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1 Úvod 

Niet pochýb o tom, že panovník Svätopluk, člen moravskej dynastie, patrí me-

dzi najpozoruhodnejšie osobnosti Veľkej Moravy. V súčasnosti vzrástol záujem o túto osobnosť 

v súvislosti s „nešťastným“ odhalením jeho sochy na Bratislavskom hrade 6. júna 2010. Spoločnosť 

sa v rámci interpretácie tejto historickej osobnosti rozdelila. Jedni ho vnímajú ako „kráľa starých 

Slovákov“, druhí zas „len“ ako „veľkomoravské knieža.“ Táto nejednotnosť bola hlavným dôvodom 

opätovného dôkladného preskúmania titulu panovníka v písomných prameňoch domácej i cudzej pro-

veniencie.  

 

2 Krátky exkurz do historiografie 

V slovenskej a českej historiografii sa osobnosti Svätopluka, resp. tematike Veľkej Moravy, venu-

je veľké množstvo publikácií, čo dokazuje obrovský význam tejto osobnosti a jeho úlohy v dejinách 

tohto stredovekého štátu, ktorého dedičmi sme (okrem iných štátov) aj my (sic!).
1
 Nižšie uvedieme 

práce niektorých z nich a rovnako uvedieme aj vnímanie právneho postavenia Svätopluka z hľadiska 

ich autorov.  

Už J. Papánek v roku 1780 zverejnil prácu o dejinách Slovanov (Dejiny slovenského kmeňa – 

O kráľovstvách a kráľoch Slovákov). V nej je veľkomoravský panovník Svätopluk opisovaný ako 

kráľ. V osvietenskom období je pre túto analýzu dôležitý aj postoj S. Timona, ktorý, ako to uvádza 

F. Uličný, mal už vtedy kriticko-racionálny vzťah k písomným prameňom. Osobu Svätopluka vnímal 

na rozdiel od J. Papánka ako knieža. Už vtedy teda vznikol istý duálny postoj k riešeniu či vnímaniu 

titulu najvýznamnejšieho panovníka Veľkej Moravy. 

Tento postoj však v roku 1908 F. Palacký uviedol do kritickej roviny dielom Dejiny národu české-

ho v Čechách a na Moravě, kde Svätopluka tituluje ako knieža.  

V 20.storočí sa v slovenskej historiografii pre osobnosť Svätopluka v prevažnej miere používal 

termín knieža. V roku 1955 P. Ratkoš publikoval v prílohe Historického časopisu k dejinám Sloven-

ska štúdiu, kde ho tituluje ako knieža. 

V Dejinách Slovenska z roku 1986, v kapitole „Mocenský rozmach Veľkej Moravy a postupný roz-

klad Svätoplukovej ríše“, ho P. Ratkoš označuje do roku 886 ako knieža a v rokoch 886 – 894 ako 

kráľa.  F. Uličný konštatoval, že P. Ratkoš v spomínanej časti neuviedol dôvody o náraste mocenské-

ho postavenia Svätopluka v písomných prameňoch.  

Český (presnejšie moravský) historik a uznávaný odborník na dejiny Veľkej Moravy Ľ. Havlík vo 

svojej práci Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů z roku 1994 uvádza Svätopluka ako kráľa.  

                                                      
1
 Menovite uvedieme práce M. Kučera, P. Ratkoš, L. E. Havlík, D. Třeštík, R. Marsina, J. Steinhübel a i. 
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V roku 2003 vyšla z pera historika Milana S. Ďuricu kniha s názvom Dejiny Slovenska a Slovákov 

v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. V nej sa veľmi jasne vyjadruje o Svätoplukovi ako 

o kráľovi. 

 V roku 2004 Ján Steinhubel publikoval prácu Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slo-

venska. Autor sa v tejto práci vyjadruje o osobe Svätopluka jednoznačne ako o kniežati. 

Do pozornosti dávame prácu významného slovenského historika M. Kučeru, ktorý v roku 2010 

vydal knihu s názvom Kráľ Svätopluk. V kontexte Svätoplukovom vychádza s jednoznačným pre-

svedčením o titule kráľ. 

 

3 Kráľ, či knieža? 
Po stručnej exkurzii do historiografie sa náš záujem presunie na primárnu otázku, ktorú obsahuje 

aj názov tejto štúdie. Ak chceme  odpovedať na túto otázku, budeme sa musieť vysporiadať 

s obsahovou stránkou písomných prameňov. V chronologickej postupnosti sa sústredíme 

a zhodnotíme 12 zmienok o Svätoplukovi (údaje z rokov 862 – 894). Ide o údaje z druhej polovice 

9.storočia, ktorých interpretácia je rôzna. Ale predtým, ako sa dostaneme Ad fontes, treba uviesť, že 

v stredovekých prameňoch sa stretávame s pluralitou jednotlivých termínov. Nemožno predpokladať, 

či byť si dokonca istý, že daný význam je „tým pravým a jediným“. 

Prvá písomná zmienka v prameňoch, ktorá sa viaže k osobnosti Svätopluka, sa nachádza v 5. kapi-

tole diela Život Metoda
2
. Je datovaná (asi) k roku 862, teda do doby, keď Svätopluk vystupuje zrejme 

ešte ako údelný vojvoda v Nitriansku. Priamy údaj o tom, odkedy zastával tento post, sa nezachoval, 

no na základe prác L. E. Havlíka, P. Ratkoša sa pokladá za historicky nesporné, že ju zastával určite 

pred rokom 870. Z pramenného kontextu vyplýva, že Rastislav vystupoval ako zvrchovanejší (je uve-

dený ako prvý) a používal (na rozdiel od Svätopluka) titul knieža („...I stalo sa v tieto dni, že Rasti-

slav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali z Moravy k cisárovi Michalovi...“).  

).
3
 Na základe toho možno vysloviť predpoklad, že synovec používal prinajmenšom podobný titul

4
 

ako jeho strýko. Pramenné podloženie tohto predpokladu sa uvádza v Živote Konštantína.
5
 Uvádza sa 

v ňom, že Rastislav sa poradil so svojimi kniežatami („...Lebo Rastislav, moravské knieža, Bohom 

navnuknutý, poradil sa s kniežatmi svojimi...“). 

Ďalší údaj je z roku 869 a nachádza sa v bule vtedajšieho pápeža Hadriána II., ktorá je adresovaná 

Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi („...Hadrián, biskup a sluha boží, Rastislavovi, Svätoplukovi 

a Koceľovi...“).
6
 R. Marsina zastáva názor, že Svätopluk už v tej dobe vystupuje ako spoluvládca na 

Veľkej Morave spolu s Rastislavom. Vo Fuldských análoch sa v tom istom roku uvádza, že Karloman 

ničil „...kráľovstvo Svätoplukovo...“ („...regnum Zuentibaldi...“). Podľa rovnice „rex“ = „reg-

num“/kráľ = kráľovstvo sa dá interpretovať, že Svätopluk nosil titul kráľ. Tie isté anály
7
 však uvádza-

jú nielen Svätopluka, ale aj jeho strýka Rastislava dôsledne ako knieža. Túto terminologickú neustále-

nosť môžeme uviesť do praxe na príklade z histórie susedných Čiech, ako to uvádza J. Steinhübel. 

Písal sa rok 929, v ktorom nemecký kráľ Henrich smeroval ku kniežaťu Václavovi. Saský kronikár 

píše, že Henrich navštívil v preklade „Prahu...hrad Čechov, jeho kráľa“ („...Pragam...Boemiorum 

urbem, regumque eius..“). Treba však upozorniť, že prvým českým kráľom bol až Vratislav II. (1086 

– 1092) a prvým, kto získal dedičnú korunu, bol Přemysl Otakar I. (1198 – 1230). V tomto prípade 

uvedený termín „jeho kráľa“ je skôr spojený s termínom, ktorý možno priradiť k hodnosti kniežaťa. 

Vo vyššie uvedenom termíne „kráľovstvo Svätoplukovo“, ktoré je navyše datované pred rok 871, teda 

                                                      
2
 P. Ratkoš uvádza, že Život Metoda bol tvorený v jeho bezprostrednej blízkosti. Okrem samotného života Metoda 

obsahuje aj zmienky, narážky na korešpondenciu s pápežskou kúriou. V tomto kontexte má prvoradé postavenie, 

pretože vznikol na Veľkej Morave v dobe medzi rokmi 885 – 886, teda stále za života Svätopluka.  
3
 Čo sa napr. stráca o 7 rokov neskôr, kedy sa Rastislav, Svätopluk a už aj Koceľ uvádzajú bez titulu. Jedno 

z pravdepodobných vysvetlení sa nám pre takéto počínanie javí ako dôkaz o spoločenskom vzostupe Svätopluka. 
4
 R. Marsina uvádza, že titul knieža sa v písomných prameňoch objavuje vo viacerých variáciách. Najbežnejšie 

ako „dux“ resp. „princeps“. Netreba však zabúdať ani na výrazovú pestrosť, pri ktorej sa dá termín „dux“ chápať aj 

ako závislý a termín „princeps“ ako suverénny vládca.  
5
 P. Ratkoš uvádza, že vznikol v dobe keď Metod už vystupoval ako arcibiskup. 

6
 Ako vidieť, v písomnom prameni sa neuvádza titul ani jedného z nich. 

7
 Tie patria medzi jedny z najvýznamnejších prameňov k dejinám Veľkej Moravy (vznikli okolo roku 830), ako to 

uvádza P. Ratkoš.  
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pred rok, kedy sa Svätopluk stáva „tým prvým “ na Veľkej Morave, je teda rovnako chápané skôr ako 

územie, ktorému pevne a suverénne vládol.
8
 Táto terminologická roztrieštenosť v titulovaní vladárov 

resp. územia, na ktorom vládli, je pochopiteľná v kontexte prameňov 9. (z časti aj 10.) storočia, ktoré 

sú tým charakteristické, na čo poukážeme nižšie. 

V roku 870 je (ne)uvedená titulatúra priam totožná s rokom 869. Svätopluk sa tu (rovnako ako 

Rastislav) spomína len menovite. Územie, ktorému vládne, sa však označuje ako kráľovstvo, ktoré sa 

podrobilo  Karlomanovi („...Zuentibaldi nepos Rastizi propriis utilitatibus consulens se Carlomanno 

una cum regno, quod tenebat, tradidit...“). Treba však poukázať na to, že daný fakt sa dá vyargumen-

tovať aj tým, aká bola hierarchická situácia na Veľkej Morave v roku 869, ako to uvádza R. Marsina. 

Z uvedeného sa dá vyvodiť záver, že Svätopluk bol nazývaný kniežaťom, rovnako ako jeho strýko 

Rastislav, a vládli pevne/suverénne na Veľkej Morave.  

Po návrate resp. prepustení (sic!) arcibiskupa Metoda z Bavorska, ho v r. 873, ako to uvádza pra-

meň, prijal (už) knieža Svätopluk, ktorý mu dal do správy všetky chrámy a všetkých klerikov („...Keď 

ho prijal knieža Svätopluk so všetkými Moravanmi, odovzdal mu všetky chrámy a duchovných ...“). 

O šesť rokov neskôr sa v liste pápeža Jána VIII. z roku 879 osoba panovníka Veľkej Moravy spo-

mína bez titulu, len s prídomkom „...z Moravy...“ ( „...Zvuentapu de Maravna...“). Niet pochýb o tom, 

že už vystupoval ako suverénny panovník (od r. 871). Podobná situácia sa už opakovala v minulosti, 

kedy sa uvádzal len menovite (údaje z r. 862, 869). Predpokladáme, že užíval titul knieža, ktorým je 

spomínaný hneď o rok neskôr. 

V roku 880 sa v známej bule Jána VIII. Industrie tue (Horlivosti tvojej) píše: „Milé-

mu/Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu comesovi“ ( „...dilecto filio Sfentopulcho, glorioso 

comiti...“). Termín „comes“ sa v tomto prípade najčastejšie prekladá ako vladár či gróf. V tomto po-

daní je teda nutný výklad. Pomenovanie vladár je vhodné pre také pomenovanie, ale je skôr všeobec-

ného charakteru. Termín gróf je ako to uviedol F. Uličný nevhodné, pretože neodzrkadľuje jeho sku-

točné právne postavenie. Spomínaný historik ďalej uvádza, že vhodným termínom je knieža.
9
 Týmto 

listom (teda) knieža Svätopluk nielen uznal za svojho patróna sv. Petra a chránenca pápeža, ale dosia-

hol to, že Veľká Morava získala suverénnosť a svojbytnosť vo svojom geopolitickom priestore. 

V liste toho istého pápeža Jána VIII. z roku 881 adresovanom arcibiskupovi Metodovi sa Sväto-

plukov titul označuje ako „princeps“ („...Methodio archiepiscopo pro fide...glorioso principi Sphen-

topulcho...“). Termín sa používal už v druhej polovici 9.storočia na dvoroch východofranského (ne-

meckého) kráľovstva.  Významovo sa z latinčiny prekladá ako svetský funkcionár na úrovni kniežaťa.  

V roku 884 sa Svätopluk u regensburského pokračovateľa Fuldských análov niekoľkokrát spomína 

ako „dux Maravorum“, teda „knieža Moravanov.“ („...Zwentibaldus dux Maravorum...“). 

Za pozoruhodný a veľmi dôležitý pokladáme rok 885. Zvlášť list Štefana V. z roku 885, ako aj je-

ho následný list biskupovi Dominikovi („...Dominico episcopo...“), kňazom Jánovi a Štefanovi 

(„...Ioanni et Stephano presbyteris...“). V prvom z nich vystupuje Svätopluk ako „...kráľ Slovanov...“ 

( „...Zuentopolco, regi Sclavorum...“). V druhom prípade sa však píše „...ku kniežaťu vlasti...“ ( „...ad 

ducem patrie...“). Rôzne spôsoby pomenovania Svätopluka v týchto listoch  sú zrejme najlepšie vidi-

teľným príkladom toho, že titulatúra nebola ešte pevne ustálená. S takýmto odlišným znením sa však 

nestretávame len u Svätopluka, ale aj u iných panovníkov, ktorí kráľmi nikdy neboli (presnejšie niž-

šie). Zo sledovania právneho postavenia Svätopluka v písomných prameňoch z rokov 880 – 885 sa 

dochádza k záveru, že jeho mocenské postavenie rástlo. Bolo však natoľko výrazné, aby sa v tomto 

čase mohol označovať za kráľa? Scholasticky možno povedať sic et non.  „Áno“ svojím rozhodne 

pevným/suverénnym postavením na Veľkej Morave či vojenskými úspechmi. „Nie“ však tým, že 

v pápežskej diplomacii nieto žiadnej zmienky o korunovácii Svätopluka, ako to uviedol F. Uličný. 

Po kratšej odmlke sa Svätopluk znova spomína v Reginonovej kronike. V roku 890 východofran-

ský kráľ Arnulf odovzdal „vojvodstvo Čechov“ Svätoplukovi „kráľovi moravských Slovenov“ ( 

„...Arnulfus rex concessit...ducatum Behemensium...Zuentibolch Marahensium Sclavorum regi...“). 

V tej istej kronike sa osobnosť panovníka  z Moravy spomína v čase jeho úmrtia roku 894, kedy ho 

                                                      
8
 Ide teda skôr o expresívne vyjadrenie.  

9
 Rovnakého názoru je napr. aj J. Steinhübel, ktorý uvádza, že aj knieža Koceľ bol rovnako titulovaný v dvoch lis-

toch z roku 873.  
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Reginon z Prumu rovnako nazýva „kráľom moravských Slovenov“ („...Zuentibolch rex Marahensium 

Sclavorum...“). Treba však konštatovať, že ako to bolo pri roku 885, tak ani pri rokoch 890 a 894 niet 

v písomnostiach východofranského (nemeckého) pôvodu zmienky o žiadnej korunovácii.  

 

3.1 Nie je kráľ ako kráľ  

Na základe uvedených názorov treba znovu konštatovať, že počas života Svätopluka sa jeho titul v 

zmysle kráľ spomína v rokoch 885, 890 a 894. Kráľovstvo je spomínané vo Fuldských análoch 

z rokov 869, 870. Pramene 9.storočia (čiastočne aj 10.storočia), ako sme to už vyššie uviedli, vykazu-

jú výrazovú pestrosť v právnom postavení panovníkov. Vyššie uvedené pramene, ktoré označujú pa-

novníka Veľkej Moravy ako kráľa vyšli z rúk pápeža Štefana V. (885) a kronikára Regina z Prumu 

(890, 894). 

Počet písomností adresovaných Svätoplukovi z diplomatickej činnosti pápežskej kúrie  vykazuje 

už vyššie uvedenú pestrosť. Tým nechceme povedať, že Svätoplukove činy nemali stúpajúcu tenden-

ciu v očiach pápežskej diplomacie a iných kronikárov. Chceme len naznačiť, že napr. včasnostredo-

vekí kronikári udeľovali titul „rex“ aj panovníkom, ktorí boli „len“ kniežatami, chánmi (bulharský 

chán Omurtag, kyjevské kniežatá Igor, Vladimír, české knieža Lech, poľský panovník Mieško, 

atď.).
10

 Tak ako termín „civitas“ výlučne neznamenal, že daná lokalita bola  mestom, tak ani každý 

panovník, ktorý bol vo včasnom stredoveku označovaný za kráľa, ním skutočne bol. 

Čo sa týka prameňov domácej proveniencie, je známe, že z dôb panovníka Svätopluka nejestvujú 

žiadne domáce diplomatické, a rovnako ani kronikárske písomne pramene. F. Uličný je toho názoru, 

že ich absencia je spôsobená nedostatočnou spoločensko-právno-administratívnou úrovňou. Práve 

z toho dôvodu majú pre nás vysokú výpovednú hodnotu literárne diela Život Metoda a Život Konštan-

tína. 

Na základe vyššie uvedených dôvodov treba konštatovať, že pre pochopenie toho, aký titul nosil 

v tej dobe Svätopluk, treba uznať, že tým najrelevantnejším písomným prameňom k takémuto určeniu 

môže byť iba prameň, ktorý vznikol na Veľkej Morave v čase jeho vlády. Teda prameň domácej pro-

veniencie Život Metoda, ktorý vznikol v blízkosti arcibiskupa Metoda medzi rokmi 885 – 886 

v slovienskom jazyku v čase, kedy panovnícky úrad zastával práve Svätopluk. 

V súvislosti so slovienskym jazykom treba podotknúť, že napriek tomu, že väčšina veľkomorav-

ského obyvateľstva boli analfabeti, slovám, ako bol „knjaz“ (ktoré sa v diele nachádza) rozumeli 

(knjaz bolo domáceho pôvodu). V 9.storočí bol tento termín faktickým vyjadrením titulu, ktorým sa 

pomenoval najvyšší panovník a čoskoro došlo k jeho transformácii do tvaru knieža. 

V Živote Metodovom sa titul kráľ spomína len na troch miestach, avšak ani raz nie vo vzťahu 

k Svätoplukovi. Naproti tomu sa titul knieža spomína s jeho menom hneď trikrát (raz nepriamo). Po 

prvýkrát v 5.kapitole tohto diela (asi) v roku 862, kde sa spomína ako knieža. Druhýkrát v 8. kapitole 

z roku 869 od pápeža Hadriána II., ktorá je adresovaná Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi. Po-

slednýkrát (tretíkrát) sa spomína v roku 873, a to už konkrétne s titulom kniežaťa, ktorý privítal arci-

biskupa Metoda po jeho prepustení z Bavorska. 

 

3.2 Nie je kráľovstvo ako kráľovstvo  

Fuldské anály spomínajú „kráľovstvo Svätoplukovo“ v rokoch 869 („...regnum Zuentibaldi...“), 

870 („...Zuentibald...unacum regno, quod teneabat...“). V latinskej terminológii znamená slovo „reg-

num“  kráľovstvo. Termín „regnum“ sa však rovnako dá preložiť aj ako „vláda nad územím“, resp. 

ako „krajina so suverénnym vládcom“. Pomenovanie tejto krajiny v tomto prípade ako „regnum“ = 

kráľovstvo pravdepodobne nemožno uznať. Rokom, kedy sa Svätopluk stáva jediným  označovaným 

suverénnym panovníkom na Veľkej Morave, je rok 871, ktorý je uznaný aj slovenskou historiogra-

fiou. To, že slovo „regnum“ (a rovnako aj titul „rex“) mohlo mať v 9. storočí iný (terminologický) 

význam ako napr. v 13. storočí, uvedieme na príklade pojmu mesto/civitas. Centrami moci, či špecia-

lizovanej výroby boli v 9.storočí hradiská (v reči Slovanov grady). Tieto hradiská sa v latinčine uvá-

dzali pod názvom „civitates“. V 13. storočí  sa však termín „civitas“ prekladá výlučne ako (stredove-

                                                      
10

 Podrobnejšie ich uvádza J. Steinhübel v štúdii Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? 
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ké) mesto. Hoci treba uznať, že takéto pomenovanie, ako sme to vyššie uviedli, neznamená, že spo-

mínaná lokalita bola skutočne mestom. 

Vo Fuldských análoch sa uvádza, že Rastislavove mesto sa volalo „Urbs Rastici“. Vidieť teda, že 

termínmi „urbs“ a „civitas“ sa už vtedy rozdlišovali dva typy sídlisk. Termín „civitas“ sa vzťahoval 

predovšetkým na hrady. Touto jednoduchou komparáciou sme chceli poukázať na terminologickú 

odlišnosť, ktorá by v zásade mohla platiť aj pre pojmy kráľ, kráľovstvo.   

 

4 Záver 

Cieľom tejto sondy nebolo diskreditovať osobu Svätopluka na knieža. Obraz jeho právneho posta-

venia sme charakterizovali pomocou prameňov z 9. storočia, ktorých analýzou sa zistilo, že 

v súvislosti s osobou Svätopluka v prameňoch dominuje titul knieža. Titul kráľ sa spomína len v troch 

prípadoch, ani raz však s písomným doložením korunovácie. Zo sledovania titulu, ako to uviedol R. 

Marsina, však nemožno jednoznačne vyvodiť záver o jeho skutočnom postavení počas jeho vlády 

v Nitriansku a neskôr na Veľkej Morave. Pravdepodobne však treba vyvodiť záver, že na základe 

prameňov je titul knieža pravdepodobnejší. Výstižne to slovami opísal J. Šedivý, keď uviedol: „Že 

Svätopluk bol síce kráľom pre jedného pápeža, ale pre cisára bol vždy len kniežaťom“. Neznamená to 

však, že ako knieža nevystupoval suverénnym spôsobom ako kráľ. Jeho panovnícke skutky a výboje 

ho zapísali do histórie pred nejedného panovníka, ktorý sa právom pýšil titulom kráľ. 
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