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Ctihodní bratři! Pozdrav a apoštolské
požehnáni!
Ze jste se ustanovili, aby bylo vzpomí
náno Svatého Cyrila Soluňského, apoštola
slovanských národů, na sklonku jedenácti
set let od jeho narození, pokládáme s vaší
strany za počin správný a včasný. Neméně
chvályhodným se vidí, že jste se usnesli
na svých poradách, aby se v této příhodné
době oživila také paměť Metoděje, jeho
rodného bratra a druha v apoštolátě, a aby
se oběma zároveň vzdaly nejrozsáhlejší
pocty, poněvadž oba byli, abychom užili
slov Cyrilových: „soupřeží, jedinou brázdu
táhnoucí na líše Páně.” Vždyť ona touha
šířiti víru ve vašich krajinách, kterou vzpla
nuli tito bratři, tak byla společná oběma
a projevila se činností do té míry společnou
a podobnou, že jednoho od druhého děliti
nelze: právě z té příčiny také předchůdce
Náš, blahé paměti Lev XIII., v okružním
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listě „Vznešený úkol” ze dne 30. září 188o
vydaném, oba pospolu zvelebil výmluv
nou divalořečí, a rovněž nařídil jejich kult,
pradávný zajisté u vás a vžilý, pro celý ka
tolický svět. Každý však nahlédne, že ač
koli Cyril a Metoděj jsou ozdobou a slávou
celé Církve, přece mají býti ctěni a na
podobováni především od národů slovan
ských, které ne bez velkých trudů zrodili
Kristu. Jest tudíždbáti,ctihodní bratři,aby,
jestli kdy jindy, zejména během tohoto ju
bilejního roku, svátý a dělný život obou
opětovně byl věřícím takřka na oči stavěn
v spisech i kázáních. Dále bud vaším úko
lem, zasaditi se veškerým úsilím o to, aby
mládež, ať laická či duchovní, navštěvující
školy obecné, střední i university, patřila
na tyto slavné nebešťany jako na vzor.
Neboť ač pocházeli ze vznešeného rodu
soluňského a vzdělali se dostatečně v Cařihradě naukami řečníků a filosofů, přece
ani nezatoužili po slávě a nevychloubali
se svými přednostmi, ani se nedali zlákali
leskem císařského dvoru a způsobem ži
vota dvorského, nýbrž naučivše se sloužiti Bohu v samotě s náležitou ponížeností
a cele se oddavše zájmům Církve, se zá
palem brali na se ony posvátné vý pravy,
plné obtíží a nebezpečenství, k Saracénům, k Chazarům, k Židům, k Slovanům,

hledíce při tom jediné k slávě boží. Dějiny
svědčí, že se tito apoštolští muži zastkvěli
ctnostmi a zásluhami opravdu vynikají
cími. S obsáhlými vědomostmi spojovali
ušlechtilostducha a pokoru,práce posvát
né přísluhy dovršovali dlouhým prodlé
váním na modlitbách, úzkostlivým za
chováváním čistoty a dobrovolnou trýzní
těla.
Avšak jako jest nutno, aby si slovanští
národové vzali Cyrila a Metoda za učitele
dokonalejšího křesťanského života, tak se
zajisté sluší, aby též všichni vaši krajané
pokládali je, kteřížto byli kdysi u nich před
ními rozsévači a štěpiteli římské víry, nejen
za své nebeské přímluvce, nýbrž i za vůdce
v tom, jak udržeti a dosíci dobrodiní kato
lického obecenství. Oběma za jisté tanul na
mysli výrok Krista, prosícího po poslední
Večeři božského Otce, aby všichni jeho
učedníci „byli jedno”, a stejně hluboce jim
utkvělo v paměti vše, co východní Otcové
napsali o vesměrné jednotě křesťanské
Církve, takže nechtěli dříve pásti slovan
ských ovcí, dokud jim tato pastva nebyla
odevzdána od nástupců Petrových, jimž
bylo veškeré stádo Kristovo od Boha svě
řeno. Mimo to vykonali též cestu do Ríma;
odsud byli posláni, s mocí od římského Ve
lekněze udělenou, k upevnění a rozšíření
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Kristova království; ochrana Našich před
chůdců je ustavične zastírala; jeden z nich
složil mnišské sliby v Římě, krátce pred
svým skonem, jenž byl poctěn tak hojným
nářkem občanstva; druhý byl v Římě vy
svěcen na biskupa; způsob bohoslužby,
jejž oba zavedli v zemích Kristu získaných,
byl zde schválen a potvrzen; jinými pře
mnohými důkazy velekněžské blahovůle
byli povzbuzováni v začatém díle apoštol
ském: zdaž to vše nesvědčí, že nebylo nic
svátým bratřím přednějším, nic jistějším
a žádoucnějším, než aby byli ve svazku co
nejtěsnějším s Církví římskou? Proč by
chom se tedy divili, že Cyril a Metoděj —
jež možno nazvati syny Východu, Byzanfany státním příslušenstvím, Reky národ
ností, Římany posláním, Slovany apoštol
skými úspěchy — stali se všechněm vším,
aby všechny získali pro jednotu katolické
Církve?
Proto, ctihodní bratři, musí Nám býti
velevítaným váš záměr, že chcete postaviti
v tomto roce jakoby výš na svícen tato
dvě světla Východu, aby stejně jako dříve,
dokud žili na zemi, tak i dnes oslaveni
v nebesích, osvěcovali vaše národy a po
zývali a nabádali je podivuhodnými příkla
dy svých ctností ke křesťanskému duchu
a životu.
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Nuže, ať se učí od blahoslavených těch
bratří duchovenstvo, rovněž ať se od nich
učí řeholníci a panny Bohu zasvěceně věsti
život nevinný a čistý a zcela jej zasvětiti
usilovně práci o spásu duší; ať se učí kře
sťanské rodiny zachovávati a hájiti nepo
rušitelných zákonů o nerozlučnosti man
želství, řádném vzdělání a vychování dítek;
konečně všichni věřící, jakéhokoli stavu,
buďsi rolníci a venkované, buďsi dělníci,
buďsi měšťané a správcové obcí,buďsi lidé
vyškolení v písemnictví a naukách, nebo
jim vyučující, buďsi úřady, jež pečují z po
vinnosti o obecné blaho, ať se učí sloužiti
pravdě, spravedlnosti a lásce,chtějí-li,aby
seobnovil pokoj Kristův mezi národnostmi
a mezi občany jedné a téže národnosti,
a tím jejich vlast co den více rozkvétala.
„Jsme si arci dobře vědomi”, abychom užili
slov Lva XIII., „kolik a jak velkých nesnází
se tu naskýtá: zvláště když jest velmi mno
ho zarputilých stoupenců a šiřitelů bludu,
těch, kdo zradili víru přijatou od Cyrila
a Metoděje. Než spáse bližních se třeba
věnovati s nadšením a v obraně jednoty
katolické víry nesmíme se zpěčovati žádné
námaze.”*) Ano, jako týž Velekněz krátce
před tím byl připomněl, sluší se, „aby ti,
*) List Bene cognitum z 14. července 1881 k arcibiskupu
pražskému a jiným biskupům v Cechách.
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kdož jsou vzdáleni katolické jednoty, a
piece posud mají v úctě a vážnosti oba
tyto svaté muže, zatoužili po shodě a spo
jení s touto apoštolskou Stolicí, když uváží,
jak jest nemístno, aby byli odloučeni od
obecenství té Církve, kterou jako matku
a učitelku ctili ti, jež oni sami prohlašují
za své mistry ve víre.”*)
I budiž na tomto místě nejen zmíněno,
avšak i zaslouženě pochváleno, cokoli se
u Vás v této vznešené a důležité věci za
čalo podnikati. Sem zahrnujeme spisy a
pojednání, které posud byly vydány od
učených a znalých mužů vašeho národa,
a pak zbožné skutky, k nimž za Našeho
i vašeho, ctihodní bratři, vedení a ochrany,
na všech stranách dává podnět spolek zva
ný „Apoštolát sv.Cyrilaa Met oděje”, jehož
stanovy jste nedávno dali prohlédnouti a
schváliti Apoštolskou Stolicí. Jmenujeme
dále zvláště sjezdy, které jsme několikráte
pochválili, konané častěji, v stanovených
Ihůtách na Velehradě,kde se Metoděj s ži
votem rozžehnala rovněž Ústav sv.Cyrila
a Metoděje, tam založený k pečlivé vý
chově jinochů, kteří by se jednou s oprav
dovostí a užitkem věnovali apoštolskému
působení mezi slovanskými národy: jest
*) List Etsi perspecta z 8. ledna 1881 k arcibiskupu zadarskému a jiným biskupům dalmatským.
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to Ústav, jenž rozhodnutím Našeho nejbližšího, blažené paměti, předchůdce Be
nedikta XV. užívá jména i práv Ústavu
Papežského.
Ostatně jsme přesvědčeni, že takovými
to jubilejními oslavami, jež zahajujete a
jichž se patrně, jak si přejeme, zúčastní
s nábožností katolíci též z jiných národů,
vyprosí vaši krajané, napodobujíce úctu
svýdi biskupů k svátým bratřím a závodíce
s nimi v ní, křesťanskému Východu, tolika
pohromami zkrušenému, přehojnou po
moc božích milostí. Kéž všichni Slované
zbožně rozjímají a ochotně plní to, co od
Bohažádal Cyril umíraje: „PaneBože,jenž
jsi stvořil všechny andělské kůry a netělesné síly, nebe rozpial a zemi osnoval...
rozplodCírkev svou množstvím a všechny
v svornosti sjednoť, a učiň je lidem výbor
ným, stejně smýšlejícím o pravé víře tvé
a správném vyznání, a vdechni v jich srdce
slova svého slyšení, aby se podjímali dob
rých skutků a činili, co tobě milo.”*)
Aby tyto prosby nejdobrotivější Bůh
plně vyslyšel a aby jim popřál uskutečnění
ku prospěchu a zdaru vašeho národa, ať
přispěje apoštolské požehnání, jež jako
příslib nebeských darů a svědectví Naší
’) Slovanský život Konstantina Filosofa.
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otcovské lásky vám, ctihodní bratři, a veš
kerému duchovenstvu i lidu jednoho kaž
dého z vás píelaskavé v Pánu udělujeme.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 13. měsíce
února roku íQ2^, Naselio Velekněžství roku
šestého.
PIUS P. P. XI.

OSLAVNÁ ŘEČ BISKUPA KIAMENTA
K POCTĚ
SVATÉ HO KONSTANTINA - CYRILA

Pochvala svätému Cyrilu, složená učední
kem slovanských apoštolů, biskupem Klimentem Velickým (zemřel roku 916) a zachovaná
v mnohých rukopisech církevně-slovanských,
byla již častěji vydána tiskem, jako od P. Jos.
Šafaříka (Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů, Praha, 1851, str. 28-30), v Pramenech
dějin českých, sv. L, 53“57 s českým překla
dem Jos. Per vol fa, v M. Pogodinově KirilloMcthodievském Sborníku (Moskva 1865, str.
309 až 31?) a od B« Bod janského podle 15 ru
kopisů v Ctenijach, (1865-1866). Základem pro
tento nový překlad bylo vydání církevně-slovanského textu této pochvaly ve spise A.Teodorova-Balana: Kirill i Metodi (Sofija, 1920,
str. 109-II7)-v
Věcně se přimyká svým obsahem k slovan
skému životu sv. Konstantina-Cyrila.

POCHVALA SVATÉMU CTRILU,
učiteli slovanského národa,
sepsaná biskupem Klimentem

Požehnej, otče!
Aj, vysvitla nám, milovníkům Krista,
světlozářná paměť přeblaženého otce na
šeho Cyrila, nového apoštola a učitele
všech krajin, který zbožnosti a krásou se
zastkvěl na zemi jako slunce, osvěcující
vesmír záblesky trojosobného božství. V
jeho srdci zbudovala si Moudrost Boží
chrám a na jazyce jeho jako na Cherubínu
spočinul Duch svátý, rozdílející vždy dary
podle stupně víry, jak dí apoštol Pavel:
Jednomu každému z nás dána jest milost podle
míry daru Kristova (Efes. 4.7.). Neboť, kdo
mě miluje, řekl Pán, i já jej budu milovati a
sám se mu zjevím, a příbytek si v nem učiním
(Jan 14« 21., 23.), i bude mi synem, a já
budu jemu otcem.
Hledaje tohoto otcovství, opustil přeblažený náš otec a učitel Cyril všecku ná
dheru tohoto života, dům i bohatství, otce
i matku, bratry i sestry. Od mládí žil v či
stotě jako anděl, vyhýbal se a unikal po
zemským rozkošem, přebýval ustavičně
v pění žalmů a písní a v duchovní nauce,
stíhaje jedině cestu, kterou by vystoupil
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na nebesa. Proto se také vylila vjeho listech
milost bozi (Zahn 44. 3-), jak praví moudrý
Šalomoun: A a rtech moudrého tkví cítění,
zákon a milosrdenství nosí na jazyce (Přísl.
15. 7., 31. 26.), jímž svázal zlolajná ústa
1
/v o
kaciru.
Neboť za obrazoborce Theofila vznikl
blud, jímž posvátné obrazy byly po mnoho
let pronásledovány, ničeny a zneuctívány.
Za zbožného císaře Michala však pravo
verní svolali sněm a vyslali na ony kacíře
Konstantina, a ten všechnu jejich zlobu
sežehl silou ducha. Kdekoli slyšel o něja
kém rouhání proti božskému obrazu, tu
jako okřídlen přelétal všechny kraje, jas
nými výklady mařil všechny svody, a uče
pravé víře, naplňoval ostatky (ním. 11.5-)
Pavlovy.
Přeletuje jako orel na všechny strany,
od východu na západ a od severu na jih,
mezi Chazary a Saracény se zjevoval, ve
shromážděních, kde šlo o svátou víru, a zastkvívaje se jak slunce trojsvitnýini třpyty,
všechny jejich bludy potíral. Ve fulském
národě zničil bezbožný klam, osvítil stádce
Kristovo záblesky odvěčného trojsvětla a
vyučil je v pravé víře. Slovanskému náro
du, pohříženému v nevědomosti a soumra
ce hříchu, milosrdenstvím a láskou Pána
našeho Ježíše Krista byl určen za pastýře
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a učitele. I zatkal ústa vlkům, trojjazyčným
kacířům, zjasňuje,podle proroka/j^yÁ hu
hňavý (Is. 32. 4.) a písmem ukazuje všem
na cestu spásy.V Římě pak podle vůle Boží
odpočinulo jeho ctné tělo.
Máme-li uctíti jeho činy a námahy a
cesty, nelze toho náležitě chválou vystihnouti. Neboť ač později zazářil, překonal
všechny. Jako denice, jež vzchází naposled,
svou jasností zastiňuje všechen hvězdný
sbor, prorážejíc svým světlem i sluneční
záři, tak i tento blažený otec a učitel na
šeho národa, víc než slunce se zastkvívaje
jasem Trojice, osvítil nesčíslný lid, ležící
ve tmě nevědomosti.Které místo se utajilo,
aby je nebyl posvětil svými stopami? Neb
která dovednost zůstala neznáma blažené
jeho duši? Vždyť všem národům odhalil
skrytá tajemství ve výmluvných řečech,
hlásaje rozumně, tomu písmem, onomu
učením. Rozlila se milost Boží na jeho rtech,
a proto požehnal jemu Bůh na veky (Zahn 443-\,,
Cí ústa tedy vypovědí onu sladkost jeho
nauky? Který jazyk dovede v ylíčiti skutky
a trudy a dobrotu jeho života? Neboť ústa
tato, jež osvěcovala lidi zatemnělé klamem
hříchů, objevil Pán jasnějšími světla. S ja
zyka jeho se řinula sladkáaoživující slova.
Ctné jeho rty rozkvetly moudrostí. Ctné
7

prsty jeho zosnovaly duchovní nástroje a
ozdobily je zlatoskvoucími písmeny.Těmi
ústy bohohlasými napojeni byli, kdo žíznili
po poznaní Božím- Jimi okoušeli mnozí po
krmu života. Jimi Bůh obohatil mnohé ná
rody poznáním Boha. Zvláště však mnohokmenný národ slovanský ozdobil věn
cem, od Boha uvitým. K němu zajisté byl
poslán tento nový apoštol. Z úst těchto
vytryskl pramen oživujících slov, který
napájel vyprahlou naši suchost. Jimi byl
spoután rouhačný jazyk kacířů. Ctná ústa
zdála se jakoby jedním ze Serafínů, osla
vujících Boha. Jimi jsme poznali božství
ve třech Osobách, stmelené jedinou pod
statou, ale rozdělené vlastnostmi a jmény,
a stejně velebené: sou věčného Otce i Syna
i svátého Ducha.
Proto žehnám tvým rtům,ó přeblažený
otče Cyrile, jimiž mé rty byly zaplaveny
duchovní sladkostí. Žehnám výmluvnému
tvému jazyku, kterým mému jazyku za
svitla záře trojvěčného božství, zapudivši
chmury hříchu. Žehnám přesvětlé tváři tvé,
prozářené Duchem svátým, z níž mé tváři
vzešlo světlo poznání Božího a vykořeněn
byl klam mnohobožství. Žehnám zlatotřpytným tvým očím, jimiž mým očím byla
oclnata bláznivá slepota a vzešlo světlo po
znání Božího. Žehnám andělsky proniká8

vým tvým zornicím, prozářeným božskou
slávou, jež vypudily slepotu z mého srdce
a osvítily jeslový Bohem vdechnutými; jimi
jsi spatřil padesát dní před svým skonem
den svého odpočinutí. Žehnám tvým přectným rukám, z nichž na můj národ spadl
déšť poznání Božího, zavlažuje rosou prý
štící z Boha naše srdce, okoralá suchopá
rem hříchů. Žehnám tvým prstům, jimiž
Bůh hýbal a jimiž byla napsána pro náš
národ modlářům skrytá moudrost, odha
lující bohovědná tajemství a osvobozující
od jha hříchů. Žehnám zlatostkvoucímu
tvému nitru, z něhož vytryskla mému ná
rodu živá voda, s výše se řinoucí tvými
modlitbami. Žehnám světlozářným tvým
nohám, jimiž jsi proběhl jako slunce vše
cek svět, osvěcuje jej naukou vdechnutou
Bohem. Žehnám zlatotřpytným tvým sto
pám, kterými jsi uvedl naše pobloudilé
stopy na pravou cestu. Žehnám přesvaté
duši tvé, která zhojila vředy hříchů v mé
duši a duchovními řečmi zaštípila rozum
do našich srdcí. Žehnám tvému přeslavné
mu chrámu, v němž leží velevýznamný,
o Bohu vyprávějící tvůj nástroj.
Požehnané město (Rím), jež podle Bo
žího úradku přijalo jej jako třetího dovršitele! Neboť tento světec zjevně naplňuje
ostatky (Rím. 11.5«) oněch dvou svrchova9

ných světel (svátého Petra a Pavla). Proto
Pán Bůh ustanovilo něm,aby s nimi přijal
důstojné odpočinutí. Zesnul pokojně v
Pánu v roce od stvoření světa 6377 (po
Kristu Pánu 869) měsíce února 14- dne,
a byl uveden k ostatním svátým otcům,
dovršiv v sobě hodnosti a trudy všech. I
stal se s anděly andělem, s apoštoly apo
štolem, s proroky prorokem, se všemi svá
tými účastníkem slávy Boží.
S nimi, svaty učiteli, modli se za nás,
kteří uctíváme tvůj přejasný skon, k osla
vě nejsvětější Projice, Otce i Syna i pře
svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky
věkňv. Amen!

ŽIVOT
SVATÉHO KONSTANTINA-CYRILA

O svátém Konstantinu-Cyrilovi, mladším
z obou slovanských apoštolů, byl záhy po jeho
blažené smrti (14. února 869) sepsán slovan
ským jazykem, patrně některým z jeho učed
níků a očitým svědkem pohnutých dějů jeho
života, nevelký spis, který se nám dochoval
v hojných opisech, žel však, že z doby poměrně
pozdní. Nejstarší rukopisy s touto legendou,
je jich známo osmnáct, jsou až z XV. století!
Po prvé vydal ji P. J. Šafařík ve svých Památ
kách dřevního písemnictví Jihoslovanů (185í)
podle rukopisu rylského kláštera v Bulharsku,
jenž byl napsán jáhnem Vladislavem r. 1479,
připojiv různočtení z pěti jiných opisů. Josef
Pervolf v Pramenech dějin českých (1873, sv. I.,
str. 1 —38) vzal si za základ rukopis moskevské
duchovní akademie (č. 19) z XV. století, Fr.
Miklosich pak ve svém vydání (Denkschriften
der Wien. Akad. 1870) rukopis basiliánského
kláštera svátého Onufria ve Lvově z druhé pol.
XV. stol. ;*) o Miklosiche se opřel A. TeodorovBalan ve svém novém vydání života Cyrilova
(Kiribs i Metodi. Sofia, 1920). O. M. Bodjanskij
pak otiskl tuto legendu šestnáctkrát podle to
likéž různých rukopisů v Ctenijach Moskev.
Obščestva Istorii i drevnostej v letech 1863 —
1873- V Pastrnkových Dějinách slovanských
apoštolů Cyrila i Metoda (1902) jest legenda
tato převedena do ideální staroslověnštiny.
') Stěhováním knihovny za světové války však tento
rukopis někam zapadl a posud nemohl byti nalezen.
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Mohlo by se zdáti, že tak hojnou rukopis
nou tradicí je výzkum této památky usnadněn.
Ale není tomu tak. Víc než půl tisíciletí leží
mezi napsáním života Cyrilova a jeho nejstar
ším opisem. Část rukopisů neposkytuje nového
kritického materiálu. Přes to, že zůstává, i po
mnohém úsilí, nemálo záhad, v celku možno
říci, že tato legenda, jejíž nový překlad podá
váme, věrně líčí děje života Cyrilova, jeho
duševní vzestup, touhy i projevy jeho apoštol
ského zápalu. Kdybychom chtěli provázcti
zevrubnými poznámkami její tekst na všech
místech temných a sporných, ztížilo by to četbu
a zmařilo účel, jejž sleduje tato sbírka: ukázat!
svátého Cyrila v ryzím zrcadle nejstarších
svědectví. Mimo to má být i také podán důkaz,
že slovanská legenda o sv. Cyrilovi jest krásné
literární dílko, jež možno čisti s potěšením.

V ČTRNÁCTÝ DEN MĚSÍCE ÚNORA
Paměť a život blaženého učitele našeho Kon
stantina filosofa, prvního vychovatele
slovanského národa

I
Milosrdný a dobrotivý Bůh vyčkávající
pokání člověkova, aby všichni byli spaseni
a dospěli ku poznání pravdy (I. Thn. 2. 4),
nechce smrti hříšníka, i kdyby se oddával
sebe víc zlobě, nýbrž jeho pokání a život
(Ezech. 33-11X a proto nenechává lidské
ho pokolení padnou ti zemdlením a přijít i
do pokušení ďábelského a zahynouti, ne
přestávaje nám prokazovati každého roku
a v každý čas mnoho milosti, jako zprvu
tak i posavad, napřed skrze patriarchy a
Otce, a po nich skrze proroky, a po těch
skrze apoštoly a mučedníky, skrze spra
vedlivé muže a učitele, jež si vyvolil z to
hoto bouřlivého žití. Znát Pán své, kteří
jsou jeho, jak praví: Ovce mé slyší hlas můj,
a já je znáni, a jménem je volám, a chodí za
mnou, a já jim dávám život věčný (Jan 10.
27-28). To učinil i našemu lidu, vzbudiv
nám tohoto učitele,kterýosvítil náš národ,
slabotou či spíše ďábelskou lstí zatemnělý
na svém rozumu, nechtějící choditi ve
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světle přikázání božích. Život jeho, i po
skrovnu vyprávěn, ukazuje, jakým by),
aby, kdo jej slyší, chce-li, stal se mu po
dobným, a odmítaje lenost, osvojil si čilost,
podle slov apoštolových: Budíc mně podob
ni, Jako i já Kristu (I- Kor. 4- 16).

II
V městě Soluni byl jeden muž, urozený
a bohatý, jménem Lev, zastávající úřad
drungaria,druhý po náčelníku. Byl zbožný
a zachovával všecka přikázání boží oprav
dově, jako kdysi Job. Ziv jsa se svou chotí,
zplodil sedm dítek, z kterýchž nejmladší,
sedmý, byl Konstantin Íiíosof, náš vycho
vatel a učitel. Když jej matka porodila, dá
vala jej chůvě, aby ho kojila, ale dítě se
nechtělo nijak chopiti cizího prsu, leda
matčina, dokud nebylo odkojeno. Stalo
se tak božím řízením, aby dobrá ratolest
z dobrého kořene byla odkojena mlékem
bez poskvrny. Potom dobří ti rodičové,
z úcty k sobě, ustanovili se na tom, že ne
budou spolu obcovati, a po čtrnáct let ne
přestoupili tohoto předsevzetí, žijíce jako
bratra sestra,dokud je smrt nerozloučila.
Když se muž chystal odejiti na pravdu boží,
hořekovala matka tohoto dítěte, pravíc:
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„O vše ostatní se nestarám, jedině o tohoto
hocha, kterak bude vychován.” A on jí
řekl: „Věr mi, ženo, mám naději v Boha,
že mu dá takového otce a správce, který
spravuje všechny křesťany.” To se i stalo.

III
V sedmi letech vidělo dítě sen a vyprá
vělo jej otci a mateři, řkouc: „Náčelník
shromáždil všechny dívky našeho města,
a pravil ke mně: Vyber si z nich, kterou
chceš, za ženu a pomocnici rovnou sobě (Gen.
2. 20).Já jsem si je všechny obhlédl asi je
probral,a uviděl jsem jednu krásnější nad
všecky, stkvoucí tváři a ozdobenou hojně
zlatými šperky a perlami a všelikou nádhe
rou. Její jméno bylo Sofia, to jest Moudrost.
Tu jsem si vyvolil.” Rodiče vyslechnuvše
jeho slova, pravili mu: „Synu, zachovej pří
kazy otce svého a nezamítej naučení matky své,
neboť rozkaz jest svítilnou a zákon světlem.
Rci moudrosti: Sestrou mi bud, a opatrnost
si učiň svou známou (Přísl. 6. 20, 23 ; 7« 4)Vždyť moudrost září nad slunce (Moudr. 729), a přivedeš-li si ji, aby ti byla chotí,
zbavíš se skrze ni mnohého zla.”
Když jej dali na učení, prospíval v kni
hách nad ostatní žáky velmi bystrou pa2
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metr, že až budil podiv všech. Obyčejem
bývalo, že se hoši ze zámožných rodin
bavívali lovem. Jednoho dne vyšel Kon
stantin s nimi do polí a vzal s sebou svého
krahujce. Sotva jej vypustil, strhl se božím
řízením vítr, uchvátil a odnesl jej. Hoch
z toho upadl v tesknost a žal, a dva dni
nejedl. Milosrdný Bůh, jenž nechtěl, aby
si navykl světským věcem, snadno jej ulo
vil svou láskou.Jako kdysi ulovil Plakida
)
*
náhoně jelenem, tak jeho krahujcem. Kon
stantin rozvažuje u sebe prázdnotu tohoto
života, kál sea volal: Takový jest tedy ten to
život, že místo radosti přibývá žalu? Ode
dneška sedám jinou cestou, která je lepší
než posavadní, a nepromarním svých dnů
ve shonu tohoto života.”
I oddal se studiu a sedával doma, uče se
nazpaměťspisům svátého Rehoře.Na stěně
si nakreslil znamení kříže a napsal tenhle
chvalozpěv k svátému Řehoři: „O Řehoři,
člověče tělem, ale duší anděle! Ač jsi byl
tělem člověk, zdál jsi se andělem. Neboť
tvá iistß oslavují Boha jako jeden ze Sera
fínů a osvěcují všecek svět naukou pravé
víry. Proto přijmi i mne, jenž se ti kořím
láskou a věrou, a buď mi učitelem a osvětitelem.” Tak se mu zaslíbil.
*) Plakidas, jinak Eustachios.
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Vnikal sice clo smyslu mnohých řečí a
velikého vědění, ale nemoha porozuiněti
hlubším místům,upadl do těžkého zármut
ku. I byl tam nějaký cizinec, obeznalý v
gramatice. K němu tedy zašel, vrh! se mu
k nohám a odevzdaně ho prosil: „Buďtak
dobrý a nauč mě umění gramatickému.”
Ale ten zakopal svou hřivnu a odbyl jej:
„I lochu, nenamáhej se, neb jsem se pevně
zařekl, že co živ nikoho tomu učiíi nebu
du.” Dítě však se mu opět klanělo, se slza
mi volajíc: „Vezmi všecek můj otcovský
podíl, který mi náleží, a nauč mě tomu.”
Ale on se jím nedal pohnouti. Konstantin
se vrátil domu a přebýval na modlitbách,
aby nalezl, po čem toužilo jeho srdce. A
Bůh učinil vbrzku po vůli lem, Kleči se ho boji
(Ĺ. 144.19). Neboť o jeho kráse a moudro
sti a pilném učení, kterým byl proniknut,
slyšel císařský správce, tak zvaný logothet?) l en poslal pro něho, aby se cvičil
s mladičkým císařem. Když to hoch usly
šel, s radostí se vydal na cestu, a na cestě
poklekl a modlil se, řka: ,,/iožť otcu našich
a pane milosrdenství, jenž jsi učinil vše slovem
a moudrosti svou, stvořiv človeka, aby vládl
tvorstvu tebou učiněnému, dej mi moudrost,
sedící v blízkosti tvého trůnu (Moudr. Q-1-2,
*) Jmenoval se Theoktist.
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4), bych porozuměl, co se tobě líbí, a byl
spasen. Jseinť služebník tvůj a syn služebnice
tvé (Moudr. 9. 5; Žalm 115. 6). A k tomu
přidal ostatní modlitbu Šalomounovu, na
čež vstav, řekl: Amen.
IV

Když přišel do Carihradu, odevzdali jej
učitelům, aby se vyučil. I osvojil si za první
tři měsíce gramatiku, potom se věnoval
dalšímu studiu. Naučil se Homěru a geo
metrii, u Lva a Fotia dialektice a všem na
ukám filosofickým, mimo to též rhetorice
a arithmetice, astronomii a musice a všem
ostatním řeckým uměnám.Tak se jim všem
naučil, jako by se naučil jediné z nich.
Nebořs rychlostí se pojila píle, jedna dru
hou překonávajíc, a tím se vedy a uměny
jen zdokonalují. Více však než učenost
bylo na něm pozorovati tiché chování. Ilovoříval s těmi, s nimiž to bylo prospěšnější,
vyhýbal se druhům, zabočujícím na scestí.
Toužil a pial se jedině po tom, jak by za
měnil statky pozemské za nebe a uletěl ze
svého těla a žil s Bohem.
Logothet vida, jakým jest, dal mu moc
nad svým clomem a dovolení vcházeti svo
bodně clo paláce císařova. Jednou se ho
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otázal: „Filosofe, ch těl bych zvěděti, co jest
filosofie.” A on řekl hned s pohotovostí:
„Poznání věcí božských i lidských, pokud
se az muže člověk pnbliziti Bohu, a uci
člověka, aby svou ctností se stal obrazem
a podobenstvím toho, který jej stvořil.”
Od té chvíle si jej Iogothet ještě více oblí
bil, a ustavičně na všecko se ho dotazoval
tento muž,tak mocnýa vážený.Konstantin
pak mu podal tresť filosofické nauky, v má
lo slovech objasniv veliké záhady.
Cím více se líbil Bohu pro svou čistotu,
v níž žil, tím stával se milejším lidem, a logothet mu prokazoval všelikou pozornou
úctu, dávaje mu mnoho zlata, jehož on ne
přijal. Jednou mu řekl: „Tvá krása a mou
drost mě pudí, abych tě zcela kromobyčejně miloval. File, mám duchovni dceru,
kterou jsem pozdvihl zkřtitelny, krásnou
i bohatou a ze vznešeného a mocného ro
du. Chceš-li, dám ti ji za ženu. Od císaře
dostaneš hned nyní vysokou hodnost a kní
žectví, a ještě víc můžeš ocekávati, takže
co nevidět budeš náčelníkem.” Filosof mu
odpověděl: „Veliký to zajisté dar pro ty,
kdo si ho žádají, ale mně není nic dražšího
nad učení. Až si nashromáždím vědomosti,
chci jím hledati čest a bohatství po před
cích.” Uslyšev jeho odpověď, šel Iogothet
k císařovně a pravil: „Tento mladý íilosof
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nemiluje našeho života. Nepouštějme ho
však z našeho kruhu, nýbrž nechrne, ať jej
vysvětí na kněze, a dejme mu službu, aby
byl bibliothekářein u patriarchy při chrámu
svaté Moudrosti. Snad alespoň tak jej udrV/
„
zimě.
Tak s ním i učinili. Avšak sotva jen do
cela málo s nimi pobyl, odešel na Úzké
more a skryl se potají v kláštere. Šest mě
síců ho hledali, a když jej našli, nemohli ho
pohnouti, aby se vrátil k té službě. Uprosili
ho tedy, aby převzal učitelskou stolici a vy
učoval filosofii tuzemce i cizí, se vší službou
a pomocí. Tomu se podvolil.

V
Stalo se, že patriarcha Jan (byl sesazen
r. 843) pozdvihl kacířství, hlásaje, že se ne
má prokazo váti úcta svátým obrazům. 1 se
šel se sněm, a na něm usvědčili patriarchu,
že hlásá nepravdu, a zahnali jej se stolce.
Tu on řekl: „Násilím mě svrhli, ale nepře
konali mne v hádce. Neboť nikdo nemůže
oclporovati mým důvodům/ Císařs patri
ciji vybídl filosofa a vyslal jej proti patri
archovi, pravě mu: „Dovedeš-li tohoto
mladíka přemoci v hádce, dostaneš nazpět
svůj stolec.”
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Patriarcha uzřev filosofa mladistvého
tělem, a netuše, jak starý duch je v něm,
i ty, kdož byli posláni sním,řekl jim: „Ne
jste hodni, abyste mi sloužili za podnoží,
kterak se mám jas vámi příti?” Filosof mu
na to odvětil: „Nedrž se obyčeje lidského,
nýbrž bledna přikázáni boží. Vždyť stejně
jako ty jsi Bohem sestaven z hlíny a z duše,
tak i my všichni. Hledíš-li na hlínu, nebuď,
člověče, pyšný. Opět namítl Jan: „Ne
sluší se hledati na podzim kvítek,ani starce
hnáti do boje, jako nějakého jinocha, Nes
tora.” Filosof mu odpověděl: „Sám nalézáš
důvody proti sobě. Pověz, v kterém věku
jest duše silnější než tělo?” On na to: „Ve
stáří.” Filosof dále: „Do jaké půtky tě že
neme, tělesné či duševní?” On na to: „Du
ševní.” Filosof pokračoval: „Tak přece ty
budeš nyní silnější. Proto nám nevyprávěj
takových přirovnání. Ani kvítek tedy ne
hledáme ani tě neženeme v nepravý čas do
boje.”
Stařec se tím zastyděl a obrátil řeč jinam:
„Pověz mi, mládenče, jak to, že kříži, je-li
rozbit, ani se neklaníme ani ho nelíbáme,
vy však nehanbíte se obrazu klaněti,ikdyž
je namalován jen do poprsí?” Filosof od
pověděl : „To proto, že kříž má čtyry části,
a ubude-li jediná jeho část, už nám ne
představuje svou podobu, kdežto obraz
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toliko svou tváří nám zjevuje výraz a po
dobu toho, kdo jím měl býti namalován,
neboť kdo naň patří, nevidí tváře lví neb
rysí,nýbrž podobu světce.” Stařec namítal
dále: „Cím to, že se klaníte i kříži bez ná
pisu, ač jsou též jiné kříže? Není-li však na
obraze napsáno jméno světce, který se jím
představuje, tu mu neprokazujete úcty?”
Filosof odpověděl: „Důvod je ten, že každý
kříž se podobá svým tvarem kříži Kristovu,
ale obrazy nemají všechny jedné podoby.”
Stařec ještě namítal: „Bůh řekl Mojžíšovi:
Neučiníš si každého obrazu. (Exod. XX. 4-)
Proč tedy si je činíte a klaníte se jim?” Fi
losof na to odpověděl: „Kdyby byl řekl:
Neučiníš si nižádného obrazu, právem bys
se přel. Ale Bůh řekl: ne každého, to jest
nedůstojného.” Proti tomu se stařec ne
mohl příti a zmlkl zahanben.
VI

Potom Agareni, zvaní též Saracény, jali
se rouhati jedinému božství svaté Trojice,
řkouce: „Kterak vy, křesťané, napřed tvr
díte, že jest jeden Bůh, a pak jej rozdělujete
na tři, pravíce, že jest otec i syn i duch?
Můžete-li nám to jasně vyložiti, tedy po
šlete muže, kteří by nám dovedli o tom
24
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promluviti a nás přehádati.” Filosofu bylo
tehdy čtyřiadvacet let. Císař shromáždil
sněm a zavolav Konstantina, řekl jemu:
„Slyšíš-li, filosofe, co mluví špinaví Agareni
proti naší víře? Jsi sluhou svaté Trojice
a jejím učeníkem, jdi a odporuj jim, a Bůh,
dovršitel každé věci, v Trojici oslavovaný,
Otec, Syn a Duch svátý, dej ti milost a sílu
v řeči a učiň tě jako nějakým novým Da
videm, jenž zvítězil třemi kaménky nad
Goliášem, a přiveď tě nazpět k nám, hodna
království nebeského.” Slyše to Konstan
tin odpověděl: „S radostí tam půjdu za
křesťanskou víru. Neboťco jest mi sladšího
na tomto světě, než za svátou Trojici živu
býti i umříti?” Vyslali jej tedy, přidělivše
mu tajemníka Georgia.
Když dospěli k Saracénům, spatřili tam
podivné a hnusné věci, od nich páchané,
které vymyslili na potupu a na smích všem
křesťanům, žijícím v onom kraji, nemálo je
sužujíce. Tak namalovali na dveře všech
křesťanů obrazy ďáblů. Aby uvedli filosofa
do rozpaků a aby se mu vysmáli, otázali
se ho,řkouce: „Můžeš, filosofe, poznati,co
je to za znamení?” On děl: „Vidím obrazy
ďáblů, a soudím, že uvnitř bvdlí křesťané.
Ďábli nemohou s nimi zíti, a utíkají od nich
ven. Kde však tohoto znamení po venku
není, jsou ďábli s lidmi uvnitř.”
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Za oběda seděl Konstantin s Agareny,
moudrými a vzdělanými brachy, vyučený
mi v geometrii a v astronomii i v ostatních
vědách, a ti ho zkoušeli a dotazovali se,
řkouce: „Vidíš, filosofe, ten zázračný div,
jak boží prorok Mohamed, který nám při
nesl odBohablahou zvěst,obrátil množství
lidí? A my všichni se držíme jeho zákona,
v ničem ho nepřestupujíce. Vy však, kře
sťané, majíce zákon Krista, vašeho proro
ka, držíte a děláte si, jak se komu z vás
líbí, ten tak, ten onak.” Na to filosof odpo
věděl: „Náš Bůh jest jako hlubina mořská.
Neboť dí o něm prorok: Rod jeho Kdo vy
poví? Bylťvyrvátt ze země životjeho. (Is. LIB.
8.) Proto mnozí, aby jej hledali, pouštějí se
na tuto hlubinu. Jen silní duchem přepla
vou, s jeho pomocí, a vrátí se s bohatou
kořistí myšlenkovou. Slabí však, jelikož se
pokoušejí přejiti v shnilých korábech, jedni
se utopí, a druzí stěží sotva dechu popadají,
zmítajíce se v bezmocné tuposti. Váš bůh
jest něco úzkého a pohodlného, co může
každý přeskočiti, malý i velký. Nepřesa
huje lidského obyčeje, nýbrž jen co může
každý dělati, nic však vám nezapověděl.
Když vám tedy nespial hněvu ani chtíče,
avšak povolil, do jaké propasti má vás tu
uvrhnouti? Rozumný ať pochopí. Ne tak
Kristus.Ten vede, co těžké, zdola nahoru,
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věrou a božím přispěním učí člověka. Jsa
tvůrcem veškerenstva, vřadil člověka mezi
anděly a zvířata, řečí a rozumem odděliv
jej od zvířete, hněvem pak a chtíčem od
andělů. Které z obou částí se kdo blíží, tou
se více účastní bud výšin nebo spodin.”
1 tázali se ho dále: „Když jest Bůh jeden,
kterak vy jej slavíte ve třech? Pověz, víš-li.
Nazýváte jej otcem i synem i duchem. Když
tak mluvíte, dejte mu i ženu, ať se z toho
rozplodí mnoho bohů.” Na to filosof odpo
věděl: „Nemluvte tak nestoudných rouhá
ní. Neboť my jsme se dobře naučili od pro
roků a otců a učitelů slavit i Trojici, Otce
i Slovo i Ducha, tři osoby v jedné bytnosti.
Slovo pak se vtělilo v Panně, a narodilo se
pro naši spásu, jak i váš prorok Mohamed
svědčí, an píše takto: Poslali jsme ducha
svého k panně, usoudivše, aby porodila.
(Alkoran, sura I9. 17.) Odtud já vám po
dávám důkaz o Trojici.”
Těmito slovy poraženi obrátili se k jiný m
námitkám, řkouce: „Je-li tomu, hosti, tak,
jak pravíš, a je-li Kristus váš Bůh, proč ne
činíte, jak velí? Neboť v evangelních kni
hách jest psáno: Modlete se za nepřátele
a dobře čiňte tem. Kdo vás nenávidí a proná
sledují, a tvář nastavte tem. Kdo vás bijí. (Luk.
VI. 27—29; Mat. V. 44-) Ale vy ne tak, ale
ostříte válečnou zbraň na ty, kdo vám tak
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činí. ^Filosof proti tomu odpověděl: „Jsou-li
v zákoně dva príkazy, kdo vyhoví plně zá
konu, kdo zachová jeden či ten, kdo oba?”
Oni odpověděli: „Ten, kdo oba.” Načež
filosof: „Bůh řekl: Modlete se za ty, kdo vás
tupí. (Luk. VI. 28.) Tyž Bůh řekl opět: Větší
lásky než tato nikdo nemůže ukázali v tomto
životě, než aby dal svou duši za přátele. (Jan
XV. 13«) A my to činíme za přátele, aby se
zajetím těla nebyla také jejich duše jata.”
Agareni dále doráželi: „Kristus dal daň
za sebe i za jiné, proč vy se neřídíte jeho
skutky? Když už se tedy sami vzpíráte, proč
aspoň nedáte daň tomu tak velkému a moc
nému národu ismaelskému za své bratry
a přátele? Žádáme málo, toliko po jednom
zlafáku, a pokud svět světem bude, zacho
váme spolu mír, jako nikdo jiný.” Filosof
se jich otázal: „Chce-li kdo choditi za svým
učitelem v týchž šlépějích, v nichž jde on,
a někdo druhý se s ním potká a odvrací jej,
jest to jeho druh či nepřítel?” Oni odpově
děli: „Nepřítel.” Filosof se tázal dále: „Když
Kristus dal onu daň, jaké bylo tehdy krá
lovství, římské či ismaelské?” Odpověděli:
„Římské.” „Proto se nesluší”, pravil on,
„abyste nám co vyčítali, ježto všichni dá
váme daň Římanům.”
Potom mu kladli i jiné mnohé otázky
a zkoušeli jej ze všech uměn, které sami
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znali. Ale vyložil jim vše, takže i v tom je
přehádal. I pravili mu: „Kterak ty všechno
to víš?” Filosof jim odvetil: „Nějaký člo
vek, načerpav z more vody, nosil ji v měšci
a chlubil se, říkaje cizincům: Vidíte vodu,
jaké nemá nikdo kromě mne?Namanul se
však jeden muž pomořan a ten mu pravil:
„Zbláznil jsi se, že se chválíš jen páchnou
cím měšcem? Vždyť my toho máme celou
tůni. Tak děláte i vy. Od nás přece vzešla
všechna umění a vědy.”
Potom, aby vzbudili jeho úžas, ukázali
mu zahradu nesázenou, jež kdysi ze země
vypučela, a když jim vysvětlil, jak se to
stává, ukázali mu ještě všecko bohatství,
paláce zdobené zlatém a stříbrem i draho
kamy a perlami, řkouce: „Viz, filosofe,
tento podivuhodný zázrak! Veliká jest síla
a mnohé jest bohatství Amerumna, vládce
Saracénů!” On však pravil jim: „To není
podivuhodné, avšak Bohu náleží sláva a
čest, kterv to vše stvořil a dal lidem na útěchu. Neb jeho to jest, a ne jiného.”
Naposled podlehli vrozené zlobě a dali
mu jedu do nápoje. Ale milosrdný Bůh,
který řekl: / Kdyby co jedovatého pili, ne
uškodíjim (Mar. XVI. 18), ochránil jej a při
vedl zdráva nazpět do jeho vlasti.
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VII
Za nedlouhý čas odřekl se všeho svět
ského žiti a usadil se na jednom zapadlém
místě, zabývaje se toliko sám sebou. Nic
neschovával na zítřejší den, nýbrž rozdal
vše chudým, skládaje starost na Boha \L.
L1V. 23), jenž pečuje každého dne o vše
chny. Když si jednou ve svátek sluha stě
žoval, že nemají nic na takový slavný den,
pravil mu: „Ten, který kdysi Israelitv živil
na poušti, dá i nám zde pokrm. Jdi tedy
a pozvi ještě alespoň deset chuďasů, spolé
haje na pomoc boží. A vskutku, jakmile
nastal čas k obědu, přinesl náhle muž ně
jaký nůši všelijakých jídel a deset zlaťáků.
1 poděkoval Konstantin Bohu za všechno
to. Pak odešel na Olymp
)
*
k svému bratru
Metoději, kde počal žiti a konati modlitby
bez přestání k Bohu, toliko s knihami roz
mlouvaje.
Vlil

Přišli pak k císaři poslové od Chazarů,
řkouce: „Známe od počátku jednoho Bo
ha, který jest nade všemi, a tomu se klaníme
’) Do kláštera na úpatí hory Olympu v Bithynii v Malé
Asii, kam Metoděj vstoupil, zřeknuv se správy slovanské
ho knížectví.
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na východ, držíce se také jiných svých styd
ných obyčejů. Židé však nás přemlouvají,
abychom přijali jejich víru i způsob života,
kdežto Saracéni s druhé strany, nabízejíce
mír a hojné dary, táhnou nás na svou víru,
pravíce: Naše víra je lepší než víra všech
ostatních národů. Z té příčiny posíláme
k vám, jsouce věrni starému přátelství a
lásce. Jste zajisté velikým národem a máte
od Boha císařství. Tážeme se vás o radu
a prosíme vás o nějakého učeného muže:
zvítězí-li v hádce nadZicly a Saracény, při
jmeme vaši víru.”
Tu císař dal hledati filosofa, a když jej
našel, pověděl mu o prosbě Chazarů, řka;
„Jdi, filosofe, k lidem těm, a sestav si pro ně
řeč i odpověď o svaté Trojici, s její pomocí.
Neboť nikdo jiný toho nesvede, jak náleží.”
On odpověděl: „Jestliže poroučíš, pane,
půjdu s radostí na takový rozhovor peší
i bos i beze všeho, co zakázal Kristus svým
učedníkům nositi.” (Mat. X. 10.) Císař na
to: „Kdybys se tam vydával o své újmě,
schválil bych tvou řeč, ale znáš přece cí
sařskou moc a důstojenství, proto jdi dů
stojně s císařskou pomocú”
Konstantin vydal se ihned na cestu. Když
dospěl do Chersonu (města Krymského),
naučil se tam židovské řeči i knihám, přelo
živ osm částí (hebrejské) mluvnice a nabyv
•7

31

z toho hlubšího porozumění. Žil pak tam
nějaký Samaritán. Ten přicházel k němu
a přel se s ním. Též přinesl knihy Samari
tánské a ukázal mu je. Filosof si je od něho
vyprosil, zavřel se ve své komnatě a oddal
se modlitbám, aod Boha byv osvícen,začal
knihy čisti bez chyby. Uzřev to Samaritán,
zvolal velikým hlasem,řka: „Vpravdě,kdo
věří v Krista, rychle přijímají Ducha sváté
ho a milost. ’’Jeho syn dal se ihned pokřtíti,
a on sám byl pokřtěn po něm. Konstantin
našel tu též evangelia a žaltář psaný ru
skými písmeny a člověka mluvícího touto
řečí. I hovoříval sním a vnikl do síly té řeči,
rozlišil, srovnáváním se svou mluvou, pís
mena, samohlásky a souhlásky a trvaje na
modlitbách k Bohu, vbrzku začal čisti a vykládati, takže se tomu mnozí divili, chválí
ce Boha.
Slyše pak, že svátý Kliment*) posavad
leží v moři, pomodlil se a pravil: „Důvěřuji
v Boha a spoléhám na svátého Klimenta,
že jej najdu a vynesu z moře.” I pohnul
arcibiskupa is duchovenstvem a zbožnými
muži, že vsedli na loď a vypravili se s ním
na to místo. Když se moře zcela utišilo, za
čali kopati zpívajíce. Ihned tu bylo mnoho
křižma a mnoho kadidla, a pak se ukázaly
♦) Třetí nástupce svátého Petra, papež a mučedník,
jenž tam byl utopen.
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svaté ostatky.Ty vyňali s velikou uctivostí
a slávou a za účastenství všech měšťanů
zanesli je clo města, jak píše Konstantin ve
spise o jeho Nalezení.
Tehdy Chazarský vévoda přitáhl s voj
skem, obklíčil křesťanské město a dobýval
ho. Když se o tom filosof dověděl, neleně
šel k němu, rozmlouval s ním a poučnými
slovy, která předkládal, tak jej ukrotil, že
přislíbil dáti se pokřtíti a odešel, neučiniv
nijakého příkoří těm lidem. Filosof se pak
vrátil na svou cestu. Jednou, když konal
modlitbu v první hodinu, přepadli jej Uhři,
vyjíce jako vlci, a chtěli ho zabiti. Ale on
se nezalekl, nenechal své modlitby, volal
toliko Kyrie eleison, neboť byl již skončil
službu. Když jej uzřeli, zkrotli na rozkaz
boží a počali se mu klaněti, a vyslechnuv
še z úst jeho poučná slova, propustili jej
s celou družinou.

IX
Nato vsedl na loď a spěl dále cestou do
Chazar přes Meotské jezero a Kapijskou
branou Kavkazských hor. Chazaři poslali
mu vstříc Istného a obratného muže, kterv
se sním dal do hovoru a pravil mu: „Proč
vy máte takový zlý zvyk, že ustanovujete
3
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jiného císaře, na místo druhého, z jiného
rodu? My to děláme podle rodu.” l ilosof
mu pravil: „Vždyť i Bůh vyvolil na místo
Saula, který nejednal podle jeho přání,
Davida, oblíbiv si jej, i jeho rod.” Muž se
tázal dále: „Nuže, jak to, že vy držíváte
v rukách knihy a z nich vykládáte všechny
záhady? My ne tak, nýbrž jako bychom
byli spolkli všechnu moudrost, vynášíme
ji z prsou, nepyšníce se psaným, jako vy.”
Filosof dél kněmu: „Na to ti odpovím otáz
kou: Potkáš-li nahého muže a on ti řekne:
mám mnoho oděvů a zlata, uvěříš mu, vida
jej nahým?” 1 řekl: „Nikoliv.” Filosof na
to: „Tak pravím i já tobě. Jestliže jsi spolkl
všecku moudrost, tedy nám pověz, kolik
rodů jest do Mojžíše, a kolik let panoval
každý tento rod?” Muž umlkl, nemoha mu
na to odpověděti.
Konečně došel Konstantin cíle. Když se
chystali zasednouti k obědu u chagana,
)
*
otázali se ho řkouce; „Jaká je tvá hodnost,
abychom tě posadili na patřičném místě?”
On řekl: „Děda jsem měl velikého a velmi
slavného, jenž stával poblíž císaře, ale od
vrhl svévolně slávu jemu danou, vyhnán
byl, i dospěl do cizí země, zchudl a tam mě
zplodil. Hledám tedy někdejší dědovy cti,
ale nepodařilo se mi jí dosíci. Jsemť vnuk
*) Vládce chazarský.
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Adamův.” Oni odpověděli: „Důstojně a
správně mluvíš, hosti.” Od tě chvíle počali
mu prokazovali víc úcty.
Chagan pak chopil se číše a pravil: „Pij
me ve jménu jediného Boha, který stvořil
všechno tvorstvo.” Načež filosof, chopiv se
číše, pravil: „Piji ve jménu jediného Boha
a jeho Slova, který stvořil Slovem všechno
tvorstvo, jímž nebesa utvrzena jsou, i oživujícího Ducha, jímž všecka síla jejich trvá.”
(Ž.XXXII. 6.) Chagan mu odvětil: „Řekli
jsme všechno stejně, jen v tom rozličně
smýšlíme, vy zajisté slavíte Trojici, my
však, seznámivše se s Písmem, Boha jedi
ného.” Filosof řekl: „Písmo hlásá Slovo
i Ducha. Jestliže ti někdo prokazuje poctu,
tvého slova však a ducha nemá v úctě,
druhý však má v úctě vše tvé, který z obou
asi jest uctivější?” On řekl: „Který má v
úctě všechny tři.” Na to filosof odpověděl:
„Tudíž i my činíme více, osvědčujíce hoj
něji a poslouchajíce proroků. Neboť řekl
Isaiáš: Slyš mne, Jakobe a Israeli, jehož já
povolávám. Já jsem prvý a já jsem na věky.
Nyní mě poslal pán a duch jeho. (Is. XLV11I.
12, 16.)
Židé pak, stojíce okolo něho, pravili mu:
„Tak pověz, jak může ženská osoba vměstnati do útrob Boha, na nějž nemůže ani
popatřiti, neřku-li jej poroditi?” Filosof
3*
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ukázav prstem na chagana a na prvního
jeho rádce řekl: „Dí-li kdo, že první rádce
nemůže pohostinu přijmouti chagana, a
dí-li dále: poslední jeho otrok může cha
gana i pohostinu přijmouti i jemu čest prokázati, kterak jej mám nazvati, rcete mi,
šílený mčirozumným?”Oniřekli: „Ikrajně
šíleným.” Filosof se jidi tázal dále: „Co jest
ze všech viditelných tvorů nejvznešeněj
ší?” Odpověděli jemu: „Člověk, neb jest
stvořen podle obrazu božího.” Na to řekl
jim filosof: „Zdaž tedy nejsou praštěni ti,
kdož praví, že se Bůh nemůže vměstnati
do člověka: a on se přece vměstnal i v keř,
i v oblak, i bouři a dým, když se zjevil
Mojžíši a Jobovi. Neboť kterak by byl mohl
jiněho léčiti, než který byl nemocen? Propadlo-li tedy lidské pokolení zhoubě, od
koho by jiného se mu dostalo obnovení,
ne-li od samého tvůrce? Odpovězte mi!
Jestliže lékař dice přiložiti náplast nemoc
ným, přiloží ji na strom či kámen? A do
káže tím člověka vyléčiti? A kterak Mojžíš,
vztáhnuv ruce, řekl Dudiein svátým ve své
modlitbě: V hromobití kamenném a hlasu
polnice (JLxod.\[\. 16) již se nám nezjevuj,
Hospodine milosrdný, avšak odejmi hříchy
naše a usídli se v našem zzz‘rrzz?(Exod.XXXIV.
9.) Neboť tak praví Akilas.”*) A tak se ro’) Židovský překladatel bible v II. stol, po Kŕ. P.
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zešli od oběda, určivše den, kdy si o všem
tom pohovoří.
X
Zasednuv opět s diaganem pravil filo
sof: „Jsem tu zajisté mezi vámi samojediný
člověk, bez příbuzenství a přátel, hádáme
pak se o Bohu, v jehož rukou jest všecko,
i naše srdce. Ti z vás, již jsou mocni v slo
vech, ať při našem výkladu vysloví svůj
souhlas o tom, čemu rozumějí. A čemu ne
rozumějí, ať se otáží, a vyložíme jim.” Židé
tehdy odvětili,řkouce: „1 myzadiováváme
v písmu slovo a ducha. Pověz nám, který
zákon dal Bůh lidem dříve,Mojžíšův či ten,
který vy zadiováváte?” Filosof řekl: „Ptáte
se proto, že vy zachováváte prvý zákon?”
Odpověděli: „Ovšem, poněvadž třeba zachovávati prvý.” Fifosof na to: „Chcete-li
zachovávati prvý zákon, tedy se docela
vzdejte obřízky.” Oni pravili: „Proč tak
mluvíš?” Filosof: „Povězte mi bez vytáček,
byl dán první zákon vobřízce či vneobřízce?” Odpověděli: „Myslíme, že v obřízce.”
Načež filosof: „Což nedal Bůh, po přiká
zání a pádu Adamově, dříve ještě zákon
Noemovi, nazývaje zákon úmluvou? Vždyť
řekl k němu: Hle,já uzavru s tebou a se se
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menem tvým a s veškerou zemi (Gen. IX. 9.)
úmluvu svou sestávající z trojího přikázání:
jezte všechno, i travné byliny, cokoli jest pod
nebem a cokoli na zemi a cokoli ve vodách,
toliko masa s krvi, v nížjest život, nejezte: kdo
proleje krev člověka, buďprolita v odvetu jeho
vlastní krev (Gen. IX. 3-6). Proč tedy proti
tomu tvrdíte, že zachováváte první zákon?”
Židé mu odpověděli: „Zachováváme první
zákon Mojžíšův, ale tohoto zde nenazval
Bůh zákonem, nýbrž úmluvou, jak již drive
nazval rozkaz daný člověku v ráji, kdežto
Abrahamovi daný nazval jinak, obřízkou,
a ne zákonem: neboť něco jiného je zákon
a něco jiného úmluva, a Stvořitel obojí na
zval rozdílně.” J ilosof jim odpověděl: „To
vám vysvětlím tak, že úmluva se nazývá
zákonem, neboť Bůh řekl Abrahamovi:
Dám zákon svůj na tele vašem (Gen. I7.13)>
nazval ^ej také znamením, aby bylo mezi
mnou a tebou^Gen.WXL 11). Týž opět volá
k Jeremiáši: Poslouchej úmluvy této, a pro
mluvíš, dí, k mužům Jlidovým a tem, kdo žijí
v Jerusaleme, a řekneš jim: Takto mluví pán
Bůh Israelův: Proklet člověk, který neposlou
chá slov této úmluvy, již jsem přikázal vašim
otcům v den, ve který jsem je vyvedl ze zemé
egyptské (Jerem. XI. 2-3)- ” Židé na to od
pověděli: „I my tak soudíme, že se zákon
nazývá též úmluvou, a všichni ti, kdožkoli
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zachovávají zákon Mojžíšův, zalíbili se
Bohu, i my, držíce se ho, domníváme se,
že i o nás to platí, vy však, zavádějíce jiný
zákon, popíráte zákon boží.” Filosof jim
pravil: „Jednáme správně, neboť kdyby
Abraham nebyl přijal obřízky, ale držel se
úmluvy Noemovy, nebyl by býval nazván
přítelem božím. Ani Mojžíš, napsav opět
později zákon, nedržel se prvého. Stejně
i my činíme podle jejich příkladu, a zacho
váváme zákon, který jsme od Boha přijali,
aby boží příkaz nebyl zmařen. Vždyť ani
když Bůh Noemovi dával zákon, neřekl
jemu, že dá též jiný, nýbrž že potrvá pro
duši živou na věky (Gen. IX. 16.). Ani po
druhé, dávaje přislíbení Abrahamovi, ne
oznámil mu, že jiné dá Mojžíšovi. Kterak
tedy vy zachováváte zákon ? A Ezech ielem
volá Bůh: „Změnímjej,adám vám jiný zákon
(Ezech. XI. 19., XXXVI. 26.). Jeremiáš pak
dí zjevně: Hle, dnové přicházejí, praví Ho
spodin, a ujednám s domem dudovým a domem
Israelovým smlouvu novou, ne podle smlouvy,
kterou jsem ujednal s otci vašimi za dnů, kdy
jsem je ujal za ruku, abych je vyvedl ze země
egyptské, poněvadž oni nestáli ve smlouvě mé.
Ipojaljsem nenávistk nim. Neb tojest smlouva
má, kterou ujednám s domem israelským po
oněch dnech, řekl Hospodin: Dám své zákony
do jejich myšlenek a napíši je do jejich srdcí,
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a budu jim Bohem, a oni budou mně lidem
(Jerem.XXXI. 31 -33)- A opět týž Jeremiáš
řekl: 7i/í praví Hospodin: Zastavte se na
cestách a vizte, a tažte se na věčně stezky Páně,
a vizte, která cesta jest pravá, a po ní se dejte,
a naleznete očistu svým dusím. 1 řekli: Nepů
jdeme. Ustanovil jsem nad vámi stráže: poslediněte hlasu polnice. Iřekli:Neposlechneme.
Proto uslyší národové a ti, kdo pasou u nich
stáda (Jerem. VI. 16-18).A hned dále: Slyš,
země, hle,já uvedu na tento lid pohromu, ovoce
jejich zvrácenosti, ježto slov mých nedbali,
a zákon můj, který hlásali proroci, zavrhli
(Jerem. VI. 19-)- Že zákon přestává, dokáži
vám však jasně nejen tímto jediným způ
sobem, nýbrž i mnohými jinými důkazy
z proroků.”
Odpověděli jemu židé: „Každý žid to ví
pravdivě, že se tak stane, avšak posud ne
přišel čas Pomazaného.” Filosof jim odvě
til: „Proč tohle uvádíte, ač přece vidíte, že
Jerusalem byl shořen a oběti přestaly, a
vše se naplnilo,co o vás předpověděli pro
roci? Neboť Malachiáš volá zřejmě o vás:
Nemám zalíbeni ve vás, praví pán všemocný,
obětí z ruk vašich nepřijmu, jelikož od výcho
du slunce až na západ slaveno jest jméno mé
u národů, a na každém místě přináší sejménu
mému kadidlo a oběť čistá, neboť veliké jest
jméno mé u národů, praví pán všemocný. ”
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(Malach. I. 10-11.) Oni řekli: „To že pra
víš? Všickni národové budou požehnáni
v nás a obřezáni v městě Jerusalemě!”
Filosof řekl: „Kterak tedy praví Mojžíš:
Uposleduiete-li, podvolujice se ve všem zacho
vali zákon, budou hranice vaše od moře Ru
dého po moře Filistinské a od pouště po reku
Eufrat? (Deut. XI. 22., 24.) My národové
však docházíme požehnání v semeni Abra
hamově, jež vzešlo z kořene Jesse (Is. XI. 1.)
a bývá nazýváno očekáváním národů (Gen.
XLIX. 10.) a svetlení veškeré země i všech
ostrovů (Is. XLIX. 1., 6.). Boží slávou osví
ceni jsouce, volají mocně proroci, ne pro
tento zákon a město. Neb Zachariáš dí:
Velmi se raduj, dcero Siónská, hle, král tvůj
přichází k tobě tichý, sedě na oslím hříběti,
zrozeném z podjařmenice (Zach. IX. 9-)- A
dále: Rozdrtí oruží v Efremu a koně v Jeru
saleme, a zvestuje pokoj národům, a moc jeho
od kraje zemé až na konec světa (Zach. IX.
10., 39«)« Jakob pak řekl: Nebude odňat
kníže od Judy ani vůdce od ledví jeho, dokud
nepřijde, jemuž jest to připraveno, a ten jest
očekáváním národů (Gen. XLIX. 10.). Vi
douce vše to skončeno a naplněno, koho
jiného čekáte? Daniel zajisté, poučen an
dělem, rek\: Sedmdesát neděl do Krista Vůdce,
to jest čtyři sta devadesát let, aby bylo zpe
četěno vidění a proroctví (Dan. IX. 24-25)«
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Jaké myslíte, že bylo ono železné království
(Dan. II. 40.), které připomíná Daniel na
soše?” Odpověděli jemu: „Římské.” Filosof
se jich otázal: „Kdo jest onen kámen, jenž se
utrhl s hory bez ruky lidské?“ (Dan. II. 45-)
Odpověděli: „Pomazaný.” A dále řekli:
„Jestliže však vyložíme místa z proroků
a jiné předpovědi o něm v ten smysl, že už
přišel, jak ty pravíš, kterak to, že království
římské posud se drží ve svém panství?”
Filosof odpověděl: „Nedrží se, už pomi
nulo, stejně jako ostatní podle předobrazu
sochy. Neboť naše království není římské,
nýbrž Kristovo, jak řekl prorok: „Bůh ne
beský založí královstvíjež na veky neztroudiní
a královstvíjeho nebudejiným lidem ponechá
no. Potře a rozvěje všechna království, to však
zůstane na veky. (Dan. II. 45-)Netrvá-li nyní
křesťanské království, nazývané jménem
Kristovým? Římané však je oddali modlám.
Oni tedy kralují ve jménu Kristově, ten
z toho, onen z onoho národa, jak nazna
čuje též prorok Isaiáš, když praví k vám:
Ostavili jste jméno své v sytost mým vyvole
ným, vás pak pobije Hospodin, ale tem, kdo
jemu slouží, dáno bude jméno nové, které bude
blahoslaveno po veškeré zemi, neboť blahosla
vil budou Boha pravého, a přisahající na zemi
přisahati budou při Bohu nebeském (Is. LXV.
15-16). Což se nesplnily předpovědi všech
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proroků, zjevně řečené o Kristu? Vždyťlíčí
Isaiáš jeho zrození z panny, pravě takto:
Hle, panna počne v útrobě a zrodí syna, a
nazvou jeho jméno Emanuel (Is. VII. 14
*),
což
se vykládá: s námi Bůh (Mat. I. 23.). A Micheáš řekl: A ty, Betleme, zeme Judova, nijak
nejsi nejmenší mezi vladaři Judovými, neboť
z tebe mi vzejde vůdce, který bude vládnout!
lidu mému israelskému, východy jeho od po
čátku ode dnů večnosti. Proto vydá je až do
chvíle, kdy ta, která rodí, porodí (Mich. V.
2-3 [země Judova m. země Efratská]). Je
remiáš pak: Ptejte se a vizte, zda porodila
hocha, poněvadž veliký den ten, že nebyl jemu
podobný, a rok úzkostný bude pro Jakuba, ale
bude od toho vysvobozen (Jerem. XXX. 6-7).
A Isaiáš dí: Dříve než pocítila bolesti, poro
dila, prve než začala pracovati ku porodu,
unikla trýzni a porodila hocha (Is. LXVI. 7).
*
Židé namítali dále: „My jsme požehna
né pokolení Semovo, požehnaní otcem
Noem, vy však nejste.”To jim vyložil, řka:
„Požehnání otce vašeho není nic jiného
než toliko chvála Boha, jeho (Sema) však
se nic netyká. Neboť zní takto: Požehnán
bud Hospodin, Bůh Semův (Gen. IX. 2Ó.),
kdežto kJafetovi, od něhož pocházíme my,
pravil: A ť Hospodin rozšíří Jafeta, a ať obývá
ve stanech Semových. ” A podávaje jim důka
zy z proroků a z jiných knih nenechal jich,
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dokud sami nelekli: „Tak jest, jak ty pra
víš.” Důle se tázali: „Jak vy, naději majíce
v člověku, pokládáte se za požehnané, ale
písmo takového člověka proklíná?” Odpo
věděl filosof: Což David, jest proklet či po
žehnán?” Řekli: „Ano, velmi požehnán.”
Nato filosof: „Nuže, i my doufáme v téhož,
jako on.Neboť řekl v žalmech: Člověk za
jisté pokoje mého, ve kterého jsem doufal (Z.
XL. 10.). Člověk pak ten jest Kristus Bůh.
Toho však, jenž doufá v prostého člověka,
i my pokládáme za prokleta.”
Opět mu předložili jinou námitku: „Jak
to, že vy křesťané zamítáte obřízku, Kristus
však jí nezavrhl, nýbrž naplnil podle zá
kona?” Filosof odpověděl: „Ten zajisté,
který bvl dříve řekl Abrahamovi: To bud
znamením mezi tebou a mnou (Gen. IX. 12.),
ten je splnil při svém příchodu, ježto mělo
platnost od Abrahama po něho, avšak ne
dovolil, aby trvalo i dále, nýbrž dal nám
křest.” Oni řekli: „Proč se tedy jiní dříve
líbili Bohu, ač nepřijali tohoto znamení,
nýbrž znamení Abrahamovo?” Filosof od
pověděl: „O nikom z nich není známo, že
by byl měl dvě ženy, toliko o Abrahamu,
a proto uřezává jeho údu, stanově mezi,
která by se dále nepřestupovala, avšak
aby se ostatní řídili podle příkladu prvého
věku Adamova. A podobně učinil Jakubo44

vi,ochromiv šlachu stehnajeho(Gen.XXXII.
32), poněvadž čtyři ženy pojal. Ježto Jakub
poznal příčinu, proč inu to učinil, přezval
jemu jméno Israel, to jest „rozum patrici
na Boha’", neboť již, jak se zdá, s ženou
se nesbydlil. Abraham však toho nepo
znal.”
Opět se ho tázali žide: „Proč vy, klaně
jíce se modlám, tváříte se, jako byste se
líbili Bohu?” Filosof odpověděl: „Napřed
se naučte rozlišovati, co jest ikona (obraz)
a co jest idol (modla), a dbajíce toho nedorážejte na křesťany, neboťve vašem ja
zyce připadá na tento „obraz” deset slov.
Zeptám se však i já vás: Byl to obraz stán ku,
co Mojžíš viděl na hoře a snesl dolů, či zho
tovil obraz obrazu umělou prací, vhodný
obraz, sponami a koženú a pokrývkami ze
srsti a cheruby vyzdobený? (Exod. XXV.
a XXVI.) Poněvadž to tak vytvořil, řekne
me snad proto, že vy prokazujete úctu a
že se klaníte dřevu a kozím a srstem,a ne
Bohu, který dal tehdy takový obraz? Po
dobně i o chrámu Šalomounově,poněvadž
měl obrazy cherubů a andělů a mnohých
jiných? Tak i my křesťané, zhotovujíce
obrazy vyvolených božích, ctíme je, odli
šujíce, co je dobré, od obrazů ďábelských.
Neboť knihy svaté hanějí ty, kdo obětují
syny své a dcery, a zvěstují hněv boží, jiné
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zase chválí ty, kteří obětují syny své a
dcery.”
Pravili pak opět židé: „Což vy se nepro
tivíte Bohu, pojídajíce vepřovinu a zaječími
(Lev.XL6-7,Deut.XIV.7-8)?”Iodpověděl
jim: „První zákon však přikazuje: všechno
jezte, jako zelenající se byliny (Gen. IX. 3),
neboť čistým je všechno čisté, poskvrněným
však i svědomí jest poskvrněno (Tit. I. 15
*)«
Vždyť Bůh praví v knize Stvorení: Hle,
všechno jest velmi dobré (Gen. I. 31
*)«
Jen
pro vaši chtivost něco málo z toho vyňal.
Neboť dí: Jedl Jakob, a nasytil se a vzepřel
se milovaný (Deut. 32.15.). A jinde: Zasedl
lid, aby jedl a pil, a vstal, aby se bavil (Ex.
XXXII. ó.).”
Uvedli jsme zde z mnohého zkráceně jen
tolik pro paměť. Kdo však dice prozpyto vat
tyto reči celé, najde je v těch jeho knihách,
jež přeložil učitel náš,arcibiskup Metoděj,
rozděliv je na osm promluv. A tam uzří sílu
jeho slova, z milosti boží, jako plamen šle
hající proti odpůrcům.
Když chagan chazarskys náčelníky sly
šeli všechna tato jeho sladká a příhodná
slova, řekli jemu: „Bohem jsi sem poslán
k našemu vzdělání, a od něho jsi se naučil
všemu písmu. Všechno jsi řádně pověděl,
do sytá nás všedi ny potěšiv medotokými
slovy svátých písem. Ale my jsme lid ne46

znalý písem. Tomu sice věříme, žes ty od
Boha. Avšak chceš-li upokojiti naše duše,
vylož nám po pořádku každé řešení, o něž
tě požádáme, podobenstvími.” Tak se ro
zešli na odpočinek.

XI
Když se shromáždili na druhý den, pra
vili mu řkouce: „Ukaž nám, ctný muži,
podobenstvími a rozumem, která víra jest
nejlepší ze všech.” I odpověděl jim filosof:
„Kterýsi král měl na svém dvoře dva man
žely ve veliké cti a neobyčejné lásce. Když
však se provinili, vyhnal je a vypověděl ze
země. Tam žijíce po mnoho let, zplodili
dítky v chudobě. Dítky ty se scházely a
radily vespolek, jakým způsobem by opět
nabyly dřívějšího postavení.Ten radil tak,
druhý onak, a jiný zase jinak. Která tedy
radamázvítěziti? Zdažnetanejlepší?”Oni
řekli: „Co tím chceš říci? Vždyť každý po
kládá svou radu za lepší než cizí. Židé po
kládají svou za lepší druhé, rovněž Saracéni,a jiní jinou. Vylož,kterou z nich máme
uznati za lepší?” Filosof řekl: „Oheň zkouší
zlato a stříbro, a člověk rozumem třídí lež
od pravdy. Povězte mi: Cím se stal první
pád? Zdaž ne spatřením sladkého plodu
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a zatoužením po božství?” Oni řekli: „Tak
jest.”Filosof pokračoval: „Dejmetomu,že
si někdo uškodí tím, že se najedl medu nebo
napil studené vody. I přijde lékař a řekne
mu: I jen se ještě najez mnoho medu a vyzdravíš.Atomu,kdo pil vodu,řekne: Napij
se studené vody a postav se nahý na mráz,
a vyzdravíš. Druhý lékař však neřekne tak,
nýbrž nařídí opačný lék:aby místo medu
pil něco hořkého a postil se, a místo stude
ného teplé k zahřátí. Který z těchto dvou
léčí rozumněji?”Odpověděli všichni: „Ten,
který nařizuje opačné léky, neboř hořko
stí třeba umrtvovati slastnou rozkoš tohoto
života a pokorou pýchu, a léčiti opak opa
kem. Vždyť i u nás platí, že strom, který
napřed plodí trn, později přinese sladké
ovoce.” Filosof k tomu dodal: „Dobře jste
pověděli. Neboťzákon Kristův jeví ostrost
božího života, potom však ve věčných pří
bytcích přináší plod stonásobný.”
Jeden z nich, rádce, dobře znající saracénskou zlobu, otázal se filosofa: „Pověz
mi, hosti, proč se vy nedržíte Mohameda?
Vždyť on velmi Krista pochválil ve svých
knihách, (Alkoran, sura 3- 35-, 19- 27-, 348.) pravě o něm, že se narodil z panny,
sestry Mojžíšovy, prorok veliký, mrtvé že
křísil a uzdravoval všeliké neduhy velikou
mocí.” Filosof mu odpověděl: „Ať nás roz

soudí chagan. Pověz: Je-li Mohamed pro
rokem, kterak dáme víru Danielovi? Neboť
on řekl: Do Krista všechno viděni i proroctví
přestane. (Dan. IX. 24.) Mohamed se pak
objevil po Kristu. Kterak tedy může býti
prorokem? Nazveme-li jeho prorokem,
pak zavrhneme Daniele.” Tu řekli mnozí
z nich: „Co mluvil Daniel,mluvil duchem
božím. O Alohamedo vi víme všichni, že jest
lhář a zhoubce spásy všech, který vyplýtval své nejlepší nápady na zlobu a necudnost.”
Prvý rádce pak mezi nimi řekl k přáte
lům Saracénům: „S boží pomocí náš host
povalil všecku pýchu židovskou na zem,
a vaši přehodil na druhý břeh řeky jako
špinavou.” hekl též ke všemu lidu: „Jako
dal Bůh křesťanskémucísaři moc nad všemi
národy a svrchovanou moudrost,tak i víru
mezi nimi, kromě které nikdo nemůže žiti
životem věčným. Bohu buďsláva navěky.”
I děli všickni: „Amen.” Filosof pak řekl se
slzami ke všem: „Bratři a otcové a přátelé
a dítky, toť Bůh dal všechen rozum i vhod
nou odpověď. Je-li tu ještě někdo, kdo by
odporoval, ať vystoupí a buď v hádce zví
tězí nebo podlehne. Kdo s tím souhlasí, ať
sedá pokřtíti ve jménu svaté Trojice. Kdo
však nechce, já jsem prost tohoto hříchu,
ale on uvidí v den soudný, až zasedne stařec
4
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dnů, jaKo Bůh, aby soudil všechny národy. ”
(Dan.VII.9-10.)Oni odpověděli: „Nejsme
sami svými nepřáteli, ale ovšem pomalu,
kdo může, tak poroučíme, ať se dá pokřtí ti
dobrovolně, kdo chce, od tohoto dne; a
kdo z vás
*)
se klaní na západ, nebo koná
modlitbu po židovskú, nebo se drží víry saracénské, brzy bude od nás stižen smrtí.”
\ tak se rozešli s radostí. Bylo pak jich
pokřtěno kedvěma stům lidí, kteří se zřek
li pohanských ohavností a nezákonných
sňatků. Chagan pak napsal císaři takovýto
list: „Poslal jsi nám, pane, muže,který nám
dokázal, že křesťanská víra jest učením
i skutky svátá. Jsouce přesvědčeni, že jest
to pravá víra, rozkázali jsme, aby se dali
pokřtili, kdo chtějí, a nadějeme se, že i my
k tomu dospějeme. My všichni jsme druhy
a přáteli tvému císařství a hotovi pro tebe
k službě, kamkoli požádáš.” Provázeje filo
sofa, jal se mudiagan nabízeti mnohédary,
ale on jich nepřijal, pravě: „Dej mi řecké
zajatce, kolik jich zde máš. To mi jest mi
lejší všech darů.” Posbírali jich do dvou set
a dali jemu. I šel svou cestou raduje se.

•) t. j. fteků, žijících mezi Chazary.
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XII
I dospěli na místa bezvodá, pustá, a ne
mohli vydržeti žízní. Nalezli sice vodu v
slatině, ale nebyla k pití, neboř byla jako
žluč. Když se pak rozešli všichni hledat
vody, pravil filosof k bratru Metodějovi:
„Už nesnesu žízně, nuže, načerpej těto
vody. Ten zajistě, jenž kdysi změnil Israelitůin liořKou vodu v sladkou (Exod. XV.
23-25),také nám to učiní na potěchu.” Když
načerpali, shledali ji sladkou, jako by me
dovou, a studenou. I pili, oslavujíce Boha,
který činí takově věci svým služebníkům.
V Chersoně filosof, večeřeje s arcibis
kupem, pravil mu: „Vykonej nade mnou
modlitbu, otče, jako by ji otec nade mnou
vykonal.” Když se ho někteří tázali sou
kromě, proč to učinil, odpověděl filosof:
„Jistotně zítra odejde od nás k Pánu a nás
opustí.” Což se i stalo, jak byl řekl.
Byl v národě fulském veliký dub srostlý
střešní.Pod ním konávalioběti,nazývají
ce jej jménem Aleksander a nedovolujíce
ženskému pohlaví přiblížiti se ani k němu
ani k jeho obětem. Když to filosof uslyšel,
nelenil a trudilsek nim,a postavivseuprostřed nich,pravil jim: „Helénovépropadli
věčným mukám, ježto vzdávali božskou
poctu nebi a zemi, stvoření tak velikému
4*
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a dobrému. Kterak tedy byste měli ujiti
věčnému ohni vy, kteří se klaníte stromu,
věci horší, určené pro oheň?” Oni odpo
věděli: „My jsme toho nezačali činiti od
nynějška, nýbrž přejali jsme to po otcích,
a od dubu toho dostává se nám splnění
všedi našich proseb, hlavně že mnoho pršívá. A jak bychom my to spáchali, čeho se
neodvážil nikdo z našich spáchati?Neboť
odváží-li se to někdo spáchati, tu uzří smrt,
ale deště již nespatříme až do skonání.”
Odpověděl jim filosof: „Bůh o vás mluví
v písmě, a vy, proč se ho zříkáte? Neboť
Isaiáš volá od tváře Hospodinovy řka: „Já
přijdu shromáždit všechna plemena a všechny
národy, a přijdou a uzří slávu mou, a ostavím
na nich znamení, a pošlu ty z nich, kteří byli
zachráněni, k národům, do Tharšiše,a do Fut*)a
ska
Ludska a Mošochska, Thubalska a do
Hellady, a na daleké ostrovy, kde neslyšeli
mého jména, a budou zvěstovati slávu mou
v národech, praví Hospodin všemohoucí (Is.
LXVI. 18-20). A jinde: Aj, já pošlu rybáře
a lovce mnohé, a zloví vás na chlumech a ve
slujích skalných (Jerem.XVI. 16.). Poznejte,
bratři, Boha, který vás stvořil. Hle, evan
gelium Nového zákona Božího, ve kterém
jste byli pokřtěni.” Takto je přemluviv
*) Legenda čte Ful místo Fut, a odvozuje odsud jméno
tohoto krymského kmene.
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sladkými slovy, rozkázal jim, aby strom
uťali a spálili. Stařešina jejich se poklonil
a přistoupiv, políbil evangelium. Podobně
i ostatní. Potom přijali bílé svíce od filosöfa a pějíce šli ke stromu. A filosof uchopiv
sekeru, udeřil třiatřicetkrát a kázal všem,
aby sekali a vykořenili jej a spálili. Vtu noc
pak ihned seslán byl od Boha déšť. I po
chválili Boha s radostí velikou. A Bůh se
tím nesmírně zveselil.

XIII
Filosof se vrátil do Cařihradu.Po slvšení
u císaře žil v tichosti modlitbám k Bohu,
usadiv se při chrámu svátých apoštolů. Jest
pak ve chrámu svaté Sofie pohár z drahého
kamene, dílo Šalomounovo. Na něm jsou
napsány verše hebrejským a samaritán
ským písmem, jichž nemohl nikdo ani pře
čisti ani vyložiti. Filosof jej vzal a verše pročetl i vyložil. Prvý verš zni: „Cise ma, cise
má, prorokuj, dokud hvězda. Bud nápojem
pánu prvorozenci,bdícímu v noci.” Potom
druhý verš: „Pánu na okoušení vytvoře
na ze dřeva jiného. Pij a zpij se veselím, a
vzkřikni alleluja.” A konečně třetí verš:
„Hle, kníže! I uzří všedien sbor slávu jeho,
a král David uprostřed nich.” Potom jest
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napsáno číslo devět set devět. Filosof je
přesně rozpočetl a nalezl, že od dvanácté
ho roku vlády Šalomounovy do narození
Kristova bylo devět set devět let. Jest to
tedy proroctví o Kristu.
XIV
Zatím co se filosof těšil v Bohu, přikva
čila opět jiná věc a úkol ne menší prvých.
Neboť Rastislav, kníže moravský, vnuk
nutím Božím, po úřadě se svými knížaty
a s Moravany, vypravil poselství k císaři
Michalovi, řka: „Náš lid odvrhl od sebe
pohanství a drží se křesťanského zákona.
Nemáme však takového učitele, který by
nám pravou křesťanskou víru vyložil v na
šem jazyce, aby též jiné kraje, vidouce to,
nás napodobily. Nuže, pošli nám, pane,
takového biskupa a učitele. Od vás zajisté
vždy vydlází dobrý zákon do všedi krajů.”
Císař shromáždil sněm a povolav Kon
stantina filosofa, dal mu poslechnouti tuto
řeč, a pravil: „Vím, filosofe, že jsi zemdlen.
Ale jest třeba, abys tam šel.Neboť této věci
nemůže nikdo poříditi tak, jako ty.” Filo
sof odpověděl: „Ač jsem zemdlen a chorý
tělem, půjdu tam s radostí, mají-li písmo
ve svém jazyce.” Císař mu pravil: „Děd
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můj a otec můj a mnozí jiní pátrali po tom,
ale nenalezli toho. Kterak tedy já mohu to
nalézti?” Filosof děl: „Kdo však může napsati řeč na vodu a získati si jméno kacíře?”
Odpověděl jemu opět císař s ujcem svým
Bardou: „Chceš-li ty, může ti to dáti Bůh,
Který dává všem prosícím bez pochybování,
a otvírá tlukoucím. (Luk. XI. 10.)
Šel tedy filosof a oddal se podle dřívější
ho způsobu modlitbě is jinými pomocníky.
V brzku se mu zjevil Bůh, který vyslýchá
modlitby svých služebníků, a ihned složil
písmena a začal psáti evangelní překlad:
A'd počátku bylo slovo, a slovo bylo u Boha,
a Bůh byl slovo (Jan I. 1.) a tak dále.
Zaradoval se císař a velebil Boha se svý
mi rádci. I poslal jej s mnohými dary, na
psav Rastislavovi takovýto list: „Bůh, Který
chce, aby Každý dospel K poznání pravdy (I.
Tim. II. 4-) a nabyl většího důstojenství,
spatřiv tvou víru a snahu, zjevením písmen
pro váš jazyk učinil nyní, za našich let,
čeho s počátku nebylo, nýbrž jen za prvých
let, abyste i vy byli připočteni k velikým
národům, jižto slaví Boha svým jazykem.
I posíláme ti toho, jemuž je Bůh zjevil, muže
ctihodného a zbožného, velmi vzdělaného
a filosofa. Nuže, přijmi dar větší a čestnější
nad všechno zlato a stříbro a drahé kamení
i pomíjivé bohatství. Chutě se s ním přičiň,
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abys potvrdil, co clíš, a celým srdcem hledal
Boha. A nezanedbávej obecné spásy, ale
povzbuď všechny, aby nelenili, nýbrž dali
se na cestu pravdy, abys i ty,až je přivedeš
svým úsilím k poznání Boha, přijal za to
svou mzdu, i v tomto věku i v budoucím,
za všechny ty duše, jež uvěří v Krista Boha
našeho, od nynějška až do skonání, zane
chávaje po sobě pamět příštím pokolením,
podobně jako veliký císař Konstantin.”

Když přišel na Moravu, přijal jej Rasti
slav s velikou ctí. pak sebrav žáky, dal je
kučmu do učení. Vbrzku přeložil Konstan
tin všechen církevní řád a naučil je jitřním
i ostatním hodinkám, nešporám, kompletáři i obřadům svátostným. / otevřely se,
podle slova prorokova, uši hluchých (Is.
XXXV. 5-) aby slyšely výroky písma, a
jazyk huhňavých zjasněl. (Is. XXXII. 4-) Bůh
pak se nad tím zaradoval a ďábel zastyděl.
Boží učení rostlo. Avšak závistník zlý od
počátku, prokletý ďábel, nestrpěl tohoto
dobra, nýbrž vešel do svvch nádob a začal
mnohé popuzovati, pravě k nim: „ l im se
Bůh nijak neoslavuje, neboť kdyby mu to
bylo vhod, což by nebyl mohl způsobiti,
7
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aby i tito od počátku psali svou řeč písmeny
a takslavili Boha? Aleonsi vyvolil toliko tri
jazyky, hebrejský, řecký a latinský, který
mi náleží Bohu chválu vzdávati.” Byli to,
kdož tak mluvili, latinští duchovní, arcikněží, kněží a učedníci. Filosof se s nimi
potýkal jako Davids cizozemci, a poraziv
je slovy písma, nazval je trojjazyčníky a
pilátníky, ježto Pilát napsal takto na desticce rane.
Ale nejen to jediné mluvili, nýbrž učili
též jiné bezbožnosti pravíce, že pod zemí
žijí lidé velkohlaví, a že každý plaz jest
stvořením ďáblovým, a zabije-li kdo hada,
zbaví se tím devíti hříchů. Pakliže kdo za
bije clo veka, ať prý pije po tři měsíce z dře
věné číše a skleněné ať se nedotýká. Ne
bránili též konati žertev podle dřívějšího
obyčeje, ani uzavírati bezectných sňatků.
To vše jako trní vyťal ohněm svých slov
a spálil, řka: „Prorok praví o tom: Obětuj
Bohu žertvu chvály a vzdej modlitby své nejvyššímu (jL. XL1X. 14-)« Zeny mladosti své
nepropouštěj, neboťpojmeš-li proti ni nenávist
a propustíš-Ii ji, necest pokryje žádostivost
tvou, praví Pán všemohoucí. A střežte se
v duchu svém, ať nikdo z vás neopustí ženy
mladosti ďvé(Malach. II. 15-16). To, co jsem
nenávidel, jste činili, takže Bůh svedčil mezi
tebou a ženou mladosti tvé, kterou jsi opustil,
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ač byla tvou společnicí a zenou smlouvy tvé
(Malach.II. 13"14)-Vevangeliupakdí Pán:
Slyšeli jste, že bylo řečeno starým: Nezcizo
ložíš. Já však pravím vám, že každý, kdo po
hlédne na ženu s žádostí po ní, již cizoložil
s ní srdcem svým (Mat. V. 27-28). A jinde:
Pravím vám. že kdo propusti svou ženu, Kromě
příčiny smilstva, uvádíji v cizoložství, a kdo
propuštěnou mužem pojme, cizoloží (Mat. V.
32.). A apoštol řekl: Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj. ”
Když byl čtyřicet měsíců působil na Mo
ravě, vypravil se
*),
aby dal vysvětiti své
žáky. Na cestě přijal jej Kocel, kníže panonský, oblíbil si velmi slovanské knihy
a naučil se jim. Dal také na padesát žáků
v nich se vyučiti. S projevy veliké úcty
jej provázel při odchodu. Konstantin však
nevzal od Rastislava ani od Kocela ni zlata
ni stříbra (Mat. X. 9.), ni jiné věci, poslou
živ slovem evangelia, i bez pokrmu
)
**
(Mat.
X. 10.); vyprosil si toliko od obou devět
set zajatců a propustil je.

XVI
Za pobytu v Benátkách shrnuli se naň
biskupové, kněží a mniši jako havrani na
’) Legenda neudává místa kam Z dalšího víme, že do
Ríma.
**) nebo bez mzdy, na niž měl právo.
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sokola, a zastávali se trojjazyčného bludu
řkouce: „Člověče, vylož nám,proč jsi nyní
Slovanům vytvořil písmena, a učíš je?Před
tím jich nikdo jiný nevynalezl, ani apošto
lově, ani římský papež, ani Řehoř Boho
slov, ani Jeroným, ani Augustin. My známe
toliko tři jazyky, jimiž se sluší Boha v písmě
slaviti: hebrejský, řecký a latinský.”
Odpověděl jim filosof: „Což nepadá déšť
od Boha na všechny stejně?^eho slunce také
nesvítí na všechny? (Mat. V. 45-) Nedýcháine-li na vzdudiu všichni stejně? Kterak se
tedy vy nestydíte uváděti jen tři jazyky,
a chtíti, aby všechny ostatní jazyky a ná
rody byly slepě a hluché? Povězte mi, po
kládáte Boha za bezmocná, jako by toho
nemohl dáti,či zazávistna, jako by nechtěl?
My přece známe mnoho národů, jež mají
své písmo a vzdávají Bohu slávu každý
svým jazykem. Jsou to, jak známo, tito:
Arméni, Peršané, Abasgové, lbeři, Sugdové, Góti, Avaři, Tyrši, Chazaři, Egypťané,
Arabi a Syrové a mnozí jiní.
Nechcete-li však tomu rozuměti, ale
spoň poznejte, co o tom soudí písmo. Vždyť
David volá řka: Pějte Hospodinu všecka země,
pějte Hospodinu píseň novou (Z. XCV. 1.).
A jinde: Zajásejte Hospodinu všecka země,
pějte a veselte se a plesejte (Z. XCV1I. 4-)- A
opět: Všechna země ať se ti pokloní a pěje ti,
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ať pěje jménu tvému, Nejvysší (LXV. 4-)- A
opět: Chvalte Boha všidini národové, vydívalujte jej všichni lidé, a vše, co dýchá, díval Ho
spodina (jí. CXVI. 1., CL. 5-)- V evangeliu
pak dí: Kdožkoli jej přijali, dal jim možnost
stati se dítkami Božími (Jan 1.12.). A v témž
evangeliu na jiném místě: Neprosím toliko
za né, nýbrž i za ty, kdo uvěří ve mne pro je
jich slovo, aby všichni jedno byli, jako ty Otce
ve mne a já v tobě (Jan XVII. 20-21). Ma
touš pak dí: Dána mi jest všeliká moc na
nebi i na zemi. Jdouce tedy učte všechny ná
rody, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Svatého
Ducha, učíce je zachovávati vše, cožkolijsem
vám přikázal. A aj, já s vámi jsem po všecky
dny do skončení veku. Amen (Mat. XXVIII.
18—20). A Marek opět: Jdouce do celého
světa, kazte evangelium všemu stvoření. Kdo
uvěří a pokřtěn bude, spasen bude: kdo neuvě
ří, bude odsouzen. Těm pak, kdo uvěří, dosta
ne se těchto znamení: jménem mým běsy vyže
nou, a jazyky novými budou mluv iti (Mař.
XVI. 15-17)-Praví opět i k vám, učitelům
zákona: Běda vám, zákonici a fariseové, po
krytci, že zavíráte království boží před lidmi,
neboť vy nevcházíte, a těm, kdo chtějí vejiti
v ně, nedovolujete (Mat. XXIII. 13-)- A jinde:
Běda vám, zákonici, že jste vzali klič poznání
a sami jste nevešli a těm. kdo chtěli vejiti, jste
zabránili (Luk. XI. 52.). Korinťanům pak
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Pavel pravil: Přeji si, abyste všichni mluvili
jazyky, raději vsak, abyste prorokovali, neboť
vetší jest, Kdo prorokuje, než ten, kdo mluví
jazyky, leda by snad i vykládal, aby z toho
církev vzala poučení. Nyní vsak, přijdu-li
k vám a budu mluviti jazyky, co vám prospěji,
nebudu-li vám mluviti ve zjeveni neb poznání,
v proroctví neb nauce? Však i veci neživé,
buďsi flétna nebo citera, když zaznějí, nevydaji-li zvuků odlišných, jak se pozná, co se
píská neb hraje? A vydá-li polnice hlas bez
barvý, kdo se přihotoví k boji? Tak nevydáte-li ani vy jazykem rozumného slova, kterak
se porozumí tomu, co mluvíte ? Do vzduchu
zajisté budete mluviti. Na světě jest tolik roz
manitých hovorů, a žádný z nich není bez hla
su. Neznám-li smyslu hovoru, budu cizincem
mluvícímu a mluvící mně cizincem. Podobně
i vjs poněvadž horlíte o dary ducha, hleďte,
abyste jimi oplývali ku vzdělání církve. Kdo
tudíž mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl
i vykládati. Neboťjestliže se modlím jazykem,
duch můj se modlí, mysl má však z toho nemá
užitku. Co tedy s tím ? Pomodlím se duchem,
pomodlím se i myslí. Zapěji duchem, zapějí
i myslí. Vždyť budeš-li blahořečiti duchem,
jak řekne k tomuto tvému dikučinění „Amen”
ten, kdo zaujímá místo nevědomého, neví-li,
co mluvíš? Ty arci dobře díky činíš, ale dru
hý se nevzdělává. Bohu mému díky, mluvím
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jazyky více než vy všichni, ale ve shromážděni
chci raději pět slov říci ze své mysli, abych
také jiné poučil, než tisíce slov jazykem. Bra
tři, nebuďte děti rozumem, ale ve špatnosti
buďte jako nemluvňata, rozumem však staň
te se dokonalí. V zákoně jest psáno: Jinými
jazyky a rty jinými promluvím k lidu tomuto,
a ani tak mne neposlechnou, praví Hospodin.
Proto jazyky nejsou znamením pro věřící, ale
pro nevěřící, proroctví však ne pro nevěřící,
ale pro věřící. Vždyť sejde-li se celá církev do
hromady a všichni budou mluvili jazyky, a
vejde někdo z nezasvěcených neb nevěřících,
neřeknou, že blázníte? Pakliže všichni proro
kují, a vejde některý nevěrec neb nezasvěcenec,
všemi jest usvědčován a ode všech posuzován,
a tajnosti jeho srdce stávají se zjevnými. A tak
padne na tvář a bude se klaněli Bohuývyznávaje, že Bůh v pravdě jest ve vás. Oč tedy jde,
bratři? Když se scházíte, každý má žalm, má
nauku, má zjevení, má jazyk, má výklad: ať
se vše děje k vzdělání. Mluví-li kdo jazykem,
tedy po dvou nebo nejvýš po třech a postupně,
a jeden vykládej. Jestliže by tu nebylo vykla
dače, ať ve shromážděni mlčí, sobě a Bohu ať
mluví. Proroci mluvte dva i tři, ostatní pak
vykládejte. Stane-li se však zjevení jinému,
jenž sedí, ať prvý mlčí. Neboť mohou všichni
po jednom prorokovati, aby se všichni poučili
a všichni utěšili. A duchové proročtí bývají
62

poddáni prorokům. Neboť Bůh není Bohem
rozbroje, ale pokoje. Jako ve všech obcích svět
ců, ženy vaše ve shromážděních mlčte, neboť
se jim nedovoluje mluvili, nýbrž ať jsou pod
dány, jak i zákon praví. Chtěji-li se něčemu
naučili, ptejte se doma svých mužů. Neb jest
stydno ženě mluvili ve shromáždění. Což vj>šlo slovo Boží od vás ? Ci dospělo k vám sa
mým ? Domnívá-li se kdo, že jest prorok nebo
že máDudia, nediať srozumí, že to, co vám píši,
jsou příkazy Báně. Pakliže kdo nesrozumí, ať
nesrozumí. Protož, bratři, horlete o proroko
vání a nebraňte mluvili jazyky. Všecko pak
děj se způsobně a v pořádku (I Kor. XIV.
5—40). A jinde di: A aby každý jazyk vy
znal, že Pánem je Ježíš Kristus, v slávě Boha
Otce. Amen (Filip. JI. 11.).
Těmito a jinými hojnějšími slovy je za
hanbil, a nechav jich odešel.
XVII
Dověděv se o něm římský papež, poslal
pro něj. Když dospěl do Říma, vyšel mu
vstříc sám náměstek Petrův
)
*
Hadrian se
všemi měšťany, nesouce svíce, ježto přiná
šel ostatky svátého Klimenta, mučeníka
*) Překládám slovo „apostolik“, jehož legenda užívá o
papeži, z dobrých důvodů opisem „náměstek Petrův“.
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a papeže římského. A Bůh tu ihned učinil
přeslavné divy. Neboť se tu uzdravil člo
věk mrtvicí raněný a vyléčili se i mnozí jiní
z rozličných neduhů, a rovněž zajatci, vzý
váním Krista a svátého Klimenta, vyprostili
se od těch, kdož je zajali.
Tehdy papež, přijav slovanské knihy,
posvětila položil jeve chrámě svatéMarie,
který se zove Fatné,
)
*
i pěli nad nimi svá
tou liturgii. Potom kázal papež dvěma bis
kupům, Formosovi a Gauderichovi, aby
vysvětili slovanské učeníky. A když tito
byli vysvěceni, ihned pěli liturgii slovan
ským jazykem vechrámě svátého apoštola
Petra. A druhého dne pěli ve chrámě svaté
Petronily, a třetího dne pěli ve chrámě svá
tého Ondřeje. A potom zase ve chrámě
velikého učitele světa, apoštola Pavla, a
pěli po celou noc chvalozpěvy slovansky,
a nazejtří opět pěli liturgii nad jeho svátým
hrobem, majíce na pomoc biskupa Arsenia, jednoho ze sedmi biskupů
),
**
a bibliotekáře Anastasia. Filosof potom se svými
učeníky nepřestával vzdávati Bohu za to
důstojnou chválu.
Tehdy Římané ustavičně jej navštěvo
vali, dotazujíce se ho na vše, co kdo měl na
•) Řecky •I’áTV'T), latinsky „ad Praesepe” = u jesliček;
míní se tím známá basilika Santa Maria Alaggiorc.

**) římských.
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srdci, a dostávalo se jim výkladu dvojnásob
i trojnásob.Též jakýsi žid přicházel a hádal
se s ním, a jednou mu řekl: „Nikoli, podle
počtu let ještě nepřišel Kristus, o kterémž
mluví proroci, že se má naroditi z panny.”
Filosof však mu spočítal všechna léta od
Adama, po pokoleních, a dokázal mu ze
vrubně, že již přišel, a že od té doby do ny
nějška je tolik a tolik let. A poučiv pro
pustil jej.

XVIII
I postihly jej mnohé útrapy a upadl do
nemoci. Když trpěl neduhem po mnoho
dní, spatřil jednou zjevení Boží a začal zpívati takto: „Zaplesal duch můj a zaradovalo
se srdce nad tím, co mi bylo řečeno: Do domu
Hospodinova vejdeme(Z.CXXI. 1.). I oblékl
se v ctihodné roucho
)
*
a přetrval tak celý
ten den, s veselím řka: „Od této chvíle ne
jsem já ani císařův sluha, ani koho jiného
na zemi, nýbrž toliko Boha všemohoucí
ho. Nebyl jsem, a byl jsem a jsem na věky,
amen.” Na zítřejší den oblékl se ve svátý
mnišský obraz
),
**
a přijav k úmluvě úmlu
vu, přezval si své jméno v Cyril. A v tomto
andělském obraze zůstal padesát dní.
’) řeholní.
**) tak zvanou schému, vyšší stupeň mnišství.

5
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Když se priblížila hodina, aby prijal po
koj a přesídlil do věčných sídel, pozdvihl
ruce své k Bohu a modlil se se slzami, takto
pravě: „Pane Bože můj, který jsi sestavil
všechny andělské kůry a netělesné síly,
nebe rozpial a zemi osnoval, a vše, co trvá,
vyvedl z nebytí v bytí; který vždy vyslý
cháš těch, kdo činí vůli tvou a bojí se tebe
a zachovávají tvá přikázání, vyslyš modlit
by mé a ochraň stádo ti věrné, jemuž jsi
určil mne, neschopného a nehodného slu
žebníka svého. Zbav je bezbožné a pohan
ské zloby těch, kdo mluví rouhavě proti
tobě, a zahlaď trojjazyčný blud. Rozploď
církev svou množstvím, a všechny v svor
nosti sjednoť.Učiň je lidem výborným stej
ně smýšlejícím o pravé víře tvé a správném
vyznání, a vdechni v jich srdce slovo svého
usvnění. Bylťto tvůj dar, jestliže jsi nás ne
hodné,zanícené pro dobré skutky a činící,
co tobě milo, přijal k hlásání evangelia tvé
ho Krista. Tobě odevzdávám jako tvé ty,
které jsi mi dal. Spravuj je svátou pravicí
svou a pokryj je Krovem svých Křidel (jí.
LX. 5-), aby všichni chválili a velebili jmé
no tvé,Otce i Syna i svátého Ducha,amen.”
Pak je políbil všechny svátým políbením a
řekl: „Blahoslavený Bůh, Který nás nevydal
za kořist zubům našich neviditelných nepřá
tel, ale potřel osidlo jejich a zbavil nás \L.
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CXXIIL 6.-7.) od porušení.” A tak zesnul
v Pánu, maje dvaačtyřicet let, v čtrnáctý
den měsíce února, druhé indikce, od stvo
ření světa roku 6.377Tehdy Apoštolský rozkázal všechněm
Rekům, kteří byli v Římě, a taktéži Říma
nům, aby se sešli se svícemi a zpívali nad
ním a vystrojili mu průvod, jaký by byli
vystrojili samému papeži. To také učinili.
Methoděj pak, bratr jeho, požádal Apo
štolského, řka: „Matka nás zapřísáhla, aby
ten z nás, kdo dříve odejde na Soud, dopra
vil bratra do jeho vlastního kláštera, a tam
jej pohřbil.” Papež poručil vložiti nebož
tíka do rakve a zatlouci železnými hřeby,
a tak jej choval po sedm dní, čině přípravy
na převoz. Římští biskupové však řekli
Apoštolskému: „Poněvadž jej Bůh přivedl
sem, ač proputoval mnoho zemí, a poně
vadž zde jeho duši k sobe vzal, sluší se, aby
také zde, jako ctihodný muž,byl pohřben.”
I řekl papež: „Pro jeho svatost a lásku pře
stoupím římský obyčej a pohřbím jej v své
vlastní hrobce v chrámě svátého apošto
la Petra.” Bratr jeho však řekl: „Když jste
mne nevyslyšeli a nedali mi ho, je-li vám
milo, ať odpočívá v chrámě svátého Klimenta, s nímž také sem i přišel.” Rozkázal
Apoštolský tak učiniti. I shromáždili se
opět biskupové i se vším lidem, chtíce jej
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doprovoditi se ctí, a řekli: „Oteví me rakev
a vizme, není-li co z něho odňato”. Ačkoli
se však mnoho namáhali, nedovedli, Božím
řízením, vytáhnouti hřebů z rakve. I polo
žili jej tak srakví do hrobu, po pravé straně
oltáře v chrámě svátého Klimenta, kde se
počaly díti mnohé zázraky. Vidouce je Ří
mané, tím horlivěji se oddali jeho slavení
a úctě. Namalovali jeho obraz nad jeho
hrobem a začali nad ním páliti světlo ve
dne i v noci, chválíce Boha, jenž takto zve
lebuje ty, kteří ho slaví. Jemu budiž sláva
a čest a klanění na věky věkův. Amen.

STAROSLO VA NSKÉ HYMNY
K POCTĚ
SV. KONSTANTINA-CYRILA

Počet kanonických hodinek jest v obřade
řecko-slovanském týž jako v obřade římském.
Jsou to nešpory (večernaja), je tu kompletář
(povečerije maloje), dále matutinum (polunoštnica), laudy (utreňaja) a čtyři malé hory
(čas pervyj, tretij, šestyj a devjatyj). Ale jinak
sestava těchto hodinek jest docela rozdílná od
officia latinského. Žaltář ovšem tvoří i v by
zantské službě církevní podstatnou součást
sborových modliteb. Jest rozdělen na dvacet
kathismat čili sědalen (xáthap.a, sědalna odtud
že se říká sedě) po sedmi nebo osmi žalmech,
jedno kathisma připadá nešporám, dvě v jitř
ních hodinkách, takže během týdne se mine
všech 150 žalmů. Jinak se skládají hodinky
z celé řady písní, oslavujících vznícenou mlu
vou tajemství dne neb svátku. Rytmus těchto
písní, zvaných obyčejně tropary, jest vázán je
dině přízvukem a počtem slabik, někdy také
konec vět před přerývkou vyznívá v jakousi
asonanci. Jiné takové kratší písně, podobné
latinským antifonám, zovou se stichiry (z řec
kého arr/rjpó;). Stichiry mají různá jména; tak
na př.stichir vztahující se ke kathismatu, sluje
sědalen, nebo stichir, vyjadřující prosbu za
osvícení ducha, světilen (^wTa^toyixó;).
Prvotní skrovné písňové sloky vyrostly v
Vlil. století v složité útvary hymnické, známé
pod jménem kanónů. Kanou obsahuje devět
písní či ód (řecký toto}), jichž vznik byl původně
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i

spiats devíti Kantiky
)
*
recitovanými střídavě
v jitřních hodinkách. Poněvadž druhá z těchto
písní, Kantikum Mojžíšovo (Deuter. 32. 1-43),
se čtává jen v době postní, bývá druhá píseň
v Kanónu obyčejně vynechávána, ale staré
označení zůstává, takže po první písni násle
duje hned třetí. Každá z písní má předzpěv,
zvaný zrn/os (řecký heirmos), jenž udává nápěv
i metrický rozměr ostatních tří strof; jest zde
tištěn v krátkých řádcích jako motto. Na konci
je k písni vždy připojena sloka, opěvající Pannu
Marii, slovansky zvaná Bogorodičen
')
**
(řecký
Theotokion). Kanon se zpívá v laudách Mezi
šestou a sedmou píseň se vsouvají kratší hym
ny, KondaK xovtäxiqv a iKos ořxo;, jež se nezpívají,
nýbrž jen čtou.
Kanóny zpívané během církevního roku v
officiích denních jsou obsaženy v několika
knihách, nedělní v Oktoichu, všedních dnů
v Paraklétiké, postní v Triodi, velikonoční s
týdnem svatodušním v Pentékostariu. Pro slav
nosti Svatých užívalo se zvláštních příruček,
jež obsahují vše, co náleží k jejich bohoslužbě.
Bývají rozděleny dle měsíců na dvanáct svaz
ků, jimž se slovansky říká mineje (z řeckého
{lávala sc. ßtßÄia). Slovanské mineje vznikly již
v nejstarším období církevně-slovanského pí
semnictví. Zlomky minejí, zachované v kodexu
Klocově a Supraslském z XL století, patří mezi
ony řídké památky, ve kterýchž se nej věrněji
obráží stav písemnictví za časů sv. Cyrila a
*) Jsou to: píseň .Mojžíšova (Exod. XV. 1—199, druhá
píseň Mojžíšova (Deuter. XXXII. 1—439, píseň Annina (1
Král. II 1 — 109, Habakukova (Hab. Ill 1—99, Isaiášova (Is.
XXVI. 9—199, Jonášova (Jon. II. 3_1O9, tří mládenců (Dan.
III. 26—569, druhá píseň tří mládenců (Dan. lil. 57—889,
Magnificat (Luc. I. 46—55).
**) Jest v překlade Kanónu vyznačen zkratkou /L
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Metoděje. Na Rusi nabyly později mineje ob
rovských rozměrů v zpracování metropolity
moskevského xMakaria(l 542-1564). Zkrácenou
redakcí těchto inakarievských minejí pořídil
v roce 1689-1705 rostovský metropolita Dmitro
Tuptalenko. V minejích, jež obsahovaly též
životopisy světců a oslavné řeči k jejich poctě,
zachovaly se nám slovanské legendy o sv. Cy
rilu a Metoději, prology a pochvalná slova.
V nich se také čte i kanón s ostatními hymny.
Vedle Kanónu, věnovaného sv. Cyrilu, bylinke
Kanon velebící oba sv. bratry společně.
Oba Kanóny slovanské, jak Cyrilův, tak
Cyrilův i Metodův, vyšly po prvé v památném
„Kirillo-Methodievském Sborníku”, vydaném
od M. Pogodina v Moskvě 1865. Kanon Cyrilův,
o jehož český překlad jsem se tuto pokusil, pře
tiskuje se tam podle dvou rukopisů, z nichž
prvý z Xlll. století našel V. I. Grigorovič ve
výklenku nemocnice kláštera Zografu na hoře
Athos (str. 243-250), druhý přepsal A.V. Gorskij
z mineje moskevské synodální knihovny, z kon
ce XII. neb počátku Xlll. stol. (str. 285-290);
cenné varianty k témuž Kanónu, ze tří ruko
pisů téže moskevské synodální knihovny, po
dal tamtéž (str. 550-555) A. Arscnjev. 1. Sreznevskij otiskl Kanon sv. Konstantinu-Cyrilu
(Svěděnija i zamětki, S. Petersburg 1867, str.
65-78, celkem podle osmi rukopisů. Ale i přes
tuto dosti hojnou rukopisnou tradici skýtají
mnohá místa, patrně porušenáspěšnými opisovateli, nemalé obtíže. Nicméně možno v těchto
starobylých zpěvech i v této nedokonalé po
době a v prostém ztlumočení řečí nevázanou
postihnouti tep vroucích citů, jež kdysi budila
svátá vzpomínka na zářný zjev soluňského
filosofa.
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V ČTRNÁCTÝ DEN MĚSÍCE ÚNORA
Svatého Otce našeho Cyrila filosofa
učitele slovanského národa

HYMNY NEŠPORNÍ

SĚDALEN

Osvítil jsi své srdce modlitbami k Bohu,
prozářil jsi duši naukami Bohem vdech
nutými, a nyní jsi přišel, abys byl světlem
večerním. Proto dnes slavíme tvou světlonosnou paměť plesáním srdce, přeslavný
Cyrile!

STRICHIRY
Maje ctnost za skvoucí okrasu, Otče,
proběhl jsi všecek svět, jako včela jsi vklá
dal přečistý med do srdcí věřících v jedi75

neho Krista, jenž přišed na zemi zbožnil
lidí z neskonalého milosrdenství a mno
hého soucitu.
Ztichlý láskou, naplněn moudrostí Boží,
učením pravoverným přiozdoben, prošel
jsi,blažený Cyrile, světce Bohem ulovený,
města i kraje osvěcuje milostí ty, kdož po
sud ještě nepřijali spasitelného poznání.
Proto tě ctíme posvátnými písněmi.
Žití tvé bylo bez úhony a život hoden
chvály, smrt pak čestná před Bohem veš
kerenstva, jemuž do rukou jsi odevzdal,
otče, duši prozářenou polepšením. Proto
tě žádáme, pros jej za nás, abychom na
lezli milost jako ti, kdo tě věrně chválí.
Čistá duchovní vzpomínka na svaté se
uhostila v tvém čistém srdci, všeblahý Cy
rile, otče svátý. Objevil jsi se strašlivým
pronásledovatelem zlých duchů a lékařem
netoliko zjevných, nýbrž i skrytých nedu
hů. Proto požívaje důvěry u Boha, milov
níka lidí, pros neumáleně a osvoboď nás
od duchovních i tělesných poskvrn.
Od plenek trvale jsi učinil Moudrost
svou sestrou, bohohlasý! Spatřil jsi ji zá
řící jako čistou pannu a pojav, uvedl jsi ji
k sobě. Jí okrášlil jsi svou duši a svůj roz
um jako zlatými klenoty a stal jsi se ja
koby jiným na zemi, blažený Cyrile, roz
umem i jménem moudrý.
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KANON

PÍSEŇ PRVÁ

Otevru ústa svá
a naplněni budou Duchem.

Přiloživ své božské rty k číši moudrosti,
napil jsi se nápoje spásy. Zastkvívaje se
rozumem, podobal jsi se jazykem sekeře
vytínající všecku lest ďábelskou. Bůh náš,
dárce světla,rozžav tě jakosvítilnu označil
tě za učitele celému světu a poslal tě učit
knihami zákona temné národy západní.
Za přispění svátého Ducha vytáhl jsi,
ó moudrý, z propasti Božích slov draho
cennou perlu zbožnosti a knihami zákona
Božího, ó blažený, posvětil jsi národy.
B. Chrám tvé duše, převyšující spanilé
nebeské síly, stal se božím, kterážto jsi
nosila v svém životě - panenská hora pře
svatá — našeho Boha.

PÍSEŇ TŘETÍ
S luhy sestoupil jsi na zem
z vůle nejvyšší všemoci. Z
nejnižšíjámyjsi povznesl po
nížený lidský rod. Neníťsvá
tého nad tebe, ľane.

Slovem i srdcem kázal jsi národům Kris
ta, Syna Božího, vtělenou moudrost i sílu
i slovo, ó blažený. Přívalem svých podo
benství udolal jsi trojjazyčníky.
V pravdě jsi se podobal posvátné harfě
podobenství, blažený Cyrile, hlasem spá
sy. Překrásně drnkaje, zaplašoval jsi ospa
lost svátou duchovní hudbou.
O rozume ohnivý! O polnice libohlasá!
O slavíku zpěvavý! O laštovko švitořivá!
Ó jazyku sladší medu v podobenstvích,
přemoudrý Cyrile, vzpomeň nás všech!
B. Podle úradku Otcova vtělil se odvě
ký Syn, jako Slovo, v tvé lůno, Bohorodičko, zastíněním Ducha svátého a zrodil se
z tebe v těle, aby spasil naše duše.

SĚDALEN
Slovu moudrosti.

Jako záře osvítiv všecku zemi, proná
sleduješ kacíře, pátraje po nich na výcho
dě i západě i na severu a jihu. Trojjazyčníky uvádíš na pravou cestu, káže zemím,
mluvě jejich jazykem a překládaje knihy.
Dospěl jsi do Ríma a tam jsi též tělo své
složil, ó blažený, a duši svou jsi odevzdal
do rukou Páně. Učiteli zbožnosti, pros
Krista Boha, aby udělil odpuštění hříchů
těm, kdo s láskou ctí tvou svátou památku.

PÍSEŇ ČTVRTÁ
Sedící v slávě na trůnu božství.

Opustil jsi, ó blažený, svou vlast jako
nový Abraham (Gen. XII. 1.), ozdobil jsi
se touhou po větší moudrosti jako zlatými
šperky, třpytě se velmi přejasnými pa
prsky.
Kopím svých slov ostře dorážeje na madianský blud, proklál jsi jako Zambriu
(Num. XXV. 8.) ty, kdož zavrhovali těles
ný obraz Hebrea Ježíše Krista, objevivší
ho se v těle.
Hlásal jsi, že je soupodstatná Otci i Sy
nu síla svátého Ducha, trojslunněho svět
la, kterým se stáváme, podle daru, Božími,
syny světla (Luk. XVI. 6., Jan XXII. 39-,
Efes. V. 8., Thes. V. 5.) a dědici pravdy.
B. Byvše tebou, Panno, vysvobozeni
z prvotného odsouzení Adamova, nalezli
jsme radost nevypravitelnou. Požehnání
všech zajisté jsi zrodila, Syna Božího, Bo
ha v naší podobě.

PÍSEŇ PÁTÁ
Nyní vstanu, pravil Bůh, skrze
proroka, nyní se oslavím, nyní
se povznesu (Is. XXXIII. 1O.),
přijmu padlého od panny a po
zdvihnu jej zázračně k světlu
svého božství.

Milost duchovní rozlila se ti na rtech (Z.
44. 3-X ó blažený, jenž jsi velmi zkrásněl
svou myšlenkou, ó moudrý, a vysušila slo
vy tvými namoklou prohlubeň bezbož
ných.
Stál jsi pevně, zastávaje se víry, ó mou
drý, svým slovem jsi vyťal léčky, o něž se
mohlo klopýtnouti, urovnávaje věřícím
stezku Boží, ved poslušné do města Kris
tov a.
Plavíce se podivuhodně přes bezednou
tůň pomocí tvého kázání a tvých podoben
ství, blažený Cyrile, svou zbožností vešli
z mrazné bouře do tišiny vyšších sídel.
B. Syn rovný Otci, aby spasil lidi, stává
se člověkem. Z tebe, přečistá, přijal tělo
a ten, jenž byl pozemšťany stvořil pro Bo
ha, učinil je účastníky nebeského králov
ství.

PÍSEŇ ŠESTÁ
Ocitl jsem se v hlubině mořské
a potopila mě bouře (Z. 68.3-)
mých poklesků. Avšak sestoupil
jsijako Bůh a vytrhl jsi ze záhu
by život můj (Ž. 102. 4')> ó pře

milostivý.

Sněm stoupenců agarenských zmrtvěl,
jak had zkřehlý zimou, v podobenstvích
o trojslunném a jednom božství pozbyv
síly.
Zjevil jsi se kacířským nepřátelům, píše
prorok, jako vybraný šíp, uložený v toulci
svátém (Is. 49
* 2.), chráněný božstvím a
prostřelující nepřátele.
Oblíbiv si z mládí pravdivou moudrost,
přijal jsi sobě Moudrost za sestru a v Bohu
zmoudřev, ó blažený, stal jsi se libomudrcem.
B. Ezechiel spatřil tě jako bránu, kterou
prošel toliko sám nejvyšši Bůh (Ezech. 442.); z tvého svátého lůna, přečistá, vyšel
s tělem, neotevřeným je ostaviv.

PÍSEŇ SEDMÁ
Neposloužili tvorové.

Píšťalami svých slov, ó blažený, mou
drými příklady, krásou a sladkostí svých
slov pozýváš ovce do ohrad svátých.
Nezalekl jsi se, učiteli, vejiti jako vojín
samojediný mezi pluk židů. Ve své mou
drosti rozmetal jsi podobenstvím z proro
ků sloup (Gen. 11.4-) všech jejich kmenů,
podobný onomu kananejskému (moudro
stí všech národů?).
Ty, ó moudrý, jsi pro všechny zřídlem
zapečetěným (Cant. 4- 12.) pravé víry, na
pájejícím ustavičně zlatoproudnými vo
dami syny zbožnosti a naplňujícím svým
tokem jako reku církev Páně.
B. Nebes širší učinil tebe Bůh, která jsi
nepoznala zásnub, vtěliv se do tvýdi útrob,
přečistá. Proto tě žádáme, zbav nás zkormucujících poklesků šířkou pokání.

PÍSEŇ OSMÁ
Služebníky zbožné.

K světlu se přivinuv, světlem jsi se uká
zal té chápavosti, která jest z Boha. Neboř
shledán jsi byl novým Pavlem v skutcích,
probíhaje veškerou zemi, záře jasněji než
slunce mezi národy slovem svého učení.
Když shromáždění židů v severních městedi chazarských pronikavostí tvýdi slov,
ó blažený, bylo přerušeno (přetrženo),
přidalo se k tobě. Ty zajisté, učiteli svátý,
ač jsi neměl vojska, sklál jsi jako David
Goliáše mezi pohany.
Země panonská, majíc tebe za velikou
ohradu a pevnost proti kacířskému bludu,
ó blažený, potírá knihami trojjazyčníky,
jsouc pevně tebou vyučena. Proto konají
ce ustavičně památku na tebe, moudrého
učitele, oslavujeme Krista.
tí. Poučeni knihami svátých proroků,
Panno, hlásáme věrou, že jsi Bohorodič
kou. Neboť tys, dívko, zrodila starce dnů
(Dan. VII. Q.) jako nového člověka. Proto
tě, přečistá, opěváme a zvelebujeme na
věky.

PÍSEŇ DEVÁTÁ
Eva zajisté chorobou neposluš
nosti lílelbu přivodila, ty pak,
Panno, Bohorodičko, plodem ži
vota svého (spásu).

Jako drahokam zastkvívající se na hra
nách, vložil tě Kristus, ó moudrý, do ko
runy církve. Pro něho jsi se trudil do smrti,
rozmnožuje štěpnici věřících poznáním
a zbožností.
Byls žákem blaženého Pavla. Řídě se
jeho skutky, odebral jsi se do západních
krajin a rozséval jsi slovo mezi národy.
V Římě odevzdal jsi svého ducha do rukou
Bohu.
Jako slunce zaplál jsi, učiteli, na zemi,
paprsky svých podobenství, z nichž zářil
Bůh, osvěcuje všude ty, kdo tě opěvají
s věrou a stojí u rakve tvého těla. Pamatuj,
ó blažený, na své učeníky!
B. Paprsky svého světla, přečistá, osvěť
nyní duši mou, pozdvihni ji, ležící v hrobě
zkázy, skruš nepřátele, kteří stále týrají
mou duši a strhují mě do hříchů.

SVÉ TILEN
Za svítilnu světa označil tě Kristus a za
učitele veškerenstva, preblažený Cyrile,
ratolesti soluňská. Proto i nám, slavícím
ctnou tvoji památku, vypros u něho slito
vání.

V CHVÁLÁCH

STICHIRY
Cyrile, slavný učiteli ctnosti, naučil jsi
Moravany svými (knihami) Bohu děkovati, překládaje z řeckého jazyka na slo
vanský zákon Hospodinův i spravedlnost
jeho. Proto nyní slovanští národové, ra
dujíce se, slávu Bohu vzdávají.
Kdo může vypověděti divy Páně, které
vykonal se slavným tímto Cyrilem? Vy
svobodil ho od jedu saracenského a vytrhl
od záhuby úpalem, a těm, kdo podvraceli
u Chazarů víru v Pána, uzamkl ústa jeho
jazykem, osladil jemu hořké vody a na ti
síce jiných zázračných věcí učinil.
Ó sladký učiteli Cyrile! O tichá řeči,
ó milosrdné srdce a mysli přemoudrá! O
slova sladší medu! Přelétal jsi ony kraje
jako orel, druhý Pavle a učeníče Petra,
v jehož městě jsi ráčil odpočinouti. Pamatuj
na nás hříšné u Boha, svými modlitbami
spasiž nás!
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DOBRÉHO DÍLA
léta Páně 1927
Tiskem Pokorného a spol. v Brně
Na skladě u Marty Florianové
ve Staré Říši na Moravě

Vytištěno
A 30 ex. na silném ručním
B 50 ex. na ruč. s čerp. okrajem
C 300 ex. na dobrém velínu
D 1000 ex. na bezdřevém;
z nich tento jest
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