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Ctení milovníci literárnej, výtvarnej a elektronickej produkcie!

Celoslovenská súťaž známa pod názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sa koná už po desiatykrát.  
Ide o prezentáciu prác mladých talentov, ktorým nie je cudzia nápaditosť, tvorivosť či cit pre kon-
krétnu umeleckú formu a zároveň im nechýba odvaha predstúpiť so svojím výtvorom pred hod-
notiacu komisiu a napokon v prípade ocenených aj pred širšiu verejnosť. Súťaž je zacielená na 
utváranie historického povedomia mladej generácie a v súvislosti s tým i na upevňovanie národnej 
hrdosti a vlastenectva, a to prostredníctvom návratu k Svätoplukovmu historickému útvaru ako 
symbolu začiatkov našej štátnosti. 

Desiaty ročník súťaže získal oproti predchádzajúcim ročníkom novú podobu a nového orga-
nizátora, ktorým sa stala Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Zastrešenie novou inštitúciou  umožnilo rozšíriť podujatie o ďalšie 
kategórie súťažiacich, a to aj z vyšších stupňov školského vzdelávania. Tento nový formát ponúkol 
možnosti zapojenia sa žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tiež stredoškolských a vysokoškol-
ských študentov všetkých ročníkov, čomu zodpovedajú štyri vekové kategórie súťažiacich. Prvú 
kategóriu tvorili žiaci predposledného a posledného ročníka základnej školy, druhú a tretiu ka-
tegóriu stredoškolskí študenti a štvrtú kategóriu študenti vysokých škôl. Z hľadiska formy, resp. 
druhu umeleckej tvorby mala súťaž tri časti – literárnu, výtvarnú a elektronickú. Pre všetky vekové 
kategórie a všetky tri umelecké formy boli vypísané tieto spoločné témy:

  Cyril a Metod ako cestovatelia
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
  Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
  Cyrilo-metodské dedičstvo ako pamäť literatúry

Súťaž prebiehala podľa tradičného propozičného rámca, teda mala postupový charakter, čo značí, 
že po úspechu a výbere v školskom kole súťažiaci postúpili do celoštátneho kola konaného v Nitre 
na pôde Univerzity Konštantína Filozofa. V celoštátnom kole sa posudzoval nielen súlad konkrét-
neho diela s vyhlásenými témami aktuálneho ročníka, ale jednotlivé komisie hodnotili kladne 
najmä umeleckú invenciu a kreativitu. Vysoko však boli ocenené tie práce, ktoré prinášali nejaké 
ideové posolstvá, resp. preukazovali dobré zvládnutie umeleckého „remesla“, ale aj zmysel pre ne-
tradičné umelecké postupy, a to všetko v prísnom posúdení primeranosti vo vzťahu k autorovmu/
autorkinmu veku.

Brožúra, ktorú práve držíte v rukách, je prehľadom tvorivých výstupov účastníkov desiateho 
ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, a to v oblasti literárnej a výtvarnej tvorby. Možno 
povedať, že napriek zmenenému formátu súťaže, rozšírenému o druhý a tretí stupeň školského 
vzdelávania, no zároveň zúženému o dve základoškolské kategórie, bol aj tento inovovaný ročník 
dobre zastúpený. Tvrdíme to i napriek tomu, že v niektorých kategóriách sa prejavila skromnejšia 
účasť, čo možno povedať najmä o vysokoškolákoch. Pri celkovom hodnotení konštatujeme, že sú-
ťaž mala štandardnú úroveň. Viaceré najmä literárne a výtvarné práce mali veľmi dobrú úroveň a 
nepochybne prispeli k naplneniu zmyslu súťaže. Rovnako sa žiada vysloviť želanie, že v nejednom 
prípade môžu byť povzbudením pre ich autorov v ich ďalšom umeleckom snažení.

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre

odborný garant súťaže
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Poobhliadnutie za 9. ročníkom súťaže Svätoplukovo kráľovsto ožíva
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O 10. ročníku súťaže Svätoplukovo kráľostvo ožíva

Vyhlasovateľ súťaže: Filozofická fakulta UKF Nitra (1. rok)

Odborný garant: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda  komisie 

Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu.  Je príspevkom k sebareflexii 
našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medz-
níky. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Témy (spoločné pre všetky časti a kategórie):

  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
  Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
  Cyrilo-metodské dedičstvo ako pamäť literatúry

Kategórie:

Literárna časť Výtvarná časť

I. kategória 

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ, 
žiaci osemročných gymnázií 
tercia – kvarta

I. kategória

žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ,  
žiaci osemročných gymnázií 
tercia – kvarta

 poézia
 próza

Elektronická časť

II. kategória

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ

II. kategória

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ

I. kategória

žiaci 1. – 2. ročníka SŠ
 poézia
 próza

III. kategória

žiaci 3. – 4.ročníka SŠ

III. kategória

žiaci 3. – 4. ročníka  SŠ

II. kategória

žiaci 3. – 4. ročníka  SŠ
 poézia
 próza

IV. kategória 

študenti VŠ

 poézia
 próza

IV. kategória 

študenti VŠ
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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie celoslovenskej  
súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2019

Miesto:  Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre
Dátum:  8. 5. 2019
Predseda komisie:  prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Členovia komisie:  Mgr. Tomáš Bánik, PhD.
 PhDr.  PaedDr. Martin Bodis, PhD.
 Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
 PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

Literárna časť
Súťažné práce, resp. celoslovenská  literárna tvorba (poézia a próza) žiakov a študentov  ZŠ, SŠ 
a VŠ, ktoré mala porota možnosť hodnotiť v 10. ročníku súťaže, považujeme za vcelku inšpiratív-
ne a veľmi vyrovnané. Predsa sa však našli práce, ktoré v rámci formujúceho sa umeleckého citu, 
postupne pretavovaného u autora,  autorky či autorského kolektívu do vlastného – originálneho –  
umeleckého štýlu vynikli nad ostatnými prácami. 

Hodnotenie poroty vychádzalo najmä zo schopností prispievateľov zaujať svojím tvorivým prí-
behom či veršami, obrazotvornosťou, nosnou pointou, esteticky ladeným emocionálnym zachve-
ním. Do úvahy sa taktiež brala formálna a štylistická úroveň prác.  Napriek tomu, že súťaženie 
bolo limitované štyrmi tematickými okruhmi – Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše, Cyril 
a Metod ako cestovatelia v čase, Naše kľúče od Veľkej Moravy, Veľkomoravská postava v (ne)záujme 
mladého človeka – tvorba autorov sa rozbehla viacerými smermi, naplnila rôzne žánre (básne, roz-
právky, polemiky, úvahy, rozprávania smerujúce k žánru fantasy či scifi a pod.). Mnohé texty vďaka 
využitiu imaginácie prelamovali zaužívané predstavy o vážnej téme. Autori a autorky neraz svo-
je myšlienky uchopili netradične, pohrali sa s vážnosťou, vniesli vtipný nápad, preniesli posolstvo 
témy do rôznych priestorov a časov. Proste, siahli do svojich tajných zásuviek nápadov a predstáv 
a zaktualizovali tradičnú myšlienku v novej optike. Je potešiteľné, že medzi účastníkmi možno ba-
dať i črtajúce sa literárne talenty, u ktorých je predpoklad postupného kvalitatívneho rastu a literár-
neho dozrievania s ambíciou pokračovať v začatej literárno-umeleckej činnosti.

Za každý zo zaslaných textov patrí vďaka ich autorom, ale v mnohých prípadoch i citlivé-
mu a systematickému pedagogickému vedeniu zo strany učiteľov, pre ktorých ide často o prácu 
nad rámec ich povinností a ktorí aj takouto formou prispievajú ku kultivovaniu literárneho cítenia 
a tvorivosti u začínajúcich autorov.

Výtvarná časť
Aj tento rok bolo do súťaže prihlásených veľa kvalitných prác z celého Slovenska, najviac zo zá-
kladných škôl, menej zo stredných škôl a účasť vysokoškolákov bola miernym sklamaním najmä 
z kvalitatívneho hľadiska, preto sme v tejto kategórii prvé dve miesta neudelili. 

Medzi dielami, ktoré zaujali porotu, boli práce spracované náročnými technikami (najmä 
študenti stredných výtvarných škôl), ďalej práce s vtipnými nápadmi a jedinečným ideovým po-
solstvom.  Popri prvých troch miestach v každej kategórii sme ocenili aj ďalšie kvalitné práce za-
radením do „zlatého pásma“, aby sme podporili talentovaných žiakov a študentov v ich tvorbe. Je 
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evidentné, že téma vlastenectva a nadväzovania na historické korene našej kultúry je veľmi živá 
a rezonuje v radoch súčasnej mládeže. 

Elektronická časť
Multimediálna tvorba nebola v tomto ročníku kvantitatívne silná, navyše, aj kvalita bola rozdiel-
na, a preto sme sa v prvej kategórii rozhodli neudeliť dve miesta. Všetci prihlásení však prejavili 
originálny prístup k téme.  Široké spektrum možností nebolo využité, prevládali prezentácie, pri-
čom len niektorí súťažiaci využívali pokročilejšie funkcie prezentačných programov, objavovali 
sa tradičné chyby s umiestnením obrázkov či nahustením textu, stereotypnosť, notoricky známe 
obrázky a pod. Objavili sa zaujímavé nápady, no zároveň spojené s množstvom nedostatkov, ktoré 
sa dajú v budúcnosti odstrániť. Pomerne málo prác sme dostali z oblasti videa, krátkeho filmu, 
zároveň sme očakávali, že v dobe vlogov sa objaví aj tento žáner.  Víťazné video obsahuje humor, 
originálne nápady a entuziazmus autorov. V prvej kategórii zvíťazil originálny kalendár.

Výsledná listina 10. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo 
kráľovstvo ožíva 2019

 Literárna časť

 I. kategória

   poézia:

  1. miesto: Jozef Lukačovič
  Gymnázium Jána Hollého, Trnava
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše

  2. miesto: Simona Fábryová
  ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

  3. miesto: Sára Gazdíková
  ZŠ Štefana Závodníka, Pružina
  Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť kultúry

   próza:

  1. miesto: Martina Rusinová
  Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

  2. miesto: Bianka Černická
  ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  3. miesto: Katarína Kmeťová
  ZŠ Gašpara Drozda s MŠ, Chrenovec-Brusno
  Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry
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 II. kategória

   poézia:

  1. – 2. miesto: neudelené 

  3. miesto: Samuel Endres
  SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
  Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva

   próza:

  1. miesto: Gabriela Bartková – Vanesa Janková – Daša Regulová – Nikola Pecková
  Stredná odborná škola, Snina
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Vanesa Marčanová
  Gymnázium, Jesenského, Kysucké Nové Mesto
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  3. miesto: Daniela Gurecková, Veronika Marhefková
  Spojená škola Spišská Stará Ves
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

 III. kategória

   poézia:

  1. miesto: Noemi Nemčeková
  Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. – 3. miesto: neudelené

   próza:

  1. miesto: Slávka Jalčová
  Obchodná akadémia Michalovce
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. – 3. miesto: neudelené

 IV. kategória

   poézia:

  1. miesto: Dominika Sághiová
  PF UKF v Nitre
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Veronika Kováčová
  PF UKF v Nitre
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

  3. miesto: Natália Štefancová
  PF UKF v Nitre
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase 
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   próza:

  1. miesto: Mária Pátková
  KMKT FF UKF v Nitre
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše

  2. miesto: Renáta Masarovičová
  UK v Bratislave 
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

  3. miesto: Kristína Imrichová
  KSJaL FF UKF v Nitre
  Černokňažník Kazimír a jeho tri úlohy

 Výtvarná časť:

 I. kategória

  1. miesto: Tamara Krivošíková
  ZŠ J. A. Komenského, Sereď
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Laura Labantová
  ZŠ Družicová 4, Košice
  Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry

  3. miesto: Marta Pidíková
  ZŠ s MŠ, Novoť
  Cyril a Metod

  Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

  Lucia Časová
  ZŠ Holíč
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Samo Karko – Šimon Šoška
  ZŠ Martinská, Žilina
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Emilko Lakatos
  Spojená škola – špeciálna ZŠ, Komárno
  Cyril a Metod

  Karin Smerecká
  ZŠ Pugačevov, Humenné
  Cyril a Metod

  Ján Uchaľ
  ZŠ Okružná, Michalovce
  Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
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 II. kategória

  1. miesto: Liana Kóšová
  SUŠ L. Bielika, Levice
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Lucia Piešovská
  SŠUV, Topoľčany
  Z klenotnice pokladov veľkomoravskej ríše

  3. miesto: Janka Danišová
  SOŠ drevárska, Topoľčany
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

  Kamila Pribišová
  SOŠPg, Prešov
  Z klenotnice pokladov veľkomoravskej ríše

  Sophia Roubalová
  Gymnázium Kysucké Nové Mesto
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Roman Ondráš
  SUŠ, Trenčín
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Kristína Breyerová – Vivien Vranová – Nancy Riglerová – Nikoleta Farkašová –   
  Patrik Búri
  SUŠ L. Bielika, Levice
  Cyril a Metod

 III. kategória

  1. miesto: Ján Holba
  SUŠ, Trenčín
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Kristína Tužinská
  SOŠPg, Levice
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  3. miesto: Barbora Smoradová – Alexandra Geletková
  Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves
  Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

  Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

  Karin Bujnová
  SOŠPg, Levice
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  Róbert Rabatin
  Gymnátium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
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 IV. kategória

  1. – 2. miesto: neudelené 

  3. miesto: Anna Petrasová
  UKF v Nitre
  Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva

 Elektronická časť:

 I. kategória

  1. miesto: Ema Šímová – Júlia Rumanová
  Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
  Kalendár 

  2. – 3. miesto: neudelené

 II. kategória

  1. miesto: Martin Jozef Ferenc – Adam Gála – Martin Krivošík – Dominik 
  Šmidák  – Šimon Trubač
  Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
  Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

  2. miesto: Ľubomír Szojka
  Gymnázium Sv. Vincenta De Paul, Levice
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše

  3. miesto: Sára Maxinová
  Stredná odborná škola technická, Rožňava
  Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše





Ocenené  
práce





Literárna časť

I. kategória
 poézia 

1. miesto:
Jozef Lukačovič

Odkaz

2. miesto:
Simona Fábryová

Veľkomoravské postavy v (ne)záujme mladého človeka

3. miesto:
Sára Gazdíková
Moja, milá Nitra

 próza 
1. miesto:

Martina Rusinová
Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

2. miesto:
Bianka Černická

Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

3. miesto:
Katarína Kmeťová

Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry
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 I. kategória / poézia 

Jozef Lukačovič 
Odkaz

Otvorte brány svoje
Národy staré
Opradené legendami
V ktorých všetky postavy bájne
Ožívajú
Stávajú sa skutočnými

Pozvite nás za horizont času
Tam, kam len duša môže ísť
Len tak nájdete svoju spásu
Ukážte obraz, pieseň či list

Dokážte silu svojich dní
Pokladnice plné zlata
Či nie? Že len poklad skutočný?
Nevadí. Aj ten sa ráta

Pozvite nás za hranice známa
Do komnát zasvätených písmu
Tam, kde neznalosť neznáma
Tam, kam hlúpi vstúpiť nesmú

Predstavte nám veľkosť vašej doby
Dávny odkaz Rastislava
Súdržnosť silnejšia jak spory
Či iných, ktorým večná sláva

Spomeňte Metoda či Konštantína
Filozofa svojich čias
Ľudí, čo úctu k daru písma
Vzbudili v nás

A keď už život doznieva
Zachovajte odkaz, prosím
Vpíšte ho do dreva
No nie do pamäti národa
Bo tá už rada zabúda

Večná vďaka patrí vám
Patrí vám i úcta odveká
A váš národ sám
Predstaví iným nového človeka
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Simona Fábryová 
Veľkomoravské postavy  
v (ne)záujme mladého človeka 

Konštantín a Metod, prišli  
na Veľkú Moravu. 
Priniesli nám jazyk a  
písmo hlaholiku. 
 
Svätopluk tri prúty,  
rozdal svojim synom. 
Bolo len na nich, či  
prepadnú hriechom. 
 
Významným panovníkom  
stal sa i Rastislav. 
Nejaký cieľ určite mal,  
isto aj čo-to dokázal. 
 
Mojmír a Pribina, bola o  
nich dejepisná hodina. 
Isto dokázali zmierniť stres,  
keď sa o nich učí dodnes. 
 
Všetci títo boli na Veľkej Morave, niekto  
to nevie, no niekto vie. 
A mali by nás zaujímať i dnes?  
Veď ich svet je už dávno preč. 
 
Bezducho pozeráme do mobilu,  
nezaujíma nás, prečo vyhnali Pribinu. 
Je nám jedno, či Svätoplukove prúty stále držia spolu,  
či nám práve toto nespôsobilo smolu. 
 
Nemáme záujem vytvoriť niečo nové ako  
Konštantín a Metod, sme aj bez námahy hore. 
Teraz stačí, ak máš nové boty, pre  
ktoré chodí tvoja mama týždeň do roboty. 
 
Kam sme to dospeli, keď o histórii nič nevieme... 
 
...asi si ju zopakujeme 
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Sára Gazdíková 
Moja, milá Nitra

Kde patrí moje srdce?
Slovensko, Nitra či Cyril a Metod, tu sa vždy môj smútok stratí.
A keď listujem nevyčerpateľnú, vzácnu a historickú knihu,
zastavím sa vždy v kútiku duše na maličkú chvíľu.
Nitra, si maličká, ale históriou a srdcom bohatá,
mnohým sa pri pátraní minulosťou po tvári slza kotúľa.
To je Slovensko, kde patrí moje srdce.
Mladé, ale na históriu a osobnosti bohaté,
na svoje dlhé korene Cyrila a Metoda,
si právom a zo srdca hrdé.
O tebe sa píše a takmer všade vie.
Známe si históriou, jazykom, vierou a vernými vierozvestcami,
čo svojich hrdinov obdarili vzácnymi darmi.
Cyril, Metod, Pribina či Svätopluk...
Vieš, čo zanechali nášmu národu?
Tie najkrajšie skvosty a vzácne dary,
čo nechceli pre svoj národ trpký zánik.
Viera ich viedla všetkých vpred,
no doba prinášala množstvo zmien.
Nechceli bojovať zbraňou, ale slovami.
Písmo, jazyk boli ich cennými zbraňami,
ktorí ich mnohých častokrát úprimne dostali.
Devy i mladíci kráčali spolu s nimi,
vzdelanie im dávalo nové a nové sily.
Vkladali im do rúk vlastné životy,
preto im právom patria neopísateľné pocty a poklony.
Cyril a Metod,
vierozvestcovia naši.
Veľká a neopísateľná vďaka vám patrí.
Čo vlastne Slovensku želať mám?
Želám ti múdre a na históriu bohaté Slovensko,
maj šťastných, hrdých a oddaných potomkov.
nech nikdy nevstúpime do nesprávnych dvier,
aby sme s hrdosťou vždy čerpali zo studnice našich zmien.
Slovensko, Nitra – domovina moja,
vždy budem verná učeniu, ktoré nám prináša naša viera.
Nikdy neopustím moju rodnú zem,
lebo ťa vrúcne zo srdca milujem
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Martina Rusinová 
Pozlátko nášho kráľovstva

Vtedy, keď som si uvedomila moju schopnosť počuť a neskôr dispozíciu počúvať, sa do môjho vnút-
ra dostalo množstvo múdrostí. Sama netuším, či tie tvrdenia tak  vôbec môžem nazvať, ale už je 
to v éteri. Ľudské bytosti, ktoré už preplávali vodami nejakých tých politických režimov, považovali 
za jeden z revolučných výrokov tento: ,,Váž si tých, vďaka ktorým tu môžeš dnes byť!“ To som pova-
žovala za samozrejmé, veď predsa tým, ktorí ma stiahli na Modrú planétu, sa snažím vyčariť úsmev 
na tvári, aj keď  niekedy strpčujem ich, už dostatočne horký, život. Ale sú to naozaj len oni, ktorým 
mám ďakovať za moju existenciu? Nie je tých stvorení viac? Komu sa viem zavďačiť za moju štátnosť, 
za územie, na ktorom môžem jestvovať? 

Tak sú tu? Podľa mňa, prirodzene existujú, sú to homo sapiens sapiens, ktorí žili pred nami. 
Myslím si, že súčasné historické osobnosti sú zväčša len politické figúrky, ktorých niekto poriadne oba-
ril kávou. Namiesto cukru im tam pridal skúmavku s túžbou po moci. Niet v nich túžba po pomoci. 
V rebríčkoch najznámejších trónia extrémistickí imperialisti typu oceľový muž, ale aj  odmietnutý 
umelec, z ktorého sa stal hrozivý antisemita. Symbolizuje to len náš pravý, trpký charakter. Neču-
do, keď sme naše city prekryli ľadom. Zaujímajú nás tí, ktorí si podali ruku s diablom. Historici to 
zvyknú argumentovať spôsobom, že  predsa sa z toho ľudstvo poučí. Nestalo sa. Zakrývame hviezdy, 
vrháme  šedý, mrazivý tieň na oných, čo si to zaslúžia. Dejepis sa nám spojil s takým nenávideným 
slovom: politika. Dnes, po tom  všetkom, čo  sme prežili, po tom, čo sme si zasa nasadili zahmlené 
okuliare, po tom, čo sme si dali klapky na uši, po tom, čo nám vybuchla hlava a žiaden neurochirurg 
nás nemohol zachrániť. Sme tu. Unavení, zúfalí, no so štipkou nádeje. Potrebujeme sa ohliadnuť  
späť. Znechutili sa nám dejiny. Iróniou je, že sme si k nim sami napísali scenár. Chyťme do ruky ďa-
lekohľad. Prejdime tucet storočí a dostaneme sa do Veľkej Moravy, západoslovanského štátu, jedného 
zo základných pilierov Slovenska. 

Listy šuchotajú, dážď je od nás na míle vzdialený. V zabudnutom svete, no v takom dôležitom 
období. V dobe úplne inej, ale vlastne  veľmi podobnej,  v akej dnes jestvujeme. Domáci považovali 
Rastislavovho synovca za najlepšieho panovníka, akého mohla Veľká Morava vtedy mať. O Svätoplu-
ka záujem nebudíme. Prečo by sme mali? Nespĺňa ani jeden bod z nášho desatora. Nežil by  v bubline 
sociálnych médií. V jeho ruke by sme nenašli digitálny pokrokový zabijak času. Bol by chladný, pre-
tože v jeho správe sme nenašli smajlíka. Ako  môže byť niekto taký vôbec hodný našej pozornosti? Je 
náš nezáujem odôvodnený a správny? 

Môj názor je, že v dobe, akej žijeme, je ťažké zamýšľať sa nad hodnotami, či správnosťou vecí. 
Jediným vládcom sú hodinky. My už poriadne ani nedýchame, ženieme sa za hlúpymi úspechmi, 
aby sme boli societou  akceptovaní. Nestíhame byť s rodinou a potom vysolíme mastnú sumu nato, 
aby sme ich presvedčili, ako priveľmi ich milujeme. Ak z nás lacné handry robia civilizovanú bytosť, 
vtedy vieme, že sme morálne spadli. Kupujeme kusy textilu z rozvojových krajín, ušitých deťmi, ktoré 
ešte nevedia ani počítať. Ich matky pracujú v roztrhaných šatách a šijú šatstvo. Irónia?  Nie, realita. 
Ako bojujeme za ľudské práva, ako si pre charitu odrežeme aj nohu, ako nás trápi, čo je tam  dnu 
a potom smútok zapíjame kolou, konzumom, lebo to nám vyčarí úsmev na tvári. Dievčence si robia 
ťažkú hlavu z toho, čo vidia pred odrážacím objektom, strávia storočia pred zrkadielkom, aby im 
prasklo pred očami a povedalo, aké škaredé sú. Od mužského pohlavia sa očakávajú dekády práce 
vo fitku. Matky už kupujú svojim synom v kočiari permanentku. Prirodzene, sú považovaní za „bys-
trejších“, preto na nich padá ťarcha zodpovednosti. Sestra sa bratovi nemôže vyrovnať, veď v bruchu 
sa delia bunky inak. Omyl. Ak nemáš drahé motorové vozidlo či nebodaj chodíš električkou, strácaš 
najbližších priateľov. Ľudí používame a konto si vážime viac ako inokedy predtým. To je naša pre-
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krásna epocha. Peniazmi utíšené boľavé svedomie. Hodinové vzťahy. Titulmi skrášlená hlupota. Srd-
cia zabudnuté na lavičkách. Mŕtve bozky. 

Nedá sa mi teda nespýtať, zaslúžime si niekoho, ako je Svätopluk. Zaslúžime si spravodlivého 
vládcu, ak my sami ním nie sme? Zaslúžime? Mať panovníka za vzor je tabu. Tu a teraz prejdeme 
bez trvalých následkov, len s pochybnými celebritami s peknou tvárou. Nikto nechce byť odstrčený, 
každý túži zapadnúť do ideálnej skladačky. Ale sú tu aj takí, čo nie. Viem, že som tu ja. Viem, že 
existujem. Viem, že prijímam molekuly kyslíka. Viem, že som. Viem, že sa nehanbím za moje vzory. 
Mnoho z nich má kvality práve ako bývalé Nitrianske knieža. Ostražitosť orla. Múdrosť šalamúnska. 
Spravodlivosť ako základná konštrukcia. 

Aby sme vedeli pochopiť posolstvo, ktoré  nám dala  Veľká Morava a Svätopluk, potrebujeme 
ako soľ dospieť, odtrhnúť sa od vlaku s mŕtvymi hodnotami s hazardnými významami, naučiť sa raz 
a navždy slobodne a zodpovedne rozhodovať. Náš zmysel, integrita nespočíva v počte bankoviek, kto-
ré sme použili na kúpu ľudskej pozornosti.  Ak budeme takto postupovať aj naďalej, stratíme sa medzi 
štyrmi stenami, uzavretí medzi kopou vecí s vreckovkami na očiach. Pomôžme, prispejme ku zmene. 
Dostaňme sa do štádia Svätoplukovho kráľovstva, ktoré bolo zaplnené láskou a citom. Prestaňme sa 
tváriť, že to, čo sa deje, sa nás netýka. Nastavme si zrkadlo, symbolizujúce zlo. Rozbime ho! V tomto 
prípade neplatí, že jeho črepiny prinášajú 7 rokov nešťastia. 

Listy šuchotajú, dážď je od nás na míle vzdialený. Sme tu. Žijeme. Pred sebou vidím jeho odraz. 
Niekto ho nahradil, no my sme sa spasili sami. 
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Bianka Černická 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase 
(Poviedka)

„Bianka, choď sa umyť, pomodliť a spať!“ volá mama  z dolného poschodia. „Áno, už idem.“  A ako 
mi bolo povedané, tak som aj urobila. Viete... v našej rodine bolo priam neslýchané, aby niekto išiel 
proti požiadavkám vyššie postaveného člena rodiny a pravdu povediac, nikdy v živote by som si to ani 
nedovolila. Odmalička som takto vychovávaná a som s tým spokojná. Nikdy mi nebolo priveľa ani 
primálo. A práve týmto postojom sa líšim od ostatných – nielen výzorom, ale aj zmýšľaním. Stále nad 
niečím premýšľam a niekedy sa do toho zaborím až po uši a premýšľam, premýšľam... Príčinou môže 
byť aj môj starý otec Metod, ktorý pomenoval svojho syna, teda môjho ocka, Cyril. Už od detstva som 
počúvala: „Bianka, musíš byť dobrá, veď si dcérou veľkého Metoda!“ „To máš od svojich predkov?“ „Si 
múdra ako Cyril s Metodom dokopy...“

V túto noc sa tak aj stalo: zaspať mi bolo ťažšie ako inokedy a v hlave som mala víchor plný 
myšlienok a  otázok. Viete, zaujímam sa o  Cyrila a  Metoda. Mám o  nich  prečítaných množstvo 
materiálov...  skoro všetko. No nikdy som sa nad nimi nejako zvlášť nezamýšľala, ale zrazu...  Bum! 
Bianka práve dostala brilantný nápad! No nie až tak úplne, ale pre mňa bol celkom jedinečný, pretože 
som nad niečím takým ešte nehútala. Ešte mi to vlastne nikdy predtým nenapadlo, ale bolo  to veľmi 
vzrušujúce... Budem si ešte čítať v posteli pri svetle baterky.

„Metod, Metod, gďez si?“ kričí Cyril nedočkavo. „Užďem, maj ty šťipku strpeňja!“ rozhorčene 
hovorí Metod. „Čos ďeje, ňebodaj je dagďe horľavo?“ smeje sa Metod. „Le ňje Metod, le mi je dajako 
pridlho tuna vhor, vješ. Ajb som šjel mrknúť tam dol,“ hovorí Cyril  sklesnutým hlasom. „A gďež je 
problem, Cyril?“ „Náž Pán, Metod! Pozvolí nám pôjzť s taďe dagďe tam dol? “ pýta sa Cyril neisto. 
„A to ťa ňebodaj len tot tako mocno zžiera?“ usmeje sa Metod popod fúzy. „Aleže mi ňevyprávaj, 
že tys  to ňemal na rozume,“ urazí sa Cyril. „Hejveru, dograckajme sa k ňemu a ňeskoršje buďeme 
umňejší.“ A tak sa Cyril a Metod pobrali za svojím Pánom. Čím viac sa približovali, tým viac medzi 
nimi stúpala nervozita a cesta tam sa im zdala dlhšia ako inokedy. Napokon došli pred dvere veľkej 
komnaty. „Tak teda, Metod, smješ si klopnúť ako prvý,“ prehovorí Cyril šibalským hlasom. „Dobr 
teda, ňebačím tu njaký háčik.“  Metod  sa pomaly otočil k obrovským, zlatom vybíjaným dverám, 
zhlboka sa nadýchol a bez premýšľania zaklopal. Žiaľ, nikto sa neozýval, tak to skúsil znova,  ale 
márne. Cyril si vzdychol: „No, to sme došli, Metod! Pojť, dôjďeme ňeskor.“ A keď sa pomaly otočili 
a chystali sa urobiť prvý krok, z dverí za ich chrbtom sa hlbokým, ale známym hlasom ozvalo: „Cyril, 
Metod, čos’ ďeje?“ Obaja boli v tom momente bledí ani stena a oči im takmer vypadli z toho, akí boli 
šokovaní. Za nimi stála osoba vysoká skoro dva metre. Mala na sebe prehodený voľný biely plášť, 
ktorý poukazoval na vznešenosť, moc, ale aj rovnocennosť. Bol to Všemohúci. „Vjeťe, Paňe, chceli zme 
sa dozveďjeť, či bysťe nm  pozvolili ísť dol?“ prvý sa spamätal Cyril. „Kamže dol?“ „No veť dol medzi 
totých nažive.“  „Le to ňepôjďe. Veru ňje.“  „Le prečo by? Že tomu ňeňí daný zákas?“  „Le ňje, ale čo 
bysťe  tam dol dorobili? Tam žije novo ňeznámo ludstvo,“ hovorí Pán presvedčivo. Cyrilova tvár však 
v tom momente sklesla a v presvedčovaní Pána už nevidel ani kúsok svetla. No Metod to, našťastie, 
nevzdával a zabojoval za oboch. „Aľe, veť gďež je problem? Veť každý raz okúsi šťipku z ňeznámoty.“  
„No ňevjem, a ňebuďe to ňebezpečlivé?“ zaváhal Pán. „M´ si z tým dajako popodávame rady,“ uisťuje 
Metod. „Aľe nje, ňebuďeme márnovite riskúvať. Ňikam vás ňepopusťím!“ „Paňe nš, pros‘me, dajťe nm 
seďem dňov, a dokážeme vm, že po ňebezpečlivosťi tam ňjet aňi odmetku!“ vyhŕkne Cyril. Pán zbadal 
smútok i túžbu v očiach svojich verných: „Tak potom dohodnutô, ale pametajťe, že máťe iba seďem 
dňov!“ „Ďakôjeme vám, ňebuďeťe sklamonlivý.“  Pán na nich pri odchode hľadel, až pokiaľ nezašli 
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za  roh, ale už teraz vedel, ako im pomôže. Zošle ich ako neviditeľných anjelov, ktorých uvidí len 
jediná osoba a tá ich bude sprevádzať po dávnych, no teraz pre nich neznámych miestach. A zatiaľ, 
čo Pán naďalej premýšľal, Cyril a Metod išli priam prasknúť šťastím. „Ach, Metod, ja som tako mocno 
šťasťenlivý!“ kričí Cyril celý bez seba. „Aj ja, braťíček môj, aj ja...“ Od šťastnej noviny minul už jeden 
deň a nastal deň odchodu. Vedzte, že o väčšom úsmeve na perách, aký mali Cyril a Metod na tvári, už 
počuť nebudete. Pobrali sa teda za Pánom, aby im oznámil, ako sa dostanú do sveta ľudí na budúcich 
sedem dní... . „Cyril, Metod, som radostný, že sťe tu došli. Povôľťe mi vm šťe ňječosi vravjeť,“ prehovorí 
Všemohúci pokojne. „Keďže vs dol ňesmjem zslať tako, mojou rozhodnosťu bylo vás dol zslať ako 
dvoch aňjelov.“ „Prečože ako aňjelov? Ňerozumejem vm, Pane.“ „Moja odveť je strohá. Dol vás ňjekto 
vyčkáva a  ako aňjelov vás istotňe zbačí,“ pokračuje Pán a otočí sa k veľkému oknu s výhľadom do 
neznáma. „A ktože to je? Kto nás tam dol vyčkáva?“ prezvedá Metod. „Len čas vm prezraďí. Ňemajťe 
obavosťi, bystrosťi máťe za štyroch. A teras už odchoďťe.“ Všemohúci ich požehnal a solúnski bratia 
sa odobrali...

Po náročnej ceste sa ocitli v obrovskom meste. Všade navôkol bolo nespočetne veľa uponáhľaných, 
podivne naobliekaných ľudí, velikánske príbytky a hrozný ruch. Cyril a Metod boli ako obarení, no ešte 
šťastie, že nikto nemal tú moc a možnosť vidieť ich... „Cyril, aj ťebe je pocitovo tako ďivnô?“  „Ďivnô? 
Aňi ňevjem, braťík môj. Len mi je zaujímavosťu, kde všetcja jdu a čož majú tí ľudi v dlaňjach,“  za-
myslel sa Cyril. „Všakže, ďivnostné to haraburdy.“  „Len na srdcu mi ešťe mocno ležajú Pánove reči,“ 
zamyslene vraví Cyril. „Akéže reči?“ „Veť to, s tým ľudkom. Že nás ktosi tuna dol vyčkáva, le ja ňikoho 
ňeviďím. Ty vari hej?“ „Aňi ja ňje. Žeby to sú klamlivosťi?“ Obaja si sklamane a smutne povzdychli 
a vzlietli do oblakov. Lenže aj to ich už prestalo po piatich minútach baviť, a tak si sadli na lúku kúsok 
za mestom – na nie veľmi poznané miesto. Obaja anjeli trpeli vyčerpanosťou a tá ich prepadla až na-
toľko, že tam zaspali. No onedlho ich prebudil jemný dievčenský hlások: „Haló! Kto ste? Haló...“ Cyril 
sa napokon prebudil a pred sebou uvidel mladučké dievčatko vo veku asi 13 rokov s dlhými ryšavými 
vlasmi, veľkými gaštanovohnedými oči, širokým úsmevom. Na sebe malo asi po kolená dlhé svetloru-
žové šaty a bosé nohy (Páni, veď som to ja!!!). Cyril sa ani len nestačil spamätať a hneď vedel, že toto 
je tá osoba, ktorá na nich vyčkávala. Snažil sa prebudiť Metoda, ale márne. Tak sa prihovoril dievčine 
sám: „Ďjevuška, ty ma ňebodaj viďíš?“  „Áno, vidím, ale žiaľ nemám tušenia, kto by ste mohli byť...“ 
Cyril predstavil oboch a vysvetlil dôvod ich putovania. Bianka myslela, že sníva. „A ktož si ty? A... a čo 
tu hľadávaš?“ pýta sa Cyril. „Som Bianka a bývam kúsok odtiaľto – na konci lúky, preto som aj bosá. 
A... a chodievam sem vždy, keď chcem premýšľať alebo sem chodím čítať knihy. Pozrite, teraz mám 
rozčítanú knihu o...o vás – teda  o Cyrilovi a Metodovi. Neopísateľne sa mi páči jedna vaša spoločná 
myšlienka, ktorú ste kedysi povedali: „I keď je terénnosť náročivostná... “ „... cesta môž byť krásnostná.“ 
dokončil Cyril. Bianka na Cyrila hľadela v plnom úžase a nedokázala uveriť tomu, čo práve počula. 
„Vy... odkiaľ poznáte tú myšlienku a kto vlastne ste?! Cyril rukou nahmatal vačok, z ktorého vytiahol 
malý, z dreva vyrezávaný krížik a ukázal ho Bianke. „Cyril a Metod! Ste to naozaj vy?“ neveriacky 
skríkla Bianka. „Ale veď, ako to, že ste tu?“ Cyril sa pousmial a všetko Bianke vyrozprával. „Vješ, ďje-
vuška, náš Pán ns tu zslal jak aňjelov a máme len seďem dňov na to, aby zme si ztaďeto odňjesli čo 
najkrásotňejšie spomjenky. Buďeš nám nápomocnosťu pre totých seďem dňov?“ prebral sa Metod. „Tak 
na čo ešte čakáme? Poďme!“ nadšene vraví Bianka. „Ďjevušočka, dočkaj že, ňechceš sa doobúvať?“ 
taktne nadhodil Cyril. „Ach, ja hlava deravá! Tak teda chvíľku počkajte. Keď sa vrátim, ukážem vám 
naše mesto.“ Potom sa spoločne pobrali za poznaním...

„Zinakšovalo sa tu velja vecov,“ nadhodil prekvapený Metod. „Určite áno. Veď ste prišli skoro 
po 1200 rokoch!“ „A chcela bys ty nječo zinakšovať?“ spýta sa Cyril. „Asi ani veľmi nie – až na tie 
ľudské vlastnosti. Viete, dnes je každý každému tŕňom v oku, a tak veľmi si želám, aby sa im vrátila 
ľudskosť, láskavosť a vďačnosť, pretože za tie roky všetky tieto krásne vlastnosti zo sveta takmer úplne 
vymizli. No cením si ľudí, ktorí boli dosť silní na to, aby si ich nenechali len tak ľahko vziať.“ „A čož to 
majú tí ľudkovja za nástrojnosťi v dlaňjach?“ pýta sa Metod. „To sú mobilné telefóny. Dá sa nimi nájsť 
množstvo  informácií, ale tiež sa dajú  na nich hrať rôzne hry, ktoré kradnú ľuďom vzácny čas pozna-
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nia.“ „A čož to za špagáty im vysejú z úš?“ diví sa Cyril. „To sú zase slúchadlá. Vďaka nim môžete sle-
dovať hocičo na telefónoch bez toho, aby to rušilo ostatných, pretože sa zvuk prenáša z telefónu káblom 
až do uší,“ vysvetľuje Bianka. „A čo ten ľudko? Prečo bežuje len tak? Gdo ho naháňja?“ pátra Cyril 
ďalej. „Nie, nie... Týmto sa stará o svoje zdravie – pravidelným pohybom budeme zdravší a silnejší.“ 
Cyril a Metod Bianku zavalili ešte stovkami ďalších otázok. No blížil sa večer a Bianka sa musela vrátiť 
domov. Keďže Cyrila a Metoda nevidel nikto iný okrem nej, vzala ich so sebou a spali v izbe jej sestry, 
ktorá bola v tom čase v zahraničí... Každý deň sa takto opakoval: chodievali von a spoznávali dnešný 
svet. Keď nastal už siedmy, a teda posledný deň, všetci traja sa stretli na tom istom mieste ako v prvý 
deň. „Tak, ďjevušenka, nastal čas odchoďenja, “ smutne i unavene vraví Metod. „Bude mi za vami 
veľmi smutno... “ rozplače sa Bianka. „Ňeplakaj ďjevušenka, sľubujem ťi, že tu ešťe ňjekedy dôjďeme.“ 
upokojuje ju Metod. „To by ste ozaj urobili?“  „Le prvadaže... j. Veť koľkože zábavosťi sme tu dol poza-
žívali a čo vštko zme...“ dodáva Metod. „Tak dobre, budem vás očakávať. Dovidenia, Cyril! Dovidenia, 
Metod!“ usmiala sa a odišla. Cyril a Metod si povzdychli a pobrali sa hore... Pán ich očakával vo svojej 
komnate: „Le že aňjelíčovja, ako sťe sa maľi?“  „No, lepšje to aňi ňemohlo byť,“ odpovedá Cyril a všetko 
mu s Metodom vyrozprávali. „Totí ľudkovja vkuse ňječo držali v dlaňjach, i som zabudol, ak sa to volá. 
Tuším aksi na T.“ „No vyčkávalo nás tam dol takô malé ďjevuščatko, Bianka. Poukázala nám čajsi 
celé Slovensko. A vyprávam vám, mocno veľa sa toho pozmeňilo. Ďakôjeme, Paňe!“ S Pánom sa takto 
zhovárali i ešte dlho a ten sa spokojne usmieval...

„Bianka! Bianka, vstávaj, lebo prídeš neskoro do školy! Rýchlo vstávaj!“ kričí mama z dverí izby. 
„To bol ale šialený sen!“ pomyslela som si. Rýchlo som sa zodvihla z postele a bežala sa pripraviť 
do školy. Keď som už bola na ceste von z izby, všimla si na svojom nočnom stolíku ležať biele pierko,  
no nijako som to neriešila, pretože som meškala...
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Katarína Kmeťová 
Obrana

,,Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“

Prvé slová z  Jánovho evanjelia, ktoré boli preložené a napísané v staroslovienskej reči a napísané 
v  hlaholike, môžeme považovať za začiatok našej literárnej kultúry. 

V čom vlastne spočíva cyrilo-metodské dedičstvo bratov zo Solúna? Zanechali dedičstvo pre nás 
všetkých v podobe nezlomnej viery šíriť nielen kresťanstvo, ale aj vzdelanosť, kultúru, právne pove-
domie, aby národ rástol nielen po materiálnej stránke, ale aj v duchovnej oblasti. Lebo len vzdelaný, 
uvedomelý národ, ktorý nezabúda na dedičstvo svojej histórie, dokáže sa z nej poučiť a vie z nej čer-
pať nádej, odhodlanie a silu. Taký národ rastie a vyvíja sa vo svojom bytí vpred.

Niektorí hodnotu tohto dedičstva spochybňujú. Namietajú totiž, že hlaholika zanikla, prestala 
existovať, pretože nezohľadňovala celkom reč na našom území. Údajne bola náročná, ťažko sa vní-
mala očami.

Hoci takýchto ,,proti“ môže byť i viac, vždy sa treba na vec pozerať z viacerých strán. Určite ne-
možno očakávať v 9. storočí rozsiahlu štúdiu o používaní jazyka i jednotlivých dialektov  a následnom 
zostavení písma na území Veľkej Moravy. Veď jednotlivé slovanské jazyky v tej dobe neboli až tak roz-
dielne, mali síce svoje špecifiká, ale až postupom času sa vyvíjali, menili a nadobúdali svoju lokálnu 
podobu. Právom môžeme považovať Konštantína a Metoda za prvých kodifikátorov nášho jazyka. 
Hlaholiku zostavili ešte v Solúne a vychádzala z macedónskej staroslovienčiny, graficky zachytávala 
fonetické zvláštnosti slovanských jazykov. Napríklad obsahovala hlásky ž, č, š, ktoré v latinskej a gréc-
kej abecede chýbajú. To, že hlaholika bola ,,živá“, môžeme vidieť na písmene dz, ktoré bolo špeciál-
ne utvorené pre nárečie staroslovienčiny používanej na území Veľkej Moravy, lebo v macedónskom 
dialekte staroslovienčiny z oblasti Solúna takýto zvuk neexistoval. A podobných dôkazov by sa našlo 
viacero.

Pripusťme fakt, že hlaholika zanikla. No nespochybňujme, že bola a  bola cenným prínosom, 
a hlavne zanechala stopy. Veď, čo ak by pretrvala?  Možno by sa menila, pretvárala, rozvíjala... Nie 
nadarmo sa hovorí, že jazyk a písmo sú živé: rastú, menia sa a vyvíjajú sa ako všetko okolo nás. Veď 
aj my (človek a spoločnosť) sa meníme, pretvárame a pretváraní  sme okolnosťami, prostredím, dobou. 
A len čas ukáže, či v čosi lepšie alebo v čosi horšie nás voviedli naše premeny.

Životné úsilie a ovocie tvorby, ktoré nám zanechali solúnski bratia, ovplyvnili a naplnili osudy 
mnohých vzácnych Slovákov. Nechali sa inšpirovať ich nezlomnosťou, vytrvalosťou, osobnou obetou, 
presvedčením ísť za svojím cieľom a veriť, že aj napriek prekážkam môže náš jazyk rásť a rozvíjať sa 
aj v písme. Bojovali za právo Slovákov na vlastný jazyk, vzdelávali ľud. Za všetko hovorí ich literárna 
tvorba. Tá je toho živou pamäťou a pre nás odkazom.

Posolstvo a dedičstvo  – písať vlastným písmom – má silnú pečať v každej knihe, v každom člán-
ku či v osobnom denníku, v každej informácii, lebo náš jazyk ostal živý.

Dnes píšeme, tvoríme vo svojom  rodnom jazyku a ani si neuvedomujeme, s akým stáročným po-
kladom zaobchádzame. Vďaka nemu sa môžeme rozvíjať ako jednotlivci – rozprávať sa, čítať knihy, 
vzdelávať sa, písať básne, poviedky, vyjadrovať svoje pocity, túžby, telefonovať, jednoducho žiť.

Vďaka jazyku a písmu  rastieme  a rozvíjame sa aj ako národ. Je potrebné, aby sme poznali naše 
korene, mali v úcte  dejiny našej kultúry a pamätali na ich nositeľov. 

Každý tak, ako vie. 
Ja som sa o to pokúsila v tejto obrane.
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Samuel Endres 
Svätopluk

Každý rok v tom istom čase,
báseň je tu na pretrase.
V istý čas tá moja ruka
písala tu Svätopluka.

Písať chcem o tom, že som hrdý na krajinu,
moju rodnú slovenčinu.
Viem, že stále som ja Slovák srdcom,
hoc aj nemám nohy v krpcoch.

Slováci sme národ hrdý,
kým nás niekto nenasrdí.
Spojiť sa či držať za ruky,
potrebuje niekto vari záruky...

Vieme niečo urobiť,
vo svete sa presláviť...
Všetci vravia zlaté ruky,
spôsobili ver aj muky.

Mali sme tu Slovákov,
slávni boli od vekov.
Už len taký Svätopluk,
preslávil nás jeho luk.

Štefánik si lietal svetom, 
skoro skončil so životom.
Niekto slávny sa už narodí,
iný musí pozdvihnúť národy.

Vybrať najväčšieho Slováka,
nejako ma neláka.
Rozhodnúť o tom, kto je najlepší,
veľa ľudí nerieši.
Keď už nejdú slová von,
zazvonil  ten veľký zvon.
Zobudil on veľký národ, 
vraj už je to veľa náhod.
Mnohým ľuďom rozum dal
a národ sa odviazal.

Buďme pyšní na všetko,
čím je krásne Slovensko.
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Hoc aj jedlo na tanieri
preslávi nás vonku, 
nedávajme dopredu hrdosti viac stopku.

Odmalička učme deti,
že to slnko pre nás svieti.
Že sa možno narodí,
kto ten národ zobudí.

Možno sa už našiel,
spojil ľudí v uliciach,
veď tým ľuďom vonku
tečú slzy po lícach.

Mladý bol a pravdu vravel,
keď pred srdcom stála hlaveň.
Jeho pravda život stála,
ale národ nezaháľa.

Ak nás vie vždy spojiť „puk“,
možnože ten Janko,
bude nový Svätopluk.

Zapáľme sviečku na jeho spomienku,
pravdu vravieť  dali mu  sudičky do vienku.
Vo svojom srdci majme ten kúsok Slovenska,
nech nás v ňom hreje teplúčko plamienka,
ktorý horí, možno až na KRÁĽOVEJ HOLI...
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Gabriela Bartková – Vanesa Janková – Daša Regulová – 
Nikola Pecková 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase 

I.
Začiatkom roka 2019 sme sa s Matthewom stretli na letisku. Naša cesta pozostávala z viacerých za-
stávok v Grécku. Po prílete do Solúna sme sa ubytovali v miestnom hoteli a naše prvé kroky smerovali 
do centra mesta, kde sme sa túlali uličkami, nasávali historickú atmosféru a čaro stredovekých budov. 
„Ešte šťastie, že sme si so sebou vzali našu techniku, neviem, čo by sme bez nej robili,“ povedal som 
Matthewovi. Môj pohľad skĺzol na tašku, v ktorej mal Matthew Polaroid, zrkadlovku, Instax a plne 
nabitý iPhone. Po krátkych prechádzkach v  meste sme sa rozhodli, že začneme zbierať materiály 
pre našu „firmu“. Mal som tým na mysli náš blog a instagramový účet. Pohľad na nás bol naozaj 
vtipný. Obaja sme mali v rukách mobily a vysvetľovali sme svojim followerom, kde sme a čo budeme 
dnes robiť. „Nachádzame sa v meste Solún, kde sme si prišli oddýchnuť a ukázať vám, ako vyzerajú 
jarné prázdniny počas školy.“ Všetky fotoaparáty cvakali, zbierali sme materiály, ktoré sme chceli 
večer pridávať na sociálne siete. Cestu sme si dláždili úzkymi uličkami, keď zrazu Matthewovi spadla 
GoPro kamera na zem a kotúľala sa úzkou uličkou. „Dokelu! Veď tá kamera stála moje dve výplaty!“ 
Rýchlo sme po ňu utekali. Zastavila ju až menšia tabuľa s nápisom World competition of best blogers 
and influencers. Sledovali sme šípky, ktoré nás doviedli k cieľu. Súťaž trvala celý víkend a my sme 
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sa rozhodli do nej zapojiť. Podmienkou bolo mať na svojom instagramovom účte aspoň pol milióna 
followers, aktívne zhliadnutia na svojom blogu, vytlačené Instax fotky a starý fotoaparát. Hlavnou 
výhrou bola cesta okolo sveta. Všetky podmienky sme spĺňali, no až na ten fotoaparát... Nutne sme 
ho potrebovali kúpiť. Keďže sme nepoznali mesto ani jeho okolie, zapli sme GPS navigáciu a tá nás 
naviedla do najbližších starožitností. V obchode sme si prezreli niekoľko fotoaparátov a opýtali sme 
sa predavača, či by nám mohol poradiť. Naše jazykové schopnosti boli dobré, žiaľ, predavač vedel len 
grécky. Po krkolomnom vysvetľovaní sme sa nedočkali žiadnej rady, tak sme kúpili fotoaparát, ktorý 
sa nám zdal najschopnejší. „Na zopár fotiek by to malo stačiť,“ navzájom sme chlácholili jeden druhé-
ho. Obaja sme verili, že starý foťák bude fungovať a nezradí nás pri fotení autentickej fotky. 

Pred svitaním sme chceli vyskúšať, čo dokážeme nafotiť zakúpeným fotoaparátom. Naše cesty viedli 
k pláži, pred nami sa črtala krásna scenéria – slnko ešte lenivo vyliezalo spoza obzoru, niekoľko športo- pláži, pred nami sa črtala krásna scenéria – slnko ešte lenivo vyliezalo spoza obzoru, niekoľko športo-pláži, pred nami sa črtala krásna scenéria – slnko ešte lenivo vyliezalo spoza obzoru, niekoľko športo-
vých nadšencov dávalo zabrať svojim pľúcam, v diaľke pri majáku  lietali čajky a my sme chceli zachytiť 
tento moment. Ako správni influenceri sme vedeli, že moment správnej fotky nie je len tak – často trvá 
niekoľko minút, ba až hodín, kým sa nachystá pozadie a vyjde dobrá fotka. U nás sa tento scenár ne-
opakoval. Matthew vybral najprv Instax a urobil niekoľko skúšobných fotografií, ktoré sa nám pozdá-
vali. Vytlačené fotky boli dokonalé. S nimi by sme to mohli vyhrať. Pomaly som vyberal ošúchaný starý 
fotoaparát z koženého puzdra. Nastavil som správne hľadáčik. „Cvak!“ Nastala tma. Ticho. Niekoľko 
sekúnd som nič nevidel, len som cítil pohyb okolo seba a zvláštny tlak. Zatackal som sa a videl som, ako 
Matthew pomaly padá. Nestihol som ho zachytiť a obaja sme padli na piesočnatú pláž. 

Po počiatočných pocitoch sme zacítili zvláštny zápach a započuli doposiaľ nepoznané zvuky a ja-
zyky. Okolo nás bol ruch. Ľudia boli nezvyčajne oblečení a okolie bolo akési iné. Pozrel som sa na 
Matthewua a vedel som, že tam nepatríme. Oproti nám stál starší obchodník s orientálnymi koberca-
mi a koreninami. Vpravo od nás viedli deti dobytok v oblečení, ktoré vyzeralo ako staré plachty, me- koreninami. Vpravo od nás viedli deti dobytok v oblečení, ktoré vyzeralo ako staré plachty, me-bytok v oblečení, ktoré vyzeralo ako staré plachty, me-
chy a handry. Naľavo prebiehal výmenný obchod – ľudia vymieňali mäso za pšenicu, mlieko a med. 
Namiesto bežcov, ktorí mali rannú rozcvičku, okolo nás precválali rytieri v brnení na koňoch.  Snažili 
sme sa pochopiť to, čo sa práve stalo. Obaja sme boli zmätení. 

Po prvom šoku som sa snažil nahmatať vo vrecku na nohaviciach svoj smartphone, avšak pri-šoku som sa snažil nahmatať vo vrecku na nohaviciach svoj smartphone, avšak pri- pri-
šiel ďalší šok – v nohaviciach som našiel len sypký piesok. Začal som sa obzerať, či mi niekde ne-
vypadol na  zem, ale márne. Okolo mňa bol len piesok a  smartphone nikde. Boli sme definitívne 
stratení. Pomaly sme si začínali uvedomovať, čo sa asi mohlo stať. „My... my sme sa nejako pre-
miestnili?“ koktal som. „Premiestnili? Veď to predsa nie je možné! Čo? Ako? Kde to vlastne sme? 
Čo sú zač tí ľudia? Prečo je tu taký smrad a ruch?“ Nekonečno otázok a žiadna odpoveď. „Cýrius, 
poďme sa opýtať tamtoho obchodníka,“ pozeral smerom na menšieho pána, ktorý práve uka-
zoval nejakej žene krásny bordový vzorovaný koberec. Keďže nám obchodník nerozumel, zača-
li sme sami pátrať po odpovediach. Vydedukovali sme, že určite nie sme v  roku 2019. Nič predsa 
ani nenasvedčovalo tomu, že sme stále v 21. storočí. Logicky nám z toho vychádzalo to, že sme sa 
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presunuli v  čase. Pravdepodobne o  niekoľko storočí späť. Keďže obaja sme maturovali z  dejepi-
su, mali sme dobré znalosti z hitórie. Podľa oblečenia,  typu výmenného obchodu a  rytierov sme 
usúdili, že sme sa znenazdajky ocitli v  stredoveku. Späť v  čase. Obaja sme tomu nemohli uveriť 
a nechceli sme si to priznať. Veď ako by to bolo možné? Čo to spôsobilo? Veď pred niekoľkými mi-
nútami sme sa snažili odfotiť ten najlepší záber na súťaž a... „Kde je ten starý fotoaparát?“ „Čo?  
Veď nemám ani svoj mobil! A  ty riešiš nejaký starý fotoaparát!“ „Cýrius, rozmýšľaj.“ Nechápavo 
som pozeral na kamaráta. Pomaly mi to začalo dochádzať. „Ty... ty myslíš, že za to môže ten foto-
aparát?“„Musíme ho nájsť“. Porozhliadali sme sa po okolí. Akoby nám spadol kameň zo srdca, keď 
sme ho v diaľke uvideli. Rýchlo sme poň bežali. Bol však rozbitý. Začal som panikáriť. Pozrel som sa 
na Matthewua, ktorý mal v očiach strach. „Do pekla, ako sa nám mohlo toto stať? Ako sa vrátime 
naspäť? Veď ani nevieme kde sme... Nikto nám nerozumie a sme bez peňazí, batožiny, techniky... Sme 
stratení!“ 

II.

O  rok neskôr... Odkedy sme tu, snažili sme sa prispôsobiť a  zapadnúť čo najlepšie,  
ako sa dalo. Prvé dni boli ťažké. Spali sme na uliciach, jedli sme zriedka aj to len, keď sme niečo našli 
na zemi, alebo sa niekto nad nami zľutoval. Ľudia na nás zízali, ale časom ich to prešlo a my sme 
zapadli. Začali sme pracovať pre jedného hospodára na poli, čím sme si našetrili peniaze na malú, 
ale skromnú chatrč. Pracovať sme vedeli a mali sme znalosti takmer z každej sféry života.  Najviac 
nás fascinovala ich viera a náboženstvo, omše mávali trikrát do týždňa – v stredu, piatok a v nedeľu. 
S Matthewom sme chodievali zriedkavo, pretože sme ničomu nerozumeli a museli sme dedukovať 
z  kontextu. Jazyk bol naozaj náročný, ale časom sme sa čo-to naučili a  ako-tak sme sa dokázali 
dorozumieť, v iných situáciách sme si niektoré veci len domysleli, prípadne ich odvodili zo situácie. 
Niekedy to bolo hrozné, inokedy vtipné. Ako keď sme chceli vymeniť pšenicu za mäso, ale obchodník 
nám chcel predať celý voz. 

„Dones mi, prosím, papier a nejaký atrament,“ povedal som Mattheowi, „nedele bývajú nudné.“ 
Kamarát mi ochotne doniesol to, o čo som ho žiadal. Každú nedeľu som si večer čmáral. Doma by som 
dnes asi prechádzal sociálne siete, čítal si novinky na webe alebo písal ďalší blog. Na papier som začal 
písať mená mojich rodinných príbuzných. Rozmýšľal som nad tým, ako sa asi majú, či o mňa nemajú 
strach. Odkedy som tu, zaznamenával som si zážitky z dní a spisoval všetko, čo sa za ten čas udialo. 
Všetko som si odkladal pod posteľ do starej truhlice.

Jedno ráno sme počuli hlasné naliehavé klopanie na naše vchodové dvere. Z času na čas k nám 
chodil náš hospodár, aby sme mu postupne splatili náš dlh. Dohodli sme sa na platbách v naturáli-
ách a približne každý mesiac si prišiel pre mech pšenice a fľašu medu. Neboli z nás veľkí kamaráti, 
ale na zavalitého smiešneho pána sme si rýchlo zvykli. Keď už bol na odchode, zvedavo pozoroval, 
ako sme si zveľadili náš domček. Pohľadom zavadil o drevenú truhlicu, do ktorej som odkladal svoje 
zápisky. „Azda si nemyslí, že pod posteľou skrývame poklad kráľa Artuša!“ zašepkal som. Obaja sme 
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sa potichu zasmiali, ale jeho záujem o truhlicu narastal. Keďže sme si nemohli dovoliť žiadne prob-
lémy, tak sme mu ju radšej ukázali. Gestom nám naznačil, aby sme ju otvorili. Zvedavo si obzeral 
papiere, ktoré v nej boli a nechápavo pozeral na tie nezmyselné znaky, ktoré som tam za posledné 
dni načmáral a nakreslil. Asi si o nás myslel, že sme z iného sveta alebo nejakí čarodejníci. „Ešte nás 
upália niekde na hranici! Nič sme mu nemali ukazovať, toto bude nadobro náš koniec.“ Tvárili sme 
sa, akoby sme sa naozaj prehrešili voči nejakým stredovekým zákonom. 

Náš hospodár nám začal klásť množstvo otázok typu: „Čo to je? Prečo sme to napísali? Načo to 
slúži?“ Pomaly sme mu začali vysvetľovať, že všetko je len moja fantázia. Nemohol som mu narovinu 
povedať pravdu. Neveril nám, že sú to výmysly a nasledujúcu hodinu som sa ho snažil presvedčiť 
o svojej pravde. Napokon, keď počiatočný šok ustál, donútil nás, aby sme s ním šli za miestnym fará-
rom. Tento nápad sa mi vôbec nepáčil, pretože to začínalo byť pre nás až príliš nebezpečné. „Neviem, 
či je to dobrý nápad.“ Ustarostene som pozrel na Matthewua. Obaja sme dobre vedeli, že už nemáme 
na výber. Celou cestou sme mlčali. Rozmýšľali sme nad tým, čo nás čaká. 

Zhluk našich myšlienok prerušilo až hlučné otvorenie dverí na kostole. Vo dverách sa zja-
vil starý, plešatý a zamračený najvyšší predstaviteľ duchovenstva. Nevyzeral prívetivo. Krvi by sa 
nám nedorezal. S nechápavým pohľadom na nás hľadel. Hospodár mu čosi povedal, avšak nič som 
nepochopil. Vzal nás do malej miestnosti, ktorá zrejme slúžila na predávanie odpustkov. Spolu 
s Matthewuom sme vytiahli papiere a podali sme ich kňazovi. Niekoľko minút len mlčky skúmal ob-
sah papierov, prezeral a obracal ich a spýtavým pohľadom na nás hľadel. Tak ako hospodár, zavalil 
nás mnohými otázkami. Používali sme tie isté argumenty, ako pri hospodárovi, aby sme sa sami ne-, ako pri hospodárovi, aby sme sa sami ne-
doplietli. V strese mi napadlo, že to písmo som vymyslel ja na to, aby som mohol učiť nevzdelaných. 
Vysvetlili sme mu, že sme sa boli pozrieť na jeho bohoslužby a videli sme, že ľudia nerozumeli tomu, 
čo sa tam deje. Rovnako ako aj my. Zloženie obyvateľstva bolo poväčšine chudobné a nevzdelané. 
„Toto je... hmm, cyrilika,“ sám som nevedel, čo rozprávam, ale na kňaza to celkom zaberalo, tak som 
pokračoval ďalej. „Vymyslel som tieto znaky, aby som naučil ľudí nový jazyk, ktorým by sa vedeli do-
rozumievať a vedeli by ním písať a čítať. Najdôležitejšie je však to, aby ľudia porozumeli bohoslužbe, 
pretože tá latinská im veľa nehovorí.“ Vysvetľoval som ďalej a pomaly som ukazoval nové písmenká 
a znaky. Kňaz len počúval a z jeho výrazu som nevedel vyčítať, čo si o tom celom myslí. Bál som sa, 
že nás uväzní na dlhé roky a zhnijeme s Matthewuom v špinavom žalári. Po nekonečných chvíľach 
sa na nás kňaz usmial. Zaujalo ho to. Chcel vedieť a vidieť viac, tak som si sadol za stôl, vzal som 
si atrament a papier a pomaly som začal písať všetky znaky, ktoré boli potrebné. Vytvoril som mu 
zo znakov abecedu. Keďže som doma nebol žiadnym jazykovedcom, nevedel som, ako sa taký jazyk 
má učiť a aké by mal mať lexikálne, morfologické či syntaktické zákonitosti. Nemal som žiadneho 
konkurenta, tak som to spravil po svojom. S kňazom sme sa dohodli na tom, že niekoľkokrát do týž-
dňa, hlavne po bohoslužbách, si sadneme s niekoľkými veriacimi a pomaly ich to začneme učiť. Sám 
pre seba som to nazval ako Beta verzia staroslovienčiny. 

Písal sa rok 863. V  Solúne sme urobili veľký rozruch a  naša škola mala obrovský 
úspech. Postupne sa o  novom jazyku dozvedeli aj iné mestá a  krajiny a  chceli sa o  tom do-
zvedieť viac. Naše posolstvo nového jazyka sa stalo populárne. V  21. storočí by sme patri-
li k  smotánke a  významným ľuďom. V  tomto svete sa to síce šírilo rýchlo, ale stali sme sa len 
takými solúnskymi celebritami, miestni o  nás hovorili, že sme origenes, čo v  preklade zname-
nalo grécky cirkevný učiteľ a  teológ. Tešili sme sa, že sme už nemuseli pracovať na poli a  poma-
ly sme sa zaradili k vyššej vrstve vtedajšej spoločnosti. To malo za následok aj zmenu ubytovania  
(z chatrče do útulného domčeka v  strede mesta), postavenia a  ľudia nás rešpektovali. Predsa len, 
z dvoch ľudí, ktorí pred rokom nikam nepatrili, sa dnes stali vážení učenci. Netrvalo dlho a jedného 
dňa nám doniesli poslovia krásny pergamon s kráľovskou pečaťou. Dal si nás zavolať až sám knie-
ža Rastislav z  ďalekej Veľkej Moravy. Neverili sme vlastným očiam. Žeby sa to dialo naozaj? My 
sme tí dvaja bratia, ktorí zmenili dejiny Slovanov a doniesli nový jazyk na územie Veľkej Moravy? 
„Matthew, uvedomuješ si, čo sa to teraz deje? Veď my sme tí dvaja bratia, o ktorých sme sa učili 
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na hodinách dejepisu. My sme tí, ktorí zmenili budúcnosť Slovanov a Slovákov a priniesli im nový 
jazyk! Uvedomuješ si to???“ Obaja sme sa začali nahlas smiať. Bol to víťazoslávny smiech. Aj napriek 
tomu, že sme sa už nikdy nevrátili do 21. storočia, sme dokázali niečo lepšie. Dokázali sme dať ľuďom 
jazyk, ktorý potrebovali. Možno, keby sme sa nevybrali na súťaž blogerov, dodnes by sme hovorili po 
maďarsky, latinsky alebo iným jazykom, ktorý by nám nanútili nadradené národy. Myšlienka nášho 
jazyka ostala živá. Uvedomovali sme si, že sme mohli ovplyvniť budúcnosť, zmeniť pár vecí. Ale nie 
nadarmo sa hovorí, s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť.
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Vanesa Marčanová 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Dejiny formujú náš svet. Mnohé veci, ktoré sa vytvorili v minulosti, sa stali základmi pre dnešný svet. 
Veľkú úlohu v našich dejinách zohráva príchod Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorej 
súčasťou sme boli aj my. Priniesli nám mnohé dary, ktoré sme využili pre svoj prospech a v ich zdoko- nám mnohé dary, ktoré sme využili pre svoj prospech a v ich zdoko-me využili pre svoj prospech a v ich zdoko-
naľovaní sme pokračovali. Za jednu z najdôležitejších vecí považujem vytvorenie písma. Stalo sa tak 
nositeľom poznania a vedomostí, ktoré sa vďaka nemu jednoduchšie šírili.

Predstavujem si dvoch duchovných mužov, cudzincov schopných dorozumieť sa po staroslovien-
sky, ako vštepujú našim pohanským predkom kresťanskú vieru prostredníctvom gramotnosti. Učili ich 
novým návykom – vziať do ruky pero, písať. Zaznamenať pravidlá, udalosti či myšlienky... A čítať, 
vzdelávať sa, poznávať. Asi písali brkami – husími, ale možno aj havraními či inými, perá sa orezali 
a máčali do atramentu z modrej skalice a odvaru z dubovej kôry. A perá škrípali – v prvom slovan-
skom učilišti, ktoré Konštantín Filozof založil hneď po príchode na Veľkú Moravu, najskôr na hradis-
ku Devín, kde v tých časoch pravdepodobne sídlil Rastislav a kde podľa viacerých domnienok solúnski 
bratia prekročili Dunaj a vstúpili na veľkomoravské územia. O tom, že na Devíne bola veľkomorav-
ská škola, svedčia archeologické vykopávky. Pod vedením Konštantína a Metoda sa v nej synovia 
miestnych veľmožov pripravovali na kňazskú či úradnícku dráhu. Neskôr vznikali podobné učilištia 
aj na iných miestach, po vyhnaní Metodových žiakov z Veľkej Moravy v iných slovanských krajinách, 
prvorado v Bulharsku, ale aj inde. O tom, že sa našim slovanským predkom vzdelávanie spočiatku 
nepozdávalo a báli sa ho, svedčí svedectvo, ktoré uvádza Karamzin v Dejinách ruského štátu, o ana-
logickom učilišti z neskorších čias na Kyjevskej Rusi, kde zúfalé matky vyprevádzali svojich synáčikov 
do školy, oplakávajúc ich ako mŕtvych... Celkovo však veľkomoravský „príbeh” Konštantína a Metoda 
vrhá iné svetlo na povestný konflikt medzi svetom prírody a svetom ľudskej kultúry. Ich kultivovanie 
totiž vychádzalo z prirodzených daností veľkomoravského prostredia. Konštantín vytvoril písmo pod-
ľa potrieb reči starých Slovienov, a to z malých písmen gréckej minuskuly, ku ktorej pridal niekoľko 
písmen z orientálnych, hebrejsko-samaritánskych a koptských písomností. V najvýznamnejšej veľko-
moravskej hagiografii Život Konštantínov sa uvádza, že Konštantín Filozof zložil písmená z Božieho 
vnuknutia (čo vzhľadom na súdobé predstavy potvrdzuje ich prirodzený vznik) a hneď aj začal písať: 
Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo... No podľa znalcov je to len štylizácia 
na oslavu svätého muža, v skutočnosti bolo treba na tvorbu písma viac času. Nové písmo pomenovali 
hlaholika alebo glagolica podľa slovesa „glagolati“, čo znamenalo po starosloviensky „hovoriť”

Koľko sa toho teda z histórie prenieslo do dnešnej doby? Odpoveď je jednoduchá, mnoho. Všetky 
dary a poznatky, čo nám v minulosti priniesli, sme využili a postavili sme na nich piliere nášho sla- poznatky, čo nám v minulosti priniesli, sme využili a postavili sme na nich piliere nášho sla-poznatky, čo nám v minulosti priniesli, sme využili a postavili sme na nich piliere nášho sla-ášho sla-ho sla-
vanského jazyka. Myslím, že by boli na nás hrdí, keby mali možnosť vidieť, čo sme tým získali.
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Daniela Gurecková – Veronika Marhefková 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Tma. Prázdnota. Vznášam sa v temnote času a histórie. Zrazu pocítim, ako sa mi niečo obtrelo 
o chrbát, a prudko sa otočím. Za sebou nájdem stáť Cyrila, ktorý okolo seba rozhadzuje rukami aj 
nohami a na ušiach má akési prapodivné drôty trčiace z akýchsi divne vytvarovaných plochých gúľ. 
Opatrne sa k nemu priblížim a poklepem ho po pleci. Dal si ten divný útvar dole z hlavy a zisťoval, 
čo potrebujem. „Cyril? Čo to robíš? Čo sú to za divné drôty, ktoré ti trčia z uší?” opýtal som sa ho za-
čudovane. „Nemal som sa tu čím zaneprázdniť, drahý Metod, a tak som svoje astrálne telo preniesol 
do súčasného sveta moderných ľudí. Táto vecička sa nazýva ‚slúchadlá‘, môj milý priateľu. Prenáša 
to muziku z tejto malej škatulky,“ vytiahol z vrecka habitu malú bielu škatuľku, „cez tieto drôty, až 
sem, do týchto hrubých tanierov, odkiaľ sa zvuk prenáša do mojich ušných bubienkov. Určite to musíš 
vyskúšať! Hlavne po tom, čo som ich vylepšil,“ vysvetľoval mi Cyril. Pozeral som sa naňho ako na 
božie zjavenie. „Dobre, poďme to teda skúsiť,“ povedal som a na uši si nasadil slúchadlá, ktoré mi 
podal Cyril.

„A teraz sa pevne drž,” povedal a zrazu sa začalo diať niečo divné. Vcucol nás akýsi vír, no 
o chvíľu som pristál na niečom tvrdom. Poobzeral som sa okolo seba a vtedy niečo pristálo vedľa mňa. 
Skôr niekto – bol to Cyril. „A sme tu,“ povedal. „Kde ‚tu‘?“ opýtal som sa prekvapene.

„Nachádzame sa v roku tisíc osemsto dvadsať,“ oznámil Cyril. Stáli sme v strede poľnej cesty. 
Pred nami bola tabuľka s nápisom Zay-Uhrovec. S Cyrilom sme sa na seba pozreli.

„Kam teraz?“ opýtal som sa a Cyril sa obzrel.
„Jedine vpred,“ vyhlásil a vykročil dopredu. Pomalým krokom sme dorazili až na nejakú ulicu. 

Okolo nás pobehovali malé deti.
„Ach, aké to bolo krásne byť mladým, nevinným a živým!“ povzdychol si Cyril.
„Máš pravdu, brat môj. To boli časy,“ povzdychol som si a rozpamätal sa. Zrazu do mojich nôh 

narazilo akési malé stvorenie. Pozrel som sa smerom dolu a hľadeli na mňa dve veľké hnedé oči.
„A ty si kto, chlapče?“ opýtal sa malého chlapčiatka Cyril.
„Mamka ma volá Ľudko. Ale pokrstený som Ludevít Velislav Štúr,“ vyhlásil chlapček hrdo.
„Dieťa s takýmto menom? Z neho nič nebude. Ak chceš niečo dokázať, chlapče, radšej sa preme-

nuj. Napríklad by si mohol prijať meno po svätom Petrovi! To by sa ti ľahšie rozosielali posolstvá! Tuto 
Cyril je pôvodne menovaný Konštantín. To je meno, čo?“ skonštatoval som. Chlapiatko sa na mňa 
zamračilo a zutekalo.

„No nič, poďme už radšej preč,“ vyhlásil Cyril a nasadil si slúchadlá. Ocitli sme sa vo víre. Opäť.
„Kde sme tentokrát?“ opýtal som sa.
„Toto, priateľu, je rok tisíc deväťsto dvadsaťpäť,“ vysvetlil mi Cyril. Poriadne som si prezrel toto 

miesto. Okolo nás prechádzali ľudia, oblečení akosi zvláštne.
„Odkedy smú ženy odhaľovať svoje členky? Veď toto je revolúcia!“ vyhlásil som nahnevane.
„Tu teda rozhodne neostaneme. Taká nehanebnosť!“ povedal Cyril. Opäť nás vcucol vír a už sme 

boli preč.
„Kde to sme?“ ohliadol som sa na Cyrila. Všade naokolo to vyzeralo, akoby sa tu odohrala ne-

jaká vojna.
„V roku tisíc deväťsto štyridsaťtri. Ale nepáči sa mi to tu,“ skonštatoval Cyril.
„Au!“ skríkol som. Na hlave mi pristál akýsi oválny predmet, ktorého veľkosť a váha ma pribili 

do zeme ako klinec.
„Fuh, ešteže som zahynul,“ povedal som, keď som sa vyhrabal spod zeme a vypľúval hlinu.
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„Ach, Metod... večný srandista. Poďme sa tu trochu poobzerať,“ povedal Cyril a vykročil. Nasle-
doval som ho a obzeral sa okolo seba. Všade naokolo bola pustatina. V zemi sa nachádzalo niekoľ-
ko obrovských dier, akoby sa tam niekto pokúšal vykopať základy zámku. Pozrel som sa na Cyrila 
a skonštatoval som: „Nevyzerá to tu veľmi vábivo.“ Cyril prikývol na súhlas.

„Tak kam to bude teraz?“ opýtal som sa ho. Je neskutočné, ako sa tá doba mení. „Máme pred 
sebou poslednú výpravu, a to do roku dvetisíc dvadsať. Priprav sa, oproti predošlým rokom to bude 
veľká zmena,“ upozornil ma Cyril a nasadil si slúchadlá. Spravil som to isté a už o malú chvíľu som 
pristál, ako inak, na veľmi tvrdej zemi. Vedľa mňa sa váľal Cyril. „Tieto pristátia mi chýbať nebudú,“ 
skonštatoval sucho Cyril. „Cyril, pozri, ako sú tí ľudia divne oblečení,“ povedal som. Prechádzali sme 
po chodníku a pozorovali ľudí.

Neďaleko stála skupinka mladých dospievajúcich ľudí, v tejto dobe sa vraj nazývajú teenageri 
[tínedžeri]. „Pozrite na to memečko,“ zahlásilo dievča s čiernou škatuľkou v ruke – myslím, že to 
volajú mobil. „Ten chalan vyzerá ako Lilianincrush [kraš],“ povedalo ďalšie dievča. „Cyril? Čo je to 
Lilianin? A memečko? A kvaš?“ pýtal som sa svojho kamaráta. „Neviem, priateľ môj. Poďme to zis-
tiť,“ povedal a vydali sme sa ku skupinke. „Zdravím vás, priatelia moji,“ pozdravil ich Cyril. „Dnes je 
niekde maškarný ples?“ opýtal sa jeden z chlapcov.

„Neviem, čo je maškarný pes. Chcel som sa však opýtať, čo znamená Lilianin, memečko a kvaš?“ 
povedal zamyslene Cyril. „Liliana je naša kamarátka, a čo je memečko a crush, nie kvaš, vám vysvet-
ľovať nebudem, dedko. Aj tak by ste to nepochopili,“ mávlo dievča rukou a ostatní sa začali smiať. 
„Akýže dedko, veď nemám ešte ani tisíc deväťsto rokov,“ zamračil sa Cyril a mladí sa opäť začali 
smiať. „Ten je dobre chytený na hlavu. Ale, ujo, podobáte sa na tých dvoch týpkov, ktorí neviem čo 
spravili, myslím, že sa volali Cyril a Mentol alebo tak nejak,“ povedalo zamyslene dievča. „Akýže 
Mentol, som Metod. A ako to, že neviete, čo sme spravili? Veď vďaka nám rozprávate týmto jazykom 
a píšete znaky do tých vašich škatuliek, ktoré voláte mobily,“ ozval som sa aj ja. Táto doba sa mi ne-
páči. Za mojich čias bol oveľa lepší režim než toto. Veď tie deti ani nevedia, kto sme. A nazvali ma 
‚Mento‘. „Ujo, dajte sa radšej vyšetriť,“ povedal so smiechom chlapec. „Ale ja predsa nie som chorý. 
V roku osemsto päťdesiat sme nechodili k lekárovi len tak. Muselo to byť niečo naozaj vážne, viete, 
deti,“ vysvetľoval som im. „On je naozaj vadný,“ ozval sa ďalší človek, no nevedel som sa rozhodnúť, 
či to bol chlapec alebo dievča. Vyzeral ako chlapec, no rozprával ako dievča. „Deti, čo vás to v tej škole 
učia?“ pokrútil Cyril hlavou. „Ľudia, vypadnime odtiaľto, títo dvaja sú fakt divní,“ povedal niekto 
a všetci odišli. „Boli to naozaj divní ľudia,“ skonštatoval som. „To teda áno. Nie si hladný? Mám tu 
nejaké mince, tak by sme mohli zájsť do nejakého pohostinstva, čo myslíš?“ navrhol Cyril.

„Tak poďme,“ súhlasil som. Ľudí sme sa pýtali na cestu a všetci sa na nás pozerali tak divne. Ko-
nečne sme našli nejaký hostinec a zistili sme, že sa u nich nazýva ‚reštaurácia‘. Sadli sme si a o chvíľu 
k nám prišiel nejaký muž v čierno-bielom oblečení s knižkou v ruke. Je toto nebodaj knižnica alebo 
čo? „Dobrý deň, čo si dáte? Ak vám môžem ponúknuť, dajte si pizzu Hawaii alebo sushi, sú to naše 
špeciality,“ usmial sa. „Doneste nám teda ten Kavai, či ako ste to hovorili,” povedal Cyril. „Hawaii. 
O chvíľu to bude,“ zahlásil a odišiel. „Čo je ten Hawaii?“ opýtal som sa Cyrila. „Neviem, ale ochut-
náme to,“ povedal. „Tak tu je to. Poprosím vás šesť eur,“ hovoril muž a niečo písal. „Čoho?” opýtal sa 
nechápavo Cyril. „Eur. E-u-r,“ vyhláskoval pomaly. „Nech sa páči,“ položil mu na stôl jednu mincu. 
„A čo je to ‚eur‘?” „Pane, prepáčte, ale berieme len eurá,“ povedal muž. „Prepáčte, neviem, čo to je. 
To  je nejaké exotické ovocie?“ opýtal sa. „Ehm... Nechajte tak, bude to na účet podniku,“ povedal 
a odišiel. „Čo to hovoril?“ opýtal som sa Cyrila. „Neviem, hovoril o nejakých fretkách alebo eurách, 
alebo o čom. A videl si to jeho ošatenie? Čo sa to stalo s našimi koreňmi?“ pokrútil hlavou. „Ochutnaj-
me teda tento novodobý pokrm,“ povedal som. Vyzeralo to chutne. Boli to také trojuholníky a na po-
vrchu boli nejaké žlté kocky. „Neviem, ako to vyrobili, ale je to chutné.“ Cyril si kúsok odtrhol a vložil 
do úst. Skúmal trojuholník v ruke. Pokýval ramenami a pokračoval v jedení. Keď sme dojedli ten 
výdatný pokrm, oprášili sme si ruky a naše plášte. Vyšli sme von z ‚reštaurácie‘. „Do kelu! Zasa mám 
zo sloviny päťku! Načo ten Ľudovít Štúr vymyslel tú blbú slovenčinu?“ doniesol sa k nám rozzúrený 
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hlas. „Ľudovít Štúr? Nie je ti to povedomé?“ opýtal sa ma Cyril. Pokrútil som hlavou. „Poďme už na-
späť, toto cestovanie je unavujúce...“ zazíval som a podal Cyrilovi slúchadlá.

Opäť sme sa ocitli v nám už známom víre. Ocitli sme sa v tej istej prázdnote ako predtým.
„Ty, počúvaj. Asi mám crush na tie ženy, čo sme stretli v roku tisíc deväťsto dvadsaťpäť,“ zadíval 

sa na mňa Cyril. „Tak to máš smolu, kamarát,“ skonštatoval som. „Poďme si pozrieť nejaké memeč-
ka o svätých, čo ty na to?“ Cyril prikývol a vytiahol z vrecka džínsov mobil. Podvihol som obočie. 
„Na Aliexpresse majú celkom fajn veci,“ zaškeril sa na mňa. „To som zvedavý, čo tam zas nájdeme...“
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Noemi Nemčeková 
Vierozvestci

cesta dlhá na hornú zem
v batôžku viery kus
to dobre viem
pre bedač
pre knieža
s trblietkou hrdosti
kresťanstvo zapustí
v srdciach tej márnosti
bitiek a podlostí
chlapíci z rehole
opášu sutany
putujú ďaleko
slovanstvom čakaní
bratsky si podelia
úlohy strádania
po prašných cestách
i cestách hľadania
s nádejou spočinú 
v tej krajine kráľa
žezlom zas máva
na pozdrav slaviansky
dvom bratom solúnskym
kláštorné múry
učenci objali
kde vojna zúri
lásky sú vazali
a v rímskych obradoch
pečatne vtláčali
jazyka poryv
i slovo Biblie
čo nikdy nezbelie

len v reči ľudu
hlásali Slovo
až neskôr budú
hrdohlavo
hlásiť sa k predkom
sebavedome
dedičstvo otcov
zachovaj nám Pane
náturu slávičiu
spevavé ódy
ni vojny nezničia
nespravia škody
na poliach bitevných
odmäk len v srdci 
maj
kázaní Kristových 
drž sa
a hraj
hraj srdce zmäknuté
dedičstvo otcov
zachovaj nám Pane
rozvahu
pokoj len
v duši
keď prišelcov
tuší
do krajiny zas
tvoj srdca mráz 
nech nie je darom
sebeckým
vítaj ich láskyplne
tak zachováš nám dedičstvo
Pane
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Slávka Jalčová 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Zdravíme, ľudkovia! Jak to ide?

Tu Cylo a �etty� C��eli �y �me ko�e��e uvie�� �a �rav� mieru v�et� �etty� C��eli �y �me ko�e��e uvie�� �a �rav� mieru v�et��etty� C��eli �y �me ko�e��e uvie�� �a �rav� mieru v�et�
ky do�ady a ��ekulá�ie okolo �a�i�� o�ô�� Li�ti�a, ktor� držíte, 
je �ravdivá a jedi�á �od�over�á vý�oveď o �a�i�� životo���

Sme �ol���ki �ratia, ktorí k Vám �ri�li ako vierozve�t�i� 
Pri�ie�li �me Vám �iele� vieru, ale i �í�mo� S �ra�ekom, �i ako 
d�e� vravíte: „�e a�d my �ro“, �me �a �kuto��e �adreli, a�y �me Vám 
uľa��ili u�e�ie �o �ajvia�� A to �me mali t� �e�� ma� vy�ikaj��i�� 
žiakov! Nie ako tí d�e��í� Samé �eviem, �e���em, �e�udem���

Zjav�e �te �o�uli, ale�o �re�ítali �a Wiki�édii do�ítali, že 
�me � �rá�kom o�aja zomreli� Ha�, to Vá� deji�y krá��e oklamali! 
Na �zemí Veľkej �oravy �me za�li za rodi��ým z�ámym �ratom Levom� 
V �kuto��o�ti �me a�i �evedeli, � kým máme t� �e��� Uvítal �á� ako 
�ravý�� �riateľov a �o��kol �ám ví�o� Naj�rv �me odmietali, �o 
�ako�ie� �á� �re�ovoril, a�y �me �i každý od��li�li a��oň tro�ku� 
A to �ola �ajvä��ia ��y�a �a�i�� životov!

Lev �e�ol m�í��, ale al��ymi�ta� Vyvíjal elixír �e�mrteľ�o��
ti� Nevieme, �i �ám �o do ví�a �alial �a���vál ale�o �á�odou� 
Pre otra��é kŕ�e �me �a �o �ejako za�udli ��ýta�� Dl�á �i�tória, 
ktorou �me �i ako �e�mrteľ�í �re�li, �y Vá� zjav�e �ezaujímala, 
tak mi dovoľte rý��lo zo�umarizova�, ako �me mo�li tak dl�o ži� 
�a tomto �zemí �ez �rezrade�ia�

Každý�� �ä�de�iat rokov �a �re��vame zo Slove��ka do Če�ka, 
�otom do Poľ�ka, až �a te�to kolo�e� z�ova vráti �a Slove��ko� 
Ide�titu �me �i ��rá�ili �o�a� dvo�� voje� a m�ož�tva �e�okojov� 
Pod�orovali �me Št�ra a �ri�e�tovali �me �em, a�y �me mo�li v o�em�, a�y �me mo�li v o�em�
de�iatom deviatom za�tr�ga� kľ��ami �a �áme�tí� Teraz žijeme 
v Če�ku, �o dia�ie �a Slove��ku �ozorujeme veľmi dô�led�e� 

Za tie roky �me �oli �vedkami m�ož�tva vy�álezov a �okrokov� 
Videli �me umiera� �a�i�� kamarátov a vymieňa� �i �toli�ky �o�
litikov v �arlame�te� Nikdy �me �a � �ratom �eu�adili – �olo �y 
to veľmi �e�ríjem�é vy�vetľova� �vojej o�emde�iatro��ej ma�želke, 
�re�o �e�tar�em� Bok �o �oku  �me videli m�ož�tvo udalo�tí, ktoré 
otria�li �a�ou kraji�ou a z��a�t�ili �a  o�láv rôz�y�� výro�í�

Koľko �okrokov videli o�i, ktoré �a �ozeraj� v tomto mome�te 
�a �r�ty ta��uj��e �o kláve��i�i, �ri�liž�e toľko videli aj ��ad�
kov� Tro��u �me �a � Cylom roz�uľovali, keď �í�a�ý text �a�radili 
�iktogramy� �y�lím emotiko�ov� Teda, Vy i�� �kôr �udete �oz�a� ako 
Emoji� 

Ktokoľvek �te, veľmi Vá� �ro�íme, a�y �te �ám �omo�li �íri� 
o�vetu a m�dro�� ako �me ju my dvaja �írili od roku 864� A��, to 
�oli �a�y! V�et�i vedeli �oveda� „Pro�ím“ a „Ďakujem“� Že�y �oli 
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vz�e�e�é, muži �rdí, deti rozko��é� D�e� �� že�y �rdé, muži roz�
ko��í a máloktoré die�a vz�e�e�é, keď mu z ��t id� �amé vy�ra�é 
�lová uli�e� 

Deti �a �a�áňali �a l�ke za motýľmi a �ie �red zrkadlom za oz�a�
�e�iami „Pá�i �a mi to“� Čím via� �ríležito�tí �a komu�iká�iu �me 
�i ako ľudia �a�li, tým me�ej �i �avzájom rozumieme� Na�e vzá��e 
�lovo, �lovo, ktorému �me Vám �omo�li �orozumie�, �a �talo �i�ím, 
o�talo le� o�y�aj�ým zr�kom �ra��u v z�o�e moder�é�o života�

Dra�í adre�áti, odovzdajte môj �ozdrav �vojim �riateľom 
a �ro�ím, �omôžte �ám vráti� krá�u �lova medzi ľudí�

A, ak �a �red�a le� roz�od�ete, že te�to odkaz �udete zdieľa� 
�a i�ter�ete, oz�a�te �á� �a��tagom #Cylo&�etty� Veľmi radi Vám 
dáme �rdie�ko �a I��tagram, ak �a Vá� �rí��evok �ude týka� �avrá�
te�ia �lova medzi moder�ý�� ľudí�

S �ozdravom

Vá� Cyril 
a �o�ad je�o rame�o �ľadia�i Metod
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Dominika Sághiová
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Mária Pátková
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Černokňažník Kazimír a jeho tri úlohy
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Dominika Sághiová 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Celý tento známy príbeh začal dávno v Nitre,
keď jedného dňa Rastislav uvažoval chytre.
On videl význam v kresťanstve, chcel upevňovať štát,
rozširovať vzdelanie a skultúrniť svoj hrad.
Panovník to bol on smelý, mal s ríšou plánov kopu,
jedného dňa o Solúne našiel v knihe stopu.
Poslal preto posla do ďalekého kraja,
tam zohnal mu on učiteľov a vrátili sa traja.
Prvý z nich bol Metod a druhý bol Cyril,
práve tento okamih sa do histórie vyryl.
Skôr ako však Konštantín prišiel so Slovanmi do styku,
doma si šunky neváľal, vymyslel nám hlaholiku.
A tak na Veľkej Morave sa rozmohla kultúra
chlapci boli šikovní, vytvorili základy pre Štúra.
Hlaholika Slovienom sa veľmi ťažká zdala,
pritom iba 38 grafických znakov mala.
Učili sa Slovieni čítať písať knihy,
kde tu prví grafiťáci robili aj do skál ryhy.
Neskôr žiaci Cyrila prišli s novinkou v písomnom styku,
vymysleli nový štýl, dali nám cyriliku.
Písmo sa im podarilo poskytli aj záruku,
vtedy ešte netušili, že vytvorili azbuku.
Dnes by bratia len plakali, keby vrátili sa v čase,
všetky krásy toho písma už sú dávno pasé.
Dnes by veru neverili, koľko rečí pozná svet,
že kvetu sa povie flower a in front of je pred.
Ideálne keby spoznali raz Štúra,
to by bola pre Slovensko jazyková kúra.
Návrat týchto chytrých chlapcov by mal dnes obrovský ohlas,
možno by aj Boris Filan vydal nový Proglas.
Keď im ešte pošepneme, že už slobodní sú kňazi,
na prehliadku Slovenska možno aj Gorazd dorazí.
Bola by to česť vidieť ich všetkých spolu,
kým nevymyslia stroj času, máme veľkú smolu.
Nehaňme si, Slováci, jazyk svojho rodu,
nechcime byť šik a in, páchame len škodu.
Buďme hrdí a spomeňme si na solúnskych bratov,
nech sú pre nás osohom a nie to stratou.
Nech si ľudia pamätajú, že nebola to ľahká cesta,
aby mladým k pravopisu reč bola nevesta.
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Zabudnime na smajlíky, lajky, sharring, message,
keď nehútoríš po našom, tak radšej na mňa nesyč.
Raz dva prídu Cyril Metod, na dvere zaklopú,
pamätaj si na veky ich pre nás prospešnú stopu.
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1. Každý deň je slnko. Aj keď zaprší.
V každom kúsku zeme.
My oddávna, ľud človečí,
na tejto hrude, drieme.

2. Každý deň je slnko. Lúče šteklivé.
V každom kúsku zeme.
Človek svojou rukou oddávna,
jej odoberá plevel.

3. Každý deň je slnko. Či leto je, či mráz.
V každom kúsku zeme.
Tu človek vie byť človekom,
to oddávna už vieme.

4. Tu človek vie i bojovať,
i budovať, i márniť.
Tu vie byť lepším človekom,
i postrach medzi pánmi.

5. Si ty človek ľahostajný?
Či predok Slovana?
Či by ľud, čo kupca kráľom zvolil,
chcel ťa za vladára?

6. Netlač svoju bránu hrdla dokorán,
lež nechaj zavrené.
Nech vieš, z ktorej zeme hrudy,
máš ty korene.

7. I v ten deň slnko svietilo.
I na dieťa, i žriebä.
Keď veľký, menom Pribina
sa vzdáva svojej zeme.

8. Bo mocný vladár Mojmír zvaný,
z Moravského kniežatstva,
to Nitrianske s týmto spojil
a vznikla Veľká Morava.

9. Tu históriu píše nie jeden,
lež viac veľkých ľudí,
čo prinášali ľudom hojnosť,
i koše plné biedy.

10. Keď Pribina odišiel,
nevešal si hlavu.
Postavil si hradisko
blízko Balatonu.

11. Kým stál veľký Blatnohrad
na opačnej strane,
mocný Mojmír panoval
na moravskom tróne.

12. Kto však v ťažkých časoch
ľud môj povedie,
keď sa moja duša
zo sveta poberie?

13. Nitra moja drahá,
sídlo toľkých kráľov,
kto bude tu prebývať,
za víťaznou bránou?

14. Po smrti vladára,
kráľ Ľudovít veril,
že synovec Rastislav,
bude ako Mojmír.

15. Podporovať jeho,
franského kráľa
a jeho mať jediného
naozaj za vladára.

16. Dobre sa však prerátal,
osud s ním hrá v karty.
Rastislav sa z vlády vymanil
a robí si z kráľa žarty.

17. Chcel však ľud svoj pozdvihnúť –
mrcha je bieda, žobrácka.
Do vienka mu darovať
kus duševného bohatstva.

18. Jeho prosby vypočul cisár.
Volal sa Michal III.
Poslal mu, dnes hrdosť Slovanov,
dvoch bratov svorne spätých.

Veronika Kováčová 
Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
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19. Aj ty ich poznáš, určite.
Tých pozná aj pamäť vekov.
Sú vytesaní v kameni,
i v dušiach našich predkov.

20. A čo je svetom svet,
to človek každý vie,
že pokiaľ duša zostáva,
národ nezhynie.

21. Tu prišli z veľkých diaľav,
dvaja múdri muži,
nesúc vzácny klenot.
Mená mali zvučné – Konštantín a Metod.

22. Hovorili jazykom ľudu
a ľudia si ich preto vážili.
Boli to ľudia múdri a učení.
Aj písať aj čítať vedeli.

23. Boli aj nábožní, aj poriadni.
Slovo Božie učili.
Pri každej príležitosti,
zákonmi sa riadili.

24. Ľuďom dali dušu do tela
a do rúk srdce národu.
Keď jedného dňa bez ostychu,
dali mu písmo – hlaholiku.

25. Mali i svojich žiakov.
Vedeli, že nebudú tu večne.
Preto neskôr založili
slovanské učilište.

26. Pánovi, veľa času ubehlo však.
Rástli lúky, bučiny...
Kdeže sú tie pekné roky,
keď mu sily stačili.

27. Mal synovca Svätopluka.
S Frankami bol kamarát.
Bál sa jeho mladej sily,
chcel by ho dať zmárniť rád.

28. Mal však veľmi bystrý mozog
ten náš slávny Svätopluk.
Vydať dal ho bez milosti
do nepriateľových rúk.

29. Priateľstvo trvalo však
iba chvíľu maličkú,
Svätopluk si sadol totiž
na najdôležitejšiu stoličku.

30. Otočil sa chrbtom Frankom,
srdce mu ukradla Morava.
Pokračoval v budovaní,
teraz už svojho národa.

31. A budoval aj zveľaďoval,
ríšu na pevnú a mocnú premenil.
Preto dostal druhé meno –
najväčší kráľ Veľkej Moravy.

32. Veľa vody pretieklo však,
synovia sú už dospelí
a tak si ich zavolal on,
ku smrteľnej posteli.

33. Existuje o tom povesť.
V čítankách sa dočítaš.
Že bol kráľ a mal troch synov.
Bol to veľmi pekný čas.

34. Potom však kráľ stratil sily,
musel ríšu odovzdať.
Každý z jeho veľkých synov,
musel v ruke prútik mať.

35. On ich zviazal dohromady
a prikázal prelomiť.
Či veríte a či nie,
nie a nie ich povoliť.

36. Potom každý, ten svoj vlastný,
polámali na drobné.
Posolstvo im otec predal,
že sú im veľmi podobné.

37. Že keď všetci vedno pôjdu,
dobre sa im bude žiť.
A že ak sa nerozídu,
budú mať i blahobyt.

38. Čo si myslíš čitateľ?
Vyšlo im to tak?
Boli svorne pohromade ?
Čo sa mohlo stať?
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39. V skutočnosti boli traja
a všetci si chceli brať.
Pre krajinu mali význam –
každý bol jej kat.

40. Mojmír, ten bol veľkým vládcom.
Svätopluk zas pod ním stál.
Nitrianske kniežatstvo mal,
iný kraj mu neostal.

41. Posledný syn Predslav,
o ňom toľko vieme,
že mal oblasť Bratislavy
a tiež podriadene.

42. Svätopluk však nezniesol
Mojmírovu vládu.
Preto s bratom bojoval
každú voľnú chvíľu.

43. A ako to už býva,
keď sú zvady, hádky, pletky,
rozpadla sa krajina
na menšie – väčšie celky.

44. A tak aj ľudia v živote –
sú slabí, každý sám.
Ale v celku – ako skala,
čo na nej stojí chrám.

45. Počuj, človek!
Zastaň chvíľku.
Upri oči do neba.
Toto, to je história aj slovenského národa.

46. Spomenutí boli všetci
dôležití z týchto čias.
Lebo jeden nestačil by,
všetci tvoria jeden hlas.

47. A keď budeš počuť o tom,
že bola Veľká Morava,
spomeň, že smrť nad životom
nie vždy musí vyhrávať.

48. Volá sa to dejiny.
Pamiatky a spisy.
To, čo tvorí ľudí, svet,
čo v sebe nesieme si.

49. I vtedy slnko svietilo.
Veď svetlo patrí ku dňu.
Tak história ostane –
len nezabudnúť!
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Natália Štefancová 
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Kedysi dávno Leon a Mária boli manželmi, 
Leon bol vojak a ľúbil Máriu veľmi.
Mária bola láskavá a milá,
ktorá mu porodila druhého syna – Konštantína.
Jeho otec bol prísny a spravodlivý,
chcel, aby jeho syn bol tiež, trochu iný.
Ako chlapec pomaly rástol,
odlišný od ostatných chlapcov bol. 
Sedemročný Konštantín raz mal sen v noci,
ktorý sa mu prisnil z božej moci.
Veľký kráľ mu podal zlatý prsteň do dlaní,
mal si vybrať jedno z dievčat, no on sa stránil.
Nakoniec si vybral jedno dievča milé,
všetky poznal, okrem tejto jedinej.
Kráľ vyhlásil: „vybral si si nebeskú bytosť,
jej vznešené meno je Sofia – Božia múdrosť.“
Keď zavčasu ráno z postele vstal, 
nad snom ešte dlho premýšľal.
Múdrosť bola jeho sprievodkyňa každý jeden deň,
v škole sa mu posmievali, že sa ukazuje len.
Nechceli mu veriť, že má takú pamäť a múdrosť ,
všetci naňho kričali: „ A už stačí, dosť!“
Konštantín mal obľúbeného krahulca, ktorý raz zmizol,
smutný dlhší čas zo zmiznutia bol.
Smútok za krahulcom mu zmiernil jeho otec, 
keď mu vravieval, že Boh má  s tebou plán, on to tak chcel.
Sú to začiatočné skúšky v živote tvojom,
s tvojou matkou ťa nosíme v srdci, syn môj.
Konštantín sa stal onedlho knihovník,
chodil ku nemu nejeden návštevník.
Neskôr odišiel do kláštora,
vedel, že Boží hlas ho volá. 
Napokon ušiel zo školy raz,
hoci cisár platil jeho vzdelanie včas.
Našťastie ho žiadno nepotrestal,
aj keď jednu úlohu splniť mal.
Cisár hrdý titul „Filozof “ mu udelil,
lebo jeho múdrosť, vďaka činom uveril.
Keď pokračoval vo svojej ceste, dali mu vypiť jed,
čakali, či pred ich očami zomrie hneď.
Dopočul sa, že na vrchu Olymp žije jeho brat,
stretnúť sa s ním chcel, tak by bol rád.
Metod asketický život ako pustovník žil, 
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ktorý šírenie viery Konštantínovi sľúbil.
Knieža Rastislav, raz v jeden deň,
zmeniť systém v ríši chcel.
Vyslal posolstvo do ďalekej Byzantskej ríše,
ako sa už teraz v dávnych spisoch píše.
„Cisár pošli ku nám učiteľov písma a viery, 
dúfam, že prídu na naše územie, tomu verím“!
Písal sa rok 863,
keď ku nám prišli vierozvestci.
Nikto netušil, kto sú tí muži,
orol nad ich príchodom krúžil.
„S akým posolstvom ku nám prichádzate,
a čo nové a osožné pre nás máte“?
Vlastné písmo Slovieni nemali,
na Konštatínovo slovo, súhlas dali.
Najskôr je vytvoriť písmo potrebné,
potom sa všetko stane osožné.
Prosil Boha každý deň o pomoc, 
nech mu ukáže svoju moc.
Konštantín načúval každý zvuk, ktorý kreslil ako písmeno,
novej abecede zvanej hlaholika dal meno.
Bratia hneď začali napĺňať svoje poslanie,
z každej strany ríše počuli volanie.
Školu sloviensku prvú oni založili,
žiakov v nej písať správne učili.
Otvárali im aj brány hudby v chráme,
šikovných učiteľov a žiakov máme.
Dobrý chýr o bratoch obletel celú krajinu,
potešili tým nejednu rodinu.
Robili zázraky, uzdravovali ľudí,
priviedli k viere toho, kto blúdil.
Samotní biskupi ich obviňovali,
prečo tvoria nové písmo, keď už tri jazyky mali.
Až raz v jeden pekný deň,
splnil sa bratom sen.
Obhájili pred pápežom sloviensku reč,
boli šťastní, keď odchádzali od neho preč.
Začali sa slúžiť omše sväté,
všetko bolo s bratmi späté.
Chorý a vyčerpaný Konštantín býval,
druhé meno Cyril prijal.
Vedel, že sa blíži jeho posledný deň,
prikázal Metodovi, aby posolstvo sa nebál šíriť len.

Za arcibiskupa Metod vysvätený bol,
dali ho hneď do žalára, aj keď vinný nebol.
Sklamanie vo svojom vnútri skrýval,
každým dňom opustenejším býval.
Po prepustení v chráme posledné slová zašepkal,
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a na rukách kňaza svoj život dokonal. 
Dobrodružný život nemali  jednoduchý,
o ktorom človek dnes nemá ani potuchy.
Čo všetko  museli v živote zvládnuť,
bola to náročná a nekonečná púť. 
Písmo, reč, vieru  nám do života dali, 
sväté knihy s láskou prekladali.
Zostanú navždy pre nás veľký vzor,
aj keď slnko zájde za obzor.
Ich skutky, viera, posolstvo nech sa zachová vždy,
veď o vás bratoch vie skoro každý.
Preto na bratov Cyrila a Metoda nezabúdajme,
v úcte a pamäti ich navždy majme.
Svätý Cyril, svätý Metod, orodujte za nás, 
piateho júla si pripomíname sviatok váš.
Stali ste sa patrónmi Európy obaja,
viera, písmo,  kultúra nás s vami spája.
Priniesli ste nám vzácny veľký dar,
ktorý nám Boh cez vás  daroval. 

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane,
je to jediný poklad, ktorý od sv. Cyrila a Metoda máme!
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Mária Pátková 
Zo spomienok Adelaide, dcéry Wilhelma I., manželky Pribinu, 
kniežaťa Nitrianska, Roku Pána 833, hradisko Devín 

Keď som prvýkrát vstúpila na územie Nitrianska, pršalo. Nebolo to práve prívetivé privítanie budúcej 
kňažnej. Počasie však dokonale vystihovalo moju náladu. Vychovali ma v duchu tradícií, už od útleho 
veku mi bolo jasné, že z lásky sa nevydám. Niekde hlboko v mojom srdci však stále driemala nádej, že 
môj osud bude iný. Nádej zhasla v momente, keď môj otec vyhlásil, že mi našiel ženícha.

Iba vďaka dobrej výchove sa mi podarilo zmieriť s otcovým ortieľom. Živila som v sebe slabý pla-
mienok viery, že môj ženích bude dobrý kresťanský muž, mocného postavenia a z významného rodu. 
Aké len bolo moje prekvapenie, keď  som sa dozvedela, že môj nastávajúci je Slovan odkiaľsi spoza 
Moravy a ešte k tomu pohan.  

Volá sa Pribina a je to vládca rozsiahleho územia, vraveli. Spravuje Nitrianske kniežatstvo, je 
mladý a udatný, bojuje proti posledným zvyškom Avarov na juhu svojho územia.  

Pekná predstava, len čo je pravda. Ale čo z toho mám ja? Vzdelaná, kresťanská dcéra bavorského 
kniežaťa? Čo ak to bude bezohľadný tyran? Počula som dokonca, že pohania uznávajú mnohožen-
stvo. Také čosi je predsa pre kresťanský svet neprípustné.  

Do svojej novej vlasti som šla znepokojená a neistá, so strachom o svoj ďalší osud. Prvý krát sme 
sa videli na obrade. Skutočne bol mladý, len o pár rokov starší odo mňa. Nuž a musela som priznať, 
že bol veľmi príťažlivý.  

Príťažlivá však, na moje prekvapenie, bola aj Nitrava, jeho panstvo. Až v týždňoch nasledujúcich 
po svadbe som objavila jeho krásu a rozľahlosť. Samotné kniežacie centrum bolo veľké, žilo tu množ-
stvo ľudí, sídlo doslova pulzovalo životom. Drevené slovanské príbytky síce boli odlišné od vyspelejších 
bavorských, no boli omnoho útulnejšie a kniežací dvorec bol priestranný a pohodlný. Nitrania boli 
prajní ľudia a z ich správania ku mne i k manželovi bolo jasné, že svoje knieža majú radi. Jediné, 
s čím som sa nevedela zžiť, bolo posvätné miesto plné modiel bohov – dubový háj neďaleko hradiska, 
ktorý jasne symbolizoval vierovyznanie obyvateľstva.  

Môj manžel ma prekvapil svojou srdečnosťou a vzdelanosťou. Bol otvorený rozhovorom. Prvé 
spoločné dni, niekedy aj noci, sme trávili rozhovormi, prechádzkami po okolí a ja som cítila, že sa 
vo mne niečo láme. Pribina mi otvoril svoje srdce, ktoré bolo až zarážajúco podobné môjmu. Prejavil 
city, o ktorých som si myslela, že ich žiaden muž nedokáže ani pomenovať. Zamilovala som sa.  

Cítila som, že ani on nie je voči mne celkom ľahostajný. Hoci striktne dodržiaval zákony svojej 
viery, neobmedzoval ma. Dokonca mi vyhradil miestnosť v našom dvorci, kde som sa mohla, nikým 
nerušená, venovať modlitbám. Netrvalo dlho a ja som zistila, že som spokojná so svojím životom 
i osudom.  

Onedlho sa nám z našej lásky narodil syn. Dali sme mu meno Koceľ. Je to franské meno, čím mi 
Pribina opäť dokázal svoju lásku a oddanosť. Krátko po narodení nášho dieťaťa mi manžel dal jeden 
z najkrajších darov aké som si vedela predstaviť. Rozkázal postaviť kostol, riadny murovaný, v ktorom 
ako sám tvrdil, nájdem dôstojné miesto pre svoje modlitby.  

Moje šťastie bolo neopísateľné. Nielen zo samotného kostola. Ako kostol rástol, zvyšoval sa aj 
Pribinov záujem o kresťanské vierovyznanie. V predvečer vysvätenia nášho kostola sa mi manžel pri-
znal, že sa rozhodol dať pokrstiť. Moje srdce zaplesalo nadšením a hoci nespomenul konkrétny dátum 
jeho krstu, bola som nevýslovne šťastná.  

Náš kostol prišiel vysvätiť Adalrám, arcibiskup až zo Soľnohradu. Stalo sa tak roku Pána 828. 
Pribinov kostol v Nitrave bol zasvätený sv. Emerámovi, na počesť mojej rodiny, ktorej je tento svätec 
významným patrónom.  
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Od tohto času som pravidelne navštevovala nový svätostánok. Ku kresťanskej viere som viedla 
aj nášho syna. Pribina sa mi zdôveril, že začal premýšľať nad pozvaním franských kňazov a mníchov, 
aby učili jeho ľud novému náboženstvu. Priznal, že význam kresťanstva vzrastá každým dňom a vie-
ra v starých bohov v novom svete viac nemá svoje miesto. 

Veril, že ak sa dá pokrstiť vládca, ľud bude nasledovať jeho príklad. Ako to však už v živote býva, 
človek mieni – Pán Boh mení. Z Pribinovho krstu zišlo, neostával naň čas.  

Nitriansko čelilo Moravskej hrozbe, knieža Mojmír sa pokúšal zabrať naše územie. Božie cesty 
sú veľmi nevyspytateľné, a tak sa stalo, že roku Pána 833 sa Mojmírovo vojsko prirútilo k nitrianskym 
palisádam. Po roky sa ťahajúcom vyjednávaní medzi vladármi Mojmírovi došla trpezlivosť a rozho-
dol sa územie dobyť silou.  

Nitrianski obrancovia na útok neboli dostatočne pripravení. Z Hostihradu dorazila niekoľko 
násobná presila. Došlo k ostrému vyjednávaniu a Pribina dostal na výber. Buď Mojmír začne útok 
a Nitravu do základov vypáli, tak ako to urobil v neďalekom hradisku Pobedim, alebo Moravan ušetrí 
obyvateľov Nitravy a vytvorí novú Veľkú ríšu. Pribina aj s rodinou však musia z kniežatstva navždy 
odísť.  

Môj muž sa rozhodol podľa svojho najlepšieho svedomia a v duchu novoosvojených kresťanských 
tradícií. Vybral si osud vyhnanca, Nitrava s jej obyvateľmi preňho znamenala celý svet. Zaprisahal sa, 
že sídlo nikdy neuvidí v plameňoch alebo jej obyvateľov trpiacich pre hrdosť ich pána.  

V polovici roka 833 sme Pribina, ja, náš syn a zopár sluhov opustili Nitravu so slzami v očiach. 
Môj manžel sa rozhodol hľadať útočisko vo Východnej marke a zároveň si zaumienil vybudovať pan-
stvo, ktoré bude podobné tomu Nitrianskemu a ktoré mu už nikdy nikto nevezme. Ešte pred odcho-
dom z Nitravy sme poslali rýchleho posla Ľudovítovi Nemcovi, kráľovi Frankov. Posol niesol žiadosť 
Pribinu o krst v meste Traismauer. Keď tam dorazíme, budem ako vždy stáť po jeho boku.  

V čomkoľvek, čo nám Boh pripraví, bez ohľadu na veľkosť možných prekážok, budem svojmu 
manželovi oporou. Náš osud i budúcnosť sú neisté. Ja však verím, že naša láska vydrží všetky skúšky 
a práve na jej pevných základoch spoločne vybudujeme domov kdekoľvek na svete. 
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Renáta Masarovičová 
Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka 
(Rozprávanie)

Narodil som sa na mieste, ktoré sa preslávilo mocnými a významnými panovníkmi. Miesto plné skry-
tých a neodhalených príbehov. Tým miestom bola Veľká Morava.

Moja mama si často chodievala sadnúť k potoku neďaleko jej domu. Vždy si sadla na obrovský 
kameň vedľa potoka a spievala. Či už spievala ľudové piesne alebo modlitby, jej hlas bol čistý a než-
ný tak ako ona sama. Jej múzou bolo to, čomu sama vzdávala hold – Boh, hudba, umenie, príroda 
a jazyk. Náš spôsob komunikácie a vyjadrovania ju nesmierne fascinoval. Keď zatvorila oči, otvorila 
dušu. Všetko zrazu vnímala ešte intenzívnejšie. Voda tíško žblnkotala a odnášala všetky pochmúrne 
myšlienky do ďaleka. Slnečné lúče jej dopadali postupne na tvár, telo až do srdca. Občas slnko zahalil 
dážď, ktorý jej pokropil celé telo a ona pociťovala, že na ňu dopadajú strieborné slzy. Chodievala 
k potoku každý deň za akéhokoľvek počasia. Bola to pre ňu chvíľa, keď sa cítila voľná a slobodná. Bola 
tu len ona a nik iný. Jej kúsok neba. A nateraz sa oň nechcela s nikým deliť.

Jedného dňa, keď si opäť sadala na kameň pri potoku, všimla si, že je na ňom niečo položené. 
Pristúpila bližšie. Vzala to niečo do ruky. Bol to kvet. Krásny rozkvitnutý kvietok. Neodolala túžbe 
privoňať k nemu. Jeho jemná a svieža vôňa prešla celým jej telom. Toľká krása v takom malom pre-
vedení! No musel byť odtrhnutý len prednedávnom, lebo živica zo stonky bola ešte čerstvá. „Niekto ho 
tu musel zabudnúť.“ Povedala si. Dala si kvet do vlasov a ponorila sa do svojich myšlienok. Nebolo by 
na tom nič zvláštne, keby sa príhoda s kvietkom neopakovala každý deň. Začínal ju obopínať pocit, 
že je pre ňu. Nevedela si vysvetliť, prečo by niekto každý deň trhal kvet a nechal ho na kameni. Veď na 
toto miesto nechodilo až toľko ľudí. Voľakedy si myslela, že je to jej miesto, že ho navštevuje len ona, že 
patrí jej... No teraz sa jej zmocnil pocit, že tomu tak nie je. Rozhodla sa teda, že aj ona nechá nejaký 
predmet pre neznámeho. Sňala si z vlasov sponu a položila ju na kameň. Na nasledujúci deň bola 
celá v očakávaní. Nevedela sa dočkať, či spona zmizla alebo tam zostala ležať. Keď dobehla k potoku, 
spona tam nebola!

Doma sa jej však udiala oveľa záhadnejšia udalosť. Na stole ležala ta samá spona! Jej spona! Ne-
verila vlastným očiam. Nerozumela, ako sa dostala z kameňa domov. Spýtala sa na to svojej matky. 
Avšak odpoveď jej matky ju zaskočila: „To by som ja chcela vedieť od teba, prečo bola v rukách chlap-
ca!“ Mama sa začervenala a sklopila zrak. Takže nejaký chlapec jej nechával každý deň kvietky pri 
potoku. Hoci ju to vnútorne potešilo, bála sa a nevedela, čo povedať svojej matke. „Stratila som ju.“ 
Odpovedala stroho. Jej matka jej hneď na to povedala: „Tak to máš šťastie!” Nasledujúce dni jej vŕtalo 
v hlave, kto by mohol byť onen neznámy chlapec. Premýšľala a dumala, no na nič neprišla. Už ju ani 
kvety nečakali na kameni. Akoby neznámy odišiel a všetko sa skončilo. No nebola to pravda. Onedlho 
sa predsa len stretla s neznámym. Stretli sa pri potoku, avšak tento raz mal kvet v ruke a sám ho po-
dával mojej mame. Bol to prostý a šľachetný muž, ktorý si získal nielen srdce, ale aj ruku mojej mamy.

Keď som prišiel na svet, mama mi požehnala, aby som bol svätý a aby ma Boh sprevádzal ce-
lým životom. Otec si želal, aby som rozkvitol do silného, statného a zdravého muža. Spojením týchto 
dvoch aspektov vzniklo moje meno. Volám sa Svätopluk.
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Kristína Imrichová 
Černokňažník Kazimír a jeho tri úlohy

Písal sa rok 894 a Veľkú Moravu zasiahla smutná správa o chorobe mocného a obľúbeného kráľa 
Svätopluka. Svätopluk vládol už takmer 30 rokov, vládol múdro a spravodlivo. Teraz však nastal čas, 
aby vládu nad krajinou prebral jeden z jeho synov.  A veľkomoravský ľud, s nádejou i strachom, netr- A veľkomoravský ľud, s nádejou i strachom, netr-, s nádejou i strachom, netr- s nádejou i strachom, netr-i strachom, netr-
pezlivo očakával, pre ktorého sa Svätopluk rozhodne. 

Mal na výber z troch synov - najstarší Svätopluk bol známy svojou prudkosťou. Mal svoju vlast- troch synov - najstarší Svätopluk bol známy svojou prudkosťou. Mal svoju vlast-troch synov - najstarší Svätopluk bol známy svojou prudkosťou. Mal svoju vlast-
nú hlavu a pravdu obhajoval mečom. Z neho mali ľudia strach. Stredný Mojmír bol samoľúby a všet-
ko, čo chcel, dosiahol vďaka svojim pokladom a zlatu. Bol však skúpy a zisk ho zaujímal viac ako 
vlastný ľud. Najmladší Predslav bol takou líškou medzi bratmi. Bol z nich najchudobnejší, dokonca 
ani v boji s mečom nevynikal. Ale za to bol všetkými masťami mazaný, z bratov najprefíkanejší. Ľu-
dia nevedeli, ako ho majú vnímať, pretože omnoho viac času trávil v lese medzi zvieratami, ako na 
hrade medzi ľuďmi.

Starý kráľ dlho dumal, pre ktorého syna sa rozhodnúť. Až sa napokon rozhodol ísť hľadať odpo-
veď do Sitnianských vrchov, v ktorých žil starý a múdry černokňažník Kazimír. Dúfal, že muž ovláda-
júci zaklínadlá, schopný meniť sny na realitu, mu pomôže vyriešiť jeho trápenie. Kazimírovu jaskyňu 
našiel ľahko, ležala v presnom strede na úpätí vrchu Sitno a jej pekelná žiara sa niesla do ďaleka. 

„Vitaj, Svätopluk. Už som ťa očakával!“ ozvalo sa od stola hneď, ako kráľ vstúpil do jaskyne. Kráľ 
sa preľakol, so stiahnutým hlasom začal hovoriť: „Ako si vedel, že prichádzam?“

„Som mocný čarodej, vidím do budúcnosti. Viem, kto si aj prečo prichádzaš. Pomôžem ti, ale 
nebude to zadarmo,“ nadvihol obočie a s upreným pohľadom na Svätopluka čakal odpoveď.

„S tým som počítal,“ odvetil Svätopluk. „Zaplatím ti,“ uistil ho prikývnutím kráľ.
„Nechcem tvoje peniaze, máš niečo omnoho cennejšie. Chcem to dračie vajce, čo skrývaš v pivnici.“ 
„Dobre, dostaneš ho hneď, ako sa opäť stretneme,“ odvetil kráľ po krátkej úvahe.
„Výborne!“ Zvolal Kazimír a začal niečo hľadať medzi hŕbou starých a zaprášených papierov. 

Vytiahol odtiaľ zvitok zaviazaný zlatou stuhou. „Tento zvitok napísali moji predkovia dávno predtým 
ako to bolo potrebné. Napísali ho kvôli tomuto momentu. Obsahuje totiž tri zlaté prúty a tri úlohy. 
Za každú úlohu je jeden zlatý prút. Syn, ktorý získa aspoň dva sa stane mocným a schopným vlád-
com. Upozorňujem ťa však, že pri plnení úloh môžu tvoji synovia aj zahynúť.“

Kráľ sa zháčil a s neistotou v hlase sa spýtal: „A ak nikto neuspeje, kto bude vládnuť?“ 
„Ak nikto neuspeje tak nie je nikto hoden. Vládu by v takom prípade prevzal človek so zlatým 

srdcom. Toho by ti zostalo samo nebo a ty by si ho ihneď spoznal,“ odvetil Kazimír. 
„Moji synovia sú šikovní, verím, že to zvládnu,“ vyslovil Svätopluk s nádejou v hlase. Touto 

vetou sa s Kazimírom rozlúčil a dohodli sa, že sa stretnú na svitaní o tri dni na mieste, kde padne 
na zem prvé jablko. 

Prešli už dva dni a dve noci a jablko stále nepadlo. Svätopluk už začínal byť zúfalý a stále čas-
tejšie sa prechádzal po záhrade a sledoval jablone. Noc pred termínom ani oka nezažmúril. Sedel 
pri okne a sledoval svoje ovocné stromy. A v tom sa to stalo, v čase, keď slnko už pomaly vytŕčalo 
hlavu spoza horizontu sa z najväčšej jablone odtrhlo jablko, ktoré viselo najvyššie zo všetkých. Dotklo 
sa zeme práve vtedy, keď sa aj slnko prehuplo cez vrcholy hôr. A kde sa vzal, tu sa vzal, z ničoho nič 
pod stromom stál Kazimír v dlhom čiernom plášti a svojou čarovnou palicou v rukách. Svätopluk 
neváhal a ihneď bežal vzbudiť svojich synov. O nedlhú chvíľu už všetci štyria stáli pred čarodejom 
a netrpezlivo očakávali čo im povie. Kazimír si ich prezrel popod obočie a spod plášťa vytiahol zvitok 
a tri zlaté prúty. 
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„Všetci vieme, prečo sme sa tu stretli, a tak si myslím, že môžeme rovno prejsť k prvej úlohe!“ 
Povedal rozhodným hlasom, sňal zo zvitku zlatú stuhu a rozprestrel ho. „Vašou prvou úlohou bude 
do úsvitu doviesť to najnebezpečnejšie zviera, aké sa vám podarí uloviť. Zviera musí byť živé. Na úsvi-
te sa stretneme na rovnakom mieste,“ dokončil čarodej a v kúdole dymu zmizol. Synovia osedlali 
kone a rozpŕchli sa do sveta. Svätopluk so svojou družinou zamieril na sever do pustých lesov, kde sa 
pohybovali šelmy od výmyslu sveta. Mojmír si povedal, že použije rozum a vybral sa na juh, smerom 
k zvieraciemu trhu. A najmladší Predslav vzal so sebou len jedného sluhu a zamierili smerom na zá- A najmladší Predslav vzal so sebou len jedného sluhu a zamierili smerom na zá-Predslav vzal so sebou len jedného sluhu a zamierili smerom na zá-
pad, ku Smolenickému hradu. Na úsvite sa opäť všetci stretli pod jabloňou aj so svojimi zvieratami. 
Najstarší Svätopluk prišiel so zakrvavenou košeľou a s divokým vlkom na vôdzke. Stredný Mojmír 
za svojím koňom ťahal obrovského býka, ktorému spod kopýt šľahali iskry a najmladší Predslav pri-
šiel, tak ako odišiel, len so svojím sluhom. Bratia ho ihneď vysmiali, v duchu sa obaja uisťovali, že 
prvý prút bude ich. 

„Tak ukážte, ako sa pochlapili, a vysvetlite nám, prečo práve toto zviera,“ vyzval ich Kazimír. 
Ako prvý predstúpil Svätopluk so svojím vlkom a hovorí: „Zvolil som vlka, pretože je to veľmi divoká 
a neskrotná šelma. Je to múdry a vznešený tvor. Pravý kráľ lesov.“

„Výborne, čo ty, Mojmír?“ Pochválil najstaršieho kráľ a vyzval stredného, aby predstúpil.
„Ja som priviedol býka. Pre jeho obrovskú silu, ostré rohy a kopytá, čo metajú iskry. Býk je naj-

väčšie a najsilnejšie zviera na dvore a to z neho robí kráľa dediny.“
„Máš pravdu Mojmír.“ Prehovoril tentoraz Kazimír a obrátil zrak k Predslavovi: „A ty čo? Žiad-

ne zviera?“
Predslav sa len pousmial a odpovedal: „Mýliš sa, ctihodný čarodej, doviedol som to najväčšie, 

najmúdrejšie a najnebezpečnejšie zviera na Zemi. Je to kráľ na zemi, vo vode a dokonca aj vo vzdu- aj vo vzdu-vo vzdu-
chu. Je to človek, kráľ všetkého a všetkých!“  Keď dokončil, tak po jabloňou zavládlo ticho. Až po hod-
nej chvíli ho prerušil sám kráľ: „Človek je nanejbezpečnejšie zviera na svete, o  tom niet pochýb. 
Predslav, prvý prút je tvoj!“ Pri tejto vete čarodej odovzdal zlatý prút najmladšiemu synovi a ten si 
ho strčil za opasok. 

„Tak rovno prejdime k druhej úlohe, chcem, aby ste do zajtrajšej polnoci svoje zvieratá skrotili.“ 
Zakričal Kazimír a opäť zmizol v dyme. V momente, ako to dopovedal, sa dvom starším zjavili kro-
paje potu na čelách. Najmladší sa len usmieval a vraví svojmu sluhovi Petrovi: „Si mojím druhom 
už dlho, a preto nepochybujem o tvojej oddanosti a poslušnosti, takže sa choď kľudne vyspať a zajtra 
o polnoci sa stretneme a ukážeme mojim bratom, ako sa krotí divoké zviera.“ Na to na Petra žmurkol 
a Peter mu prefíkaný úsmev opätoval. 

Keď uplynul stanovený čas, všetci sa opäť zišli pod jabloňou. Černokňažník bol však zachmúrený 
a hlavu mal sklonenú. „Určite sa pýtate, prečo sme tu iba štyria. Stala sa smutná vec, Mojmíra roztr-
hal býk.“ Keď to dopovedal, ani jeden z ostatných troch sa neubránil slzám. „Tak na jeho počesť vám 
ukážem, ako som skrotil vlka,“ chopil sa slova Svätopluka. Predstúpil, zdvihol palicu a zahodil ju čo 
najďalej. Vlk zdvihol hlavu, zavyl a rozbehol sa preč. Po chvíli sa vrátil s palicou v ústach. Všetci to 
s údivom sledovali a Svätoplukovi zatlieskali. 

„Bolo to pozoruhodné, bratku,“ preťal tleskot Predslav. „Ale moje zviera dokáže používať meč, 
chystať jedlo, zarábať peniaze, vymýšľať nové veci, ničiť mestá a mnoho iného. A čo je na tom najlep-
šie, počúva ma na slovo.“ Aby dokázal svoje slová, otočil sa na Petra a zvolal: „Prines jedlo a čašu vína 
na oslavu!“ Peter sa poklonil a zmizol v hrade. Po chvíli sa vrátil a niesol jedlo aj čašu vína. 

„Svätopluk, dokázal si skvelú vec, ale tiež som si všimol aj vlčie uhryznutie na pravej nohe.“ 
Nadvihol obočie Kazimír a pokračoval: „Zatiaľ čo aj keď ja Petrovi rozkážem, aby ublížil Predslavovi, 
tak to neurobí. To značí, že je viac skrotený ako tvoj vlk. Ale, dohodli sme sa s vaším otcom, že táto 
úloha bude bez prútov a posledná je za dva zlaté prúty, pretože je najťažšia.“ Dokončil vetu Kazimír 
a zhlboka sa nadýchol. Po nádychu pokračoval: „Treťou úlohou bude získať práve to jablko, ktoré 
určilo miesto našich stretnutí. Bude strážené vašimi zvieratami, ktoré som začaroval tak, aby vám 
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chceli ublížiť hneď, ako sa priblížite. Čas máte opäť do zajtrajšej polnoci.“ Dokončil čarodej a tentoraz 
odišiel po svojich. Kráľ sa odobral na lôžko rovnako ako jeho najmladší syn. 

Najstarší syn neváhal a vytiahol hneď na Petra meč: „Buď mi to jablko dáš, alebo ťa na mieste 
prebodnem.“ Zabudol však na fakt, že jablko stráži aj divoký vlk. Ten naňho skočil od chrbta a zahry-
zol sa princovi do krku. Svätopluk padol v momente mŕtvy na zem. Predslav zatiaľ na svojom lôžku 
rozmýšľal, akoby jablko získal, a vtom dostal spásonosnú myšlienku. Spomenul si na jazierko, hlboko 
v horách pod Sitnom, kde tancujú víly a rastú rastliny, ktoré uspia aj armádu. Obliekol sa a proti noci 
sa vybral k jazierku. Keď k nemu dorazil, slnko už svietilo nad krajinou. Zosadol z koňa a všimol si 
nádhernú ženu, ktorá ho uprene sledovala.

„Kto si a prečo prichádzaš?“ Spýtala sa ho víla. 
„Som princ Predslav a počul som, že tu rastú uspávacie rastliny. Potreboval by som ich, aby som 

sa mohol stať kráľom. Mocným a spravodlivým, rovnako ako môj otec, kráľ Svätopluk.
„Kráľ Svätopluk je dobrosrdečný a milý človek, ak mi sľúbiš, že budeš vládnuť ako on, môžeš si 

ich pár natrhať.“ 
„To ti rád sľúbim, krásna deva,“ s odhodlaním odpovedal Predslav.
Víla sa usmievala a vraví princovi: „Stačí rastliny hodiť do ohňa a v momente, ako sa ich ktokoľ-

vek nadýcha, zaspí tvrdým spánkom. Preto si uviaž šatku cez tvár, keď budeš rastliny páliť.“ 
„Ďakujem ti, krásna víla. Keď sa stanem kráľom, dám si jazierko s rastlinami do erbu ako pa-

miatku na teba.“ Zvolal pri odchode Predslav cez plece. Pod jabloň dorazil tesne pred polnocou. Kazi-
mír s kráľom oplakávali telo ďalšieho mŕtveho princa. Predslav zoskočil z koňa a hneď rozložil oheň. 
Zaviazal si šatku cez tvár a zvolal smerom k ďalším dvom mužom: „Zakryte si nos rukou, hneď!“ Kráľ 
s čarodejom ho počúvli a princ hodil do ohňa bylinky. Začal z nich stúpať hustý biely dym. Hneď ako 
sa Peter s vlkom nadýchli zaspali tvrdým spánkom. Predslavovi stačilo vziať jablko a dať ho do otco-
vých rúk.

„Predslav, ukázal si, že si rozumný, statočný a hodný vládnuť,“ povedal Kazimír pritom, ako 
Predslavovi podával zvyšné dva zlaté prúty. A tak sa najmladší Svätoplukov syn Predslav stal kráľom. 
Našiel vílu od jazera a vzal si ju za manželku a kráľovnú Veľkej Moravy. Vládol múdro a spravodlivo, 
rovnako ako jeho otec. Dokonca dodržal aj sľub daný víle a jeho erb zdobilo jazierko s uspávacími 
rastlinami. A na záver treba spomenúť, že tri zlaté prúty zazvonili a rozprávke bol koniec.



Výtvarná časť

I. kategória
1. miesto:

Tamara Krivošíková
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

2. miesto:
Laura Labantová

Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry

3. miesto:
Marta Pidíková
Cyril a Metod

Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

Lucia Časová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Samo Karko – Šimon Šoška
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Emilko Lakatos
Cyril a Metod

Karin Smerecká
Cyril a Metod

Ján Uchaľ
Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva

(Z technických príčin prácu neuverejňujeme.)
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I. kategória

Tamara Krivošíková
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Laura Labantová
Cyrilometodské dedičstvo  

ako pamäť literatúry

Marta Pidíková
Cyril a Metod

Lucia Časová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
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Samo Karko – Šimon Šoška
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Emilko Lakatoš
Cyril a Metod

Karin Smerecká
Cyril a Metod



Výtvarná časť

II. kategória
1. miesto:

Liana Kóšová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

2. miesto:
Lucia Piešovská

Z klenotnice pokladov veľkomoravskej ríše

3. miesto:
Janka Danišová

Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

Kamila Pribišová
Z klenotnice pokladov veľkomoravskej ríše

Sophia Roubalová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Roman Ondráš
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Kristína Breyerová – Vivien Vranová – Nancy Riglerová –  
Nikoleta Farkašová – Patrik Búri

Cyril a Metod
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Lucia Piešovská
Z klenotnice pokladov 

veľkomoravskej ríše

Liana Kóšová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
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Janka Danišová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Kamila Pribišová
Z klenotnice pokladov veľkomoravskej ríše
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Sophia Roubalová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Roman Ondráš
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
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K. Breyerová – V. Vranová – N. Riglerová – 
 N. Farkašová – Patrik Búri

Cyril a Metod



Výtvarná časť

III. kategória
1. miesto:
Ján Holba

Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

2. miesto:
Kristína Tužinská

Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

3. miesto:
Barbora Smoradová – Alexandra Geletková

Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka

Čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme:

Karin Bujnová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Róbert Rabatin
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase
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III. kategória

Ján Holba
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Kristína Tužinská
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Barbora Smoradová – Alexandra Geletková
Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého 

človeka
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Karin Bujnová
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase

Róbert Rabatin
Cyril a Metod ako cestovatelia v čase





Výtvarná časť

IV. kategória
1. – 2. miesto:

neudelené

3. miesto:
Anna Petrasová

Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
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Anna Petrasová
Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva


