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Mocný kráľ Moravskej ríše Slovákov
     

Všetky kultúrne národy si uctia najrozličnejšími spôsobmi osobnosti, ktoré  nechali v ich
historickom vývoji hlboké stopy.

  

V školách sa o nich žiaci dozvedia všetko, čo dejiny o nich zachovali. Obce a  mestá ich
menami zdobia svoje námestia, ulice, parky, mosty  a iné významné architektonické objekty
najmä kultúrneho charakteru. Ich telesné  pozostatky sú zachovávané, strážené a uctené v
dynastických hrobkách, v  katedrálach a iných významných chrámoch. Ich menami sa označujú
členenia  národnej obrany a kasárne, letiská  a pod.

      

Na Slovensku sa tej pocty dožil – okrem niekoľkých málo známych výnimiek –  jediný Milan
Rastislav Štefánik, jeden zo zakladateľov česko-slovenského štátu z  roku 1918, ináč astronóm
a viacnásobne vyznamenaný plukovník francúzskej armády  s prepožičaným titulom generála
počas pôsobenia v česko-slovenských légiách.

  

Ale najvýznamnejšia politická a vojenská osobnosť prvej slovenskej štátnosti z  9. storočia,
akou bezpochyby bol kráľ Svätopluk I. Veľký  (870 – 894) podnes ostáva takmer neznámym
pojmom v najširších vrstvách  obyvateľov Slovenska. V hlavnom meste Bratislave jestvuje síce
Svätoplukova  ulica, ale darmo by ste hľadali dôstojný, jeho osobnosti primeraný pomník, ktorý 
by našej mládeži, ako aj stále početnejším návštevníkom a turistom zo všetkých  sveta strán,
pripomínal tohto štátnika a vojvodu európskej dôležitosti.

  

Svätopluk bol synovcom Rastica, prvého veľkého kniežaťa slovenskej Moravy, ktorý  mu ako
synovcovi zveril východnú časť kniežatstva so sídlom v Nitre. Nezdieľal  však úprimne
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Rasticove snaženia o čo najúplnejšiu štátnu nezávislosť, ale uznal  zvrchovanosť Franskej ríše,
s ktorej podporou zradil svojho strýca a zmocnil sa celého kniežatstva. Možno  bol vychovaný v
niektorom z bavorských kláštorov a nesympatizoval s Rasticovým  pokusom o vytvorenie
cirkevnej nezávislosti za pomoci byzantského cisára Michala  III., od ktorého dostal učiteľov
viery aj práva Konštantína a Metoda. Keď Rastic  v bavorskom zajatí zomrel, Svätopluk, ktorý si
dal v Ríme vysvätiť za biskupa v  Nitre nemeckého mnícha Wichinga, ktorý ho pravdepodobne
ovplyvňoval proti svojmu  arcibiskupovi Metodovi. Súdime to z toho, že čoskoro po smrti Metoda
v roku 885  – ktorý nenavrhol za svojho nástupcu pomocného biskupa Wichinga, ale
slovenského  kňaza Gorazda – Svätopluk vyhnal zo svojho kráľovstva byzantských aj nimi
vyškolených slovenských kňazov a dal  voľnú ruku Wichingovi, aby opäť zaviedol západný
latinský rítus. Už rok predtým  si však získal rešpekt Frankov tým, že v roku 884 porazil
bavorské vojská a  vyplienil územie okolo Blatenského jazera.

  

Sám cisár Karol III. sa potom stretol so Svätoplukom pri rieke Tulln a keď  Svätopluk uznal
Karolovu hodnosť rímskeho cisára, uzavreli vzájomné priateľstvo.  To umožnilo Svätoplukovi
použiť svoje mohutné vojsko, aby postupne rozšíril  svoju moc nad všetkými Slovanmi  v
okolitých krajinách. Takto si podmanil severozápadným smerom celú vtedajšiu  Bohémiu
(Česko), kraje Lužických Srbov a Sliezsko, na juh značnú časť niekdajšej  Panónie až po Dravu
a na východ po Tisu, na severe veľkú časť poľskými kmeňmi  obývaného Vislanska
(Malopoľska). Takto sa stala slovenská Morava skutočne  veľkou ríšou, ktorú však kráľ
Svätopluk nestihol administratívne zjednotiť a  upevniť, lebo v roku 894 zomrel. Jeho synovia –
podľa legendy nesvorní –  nedokázali sa na štátnickej úrovni otca, čoho využili Frankovia aj za
pomoci  maďarských kočovných bojovníckych hôrd, až Svätoplukovu ríše úplne rozbili.

  

Ostáva však historickým faktom, že kráľ Svätopluk I. Veľký dokázal pokračovať v  štátnickom
diele Rastica, ktorý zo slovenského kniežatstva urobil medzinárodne  uznávaný štátny subjekt s
diplomatickými vzťahmi s vtedajšími “veľmocami”, akými  boli Pápežstvo, Rímske cisárstvo
Frankov a Byzantské cisárstvo.

  

Svätopluk mal bezpochyby aj svoje ľudské slabosti a dopustil sa chýb a  neprávostí – ako všetci
veľkí vládcovia na svete – ale zapísal sa nezmazateľnými  literami nielen do dejín Slovákov, ale
aj do európskych dejín.

  

Milan S. Ďurica
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