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MOŽNOSTI INTERPRETÁCIE STARŠIEHO BÁSNICKÉHO TEXTU 
 

Lucia NĚMCOVÁ 

 

 našom príspevku by sme radi poukázali na niekoľko možností, ktorými sa dá interpre-

tovať starší básnický text. Predmetom našej práce je najstaršia slovanská báseň, Prog-

las. Vybrali sme si ju preto, lebo ju považujeme za mimoriadne silný impulz v dejinách našej 

literatúry a kultúry. Je to text, ktorým začínajú dejiny literatúr všetkých slovanských národov 

(okrem Poliakov). 

Medzi problémy, s ktorými sa stretneme pri interpretácii Proglasu, patria: text je starý, od 

jeho vzniku nás delí viac ako jedno tisícročie, je dlhý čo spolu s návratnosťou motívov môže 

na dnešného čitateľa pôsobiť nezáživne a sám je už interpretáciou iného textu (Biblie). Ná-

vratnosť motívov je spôsobená pôvodným zameraním textu. Prvotne bol Proglas určený na 

ústny prednes, čiže opakovanie motívov treba chápať ako návrat, pripomenutie už povedané-

ho. Považujeme za vhodné urobiť výber z textu pre didaktické účely. Takto môže, prirodzene, 

dôjsť k posunu interpretácie, treba preto žiakov upozorniť na fakt, že sa stretávajú len s výbe-

rom a nie s celým textom, na to môže slúžiť jednak číslovanie veršov, jednak ich zreteľné gra-

fické odčlenenie. Kľúčovým faktorom pri tvorbe výberu je zachovanie myšlienkovej celist-

vosti textu. 

Za mimoriadne dôležitú považujeme pri tomto texte predinterpretačnú fázu textu (Germuš-

ková, 1995), čiže fázu prvej tichej komunikácie percipienta s textom. Odporúčali by sme žia-

kom čítať ho s ceruzou v ruke, písať si otázky, ale aj vlastné postrehy o texte. Týmto spôso-

bom by bolo možné zvýšiť motiváciu žiakov pri samotnej interpretácii. Získali by sa tak totiž 

súbory otázok, ktoré by mohli výrazne posunúť interpretáciu smerom k tomu, čo zaujíma žia-

kov. Učiteľ by sa zároveň nemal vyhýbať ani ďalším pre interpretáciu produktívnym vzťahom 

„spoza“ literatúry (najproduktívnejší sa javí vzťah s históriou). Hodina by mala byť postavená 

na dialogickom princípe, na postupnom spoločnom hľadaní odpovedí na otázky. 

Jednou z prvých otázok adresovaných žiakom je tá, ako vnímajú žiaci fakt, že Proglas 

možno zaradiť medzi texty venujúce sa otázkam viery a či sa v období stredoveku považovala 

otázka viery za vec slobodnej voľby každého jednotlivca. Domnievame sa, že stredoveký člo-

vek bol kresťanom aj preto, že nepoznal inú možnosť existencie vo svete (týmto tvrdením ne-

chceme nijako spochybniť, že by jeho viera nemohla byť úprimná; treba si len v tomto kon-

texte uvedomiť, že v tom čase neexistovali alternatívne pohľady na svet a vieru, cirkev je 

V 
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v tomto období stále jedna a jednotná, reformačné tendencie nastupujú najskôr v 15. storočí – 

Jan Hus v Čechách a výraznejšie až v 16. storočí – Martin Luther v Nemecku). Jednoducho sa 

domnievame, že neexistovali iné alternatívy existencie. Netvrdíme, že po rozšírení iných ná-

zorov v oblasti náboženstva vznikla pre obyčajného človeka vtedajšej spoločnosti možnosť 

slobodne si vybrať formu svojej osobnej viery. Minimálne v uhorských dejinách platila roky 

zásada cuius regio, eius religio, podľa ktorej vierovyznanie (jeho formu) určoval poddaným 

zemepán. Stredoveký človek nerozmýšľal o svojej viere ako o otázke slobodnej voľby. Otáz-

ku viery vnímal ako niečo, čo je dané. 

Ďalšou z otázok, ktoré máme pripravené v rámci interpretácie Proglasu, je otázka, ako na 

žiakov pôsobia slová: proroci, Kristus, duša, duch, Boží zákon, zjavovať sa, semä, niva, boriť 

sa, zbroj. Ide o slová, ktoré sú dnešnému čitateľovi vzdialené časovo i významovo, zároveň sú 

však pre text kľúčové. Na to, aby sa pri interpretácii postupovalo želaným smerom, treba od-

kryť najskôr význam týchto slov. Vzhľadom na to, že nepovažujeme v žiackom prostredí lite-

rárny termín konotácia za zaužívaný, hovorili by sme o asociáciách, o dojme, predstave, ktorú 

tieto pojmy v žiakoch vyvolávajú. Je potrebné zistiť, do akej jazykovej sféry by žiaci tieto 

slová zaradili. Zaujímalo by nás, či sa podľa žiakov tieto slová vyskytujú v bežnej hovorovej 

reči, či sú to každodenné slová (inak povedané, zaujímalo by nás, či tieto slová cítia ako šty-

listicky príznakové). Sú to slová s odtienkom vznešenosti, s puncom vysokosti. Slová Kristus, 

duša, duch, zjavovať sa podľa nás jednoznačne odkazujú na sféru transcendentna. Pri slove 

prorok je to podobné. Je to síce reálne existujúci človek (pozemšťan), ale mal v spoločnosti 

výsadné postavenie, lebo bol hlasom Božím, bol prostredníkom medzi vysokým (Boh) a níz-

kym (človek). Slová semä a niva rozhodne majú pečať archaickosti, hneď na seba upozornia, 

sú to slová, ktoré už bežne nepoužívame, môžu v nás vyvolať pocit vznešenosti. Zároveň od-

kazujú na biblický obraz rozsievača zŕn. Božie slovo je síce určené každému, ale priniesť úži-

tok (úrodu) môže iba za priaznivých vonkajších podmienok (v pripravenom srdci). Veď už len 

slovo semeno konotuje v sebe zárodok niečoho nového, niečoho, čo má potenciál sa rozvinúť 

a priniesť neočakávané výsledky (v biblickom význame ovocie, plody). Slová boriť sa a zbroj 

by sme tiež zaradili k slovám, ktoré majú konotáciu smerujúcu k vysokým veciam. V našom 

jazykovom vedomí tieto slová fungujú ako zastarané. Pociťujeme ich už ako archaizmy. Na 

slovo zbroj možno podľa nás poukázať aj z ďalšieho hľadiska. Zbrane neboli v stredoveku 

všeobecne rozšírenými nástrojmi. Okrem toho, že boli úžitkovým nástrojom, boli aj umelec-

kým dielom (dôkazom vyspelej hmotnej kultúry). Takúto zbraň nemohol vlastniť hocikto. Tie 

najkrajšie zbrane vlastnili príslušníci najvyšších vrstiev. Aj z takéhoto pohľadu možno odvo-

diť motív vznešenosti. Slovo boriť sa v sebe konotuje príznak dlhého časového úseku, ale aj 
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veľkej vynaloženej námahy. Námahu zvykneme vynakladať iba vtedy, ak nám za to náš cieľ 

stojí, ak je toho hoden. To, čo takouto námahou získame má pre nás obvykle vysokú cenu 

(v tomto prípade sú to knihy alebo ako neskôr ukážeme vzdelanosť všeobecne). Konštantín 

Filozof nás cez tieto slová odkazuje na tematiku vysokého, cenného. Prečo? Myslíme si, že sa 

nám pokúša ukázať svet čistý a vznešený (svet viery a vzdelania), svet, o ktorý stojí za to sa 

usilovať. Človek by mal mať pred sebou veľké ciele a klásť na seba vysoké nároky. Určite ich 

nikdy v úplnosti nedosiahne. O to vlastne ani nejde. Dôležitá je činnosť, ktorú na dosahovanie 

týchto cieľov vynaložíme. Práve tá sa stáva hodnotou „pre nás“. Domnievame sa, že nám 

Konštantín Filozof ukazuje vysoký a vznešený cieľ (ideál) prežiarený svetlom, ku ktorému je 

vhodné smerovať. Celá báseň je podľa našej mienky výrazne postavená na protiklade vysoké-

ho a nízkeho, svetla a tmy. Snaží sa svojim poslucháčom ukázať, čo všetko (krásne) môžu do-

siahnuť. Nízke, resp. zlo, nevedomosť tvoria iba pozadie obrazu plného svetla, ktorý nám 

Konštantín Filozof ukazuje. 

Nasledujúcou otázkou, ktorú by sme by sme žiakom chceli položiť je tá, aké asociácie vy-

tvárajú slová písmená, slovo, a knihy. Keď sa v texte prvý raz spomína slovo v podobe „Slovo 

Písma“ (7. verš), myslí tým Konštantín Filozof, prirodzene na evanjeliá ako nezničiteľný 

prameň poznania. Hneď ich aj spája s asociáciou daru, „dar tento drahý vám Boh z lásky da-

roval“ (10. verš). Je to teda niečo, čo sme nemuseli dostať, ale Božia láska je natoľko veľká, 

že sme to naozaj dostali (kresťania veria, že Nový zákon je naplnením prísľubu Starého záko-

na). Týka sa to viery v Ježiša Krista. Ale je to všetko? Veríme, že nie (aj keď by toho nebolo 

málo). Sme presvedčení o tom, že v momentoch, keď Konštantín Filozof používa slová „slo-

vo, písmeno, knihy“ hovorí vždy z iného pohľadu o jednej veci. Ak hovorí o dare z lásky, ho-

vorí o dare „dušiam, čo sa nikdy neskazí“ (12. verš), nie je to iba viera. Konštantín Filozof 

je presvedčený o tom, že prišiel ponúknuť Slovanom viac ako len pominuteľné veci, dary. Bez 

písmen podľa neho duša nemá vedomia o Božom zákone, o zákone knižnom, zákone duchov-

nom, bez písma/ kníh sú nahé všetky národy. Konštantín Filozof tu hovorí aj o vzdelaní. Prečo 

by inak použil slová zákon duchovný (ktorým nesporne je pre kresťana Biblia), ale aj zákon 

knižný, Biblia síce býva označovaná ako Kniha kníh, ale v tom čase to už nebola jediná kni-

ha.1 Knihy sa v Proglase spájajú s konštatovaním, že sú bez nich „nahé všetky národy“ (79. 

                                                 
1 V tomto momente by sme sa zasa mohli vrátiť k motívu vznešenosti. Kniha bola v stredoveku ručne písaná 

(a teda zriedkavá) a prepychovo zdobená. Sama o sebe bola umeleckým dielom. Tým, že jej výroba bola zlo-

žitá, stávala sa aj znakom vysokého, znakom luxusu. Akoby to, čo v nej bolo napísané, uvedené už len kvôli 

tomu, že bolo zaznamenané v knihe bolo významné, dôležité. 
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verš) a bez písmen je „duša mŕtva“. Knihy a písmená boli odjakživa atribútmi vzdelanosti, 

gramotnosti (a tu sa k nim pripájajú aj slová). Viera a vzdelanie, to, čo my dnes už nepociťu-

jeme ako späté, bolo v tom čase jednou a tou istou vecou. Viera bez vzdelania je slepá. Ne-

súhlasíme s názorom, že viera a vzdelanie sú antagonistické prvky. Toto presvedčenie vzniklo 

podľa nás až v novoveku. Domnievame sa, že vychádza z presvedčenia, že sa viera nedá ľud-

ským rozumom dokázať (pripomíname, že ani vyvrátiť). Stredoveký človek takúto dilemu 

nepociťoval. Pre neho bola viera bežnou súčasťou jeho života. Konštantín Filozof pokladal 

vieru i vzdelanie za dve strany jednej a tej istej veci, za niečo, čo je neoddeliteľne späté, ak by 

sme mali použiť jeho vlastné slová za dar, ktorý nám „Boh z lásky daroval,/ dar dušiam, čo sa 

nikdy neskazí“. Kto iný by tento prototyp vzdelaného veriaceho človeka mohol reprezentovať 

lepšie ako sám Konštantín Filozof? Meno Filozof nezískal predsa náhodou.2 Sme presvedčení 

o tom, že práve v Proglase sa rovnocenne a bezproblémovo spája vzdelanie s vierou. Slovo je 

v Proglase predstavené takto: 

„počujte Slovo od Boha vám zoslané, 

Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, 

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní 

Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.“ 

Myslíme si, že toto slovo, ktoré je darom od Boha nie je iba slovom jeho evanjelií, ale aj 

vzdelaním všeobecne, vzdelanie nakŕmi duše, čiže môže uspokojiť ľudský hlad po poznaní, 

posilní srdce, čiže nám môže dodať aj určitú istotu, sebadôveru, budeme vďaka nemu pozná-

vať Boha, čiže nielen jeho ako osobu, ale zároveň s ním aj svet, ktorý stvoril. Vzdelanie i vie-

ru spája jedno, nepodliehajú skaze. Ešte by sme sa radi zastavili pri slovese pripraviť. To, že 

Slovo poznávať Boha „iba“ pripraví svedčí o tom, že ide práve o vzdelanie. Vzdelanie, gra-

motnosť nám totižto pomáha interpretovať svet, veci, ktoré nás obklopujú. Ale samotné vzde-

lanie nám nikdy žiadnu interpretáciu nevnucuje, tú si robíme až my sami. Takisto nám ju ne-

                                                 
2 Je všeobecne známe, že Konštantín bol mimoriadne vzdelaný muž, ovládal bohoslužobné jazyky, bol vzdela-

ným teológom a aj erudovaným lingvistom. Jeho vzdelanie bolo všeobecne uznávané aj v jeho vlasti. O tom 

svedčí práve meno Filozof. Aby ho získal, musel zvládnuť náročnú diskusiu a obhajobu svojich názorov na 

univerzite (veď na nej aj učil). Dnes by sme takúto diskusiu mohli prirovnať k habilitácii vysokoškolského 

profesora. Celý svoj život využíval svoje vlastné vzdelanie na to, aby podporovalo jeho vieru, či skôr ním 

dokazoval pravdivosť viery. Vzdelanie si cenil najväčšmi. Či nehovorí jeho životopis o sne, ktorý sa mu sní-

val, keď mal sedem rokov? Spomedzi všetkých krásavíc mesta si vybral za družku svojho života Sofiu, čiže 

Múdrosť. 
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vnucuje ani Konštantín Filozof, on nás iba pozýva do sveta vzdelania, pozýva nás von z tmy 

nepoznania. Načo nám toto slovo bude slúžiť? Na boj „s protivníkom a duší našich záhub-

com“. Týmto protivníkom nemusí byť iba diabol, môže ním byť (a ako často) aj naša vlastná 

nevedomosť. Z celého textu, pre nás vyplýva, že vzdelanie3 a viera si v ňom neprotirečia, na-

opak, kráčajú ruka v ruke. Prirodzene Slovo v celom texte možno (a aj treba) interpretovať aj 

ako Ježiša Krista. V tejto interpretácii by sme ho mohli stotožniť s filozofickým pojmom Lo-

gos. 

Starší literárny text nám, paradoxne, môže pomôcť odhaliť zmysel dnešných každoden-

ných slov a porozumieť im. Konštantín Filozof hovorí okrem viery aj o vzdelaní. Na to nás 

upozorňujú slová (resp. ich odvodeniny) vedieť a vidieť.4 „Bo slepým oni sľúbili, že uvidia... 

(duša) „vedomia nemá o tom Božom zákone“. Ak teda chceme vedieť, musíme podľa tohto 

etymologického vzťahu najprv vidieť. Konštantín Filozof nám ponúka, zviditeľňuje Božie 

slovo a vzdelanie. 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 (a naopak, cez poznávanie sveta možno poznávať 

Boha, jedno nevylučuje druhé). Konštantín Filozof určite nemal k dispozícii žiaden etymolo-

gický slovník. Domnievame sa však, že príbuznosť týchto dvoch pojmov ešte nemusela byť 

v jazykovom vedomí Slovanov zastretá. Veď aj nám sa zdajú byť slová vedieť a vidieť po-

dobné, príbuzné (minimálne svojou morfematickou stavbou). Ak si teda uvedomíme, že Slo-

vania začali svoju indoeurópsku pravlasť opúšťať v priebehu sťahovania národov (4. – 6. sto-

ročie) a jazykové zmeny prebiehajú pomerne pomaly, mohla byť táto príbuznosť pociťovaná 

intuitívne. Trúfame si tvrdiť, že takúto príbuznosť mohol pociťovať minimálne Konštantín 

Filozof, ktorý bol na svoju dobu mimoriadne jazykovo vzdelaný (práve rozhľadenosť v iných 

                                                 
3 O tom, ako si Konštantín Filozof cenil vzdelanie svedčí podľa našej mienky aj to, že na Veľkú Moravu nepri-

niesol len literatúru vieroučnú, ale aj literatúru svetskú, napr. právnickú (Zakon sudnyj ljudem). 
4 věděti... rodina velmi rozvetvěná. ... Part. vědom (odtud vědomí, vědomost, povědomí, nevědomky, svědomí, 

svědomitý...) ... Vše to ukazuje, jak soustava tvarů je u věděti nepůvodní; starý byl jen indikativ *void – a 

a další osoby. Základ void – souvisí jakožto o – ový stupeň se základem slovesa viděti (*veid -); *void – a 

vím znamenalo asi původně stav, kdy mám v sobě výsledek vidění něčeho. U starých Indů je několik výroků 

o tom, že opravdu bezpečně a spolehlivě ví člověk jenom to, co viděl. 

 viděti – ... Psl. viděti, vidomъ. U všech Slovanů. Ide. veid - / vid - ... Stav mysli po vidění něčeho je „vědění“ 

o tom, příbuzno je tedy i věděti. (Machek, 1957) 
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jazykoch mu pri tom mohla pomôcť; svoj jazykový talent a zmysel pre jemné spájanie vý-

znamov ukázal už aj na spojení slovo – Slovieni). 

Tým, že sme sa snažili poukázať v Proglase aj na moment vzdelania, nijako nechceme 

zmenšiť jeho vieroučný význam. Práve naopak. Vôbec nepochybujeme o tom, že Proglas je 

nádhernou oslavou Hospodina. Snažíme sa len ukázať, že ho možno chápať oveľa univerzál-

nejšie. Proglas má čo ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj neveriacim. Táto báseň je na-

toľko mnohovrstvová, že si v nej svoje nájde každý čitateľ. 

Netreba zároveň pochybovať o tom, že je to okrem oslavy Boha a vzdelania (poznania) aj 

veľmi pragmatická obrana vlastného jazykového diela. Konštantín Filozof na vysvetlenie 

svojho činu (povýšenia staroslovienčiny na bohoslužobný jazyk) nevyužíva autoritu nikoho 

menšieho ako apoštola Pavla („chcem radšej pätoro slov povedať“... „aby aj bratia všetko po-

rozumeli,/ než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“, verše 52 a 53 – 54 Proglasu; alúzia na 19. 

verš Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom). Tým, že prináša Božie slovo veľkému okruhu 

ľudí, ho demokratizuje a ponúka každému človeku, nie iba niekoľkým vyvolencom, ktorí po-

znajú bohoslužobné jazyky. Na odôvodnenie svojho konania veľmi pekne využíva motív Bo-

žieho daru (je určený všetkým) a motív Slova. Motív slova je v Proglase zvlášť symbolický, 

evanjelium podľa Jána začína práve slovami: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha 

a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho 

nepovstalo nič, čo povstalo.“ (J 1, 1 – 3). Je zvlášť symbolické, že podľa Života Konštantína 

bol práve tento prvý verš prvou do staroslovienčiny preloženou vetou (Iskoni bje Slovo i Slo-

vo bje u Boga i Bog bje Slovo.) Ďalšou analógiou, ktorú Konštantín využíva je spojenie slov 

Slovo a Slovieni, tým, že odvádza názov národa od slova slovo akoby potvrdzoval oprávne-

nosť tohto národa byť prijímateľmi Slova (rozumej slova v zrozumiteľnom jazyku). 

Radi by sme sa v našom texte ešte pristavili pri prvom verši Proglasu. „Evanjeliu svätému 

som predslovom“. Práve prvá osoba singuláru slovesa byť má pre emocionálny účinok textu 

kľúčový význam. K tomuto názoru nás doviedlo porovnanie tohto verša s iným prekladom, 

s prekladom Jána Stanislava. Ten preložil prvý verš Proglasu takto: „Toto je prívet k svätému 

evanjeliu“. Je to jednak odklon od textu originálu, v ktorom jasne stojí „Proglasъ jesmь svętu 

jevanьgelьju“ (Habovštiaková – Krošláková, 1993). Tvar jesmь je treťou osobou singuláru 

staroslovienskeho slovesa byti. Myslíme si, že posunom od (ja) som k (toto) je došlo k zníže-

niu estetického účinku textu, nemá už takú silu „strhnúť“ so sebou svojho čitateľa. Prenesenie 

vlastnosti živej osoby (život, pocit existencie) na neživý predmet (text; jav známy ako perso-

nifikácia) sa pričinilo o zvýšenie estetického účinku básne. Spôsob oslovenia poslucháča 

z pozície živej bytosti je podľa nás oveľa zaujímavejší a zasahujúcejší ako len obyčajný vý-
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počet kladných vlastností, ktoré nepochybne Božie slovo má. Nedá nám nespomenúť si 

v tomto momente analogicky na to, že aj evanjeliá môžu byť chápané ako živé slovo, dobrá 

zvesť, ktorá kresťanom prináša nádej na život večný. Ak sú teda evanjeliá živým slovom, po-

tom je logické a vierohodné, že aj text, ktorý ich uvádza do života je živým textom a vyjadru-

je sa „sám za seba“. 

Veríme, že sa nám podarilo ukázať, koľko inšpirujúcich vrstiev môže mať tento básnický 

text, aj keď si nemyslíme, že by sme nastolenú tému vyčerpali (veď pravé literárne dielo je 

„nevydolovateľné“ /Rakús, 2005/). Oprúc sa o autoritu významného slovenského literárneho 

vedca, Proglas 

„nie je len konvenčne stredoveká ‘chvála’... zameraná na nejaký objektívny predmet či tému... je do 

značnej miery i jeho (rozumej Konštantínovou, poznámka L. N.) ‘sebavýpoveďou’, a to v takom zmysle, 

že je aj syntetickým výkladom Konštantínovej ‘filozofie’, pre ktorý je charakteristický vnútorne logický 

a systematicky argumentačný postup od jednotlivého k všeobecnému, od ‘nižšieho’ k ‘vyššiemu’“ (Šmat-

lák, 1997). 

My dnes hovoríme o Proglase ako o najstaršom zachovanom slovanskom básnickom texte. 

Pritom toto nie je samozrejmé, Proglas bol stáročia vydávaný ako próza a jeho básnický cha-

rakter bol objavený až v r. 1908 Jordanom Ivanovom. 

Predchádzajúcim rozborom sme sa snažili ukázať viacero možností interpretácie Proglasu 

v školskej praxi. Tento text je podľa nás významný z viacerých hľadísk. Je to vôbec prvý bás-

nický text, ktorý otvára dejiny takmer všetkých slovanských národov. Napriek svojej časo-

priestorovej vzdialenosti od dnešného čitateľa je interpretačne uchopiteľný. Po poukázaní na 

jeho motivické vrstvy sa začína ukazovať bohatším ako by sa na prvý pohľad zdalo (odkazy 

na vzdelanie, nejde o čisto religiózny text). V neposlednom rade treba poukázať na fakt, že 

vďaka staršiemu textu sa do nášho jazykového vedomia môže vrátiť stratená archaická lexika 

(čo zvyšuje rozhľadenosť čitateľa a núti ho zamyslieť sa nad odtienkami významu slov). 

Jedným z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli zaoberať sa práve týmto textom, je skutoč-

nosť, že sa mu v školskej praxi venuje len informačná (a nie interpretačná) pozornosť. Proglas 

je zároveň textom, ktorý sa v historickým vývoji stal pretextom pre mnohé ďalšie diela, im-

pulzom rozvíjania kultúrneho a literárneho diania na Slovensku. Zároveň sa však stal textom 

– symbolom, ktorý by mohol byť pri nedostatočnom poznaní ľahko (ako mnohé iné symboly) 

zneužitý v ideologickom zápase v nenáležitých interpretáciách. 
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O tomto básnickom texte by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Veríme však, že sa nám aj to-

uto prácou podarilo aspoň čiastočne ukázať, že Konštantínovo Slovo (Proglas)5 sa aj napriek 

stáročiam od svojho vzniku stalo svetlom, ktoré tmy nepohltili. Existuje väčšia chvála pre li-

terárny text? 

Proglas 

(preklad E. Pauliny, prebásnenie V. Turčány) 

(1) Evanjeliu svätému som predslovom: 

ako nám dávno sľubovali proroci, 

prichádza Kristus zhromažďovať národy, 

pretože svieti svetlom svetu celému. 

* * * 

(6) Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, 

A hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú, 

lebo je Boha poznať totiž potrebné. 

A preto čujte, čujte toto Slovieni: 

dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, 

* * * 

(12) dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí 

* * * 

(23) počujte všetci, celý národ sloviensky 

počujte Slovo od Boha vám zoslané, 

Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, 

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní 

Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. 

* * * 

(31) Tak ani duša, žiadna duša bez písmen 

vedomia nemá o tom Božom zákone, 

zákone knižnom, o zákone duchovnom, 

zákone cezeň boží raj sa zjavuje. 

* * * 

(39) Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia, 

človeka činia, akoby bol z kameňa 

A ešte väčšmi od človeka z kameňa, 

je mŕtva duša, každá duša bez písmen. 

No že, my bratia, sme všetko toto zvážili, 

                                                 
5 Význam kultúrneho prínosu solúnskych bratov uznala aj katolícka cirkev. V roku 1980 ich pápež Ján Pavol 

II. encyklikou Egregie virtutis (Muži vynikajúcich cností) vyhlásil za spolupatrónov Európy. 
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znamenitú vám radu teraz povieme, 

* * * 

(50) Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí 

* * * 

(52) Chcem radšej iba pätoro slov povedať, 

rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, 

* * * 

(55) než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. 

* * * 

(69) tak ako semä, ktoré padlo na nivu, 

tak isto každé ľudské srdce na zemi, 

Dážď Božích písmen potrebuje pre seba, 

* * * 

(79) Lebo sú bez kníh nahé všetky národy, 

Bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje 

s protivníkom a duší našich záhubcom, 

odsúdené sú večnej muke za korisť. 

* * * 

(90) Lebo kto totiž prijme tieto písmená, 

Tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví 

a vaše duše písmenami posilní 

i skrze apoštolov, skrze prorokov. 

Pretože tí, čo hovoria ich slovami, 

i nepriateľa budú schopní zahubiť, 

* * * 

(99) nepadnú oni, ale pevne zastanú, 

pred Bohom ako udatní sa prejavia, 

po pravici si stanú trónu Božiemu, 

keď príde ohňom súdiť všetky národy, 

s anjelmi budú radovať sa naveky, 

naveky sláviac Boha milostivého, 

piesňami z tých kníh ospevujúc naveky 
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