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ABSTRAKT: Proglas 
Diese Studie befasst sich mit Proglas, wie das Vorwort zu den vier Evangelien 
genannt wird, von seiner formellen, wie auch inhaltlichen Seite her. Proglas ist 
ein einzigartiges Gedicht, nicht nur, weil es das erste Gedicht ist, das aus dem 
Landesgebiet Großmähren stammt, sondern auch wegen seiner philosophischen, 
theologischen und kulturellen Bedeutung. Nicht nur jedes Wort, sondern auch 
jeder Buchstabe der Glagolitischen Schrift, in welcher Proglas geschrieben 
wurde, hat seine eigene und einzigartige symbolische Wirkung, die in dieser 
Studie in Erscheinung tritt. Gleichzeitig deutet diese Arbeit auf den 
Zusammenhang zwischen Glaube und Gesittung hin, auf die der Verfasser 
Konstantin Betonung gab.  
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Úvod 

Misia v krajine Slovanov sa začala oveľa skôr, ako prišli byzantskí misionári, Konštantín a Metod. 

Na tomto území bola dobre organizovaná franská misia, ktorá rozširovala slovo Božie medzi 

panovníkov, ako i medzi obyčajný ľud. No napriek všetkej snahe sa im nepodarilo toto slovo Božie 

efektívne národu zvestovať. Prostý ľud nerozumel, čo im misionári hovoria, preto bolo potrebné 

zavolať niekoho, kto by im toto posolstvo v im zrozumiteľnom jazyku sprostredkoval. Práve 

Konštantín a Metod sa stali tými, na ktorých spomína naša história ako na dôležitých vierozvestcov, 

bez ktorých by sa kresťanstvo nebolo na našom území usídlilo. Konštantín však nemá zásluhu len ako 

vodca misie a prekladateľ biblických textov a liturgických kníh, ale zároveň je autorom prvej básne, 

ktorá uzrela svetlo sveta na území Veľkomoravskej ríše, a ktorá je ešte aj dnes považovaná za skvost 

literárneho umenia. Táto báseň, nazývaná Proglas, teda Predslov k štyrom svätým evanjeliám, je 

dielom písaným vo filozofickom duchu, ktorý v sebe ukrýva mnohé symboly a prvky.  

 

1 Spoločenská situácia Veľkej Moravy 

Rastislav, ktorý sa stal panovníkom Veľkej Moravy po Mojmírovi, využíval moc a ochranu svojho 

nemeckého spojenca, Ľudovíta Nemca. Tento si udržiaval prostredníctvom franských misionárov 

všetok kultúrny vplyv, a tak ovládal Veľkú Moravu. Postupne však mocnela pozícia aj samotného 

Rastislava, a preto sa mu toto spojenectvo stalo príťažou, no zároveň si uvedomoval spoločenskú 

a kultúrnu závislosť od misionárov, ktorí pútali vyššie vrstvy, avšak prostý ľud im nerozumel. 

Rozhodol sa teda v roku 861 požiadať o pomoc pápeža Mikuláša I., ktorý mu mal poslať slovanských 

misionárov a biskupa. Pápež, ako sa uvádza v Dejinách kresťanstva a reformácie na Slovensku, „mu 
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nemohol vyhovieť, lebo bol závislý od franskej hierarchie“.1 Rastislav sa však svojho plánu, kultúrne 

a politicky osamostatniť Veľkú Moravu, nevzdával, a tentoraz vyslal posolstvo k byzantskému cárovi 

Michalovi III. V Živote Metodovom sa cituje Rastislavovo posolstvo so slovami: „Z milosti Božej sme 

zdraví. Hľa, prišlo k nám veľa učiteľov, kresťanov z Vlách, i z Grécka, i z Nemiec a učia nás rozlične. 

Lenže my Slovieni sme ľud prostý a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravde a vysvetlil zmysel. Tak 

teda, dobrý vladár, pošli nám takého muža, ktorý nám usporiada všetko právo.“2 Cisár tejto žiadosti 

vyhovel, no nie v plnej miere – misionárov vyslal, no bez biskupa, aby si neznepriatelil pápeža. 

Vedením tejto misie poveril Konštantína a jeho brata Metoda. 

 

2 Konštantín a Metod 

Dôvodov, prečo byzantský panovník vyslal práve týchto bratov, je viacero. Jedným z nich bola 

znalosť slovanského jazyka vzhľadom na to, že pochádzali zo Solúnu. Okrem toho pôsobili v klére, 

ako aj na rôznych štátnych pozíciách. Ako uvádza Peter Ivanič a Martin Hetényi, „nemenej dôležitým 

motívom bola skutočnosť, že bratia už mali skúsenosti s pôsobením v misiách“3. Bratia, po spoznaní 

svojej úlohy, sa ocitli pred závažným problémom. Tým bola neznalosť písma slovanského národa. Pre 

efektívne hlásanie Slova Božieho ho teda potrebovali spodobniť aj v písomnej podobe. Týmto 

počinom bol vytvorený dôležitý medzník v kultúre slovanského národa. Prvýkrát sa na území Veľkej 

Moravy objavujú písomnosti v hlaholike, ako bolo toto písmo nazvané. Ešte pred príchodom na Veľkú 

Moravu bolo písmo dokončené a do neho bola preložená celá Nová zmluva. Na území Slovanov sa 

Konštantín a Metod, podľa väčšiny odborníkov, ocitli v roku 863. Potom sa misia rozbehla naplno. 

Konštantín pokračoval v svojej prekladateľskej a spisovateľskej tvorbe. Medzi jeho najdôležitejšie 

preklady sa, okrem textov štyroch evanjelií, považuje preklad liturgických kníh – Echologium 

sinajské, Trebnik a Sinajské zlomky. Z jeho vlastnej tvorby môžeme spomenúť Proglas, ktorému 

venujem pozornosť nižšie, ako aj Kyjevské listy, ktoré sú najstarším známym rukopisom Konštantína. 

Metod sa venoval skôr priamej misijnej činnosti, hoci na sklonku svojho života preložil do 

staroslovienčiny celú Starú zmluvu. 

 

3 Písmo – symbol náboženskej zbožnosti 

Konštantín vytvoril písmo Slovanom ešte pred príchodom na Veľkú Moravu vzhľadom na to, že 

Slovanom tento dorozumievací prvok chýbal. Situáciu pred ich príchodom dokumentuje mních 

Chrabr, vo svojom traktáte Skazanie o písmenách, hovoriac: „Prv Slovieni nemali Písmo, ale črtami 

a rezmi čítali a hádali ešte súc pohanmi. Pokrstiac sa, rímskymi a gréckymi písmenami usilovali sa 

písať slovanskú reč bez ustrojenia.“4 Až pričinením Konštantína a Metoda sa začalo používať písmo, 

                                                 
1 Veselý, D. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku, s. 8. 
2 Moravsko – panónska legenda /život Metoda. Dostupné na internete: web.klasici.sk. 
3 Ivanič, P – Hetényi, M. Byzantská misia, s. 74. 
4 Chrabr. Skazanie o písmenách. In Vragaš, Š. Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom 
živote Slovákov, s. 29. 
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ktoré bolo nazvané hlaholika, od slova „glagolati“, čo znamená hovoriť. Konštantín bol filozoficky 

ako aj jazykovo zručný, preto nemal problém vytvoriť písmo, ktoré by bolo zrozumiteľné a zároveň 

príbuzné jazyku daného národa. Ako uvádza Š. Vragaš, „jeho abeceda má charakter celkom nového 

písma, lebo vytvoril celkom nové litery, t. j. pre každú hlásku vytvoril osobitnú literu.“5 Konštantín 

vytvoril celkovo 38 - znakové písmo. No dôležitejšia je jeho grafická úprava. Z každého písmena sa dá 

odvodiť jeden z nasledovných znakov: „znak kríža (symbol vykúpenia), trojuholníka (symbol svätej 

Trojice) alebo kruhu (symbol Božej nekonečnosti)“6. Naplno získavajú tieto písmená význam práve 

v básni Proglas, kde sa ich symbolika ešte umocňuje. 

 

4 Proglas 

Proglas, čiže Predhovor k štyrom svätým evanjeliám, by sa dal jednoducho charakterizovať „ako 

najstaršia zachovaná básnická skladba. Obsahom básne je oslava Božieho slova. Celá báseň vyznieva 

ako chválospev na slovenský preklad Písma a ako výzva k ľudu, aby pestoval slovesnosť vo svojom 

jazyku.“7 Táto definícia, hoci je pravdivá, nepodáva celú hĺbku a šírku tohto skvostu, ktorý nám 

Konštantín zanechal. Neopisuje jeho filozofický, náboženský a psychologický aspekt v plnosti, 

nevystihuje dôležitosť slov, ktoré boli vyberané s najvyššou obozretnosťou ani symboliku, ktorá sa 

v tomto diele nachádza. Je preto potrebné si Proglas predstaviť nielen ako najstaršiu báseň, ale aj 

opísať a vyložiť toto dielo podľa rôznych kritérií. 

 

4.1 Autorstvo a písmo, v ktorom bol Proglas napísaný 

Väčšina uznávaných bádateľov a jazykovedcov sa zhoduje v názore, že Proglas mohol napísať len 

človek, ktorý priniesol Slovanom písmo, teda Konštantín. Táto téza sa dá podložiť viacerými 

argumentmi, napríklad filozofickým duchom tohto diela, ktorý bol pre Konštantína príznačný, ako aj 

jazykovými prostriedkami a prvkami použitými v texte, poukazujúcimi opäť na tohto muža. Nájdu sa 

však aj zástancovia názoru, že autorom Proglasu nemôže byť Konštantín, ale niektorý z jeho alebo 

Metodových žiakov. Za najpravdepodobnejšieho tvorcu, ktorý mohol byť schopný toto veľdielo 

napísať, zástancovia nekonštanínovského autorstva, označujú Konštantína Bulharského8 vzhľadom na 

jeho jazykové nadanie a literárny talent. Nesporné však je, že napriek určitým pochybnostiam, je jasné, 

že Proglas, aj keby nebol priamo napísaný, či vytvorený  Konštantínom, predsa len odráža jeho 

zbožnosť, ducha a filozofiu. 

Dlho panoval u odborníkov tiež rozličný názor na písmo, v ktorom bol Proglas pôvodne napísaný. 

Niektorí sa mylne nazdávali, že pôvodným písmom Slovanov bola cyrilika9, vzhľadom na to, že bol 

                                                 
5 Vragaš, Š. Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, s. 31. 
6 Turčány, V. O Proglase. In Konštantín Filozof – Sv. Cyril Proglas, s. 49. 
7 Vragaš, Š. Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, s. 43. 
8 tento názor zastávajú najmä bulharskí slavisti 
9 písmo vynájdené pravdepodobne Konštantínom Preslavským (Bulharským), názov dostal na počesť 
Konštantína, neskôr Cyrila 
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objavený práve Predslov k štyrom evanjeliám v tomto prevedení. Až neskôr sa zistilo, že nájdený 

artefakt je len prepisom zo skôr vytvoreného písma hlaholiky. Dnes už niet pochýb, že Proglas bol vo 

svojej prvej verzii napísaný v hlaholike, hoci sa nám tento nezachoval. Avšak vďaka jazykovedcom 

bol opätovne z cyriliky preložený do hlaholiky, aby sa dala skúmať aj jeho jazyková a gramatická 

stránka.. Záverom môžeme spomenúť, že do dnešného obdobia boli objavené len štyri prepisy v už 

spomínanej cyrilike.  

 

4.1.1 Písmená ako náboženské symboly v Proglase 

V Proglase sa najväčší dôraz kladie na pojem „slovo“. Ak si všimneme jeho grafickú úpravu, 

respektíve grafickú úpravu prvého písmena, teda „S“, objavia sa nám v tomto znaku dva kresťanské 

symboly – kruh a trojuholník. V spodnej časti grafickej podoby písmena „S“ je viditeľný trojuholník, 

znak Svätej Trojice, z ktorého nahor vyrastá kruh, teda symbol Boha, Jeho nekonečnosti a stálosti. 

V tejto maľovanej podobe je vlastne vyjadrená teologická myšlienka pochádzajúca z Jánovho 

evanjelia: „Na počiatku Bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ (J, 1,1). Ako uvádza V. 

Turčány, „tento obraz hovorí už sám, že na počiatku bolo Slovo (Kristus, druhá Božská osoba), a že to 

bolo u Boha- Otca a spolu s Duchom Svätým tvorí súčasť Svätej Trojice...“10 

Podobnú grafickú podobu má aj písmeno „I“, ktoré je akoby obrátením písmena „S“. Vo vrchnej 

časti sa nachádza obrátený trojuholník, z ktorého teraz smerom nadol vyrastá kruh. Symbolický 

význam tohto znaku je podobný ako u predchádzajúceho symbolu, ale pomenovanie tohto znaku, 

písmenom „I“ vyjadruje práve Jánovo evanjelium, či skôr jeho prológ, pretože Proglas sa dá chápať aj 

ako parafráza tohto prológu.  

Posledným dôležitým znakom, vyskytujúcim sa v hlaholickej abecede je kríž. Tento jasne môžeme 

vidieť predovšetkým v písmene „A“. Konštantín tu opäť vníma prepojenosť medzi začiatkom 

a krížom. Nejde tu len o začiatok abecedy, ale o začiatok všetkého a o jeho možné pokračovanie. Bez 

kríža, bez Ježišovej smrti a Jeho vzkriesenia by človek nemohol žiť, preto akýkoľvek začiatok má byť 

založený na spomienke na Krista a Jeho obeť, a tak sa aj abeceda musí začínať krížom. 

 

4.2 Spoločenstvo, ktorému bol Proglas venovaný 

Hoci už bolo v úvode naznačené, aká spoločenská a politická situácia vládla pred príchodom 

Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, ako aj vzdelanostný stupeň obyvateľov, žijúcich na tomto 

území, je potrebné si zodpovedať otázku, ako národ, ktorý sa sám označuje za prostý a neznajúci 

písma, môže pochopiť teologické a filozoficky náročné dielo, akým bol Proglas. Rovnako, či malo 

zmysel tento skvost literatúry a zbožnosti dať práve obyvateľom na Veľkej Morave. 

Z obsahu a formy, ktorú si zvolil Konštantín, je vidieť, že toto dielo je adresované spoločenstvu 

s vyspelou duchovnou kultúrou, ako tvrdí E. Fordinálová, „spoločenstvu schopnému pochopiť závažný 

                                                 
10 Turčány, V. O Proglase. In Konštantín Filozof – Sv. Cyril Proglas, s. 49. 
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filozofický a duchovný rozmer jeho posolstva. Proglas je určený spoločenstvu, u ktorého možno rátať 

s vnútornou rezonanciou.“11 Proglas, ktorý bol napísaný až po príchode na Veľkú Moravu, zrejme 

v rokoch 863 – 867, ukazuje, že impulzom na jeho spísanie nebolo len nadšenie z prekladu evanjelií, 

ale rovnako aj nadšenie z duchovnej atmosféry, ktorá sa na tomto území nachádzala. Možno sa tieto 

výpovede zdajú v kontraste s doteraz napísaným, aj vzhľadom na výpoveď Rastislava, ktorý 

Michalovi III. predstavuje svoj národ ako prostý. Ale nie je predsa táto výpoveď určitým stupňom 

poznania? Človek, ktorý môže o sebe a svojom národe vysloviť túto tézu, dosahuje väčšie poznanie 

ako mnohí iní. Konštantín, ako keby na túto Rastislavovu výpoveď v Proglase odpovedal, odvolávajúc 

sa na apoštola Pavla: „Chcem radšej pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov 

vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli.“12 Práve u Slovanov spoznali solúnski bratia typ „prostého 

rozumu“. Hoci nemali písmo, neboli vzdelaní v reči a jazyku, boli duchovne pripravení. Ako sa opäť 

uvádza v diele V. Fordinálovej, „ťažko predpokladať, že by Konštantín Filozof tvoril verše plné 

vzletného ducha pre nevzdelaných, nekultivovaných barbarov. Sotva si možno predstaviť, že by 

Konštantín oslovoval veršami chvejúcimi sa nedočkavosťou vzlietnuť za svetlom Slova „slepých 

a hluchých“ pre slovo Písma.“13 Konštantín odhadol Slovanov ako schopných a pripravených chápať 

a prijať Písmo, ako aj porozumieť tomuto oslavnému dielu.  

 

4.3 Literárna štruktúra Proglasu 

Proglas bol objavený až v roku 1858 A. F. Hilferdingom a až do roku 1908 sa prepisoval ako 

próza. Až v spomínanom roku si Jordan Ivanov všimol jeho rytmický a veršový charakter a začal ho 

prepisovať ako báseň, postupne sa k nemu pridali aj ostatní jazykovedci. V dnešnej podobe, ako aj 

v prvotnej verzii, obsahuje Proglas celkovo 11114 veršov. Podobne aj tu môžeme vidieť Konštantínovo 

majstrovské dielo vytvárania symbolov. Tri jednotky, ktoré sa tu nachádzajú, tvoria jeden celok, ako 

v prípade Svätej Trojice – tri božské osoby, každá o sebe jednotka, ale predsa v jednom celku. 

Rovnako má symboliku aj použitie typického gréckeho veršu, jambického trimertu, ktorý sa používal 

najmä v antickej dráme s prestávkou po piatej, zriedkavejšie po siedmej slabike. Trimeter rozdeľuje 

verš na tri dvojstopy, z ktorých má každá stopa dve slabiky, zrátaním dostaneme 12 slabík. Delením 

získame tri štvorice. Akoby opäť chcel Konštantín poukázať na Svätú Trojicu, akoby chcel naznačiť, 

že Boh je prítomný všade. Štvorica v tomto prípade znamená, ako vysvetľuje Turčány, „štyri ramená 

kríža, znaku spásy a samého ukrižovania Krista“15. 

Tento solúnsky filozof však so symbolickými vyjadreniami nekončí, symbolicky používa aj 

gradáciu, kde, ako uvádza V. Fordinálová, „jeho vertikála vždy smeruje od telesného, hmotného 

k duchovnému svetu, od zeme k nebesiam. A vertikálou je vlastne celá báseň – pozdvihnutie človeka 

                                                 
11 Fordinálová, E. Staršia slovenská literatúra, s. 17. 
12 Konštantín Filozof – Sv. Cyril. Proglas, s. 29, r.52 – 54. 
13 Fordinálová, E. Staršia slovenská literatúra, s. 18. 
14 niektoré literatúry uvádzajú len 110 veršov a záverečné slovo Amen ako verš nerátajú 
15 Turčány, V. O Proglase. In Konštantín Filozof – Sv. Cyril Proglas, s. 49. 
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cez pochopenie „daru Slova“ i v jeho písomnej podobe ku knižnej kultúre a jej prostredníctvom 

k duchovnému životu – „zákonu Božiemu.“16  

Konštantín sa v tomto diele ukazuje ako nadaný nielen vo filozofickom a teologickom zameraní, 

ale aj v jazykovednom. Používa jazykové prvky, ktoré v tej dobe používali len uznávaní spisovatelia 

a vedci. Jazykové prostriedky, ktoré používa, sú spojením rečníckeho, umeleckého a odborného štýlu. 

Často používaným prvkom je napríklad anafora. Môžeme ju vidieť napríklad vo veršoch 19 – 27, kde 

sa nachádzajú tri trojice trojitých anafor.17 Práve v týchto veršoch môžeme nájsť aj 

veľkoparonomáziu,18 teda hromadenie slov s rovnako znejúcou zvukovou skupinou slovných 

základov.19 Podobne k častým prvkom, ktoré Konštantín používal v tejto básni, môžeme zaradiť 

i priame oslovenia, ktorými vlieval pocit naliehavosti do adresátov,20ako aj oxymorony,21 kontrasty, 

rečnícke otázky, figúry a trópy, ale i mnohé iné jazykové zložky. 

 

4.4 Obsah Proglasu 

Konštantín bol mužom mnohých schopností, rovnako ako vytvoril umelecké literárne dielo po 

stránke formálnej, ho vytvoril aj po stránke obsahovej. V tejto básnickej skladbe, hoci rozsahovo ju 

môžeme zaradiť ku kratším, obsahom nezaostáva za dielami, ktoré obsahujú desiatky strán. Proglas je 

spleťou nespočetného množstva myšlienok a poznatkov, ktoré po prečítaní a pochopení tejto básne 

vytvárajú nerozdeliteľný celok, preto je veľmi ťažké poukázať na hlavné a vedľajšie myšlienky tohto 

diela.  

V prvých veršoch (1 – 5) poukazuje solúnsky filozof na dôvod, respektíve funkciu tejto básne, 

upozorňuje na súvislosť s hlavnou literárnou autoritou, teda Písmom. Táto báseň má slúžiť ako 

predslov k evanjeliám, ako oslava Krista. Kristus prichádza ako zjednotiteľ všetkých národov, ktorý 

svieti svetlom celému svetu. Je to duchovné svetlo, ktoré Konštantín vidí práve vo viere. Takto sa dá 

nepriamo odvodiť autorova snaha o prirovnanie, alebo skôr stotožnenie pohanstva s duchovnou tmou. 

Preto len kresťanstvo, ktoré je darom od Boha nás môže vyviesť s temnoty. Piaty verš sa nazýva aj 

hádankový, lebo je možné od neho odvodiť približný vznik tohto diela. Ako uvádza V. Turčány, 

„podľa byzantského letopočtu sa totiž od stvorenia sveta po narodenie Krista rátalo 5 508 rokov, ak 

pripočítame k tomu 863 rokov (teda príchod Konštantína a Metoda), dostaneme 6371 rokov, čiže 

„siedme tisícročie“.22 

Verše 6 – 8 sa dajú vykladať dvojako, buď Konštantín prirovnáva slepých a hluchých k pohanom, 

teda slepotu môžeme charakterizovať ako symbol života v tme a hluchotu ako symbol neporozumenia, 

a obrátením sa ku kresťanstvu začne človek vidieť a počuť, alebo sa snaží naznačiť, že skutočnosť 

                                                 
16 Fordinálová, E. Staršia slovenská literatúra, s. 21. 
17 prvá trojica (19-21 – „I“), druhá trojica (22-24 – počujete), tretia trojica (25-27 – slovo) 
18 Slovo – Slovienom  
19 Ivanová, M. a kol. Slovník cudzích slov A – Z, s. 658, heslo: paronomázia. 
20 čujte toto, Slovieni..., dobre počuj, celý národ sloviensky..., nože my, bratia, sme to všetko zvážili...,... 
21 nerozumný rozum 
22 Turčány, V.O Proglase. In Konštantín Filozof – Sv. Cyril Proglas, s. 49. 
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Božej prítomnosti, dar viery sa dá uchopiť a pochopiť nie ľudskými zmyslami, ale postačuje mať 

otvorené srdce a dušu. Zároveň poukazuje aj na potrebnosť poznania Boha, ktorého môžeme spoznať 

jedine prostredníctvom Písma. 

Verše 9 – 15 nám prezrádzajú, že Proglas bol pôvodne určený na prednášanie pred určitým 

spoločenstvom ľudí, vzhľadom na to, že Konštantín v týchto veršoch použil rétorický štýl. Biblia je tu 

predstavovaná ako dar, veľký dar Boží, ktorý je človeku darovaný z lásky. Tento Boží dar sa nikdy 

neskazí, nikdy nezanikne, je trvalý. Je to dar dávaný všetkým ľuďom bez rozdielu, nik nedostane 

z neho viac ani menej. No zároveň je tu myšlienka dobrovoľnosti, tento dar sa nevnucuje, ale každý ho 

môže prijať slobodne. Rovnako sa v tejto sekvencii spomínajú aj štyria evanjelisti, ktorým Konštantín 

týmto spôsobom vyjadruje úctu a obdiv ako učiteľom mnohých národov. Citáciami, ktoré sa 

nachádzajú v nasledujúcich veršoch, chcel Konštantín vyjadriť súhlas s ich myšlienkami. 

Vo veršoch 16 – 27 zase autor Proglasu vyzdvihuje, aké je významné posolstvo, ktoré nám prináša 

Slovo Božie. Ide o duchovnú krásu, ktorá mnohonásobne prevyšuje krásu telesnú. Slovo Božie prináša 

radosť a zbavuje hriechov a týmto činom odstraňuje aj následky hriechu, ktoré Konštantín prirovnáva 

k hnilobe, a tým nám umožňuje znovu objaviť rajský život, ktorý chráni pred horiacim ohňom. Tu je 

možné vidieť aj akúsi hypotetickú otázku, ktorú Konštantín kladie: Je pre nás dôležitejší pozemský 

život, život vyvierajúci z minulosti, ktorý nás vovedie do horiaceho ohňa, alebo večný život 

v kráľovstve nebeskom? Konštantín v týchto veršoch priamo oslovuje slovanský národ, aby všetci 

počúvali Božie Slovo. O tomto Slove hovorí ako o tom, ktoré nakŕmi hladné duše, posilní um i srdce, 

ale čo je najdôležitejšie, umožní do určitej miery spoznať Boha. 

O bezpodmienečnej potrebe Slova Božieho hovorí tento solúnsky misionár aj vo veršoch 28 – 34. 

Podobne, ako slnečný deň spôsobuje u človeka radosť a pochmúrny deň vyvoláva melancholický stav, 

rovnako aj ľudská duša potrebuje niečo, pričom by pookriala, a tým niečím je práve Slovo Božie. 

V nasledovných veršoch Konštantín opisuje aj potrebu písomného zaznamenania, teda knižnej podoby 

a rovnako aj jej preklad. To, čo je písomne zachované je večné, ktokoľvek a kedykoľvek sa k nemu 

môže dostať, a tak toto Slovo môže aj pochopiť. Vďaka dostupnosti Písma človek pochopí Božie 

zákony, krásu Božieho sveta, no bez písomnej podoby, bez zaznamenania a schopnosti vyjadrovať sa 

písmom žiadna duša, a teda žiadny človek nebude poznať Boží zákon. 

Konštantín v nasledujúcich veršoch (35 – 42) prostredníctvom otázok vyjadruje skepticizmus ľudí, 

ktorí bez dôkazu nič nevnímajú, ničomu neveria. No takýmto ľuďom ani dôkazy nepomôžu. Kto 

nevníma vôňu kvetov svojim čuchom, kto necíti sladkosť potravy vo svojich ústach, je ochudobnený 

o chuť a iné zmysly. Tohto človeka Konštantín stotožňuje s kameňom. Človek podobný kameňu 

nemôže porozumieť ani Božiemu Slovu. Konštantín však nižšie opisuje, čo je horšie ako strata 

ľudských zmyslov. Je to strata duše, ktorá bez písmen ochladne, zatrpkne, zomrie. Duša potrebuje 

podobne ako telo potravu, duchovné rozvíjanie, vzdelanie, bez neho je stratená. 

Vo veršoch 43 – 58 varuje autor Proglasu pred bezduchým pohanským životom, ktorý nazýva 

zvieracím a smilným. Zároveň okrem metafory myslí aj na zvieratá v pravom zmysle slova. Človek je 
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iný, odlišný od zvieraťa, práve rozum, kultúra a vzdelanosť ho od neho odlišujú. Cudzí jazyk môže 

byť síce pekný na počutie, ale ak mu ľud nerozumie, počúva ho zbytočne. Tu sa odvoláva na apoštola 

Pavla a súhlasí s ním, že dôležitejšia ako kvantita vyrieknutých slov je ich kvalita. Tisíce 

nezrozumiteľných slov je vyrieknutých zbytočne, no zopár múdrych, zrozumiteľných slov preváži 

všetko. Podobne rečník, ktorý rozpráva, no sám nerozumie a nerozumie ani jeho okolie, je akoby 

nemý. 

Porovnanie tela a duše sa nám naskytá vo veršoch 59 – 72, v ktorých Konštantín porovnáva dva 

protipóly, smrteľné a nesmrteľné, pozemské a nadpozemské, dušu ako symbol nevinnosti a telo ako 

sídlo hriechu, no predsa v nich nachádza spoločnú vlastnosť. To čo ich spája je pokrm, ako som to už 

uviedla pri veršoch 35 – 42. Podobne ako telo potrebuje telesnú potravu, potrebuje duša duchovný 

pokrm, ktorý je potrebný pre jej rast, rozvoj. Za potravu, teda za zdroj rozvoja duše považuje 

Konštantín Božie slovo. V nasledovných veršoch (od veršu 65) autor tejto básne svoj prejav zužuje 

a oslovuje tých, ktorí si vybrali Božiu cestu, teda cestu lásky, rastu. Na príklade podobenstva im 

vysvetľuje, že rovnako ako semená v pôde potrebujú neustálu vlahu, tak isto aj ľudská duša potrebuje 

„dážď Božích písmen“. 

Vo veršoch 73 – 89 Konštantín vyzdvihuje dôležitosť kníh, písma a vzdelanosti, ako aj 

bezmocnosť tých národov, ktoré sú bez kníh. Tieto národy opisuje ako nahé, ktoré do boja vstupujú 

bez zbrane. No kruto na to doplatia, lebo ich nevzdelanosť sa stane „záhubcom“ ich duší, ktoré týmto 

odsudzujú na večné muky. Konštantín v tejto pasáži mohol nepriateľa chápať aj ako diabla, ktorý láka 

nevzdelaných ľudí. Ľudí, nemajúcich moc upevniť svoju vieru, vzhľadom na to, že nepoznajú písmo. 

Tých však, ktorí sú odhodlaní pustiť sa s nepriateľom do boja, vyzýva, aby otvorili svoju dušu a prijali 

posolstvo z Biblie. 

Verše 90 – 111 nás odkazujú na Krista, apoštolov a prorokov, ktorí človeku pomôžu pri tomto 

boji. Lebo len ten človek, ktorý hovorí ich slovami, môže premôcť všetkých nepriateľov. Konštantín 

jasne definuje, čo ľuďom pridŕžanie sa Krista prinesie – telo unikne hnilobnej zhube a neprepadne 

živoreniu a duša získa primeranú potravu. V posledných veršoch Proglasu autor tohto diela opisuje 

posledný súd, teda radosť, ktorú zažijú ľudia žijúci kresťanským životom, držiac sa viery v Krista. 

V básni je zaujímavé, že Konštantín spomína len osud spravodlivých, no nie, čo sa po poslednom súde 

udeje s nespravodlivými. Je pravdepodobné, že týmto obrazom solúnsky filozof nechcel ľudí vystrašiť 

ani ich nejakým spôsobom nútiť, ale chce ich predovšetkým presvedčiť. Na záver vyjadruje vďačnosť 

a úctu Trojjedinému Bohu a umocňuje to záverečným amen. 

 

 

4.5 Výklad kľúčových pojmov 

Proglas bol napísaný veľmi dávno a niektoré slová, ktoré obsahuje, získali už punc archaickosti, 

niektorým len veľmi málo rozumieme, iné sa používajú, no nie vo svojom pôvodnom význame, a do 

niektorých Konštantín vsadil hlbší zmysel. Pre porozumenie tohto básnického textu si je potrebné 
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niektoré slová bližšie pozrieť a skúmať ich význam a použitie v Proglase. Pozornosť sústredíme na 

nasledovné pojmy: Slovo, Slovo Písma, zbroj, boriť, niva a semä. 

Slovo je v Proglase predstavené ako od Boha zoslané, ktoré „nakŕmi duše, um a srdce posilní 

a Boha poznávať pripraví“. Čo sa však pod týmto pojmom skrýva? Ide o slovo v zmysle vzdelania, 

alebo o niečo viac, o druhú božskú osobu? Pravdou je, že výklad tohto pojmu je vždy závislý na osobe 

vykladača. Pre niektorých je pojem slovo, ako tvrdí L. Němcová, „vzdelaním všeobecne, vzdelanie 

nakŕmi duše, čiže môžu uspokojiť ľudský hlad po poznaní, posilní srdce, čiže nám môže dodať aj 

určitú istotu, sebadôveru, budeme vďaka nemu poznávať Boha, čiže nielen Jeho ako osobu, ale 

zároveň s Ním aj svet, ktorý stvoril.“23 Pod týmto zorným uhlom nepriateľ, ktorého slovo poráža, nie 

je diabol, ale ľudská nevedomosť. Na druhej strane sa však pojem slovo môže chápať ako Slovo 

s veľkým „S“. Potom v tých istých veršoch24 môžeme vzhliadnuť aj inú snahu, či program, ktorý, ako 

uvádza profesor Kišš, „je inkarnovaný Boží Syn, Logos, Slovo Božie, Ježiš Kristus“.25 Konštantín tu 

mohol byť silne ovplyvnený byzantskou teológiou, v ktorej pojem Logos zohrával veľkú úlohu. 

Logos, ako opäť uvádza profesor Kišš, „bol pre byzantskú teológiu nielen zvestované slovo Božie, ale 

zároveň druhá osoba svätej Trojice, Boží Syn, skrze ktorého, pre ktorého a v ktorom bol stvorený celý 

svet. Logos bol vyjadrením lásky Boha Otca k svetu. Svet by nepoznal bez Krista Božiu lásku.“26 

Nepriateľ, ktorý ohrozuje naše duše by v tomto zmysle bol diabol, respektíve nevera. Nie je však nutné 

tieto dva výklady od seba odlišovať a nachádzať v nich kontrast, je možné, že Konštantín chcel práve 

spojiť vieru a vzdelanie do jedného pojmu. 

Pojem Slovo Písma, ako ho Konštantín používa v 7. verši, je jasným poukazom na evanjeliá ako 

na nezničiteľný prameň poznania. Podľa L. Němcovej, „ich hneď spája s asociáciou daru, „dar tento 

drahý vám Boh z lásky daroval“ (10. verš).“27 Tento dar, je darom z milosti, nedostali sme ho za 

odmenu, ale vďaka Božej láske k nám. Avšak Konštantín zachádza ešte ďalej, ak hovorí o dare 

z lásky, myslí tým dar dušiam, ktorý nikdy nenaberie skazu. Konštantín ponúka teda Slovanom viac 

ako pominuteľné dary. Myslí tu v prvom rade na písmená, bez ktorých poznania nenadobudne duša 

vedomosť o Božom zákone, knižnom zákone, zákone duchovnom. Znova tu teda tento majster slova 

spája vieru so vzdelaním. Je to viditeľné najmä pri použití pojmov zákon duchovný, ktorým 

nepochybne myslí na Bibliu a na zákon knižný, teda vzdelanie. Ako sa opäť uvádza v diele L. 

Němcovej, „Konštantín Filozof pokladal vieru i vzdelanie za dve strany jednej a tej istej veci, za niečo, 

čo je neoddeliteľne späté.!28  

Každé z týchto pojmov v nás vyvoláva pocit starodávnosti a mnohí z nás by ich zaradili medzi 

archaizmy, ktoré sa dnes už nepoužívajú. No tieto dve dvojice slov v sebe ukývajú veľkú výpovednú 

                                                 
23 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 440. 
24 v. 23 - 26 
25 Kišš, I. Pokus o rekonštrukciu teológie Konštantína a Metoda. In Byzantská revue, s. 204. 
26 Kišš, I. Pokus o rekonštrukciu teológie Konštantína a Metoda. In Byzantská revue, s. 205. 
27 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 439. 
28 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 440. 
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hodnotu. Pojmy semä a niva nás odkazujú na podobenstvo z Biblie o rozsievačovi zŕn. Vyvrcholenie 

tohto podobenstva používa Konštantín ako základ pre vyjadrenie svojej myšlienky. Božie slovo je síce 

určené každému človeku, ale úžitok je schopný priniesť len ten, komu to umožnia vonkajšie 

podmienky, v našom prípade pripravenosť srdca. Podobne môžeme hľadieť na dvojicu slov zbroj 

a boriť. Dnes by sme len ťažko v našich podmienkach hľadali pravý význam týchto pojmov. Ako opäť 

uvádza L. Němcová, „zbrane neboli v stredoveku všeobecne rozšírenými nástrojmi“29. Zbroj v tej dobe 

nemohol vlastniť každý, preto získanie zbroja bolo vzácnym darom, nemajúcim obdoby. V slove boriť 

môžeme zase postrehnúť náznak dlhého časového úseku a vynaloženie veľkej námahy. Túto námahu 

zvykne človek vynakladať len, ak mu za to niečo stojí. Práve to chce Konštantín týmito pojmami 

naznačiť, je potrebné sa usilovať o vieru, vzdelanie, o čistý a vznešený svet, o svet, za ktorý sa oplatí 

bojovať. 

 

4.6 Význam Proglasu 

Význam Proglasu nie je iba kultúrny, spoločenský, teologický a literárny, ale zasahuje aj do iných 

odvetví života. Ak by sme mali jednou vetou opísať, čomu sa Proglas venuje, mohli by sme opäť 

skonštatovať, že obsahuje tri základné okruhy: oslavu Hospodina, vzdelanie a obranu vlastného 

jazykového diela. Práve z týchto aspektov má Proglas najväčší význam pre teológiu, vzdelanie 

a jazykovedu. 

 

4.6.1 Význam pre teológiu 

Proglas nie je len dielom literárnym. Jeho charakter, ako aj námet napísania tejto básne tkvie 

v Biblii, v evanjeliách. Proglas je dielom zbožného autora, no zároveň jeho obsahom sa vystihuje ako 

Božia moc, tak aj Jeho láska a milosť. Celé dielo vyznieva ako oslava Hospodina. No dôležité je aj 

spomenúť niektoré zásadné teologické črty. Viera v svätú Trojicu je v tejto básnickej skladbe alfou 

a omegou. Viera a vzdelanie majú ísť ruka v ruke, lebo z viery bez vzdelania môže vzniknúť povera 

a takáto viera je potom slepá, a podobne vzdelanie bez viery je len súhrnom informácií bez citu, bez 

uvedomenia si, komu za to vďačíme. Konštantín v závere tejto básni človeka upozorňuje aj na 

posledný súd a posmrtnú spásu. Rovnako smerujú jeho myšlienky aj k humanizácii sveta, ako sa o tom 

opäť zmieňuje profesor Kišš, „na základe zvesti o Božej láske, ktorá má prenikať do každodenného 

života ľudí, aj do svetských štruktúr, lebo všetko bolo stvorené skrze Krista, pre Krista a v Kristu (Kol 

1,16). Kristus je Pantokrator a má vládnuť aj vo svetských štruktúrach.“30 Podobne, používa 

Konštantín pojem Slovo, teda Logos, ako druhú osobu svätej Trojice, čím sa hlási k byzantskej 

teológii. Ako uvádza vo svojom príspevku profesor Kišš, Konštantín priniesol „do našich krajov 

poznanie Božieho Syna, večného Loga, Ježiša Krista, ktorý môže priniesť raj a kráľovstvo Božie do 

                                                 
29 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 438. 
30 Kišš, I. Pokus o rekonštrukciu teológie Konštantína a Metoda. In Byzantská revue, s. 207. 
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života Slovienov, transformovať ľudí na Božiu lásku.“31 No Konštantínovi patrí vďaka aj za 

vytvorenie teologických pojmov, ktoré by sme inak nemali, je to napríklad slovo pobožný, či 

Hospodin (Gospodi), ktorým môžeme prekladať židovský tetragram JHVH.  

 

4.6.2 Význam pre vzdelanie 

Konštantínovi išlo najmä o prelínanie viery a vzdelania. Vzdelanie je potrebné, aby človek nebol 

závislý na iných a mohol sa k Písmu dostať aj sám. Na potrebu vzdelania nás upozorňujú slová: vidieť 

a vedieť. Podľa L. Němcovej „Božie Slovo i vzdelanie sprostredkúvajú človeku cez to, že ich vidí, 

určité vedomosti (informácie). Vyvádzajú ho z tmy ne – poznania, ne – videnia na svetlo poznania 

a videnia, tým prvým poznaním môže byť poznávanie Boha, ale cez poznanie Boha môže viesť aj 

k poznaniu Ním stvoreného sveta.“32 Konštantín nabádal slovanský ľud, aby nezostával viacej 

nevzdelaný, ale aby prijal písmo, ktoré Konštantín priniesol. Preto napísal celú báseň, aby slovanský 

národ nielen uveril v Božiu lásku, ale aby prijal aj Boží dar, ktorý je im dávaný z milosti a aby ho 

neuvážene neodmietal. Môžeme konštatovať, že prijatím písma sa národ, žijúci na území Veľkej 

Moravy, kultúrne, duchovne, spoločensky a morálne povzniesol. 

 

4.6.3 Význam pre jazykovedu 

Z obsahu Proglasu vyplýva, že okrem oslavy Hospodina a vzdelania, Konštantínovi išlo aj 

o celkom, ako uvádza opäť L. Němcová, „pragmatickú obranu vlastného jazykového diela“.33 Svoj čin 

obhajuje autoritou apoštola Pavla, ktorý podobne vsádza viac na kvalitu slov ako na ich kvantitu. Tým, 

že Konštantín prináša slovo Božie masám v zrozumiteľnom jazyku, vykonáva významný počin. Slovo 

Božie demokratizuje, sprístupňuje ho širokej verejnosti, a nie len určitým jednotlivcom. Konštantín na 

svoju obranu použil tiež analógiu slov Slovo – Slovieni. Tým, že odvádza slovanský národ od pojmu 

slovo, akoby oprávňoval tento národ byť prijímateľom tohto Slova. Pre jazykovedcov, ale i pre 

ostatných zainteresovaných je veľkou nevýhodou, že sa originálny text, respektíve text v hlaholike 

nezachoval. Predtým ako sa opätovne tento text pretransformoval z cyriliky do hlaholiky, 

jazykovedcom unikali mnohé odtiene Konštantínovho myšlienkového pochodu. Napríklad analógia 

medzi už spomenutými pojmami slovo a Slovieni, nemohla byť objavená. Až preklad poskytol 

jazykovedcom pohľad na dosiaľ ešte neprebádané črty Proglasu. Proglas je pre nich do tejto chvíle 

nevyčerpanou studnicou, ktorá neustále odkrýva nové tajomstvá. 

 

Záver 

Aký záver je možné napísať o takom diele akým je Proglas? Je veľmi ťažké podať záverečné 

hodnotenie diela, ktoré svojím obsahom, štruktúrou, formálnou stránkou a ostatnými komponentmi 

                                                 
31 Kišš, I. Pokus o rekonštrukciu teológie Konštantína a Metoda. In Byzantská revue, s. 209. 
32 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 441. 
33 Němcová, L. Možnosti interpretácie staršieho básnického textu, s. 442. 
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v mnohom prevyšuje niektoré diela tohto tisícročia. Proglas je básnická skladba, na ktorú sa nedá 

nazerať len z jednej stránky, vždy sa musí rozoberať ako celok. Oplýva toľkými myšlienkami, 

názormi, symbolikou, analógiami, ktoré je len veľmi ťažké od seba oddeliť. Zároveň Proglas, ako 

taký, nemôže byť chápaný len ako náboženské dielo, ani ako čisto literárne, veriaci, ako aj neveriaci, 

tam nájde to, čo mu je vlastné. Človek veriaci v ňom objaví zbožného človeka, ktorý oslavuje 

Hospodinovo meno, Jeho lásku a milosť, človek neveriaci zase eufóriu a obranu vlastného jazyka, 

písma. Pre každého je Proglas niečím iným, no pre všetkých je niečím výnimočným 

a neopakovateľným. 
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