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    Nehodnoceno

Prodejní cena250 K?

Prodejní cena bez DPH227 K?

 Pohnuté životní osudy moravských v?rozv?st? Cyrila a Metod?je.

Popis

Cyril a Metod?j, slovanští v?rozv?stové,kte?í práv? p?ed 1150 lety p?inesli k?es?anství na Moravu. Jak málo o nich víme! A co vlastn? víme o
dob?, ve které žili? Román Antonína Polácha, který se opírá, jak je tomu u autora zvykem, o d?kladné studium historických pramen?, nám
p?iblíží nejen jejich moravskou misi, ale i tu ?ást života obou brat?í, o níž v?tšinou nemáme ani tušení. Konstantin Filosof, známý též pod
mnišským jménem Cyril, kdysi profesor konstantinopolského vysokého u?ení a chartofylax tam?jšího patriarchy, ?lov?k pov??ovaný vždy znova
d?ležitými diplomatickými misemi v zájmu Byzantského císa?ství, rekapituluje v posledních dnech svého života vše, co prožil a vykonal. B?hem
dlouhého n?kolikadenního rozhovoru s bratrem Metod?jem, kdy si uv?domuje, že už ve svém grandiózním díle nebude moci pokra?ovat,
vzpomíná na své vzestupy a pády, pravdiv? a sebekriticky bilancuje a hodnotí sv?j vztah k rodi??m, p?átel?m a politik?m, kte?í ovlivnili jeho
život, ale i k samotnému Metod?jovi, svému stašímu bratrovi, jenž má nést dál pochode? poznání, již spolu v Moravské ?íši zažehli. Otev?en?
se vyznává i ze všeho, co si klade za vinu a ?eho lituje. Ve vzpomínkách obou brat?í p?ed námi vyvstává dávno zasutý sv?t Byzantské ?íše v
dobách jejího rozkv?tu, odhaluje se jemné p?edivo vztah? mezi Konstantinopolí a ?ímem, mocenské zápasy podbarvené náboženskými rozdíly,
které zásadním zp?sobem ovliv?ovaly d?jiny Evropy v devátém století, i spletité cesty, jimiž se ší?ilo k?es?anství na sever a východ Evropy.
Snad dokáže tato kniha dostate?n? vysv?tlit, pro? si oba solunští brat?i svým životem a dílem zasloužili nejen své svato?e?ení, ale i onu poctu
nejvyšší, kdy byli papežem Janem Pavlem II. v roce 1980 vyjmenování spolu se svatým Benediktem, zakladatelem západoevropského mnišství,
patrony a u?iteli Evropy.
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