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The study deals with both - the development of Cyril and Method and the Great 
Moravian tradition in the context of the Slovak history by the end of the 18th century 
and the development of scientific ideas about the Great Moravia and mutual influence 
the two areas had upon each other. The Cyril and Method and Great Moravian 
tradition is in the foreground of the Slovak history from the beginning of the 11th 
century till the beginning of the Slovak national revival, namely in the first generation 
of Bemolák’s group. The prior interest of the study is to follow the function in the 
development of ideology of the Slovak nationality in the 17th and 18th centuries when 
there is a gradual change in the national-revival tradition with political accent.
History. Slovakia. Cyril and Method and the Great Moravian tradition.

Štúdium vývoja cyrilometodskej a veľkomoravskej tradície v dobových štruktúrach 
slovenských dejín je zaujímavé z niekoľkých hľadísk. Na vývoji týchto tradícií je po
zoruhodné už samo osebe sledovať vývin vedeckých predstáv o Veľkomoravskej ríši v 
uhorskom i v užšom slovenskom okruhu a v tejto súvislosti vplyv politických i národných 
determinácií, uhorských i slovenských na charakter Veľkomoravskej ríše. I dnes sú veľmi 
markantné diferencie medzi slovenskými a českými historikmi, pokiaľ ide o etnický 
charakter Veľkej Moravy. Poznanie vývoja vedeckých predstáv o Veľkomoravskej 
ríši u českých a slovenských historikov a vplyvu cyrilometodskej a veľkomoravskej 
tradície na tieto predstavy umožní nám pochopiť politickohistorické mimovědecké 
korene týchto rozdielnych náhľadov. Druhý mimoriadne závažný význam štúdia cy
rilometodskej a veľkomoravskej tradície spočíva v tom, že tvorili oporný pilier v ide
ológii slovenskej národnosti a potom najmä v ideológii slovenského národného obro
denia. Obe tieto tradície počínajúc 17. stor. sa stávajú významnou súčasťou najprv baro
kového a neskôr obrodeneckého historizmu. Treba však hned’ na začiatku zdôrazniť, že 
každá z týchto tradícií má svoj osobitný vývoj a svoje špecifické črty. Užšie prelínať sa 
začínajú až v dobe slovenského národného obrodenia, avšak ani od tohto obdobia ich 
nemožno navzájom úplne stotožňovať. Cyrilometodská tradícia mala vždy viac akcent 
drkevno-náboženský a kultúrny, veľkomoravská tradícia predovšetkým politický.

Po násilnom zániku Veľkej Moravy, ktorá podľa slov tvorcu najstaršej českej le
gendy Kryšťana Život a umučenie svätého Václava "daná bola v plen a zajatie a vlup 
a posmech a spustošenie." Oblasti na západ od rieky Moravy sa stali súčaťou formu
júceho sa českého štátu, územie dnešného Slovenska bolo postupne začlenené do 
uhorského kráľovstva. V mladom kniežatstve českých Pŕemyslovcov sa veľkomoravský 
politický a kultúrny odkaz začas ďalej plodne rozvíjal a u starých českých kronikárov, 
najmä u Dalimila, sa stretávame so štátoprávnou teóriou o prenesení koruny z kráľa mo
ravského na kráľa českého - translatio regni.1 Tendencia tejto teórie je jasná - upev
ňovanie politickej jednoty medzi Čechami a Moravou. Na východ od rieky Moravy

* DALIMIL: Kronika česká. (JIREČEK, J.: Prameny dějin českých. IIL, s. 27).
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