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The study is a follow-up to Part I, on the political importance of the mission activity of Constantine 
and Methodius in the Slovene territory until the year 868, published in Studia Politica Slovaca Issue 
1/2012, vol. V. In this section the author attempts to describe the efforts of Constantine and Methodius to 
gain approval of the Apostolic See to use the Slovenian language in church liturgy and to create a sepa-
rate church organization in Great Moravia. It puts the efforts of the Thessalonian brethren in the political 
context of the struggle of Great Moravian rulers led by Dukes Rastislaus and Swatopluk (Swentopolk, 
Zwentibald) for the establishment of Slovenian statehood. On the basis of prominent historical docu-
ments (especially papal documents: Gloria in excelsis, issued by Pope Hadrian II in 869, and Industriae 
tuae, issued by Pope John VIII in 880), as well as other important historical documents, it attempts to 
give a political context to these significant events in the history of the Slovak nation, especially in terms 
of building the foundations of statehood of our Slovenian ancestors. It also seeks to define the role 
of Constantine (up to 869) and his brother Methodius (up to 880) in the evolution of Slovak political 
thought as well as in the formation of Cyril and Methodius tradition, which made a remarkable contri-
bution to our idea of statehood. Even in those times the culture and statehood of Slovenians (and other 
Slavs) living in this geographical area were to a great extent influenced by the political and cultural 
effects of the mission activity of Constantine and Methodius. In our modern national history it became 
not only an ideological source of our statehood, but also a part of the preamble of the Constitution of the 
Slovak Republic.
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konštantín Filozof a politické súvislosti uznania liturgického jazyka Slovenov 

Uznanie liturgického jazyka Slovenov bola významná zásluha Konštantína Filozofa a jeho 
brata Metoda. Slovanský jazyk sa vo svojej dobe stal popri latinčine, gréčtine a hebrejčine štvr-
tým liturgickým jazykom, čo malo kultúrny i politický význam. Apoštolská stolica tým dočasne 
ustúpila od rigorózne presadzovanej zásady o výhradnom používaní latinského bohoslužobného 
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jazyka. Ostane historickou pravdou, že solúnska misia, najmä Konštantín Filozof, mali na vte-
dajšie zmene postoja rímskej kúrie zásadný podiel. Táto „jazyková“ diskusia, ktorá vo svojej 
podstate mala aj kultúrny a politický význam, sa začala pobytom byzantskej misie v Benátkach 
v rokoch 867 – 868 pred jej cestou do Ríma. 

Počas pobytu byzantskej misie v Benátkach miestny vysoký klérus bol síce naklonený pat-
riarchátu v Carihrade, ale udržiaval styky s franským klérom i pápežskou kúriou. Je zrejme, že 
mal správy o činnosti byzantskej misie na Veľkej Morave. Pretože používanie jazyka Slovenov 
v liturgii bolo považované za porušenie cirkvou uznávanej zásady o troch liturgických jazykoch 
(latinčina, gréčtina a hebrejčina), benátski klerici vyvolali o tejto otázke diskusie. Svoju nábo-
ženskú pravovernosť i myšlienku používať liturgický jazyk a písmo Slovanov sa Konštantín 
rozhodol hájiť i mimo územia Veľkej Moravy, pretože – podľa slov významnej slovenskej poli-
tologičky Marcely Gbúrovej – Konštantín už vtedy „bol presvedčený, že vykonávanie liturgic-
kých obradov je treba viesť nielen v hebrejčine, gréčtine a latinčine, ale aj v slovanskom jazyku“ 
(Gbúrová, 2009: 8). V Živote Konštantína, ktorý začal vznikať pravdepodobne už v Ríme hneď 
po Konštantínovej smrti, Metod i ďalší žiaci zostavili kratší text v jazyku Slovanov i v gréckom 
jazyku. Bol súčasťou širšieho životopisu zostaveného na Veľkej Morave po roku 873. V časti 
XVI. je charakterizovaný útok trojjazyčníkov takto: „Keď bol (rozumej –Konštantín) v Benát-
kach, zišli sa proti nemu biskupi a kňazi, i mnísi ako vrany na sokola a pozdvihli trojrečový blud 
a hovorili...“ (Život Konštantína Filozofa, in: Dokumenty I, 1998: 68). Je zaujímavé, že autor či 
autori textu vyjadrili Konštantínovi sympatie, a naopak, antipatie k benátskym klerikom, použi-
júc prirovnanie „ako vrany na sokola“. Výhrady klerikov smerovali k vytvoreniu hlaholských 
písmen a k slovanskej liturgii: „Človeče, povedz nám, prečo si utvoril teraz Slovienom písmená 
a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani Gregor Boho-
slovec, ani Hieroným, ani Augustín?“ (pozri Dokumenty I, 1998: 68) Odvolávanie sa na tieto 
autority kresťanskej vierouky mohlo by byť chápané ako obvinenie Konštantína z toho, že sa 
odvážil prekračovať ich učenie, dokonca aj pápeža, a nerešpektoval zaužívané a uznávané cir-
kevné zásady o používaní troch liturgických jazykov. Môžu o tom svedčiť i nasledujúce slová: 
„My však poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha: Hebrejcov, Grékov 
a Latincov“ (Dokumenty I, 1998: 68). 

Benátsky klérus považoval za nesprávne, ba možno aj namierené proti ortodoxii Ríma, že 
Konštantín začal na Veľkej Morave používať nové, hlaholské písmo (abecedu), v ktorom boli 
napísané liturgické texty a vykonávali sa bohoslužby. Konštantínova obrana písma Slovenov 
a slovanskej liturgie sa zachovala argumentačne podrobne v Živote Konštantína. Svedčila nielen 
o jeho pozoruhodných znalostiach Biblie, ale aj o racionálnom filozofickom a logickom myslení, 
o vynikajúcich rečníckych schopnostiach (napríklad použiť rečnícku otázku), o presvedčivej 
argumentácii, založenej na poznaní a porovnávaní prirodzených vecí: „I odpovedal im Filozof: 
Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Či slnko nesvieti tak isto na všetkých? Či 
nedýchame na vzduchu rovnako všetci?“ (Dokumenty I, 1998: 68) Hlavná idea jeho rečníckych 
otázok logicky smerovala k uznaniu prirodzenej rovnosti všetkých ľudí ako základného princí-
pu vzťahov medzi ľuďmi a zvlášť medzi kresťanmi. Vzhľadom na očakávanú kladnú odpoveď 
Konštantín použitím všeobecnej humanistickej argumentácie prešiel do útoku proti trojjazyční-
kom, obviňujúc ich z úmyslu neumožniť vzdelávanie národov: „To ako vy sa nehanbíte len tri 
jazyky spomínať a nariadiť, aby ostatné národy a kmene boli slepé a hluché?“ (Dokumenty I, 
1995: 68) Takéto argumenty nepochybne získal svojím neobvykle širokým poznaním a štúdiom 
biblických textov, ako dokazujú slová v nasledujúcej časti jeho obhajoby, použité z Evanjelia sv. 
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Matúša (Mat. 23, 13): „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské 
pred ľuďmi, lebo vy nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte“ (podľa Ratkoš, P.: Pra-
mene, 1964, s. 248) alebo aj slová z Evanjelia podľa sv. Lukáša (11, 52). V ďalšej vete vystup-
ňoval rečnícky tlak tým, že vyslovenou otázkou odvážne dal názory trojjazyčníkov do rozporu 
s Bohom: „Povedzte mi, či Boha robíte bezmocným, že to nemôže umožniť, alebo závistlivým, 
že to nechce? (Dokumenty I, 1998: 68). Na základe skúseností z početných christianizačných 
ciest k pohanom pripomínal: „My však poznáme mnohé národy, ktoré majú svoje písmo a Boha 
slávia vo svojej rečí. Ako je to vedomé, sú to Arméni, Peržania, Abazgovia, Iberi, Sugdi, Góti, 
Avari, Tyrsi, Kozári, Arabi, Egypťania, «Sýri» a mnohé iné (podľa Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 247). Aby víťazstvo nad tzrojjazyčníkmi bolo úplné, pomohol si váhou textov Biblie, ktoré 
podporovali jeho názor: „Ak toto nechcete pochopiť podľa toho, aspoň poznajte, čo o tejto veci 
súdi písmo“ (Ratkoš, P.: Pramene, 196, s. 247). Odvolal sa na žalmy, skutky apoštolské podľa 
Marka, Matúša, Lukáša, početné vyjadrenia apoštola Pavla z listov Korinťanom a i. Obhajobu 
zakončil slovami apoštola Filipa (2, 11): „A každý jazyk nech vyzná, že Pánom je Ježiš Kristus, 
v sláve Boha Otca. Amen“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 250) Keďže podobných argumentá-
cií z biblických textov použil viac, autor  životopisu uviedol, že Konštantín „Týmito slovami 
a inými hojnejšími zahanbil ich, odišiel a nechal ich“ (podľa Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 250). 
Richard Marsina v tejto súvislosti napísal, že Konštantínovu argumentáciu „je treba pokladať za 
jednoznačne presvedčivú, logickú a účinnú, aj keď na ňu hľadíme očami moderného človeka“, 
pretože „množstvo citátov z Biblie, ktoré použil, v tom  čase jednoznačne dokazovalo správnosť 
jeho názoru“ (Marsina, 2005: 53).

Z pohľadu súčasného človeka je pozoruhodné, že zásady o používaní liturgického jazyka, za 
ktoré vtedy v kresťanskej cirkvi bojoval Konštantín, sa v rímskokatolíckej cirkvi začali presa-
dzovať až o sedem storočí neskôr, začínajúc reformáciou v Nemecku, keď Martin Luther preložil 
do nemčiny Bibliu a odmietol používanie latinčiny ako liturgického jazyka. O používaní národ-
ných jazykov v liturgických textoch (čo žiadal  Konštantín v Benátkach) začal Vatikán rokovať 
až na druhom Vatikánskom koncile v rokoch 1962 – 1965, zvolanom pápežom Jánom XXIII., 
aby reagoval na potreby doby. Na druhom zasadaní koncilu v roku 1963, za pápeža Pavla VI., 
rímskokatolícka cirkev v časti O svätej liturgii prijala dokument Konštitúcia o posvätnej litur-
gii (Sacrosanctum concilium), ktorým v záujme zjednotenia cirkevných obradov až po tisícsto 
rokoch od diskusie Konštantína v Benátkach akceptovala liturgiu v národných jazykoch a usku-
točnila reformu bohoslužieb latinského obradu. Dokument Vatikánu sa však neodvoláva na sv. 
Cyrila. Tak aj s odstupom stáročí sa ukázala sila ideí a presvedčivosť myslenia Konštantína. 
Preto benátska obhajoba slovanskej liturgie a slovanských kníh mala pre slovanské (aj niektoré 
susediace) štáty nielen význam dôležitej historickej udalosti, ale aj význam politický, pretože 
v začiatkoch vzniku prvých štátnych útvarov Slovanov významne vplývala na administratívny 
aparát a mechanizmus pôsobenia moci štátu. Svojím spôsobom napomáhala neskôr ku konštitu-
ovaniu národných jazykov.  

Pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave a zrejme aj argumentovanie v dišpute 
s trojjazyčníkmi  zaujali vysoký benátsky klérus natoľko, že benátsky biskup pravdepodobne 
upozornil vtedajšieho pápeža Mikuláša I. na Konštantína a Metoda, zrejme ich považujúc už 
vtedy za výnimočné osobnosti kresťanstva. Vyslovil sa o užitočnosti získať ich pre Apoštolskú 
stolicu. V dokumente Život Metoda nachádzame informáciu: „Keď sa dozvedel o takých mužoch 
apoštolský Mikuláš, poslal po nich, lebo si ich želal vidieť ako anjelov Božích...“ (Dokumenty 
I, 1998: 77). Pozvanie Konštantína do Ríma je zaznamenané takto: „Keď sa dozvedel o ňom 
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rímsky pápež, poslal poň“ (Dokumenty I, 1998: 68) To naznačuje, že pozvanie do Ríma dostali 
solúnski bratia od pápeža Mikuláša I. ešte pred 13. novembrom 867. Nepochybne k tomu prispel  
i vplyv pápežského bibliotekára Anastázia, ktorý nejaký čas pôsobil v prostredí gréckeho klášto-
ra v Ríme a hovoril po grécky. Ďalším nezanedbateľným dôvodom pozvania do Ríma mohlo byť 
aj to, že – ako už bolo spomínané – byzantská misia, najmä Konštantín, niesla so sebou ostatky 
pápeža Klementa I., ktorý bol na pápežskom stolci v rokoch 88 až pravdepodobne 97 a zomrel 
mučeníckou smrťou na Kryme. O tom, že solúnski bratia prinášajú ostatky sv. Klimenta, pápež 
Mikuláš I. nepochybne vedel.  

Je isté, že Konštantín a Metod sa do Ríma nevybrali hneď po doručení pozvania, ale svoje 
rozhodnutie odkladali. Ako rozhodujúci dôvod, prečo nakoniec odišli do Ríma, bolo pravde-
podobne aj to, že v Benátkach sa im nepodarilo dosiahnuť vysvätenie niektorých žiakov za 
kňazov, ale aj správa z Carihradu o štátnom prevrate, zavraždení cisára Michala III. a zosade-
ní Fótia z funkcie patriarchu. Práve Fótios, vzdelaný laik, bol v Carihrade protektorom oboch 
solúnskych bratov. V novej politickej situácii cesta do Ríma bola pre nich najvýhodnejšia aj 
z hľadiska ich cieľov: potvrdiť slovanskú liturgiu, vysvätiť kňazov a pokračovať v začatom diele 
medzi Slovenmi. Ich rozhodovanie možno uľahčilo aj to, že pápež Mikuláš I., ktorý sa predtým 
podvoľoval tlaku Východofranskej ríše a franského kléru proti pôsobeniu byzantskej misie na 
Veľkej Morave, dňa 13. novembra 867 zomrel. Od 14. decembra 867 na pápežskom stolci bol 
už Hadrián II. Tým sa okolnosti značne zmenili v prospech záujmov veľkomoravskej misie. 
Prijatie pozvania do Ríma znamenalo zo strany Konštantína a Metoda správne vyhodnotenie 
reálnej situácie a uznanie kompetencií rímskeho pápeža a západného kresťanského univerza na 
území Veľkej Moravy a v Panónii, ktorá nebola pod kontrolou Byzancie ani bulharského cára. 
Rozhodnutie obrátiť sa o pomoc k rímskemu pápežovi, aby potvrdil správnosť ich kresťanského 
učenia, čím by obaja solúnski bratia legalizovali svoje doterajšie dielo na Veľkej Morave, bolo 
historický veľmi dôležité, pretože ním sa Konštantín a Metod podujali dosiahnuť významný 
kultúrny aj politický cieľ: pretože na ceste za pravdou svojho učenia sa už nemohli opierať o po-
litickú autoritu Konštantínopolu, reálnosť ich myslenia určovala, že je nevyhnutné získať pod-
poru pápeža. Túto skutočnosť je treba považovať za zásadné rozhodnutie, pretože vo vtedajších 
politických súvislostiach vplyv Apoštolskej stolice bol v priestore Veľkej Moravy i v Panónii, 
kde pôsobili, určujúci a nebolo možné ho nebrať do úvahy. Ako neskôr potvrdili dejiny, bolo to 
historické rozhodnutie.                      

kultúrny a politický význam schválenia liturgického jazyka Slovanov 
 
Sprievod na čele s Konštantínom, ktorý v roku 867 odišiel z Benátok do Ríma, tvorilo približ-

ne 12 až 15 mužov. Jeho súčasťou boli aj žiaci Konštantína a Metoda, ktorí mali byť vysvätení za 
kňazov. Privítanie rímskym pápežom Hadriánom II. bolo neobyčajne ústretové, vymykajúce sa 
zaužívaným zvyklostiam, pretože pápež veľkomoravskú misiu očakával pred hradbami mesta. 
Život Konštantína zanechal o Konštantínovi takéto  svedectvo: „A keď došiel do Ríma, vyšiel 
mu oproti sám apoštolský Hadrián so všetkými mešťanmi, so sviečkami...“ (Dokumenty I, 1998: 
68). Preukazovaná pozornosť iste vyplývala aj zo skutočnosti, že Konštantín „svätého Klimenta 
ostatky prinášal, mučeníka a pápeža rímskeho“ (Dokumenty I, 1998: 68). Ako napísal Peter Rat-
koš, Klement I. bol údajne žiakom sv. Petra a pravým autorom „viacerých kanonických spisov“, 
preto v Ríme ho v skutočnosti uctievali ako „prvého reprezentanta pápežského primátu“ (Ratkoš, 
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1990: 46) Táto okolnosť zrejme zavážila oveľa viac než priaznivé hodnotenie ich pôsobenia na 
Veľkej Morave či diskusia v Benátkach. Pozitívna atmosféra sa čoskoro prejavila aj v úspešných 
rokovaniach s novým pápežom. Konštantín a Metod sa pravdepodobne mohli opierať o priazeň 
vzdelaného pápežského bibliotekára Anastázia (bol sekretárom a kancelárom, teda poradcom 
pápeža) a arcibiskupa Arzénia, rodinne spojeného s Anastáziom. Prvoradou starosťou Konštan-
tína a Metoda bolo schválenie slovanských kníh, ktoré mali tvoriť základ slovanskej liturgie. Ak 
chceli (ako pôvodom Byzantínci) získať povolenie používať slovanskú liturgiu, schváliť ďalšiu 
činnosť kniežacej školy a dosiahnuť vysvätenie niektorých žiakov za kňazov, pápež a biskupi 
museli preskúmať pravovernosť ich kresťanského učenia a schváliť bohoslužobné slovanské 
knihy. Preto bolo nevyhnutné všetko prerokovať a vysvetliť pravosť viery, obsiahnutej v slovan-
ských knihách. To bolo možné dosiahnuť len v diskusii. Tým sa začala druhé obdobie schvaľo-
vania liturgického jazyka Slovenov. Pápež (a iste ani nikto v Ríme) nepoznal hlaholské písmo 
a nerozumel reči Slovenov, preto v dlhotrvajúcom procese schvaľovania prekladov slovanských 
kníh poskytol pomoc Konštantínovi a Metodovi nielen Anastázius, ktorý poznal grécky jazyk, 
ale aj arcibiskup Arzénius. Za ich pomoci Konštantín a Metod obhajovali používanie slovanskej 
liturgickej reči a viedli početné diskusie o pravosti svojej kresťanskej vierouky. Hoci pápež váhal 
so schválením slovanských liturgických kníh a váhal aj so súhlasom vykonávať cirkevné obrady 
v jazyku Slovanov, obávajúc sa reakcie latinikov, predovšetkým bavorského a východofran-
ského kléru, nakoniec sa rozhodol slovanský liturgický jazyk povoliť. Podľa historika Petra 
Ratkoša pri cirkevnom obrade v čase Vianoc v roku 867, ešte počas Konštantínovho života, boli 
slovanské knihy zostavené  Konštantínom a jeho žiakmi schválené. Išlo o biblické texty polože-
né na hlavný oltár Baziliky sv. Petra,  a bohoslužobné knihy uložené na hlavný oltár (s uložením 
v sakristii) baziliky Maria Maggiore (Ratkoš, 1990: 46). Zároveň vysvätil Metoda za kňaza. Iný 
znalec tejto problematiky profesor Richard Marsina uviedol, že vo „februári 868 pápež schvá-
lil slovanské bohoslužobné knihy“ a umožnil „v rímskych kostoloch podľa nich celebrovať...“ 
(Marsina, 2005: 55). V Živote Metoda, ktorý vznikol neskôr na Veľkej Morave, je v tejto súvis-
losti uvedené, že pápež Hadrián II. „požehnal ich učenie a položil slovienske evanjelium na oltár 
svätého Petra apoštola“ (Dokumenty I, 1998: 77). Podobne aj v Živote Konštantína sa uvádza: 
„Keď pápež prijal slovienske knihy, posvätil ich a položil ich na oltár v chráme Svätej Márie, 
ktorý sa nazýva Fatne (Pri jasličkách), a spievali nad nimi svätú liturgiu“ (Dokumenty I, 1998: 
68). Zápisy v Živote Konštantína i v Živote Metoda  nepochybne dokazujú, že pápež Hadrián II. 
schválil slovanskú liturgiu a slovanské bohoslužobné knihy, čím veľkomoravská misia dosiahla 
veľký úspech. Tým sa ukončila druhá etapa schvaľovania liturgického jazyka Slovenov. 

Ďalším úspechom bolo vysvätenie Metoda za kňaza, ako o tom svedčí Život Metoda: „I vy-
svätil na kňaza blahoslaveného Metoda“ (Dokumenty I, 1998: 77). Podľa toho istého prameňa 
pápež vystúpil aj na obranu slovanských kníh proti trojjazyčníkom, odvolávajúcich sa na „Pilá-
tov nápis“ na kríži, teda proti tým, ktorí hanobili slovanské knihy a bohoslužobný jazyk. „Tých 
nazval apoštolský pilátnikmi a trojrečovcami a zavrhol, odsúdil...“ ich (Dokumenty I, 1998: 
77).  Okrem vysvätenia Metoda pápež „rozkázal istému biskupovi“ nechať vysvätiť z „učeníkov 
slovienskych troch na kňazov a dvoch na anagnostov (Dokumenty I, 1998: 78), čiže diakonov. 
Život Konštantína v tejto súvislosti uvádza ešte presnejšie: „Potom kázal pápež dvom biskupom, 
Formosovi a Gauderichovi vysvätiť slovienskych učeníkov“ (Dokumenty I, 1998: 68). Nie je bez 
zaujímavosti ďalší zápis, podľa ktorého hneď po vysvätení spievali liturgiu v „slovienskom“ 
jazyku v chráme apoštola Petra, na druhý deň v chráme svätej Petronily, v tretí deň v chráme 
svätého Andreja, potom v chráme „veľkého učiteľa“ apoštola Pavla „a celú noc spievali chvá-
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lospevy sloviensky, i ráno zas liturgiu nad svätým hrobom a mali na pomoc biskupa Arzénia, 
jedného zo siedmich biskupov a Anastázia bibliotekára...“ (Dokumenty I, 1998: 68) Zachované 
texty dokumentov naznačujú, že hlavný cieľ cesty Konštantína a Metoda do Ríma bol tým spl-
nený. Jazyk Slovenov sa stal ďalším, štvrtým liturgickým jazykom. Táto skutočnosť mala nielen 
pre Slovenov, ale aj všetky slovanské národy jazykový a zároveň aj kultúrny význam, pretože 
podľa slov prof. Marcely Gbúrovej „pre kultivovanie jazyka našich staroslovenských predkov 
malo osobitný význam najmä to, že takmer celú druhú polovicu 9. storočia bol v kontakte so 
zrozumiteľným, štruktúrou blízkym kultúrnym jazykom – staroslovienčinou“ (Gbúrová, 2009: 9). 
Dodala, že ak kultúrna stará nemčina ako jazyk bavorskej misie ovplyvnila najmä lexiku rannej 
stredovekej slovenčiny, ranná stredoveká slovenčina ovplyvnila „cyrilometodskú staroslovien-
činu“ (Gbúrová, 2009: 9).       

Po schválení slovanskej liturgie Konštantín spolu so svojimi žiakmi po celý rok prekladal slo-
vanské liturgické texty, usilovne pracoval na troch skladbách v gréckom jazyku o úcte k muče-
níckemu životu pápeža Klementa I. (o ktorom svätý Peter v liste Filipským napísal, že pochádzal 
z mesta Filippi v Macedónsku a na kresťanskú vieru bol obrátený svätým Petrom). Približne od 
marca 868 Konštantín a Metod sa už nemohli spoliehať na doterajšiu podporu Anastázia a Arzé-
nia, ktorí upadli do nemilosti pápeža a museli z Ríma odísť. Obaja solúnski bratia ostali v Ríme. 
Dôvodom ich zotrvania boli jednak nejasné politické pomery v Carihrade, a navyše Konštantín 
v poslednom štvrťroku 868 ochorel. Okolo 25. decembra 868 vstúpil do baziliánskeho kláštora, 
prijal rehoľné meno Kyrillos (Cyril), obliekol si čierne mníšske rúcho a duševne sa pripravoval 
na skončenie svojho pozemského života. V histórii sa často spomína epizóda, zapísaná v Živote  
Metoda, časť VII., keď na konci svojho života Konštantín (Cyril), „odoberajúc sa na súd“, pove-
dal Metodovi: „Hľa, brat, boli sme oba záprahom, čo ťahal jednu brázdu, ja na oranici padám, 
deň svoj som skončil. Ale Ty miluješ veľmi horu, jednako neopúšťaj pre horu svoje učiteľstvo, 
lebo čím môžeš byť skorej spasený?“ (Dokumenty I, 1998: 78). V týchto slovách možno vidieť 
Cyrilovo želanie, aby Metod pokračoval v ich spoločne začatom diele na Veľkej Morave a upred-
nostnil ho pred návratom k „hore“, t. j. do kláštora Polychrón v pohorí Olymp, kde bol predtým 
opátom.  Keď Konštantín (Cyril) dňa 14. februára 869 zomrel, „I rozkázal apoštolský všetkým 
Grékom, čo boli v Ríme, a tak isto aj Rimanom, so sviecami zídenými, spievať nad ním a vystrojiť 
mu sprievod ako samému pápežovi“ (Dokumenty I, 1998: 69). Metod však uvažoval o návrate 
do Byzancie, aby telo Konštantína priniesol „do bratského kláštora svojho a tam ho pochoval“ 
podľa sľubu, ktorý obaja bratia dali matke pred odchodom k Slovenom na Veľkú Moravu. Pápež 
teda nariadil vložiť telo Konštantína do rakvy, „zabiť klincami železnými“ a pripraviť na cestu. 
Rímski biskupi však pápežovi namietali: „Keďže po mnohých krajinách pochodil a keď ho Boh 
priviedol až sem a tu jeho dušu vzal, patrí sa, aby aj tu bol pochovaný, ako ctihodný muž“ (Do-
kumenty I, 1998: 69). Ako uvádza Richard Marsina, Konštantínovi vtedy v Ríme prejavovali 
všeobecnú úctu. Považovali ho nielen za významného učenca, ale za svätca. Život Konštantína 
uvádza, že pápež uvažoval aj o „prestúpení rímskej obyčaje“ a že ho pochová vo svojom hrobe 
v chráme svätého Petra. Nakoniec Metod  upustil od návratu do Byzancie, ale namietal: „Keďže 
ste ma nevyslyšali a nedali ste mi ho, ako sa vám páči, nech leží v chráme svätého Klimenta, 
s ktorým sem aj prišiel“ (Dokumenty I, 1998: 69). Preto telesné pozostatky Konštantína Filozofa 
(Cyrila) boli okolo 21. februára 869 za zhromaždenia biskupov a početného rímskeho ľudu ulo-
žené „do hrobu po pravej strane oltárnej“ v chráme svätého Klimenta v Ríme.  
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Politikum pápežskej buly Gloria in excelsis

Po smrti Konštantína zodpovednosť za spĺnenie jeho odkazu pripadla Metodovi, ktorý bol 
v centre diania o zavedenie slovanskej liturgie medzi Slovenmi. Metod a jeho žiaci, ubytovaní 
v niektorom z gréckych kláštorov v Ríme, zostavovali nábožensko-literárne texty v jazyku Slo-
venov. Ako uvádza Peter Ratkoš, pravdepodobne pod vedením Metoda vznikol v Ríme z gréckej 
predlohy pôvodný text Kijevských listov (Ratkoš, 1990: 47). Po pochovaní  Konštantína, zrejme 
na jar v roku 869, prišlo do Ríma posolstvo z Blatnohradu od kniežaťa Koceľa so žiadosťou, aby 
pápež prepustil Metoda, „blahoslaveného učiteľa nášho“, poslal ho ako učiteľa ku Koceľovi, 
ako o tom hovorí dokument Život Metoda. Pápež Koceľovej žiadosti vyhovel. Jeho učiteľské 
pôsobenie však rozšíril na celé územie Veľkej Moravy: „I hovoril apoštolský: Nie tebe jedinému 
iba, ale všetkým tým krajom slovienskym ho posielam....“ Časť VIII dokumentu sa končí vetou: 
„A poslal ho i napísal tento list:...“  (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 259). List pápeža Hadriána 
II. vstúpil do dejín ako pápežská bula Gloria in execelsis (Sláva na výsostiach). Bola adresovaná 
nielen Koceľovi, ale aj Rastislavovi a Svätoplukovi, čím pápež rozšíril pôsobenie Metoda aj na 
územia, ktoré boli spravované Rastislavom a Svätoplukom. Bula sa začínala slovami apoštola 
Lukáša: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa.“ Podľa historika 
Matúša Kučeru bola to svojím spôsobom „zakladajúca listina  slovanskej cirkvi“ (Kučera, 2008: 
97) Hlavné ideové hodnoty buly možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. Potvrdenie o oddanosti Konštantína a Metoda rímskej cirkvi, pretože: „Oni však, keď po-
znali, že vaše kraje patria apoštolskej Stolici, proti kánonu nič neučinili, ale k nám a priniesli aj 
ostatky sv. Klimenta“ (Dokumenty I, 1998: 63). 

2. Potvrdenie pravovernosti Metoda vysväteného na kňaza, v jeho poslaní byť učiteľom Slo-
venov a pozitívne hodnotenie činnosti Konštantína Filozofa: „My však, trojakou radosťou napl-
není, rozhodli sme po preskúmaní poslať Metoda, syna nášho, keď sme ho vysvätili s učeníkmi, 
do vašich krajov, muža dokonalého rozumu a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, pre-
kladal knihy na váš jazyk, podľa celého cirkevného poriadku úplne i so svätou omšou, to jest  
službou, i s krstom, ako to začal Filozof Konštantín božou milosťou a za orodovania svätého 
Klimenta“ (Dokumenty I, 1998: 63).  

3. Potvrdenie pravosti slovanských bohoslužobných kníh: „A tak isto, ako voľakto iný bude 
môcť dôstojne a pravoverne prekladať, nech je to sväté a požehnané Bohom a nami a celou 
katolíckou a apoštolskou cirkvou, aby ste sa ľahšie naučili Božie prikázania“ (Dokumenty I, 
1998: 63). 

4. Potvrdenie slovanskej liturgie a bohoslužieb popri latinčine aj v jazyku Slovenov: „Tú však 
jedinú zachovávajte obyčaj, aby ste v omši najprv čítali epištoly a evanjelium po rímsky a potom 
po sloviensky, aby sa splnilo slovo Písma:...“ (Dokumenty I, 1998: 63).

Pápežská bula mala nesporný politický význam a politický dosah, ktorý vidíme v týchto sú-
vislostiach: 

V určitom význame prekážala politickým ambíciám Východofranskej ríše a obmedzovala 
vplyv franského kléru na území podunajských Slovenov vrátane Panónie. 

Touto bulou sa Apoštolská stolica pokúšala obnoviť svoj vplyv aj na tých územiach, ktoré už 
neboli pod jej kontrolou, ale pod správou Bulharov a odvodene aj pod vplyvom Byzancie. Preto 
jej vydanie mohlo postaviť Metoda pred novú úlohu, ktorá mala politický charakter: obnoviť 
kresťanský (a tým aj politický) vplyv Ríma na územiach, ktoré Apoštolská stolica v skutočnosti 
už stratila. 
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Ustanovenia buly vyvolali v dejinách mnohé spory o pravosti tejto listiny. Niektorí historici 
(napríklad Richard Marsina) sa prikláňajú k názoru, že pápež Hadrián II. túto bulu mohol vydať, 
ale v Živote Metoda sa nezachovalo jej autentické znenie. Neskorší prepisovateľ alebo autor častí 
textu zrejme „určité miesta voľne zložil“ alebo pridal text „podľa svojich názorov a presvedče-
nia“, vychádzajúc pritom zo „znalosti neskoršieho vývoja tejto problematiky“, čím mohlo ísť 
o „štylistickú výpožičku“ z inej pápežskej buly (Ján VIII., Industriae tuae, Rím, jún 880), (Mar-
sina, 2005: 59). Vydanie pápežskej buly mohlo mať aj politické pozadie, spojené s neúspechom 
pápežskej stolice zachovať svoje právomoci v oblasti Bulharska, ktoré sa dostalo pod nábožen-
ský a politický vplyv Byzancie. Umiernený a povoľný prístup pápežskej stolice mohol súvisieť 
s jej snahou upevniť svoj vplyv na etnicky slovanských územiach v Zadunajsku i Panónii, ktoré 
susedili s Bulharmi a cirkevnosprávne patrili pod vplyv pápežskej stolice. 

arcibiskup Metod ako  nástroj politiky apoštolskej stolice    

Obnovenie neexistujúcej sriemsko-panónskej diecézy a vymenovanie Metoda za jej správcu 
mohlo súvisieť s politickými záujmami Apoštolskej stolice znovu získať pod svoju kontrolu 
stratenú oblasť Sirmie, ktorú spravovala až do roku 825. Metod na čele diecézy sa dostával do 
protikladných politických vzťahov Svätej stolice proti záujmom Bulharov (a Byzancie) a podob-
ne aj východofranského kléru proti politickým emancipačným snahám kniežat Veľkej Moravy 
(možno aj panónskeho Koceľa). Metod bol súčasťou týchto snáh, ktoré – najmä v Panónii – boli 
podľa Petra Ratkoša politicky nerealizovateľné (Ratkoš, 1990: 50). Stal sa tak súčasťou politiky 
protirečivých záujmov a územných nárokov Ríma, vyjadrenej christianizačným obsahom. His-
torici nedávajú jednoznačnú odpoveď na to, či a do akej miery si Metod tieto politické súvislosti 
uvedomoval.    

Ako je zaznamenané v Živote Metoda, Koceľ prijal Metoda „s veľkou poctou“ (Ratkoš, P.: 
Pramene, 1964, s. 261). Hneď začal používať pápežom schválenú slovanskú liturgiu. Zároveň 
sa snažil obnoviť „učilište“ a vychovať pre Koceľa nových žiakov podľa potreby kniežatstva. 
Pretože na území Koceľovho kniežatstva pôsobili aj franskí kňazi, Metod narážal na odpor 
východofranského kléru a cirkevných hodnostárov v Salzburgu. Vysvätenie za kňaza mu ne-
umožňovalo nezávislé konanie. Bola tu len jedna možnosť: ustanovenie na arcibiskupa. Preto 
v sprievode Koceľovho posolstva znovu odišiel do Ríma so žiadosťou od Koceľa obnoviť pa-
nónske biskupstvo na čele s Metodom. Pretože územie Koceľovho kniežatstva bolo v cirkev-
nosprávnej kompetencii arcibiskupstva v Salzburgu, nemohli očakávať, že pápežská stolica bez 
váhania vyjme územie Panónie spod tejto cirkevnej správy, zriadi samostatnú cirkevnú provin-
ciu a vymenuje na jej čelo Metoda. Po porade s Rastislavom a Svätoplukom, vtedy údelným 
kniežaťom v Nitre, rozhodli sa žiadať o obnovenie bývalej sriemsko-panónskej arcidiecézy so 
sídlom v Srieme (Sirmiu), čo bolo spojené s chápaním Panónie ako administratívno-rímskeho 
územia. Srieme (Sirmium) sa do rúk Bulharov dostal až v roku 825, pričom časť Panónie bola 
od roku 795 v správe Frankov. Žiadosť poslal aj napriek tomu, že veľkú časť územia vrátane 
Sriemu približne od rokov 820 – 826 spravovali Bulhari a bola teda v cudzích rukách. Ako je 
uvedené v Živote Metoda, Koceľ navrhoval pápežovi, aby Metoda „...vysvätil na biskupstvo 
v Panónii, na prestol svätého Andronika, apoštola zo sedemdesiatich, čo sa aj stalo“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 261). Svojou žiadosťou Koceľ prejavil značnú odvahu, pretože územie 
Panónie ako oblasť Východnej marky bolo od roku 796 súčasťou salzburského biskupstva a od 
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roku 798 arcibiskupstva. Súčasne bolo aj v kompetencii pasovského arcibiskupa a akvilejského 
patriarchu. Koceľova žiadosť mala aj politický zámer a bola súčasťou jeho politického cieľa: 
obnovením samostatnej panónskej cirkevnej provincie odstrániť vplyv východofranského kléru, 
ktorý využíval kresťanstvo na ovplyvňovanie vnútropolitických pomerov, zbaviť sa doterajšieho 
politického vplyvu Východofranského kráľovstva a vymaniť sa zo svojej vazalskej závislosti. 
V konečnom dôsledku by získal samostatnosť a politickú nezávislosť, čím by si upevnil svoje 
mocenské postavenie. Je zrejme, že Koceľ sa snažil sledovať podobné politické ciele ako pred-
tým knieža Rastislav na Veľkej Morave. 

V historických prameňoch je zmienka, že pápež Hadrián II., hoci bol Metodovi naklonený, 
otáľal s jeho ustanovením za arcibiskupa sriemsko-panónskej cirkevnej organizácie. Definitívne 
sa rozhodol až koncom marca 870, keď Anastázius, bývalý bibliotekár pápežskej stolice, podal 
pápežovi správu o výsledkoch protifótiovského koncilu v Carihrade, konanom na prelome rokov 
869 – 870. Konciloví patriarchovia rozhodli, že Bulharsko ostane v obediencii carihradského 
patriarchátu, čo bolo skôr výsledkom Byzanciou núteného pokrstenia bulharskej vládnucej vrs-
tvy v roku 864. Knieža Boris, snažiac sa o nezávislosť od Byzancie, aj napriek byzantskému 
tlaku udržiaval spojenie s Rímom a očakával z jeho strany ústretovosť. V roku 866 žiadal od 
Ríma ustanovenie metropolitu, ale pápež Mikluláš I. to odmietol. Keď v roku 870 po carihrad-
skom koncile cirkevnú správu v Bulharsku ovládol Carihrad, ktorý do oblasti Mézie – srbskej 
rieky Moravy poslal svojho biskupa a Bulharsko už patrilo pod správu carihradského patriarchu, 
Apoštolská stolica prijala rozhodnutie, ktoré môže mať politický zmysel: rozhodla sa zabrániť 
šíreniu byzantského cirkevného (a tým aj politického) vplyvu. Historik Peter Ratkoš uvádza, 
že „po správe o osude Bulharska nielenže dal pápež Hadrián II. Metoda vysvätiť za biskupa, 
ale formálne povýšil Panónsko na arcibiskupstvo...“, zároveň udelil Metodovi hodnosť „...pa-
nónskeho misijného arcibiskupa a poveril ho funkciou pápežského legáta“ (Ratkoš, 1990: 48). 
Politické okolnosti viedli Apoštolskú stolicu k tomu, že pápež po dlhšom čase obnovil sriemsko-
-panónsku cirkevnú provinciu, menoval Metoda nielen za biskupa, ale udelil mu aj pálium, čím 
Metod získal hodnosť arcibiskupa. Vymenovanie Metoda za pápežského legáta (pro fide) pre 
Panóniu a ostatné slovanské kmene vrátane Slovenov mu umožňovalo aktívne pôsobiť aj na tých 
územiach, ktoré boli pod správou Rastislava a Svätopluka. Peter Ratkoš uvádza, že Metod bol 
vymenovaný za pápežského legáta pravdepodobne „bez presného vymedzenia územnej jurisdik-
cie“ a zrejme aj sídla obnovenej cirkevnej provincie. Domnieva sa, že týmto sídlom nemohlo 
byť Srieme (Sirmium), pretože vtedy už „bolo v bulharskej moci“ (Ratkoš, 1985: 210). Ako 
dočasné sídlo mohlo ísť o Blatnohrad, ktorý bol vtedy v dokumentoch uvádzaný ako „územie sv. 
Petra“. Spolu s vymenovaním do tejto hodnosti zrejme vydal Metodovi v zime 869 – 870 nový 
odporúčajúci a ochranný pápežský list, ktorý mal charakter privilégia a ktorý bol adresovaný pre 
Koceľa, Rastislava i Svätopluka. V skutočnosti ich tým poveril ochranou Metoda v jeho novej 
úlohe. Hodnoverne sa to uvádza v pápežskej bule Industriae tuae Jána VIII., vydanej neskôr, 
v roku 880. Metod ako splnomocnený pápežský legát mal pôsobiť v siremsko-panónskej cirkev-
nej provincii, ale aj „v krajinách ovládaných Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom“ (Marsina, 
2005: 61). Pápež novou listinou obnovil a rozšíril svoju pôvodnú listinu Gloria in Excelsis, 
vydanú v roku 869. Profesor Matúš Kučera v tejto súvislosti poznamenal, že nový pápežský do-
kument zároveň bola aj „akási zakladajúca listina slovanskej cirkvi“, ktorou „bola zriadená pa-
nónsko-moravská cirkevná provincia a v nej predstaviteľ arcibiskup Metod“ (Kučera, 2008: 97). 
Listina o obnovení sriemsko-panónskej cirkevnej provincie, udelenie arcibiskupskej hodnosti 
a poverenia pápežského legáta naznačujú, že Metod sa v tomto období mohol stať politickým 
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nástrojom pápežskej stolice v sporoch s carihradským patriarchátom o vplyv v ilýrskej oblasti. 
To môže vysvetľovať aj skutočnosť, že z Ríma neodišiel na Veľkú Moravu, ale dal sa pod ochra-
nu kniežaťa Koceľa v Blatnohrade. 

Po návrate ku Koceľovi sa snažil obnoviť kniežaciu vzdelávaciu inštitúciu panónskych Slova-
nov, venoval sa liturgickej a evanjelizačnej činnosti. Ako ukázali nasledujúce udalosti na Veľkej 
Morave, schválenie slovanskej liturgie, menovanie Metoda za arcibiskupa a pápežského legáta, 
obnovenie sriemsko-panónskej cirkevnej provincie mali pre Slovenov v Panónii i na Veľkej 
Morave historický a politický význam. Bavorský klérus a východofranská politická moc to však 
považovali za ohrozenie svojich mocenských záujmov a cirkevných kompetencií.   

Uväznenie arcibiskupa Metoda

Na jar roku 870 po odchode z Ríma sa Metod zdržiaval u kniežaťa Koceľa v Blatnohrade, 
aby plnil úlohy vyplývajúce z pápežskej buly a svojej funkcie organizátora cirkevnej samo-
statnosti Slovenov. Nemohol odísť na Veľkú Moravu, kde od augusta 869 Karolman plienil 
Rastislavovo a Svätoplukovo územie. Približne v polovici roku 870 sa aj napriek nebezpečnej 
situácii rozhodol túto cestu uskutočniť. Profesor Richard Marsina vo svojej publikácii Meto-
dov boj predpokladá, že franskí kňazi boli informovaní o Metodovej ceste či pobyte na Veľkej 
Morave, preto iste nie  náhodou ho zajali vojaci kráľa Ľudovíta Nemca, odvliekli do Bavorska 
a bez súhlasu a vedomia vtedajšieho pápeža Hadriána II. ho uväznili. Iniciátorom Metodovho 
uväznenia a následných útokov proti nemu boli salzburský arcibiskup Adalvín, ktorý stál na čele 
juhonemeckej cirkevnej provincie. Panónska diecéza patrila do pôsobnosti Salzburgu, takže pô-
sobenie Metoda v Blatensku sa Adalvína nielen bezprostredne dotýkalo, ale oslabovalo v Panó-
nii vplyv salzburského arcibiskupstva. Ďalej to bol pasovský biskup Hermanrich, ktorý územie 
na sever od Dunaja  oddávna považoval za podriadené vplyvu Pasova. Bol hlavným žalobcom 
na súde s Metodom, pretože pôsobenie Metoda na tomto území bolo pre neho neprijateľné. 
Tretím bol frizinský biskup Annon. Cítil sa byť zástupcom Apoštolskej stolice v celej Germánii 
a z toho dôvodu predsedal súdu s Metodom. Súd sa uskutočnil v druhej polovici roku 870. Tieto 
okolnosti dávali Metodovmu prenasledovaniu charakter sporu o cirkevno-správny vplyv, teda 
sporu s politickým pozadím. Pravdepodobne koncom roku 870 Metoda predviedli v Regensbur-
gu pred kráľa Ľudovíta Nemca, ktorého autor Života Metoda nazval „starý nepriateľ, závistlivec 
dobra a protivník pravdy“. Zhromaždení biskupi ho obvinili: „V našej oblasti učíš!“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 261). Bol to cirkevno-štátny súd východofranskej moci a bavorského kléru 
proti Metodovi s cieľom znemožniť mu splnenie jeho poslanie. Oficiálnym dôvodom útokov, 
ako to vyplývalo z obvinenia, bolo jeho pôsobenie na území Panónie, kde chcel vyplniť povere-
nie dané mu pápežom Hadriánom II., obnoviť už zaniknuté sriemsko-panónske arcibiskupstvo 
a byť organizátorom kresťanského života Slovenov nielen v Panónii, ale aj na území severne 
od Dunaja, patriace pasovskému biskupstvu. Na obe územia si cirkevnoprávne robili nárok cir-
kevné inštitúcie vo Východnej marke i v Bavorsku na čele s už spomínanými biskupmi, ktorí 
tieto územia už dlhodobo považovali za priestor svojej pôsobnosti. Dokumenty dokazujú, že 
kráľ Ľudovít Nemec ich v tom podporoval. Pozadie útokov proti Metodovi bolo v skutočnos-
ti politické, hoci navonok malo charakter cirkevnosprávny. Na výčitku, že učí v ich cirkevnej 
provincii, Metod sa bránil slovami: „Ja podobne, keby som vedel, že je vaša, chodil bych mimo, 
ale je Svätého Petra“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 261 – 262). Obvinil biskupov z toho, že 
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„ak vy pre revnivosť a lakomstvo prestupujete dávne hranice v protive s kánonmi a zabraňujete 
ustanovenia božie, vtedy varujte sa, žeby ste si, ak chcete prebiť železnú horu kosteným teme-
nom, nevyliali mozgy svoje“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 262). Pasovský biskup Hermanrik 
a frizinský biskup Annon sa k Metodovi správali veľmi hrubo, použijúc nielen vyhrážky, ale aj 
mnohé ponižovania, dokonca aj fyzické násilie. Metod sa bránil slovami zo Žalmov a obviňoval 
ich: „...ale vy si počínate oproti mne svojvoľne. Lebo nie som lepší ako tí, čo pravdu hovorili 
a mnohými mukami aj život utratili“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 262). Dokument spomína, že 
po „mnohých škriepkach, keď mu nemohli protirečiť“, do sporu sa zamiešal prítomný kráľ Ľudo-
vít Nemec zosmiešňujúcimi slovami: „Netrápte môjho Metoda, lebo sa už ako pri peci spotil.“ 
Metodova odpoveď bola pohotová: „Hej, vladáru, filozofa spoteného raz stretli ľudia a hovorili 
mu: Čo sa potíš“ A on povedal: S nerozumnými ľuďmi som sa prel“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 262). Obsah odpovede kráľa rozčúlil natoľko, že „Pre toto slovo sa pohádali a rozišli sa: jeho 
však poslali do Švábska a pol treťa roka ho držali“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 262) vo väzení, 
uvádza autor Života Metoda. Ako vyplýva z obsahu listov pápeža Jána VIII. pred 14. májom 873, 
Metod bol vo švábskom väzení, pravdepodobne v kláštore v Ellwangene, vystavený fyzickým 
i psychickým útrapám a nedôstojnému zaobchádzaniu. Uväznenie Metoda bolo dielom výcho-
dofranských klerikálnych špičiek za tichého súhlasu Ľudovíta Nemca a bez vedomia pápežskej 
stolice. Pravdepodobne bolo utajované, takže vtedajší pápež Hadrián II. (bol pápežom od roku 
867 až do svojej smrti 14. decembra 872) nemusel byť o tom informovaný, alebo v dôsledku 
zmien v okolí pápeža nemohol konať. Keď neskôr celá vec vyšla najavo, uväznenie Metoda 
popieral aj frizinský biskup Annon, hoci bol jedným z iniciátorov. Keďže v tomto období územie 
Veľkej Moravy sa dostalo pod správu Karolmana, Rastislav bol uväznený, Svätopluk sa moci 
vzdal v prospech Karolmana a nejaký čas bol v bavorskom zajatí, Metod nemal skoro žiadnu 
politickú ochranu a tak takmer tri a pol roka bol vo švábskom väzení.       

Prioritné mocenské (i politické) ciele Svätopluka a úloha Metoda  
   
Porážkou Karolmana a obnovením nezávislosti Veľkej Moravy sa Svätopluk stal suverénom 

politickej moci v oboch častiach mojmírovského štátu, ktorý sa začal čoskoro nazývať «Sväto-
plukova ríša». V politickej rovine sa mu otvorila cesta k premene doposiaľ dualistickej formy 
moci na centralizovanú vládu jedného panovníka. Táto zásadná mocenská zmena mu umožnila 
konsolidovať hospodárske pomery a podriadiť ich obrane krajiny. Preto jedným z prvoradých 
cieľov Svätopluka bolo vytvorenie početnej ozbrojenej moci, ustanovenie nových štruktúr ad-
ministratívneho usporiadania štátu, definovanie priorít vnútornej a najmä zahraničnej politiky. 
Ako suverénny vladár si uvedomoval najmenej dve prioritné dlhodobé úlohy, ktoré zároveň mali 
politický charakter: 

• Na dosiahnutie politickej nezávislosti získať podporu pápežskej stolice.  
• Politickým kompromisom s tradičným nepriateľom (Východofranskou ríšou) zabezpečiť 

mier, ktorý by umožnil hospodársky rozvoj a nezávislosť Veľkej Moravy ako rovnocenného 
subjektu európskej politiky.

V určitom slova zmysle základnou tézou vtedajšieho Svätoplukovho mocenského cieľa 
bola otázka politickej nezávislosti od Východofranskej ríše, čím vlastne pokračoval v politic-
kých snahách kniežaťa Rastislava. Podobne ako on aj Svätopluk si osvojil názor, že na dosiah-
nutie politickej nezávislosti je nevyhnutné opierať sa o vlastnú cirkevnú hierarchiu, o vlastných 
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vzdelancov, a nie o franských kňazov, ktorých ľud nechcel prijať. Túto úlohu kňaza i učiteľa 
Slovenov mohol splniť arcibiskup Metod, ktorý však bol vo švábskom väzení. 

Súvislosti oslobodenia Metoda

Niet písomných svedectiev, že Svätopluk bezprostredne po upevnení moci a odrazení útokov 
Karolmana sa zaujímal o osud Metoda. Podľa niektorých historikov to mohlo byť možno pre-
to, že o jeho uväznení nevedel. Sú dôkazy o tom, že Metod ešte počas pontifikátu Hadriána II. 
posielal do Ríma správy o svojom uväznení. V Ríme, v prostredí pápeža sa nachádzali vplyvní 
predstavitelia východofranskej cirkvi. Preto je možné, že tieto správy zrejme interpretovali ako 
nevierohodné. Objavili sa aj dokumentmi nepotvrdené informácie, že pápež Hadrián II. sa dva-
krát neúspešne pokúsil intervenovať v prospech žalárovaného Metoda. Informácie mohol mať 
pravdepodobne od kniežaťa Koceľa. Profesor Jaroslav Straka v Dejinách diplomacie uvádza, že  
v otázke oslobodenia arcibiskupa Metoda „v rokoch 871 a 872 sa v Ríme odohral prudký diplo-
matický boj medzi stúpencami kráľa Ludovíta Nemca a kniežaťa Koceľa“ (Straka, 1998: 113). 
O uväznení Metoda sa v rímskych cirkevných kruhoch začalo verejne hovoriť až na prelome 
rokov 872 – 873, keď sa pápežom stal Ján VIII. Podľa Richarda Marsinu je možné, že žiadosť 
o prepustenie Metoda zo švábskeho väzenia bola obsahom Svätoplukovho posolstva Ľudovíto-
vi Nemcovi v apríli roku 873, keď prostredníctvom zajatého Alamana Berechtrama navrhoval 
mierové rokovanie (Marsina, 2005: 66). V tomto čase v Ríme o väznenom Metodovi už vedeli. 
Zásluhu na tom mohli mať aj poslovia kniežaťa Koceľa, ktorí – ako napísal historik Jaroslav 
Straka – „dosiahli, že sa pápež Ján VIII. energicky zasadil za prepustenie Metoda“ (Straka, 
1998: 113). Keď sa vysokí cirkevní hodnostári Apoštolskej stolice pýtali v lete 872 frizinského 
biskupa Annona pri návšteve Ríma, čo vie o Metodovi (porovnaj: „o ňom u teba dopytovali“), 
ako vyplýva z výroku v liste Jána VIII., napísaného pred 14. májom 873 biskupovi Annonovi, 
„falošne si poprel, že ho poznáš, hoci sám si bol osnovateľom, ba i pôvodcom všetkých trápe-
ní, ktoré mu vaši spôsobili“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 181). Protiprávne uväznenie Meto-
da dávalo Svätoplukovi politické argumenty proti východofranským klerikom a v snahe o jeho 
oslobodeniu mu umožňovalo získať priazeň Apoštolskej stolice minimálne s dvoma dôležitými 
cieľmi, ktoré boli i v politickom záujme Ríma:

• Aby Metodovi bolo umožnené plniť jeho poslanie v obnovenej sriemsko-panónskej diecéze 
v očakávaní,  že bude opäť prinavrátená od Bulharov pod správu Ríma.

• Aby Metod mohol i naďalej vykonávať funkciu pápežského legáta pre dosiaľ nepokrstené 
kmene Slovanov. 

Tento argument mohol zavážiť najviac, pretože by sa tým rozšíril vplyv Apoštolskej stolice 
na územia, ktoré dosiaľ pod  jej vplyvom neboli. Znamená to, že Svätopluk sa zaujímal o osud 
arcibiskupa Metoda a pravdepodobne poslal do Ríma posla so žiadosťou. Dokazuje to zmienka 
v Živote Metoda, podľa ktorej „k apoštolskému poslali“ posla, argumentujúc: „Pretože prvej 
naši otcovia od svätého Petra prijali krst, to daj nám Metoda za arcibiskupa a učiteľa. A hneď 
ho poslal apoštolský“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s.262). Podľa tvrdenia prof. Jaroslava Straku 
Svätopluk žiadal pápeža okrem oslobodenia Metoda a jeho príchodu na Veľkú Moravu aj „ob-
novenie cirkevnej samostatnosti svojho štátu“ (Straka, 1998: 113), teda vytvorenie samostatnej 
diecézy. Tým možno vysvetľovať pápežovo negatívne stanovisko k otázke vzniku novej diecézy, 
čo bolo súčasťou písomných inštrukcií biskupovi Pavlovi z Ancony. 
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Apoštolská stolica, ako neskôr priznal Ján VIII., pravdepodobne zanedbala starosť o Metodo-
vo uväznenie. Možno aj preto, lebo koncom roku 872 bola voľba nového pápeža, ktorým sa 14. 
decembra 872 stal Ján VIII. Až po svojom zvolení sa s prekvapujúcou razanciou začal zaujímať 
o uväzneného Metoda (je isté, že v tomto čase, v roku 873 a ešte aj o dva roky neskôr bol pápež-
ským bibliotekárom už spomínaný Anastázius). O záujme pápeža o osud Metoda svedčí niekoľ-
ko listov napísaných pred 14. májom 873 (presný dátum nie je známy) a odoslaných frizinskému 
biskupovi Annonovi, pasovskému biskupovi Hermanrikovi, salzburskému arcibiskupovi Adalví-
novi i východofranskému kráľovi Ľudovítovi Nemcovi. Z ich analýzy, predovšetkým z postoja 
pápeža Jána VIII., možno urobiť niekoľko zovšeobecnení, ktoré môžu potvrdzovať politický 
zámer Metodovho uväznenia. Spomínaní predstavitelia vysokého nemeckého kléru i kráľ Ľu-
dovít Nemec, ktorý síce nebol iniciátorom Metodovho uväznenia, ale všetko sa udialo s jeho 
súhlasom, v listoch pápežovi vyjadrili:

1. Nesúhlas východofranskej cirkevnej i mocenskej hierarchie (vrátane kráľa Ľudovíta Nem-
ca) s obnovením panónsko-sriemskej cirkevnej provincie na čele s arcibiskupom Metodom, 
ktorý by tým nepodliehal cirkevno-správnemu vplyvu Salzburgu či Pasova. Pochopili, že sú 
ohrozené nielen mocenské, ale aj materiálne záujmy cirkevných i mocenských štruktúr Výcho-
dofranskej ríše. Uväznenie Metoda preto možno chápať ako politickú reakciu východofranského 
a bavorského kléru na vydanie pápežskej buly Hadriána II. Gloria in excelsis. Nerešpektovanie 
rozhodnutia pápeža bolo teda prejavom politickej svojvôle franskej svetskej i cirkevnej moci.

2. Nesúhlasili s evanjelizačným a christianizačným pôsobením arcibiskupa Metoda v oblasti 
Panónie i Moravy. Keďže podľa buly pápeža Hadriána II. bol Metod ustanovený za pápežského 
legáta pre Slovanov (vrátane Slovenov), teda aj tých, ktorí ešte neprijali kresťanstvo, v jeho pôso-
bení videl východofranský klérus ohrozenie svojich cirkevných záujmov a mocenských záujmov 
Východofranskej ríše. To len potvrdzovalo, že uväznenie Metoda bolo motivované politicky.

3. Vysoký franský klérus nesúhlasil, aby Metod používal liturgiu a písmo v jazyku Slovenov. 
Už v spomínanom tendenčnom spise O obrátení Bavorov a Korutáncov (De conversione Bago-
ariorum et Carantanorum), dokončenom v rokoch 871 až 873, klérus v Salzburgu zdôvodňoval 
svoje historické nároky na cirkevnú správu územia Panónie a kritizoval Metoda za pôsobenie 
na tomto území. Autor spisu uvádza, že salzburský archypresbyter Rihpald sa na tomto území 
„udržiaval dlhší čas, z úradnej moci zastávajúc svoj úrad, ako mu povolil jeho arcibiskup, až 
dovtedy, kým istý Grék menom Metod filozofickým precenením novovynájdeného slovienskeho 
písma spôsobil, že latinský jazyk a rímske učenie, ako aj latinské autentické spisy sa stali me-
nejcennými všetkému ľudu zo strany (Slovienov), ako aj omše a evanjeliá i cirkevné služby tých, 
ktorí ich vykonávali po latinsky“ (Dokumenty I, 1998: 57). Spis dokazuje, že pôsobenie Metoda 
medzi moravskými i panónskymi Slovenmi bolo úspešné, pretože odmietali nielen im nezrozu-
miteľnú latinskú liturgiu, ale aj kňazov-latinikov, ktorí – ako uvádza dokument – „to nemohli 
zniesť, a preto sa vrátili k salzburskej stolici“. Conversione sa odvoláva na právo salzburských 
veľkňazov „spravovať ľud východnej Panónie“, teda na právo, ktoré podľa ich názoru bolo zís-
kané donáciou Karola Veľkého a je platné už 75 rokov. Spis vysvetľuje, že počas týchto rokov 
„okrem salzburských biskupov žiaden biskup, prichádzajúci z iného miesta, nemal cirkevnú prá-
vomoc v onom pohraničnom kraji“ a ani žiadny cudzí kňaz „neopovážil sa tam vykonávať svoj 
úrad dlhšie ako tri mesiace“, bez súhlasu a „prepúšťacieho listu)“ biskupa. „Toto sa tam totiž 
zachovávalo, pokým nepovstala nová náuka filozofa Metoda“ (Dokumenty I, 1998: 58). Doku-
ment Conversione svedčí o tom, že pre franský klérus bolo neprijateľné pôsobenie arcibiskupa 
Metoda nielen v Panónii, ale aj na Veľkej Morave, pretože oslaboval franský mocenský vplyv.   
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arcibiskup Metod ako súčasť pragmatickej politiky apoštolskej stolice

Oslobodenie Metoda z bavorského väzenia bola pre ďalší politický vývoj na Veľkej Morave 
dôležité nielen pre zamýšľané Svätoplukove mocenské záujmy, ale aj kristianizačné (a tým aj 
politické) záujmy Ríma. Udalosť je vierohodne zachytená v korešpondencii pápeža Jána VIII. 
s východofranskými klerikmi, zachovanej v odpisoch z 11. storočia v Britskom múzeu v Londý-
ne. Slovenskí historici túto udalosť na základe dokumentov objasnili dostatočne –spomenieme 
Richarda Marsinu (Metodov boj), Petra Ratkoša (dokumenty Pramene k dejinám Veľkej Moravy 
v časti Akty, listiny, anály), Matúša Kučeru (Postavy  veľkomoravskej histórie), ďalej Daniela 
Rapanta, jazykovedca Jána Stanislava, Eugena Paulínyho, Šimona Ondruša a i. Všetka koreš-
pondencia pápeža Jána VIII. je datovaná z Ríma pred 14. májom 873 (to znamená, že mohla 
byť napísaná pred týmto dátumom). Dokazuje, že Apoštolská stolica podnikala na oslobodenie 
arcibiskupa Metoda neobyčajne rozhodné kroky. Pápež sa najprv obrátil na východofranského 
kráľa Ľudovíta Nemca, ktorému bol v mnohom zaviazaný, preto je tón listu zmierlivý: oslovil 
ho „Biskup Ján milovanému synovi Ľudovítovi, slávnemu kráľovi“ (v latinskom jazyku: Iohan-
nes episcopus dilecto filio Hludoico, glorioso regi).  Najvýznamnejšou myšlienkou listu, zdá sa, 
je pripomenutie kráľovi, že panónska diecéza vždy patrila pod správu pápežskej stolice a nie 
je možné rušiť tieto práva: „Z mnohých rôznych a zrejmých dôkazov sa môže tvoja múdrosť 
presvedčiť, že panónska diecéza sa oddávna počítala medzi výsady Apoštolskej stolice“ a že 
„dôkazy o tom totiž podávajú synodálne uznesenia, poukazujú na to i spísané dejiny“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 178). Ako je vidieť z textu dokumentu, pápež použil veľmi zdvorilé výrazy, 
napríklad: tvoja múdrosť sa môže presvedčiť (prudentia tua poterit indiciis comprehendere); ak 
len božia spravodlivosť nájde u tvojej výsosti miesto, ako sa patrí (si apud excellentiam tuam 
iustitia dei locum, sicut decet, invenerit). (Ratkoš, P.: Codex dipomaticus, 1971, s. 15). Upozor-
nil ho, že ani dôvod, ktorý uvádzali bavorskí biskupi, že totiž panónska diecéza už nejestvuje 
mnoho rokov, nemôže byť prijateľným argumentom, „lebo výsady svätej rímskej cirkvi – ktorej 
z božej vôle slúžime – vybudované na pevnej, neotrasiteľnej skale blahoslaveného Petra, nevia-
žu sa na nijaký čas, nie je im na ujmu nijaké delenie kráľovstiev“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 178). V liste bavorskému vojvodovi Karolmanovi (oslovil ho „slávnemu mužovi Karolmano-
vi, synovi nášho milovaného kráľa Ľudovíta“, „glorioso viro Karolomanno, dilecti filii nostri 
Hludoici regis filio) žiadal, aby Metod po návrate do Panónie mohol vykonávať svoje pápežské 
poverenia: „A tak po prinavrátení a obnovení nášho panónskeho biskupstva nech sa dovolí spo-
menutému nášmu bratovi Metodovi, ktorého tam ustanovila apoštolská stolica, podľa dávneho 
zvyku slobodne vykonávať povinnosti biskupa“ (Ratkoš, P.: Pramene, 196,  s. 179). V latinskom 
texte: „Itaque reddito ac restituto nobis Pannoniensium episcopatu, liceat predicto fratri nostro 
Methodio, qui illic a sede apostolica ordinatus est, secundam priscam consuetudinem libere que 
sunt episcopi gerere“. (Marsina, R.: Codex diplomaticus, 1971, s. 15).

Menej zdvorilý, ba priam vrchnostenský bol postoj Jána VIII. k tým vysokým cirkevným 
hodnostárom Východofranskej ríše, ktorí sa pričinili o uväznenie Metoda. V liste salzburskému 
arcibiskupovi Adalvínovi, napísanom v miernejšom tóne, mu prikazuje: „Nečuduj sa, že sme 
prikázali, že náš brat Metod má tvojím pričinením znova zaujať stolicu, lebo zaiste sa patrí, aby 
si ty, ktorý si bol pôvodcom jeho pozbavenia (úradu), dal podnet k tomu, aby znova prevzal zve-
rený mu úrad“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s.178 – 179). Ďalší list poslal pasovskému biskupovi 
Hermanrikovi. Obvinil ho z násilia na Metodovi: „Na oplakanie tvojich neprávosti stačila by, 
myslíme, iba studnica sĺz... Veď ktoréhože nehovoriac biskupa, ktoréhože svetského (človeka), 
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ba dokonca ukrutnosť alebo zverská surovosť tyrana neprekročila, neprekonala tvoja trúfalosť, 
keď si brata a nášho spolubiskupa Metoda v žalári väznil a pod holým nebom v najtuhšej zime 
a za hrozných dažďov dlhý čas trýznil a pozbavil správy biskupstva jemu zvereného, ba vo svo-
jej nepríčetnosti si zašiel tak ďaleko, že si ho privlečeného pred biskupský zbor bol jazdeckým 
bičom zašľahol, keby ti v tom neboli iní zabránili“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 179 – 180). 
Z pozície nadriadeného všetkým biskupom a hlavy katolíckej cirkvi Ján VIII. sa pýtal: „Opytu-
jem sa, patrí sa to na biskupa, ktorého dôstojnosť, ak prekročí mieru, dopúšťa sa ťažkých zloči-
nov? Ó, biskup tak veľmi ubližujúci biskupovi a k tomu ešte vysvätenému apoštolskou stolicou 
a osobitne vyslanému (legátovi)!“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 180). Biskupa Hermanrika 
„zatiaľ“ zbavil „účastenstva pri sviatostiach Kristových i medzi Tvojimi spolukňazmi“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 180) Jasne mu dal na vedomie, že ak nepríde s biskupom Pavlom (z An-
cony) a „s týmže presvätým bratom našim Metodom do Ríma, aby si bol spolu s ním vypočutý, 
neminie ťa spravodlivý trest, keď sa zistí takáto a tak veľká svojvoľnosť;“ (Ratkoš, P.: Pramene, 
1964, s.180). To znamená, ak sa dokážu tieto obvinenia, „nesmierne veľké a ťažké  neprávosti“, 
bude autoritou apoštolskej stolice suspendovaný z úradu. (Ratkoš, P.: Pramene,  1964, s. 180). 
Zrejme najostrejší list poslal frizinskému biskupovi Annonovi, ktorý v prostredí juhonemeckého 
kléru tvrdil, že je „osobitným človekom sv. Petra, aby spravoval dedičstvo v Germánii“ (Rat-
koš, P.: Pramene, 1964, s. 181) a ktorý koncom roku 870 predsedal súdu s Metodom. Pápež ho 
obvinil z uchvátenia tých právomoci, ktoré patria do pôsobnosti apoštolskej stolice, zo svojvôle 
a zo závažného porušenia kanonického práva: „Tvoja opovážlivosť a svojvôľa presahuje nielen 
oblaky, ale i samy nebesá. Veď si si uchvátil pôsobnosť apoštolskej stolice a akoby patriarcha 
si si privlastnil právo súdiť arcibiskupa. Ba čo je ešte závažnejšie, voči tvojmu spolubratovi 
arcibiskupovi Metodovi, vyslanému ako legátovi apoštolskej stolice k pohanom, postupoval si 
skôr tyransky ako podľa kánonov... Toto si vykonal iba na potupu apoštolskej stolice“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 180). Pápež mu vyčítal, že nerešpektoval žiadosti Metoda, aby bol súdený 
podľa kánonov, to znamená apoštolskou stolicou, „lež  so svojimi stúpencami a druhmi si nad 
ním vyniesol akýsi rozsudok a zbaviac ho vykonávania bohoslužieb uvrhol si ho do žalára... (...) 
...o uväznení a prenasledovaní tohto brata a spolubiskupa, ba ešte aj nášho legáta, ktorému sme 
mali (venovať) väčšiu starostlivosť, nielenže si ako verný (syn) vôbec nič neoznámil, lež v Ríme, 
keď sa naši u teba o ňom dopytovali, falošne si poprel, hoci ho poznáš, hoci sám si bol osnova-
teľom, sám i podnecovateľom, ba aj pôvodcom všetkých trápení, ktoré mu vaši spôsobili“ (Rat-
koš, P.: Pramene, 1964,  s. 180 – 181). Vyzval ho, aby prišiel do Ríma a zodpovedal sa z činov 
proti arcibiskupovi Metodovi, pretože ináč „po mesiaci septembri nebudeš smieť prijímať (telo 
Pána) dovtedy, kým budeš neposlušnosťou prejavovať voči nám svoju svojhlavosť“ (Ratkoš, P.: 
Pramene, 1964, s. 181). Obsah listu i výber slov jednoznačne hovorí o postojoch pápeža Jána 
VIII. k uväzneniu Metoda a k politickým činom vysokých predstaviteľom juhonemeckého kléru.

Oslobodením Metoda poveril Ján VIII. biskupa Pavla z Ancony, pápežského legáta pre 
Východofranskú ríšu a Panóniu, ktorý mal pred kráľom Ľudovítom Nemcom obhajovať prá-
va panonskej diecézy, usvedčiť pasovského biskupa Hermanrika, frizinského biskupa Annona 
i salzburského arcibiskupa Adalvína z vykonávania násilia proti Metodovi. Po dosiahnutí jeho 
prepustenia mal s ním odísť k Svätoplukovi. V poverovacom liste dal pápež Ján VIII. podrob-
né a jasné inštrukcie pápežskému legátovi a biskupovi Pavlovi z Ancony k otázke existencie 
panónskej diecézy a nárokov východofranského kléru na cirkevné kompetencie v nej. Cirkev-
noprávny spor, ktorý zároveň mal charakter politického sporu, vyriešil jasne v prospech arci-
biskupa Metoda aj v otázke jeho opätovného uvedenia do úradu: „V skutočnosti sa však podľa 
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vydaných pápežských ustanovení patrí najprv znova ho uviesť do biskupského úradu a len potom 
zaviesť s ním konanie, aby totiž zabezpečený právami po pol druha roku znovu získanými pri-
kročil k vyriešeniu svojej záležitosti“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 176). Metod mal teda opäť 
prevziať biskupský stolec. V dokumente sa nachádza aj veta, že pápež nie je ochotný „podvoliť 
sa“ rozhodnutiu o diecéze. V inštrukcii jasne napísal, že panónsku diecéza bola vždy „podriade-
ná apoštolskej stolici, aj keď ju vojnová pohroma dočasne od nej odtrhla“, takže po „obnovení 
pokoja sa mali biskupstvám vrátiť aj práva“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 176). Akýkoľvek 
pokus Adalvína a Hermanrika o nový súd s Metodom mal odmietnuť a zbaviť ich „vykonávania 
bohoslužieb na tak dlho“, ako „vy ste tohto ctihodného muža donútili nekonať služby božie“ 
(Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 177). Nemal im poskytnúť „príležitosť na výhovorku, ktorá by 
zabraňovala tebe či nášmu bratovi Metodovi odísť k Svätoplukovi“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 177), aj keby ako dôvod bolo uvádzané vzájomné nepriateľstvo alebo vojnové pomery. Navr-
hoval, aby obe strany prišli do Ríma, kde budú vypočuté a rozhodne sa o nich pred apoštolskou 
stolicou, „najmä keď ide o spor medzi arcibiskupmi, a nebolo by namieste, keby medzi oboma 
(stránkami) rozhodoval iný sudca ako patriarcha“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 177). Pápežský 
legát pravdepodobne niesol ešte jeden list Jána VIII., adresovaný Metodovi. V ňom ho ustanovil 
na čelo panónskej arcidiecézy a odporúčal mu, aby nepoužíval liturgický jazyk Slovenov. Tento 
dokument sa nezachoval a nezmieňuje sa o ňom ani Metodov životopisec, ale jeho existencia 
bola potvrdená v liste pápeža Jána VIII. arcibiskupovi Metodovi zo dňa 14. júna 879. Historik 
Peter Ratkoš sa domnieva, že obsah listu bol známy bavorským klerikom a stúpencom nitrian-
skeho biskupa Vichinga, ktorí ho neskôr využívali na politické intrigy proti Metodovi (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 181). Pápež sa obrátil listom aj na knieža srbských Slovanov Mutimíra, aby 
sa pridržiaval zvykov svojich predkov, usiloval sa vrátiť do panónskej diecézy, pretože tam, „už 
vďaka Bohu, stolica blahoslaveného Petra apoštola dosadila biskupa“, na „pastiersku starostli-
vosť“ ktorého sa má obrátiť (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 182).            

Misia pápežského legáta biskupa Pavla z Ancony bola úspešná, pretože arcibiskup Metod bol 
z väzenia prepustený a – tak ako sa uvádzalo v inštrukciách pápeža – v sprievode pápežského 
legáta prišiel v lete 873 ku Svätoplukovi na Moravu. V Živote Metoda nájdeme o tom stručnú 
zmienku: „A tak ho pustili.“ Metod neodišiel ku kniežaťu Koceľovi, pretože územie Blatnohra-
du bolo lénnym územím Východofranského kráľovstva, patriace pod cirkevnosprávny vplyv 
Salzburgu. Vysokí bavorskí klerici Koceľa upozornili: „Ak tohto budeš mať u seba, nezbavíš sa 
nás tak ľahko“. (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s .262). Autor Života Metoda s akýmsi zadosťučine-
ním zaznamenal, že Metodovi väznitelia „neušli súdu svätého Petra, lebo štyria z tých biskupov 
zomreli“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 262). Skutočne, ako zaznamenali historické dokumenty, 
dňa 14. mája 873 zomrel arcibiskup Adalvín, v roku 874 pasovský biskup Hermanrik a brixenský 
klerik Lantfried, biskup Annon v roku 875. Prepustenie arcibiskupa Metoda bola svojím spôso-
bom nepochybne ich politickou porážkou, ktorú iste ťažko znášali.   

Svätoplukova politika budovania štátu a (politická) úloha Metoda
 
Oslobodenie arcibiskupa Metoda, jeho príchod na Veľkú Moravu (v lete alebo na jeseň 873) 

bolo z politického pohľadu veľmi dôležité pre vládu Svätopluka i následný vývoj Veľkej Moravy 
najmä z týchto hľadísk:
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• V osobe arcibiskupa Metoda získal Svätopluk najmä vo vzťahu k Východofranskej ríši, ale 
aj k ostatným susedom určitú mocenskú, a tým aj politickú legitimitu, čo potvrdila Apoštolská 
stolica v Ríme.  

• Arcibiskup Metod mohol na Veľkej Morave začať pripravovať nové cirkevno-správne uspo-
riadanie, čím zmenšoval vplyv franských kňazov a s nimi spojených cirkevných kruhov v Paso-
ve a Salzburgu.

• Ako pápežský legát pre slovanské kmene mohol legalizovať výboje  Svätopluka, zdôvod-
ňované šírením kresťanstva, na územie slovanských kmeňov, ktoré boli pohanmi, a umožnil tak 
rozširovať štát. 

• V osobe arcibiskupa Metoda získal Svätopluk vzdelanca, ktorý definoval a vytváral nové 
morálne i právne hodnoty, na ktorých mal byť Svätoplukov štát postavený. 

• Metod bol kľúčovou osobnosťou pri vzdelávaní a výchove potrebnej vrstvy správnych úrad-
níkov, bez ktorých by Svätopluk nemohol vytvoriť nové územné členenie štátu (komitáty), pre-
trvajúce niekoľko storočí.   

Návratom arcibiskupa Metoda na Veľkú Moravu sa upevnila aj autorita Svätopluka, ktorý 
mohol vystupovať v úlohe víťaza. Dokument Život Metoda uvádza, že knieža Svätopluk prijal 
Metoda spolu „so všetkými Moravanmi, odovzdal mu všetky chrámy a duchovných na všetkých 
hradoch“.  (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 262). To znamená, že nemeckí kňazi, ktorí predtým 
žili medzi Slovenmi a snažili sa ovládnuť správu cirkevných vecí, boli Moravanmi vyhnaní. 
Dokazuje to aj zápis v Živote Metoda: „Stalo sa vtedy, (že) Moravania, keď poznali nemeckých 
kňazov, čo žili u nich, že im neprajú, ale pletichy stroja proti nim, všetkých vyhnali...“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 262). Arcibiskup Metod začal uskutočňovať nové cirkevné aktivity, te-
raz predovšetkým za pomoci kňazov z radov Slovenov. Niet písomných dôkazov o tom, že po 
oslobodení Metoda a jeho návrate na územie Svätopluka by sa juhonemecký klerus bol odvážil 
spochybňovať rozhodnutia pápeža Jána VIII. o výlučnej kompetencii Metoda a zasahoval do 
cirkevných pomerov, hoci zrejme nie všetci kňazi, oddaní predtým Salzburgu či Pasovu, z úze-
mia Veľkej Moravy odišli. Metod bol postavený pred nové úlohy: napomáhať Svätoplukovi 
pri politickej stabilizácii štátu a rozširovať kresťanstvo aj medzi dosiaľ pohanskými kmeňmi 
Slovanov. To znamená, že sa rodili začiatky spojenia svetskej moci (trónu) a cirkevného stolca. 
Prvoradou podmienkou splnenia týchto úloh bola úloha, ktorá pre Svätopluka mala výsostne po-
litický charakter: zabezpečiť mier so susedmi, predovšetkým s Východofranským kráľovstvom, 
a tak medzinárodne stabilizovať ríšu. Svätopluk to dosiahol uzavretím Forchheimského mieru 
s Východofranským kráľovstvom v roku 874.

Christianizácia - morálne zdôvodnenie mocenskej expanzie Svätopluka

Forchheimským mierom Svätopluk nielen politicky ustálil pomer svojej ríše k Východofran-
skému kráľovstvu, ale otvoril si cestu k christianizačným výpravám do krajov dosiaľ pohansky 
žijúcich Slovanov. Z hľadiska mocensko-politických záujmov je príznačné, že Forchheimský 
mier určil sféry záujmov oboch štátov, čo by sme mohli politicky nazvať územné rozdelenie 
strategických záujmov oboch štátov: Svätopluk rešpektoval územné záujmy Východofranského 
kráľovstva. Ako politickú protihodnotu kráľovstvo nebránilo Svätoplukovi expanziu do tých 
oblastí, ktoré boli mimo jeho dosahu, teda nemohlo mať tam mocenský vplyv. Išlo o oblastí, kde 
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žili pohanské kmene Slovanov. Christianizácia bola pre Svätopluka vhodnou zámienkou na roz-
šírenie svojej ríše. Navyše pápežovým menovaním arcibiskupa Metoda za legáta pre územia 
ešte nepokrstených Slovanov mohol Svätopluk christianizáciou rozmnožovať územia patriace 
pod vplyv Apoštolskej stolice a zároveň tým posilňovať svoju politickú pozíciu pred pápežom 
a mocenskú pozíciu vo vzťahu k Východofranskému kráľovstvu. Rozširovať ríšu znamenalo 
pre Svätopluka urobiť ju ekonomicky i vojensky silnejšou. Svätopluk dokázal tieto núkajúce 
sa možnosti využiť. Ako uvádza Život Metoda, po návrate k Svätoplukovi na Veľkú Moravu 
a odovzdaní „všetkých chrámov“ a „duchovných na všetkých hradoch“ „veľmi začalo učenie 
božie rásť a duchovní množiť sa“ a následne aj „tým viac moravská oblasť rozprestierať sa 
začala na všetky strany a nepriateľov bez váhavosti premáhať, ako aj sami vše hovoria“ (Rat-
koš, P.: Pramene, 1964, s. 262 – 263). Autor dokumentu, hovoriac o christianizačnej politike 
Svätopluka, vyzdvihol úlohu Metoda, ktorý „mal v sebe aj prorockú milosť, lebo sa plnili jeho 
proroctvá“ a uviedol: „Pohanské knieža, silné veľmi, sídlilo na Vislách, rúhalo sa kresťanom 
a znepokojovalo ich. Poslal však k nemu a hovoril: Dobre ti je, synu, pokrstiť sa ti zo svojej vôle 
vo svojej krajine, aby ťa zajatého nepokrstili nasilu v krajine cudzej a spomenieš si na mňa, čo 
sa aj stalo“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 263). O poslaní arcibiskupa Metoda v christianizačnej 
expanzii Svätopluka hovorí aj ďalší text dokumentu: „Inokedy zas, keď Svätopluk bojoval s po-
hanmi bez najmenšieho úspechu a vyčkával, približovala sa omša svätého Petra, to jest služba, 
poslal k nemu a hovoril. Ak mi obeciaš, že svätý deň Petrov stráviš u mňa aj s vojakmi svojimi, 
verím v Boha, že ti ich (t.j. nepriateľov) skoro vydá. Čo sa i stalo.“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 263). Aj podľa autora Života Metoda boli Vislansko a pravdepodobne aj veľká časť Sliezska 
pravdepodobne prvými územiami, ktoré Svätopluk dobyl vojenskými akciami. Okrem expanzie 
na sever rozširoval svoju ríšu i na východ a juhovýchod. Stabilizácia vnútorných politických 
pomerov vytvárala vhodné podmienky na pôsobenie Metoda nielen na území Veľkej Moravy, ale 
umožňovala mu rozširovať kresťanské hodnoty na nových územiach. Ako arcibiskup a pápežský 
legát posudzoval prísnejšie morálne pochybenia najmä tých, ktorí boli spätí so Svätoplukovou 
mocou. V Živote Metoda nachádzame informáciu: „Ktosi iný, veľmi bohatý druh a radca (knie-
žaťa), oženil sa s kmotrou svojou, to jest švagrinou. A (Metod) mnoho ich napomínal, poučoval, 
povzbudzoval, ale nemohol ich rozviesť“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964 s. 263). Obdobie christia-
nizačného úsilia Svätopluka, ktoré nastalo po podpísaní Forchheimského mieru, spojené s ďal-
ším rozvojom vzdelanosti Slovenov na Veľkej Morave a získavaním nových christianizovaných 
území, je považované v živote arcibiskupa Metoda za úspešné obdobie, pretože vplyv Metoda 
a jeho žiakov sa rozšíril na omnoho väčšie územie Slovanov.  

Politické dôsledky Svätoplukovej „taktiky ústupkov”  

Mierová koexistencia s Východofranskou ríšou znamenala, že územie Svätoplukovej ríše 
ostávalo formálne pod cirkevnosprávnym vplyvom východofranských klerikov z Pasova a Sal-
zburgu. Svätoplukov politicky umiernený prístup znamenal, že k existujúcim franským kleri-
kom na Veľkej Morave postupne pribúdali ďalší. S nevôľou sledovali rastúci vplyv arcibiskupa 
Metoda a jeho úspešnú christianizačnú činnosť medzi Slovanmi. Richard Marsina v práci Me-
todov boj poznamenal, že „už v tomto čase asi pôsobil na Veľkej Morave benediktínsky mních 
alamanského pôvodu Viching“, ktorý „postupne získal veľký vplyv na Svätopluka“. (Marsina, 
2005: 80). Táto kontroverzná postava významne zasahovala do dejín Slovenov. Hoci Viching 
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patril do radov cirkvi, podľa Richarda Marsinu „bol v prvom rade exponentom dvorných kruhov 
Východofranského kráľovstva, nie exponentom juhonemeckého kléru“ (Marsina, 2005: 80). Jeho 
vplyv na Svätopluka preto možno vysvetľovať aj tým, že mal úzke styky v dvorských kruhoch 
Východofranskej ríše a mohol zohrávať úlohu kontaktnej osoby Svätopluka s východofranským 
dvorom a panovníkom. Napokon rozporuplnú úlohu zohral i v stykoch s Apoštolskou stolicou.

Úspešná činnosť arcibiskupa Metoda, obnovenie dvorskej školy a rastúci počet Metodom 
vychovaných kňazov, práce na početných prekladoch biblických textov, približovanie cirkev-
nej liturgie reči ľudu a Metodova kritika nemorálneho života niektorých miestnych vládcov na 
Veľkej Morave spôsobili, že franský klérus sa cítil na Veľkej Morave ohrozený, a preto začal 
proti Metodovi nový útok. Jeho iniciátorom bol benediktínsky mních Viching, s ktorým sa Svä-
topluk pravdepodobne zoznámil počas bavorského väzenia. Viching v čase pôsobenia na Veľkej 
Morave – povedané slovami Matúša Kučeru – „drobné rozpory posunul do vieroučnej roviny“ 
(Kučera, 2008: 108). Spolu s franským klérom obviňoval Metoda z krivoprísažníctva a z vý-
chodokresťanskej herézy, t. j. z bludného učenia o Svätej trojici (z výkladu spornej dogmatickej 
otázky o trojjedinom Bohu, ktorá vtedy už existovala medzi západnou a východnou cirkvou) 
a z používania jazyka Slovenov v liturgii, čo vraj pápež nepovolil. V skutočnosti ciele útoku 
boli politické: týmto úskokom dosiahnuť odstránenie Metoda a upevniť na Veľkej Morave a na 
nových územiach vplyv východofranských klerikov z Pasova a Salzburgu. Do útokov proti Me-
todovi sa zapájal aj Svätoplukov poradca Ján z Benátok, ktorý mal určitý vplyv aj v prostredí 
pápeža v Ríme. Podľa autora Života Metoda franskí klerici Moravanom tvrdili: „Nám dal pápež 
moc, tohto však i učenie káže vyhnať“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 264) Je možné, že Sväto-
pluk (i časť jeho veľmožov) bol ovplyvnený Vichingom, preto tiež mal pochybnosti o správnosti 
učenia Metoda. Preto chcel, aby tento vieroučný spor vyriešil pápež. Je isté, že v tejto veci sa 
obrátil na kňaza Jána z Benátok, aby bol sprostredkovateľom s pápežom. Historik Peter Ratkoš 
napísal, že pravdepodobne na jar 879 Svätopluk poslal Jána z Benátok do Ríma so žiadosťou, 
aby pápež „pozval Metoda  k sebe a preskúšal ho, či je pravoverný a či učí tak, ako sa zaviazal 
pri svojej ordinácii na biskupa (jar 870)“ (Ratkoš, P.: 1990, s. 107). Ján z Benátok informoval 
pápeža len ústne a pravdepodobne skreslene. Zdá sa, že nepredložil pápežovi Svätoplukove otáz-
ky, ale vyslovil len pochybnosti o pravosti Metodovej vierouky. Potvrdzujú to aj slová v liste 
pápeža Jána VIII. Svätoplukovi zo 14. júna 879: „Keďže však máte pochybnosti o pravej viere, 
ako sme sa dozvedeli zo správy vášho kňaza Jána, ktorého ste k nám vyslali....“ (Ratkoš, P.: Pra-
mene, 1964, s. 189), Ján z Benátok skutočne priniesol do Ríma Svätoplukovu žiadosť a pápež sa 
ňou zaoberal. Prostredníctvom biskupa Pavla z Ancony ako odpoveď poslal na Veľkú Moravu 
dva listy: jeden arcibiskupovi Metodovi (oslovil ho ako arcibiskupa panónskej cirkvi – Methodio 
archiepiscopo pannoniensis ecclesie) a druhý kniežaťu Svätoplukovi. Oba sú datované v Ríme 
dňa 14. júna 879. V liste Metoda upozorňuje: „Hoci si povinný náukou svojho hlásania (slova 
božieho) ku spáse viesť a poučovať ľud Pánov zverený tebe ako duchovnému pastierovi, dozve-
deli sme sa“, obviňuje Metoda, „že pri vyučovaní neučíš to, čo sa  svätá cirkev rímska naučila 
od samého kniežaťa apoštolov a každodenne hlása, ba sám ľud privádzaš do bludu“ (Ratkoš, P.: 
Pramene, 1964, s. 188). Pápež Metodovi týmto listom prikázal, aby „si odložil stranou každú 
záležitosť a pousiloval sa hneď k nám prísť, žeby sme z tvojich úst počuli a presvedčili sa, či 
(všetko) zachovávaš a kážeš tak, ako si svätej rímskej stolici ústne i písomne prisľúbil vyzna-
ním viery, alebo nie, aby sme dôkladne preskúmali tvoje učenie“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s. 188). Okrem vieroučného problému pápež ho karhal aj za to, že „omše spievaš v barbarskom 
čiže slovienskom jazyku“, a preto listom poslanom Metodovi prostredníctvom biskupa Pavla 
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z Ancony pápež zakazuje „v tomto jazyku odbavovať sväté omše“, ale „hlásať (slovo božie) či 
kázeň konať medzi ľudom je ti dovolené“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 188). V liste poslanom 
kniežaťu Svätoplukovi z Moravy napomínal ho, aby zachoval vieru tak, „ako sa svätá cirkev rím-
ska od samého kniežaťa apoštolov naučila“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 189). Upozornil ho, 
že „ak by sa vám niekto, či váš biskup, či ktorýkoľvek kňaz, opovážil ináč hlásať alebo kázať“, 
potom „všetci jednomyseľne a spoločnou vôľou zavrhnite falošné učenie, pevne stojac a držiac 
sa ústneho podania apoštolskej stolice“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 189). Pápež, odvolávajúc 
sa na informácie, ktoré mu prišli, vyjadril Svätoplukovi počudovanie nad tým, že Metod, „váš 
arcibiskup“, ustanovený pápežom Hadriánom II, „učí vraj ináč, ako pred apoštolskou stolicou 
ústne i písomne urobil vyznanie viery“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 189). Keďže Metod bol 
pôvodom Byzantínec, preto sťažovatelia sa domnievali, že jeho vierouka je poznačená Fótiovým 
učením a odchyľuje sa od rímskeho výkladu. Pápež oznamoval Svätoplukovi, že požiadal Meto-
da, aby „bez meškania“ prišiel do Ríma, „aby sme z jeho úst počuli, či (všetko) zachováva a verí 
tak, ako prisľúbil, alebo nie“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 189). Autor Života Metoda napísal, 
že vtedy „zvolali všetkých moravských ľudí, kázali pred nimi prečítať list, aby počuli o jeho vy-
hnaní“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s.264). Vo svojom svedectve zanechal aj reakciu pospolitého 
ľudu, ktorá ukazuje obľúbenosť arcibiskupa Metoda medzi prostým ľudom: „Ľudia však, akú už 
máva človek obyčaj, smútili a žialili, že ich zbavujú pastiera a učiteľa, okrem slabochov, ktorými 
hýbala lesť, ako hľa, vietor lístím“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 264). 

Svätopluk i arcibiskup Metod dostali pápežove listy pravdepodobne už v lete roku 879. Metod 
vyhovel pápežovej žiadosti a pripravoval sa na cestu do Ríma. Obrana Metoda bola aj v záujme 
Svätopluka, preto vyslal do Ríma početné posolstvo. Je pravdepodobné, že po príchode poslov 
od pápeža v roku 879 bol na žiadosť latinského kléru súčasťou Svätoplukovho posolstva aj 
benediktínsky mních Viching, ktorý sa tešil Svätoplukovej dôvere: Pápež ho mal na žiadosť 
Svätopluka vysvätiť za biskupa. Na čele posolstva bol Svätoplukov veľmož Zemižizňa ako Svä-
toplukov zástupca, teda predstaviteľ svetskej moci. Preto možno predpokladať, že cieľom veľ-
komoravského posolstva bolo viac než vyjasniť vieroučné otázky, ale odovzdať  Svätoplukovo 
dôležité politické rozhodnutie: požiadať pápeža, aby ho „uznal za vazala stolice sv. Petra“ (Rat-
koš, P.: 1990, s. 108) Svätopluk chcel obratne využiť politické rozpory vo Východofranskej ríši 
a zbaviť sa jej vazalstva. Z následných rozhodnutí pápeža Jána VIII. preto možno predpokladať 
niektoré súvislosti, ktoré mohli mať pre ďalší vývoj udalostí dôležitý politický význam:

- Arcibiskup Metod dokázal svojimi vedomosťami presvedčiť pápeža o správnosti svojho 
výkladu kresťanskej vierouky, o zhode svojho učenia s rímskou ortodoxiou, o potrebe šíriť kres-
ťanstvo a liturgiu medzi slovanským ľudom v zrozumiteľnom jazyku. Dokázal tak vyvrátiť oho-
váračské snahy svojich neprajníkov. Pápež mu potvrdil predchádzajúce privilégium a obhájil tak 
rozhodnutie pápeža Hadriána II. 

- Svätoplukov vyslanec Zemižizňa, spolu s Metodom, presvedčili pápeža o zásluhách Svä-
topluka a Veľkej Moravy na rozširovaní kresťanstva medzi nepokrstenými Slovanmi, o potrebe 
začleniť nielen mocensky, ale aj cirkevnosprávne tieto územia do novej cirkevnej organizácie, 
ktorá by zároveň zahŕňala územie Svätoplukovho kniežatstva, nebola by už podriadená pod cir-
kevnú správu v Pasove a Salzburgu, ale tvorila by samostatnú cirkevnú provinciu, podriadenú 
priamo Apoštolskej stolici. 

- Konečným politickým cieľom Svätoplukovho posolstva bolo dosiahnuť, aby pápež Ján VIII. 
uznal Svätopluka a jeho ríšu ako vazala Apoštolskej stolice a prijal ju pod svoju ochranu. Tým by  
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bola vyňatá spod vazalského vzťahu od Východofranského kráľovstva a stala sa samostatným 
a politicky nezávislým štátom.

Pápež Ján VIII. spolu s rímskymi biskupmi najprv preskúmal cirkevnú vierouku Metoda. Ne-
našiel v nej nič, čo by bolo v rozpore s učením Apoštolskej stolice. Preto v lete v roku 880 poslal 
Svätoplukovi novú pápežskú listinu (bulu), ktorá do dejín vstúpila pod názvom INDUSTRIAE 
TUAE (Tvojej horlivosti). Jej existenciu i obsah už nikto nemohol a nemôže spochybňovať. Zá-
roveň v tom istom čase potvrdil pre arcibiskupa Metoda privilégium moravsko-panónskej arci-
diecézy, vydané už predtým Hadriánom II., a Metoda v hodnosti arcibiskupa: „Nostrae apostoli-
cae autoritatis praecepto eius (Methodii) archiepiscopatus privilegium confirmavimus“ (Ratkoš, 
P.: Pramene, 1964, s. 192). Postavil Svätoplukovu ríšu na úroveň s Východofranskou ríšou, čím 
sa Svätoplukova ríša stala rovnoprávnym a suverénnym subjektom európskej politiky. Pápežská 
listina (bula) Industriae tuae patrí medzi najvýznamnejšie dokumenty slovenských dejín raného 
stredoveku. 
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