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Dodnes je velice rozšířený a snad nejběžnější mylný názor, že sv. Cyril 
sestavil vůbec první slovanské písmo, které bylo pojmenováno hlaholice. 
Současný stav paleologického bádání však jednoznačně ukazuje, že Slova-
né používali vlastní runové písmo dávno před svou christianizací1 a pokud 
se týká hlaholice, to je písmo křesťanské, ovšem předcyrilometodějské2. 
Dají se sledovat tři typy slovanských run podle oblastí z kterých pocházejí. 
Nejstarší typ, který vykazuje značné shody s etruskými písmeny jsou slo-
vanské runy z italského předvoje čili jihoevropské. Již od dob Jána Kollára 
se věnuje pozornost jistému nádechu slovanskosti u některých toponym 
severoitalské oblasti. V poslední době možnou slovanskou etymologii míst-
ních názvů Ravenna a Bologna ve smyslu rovina a pláň připustil slovanský 
filolog, amatérský archeolog a zastánce autochtonity Slovanů Ljuba Hor-
nov-Karpatějev3. Josef Růžička ve své práci uvádí několik slovanských 
čtení nápisů, které jsou považovány všeobecně za etruské. Nelze však vy-
loučit, že hromadné zařazení dosavadních nerozluštěných nápisů mezi 
etruské památky je chybné, ale naopak je třeba rozhodně odmítnout bláho-
vé snahy o komplexně slovanské řešení etruského problému. 

Jako přesvědčivé se jeví Růžičkovo čtení nápisu na kamenném mezníku 
vykopaném u osady Nova nedaleko Rocchety. Nápis =uInuGEnu]EG čte 
zprava doleva jako „mezu ne munjus“ čili „meze nezmněníš“. Dále uvádí 
nápis na nádobce z jakéhosi etruského hrobu IG1nCAL a čte jej opět zprava 
doleva jako „lacnemi“  čili „la čnému“4. Ovšem jako fantastický je třeba 
odmítnout např. výklad nápisu jména bohyně na etruském zrcadle 'LmES 
ve významu „Zemlja“ . Zde se nepochybně jedná o etruskou podobu jména 
Semélé již vzhledem ke skutečnosti, že její postava je doprovázena dalšími, 

                                                 
1 RŮŽIČKA JOSEF. Slovanská mythologie, Praha: Alois Wiesner, 1925, str. 27 – 56 
2 Na starobylost hlaholice upozornilo v poslední době více autorů, několik důkazů 
o jejím předcyrilometodějském původu předložil i náš o. biskup HUČKO , LADI-
SLAV . Hlaholské či cyrilské písmo?, in: GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 2000, Koši-
ce: Byzant, 1999, str. 51 – 53 
3 HORNOV-KARPATĚJEV, LJUBA. Praslované a lid žárových polí, Žatec: Městský 
archív, 1948, str. 20 
4 RŮŽIČKA JOSEF. Slovanská mythologie, Praha: Alois Wiesner, 1925, str. 32 – 33 



které jsou označeny nápisy uLup' tedy „Apulu“  a k$uL?u? tedy „Fu-
fluns“. Jsou to zřejmě neslovanská božstva jako Apolo a jakýsi blíže ne-
známý etruský bůžek. Podobně fantastické je čtení nápisu 'W1C N1LC 
vyskytujícího se na několika etruských artefaktech jako „ člen Čecha“ ve 
významu Čech. Ohledně možnosti výskytu slovanského etnika v oblasti 
Etrurie a severní Itálie je tedy nutné zachovávat kritickou ostražitost před 
ukvapenými závěry, aniž by se však odhlíželo od interpretací solidně prav-
děpodobných předpokládajících vzájemné pronikání jednotlivých kultur. 

Druhý typ slovanských run jsou ilyrsko-réticko-panonské čili středoev-
ropské. Pro některá toponyma v rétorománské oblasti se opět od dob Kollá-
rových vyskytují snahy o slovanskou etymologii. Ačkoliv i zde je nutné 
zachovat náležitou opatrnost, přeci se ukazuje, že podobné snahy hledající 
základ v jiných jazycích buď naprosto selhávají nebo nepůsobí natolik pře-
svědčivě. Růžička tvrdí, že nápisy BIATEC na bójských mincích, zname-
nají vlastně raženec, neboť mince se razí bitím. Méně přesvědčivě již půso-
bí výklady jiných nápisů na antických mincích nalezených v Čechách nebo 
v Uhrách. Celkem uspokojivé i když ne zcela přesvědčivé je Růžičkovo 
čtení nápisů na kamenech, které nalezl vysloužilý učitel a amatérský arche-
olog Pavel Križko na Smrčníku v letech 1861 a 18655. Středoevropské 
slovanské runy se již čtou zleva doprava, avšak stále vykazují značné shody 
s písmem etruským a venétským. 

Skutečnost, že Slované převzali písmo od Venétů, byla zřejmě vnímána 
jako asimilace, a proto snad došlo k pozdějšímu ztotožnění či zaměnění 
Slovanů s Venéty. Ostatně podobná situace mohla nastat i v severní Itálii 
při takovéto asimilaci Slovanů s Etrusky na základě přijetí písma. Nevylu-
čuji tedy ani možnost, že etnonymum Rus(ký) pochází ze slova Etruský 
odtržením prvé slabiky. Zde však zůstává nezodpovězena otázka, proč se 
setkáváme s etnonymem ruský poprvé snad až v označení písma, kterým 
byly psány Evangelium a Žaltář, jež našel sv. Cyril v Chersonu6. 
                                                 
5 RŮŽIČKA JOSEF. Slovanská mythologie, Praha: Alois Wiesner, 1925, str. 43 – 50 
6 Většina badatelů tvrdí, že zmínka o Evangeliu a Žaltáři psaném ruskými písmeny 
v 8. kapitole Života svatého Konstantina je chyba, že správně má být syrskými 
nebo gótskými. Eventuelně se uvadí, že katoličtí Gótové usazení na Krymu se na-
zývali Rósové. srov. VAŠICA , JOSEF. Literární památky epochy velkomoravské, 
Praha: Vyšehrad, 1996, str. 264; DOBROVSKÝ , JOSEF. (Vajs, Josef, ed.) Cyril a 
Metod apoštolové slovanští, Praha: Melantrich, 1948, str. 134. Osobně se přikláním 
k možnosti, že v původním textu skutečně stálo rUsúkymi pismeny a že se jed-
nalo o písmo gótských Rósů. Termín Rósové by dobře korespondoval s termíny 



Poslední okruh slovanských run jsou polabsko-pobaltické nebo vendic-
ké čili severoevropské.V pobaltí se dochovaly staroslovanské runy nejvíce, 
protože zde se nejdéle drželo při životě slovanské pohanství. Růžička uvádí 
četné nápisy na soškách slovanských bůžků, na náhrobních a jiných kame-
nech, apod7. Runy, které se již ve svém tvarosloví vyznačují jistým stup-
něm nezávislosti na původních etruských a venétských vzorech8, se čtou 
zleva doprava, přičemž u nápisů není žádných pochyb o jejich slavinitě. 

Některé slovanské runy nasvědčují, že byly vzorem pro pozdější křes-
ťanské slovanské abecedy jako Aethicovu, protobulharskou a hlaholici. 
Velice zajímavým prvkem středoevropského slovanského písma je runa Z 
s fonetickou hodnotou B, která pravděpodobně vznikla z venétské runy 9 a 
ta zase pochází z archaické řecké alfabety, ovšem ve venétštině měla fone-
tickou hodnotu právě B nikoliv PH jako v řečtině. Slovanské runy z oblastí 
Panonie a Ilyrika se dochovaly jen ojediněle a nedá se předpokládat, že 
známe všechny původně užívané varianty tohoto písma. Runa s fonetickou 
hodnotou B se však dochovala v mnoha variantách v Polabí, byla zapisová-

                                                                                                                 
Vizigóti a Ostrogóti, protože by pak jména jednotlivých gótských národů odpoví-
dala jejich geografickému rozložení v severním Černomoří. Vizigóti na západě, 
Ostrogóti na východě a Rósové na jihu. K označení světových stran se totiž užívali 
barvy. Bílá pro západ, zelená pro východ, červená pro jih a černá pro sever. srov. 
SAUSSURE, LEOPOLD DE. L'origine des noms de Mer Rouge, Mer Blanche et Mer 
Noire in: LE GLOBE, Genéve: Société de géographie de Genéve, 1924, vol. LXIII, 
p. 23. Vizigóti čili Bílí Gótové byli vskutku na západě, Ostrogoti znamená prostě 
Východní Gótové a Rósové čili Červení byli na Krymu tedy jihu. Avšak ani mož-
nost, že Evangelium a Žaltář byly psány runami etruského původu, které byly 
nazvány po odtržení první slabiky ruským písmem nevylučuji. Zvláště u vlastních 
jmen se dá pozorovat tento jev, abych uvedl příklady nejznámnější: Hispania → 
Spania, Aloys → Loysi, Konstantinopol → Istanbul, Eleazar → Lazar možná i 
Slovenský → Venský. 
7 RŮŽIČKA JOSEF. Slovanská mythologie, Praha: Alois Wiesner, 1925, str. 51 – 56 
8 Podobnost polabsko-pobaltických run s runami germánskými by nasvědčovala na 
jejich společný původ. Lubor Mojdl celkem přesvědčivě ukazuje, že germánské 
runy také pocházejí z run severoitalských nebo venétských, srov. M OJDL , LUBOR. 
Encyklopedie písem světa, Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti, Praha: Libri, 
díl I., 2005, str. 64. I zde upozorňuji na možnost asimilace germánů k venétům na 
základě přijetí písma a na možný původ etnonyma Vandal od Venet(h). Nejvíce 
tvarových shod se nachází mezi runami slovanskými a předvulfilovskými gótský-
mi, ale nedá se z toho nic usuzovat, protože v tomto případě mají stejná písmena 
naprosto ruzné fonetické hodnoty. 



na  a patrně byla vzorem jak pro protobulharskou literu , 
tak pro hlaholskou bukvu B, tak i pro pozdější cyrilskou bukvu Б. Další 
k vývoji tvarů jednotlivých písmen lze vyčíst z přiložených tabulek. 

Ukazuje se tedy, že podle starověkého chápání byla příslušnost k národu 
a patrně i k náboženství určena užívaným písmem. V tomto kontextu upo-
zorňuji na možnou etymologickou souvislost slov kniha, kněz a kníže 
s protogermánským kuninggaz (král) a s akadským kunukku, (pečeť)9. Ať 
už tato slova mají společný původ či nikoli, byl v každém případě vztah 
mezi písmem, posvátnem a mocí původně vnímán mnohem úžeji než dnes. 
Již před misií sv. Cyrila a Metoděje byly dřívější četné snahy o christiani-
zaci Slovanů. První křesťanskou slovanskou abecedu patrně sestavil Ae-
thicus Hister. Je to poněkud temná postava křesťanského starověku, o které 
téměř nic není jisté. Pocházel z urozených rodičů skytské národnosti10. Ú-
dajně to byl současník sv. Jeronýma (*341 †420), jenž prý přeložil jediné 
dochované Aethicovo dílo Cosmographia, původně snad psané ve slovan-
ském jazyce, do latiny. V latinském rukopise z 8. století, který je uložen 
v lipské knihovně, je na posledním foliantu uvedena tabulka představující 
22 liter Aethicovy abecedy s poznámkou, že je on sám vymyslel11. 

Kolem roku 400 povolil sv. Jan Zlatoústý neariánským Gótům, kteří žili 
na Krymu v převážně slovanském prostředí, sloužit sv. liturgii v gótštině a 

                                                 
9 srov. M ACHEK , VÁCLAV . Etymologický slovník jazyka českého, Praha: Acade-
mia, 19682, str. 262 – 263 
10 Vzhledem k Aethicovu přízvisku Hister a údaji o jeho skýtském původu se dá 
usuzovat, že pocházel z oblasti Dunajské delty. Ztotožnění či spíše překrývání 
Skýtů se Slovany předpokládají zejména zastánci autochtonity Slovanů. 
11 Srov. WUTTKE , HEINRICH . Die Kosmographie des Istrier Aithikos im Latei-
nischen Auszuge des Hieronimus aus einer Leipziger Handschrift…, Leipzig: 
Dyk´sche Buchhandlung, 1853, str. 85. Nelze s jistotou tvrdit, že abeceda měla 
sloužit k zápisu slovanského jazyka. Jména liter jsou jednoznačně neslovanská, 
dílem připomínaji jména řeckých liter, dílem pak jsou záhadná. Čtení těchto jmen 
ani není jisté. V poslední době dokonce převládá názor, že Aethicus je smyšlená 
postava a latinský text Cosmographie jako údajný překlad napsal pod pseudony-
mem sv. Jeronýma irský mnich sv. Virgil, který stal biskupem v Salzburgu. srov. 
LÖWE, HEINZ . Ein literarischer Widersacher des Bonifatius. Virgil von Salzburg 
und die Kosmographie des Aeticus Ister in: Abhandlungen der Geistes-und Sozia-
lwissenschaftishen Klasse, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur, 1952, Jahrgang 1951, no. 11.  



dokonce vypravil misii k Vizigótům, kteří sídlili severně od Dunaje12. Tito 
misionáři zřejmě přišli k markomanské královně Fritigil13. Markomanská 
říše se rozkládala na území Moravy a zasahovala i do Čech a na Slovensko, 
tak se tedy na naše území dostala liturgie sv. Jana Zlatoústého ještě za jeho 
pozemského života. 

Markomani jsou všeobecně vnímáni jako germánský kmen. Pravděpo-
dobnější je však skutečnost, že domácí obyvatelstvo bylo slovanské a ger-
mánského původu byla nanejvýš vládnoucí vojenská šlechta. Pokud se týká 
samotných Markomanských vládců, je velice zajímavé, že jejich historicky 
dochovaná jména snad ani jinou než slovanskou etymologii neumožňují. 
Marobud se zdá být koruptelou od Mirobud, Katvalda od Chotivlad a Bal-
lomar od Valomír, apod14. Z období markomanských válek se dochoval na 
trenčínské skále římský nápis, který uvádí tehdejší místní název v latin-
ském přepisu Laugaricio. Pro toto toponymum navrhuji celkem uspokoji-
vou slovanskou etymologii: lАНГоРИецИе [Lägorhcñ‡15] tedy Luhoříčí. 
Toponomastika a antroponomastika tedy nasvědčují, že jazyk užívaný 
v Markomanském království byl slovanský. 

Je velmi pravděpodobné, že velice obsáhlý list sv. Jeronýma z roku 403 
začínající slovy "Dilectissimis fratribus Sunniæ et Fretelæ"16, ve kterém se 

                                                 
12 srov. МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ). История Русской церкви, Санкт-Петербург, 
Издательство Спасо-Преображенского монастыря, 1994, кн. I, том. 1,  гл. 2 
13 Notář sv. Ambrože Paulinus Diaconus ve svém díle Vita Sancti Ambrosii episco-
pi Mediolanensis (36, 1 – 2) píše o markomanské královně Fritigil. Fritigil byla 
patrně původem Vizigótka ariánského vyznání, ale když se dozvěděla o velikém 
učiteli sv. Ambroži, poslala mu list, ve kterém ho žádala, aby ji napsal, jak má 
správně věřit a chtěla světce sama navštívit, aby ji on osobně udělil platný křest. 
Sv. Ambrož potěšen touto zprávou, napsal pro Fritigil obsáhlý dopis na způsob 
katechismu a zároveň ji nabádal, aby přesvědčila svého manžela, podle Bohuslava 
Balbína prý Gabina VII., aby udržoval s Římany mír. Fritigil se opravdu do Milána 
vypravila, ale když do města na sv. Paschu roku 397 dorazila, byl sv. Ambrož již u 
svého Pána na Nebesích. 
14 srov. NOVOTNÝ , VÁCLAV . České dějiny, Od nejstarších dob do smrti knížete 
Oldřicha, Praha: Jan Leichter, 1912, díl I., část 1., str. 136 
15 Pro fonetický přepis rekonstruovaných slovanských run užívám snadno čitelnou 
cyrilici, což je ovšem anachronismus. Písmena g a h je nutno číst v dnešní velko-
ruské výslovnosti a písmena ä příp. ô je nutno číst jako nosovky. 
16 SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS . Epistula CVI, Ad Sunniam et Fretelam 
de psalterio in: M IGNE JACQUES PAUL (ed.) Patrologiae Latinae Cursus Comple-
tus, Paris: Jacques Paul Migne, 1854, thom. XXII, p. 838 



řeší rozdíly různých redakcí žaltáře, je adresován nitranskému biskupovi a 
královně Fritigil.17. Z listu sv. Jeronýma však nevyplývá, že by pracovali na 
gótském překladu sv. Písma, vždyť ten již existoval od ariána Wulfily a byl 
schválen pro katolické Góty sv. Janem Zlatoústým. V Markomanském krá-
lovství nepochybně bylo i slovanské obyvatelstvo, pro které bylo třeba 
pořídit slovanský překlad. 

Svatý otec Inocenc IV. ve své bule k senskému biskupovi z roku 1248 
uznal, že klerici tamní země mají své zvláštní písmo již od dob sv. Jeroný-
ma a potvrdil užívání hlaholištiny ke službám Božím18. Později Svatý otec 
Inocenc XI. v předmluvě k edici Římsko-ilyrského breviáře z roku 1688 
uvedl, že již za časů sv. Jeronýma bylo přeloženo sv. Písmo do slovanského 
jazyka19. V tomto kontextu pak není vůbec vyloučeno, že autorem první 
slovanské abecedy, jakési protohlaholice, byl Sunniův a Fritigilin konzultor 
a geniální filolog sv. Jeroným. Jako základ pro novou abecedu nejspíše 
použil více abecedních systémů: gótskou abecedu Vulfilovu20, abecedu Ae-

                                                 
17 Sunnia je zapsán na prvním místě seznamu nitranských biskupů, nacházejícím se 
ve Vatikánském tajném archívu Vescovi 26 Schedario Garampi 56 Indice 500, fol. 
164 –170, dále uvádí biskupy v Nitře přes Alcuina, Vichinga a Bystríka až po 
biskupa Erdödiho (1723). 
18 „Porrecta nobis tua petitio continebat, quod in Slavonia est litera specialis, 
quam illius terræ clerici se habere a b. Hieronymo asserentes eam observant in 
divinis officiis celebrandis. Unde ut illis efficiaris conformis, et terræ consuetudi-
nem, in qua existis episcopus, imiteris, celebrandi divina secundum dictam literam 
a nobis suppliciter licentiam postulasti. Nos igitur attendentes, quod sermo rei et 
non res est sermoni subjecta, licentiam tibi in illis dumtaxat partibus, ubi de con-
suetudine observantur præmissa, dummodo sententia ex ipsius varietate literæ non 
lædatur, auctoritate præsentium concedimus postulatam. Datum Lugundi IV Kal. 
Aprilis anno V.“ 
19 „Quum igitur Illyricarum gentium, quæ longe lateque per Europam diffusæ sunt, 
atque ab ipsis gloriosis Apostolorum Principibus Petro et Paulo potissimum Chris-
ti fidem edoctæ fuerunt, libros sanctos jam inde a S. Hieronymi temporibus, ut 
pervetusta ad nos detulit traditio, vel certe a Pontificatu fel. rec. Joannis Papæ 
VIII, prædecessoris nostri, uti ex ejusdem datâ super eâ re epistola constat, ritu 
quidem romano, sed idiomate slavonico, et charactere S. Hieronymi vulgo nuncu-
pato conscriptos, opportunâ recognitione indigere compertum sit.“ 
20 Jména některých liter hlaholice odpovídají Vulfilovým: azq - AzA , üita - vjv, 
‡rq - jer, fertq - pertrA (?). Některá gótská písmena mohla být i tvarovými 
vzory pro hlaholské bukvy: A → а, d → д, e → е, v → ѕ, ï → і, l → л, p → п, 
o → �. 



thicovu, snad i pohanské slovanské runy a na doplnění chybějících sykavek 
a samohlásek nejspíše použil vzory z perské avesty21.Na bystrou mysl sv. 
Jeronýma pak ukazuje i skutečnost, že jména jednotlivých liter hlaholice, 
ovšem i pozdější cyrilice22, v abecedním pořádí vytvářejí modlitbu. 

а б в г д е ж ѕ з и й ђ к л м н о п р с т у F х � ц ч ш щ ъ ь Ο ю ѧ Χ ѩ ѭ ф (
23 

Sv. Theodosius Cenobiarcha, který roku 529 zemřel ve věku 105 let 
v Betlémě, tedy na místě, odkud korespondoval sv. Jeroným se Sunniou a 
Fritigil, zde založil klášter, v němž se vždy sloužily souběžně tři liturgie 
katechumenů ve třech kaplích a každá byla slavena v jiném jazyce. Jednalo 
o jazyk řecký, arménský a slovanský psaný písmem užívaným na sever od 

                                                 
21 Jména některých liter avesty se shodují s hlaholskými: c - ч, S - ш, ! – щ, 
v těchto případech se dá předpokládat i tvarový vývoj od avestánských liter k hla-
holským. Dají předpokládat i další perské vzory: Z → ж, o → о, y → у, H → ц, 
& → Χ, atp. Použití perských vzorů pro slovanské bukvy není ani příliš kompliko-
vané. V okolí města Tanais u Azovského moře se usadili před svou asimilací 
k Slovanům Chorvaté. Našly se tam řecké nápisy ze 3. století uvádějící národ jmé-
nem Όρωοαθος. Chorvaté byli perského původu a byli to válečníci, kteří se objevu-
jí již v záznamech starověkých perských králů. srov. TOMICIC , ZLATKO ; LOVRIC , 
ANDRIJA -ZELJKO . The old-Iranian origin of Croats Symposium proceedings, 
Zagreb 24. 6. 1998, Zagreb: Cultural center of I.R. of Iran in Croatia, 1999 
22 Nejstarší soupis hlaholských liter s jejich jmény je Abecenarium bulgaricum, 
rukopis z pařížské knihovny MS 1240. Pochází z let 850 – 950. 
23 Tvary liter původní protohlaholice sv. Jeronýma neznáme, použitý font se tvaro-
vě blíží nejstarší známé hlaholici v Kyjevských listech. 
24 Já znám Písmo, je to Evangelium. Žijte po celé zemi. I jako lidé myslete jako 
cherubové. On je náš Pokoj. Řekl pevné slovo, zrak obrátil k Otci. Kalich, nad 
kterým kněží říkají to, co Ježíš [říkal], je světlo života. 

Azq, buki, vhdi, 
glagoli, dobro, ‡stú, 
živhte, Ùhlo, zemlâ, 
i, ðže, Ÿhrvú, 
kako, lúdi, myslhte, 
našq, onq, pokoj, 
rci, slovo, tverdo, 
ukq, fertq, xa, wt, ci, 
èa, ša, òa, ‡rq, ‡rhkú, ätú, ú, 
esq, usq, ‡sq, úsq, fita, æžica. 

Azq Buki vhdi, 
Glagolidobro ‡stú. 
Živhte Ùhlo zemlâ. 
I iže gxhrqvi, 
kako lúdi, myslhte. 
Našq Onq Pokoj. 
Rci slovo tverdo, 
ukq vertqxa ”tci. 
Èaša, òa Ðere‡ rhkätú ú 

Esuse, siú svita u žica24. 



Dunaje. Potom byla v řecké kapli společně slavena liturgie věřících25. Tato 
zpráva by tedy potvrzovala, že se protohlaholice sv. Jeronýma v Marko-
manském království používala. 

V severním Černomoří, v prostředí, kde působily gótské misie a kde žilo 
slovanské obyvatelstvo byli christianizováni i Bulhaři. Podle dochovaných 
schematismů z přelomu 7. a 8. století existoval v gótské eparchii bulharský 
(onogurský) episkopát. Toto je nejstarší svědectví o rozšíření křesťanství 
mezi Bulhary26. V nápisech rozmístěných od Černomoří směrem na jihový-
chod až do Makedonie se dochovaly protobulharské runy. Některé tyto 
nápisy mají křesťanský, snad ariánský, obsah. Datují se do období od 7. do 
9. století27. S nástupem dynastie Dulo-Kuber odpadli balkánští Bulhaři zpět 
k pohanství a v letech 803 – 836 křesťanství odtud téměř vymizelo28. 

Vznik Jeronýmovy protohlaholice úzce souvisel s gótskými misiemi a 
tato specifická abeceda bývala ještě dlouho nazývaná gótským písmem29. 
Měla patrně dvě vývojové větve. Vlastní hlaholice se utvářela mezi Chor-
vaty a s těmi se dostala za císaře Heraklia (cca 621) až do Dalmacie, kde se 
používala k bohoslužbám až do 20. století. Druhou vývojovou větev pak 
představují protobulharské runy, z kterých pravděpodobně doplnil sv. Cyril 
sykavky a samohlásky nevyskytující se v řečtině při sestavování cyrilice, 
nejmladšího a nejrozšířenějšího slovanského písma30 .
                                                 
25 srov. LE BRUN, PIERRE . Explication litterale, historique et dogmatique des 
prieres et des ceremonies de la Messe, Paris: Florentin Delaulme, 1716, thom. iv., 
p. 234 – 235, dissert. 14, art. 2. 
26 srov. M ORAVCSIK , GYULA . Zur Geschichte der Onoguren in: Ungarusche Ja-
hrbuecher, Berlin: Walter de Gruyter, 1930, Bd. X, S. 64 
27 srov. DOBREV, PETER. Inscriptions and Alphabet of the Proto-Bulgarians [onli-
ne], Vassil Karloukovski's Page, last modified 11. 06. 2002 [cit. 31. 12. 2006], 
dostupné z www: http://members.tripod.com/~Groznijat/pb_lang/index.html 
28 srov. LÁŠEK, JAN BLAHOSLAV . Počátky křesťanství u východních Slovanů, 
Praha: Síť, 1997, str. 26 
29 Arcijáhen Tomáš v Historia Solonitana v souvislosti se splitskou synodou roku 
1060 uvádí: „Tvrdili totiž, že gótská písmena vynalezl jakýsi heretik jménem Meto-
děj, který napsal v témže slovanském jazyku mnoho nesprávných věc proti zásadám 
katolické víry. Proto byl prý božím soudem odsouzen k náhlé smrti.“ srov. DVOR-
NÍK , FRANT . Byzantské misie u Slovanů, Praha: Vyšehrad, 1970, str. 246 
30 V přiložené tabulce je v horním řádku řečtina, ve druhém číselné hodnoty, v tře-
tím cyrilice, ve čtvrtém až osmém protobulharské runy, v devátém je Aethicus, 
v desátém rekonstruované slovanské runy, v jedenáctém Vulfila, ve dvanáctém 
avesta a ve třináctém hlaholice. Šipky naznačují předpokládaný vývoj písma. 



 



 


