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Cyril a Metoděj 

Jiří Miča 

Při svých cestách po Bulharsku a také při besedách s našimi občany dostávám dvě zdánlivě 
protichůdné otázky: Od Bulharů slýchám: „Proč slavíte Cyrila a Metoděje, vždyť jsou to naši svatí?“ A 
u nás se táží: „Proč Bulhaři tak mnoho uctívají Cyrila a Metoděje, vždyť jsou to Byzantinci a 
z Bulharska nepochází ani zde nepůsobili?“ A podobně je tomu i v případě jejich sousoší a pamětní 
desky v Mikulčicích. A jak se vlastně jmenovali? 

Konstantinos, zvaný Filozof, po vstupu do kláštera řeholním jménem Kirillos, je u nás více znám 
pod jménem Cyril (ve starších textech také Crha), byl významný byzantský teolog, filozof, filolog a 
diplomat. Jeho starší bratr Michael mnišským jménem Methodios, u nás znám jako Metoděj (do 
češtiny se dříve překládal jako Strachota), byl významný byzantský právník, státník a teolog. Oba 
patřili k nejvýznamnějším učencům své doby. Jsou také označováni jako apoštolové Slovanů. Jejich 
nejvýznamnějším a nejúspěšnějším počinem byla mise na Velkou Moravu. 

Připomeňme si krátce jejich dílo. 

Na základě žádosti velkomoravského knížete Rostislava a příkazu byzantského císaře Michaela III. 
byli pověřeni šířit slovanským jazykem křesťanství na Velké Moravě. Zde vytvořili církevní školu, aby 
v ní vyučovali budoucí kněze, překládali bohoslužebné knihy a kázali. Na Moravě položili základy 
slovanské liturgie. Používání staroslověnského jazyka při bohoslužbách Metoděj, a především 
Konstantin, obhájili v Římě roku 865. Listem Gloria in excelsis Deo to potvrdil papež Hadrián II. 
Staroslověnština se tak stala, byť nakrátko, čtvrtým církevním bohoslužebným jazykem. Z Říma se 
Metoděj (Cyril zde zemřel a byl pochován) vracel již jako první moravský arcibiskup s papežskou 
bulou v rukou, v níž bylo jednoznačně řečeno, že země knížat Rostislava, Svatopluka a panonského 
Kocela náležejí pod správu římského stolce. 

Metodějovo další působení na Velké Moravě však silně ovlivnily rozpory v již tehdy štěpící se církvi 
a protichůdné zájmy Říma a východofranské říše na Velké Moravě. Události následující po spojení 
Rostislavova synovce Svatopluka v té době již vládnoucího na Moravě s východofranskou říší v roce 
870, se mu staly osudnými. Ještě cestou na Moravu byl zajat Franky, sesazen a odsouzen na 
doživotí. Z potupného vězení byl osvobozen a dosazen do čela arcidiecéze až na příkaz papeže Jana 
VIII. Stalo se tak roku 873. Následně (880) papež bulou Industriae tuae potvrdil používání 
staroslověnské liturgie s podmínkou, že epištola a evangelium musí být čteny nejdříve v latině a teprve 
poté ve staroslověnštině. Ani to nebyl konec intrikám proti Metodějovi. Postavil se proti němu nově 
jmenovaný biskup Wiching. Roku 882 se stárnoucí Metoděj se vydal na pozvání byzantského císaře 
Basileia I. na svou poslední cestu do řecké vlasti. V Konstantinopoli, kde byl vřele a slavnostně přijat, 
zanechal opisy slovanských bohoslužebných knih. Ty byly využity při dalších misijních cestách do 
Bulharska a na Rus. Po návratu na Moravu pracoval na překladu zbývajících evangelií Písma svatého. 
Těžce nemocný Metoděj po dokončení překladů, když poznal, že jeho čas se začíná naplňovat, 
jmenoval svým nástupcem Slovana Gorazda. Krátce na to „šestého dne měsíce dubna ve třetí indikci, 
roku šestitisícího třístého devadesátého třetího od stvoření světa“ (dle nového kalendáře 6. dubna 
885) zemřel ve věku 72 let. 

Úspěšná velkomoravská mise, na niž bratry vyslal byzantský císař Michalel III. a během níž obhájili 
svou činnost před římskými papeži Mikulášem I. a Hadriánem II., byla zatracena papežem Štěpánem 
V. Ten roku 885 zakázal slovanskou liturgii a nařídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli 
vypuzeni ze země. Začala čistka národní inteligence, duchovní byli dáni do otroctví, případně uprchli a 
vzali s sebou to nejcennější – staroslověnské knihy. Tím fakticky skončila mise soluňských bratří na 
Velké Moravě. 

Žáci Cyrila a Metoděje se uchýlili ponejvíce do Bulharska. S sebou přinesli duchovní dědictví Cyrila 
a Metoděje: první slovanskou abecedu a bohoslužebné knihy. Zde se uchýlili pod ochranu knížete 
Borise I. Za jeho vlády bylo v Bulharsku přijato křesťanství a zavedeno slovanské písemnictví. Z jeho 
popudu byly založeny literární školy v Plisce, později přenesené do Preslavi, a v Ochridu. Plisecká 
literární škola byla nejdůležitějším literárním a kulturním střediskem nejen v Bulharsku, ale v celém 



slovanském světě. Jejím prvotním posláním bylo vyučovat bulharské duchovní nové azbuce. Škola 
byla též centrem překladatelské práce, především byzantských autorů. Pěstovala se zde též poezie, 
malířství a malovaná keramika. Měla zřejmě i důležitou úlohu v šíření cyrilice. Krátce zde po svém 
příchodu do Bulharska působil Kliment Ochridský, záhy byl panovníkem vyslán šířit staroslověnskou 
liturgii do Makedonie. Škola byla též působištěm Nauma Preslavského, který odešel do Ochridu, aby 
poblíž Ochridského jezera založil klášter, který dnes nese jeho jméno. 

Kostely a kláštery se postupně staly středisky bulharské kultury a místy, kde bylo udržováno 
bulharské národní vědomí. V době bulharského obrození navazovaly na tradici literárních škol 
založených Cyrilovými a Metodějovými žáky církevní školy a následně i světské školy, které šířily 
vzdělanost mezi lidem. Tím bylo naplněno dílo Cyrila a Metoděje a jejich žáků a následovníků v 
Bulharsku. 

Právem jsou proto Cyril a Metoděj připomínáni v obou našich zemích. V Bulharsku je to od roku 
1990 oficiální svátek – Den bulharské vzdělanosti a kultury a slovanského písemnictví zasvěcený 
jejich dílu. Slaví se 24. května (církev si je připomíná podle starého kalendáře 11. května), kdy podle 
tradice bratři své dílo na Velké Moravě započali. Tento den si připomíná i naše pravoslavná církev 
spolu s bulharskou komunitou žijící u nás na Slovanském hradišti v Mikulčicích, na jednom z možných 
míst, kde Cyril a Metoděj působili. Na zdejší pamětní desce je napsáno: „Na památku Cyrila a 
Metoděje, zakladatelů staroslovanské a starobulharské abecedy a písemnictví. Vděční Slované.“ 

V Čechách a na Moravě byla poprvé připomínka Cyrila a Metoděje s datem 5. července slavena na 
žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka v roce 1863 na počest tisícího výročí 
příchodu bratří. Bylo tak stanoveno papežem Piem IX. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s 
životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, 
na Moravě, a nakonec i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla nevhodná roční i liturgická doba 
dřívějšího data 9. března a také vzrůstající kult Jana Husa. 

 

K problematice hrobu sv. Metoděje: 

Dorotea Wollnerová (Ústav pro archeologii FF UK): 

Datum Metodějovy smrti známe přesně - 6. dubna 885, místo kde byl pochován, dodnes nebylo 
přesvědčivě lokalizováno. 

Jedinou nápovědou nám jsou dvě zmínky v písemných pramenech. První z nich najdeme v XVII. 
kapitole Života Metoděje, arcibiskupa moravského: „Když ho jeho učedníci připravili, vzdali mu 
důstojné pocty a smuteční obřady konali latinsky, řecky a slovansky. I pochovali ho v synodním (též 
sněmovním, kapitulním - pozn. autorky) chrámu.“ O něco podrobněji hovoří Proložní život Konstantina 
a Metoděje: „Leží ve velkém (hlavním - pozn. autorky) moravském chrámu po levé straně ve zdi za 
oltářem svaté Bohorodičky.“ Hlavní otázka tedy zní – který z velkomoravských chrámů je zde zmíněn? 

…  

Ani v současné době nejsou badatelé zajedno, široká škála možností se ale dnes zúžila na dvě, 
které jsou považovány za nejpravděpodobnější Jedním z badatelů, který se dlouhodobě hledáním 
hrobu moravského arcibiskupa zabývá, je archeolog Zdeněk Klanica, dlouholetý vedoucí výzkumů v 
Mikulčicích. Ten zastává názor, že hledaným místem je hrob č. 580 na ploše trojlodní baziliky v 
Mikulčicích (tzv. kostel č. III, obr. 3), objevený roku 1957. Pohřební výbava nalezená uvnitř hrobu 
jasně ukazuje, že zde ležela velmi významná osoba. Z kosterních pozůstatků však bohužel nebylo 
zachováno nic než loketní kost, která ležela na dlouhém železném předmětu s objímkou v horní části. 
Tento předmět byl označován jako meč, s touto interpretací ale mnozí nesouhlasí, například P. Aleš 
spíše soudí, že by se mohlo jednat o pozůstatky biskupské berly. Nad tímto předmětem byly nalezeny 
zbytky hedvábné tkaniny. 



 

Mezi další nálezy patří pozlacená průvlečka (tj. předmět, kterým se provléká řemen, opasek atp.) se 
zajímavou výzdobou, kterou tvoří řecký kříž se zvláštním liliovitým zakončením ramen, jakýsi tesák s 
dlouhou rukojetí opatřenou ozdobnou hlavicí s výzdobou s liliovitými motivy, který P. Aleš interpretuje 
jako žezlo, dále železný nožík, sekerka či kování vědérka. Právě liliovitý motiv pokládá Zdeněk Klanica 
za důležitý pro interpretaci. Dává ho totiž do souvislosti s freskou v tzv. spodním kostele sv. Klimenta v 
Římě, která pochází zřejmě z 10. stol. a znázorňuje přenesení ostatků sv. Klimenta Konstantinem a 
Metodějem do Říma roku 876. Vedle Metoděje je nesen procesionální kříž (tj. kříž, který je nesen 
během procesí), jehož kolmé rameno je v horní části zřetelně zakončeno trojčlenným liliovitým 
prvkem. Liliovitý motiv má podle Klanici odkazovat na Byzanc, protože existují nálezy liliovitého kříže 
například z oblasti starodávné Korsuně na dnešním Krymu, kde soluňští bratři dříve působili. 

Mnozí badatelé s názorem Zdeňka Klanici ovšem nesouhlasí. První výhrada se týká nálezu 
železného předmětu. Pokud bychom totiž přijali názor, že se jedná o meč, považují to mnozí za 
překážku pro interpretaci hrobu jako hrobu arcibiskupova. Hlavním důvodem, proč se dnes asi většina 
badatelů k tomuto názoru nepřiklání, jsou výsledky revizního archeologického výzkumu v Mikulčicích, 
který proběhl v roce 2011 pod vedením Lumíra Poláčka. Podle předběžných výsledků se zdá, že 
hrobová jáma zasahovala pod základ zdiva severního arkádového pásu, a tudíž se lze domnívat, že 
hrob č. 580 je starší, než samotný kostel. 

 

Druhou z možných lokalizací světcova hrobu je Sadská výšina u Uherského Hradiště. V 9. století 
zde stával areál sestávající z několika částí, jehož centrem byl kostel s křížovou dispozicí. Jižně od něj 
stála dlouhá halová stavba, která byla s kostelem spojena chodníky. Mnozí odborníci se kloní k 
názoru, že právě zde se mohlo nacházet náboženské centrum Velké Moravy a zdejší kostel by mohl 
být hlavním moravským kostelem. Dlouhá stavba by pak teoreticky mohla představovat sídlo 
arcibiskupa, tedy Metoděje. Ve zbytcích základů právě tohoto kostela nalezl v roce 1964 Vilém Hrubý 
dolní část maltou upravené dutiny. Z vnější strany byla v těchto místech přistavěna zeď, zřejmě 
pozůstatek zazdívání otvoru, která měla zabránit průchodu do kostela. Toto místo by tak mohlo 
odpovídat popisu zaznamenaného v pramenech, leží totiž „ve zdi za oltářem svaté Bohorodičky“. 
Vedly se samozřejmě diskuse, zda levá strana je míněna z pohledu kněze či věřících. Většina 
badatelů se však shodla na tom, že vzhledem k tomu, že se jedná o místo za oltářem, tedy v kněžišti, 
bude zde míněna levá strana z pohledu kněze. I v tomto by tedy dutina ve zdi sadského kostela 
odpovídala. Problémem ovšem je, že zde nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstatky ani jiná pohřební 
výbava, tedy nic, co by nám mohlo potvrdit, že zde byl původně skutečně pohřben arcibiskup 
moravský. 



Kromě zastánců jedné či druhé možnosti se objevuje i další názor, který vyslovil například 
archeolog Luděk Galuška. Ten tvrdí, že rakev s ostatky mohla být Metodějovými žáky ještě v době 
před návratem nitranského biskupa Wichinga z Říma na Velkou Moravu vyzdvižena a přesunuta na 
jiné místo. V případě, že by se tak nestalo, byly světcovy ostatky možná znesvěceny a hrob zničen. 
Otázka, kde leží slavný učenec a moravský arcibiskup, zůstává tedy stále nevyjasněná. Někteří věří, 
že toto místo již bylo odhaleno buď v Mikulčicích, nebo v Uherském Hradišti, ale je také možné, že se 
odpověď nikdy nedozvíme. 

Celý text na http://www.archeologienadosah.cz/clanky/tajemstvi-hrobu-moravskeho-arcibiskupa-
svateho-metodeje 

 

Kde byl pohřben svatý Metoděj, arcibiskup velkomoravský?  

Prof. Dr. Pavel Aleš 

V letošním roce (rozumí se 1995) dne 6. dubna uplyne 1110 let od zesnutí svatého Metoděje. Stalo 
se to tři dny po Květné neděli roku 885 a brzy nato, kolem svaté Paschy, byl svatý moravský 
arcibiskup pohřben za obrovské účasti všech vrstev moravského lidu, velmožů i prostých. I když letos 
nebudeme slavit „kulaté výročí“ této události, den zesnutí svatého Cyrila i den zesnutí svatého 
Metoděje je vždy podnětem k vděčnému zamyšlení nad jejich dílem a dědictvím. Stáli u kolébky 
našeho křesťanství a jsou duchovními otci pravoslaví v českých zemích i na Slovensku a u Slovanů 
vůbec. 

Tentokráte přišel podnět k zamyšlení nad památkou svatého Metoděje ne z nitra církve, ale zvenčí, 
z oblasti archeologické vědy, z lokality Mikulčice. 

Známý archeolog doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., bývalý vedoucí archeologických výzkumů na 
moravských lokalitách a hlavně v Mikulčicích blízko Hodonína, vydal v minulém roce knížku se 
sugestivním názvem: »Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje«. Na malé ploše (knížka 
má 60 stran včetně 15 obrázků) podává autor mnoho zajímavého a překvapivě nového o pátrání po 
světcově místě odpočinku. Úmyslně neříkám „posledního odpočinku“, neboť archeolog dokládá, že 
hrob byl po arcibiskupově smrti několikrát otevřen a tělo svatého Metoděje odneseno. Z tělesných 
ostatků se v hrobě zachovala pouze loketní kost muže. Ležela na zvláštním železném předmětu, který 
byl dříve považován za meč, a proto hrobu nebyla věnována patřičná pozornost. Metodějův hrob se 
hledal jinde. 

Dr. Klanica se vrátil k hrobům v mikulčické bazilice.…Hrobka v hlavní lodi, označená jako XVI, nebo 
jako mikulčický hrob č. 580, upoutala archeology již při objevení, ale přešli ji a hledali hrob svatého 
Metoděje jinde. Nyní se této hrobce věnuje dr. Klanica a ve své knížce dokazuje – jak uvidíme – 
poměrně se závažnými důvody, že tento hrob č. 580 je původním místem pohřbení svatého 
arcibiskupa našeho Metoděje. Tato hrobka byla popsána již v knize dr. Poulíka „Mikulčice, sídlo a 
pevnost knížat velkomoravských“ (Praha 1975), ale poměrně zběžně, i když tento hrob obsahuje 
mnoho zajímavých nálezů s církevními motivy. Ani loketní kost zde pohřbeného muže nebyla 
důkladněji popsána, … 

… 

Když jsme … listovali knížečkou archeologa doc. Zdeňka Klanici Tajemství hrobu moravského 
arcibiskupa Metoděje, uvažovali jsme nad skutečnou funkcí předmětů, nalezených v hrobě č. 580 v 
mikulčické bazilice, které byly považovány za »dýku« a »meč«. O domnělé »dýce« se nám, doufáme, 
podařilo prokázat, že šlo o zachovalou část dodnes užívané biskupské hole, a o údajném »meči«, 
kovovém předmětu, na kterém spočívala levá ruka pohřbeného, jsme vyslovili domněnku, že to nebyl 
meč, ale biskupské žezlo neboli berla. Má délku 91 cm bez horní ulomené části, což mohlo dobře 
odpovídat východnímu církevnímu žezlu biskupskému, za prokázaného předpokladu, že lidé 9. století 
(a tedy i sv. Metoděj) byli celkově nižšího vzrůstu nežli dnešní. Žezlo – podobně jako rovněž velmi 
pozdější biskupská pokrývka hlavy – mitra – bývala zpravidla na východě dávána jako dar významným 
biskupům, především patriarchům, byzantskými císaři. V Životě sv. Metoděje (kap. XIII.) čteme, že na 
sklonku svého požehnaného, ale i strastiplného života navštívil velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj 
Cařihrad na pozvání byzantského císaře Basila I. Makedonce a „císař přijal ho s velkou poctou a 
radostí a schváliv jeho učení, zadržel (u sebe v Cařihradě) z jeho učedníků kněze a jáhna (i) s 
knihami. Každé jeho přání splnil, a ať chtěl cokoli, v ničem ho neoslyšel. Velmi si ho oblíbiv a 
obdarovav(!), vyprovodil ho zase slavně na jeho stolec. A tak i patriarcha“. Z toho plyne, že 
sv. Metoděj byl přijat v Cařihradě se všemi poctami jako představitel samostatné velkomoravské 

http://www.archeologienadosah.cz/clanky/tajemstvi-hrobu-moravskeho-arcibiskupa-svateho-metodeje
http://www.archeologienadosah.cz/clanky/tajemstvi-hrobu-moravskeho-arcibiskupa-svateho-metodeje


církve a můžeme se dohadovat, že mezi vzácnými dary od císaře bylo i žezlo biskupské moci 
symbolizující duchovní meč. 

… 

Potvrdí-li se námi zde vyjádřená domněnka, že v hrobě č. 580 u tohoto otazného předmětu nejde o 
meč, ale o pozůstatek biskupské berly, u níž došlo při násilném otvírání hrobu a přemísťování ostatků 
světce, případně při dalším loupení hrobky, k polámání vrchní části (mohla být ze vzácného kovu) a 
tím i rozlomení sponky, která držela na ní tkaninu, pak by to byl skutečně důkaz, že šlo v hrobu 580 v 
mikulčické basilice skutečně o hrob svatého arcibiskupa Metoděje. 

… 

Nejdůležitější otázkou z celého komplexu problémů kolem hrobu č. 580 (hrobky XVI) z mikulčické 
baziliky je však – jak jsme si všimli již minule – samo umístění hrobu. Hrob leží nikoliv v apsidě, tj. 
nejvýchodnější zaokrouhlené části oltářního prostoru, tedy údajně „za oltářem“, ale poměrně hodně 
hluboko v chrámové lodi. Jak se to pojí s údajem, že sv. arcibiskup Metoděj byl pohřben „po levé 
straně v stěně za oltářem svaté Bohorodice“? 

Kdyby byl doc. Klanica věnoval pozornost pravoslavné liturgické tradici – a to bohužel platí i o 
mnoha dalších odbornících, kteří jsou při studiu cyrilometodějství a vůbec naší národní a duchovní 
minulosti zatíženi „Západem“ a východní tradice berou v úvahu opravdu jen z nutnosti – byl by dávno 
našel poučení například u profesora J. J. Golubinského v jeho Dějinách ruské církve (Istorija russkoj 
cerkvi, 2. část I. svazku, Moskva 1904, reprint v nedávné době v Německu) o vývoji vnější úpravy 
pravoslavných chrámů ve starší době i o umístění oltářů. 

… 

Avšak v 9. století na Velké Moravě tento zákaz rozhodně neplatil. V případě tak významné 
osobnosti jako byl sv. Metoděj, bylo přirozené, a zprávy to jednoznačně dosvědčují, že byl pohřben na 
nejčestnějším místě. Údaj Prologu, že to bylo „vlevo v stěně za oltářem svaté Bohorodice“, je třeba 
pochopit z dobové situace a z dvojího významu pojmu »oltář«. Pro Moravana 9. století nemusel tento 
výraz nutně znamenat svatý prestol už i z toho důvodu, že v chrámě byl svatý prestol jen jeden a 
specifikace „svaté Bohorodice“ vůbec nemuselo znamenat, že zde byly i jiné další prestoly, to je 
nepravděpodobné. Zřejmě bylo užito výrazu »oltář svaté Bohorodice« ve smyslu oltářní ohrady bémy 
nebo templonu s obrazem sv. Bohorodice. Takový bohorodičný obraz, buď na svatých dveřích, nebo 
medailonu oltářního templonu býval a je dosud vždy na levé straně od svatých dveřích, zatímco pravá 
strana byla vždy a je dodnes vyhrazena obrazu Spasitele. Situace hrobu č. 580 v mikulčické bazilice 
ukazuje, že byl umístěn „na levé straně“ vedle svatých dveří za oltářní ohrádkou, případně templonem, 
a tak je třeba rozumět tomuto nejasnému výrazu. Byl by naprosto jasný, kdybychom místo neurčitého 
„za oltářem“ dosadili jednoduché a všem dnes, kdy vnímáme »oltář« prismatem ikonostasu a ikon 
(především ikony Spasitele na pravé straně a ikony přesvaté Boží Matky na levé straně od oltářních 
svatých dveří), zřetelné označení „za obrazem“. Tedy za oltářním obrazem svaté Bohorodice! Pak se 
stává jasnějším i výraz „v stěně za oltářem“. Nabízí nám vidět za oltářní ohrádkou jednak „zvláštní“ 
stěnu vlastní hrobky (sarkofág): archeologie totiž zjistila, že nad hrobem č, 580 byla „kamenná zídka“ 
dokonce červenou barvou natřená, dlouhá asi 60 cm, souběžně se základy baziliky (viz Z. Klanica, cit. 
kniha, str. 30), ale kromě toho je nejenom možné, ale nutné ve světle toho, co známe o vývoji pojmu 
oltáře a oltářní stěny, mít na zřeteli vedle tohoto tak výrazně označeného sarkofágu také samotnou 
oltářní stěnu, jež ohraničovala bému, ať nízkou (podle starší vývojové fáze), anebo vyšší, čili templon 
s obrazem svaté Bohorodice…. 

… 

Závěrem: názor dr. Klanici o místě uložení hrobu sv. Metoděje v mikulčické bazilice – zatím 
největším velkomoravském chrámě z 9. století – na popsaném místě je dobře možný. Konečné slovo 
k jednotlivým problémům budou muset říci odborníci v novém, detailním a nic nezamlčujícím a 
nezamlžujícím zkoumání. 

(Uveřejněno v Hlasu Pravoslaví 1995) 

Celý text na http://www.orthodoxia.cz/c_m/hrob_met.htm 

 

K názoru že hrob se nachází v pozůstatcích velkomoravského kostela 
archeologicky prozkoumaného na výšině u Sadů, poblíž Uherského Hradiště. 

http://www.orthodoxia.cz/c_m/hrob_met.htm


Vzhledem k rozsáhlosti příspěvku zde odkazuji na jeho úplný text  

http://www.cormierop.cz/Hrob-svateho-Metodeje.html 

 

Z rozhovoru s archeologem docentem Zdeňkem Klanicou (publikováno 
v Haló novinách 29. 7. 2013) 

Při příležitosti cyrilometodějských oslav se, především v České televizi, objevilo množství pořadů. 
Viděl jste některý z nich? Myslíte, že vždy šlo o historii? 

Bohužel, o historii šlo jen výjimečně. V podstatě převládala politika. 

Jeden archeolog z Brna nám posluchačům tvrdil, že Metodějův hrob lze hledat jen v lokalitě Staré 
Město. Četl vůbec vaše knihy na toto téma? 

To bych mu odpustil. Ale nemohu mu odpustit, že nečetl originální autentické historické prameny a 
že nezná archeologické nálezy. 

Zopakujme si, co hovoří pro to, že Metodějův hrob byl v Mikulčicích, a nikoli ve staroměstské části 
Uherského Hradiště. 

Nálezy předmětů byzantského původu svědčí o tom, že Metodějův hrob byl v Mikulčicích. Ve 
staroměstské části Uherského Hradiště není tolik importů z Byzance. U mikulčické baziliky, která byla 
největším známým velkomoravským chrámem, se našla byzantská amfora, záložka do bohoslužebné 
knihy, ozdobný kámen – porfyrit, který pochází z Řecka, také stříbrný křížek a plno dalších věcí, které 
v Uherském Hradišti chybí. 

A jak je to s Velehradem a jeho vztahem k oběma bratřím? 

V žádných pramenech z 9. století se o Velehradu nehovoří. Cyril a Metoděj tam nikdy nebyli, je to 
jen umělá legenda. V jejich době byl na Velehradě jen černý les. 

Co by skuteční historici, nikoli ti režimní, měli zdůraznit ve vztahu k cyrilometodějské misi? 

Cyril a Metoděj nebyli apoštolové Slovanů. Význam jejich mise byl hlavně politický. 

Zopakujme si důvody, proč Konstantin-Cyril a Metoděj na Velkou Moravu vůbec přišli? 

Měli posílit Velkou Moravu a zbavit ji závislosti na západním duchovenstvu. 

Jak se názor na Konstantina a Metoděje měnil v průběhu dějin? 

Velkou změnu v nazírání na Cyrila a Metoděje znamenaly archeologické výzkumy. Ukázalo se, že 
křesťanství na Velké Moravě existovalo již před jejich příchodem. 

Jaký význam mělo v jejich odkazu písmo, anebo šlo jen o náboženskou záležitost? 

Nešlo jen o písmo. Důležité je, že byly položeny základy slovanské vzdělanosti a kultury. Nebyla to 
jen náboženská záležitost. 

A jaký význam oba soluňští bratři mají pro nás dnes? 

Je to připomínka naší sounáležitosti se širokou rodinou slovanských národů. Je známo, že se 
objevují názory, které zdůrazňují keltské dědictví v našem vývoji. 

http://www.cormierop.cz/Hrob-svateho-Metodeje.html

