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Spoìky a organisace òasto nesou jniéna sv;ích

zaklacìatelù nebo jin)?ch slavn)ich muZú, k
rrirnZ nají zvlóÉtní vzlah. OvÉem mnohdy to
ì,r'r-i jen ptó,zdn-jr titui bez hlubéího ideologic-
keho zókladu. > Novy Zivot < jako mèsíòník
C'u'ilornetodéjské ligy se hlósí svym jménem
k clréma svétcrim, kteÌí stojí na úsvité naéich
ciéjin, u kolébky naéí kÌestanské kultury. Mané
se vvnoÍuje otózka, zda je to jen jakési zboúné
gesto úcly k na5im vérozvéstùm, anebo to mó
r-r-jadiovat urèitli h1ub5í vztah k àivotnímu
clílu svatÍch Cyrila a Metodéje, k tomu co na-
zi-r'óme cyrilometodèjskou tradicí.

ÌIyslím, àe není docela zbyteòné zab;ívati
se tímto problémem. Za posledních sto 1et,

na5elro kulturního ùivola co chvíli se nékdo
oliénéI néjakou tradicí a prohlaÉorral nla.s za
nórod toho neb onoho muàe. Nebylo divu, àe
prostSÍ òesk;1? òIor.'ék v t'omto zmatku tradic
a jmen mohl b;it skuteòné na rozpacích, òí
vlastné jest jeho nórod, a zapomenout, i,e
nórod musel piece existovat alespoi o néco
cliíve neZ kter;ikoliv z jeho synú. Totià v oby-
òejném Zivotè zpravidla syn dostóvi jméno
a dédictví po otci, kteàto v naÉem pÌípadè
nórodu se dostóvalo jména a dèdictví po jeho
r'íce nebo ménè slavn;fch synech.

Avéak i v katolickj,ch kruzich se nejednou
mluvilo a psalo o více tradicích, 

- 
cyrilome-

todéjské, svat,ovóclavské, svatovojtè5ské a ji-
n5?ch, 

- a musíme si piiznat, Ze nebyl 'r.àdy
jasny ani jejich pojem ani jejich qiiznam.
Pojem tradice piedpoklódó uròifou vùdòí
myÉlenku, uròit1y1 progra,m trvale usmérúující

òinnost' k uròitému cíli. K podstaté pravé tra-
dice patÌí àivotnost, nebot tradice odumírají
próvé proto, àe aktuólnosl jejich programu
byla vyòerpóna a historicky vivoi pÌinesl
jiné problémy, na jejichZ ÌeÉení jiZ nestaòí.

Tedy i spróvny vliklad cyrilometodéjské
tradice tÌeba hledati próvé r'e vfrdòí myÉlence
òinnosti svat;ich Cyi'ila a Metocléje, r- jejich
programu, ktery se snaÉili uskuteónit, svym
apoÉ1,olskfm pùsobením na Velké Moravé a
v némZ l.ychor'óvali své ù,ó,ky, kteÍí méli
pokraòovati v jejich díle. ,'

V cìruhé polovici IX. století Velkomoravskó
ÌíÉe, tehdejÉí stit naéich pÌedkú, stóla pÍed
gvym zókladním problémem : Jak se zapojit
do spoleòenství kiestansk;úch evropsk;ích nú-
rodfr a zachoval si pÌitom svou stótní a kul-
turní sr'ébytnost. Jak ieÉi]i tento problém
svatí Cyril a Nletodéj ?

Cy'ril a Metodèj pochózeli z Byzance, byli
vychovóni v jejím duchu, byli proniknuti její
kulturou. TehdejÉí Byzantskó iíée, i kdyà
méla své nedostatky, piece byla stótem hlu-
boce kÍestansk;im. Proto sr.atí Brat,Íi usilo-
r-ali piedevéím o rozÉíÍení, upevnèní a pro-
hloubení klestanství ve Velkomoravské Ìíéi, aby
v ní byl uplatìiovin kÍestansk}í svétovy né,zor
v àivoté soukromém i veiejném. Kles0an'ství
vnóéelo Ìadu novych prvkù clo primitivního
politického a sociólního Zivota Velkomorav-
ské ÍíÉe. PÍedev5ím byla to zà,sada vÉeobeoné
a bezpodmíneóné platnosti kÍestansk;ích mrav-
ních zókonù pro vlidce i poddaného. Autorita
stótu byla sice povznesena tím, àe kÍestan.stvl
dóvalo spravedlivim zókonùm panovníko-
v'!m n6,hoù,enskou sankci, avÉaJ< zórovei c,me-
zovalo ve prospéch poddan;ich svrchova,nou
zé,konodirnou a soudní moc kníZete tím, úe
ji podÍizovalo mravním zókonùm spravedlno-
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