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BRATRI ZE SOLUNE
MARIE HOLKOVA

OSOBY:
Vypravěč,
Vypravěčka,
Konstantinzv anýFilozof,Metoděj,
Velek,Lešek,KnížeRostislav,KnížeBořivoj,Zeman,
Děvčea chlapecv krojích.Čtyřinosičinápisů
Vypravěčka:Psal se rok osmistý šedesátý
třetí.
Jak jen ten časnesmírněletí!
Na věčnostivšaknehybně stojí'
Tam se i dávnéúny zhojí'
Vypravěč:Nebreptejzbytečné
řeči,
ovšemŽečasvšechno1éčí.
o tom vám chceme vyprávět,
nutno všakohlédnoutse zpět.
Vypravěčka:opakuji. Psal se rok osm set
šedesáttři.
Přišli k nám dva svatíbratři.
Konstantinbyl mladší.
Pro znalost cizíchÍečía mnoha
moudrých slov
všichni mu říkali Filozof.
Staršíbratr Michal
pod tíhoupovinnostívzdychal.
Poznal, jak poddanítěžcežijí,
kdyŽ byl vladařemv provincii.
on nechtěl v lesku světažít,
zatoužil se v samotě skrýt.
odešel do kláštera.
Vypravěč:To ovšemnebylo včera.
A dostaljménoMetoděj.
Zato mu velkou chválu vzdejI
Tehdy všakještěneměli autodopravu,
na koníchpřijeli na Velkou Moravu.
Vypravěčka:Minulost neznamená ztracený
svět'

aékrásná' čiplná běd,
je přece naše.
Poslyšmetedy s úctoua plaše
ten dávný hlas.
Stopujmes láskou minulý čas.
(oba vypravěčiodejdou. Mezitím přišli na
scénuoba bratři. Metoděj usedne na židli
a čteknihu. Konstantin si v koutě klekne
před ikonou a modlíse. Požehndse a přistoupík Metodějovi)
Filozof: Bratře ze všechnejmilejší,
chci ti říct'jak mě to těší,
žemohu s teboupřebývat.
Metoděj:I já jsem tomu velmi rád.
Zde v tichu klášteníchzdí
společnámodlitba krásně zní.
Filozof (napřed krdtce zanotuježalm
Hospodin je můjpasfýř):
Halím svou tíseňdo zpěvu.
Přtjel jsem k tobě na návštěvu
a nechce se mi odtud odejít.
Zas budu muset ve světě žít'
(Zakryje obličej rukama)
Metoděj (mu ruce sundd):
Konstantine,můjbratře drahý,
vždyťvšechnynašesnahy
směřujík plněnívůleBoží.
Přijměme proto vše,co Pán na nás vloží.
Filosof: Souhlasím'Amen.
Má předtuchamě asi klame.
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Bůhbucližpor:hiálen.
aťuŽ se,co chce,Stál}c.
(VejdeVelekn Le'íek)
Ros{islava,
Velen:Jsrneposlovéknížete
budiŽmu čestir s|áva.
jakoži vašemucísařil
Ať se nlu dobře daří,
v m l á d íi r ' c s t á ř Í .
Lešek(k |blkol,i)..
NeztrácejzbytecYně
mnoho slov.
jménem
Je tu kněz
Filozof?
Filozof (p řistoupťbl í:e):
To jsenljá' odkudjdete?
Velek: Spěchánteza tebourychlostíohaře.
Neseme clopisod tvéhocísaře.
Filozof (k M etodějrn,i).,
UŽ je mi neblaze.
Mírpředtuchami šept'á
do trclra,
Že ztácíme klášterníklid.
(Veznteod Leškatiopis a čte)
Ano, ano, musímodejít.
Ale ty. bratře.snríšse mrrotrjít!
Na Velkou Morzrvu
hlásattam Pána Krista.
Metoděj:A je ta zprávajistá?
(Prolúíží
pečeÍ'
n0 listittě)
Lešek:My jsme jen částvelkédrr'ržiny'
která po dlouhéhodiny,
dny a týdny putovala,
aby císařis prosbouo slovanskékrrěze
bohatédary odevzdala.
Velek: Jako máte hlavnísídlovladařeCařihrerd,my na Moravě máme zas Velehrad.
(Metoděj ctFiloso,/si něco 'šeptají)
Filosof: UŽ jste něco slyšelio Kristu' našen-t
Pánu?
Lešek:Ano, Že otvíráke spásebránu.
Cizinci, neznalínašířeči,
nrarněu křížeklečí.
Leckterý vladyka se již pokřtítdal,
ale pohanskoudušimá dái.
Filosof: Víš.co obsahujetentolist?
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í'ešcka \,elck:Neumímečíst.
Filr.rsoť:
JakÝje vášlid?
Vclek: I\{ilLrye
práci a klid,
v bitvě ho nebolíramena'
ale neznánrepísmena,
protočístnikdo neumí'
Metcrděj:ovšem' to se rozumí.
Lešek:Copak náln nemůžeš
písmenadát?
VŽdyťmáme po nich přínrohlad.
Filosof: Přijdu s bratremvelice rácl
na ten váškrásný Velehrad,
až"provašesyny rodné
vymyslímepísmovhodné.
Velek:My dva na Velehradpospíšíme'
tvůjpříslibknížetivyřídíme.
NašedruŽinazůstanev Cařihradě,
aby ti byla krrporadě
r'e všenl,co ještěvědět chceš,
nežiise na Veiehradrozjedeš.
(PosLoyé
se uklonía odejdou)
Filozclf:Ta moje předtuchanrneneklamala.
Metoděj:Nevěstilariic zlého.
Filozof: Kltišterní
samotumi vzala.
Metoděj:Pamatuj,že nazemínic nenítvého
Ani klášterní
samotatu neníjistá.
Fi1ozof:Máš pravdu,bratříčku'
PůjdenrehlásatKrista.
To jen tak chviličku,jak z mraku blesk,
udeřil na mne starýstesk'
Metoděj:Já na ten Velehradodejduvelmi
rád. VŽdyťbudemspolu v radostecl-t
i bolu.
(Oba odejtlou)
Vypravěčka:
Na VelkéMoravě veiiký jásot
byl, když víta|ízdlor.rhé
cesty
dva věrozvěsty.
Vypravěč:Přt1elis družinoumoravskou
i byzantskou,v ní mnoho kněží,
|ze1e stěží.
spočítat
Vpředu Filozof
Vypravěčka:
v kněžském
rouše
řídíkrásnéhobělouše.
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Za nímMetoděj na hnědáku
se podobá lehkémuptáku,
který přilétáse vzácným darem,
jarem.
s písnía duševním
Vypravěč:Když přišlazpráva o jejich příchodu
na velký Velehrad'
knížeRostislav je přivítal
velmi rád.
VejdeknížeRostislavs družinclu,ve které
tttohoubýt i dívlry,ctoba bratř.i.Dva muž,i
podajíbratř.íttt
,sůla ch|éb'
Vítejte,
vzácníhostó.
Rostislav:
prosté,
Přijměte pohoštění
jak je zvykenrv našízemi.
Vítámevás s lidmi všemi.
Vašiminloudrýrnihlasy
dojdemevšichnispásy,
protojsenr vás povolal,
aby nás Bůhna milostvzal.
(oba bratř.i se ltlubclceukloní,ztttíntc:o
kníže
tnlruvil,
snědíkousekc:hleba)
Filozof: Přišlijsnte ve jnrétrr"r
Pána Ježíše
Krista,
ve kterémje našespásajistá.
Nechťv tétozemi nikdy nenísvár,
nesemti' kníŽe,vzácný dar.
(P odá knížeti'skřítiku
)
Metoděj:Jsou to ostatkynručedníka,
',svatéhopapeže,.,
jenžv nebi drŽíotěŽe
mocnépřímlr-rvy.
za ty, kdo ho vzývají.
Kníže:A jak ho nazývají?
Metoděj:PapežKliment první.
Filozof: Byl urnučen,
utopenv Cernémmoři.
Proto tak Iáskouhoří
pomáhatvšem,
kdo bolcstsnáší'
Metoděj:Jeho přímluvasmutekplaší.
Kníž'e
převeznteskřítikuctdá ji jednomu
sLottžícímu
:,e st,édružiny.

Filozof (podeiknížetiknihu):
Zde, milý kníŽeRostislave,
je slovo Boži pravé,
před kterým dušeklečí,
je přeloŽenodo vašířeči.
Kníže:Čteníje pro nás těžkávěda.
Filosof: Je k němu přiloženaabeceda.
Kníže(se dívdn,apapír s abecedou):
Vypadá to jak nožkypavoučí.
Metoděj: Čteníse m|ádežbrzy naučí.
Všichniprůt,oden odejdou, vejdott Ýýpravěč
a Vypravěc\ktt'
Vypravěč:KnížeRostislav pořádal oslavu,
pozva|českého
knížete
na Velkou Moravu.
Vypravěčka:To uŽ Moravanévětšinoubyli
křesťané,
sami u stoluhodovali,
jídlo na zemi podávali.
pohanům
Několik hostůsedíu stoLu.
několik na zemi.
Bořivoj (ze zeměpovstane):
JsenrčeskýknížeBořivoj
mám doma celý roj
a služebníků
a tady,v cizím kraji,
mi jídlo na zem dají.
Zeman (taképovstane):
Sedělsnám protou podnoží,
žespohan,a my děti BoŽí.
Bořivoj: Já všakchci křesťanem
být,
nevímvšak,jak to zaŤíďit.
Zeman..Nastav ušik dobréradě,
pobuď zde na Velehradě,
kněz tě poučí,
coje víra
a žekřtem hříchy stírá.
Bořivoj: Mám svévady, mám i klady,
uposlechnutétvérady,
chci být takékřest.anem,
hned teď půjduza knězem.
Nevím ale, kde ho vyhledat.
Zeman..Ukážu ti to rád.
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Všichni:Půjdems tebou,milý kníže,
kdyŽ tě přivede to k víře.
(Všichniodejdou)
Vypravěč:Jak řekii, tak učinili.
Nevím,jak dlouho byl kníŽe
na Velehradě.
Vypravěčka:AŽ mu vyrostly Vousyna bradě.
Vypravěč:Děvče,držten zobák svůj,
o vážnýchvěcech nežertuj!
Vypravěčka:Tak už se nezlob na mne.
Bořivoj se vrátil do svézemě'
Slíbil manŽelceLudmile,
svépanípřemilé,
že ona takébude poučena
abrzy taképokřtěna.
Vypravěč:Metoděj a Filozof úspěšně
hlásali
Krista. Měli všaki nepřátele,ti měli pro.
lhanáústa.
Vypravěčka:I v rámci církvese najdou
Jidáši,kteříjsouplni závisti'
úspěchyjiných nesnáší.
Žalovati u papeže,
bludy velkéjako věže
prý ti bratři hlásají,
ty svébludy trousívšudy,
žalmyslovansky jen zpíva1í.
Vypravěč:Putujíbratřípodruhédo Říma,
papežjepřátelsky objímá.
Vypravěčka:Metoděj doposudknězemnení,
obdrželod papežekněŽskésvěcení.
Vypravěč:Papežse ujistil,
Že jejich víraje čistá,
směli dál slovanskyhlásatJežíše
Krista'
Z jejich slov září síla
velkéhoBožíhodíla.
Vypravěčka:Na hlavě staršího
bratramitra
se skvěje,
papežjmenoval arcibiskupemMetoděje.
Jenže,jenžebohuŽel,
Filozof v Řimě ochořel.
Zatoužil po řeholním šatě,
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aťžít,či zemřít,chce svatě'
A nazvali ho Cyrilem.
Vypravěč:Pak uŽ nespatřil našizem'
Vejdou Cyril a Metoděj, kterýje užpřipraýen na Cestu.
Cyril: Buď sbohem,drahý Metoději.
Vidíš,celý se chvěji.
Už se na tétozemi nespatříme'
Metoděj: Spatřímese v nebi.
Cyril: Ano, to víme,
spatřímese v nebeskébráně,
neŽili jsem přece planě.
Metoděj: Nebudem spolu lámat chleba'
modli se Za mne' bude to třeba'
aťmne nešálínepřátel řečiklamnó.
Cyril: BudiŽ ti na cestuanděl dán,
aťse všestane,jak chce Pán.
Pozdravuj ode mne Moravany.
Dál jim otvírejnebesbrány.
Ať tentodobrý lid
můžejen v míružít.
Metoděj:Budu se Vracetpřes Panonii.
Tam našivěřícítakéžIjí.
Cyril: Bůh tě doprovázej!
(Žehnó Metodějovi,pak poklekne Cyrit)
Metoděj: I tobě Bůhpožehnej!
oba se obejmotta odchózejí. Z druhéstrany
p t'ichdzejí oba Ýýp r avěči,
Vypravěč:Jen stručněvám vypovíme,
co o svatýchbratříchvíme.
Vypravěčka:Návrat Metoděje nebyl hladký.
Když putoval zpátky,
z Panonie byl unesen,
do Řezna v Němcích zavlečen,
tam dán krutě do vézení'
většízločinnad to není.
Vypravěč:Uplynuly čtyřiroky,
nežlivyšelz chladnýchstěn,
papežučinilpříslušné
kroky,
Metoděj byl propuštěn.
Vypravěčka: Ž1| pak mezi Moravany,
nežmu zazvonlly hrany,

--
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v roce osm Setosmdesátpět
řekl naposledněkolik vět.
Vypravěč:Svolal církevníporadu
atáza|sejichna radu,
zda\i máv otcovskéněZe
kněze,
Gorazda,schopného
dát jim míStoSebe,
nechťon je dál vede.
Vypravěčka:Na to zvědavajsem,
co zatímbylo s Cyrilem?
Vypravěč:Za únorovéhovečera
odešelCyril navždyz kláštera,
a to rovnou do nebe.
Vypravěčka:Tam ho užnic nezebe.
Vypravěč:Nebuď prostořeká,
i na tebe Smftčeká.
Bylo to v roce osnrSetšedesátdevět,
kdy směl užCyril s andělypět,
Bohu chvály zpívat
a na svatouPannuse dívat.
Vypravěč:I kdyžBůhbyl na Moravě ctěn,
Gorazd by1s kněŽímivylroštěn,
protožeRostislavbyl poražen,
v1ádlteď SynovecSvatopluk'
Vypravěčka:No, to byl clarebnýkluk,
co ten do toho leze?
Vypravěč:Měl radějiněmeckékněze,
slovanskoubohosluŽbuzakázal,
německýmkněžímdo noty hrál.
Vypravěčka:To Gorazd,ten byl prima,
nešelsi stěžovatdo Říma,
do různýchzemí.
rozeslalučedníky
Bratřil se rád se Slovany všemi.
I přinášelislovo Boží,
cennějšínež z7atézboží,
tak pracovalize všechsil,
jak Metodějjim kdysi uložil.

Páně,
Vypravěč:Gorazd bylvěrný služebník
námahoumu šedivělyskráně,
pěkně pěstovalúroduBoží,
vždyťjednouzniúčtysloží.
uŽ dávno
Vypravěčka:To vyúčtování
odevzdala Bůh mu Za ně nebe dal.
Co chceteo tom vědětvíce,
zeptejtese některéhostrýce
anebosvétetky,
popřípaděve školekatechetky'
vejdou
Pozncímkapro režii:Všichniúčinkující
se do řady, čtyřiponena jeviště,posÍ,aví
SOuna Qči nópisy s daty narozenía úmrtí
obou bratří.
Pn,nťndpis..
Konstantin* Cyril - Filosof
byl narozenr,82].
Všichni společně:
Bůhbudižveleben.
Druhý ndpis:
Konstantin- Cyril - Filosof
zemřel r. 869.
Všichnispolečně:
Přimlouvej se za nás'
Třetíndpis:
Metoděj- narozenasi roku 816.
Všichnispolečně:
Přimlouvej se za nášnárod.
Ctvrý ncipis:
Metoděj zemřel r' 885.
Všichnispolečně:
oslavujme Boha a jeho svaté'Aleluja.
Všic.lmise uklonía odejdou.

