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Dejiny katolickej cirkvi, za—
loženej Ježišom Kristom, aby
bola vodkyňou l'udi k Bohu,
podávajú bilanciu o jej skoro
2000-r0čnom blahodarnom pó
sobeni nielen na poli nábožen
skomravnom, ale aj na poli
kultúrnom, sociálnom a ho—
Spodárskom. Ziadna iná Spo
ločnosť neurobila pre l'udstvo
na ktoromkol'vek poli tol'ko,
ako práve katolicka cirkev.
Tieto prehl'adné dejiny cir

kvi Kristovej podávajú v
hlavných rysoch obraz jej pó
sobenia. Ukazujú, ako cirkev
pri všetkých prenasledova
niach, prekážkach a slabo
stiach l'udských statočne pl
nila svoje poslanie a zostala
verná odkazu a rozkazu svoj
ho božského zakladatel'a.
Keď sa aj niekedy zdalo, že
slabost l'udská a zloba nepria
tel'ov privedie cirkev na okraj
záhuby, vždy, chránená Du
chom Svatým, vedela povstať
zo svojho poniženia k novej

sláve, istá v záruke svojho za—
kladatel'a, že »ani brány pe—
kelné ju nepremóžu<<. Sotva

,je výstižnejšie prirovnanie
pre život cirkvi ako obraz lo
dičky na rozbúrenom mori.
Divoké vlny dorážajú na ňu
so všetkých stran, ale statoč

nou prácou svojich kormidel—

nikov pluje istá do pokojného
prístavu.
Mám jediné prianie, aby
tieto prehl'adné

dejiny kato—

lickej cirkvi boly prijaté a
čitané s takou láskou, s akou
boly písané, a. aby ich čitate
lia boli upevneni v láske a
oddanosti k cirkvi Kristovej,

ktorej sverili svoje vedenie
do pristavu blaženej večnosti.
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Úvodom
Pojem církevných

dejin. Dejinykatolickejcírkvi

podávajú sústavný opis vnútorného a vonkajšíeho rozvoja
cirkvi Krístovej. Poučujú nás predovšetkým o tom, ako sa cír
kev usilovala o svoje rozšíreníe a upevneníe, aké stanovisko
k církvi zaujaly jednotlivé národy a štáty. Dalej církevně de
jiny podávajú obraz rozvoja cirkevnej náuky, ústavy a boho
služby, ako aj náboženskomravného života veríacich v jed
notlivých obdobiach. Inými slovami : církevně dejiny poučujú
nás o tom, ako katolícka církev plnila po storočía svoj trojná
sobný úrad: učitelský, kňazský a pastíersky, ktorý jej sveril

jej zakladatelslovamí: »Iďte teda, učte všetky

ná

rody a krstíte ích v mene Otca i Syna i Ducha

Svatého; učte ich zachovávat všetko, čokol
vek som vám príkázal.

(Mat. 28, 19—20.) Takto

tvoría církevně dejiny podstatná čiastku svetových dejin, lebo
príchod Ježíša Krista na svet ako Vykupítela a zakladatela ná
boženstva krest'anského je najdóležítejšim medznikom nielen
náboženských, ale aj svetových dejin.

Božský

a l'udský

prvok.

V církevnýchdejinách

sa. uplatňuju dva prvky: božský a ludský. Božský prvok
je nezmenítel'ný, kým ludský prvok, ako všetko l'udské, podlie
ha zmenám. Predmetom církevných dejin móže byť len mení
telný, ludský prvok, lebo božský, nemenítelný prvok, nemóže byt
predmetom dejin. Aby l'udská slabost alebo zloba nemohla po
rušiť božské učenie Kristovo, zostal Ježíš Kristus sám najvyš
šim neviditelným kormidelníkom svojej církvi, jej najvyššou
neviditelnou hlavou. Za najvyššiu viditelná hlavu svojej cirkvi,
za svojho námestnika na zemí, ustanovil sv. Petra a jeho prá
voplatných nástupcov, rimskych bískupov.

Rozdelenie

cirkevných

dejin. Bohatáa roz—

siahla látka cirkevných dejin musi byt' účelne rozdelená vecne
(objektívne) a časové (chronologicky). Pri vecnom rozdeleni,
ktoré najlepšie odpovedá duchu cirkevných dejin, všimame si
toho, ako cirkev plnila od začiatku svoje poslanie, ako sa na
vonok i vnútorne vyvijala a upevňovala. Časové rozdelenie bolo
do cirkevných dejin zavedené podl'a prikladu svetových dejin.
Dnes je bežné časové rozdelenie cirkevných dejin na kresťan—
ský starovek (1—600), stredovek (600_1517) a novovek (1517
až dodnes).

Vlastnosti

cirkevných

dejin. Cirkevnédejiny,

podobne ako dejiny vóbec, musia byt' kritické, to jest musia sa
opierat' o pramene náležite zhodnotené; objektívne čiže vecné,
to znamená, že nezaujate podávajú skutočnosti bez úmyslu ich
zkreslovat; genetické čiže vývojové, to jest musia hl'adat' vnú
torné súvislosti medzi jednotlivými udalost'ami; nábožensky
orientované, to jest vždy všetko hodnotiace pod zorným uhlom
večnosti, vo svetle zjavenia Božieho.

Ciel' študia cierkevných

dejin. Cirkevnédejiny

študujeme, aby sme poznali, ako cirkev katolicka chránila a ne
porušené zachovala učenie Kristovo; aby sme poznávali doko
nalé vzory kresťanského života a ich nasledovali; aby sme po—
znali zriadenie a liturgiu svojej cirkvi; aby sme videli, aký vel'
ký podiel má cirkev na vytvárani svetovej kultúry cez skoro
20 storoči. Slovom cirkevné dejiny sa učíme, aby sme poznali
svoju cirkev, ju milovali, a keby bolo treba, bránili ju proti
všetkým útokom jej nepriatel'ov. Dokonalým štúdiom cirkev
ných dejin prichádzame k presvedčeniu, že katolicka cirkev nie
je len dielom l'udským, ale v prvom rade dielom Božím. — Aj
o cirkevných dejinách platia krásne slová Cicerónove: »H is

toria est testis temporum,lux veritatis, vitae
memoria, magistra vitae, nuntia vetustatis.

(Dejiny sú svedkom minulosti, svetlom pravdy, pamatnicou ži
vota, učitel'kou života, zvestovatel'kou starobylosti.)

I. Kresťanský starovek
(1—600)
Od narodenia Ježiša Krista do zániku
Rimskej ríše.
Prehl'ad.

V prvých storočiach po Kristu pósobila církev hlavne na
území Rímskej ríše medzi pohanskými národmi okolo Stredo
zemného mora. Tieto národy boly vychované gréckou a rím—
skou vzdelanosťou. Medzníkom kresťanského staroveku je rok
313. Pred týmto rokom prežíva kresťanstvo a církev obdobie
krvavých prenasledovaní, z ktorých vychádza církev Kristova
víťazne. Po r. 313 za cisára Konštantína Vel'kého nadobúda
církev Slobodu a kresťanstvo stáva sa postupne náboženstvom
štátnym. Pohanstvo rýchle upadá a zaniká. Pokoj a sloboda
umožňujú cirkvi rozvinúť poklad cirkevného učenía a vybudo—
vať svoju organizáciu. Základné myšlíenky cirkevnej náuký,
liturgie a správy, zachytené v Písme sv. a apoštolskej tradicii,
podrobnejšie sa rozvinuly a ustálily. Jednotu cirkvi, ohrozenú
bludmí, chránia rímski biskupi a církevně snemvy. K nepočet
ným spisom doby apoštolskej pribúda po r. 313 bohatá nábo
ženská literatúra svatých Otcov západnej (latinskej), ale najma
východnej (gréckej) časti cirkvi. Sťahovanie národov robí ko—
niec rozsiahlej Rímskej ríše a papri bludoch brzdí rozvoj a bla
hodarnú činnosť cirkvi.

Obdobie prvé
(1—313)

Založenie, rozšírenie a prenasledovanie
cirkvi.
% 1. Iludstvo pred narodením ]ežiša Kristal)

Náboženskomravné pomery medzi pohanmi
Po hriechu prarodičov (dedičný hriech) odkláňalo sa I'udstvo stále
viac od poznania pravého Boha, stvoritel'a, zachovávatel'a a riadi—
tel'a sveta. Miesto úcty jediného Boha nastúpila modloslužba,
uctievanie mnohých bohov a prírodných zjavov. Poverčivá po
hanská bohoslužba zvrhla sa až v ukrutné obete &smyselné obra
dy. S náboženským úpadkom súvisel úzko aj úpadok mravný.
Rodinný život, pevný základ každého štátu, bol zbavený po
svátnosti. Prestala manželská vemosť & nerozlučnosť manžel
stva. Žena bola považovaná za menejcennú voči mužovi. Otec
bol pánom života a smrti svojich deti. Deti si zasa nevážily ro
dičov. Ešte horšie to bolo s otrokmi, ktori boli zbavení všetkých
práv,. Vo verejnom živote zavládla bezohl'adnost', nepoctivost
&.podplácanie.
1) M e dzi p 0 h a n mi : Dóllinger, J. : Heidentum u. Judenturn. Re
gensburg, 1857.— Felten, J. : Neutestamentl. Zeitgeschichte. Regensburg,
1910. — Arneth, F.: Das klasische Heidentum u. die christl. Religion.
Wien, 1895. ——
Toutain, J. : Les cultes paiens dans l' empire Romain. Pa
ris, 1907—20.—-Dufourcq, A. : L' avenir du Christianisme. Paris, 1904.

Medzi

židmi:

Dóllinger a Felten. — Schůrer, E.: Gesch. d. jú—

disch. Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Leipzig, 1907—9.— Harnack, A. :
Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahr—
hunderten. 1915. ——
Lagrange, M. J.: Le Messianisme chez les Juifs.
'Paris, 1909. —-Juster, J.: Les Juifs dans l'empire Romain. Paris, 1914.
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Len málo šlechetných pohanských filozofov, ako Sokrates
(T 399 pr. Kr.), Platón (Ý 348 pr. Kr.) & Aristoteles

(T 322 pr.

Kr.), obracalo zraky pohanov k vyšším veciam, ale bez váčšie
ho úspechu. Mnohi pohani, znechutení životom, hl'adali v ná—
silnej smrti, v samovražde, východisko z duševnej prázdnoty.
Pohanský myslitel Seneca (T 65 po Kr.) píše o vznešených Ri
mankách, že nepočítajú svoje roky podl'a konzulov (vtedajši
spósob počítania rokov), ale podl'a počtu vystriedaných man—
želov, lebo sa vydávajú, aby sa mohly rozviesť &rozvádzajú sa,
aby sa mohly znova vydat. Náboženskomravný úpadok 11po—
hanov krásne vystihol sv.. apoštol Pavol vo svojom liste Ri
manom (1, 22—32).

Sami lepšie smýšl'ajúci pohani sa hrozili náboženskomrav
ného úpadku pohanstva. Stále zretel'nejšie ozývaly sa u nich
hlasy po vykúpeni z tejto všestrannej biedy. S myšlienkou vy
kupitel'a stretáme sa u básnika Vergilia ('l' 19 pr. Kr.), Tacita
('i' 119 po Kr.) a Svetónia, ktorý pisal okolo r. 130 po Kr.

K prebudeniu túžby po vykupitel'ovi u pohanov nemálo
prispel ich úzky styk so židmi, ktorí v dobe cisára Augusta žili
vo všetkých váčšich mestách Rímskej riše. Tito židia nebránili
pohanom, veriacim V jedného pravého Boha, vstup do synagóg,
kde ich soznamovali s posvátnými knihami Starého zákona,
ktoré od r. 280 pr. Kr. boly preložené do gréčtiny, a pripravo
vali ich na príchod Vykupitela. U týchto dobromysel'ných po
hanov (prozelyti) našlo krest'anstvo mnoho úprimných vyzna
vačov, lebo im poskytlo, po čom túžilí, a zároveň odstranilo, čo
im bolo v židovstve urážlivé.

Náboženskomravné pomery medzi židmi.
Silnejšie a určitejšie ako u pohanov žila Viera v skorý príchod
Vykupitel'a v národe židovskom, ktorý si vyvolil Boh za nosi
tel'a Viery v jedného pravého Boha a nádeje v zasl'úbeného
Mesiáša, ktorý sa mal narodit' z národa izraelského.
Ani židia nezostali verni svojmu poslaniu. Neraz ich musel
Boh trestat a zbaviť aj štátnej samostatnosti, aby sa spamátali
zo svojho poblúdenia. Rozdelili sa na niekol'ko smerov. Úzko
prsí farizeji očakávali Mesiáša ako vysloboditela z poddanstva
rímskeho. Dúfali, že zvíťazí nad pohanmi a založí mocnú Ži
9

dovskú ríšu. Hmotárski saduceji podl'ahli pohanskej filozofii
& otázka budúceho Mesiáša irn bola laho-stajná. Zo slov Sama
ritánky pri J akubovej studni vysvítá, že Samaritáni, židovsko-po
hanski smiešanci, židmi nenávidení, tiež očakávali Mesiáša. Len
málo bolo židov, ktorí správne čakali v budúcom Mesiášovi vy
sloboditel'a z náboženskomravnej biedy (kňaz Zachariáš, sta
rec Simeon, prorokyňa Anna). Právom sa preto sťažoval Ježíš
Kristus na židov ústami sv. Jána apoštola : »Medzi svojich pri—
šiel a svoji ho neprijali<< (Ján 1, 11). Židia ako celok čakali Me—

siáša ako mocného panovníka a nie ako betlehemské dieťa.
Preto ho nechceli uznat za Vykupitel'a.
P ln 0 s 15 č &su. »Keď nastala plnosť času<< (Galať. 4, 4;

Ef. 1, 10), narodil sa prorokmi predpovedaný, židmi i pohanmi
očakávaný Mesiáš, J ežiš Kristus, Syn Boží, z Panny Márie
z královského rodu Dávidovho v, Betleheme Júdovom za cisá
ra Augusta r. 748 alebo 749 od založenia Rímá. Ciel' jeho prí
chodu z vnuknutia Božieho zachytil sv. Ján apoštol slovami:
»Tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby
nikto, kto v neho veri, nezahynul, ale mal život večný.<< (Ján
3, 16.) Hoci bol Syn Boží, prišiel na svet ticho & V. najvžičšej

chudobe, aby nikto nemusel zúfať vo svojej biede pri pohl'ade
na jeho chudobné betlehemské jasle.

Š 2. Ježiš Kristusz)
a) Vykupz'tel' sveta.

Narodenie

a mladosti Ježíšova.

JežišKristus

prišiel na svet, aby smieril l'udstvo s Bohom, aby menom l'udi
dal Bohu dokonalé zadost'učinenie za hriech dedičný a za vše—
'-') Sepp, J.: Das Leben Jesu. Regensburg,

1898—1902. ——Grimm, J. :

Das Leben Jesu. Regensburg, 1906—20.— Fouard, C.: La vie de Jesus.
Paris, 1901.—-Felder, H. : Jesus Christus, Apologie s. Messianitát u. Gott
heit. Paderborn, 1911—1914.— Kiefl, F. X.: Der geschichtl. Christus u.
die moderne Philosophie. Mainz, 1911. — Belser, J. E.: Abriss des Le
bens Jesu. 1916. —-—
Meffert, F.: Die geschichtl. Existenz Jesu. 1921. —
Clemen, C. : Der. geschichtl. Jesus. 1911. —-—
Klostermann,

E. : Die neusten

Angriffe auf. die Geschichtlichkeit Jesu. 1912.— Adam, K. . Jesus Chris
tus. Augsburg, 1935.
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tky ostatné hriechy. Syn Boží nechcel sa v ničom ——
okrem
hriechu -———
lišit od ostatných

l'udí. Podrobíl

sa predpisom

Sta—

rého zákona. Pri obriezke, ktorá bola predobrazom sv. krstu,
dostal meno Ježíš. Krátko po jeho narodení uteká s ním jeho
matka Mária a jeho pestún sv. Jozef do Egypta pred Herode
som, ktorý po návšteve mudrcov od východu v obave o svoje
panovnické žezlo rozhodol sa zabiť dieťa J ežiša. Po smrti Hero
desovej vrátila sa sv. rodina do svojej otčiny a osadila sa
v Nazarete. Preto Ježiš dostal meno Nazaretský. Z mladosti
Ježišovej sa nám zachovala iba udalost z jeho púte do J eruza
léma, keď upozornil svoju matku na svoje poslanie (Luk. 2.
49—52).

Krst &verejná

činnost' Ježíšova. Asitridsať

ročný dal sa pokrstít' v rieke Jordáne od sv. Jána Krstítela,
svojho vel'kého predchodcu, ktorého poslanim bolo »pripravif
cestu Pánovia (Luk. 3, 4). Po svojom krste začal Ježíš Kristus
svoju verejnú učitel'skú činnost. Vybral si učenikov a s nimi
chodil po svojej otčine & hlásal svojim posluchačem prichod
král'ovstva Božieho. Odstraňoval telesnú & duševnú biedu
a svoje božské poslanie dotvrdzoval dívmi & zázrakmi. Sv.
Lukáš výstižne zachytil jeho požehnanú činnost slovami : >>P're—
chádzal dobre čim'ac.<<(Sk. ap. 10, 38.)

Vykupitelská

smrť Ježíšova.

Bud sa hrnul

k Ježíšovi, lebo pre všetkých mal slová útechy a pomoci. Bud
ho chcel vyhlásit za svojho král'a. Len farízejí sa cítili ohrozeni
jeho účinkovaním, lebo prisne odsudzoval ích pokrytectvo a
vonkajškovost'. Saduceji vo svojej pýche. & nevere ním pohř—
dalí. Hnev farízejov a zákoníkov proti Kristovi rástol najma
po vzkriesení Lazára. Z návodu vel'kňaza Kaifáša rozhodla sa
židovská vel'rada odsúdiť Krista na smrť. Ale až vtedy, keď
prišla jeho hodina, vydal sa Ježiš dobrovolne do rúk svojich
nepriatel'ov, aby vyplnil svoje vykupitel'ské poslanie. Pred svo
jou smrt'ou ustanovil pri poslednej večeri sv. omšu ako ne
krvavú o'betu Nového zákona. Rozsudok smrtí, ktorý vyniesla
vel'rada židovská nad_Ježišom, dal vykonat menom cisára Ti—
beria Pontský Pilát, námestník cisárov v judskej krajine.

Zmřtvychvstaníe

Ježíšovo.

Radosťnepriate

Iorv Ježíšových z jeho smrti netrvala dlho, lebo Ježiš tretieho

li

dňa vstal slávne z mřtvych, ako to bol za svojho života pred
povedal. Tak sa stal Ježiš víťazom nielen nad svojimi nepria—
tel'mi, ale aj nad samou smrťou. Zlomil jej osteň a dal aj nám
nádej vo zmřtvychvstanie v deň posledný. Ešte 40 dní zostal
Ježiš so svojimi apoštolmi, s ktorými založil svoje král'ovstvo
——
cirkev —, dal im posleme & svoju moc, ustanovil Petra za

hlavu cirkvi, sl'úbil im Ducha Svatého, potom vstúpil na ne
besá, sedí na pravici Božej, odkial' pride na konci sveta súdit'
živých i mřtvych.
b) Zakladatel' cirkvi.

Církev pokračuje v diele Ježišovom. Ježíš
Kristus nechcel, aby jeho učenie zostalo obmedzené na úzky
kruh jeho vlastných poslucháčov. Chcel, aby ovocia jeho
vykúpenia stali sa postupne účastní všetci l'udia dobrej vóle.
Preto sa za svojho krátkého účinkovania postaral o to, aby po
jeho nanebevstúpeni mal kto ďalej hlásat jeho učenie a zvesto—
vať l'udstvu radostné evanjelium o vykúpení.
Túto úlohu sveril J ežiš Kristus svojej cirkvi, novej nábo
ženskej spoločnosti, ktorú za svojho pozemského života založil
a sám riadil, a pred svojim odchodom so zeme jej správu odo—
vzdal 12 apoštolom na čele so sv. Petrom. Aby apoštoli nemohli
zmenit jeho božské učenie, soslal im Ducha Svatého, aby ich
chránil od bludu a naučil všetkej pravde, & sám zostal najvyš—
ším neviditelným kormidelnikom svojej cirkvi. Tento dar ne
omylnosti prešiel na rimskych biskupov, nástupcov sv. Petra,
prvého rimskeho biskupa, a na ostatných biskupov, nástupcov
to apoštolov, sjednotených s rimskym biskupom čiže pápežom.
c) Ježiš Kristus je historickou osobou.

Historické svedectvá oJežíšovi Kristovi.
Písmo sv. Starého a Nového zákona ako historické knihy do—
svedčujú jasne a presvedčivo historickú existenciu osoby J ežiša
Krista. Dotvrdzuje to aj celá kresťanská tradicia. Keby sme
nemali nijakých iných dókazov o osobe Ježiša Krista, už toto
by stačilo, aby sme rozumne nemohli popierať jeho existenciu.
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Máme však aj svedectvá nekresťanské, pohanské a židovské,.
0 Ježíšovi Kristovi ako o skutočnom človekovi.
1. Sýrčan M a r a v ]iste svojmu synovi Serapionovi stavia
Krista vedla Sokrata a Pytagora a nazýva ho »múdrym král'oma,
ktorého zavraždením židia urýchlili svoju záhubu. Tento list
pochádza z r.. 73—160 po Kr.

2. O Kristovi ako historicke) osobe hovoria aj rímski spi
sovatelia Plinius ml. v liste cisárovi Trajánovi (Ep. 10,97), Ta
citus (Annales 15, 44) a Svetónius (Claud. 25; Nero 16). Epiktet
hovorí o tom, ako kresťania pohrdali smrťou; tak isto hovori aj
lekár Galénus (okolo r. 160), ktorý okrem toho pochvalne píše
o čistote mravov u kresťanov. Flegon hovorí o zemetrasení a za
tmení slnka pri smrti Kristovej. Fronto z Cirty v Numidii
(j“ okolo 166 po Kr.) je asi prvý Spisovatel pohanský, ktorý vy
náša hanobné ohovárania proti kresťanom.
3. Židovský dejepisec Josephus Flavius vo svojom diele
»Zidovské starožitnosti“ (Antiquitates iudaícae), napisanom oko
lo r. 94 po Kr., spomina Krista náhodné pri spomienke na za
vraždenie sv.. Jakuba, ktorého nazýva bratom Kristovým (20,
9,1).

Tieto svedectvá podávajú nepodvratitel'né důkazy o Ježi—
šovi Kristovi ako historickej osobe. Len zaujatost a zlomysel'
nosť Iudská mohla sa odvážit pochybovat o historickosti osoby
Ježiša Krista, alebo dokonca popierať jeho existenciu.

Š 3. Církev začína svoju činnost?)

Soslanie

Ducha Svatého.

Ježiš Kristus chcel,

aby jeho církev začala svoju činnost slávnym spósobom, aby
sa sami apoštoli presvedčili o pravosti jeho prisl'úbenia, že im
3) Dóllinger, J. : Christentum u. Kirche in der Zeit der Grundlégung.
1868._. Le Camus : Origines du christianisme. Paris, 1904—5.— Batiffol,
P.: L' Église naissante et le catholicisme. Paris, 1911. — Dufourcq, A.:
Historie de la fondation de l' Église. Paris, 1909. — Pfleiderer, 0.: Die
Enstehung des Christentums. 1907. — Renan, E.: Hist. des origines du
christianisme. Paris, 1863. — Weiss, J.: Das Urchristentum. 1913—17.
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pošle Ducha Svatého, ktorý ich naučí všetku pravdu (Ján 14,
16; 16, 13). Preto pred svojim nanebevstúpením nariadil svejim
apoštolom, aby zostávali 10 dní spolu na modlitbách v Jeru
zaleme a očakávali prisl'úbeného im Ducha Svatého. Spolu
s apoštolmi bola aj matka Ježíšova, Panna Mária, a 120 iných
vyznávačov Kristových. Miesto zradcu Judáša zaplnil apoštol
Matej. Túto volbu Viedol sv. Peter ako hlava apoštolov. Desia
teho dňa sostúpil na apoštolov Duch Svatý. Osvietení a posil
není Duchom Svatým, dotial' bojazliví a smrťou Kristovou pre—
strašeni apoštoli, stali sa nebojazlivými a odvážnymi hlásatelmi
učenia Kristovho. Po kázni sv. Petra V deň soslania Ducha Sv'á
tého dalo sa pokrstiť na 3.000 I'udí (Sk. ap. 2). To boly prvotiny
cirkvi Kristovej. V tento deň slávi cirkev svoje narodeniny.
P r v i m i s i o n á r i . Mnohí z týchto prvých kresťanov
rozišli sa po židovských sviatkoch, ktoré pripadly práve na deň
soslania Ducha Svatého, do svojich domovov & stali sa tam
misionármi nového náboženstva. Apoštoli pokračovali vo svo
jej apoštolskej práci v Jeruzaleme. Mnohé zázraky, ktoré me
nom Kristovým konali, a mimoriadne dary (charizmy), ktorých
boh' účastni aj veriaci, presvedčovaly židov o tom, že nové uče
nie musí byť božského původu. Počet veriacich rástol so dňa
na deň.

Horlivosť

prvých

kresťanov.

Mladíkresťania

pretekali sa v náboženskej horlivosti a vzájomnej láske (Sk. ap.
4, 32). Schádzali sa na spoločné modlitby a na slávenie pamiat—
ky Večere Pánovej, na »lámam'e chleba<<,to jest na sv. omšu
(Sk. ap. 2, 45). Žili ako jedna rodina. Bohatí dávali radi svoje
majetky pre chudobných, aby nikto netrpel núdzu. Nebol to
však nijaký »kresťanský komunizmu3<<, lebo nešlo o násilné
zbavovanie súkromného majetku, ale o dobrovolné obetovanie
v prospech chudobných bratov, ako sa kresťania medzi sebou
volali. V Antiochii dostali vyznavači Kristovi meno »kresťania<<,
to jest nasledovnici Kristovi. Toto pomenovanie zovšeobecnelo.
Takto ukázalo kresťanstvo hneď od začiatku svoju zušl'achťu
júcu & obrodzujúcu moc.

Cirkev je určená pre všetkých I'udí. Prví
kresťania boli póvodu židovského, lebo podla zasl'úbenia Božie
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ho im prvým sa malo hlásat evanjelium spásy, lebo oni boli no
sitel'mi mesiánskej myšlienky a udržovatel'mi nádeje na prí—
chod Mesiáša. Po príklade Kristovom aj apoštoli kázali najprv
židom v ich synagogách. Udržovali s nimi rodinné a nábožen—
ské styky. Až neskór, keď sa židia stali nehodní milosti Kristo—
vej, keď začali prenasledovať kresťanov, začali apoštoli hlásať
evanjelium aj pohanom, ktorí mali byť tiež účastní vykúpenia
Kristovho. Prvého pohana prijal do cirkvi sv. Peter. Bol ním
rimsky stotník Kornélius z Cézarey Palestinskej (Sk. ap. 10).
Otázku, či pohani pred krstom majú sa podrobit najprv židov
skej obriezke a len potom majú byť pokrsteni, rozhodol apoš
tolský snem v Jeruzaleme okolo r. 50 pod vedením sv. Petra
v prospech pohanov. Pohani mali byť krstení bez priechodu
cez židovstvo: »Videlo sa Duchu Svatému a nám neklásť na
vás viac žiadneho bremena, iba toto potrebné: aby ste sa zdržo
vali od veci obetovaných modlám, od krvi a zaduseného a od
smilstva<< (Sk. ap. 15, 28—29).

Š 4. Pósobenie svatých apoštolovf)
a) Sv. Peter, hlava cirkvi.
P 6 v o d s v . P e t r a . Sv. Peter pochádzal z galilejské—

ho mestečka Betsaida pri Genezaretskom jazere. Keď sa oženil,
usadil sa v Kafarnaume a zaoberal sa rybárstvom. Ku Kristovi
priviedol ho jeho brat Ondrej. Jeho původné meno Šimon zme—
nil sám Ježíš Kristus na meno Peter, na pamiatku čoho sa ne
skór ujal zvyk, že novozvolený pápež mení si svoje občianske
meno. Ježiš Kristus ho vyznamenával pred ostatnými apoštol
mí a dával tak najavo, že ho vyvolil na, najvyšší úrad v církvi,
hoci ani vekom, ani povolaním za apoštola nebol prvý.
4) Fouard, C.: S. Pierre et les premiéres années du Christianisme.

Paris, 1905. -—Lietzmann, H.: Petrs u. Paulus in Rom. Bonn, 1915. —
Chantrel, St. : Pierre et les temps apostoliques, 1901.— Fouard, C.: St.
Paul. Paris, 1905. — Pólzl, J. H.: Der Weltapostel Paulus. Regensburg,
1905. ——
Deissmann,

Ad. : Paulus.

Tůbingen,

1911. ——Bartmann,

B. : Pau

lus. Paderborn, 1914.— Prat, F.: La théologie de St. Paul. Paris, 1920—
23. — Fouard, C. : St. Jean et la fin de l' áge apostolique. Paris, 1904.
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V e 1'k ý s l?u b . Najvyššiu hodnost v církvi prisl'úbil Pán

Ježiš sv. Petrovi slovami : »Ty si Peter (lat. petra : aram. ke
fas = skala) a na túto skolu vystavím svoju církev a brány pe
kelné ju nepremóžu. Tebe dám kťúče od král'ovstva nebeského.
Cokoťvek sviažeš na zemi, bude sviazané i na nebesiach; a čo
koťvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebesiachcc
(Mat. 16, 18—19).
S p l n e n i e s l' 11b u . Po svojom

zmřtvychvstaní

pred

nanebevstúpením Pán J ežiš svoj sl'ub splnil a ustanovil sv. Pe
tra za najvyššieho pastiera svojej cirkvi slovami : »Pas baránky
mOje, pas ovce moje“ (Ján 21, 15—17). Toto výsostné postave—

nie sv. Petra uznávali apoštoli a celá církev od najstarších čias.
Aj sv. Peter bol si vedomý svojej vysokej důstojnosti a zodpo
vednosti. On prvý kázal po soslani Ducha Svátého, on viedol
vol'bu sv. Mateja za apoštola, on prijal prvého pohana do cirkvi,
on predsedal apoštolskému snemu v J eruzaleme, on vystupoval
pred židovskou veI'radou ako zástupca apoštolov. Takto aj ži
dovská vel'rada uznala jeho prvenstvo v cirkvi. Nenávisť židov
skej veI'rady smerovala predovšetkým proti sv. Petrovi, ktoré
ho dal král' Herodes Agrippa I., od r. 41 pán celej Palestiny, aby
sa zalichotil židom, uvázm'ť. Po Vel'kej noci r. 42 mal byť sv.
Peter popravený, ale zázračným spósobom bol z vázenia vyslo
bodený (Sk. ap. 12, 3—18).

Mučenícka smrť sv.Petra

v Ríme. Posvo

jom vyslobodení z vázenia odišiel sv. Peter 2 J eruzalema do Rí
ma koncom r. 42. Tu pósobil ako biskup kresťanskej obce, ktorú
sám založil. Keď na rozkaz cisára Klaudia boli židia i kresťania
okolo r. 49 z Ríma vyhnaní, vrátil sa sv. Peter do Palestiny. V
Jeruzaleme predsedal okolo r. 50 apoštolskému snemu. Po smrti
cisára Klaudia r. 54 vrátil sa sv. Peter do Rima &s velkým
.úspechom riadil tamojšiu kresťanskú obec. Za prvého velkého
prenasledovania kresťanov za cisára Neróna podstúpil muče—
nícku smrť na kríži (29. júna 67). Jeho telesné pozostatky sú
uložené vo svátopeterskom chráme v Rime.
Najstaršia kresťanská tradicia, církevní Otcovia a spisova
telia do—tvrdzujúpósobenie & mučenícku smrť sv. Petra v Ríme.
Archeologické vykopávky potvrdzujú správnost ich údajov, tak
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že nemožno pripustit' pochybnost o působení a smrti sv. Petra
V Ríme.

Rím strediskom

cirkvi.

Tým,že sv.Peterv Rí

me založil kresťanskú obec a riadil ju až do svojej smrti a tam
aj zomrel, stal sa Rím strediskom katolickej cirkvi. Nástupco
via sv. Petra na biskupskom stolci rímskom sú preto najvyššou
hlavou katolíckej cirkvi. Rímski biskupi tvoria nepretržitú re
ťaz nástupcov sv. Petra. Dodnes sa' vystriedalo na biskupskom
stoci rímskom 263 zákonitých biskupov. Posledným je slávne
panujúci pápež Pius XII. (od r. 1939).
Po sv. Petrovi zostaly dva listy a pod jeho dozorom napisal
sv. Marek evanjelium.
b) Sv. Pavol, apoštol pohanov.
P 6 Vo d s v . P a v l a . Popri sv. Petrovi najváčšie záslu
hy o širenie kresťanstva na samom začiatku cirkvi si získal sv.
Pavol, ktorý mal aj židovské meno Šavol (Vyžiadaný). Narodil
sa v hlavnom meste Cilície, v Tarze, zo židovských rodičov, kto
ri však malí rimske štátne občianstvo. Keď si nadobudol zna
menité vzdelanie na gréckych školách vo svojom rodisku,
odišiel do Jeruzalema, kde bol žiakom váženého rabína Gama
liela, ktorý ho uviedol do štúdia Starého zákona a vychoval za
horlivého farizeja, presvedčeného o bezbožnosti kresťanstva.
Rozhodol sa preto chytať kresťanov a predvádzať pred židov—
skú vel'radu, aby ich trestala ako bohorúhačov.
V e 1'k a z m e n a . Okolo r. 35, na jeho ceste do Damašku,

kde mal pochytat kresťanov, došlo k jeho zázračnému obráteniu,
pri ktorom ho sám Ježiš Kristus poučil o jeho nesprávnom po
stoji ku kresťanstvu (Sk. ap. 9, 1—19). Z prenasledovatel'a
kresťanstva stal sa najhorlivejšim apoštolom, »nádobou vyvo
lenou<<,apoštolom pohanov. Učil, že církev je určená nielen pre
židov, ale pre všetkých I'udí bez rozdielu, hoci židia z ktorých
sa narodil Vykupitel, mali prednostné právo stať sa kresťanmi.

Sv.Pavol uznáva sv.Petra za hlavu cirkvi.

Po krste od Ananiáša a dlhšej priprave na púšti stal sa neúnav
ným misionárom a hlásatel'om spásy pre všetkých skrze Ježiša
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Krista. Pred začiatkom svojej apoštolskej činnosti prišiel do
J eruzalema, aby sa predstavil sv..Petrovi ako hlave cirkvi. Tým
aj sv. Pavol uznal sv. Petra za hlavu cirkvi. Preto je nesprávne
stavať sv. Pavla do protivy so sv. Petrom. Sv. Pavol neschva
l'oval dvojaké chovanie sv. Petra medzi kresťanmi zo židovstva
a kresťanmi z pohanstva, nikdy sa však nepostavil proti sv.
Petrovi ako hlave cirkvi.
N aj v a č š i m i s i o n á r. Sv. Pavol patrí medzi najváč
šich duchov církvi a jej najváčších misionárov. »Pre všetkých
chcel sa stať všetkým<<.Naplnený láskou ku Kristovi, chcel mu
získat čo najviac duší. Hnaný touto láskou, vykonal tri vel'ké
misijně cesty, plné nebezpečenstva a strádania, po krajinách
okolo Stredozemného mora v r. 45—59. Pochodil Cyprus, Malú
Aziu, Macedónsko a Grécko. Založil celý rad významných
krest'anských obci, ako to dosvedčujú jeho cenné listy.
U v a z n e nie a s m r 13.Po jeho zázračnom obrátení na
kresťanstvo židia mu stále z hnevu a nenávisti robili úklady
na život, ale Boh ho zachoval od nehody, kým nesplnil svoje
poslanie. Po tretej ceste bol v Jeruzaleme zajatý a dva roky
váznený v Cézarei. Ako rímsky občan užil svojho práva, aby
bol súdený v Rime. Bol dopravený do Ríma a tu držaný v mier—
nej vázbe. Smel bývať v súkromnom dome a prijimat všetkých,
ktorí k nemu prichádzali. Bol iba stále pod dozorom vojaka.
Príchodom do Rima splnila sa túžba sv. Pavla, aby mohol aj
v hlavnom meste Rímskej riše hlásat evanjelium. Pod vplyvom
jeho kázni stali sa krest'anmi aj viaceri príslušníci cisárskeho
dvora. Po dvoch rokoch miernej vazby bol prepustený na slo—
bodu. Horlivosť za slávu Božíu & láska ku Kristovi hnaly ho
podniknút' novú mísijnú cestu. Dostal sa pravdepodobne až do
Spanielska, na Krétu a do iných miest, kde prv založil krest'an
ské obce. Keď sa dozvedel o krvavom prenasledovaní krest'a
nov v Ríme za císára Neróna, odobral sa do Ríma, aby ich upev—
ňoval vo viere. Bol znova uváznený a r. 67 spolu s mnohými
kresťanmi spečatil svoju vernost Kristovi mučenickou smrťou.
Ako rímsky občan bol sťatý mečom. Jeho telo bolo pochované
na mieste, kde teraz stojí nádherná bazilika sv. Pavla, na ceste
do Ostie (San Paolo fouri le mura). Sviatok sv. Pavla svatí sa
spolu so sviatkom sv. Petra (29. júna).
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Z lístov sv. Pavla zachovalo sa 14. Spríevodca sv. Pavla,
sv. Lukáš, napisal podl'a jeho kázni evanjelíum a Skutky apoš
tolské.
c) Ostatní apoštoli.
O ostatných apoštoloch Ježíšových vieme už menej. Naj—
Viac zpráv sa zachovalo o živote sv. Jána, miláčka Pánovho,
ktorý pri poslednej večeri spočíval na prsiach Ježíšových. Bol
bratom Jakuba staršíeho. Pán Ježiš mu sveril na Kalvárii do
ochrany svoju matku. Sv. Pavol nazýva ho »stípom cirkvi<<po—
dobne ako sv. Petra a Jakuba mladšíeho (Galat. 2, 9). Asi od r.
67 bol bískupom v Efeze & spravoval maloázíjské církevně
obce. Za cisára Domiciána bol dopravený do Ríma a pre svoju
vernosť Krístovi vhodený do vriaceho oleja, ale zázračne bol
zachránený. Bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos,
kde mal zjavenia o budúcich osudoch církvi. Opisal ích vo
svojej Apokalypse čiže Zjaveni. Po smrti Dominicíánovej vrá
til sa do Efezu, kde zomrel asi 94-ročný za cisára Trajána (98—
117) okolo r. 100 ako posledný z apoštolov.
Brat sv. Jána, Jakub starší, bol zavraždený tesne pred
Vel'kou nocou r. 42 za král'a Herodesa Agrippu I.
Sv. Jakub mladší bol synom Alfeja & Máríe, pribuznej
Panny Márie. Preto sa v Písme sv. nazýva aj »bratom Páno
vým<<.Viedol vel'mi prísny život a po odchode apoštolov z Je
ruzalema stal sa prvým jeruzalemským bískupom. Pre svoju
vernost' učeniu Krístovmu bol od židov zabitý r. 62. Zanechal
list, v ktorom kladie důraz na potrebu dobrých skutkov, lebo
»viera bez skutkov je mřtvaa (2, 17).
Brat sv. Jakuba ml., Júda Tadeus, zanechal list, v ktorom
varuje krest'anov pred bludármi.
Sv. Matúš pósobíl najprv v Palestine, kde napisal svoje
evanjelíum (r. 41). Zomrel mučeníckou smrťou v Etiopii.
Ostatni apoštolí, verni rozkazu Krístovmu, aby hlásali
evanjelíum celému svetu, rozišli sa do okolítých krajin Pales
tiny šírít' učeníe Kristovo. Všetci spečatili svoju vernosť ku
Krístovi mučeníckou smrťou.
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Spisy apoštolov a ich sprievodcov (Marek a Lukáš) tvoria
posvátné knihy Nového zákona. Je ich spolu zachovaných 27 :
4 evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš a Ján), Skutky apoštolské
(Lukáš), 21 listov (sv. Pavol 14, sv. Jakub ml. 1, sv. Peter 2,
sv. Ján 3, sv. Júda 1), Zjavenie sv. Jána.

Š 5. Církev sa odlučuje od synagogyts)

Rozdiel medzi kresťanstvom a židovstv,om.
Rímska štátna moc považovala kresťanov za židovskú sektu.
Ako taki stáli pod ochranou zákona o dovolenosti židovského
náboženstva v Rímskej riši. To bolo pre kresťanstvo šťastim,
lebo mohlo nerušené zapustiť v Rímskej riši korene prv, než
naň došly krvavé prenasledovania.
Po priklade Kristovom aj apoštoli kázali v židovských sy—
nagogách a konali v nich s veriacimi svoje pobožnosti. Časom
však vyšlo najavo, že medzi krest'anmi a židmi je rozdiel, že
kresťanstvo je nové náboženstvo, vychádzajúce sice zo židov
stva, ale podstatne sa od neho líšiace tým, že hlásalo prichod
Mesiáša & vykúpenie skrze Ježiša Krista, ktorého židia vo svo—
jej zaslepenosti nechceli uznať za Mesiáša, ba odsúdili ho na
smrť križa.

Prenasledovanie

apoštolov. Židovskável'rada

začala prenasledovať apoštolov práve preto, že vyhlašovali
Ježiša Krista za Vykupitel'a. Apoštoli boli vázneni, bití a pre
púšťani s vyhrážkami, aby sa neodvažovali ďalej tak kázat.
Ústami sv. Petra odpovedali apošto-li židovskej vel'rade: »Viac
treba poslúchať Boha ako l'udí (Sk. ap. 5, 29). Opúšťali židovské
vázenia šťastni, že mohli pre Krista trpieť & tak sa mu pri
podobniť.

Kázeň sv. Štefana &jeho ukameňovanie.
Protiklad medzi kresťánstvom &židovstvom vyvrcholil v kázni
diakona Štefana, ktorý otvorene vyslovil vetu, že židovstvo
skončilo svoje poslanie, že má dať miesto krest'anst'vu (Sk. ap.
6, 14). Bol preto od zúriacich židov ukameňovaný. Pri kame—
5) Viď literaturu
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55 1. a 3.

ňovani sv. Štefana, prvého mučeníka, bol aj horlivý farizej
Šavol, neskorší sv. Pavol, ktorého Božia Prozretel'nost' vyvo—
lila, aby sa stal apoštolom národov, to jest pohanov, a najohni
vejším hlásatel'om vety, ktorú o židovstve vyslovil sv. Štefan.
Ukameňovanim sv. Štefana nebola uspokojená nenávisť
židov proti kresťanom. Došlo k velkému prenasledovaniu
cirkvi v Jeruzaleme (Sk. ap. 8, 1), ktoré sa rozšírilo na celú
Palestinu, ba aj za jej hranice. Šavol stelesňoval túto nenávisť
ku krest'anom do svojho zázračného obrátenia. Toto prenasle
dovanie však dos-iahlo pravý opak toho, čo židia chceli, lebo
prenasledovaní krest'am'a rozišli sa z Jezuralema do miest J údey
a Samárie a stali sa tam misionármi kresťanstva. Diakon Filip
šíril kresťanstvo v Samárii & odišiel aj do Gázy, kde pokrstil
komorníka královnej Kandaky z Meroe (Sk. ap. 8).

Sv. Peter prijíma prvého pohana do církvi.
Prijatím pohanského stotnika Kornélia a jeho rodiny do cirkvi od
samotného sv. Petra, ako hlavy cirkvi, znamenalo úradné vy
hlásenie, že krest'anstvo odstranilo múr medzi židmi a pohan
mi, že církev je určená pre všetkých l'udí bez sprostredkovania
synagogy.

Snem apoštolov

v Jeruzaleme.

Na sneme

apoštolov v J eruzaleme okolo r. 50 bolo rozhodnuté, že pohani
sa móžu stať kresťanmi priamo a nemusia sa prv podrobiť
rituálnym predpisom St. zákona, ako to chceli mať niektorí
krest'ania zo židovstva.
Takto sa rozdiel medzi synagogou, reprezentantkou ži
dovstva, a kresťanstvom stával stále zrejmejší & spory medzi
kresťanmi a židmi sa priostrovaly. Takto došlo k sporom medzi
kresťanmi a židmi v samotnom Rime. Pre tieto spory dal ci—
sár Klaudius vyhnat židov i kresťanov z Ríma. To boly za—
čiatky krvavých prenasledovaní, ktoré cez prvé tri storoč'ia
dolahly na kresťanov v Rimskej ríši.

Trest

Boží nad židmi.

Vzburapalestinskychži

dov r. 66 proti rímskemu panstvu skončila sa po zúfalorn od
pore dobytím Jeruzaléma r. 70 pod vedením vojvodcu Tita a
jeho zborením splnily sa prorocké slová Kristove, že v Jeru

Zl

zaleme »nezostane kameň na kameni<< (Mk. 13, 2). Z mála ži—

dovských vojakov, ktori ostali na živote, bol aj Jozef, Slávny
židovský dejepisec, ktorý z vďačnosti k rímskemu vojvodcovi
Titovi Flaviovi Vespasianovi prijal meno Flavius. Nová vzbura
židov pod vedením Bar-Kochbu r. 132 skončila sa opát' ich po—
rážkou. Židia boli zbaveni vlasti & rozišli sa do sveta (židovská
diaspora).
Riadením Božím sa stalo, že sa kresťanstvo začalo širíť
v pohanskej Rímskej riši pod ochranným plášťom židovstva.

Mohlo tak nerušene zapustit korene, aby potom začalo boj nie
len proti zpreneverivšiemu sa židovstvu, ale aj bezduchému
pohanstvu.

Š 6. Doba krvavých prenasledovaní církvi.“
a) Príčiny prenasledovania.
N o v á s i t u á c i a. Odlúčenim sa od židovstva dostalo sa
kresťanstvo do novej situácie. Vel'ký rimsky pohanský štát,
zahrnujúci v sebe krajiny okolo Stredozemného mora, to jest
od Španielska po Mezopotámiu, od Británie po severně krajiny
Afriky a Egypta, ukazoval sa zpočiatku tolerantným k nábo
ženstvám podmanených národov s podmienkou, že tieto ná
rody uznajú najvyššíeho pohanského rímskeho boha Jupitera.
Rimania zasa prijímali pohanských bohov podmanených ná—
rodov medzi svojich bohov (dii adventicíi). Z hospodarskych
a finančných dóvodov urobili Rimania výnimku so židmi, kto
rých ponechali pri úcte ich Boha (Jahve) a nenútili ich vzdá
vať úctu pohanským rimskym božstvám. Neskór však Rimania
zakázali nové náboženstvá v Rimskej riši.

Nepriatel'ský postoj rímskeho štátu voči

kresťanstvu

a jeho príčiny.

Keďvysvitlozosporov

medzi kresťanmi a židmi, že kresťanstvo je náboženstvo od
6) Weiss, J. E.: Christenverfolgungen.

Munchen, 1899. -—Le Blant:

Les bases jurudiques des persuites dirigées contre les martyrs. Paris,
1866. —-Maassen: Uber die Grúnde des Kampfes zwischen dem heid

nisch-rómischen Staate und dem Christentum. Wien, 1882. ——
Allard, P. :
Hist. des persécutions. Paris, 1903—8.
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lišné od židovstva, zaujal rímsky štát na základe uvedeného
zákazu () nových náboženstvách proti kresťanom záporné sta
novisko a nastala doba krvavých prenasledovaní cirkvi, tým
viac, že. židia podnecovali pohanské štátne vrchnosti rimske
proti kresťanom. SV. Pavol vystihol postoj pohanov a židov ku
kresťanstvu slovami: »My zvestujeme vám Krista ukrižova
ného, ktorý je židom na pohoršenie a pcha'nom hlúpost'<<([. Kor.
1, 23).

Hoci pohanstvo bolo v dobe Kristovej v najhlbšom úpad—
ku, predsa len navonok vo verejnem živote bolo zachovávané
ako náboženstvo štátne. Rímsky štát považoval náboženstvo
za verejnú štátnu záležitost. Preto celé štátne zriadenie bolo
nerozlučné spáté s pohanským náboženstvom. Kto sa postavil
proti pohanskému kultu, bol považovaný za bezbožníka a za
nepriatela rímskeho štátu. Kresťania tak museli urobit a preto
ích stihlo prenasledovanie.
Pohanské náboženstvo dávalo cisárom božskú úctu. Kres
ťania ctili cisárov, modlili sa za nich, ale božskú úctu im ne
mohli priznať. Preto boli stíhání pre urážku cisárskej Výsosti,
hoci zo všetkých obyvatelov najsvedomitejšie plnili svoje po—
vinnosti voči štátu podl'a slov Kristových: »Dávajte cisárovi,
čo je cisárovo, a čo je božie, Bohu“ (Mat. 22, 21).
Kresťania sa nemohli zúčastňovat na pohanských

boho—
službách a štátnych oslavách, spojených nerozlučné s pohan
skou modloslužbou. Preto boli považovaní za ateistov, schop—
ných najhorších zločinov. Z tohto dóvodu nemohli kresťania
prijimat ani miesta v štátnych službách, aby sa nedopustili
urážky svojho Boha.
Na základe upozornenia Kristovho (Mat. 7, 6) skrývali
kresťania svoje posvátné úkony pred zrakom nepovolaných.
Rimania vyhlasovali preto ich náboženské shromaždenia za
tajné, rimskymi zákonmi zakázané & trestné spolky. Pohani sa
dozvedeli, že kresťania pri svojich tajných schódzkach jedia
telo & pijú krv (sv. prijimanie). Začali preto o nich rozširovat'
chýry, že zabíjajú deti & jedia ich maso & pijú 1Chkrv (thyes

tické hody) a že sa tam dopúšťajú najhorších nemravností. Pre
mnohé zázraky, ktoré sa najmá v prvých dobách cirkvi dialý
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pósobenim Božím na důkaz pravosti učenia kresťanského, boli
kresťania považovaní za čarodejnikov & ako taki mali byť
trestáni t'ažkými trestami, nakol'ko čarodejnictvo bolo V rim
skom štáte trestané.
Každé nešťastie, ktoré postihlo rímsky štát, bolo prípiso—
vané- za vinu kresťanom, lebo vraj pohanski bohovia sa hne
vajú pre bezbožníctvo krest'anov, ktori ích nechcú uctievat'.
Tak platné rimske zákony &policajné predpisy, ako aj verejná
mienka boly proti krest'anom.
Okrem toho nenávist proti kresťanom širili ti pohani, ktori
žili z pohanského náboženstva, pohanski kňazi, umelci, ob—
chodníci, literáti, hádači, remeselnici, lebo sa obávali o svoje
prijmy, keby bolo pohanstvo v rímskom štáte odstránené.
V Efeze zlatník Demetrius vyvolal pobúrenie proti sv. Pavlo—
vi zo strachu pred stratou obchodu (Sk. ap. 19, 23—40). Tento
svoj strach o živobytie vedeli uvedeni zahaliť do rúška nábo—
ženskej horlivosti.
Konečne vel'kou prekážkou pre prijatie krest'anstva bola
predovšetkým čistota a neúprosná prisnost' krest'anskej mra—
vouky. To sa nel'úbilo pohanom, zvyklým neviazanosti & oddá

o krest'anstve počuť, ako by sa boli mali vzdať neviazaného
života.
K platným zákonom a predpisom, na ktoré museli krest'a—
nia ako vyznávači jediného pravého Boha narazit, pristúpily
od polovice 3. st. ešte zvláštne výnosy rimskych cisárov, podl'a
ktorých už samotná príslušnost' ku kresťanstvu stačila za pod
klad k prenasledovaniu, vázneniu a vraždeniu.

b) Pfiebeh prenasledovani.

Krvavá

skúška.

Všetko toto zapričim'loskoro 300—

ročné tvrdé & krvavé prenasledovanie kresťanov so strany
rimskeho štátu. Medzi jednotlivými prenasledovaniami boly
kratšie alebo dlhšie prestávky. Prenasledovania cirkvi možno
zadelit' do dvoch skupin. V prvom období po cisára Decia
(249—51) boli krest'ania prenasledovani na základe všeobecne
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platných zákonov a predpisov, ba neraz sa začalo prenasledo
ranie kresťanov pre nenávist ulice, aby sa vyhovelo verejnej
_nienke. Od cisára Decia vydávali rímski cisári zvláštne edikty
proti kresťanom. Tak sa stalo, že tieto prenasledovania boly
navzájom odlišné. Niektoré pochádzaly z rozkazu cisárov, iné
)d úradníkov a konečne aj od pobúreného l'udu. Niektoré pre
nasledovanie rozprestieraly sa na celú Rímsku ríšu, iné len na
niektoré provincie. Boly odlišné aj čo do trvania a prudkosti.
Podla tradicie bolo 10 velkých prenasledovaní kresťanov
v prvých troch storočiach.

Nero a jeho nástupcovia.

Prvé ukrutné pre

nasledovanie bolo za cisára Neróna (54—68). Kresťania boli
bezdóvodne obvineni, že podpálili Rím, ktorý z váčšej časti
zhorel. Medzi obeťami tohto prenasledovania boli aj sv. Peter
&sv. Pavol. Tacitus píše, že za Neróna bolo umučené mnoho
kresťanov (ingens multitudo). Kresťania boli mučení najvybe
ranejšími spósobmi: zašití do kože a hádzani pred divú zver
v rímskom cirku, ini boli ukrižovani, iní natrení smolou a za
pálení ako horiace fakle.
Dalšie váčšie prenasledovania boly za cisárov Domiciána
(81—96), Trajána (98—117), Marka Aurélia (161—180), Septimia
Sevéra (193—211). Medzi inými mučenícku korunu dosiahli za
týchto prenasledovaní sv. Ignác z Antiochie r. 107, sv. Polykarp
zo Smyrny r. 156, sv. Justin r. 166 a sv. Irenej r. 202.

Nové obdobie prenasledovania.

Za cisára

Decia (249—51) začala sa nová perióda systematického pre
nasledovania na základe zvláštneho ediktu. Prenasledovanie
smerovalo v prvom rade proti kňazom. Tak tomu bolo aj za
cisára Valeriána (253—260).Za prenasledovania Deciovho došlo
k viacerým odpadom medzi kresťanmi, lebo prechádzala doba
40—ročného pokoja, za ktorého mnohí kresťania zvlažneli
vo svojej horlivosti. Umučení boli medzi inými pápež Fabián,
Sv. Agata, pápež Sixtus II., diakon Vavrinec, sv. Cyprián.

Najkrvavejšie

prenasledovanie. Najkrvavej

šie bolo prenasledovanie za cisára Diokleciána (284—305),syna
otroka z Dalmácie, ktorý skoro dvadsať rokov nechal krest'a
nov v pokoji. Tento cisár chcel na pohanskom základe obnoviť
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stále viac upadajúcu slávu a moc Rímskej ríše. Dal si naho—
voriť od svojho spoluvládcu Galéria, že treba od koreňa vyhu—
biť kresťanstvo, ak sa má Rímska riša zaskvieť vo svojej bý—
valej sláve. Nakoniec však zbadal márnosť svojho úsilia zničiť
kresťanstvo. R. 305 vzdal sa cisárstva a odišie-l zpět do Dalmá—
cie, kde sa venoval záhradnictvu. Zomrel r. 313, keď kresťan
stvo dosiahlo prvého rozhodujúceho viťazstva nad pohanstvom.
V tomto roku bolo kresťanstvo vyhlásené za náboženstvo do
volené (religio licita) a zrovnoprávnené s náboženstvom po
hanským. O prenasledovaní Diokleciánovom píše Eusebius:
»Meče častým stínaním boly otupené a lámaly sa, kati usta—
vičnými popravami unavení museli sa striedať, ale kresťanža
spievali chválu Bohu.<< Medzi mučenikmi boli sv. Vít, biskup
„_Ianuárius,lekári Kosmas a Damián, sv. Katarina, stotnik sv.
Sebastián, sv. Lucia, sv. Agneška, sv. Blažej a iní.

c) Výsledok prenasledovaní.

Krv mučeníkov semenom kresťanstva.
Krvavé prenasledovania vyžiadaly si tisíce kresťanských
životov', ale táto obeta nebola nadarmo. Hrdinské chovanie sa
kresťanských mučeníkov budilo obdiv u samých ich trýznite—
lov a nútilo ich rozmýšl'at' o nepravosti ich počinania, ako aj
porovnávat vysušené a prázdné pohanstvo so vznešenosťou
kresťanstva, ktoré vedelo vychovat tol'kých hrdinov medzi
mladými i starcami, chudobnými i bohatými, jednoduchými
i učenými. Kresťania s modlitbou a chválospevmi na perách
prijímali mučenia najhoršieho rázu, šťastní, že sa móžu stať
podobnými svojmu Majstrovi a apoštolom. Krásné vystihol
smysel kresťanských obeti za krvavých prenasledovaní vel'ký
apologéta kresťanstva Tertulián okolo r. 200 slovami: »Krv
mučeníkov je semenem kresťanov.<<Len málo bolo tých, ktorí

zradili Krista a zo strachu pred utrpením zapreli svoju patrič
nost' ku kresťanstvu.

Kresťanstvo

je nepremožitel'né.

Poprivše

tkých týchto ukrutných prenasledovaniach počet kresťanov
rástol so dňa na deň, až nakoniec kresťanstvo s Božou pomocou
zviťazilo nad prázdnym & spráchnivelým pohanstvom. Aj na
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pohanoch sa splnily slová učeného rabína Gamalíela, ktoré po
vedal pred židovskou vel'radou, trýzníacou apoštolov :»Ak je
táto náuka alebo toto dielo z ťudi, rozpadne sa; ale ak je z Boha,
nebudete ho mócť zrušiťa (Sk. ap. 5, 38—39). Gamalíel mal
pravdu. Všetko úsilie židov i pohanov zničit kresťanstvo sa
ukázalo byť márnym. Kresťanstvo zvíťazílo, lebo je dielom
Božím.

Ktori statočne znášali za prenasledovaní všetky muky a
nezapreli Krista, dostali od cirkvi čestný titul mučenik (mar
týr : svedok) alebo vyznavač (confessor). Tešili sa vždy vel'
kej úcte a vážnosti. Kto za prenasledovanía odpadol, bol na
zvaný odpadlík (1apsus). Podfa stupňa poklesku delili sa lapsi
na: sacrifícati (obetovalí obete pohanským bohom), thurifícati
(obetovalí iba tymián), libellacíti (vypýtali si od pohanských
úradov potvrdenie, že sú pohaní), acta facientes (dali sa zapí
sať do saznamu tých, ktorí obetovalí pohanským bohom) a tra
ditores (odovzdali za prenasledovanía pohanom posvátné kres—
ťanské knihy).

Obdobie druhé
(313—600)

Víťazstvo krest'anstva nad pohanstvom
a rozvoj církví.
š 7. Konštantín Velký a víťazstvo kríža.7)

Posledné krvavé prenasledovanie

kres—

t'anov. Cisár Dioklecián (284—305) usiloval sa upevníť roz
siahlu, ale rozpadajúcu sa Rímsku ríšu. Zpočiatku bol krest'a
nom naklonený, ale neskór podlahol vplyvu svojich pohan—
ských poradcov, takže za neho došlo k najkrvavejšíemu prena
sledovaníu kresťanov. Aby zabránil rozkladu svojej ríše, už r.
285 rozdelil ju na dve časti: západnú a východnú. Odstránil
všetko, čo pripominalo staré republikánske zriadeníe rímskeho
štátu. Preto aj za hlavné sídlo riše zvolil si nie Rím, ale Niko
mediu vo východnej časti Rímskej riše. Celú rišu rozdelil na
4 prefektúry, 12 diecéz a 96 provincií. Východná časť ríše ob
sahovala Áziu, Tráciu, Egypt & východodunajské krajiny. Zá
padná časť zahrnovala Itáliu, Afriku, Španielsko, Francúzsko
a. Britániu. Áziu, Tráciu & Egypt podržal si Dioklecián sám.
Itáliu & Afriku odovzdal svojmu spoluvládcovi (augustus)
Maximiánovi Herkuleovi, ktorý sídlil v Miláne. Východodu—
najské krajiny spravoval Maximiánus Galérius ako cézar
so sídlom v Sirmiu. Španielsko, Francúsko a Britániu spravoval
7) Sesan, V.: Kirche u. Staat: im rómisch.-byzant. Reiche seit
Konstantin, 1911. —-Broglie A. de: L' Église et l' Empire Romain au
IV-e siecle. Paris, 1856—66.— Batiffol, P. : La paix Constantinienne et le
Catholicisme. Paris, 1914.— Boissier, G. : La fin du paganisme. Paris, 1909.
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ko cézar Herkuleov Konstancius Chlórus. Zavedením abso—
itizmu mala byt' ríša upevnená, aby mohla čelit' vonkajšim
epm'atel'om, ktorí už V tomto čase narážali na hranice Rímskej
LSG.

Póvodcom prenasledovanía krest'anov za vlády Diokleciá—
ovej bol jeho cézar Galérius. R. 305 vzdali sa obidvaja
ugustovia Vlády & augustami stali sa ich cézari: Galérius
305—311) & Konstancius (305—306). Za cézarov vymenoval
'ralérius zaťatých nepríatel'ov krest'anstva Severa a Maximina
kazu. Syn Konstanciov, Konštantín, bol takto obidený, utiekol
svojmu otcovi do Británie (York), kde po smrti svojho otca
01 v júli 306 vyhlásený od vojska za augusta.

Konštantín

Velký a krest'anstvo. Konštantín

ol ešte pohan, ale choval sa ku kresťanom priatel'sky, podobne
ko jeho otec Konstancius Chlórus. Preto krest'ania v západnej
asti ríše žili. pomerne spokojne, zatial, čo vo východnej častí
[še, kde vládli Galérius &jeho synovec cézar Maximinus Daza,
olo najkrvavejšie prenasledovanie kresťanov. V sprave západ—
ej časti ríše pomáhal Konštantinovi jeho švagor Licinius,
torý sa stal neskor augustom východnej časti Rimskej ríše.

Edikt milánský —prvé víťazstvo kresťan—
tv a. Dlhý a krvavý zápas 6 nápadníkov trónu sa zjednodušil
íťazstvom, ktorého dobyl Konštantín r. 312 pri Pons Milvius
ad Maxenciom, synom Maximiánovým. Toto víťazstvo má
el'ký význam pre dejiny kresťanstva. Pod jeho dojmom Kon
tantin, pričítajúc ho zakročeniu kresťanského Boha (»In hoc
igno vincesd vyhlásil so svojim východným spoluvládcom Li—
íniom kresťanské náboženstvo za rovnoprávne s pohanským
tzv. edikte milánskom z r. 313. Tým bol urobený koniec krva
ým prenasledovaniam kresťanov v Rímskej riši. Krest'anom
oly vrátené zhabané majetky a boly zrušené zákony a pred
—isyproti krest'anom. Spoločná vláda Konštantína & Licinia,
tori žili stále v napátom pomere, skončila sa r. 325 víťazstvom

Ionštantínovým. Licinius bol popravený & Konštantín stal sa
nova pánom celej ríše.
_ Toto sjednotenie vlády nad zapadnou a východnou častou
lše v rukách Konštantinových bolo požehnaním pre krest'anov
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a církev. Konštantin, hoci bol ešte pohan, zahrnoval církev
stále váčšou priazňou. Vydával zákony a predpísy v prospech
kresťanstva a aj na štátne zákonodarstvo vplýval stále viac
krest'anský duch. Tak nadobúdalo krest'anstvo prevahy nad
pohanstvom, ktoré odňatím priazne cisárovej stále Viac upa
dalo.

Význam Konštantína

Velkého pre kres—

t'an stvo. Konštantin dal sa pokrstit' až na smrtel'nej posteli
r. 337 z nesprávnej obavy, aby nestratil posvácujúcu milost'.
To však. nijako nezmenšuje jeho zásluhy o kresťanstvo a církev.
Počet kresťanov po r. 313 rýchle rástol. Mnohi sa stávali kres—
ťanmi z úcty k. císároví, ba aj z prospechárskych pohnútok, čo
malo za následok úpadok náboženskej horlivostí.
Konštantín preložil svoju rezidenciu z Ríma, bohatého ešte
na pohanské tradicíe, do nim založeného mesta vo východnej
častí riše, ktoré bolo nazvané po svojom zakladatefoví Kon
stantinopolis (Caríhrad). Všemožnou príazňou, ktorú mu Kon

štantín preukazoval, stalo sa toto mesto velmi rýchle nielen
politickým, ale i kultúrnym strediskom celého rímskeho vý
chodu.
Církev z vďačnosti za jeho zásluhy o kresťanstvo dala
Konštantinovi ďalekosiahly vplyv na cirkevné vecí, čo viedlo
k. vzniku neblahého cézaropapizmu, ktorý v cirkevných deji
nách narobíl mnoho zla, lebo cisári nestaralí sa len o vonkajšíe
záležitosti. cirkevné, ale miešali sa aj do vnútorných vecí
cirkvi, do jej učenia, čim vel'mí podporili vznik bludov, heréz.
Okrem toho biskupi carihradskí robili sí nárok na primát,
domnievajúc sa, že tam musi byt' hlava církvi, kde je sídlo ci
sárov. Toto nesprávne chápanie viedlo nakoniec k odtrhnutíu
sa východnej cirkvi od cirkvi západnej, nakollko východní
biskupi nechceli uznat' za najvyššiu svoju hlavu rímskych
biskupov, pápežov, ale biskupa carihradského.
I pri ukrutnostiach, ktorých sa Konštantín dopustil na
ceste za svojou mocou, dala mu západná církev titul Velký,
zatial' čo Východná církev ho poctila titulom svatý.
Konštantínovi synovia a ich nástupcovia na císárskom tró
ne, s výnimkou Juliána Apostatu, pokračovali v politike Kon
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antína Vel'kého a všemožne podporovali krest'anstvo. Pohan—
;vo stále upadalo, až koncom 4. st. bolo zakázané a kresťan
„vovyhlásené na štátne náboženstvo Rímskej riše. Tak kon
>m4. st. krest'anstvo zviťazilo V Rímskej ríši nad pohanstvom.
Matkou Konštantína Vel'kého bola sv. Helena, ktorá Vplý
ala na svojho syna v prospech kresťanstva. Ako 80-.ročná vy
ala sa na púť do Svátej zeme a pátrala. po sv. Kríži. S pomocou
iskupa jeruzalemského Makária ho aj našla. Konštantín Vel'
ý dal postaviť nad Božím hrobom a nad miestom ukrižovania
Lristovhov J eruzaleme, ako aj na mieste narodenia Kristovho
Betleheme nádherné chrámy. Podobne vyzdobil aj laterán
cy kostol v Rime a začal stavbu svátopeterského chrámu.

% 8. Cisár Julián Apostata v boji proti kresťanstvu.8)

Príčiny nenávisti cisára Juliána voči

rest'anstvu.

Radostný vzrast cirkvi prerušila vláda ci—

ira Juliána Apostatu (361—363).Julián bol synom nevlastné
o brata Konštantína Velkého. Bol krest'anom, ale pre zlé za
bchádzanie, ktorého sa mu dostalo od cisára Konstancia, syna
Lonštantína Velkého, zanevrel na kresťanstvo, hoci bol pred
rčený k duchovnému stavu. V tomto odpore ku krest'anstvu
o upevňovali jeho pohanskí učitelia Libanius & Maximus.
R. 356 vymenoval ho cisár Konstancius za cézára v Galii.
& sa ako vojvodca tak vyznamenal v boji proti Alamanom a
lrankom, že ho vojsko vyhlásilo r. 360 v Paríži za cisára. Po

)m 3. nov. 361 zomrel cisár Konstancius a Julián sa stal sa—
iovládcom.

Márny pokus o obnovenie pohanstva. Keď
a.stal cisárom, ihneď sa rozhodol priviest' upadajúce pohan
|:vo k novej sláve a popohanštit' svoju ríšu. Odpadol od kres
anstva, vzal kresťanom a cirkvi všetky výsady svojich pred—
hodcov a zahrnul pohanstvo celou svojou priazňou, vrátiac

_—
8) Allard, P.: Julian

1' Apostat. Paris, 1903. — Mau, G.: Die Reli—

lonsphilosophie Kaiser Julians. Leipzig, 1907. — Hatsch—Preuschen:
rriechentum u. Christentum. Freiburg, 1892.
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mu všetky jeho bývalé výsady. Ako dobrý štátnik, nechcel
zmenšit počet obyvatel'ov svojej ríše krvavým prenasledova
nim. Chcel zničiť kresťanstvo zbraňami ducha. Dal písať knihy
proti kresťanstvu aj sám svojimi spismi zúčastňoval sa na tom
to boji. Kresťanom zakázal užívať v školách pohanských kla
sikov, aby tak kresťanské školy stratily na svojej úrovni. Kres
t'anov vytlačil zo všetkých úradov a zbavil ich hodnosti v sprá
ve štátu. Podporoval roztržky medzi kresťanmi umožňovanim
a podporovaním siekt. Prevzal mnohé kresťanské zriadenia
cirkevné do pohanstva, poznajúc ich blahodarný účinok pre
náboženský život: hierarchiu, spev, kázeň, akýsi druh pokánia.
Zriad'oval podl'a vzoru cirkvi chudobínce a starobince. Sám
horlivo konal svoje pohanské náboženské povinnosti, aby tak
predchádzal svojich pohanských poddaných dobrým prikla—
dom. Podporoval aj židov, vyzývajúc ich k stavbe jeruzalém—
ského židovského chrámu, aby usvedčil Kristovo proroctvo
o skaze Jeruzaléma

(Mat. 24, 2) zo lži. To sa mu však nepoda—

rilo, lebo vypuknuvší požiar a zemetrasenie zničily tento po
kus. Níelen kresťanskí apologéti a spisovatelia, ale aj sám Ju
lián píše o prekazení tohto svojho plánu.
Pri svojej vel'kej nenávisti ku kresťanstvu bol by Julián
vel'mi poškodil církev v Rímskej ríši, keby nebol už 26. júla
363, len 32-ročný, padol v boji proti Peržanom. Ak azda aj ne—
zomieral so slovami »Zvíťazil si Galilejský<<, predsa v skutoč—

nosti jeho boj proti Kristoví bol márny.

Konečné víťazstvo kresťanstva

nad po

h a n s t vo m. Od smrti Juliánovej, ktorý dostal pre svoje
zradenie kresťanstva názov Apostata (odpadlík), mohlo sa kres
ťanstvo znova šíriť a. definitivne zvíťaziť nad pohanstvom, lebo
cisári po Julianovi znova prialí krest'anstvu, vrátili mu Juliá
nom vzaté slobody a výsady &vyhlásili pohanstvo za nábožen
stvo zakázané v Rímskej ríši. Všetky pokusy niekol'kých po—
hanských spisovatel'ov a filozofov o vzkriesenie pohanstva
zostaly natrvalo bezúspešnými. Pohanstvo vymieralo ako na
Východe, tak aj na Západe, kde sa udrž'alo asi do VII. st. v za
padlých dedinách, prečo sa aj jeho privržencom dostalo názvu
>>pagani<<
(pagus :
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dedina, odtial' naše slovo »pohan<<).

Š 9. Rozšírenie krest'anstva.9)

Úspešné šíreníe krest'anstva pred r. 313.
Pri všetkom fyzickom i duchovnom prenasledovaní a utlá
raní šírilo sa krest'anstvo v krajinách Rimskej ríše i mimo nej
Lžv prvých troch storočiach, V dobe krvavého prenasledova
Lia.Sv. Justin o šíreníe kresťanstva v dobe krvavých prenasle
lovani hovori krásne: »Cím viac utrpení a týraní na nás do
ieha, tým viac ludi sa stáva veriacimi v meno Ježišovo.<<
Neúnavnou činnosťou apoštolov a ich pomocníkov za
pustilo krest'anstvo už v dobe apoštolskej pevné korene vo váč
ine provincií Rimskej riše. Prvé krest'anské obce vznikly
ro váčších mestách, odkial' sa krest'anstvo šírilo aj na vidiek,
zde sa pohanstvo udržalo najdlhšie pre vrodený konzervatiz
nus vidiečanov a ich lipnutie na tradicii.
Nielen kresťanskí spisovatelia, ako sv. Justin, sv. Irenej
\.Tertulián, ale aj pohanski spisovatelia, ako Tacitus a Plinius,
ua aj odporcovia krest'anstva, ako Celsus a Lucián zo Samo—
aty, svedčia o vel'kom rozšireni kresťanstva hneď v prvých
toročiach.

Kresťanstvo sa širi vo všetkých vrstvách.
'rvi kresťania nepatrili len k triedam chudobným a ne
'zdelaným, ale aj k najvyššim stavom a spoločenským trie—
lam. Dokazuje to už aj sv. Pavol, keď hovori o kresťanoch
ktori sú z domu cisárovhm (Filip 4, 22). Podobne píšu sv.
renej, Dionýzus Alexandrijský. Medzi mučenikmi boli aj mu
;ovia a ženy zo vznešených rodov. Cirkevný majetok hneď na
_amom začiatku cirkvi svedči o bohatých darcoch. Pravda,
Lajvyšši počet prvých kresťanov bol z vrstiev širších, lebo
*yššievrstvy tvorily iba asi pol percenta celého obyvatelstva
Íímskej ríše. Starokresťanská literatúra svedči o tom, že me
lzi kresťanmi boli učeni mužovia, filozofi, advokáti a učenci.
9) Sdralek, M.: Úber die Ursachen, welche den Sieg des Christen
les im róm. Reich erkláren. Breslau, 1907. -—Harnack, A. : Die Mission
\. Ausbreitung des Christentums in den ersten 3. J ahrh. Leipzig, 1915.—
Viď aj lit. g 7.

33

Ázía. V Ázii boly hlavné kresťanské obce v Antiochii,
Cézarei Palestinskej, Seleucii, Cyre a Samosate. Odtial' pre
niklo kresťanstvo do Arménie, Mezopotámie, Perzie, ba až do
Indie.
A f r i k a. V Afrike, najma v Egypte, šírilo sa kresťanstvo
už v dobe apoštolskej. Alexandria bola dóležitým kresťanským
strediskom. Na konci III. a začiatkom IV. st. bolo v Egypte už
na 100 biskupstiev. Odtial' šírilo sa kresťanstvo do susedných
krajin: Tebaidy & Kyrenaiky. V západnej Afrike strediskom
bolo Kartágo, kam prišlo kresťanstvo z Ríma.
Europa.
V Europe strediskolm kresťanstva už v dobe
apoštolskej bol Rím, sídlo sv. Petra, hlavy cirkvi. Odtial' už
v prvých storočiach prišlo kresťanstvo do Galie, Španielska,
Nemecka, ba aj do Británie. Tertulián píše, že kresťanstvo sa
dostalo aj do Británie, kam sa- vel'mi ťažko dostávala moc Ri
manov.
Do podunajských krajin Récie, Norika, Vindelicie & Pa
nónie dostalo sa kresťanstvo spolu s rímskym panstvom.
Po r. 313. V druhej perióde kresťanského staroveku po
r. 313 prežívala církev ťažké vieroučné boje, za ktorých mnohé
krajiny odpadly od církvi & pridaly sa k heretickým učeniam.
Na území Rímskej ríše po r. 313 stalo sa kresťanstvo postupne
náboženstvom štátnym, zatial' čo v krajinách, ktoré pred r. 313
prijali kresťanstvo s radosťou, došlo po r. 313 k prenasledo
vaniu kresťanov z politických pohnútok, lebo mnohé národy
dostaly sa do boja s Rímskou ríšou; preto sa aj ku kresťanstvu
začaly chovať s nedóverou, až úplne nepriatel'sky. Tak to bolo
v Perzii, kde došlo k polovici IV. st. ku krvavému prenasledo
vaniu kresťanov. Keď prenasledovanie kresťanov prestalo, od
padla Perzia k nestorianizmu. V Arménii, kde kresťanstvo
najma pósobením Gregora Illuminatora (koniec III. st.) & sv.
Mespora ('i' 441) dosiahlo velkých úspechov, po víťazstve Per
žanov nad Arméniou z odporu k nestoriánskym Peržanom od
padli Arméni k monofyzitizmu.
V Afrike boly získané nové krajiny pre kresťanstvo, ale
neskór pósobením monofyzitických mníchov zvíťazil monofyzi—
tizmus.
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Germánske kmene Visigóti a Ostrogóti za svojho sťahova
Lia od III. storočia prijaly kresťanstvo, ale neskór sa pridaly
: arianizmu. Podobne aj Longobardi a Vandali, z ktorých
lajmá posledni sa chovali velmi nepriatelfsky ku katolíkom.
Burgundi prijali kresťanstvo vo forme katolíckej, ale stykom
: Visigótmi odpadli váčšinou k arianizmu. Jediný germánsky
cmeň Frankovia zostali verní kresťanstvu vo forme katolickej.
Medzi Írmi, kam sa dostalo kresťanstvo z Británie už pred
?. 313, získal si zásluhy o jeho rozširenie sv. Patrik (+ 461).
?. Írska šírilo sa kresťanstvo do Škótska, kde sa o kresťanstvo
:aslúžili najma sv. Ninián a sv. Kolumbán (j" 597). Zvláštnosťou
škótskej cirkvi bol jej kláštorný ráz. Svetski kňazi objavili sa
tu až vo VIII. st. 3 k vytvoreniu diecéz došlo až v XII. st.
Po dobytí Británie Anglosasmi v polovici V. st. kresťan
stvo bolo skoro úplne vyničené. Až koncom VI. st. zásluhou
pápeža Gregora Vel'kého prišli k Anglosasom misionári vedeni
rnníchom Augustínom ('l' 604), ktorým sa podarilo ziskat' anglo
saské kmene pre kresťanstvo. Centrami kresťanskej organizá
cie boly mestá Canterbury (Dorovernum), Londýn a York.

Príčiny rýchleho širenia kresťanstva. Prí
činý tohto obdivuhodne rýchleho rozšírenia kresťanstva treba
hl'adať v prvom rade v samotnom kresťanstve (pričiny vnútor—
né), V druhom rade vo vonkajšich dobových pomeroch (pri
činy vonkajšie).
V n ú t o r n é p r í č i 11y. K vnútorným pričinám patria
božský póvod, vnútorná sila a vznešenost kresťanského učenia,
ktoré prevyšuje všetku múdrosť sveta a dáva uspokojivú od
poveď na najdóležitejšie otázky; učenie o vykúpeni a smierení
človeka s Bohom uspokojuje nielen rozum, ale aj srdce l'ud
Ské; život prvých kresťanov podl'a viery; hrdinskosť kresťanov
V čase krvavých prenasledovaní; mnohé zázraky a divy nútily
POhanov premýšl'ať o nadprirodzenom póvode kresťanstva;
Prví kresťania všetkých tried a vrstiev spoločenských boli mi
Sionármi vo svojom okolí (katolícka akcia); sociálna a chari
tativna činnost kresťanov.
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Vonkajšie

pričiny.

K týmto vnútornýmpríčinám

pristúpily priaznivé vonkajšie okolnosti: všestranný úpadok
pohanstva a túžba po vykupitel'ovi v lepšie smýšl'ajúcich po
hanoch; rozsiahlosť Rímskej ríše s dobrými cestami a s jed
notnou úradnou rečou, gréčtinou; židovská diaspora pripravila
cestu kresťanstvu medzi pohanmi, ktorých židia soznámili
s učením o jedinom Bohu a o prichode Vykupitel'a.

Nesprávne

porovnávanie.

Porovnávaťrýchle

rozšírenie iných náboženstiev s rýchlym rozšírenim kresťan
stva je nesprávne, lebo tieto náboženstvá šírily sa pomocou
zbraní a podporou panovníkov, lahodením svojim privržencom,
zatial, čo kresťanstvo sa šírilo silou svojej božskej pravdy za
najťažšich prenasledovaní, odsudzujúc každé násilie a žiadajúc
od svojich vyznavačov sebazaprenie &prísny život podl'a vieryÍ

Š 10. Vývoj cirkevnej organizácie'o)
a) Cirkevná ústava.

Ráz cirkevnej

ústavy.

Cirkevako spoločnosťdo

konalá musela mať hneď od svojho začiatku vlastnú, svojmu
ciel'u primeranú ústavu. Základné rysy tejto ústavy pochádza
jú od samotného zakladatela cirkvi, Ježiša Krista. Tieto zá
klady sa dopÍňaly a prispósobovaly časovým a miestnym po
merom a potrebám cirkvi.
Ústava cirkvi má božskodemokratický charakter. Božský
v tom, že jej základy sú dané od Boha skrze Ježiša Krista. De—
mokratický v. tom, že každý veriaci, keď zodpovie kladeným
podmienkam, móže dosiahnuť v církvi i najvyšších úradov bez
ohl'adu na spoločenský póvod.
10)Bruders, H.: Die Verfassung der Kirche von den ersten Jahr
zehnten der apostolischen Wirksamkeit an bis 175 n. Chr. Mainz, 1904.—
Michiels, A.: L' origine de I' épiscopat. Louvain, 1900. — Donschiitz, E.
V.: Die urchristl. Gemeinden. 1902. — Harnack, A.: Enstehung u. Ent
wicklung der K.—Verfassung u. d. K.—Rechtes in den 2 ersten Jahrh.
Leipzig, 1910.
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Klerici

a laici.

Sám Ježíš Kristus rozdelil členov

cirkvi na dve velké skupiny: na duchovných (klerici), urče
ných na službu Božiu a na vedenie veriacich, a na prostých ve
riacich, laikov (laos : l'ud).
Medzi klerikmi z vůle samého Krista sú hodnost biskup
ská, kňazská a diakonská póvodu božského. Všetky ostatné
stupne a hodnosti klerikov sú póvodu cirkevného, vyvolané
potrebami cirkevnej správy.
Bis k u p i. Biskupi sú riadnymi nástupcami sv. apoštolov,
kňazi &diakoni sú ich posvátenými pomocnikmi. Medzi biskup
mi z rozhodnutía Kristovho má prvé miesto, čo do moci i váž—

nosti (primát), biskup rímsky ako nástupca sv. Petra. Od naj
starších čias církev veri, že s hodnosťou rimskeho biskupa je
spojený dar neomylnosti vo veciach viery a mravov, že rímski
biskupi, keď vystupuju ako najvyšši učitelia celej cirkvi, ne
móžu sa mýlit v učení viery a. mravov. Túto svoju vieru vy
hlásila církev slávnostným spósobom na všeobecnom sneme
vatikánskom r. 1870, keď učenie o pápežskej neomylnosti vy—
hlásila za článok viery.
Biskup od najstaršich čias bol vlastným predstaveným
kresťanskej obce, neskor určitého Váčšieho cirkevného obvodu
(diecéza). Biskup konal bohoslužby, udeloval sv. sviatosti, Vie—
dol duchovnú správu sebe sverenej obce veriacich (ordinarius).
Bol najvyšším učitel'om veriacich. Biskupi tvorili a tvoria jed—
notiace články medzi jednotlivými kresťanskými obcami, dnes
diecézami.
Kňazi. Kňazi boli pomocnikmi biskupovými, tvoriacimi
jeho radu. Pomáhali mu pri vyučovaní a spravovaní veria
cich. Z poverenia biskupovho zastupovali ho v určitých úra
doch & pri bohoslužbách. Keď biskup zomrel, viedli správu
kresťanskej obce a postarali sa o vol'bu nového biskupa. Keď
8,3rozvojom cirkvi biskup stal správcom váčšieho cirkevného
uzemia (episcopus :: dozorca), kňazi sa stali z jeho splnomoc
nenia duchovnými správcami v jednotlivých obciach. Dostali
meno farár &im sverená cirkevná obec farnost.
D i a ko n i. Úlohou diakonov bolo starat sa o chudobných
(Sk. ap. 6, 1 a nasl.). Z poverenia biskupovho mohli kázat
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a krstiť, pomáhat pri udel'ovani sv. prijimania a donášať telo
Pánovo nemocným do ich domov a vázňom do v'ázenia. Starali
sa ďalej o správu cirkevného majetku.
Ostatné klerické stupne, zvané nižšie, vznikly v dobe po—
apoštolskej z praktických potrieb cirkvi. Dodnes sa udel'ujú kan—
didátom kňazstva, hoci už dnes stratily svoj praktický význam.
Pri krste žien v najstarších časoch, keď sa udel'oval sv. krst
pravidelne len dospelým, pomáhaly diakonisy, ktoré však ne—
maly níjakého svatenia. Keď sa postupne vžil zvyk udel'ovať
sv. krst už deťom, úrad diakonís úplne prestal (VI. st.).
b) Vzdelanie, svátenie a výživa klerikov. Celibát.

Vzdelanie

klerikov.

Apoštoli,okremsv. Pavla,

nemali vyššieho vzdelania. Ich učitel'om bol sám Pán J ežiš, ktorý
ich pripravil na ich apoštolskú činnosť. Okrem toho mali mi—
moriadne dary (charizmy), ktoré ich uspósobily s presvedčivou
silou šíriť učenie Kristovo.
Apoštoli si vychovávali & vyučovali svojich žiakov, aby
boli súci prevziať po nich ich úrad. Neskór biskupi a starší kňa
zi vyučovali a vychovávali kňazský dorast. Od konca II. st. vzni
kaly katechetické školy v důležitých kresťanských centrách,
ako v Alexandrii, Cézarei Palestinskej, Antiochii a Ríme, ktoré
sa zaslúžily o vzdelanie a výchovu kléru i laikov.
S V'a t e nie k l e r i k 0 V. Svátenie biskupov, kňazov a
diakonov dialo sa od najstarších čias podl'a prikladu apoštolov
vkladanim rúk &modlitbou. Od IV. st. bol obrad vysviacky do
plňovaný podávaním bohoslužobných predmetov ako symbo
lov patričnej duchovnej moci. Pri posviacke biskupov museli
byť prítomní aspoň traja biskupi, čo je zachovávané až dodnes.
Biskup si svátil svojich klerikov podl'a potreby sám.
V ý živ a kl e r i k o v . O svoju výživu starali sa klerici
jednak sami, jednak veriaci. Klerici prevádzali počestné remes
lá a obchod. Neskór však tento spósob výživy bol obmedzovaný
a zakázaný, najma keď církev smela mat vlastné majetky, kto
ré slúžily výžive klerikov (beneficiá).

38

C eli b át. Kňazské bezženstvo (celibát) v prvých storo
čiach nebolo klerikom uložené ako povinnost. Ale už od naj
starších čias mnohí klerici dobrovol'ne žili v celibáte, aby sa lep
šie mohli venovat službe Božej a veriacim. Od začiatku IV. st.
objavujú sa na Západe prvé predpisy o kňazskom bezženstve.
Vo východnej časti cirkvi bol proti tomu odpor, takže tam do—
dnes je celibát dobrovolný. Kňazi móžu sa tam ženiť, ale pred
prijatím vyššieho svátenia (diakonátu). Biskupi boli volení aj
na Východe z kňazov neženatých.
Celibát bol zavedený jednak z náboženských dóvodov, jed
nak z praktických príčin. Církev vždy hladela na panenstvo ako
na vznešenejší sposob života. Neženatý. kňaz mohol sa viac a
lepšie venovat veriacim než kňaz ženatý, ktorý sa musel starat
o svoju rodinu. Vznik a rozšírenie mníšstva prispelo k zavedeniu
povinného celibátu v církvi západnej (latinskej).

% ll. Církev vedie veriacich k zbožnosti a svátosti.")
C ie ? c i r k v i . Prvotný ciel' cirkvi je viesť svojich ve—
riacich k zbožnosti a svátosti života. Svátost je ciel'om pozem—
ského života veriacich podla slov samotného Spasitela : »To je
věta Božža, vaše posváteniea (I. Sol. 4, 3). A inde: »Buďte do
konali, ako aj váš Otec nebeský je dokonalý<<(Mat. 5, 48). Túto
svoju úlohu plní cirkev Kristova slúžením sv. omše & udel'ova
ním sv. sviatostí. Kristus Pán ustanovil sedem sviatostí, viditel—
ných to znamení k dosiahnutiu nevíditel'nej milosti, aby v nich
mali veriaci zdroj posvátenia od narodenia až do smrti. Nie
ktoré z nich možno prijat' iba raz V živote (krst, birmovanie,
kňazstvo), ostatné aj viackrát podl'a potreby.

Od najstarších dób plnila cirkev túto svoju hlavnú úlohu,
posvácovanie veriacich, udel'ujúc sv. sviatosti všetkým, ktorí
11) Duchesne, E.: Origines du culte chrétien. Paris, 1925. —-Probst,

F:: Sakramente u. Sakramentalien in den 3 ersten christl. Jahrh. Tii
?lgen,
910. 1872._ Lóschcke, G.: Júdisches u. Heidnisches im christl. Kult.
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0 ne žiadali a boli ich hodní. Nielen plnila túto úlohu, ale cir
kev aj bránila tieto sviatosti proti všetkým, ktorí by boli chceli
ich odstrániť alebo ich počet meniť. Radšej s bolestným srdcom
nechala církev odpadnúť celé národy od svojho tela, ako by bo
la dovolila porušit učenie o sv. sviatostiach.
a) Obeta omše svátej.

Sv. omša strediskom

bohoslužby.

Obetasv.

omše (liturgia) bola od začiatku strediskom celej kresťanskej
bohoslužby. Sv. omša (z lat. míssio, missa
prepustenie) bola
ustanovena samým Ježišom Kristom pri poslednej večeri ako
jediná obeta Nového zákona, v ktorej pod spósobom chleba a
vína obetuje sa sám Ježiš Kristus nekrvavým spósobom pro—
stredníctvom kňaza, ktorý tieto dary z rozkazu a vůle Kristovej
obetuje, premeňuje a. prijíma spolu s veriacimi. Sv. omša je tak
najvýraznejším prejavom jednoty cirkvi, všetkých veriacich,
klerikov i laikov. Preto církev žiada aj dnes, aby všetci veriaci,
ktori nie sú hatení vážnou prekážkou, aspoň v nedel'u a zasvě—
tené sviatky bolí prítomni na sv. omši. Je prirodzené, že v naj
staršej dobe bola výstavba sv. omše jednoduchšia ako dnes, ale
tri podstatné číastky : obetovanie, premenenie a prijímanie boly
vždy a všade zachované pri sláveni sv. obety. Výstavba sv. omše
v dnešnej podobe bola dokončená vo IV. st. v celej svojej nád
here a v bohatstve symboliky. Od tých čias boly prevedené len
malé zmeny.

Doba

slávenia

sv. omše.

V najstaršíchčasoch

slávilí veriaci pamiatku večere Pánovej po príklade samotného
Spasitela večer. Pred obetousv. omše bola hostina, na ktorú bo—
hatši prinášali hojné dary, aby sa spolu s chudobnými 0 ne de
lili a tak všetci sa cítili rovnakými dietkami Božími. Túto hosti
nu volali hody lásky (agapé). Neskór však pre vzniklé neporiad
ky táto hostina bola vynechaná & sv. omša postupne prene—
sená na rannú hodinu. Bol zavedený póst pre kňaza a pre ve
riacich, ktori chceli pristúpiť k sv. prijimaniu. Vianočná pol—
nočná sv. omša (utiereň) je pamiatkou na slávenie sv. omše vo
večerných hodinách.
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Miesto slávenía

sv. omše. Zpočiatkusa veriaci

:hádzali k spoločným pobožnostiam v židovských synagogách,
le »lámanie chleba<<(t. j. sv. omšu) konali V súkromných do
moch; po rozchode kresťanstva so židovstvom v súkromných

omoch alebo vo zvláštnych budovách, chrámoch, kým nedošlo
prenasledovaniu kresťanov. V čase prenasledovania museli
&kresťania skrývat so svojou bohoslužbou v súkromných do
10ch a v katakombách, podzemných to chodbách kresťanských
ohrebíšť, ktoré aj pohanské rimske zákony chránily pred zne—
vátením a porušením. Za krvavých prenasledovani však vnik
_prenasledovatelia kresťanov aj tam, takže ani v katakombách
,eboli kresťania istí.
Po r. 313 mohli si kresťanía stavať bohoslužobné budovy,
hrámy, ba samotní panovníci venovali stavbe kresťanských
hrámov vel'kú pozornost. Mnohé pohanské chrámy po zániku
.ohanstva v Rímskej riší boly premenené a účelné prestavané
.a kresťanské chrámy. Tieto kresťanské chrámy boly stavané
rodl'apotrieb bohoslužobných &v duchu míestnych a časových
tavitel'ských zvyklostí. Boly stavané čo najnádhernejšíe, aby
volydóstojnými stánkamí Božími. Tým sa cirkev zaslúžila vel'
ní aj na. poli stavitel'stva. Cirkevné stavitelské a umelecké pa
níatky patria aj dnes medzi najkrajšie, lebo církev im venovala
Lajváčšiupozornost, aby aj navonok dala najavo svoju úctu k
Bohu,ktorému tieto pamiatky maly slúžit'.
b) Sv. sviatosti.

S v. k r st . Vstupnou bránou do církví je sv. krst, ktorý
rodl'a slov Kristových (Ján 3,5) hneď od začiatku bol považo
'aný za nevyhnutnú podmienku prijatía do církvi a základ bla
;enej večnosti. V apoštolskej dobe bol udel'ovaný hneď po vy
nani viery v Ježiša Krista bez pripravy. Až po sv. krste na
ledovalo vyučovanie. Už od H. st. zavíedla církev katechume
Lát,prípravu na príjatie sv. krstu. Katechumeni mali poznať
Llavné pravdy kresťanského učenía a ukázat sa hodnými sv.
:rstu. Zpočiatku krstílo sa -kdekol'vek čistou vodou. Neskór bo
y pre krstem'e stavané zvláštne budovy, baptistériá, bola k to
nu zvlášť svátená krstná voda a stanovené dní udel'ovania
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krstu: Biela sobota a vigilia pred Sv. Duchom. Na pamiatku
toho dodnes sa v tieto dni sváti krstná voda. Počiatočné jedno—
duché obrady krstu boly doplňované, až sa vyvinuly v dnešnú
prekrásnu symboliku sv. krstu. Udelovatel'om krstu bol biskup,
z jeho poverenia kňaz alebo diakon. V nevyhnutných pripa
doch mohli krstiť aj laici, čo sa zachováva až dodnes. Pokrstení
nosievali cez osem dní po sv. krste biele rúcho ako znak krstnej
nevinnosti. Preto aj nedel'a po Velkej noci sa volá Biela nedel'a
(Dominica in albis).
Hned) od začiatku sa rovnal krstu vodou krst, krvi a krst
žiadosti. Krst krvi je podstúpenie mučeníctva za Krista prv, ako
by čakatel' na krst bol mohol byť pokrstený. Krst žiadosti je
túžba, pevná vóla z lásky k Bohu všetko činiť, čo Boh k nášmu
spaseniu ustanovil, teda i krst prijat', keby to bolo možné.
Zpočiatku udel'oval sa krst dospelým, ale aj deťom, najma
nemocným. Od III. st. udeloval sa krst deťom všeobecne. Pri
krste detí kmotri brali na seba závázok starať sa o nábožensko—
mravnú výchovu svojich zverencov.
Niektorí katechumeni z obavy, aby nestratili krstnú ne—
vinnost', odkladali krst až na smrtel'nú postel' (klinici). Církev
to neschvalovala, ba ich trestala; napr. klinik sa nesmel stat
klerikom.

Sviatosť

birmovania.

Pokrstenýmboloudelova—

né hneď sv. birmovanie, posilnenie a utvrdenie vo viere. Obrad
udelovania spočíval, ako dodnes, v modlitbe a vkladaní rúk
biskupových na hlavu birmovancovu &v pomazani sv. krizmou.
Keď nekrstil biskup sám, udel'oval sv. birmovanie až neskor.
Po udeleni sv. birmovania boli birmovanci uvedení do shro
maždenia veriacich a prvý raz pristúpili k sv. prijimaniu.
S v a t é p r ij i m a n i e. Sv. prijímanie líši sa od ostat
ných sviatosti tým, že vo sv. prijimaní prijimame samotného
póvodcu sv. sviatosti, J ežiša Krista, pod sviatostnými spósobmi
chleba a vína. Sv. prijímanie bolo udelované veriacim obyčaj
ne pod obojím spósobom pri každej sv. omši, ktorá bola slúžená
v najstaršich časoch len v nedel'u. Chorým nosili sv. prijímanie
len pod spósobom chleba a deti prijímaly len pod spósobom vi
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La.Z toho vysvítá, že církev od samého začiatku verila, že pod
;aždým spósobom je pritomný celý Kristus. Z praktickozdra—
'otných dóvodov zaviedla neskór západná církev u laikov a ne
elebrujúcích kňazov prijímanie len pod spósobom chleba. Uro
.ila to aj preto, aby vyvrátila bludné učeníe tých, ktorí k plat
Lostísv. príjimania žiadali bezpodmienečne prijimanie pod obo
im spósobom. Vo východnej cirkvi prijíma sa dosial' pod obo—
ím spósobom.
S v i a t o s 15 p o k á n i a. Ježíš Kristus poznal slabosť a
;rehkost' l'udskú. Preto sa postaral ustanovením sviatosti po—

:ánia a to, aby ti, ktori hriechom stratia krstom nadobudnutú
|osvácujúcu milost', znova ju mohli úprimným pokánim získat.
*reto církevní spisovatelia nazývajú sviatost' pokánia »druhou
[oskou záchrany po stroskotanía (»secunda post nauf'ragium ta
rula“ ).

Kto sa dopustil ťažkého verejneho hriechu, bol z cirkvi vy
účený, exkomunikovaný, kým sa úprimným pokánim nepolep
il. Len pri verejných hriechoch bolo pokánie verejné. Kajúc
lik musel sa kajat' roky, niekedy až do smrti. Na orodovanie
nučeníkov mohlo byt' pokánie skrátené alebo aj odpustené. Z
oho sa časom vyvinuly odpustky čiastočné alebo úplné.
V niektorých církevných provinciách, napr. v Afrike, zašli
' prísnosti pokánia tak ďaleko, že rimskí biskupi museli proti
ejto prepiatej prísnosti až zakročit, lebo niektoí biskupi nechceli
úektoré hriechy vóbec odpúšťať, najma keď hriešnik upadol
vpátovne do toho istého hriechu. Miernejšia prax rímska zvíťa
;ila časom v celej církvi.

Vo východnej cirkvi zakázal verejné vyznávanie hriechov
rarihradský patriarcha Nektarius r. 390, v západnej pápež Lev I.
440—461). Tak sa postupne vžila všeobecne ušná spoved', ako
ra koná v církvi dodnes.

Sviatost' pomazanía nemocných.

Podl'ana

"1adeníaapoštola sv. Jakuba (5, 14) bola t'ažko nemocným kres
tanom udel'ovaná svíatosť pomazanía nemocných modlitbou a
nazaním sv. olejom, ako sa to robi dodnes.
43.

Sviatosť posvátenía

kňazstva.

Ti,ktoríma—

li byť vysváteni za kňazov, museli sa ukázat hodnými tohto
vznešeného postavenía. Len po splneni týchto požiadaviek mo—
hli byť vysvátení, aby boli dobrými služobníkmi Kristovými
& vodcami veriacich k Bohu. Sv. Pavol píše Titovi o podmien—
kach pre kňaza a biskupa (1, 5 a nasl.) a Timotejovi radi, aby

pri svátení kňazov bol opatrný: »Na nikoho rýchlo nevkladaj
ruky<< (I. Tim. 5, 22).

Sviatost'

manželstva.

Manželstvo,tento priro—

dzený svazok muža a ženy, ktoré židovstvo &najma pohanstvc
tak znehodnotilo & poškvrnilo, Ježíš Kristus nielen vrátil do
jeho póvodnej důstojnosti (Mat. 19, 4 a nasl.), ale ho povýšil aj
na sviatosť (Efez. 5,32). Od začiatku uzatváralí veriaci manželstva
pred cirkvou, pred biskupom alebo pred nim povereným kňa—
zom. Církev od začiatku zdórazňovala jednotu a nerozlučnosi
manželstva. Nerozlučnosť platne uzavretého manželstva chrá—
nila církev aj proti mocným panovníkom, a to aj za cenu od—
padu nielen panovnikov, ale aj ich národov od cirkvi (napr. Hen
rich VIII., anglický král' ; Napoleon Bonaparte).

c) Sviatky, posty a púte.

S via t o č n é d n i. Pokial' trvalo Spojenie medzi kres
ťanmi & žídmi, navštevovalí kresťania zo židovstva synagogu
v sobotu. Okrem toho mali krest'ania hneď od začiatku svojc
vlastné náboženské shromaždenia v nedel'u na pamiatku Kris—
tovho zmřtvychvstania. Preto aj nazvali tento deň dňom Pána
(dies Domini, Dominica). V tento deň schádzalí sa k eucharistic—
kej obeti, zdržovali sa služobných prác a zotrvávali na mod
litbách.
Zo sviatkov Pána v najstaršich časoch slávila sa Vel'ká noc
a Letnice (Turice), ku ktorým vo IV. st. pribúdajú Vianoce ako
pamiatka narodenia Pána (25. decembra), sviatok Nanebevstú
penia Pána a sviatok Obrezania Pána, Nový rok (1. januára).
Vianoce a Nový rok maly vytlačit pohanské sviatky, ktoré pri
padaly na tieto dni.
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S úctou Pána je nerozlučne už v kresťanskom staroveku'
.ojená úcta jeho matky Panny Márie. Sváti sa sviatok Očist'o—
mia Panny Márie, Zvestovania Panne Márii, Nanebevzatia
anny Márie & Narodenia Panny Márie.

Okrem sviatkov Pána hneď v najstaršich časoch stretá
ame sa so sviatkami mučeníkov. Tieto sviatky maly zpočiatku
iestny ráz, neskór sa niektoré rozširily v celej cirkvi. V naj
aršich časoch slávi sa sviatok sv. Petra a Pavla, sv. Štefana
?VéhOmučeníka. Neskór týchto sviatkov pribúda.

Póst.

Na hlavné sviatky Pána a neskór aj na ostatné

riat.ky pripravovali sa veríaci pokánim a póstom. Najmá pred
el'kou nocou & Vianocami bola doba dlhého a prísneho póstu.
ak sa vyvinul vel'ký póst pred Velkou nocou a advent pred
ianocami. Doba trvania póstu a spósob postu neboly hneď
';ade jednaké. Póst sa prispósoboval miestnym a dobovým
ryklostiam.

P úte.
Zvláštnej úcte krest'anov tešily sa posvátné mie
a, predovšetkým tie, ktoré boly posvátené životom, utrpením
smrťou božského Spasitel'a, d'alej mučeníkov a iných svatých.
d najstarších čias stretávame sa s púťami veriacich do Palesti
y a do Rima, k hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Okrem pú
_konali veríaci po skončení prenasledovaní zbožné sprievody,
rocesie, na ktorých sa účastnili klerici i laici. Účastníci proce
i spievali striedavo hymny, litánie a modlitby.

Š 12. Církev chrání poklad viery proti bludom.
Cirkevné snemy.12)

Pričiny

biudov.

Hneď od svojho začiatkumusela

rkev bojovat za svoju existenciu proti pohanskému rímskemu
, 12) Schwane, J.: Dogmengeschichte. Munster, 1864. — Tixeront, J.:
Lst.des dogmes. Paris, 1907. —-Hagemann, H. : Die róm. Kirche und ihr
nfluss auf Discziplin u. Dogma in den ersten drei Jahrh. Freiburg,
54- ——Harnack, A.: Lehrbuch d. Dogmengesch. Freiburg, 1894—7. —
Biele: Konziliengeschichte. 1873.
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štátu, proti pohanstvu a židovstvu. Ešte trvdšie boje musela
cirkev podstúpiť už v kresťanskom staroveku pre zachovanie
neporušeného učenia Kristovho proti tým, ktori sice vstúpili do
cirkvi, ale nechceli prijať kresťanskú náuku tak, ako ju hlásali
Kristus a jeho apoštoli. Pokrsteni židia chceli aj naďalej za—
chovávat niektoré učenia Starého zákona a židovské zvyky, ne
srovnatelné s učením Nového zákona (iudaizantes). Tak isto
pokrstení pohani snažili se, spojit kresťanské učenie_s nábožen—
skými. názormi pohanskými (gnostici). Takto došlo k prvým
bludom (herézam). Okrem týchto vieroučných bludov ohrožo
valy jednotu církvi hneď V. prvých storočiach rozkoly čiže
schizmy. Rozkol znamená odlúčenie sa od cirkevného spoločen—
stva. Príčinou rozkolov boly otázky cirkevnej disciplíny, pre—

dovšetkým otázka praxe pokánia a otázka platností krstu, ude
leného heretikom.

Rozmach

bludov

po r. 313. Krvavéprenasledo

vania cirkvi pred r. 313 znemožnily, aby sa tieto bludy a roz
koly rozrástly, lebo církev sa musela biť o svoju holú existen
ciu. Situácía sa zmenila po r. 313, keď cirkvi bola dopriata nie
len sloboda, ale církev sa stala postupne štátnou cirkvou. Teraz
bolo treba základné články kresťanského učenia osvetlovať, vy
kladať a bráníť. Bolo treba kresťanské učenie vystihnúť literár
ne a filozoficky odóvodniť, ako to žiadal už sv. Pavol, aby naša
»viera bola rozumná<< čiže odóvodnená (Rím. 12, 1). Táto chvá

lyhodná snaha po vykryštalizovaní kresťanského učenia a jeho
filozofickom odóvodneni priviedla však niektorých krest'anov
na scestie, do bludov. Situácía stala sa kritickou, keď si bludári
vedeli získat na svoju stranu panovníkov, ktori ich v ich bludc
podporovali.

Viťazstvo

cirkvi

nad bludmi.

Za týchtodog—

matických &disciplinárnych sporov ukázala sa sila církvi a vý—
znam primátu rimskych biskupov &ich neomylnosti, keď vede
li pod vedením Ducha Svatého priviesť k víťazstvu správne
učenie a zamedziť vniknutie bludu do cirkevného učenia. Roz
hodnutia o týchto sporoch staly sa na všeobecných cirkevných
snemoch (koncily, synody), ktoré presne a jasne definovaly cir—
kevné učenie a odsúdily bludné náuky. Usnesenia týchto sne
mov nadobudly platnosť až po ich schválení pápežmi. Takýchto
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geobecných cirkevných snemov bolo v cirkevných dejinách
osial' 20.

Nijaká iná perióda cirkevných dejín nie je tak bohatá na
matické a disciplinárne spory ako práve obdobie krest'an
;ého staroveku po r. 313.
R0 z d e l e nie b lu d o v . Dogmatické čiže vieroučné
1udy tohto obdobia delíme na teologické V užšom smysle, kris
>logické a antrOpologické čiže soteriologické. Prvé dve skupi—

y dotýkajú sa viac východnej časti církvi a sú rázu špekula
',vneho; posledná skupina dotýka sa viac západnej časti cirkvi
je rázu praktického. Odzrkadl'uje sa v nich špekulatívna po
aha východniarov a praktická povaha západniarov. Mená do
taly tieto bludy buď od mena svojich póvodcov buď od veci,
torej sa týkaly.
a) Bludy teologické.
I 0h p od s t a t a .

Teologické bludy týkaly sa Najsvá—

ajšej Trojice, to jest vzájomného pomeru troch božských osób:
htca, Syna a Ducha Svatého. Póvodcom týchto sporov o Naj
věitejšejTrojici bol kňaz Árius v egyptskej Alexandrii.
A.r i u s učil, že Ježiš Kristus nie je Boh, ale len najdokona
ejši tvor Boha Otca, ktorého on použil na stvorenie ostatných
vorov. Nie je preto večný a rovnakej podstaty s Otcom. Tak
oprel Árius nielen vieru v Najsvátejšiu Trojicu, ale aj vieru
božstvo Syna Božieho, teda základné pravdy kresťanského
čenia. Arius si vedel ziskat priazeň cisárskeho dvora, a preto
Oj proti nemu bol vel'mi ťažký. Najváčším odporcom arián
keho bludu stal sa sv. Atanáš z váženej alexandrijskej rodiny,
_tOI'ýupozornil alexandrijského biskupa Alexandra na nebez—
ečenstvo Ariovho učenia.
Učenie Áriovo bolo odsúdené na všeobecnej synode v Niceji
[- Všeobecná) r. 325, kde bola pravá Viera V Ježiša Krista vy—
Eldf_enávetou: »Verz'me v Ježiša Krista, jednorodeného Syna
Pozzeho,rovnakej podstaty s Otcom.<<

, Aj pri tomto odsúdeni šíril sa arianizmus pre priazeň ci
arskeho dvora vel'mi rýchlo. Sv. Atanáš, ktorý sa stal bisku

47

porn alexandrijským, musel sa pětkrát odobrať do vyhnanstva,
lebo nechcel prijať exkomunikovaného Aria do cirkevného spo—
ločenstva. Keď to mal urobiť z rozkazu cisára Konštantina ca—
rihradský patriarcha, stala sa mimoriadna príhoda. Patriarcha
sa modlil s veriacimi, aby Boh odvrátil toto nešťastie od cirkvi.
Deň pred prijatím do cirkvi, Árius náhle zomrel. Toto zapósobilo
na cisára, aj na Áriových privržencov, ktorí sa ku koncu života
sv. Atanáša ('l' 373) rozdelili na niekol'ko smerov. Vo východne)
časti Rimskej ríše urobil koniec arianizmu cisár Teodózius Vel'
ký (379—395), V.západnej časti Rimskej riše sa udržal arianiz—

mus ďalej &prijaly ho skoro Všetky germánske kmene.
M a c e d 6 n i u s . Macedónius, carihradský patriarcha,
preniesol blud Áriov na Ducha Svatého. Učil, že Duch Sv'átý nie
je tej istej podstaty ako Otec a Syn, ale že je iba tvorom Syna;
Božieho. Tento blud bol odsúdený na všeobecnej synode v Ca—
rihrade r. 381 a správne učenie o Duchu Svátom bolo pridane
k Nicejskému vyznaniu (Credo) vetou: »Veríme v Ducha Svá—
tého, Pána a životodarcu, který z Otca pochádza, ktorý s Otcom
a Synom zároveň je ctený a velebený, ktorý hovoril skrze pro.
rokov.<<

Na sneme v Tolede r. 589 bolo pridané k týmto slovám eš—
te »Filioque<<, ktorý z Otca & Syna pochádza, čím učenie kato—

líckej cirkvi o pomere troch osób v Najsvátejšej Trojici bolo
úplne vyjadrené.
b) Bludy kristologické.
I c h p o d s t a t a . Kristologické bludy týkaly sa osob;“
J ežiša Krista &božskej a l'udskej prirodzenosti v J ežišovi Kris
tovi, ktorý je Boh a človek zároveň. Tieto bludy prešly tromi
fázami: nestorianizmom, monofyzitizmom a monoteletizmom.
Cirkevné učenie o jednej božskej osobe Ježiša Krista v dvoch
prirodzenostiach, božskej a l'udskej, s božskou a l'udskou vól'ou
& činnost'ou, bolo obhájené & bludy boly odsúdené na Všeobec—

ných cirkevných synodách: na efezskej r. 431 (odsúdený bol
Nestorius), chalcedónskej r. 451 (odsúdený bol monofyzitizmus)
a carihradskej III. r. 681 (odsúdený bol monoteletizmus).
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N e s t o r i u s . Póvodcom týchto bludov bol carihradský
patriarcha Nestorius. Učil, že v Ježíšovi Kristovi sú d ve oso
by, božská a l'udská, &že teda Panna Mária nesmie sa nazývat
Bohorodičkou (theotokos), ale len matkou Kristovou (Christo
tokos), lebo porodila Krista len v jeho I'u d s kej osobe. Proti
tomu církev stanovila za článok viery, že v Kristovi je len jed
na, a to b o ž s k á osoba, s ktorou je dokonalá l'udská prirodze
nosť Kristova nerozlučne spojená, a preto sa Panna Mária prá
vom menuje Bohorodičkou. Obhajcom cirkevného učenia proti
Nestoriovi bol predovšetkým sv. Cyril, patriarcha alexandrijský.
E u t y c b e s. Opát Eutyches učil proti Nestoriovi, že v
Kristovi je len jediná osoba a jediná prirodzenosť božská (mo
nofyzitizmus). Podl'a neho Kristus nepríjal také telo, ako je na—
še, ale priniesol si s neba telo a Pamou Máriou prešiel iba ako
cez akýsi vodovod. Tým poprel dokonalú I'udskú prirodzenosť
Kristovu. Pápež Lev I. (440—61)vydal slávnu dogmatickú epiš
tolu, v ktorej vyložil katolicke učenie o dvoch prirodzenostiach
v J ežišovi Kristovi.
S e r g i u s. Carihradský patriarcha Sergius učil, že v Je
žíšovi Kristovi sú síce dve prírodzenosti, ale len jedna vól'a, a to
božská (monoteletizmus) & jediná činnost, božská. Patriarcha
Sergius vedel si ziskať na svoju stranu cisára Heraklia (610—41),
ktorý Videl v. učení Sergiovom dobrý spůsob získat si monofy
zitov, aby tak dosiahol vo svojej ríši jednotu, potrebnú v boji
proti Peržanom a neskor Arabom. Obhajcom učenia o dvoch
vól'ach a dvoch činnostiach v Kristovi bol učený palestinský
mnich sv. Sofroníus, od r. 634 patriarcha jeruzalemský.

Otázka neomylnosti pápeža Honória I.

Patriarcha Sergius obrátil sa na pápeža Honoria I. (625—638),
predkladajúc mu celú záležitost ako boj o slovnú hračku, ktorá
však může znova porušit dosiahnutú jednotu. Pápež Honorius,
jEdnostranne informovaný o celom Spore, pochválil úsilie Ser
giovo o cirkevnú jednotu, spor o slová radil ponechat gramati
kom a radil, aby sa podl'a viery jednoducho vyznávalo, že jeden
a ten istý Kristus v dvoch prirodzenostiach pósobil božsky a
fudsky. Tento postup pápežov nebol správný. Jeho vina spoči
Va v tom, že sporné otázky náležite nevyšetríl, lež obol'stený
erBiom, považoval spor za zbytočný ako slovnú hračku. Tým
*
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to svojím postupom nepriamo podporil širenie herézy vo vý
chodnej časti cirkvi, čomu mal hneď v zárodkoch čeliť. Nijako
však nemožno tento pripad používat ako dókazu proti pápež
skej neomylnosti. Pápež vo viere pozitivne nezblúdil. Vo svojich
listoch Sergiovi nevystupoval ako najvyšši učitel' celej cirkvi
(ex cathedra). Jeho listom chybujú všetky predpoklady, aby
boly pokladané za učenie »ex cathedra<<,to jest predbežné zasa
danie všeobecnej synody, zaslanie rozhodnutia všetkým patri
archom a metropolitom a odvolanie sa na primát rimskych bis
kupov.
c) Bludy antropologické.
I c h p o d s t a t &. Antropologické bludy týkaly sa priro—

dzenej vystrojenosti prvého človeka pri jeho stvoreni, jeho zme
ny po hriechu dedičnom a jeho pomeru k milosti Božej.
Póvodcom týchto bludov bol britský mnich P e l á gi u s, ktorý
na začiatku V. st. prišiel do Ríma. Pre svoj prisny život a vedo—
mosti tešil sa tam velkej vážnosti. Učil, že človek sa rodí v tom
stave, v akom bol stvorený Adam. Hriechu didečného niet, &
preto nemluvniatka nepotrebujú krst, aby mohly byť spasené.
Adam uškodil svojim potomkom iba tým, že im dal zlý priklad.
Tým znehodnotil vykupitelské dielo Kristovo. Preto sa tieto
bludy nazývajú aj bludy soteriologické čiže bludy o vykúpení.
Učil, že človek aj po hriechu dedičnom (zlý priklad Adamov)
může z vlastných sil zachovávat celý zákon Boží, móže sa vyva
rovať hriechu a byt' spasený. Život &utrpenie Kristovo je nám
len pomůckou, aby sme l'ahšie mohli viesť bohumilý život. Naj
váčšim obhajcom cirkevného učenia proti Pelágiovi bol sv. Au
gustín. Pelágiove bludy boly odsúdené na všeobecnej cirkevnej
synode v Efeze r. 431.

Okrem týchto hlavných bludov vzniklo v súvislosti s ni
mi alebo samostatne Viac menších sporov rázu dogmatického,
disciplinárneho alebo smiešaného. Postupne boly aj tieto zlikvi
dované. Tieto spory boly vel'mi prudké a nebezpečné, ale nako—
niec vždy zvit'azila pravda nad bludom. V priebehu kresťanské—
ho staroveku cirkevné učenie sa upevnilo a vykryštalizovalo.
Bludy neskoršich storočí sú váčšinou iba obmenou bludov
z krest'anského staroveku.
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š 13. Starokrest'anská spisbafa)
R 0 2 k a 2 u č i ť . Zakladatel cirkvi J ežiš Kristus nespi—
sal svoje učenie. Chodil a kázal. Aj svojim apoštolorn dal roz
kaz, aby šli do celého sveta a hlásali jeho učenie. Preto hlavnou
normou kresťanskej viery je živý učitelský úrad cirkvi, tvorený
biskupmi pod vedením rimskeho biskupa čiže pápeža.
Knih y P i sm a s v. Ale už apoštoli a ich žiaci z prak—
tických potrieb zachytili aspoň hlavné pravdy učenia Kristovho
v knihách. Tak vznikly knihy Písma sv. Nového zákona v počte
27. Z toho je 5 knih historických, 21 mravoučných a jedna kni
ha prorocká. K historickým knihám patria 4 evanjeliá (Matúš,
Marek, Lukáš a Ján) a Skutky apoštolské (Lukáš). Hovorime
im knihy historické, lebo podávajú život a činnost Ježiša Krista
a počiatky cirkvi. K mravoučným knihám patrí 14 listov sv.
Pavla apoštola a 7 takzvaných katolických listov ostatných
apoštolov (list sv. Jakuba ml., 2 listy sv. Petra, 3 listy sv. Jána
a list sv. Júdu). Nazývajú sa knihami mravoučnými, lebo po—
dávajú veriacim smernice kresťanského života. Jedinou pro
rockou knihou Nového zákona je Zjavenie sv. Jána apoštola,
ktoré mal vo svojom vyhnanstve. na ostrove Patmos. Vo svojom
Zjavení (Apokalypsis) v tajuplných obrazoch a videniach opi
suje sv. Ján budúce osudy cirkvi, jej boje a konečné víťazstvo.
Cirkev prijala tieto knihy medzi posvátné knihy Nového zákona,
napísané pod vedením Ducha Svatého. Preto tieto knihy sú po
pri živom učitel'skom úrade cirkvi (tradicii) hlavným prame
ňom kresťanskej viery.

Apoštolski

Otcovia.

Církevpripisujevel'kúúctu

a vážnost aj starokresťanským spisom okrem Písma svatého.
Najváčšiu vážnost prejavuje církev spisom tzv. Otcov apoštol
ských, to jest bezprostredných žiakov sv. apoštolov, ktori nám
13) Bardenhewer, O.: Gesch. der. altkirchl. Literatur. 1913—32. ——
Rauschen, G. : Grundriss der Patrologie. 1903. Prepracovaná od J. Witti—
ga, 1921. ——
Tixeront, M. J. : Précis de Patrologie. Paris, 1920. — Samsour,
J.: Základy patrologie. 1908. — Spirko, J.: Patrologia. Praha, 1939. —
Mannucci, U.: Istituzioni di Patrologia. Roma, 1937. ——
Bertrand, E.:
SVátý Augustín. Trnava, 1943. — Sv. Augustín: Vyznania. Trnava, 1943.
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vo svojich spisoch zachovali učenie apoštolské. Sem patrí Uče
nie dvanástich apoštolov od neznámeho autora, list Barnabášov,
listy sv. Klementa Rimskeho, tretieho nástupcu sv. Petra, listy
sv. Ignáca, žiaka sv. Jána apoštola a tretieho biskupa v Anti
ochii, list sv. Polykarpa, žiaka sv. Jána &biskupa vo Smyme,
Spisy Papiasove, ktorý bol žiakom sv. Jána, priatel'om Polykar
povým a biskupom v Hierapoli vo Frýgii, Pastor Hermov a list
k Diognétovi.
A p o l 0 g é t i . Zvláštnu skupinu cirkevných spisovatel'ov
v kresťanskom staroveku od II. st. tvoria tzv. apologeti, ktori
pisah' obrany (apologie) kresťanstva proti pohanstvu a židov—
stvu. Vo svojich obranách ukazovali na vznešenost kresťanstva
a vzorný život kresťanov, na prázdnotu pohanstva &spreneve
ru židovstva svojmu poslaniu a na nutnost, aby židovstvo a po
hanstvo dalo miesto kresťanstvu. Najvynikajúcejšimi apologét
mi boli Aristides, sv. Justin, Tacián, ktorý však neskór odpadol
ku gnostikom, Aténagoras a sv. Irenej.
Z ostatných spisovatel'ov najstaršej doby kresťanskej vo
východnej cirkvi treba pripomenúť Klementa Alexandrijského,
vynikajúce-ho učitel'a na kresťanskej (katechetickej) škole v
Alexandrii, a jeho učeného žiaka Origena, ktorý odišiel 2 Ale
xandrie do Cézarey, kde založil slávnu teologickú školu. Ori
genes sa však odchýlil od cirkevného učenia, čo vyvolalo ne
skór vel'ké rozpory medzi jeho priatel'mi a odporcami, vyrieše—
né potom na všeobecnej synode carihradskej II. r. 553. Velkou
učenosťou vynikol d'alej Gregor Divotvorca (Thaumaturgos)
a sv. Metod, biskup &mučenik.
Zo západných spisovatel'ov písal grécky najpoprednejší
žiak sv. Ireneja, Hypolit Rimsky. Z latinsky pišucich cirkevných
spisovateI'ov na zapade vynikli Tertulián, Minucius Félix, sv.
Cyprián a Laktancius. Všetci tito spisovatelia působili v II. a III.
st. po Kristu.

Zlatá doba kresťanskej literatúry.

Por.

313 nastala zlatá doba rozkvetu kresťanskej literatúry a vedy
vo východnej i západnej časti cirkvi. Tento rozkvet bol vyvola—
ný jednak praktickými potrebami veriacich, aby bolo sústavne
shrnuté celé kresťanské učenie, ako aj numostou bránit učenie
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kresťanské proti bludárom, ktorí sa snažili porušíť čistotu &
Správnost cirkevného učenia, svedení nesprávnou filozofiou
alebo falešnou snahou udržať jednotu církví ústupkamí viero
učnými alebo discíplínárnymi. Cirkevných spisovateI'ov tohto
obdobía, ktorí vynikli svátosťou života a pravovernosťou uče—
nia, nazvala církev Otcami cirkevnýmí; ktorí nad to vynikali
ešte vel'kou učenosťou, dostali od cirkvi názov církevní učitelia.
Najvynikajúcejšimí obrancami pravoverného učenia kres
t'anského a cirkevnýmí spísovatel'mí za ťažkých dogmatických
bojov vo východnej častí cirkvi o r. 313 boli: sv. Atanáš, na—
zývaný »otcom ortodoxiea & »st pom cirkvia, od r. 328 biskup
v Alexandrii (1' 373) ; sv. Bazil Velký, od r. 370 biskup v Céza
rei (T 379) ; sv. Gregor Nazianský, od r. 381 biskup carihradský
(i' okolo r. 390); sv. Gregor Nysský, jeden z najváčšich staro—
kresťanských teologov (j" okolo r. 395) ; sv. Cyril J eruzalemský,
biskup v Jeruzaleme (T 386) ; sv. Ján Zlatoústy, patriarcha ca—
rihradský, najváčši rečnik východnej církví (j“ vo vyhnanstve
r. 407); sv. Epifaníus, biskup v Konstancií na Cypre (1' 403) ;
sv. Cyril Alexandrijský, od r. 412 biskup v Alexandrii (T 444) ;
sv. Sofronius, od r. 634 biskup v Jeruzaleme (*r638). Najzname
nitejším spisovatelom sýrskej církvi bol sv. Efrém, pustovnik,
ktorý pre svoje krásne církevně hymny býva nazvaný »cytarou
Ducha Svatého“ (+ 373).

Prvým vynikajúcim spísovatel'om v západnej častí církvi
v tomto období bol sv. Hilarius z Poitiers vo Francii, nazývaný
»Atanášom Západzm, sprostredkovatel' myšlienok východnej
církvi do církví západnej (T 367). K nemu sa dóstojne radí sv.
Ambróz, biskup v Miláne, ktorý má velký podiel na ziskani sv.
Augustina pre katolícku církev, tvorca ambrozíánskeho spevu
('i' 397). Velké zásluhy si získal pri oprave liturgie &ako sklada
tel“cirkevných hymien. Najučenejším medzi Otcami západnými
je sv. Hieronym, ktorý si získal vel'ké zásluhy prekladom Písma
sv. Starého zákona do latiny (Vulgata) a súpisom starokresťan
Skej literatúry ('i' 420). Najváčším medzi cirkevnýmí Otcami
latinskými je sv. Augustin, ktorý prešíel bludmí svojej doby,
až pevne zakotvil v kresťanskej cirkvi, biskup v africkom meste
Hippo. Zo'mrel za oblíehania mesta Hippo Vandalmí r. 430.
Augustínove >>Vyznania<<
(Confessiones) patria medzi perly nie
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len cirkevnej, ale aj svetovej literatúry. Dalším jeho vynikajú—
cim dielom je spis »De civitate Deža (O meste Božom), velkole
pá filozofia dejin a obrana cirkvi. V duševnom boji Augustino—
vom mala vel'kú úlohu jeho svátá matka Monika, ktorá horúci—
mi slzami a vrúcnymi modlitbami prosila Boha za obrátenie
svojho syna. Jej prosby Boh vyslyšal. Z Augustina stal sa nie—
len katolík, kňaz, biskup, obhájca viery, ale aj světec. Posled
ným medzi cirkevnými Otcami západnými je sv. Izidor Sevil—
ský, sevilský arcibiskup ('f' 636). Medzi jeho spismi vyniká jeho
encyklopedia duchovného i svetského vedenia >>Etymologiae<<
o 20 knihách & »Dejiny král'ov gótskych, vandalských a svév
skyche,

Vynikajúci

pápeži.

Z pápežovtohto obdobiavy

nikli ako významní cirkevní Otcovia Lev Vel'ký (440—461)
a Gregor Vel'ký (590—604).
Lev Velký získal si zásluhy o zachránenie Ríma proti
Atiloví r. 452 & Genserichovi r. 455. Proti monofyzitom napisal
slávnu dogmatickú epištolu, po prečítani ktorej na všeobecnej
synode V Chalcedone r. 451 zvolali shromaždení biskupi: <<Tak
veríme všetci; tak verili Otcovia a apoštolz'; ústami Levovými
prehovoril sv. Peter.“
Gregor Vel'ký, ktorý so sv. Ambrózom, sv. Augustinom
a sv. Hieronymom náleží k velkým učitel'om západnej cirkvi.
vyznačil sa ako vel'ký propagátor mníšstva na Západe. Za pá
peža bol zvolený r. 590 a riadil v časoch vel'mi búrlivých za
sťahovanie národov s neobyčajnou múdrosťou a úspechoum lo
dičku Petrovu až do svojej smrti r. 604. Získal si velké zásluhy
o pokrest'anenie germánských kmeňov a Anglicka. Vyznamenal
sa aj ako reformátor liturgie a cirkevného spevu. Je zaklada
tel'om liturgického čiže chorálového spevu, ktorý bol po ňom na
zvaný »gregoriánsky chorála.
Tento zbežný výpočet najpoprednejšich starokresťanských
spisovatel'ov ukazuje na velmi čulý literárny a vedecký ruch
v kresťanskom staroveku. Ich práca je tým úctyhodnejšia, že
mnohí z nich boli vystaveni tvrdému prenasledovaniu, dlhé
roky museli prežiť vo vyhnanstve, ale níjaké hrozby ani sl'uby
ich nevedely odvrátiť od hájenia cirkevného učenia. Im patri
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vďaka za objasnenie kresťanského učem'a a jeho obrana proti
najt'ažším bludom v dejinách cirkvi. Ich spisy boly posbierané
a vydané súborne v. sbierke »Patrologia graeca<<a »Patrologia
latina<<a sú nevyčerpatelnou studnicou pre štúdium kresťan
skej teologie. Vydal ich francúzsky kňaz Migne v r. 1844—66.

5 14. Rehofníci — noví bojovníci v službách cirkvi.“)
V z n i k. r e h o l' n i c t v a. Počiatky reholného

života sia—

hajú k. samotným začiatkom kresťanstva. Nemožno preto vznik
rehol'ného života v kresťanskej cirkvi uvádzať do súvislosti
s podobnými ustanovizňami iných náboženstiev, napr. s egypt
ským kultom Serapidovým, novoplatonizmom alebo budhiz
mom. Kresťanské rehol'níctvo koreni v kresťanskom učeni
o dokonalom slúženi Bohu na základe rady Kristovej (Mat.
19, 12).

Sv. Antonín, zakladatel

pustovnictva.

Naj—

prv bolo to bezženstvo, ktoré mnohi krest'ania dobrovol'ne za
chovávali, aby sa mohli lepšie venovat službe Božej, modlitbe
&sebazapieraniu. Tito kresťania sa nazývali askéti čiže zdržan
liví. Žili zpočiatku vo svojich rodinách a lišili sa od ostatných
len prísnejším životom. Za krvavých prenasledovaní mnohi
kresťania uchýlili sa do púšte. Tu poznali, že život v púšti po
máha dosiahnuť dokonalost. Preto tam zostali aj po skončení
prenasledovaní. Tak vznikol anachorétsky čiže pustovnícky život.
K najprednejšim predstavitel'om pustovníctva patrí sv. Anto
ršrin,pustovnik,
priatel' sv. Atanáša ('i' 356), a sv. Pavol z Téb
( 341).

Sv. Pachomius, zakladatel kláštorníctva.

V tom istom čase ako život pustovnícky začína sa aj život ce—

nobitský čiže kláštorný. Zakladatelom kláštorného života je
SV.Pachomíus ('i' 348), ktorý založil kláštor severne od Téb, so
stavil preň >>rehol'u<<
(regula) a tak dal pevný poriadok pre čle
1*) Móhler, J. A. Gesch. d. Mónchtiims. 1840. — Heimbucher, M.
Die Orden u. Kongregationen d. kath. Kirche. Paderborn, 1907. — Har—
nack, A. :Das Mónchtum, seine Ideale u. seine Geschichte. 1921.
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nov svojho kláštora. Tým bol položený základ k rehol'nému
životu.

Rozšírenie

mnišstva na Východe. Z Egypta,

kolísky mnišstva, rozšíril sa mnišský život do Palestiny príči
nením sv. Hilarióna, ktorý si shromaždil okolo seba mnoho
žiakov. Odtial' šíril sa mnišsky život do ostatných krajin vý—
chodných. Tieto kláštory staly sa pevnou záštitou kresťanskej
viery v dobe t'ažkých dogmatických bojov. Mnišsky život od
povedal dobre hlbavej povahe východniarov, ktorí sa radi ve
novali filozofii.
M níš s t v o n a Z á p a d e. 0 prenesem'e mníšskeho ži—
vota do západnej cirkvi získal si zásluhy sv. Atanáš, ktorý pri—
šiel za svojho vyhnanstva do Ríma r. 340 a priviedol so sebou
aj dvoch mnichov. Šírenie mnišstva podporovali na západe sv.
Ambróz, sv. Hieronym a pápež sv. Gregor Velký. Tažké boje
dogmatické, pohromy spojené so stahovanim národov po roz
kIade Rímskeho impéria, ako aj vyskytnuvšie sa nepvoriadky
v cirkevnom živote za týchto dobových premien působily priaz—
nivo na rozširenie mnišstva. Mnohi, znechuteni neustálymi
spormi a prevratmi, zanechávali verejný život a utiahli sa do
kláštornej samoty, aby sa tam venovali úplne službe Božej
a starostlivosti o spásu vlastnej duše. Hlásanie myšlienky
o blízkom konci sveta podporilo vstup do kláštorov.
S v . B e n e d i k t . Organizátorom mnišstva na Západe stal
sa sv. Benedikt z Nurzie (480—543)tým, že vydal pravidlá pre
rehol'ný život. Preto sa právom nazýva patriarchom západného
mnišstva. R. 529 založil kláštor v Montecassino, ktorý sa stal
kolískou benediktinskej rehole. Reformátorom benediktinskej
rehole sa stal Kassiodor, ktorý založil kláštor Vivarium a od
svojich mnichov nežiadal len modlitbu a telesnú prácu, ale aj
duševnú prácu. Heslom benediktínov stalo sa : »Modli sa a pra
cuj!<<(Ora et labora! ). Benediktinská rehola zostala d'aleko do
stredoveku vedúcou rehol'ou na Západe. Benediktinske kláštory
staly sa požehnáním l'udstva nielen na poli náboženskom, ale
aj kultúrnom, hospodárskom & sociálnom. Benediktinski mnísi
neviedli veriacich len k zbožnému životu, ale učili ich obrábat'
půdu, a stavať budovy, zakladat školy & sociálne ústavy. Tým
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sa nesmazatelne zapisaly nielen do cirkevných dejin Západu,
ale aj do dejin kultúry a civilizácie europskej.
V ý z n &rn m níš s t v a. Bez benediktinskych kláštorov
a bez mníchov, zanietených ohňom lásky k Bohu a nesmrtel
ným dušiam, ťažko by sme si vedeli predstavit pokresťanenie
Europy po stahovaní národov, kultúrnu a hospodársku vyspe
losť jej národov. Kláštory boly ohniskami svátosti a strediska
mi vedy, umenia & všestrannej osvety. Heslom mnichov bolo:
„Modli sa a pracuj!<< Pod vedením opáta kláštorná spoločnosť,
skladajúca sa z kňazov, bratov, novicov & čel'ade, žila podl'a
troch evanjelických rád — chudoby, čistoty a poslušnosti —
a snažila sa dosiahnuť kresťanskú dokonalost. K založeníu
kláštora dostávali mnisi obyčajne neobrobenú krajinu V lesoch.
Sami ju klčovali, odvodňovali a premieňali na užitočnú půdu.

Kláštor predstavoval vlastne celú osadu, velkostatok, pri kto
rom boly domy pre čelaď, dielne pre všetky remeslá, hospodárske
dvory, stodoly, mlyny, záhrady a rybníky. Uprostred toho stála
rozsiahla budova vlastného kláštora s mohutným kostolom.
Počet obyvatel'ov dosahoval niekedy aj vyše 400 ludi. Z ne
jedného kláštora vznikly terajšie obce a mestá.
O zbožnom živote v kláštoroch napisal dejepisec Weiss:
»Nikdy sa nevznášalo k nebu nič bohumilšieho, ako onen podi
vuhodný myšlienkový a životný súzvuk tisicov mníchov, zbož—
ných a čistých, nadšených a Bohu vemých. Všetky tie hlasy
.z pralesov i hlbokých úvalov, s horských strání, od krajov vo—
dopádov a od brehov lesny'ch bystrín znely neustále, hlásajúc
zvučne svoje životně šťastie. Církev zažila síce slávnejšie doby,
ale neviem, či cirkvou kedy vanul vrúcnejší, čistejši a bohu
milší vánok ako prvotný duch mníšstva.<< (Weltgeschz'chte III.)
Okrem zbožnosti boly kláštory stánkami vedy & umenia.
O stavitelskom umeni mníchov svedčia dosial' zachované mo—
Il_umentálnebudovy a chrámy. O vzdelanie sa vtedy starala iba
Clrkev a najmá kláštory. Pri nich boly školy nižšieho i vyššieho
dI'uhu, ako aj odborné školy.
_ O význame kláštorov pre vedy & umenia napisal anglický
hlstorik Macaulay: »V dobe nevedomosti a násih'a boly to ti
Che kláštory, kde ťudia jemní a premýšťajúci nachádzalt úto—
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čište, kde jeden brat mohol opisovat Vergiliovu Aeneidu, druhý
hlbať o analytike Aristotelovej; kto mal schopnost k umeniu,
mohol ozdobovat martyrologium alebo vyrezávat' kríž; kto mal
chuť k prírodným náukám, mohol skúmat' vlastnosti rastlín
a nerastov. Keby nebolo bývalo týchto útulkov vied a umeni
medzi chatrčami úbohého rolníckeho l'udu a medzi hradmz
spurnej šl'achty, bola by sa spoločnosť l'udská skladala len.
z tažného dobytka a dravých šeliem.<<
Kláštery boly d'alej V staroveku miestami sociálnej &zdra—
votnej činnosti, lebo ani štáty ani mestá sa o túto činnost ne—
staraly. Boly to predovšetkým kláštory, kto-ré sa staraly o l'udi.
čo potrebovali pomoc. Pocestni nachádzali V kláštoroch útulok.
V mnohých kláštoroch sa zachovaly dodnes účty, z ktorých
vidno, kol'ko chudobných ktorý kláštor živil, kol'kým nemoc—
ným pomáhali bratia, čo sa rezumeli lekárstvu, kol'ko sirót_sa
vychovalo V kláštoroch, kol'ko potravin rozdaly kláštory za
hladu a biedy. Verejné nemocnice, sirotince, chorobince a po
dobné ústavy majú počiatok V kláštorných ústavoch.

Š 15. Náboženskomravný život veriacich v krest'anskom

staroveku.")
Ž i Vo t p o d l' a V1e r y. Učenie evanjelia nemalo byť
len teoreticky známe a verené, ale malo byť zachovávané v kaž—
dodennom praktickom živote. Toto označuje aj sv. Pavol slova
mi : »Naše obcovam'e je v nebesiach<<. (Filip 3, ZO.)

Tohto sa veriaci aj držali, najma V prvých troch storočiach.
Žili navonok práve tak ako ich spoluobyvatelia, pohani a židia,
ale svojim náboženským a mravnýrn životom ich d'aleko pre-+
15)Bigelmair, A.: Die Beteiligung der Christen am óffentlichen Le—
ben in vorkonstantin. Zeit. Munchen, 1902. — Schilling, O.: Reichtum
u. Eigentum in der altkirchl. Literatur. Freiburg, 1908. -—-Waldmann:
Die Feindesliebe in der antiken Welt u. im Christentum. 1902.—Uhlhorn:
Die christl. Liebestátigkeit der alten Kirche. 1882.— Pourrat, P. : La spi
ritualitě chrét. des origines de I' Église au moyen age. Paris, 1921. _
Kurth: Les origines de la Civilisation moderne. 1898. -—Troltsch, E.
Die Sziallehren d. christl. Kirchen u. Gruppen. 1912.
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Vyšovali. V Diognetovom liste o živote prvých kresťanov čí
tame: »Krest'ania žijú sice v tele, ale nie podl'a tela; žijú na
zemi, ale ich obcovanie je v nebesiach . . .Konajú dobro a predsa
ich trestajú ako zločincov. Odsúdeni na smrť sa radujú, že budú
„zkriesení k životu . . . Aby som to krátko povedal : čim je duša
v tele, tým sú krest'ania vo svete.<<

Okrem spoločných bohoslužieb venovali sa kresťania aj
domácím súkromným modlitbám. Modlili sa ráno a večer, pred
jedlom a po jedle, pred každou prácou. Často sa zname
nali znamením kríža. Velký apologéta Tertulián píše o tom:
„pri každom kroku, pri vchádzani a vychádzani, pri obliekani,
ri umývani, pri jedle, pred spánkom, skrátka nech robime čo
kol'vek, vtláčame znamenie križa na svoje čelo.<<
V z á j o m n á lá s k a . Sami pohani dosvedčujú vzájom
nú lásku kresťanov. Medzi krest'anmi nebolo núdznych, lebo
bohatí radi dávali svoje majetky v prospech chudobných. Ter
tulián odpovedá pohanom, ktori obdivovali vzájomnú lásku
veriacich: »Sme bratmi aj tam, kde ide o rodinný majetok,
kým u vás tu bratstvo pravidelne prestáva. Všetko je u nás spo
ločné, len nie ženy, kým u vás nie je nič společné, iba ženy.<<
Keď sa kresťania dozvedeli, že ich bratia v ďalekých obciach
kresťanských majú núdzu, robili sbierky medzi sebou a posie
lali ich trpiacim bratom.
Z a m e s t n a n i e . Kresťania mohli vykonávat každé
poctivé zamestnanie, ktoré nebolo nebezpečenstvom pre ich
vieru a mravný život. V šateni &v obcovaní s l'uďmi boli skrom
ni & úctiví. Hlučným zábavám sa vyhýbali.
R 0 d i n n ý ž i v o t . Kresťanstvo malo blahodarný vplyv
na rodinný život. Pozdvihlo ženu, žena prestala byť otrokyňou
mužovou, stala sa jemu rovnou spoločnicou v živote. O rodin
nom živote kresťanskom piše Tertulián: »Kto by vedel opisať
šťastie onoho manželstva, ktoré sa uzatvára pred cirkvou, ktoré
(_)tecpotvrdzuje? Ako krásnym dvojzáprahom sú veriaci man—
Éfřlia,ktori majú jednu nádej, jeden cieť priani, jeden spósob
zwota a ten istý Spósob služby. Spoločne sa modlia, spoločne
pTaCujú,Spoločne sa postia, poučujú, napominajú a snášajú sa
navZájom. Spoločne sú v chráme a pri stole Pánovom, ako aj
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spoločne žijú v Súžení a v šťastnejšich

dňoch.<< Poklesky

po—

hanských manželstiev nemaly pristup do kresťanských rodin
Sami pohani sú nútení chváliť vzorný život kresťanských rodin.
Úct a

k m ř 1:v y m .

Svoj ich mřtvych

kresťania

po—

chovávali s najvačšou úctivosťou. NeSpal'ovali mrtvoly ako po—
haní, lebo kresťania aj v. mřtvom tele videli bývalý chrám Du—
cha Svatého, a bolo určené k tomu, aby raz slávne vstalo
z mřtvych. Preto mrtvola nebola spalovaná, ale slávnostne za
zbožných obradov a modlitieb pochovávaná. Kresťania hl'adeli
na smrť ako na prechod do lepšieho života, a preto nekonali
pohanské náreky nad mrtvolou zesnulého. Pre kresťanov smrť
bola odpočinkem po životnom boji, preto aj nazývali pohrebné
miesta miestami spánku (gr. koimeté'ria, lat. dormitoria, z toho
naše cintorín). Už v kresťanskom staroveku stalo sa zvykom,
že v deň pohrebu a vo výročný deň smrti konala sa za zomre
tého zádušná sv. omša.

Kresťanstvo vplýva na verejný život.
Kresťanstvo nepůsobilo len na súkromný život kresťanov, ale
vplývalo aj na verejný život, najma po r. 313. Kresťanstvo za
čalo Vplývať na štátne zákonodarstvo a verejnú mienku. Keď
aj nemohlo hneď odstranit otroctvo, predsa aspoň zmiernilo
postavenie otrokov. Aj tresty vplyvom kresťanstva boly zmier
ňované. S odsúdencami sa zachádzalo miernejšie.

Pokles horlivosti

po r. 313. Rok313nepríniesol

len Slobodu církvi a prenikanie kresťanského ducha do sú
kromného a verejného života. Táto sloboda mala aj niektoré
tónísté stránky. Mnohi sa stávali kresťanmi nie s presvedčenia,
ale z vypočítavosti & z různych l'udských ohl'adov. To malo za
následok úpadok póvodnej náboženskej horlivosti a mravně
uvol'nenie. Na cirkevných snemoch ozývajú sa časté sťažnosti
na pokles náboženskomravnej horlivosti. Aj ťažké dogmatické
boje nemálo prispely k tomuto úpadku. Nie menej škodlivo pó
sobily aj vpády barbarov za sťahovania národov do kresťan
ských krajin. Vyučovanie l'udu za takýchto pomerov na
rážalo na ťažkosti, ba načas muselo aj celkom prestať. Na obro'
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de náboženskomravnej vel'ký podiel prípadol rehol'nikom, ktorí
práve v tomto období dochádzajú k rozkvetu na Východe &pre
níkajú aj na Západ, aby sa stali oporou cirkvi pri pokresťaňova—
ní nových národov & upevňovaní náboženskomravného života
u nich.

H. Kresťanský stredovek
(GOD—1517)

Od sťahovania národov do reformácie.

Prehťad
Kresťanský život vyvinoval sa ďalej v krajinách, kde cir
kev pevne zakotvila už v kresťanskom staroveku. Cirkev ziska
va pódu medzi čerstvými germánskými a slovanskými národmi.
Tieto národy postupne prigimajú výsledky grécko-rimskej vzde
lanosti a stávajú sa stredom záujmu cirkvi.
Kresťanský stredovek deli sa na tri obdobia:
1. skorý stredovek, od sťahovania národov po pápeža Gre
gora VII. (600—1073);

2. vlastný stredovek, od pápeža Gregora VII. po pápežov
avignonských (1073—1305);
3. nesko'rý stredovek, od pápežov avignonských po vystú
penie Lutherovo (1305—1517).
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Skorý stredovek
(600——]O73)

Cirkev učitelkou a vodkyňou europských
národov.

Prehlad
Národy germánske a slovanské, ktoré zaujaly v Europe
svoje dnešné sídla, vychovala cirkev do konca prvého tisícročia
v krest'anskej viere a kultúre. Najvc'ičšiuzásluhu majú na tom
benediktinske kláštory. Kresťanské východně národy daly sa
strhnuť gréckou schizmou a odlúčily sa od cirkevnej jednoty
s Rimom. Ohromné škody spósobily cirkvi výboje mohamedá
nov v Ázii, Afrike a vo Španielsku. Autorita pápežov rastie nie
len na vnútornom pol-i cirkevnom, ale aj vo verejnom živote.
Založili Pápežský štát a obnovili hodnost západorimskych ci
sárov. Panovníci a kniežatá na Západe i Východe usilujú sa po
upevneni svojej moci dostať aj cirkev do svojho područia, čo sa
im aj podari. Bohoslužba a cirkevná disciplína pribrala ďalšie
formy. Cirkevné umenie na zapade vyvinulo sa v románský
sloh, na východe v byzantský. Cirkevná veda sa pestovala hlav
ne v kláštoroch a žila zo spisov svatých Otcov.
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g ]. Sťahovanie národov & zánik Rímskej ríše.m)

Zánik

Rímskej

ríše. Od IV. st. začínasa v Europe

čulý pohyb národov, kto-rému hovoríme sťahovanie národov.
Tento pohyb začali Húni, divoký kočovnicky mongolský národ,
ktori. zo svojich sídel v strednej Ázii vtrhli r. 375 do Ruska
& svojím nárazom na východných Germánov, hlavne Gótov,
uviedli do pohybu všetky národy, hraničiace s Dunajom. Ani
opětovné rozdelenie rozsiahlej Rímskej ríše r. 395 pod správu
dvoch cisárov, západného a východného, nemohlo už zachrá
nit' Rímsku ríšu od zániku. Vnútorné neporiadky a nepokoje
len urychlily tento zánik. Týchto nepokojov využily čerstvé
germánske kmene, aby sa v krátkom čase zmocnily všetkých
krajin Západorimskej ríše. Do konca V. st. opanovaly skupiny
germánskych kmeňov celé územie Západorimskej ríše: Van
dali Afriku, Visigóti Pyrenejský polostrov a juhozápadnú Ga
liu, Burgundi juhovýchodnú Galiu, Frankovia severnú Galiu,
Anglovia a Sasi Britániu, Alamani územie pri hornom Rýne
a Dunaji, Ostrogóti Panóniu, takže Západorimska ríša obme
dzovala sa koncom V. st. len na Itáliu a územie okolo Soissonu
v Galii. Týmto posledným zby-tkom Západorimskej riše urobili
koniec Odoakar a Chlodvík. Odoakar, velítel' germánských
Skirov, sosadil posledného západorimskeho cisára Romula
Augustula r. 476 a sám sa vyhlásil nie za cisára rímskeho, ale
za italského vladára. Franský král' Chlodvík zmocnil sa r. 486
posledného kúta Západorimskej ríše v Galii, čím bol rozklad
Rímskej riše na západe dokonaný. Ríša Hunov, ktori sa usadili
v strednej Europe, zanikla po smrti ich po-vestného král'a Atilu
r. 453. Sťahovanie národov skončilo sa v Europe okolo r. 600.
16) Pallmann, R.: Gesch. der Wólkerwanderung von den Gotenbe
kehrung bis zum Tode Alarichs. Gotha, 1863—64._ Wintersheim ; Gesch.
der Volkerwanderung, prepracované od F. Dahna. Leipzig, 1880. —
Schmidt, L.: Gesch. der deutschen Stámme bis zum Ausgang der Vól
kerwanderung. Berlin, 1904—1915._ Schubert, H.: Staat u. Kirche in
der arian. Kónigreichen u. im. Reiche Chlodwigs. Miinchen, 1912. ——
Zfřiller,J. : Les origines chrét. dans les provinces Danubiennes de l' em—
Dire romain. Paris, 1918. — Dahn, F. : Die Kónige der Germanen. Wůrz
rg, 1861—1900.
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N o v ě ú 10 h y c i r k Vi . Sťahovaníe národov spósobílo

cirkvi nesmíeme škody &postavilo ju pred nové úlohy : získat
nové národy pre církev &byť ich učitelkou na poli kultúry du—
chovnej a hmotnej, naučiť ich usadlému a pokojamílovnému
životu. Táto úloha bola ťažká a namáhavá. Len vypnutím vše—
tkých sil a obetavou prácu reholnikov podarilo-sa církví toto
dielo. Germánske národy, ktoré sa staly pánmí krajin Západo—
rimskej riše, boly totiž pohanské alebo kresťanské, ale vo forme
ariánskej. Preto původné katolicke obyvatelstvo váčšinou kruto
prenasledovaly. Jedine Frankovia, osadení v severnej Galii,
príjali hneď kresťanstvo vo forme katolíckej. Ich král Chlod—
Vik, ktorý mal za ženu katoličku, príjal spolu s 3000 svojimi
bojovnikmí krst v Remeši od sv. biskupa Remigia r. 496 a po—
stupne privíedol celý svoj národ do církví. Tento krok zaístíl
Frankom &ích panovníkom na dlhý čas vedúce miesto v Europe.
Z á slu h y p á p e ž o v . Za ťažkých búrok sťahovania
národov starali sa o rimsky & italský lud pápeži, lebo výcho—
dorímskí cisári, ktori podla mena vládli nad Itáliou, krajinu
chránit nemohli a nechceli. Pápeží mali v celej Itálií majetky.
ktoré dostali od bohatých veriacích ; rimsky lud sa v čase bie
dy živil z pápežských sýpok. Pápežovi Levovi I. Velkému tro
ba ďakovať za zachránenie Rima pred Vpádom Húnov, vede
ných Atílom, r. 452 a Vandalov r. 455. Proti Longobardom
ubránili sa r. 592 Rímania pod vedením pápeža Gregora Vel
kého. Za týchto ťažkých navštívení začina vystupovat do po
predia aj svetská moc pápežov &kladú sa základy Pápežského

štátu.

Východorimska

riša.

Po zániku Západorímskej

riše zachovalo sa cisárstvo na Východe so strediskom V Cari
hrade a východorimskí císári nevzdávali sa nádeje na obnove
nie rišskej moci v západných provinciách, zabraných Germán
mí. Tento ích plán podarilo sa uskutočm'ť cisárom Teodoríchovi
a Justiniánoví I. (527—565), ale níe natrvalo. Na rozhrani VI.
a VII. st. sa Východorimska riša pogréčtíla. Na rozdiel od sta
rovekej Východorimskej riše nazvali stredoveki dejepisci Vý
chodorimsku ríšu rišou Byzantskou podla starovekej osady
Byzantíon, na mieste ktorej založil cisár Konštantin Velký r.
330 Nový Rim čiže Carihrad. Obyvatelstvo byzantskej riše bolo
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velmi pestré: Gréci ako vládnúci národ, Sýrovia, Arabi, Kopti,
Arméni, Ilýri (Albánci), Rumuni (Valasi) a neskór aj Slovania,
ktorí po vyprázdnení východnej Germánie germánskými kmeň—
mi nastupovali na ich miesta zo svojej pravlasti medzi Labou,
Dneprom & Karpátmi. Do polovice VII. st. zabrali Slovania
celý Balkánsky polostrov, lebo Bizantská ríša bola zaujatá ne
ustálymi bojmi s Peržanmi a Avarmi, pod vedením ktorých
musely bojovat proti Byzantskej ríši aj im podrobené slovanské
kmene. Dlhoročné vyčerpávajúce boje zoslabily nakoniec rišu
Byzantskú i Perskú &pripravily pódu ich novému nepriatel'ovi,
Arabom.

Byzantskí cisári vládli úplne neobmedzene (despoticky) a
považovali sa aj za najvyššiu hlavu cirkvi (cézaropapizmus).
Cisári svolávali cirkevné snemy, ba neraz rozhodovali sami
o otázkach vieroučných. Mali vel'ký vplyv na volbu biskupov,
najmá carihradského biskupa. Carihradským biskupom dopo
mohli k hodnosti patriarchu, ale neraz im vnútili svoju vólu aj
v cirkevných veciach.
Cisár Justinián dal postaviť v Carihrade nádherný chrám
Božej Múdrosti (532—38) a vydať okrem iných diel súbor rim
skeho občianskeho práva, prispósobeného kresťanskému životu
(Corpus iuris civilis).

% 2. Mohamed v boji proti krest'anstvu.")
N o v ý n e p r i a t e l' . Ešte sa cirkev nezotavila z ťažkých
rán, ktoré jej spósobily dogmatické boje & sťahovanie národov,
keď jej povstal mocný & krvavý nepriatel' v Mohamedovi a je—
ho učeni, islame.
Arabi, národ semitskej čel'ade, obývali oddávna Arabský
Pplostrov, stepi medzi Sýriou a Eufratom a južnú časť MeZOpo
ta\Ime.Delili sa na poče'tné kmene beduínov, ktorí nepretržite

\

. _1") Sprenger, A. : Leben u. Lehre des Muhammed. Berlin, 1861—65.—
1)'_“311er,z=„.:
Der Islam im Morgen- und Abendland. Berlin, 1887. —
“mmme, H. : Mohammed. Mainz, 1892—1904.— Goldziher, I.: Vorlesun—
gen uber den Islam. 1925.
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medzi sebou zápasili. Arabské náboženstvo obsahovalo prvky
temer všetkých ázijských náuk. V Arabsku malo svojich vy—
znávačov perzské náboženstvo Zarathuštrovo, náboženstvo ži—
dovské i krest'anské. Strediskom arabského pohanstva bola od—
dávna Mekka s prameň-om Zemzom a s národnou svátyňou,
zvanou Kába. Správy Káby zmocnil sa v, V. st. kmeň Kurajš
a neskór (okolo r. 600) jeden z jeho rodov, Hášimovci.
Moh am e d. Z tohto rodu pochádzal Mohamed (570——
632), tvorca nového arabského náboženstva, islamu, ktorý svo—
jím náboženstvom sjednotil roztrieštené arabské kmene a uvie—
dol ich ako dóležitého činitela do svetových dejin. Mohamed
sa vyučil. za obchodníka. Pre spolahlivost' & obratnost prijala
ho do svojich služieb bohatá vdova Chadidža a neskor si ho
vzala aj za muža. Na svojich obchodných cestách poznal Moha—
med náboženstvo židovské i krest'anské a znechutil si modlo
službu svojich krajanov. Ako 40-ročný začal mať »videnia
a >>zýavenia<<,
ktoré ho vyzývaly, aby sa stal prorokom

svojho

Iudu. Od r. 611 začal vystupovat ako prorok, ale zpočiatku mu
verilo len. niekol'ko jemu najbližších osób. Preto roku 622
odišiel so svojimi prívržencami z Mekky do Jathribu (neskor
šia Medína). Od tohto roku sa začina arabský letopočet (hedžra).
Mestu Medíne dal osobitné obecné zriadenie a jej okolie zorga
nizoval ako pevný politický celok. R. 630 zmocnil sa Mohamed
i Mekky, ale krátko potom zomrel (632).

Mohamedovo

náboženstvo.

NáboženstvoMo

hamedom založené nazýva sa islam, to jest oddanosť Bohu; jeho
vyznavači majú čestný názov muslim, to jest veriaci. Základom
muslimstva je článok viery: »Niet boha okrem Boha; Moha—
med je posol Boží.<<Zovňajšie znamenie prislušnosti k muslim
stvu je obriezka. Islam je smiešanina kresťanstva, židovstva
a arabského pohanstva. Mohamed podržal abstraktný mono—
teizmus, zavrhol pohanský polyteizmus, ale aj kresťanskú vie
ru v Najsvátejšiu Trojicu. Mohamed neuznal vykúpenie, &pre
to aj Kristus mu je iba prorokom ako Abrahám a Mojžíš, nad
ktorými stoji Mohamed ako najvyšši prorok Boží. Prijal vieru
v dobrých a zlých anjelov. Podržal učenie o súdnom dnt!
a vzkrieseni z mřtvych, ale jeho predstavy o nebi a pekle su
hrubo smyselné, podobne ako urobil smyselnosti mnoho ústup'
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kov aj V pozemskom živote. Dalším rysom jeho učenia je fata—
lizmus, nezmenitel'né predurčenie l'udského osudu.
Mohamedova mravouka stoji hlboko pod úrovňou kresťan
skej mravouky, hoci má aj niektoré chvályhodne prvky. Tak
žiada vel'kú striedmosť, určitú mravnost vo vonkajšom styku,
hlboký náboženský smysel a pohostinnost. Nepozná lásky k ne
priatelovi, ba boj proti nepriatel'om islamu vyhlásil Mohamed
za povinnost a čnosť, sl'ubujúc padlým V boji za islam najváčšiu
nebeskú, pravda smyselnú blaženost. Týmto hovel bojovnej
náklonnosti arabských beduinov, ich túhe po koristi & lúpeži.
Tým sa dajú vysvetlit vel'ké úspechy mohamedánov v boji
o rozširenie islamu. Svojim prívržencom dovolil mnohoženstvo,
aby tak hovel ích smyselnosti. Mohamed zavíedol aj určitý
druh mníšstva. Askéza týchto mníchov, dervišov, je však iba
mechanickoakrobatická (tanec, spev). Mohamed zakázal svojim
prívržencom požívat vino, bravčové maso, maso zadusených
zvierat, hazardně hry, úžeru a zakázal aj veštenie.
Náboženský život mosleminov spočíva v modlení s polohou
smerom k Mekke, v. liturgickém umývaní, V, póste v mesiaci
Ramadan, čitani Koránu, dávani almužny a putovaní do Mekky.
Svět—ouknihou islamu je Korán (učenie), záznam údajných
zjavení Mohamedových v 114 kapitolách čiže surách (hlava).
V Koráne je mnoho nesrovnalosti a protirečení. Druhý hlavný
prameň islamu je Sunna, tradicia čiže ústne podanie o výro—
koch & skutkoch Mohamedových, dosvedčených prvými tromi
kalifmi. Sunnu uznáva len časť mosleminov, Sunniti, zatial' čo
Šiiti Sunnu zavrhujú a uznávajú len Korán.
Ústava, ktorú Mohamed dal svojim privržencom, je prisne
teokratická, ako u židov: Mohamed a jeho nástupca kalif je
ako zástupca Boha na zemi neobmedzeným duchovným i svet
Ským panovnikom. Všetci veriaci sú zaviazaní k úplnej posluš—
nosti k svojim predstaveným. Na tom sa zakladal absolutizmus
MOhamedov &jeho nástupcov.

Výboj e mohamedánov.

Zpočiatkubol islamná

raným náboženstvom arabským, neskór však dostal univerzál—
ne]ší ráz. Islam dal sa na krvavý výboj do okolitých krajin.
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Odtrhoval jednu provinciu za druhou z Byzantskej riše. Za ne—
celých 100 rokov svojho trvania zmocnili sa mohamedáni Sý—
rie, Palestiny, Perzie, Egypta, Sevemej Afriky a Španielska.
Další postup islamu do Europy zarazil franský panovník Karol
Martel porážkou mohamedánov. pri Poitiers r. 732. Arabi boli
zatlačení zpět za Pyrenejské horstvo a západná Europa bola
zachránená od panstva islámu. Predsa však zakotvila moc isla—
mu na pobrežných miestach Stredozemného mora, najmá na
Sicílii (na dve storočia). Mohamedáni nikde netrpeli križe a so—
chy a zakázali zvoniť a stavať kostoly. Po dobrom i zlom potlá—
čali všade kresťanstvo. V severnej Afrike a v niektorých kraji
nách prednej Azie vyhubili kresťanstvo úplne &na dlhé storo
čia. Okrem toho poškodil islam církev tým, že podporoval here—
tikov, nestoriánov a monofyzitov na Východe, zatial' čo pravo—
verných kresťanov kruto prenasledoval. V IX. st. nastal rýchly
úpadok Arabskej riše. Jednotliví miestodržitelia využívali ná—
rodnostných a náboženských sporov a zakládali si samostatné
panstvá. Siritel'mi islámu staly sa iné štáty, najmá pozdejšie
Seldžukovia &osmanskí Turci.
Z á s lu h y i s l a m u . Pri škodách, ktoré islam spósobil
cirkvi, treba spomenúť aj jeho zásluhy o to, že mnoho ázijských
& afrických národov, žijúcích v pohanskej modloslužbe, pri—
viedol od polyteizmu k uctievaniu jedného Boha. Okrem toho
zaslúžil sa islam v dobe svojho rozkvetu o literatúru, vedu
a umenie (arabské umenie).

% 3. Sv. Bonifác, organizátor církvi v Nemeckufs)
F r a n s k á r i š a . Medzi všetkými germánskymi štátmi,
ktoré vznikly po skončení sťahovania národov na území Zápa

významu Franská riša. Spoločným menom Frankov rozumely
sa germánske kmene, ktoré v prvej polovici V. st. osídlily spu
13) Buss, F. J.: Windfrid-Bonifacius, 1880. — Kuhlmann: Der HL
Bonifacius, 1895. ——
Pfahler: Der Hl. Bonifacius u. seine Zeit, 1880. „

Kurth: Saint Bonifáce. Paris, 1910.— Schnůrer, G.: Bonifacius. Mainz,
1909.
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stošené kraje na dolnom Rýne & v. najsevernejšej časti Galie.
Z týchto kmeňov nadobudol prevahy najmá kmeň sálskych
Frankov pričinem'm svojho král'a Chlodvíka z rodu Meroveov—
cov, ktorý so svojou družinou prijal kr.st na Vianoce 496 v Re—
meši, neskoršom korunovačnom meste francúzskych králov.
Chlodvík ('i' 511) a jeho nástupci podmaňovali si ostatné ger
mánske kmene, takže v VI. st. Franská riša siahala od Biskaj—
ského a Lyonského zálivu až po Šumavu.
Sťahovanie národov urobilo vačšinou koniec cirkevnej or—
ganizácii a kresťanskému životu v EurOpe. Najlepšie bola na
tom církev v Galii, kde Frankovia prijali katolícke kresťanstvo
a jeho širenie podporovali. Už v VIII. st. bolo v Galii 12 arcibi&
kupstiev, ako to bolo za rímskeho cisárstva. Úlohou cirkvi bolo
priviesť germánske kmene do svojho lona. Najviac sa o to za
slúžili západní mnísi, najmá irski & britskí, ktorí už od VI. st.
prichádzali medzi germánske kmene rozsiahlej Franskej riše
ako misionári. Pri Všetkej ich horlivosti, korunovanej váčšinou
mučeníckou smrťou, udržovaly sa medzi germánskymí kmeňmi
zbytky modloslužby, ba celé krajiny zostávaly oddané pohan—
stvu.

Predchodcovia

sv. Bonifáca.

Zírsko—škót

skych misionárov pósobili medzi germánskymi kmeňmi sv. Ko—
lumbán ('i' 615), sv. Gallus, zakladatel kláštora v St. Gallen, sv.
Fridolín a sv. Kilián ('i' 689). Na rozhraní VI. a VII. st. pósobili
pod vedením sv. biskupa Ruperta ('i' okolo 710) z Vormsu a sv.
Emeráma z Poitiers franski misionári v nemeckých krajinách
PORezno a Sol'nohrad. Trvalejšie úspechy mali anglo-saski be
nediktinski misionári, ktorí hlásali evanjelium od r. 690 pod
vedením sv. biskupov Willibrorda (1' 739) & Suitberta (Jr 713)
u Frízov a ich susedných kmeňov v Porurí.
S v. B o n i f á c. Všetkých týchto misionárov svojou čin
npsťou prevýšil sv. Bonifác, ktorý dal nemeckej cirkvi pevnú
Clrkevnú organizáciu, usilovne pracoval na odstráneni zbytkov
Pohanstva a upevnil spojenie nemeckej cirkvi s Rimom. Pre
tlel10zásluhy o upevnenie kresťanstva v Nemecku dostal sv.
Onifác právom titul “apoštola Nemcova.
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Utuženie

svázkov

s Rímom.

Sv. Bonifác,pó—

vodne Winfrith, pochádzal zo vznešeného anglosaského rodu
z juhozápadného Anglicka. Narodil sa asi r. 675. Vstúpil do be—
nediktínskej rehole a ako 30—ročnýbol vysv'átený za kňaza.
Vo veku asi 43 rokov putoval do Rima a prosil pápeža, aby mu
prikázal, kam má ísť za misionára. Pápež ho poslal do Nemecka.
Sv. Bonifác úspešne kázal v. Durínsku, Hessensku a vo Frizsku.
Pápež Gregor II. (715—31) ho znova povolal do Ríma & vysvá—
til ho za biskupa. Pápež Gregor III. (731—41) vymenoval ho
r. 732 za arcibiskupa a r. 738 za apoštolského legáta s plnou
mocou, aby nemecké krajiny rozdelil na diecézy a ustanovil
podl'a potreby nových biskupov. Tým sa začala organizátorská
činnost sv. Bonifáca. K dosavádnym piatim biskupstvám, ktoré
vznikly okolo r. 700, pridal sv. Bonifác nové štyri. Za svoje
sídlo vyvolil si sv. Bonifác Mohuč (Mainz).
Sv. Bonifác nestaral sa len o úpravu vonkajšej cirkevnej
organizácie, ale usiloval sa aj o prehlbenie náboženského život:-;
v jednotlivých obciach & o odstránenie posledných zbytkox
pohanských zvykov. O toto sa staral hlavne na početných cir
kevných synodách, z ktorých prvá bola r. 742. Početné bene
diktínske kláštory, ktoré sv. Bonifác založil, staly sa strediskom
náboženskokultúrneho života.. Najvýznamnejším z týchto klá
štorov bol kláštor vo Fulde (južne od Kasselu), kde bola aj sláv
na škola.

Mu č e n i c k a s m r 15. Na sklonku svojho života zatúžil
sv. Bonifác znova po misijnej činnosti. Odobral sa medzi po
hanských Frízov, kde 5. júna 754 utrpel pri Dokkume muče
nicku smrť spolu so svojím spievodom. Keď čakal na nvopo
krstených, aby im udelil sv. birmovanie, prepadli ho i s druži
nou pohanskí Frízí a usmrtili. Podl'a priania sv. Bonifáca boly
jeho telesné pozostatky pochované v jeho najmilšom kláštora
vo Fulde.

Z Nemecka šírilo sa kresťanstvo k ostatným severským ná
rodom, do Dánska, Švédska, Nórska, na Island a do Grónska,
v ktorých krajinách zakotvilo kresťanstvo pevne v X. a XI. st.
Okolo r. 1200 ujalo sa kresťanstvo v Livonsku, Estonsku a Kur—
sku. Ešte neskór preniklo kresťanstvo do Litvy,

Š 4. Spoluprác—a církvi a štátu.

Papež Lev III. & cisár Karol Velkým)

Spolupráca

církvi

a štátu.

Svojoumisíjnou

a kultúrnou činnosťou medzi germánskými národmi ziskala si
církev vel'ké zásluhy o upevnenie rozsiahlej Franskej ríše. Kňa
zi a mnisi neúnavne kázali &učili l'ud nielen kresťanskej viere,
ale aj počiatkom vied a umeni, orbe a remeslám. Odvykali ho
od pohanských a barbarských mravov, ako sú súboj, lúpež, krv
ná pomsta a otroctvo. Tak vychovala církev časom z nevzdela
ných divochov pokojné a vzdelané národy. Bez církvi a najma
bez kláštorov bola by Europa po stahovani národov zostala
púšťou. Franski králi cenili si služby církvi & podporovali ju
v jej namáhavej práci. Z tejto vznešenej spolupráce vyvinulo
sa. vzájomné priatel'stvo medzi cirkevnou a svetskou vrchno
sťou.Navonok prejavilo sa toto priatel'stvo vytvorenim cirkev
ného štátu a obnovením cisárskcj hodnosti franských král'ov.

Založenie

Pápežského

štátu.

Rimskipápeži

už v kresťanskom staroveku vlastnili rozsiahle majetky v Itá
lii. Za sťahovanie. národov boli ochráncami nielen Rima, ale
aj Itálie. Rimsky & italský l'ud uznával ich za svojich vodcov,
keď sa darmo dovolával pomoci východorimskych cisárov, kto—
ri mu nechceli alebo nemohli pomóť. V VIII. st. ohrožovali Rím
a Itáliu Longobardi, osadeni vtedy v dnešnej Lombardii. Pápeži
dovolávali sa menom rímskeho l'udu pomoci u byzantských
cisárov, ktorým dosial' rimske územie patrilo. Keď sa im tejto
Pomoci nedostalo, hl'adali pápeži pomoc u franských král'ov.
Skutočným vládcom vo Franskej riši pri bezmocných král'och
Z Merovejského rodu bol Pipin Krátky (741—68). Ten sa dva
krát vypravil papežovi na pomoc & premohol Longobardov.

\

Za túto ochotu uznal papež Štefan 111.(752—57) Pipina Krátke—
0 za král'a franského a pomazal ho r. 754 v St. Denis spolu s je—
ho Synmi Karolem a Karlomanom, za franských král'ov a dal im
u*)Schniirer, G.: Die Entstehung des Kirchenstaates. Kóln, 1894. _
l_mprecht: Die rom. Frage von Kónig Pipin bis auf Kónig Ludwig d.
1853
Leipzig, 1899. — Ketterer:
Karl d. Grosse u. die Kirche. Munchen.
8———
Duchesne:

Les premiers temps de l' État Pontifical. Paris, 1912.
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titul patricia rímskeho, t. j. zástupcu rímskeho cisára. Potom r. 756
odovzdal Pipin Krátky papežovi Rim a iných 20 miest s okolím
do plnej správy ako »dedičstvo sv. Petra<<(»Patrimom'um sancti
Petri“ ). Tak vznikol v. strednej Itálii nový štát -—-Pápežský čiže
cirkevný štát —, ktorého hlavným mestom bol Rím & panov—
níkom pápež. Církvi to bolo na prospech, lebo pápež bol takto
úplne nezávislý od svetskej moci & mohol slobodne rozhodovat
o cirkevných záležitostiach. Neskoršimi darmi &odkazmi Pápež—
ský štát značné vzrástol.

Obnovenie

Západného

cisárstva.

Svornáspo—

lupráca církvi a franských král'ov vyvrcholila obnovením cisár—
skej hodnosti na Západe &korunovaním král'a Karola Velkého
za cisára rímskeho. Stalo sa tak na Vianoce r. 800 pri návšteve
Karola Vel'kého v Ríme, keď pápež Lev III. (795—816) vložil
Karolovi na hlavu diadém a pozdravil ho ako rímskeho cisára
za trojnásobného volania rímskeho l'udu: »Carolo piisimo Au
gusto a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, vita et vic
toria.<<(»Ka'rolom', zbožnému cisárovi, od Boha korunovanému,
vel'kému a pokojnému vladárovi, život a víťazstvo“ ) Tým sa
splnila všestranná túžba po obnovení bývalého Rímskeho ci
sárstva & krest'anské štáty nových národov v západnej Europe
dostaly v cisárovi svoju najvyššiu hlavu.

Význam svornej

spolupráce.

ObnovenieZá

padorímskeho cisárstva, ktorým důstojnost Východorímskych
cisárov zostala nedotknutá, bolo činom ďalekosiahleho význa
mu. Západorímsky cisár stal sa na Západe najvyššou hlavou
kresťanských kniežat vo veciach svetských. Mal chránit práva,
majetok a slobodu církvi a starat sa o jej rozšírem'e. Pápež zo
stal hlavou kresťanstva vo veciach duchovných. Cisár potvrdzo
val pápežskú volbu &pápež korunoval cisárov. Cisár považoval
cisársku hodnost za dar z milosti Božej ; odtial' aj slová v jeho
titule »Dez'gratia“ (z milosti Božej). Cisárska důstojnost prešla
neskor na nemeckých králov.
Úzke spojenie, ktoré nastalo takto medzi obidvoma naj
vyššímí zástupcami kresťanstva, pápežom a cisárom, bolo zá—
kladom stredovekého univerzalizmu. Vytvorila sa na západe
vel'ká rodina kresťanských štátov, na čele ktorej stál pápeŽ
ako najvyššia duchovná hlava & cisár ako najvyššia svetská
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hlava. Pápežstvo a cisárstvo boly v istom smysle pántovými bod—
m1, okolo ktorých sa z váčšej časti pohybovaly dejiny Západu.
K a r o 1 V e 1'k ý (800—814) plnil svedomite svoje po
vinnosti vladárske i svoje povinnosti voči cirkvi. Svojou po—
žehnanou činnosťou získal si vel'ké zásluhy o církev na Západe.
Zakládal no-vé biskupstvá a kláštory, kostoly a školy. Svolával
biskupov na snemy, staral sa o vzdelanie kňazstva, ako aj 0 po—
vznesem'e liturgie a cirkevného spevu. Výdatne podporoval mi
sie a činnost církvi v krajinách podliehajúcih jeho moci. Bohu—
žiaI však, počínal si aj v duchovných záležitostiach váčšinou
ako pán a vo svojej horlivosti o rozširenie cirkvi a súčasne aj
franského panstva nedbal často na prikazy evanjelia. Najmá
kruto postupoval proti pohanským Sasom v sevemom Nemec—
ku, ktorých násilným spósobom pomocou vojenských výprav,
masovým vraždenim a presídl'ovanim za 30 rokov donútil prijať
kresťanstvo a založil tam nových 6 biskupstiev. Staral sa o vzde
lanie svojich poddaných, podporoval vedy a umenia (karolín—
ska renesancia). Církev uznáva jeho velké zásluhy, ale za svát
ca ho neuznáva pre chyby jeho súkromného života a vojenské
násilnosti. Svojimi výbojmi rozšíril Karol'Vel'ký svoju moc
skoro na všetky krajiny latinskej vzdelanosti. Zomrel r. 814
&pochovaný bol v chráme Panny Márie v Cáchach (Aachen).
Vznešená postava Karola Vel'kého, obnovitel'a Západorim
skeho cisárstva, ostala nezabudnitel'nou všetkým nasledujúcim
vekom. Jeho dielo, spojujúce v jediný celok ríšu vel'kého roz
sahu, nemalo síce dlhého trvania a jeho rozklad sa začal už za
jeho vnukov, ale v. jednotlivých svojich čiastkach stalo sa zá
kladom, z kto-rého vyrástla stredoveká Europa.

Rozdelenie

Karolovej

ríše.

Smluvouvo Ver

dune r. 843 rozdelili si vnukovia po dlhých sporoch vel'kú Ka—
rolovu ríšu na niekolko samostatných častí. Najváčšie z nich
b910král'oVstvo Západofranské & Východofranské. Tie sa staly
Zakladmi neskorších štátnych a národných oblasti francúzskej
&nemeckej. Tým bola nielen jednota, ale aj sila riše podkopaná.
akoniec najmladši syn Ludvika Nemca (850—775)Karol III.
T'lstý (881—87), posledný cisár z rodu Karolovcov, bol r. 887
SOsadený s cisárskeho trónu & tým nastal úpadok Nemeckej
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ríše a cisárskej moci. Tento úpadok trval až do X. sto-ročia, Ob—
noviteliom cisárskej hodnosti bol Oto I. Velký (936—973) zo
sasského rodu, ktorý r. 962 prijal cisársku korunu.
Č 1e r n e s t o r 0 č 1e Boje medzi Karolovcami a úpadok
cisárskej moci neblaho vplývaly aj na církevně pomery, najma
v Itálii a V Rime, kde bohaté šl'achtické rody usilovaly sa zmoc—
nit' vplyvu na pápežskú volbu a dostať na pápežský stolec svo—
jich príbuzných alebo privržencov. Tak boli v X. st. cirkvi na—
nútení niekol'kí neschopní a nehodní pápeži, čo malo vel'mi ne—
blahý Vplyv na vnútorné cirkevné pomery. Preto sa X. st. na—
zýva aj »čz'ernym storočim<< v_dejinách cirkvi. Na týchto pome—

roch však nenesie vinu církev, ale násilnictvo svetských pa
novníkov, ktorí sledovali svoje osobné a politické ciele a nanu
covali cirkvi nehodných pápežov a biskupov.
»P a p e ž k a<<J 0 h a n n a. Na žalostné pomery v církvi ukazuje
aj rozprávka, dnes zavrhnutá nielen cirkevnými, ale aj cirkvi
nepriateliskými dejepiscami, o pápežke Johane, ktorá vraj bola
pápežom po pápežovi Levovi IV. (847—855) vyše dvoch rokov.
Vrstovnici však nič nevedia o tejto >>pápežke<<.
Rozprávka vzni—

kla až v XIII. st. a radi sa jej dovolávali nepriatelia cirkvi a pá—
pežtva. Historické pramene vyvracajú jej nesmyselnost'. Cari
hradskí patriarchovia, a najma patriarcha Foltius, úhlavný ne
priatel rímskych biskupov. by si nebol odpustil tento argument
v boji proti pápežom. Pápež Lev IV. zomrel dňa 17. júla 855
a hneď bol zvolený za pápeža Benedikt III. (855—858). Remeš—

ský arcibiskup Hinkmar poslal svojho posla do Ríma k pápe
žovi Levovi IV. Tento sa však na ceste dozvedel o smrti pápe
žovej a po svojom príchode do Rima našiel už pápeža, Benedikta
III. Památná rninca na pamiatku vol'by pápeža Benedikta III.
má na jednej strane obraz pápežov a na druhej obraz a nápis
cisára Lotara I. Tento však zomrel 28. Sept. 855. Teda Benedikt
III. musel byt' pápežom už pred týmto dňom. Kláštor v Korbeji
má diplom, vystavený pápežom Benediktem III. dňa 7 okt. 855.
Tieto holé fakty vyvracajú nesmyselnost' celej rozprávky o pá—
pežke J ohane.
Od konca X. st. za prispenia nemeckých panovníkov dostali
sa na pápežskí sto-lec mnohi vynikajúci pápeži — viaceri ne
meckého póvodu (Gregor V. (996—999) bol prvý pápež nemec
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kého póvodu) — ktori s úspechom pracovali na obrode cirkev
ného života.

% 5. Východná církev trhá Spojenie s Rímom.20)
Kým na Západe ziskavala cirkev usilovnou činnosťou mi
sionárov a podporou franských panovníkov nové národy pre
Krista, utrpela na Východe ťažké straty.
P r i čin y r o z k o l u . Pričiny odklonu Východnej cir—
kvi a jej konečného rozchodu s cirkvou západnou siahajú hlbo
ko do kresťanského staroveku a sú rázu kultúrneho a cirkevno—
politického. K pričinám rázu kultúrneho náleži rozdielnost' reči
a národného charakteru rimskeho a gréckeho. Rimanov charak
terizovala vážnost, húževnatosť a praktický duch, Grékov akási
l'ahkomysel'nosť,sklon k špekulativnemu bádaniu a láska k in
dividuálnej slobode. Východ sa honosil mnohými kresťanskými
obcami, založenými apoštolmi, na východe boly konané všetky
všeobecné synody v kresťanskom staroveku a Východ viedol
aj v teologickom bádaní. Zpočiatku vedela krest'anská láska
tieto rozdiely vyrovnávat. Vo IV. st. však nastal obrat. Prene
sením.cisárskeho sídla z Rima do Carihradu povstalo na Výcho
de nové stredisko politické i cirkevné. Najmá po zániku Zápa
dorimskej ríše domnievali sa carihradskí biskupi mylne, že stre
disko cirkvi musi byt' tam, kde je sídlo cisárske. Východorímski
cisári ich v týchto snahách podporovali. Tak sa začaly prvé ne
dorozumenia medzi Rimom a Carihradom. Neblahým činitel'om
odcudzenia Východnej cirkvi Rímu bola stránka politická. Vý—
chodorimski cisári ťažko nie-sli založenie Pápežského štátu r.
756 a obnovenie Západného cisárstva r. 800. Vzájomná nedó—
vera, o'dcudzenie a odpor dostaly tým nový podnet a rástly na
Východe tým viac, čim viac mohutnelo Západné cisárstvo
&úžily sa hranice Východnej ríše.
20) Bréhier: La querelle des images (VIII-e—IX-e

siécles). Paris,

1904.——
Maimbourg : Hist. du schisme des Grecs. Paris, 1677. — Hergen
r(_>ther: Photius von Konst. Regensburg, 1876—9. ——Pichler: Gesch. der
ku'ch. Trennung zwischen Orientu. Occident. Munchen, 1864. ——
Duchesne:
glises séparées. Paris, 1905. ——Norden, W.; Das Papstum u. Byzanz.
erlin, 1903. — Ruinaut : Le schisme de Photius. Paris, 1910. ——
Samsour

V,Čas. kat. duch., r. 1907, str. 237 a nasl.:
Vychodni a západní.

Příčiny rozkolu mezi cirkvi
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Tento odklon východnej cirkvi prešiel cez boj proti úcte
obrazov, dočasnú roztržku Fotiovu, až sa skončil v definitivnom
rozkole východnom v XI. st. za Michala Caerularia.

Boj proti

obrazom.

Byzantskýcisár Lev Sýrsky

.(717—741),ktorý sa vyšvihol z obyčajného vojaka na cisarsky
trón, bol vynikajúci vojvodca & štátnik. V duchu byzantských
cisárov (cézaro-papizmus) považoval sa aj za najvyššiu hlavu
cirkvi vo svojej ríši. Domnieval sa, že prílišná zbožnost l'udu
ško-di hospodárskej a vojenskej zdatnosti riše. Najmá úcta ob—
razov bola v Byzantskej ríši velmi rozširená. Cisár si dal naho—
vorit', že mohamedáni a židia odmietajú prijať kresťanstvo pre—
to, že sa veriaci klaňajú obrazom svatých. Sám pozoroval medzi
prostým l'udom niektoré prepiatosti V uctievaní obrazov a sóch.
Preto nariadil posvátné obrazy a sochy odstrániť a zničit'. Nie-—
ktorí biskupi stali sa ochotnými vykonávatel'mi jeho rozkazu.
Čiastka duchovenstva sa podriadila cisárskemu rozkazu, ale
staručký patriarcha carihradský Germanus a najváčši teolog
tej doby, sv. Ján Damašský, zmužile sa postavili cisárovi na od—
por. Najviac sa úcty obrazov zastávali mnisi. Bud sa rozdelil na
dve strany &cisárske vojsko plnilo rozkaz cisárov.
Spory o uctievanie obrazov premenily sa v krvavé boje
a trvaly s prestávkanú vyše 100 rokov. Mno—hokňazov a veria
cích, mníchov a kláštorných sestier bolo stýrané &mučené, iní
boli vyhnaní z krajiny. Kláštory boly drancované & rúcané.
Barbarsky bolo zničené vel'ké množstvo posvátných obrazov
a mozaík, medzi nimi i vzácne umelecké diela. Pápeži protes—
tovali proti obrazoborectvu &miešam'u sa cisára do vieroučných
otázok. Sporom zaoberaly sa aj niektoré synody, až konečne
r. 842'bola stará katolicka náuka o úcte obrazov definitivne
schválená a úcta obrazov vo východnej riši obnovená. Na pa—
miatku víťazstva úcty obrazov bol zavedený vo východnej cir—
kvi sviatok >>ortodoxie<<
čiže pravovernosti, ktorý sa svátieval
v prvú póstnu nedel'u.
R 0 z k o 1 F 0 t i o v . Krátko po skončení obrazoboreckého
boja vypukol v byzantskej cirkvi nový spor, ktorý mal za ná—
sledok dočasný rozkol, schizmu východnej cirkvi. Jeho- povod
com bol Fotius, muž skvelého nadania a vel'kej učenosti, ale nic
menšej ctižiadostívosti.
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V 2. polovici IX. st. sosadila byzantská vláda carihradského
patriarchu Ignáca, muža zbožného a učeného, lebo odoprel dať
rijimanie zvrhlému Bardasovi, strýcovi cisára Michala III.
(842—67), oddanému pitiu. Bardas si zaurnienil vypomstiť sa
za to Ignácovi. Bezdóvodne obžaloval Ignáca zo spoluúčasti na
spiknutí proti cisárovi. Ignác bol sosadený a poslaný do vyhnan—
stva. Na jeho miesto bol dosadený laik Fotius, rýchle -—proti
predpisom — vysvátený za biskupa. Keď sa pápež Mikuláš I.
(858—67) dozvedel o bezpráví, spáchanom na statočnom patriar
chovi Ignácovi, odoprel potvrdiť Fotia za patriarchu. Preto Fo
tius začal popierat' primát rimskych biskupov (hoci sám pred
tým prosil od pápeža svoje potvrdenie za patriarchu), lebo vraj
prenesenim cisárskeho sídla do Carihradu prešla aj hodnost
rimskeho biskupa na biskupa carihradského. Okrem toho vy
čítal západnej cirkvi, že vložila do vyznania viery slovo »Fi
lioque<<,že dovoluje poživanie mliečnych pokrmov v póste, že
káže sa postiť aj v sobotu a že zaviedla povinný celibát pre
kňazov, že neuznáva platnost birmovania, udeleného jedno
duchým kňazom atď. Ba Fotius zašiel tak daleko, že“ spolu
s ostatnými východnými patriarchami vyobcoval pápeža
z cirkvi. Roztržka, vyvolaná Fotiom, bola urovnaná na 8. vše
obecnom- cirkevnom sneme v Carihrade r. 869. Patriarcha
Ignác vrátil sa na svoje miesto a Fotius bol z cirkvi vyobcova—
ný. Primát rimskych pápežov nad biskupmi celého sveta bol
znova uznaný.

Rozkol

Cerulariov.

V XI. st. obnovilFotiove

námietky proti západnej cirkvi carihradský patriarcha Michal
Cerularius, vel'ký nepriatel' západu. Dal pozatvárat' kostoly
& kláštory latinských kňazov a mnichov v Carihrade, vyčital
západnej cirkvi, že pri omši sv. uživa nekvasený chlieb atď.
Pápež Lev IX. (1049—54) pokúsil sa znova o urovnanie sporu.
Poslal do Carihradu vyslancov, ktorých cisár prijal vl'údne, ale

patriarcha chladne. Keď patriarcha odmietol s nimi vyjedná
vať, položili pápežski vyslanci dňa 16. júla 1054 na hlavný
Oltár v Chráme Božej Múdrosti exkomunikačnú bulu proti
Patriarchovi Cerulariovi a jeho privržencom a opustili Cari
hrad. Patriarcha sa ani potom nepoddal, ba získal na svoju
Stranu aj ostatných východných biskupov. Tým bol dovřše
79

ný rozkol medzi východnou a západnou cirkvou. Na rozdiel od
západných katolíkov si východní kresťania hovoria »pravo—
slávnia.
K východnému rozkolu pridaly sa časom aj mnohé iné
národy, najma velký ruský národ. Cirkev vynakladá všetko
úsilie, aby ich priviedla zpět do svojho lona (unionistické hnu—
tie), ale bez váčšieho úspechu. Pravoslávni, ktorí sa vrátili do
katolíckej cirkvi, nazývajú sa sjednotení. Pápež Pius X. zria—
dil pre týchto sjednotených zvláštnu kongregáciu (Sacra
Congregatio pro Ecclesia Orientali). Veríme, že časom sa vrátia
nielen pravoslavní, ale všetci, ktori sa od cirkvi odtrhli, zpět
do jej lona a splnia sa slová Kristove o »jednom ovčínci a jed
nom pastierovie.

% 6. Pokrest'anie Slovanov.2l)

Sťahovanie

Slovanov.

Bezpečnézprávyo Slo

vanoch a ich dejinách pochádzajú len zo začiatku VI. st. po Kr.,
ale mnohé známky nasvedčujú tomu, že Slovania už od pra
dávna žili vo východnej Europe. Ich pravlasťou bolo územie
medzi riekami Labou a stredným Dneprom. Na juh siahala
hranica slovanského osídlenia po Karpatské horstvo. Prirodze
né množenie Slovanov, ktorí k svojmu chovu dobytka a nedo
konalému pol'nohospodárstvu potrebovali velkých priestorov
zeme, bolo príčinou, že sa Slovania hneď po Kristu začali šírit'
21) Šafařík: Slovanské starožitnosi, 1837. — Niederle: Slovanské
starožitnosti, 1904._ Farlati: Illyricum sacrum, 1751 a nasl. — Morko
vič: Gli Slaví ed 1 Papi, 1897 a n. — Ježek: Počátky křesťanství mezi
Slovany, 1879 a n. ——Jireček: Dějiny národa bulharského, 1876. -
Palacky : Dějiny národa českého, 1848. — Frindl : Die Kirchengeschichte
Bóhmens, 1864. — Borový : Dějiny diecese pražské, 1874. ——
Vacek: Cir
kevní

dějiny

české, 1888. -——Pekař:

Nejstarší

kronika

česká,

1902. ——

Pekař: Die Wenzels- und Ludmila-Legenden u. die Echtheit Christans
1906. — Krásl a Ježek: Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, 1898. —'
Parczewski: Poczatki chrystianizmu v Polsce, 1902. ——Golubinskijí
Gesch. der. russischen Kirche, 1881. — Goetz: Staat u. Kirche in Alt-'
russland, 1908. —-Hanisch, E.: Geschichte Russland. Freiburg, 1940.
Ráček: Cirkevní dějiny. Praha, 1940. -— Stejskal: Sv. Václav. Praha,
1925.
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do susedných krajin. Sťahovanie germánských kmeňov na zá—
pad a na juh ul'ahčilo Slovanom ich pohyb. Pri tomto stahovaní
rozdelili sa Slovania na niekolko skupin & podla toho, ktorým
smerom sa sťahovali, nazývajú sa Slovanmi západnými (Polia
ci, Česi, Slováci, Lužičania), južnými (Slovinci, Chorváti, Srbi
a Bulhari), východní (Bielorusi, Malomsi čiže Ukrajinci &Ver
korusi). Okolo r. 600 skončilo sa sťahovanie Slovanov, ktorí sa
začali v_enovať usadlému životu.

Pohanské náboženstvo Slovanov.

Nábožen

stvo Slovanov bolo prírodné. Z bohov uctievali Perúna, boha
hromu & blesku, Radigasta, Triglava, Sventovíta, Morenu, bo—
hyňu zimy a smrti, Vesnu, bohyňu jara a života, Velesa,
ochráncu stád. Verili vo víly, rusalky, sudičky & iné bytosti
dobré a zlé. Verili v nesmrtelnost duše, v. posmrtný život. Svo
jich mřtvych pochovávali alebo spalovali, ako to dokazujú slo
vanské mohyly. Najrozsiahlejšie slovanské pohrebište na Slo—
vensku bolo objavené v Devínskej Novej Vsi pri Bratislave.

Pokrest'anenie

Slovanov. Pokresťanenie
Slovanov

dialo sa zo západu 2 Franskej ríše, z juhu z Itálie a z východu
z Byzantskej riše. Slovania, ktorí sa dostali do okruhu západ
nej kultúry, prijali kresťanstvo vo forme rímskej; ktorí sa do—
stali pod vplyv kultúry východnej, byzantskej, prijali kres
ťanstvo vo forme gréckej. Na styčných bodoch západnej a vý—
chodnej kultúry vymenili niektori Slovania kresťanské nábo
ženstvo z latinskej formy na grécku &naopak podl'a toho, ktorý
vplyv bol silnejší. Inde, ako napr. na Slovensku, odohral sa zá
Pas medzi kresťanstvom vo forme latinskej & gréckej. Po od—
trhnutí sa byzantskej cirkvi od jednoty s Rímom, váčšina slo
VanSkýchnárodov, najma vel'ký národ ruský, bola časom str
hnutá do východnej schizmy. Straty, ktoré utrpela rímska cir
keVodpadom cirkvi východnej, usilovala sa nahradit získaním
1ovanov západných a čiastočne aj južných.

, Chorváti.

Prví zo Slovanov prijali kresťanstvo Chor—

Vati působením italských misionárov už v VII. a VIII. storočí.
X. st. prijali za liturgický jazyk staroslovienčinu. Po smrti
S:“ Metoda mnohí slovanskí kňazi vyhnaní Wichingom, našli
utulok u Chorvátov. Keď bolo Chorvátsko pripojene k uhor

8)

skému štátu, prevládla tam časom zasa latinčina. R. 1093
bolo zriadené biskupstvo v Záhrebe a prvým biskupom sa stal
český benediktín Duch z kláštora sázavského.
Srbi. Srbi boli obrátení na kresťanstvo působením ital
ských kňazov v VII. storočí. Od X. st. klonili sa viac k Carihra—
du ako k Rimu, až sa úplne priklonili k patriarchátu cari
hradskému a prijali natrvalo byzantský obrad so slovanským
jazykom liturgickým.

Slovinci.

Slovincom, osadeným povodne v alpských

krajinách, hlásali kresťanstvo už v_oVIII. st. misionári ne—
meckí a italskí. Najváčšie zásluhy o ich pokresťanenie má sol
nohradský biskup sv. Virgilius, póvodom z Írska.

B ulhari.

Bulhari prišli na Balkán V VII. st. a splynuli

so. slovanským obyvatelstvom. Kresťanstvo im hlásali grécki
kňazi. R. 864 dal sa pokrstiť ich knieža Boris I. (852—882). Cir
kevnej právomoci domohli sa nad Bulharmi patriarchovia ca—
rihradski a zaviedli u nich byzanstský obrad. Slovanski kňazi
vyhnaní z Vel'kej Moravy od Wichinga, rozšírih tam obradný
jazyk slovanský a tak dovřšili poslovančenie Bulharov. Ich
činnost prispela k rozkvetu starobulharskej litertúry. V X. st.
sa ujaly v Bulharsku bludy manichejské (dualizmusz večný
zápas dobra a zla, hmota je zlo a preto hlavným ciel'om človeka
musí byť oslobodiť sa od hmoty). Prívrženci tohto bludu sa na
zývali >>bogomilovia<<
a za tureckých dób odpadli hojne k isla

mu a odnárodňovali sa. — Od IX. st. vládli Bulhari nad Ru
munmi a zaviedli u nich byzantský obrad so slovanským ja
zykom liturgickým. Neskór sa ujala ako jazyk liturgický aj
gréčtina a konečne rumunčina.
Č e si a M 0 r a v a ni a. Počiatky kresťanstva v Čechách
a na Morave súvisia s misijnou činnosťou nemeckých kňazov.
Tým sa táto oblast dostala do okruhu kultúry západnej, latin
skej. Pósobením sv. Cyrila a Metoda nadobudla prevahy li
turgická reč staroslovienska, ale nakoniec zvíťazila latinčina.
Na dvore král'a Ludvika Nemca prijalo r. 845 krst 14 kmeňo
vých kniežat českých, ale táto udalost nemala prenikavejšieho
významu pre kresťanstvo v Čechách. Prvým kresťanským
kniežaťom českým bol Bořivoj (870—889), ktorý prijal sv. krst
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z rúk sv. Metoda na dvore král'a Svatopluka spolu so svojou
družinou r. 874. Po svojom návrate do Čiech postavil prvý
Známy kresťanský kostol v Čechách na Bavom Hradci. Boho
služby konal v ňom slovanský kňaz Kaich, ktorý sprevádzal
Bořivoja na jeho ceste z Vel'kej Moravy. Tam bola asi pokrs
tená aj Budmila, manželka Bořivojova a babička sv. Václava.
Po smrti Bořivojovej jeho syn a nástupca Spytihnev (889—915)
dal sa r. 895 s ostatnými českými kniežatmi na sneme v Rezne
dobrovolne do ochrany Nemeckej riše. Tak sa dostaly Čechy
cirkevne pod biskupstvo rezenské, podriadené metropolitovi
solnohradskému. Počiatky kresťanstva v Čechách sú pokro—
pené mučeníckou smrťou sv. Budmily, ktorú dala r. 921 za
vraždit na hrade Tetíne matka sv. Václava Drahomíra,
a smrťou sv. Václava, ktorého usmrtil jeho brat Boleslav spolu
so svojimi ozbrojencami r. 929.

S v. Václav.
Sv. Václav (921—29) bol kniežat'om
múdrym, spravodlivým a horlivým kresťanom. Jeho sviatok
svatí sa 28. septembra. Český národ ho cti ako »patróna a de
diča.českej krajinya. Boleslav I. (929—67) l'utoval svojho zlo
činu a náboženskou horlivosťou sa usiloval napravit svoj bra—
tovražedný čin. Prvé biskupstvšo v Čechách bolo zriadené za
Boleslava II. (967—999) r. 973 v Prahe. Biskup pražský bol vy—

ňatý z právomoci arcibiskupa solnohradského a stal sa sufra
gánom (čiže prideleným) arcibiskupa mohučského. Prvým
pražským biskupom bol Detmar (973—82),rodom Sas, druhým
Sv. Vojtech (982—997) z rodu Slavníkovcov.

Sv. Vojtech,

muž ducha apoštolského,kňaz učený

a pokorný, t'ažko znášal mnohé pohanské zvyky medzi Čech
mí. Preto sa dvakrát zriekol biskupstva pražského a odišiel
do Rima, kde žil v kláštore. Keď sa na prianie kniežat'a Bole
Slava II. vracal z Rima do Prahy, dozvedel sa o povraždení
SVojich príbuzných. Odobral sa preto do Uhier, kde pokrstil
alebo birmoval Gejzovho syna sv. Štefana, prvého uhorského
ál'a. Z Uhier odišiel do Polska. Keď odišiel hlásat' evanjelium
Pohanským Prusom, bol od nich usmrtený 23. apríla 997. Jeho
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telesné pozostatky boly pochované v Hnezdne. Sviatok sv.
Vojtecha světí sa 23. apríla.

Poliaci.
Polské kmene, osadené v. Sliezsku a Krakov—
sku, patrily kedysi k Svátoplukovej riši. Odtial prišli k Po
liakom aj prví kresťanskí kňazi, Vlastné obrátenie Poliakov
začalo sa až r. 965, keď pósobením Dúbravky, dcéry českého
kniežaťa Boleslava I., prijal jej manžel, pol'ské knieža Mešek I.
(960—992), spolu s niektorými vel'možmi sv. krst. Působením
nemeckých kňazov šírilo sa kresťanstvo V.Polsku tak rýchlo,
že už r. 968 bolo zriadené biskupstvo v Paznani, r. 1000 vo Vra—
tislavi, Krakove a Kolobrehu &arcibiskupstvo v Hnezdne. Prvým
arcibiskupom hnezdenským bol brat sv. Vojtecha Gaudentius.

Polabskí

Slovania.

Polabskí Slovaniaa Pomo

rania poznali kresťanstvo od nemeckých susedov v X. storoči.
Nakol'ko sa Nemci chceli pomocou kresťanstva zmocnit ich
krajin, bránili sa tamojši Slovania vyše 200 rokov prijatiu
kresťanstva. Nakoniec boly tieto krajiny pomocou nemeckej
kolonizácie ponemčené.
Rusi.
Rusi poznali kresťanstvo od bulharských kňazov.
R. 957 sa dala V Carihrade pokrstiť ovdovelá kňažna kijevska
OI'ga (na meno Helena). Aj jej vnuk, knieža Vladimír (980——

1015) prijal kresťanstvo spolu so svojimi bojarmi. Staral sa
usilovné o pokrstenie svojho národa. Ničil pohanské modly, sta
val kostoly, kláštory a školy. Bulharski kňazi, ktorých povolal.
užívali slovanský liturgický jazyk. Prvé biskupstvo bolo zria—
dené v Kijeve a r. 1035 bolo povýšené za metropolu. Kijev
s biskupstvom a kláštormi stal sa východiskom krest'anskej
kultúry pre Ukrajinu a ostatné Rusko-. Byzantský rozkol r.
1054 nemal hneď za následok odklon Ruska od Rima. Až
v XII. st. pomocou ruských biskupov, ktorými sa stávali ro
dení Gréci, boli Rusi a Ukrajinci nepozorovane prevedeni do
rozkolu.
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Š 7. Pokresťanenie Slovákov.
Sv. Cyril a Metod, apoštoli Slovákov.22)
a) Počiatky kresťanstva na Slovensku.
Vla s ť Slo Vá k 0.v . Slováci bývajú pod Karpátmi asi
od V. st., najneskoršie od začiatku VI. storočia. Naši predkovia
mali hneď svoje kniežatá a neskór svojich král'ov. Tito udržo—
vali styky s kresťanským svetom v severnom Taliansku a v juž
nom Rakúsku. Novodobé Slovensko je iba malým pozostatkom
starého vel'kého Slovenska, ktoré sa rozprestieralo po váčšej
častí Dunajskej kotliny. V IX. storočí slovenský národ patril
medzi najváčšie slovanské národy. Slovenská kultůra šírila
sa v tom čase na juh a východ. Proti avarskému panstvu nad
slovanskými národmi a aj nad Slovákmi úspešne bojoval fran—
ský kupec Samo, ktorý zorganizoval povstanie proti Avarom,
ale po jeho smrti r. 658 znova sa dostali Slovania v Dunajskej
oblasti pod avarskú nadvládu. Definitivne porazil Avarov a vy
vrátil ich ríšu franský král' Karol Vel'ký r. 799. Tým sa dostali
podunajskí Slovania, medzi nimi aj Slováci, do okruhu záuj
mov mohutnej Franskej riše a otvorily sa cesty západnej kul—
22) Botto, J.: Slováci. Turč Sv. Martin, 1923. — Chaloupecký, V.:
Staré Slovensko. Bratislava, 1923. — Ginzel; Gesch. der beiden Sla
venap. Cyr. u. Methodus, 1861. — Gótz: Gesch. der Slavenapostel Kon
stantinus u. Methodus, 1896. — Pastrnek: Dějiny slov. apošt. Cyrila
& Methoda, 1902. — SnOpek: Konstantin Cyrill a Methoděj, slov. apoš—
tolové, 1908. — Chaloupecký: Slovenské diecese. Bratislava, 1928. —
Dvorník, Fr. : Les Slaves, Byzance et Rome au IX-e siecle. Paris, 1926.—
Dvorník, Fr.: Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de By
zance, 1933. ——Hodál, J.: Kostol Privinov

Nitra, 1933. — Stránsky—Cserenyey:

v Nitre

v pravom

svetle.

Dejiny biskupstva nitrianskeho.

Nitra, 1933. _—Ríša velkomoravská. Sostavil Stanislav, 1933. — Životy
Slovanských apoštolov Cyrila a Methoda. Panonsko-moravské legendy.
Preložil Stanislav. Bratislava, 1933.— Rapant: Pribynov nitr. kostelík.
_ratislava, 1941. — Ten istý: Traja synovia Svátoplukovi. Bratislava,
Eisner: Pravěk Slovenska. Bratislava, 1933. ——
Sasinek: Dejiny driev
nlfch národov na území terajšieho Uhorska. Turč. Sv. Martin, 1878. —
ldloz Dejiny Slovanstva. 1927. — Stanislav: Slovenská liturgia na Slo—
Ve_l_1_Sku
a sídlo Metodovo a Gorazdovo.

Bratislava,

Dellny Maďarů a uherského státu. Praha, 1934.

1941. — Macůrek:
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túre na Slovensko. Slovensko otvorilo sa pre misijnú činnost“
nemeckých misionárov, ktori šírenim evanjelia medzi našimi
predkami usilovali sa zaistit' Slovensko i politicky pre Franskú
ríšu. Tak už v VIII. st. vstupujú Slováci do vel'kej kresťan—
skej & tým aj kultúrnej rodiny europskej a dosahujú v nej
čestné miesto.
Najstarši známy ruský dejepisec Nestor (1056—1111), vy—
šlý zo strediska ruskej vzdelanosti z kláštora Pečera v Kijeve,
zachoval nám aj meno starého Slovenska. Vo svojom letopise
menuje Slovensko »Slovienskaja zemím, to jest slovenská
zem. Západné latinské pramene nazývajú Slovanov na sever—
nom brehu Dunaja Moravanmi, lebo krajina, ktorú obývali,
rozprestierala sa na obidvoch brechoch rieky Moravy. Východ—
né slovanské pramene nazývajú týchto Slovanov Slovenmi,
čo je starší tvar názvu Slovák, ktorý sa začína vyskytovat až
v XV. storoči.

Pribina.

Prvým známym slovenským vladárom bol

knieža Pribina, ktorý okolo r. 830 vládol nad slovenským
územím so sídlom V Nitre. Hoci bol ešte pohanom, dal postavit
v Nitre prvý známy krest'anský kostol na Slovensku, ktorý
posv'átil okolo r. 833 sol'nohradský arcibiskup Adalrám.

Mojmir.

Moravské knieža Mojmír (830—46) vyhnal

Pribinu z Nitry a zmocnil sa jeho územia, čím vytvoril okolo
r. 836 silný štát, ktorý sa nazýva Velká Morava. Vel'ká Mo—
rava rozprestierala sa na území Moravy a Slovenska, na juhu
presahovala hlboko pod južnú hranicu dnešného Slovenska.
Nástupcovia Mojmirovi podnikali výboje do susedných krajin,
podmaňovali si susedné slovanské kmene a tak zváčšovali úze
mie Velkej Moravy. Mojmír bol už krest'an a misijná činnosť
nemeckých kňazov mohla sa na Vel'kej Morave rozvíjat' bez
prekážok.
Vyhnaný Pribina našiel si priazeň nemeckého král'a Du
dovita Nemca, dal sa pokrstit' a od krála Budovita Nemca
(843—76)dostal kniežatstvo V.zadunajskej Panónii pri Blatnom
jazere, kde si Pribina postavil mocný hrad Blatnohrad. Po
svojom pokrstení bol Pribina horlivým krest'anom, postavil
viac kostolov, podporoval nemeckých misionárov a zriaďoval
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kláštory. Zomrel za záhadných okolnosti r. 861. Jeho nástup
com stal sa jeho syn Kocel' (861—74), ktorý pokračoval v šl'a
pajách svojho otca a múdro spravoval svoje kniežatstvo, obý
vané Slovákmi & Slovincami. Bol velkým priatel'om a podpo—
rovatel'om slovenských apoštolov sv. Cyrila & Metoda..

Rastislav.

Král' Budovít Nemec sosadil r. 846 Moj

míra a na jeho miesto dosadil Rastislava (846—870). Nový pa
novník Vel'kej Moravy zpočiatku zachovával priatel'ský pomer
k Nemeckej riši, ale zbadal, že nezávislost jeho krajiny je
obrozená. Múdry Rastislav zbadal, že nemecki misionári sú
nielen hlásatel'mi evanjelia medzi jeho l'udom, ale nástrojom
nemeckej mocenskej politiky v jeho krajine. Rozhodol sa preto
k historickému kroku: získat misionárov, ktorým by jeho l'ud
dobre rozumel, lebo pozoroval, že nemeckým kňazom rozumie
málo a preto aj pokresťaňovanie postupuje pomaly. Toto roz
hodnutie Rastislavovo malo nielen náboženský, ale aj politický
význam. Obrátil sa na pápeža Mikuláša I. s prosbou, aby mu
pápež poslal misionárov, ktori ovládajú slovanskú reč. Pápež
nemohol vyhovieť prosbe Rastislavovej, lebo takýchto kňazov
v Ríme nebolo. Preto sa Rastislav po porade so svojimi vel
možmi obrátil do Carihradu, kde vtedy vládol Michal III.
Rastislavova prosba znela: »Keďže náš ťud od pohanstva sa
odvrátil a kresťanského zákona sa drží, a učitel'a nemáme ta
kého, ktorý by nám v našom jazyku pravú viem krest'anskú
vysvetlil, aby sa aj iné strany, to vidžac, pripodobily nám,
pošli nám, vladyka, biskupa a učitel'a takého, lebo od vás na
všetky strany vždy dobrý zákon vychádza“ Michal III. rád vy
hovel prosbe Rastislavovej, lebo si chcel v jeho riši získat spo
jenca proti Bulharom, ktorí žili v nepriatel'skom pomere s By
zantskou rišou. Tak došlo k významnej misii bratov Konštan
tina a Metoda na VeI'kú Moravu. Velká Morava, ktorá dotial
Podliehala vplyvom západnej vzdelanosti, dostala sa do styku
S krest'anskou kultúrou východnou. Medzi oboma kulturami
nastalo zápolenie, z ktorého nakoniec vyšla víťazne kultůra
Zapadná a Slovensko dostalo sa natrvalo do okruhu západnej
latinskej kultúry.
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b) Sv. Cyril a Metod, Slovenski apoštoli.

Póvod

sv. bratov.

Byzantskýcisár MichalIII. po

veril vel'komoravskou rnisiou bratov Konštantína (kláštorným
menom Cyrila) a Metoda, ktori sa už osvedčili v podobných
poslaniach. Bratia pochádzali z vyššej úradnickej rodiny. Ich
otec bol zástupcem solunského stratéga (vojvodcu). Metod sa

narodil r. 815 a Konštantín r. 827. Študovali v Soluni a v Ca—

rihrade. Konštantín vynikal vo filozofii a stal sa profesorom
na univerzite v Carihrade. Metod bol správcom slovanskej
krajiny, ktorá patrila k byzantskému cisárstvu. Obaja bratia
ovládali slovanský jazyk. Po štátnom prevrate V Byzantsku
r. 856 zriekli sa obaja bratia verejného života a utiahli sa do
kláštora. Konštantín sa stal kňazom & Metod mal diakonské
svátenie. Znalost' slovanskej reči a náležité teologické vzdela
nie urobili ich schopnými stať sa dobrými misionármi sloven—
ského l'udu na Vel'kej Morave.

Príchod

na Vel'kú Moravu. Bratiasa náležite

pripravili na svoju misijnú cestu. Konštantin sostavil slovan—
ské písmo, zvané hlaholské, preložil do slovanskej reči naj
hlavnejšie čiastky Písma sv. & niektoré bohoslužobné knihy.
Po tejto priprave odobrali sa bratia na Vel'kú Moravu, nesúc
so sebou posvátné knihy, relikvie sv. Klementa, dary a list
pre Rastislava. Na Vel'kú Moravu prišli r. 863. Boli prijatí s vel'
kou okázalost'ou a dali sa hneď do apoštolskej práce. Naši pred—
kovia boli ich horlivými a oddanými žiakmi, lebo im dobre roz—
umeli. Náboženský život začal radostne prekvitať.
V R i rn e. Nemeckí kňazi zbadali, že Rastislav so svojim
l'udom pril'nul ku Konštantínovi a Metodovi & že tým ich ná
boženské i politické poslanie je skončené. Nechceli sa však
l'ahko vzdať svojho miesta. Začali horlivých bratov ohovárat
a obžalovali ich v Rime u pápeža, že učia bludy. Aby dokázali
svoju pravovernosť a dali si posvětit svojich žiakov, kto-rých
si vychovali a vyučili za kňazov, odobrali sa bratia so svojimi
žiakmi do Ríma. Cestou sa zastavili u Kocel'a, vyučili mu sú
cich mladikov za kňazov &pokračovali vo svojej ceste. V Rime
prijali bratov a ich sprievod slávnostným spósobom, lebo sa do
počuli, že bratia prinášajú so sebou ostatky sv. Klementa, tre

88

tieho nástupcu sv. Petra na rímskczn biskupskom stolci, ktoré
našiel Konštantín za svojej cesty ku Chazarom, vtedy žijúcim
na Kryme a v južnom Rusku.

Povolenie slovanskej liturgie.
II. (867—72) ——pápež Mikuláš

I. medzítým

PápežHadrián
zomrel ——dozve

del sa zo zpráv solunských bratov o ich úSpešnej misijnej čin
nosti, presvedčil sa o. ich pravovernosti, schválil r. 868 preklad
bohoslužebných knih do slovanského jazyka a položil ich na
oltár Panny Márie Snežnej, aby aj týmto činom dal najavo, že
aj slovanský jazyk patri do cirkevných obradov. Pápež sám
vysvětil Konštantína za biskupa. Metod a ostatní boli vysvá
tení za kňazov. Medzi nimi boli aj mnohi Slováci. Takto zví
ťazili solunskí bratia nad svojimi ohováračmi.
Biskup Konštantín, chorý a vysilený apoštolskou prácou,
cítil koniec svojho života. Vzdal sa v Ríme biskupskej hodnosti
a vstúpil do kláštora, kde dostal meno Cyril. Po 50 dňoch svoj
ho reholného života zomrel dňa 14. februára 869 vo veku 42
rokov. Bol pochovaný V kostole sv. Klementa neďaleko Co
lossea, posváteného krvou mučeníkov, s takou slávou, ako po
chovávali len pápežov. Pred svojou smrťou prosil Metoda, aby
po jeho smrti pokračoval v misijnej činnosti medzi našimi
predkami: »Hl'a, brat, dvoma spoločnikmi sme boli, jednu
brázdu ťahajúcimz', a ja na hrude padám, svoj deň skončivši.
Ty Horu [to jest kláštor na hore Olympel l'úbiš vel'mz'; ne
gpúšťaj
pre Horu učenia svojho, lebo čím móžeš skór spasený
yt' ?<<

Cyril hneď po svojej smrti bol uctievaný v Ríme ako
svatý. Jeho hrob v Rime je teraz neznámý. Na Velehrade na
Morave je uložená v kaplnke >>Cyrilke<<čiastka jeho ostatkov,
ktoré boly prinesené koncom XVI. st. 2 jeho hrobu v Ríme.

Sv. Metod

biskupom.

Na jeseň r. 869 bol vysvě

tený za biskupa Metod, aby pokračoval V započatom diele na
Verkej Morave. Aby slovanské národy na Morave, Slovensku
a,v Panónii neboly závislé od nemeckých biskupov, obnovil
papež pre ne biskupstvo v Sirmiu (severozápadne od Belehra
du), zaniklé za sťahovania národov, a ustanovil za jeho biskupa
etoda. Nemeckým biskupom sa to nelúbilo, a preto dali zajat
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biskupa Metoda na jeho ceste z Ríma a zle s ním zachádzali_
Keď sa to dozvedel pápež Ján VIII. (872—82),rozkázal Metoda
prepustit' na Slobodu & nemeckých biskupov potrestal. Pápež
sa domnjeval, že pričinou sporov je slovanská reč. Preto ju
vo svojom liste zakázal užívať pri bohoslužbách.

Svatopluk.

R. 870 došlo zatial' na Vel'kej Morave

k velkému prevratu. Nitrianske knieža Svatopluk zbavil svoj—
ho strýca Rastislava násilné trónu a vládol sám (870—94). Roz—
šíríl svoju moc 1 na Čechy a Krakovsko. Len Panónia zostala
v područí Nemcov. Metod tam nemal pristupu. Zato tým hor
livejšie pokračoval vo svojej práci na Vel'kej Morave. Pre
kladal d'alej Písmo sv., takže okolo r. 882 mali sme už preklad
celého Písma sv. okrem Makabejských knih. Vychoval & po—
sv'átil do konca svojho života vyše 200 slovanských kňazov
a diakonov. R. 874 pokrstil české knieža Bořivoja, ktorého
sestru, ako sa zdá, mal Svatopluk za manželku.

Znova

v Ríme.

Pomer medzi Svátoplukom a Meto

dom sa priostril, lebo prísny Metod káral jeho málo kresťan—
ský život. Nemecki kňazi boli k Svátoplukovi shovievavejší,
a preto si ich Svatopluk viacej obl'úbil. Oni využili priaznel
Svátoplukovej a začali znova boj proti Metodovi. Znova ho ob—
vinili v Ríme, že učí bludom. Preto sa Metod vydal znova na
cestu do Ríma. Pápež Ján VIII. sa presvedčil o pravovernosti
a horlivosti Metodovej a bulou »Industriae Tuae<< z júna 880
znova schválil slovanský jazyk ako liturgickú reč. To bolo
nové víťazstvo Metodovo proti osočovatel'om. Len Svatoplu
kovi a jeho dvoranom sa maly ohrady konat' latinsky. Na pria—
nie Svátoplukovo dal pápež posvátiť za biskupa pre Nitru ne
meckého kňaza Wichinga, ktorý mal byt podriadený Metodovi.
Miesto toho však Wiching strpčoval posledné dni života Me
todovho, usiloval sa zničit jeho dielo, odstrániť slovanskú li
turgiu & zaviesť miesto nej latinskú reč.
S m r t s v . M e t o d a . Metod cítil, že jeho síly slabnú
Na Kvetnú nedel'u 885 odobral sa do svojho chrámu, zasváte
ného Panne Márii, aby naposledy slúžil sv. omšu a rozlúčil S?
s duchovenstvolm &svojimi veriacirm'. Za svojho nástupcu určl1
slovenského kňaza Gorazda, vyznačujúceho sa nadanost'ou
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a horlivosťou. Potom 6. apríla po vyše 20—ročnej namáhavej
misijnej práci medzi našimi predkami zomrel vo veku 70 ro
kov, oplakávaný

slovenským

l'udom, lebo -——
ako hovori 1e

genda o jeho živote — »pre všetkých stal sa všetkým, aby
všetkých získala.
Hrob sv. Metoda nie je známy. Azda bol pochovaný v Ni
tre, kde bolo jeho sídlo. Církev vyhlásila oboch bratov, kto
rých ctia najma slovanské národy ako svojich apoštolov, za
svatých. Urobil tak pápež Ján X. (914—28). Vel'ký pápež Lev
XIII. vo svojej encyklike »Grande munus — Vznešená povin
nosť<<zo dňa 30. sept. 1880 vyzdvihol význam slovanských
apoštolov Cyrila & Metoda & ich úctu rozšíril na celý krest'an

ský svet. Ich sviatok svatí sa 5. júla.

c) Zánik Vel'kej Moravy a osud slovenskej liturgie.

Vyhnanie

Metodových

žiakov. Po Metodovej

smrti pridal sa Svatopluk úplne na stranu nemeckých kňazov,
zakázal slovanskú bohoslužbu a nakoniec vyhnal slovanských
kňazov zo svojej riše. Tito sa rozišli do Čiech, Chorvátska, Slo
vinska &najviac do Bulharska. Na konci Svátoplukovho života
dostala sa aj jeho riša do ťažkej situácie. Musel svoju rišu
bránit proti Výbojným maďarským kmeňom, ktoré koncom
IX. st. prišly z južných krajov Ruska a osadily sa v úrodnej
zadunajskej Panónii v bezprostrednom susedstve Vel'kej
Moravy.

Zánik

Velkej

Moravy.

Po Svátoplukovejsmrti

nastaly rozbroje medzi jeho synmi. Mojmir II. usiloval sa za
bezpečit svoju krajinu proti nepriatél'om. Musel sa vzdat' kra
lín, ktorých sa zmocnil jeho otec. Územie jeho riše sa zmen
šilo na rozlohu, akú mala Velká Morava za Rastislava. S Nem
Cami uzavrel r. 901 mier, ale neustálými vojnami vyčerpaná
a zoslabená ríša nevládala odolat' neustálým útokom maďar
Slšých vojsk, až nakoniec podl'ahla okolo r. 906. Mojmírova
rlša sa rozpadla a slovenský národ stratil svoju samostatnost,
na ktorú musel potom čakat' vyše 1000 rokov v tvrdom područí
&slúžiť cudzincom. Západná čiastka slovenského štátu dostala
sa pod moc českého, Východná pod moc uhorského štátu. Slo—
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vensko ani po strate politickej samostatnosti nestratilo svoj
význam. V X. a XI. st. tvorilo aj V novom štátnom útvare
uhorskom samostatné kniežatstvo. Kultúrne a nábožensky
vplývali Slováci na svojich barbarských a pohanských podma_
nitelov.

Pokresťanenie

Maďarov.

Maďarské kmene

turko-tatarského póvodu sjednotil Arpád, ktorý sa stal zakla
datel'om uhorského královského rodu arpádovského, vládnu—
ceho v Uhrách do začiatku XIV. storočia. Usadlým životom za
čali Maďari žiť po porážke, ktorú utrpeli od nemeckého král'a
Otu I. r. 955 pri Augsburgu. Z maďarských panovnikov prvý
sa dal pokrstiť Gejza (970—997). Maďari prijímali kresťanstvo
zo západu aj z Východu, až nakoniec prevládlo u nich kresťan
stvo západné, latinské. Medzi Maďarmi pósobil aj sv. Vojtech,
ktorý pokrstíl alebo birmoval aj Gejzovho syna Štefana, prvé
ho uhorského král'a (997—1038). Tento pochopil, že len pokres
t'anením jeho riše móže byť zabezpečená jej budúcnosť. Proto
sa usiloval čím skór pokresťaniť svoj národ, čo sa mu aj bez
váčšieho otrasu podarilo. Založil v Ostrihome arcibiskupstvo
(r. 1007) a niekol'ko biskupstiev. Prvým arcibiskupem stal sa
Radla Anastázius, druh. sv. Vojtecha & bývalý opát kláštora
v Břevnove, odkial, prišlo do Uhier 10 benediktínov, a sv. Šte
fan založil pre nich kláštor na Panónskej hore. Z tohto kláštora
vychádzali misionári medzi maďarský l'ud. Opátom kláštora
bol práve Radla Anastázius, prvý ostrihomský arcibiskup. Cir

kevná organizácia uhorského štátu nadvázovala na cirkevnú
organizáciu slovenskú z doby Velkomoravskej ríše. Tak sa Slo
váci zaslúžili o kultúrne a náboženské povznesenie Maďarov.

Š 8. Správa a život cirkevnýfs)

Zmenené

pomery.

Nové pomery, do ktorých sa

církev dostala na začiatku stredoveku, vyžiadaly si rozširenie
cirkevnej organizácie. Úzky vzťah medzi pápežstvom a obno
23) Thomassin:

Vetus et nova eccles. disciplína.

Mog., 1787. *"

Hinschius: System des kath. Kirchenrechtes. Strassburg, 1878.— Stutz:
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„eným Západným cisárstvom odrážal sa v celej cirkevnej or-
ganizácii a v cirkevnonáboženskom živote.
Zmenené pomery odzrkadl'ujú sa najmá V pápežstve ako.
najvyššej cirkevnej ustanovizm'. Zriadením Pápežského štátu
dostali pápeži váčšiu Slobodu a získali váčšiu autoritu & moc
aj navonok, získali význam politický. Rozhodujú o súcosti kan
didátov na panovnícke tróny, v prvom rade na cisársky trón.
Až korunovaním cisárov a panovnikov od pápežov nadobúdajú
panovníci svoju moc. Pápeži vystupujú ako najvyšši sudcovia
nad cisármi a panovníkmi. Na druhej strane cisári potvrdzujú
pápežskú volbu a im ako najvyššim hlavám kresťanských pa
novníkov podliehajú aj pápeži ako panovníci Papežského štátu.
Úpadok cisárskej moci prejavil sa aj v pápežstve. Medzi sebou
zápoliace šl'achtické rody v Itálii a v samom Ríme snažily sa
dosadzovať na pápežský stolec svojich privržencov bez ohl'adu
na cirkevné záujmy. Za týchto zmátkov stali sa pápežmi mu
žovia nehodní tohto vysokého úradu (napr. Sergius III.. Ján
XI. a XII.). Medzi vynikajúcimi pápežmi tohto obdobia prvé
miesto patri Mikulášovi I. (858—867), ktorý rázne a úspešne
obhájil pápežskú autoritu p_rotiFotiovi i proti pyšnému a ná
silníckemu arcibiskupovi ravenskému Jánovi, ktorého sosa
dením donútil k poslušnosti. S tou istou rozhodnosťou chránil
nerozlučnosť kresťanského manželstva proti Lotarovi II., lot
rinskému královi.

Kardináli.

Aby škodlivý vplyv svetských panovní

kov pri pápežskej vol'be bol obmedzený & tým cirkev uchrá—
nená pred nehodnými pápežmi, pápež Mikuláš II. (1059—1061)
ustanovil, že pápežov móže voliť iba sbor kardinálov. Kardi
G_esch.des kirchl. Benefizialwesen. Berlin, 1895. — Mast: Dogmatisch

historische Abhandlung uber die rechtl. Stellung der Erzbischófe in der
kath, Kirche, 1847. — Schneider:

Die bisch'ófl. Domkapitel Mainz, 1885.

“ Scháfer: Pfarrkirche u. Stift im deutschen M.-Alter, 1903.— Fehr:
Staat u. Kirche im frank. Reiche, 1869. — Hauck: Enstehung der

PISChofl.Fúrstenmacht, 1891. — Specht: Gesch. des Unterrichtswesens
1“ Deutschl. von den altesten Zeiten bis z. Mitte des 13. Jahrhats, 1885.

“ Siebengartner: Schriften u. Einrichtungen zur Bildung der Geistli

Chen, 1902. — Póschl: Bischofsgut u. mensa episcopalis, 1908. — Die
endgerichte in Deutschland. Mainz, 1907. — Patetta: Le ordalie, 1890.
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nálmi menovalí sa póvodne klerici každého biskupského kosto—
la. Toto pomenovanie sa neskor udržalo len v Ríme. Okolo r,
1000 sbor kardinálov tvorilo sedem rímskych diakonov, ktorí
sa starali o chudobných mesta, farári hlavných rimskych
kostolov a biskupi z okolia Ríma, ktoré tvorilo kedysi póvodnú
rímsku diecézu. Počet kardinálov kolísal, až sa ustálil na dneš_
nom počte 70. Kardináli tvoria poradný sbor pápežov.
K a n o n i c i . Poradným sborom a pomocníkmí biskupa
pri správe diecézy boli kanonici, ktorí tvorili kapitulu. Meno
kanonik dostali odtial', že žili podl'a určitých pravidiel (canon—:
pravidlo). Ich sbor bol nazvaný kapitolou, lebo pri každoden—
ných shromaždeniach sa čítala časť (caput : hlava) z pravidiel,
ktorými sa riadil život kanonikov. Ustanovizeň kanonikov za—
viedol sv. Chrodegang, biskup V Métach (1' 760), ktorý žil
s kňazmi svojho kostola na spósob rehoIného života a napisal pre
nich pravidlá života. Sv. Chrodeganga nasledovali aj iní bisku
pi a zakladali pri svojich biskupských kostoloch kapituly (sí—
delné kapituly, lebo boly v sídle biskupa). Neskór sa zakladaly
kapituly aj pri iných významných kostoloch (kapituly kole
giálne mimo sídla biskupovho, napr. u nás v Bratislave). Prvý
v sbore kanonikov sa nazýval prepošt (lat. praepositus : pred—
stavený). Pri správe rozsiahlych diecéz pomáhali biskupom vi—
diecki biskupi (chorepiscopus). Neskór delili biskupi svoje die
cézy na menšie obvody, spravované arcidekanmi; tieto sa zase
delily na dekanáty, spravované dekanmi. Dekani a arcidekani
spravovali svoje obvody podl'a smernic biskupových.

Tiene.

Závislost cirkvi od svetských panovnikov pri

dobrom ovoci mala aj mnoho zlých následkov. V kláštoroch
i medzi svetským kňazstvom uvol'nila sa disciplína. Kňazi usi
lovali sa dosiahnuť svoje úrady aj nečestným spósobom, pod—
plácaním, simoniou. Kňazi sa začali ženiť, hoci to cirkev znova
a znova zakazovala. Svetské vrchnosti braly neraz takýchto
kňazov do svojej ochrany, a preto církev mohla ťažko previesť
nápravu. Svetské vrchnosti stavaly totiž kostoly, zakladaly
fary, dotovaly ich majetkami (beneficiá), a považovaly sa preto
za pánov kostolov a fár a farárov považovaly za svojich slu'
žobníkov. Tým sa úsiliu cirkvi o nápravu vel'mi prekážalo. Na
úpadku cirkevnej disciplíny malo podiel aj sťahovanie národOV.
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_torýchnezošl'achtený život vplýval aj na cirkevnú disciplínu.
'o upoko-jeni pomerov začína sa v cirkvi hnutie za zlepšenie
irkevnej disciplíny, ktoré hnutie vyšlo začiatkom X. st. 2 kláš
gra Cluny a rozšírilo sa po celej Europe. Toto hnutie vyvrcho
„10a zvit'azilo v nasledujúcom období za pápeža Gregora VII.
S v e tl 0. Popri mnohých tónistých stránkach, ako zby
koch pohanstva

(povery, pástné právo, »božie súdy<<, lúpež—

_íctvo,súboje atď.), javí sa v náboženskomravnom živote ve
iacích tejto doby nejedna svetlá stránka: pevná viera, hlboká
božnost' a úprimná kajúcnost'; vel'ká obetavosť viedla veria—
ich k. zakladaniu kláštorov, kostolov a nemocnic. Keď aj cir
zevnemohla hneď odstrániť zbytky pohanského života, usilo
'ala sa ich aspoň mierniť, napr. zavedením »Božieho mierua
pax Dei, treuga Dei) : nikto nesmel siahnut' po zbrani od stredy
'ečera do rána V pondelok, V advente, vo vefkom póste, na
viatky vel'konočné a vianočné. Keď nepomohlo napominanie,
iahla církev k prísnym trestom: k exkomunikácii (vylúčenie
; cirkvi, kým sa previnilec nepolepšil) a k interdiktu (zákaz
rerejných bohoslužieb v meste alebo aj celom kraji na určitý
jas; mohol sa udel'ovat' iba krst V,pripade nutnosti a sviatosti
unierajúcich). Exkomunikácia mala za následok aj stratu ob
:ianskych práv. Vcelku sa dielo pokresťanenja súkromného
verejneho života nových barbarských národov v tomto období
>odarilo.

Š 9. Cirkevná veda a umenie.")
Literárny a vedecký život v církvi tohto obdobia v porov—
lani s literárnymi a vedeckými dielami zlatého veku staro
_ 24)Baumgartner: Die lateinische u. griechesche Literatur der christ.

fólker, 1904. —-Langen:

Johannes

von Damaskus,

1897. ——
Werner : A1

iuin u. sein Jht. Wien, 1881. —-Werner: Beda der Ehrwiirdige. Wien,
375-——
Maítre : Les écoles épisc0pales et monastiques de l' Occident de
mis Charlemagne jusqu' a Philippe Auguste, 1866. — Hablitzer: Raba
Eu_S
Maurus, 1906. —- Kleidermanns:
Petrus Damiani, 1882. — Biron:
aalnt Pierre Damien, 1908. — Kraus: Gesch. der christl. Kunst, 1897. —
nelnschmidt: Lehrb. der christl. Kunstgeschichte, 1910. — Lůtzeler,

úr:u.Yon Sinn der Bauformen. Freiburg, 1938. (Uvádza potrebnú litera
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kresťanskej literatúry je velmi chudobný ako vo východnej,
tak najmá V západnej časti cirkvi. Je to vysvetlitel'né nesmier—
nym vypětím duchovných sil v, predchádzajúcom období za
ťažkých dogmatických bojov, za ktorých boly vyriešené zá—
kladné problémy kresťanskej vierouky a mravouky.
Vý ch o d. Na východe jedine obrazoborecký spor vyvo—
lal čulejšiu literámu činnost?. Najváčšim teologom tohto ob—
dobia na východe bol sv. Ján Damašský (j“ okolo r. 749), zprvu

úradník, neskór mnich kláštora sv. Sábu v Jeruzaleme. Jeho
hlavný spis »Prameň vedomostí<<bol v stredoveku dlho zákla
dom vieroučných štúdii. Vel'kú učenosť 'prezrádzajú grécke
spisy carihradského patriarchu Fotia ('l' 891), nepriatel'a zá
padu a najma papežského primátu.

Západ.

Na Západe bola církev úplne zaujatá misijnou

činnosťou medzi germánskými a slovanskými národmi Europy,
ktoré prichádzaly bez duchovnej i hmotnej kultúry. V kresťan—
skom staroveku boly pre činnost' cirkvi celkom iné pomery. Cir
kev pracovala medzi národmi s vyspelou kultúrou grécko—
rimskou. Teraz musela církev začať od abecedy. Musela sa stať
učitelkou a vychovávatel'kou nových národov, ktorým musela
vštepovat' základné prvky všeobecnej vzdelanosti. Za sťahova—
nia národov spustly alebo úplne zanikly mnohé strediská vc
deckej a umeleckej činnosti.
Pri uvážení všetkých týchto ťažkosti a prekážok musíme
s úctou a obdivom hl'adieť na osvetovú a kultúrnu činnost
cirkvi aj v tomto období. Zasiala semeno, ktoré prinieslo bo
hatú úrodu V období nasledujúcom, keď církev v literature,
vede &umeni dosiahla vrcholného rozkvetu (obdobie scholasti
ky). Teraz sa cirkev venovala vybudovaniu školstva l'udového
a stredného. Pre vysoké školstvo mohla pripravovať iba pódu.
Pri kláštoroch boly školy kláštorné, pri farách farské, pri ka
pitulách kapitulské. Kňazi nadobúdali vzdelania na školách
biskupských a kláštorných. Pri panovnických dvoroch vznikly
školy dvorné (schola palatina). O rozvoj školstva zaslúžili Sa
vel'mi casár Karol Velký, ktorý na zriaďovanie škól kládol
velký důraz. Hlavným radcom Karolovým v školských veciach
bol Anglosas Alkuin (j“ 804). Kláštory boly zároveň strediskaml
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umeleckej činnosti, ktorú dodnes obdivujeme. Zo stavieb vy—
nikajú chrámy v Ravenne, sv. Marka v Benátkách a v Cáchách.
Celé vzdelanie bolo v rukách cirkvi. Kňazi viedli l'ud nielen
k zbožnosti, ale dávali mu aj základy všeobecnej vzdelanosti.
Medzi západnými učencami vynikli : anglosaský mnich
sv. Beda Venerabilis (i 735), otec anglického dejepisectva pre
svoj spis 0. cirkevných dejinách Anglov; Valafrid Strabo, opát
kláštora v. Reichenau pri Kostnici, básník a plodný spisovatel
(T849); Hrabanus Maurus, opát kláštora vo Fulde, neskor arci
biskup v Mohuči, právom považovaný v Nemecku za zakladate—
l'a školstva a vedy ('i' 856); Scotus Eriugena, vynikajúci všestran
nou učenosťou, najma filozofickou ('i' okolo r. 877); Flodoard,
kanonik v Remeši (Jr996); Gerbert, najváčší učenec X. st., arci—
biskup v Remeši a v Ravenne, od r. 999 pápež pod menom Sil
vester II. (“k1003); Peter Damiani, benediktinsky mnich, kar
dinál a biskup V.Ostii, duša obrodného hnutia v cirkvi v XI. st.
spolu s Hildebrandom, neskoršim pápežom Gregorom VII.
(T 1072).

Vlastný stredovek
(1073—1305)

Cirkev na vrchole duchovnej i svetskej
moci.

Prehlad.
Pápeži usilovali sa vyslobodiť cirkev z područia svetskej
moci. To sa im aj podarilo za prudkých bojov o investituru
so svetskými panovnikmi a kniežatmi. Pápežská moc dostúpila
v tomto období svojho vrcholu. Pápeži boli v XII. a XIII. st.
duchovnou i svetskou hlavou kresťanského západu. Nadšenie
za Svatá zem vyvolalo križiacke výpravy a vznik duchovných
rytierskych reholi. Proti novým bludom vystupujú noví bojov
níci v cirkvi: františkáni a dominikáni. K rozmachu cirkev
ných vied prispely nové vysoké školy — univerzity. Cirkev
mala v rukách školstvo l'udové, stredné i vysoké. Odkazmi ve
riacich a vlastnou prácou (kláštory) nadobudla cirkev rozsiah
lých majetkov. Duchovní hodnostári vládli na svojich úze
miach ako kniežatá, ini riadili osudy národov ako kancelári
a radcovia panovnikov. Najviac slávy, moci a lesku bolo, prav
da, na pápežskom dvore. Liturgia rozvila sa v ďalšie nové for
my. Cirkevné umenie rozvinulo sa v románský a gotický sloh
Bludné náuky začaly kalit náboženský život l'udu.
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š 10. Víťazstvo církvi v boji o investitúru
a jeho následky. Pápeži Gregor VII. a lnocent 111.25)
0 p r a v n é h n u t i e . J edenáste storočie prinieslo ťažké
zápasy o. postavenie cirkvi a duchovenstva v západnom kres
ťanstve. Mníšske opravné hnutie, šírené z kláštora Cluny, po
čalo vtedy pósobiť i na svetské kňazstvo. Žiadalo sa, aby sa
kňaz zásadne lišil od laika vyššou zbožnosťou &zvláštnym spó
sobom života. V očiach týchto horliteI'ov stávalo sa najma man
želstvo svetských kňazov pohoršlivým zjavom a najhorším
hriechom zdala sa im simonia, ziskavanie duchovných úradov
za úplatky. S pomocou cisára Henricha III. (1039—1056) na
dobudla clunyjská strana vplyvu i v Ríme. Cisár horljvo pod
poroval jej opravné snahy, netušiac, že ich úspech bude mať
ťažké dósledky i pre cisársku moc, ktorá od cisára Otu I. mala
sama nemalý vplyv na rímskych pápežov a ich volby. Už za
cisára Henricha IV. (1056—1106) prinieslo opravné hnutíe
svoje ovocie v tom, že pápež Mikuláš II., opierajúc sa o rady
toskánskeho mnicha Hildebranda, uviedol r. 1059 do života
nové nariadenie o pápežskej vol'be, ktorú vyhradil jedine kar
dinálskemu sboru.
G r e g 0 r V I I . R. 1073 nastúpil na pápežský stolec
mnich & kardinál Hildebrand, ktorý bol kancelárom šiestich
predošlých pápežov, ako Gregor VII. (1073—1085). Nový pápež
začal s celou vrúcnosťou bojovat za požiadavky reformnej stra
ny. Pomocou splnomocnených poslov (legátov) usiloval sa pre
35) Gfrórer: Papst Gregor VII. u. sein Zeitalter. Schaffhausen, 1895.
Fessler: Gregor VII. 11.die Kirchenfreiheit, 1850. -—Will: Die Anfánge
der Restauration der Kirche im 11. Jahrh. Marburg, 1859. — Martens:
G_FegorVII. sein Leben u. Wirken, 1894. — Meyer v. Knonau: Jahr
bucher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. u. Heinrich V. Leipzig,
1890—1908.— Hóhne:

Kaiser

Heinrich

IV., 1906. —-—
Bernheim:

Ormser Konkordat u. seine Vorurkunden,
“aDSt Innozenz'

III.

11. seiner

Zeitgenossen,

1906. — Hurter:
Hamburg,

Das

Gesch.

1834—42. -—

QI“ischar: Papst Innozenz III. u. seine Zeit, 1883.— Luchaire: Innocent
111—
Paris,

1904—8. ——Raumer:

Gesch. der Hohenstaufen.

Leipzig, 1878.
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viesť svoje reformné plány v západnej cirkvi. Neváhal použiť
trestu exkomunikácie proti odporcom svojich nariadeni, či išlo
o cirkevných alebo svetských hodnostárov. Presvedčil sa, že
najváčšou prekážkou poriadku a nápravy v církvi bolo obsa—
dzovanie cirkevných úradov panovníkmi a kniežatmi (inves—
titúra). Takto dosadeni hodnotári považovali sa viac za služob—
níkov panovníkov a kniežat, ako za služobnikov cirkvi. Preto
r. 1074 a 1075 pápež Gregor VII. nariadil: Kňaz, ktorý nado
budol cirkevný úrad za úplatok, zastáva ho neplatne a musi
sa ho vzdať; kňaz, ktorý je ženatý, nesmie konat' kňazské úko—
ny, nikto nemá od neho prijimat sviatosti a chodit' na jeho
omšu; nikto nesmie prijať cirkevný úrad od svetskej osoby.

Boj Gregora VII. a Henricha

IV. Tieto pa—

pežské dekréty vyvolaly prudký odpor u váčšiny duchovenstva,
šl'achty a panovníkov. Najmá sa im vzoprel nemecký cisár
Henrich IV., podporovaný vo svojom odpore vyšším nemeckým
a lombardským duchovenstvom. Bolo zrejme, že sa tento roz—
por nerozrieši bez tuhého boja. Cisár sa nemienil vzdat' najma
investitúry a vplyvu na obsadzovanie biskupstiev a opátstiev
v ríši. Pápež trval však na tom, že tento zvyk je hriešna simo
nia a volal cisára na zodpovednost. Na niektorých biskupov
a králových radcov vyriekol exkomunikáciu. Henrich IV. od—
povedal na toto sosadenim pápeža a tak sa začal tvrdý a roz
horčený boj okolo investúry. Pápež vyzval rišske kniežatá,
aby vypovedaly cisárovi poslušnosti. Kniežatá sa osvedčily, že
sa král'a zrieknu, ak nedosiahne do roka odpustenia od pápeža.
Cisár vídiac svoju zlú situáciu, vydal sa r. 1077 na cestu do Itá—
lie, aby si získal od pápeža odpustenie a sňatie klíatby, ktorú
pápež na neho uvalil. Predstierajúc úprimné pokánie, prosil
o odpustenie. Na mnohé prímluvy dal sa pápež obmákčiť a
v severoitalskom hrade Canosse cisárovi odpustil, čím si pápcž
vyrazil z ruky najváčšiu zbraň proti cisárovi. Rišske kniežatá sa
totiž tešily, že cisár nedosiahne odpustenia a že sa tak zbavia
neobl'úbeného cisára. Ukázalo sa, že pokánie cisárovo nef
bolo úprimné. Sotva opustil Canossu, začal boj proti pápežov1
znova. V Nemecku došlo k občianskej vojne, lebo čiastka knie
žat zvolila si nového cisára. V tejto vojne vyšiel cisár ako víťaz
Pápež stihol cisára novou kliatbou. Ten vtrho-l s vojskom do
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Itálie, dobyl Rím a ohrožoval pápeža v Anjelskom hrade.
V najváčšej tiesni prišiel pápežovi na pomoc normanský voj
vodca južnej Itálie Robert Guiscard a vyslobodil ho. Z nepo
kojného Ríma odišiel pápež do Salerna, kde r. 1085 zomrel
so slovami : »Miloval som spravodlivosť a nenávidel neprávosť;
preto zomieram vo vyhnanstve.<<

Wormský

konkordát.

Smrťou Gregora VII. boj

o práva cirkvi neprestal. Gregorovi nástupcovia pokračovali
v ňom s Henrichom IV., ktorý zomrel nesmierený s cirkvou
r. 1106, i s jeho synom Henrichom V. (1106—1125). Tvrdý zá
pas cirkvi o Slobodu, trvajúci 50 rokov, skončil sa za pápeža
Kalixta II. (1119—1124) smluvou vo Wormse na Rýne (Worm—

ský konkordát, Pactum Calixtinum). Smluva bola potvrdená
na IX. všeobecnej synode v Lateráne r. 1123. Boj o investituru
sa odohral aj v iných krajinách, ale tam nemal tak dramatický
priebeh ako v Nemecku.
Wormský konkordát znamenal strednú cestu medzi pápe
žovými nárokmi a zvykovým právom koruny. Ríšskych bisku
pov a opátov malo voliť príslušné duchovenstvo (kanonická
volba); král'ovi bol vyhradený len čiastočný vplyv na volbu;
odznaky duchovnej moci, berlu a prsteň, dával zvolenému pá
pež. Táto investitúra a posvátenie maly sa však, pokial' išlo
o Nemecko, udel'ovat' až vtedy, keď král' prijal od zvoleného
hodnostára prísahu vemosti & dal mu podáním žezla, odznaku
svetskej moci, právo vládnuť nad majetkami ríšskymi, spoje
nými s jeho dóstojnost'ou.
Za boja o investitúru v Nemecku snažili sa pápeži a reformná
strana rozvíjať svoje nároky i v ostatných krajinách západného
kresťanstva. Nedosiahli síce úplného víťazstva, ale ich úspechy
boly značné. Tažký zápas museli pápeži podstúpiť za panov
nikov z rodu štaufského, ktorí vládli v Nemecku od r. 1138 až
do r. 1268, keď posledný Štaufovec Konradin bol od Francúzov
porazený, zajatý a v Neapoli popravený.
I 11o c e n t I I I . Vrcholu moci dosiahla církev a pápežstvo
za pápeža Inocenta III. (1198—1216), muža vel'kých cie
IOV,ktorý sa snažil. o skutočnú teokraciu. Podla neho Petrov
nástupca mal mať nad krest'anstvom vrchnú moc ako rozhodca

a lenný pán všetkých panovnikov. Najmá o cisárstve dokazoval
podl'a korunovačného obradu, že pápež má právo skúmat'
správnost vol'by rímskeho cisára & ju potvrdzovat'. Vyhlasoval
sa nielen za nástupcu sv'. Petra, ale aj za zástupcu Boha na
zemi. Jeho bezúhonnost, mravná nezištnosť a spravodlivosť
k všetkým dodala mu takej vážnosti, že bol volaný za rozhodcu
v sporoch král'ov, kniežat i národov ako vrchný lenný pán ce
lého krest'anstva. Interdiktom a kliatbou donútil Filipa II.,
francúzskeho král'a, že prepustil nezákonnú manželku. Chránil
práva církvi & poddaných proti Jánovi Bezzemkovi, král'ovi
anglickému. Uskutočnil 4. križiacku výpravu. Urovnal spory
V uhorskej královskej rodine. V Čechách udelil r. 1204 král'ov—
skú důstojnost Přemyslovi Otakarovi I. Významná bola aj jeho
činnost' na poli cirkevnom. Previedol reformu pápežského dvo—
ra, kde zaviedol váčšiu jednoduchost & potlačil úplatnost' ku—
riálnych úradnikov. Usiloval sa () sjednotenie pravoslávnych
s cirkvou. Uznal &zaviedol nové rehole sv. Františka a sv. Do—
minika. Vrcholom, jeho cirkevnej činnosti bol slávny 12. vše—
obecný cirkevný snem, ktorý svolal na r. 1215 do Lateránu (4.
lateránsky snem). Na sneme bolo vyše 400 biskupov, 800 opá—
tov a vyslancov panovnickych dvorov. Snem vydal 70 dekrétov
vo veciach viery a mravov; potvrdil & objasnil staré krest'an
ské učenie o Sviatosti oltárnej; veriacim nariadil aspoň raz
do roka sa vyspovedat' a v čase vel'konočnom prijat' Sviatost'
oltárnu. (Teda spoveď nebola zavedená až na tomto sneme, ale
bolo nariadené aspoň raz do roka sa vyspovedať.) Pápež Ino—
cent III. zomrel na zimnicu r. 1216 & právom je nazvaný »uči—
tel'om a otcom národov<<.

Bojom o investitúru &zápasom so. štaufským rodom osved—
čilo pápežstvo svoju moc v krest'anstve. Zároveň vedelo utúžiť
sústavne závislost celého duchovenstva od rimskej kúrie a uro
bit' tak západnú církev univerzálnym, pevne stmeleným ústro
jom, podliehajúcim cirkevnému (kanonickému) právu.
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5 11. Križiacke výpravy

a ich význam pre církev a kultúru.")

Pričiny

križiackych

výprav.

Svátá zem,

najma J eruzalem, posvátená životom & vykupitel'ským dielom
Ježiša Krista, bola hneď v prvých dobách kresťanských ciel'om
mnohých zbožných pútnikov. Rastúca náboženská vrúcnosť pu—
dila v_priebehu XI. st. nemalý počet l'udí aj z vyššej spoločnosti
západoeuropskej k púťam do Palestiny. Arabskí Vládcovia,
ktorí sa zmocnili V.VII. st. Svátej zeme, tomu velmí nepreká
žali, lebo sami ťažili z týchto návštiev na poplatkoch, ktoré vy
berali od pútnikov. Pomery sa zhoršily, keď moc v predoázijskej
oblasti strhli na seba Seldžukovia, uralo-altajskí Turci, ktori sa
r. 1076 zmocnili Jeruzalema

& celej Svátej zeme. Tito s kres—

ťanmi zle zaobchádzali a posvátné miesta pustošili a znesvá
covali. Zprávy o týchto hrózach vyvolaly na Západe rozhod
nutie poslať na Východ vojenskú výpravu, ktorá by posvátné
miesta a palestinskych kresťanov vyslobodila z rúk neveria
cích. Seldžukovia ohrožovali aj Byzantskú rišu. Z Carihradu
obracali sa preto do Ríma o pomoc & pápež Urban

II. (1088——

1099) považoval túto chvil'u za vhodnú, aby pomocou Východu
postavil pápežstvo na čelo celého kresťanského sveta. Na cir
kevnom sneme V Clermonte v juhovýchodnej Francii vyzý—
val r. 1095 k výprave na oslobodenie Svátej zeme z rúk neve
riacich, slubujúc duchovně milosti všetkým, ktorí sa ako Boží
bojovníci so znakom kríža zúčastnia na výprave. Po pápežovej
reči akoby jednými ústami volali shromaždení: »Boh to chce<<
——
a tisíce na znamenie svojho rozhodnutia k výprave ihneď
si. pripinali križ na pravé rameno.
26) Recueil des historiens

des croisades. Paris, 1841—1906.——
Wilken:

Gesch. der Kreuzzúge. Leipzig, 1807—32.Michaud: Historie des croi
sades. Paris, '1849. ——
Kugler, B.: Gesch. der Kreuzzúge. Berlin, 1981. —

Prutz: Kulturgesch. der Kreuzziige. Berlin, 1883. — Schaube, A.: Han—
delgeschichte der romanischen Volker des Mittelmeergebietes biz zum
Ende der Kreuzzůge. Můnchen, 1906.— Schlee : Die Pápste u. die Kreuz—
zuge, 1893.
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Kazatelia širili toto vyzvanie po celej západnej Europe
8 prekvapujúcim účinkom. Osoby najrozličnejších stavov pri—
pinaly si križ a nedočkavo obracaly zraky k Východu. Toto
nadšeníe svedči o náboženskej vrúcnosti a zbožnosti stredo
vekých veriacich, o vedomi spo-lupatričnosti všetkých veria—
cich, o síle myšlienky jednoty stredovekej cirkvi. Okrem toho
na útrapy tejto ťažkej výpravy hl'adeli križiaci ako na výborný
prostriedok pokánia za hriechy. Našli sa medzi nimi aj taki,
ktori sa hlásili nie zo šlachetných pohnútok, ale skór z túžby
po dobrodružností, možnosti lahko sa obohatit a z nespokoj
nosti s domácími pomermi.

Prvá križiacka

výprava.

Prvá križiackavý

prava uskutočnila sa hneď r. 1096. Viedol ju lotrinský vo-jvodca
Bohumír z Bouillonu. Ten dobyl r. 1099 Palestinu a stal sa
král'om »Jeruzalemského král'ovstva<<, ktoré sa udržalo až do
r. 1187, keď sultán Saladin dobyl Jeruzalém a Sv'átú zem. Tak
bola Palestina skoro sto rokov znova kresťanskou krajinou.
Boly obnovené a vybudované nové chrámy a pútnici mohli ne—
rušene navštevovať posvátné miesta.
R. 1148 zmocnil sa mosulský sultán znova Edesy a ohro—
žoval križiacke královstvo Jeruzalémské. Preto pápež Eugen
II. vydal prevolanie k novej výprave. Nadšeným hlásatel'om
druhej výpravy bol slávny kazatel' z rehole cisterciánov, sv.
Bernard z Clairvaux. Pre zlú organizáciu, hlad a mor nepri
spela táto výprava velmi k upevneniu kresťanského panstva
vo Svátej zemi.
V XII. a XIII. st. boly podniknuté ďalšie križiacke vý
pravy, ale bez váčšich úspechov. Štvrtá križiacka výprava, pod
niknutá hlavne rytiermi z Francie v. r. 1202—1204, vóbec sa
do Palestiny nedostala. Pre neshody s Grékmi dobyli križiaci
Carihrad &zapálili ho. Potom založili na Balkáne tzv. Latinské
cisárstvo, ktorému urobil koniec cisár Michal Palaeologus
r. 1264.

Na piatej výprave v r. 1228—29 zúčastnil sa aj uhorský
král Ondrej II., v. ktorého vojsku bolo mnoho slovenských ze—
manov. Jeruzalem bol za tejto výpravy znova oslobodený, ale
nie na dlho, lebo r.' 1244 znova sa ho zmocnili Turci, kresťanské
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obyvatelstvo povraždili a posvátné miesta znesvátili a porú
cali. Na lyonskom sneme r. 1245 vyzýval pápež Inocent IV.
na novú výpravu, ale medzi západnými panovníkmi nebolo už
prvotného zápalu pre Svátú zem. Jedine francúzsky král Eu
dovít IX. sa dvakrát vypravil s križiakmi do Palestiny, ale tie
to výpravy sa skončily nešťastné. Za druhého t'aženia zomrel
sv. král' Ludovít na mor v Tunise. Zo Západu neprichádzala po—
moc a Turci neustále dorážali na križiacke pevnosti na Východe.
Jedna pevnost po druhej padala do ich rúk. R. 1291 zmocnili
sa Turci poslednej križiackej državy, mesta Akkonu. Od tých
čias zostala Palestina V moci Turkov až do r. 1917. Tak sa skon
čilo hnutie, ktoré vyšlo z Clermontu a cez dve storočia rozo
chvievalo západné kresťanstvo.

Význam križiackych

výprav.

So stránkyvo

jenskej križiacke výpravy stroskotaly. Svatá zem zostala v ru
kách neveriacich, hoci tieto výpravy stály mnoho l'udských
životov & nevypočitatelné materiálne obete. Príčinou týchto
neúspechov bola vzdialenost' Palestiny, presila mohamedánov,
nesvornosť vodcov, vierolomnost' Grékov, ktorí si robili nárok
na dobyté kraje, ďalej nezvyklé podnebie a mor. Vojensky pri
niesly aspoň to, že moc islamu, církvi a kresťanstvu nepriatel'
ského, bola zoslabená a tak jeho výbojná sila podlomená.
Aj pri vojenských neúspechoch zostanú križiacke výpravy
trvalým dokladom náboženskej horlivosti a obetavosti, akej
bola schopná len táto doba, doba všestranného rozkvetu cirkev
ného a náboženského. Popri náboženskom význame maly kri
žiacke výpravy ohromný význam pre vedu &vzdelanie, obchod
a hospodárstvo na Západe. Nastal čulejší styk medzi Západom
a Východom, ktorý bol dosial' na Západe obostrený akýmsi
pohádkovým leskom.

Križiacke

rehole.

S križiackymivýpravamisú

viselo založenie troch reholí, ktoré spojovaly život rehol'ný
s rytierskym. Boli to johaniti, templári a nemeckí rytieri. Ich
členovía zachovávali tri _obvyklé sluby & okrem toho bojovali
proti neveriacim. Každá z týchto reholí delila sa na rytierov —
bojovníkov, na kňazov — pre duchovnú správu rehole a na
bratov -———
ošetrovatel'ov

nemocných

pútnikov.

Znakom rytier
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skych reholí bol osemramenný križ rózne upravený. Na čele
rehole stál velmajster. Všetky tieto rehole vznikly v Palestine.
Ich cielom bolo chránit križiakmi dobyté posvátné miesta,
starat sa o pútnikov & poskytnúť im potrebné liečenie & uby—
tovanie vo svojich nemocniciach. Po strate Svátej zeme osadili
sa tito >>krížovníci<<V europských

krajinách.

Najm'á bolo vý—

znamné pósobenie nemeckých rytíerov, ktori sa po vyhnaní
z Palestiny usadili v Prusku a bojovali proti pohanom
okolitých krajin, upevnili kresťanstvo v. baltických krajinách
a založili si rehol'ný štát. Za reformácie ich veI'majster s čiast—
kou rehole odpadol k luteránom a zriadil svetské kniežatstvo.
Rehol'a templárov bola zrušená pričinenim francúzskeho král'a
Filipa IV. r. 1312.

g 12. Nové rehole a ich význam pre církev.
Dominikáni a františkáni.27)

N ové rehole.
Až do týchto čias boli benediktini je—
dinou rehol'ou na Západe. Rozmach náboženského života pri
niesol založenie nových reholí v tomto období. Duchovné re—
hole boly pre pápežov najlepšimi podporovatelmi reformy,
najlepšimi bojovnikmi proti bludom & podporovatelmi zbož
nosti a dobročinnosti, vied & umeni. Zakladanie reholí sa na
27) Heimbucher: Die Orden u. Kongregationen der kath. Kirche.
Paderborn, 1908. — Schreiber: Kurie u. Kloster im 12. Jahrh. 1910. ——
Lóbbel : Der Stifter der Kartáuserordens, der hl. Bruno aus Kóln. Můn—
ster, 1899.— Madeleine: Hist. de St. Norbert, 1894.— Mortier: Histoire

des maitres généraux de l' ordre des Freres Précheurs. Paris, 1903—1909.
Dórholt: Der Predigerorden u. seine Theologie. Munster, 1917. -—
Holzapfel, H.: Handbuch der Gesch. des Franziskanerordens. Freiburg.
1909.— Muller, K. : Die Anfánge des Minoritenordens u. der Bussbruder
schaften. Freiburg, 1885.— Hahn, U. : Gesch. der Ketzer im Mittelalter.
Stuttgart, 1845. — Dóllinger: Beitráge zur Sektengesch. Munchen, 1890.
— Reuter: Gesch. der Ausklárung im Mittelalter. Berlin 1875—1881.——
Douais : Les Albigeois. Paris, 1879. ——
Dieckhoff: Die Waldenser im MA.
Góttingen, 1851. — Schmidt, R.: Die Herkunf des Inquisitionsprozesses.
Freiburg, 1902. ——
Havet : L' hérésie et le bras séculier au moyen-áge.
Paris, 1881. — Hefele : Kardinal Ximenes. Tiibigen, 1951. ——
Lea : History

of the Inquisition of Spain. Neuyork, 1906—7.— Vacandard : L' inquisi
tion, 1909.— Guiraud, J.: L' inquisition médiévale. Paris, 1928.
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tolko rozšírilo, že lateránsky snem r. 1215 a. lyonský snem r.
1274 zakázaly alebo aspoň obmedzily zakladanie nových reholi.
Z významných reholi vznikly v tejto perióde: rehol'a cis
terciánov, založená r. 1098 v nehostinnej krajine Citeau ne
d'aleko Dijonu; k rozkvetu priviedol rehol'u sv. Bernard, ktorý
je považovaný za druhého zakladatel'a rehole, takže cisterciáni
bývajú nazývaní aj bernardinmi; rehol'a kartuziánov, založená
sv. Brunonom z Kolína (31101) v divokej púšti Chartreuse pri
Grenobli; rehol'a premonštrátov, založená sv. Norbertom ('i' 1134)
r. 1120 v Prémontré v diecéze laonskej. Tieto rehole sa rýchlo
rozšírily a znamenaly v_el'kýprinos nielen pre duchovný, ale
aj hospodarsky život.
Najvýznamnejšími rehol'ami, ktoré vznikly v tomto ob
dobí, boli dominikáni a františkáni. Ich poslanim bolo bojovat
proti bludom doby a venovať sa misiám medzi širokými vrstva
mi l'udu. Nakol'ko tieto rehole zavázovaly k chudobe nielen
jednotlivých rehol'nikov, ale aj kláštory, boly nazvané žobra—
vými reholami. Rehol'nici týchto reholi mali sa živit z dobro
činnosti a almužny veriacich.
D 0 m i n i k á n i . Rehofu dominikánsku čiže kazatelskú
založil sv. Dominik, ktorý pochádzal zo vznešeného španíel
skcho rodu. Keď sa presvedčil na cestách so svojím biskupom
po južnom Francúzsku, aké škody narobily cirkvi bludné náuky
albigénskych, rozhodol sa horlivým kázaním a dobrým prikla—
dom priviesť zvedených k pravej viere. Rozhodol sa založit
zvlastnu rehol'u kazatelskú, ktorej členovia, odtrhnuti sl'ubom
chudoby od pozemských majetkov a důkladným štúdiom pri—
praveni, úplne by sa venovali apoštolskej činnosti, kázaniu
a boju proti bludu. Cirkevné potvrdenie pre svoju rehol'u do—
stal od pápeža Honoria III. r. 1216. Rehola sa rozširila s neoby—
čajnou rýchlosťou. Sám sv. Dominik založil mnohé kláštory
vo Francúzsku, Taliansku a V Španielsku. Už po smrti sv. Do
minika (zomrel v Bologni r. 1221) mala rehola 8 provincií a 60
kláštorov. Rehol'né rúcho je biele s čiernym plášťom. Rehol'a
má tri oddelenia : prvý rád pre mužov, druhý rád pre ženy, treti
rád pre zbožných laikov, mužov i ženy, ktori žijú vo svete po—
dl'a predpísaných pravidiel v duchu sv. zakladatela, ktorý bol
za svatého vyhlášený už r. 1234.
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Dominikánisi ziskali vel'ké zásluhy v boji proti bludárom.
vo vnútornej aj vo vonkajšej misii, ako aj vo vedách &umeni.
Církvi dali vynikajúcich pápežov a učencov, ktori boli najváč—
šimi ozdobami univerzit, ako boli sv. Albert Vel'ký, sv. Tomáš
Akvinský a i.
F r a n t i š k á n i . Zakladatel'om rehole františkánskej
(Fratres minores) bol sv. František z Assisi. Jeho otec bol bo—
hatým kupcom. Pre Františkovu štedrosť, ktorú jeho otec po—
važoval za márnotratnosť, vydedil ho otec pred biskupom me—
sta. Potom žil sv. František z almužny a venoval sa úplne služ
be chudobných a nemocných. Sbieral dary pre obnovu malej

kaplnky pred hradbami mesta (Porciunkula), ktorá sa stala aj
koliskou františkánskej rehole. Tu počul slová, ktorými posie—
lal Ježíš Kristus svojich učenikov hlásat' evanjelium (Mat. 10,
8 a nasl.). Rozhodol sa ich doslovne plniť. Začal kázat pokánie
a pokoj. Onedlho pridali sa k nemu zbožní mužovia z Assisi
a založil spolok, ktorého členovia apoštolskou chudobou a ká
zaním pokánia mali posvácovať seba a svojich bližných. Svojim
druhom kládol sv. František na srdce okrem čistoty bezpod
mienečnú poslušnost k predstaveným a k cirkvi, ako aj úplnú
chudobu. Cirkevne bola rehol'a schválená pápežom Honoriom
III. r. 1223. Podobne ako dominikánska i františkánska rehola
mala tri oddelenia. Bratia, ktorým bolo najprisnejšie zakázané
mať akýkolvek majetok, žili z almužny a nosili hrubý, kapuc
ňou opatrený & povrazom prepásaný habit obyčajného Iudu.
Osobnost' sv. Františka

z Assisi, »miláčka Božžeho<<,patrí

medzi najžiarivejšie zjavy nielen svojej doby, ale aj všetkých
čias. Len málo svátcov malo taký vplyv na církev a spoločnosť
ako sv. František. Na všetko sa dival očami Božími & miloval
všetko srdcom Božím. Aj zvieratá miloval ako bratov & sestry
a ony prichádzaly k nemu bez strachu ako dieťa k otcovi. Jeho
jediným cielom bolo pripodobniť sa Kristovi & ziskať pre neho
všetkých. Tažká choroba zabránila mu odisť do Maroka, aby
získal mohamedánov pre Krista. Odobral sa do Palestiny,
kde zanechal svojich bratov ako strážcov sv. hrobu (dodnes sú
tam), a do Egypta. Po svojom návrate bol r. 1224 oslávený
stigmami (ranami) Kristovými. Po ťažkom telesnom utrpení
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zomrel vo veku 44 rokov v chráme Porciunkula
r. 1228 bol vyhlásený za svatého.

Dominikáni a františkáni

r. 1226. Už

v boji proti

b 1u (21
o m. Sv. Dominik &sv. František boli vyvolení od Boha,

aby zahojili rany, ktoré utrpela církev v tomto období od ne
bezpečných bludárov, a aby i veriacim i cirkvi ukázali správny
smer života. Medzi početnými bludmi tejto doby najnebezpeč—
nejšim bolo hnutie katarov a valdenských, ktoré hnutie ohro—
žovalo nielen cirkev, ale aj celý spoločenský poriadok doby.
Preto nebojovala proti nim len cirkev, ale aj svetské vlády.
Hnutie sa obrátilo zpočiatku proti bohatstvu predovšetkým
vyššieho duchovenstva a s ním Spojenému svetskému smýšl'a
niu, lesku a rozmarilému životu mnohých duchovných, upadlo
však neskor do vieroučných a mravoučných bludov. Vonkajšia
moc a lesk cirkvi zdaly sa privržencom tohto hnutia odpadom
od apoštolskej chudoby prvotnej cirkvi. To vyvolalo aj vznik
žobravých reholi, ktoré maly poblúdilcom ukázat' správne hod
notenie chudoby a bohatstva a príviest' ich horlivým kázanim
a dobrým prikladom na správnu cestu.

Katari.

Hnutie katarské rozmohlo sa v XII. storoči

v južnom Francúzsku. Toto hnutie je podobné hnutiu bulhar
ských bogomilov predošlej periódy. Privrženci tohto hnutia
nazvali sa katarmi čiže čistými, to jest pravými krest'anmi.
Podl'a ich hlavného strediska, mesta Albi, boli nazvani aj albi
génskymi. Koncom XII. st. rozširila sa sekta katarov po celej
strednej Europe, najm'á však v južnom Francúzsku. Držali sa.
prikreho dualizmu, zavrhli Starý zákon, učenie o zmřtvych—
vstani a o Najsvátejšej Trojici. Vykúpenie spočiva len v po
učeni, ktoré priniesol Ježiš, najvyšši tvor dobrého Boha. Na
kol'ko hmotu vyhlásili za zlo, zakazovali všetko, čo s hmotou
súvisí. Zavrhovali manželstvo ako prekážku spásy; poživanie
masa a usmrcovanie zvierat, lebo verili v sťahovanie duši; za—
mietali vojny a trest smrti; prisahu stavali na roveň vražde
a cudzoložstvu. Svetskú moc vyhlásili za diabolské zriadenie.
Prívženci delili sa na dokonalých a jednoduchých veriacich..
Prijatie medzi dokonalých dialo sa akýmsi duchovným krstom,
zvaným consolamentum. Toto consolamentum bolo nevyhnut—
nou, ale tiež jedinou podmienkou spásy. Jednoduchi veriaci
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sl'ubovali, že prijmú consolamentum aspoň pred smrťou, Neraz
sa stalo, že nemocní, ktorí príjali consolamentum, z obavy aby
sa po uzdravení nevrátili k svojmu predošlému životu, zdržovali
sa pokrmu a tak samovraždou pomaly urobili koniec svojmu ži—
votu (endura). Keď nepomáhalo poučovaníe, spojily sa cirkevná
a svetská vrchnost, aby násilím urobily koniec tejto nebezpeč—
nej sekte. Podarilo sa im to až v XIII. storoči, keď po vojen—
skom premožení katarov inkvizicia dokončila ích potlačenie.

Valdenski.

Druhou nebezpečnou sektou tohto obdo—

bia bolo hnutie valdenských, ktorého zakladatelom bol bohatý
lyonský kupec Peter Valdes (Jr 1197). Domnievajúc sa, že je po—
volaný k vyšším veciam, hoci bol laik bez teologického vzde—

lania, vystúpil ako kazatel pokánia. Získal si prívržencov
& utvoril s nimi spolok, ktorý sa nazýval »Chudobní z Lyonu<<.
Keď napomínania nepomohly, bol Valdes & jeho prívrženci
vyobcovaní z cirkvi. Odtrhli sa od cirkvi, začali sami udelovať
sviatost' pokánia & pomaly upadli do ďalších bludov. V mno—

hom sa podobali katarom, Za jediný prameň víery uznali len
Písmo svaté, zavrhli cirkevnú híerarchiu a celé církevné zría
deníe & bohoslužbu. Valdenskí sa rozšírili v južnom Francúz
sku, severnom Taliansku, v niektorých krajinách Nemecka,
v Čechách, Uhrách, Rakúsku a Polsku. Aj pri prenasledovaní
udržali sa valdenskí až do XVI. st., keď sa váčšinou pridali
k protestantizmu.

Církevná

inkvizicia.

Cirkevsa vždy usilovala

priviesť poblúdilých na správnu cestu poučovaním, napomí
naním alebo pomocou duchovných trestov (exkomunikácia,
interdikt). Odmietala použitie fyzického násih'a proti nábožen—
ským zblúdilcom. Aj v stredoveku vyriekol sv. Bernard krásnu
vetu o prijatí viery: »Fides suadenda est, non imponenda<<.
(Viera sa má radiť, nie nanucovať.) Nakolko však stredovekí
bludári ohrožovali nielen náboženstvo, ale aj celý sociálny
a štátny poriadok, považoval si štát za povinnost stíhat tých,
ktorých církev odsúdila ako bludárov. V duchu doby blud bol
považovaný aj za zločin proti štátu a ako taký prísne trestaný
ako vlastizrada.
Církev Vždy dbala o čistotu viery a nikto jej nemóže upie
rat' právo skúmať, či niektoré učenie sa srovnáva s jej učením,
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alebo sa mu protiví. Po zlých skúsenostiach so stredovskými
bludármi, rozhodla sa cirkev na synode toulonskej r. 1229
zriadiť proti kacírom zvláštny súd, tzv. inkvizičný súd, ktorý
by pátral po tajných bludároch, blud vyšetril, kacírov poučil,
zatvrdilých
odsúdil & odovzdal svetskej moci na po—
trestanie. Zpočiatku hlavný dozor nad inkvizičným súdom
mali biskupi vo svojich biskupstvách, neskoršie sveril pápež
inkviziciu reholi sv. Dominika. Tvrdošijm' kaciri boli v tomto
čase vel'mi prisne trestaní vězením, vyhnanstvom, zhabaním
majetku, niekedy aj smrťou, obyčajne upálením. V tých do—
bách, keď súdnictvo bolo dosť bezohl'adné a drsné a keď si
sektrári proti cirkvi i svetskej vrchnosti počínali násilne
a kruto, býval aj postup inkvizicie ——podla dnešných názo
rov —- niekedy krutý. Neslobodno však minulost merať me
radlom dneška. Je nesporné, že niektorí inkvizitori dopustili
sa pri svojej horlivosti určitých prechmatov, z toho však ne—
možno obviňovat' církev. Pápeži a biskupi zakročili prisne, keď
prechmaty boly zistené.

Španielska

inkvizicia.Zv1áštnu skupinuv de

jinách inkvizicie tvori španielska inkvizicia,ktorá je neskoršie
ho dáta. Zriadili ju s povolením pápežcvým španielsky král'
Ferdinand Katolícky (1479—1516)a královna Izabella Kastil
ská (1474—1504) r. 1478. Ciel' tejto inkvizicie bol viac poli

tický než náboženský. V stredoveku totiž prijímali židia a mo
hamedánski Mauri v Španielsku hromadne krst. Váčšinou sa
stali kresťanmi len na oko &škodili nad'alej záujmom kresťan—

ským a národným, najma keď sa dostali do cirkevných alebo
štátnych úradov. Ciel'om španielskej inkvizicie bolo vypátrat
takýchto tajných židov a mohamedánov, podozrivých vyšetrii?
&usvedčených obrátit alebo potrestat. Aj v tejto inkvizicii pů
sobili dominikáni &iní kňazi. Boli však podrobeni královi a slú
žili predovšetkým účelom štátnym. Táto inkvizicia stíhala
okrem nevery & kacírstva aj čarodejstvo, nemravnost, úžeru
&vel'zradu. Sám král' menoval hlavného inkvizitora, král' ustá
lil pravidlá súdu, rozsudok bol vynesený v jeho mene a maje
tok odsúdených tiež král' zhabal. Najmá o španielskej inkvi—
zícíi bývajú tvrdenia vel'mi prehnané, hoci jej tvrdost je ne
popieratel'ná. Pápeži a biskupi viackrát vystúpili proti niekto
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rým ukrutnostiam pri tejto inkvizicií páchaným a zazlievali
príliš prísne zakročovanie španielskych král'ov. Aj vysokí cir—
kevni hodnostári stali sa neraz obet'ou tejto inkvizicie. Cir—
kevná inkvizicia bola zrušená vo všetkých krajinách v XVIII.
a začiatkom XIX. storočía.

Trestanie bludárov svetskou vrchnosťou aj trestom smrti
schvalovali aj reformátori XVI. st., ako Luther, Melanchton,
Kalvín a i., hoci sa vyhlasovali za bojovníkov náboženskej slo—
body. Teda nemožno inkviziciu pripisovat' katolickej církvi.
ale duchu doby, ktorá takéto trestanie bludárov považovala
za prípustné, ba za povinnost cirkevnej a svetskej vrchnosti.
Naopak, katolícka církev usilovala sa čo najviac zamedzit' pre
chmaty pri inkvizicii. Za 4-ročnej vlády Kalvínovej V Ženeve.
ktorá vtedy mala 18.000 obyvatel'ov, bolo uvaznené pre podo—
zrenie z bludu na 800—900 obyvatel'ov, vynesené bolo 76 roz—
sudkov smrti upálením a 58 rozsudkov smrti iným spósobom.
Jedna z posledných popráv pre kúzelníctvo bola r. 1782 v pro-

testantskom kantone Glarus.

Š 13. Veda a umenie chlúbou v stredovekej cirkvi.28)

Stredoveké

univerzity.

Až do 13.st. bola cir

kev výlučnou pestovatel'kou vied a umeni. Až zakladaním miesi
23) Denifle: Die Entstehung der Universitaten des Mittelalters bis
1400. Berlín, 1885. — Kaufmann: Gesch. der deutschen Universitáten.
Stuttgart, 1888 a 1896.— Paulsen, F.: Gesch. des gelehrten Unterrichts
auf den deutschen Schulen u. Universit. vom Ausgang des Mittelalters
bis zur Gegenwart. Leipzig, 1896/97. — Uberweg-Baumgarten: Gesch.
der Philos. der patristischen und scholastischen Zeit. Berlin, 1915. —
Grabmann, M.: Gesch. der scholastischen Methode. Freiburg, 1889. -—
Martigné: La scolastique et les traditions franciscaines, 1889. -— Ser—
tillanges : S. Thomas ď Aquin. Paris, 1910. — Lemmens : Der. hl. Bona—
ventura,

1909. —- Seeberg:

Die Theologie

des Duns

Scotus,

1900. ——

Vacandard: Vie die saint Bernard de Clairvaux, 1895.— Haluza: Der
hl. Bernhard, 1906. — Kraus:

Gesch. d. christl. Kunst. Freiburg, 1895. ——

Otte: Handb. d. kirchl. Kunstarcháologie d. deutsch. MA. Leipzig.
1883—4.— Jakob: Die Kunst i. Dienste der Kirche. Landsh., 1901. *
Holtzinger: Die altchristl. Architektur. Stuttgart, 1899._ Wagner, VI.:
Dejiny výtvarného umenia na Slovenssu. Trnava, 1930.— Kraus : Dante.
sein Leben u. sein Werk, 1897. _—Viď aj pozn. 24.
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začína sa ujimať mestská škola. Aj tieto mestské školy boly
dlho vedené kňazmi. Cirkevné školstvo vo vlastnom stredo
veku dosiahlo svojho vrcholu. Niektoré katedrálne &kláštomé
školy získaly si takú slávnu povesť, že sa do nich schádzali
žiaci z ďalekých krajin. Tak vznikly stredoveke univerzity,
čiže spoločenstvo učiteI'ov &žiakov (universitas magistrorum et
scholarium); len neskór slovo univerzita znamenalo zastúpenie
všetkých vedeckých odborov. Najstaršie univerzity boly: le
kárska v Salerne v XI. st. právnická v Bologni &bohoslovecká
v Pariži, ktoré vznikly v XII. storoči. Koncom XII. st. začaly
sa skoro na každej univerzite pestovať všetky známe vedecké
odbory. Tak vznikly univerzitné fakulty: bohoslovecká, práv
nická, lekárska a filozofická. Toto rozdelenie bolo zavedené
najsamprv na univerzite v Pariži a po parižskom vzore sa or
ganizovaly aj ostatné univerzity. Do r. 1303 bolo v Europe za
ložené na 30 univerzit. Všetky boly póvodu cirkevného a učili
na nich všade rehoI'níci a svetski kňazi. Bez pápežského po
volenia nemohla byť založená univerzita. Pápeži a panovníci
dávali univerzitám značné majetky a rózne výsady. Pri uni
verzitách vznikaly internáty (kolégiá), kde mali študenti uby—
tovanie a stravovanie & žili pod dozorom osvedčených vycho
vávatel'ov. Prvý takýto internát zriadil pri parižskej univerzite
Róbert zo Sorbony, kaplán francúzskeho krála Eudovita IX.
Na jeho pamiatku bola parižska univerzita pomenovaná Sor
bona.
Na čele univerzity stál kancelár, neskór rektor. Na čele
fakulty bol dekan. Poslucháči i profesori delili sa podl'a ná
rodnosti na národy. Označovanie národnosti zamieňalo sa často
so štátnou prislušnosťou.

Scholastika.

Stredom vied na univerzitebola teo

logia, bohoveda, ktorá sa stykom s arabskou a byzantskou
vzdelanosťou za križiackych výprav nebývale rozvinula. Vznik
bludov, ktoré bolo treba vyvracať, prispel tiež nepriamo k roz—
voju. teologie. Na základe filozofie, najma Aristotelovej, Písma
sv. a svátých Otcov objasňovali a dokazovali teologovia roz—
umovo (filozofický) články kresťanskej viery a uvádzali ich
do pevnej sústavy. Tomuto spósobu štúdia teologie a filozofie
hovoríme scholastika, lebo sa vyvinula na školách (schola)
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a bola podávaná školským spósobom. Vedúcou myšlienkou
scholastiky bolo, že viera & rozum (veda) si nemóžu odporovat,
lebo obidve sú od Boha. Otcom scholastiky býva nazývaný
sv. Anzelm, arcibiskup canterburský (Jr1109). Najváčšimi scho—
lastikmi z rehole dominikánskej boli sv. Albert Vel'ký (T 1280)
a sv. Tomáš Akvinský ('l' 1274), ku ktorým sa dóstojne radia

dvaja zástupcovia františkánskej rehole: Alexander Halesský
(T 1245) a sv. Bonaventúra

S v. A 1b e rt

(T 1274).

V e l'ký

pochádzal zo šl'achtického rodu

zo Švábska (nar. 1193) a vyučoval filozofiu & teologiu na via—

cerých školách, najma na univerzite v Kolíne nad Rýnom
a v Pariži. Bol dva roky biskupem v Rezne, ale svojho biskup—
ského úradu sa zriekol a venoval sa znova vyučovaniu. Vy—
nikol vo filozofii, teologii a prírodných vedách (botanik). Jeho
najvýznamnejším žiakom bol sv. Tomáš Akvinský. Zomrel r.
1280. Za svatého a cirkevného učitela bol vyhlásený r. 1931
od pápeža Pia XI.
S V. T 0 m á š A k v i n s k ý narodil sa ako syn šl'achtica
neďaleko Neapola r. 1225. Učil filozofiu a teologiu na viace
rých univerzitách. Náuku Aristotelovu očistil od omylov a do
plnil ju učením sv. Otcov. Vypracoval sústavu kresť. filozofie
a teologie, ktorá sa stala smerodajnou v ďalších storočiach pre
cirkevnú teologiu a filozofiu. Vynikol ako učitel', kazatel' a spi
sovatel'. Jeho hlavné diela sú Summa proti pohanom a Summa
bohovedná. Pre hlboké, l'udské schopnosti prevyšujúce preni
kanie do božských právd, dostalo sa sv. Tomášovi Akv. názvu
»anjelský doktora. Zomrel na ceste na lyonský cirkevný snem
r. 1274, vo veku 49 rokov. Pápež Lev XIII. znova odporučil
r. 1879 sv. Tomáša Akv. za vzor študujúcej mládeži, jeho uče
nie za bezpečné vodidlo katolickej teologie a filozofie a vyhlá
sil ho za patróna všetkých katolických štúdii.

S v. B onaventúra,

vrstovniksv. TomášaAkv., žiak

Alexandra Halesského, učil teologiu na univerzite v Paríži
a stal sa generálnym predstaveným františkánskej rehole
a kardinálom. Na lyonskom sneme r. 1274 bolo mu sverené
vyjednávanie o úniu s Grékmi. Zomrel počas snemu r. 1274.
VVVVV
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M y 5 t i k &. Okrem scholastiky- kvitla v stredovekých
kláštoroch mystika. Slovo mystika je odvodené od gréckeho
slova >>myein<<,to jest hlbať o niečom so zavretými

očami.

Mystikou rozumieme zbožné, vonkajšim svetom nerušené
hlbanie o pravdách zjavenia Božieho. Mystici usilovali sa týmto
vnorením sa do večných právd Božích príníesť rozumu svetlo,
posilu pre vól'u a predovšetkým cvičenie sa V zbožnosti. Kým
scholastici snažili sa preniknúť pravdy Božie rozumom, mystici
robili to viac citom, vnútorným zážitkom. Scholastika a mysti
ka neboly však smery protichodné, skór sa doplňovaly. Váčšina
scholastikov bola zároveň velkými mystikmi. Medzi najváčších
mystikov stredoveku patria sv. Bernard a sv. Bonaventúra.
Medzi mystikov patrily aj mnohé stredoveké světice, u ktorých
toto citové prenikanie do večných právd dobre odpovedalo
ich ženskej povahe. Najkrajším kvetom stredovekej mystiky
je zlatá knížka »Nasledovanie Krista“ od Tomáša Kempen—
ského (T 1471), ktorá popri Písme sv. patrí medzi najrozšire
nejšie a najobl'úbenejšíe knihy kresťanstva. Teší sa úcte nielen
u katolíkov, ale aj u protestantov.
S v . B e r n a r d narodil sa zo šlachtického rodu ned'aleko
Dijonu. Vstúpil do kláštora v Citeau. Pre mimoriadne nadanie
a svátost života už v.mladom veku 25 rokov stal sa opátom
kláštora v Clairvaux v dolnej Champagní. Preslávil sa ako vy—
nikajúci kazatel', ktorý tiež rozníetil všeobecné nadšenie za
druhů križiacku výpravu. Jeho slovám a radám naslúchali pá
peži, cisári a panovníci. J eho.mystické spisy sú prevážne prak—
tického rázu. Jeho snaha smeruje viac k vrúcnejšej láske
k Bohu než k. hlbšiemu rozumovému poznávaniu večných
právd. Veriaci ho považovali za svátca už za jeho života (11153)
Scholastika a mystika vychovala nielen vel'kých učencov,
ale aj celý rad svátcov & svátíc, ktorí zostanú navždy pýchou
cirkvi. Časom sa scholastika zvrhla na malicherné hádky, čo za
vinilo jej úpadok & podceňovanie. Vo svojom rozkvete je však
chlúbou nielen cirkevnej vedy, ale vedy vóbec.
C i r k e v n e u m e n i e . Popri vede zanechala stredo
VEká církev nehynúce pomníky umenia stavitel'ského, sochár—
Skeho a umeleckých remesiel. Tieto pamiatky nie sú len pom
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níkmí umeleckej vyspelosti, ale aj dókazom hlbokého nábo—
ženského cítenia stredoveku. Všeobecné zvýšenie blahobytu,
rozvoj a bohatstvo miest prispely k rozmachu umenia.
B a z i l i k y. Až do XI st. boly bohoslužobné budovy sta—
vané v. slohu bazilikovom alebo ako centrálne čiže kruhové
stavby. Vzorom kresťanských bazilik boly verejné rimske bu—
dovy (súdne budovy, tržnice), s královskou nádherou zbudova—
né. Odtial' aj názov týchto budov, lebo slovo bazilika je odvo—
dené od gr. slova basiléus -—král'. Kresťanstvo si prispósobilo
tieto stavby bohoslužobným účelom, pričom oltár bol stredisko-m
celej budovy, ktorá mala slúžiť za shromaždište veriacich k spo
ločnej bohoslužbe. Pódorysom baziliky bol obyčajne obdlžnik,
končiaci sa polokruhovým oblúkom (apsis). Inokedy k hlavnej
lodi bola umiestená priečna loď, takže budova dostala tvar pís
meny T alebo križa. Baziliky boly alebo bez povál, alebo maly
ploché drevené povaly, nádherne zdobené. Najváčšou &najkraj
šou bazilikou je chrám sv. Pavla v Ríme ; jednou z najstarších
& najpozoruhodnejších bazilik je chrám sv. Klementa v Ríme.
S 10 h c e n t r á 1n y .

Vedl'a slohu bazilikového

vysky—

tuje sa už v najstaršej dobe sloh centrálny, pri ktorom stavba
sa rozkladá od stredu v. podobe kruhu, štvorca, osemuholnika
alebo rovnoramenného križa. Tohto spósobu stavby užívalo sa
hlavne pri stavbách baptistérii a náhrobných kaplniek. V tomto
slohu bola postavená aj královská kaplnka v Cáchách, obl'ú—
benom sídle cisára Karola Vel'kého. Bola to osemhranná budo—
va so stlpmi, privezenými z Itálie, prvá monumentálna stavba
na europskom Severe.
S 10 h b y z a n t s k ý .

Súčasne so slohom bazilikovým

vyvijal sa vo východnej Rímskej riši sloh byzantský, nazvaný
tak dl'a novšieho mena tejto ríše. Bol to sloh centrálny, i keď
pódorys mal tvar štvorca alebo obdlžnika. Celú stavbu sjedno
covala hlavná baňa (kupola). Najkrajšou pamiatkou byzantské—
ho slohu je Chrám Božej Múdrosti v Carihrade, postavený cisá—
rom Justiniánom I. (j“ 565), premenený od r. 1453 na mohame
dánsku mešitu.
Slo h r o m á n s k y. Okolo r. 1000 prechádza bazilikový
sloh v sloh románsky, ktorý v tomto období dostupuje svojho

lló

vrcholu. Charakteristickou známkou románského slohu je polo
kruhový oblúk, ktorý sa uplatňuje v klenbe, oknách, portále
a vůbec v každej ozdobe. Miesto plochej povaly uživa sa klenby.
Pódorys chrámu má podobu obdlžnikového kríža ako pri bazi
likovom slohu. Dalšou novinkou sú veže, ktoré tvoria súčiast—
ku stavby. Presbytérium s hlavným oltárom býva vyvýšené
a pod ním je kaplnka, zvaná krypta. Vchod do chrámu (portál)
býva nádherné zdobený.
Najkrajšie pamiatky románskeho slohu v Nemecku sú:
dómy v Spyre, vo Wormse, v Mohuči &Trevíre ; vo Francúzsku
chrámy v_Toulouse, Cluny, Autun; v Taliansku dómy v Pise,
Ferrare, Modene, Parme, vo Verone; na Slovensku katedrálny
chrám v Spišskej Kapitule, chrám vo Sv. Beňadiku a v Deákov
ciach; v Čechách a na Morave boly početné románské stavby,
ale boly zničené a spustly za husitských vo—jen.
S 10 h g 0 t i c k ý . V polovici XII. st. prechádza román
sky sloh v severnom Francúzsku v sloh gotický, ktorý v XIII.
& XIV. st. ovláda celú oblasť západného krest'anstva & svojím
vertikálnym zameranim je o—drazom
náboženského vzletu, vrúc
ne sa vznášajúceho k nadzemským výšinám. Charakteristický
mi známkami gotického slohu sú: lomený oblúk, štíhlosť, bo
hatá členitost (vežičky na strechách a vežiach), oporné piliere,
kružby vo vel'kých oknách & l'ahká rebrovitá klenba. Kým ro
mánské stavby pósobia svojou ťažkou hmotnosťou, gotické stav
by vyznačujú sa Yahkosťou,vznosnosťou a odhmotnením.
Vo Francúzsku dozrel gotický sloh v stavbe vel'kolepých
katedrál, ako bol chrám Matky Božej v Pariži, katedrála remeš
ská, chartreská a amienská. V susednom Nemecku zvláštny vý
znam mal dóm strasburský, kolínsky a ulmský. V Nemecku dol
nom, kde nebolo dosť kameňa, stavaly sa monumentálne bu
dovy z tehiel. a tamojšia gotika nadobudla tým zvláštnej odliš
nosti. To platí ešte Viac 0. Taliansku, kde u velkých chrámov,
ako boly dómy vo Florencii, Siene, Orviete a Miláne, členenie
stavby opornou sústavou nerobilo sa tak výrazne ako vo Fran
cúzsku. Slovensko, najma Spiš, bolo vel'mi bohaté na gotické
stavby. Sú však z doby neskoršej. Najvýznamnejšími sú dómy

v Košiciach, Bratislave, Trnave a Prešove, ako aj kostoly v Le—
voči a Bardejove. V. Čechách najkrajšími gotickými stavbami
sú chrám sv. Víta v Prahe a chrám sv, Barbory v Kutnej Hore.
Na Morave vynikajú chrámy sv. Petra a sv. Jakuba v Brne,
sv. Václava V Olomouci a sv. Mauricia v Kroměříži.
Okrem cirkevných stavieb stavajú sa aj nádherné stavby.
svetské, hrady, zámky a iné verejné a Súkromné budovy.
M a l i a r i . Najvynikajúcejšími maliarmi stredoveku je
talianska maliarska trojica : Leonardo da Vinci (+ 1519), Michel—
angelo (1' 1564) a Raffael (T 1520 vo veku 37 rokov).

P 0 é z i a . Najvynikajúcejším básnikom stredoveku bol
Dante, ktorý sa stal nesmrtelným svojou Božskou komédiou.
Dante pochádzal z Florencie a zomrel v Ravenne r. 1321. Vo
svojej trojdielnej básni opisuje Dante duše zomrelých v pekle,
očistci a v nebi a ukazuje cestu, ktorú hriešnik musí vykonat,
aby sa dostal z hriechu k blaženosti. Zároveň ukazuje na pokles
ky a nedostatky v živote cirkevnom a štátnom a podnecuje
k zdravej reforme. Varovný hlas Danteho bol na mieste, ako to
ukázalo nasledujúce obdobie — neskorý stredovek, keď nastal
v cirkevnom živote povážlivý úpadok a zmátok práve preto,
že včas nebola prevedená zdravá reforma.

Neskorý stredovek
(1305—1517)

Upadok cirkevnej vážnosti a predzvesť
novej doby.
Prehťad.
Tažké zápasy medzi pápežstvom a svetskými panovnikmi
v predchádzajúcom obdobi otriasly vážnost cirkvi i svetskej
moci. Prebúdzajúce sa národně uvedomovanie zoslabilo jedno
tu kresťanskej Europy. Národy a štáty dávajú prednost vlast
ným záujmom pred záujmami celku. Francúzski králi sa posta
vili prvi proti svetskej nadvláde pápežov. Nanútený pobyt pá
pežov vo Francii v Avignone otriasol aj cirkevnú autoritu pá
pežov. To spósobilo v západnej cirkvi vel'kú schizmu, ktorá
mala za následok vznik konciliárnej myšlienky čiže učenia,
že všeobecné synody cirkevné stoja nad autoritou pápežov.
Smutné pomery v cirkvi vyvolaly heretické hnutie Viklefova
a Husovo, ktoré silne rozvirilo náboženský život a pripravovalo
reformáciu XVI. stor. Výboje Turkov na Balkáne a v Uhrách
narobily mnoho škód cirkvi a ukázaly, že europské kresťanské
národy nevedely sa už nadchnút do boja proti spoločnému ne
priatelovi. Humanizmus povzniesol štúdium Písma sv. a sv. Ot
cov, ale na druhej strane svojim priklonom k pohanskému du
chu antiky oslabil vnútornú odolnost cirkvi. Vynajdenie knih
tlače umožňovalo rýchle širenie nových myšlienok do širokých
kruhov. Vzdelanosť stala sa pristupnou aj laikom, ktori sa po
tom usilovali odstrániť vplyv duchovenstva v štátnej správe,
ba pomáhali r_adipanovnikom v boji proti zasahovaniu cirkev
nej vrchnosti do svetských záležitosti panovnikov. Popri mno
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hých tieňoch, súkromný i verejný život mal ešte stále kresťan
ský ráz. Dobri pozorovatelia však videli, že sa pomaly šťahujú
ťažké mraky k búrke, ktorá sa aj skutočne vzniesla na začiatku
XVI. st. nad kresťanskou Europou.

š 14. Úpadok pápežskej moci a jeho následky pre církev.
Pápeži v Avignone a velká západná schizmafg)
Za ťažkých bojov pápežov s panovníkmi z rodu Štaufovcov
obracali sa pápeži o pomoc k francúzskym král'om. Tým sa do
stalo pápežstvo pod vplyv a závislosť francúzskych panovníkov,
ktori si chceli zaistiť rozhodný vplyv na cirkevné záležitosti,
najma na obsadzovam'e papežského stolca. Túto závislost pápe—
žov od Francúzska ťažko nieslo najma susedné Nemecko, kde
rástla nespokojnosť s takýmito cirkevnými pomermi. Nemecko
sa stále Viac odcudzovalo Rímu a cirkvi, až nakoniec táto ne—
spokojnosť prepukla v Nemecku v tragickej náboženskej revo—
lúcii XVI. storočia.
B o n i f á c V I I I . Smutná tragédia pápežstva v tomto
období začína sa za pápeža Bonifáca VIII. (1294—1303), ktorý

sa postavil proti bezprávnemu zasahovaniu francúzskeho král'a
Filipa IV. Krásneho (1285—1314)do cirkevných záležitostí. Bo
nifác VIII. bol posledným pápežom, ktorý sa usiloval zachovat
plnosť pápežskej moci, ako sa vyvinula v stredoveku, ako ju vy
budovali vel'kí stredovekí pápeži Gregor VII. a Inocent III.
Na rímskej synode r. 1302 vydal bulu »Unam sanctama, v kto
29) Pastor: Gesch. der Pápste seit d. Ausgange d. MA. Freiburg,
1899 a nasl. ——
Souchon : Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban
VI. Branschweig, 1888. — Ten istý: Die Pw. in der Zeit. d. grossen
Schismas. Braunschweig, 1898 a n. -—Mollat, G.: Les papes ď Avignon.
Paris, 1912. ——
Valois : La France et le grand schisme ď occident. Paris,
1896—902.— Hardt: Forschungen u. Quellen zur Gesch. des Konstanzer

Konzils, 1889. — Hirsch: Die Entwickelung der konziliaren Theorie im
XIV. Jahrh., 1904. — Kneer: Entstehung der konziliaren Theorie, 1893.
1—Norden:
Papstum u. Byzanz, 1903. — Haller:
896 a n.
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Concilium Basiliense,

rej vyložil kresťanskému svetu, že kresťanský panovník je ako
kresťan podriadený papežovi a že svetská moc má byť podría
dená duchovnej moci. Keď Filip IV. Krásny nedbal na otcovské
napomínania pápežove, pohrozil mu pápež kliatbou. Pápežskú
bulu, ktorou pápež volal král'a na zodpovednost, dal Filip IV.
spálit' & dal šíriť potupné listy proti pápežovi. Nakoniec dal
staručkého pápeža (86-ročného) zajať. Pápež bol sice vyslobo
dený zo zajatia, ale krátko potom umrel v žialí nad neúspechom
a pohanou páp žstva. Mieromilovný nástupca Bonifácov pápež
Benedikt XI. (1 03—1304)sňal s král'a kliatbu a usiloval sa s ním
vychádzať po dobrom.

Avignonskí

pápeži.

Vplyvomkrál'a Filipa IV.

bol po smrti Benedikta XI. zvolený za pápeža Francúz, arcibis
kup z Bordeaux, ktorý prijal meno Klement V. (1305—1314).
Týmto pápežom sa začína 70-ročný pobyt pápežov v Avignone,
ktorý sa v dejinách nazýva »babylonským zajatím pápežov<<
(až do r. 1377). Avignonskí pápeži — bolo ich sedem — boli
úplne závislí od francúzskych panovnikov & boli nástrojmi ich
politiky. Boli to mužovia mravne bezúhonni a vysoko vzdelani,
ale nemohli zamedziť úpadok pápežskej autority. O návrat pá
pežov do Ríma sa pričiňovali hlavne básnik Petrarca, sv. Bri—
gita a sv. Katarína Sienská. Smutnému postaveniu avignon—
ských pápežov urobil koniec p—ápežGregor XI. (1370—1378),

ktorý sa proti vóli francúzskeho královského dvora vrátil
r. 1377 do Ríma.

Pobyt pápežov v Avignone mal pre cirkev vel'mi smutné
následky : úcta a dóvera k pápežom poklesla, lebo pápežská sto
lica dostala sa úplne pod vplyv francúzsky ; za pobytu pápežov
v Avignone nastaly v Ríme a v Pápežskom štáte zmatky a stran
nícke boje; vydržovanie papežských úradov v Ríme a v Avi
gnone nútilo pápežov hl'adať nové zdroje prijmov (annát'y, taxy)
čo vyvolalo nevól'u a viedlo neraz ku korupcii ; po príklade pá
pežov ani biskupi sa nezdržovali vo svojich sídlach, čím vel'mi
trpela cirkevná disciplína. Najsmutnejším následkom pobytu
pápežov v Avignone bola vel'ká západná schizma, ktorá nastala
po smrti posledného avignonského pápeža Gregora XI.
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V e l' k á s c h iz m a. Pápež Gregor XI. zomrel r. 1378.
Za jeho nástupcu bol platne zvolený v Ríme Urban VI. (1378—
1389), muž horlivý a prisnych mravov. Francúzski kardináli sa
domnievali, že sa nový pápež vráti do Avignonu. Keď sa tak
nestalo a keď videli, že nový pápež chce urobiť rázny poriadok
na pápežskom dvore, vyhlásili francúzski kardináli jeho volbu
za neplatnú, lebo vraj sa stala pod hrozbou rimskeho l'udu. Hoci
táto námietka neodpovedala skutočnosti, zvolili si nespokojní
francúzski kardináli vzdoropápeža v osobe Klementa VII.
(1378—1394),ktorý sa osadil v Avignone. Tak sa začala smutná
40-ročná schizma v západnej cirkvi, za ktorej boli voleni dvaja
pápeži, pravý pápež v Rime a vzdoropápež v Avignone. Celý
katolicky svet rozdelil sa na dva tábory. Jeden sa držal pápe
žov rímskych, druhý av1gnonských. Rímski a avignonskí pá—
peži navzájom sa exkomunikovali a stíhali kliatbou svojich od—
porcov. Tak bol celý katolicky svet v kliatbe, čo spósobilo ško—
du nielen pápežstvu, ale aj celej cirkvi. Je prirodzené, že kliat—
by vzdoropápežov boly neplatné, predsa však nastal pol'utova—
niahodný zmátok.

Kostnický

snem.

Celý katolickysvet túžil po cir

kevnej jednote, po odstráneni pápežskej dvojice. Keď snahy
o obnovenie jedno-ty medzi rimskou a avignonskou pápežskou
kúriou neviedly k cielu, vynorila sa myšlienka, že koniec smut
nému stavu v církvi može urobiť všeobecný cirkevný snem.
Hoci táto myšlienka o moci všeobecného snemu nad pápežom
(konciliárna teória) bola vieroučne nesprávna, za danej situá
cie zdala sa byť jediným východiskom zo žalostného postavenia
cirkvi. Preto sa za- ňu prihovárali ako za jediné východisko
z núdze aj mužovia cirkvi úplne oddaní. Tak sa sišiel — nezá
konne — snem r. 1409 v Pize. Vyhlásil rimskeho i avignonského
pápeža za sosadených a zvolil nového pápeža Alexandra V.
(1409—1410).Tým však rozkol nebol odstránený, lebo sosadení
pápeži sa rozhodnutiu pizanskej synody nepodrobili. Miesto
dvojice nastala trojica papežská. Definitivny koniec urobil až
snem v Kostnici (1414—1418), 0 ktorý sa najviac zaslúžil ne
mecký cisár Žigmund (1410—1437). Právoplatný rimsky pá
pež Gregor XII. (1406—1415), usilujúc sa ísť v ústrety snahe
po odstráneni cirkevného rozkolu, zriekol sa dobrovol'ne pá
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pežskej hodnosti, keď snem prv uznal, že je svolaný ním ako
právoplatným pápežom. Vzdoropápeži avignonský a pizánsky
boli sosadení. Potom sa prikročilo k vol'be nového pápeža, kto
rým sa stal kardinál Oto Colonna pod menom Martin V. (1417—
1431). Nového pápeža uznal celý kresťanský svet. Tým bola
prvá úloha všeobecného snemu splnená a dlho očakávaná jed
nota cirkvi obnovená.

Snem kostnický, ktorý patrí medzi najv'áčšie a najvýznam
nejšie cirkevné snemy v stredoveku, zaoberal sa d'alej otázkami
reformy v cirkvi »v hlave a v údoch<<(»in capite et in membrisa )
a odsúdením bludov Viklefových a Husových. Pápež Martin V.
a jeho nástupcovia uznali iba tie usnesenia snemu, ktoré sa ne
protivía pápežskej autorite, čim bolo odsúdené predovšetkým
učenie, že všeobecný snem stoji nad pápežom, že usneseniam
vše-obecného snemu sa musi podrobit aj pápež.

Únia.

Otázkami reformy v cirkvi mal sa zaoberať na

sledujúci všeobecný snem bazilejsko-florentský (1434—1439),
ale ani ten nepriniesol nápravu. Vo Florencii bola uzavretá
únia s Východnou cirkvou r. 1439. Stalo sa tak najm'á pod tla
kom tureckého nebezpečenstva, kto-ré hrozilo Byzantskej ríši.
Keď sa už nádeje byzantského cisára v pomoc Západu proti Tur
kom nesplnily a r. 1453 Carihrad padol do ich moci, nadšenie
za úniu slablo, až ju carihradský patriarcha r. 1472 znova zru
šil. Únia mala predsa ten význam, že Východ uznal primát rim
skych biskupov práve vtedy, keď autorita pápežov na západe
ooooo

Posledným stredovekým pápežom bol Lev X. (1513—21),
podporovatel vied a umeni, ale málo starostlivý o prevedenie
církevných reforiem. Zadržal sice na všeobecné volanie a na
liehanie po opravách cirkevného života osemnásty všeobecný
snem v Lateráne (1512—17), svolaný už pápežom Júliom II.,
kde boly navrhnuté mnohé opravy, ale neboly uskutočnené.
Tak sa neodvratne blížila katastrofa, ktorá stihla církev na za
čiatku novoveku vystúpením Lutherovým.
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Š 15. Pripravovatelia novoveku.so)
Vonkajšiu jednotu cirkvi podarilo sa europskému kresťan—
stvu dosiahnuť odstránením schizmy cestou snemu kostnického.
Autorita pápežská, ktorej konciliárna teória chcela zasadit smr—
tel'nú ranu, bola znova utvrdená, ale stalo sa tak za cenu vel'
kých ústupkov jednotlivým panovníkom a krajinám, o pomoc
ktorých sa pápeži opierali. Nedosiahlo sa však túženej reformy
v církvi, lebo pápežstvo nebolo vnútorne tak pevné, aby ju mo—
hlo previesť. Smutné pomery v, církvi, spósobené avignonským
pápežstvom a po ňom nasledujúcou zapadnou schizmou, vzbudi—
ly mužov, ktorí sa usilovali revolučným spósobom previesť ná
pravu v cirkvi. Týmito mužmi boli v Anglii Ján Vikle-f a v Če—
chách Ján Hus.

Viklef.
Ján Viklef (1324—1384), profesor na uni—
verzite v Oxforde a farár v Lutterworthe, učil, že prameňom
viery a krest'anského života je jedine Písmo sv.; čo sa nezakladá
na Pisme sv., má byť odstránené ako l'udský výmysel. Hlásal
predurčenie: všetko vraj riadi akási nevyhnutná nutnost; jedni
sú predurčení na spasenie, iní na zatratenie; prvým neuškodí
30) Lechler: Joh. v. Wiklif u. die Vorgeschichte der Reformation.
Leipzig, 1873. — Buddensieg: Wiklif u. seine Zeit. London, 1884. —
Wiklifs Lehren von der Kirche u. der weltl. Gewalt, 1900. — Loserth.
Hus u. Wiclif. Praha, 1884. —-Krummel: Gesch. d. bómischen Reforma
tion im 15. Jahrh. Gotha, 1866. — Lenz: Soustava učení Jana Viklifa.
1898. — Hófler: Geschichtsschreiber der hussitisch. Bewegung in
Bóhmen, 1856—1866.— Sedlák J,: M. Jan Hus. Praha, 1915. — Flajš

hans V, : Literární činnost mistra Jana Husi. Praha, 1900. — Ullmann:
Reformatoren vor der Reformation. Hamburg, 1866. — Voigt: Die Wie—
derbelebung d. klass. Altertums. Berlin, 1893.Burckhardt: Die Kultur d.
Ren. in Italien. Leipzig, 1913.—-Guiraud: L' église et les origines de la
ren. Paris, 1902. — Geiger: Ren. u. Hum. in Italien u. Deutschland.
Berlin, 1882. —- Burdach: Reformation, Renaissance u. Humanismus.
Berlin, 1918. -— Truhlář:

Počátky humanismu v Čechách, 1902. ——
Ryba.

B.: Spisy Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Praha, 1933. — Ba
tiffol: Le siecle de la renaissance. Paris, 1909. — Richter: Erasmus.
Stellung zu Luther, 1907.— Humbert Claude: Erasme et Luther. Paris.
1909. ——
Domel, G.: Gutenberg, die Erfindung des Typengusses u. seine
Friihdrucke. Kóln, 1921. — Bogeng: Gesch. d. Buchdruckerkunst.
1928 a n.
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nijaký hriech, druhým nepomóže ani najvyššie úsilie o svátý
život.

0 cirkvi učil : Do pravej cirkvi Kristovej, ktorá je »nevi—
ditel'ná<<,patria len predurčení na spasenie. Jej jedinou hlavou
je Kristus. Pápežstvo zaviedli císári a pápeži sú najhoršimi
škodcami pravej cirkvi, antikristami ; Kristus ustanovil len dia—
konov a kňazov; biskupi nemajú nijakej vyššej moci. Všetci
kňazi majú žiť V'chudobe, nemajú mať svetskej moci nad sed
liakmi a mešťanmi; cirkevný majetok má zabrat král'. Kláštory
sú. vraj výmyslom diabla; kto vstupuje do kláštora, zatracuje
sám seba.

O sviatostiach učil: Vo Sviatosti oltárnej zostáva chlieb
&vino, podstata obetných darov sa nemeni; Kristus je vo Svia
tosti oltárnej len znázornený ako v soche alebo obraze. Zavrhol
súkromnú spoveď, birmovaníe & pomazanie nemocných ne
uznal. za sviatosť. Omša, obrady, slávnosti, sviatky, odpustky,
uctievanie svátých, obrazov a ostatkov (relikvie) nepatria ku
krest'anstvu, lebo o nich nie je nič vo sv. Pisme. Tažkým hrie
chom stráca človek nielen milost, ale aj svoju úradnú moc a prá
vo na majetok. Rozkazy predstavených, ktorí žijú v ťažkom
hriechu, sú neplatné.

Odsúdenie

Viklefa.

Pri svojomprvomvystúpeni

získal si.Viklef priazeň královského dvora, šl'achty a anglického
ludu, lebo sa postavil na stanovisko král'a proti poplatkom pá
pežovi, ku ktorým sa anglicki králi zaviazali. Viklef bol vyhlá—
sený za vlastenca a stal sa miláčkom l'udu. Jeho stúpenci (lol
lardi
rozsievači kúkolu) vyvolali povstanie sedliakov. Až toto
otvorilo oči vláde a profesorom na univerzite. Viklef bol z uni
verzity vylúčený a odišiel na svoju faru, kde napisal svoj hlav—
ný spis >>Trialogu3<<,
to jest rozhovor troch osób: Pravdy, Lži
a Múdrosti. Zomrel ranený mřtvicou pri oltári r. 1384, nesmie
rený s cirkvou. Učenie Viklefovo bolo niekolko ráz odsúdené
anglickými biskupmi i pápežom. Kostnický snem odsúdil
r. 14.15zo spisov Viklefových 45 článkov ako bludné a rozkázal
aj jeho telo odstrániť z posvátenej zeme, čo sa aj stalo r. 1428.
Jeho privrženci boli anglickou vládou tvrdo prenasledovani,
takže viklefizmus v Anglii vymizol bez stopy. Viklefova náuka
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neprotivila sa len učeníu cirkvi, ale ohrožovala aj celý spoločen
ský poriadok. Učenie Viklefovo našlo ozvenu na pražskej uni—
verzite v Čechách, ktorá udržovala priatel'ské styky s oxford—
skou univerzitou, lebo Anna, sestra českého krála Václava IV.,
vydala sa za anglického král'a Richarda II. Najv'áčším propa—
gátorom učenia Viklefovho v Čechách stal sa Ján Hus, ktorý
až otrocky si osvojil náuku Viklefovu.
Hus. Ján Hus (1370—1415)pochádzal z južných Čiech.
z Husinca neďaleko Prachatic. R. 1396 dosiahol na pražskej
univerzite magistra slobodných umeni a študoval ďalej na teo—
logickej fakulte. R. 1400 bol vysvátený za kňaza, rok potom
sa stal dekanom filozofickej fakulty. Ako mladý kňaz vynikal
horlivosťou & bol dobrým kazatelom. Po soznámení sa s Vikle—
fovým učením vo svojej horlivosti za mravnú obrodu V cirkvi
zachádzal ďaleko, až sa octol úplne na bludnej ceste. Nadšených
prívržencov si získal ako plamenistý kazatel“ v Betlehemskej
kaplnke, kde V.r. 1402—1412zastával úrad kazatela. Proti Hu
sovmu počínaniu vystúpili na univerzite zdržanlivi magistri.
váčšinou Nemci, a tak vznikly rušné spory, čo Viedlo k Vydaniu
Kutnohorského dekrétu v januári 1409, podl'a ktorého maly
českému národu pri všetkých spoločných hlasovaniach
na univerzite náležať tri hlasy a ostatným národom dohromady
len jeden. Magistri a žiaci, nespokojní s týmto rozhodnutím
královým, opustili Prahu & odišli na iné univerzity, najma
na novozriadenú univerzitu lipskú. Ešte toho istého roku bol
Hus zvolený za svoje zásluhy o Kutnohorský dekrét za rektora
pražskej univerzity, ktorá sa teraz — po odchode cudzincov ——
stala strediskom učeného života v Čechách.
0 d s ú d e n i e H u s a . Husovo pokračovanie vyvolalo
v Čechách náboženské zmátky. Hus si úplne osvojil názory
Viklefove a podával ich v českej reči širokým kruhom svojich
poslucháčov. Hus si získal vel'ké zásluhy o spisovný jazyk
český. Výčitky z bludárstva Hus rozhorčene odmietal & tvrdil.
že sa od cirkevného učenía neodchyluje. Nakoniec bol cisár
Žigmund nútený zasiahnuť do Husovej záležitosti. Vyzval
Husa, aby prišiel na synodu do Kostnice a zvláštnym listom
zaručil mu osobnú bezpečnost na ceste do Kostnice a za pobytu
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v Kostnici. Hus sa domnieval, že presvedčí snem o správnosti
svojho učenía. Snem po preskúmaní jeho spi-sovzistil shodnost'
učenia Husovho s Víklefovým, ktoré bolo už predtým odsúdené
ako bludárske. Keď Hus tvrdošíjne stál na svojom učení a ne
chcel ho odvolat, snem ho vyhlásil za kacíra a ako taký bol po
dl'a platných štátnych zákonov upálený dňa 6. júla 1415. Žig
mundov ochranný list nemohol mu zaručovat osobnú bezpeč
nost' pre pripad Husovho odsúdenia, lebo ani cisár nemohol
rušit' platné zákony o treste kacírov a uprieť snemu právo roz
hodnúť, či Hus je kacír, alebo nie.
H u s i t s k é Vo j n y . Odsúdenie a upálenie Husovo vy—

volalo v Čechách búrky nespokojnosti, lebo Odsúdenie Husovo
považovali Česi za vec celého národa. Český snem poslal do
Kostnice na snem protest proti upáleniu Husovmu. V Čechách
sa začaly husitské nepokoje, ktoré sa premem'ly v organizo—
vané vojny. Odznakom nespokojencov bol kalich (prijímanie
pod obojím spósobom). Ne čelo husitského vojska postavil sa
jednooký a neskór úplne slepý Ján Žižka z Trocnova a po jeho
smrti (1424) ProkOp Holý. Husitské vojská staly sa postrachom
nielen doma, ale aj za hranícami Čiech. Ani križíacke výpravy
proti nim nevedely zlomiť ích odpor. Až keď sa husiti rouzdelili
na níekol'ko protichodných smerov, podarilo sa ich porazit
v bitke pri Lipanoch dňa 30. mája 1434. Mieme strany do—
jednaly na sneme bazilejskom tzv. bazilejské kompaktáta, kto
ré prijal aj jihlavský snem r. 1436 a cisár Žigmund bol uzna
ný za českého král'a, ale zomrel už r. 1437.
Husitské vojny priniesly Čechám hrozné spustošenie. Hu
sitské vojská ničily kostoly a kláštory, zabíjaly katolíckych
kňazov, rehol'níkov & rehol'nice a zaberaly církevně majetky.
Sedlíackemu l'udu priniesly skor zhoršenie než zlepšenie jeho
postavenia. Priníesly prospech l_ennížšej šl'achte a mestám,
ktoré sa obohatily majetkami královskými &cirkevnými.

Humanizmus

& renesancia.

Okrem bludov,

ktoré chcely otriasť nielen náboženským, ale aj sociálnym po
riadkom, predzvesťou nového veku bola zmena svetového
názoru. Táto zmena smýšlania je vyjadrená hnutím huma
nistickým a renesančným, ktoré sa objavuje v XIV. a hlavne
V XV. storočí. Stredoveký človek bol človek nábožný, tvor

Boží, ktorý pri všetkých svojich slabostiach a chybách vždy
dvíhal oči k Bohu, všetko hodnotil pod zorným uhlom večnosti.
Stredoveký človek bol človek vyrovnaný &ucelený. Nové hnu—
tie rozbilo túto harmóniu života stredovekého človeka. Človek
obdobia humanizmu & renesancie hl'adel viac na zem než na
nebo, hl'adal viac seba než Boha. Odtial' aj názov humanizmus,
lebo človek (lat. homo) stal sa stredom záujmu.
Kůlisk'a tohto hnutia bola v Talíansku, kde básníci Dante
(1256—1321), Petrarca (1304—1374) a Boccaccio (1315—1375)
vyvolali v XIV. st. zvýšený záujem o antickú vzdelanosť. Zpo—
čiatku to bola zál'uba v kráse reči a slohu antických spisova—
tel'ov, básnikov a rečníkov & obdivovanie výtvorov antických
sochárov, maliarov a stavitel'ov. Neskór, však bol napodobňo—

vaný aj duch pohanského dávnoveku, preberaný pohanský
svetonázor namiesto kresťanského svetonáhliadu. Tak sa po—
maly humanizmus a renesancia postavily do služieb pro-ti—
kresťanských, najm'á proticirkevných.
Z Talianska sa toto nové hnutie šírilo do celej Europy
a našlo ohlas nielen u liakov, ale aj u klerikov. V samom Rímc
pápeži stali sa podporovateI'mi tohto hnutia v nádeji, že ho budu
mócť použiť na posilnenie svojho postavenia. Neskór sa im však
toto hnutie vytrhlo z ruky a miesto požehnania prinieslo cirkvi
a náboženstvu ťažké škody. Renesanční pápeži od Mikuláša V.
po Leva X. (1447—1521) ziskali si vel'ké zásluhy o vedy a ume
nia, ale zanedbali svoju prvotnú povinnost starat' sa o nápravu
neporiadkov v cirkevnom živote, o upevnenie cirkevnej dis-
cipliny.
E r a z m u s . Kniežat'om humanistov stal sa Erazmus
Rotterdamský (1466—1536), učenec svetoveho mena. Bol kňa
zom augustiniánskej rehole & pósobil na róznych europských
univerzitách. Hoci si získal vel'ké zásluhy na. poli cirkevnej
vedy (vydal znova grécky text Nového zákona, prekladal spisy
sv. Otcov), predsa svojím ostrým kritizovaním a výsmechom
cirkevného zriadenia škodil nielen cirkevnej autorite, ale aj
krest'anstvu vóbec. Politické a spoločenské náhl'ady humanistov
rozšíril najma Mikuláš Macchiavelli z Florencie (1469—1527)
svojou knihou »Kniežav (Il principe), v ktorej hlásal vetu :
»Cz'el'posvácuje prostfiedky“
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P r a Vá o b r o d a . Vedla týchto smutných stránok vy—

skytujú sa aj na konci stredoveku potešitel'né zjavy. I vtedy
žili mužovia vynikajúcej učenosti & vrúcnej zbožnosti, ktori,
pozorujúc škody doby, pričiňovali sa úprimne žívotom, slovom
i perom o nápravu. Spolčovali sa V krúžkoch, zvaných oratóriá,
z ktorých mala vyjsť obroda europského sveta v duchu Kristo
vom. Najmá na Pyrenejskom polostrove náboženský život pre
kvital. Tito horlivci však nevládali zachránit europské kres
t'anstvo od katastrofy náboženskej revolúcie XVI. storočia. Boh
dopustil na cirkev túto skúšku, aby ju očistil, ako sa čistí »zlato
v rrhnia, keď stro-skotaly všetky pokusy o náboženskú obrodu
cestou pokojnou, po ktorej sa márne volalo už vyše dvesto ro

kov

Š 16. Cirkevné pomery na Slovensku v stredoveku.3')

Politický a kultúrny význam Slovenska.
Ani po rozklade" Velkomoravskej ríše na zač. X. st. nestratilo
Slovensko svoj politický význam. Tým viac to platí o význame
1) Holinka, Rudolf: Sv. Svorad a Benedikt, světci Slovenska. Bra
tislava, 1934. — Loserth, J.: Uber die Versuche wiklif.-husit. Lehren
nach Osterreich, Polen, Ungarn u. Croatien zu verpflanzen (Mitt. d. Ver.

f. Gesch. d. Deutsch. in Bóhm., 1885—86).— Kupelwieser, L. : Die Kámpfe
Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács. Wien, 1889. —

Beckmann, G.: Der Kampf Kónig Sigmunds gegen die werdende Welt

macht der Osmanen. Gotha, 1902. ——Chaloupecký, V.: Slovenské die
cese a t. řečená apoštolská práva. Bratislava, 1928. -—-Fuchshoffer, D.:

Monasteriologia regni Hungariae. Pest, 1850—60._ Karácsonyi J.: Ma
gyarország egyház tórténete fóbb vonásaiban 970-t61 1900-ig. V. Vara
din, 1915. ——
Macháček, P.: HlavnOpatronátne právo v dejinách uhor
ských. Trnava, 1930. ——Knappek, E.: Obsadzovanie
uhorských
biskupstiev od X. do konca XIV. storočia. Bratislava, 1940. —
Mišík, M. : Husiti na Slovensku. B. Bystrica, 1928. — Varsik, Br. : Husiti
a reformácia na Slovensku do žilinskej synody. Bratislava, 1932. —
Spirko, J. : Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša. Levoča, 1937.—

Tóth—Szabó: A cseh huszita mozgalmak és uralom tórténete Magyar
országon. Budap., 1917. — Lányi, K.: Magyar Egyház tórt. Esztergom,
1866. — Schónebaum: Das Zeitalter der Hunyadi. 1919. — Ortvay, Th.:

Dio Schacht v. Mohács, ihre Ursachen u. Folgen. (Ung. Revue, 1914). —
Florek, P.: Turčiansky Svatý Martin v stredoveku. T. Sv. M., 1941. —
Vid'. aj lit. v pozn. 22.
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náboženskom a kultúrnom. Cirkevná organizácia na Slovensku
stala sa vzorom cirkevnej organizácie v Uhorsku. Od Slovákov
prijímali nevzdelani Mad'ari základy kultúry. Politicky patrilo
Slovensko po strate svojej samostatnosti načas k Čechám a ne—
skór k Polsku, až od r. 1025 stalo sa časťou uhorského král'ov—

stva. Slovenski zemani Hunt a Poznaň pomáhali sv. Štefanovi
proti pohanským odbojníkom maďarským pri budovaní uhor—
ského štátu a upevňovani kresťanstva v ňom.
Osudy nitrianskeho biskupstva V X. a XI. st. sú málo zná—
me. Nitriansky biskup Wiching z Nitry odišiel a stal sa pasov
kým biskupom. Jeho pósobenie však narazilo aj tu na odpor.
musel sa vzdať biskupského úradu a odišiel do kláštora.

SV. Bystrík.

V XI. st. spomina sa ako nitrianský

biskup sv. Bystrík (Beztertus), ktorého pohanskí Maďari za
vzbury proti kráI'ovi Petrovi, nástupcovi sv. Štefana, chytili.
šípami a mečom usmrtili 24. sept. 1047. Po mučeníckej smrti
sv. Bystríka nitrianske biskupstvo asi nebolo obsadené. Slo
vensko stalo sa jadrom ostrihomskej diecézy. V Nitre, Brati
slave a na Spiši boly prepozitúry čiže prepoštstvá. O obnovenie
nitrianskeho biskupstva sa usilovalo prvé slovenské údelné
knieža Gejza, syn sv. Štefana, ktorý založil aj opátstvo vo Sv.
Beňadiku. Nitrianske biskupstvo bolo obnovené za král'a Ko—
lomana (1095—1116) na začiatku XII. storočia.
Po odstránení posledných zbytkov pohanstva v Uhorsku
koncom XI. st. začal sa radostný rozvoj náboženský a cirkevný
aj na Slovensku, ktoré cez celé X. a XI. st. vel'mi trpelo za ne—
ustálych vojen medzi uhorskými král'mi a ich nepriatel'mi von—
kajšími, ako aj opakovanými pokusmi spurných pohanských
Maďarov, ktorí sa usilovali odstrániť v Uhorsku kresťanstvo
a zaviesť opáť pohanstvo.

Kláštory.

O náboženskoma kultúrnom napredovani

Slovenska svedčia početné kláštory, ktoré boly centrami nielen
náboženskými, ale aj kultúmymi & hospodárskymi. Z rehol'
níkov pósobili na Slovensku benediktini, premonštráti, cister
ciáni a od XIII. st. aj františkáni a dominikáni. Popri liturgii
latinskej udržala sa na Slovensku ešte dlho aj slovanská li
turgia.
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B e n e d i k t i n i. Medzi najstaršími benediktinskymi kláš
tormi na Slovensku prvé miesto patrí opátstvu sv. Hypolita na
Zobore pri Nitre. Jeho počiatky siahajú pravdepodobne až do do
by cyrilometodejskej. Sv. Štefan obdaril ho rozsiahlymi majet
kami. Nejaký čas sa tam konaly bohoslužby slovanským jazy
kom. Začiatkom XI. st. žili v zoborskom kláštore významní
mnísi-pustovníci sv. Andrej a Benedikt. Sv. Andrej (Svorád)
pochádzal z Polska. Jeho žiakom bol sv. Benedikt, mnich slo
venského póvodu. Zdržovali sa časom aj v horách okolo Tren
čína (Skalka). Sv. Andrej zomrel v kláštore na Zobore, sv. Be
nedikta zabili zbojníci V.jeho pustovni pri Trenčíne a jeho
mrtvolu vhodili do Váhu. Po roku bola jeho mrtvola nájdená
vo Váhu neporušené, prenesená do Nitry & pochovaná vedl'a
sv. Andreja v chráme sv. Emeráma na nitrianskom hradel
Za svátých boli obidvaja pustovníci vyhlásení r. 1083. Ich svia
tok sa svátí 17. júla. V nitrianskom biskupstve sú uctievani ako
patroni, nitrianskej diecézy.
Benediktini žili v kláštore na Zobore do r. 1468,keď museli
opustit kláštor. Kláštor pustol až do r. 1691, keď nitriansky
biskup Jáklin uviedol do neho mníchov sv. Romualda, zvaných
kamaldulskými mníchmí. Tito tam žili až do r. 1782, keď cisár
Jozei' II. rád zrušil. Kláštor sa premenil skoro úplne v rozva
leninu. Nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko dal kláštor ob

noviť a r. 1935 ho odovzdal rnisionárom Božieho Slova.

Druhým slávnym kláštorom benediktinskym na Sloven
sku bolo opátstvo sv. Benedikta v krásnom Pohroní. Založil ho
r. 1075 Gejza, údelné knieža slovenské. Dnes tam bývajú sa
lezíáni.
Medzi ďalšie benediktinske kláštory patrily opátstva
Panny Márie v Pograniciach pri Nitre, sv. Benedikta na Skalke
pri Trenčíne, Panny Márie v Klíži pri Topolčanoch, sv. Kozmu
& Damiána v Budaniciach pri Topolčanoch. Sú pomnikmi zbož
ného života a kultúrnej vyspelosti slovenského l'udu v dávnej
minulosti.
O s t a t n é r e h o l e . Prvý premonštrátsky kláštor za—
ložil na. Slovensku vel'mož Lampert r. 1135 v Bzovíku pri Kru
pine. Cisterciáni sa usadili r. 1141 v Lipníku pri Rožňave a ne
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skór V Bardejove & Štiavniku. Po páde Svátej zeme do turec
kých rúk usadili sa na Slovensku aj templári v Kliži-Hradišti.
Od XIII. st. usadzovali sa na Slovensku františkáni a domini
káni. Prvé kláštory založili si františkáni V Bratislave, Trnave
a Nitre. Neďaleko Ostrihomu založil kanonik Euséb novú, do
mácu rehol'u pavlinov, ktorá sa vel'mi rozširila po celom Slo
vensku.
Najstaršie politické rozdelenie Slovenska bolo župné čiže
stoličné. Strediskom stolice boly pevné hrady, na ktorých boly
aj hradné fary. K hradu patrilo cirkevne celé okolie. Od XIV.
st. vzm'kajú fary nielen v mestách, ale aj v l'udnatejších obciach
slovenských krajov.

Vpády

Tatárov.

Všestranný náboženský,kultúrny

a hospodársky rozvoj Slovenska prerušily vpády Tatárov, ktorí
za vlády král'a Bélu IV. (1235—70) vpadli r. 1241 do Uhorska,

aby sa pomstili uhorským král'om za prijatie do uhorského krá
lovstva Kumánov, s ktorými Tatári bojovali. Tatárske vojsko
strašne spustošilo celé Slovensko, pričom vel'ká časť sloven
ského obyvatel'stva zahynula. Len niektoré pevné hrady (Bra
tislava, Nitra, Komárno, Trenčín) odo-laly tatárskym útokom.
R. 1285 vtrhli Tatári znova na východně Slovensko do Spiša
a zasa ho spustošili. Uhorski králi usilovali sa nahradiť nedo—
statok obyvatelstva po tatárskych plenoch vo.-svojom králov—
stve povolaním cudzích kolonistov, najmá nemeckých, ktorým
dávali mnohé výsady. Tak vznikly na Slovensku nemecké
ostrovy. S touto nemeckou kolonizáciou súviselo čulejšie za
kladanie miest a rozvoj obchodu a priemyslu podl'a nemeckého
vzoru.
A nj o u 0 v ci . R. 1301 _vymrel v Uhorsku královský rod
arpádovský smrťou král'a Ondreja III. Po vymretí arpádovskej
dynastie bojovaly o uhorský trón viaceré cudzie panovnícke
rody, z ktorých bojov vyšiel viťazne rod Anjuovcov. Za tých
to sporov o trón skutočným pánom na Slovensku na začiatku
XIV. st. bol na západe mocný Matúš Čák Trenčiansky (i 1321),
»pán Váhu a Tatiera, a na východe mocný rod Amadeovcov.
Vláda Anjouovcov (1306—1382) v Uhorsku bola pre Slo
vensko požehnáním. Usilovali sa povzniesť uhorský štát poli—
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ticky, hospodarsky i kultúrne. Zakladali mesta a podporovali
rozvoj obchodu & priemyslu, najma baníckeho. Kultúre XIV.
a XV. st., ktorá zanechala na Slovensku krásne pamiatky sta
vitelské a umelecké, hovoríme gotická kultúra.
S p o r y 0 t r 6 n. Po smrti král'a Eudovíta Velkého z ro
du Anjouovcov (T 1382) nastaly znova spory o uhorský trón.
Králom uhorským stal sa Žigmund Luxemburský (1387——
1437), ktorý bol od r. 1410 aj král'om nemeckým & po smrti
svojho brata Václava IV. (T 1419), král'a českého, aj českým
králom. Za tohto panovníka bolo Slovensko v r. 1421—34viac

krát spustošené vpádmi husitských vojsk, ktoré sa takto chcely
pomstít Žigmundovi za jeho domnelú vierolomnosť v pripade
Jána Husa a za násilné potlačovanie husitského hnutia v Če—
chách. Za týchto vpádov boly slovenské kraje, ktorými prešly
husitské vojská, vydrancované a strašne spustošené. Tieto hu
sitské vpády nesledovaly na Slovensku náboženské ciele, pre
ncsenie husitstva na Slovensko, ale len ciele vojenské a hospo—
darske. Preto so stránky náboženskej nemalo husitstvo na Slo—
vensko skoro nijaký význam a preto ani nebolo na Slovensku
príprav—ouna náboženskú revolúciu XVI. st. Hrozné spusto
šenie vyvolalo medzi slovenským l'udom skór odpor a nenávist
než príchylnosť k husitizmu, ktorý aj v Čechách narobil viac
škody ako dobra.
M a t ej K 0 r v i n. Jasným obdobím v dejinách uherských
bola vláda Huňadovcov, najma král'a Korvína (1457—90),syna
statočného bojovníka proti Turkom, Jána z Huňadu, ktorý od r.
1444 bol. správcom Uhorska. Huňadovci boli šl'achtici rumun
ského póvodu. Matej Korvín povzniesol Uhorsko politicky, hos
podarsky a kultúrne. Za neho šírily sa v Uhorsku humanizmus
a renesancia, lebo Matej Korvín oženil sa po smrti svojej prvej
manželky s neapolskou princeznou Beatricou. Tým bola otvo
rená cesta talianskemu humanízmu a renesancii do Uhorska.
Královské sídlo Mateja Korvína, Budín, stalo sa strediskom
talianskych učencov a umelcov. Matej Korvín založil v Budíne
vel'kú knižnicu (Bibliotheca Corviniana) a v Bratislave r. 1465
univerzitu (Academia Istropolitana), ktorá však po smrti svoj—
ho zakladatel'a zanikla. Jej meno nesie terajšia slovenská uni
verzita v Bratislave.
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Turecké nebezpečenstvo.

Po smrti vynikajú

ceho kráI'a Mateja Korvína dostali sa na uhorský trón polski
králi (Vladislav Jagello & Budovit II.), ktorí o uhorské králov
stvo velmi nedbali, takže uhorská šl'achta strhla na seba všetku
moc, ale o záujmy krajiny sa nestarala. Rozháraných pomerov
v krajine využili Turci, proti ktorým museli bojovat už Hu
ňadovci. Vtrhli do Uhorska & porazili r. 1526 uhorské vojsko
pri Moháčí. V tejto bitke zahynul aj kráI' Ludovít II. a velká
čiastka uhorskej šl'achty a duchovenstva. Po tejto katastrofe
nasledovala V Uhorsku doba dlhých a ťažkých utrpení pod
panstvom Turkov, ktoré trvalo vyše 150 rokov. Na tejto ka—
tastrofe niesly vinu všetky stavy, šl'achta i vysoký klérus, ako
aj sedlíacky I'ud. Koncom stredoveku Uhorsko bolo rozhárané
nielen politicky a hospodarsky, ale aj nábožensky. Takto aj
V Uhorsku bola pripravená póda pre náboženskú revolúciu
XVI. storočia, ktorá sa odohrala najma na Slovensku, lebo
ostatné krajiny Uhorska boly pod mocou a vplyvom Turkov.

III. Kresťanský novovek
(1517 až dodnes)
Doba náboženských, politických, hospodár—
skych, kultúrnych a "sociálnych otrasov.
Prehťad.
Kresťanský stredovek i pri svojich tieňoch a nedostatkoch
bol obdobim hlbokej viery a oddanosti katolickej cikvi. Kato
lícke náboženstvo bolo výsadným náboženstvom europského
ťudstva. Odboj proti cirkevnej autorite, ktorý vyvolali tzv. re—
formátori XVI. st., roztrhal posledná jednot-iacu silu evropské
ho l'udstva, náboženská jednotu, ktorá dosial' spájala všetky
europské národy v katolickej cirkvi. Rozbitie náboženskej jed
noty a boj proti cirkvi mal za následok aj ťažké politické, ho
spodárske, kultúrne a sociálne zmatky.
Kresťanský novovek možno rozdelit na tri obdobia:
1. obdobie reformácie a obrody katolíckej cirkvi (1517—
1648),

2. obdobie štátneho cirkevníctva a osvietenstva (1648—
1815);

3. obdobie vonkajšej slabosti a vnútorného zosilnenia ka
tolickej cirkvi (1815 až dodnes).
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1. Obdobie reformácie & obrody
katolíckej cirkvi
(1517—1648)

Prehťad.
Oprávnené volanie neskorého stredoveku po cirkevnej
a náboženskej obrode nemalo kladných výsledkov. Radikální
reformátori XVI. st. miesto nápravy len zváčšily náboženské
zmatky. Náboženská revolúcia, nimi vyvolaná, mala za násle
dok rozdelenie europských národov na katolikov a protestantov.
Tento hrozný náboženský otras prejavil sa v dlhých vojnách,
ktoré boly ukončené vestfálským mierom r. 1648. Románske
národy europské zostaly vo svojej váčšine verné katolickej
cirkvi; ostatné europské národy zostaly nábožensky rozdelené
na katolikov a protestantov róznych odtienkov (evanjelici, kal
vini, anglikáni atď. ).
Podkladom obrody katolickej cirkvi bol všeobecný cir
kevný snem tridentský, ktorého usnesenia uvádzali do života
vynikajúci pápeži, biskupi a kňazi svetski i rehol'ni. O obrode
v cirkvi svedčia novozaložené rehole, z ktorých najprednejšie
miesto patri jezuitom. Straty, ktoré utrpela katolicka cirkev
v EurOpe, usiluje sa nahradit horlivou misijnou činnosťou me
dzi pohanmi v ostatných zemedieloch sveta. Unionistické hnu
tie malo úspech iba na Ukrajine. Za ťažkých náboženských
bojov mohutne vzrástla náboženská literatúra, najmá obranná
(apologetická). Liturgia bola sjednotená a ustálená. V umeni

136

cirkevnom vyvinul sa sloh renesančný a barokový. Aj pri mno
hých nedostatkoch možno právom toto obdobie nazvat »storo
čím svátcova.

a) Reformácia a rozbitie cirkevnej
jednoty.
Š 1. Reformácía Lutherova a jej priebeh."'2)
D 0 b a p r e r o d u . Dejiny katolíckej

církví v XVI. st.

patria medzi najdramatíckejšie obdobia tejto božsko-l'udskej,
Ježíšom Krístom založenej spoločnosti, určenej za jediný riad
ny prostríedok spásy pre všetkých l'udí. Aj prv musela církev
bojovat proti bludom & bludárom, ale nikdy nedo-síahol tento
boj takých rozmerov & takého spádu ako práve v XVI. storočí.
Prv išlo vždy o jednotlivcov alebo len o menšie celky, ale teraz
musela církev bojovat proti bludom, ktoré zachvátily celé ná
rody a štáty.
Boj proti bludom a bludárom XVI. st., ktorí strhli so sebou
široké masy l'udu, ako aj kníežatá náukamí ím lichotiacími, bol
tým ťažší, že vedeníe církví bolo velmi otrasené babylonským
zajatím avígnonských pápežov (1309—1377) & ešte viac nasle
dujúcou vel'kou schizmou, ktorú odstránil až kostnický koncil
r. 1417. Otraseníe pápežskej autority malo za následok vznik
myšlienky konciliárnej o superioríte všeobecných snemov cír
kevných nad pápežstvom.
Vlna renesancie & humanizmu zapůsobila azda najmocnej
šie na pápežov a pápežskú kúriu. Renesanční pápeží štedro
podporovali vedy a umenía, lebo dúfalí, že si takto získajú
priazeň a úctu v kruhoch učencov a umelcov a že tým zachrá—
33) Dóllinger: Reformation, ihre innere Entwickelung u. i. Wirkun—
gen. 1846 & nasl. — Janssen, B. : Gesch. d. detsch. Volkes seit d. Ausgang
des M.—A. 1876 a nasl. -—Ficker, G. : Das ausgehende MA und sein Ver
háltnis zur Reformation. Leipzig, 1903. — Belov, G.: Uber die Ursachen
der Reformation. Munchen, 1917. — Pastor, L.: Gesch. der Pápste, IV.
a V. sv. — Grisar: Luther. 1911 & nasl. — Lortz, J. : Die Reformation
in Deutschland. Freiburg, 1941.
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nia a obnovia svoju porúchanú autoritu. Zmýlili sa však, lebo
toto nové hnutie sa im vytrhlo z rúk a postavilo sa nakoniec
proti nim a proti cirkvi.

Volanie

po náprave.

S rastúcimi neporiadkami

a nedostatkami rástlo stále viac aj volanie po náprave, po re
forme v církvi a v celej spoločnosti, v hlave i v údoch, »z'nca
pite in membri3<<. Celé smýšl'anie doby malo byť zmenené.
Toho si boli vedomí všetci horlitelia reformy, ale v spósobe,
ako táto obroda má byť dosiahnutá, vel'mi sa lišili. Jedni chceli
isť po stopách stredovekej scholastiky, iní ukazovali na Platóna
ako nového vodcu. Nechýbali ani taki, ktorí .sa prihovárali za
násilné odstránenie bludov pomocou inkvizicie, zatial čo nie
ktori usilovali sa dosiahnuť obrodu mystikou. Ale nechýbali
ani taki, ktori zúfali nad stavom v cirkvi a chceli dosiahnuť

nápravy násilným prevratom, založením novej cirkvi, lebo
vraj stará cirkev sa odvrátila od Kristovho učenia. Na čelo tohto
smeru postavili sa radikální vodcovia, ktori strhli za sebou
celé národy.
V Nemecku sa odohral tuhý zápas o smer reformy medzi
učeným, ale utiahnutým, jemným a nerozhodným Erazmom
Rotterdamským a náruživo bojovným, až bezohl'adne fanatic—
kým Martinom Lutherom, ktorý v dobe varu svojim radika
lizmom strhol masy nemeckého národa za sebou a dal tak re
volučný smer nemeckej reformácii, ktorá našla ozvenu aj za
hranicami Nemecka. Túto náboženskú & s ňou súvisiacu polí—
tickú rozháranosť v Europe obratne využili Turci, aby si na
dlhý čas podmanili vel'kú časť východnej Europy.

Luther.

Predstavitelom radikálnej reformy cirkvi, re

formácie,\v, Nemecku stal sa augustiniánský mnich a profesor
teologie Martin Luther (1483—1546),syn banika z Eislebenu
v Sasku. Luther študoval filozofiu &práva na univerzite v Er
furte. Bol nestálej a podráždenej povahy. Vel'mi zapůsobila na
neho smrť jeho priatel'a, ktorý zomrel v súboji, ako aj to, že
blesk, ktorý udrel za strašnej búrky blizko neho, mu neuškodil.
Pod dojmom týchto udalosti vstúpil Luther r. 1505 do augusti
niánskeho kláštora v Erfurte, hoci ho pred týmto krokom va—
rovali jeho priatelia, ktori poznali jeho povahu. Po vysv'átení
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za kňaza stal sa r. 1508 profesorom na univerzite vo Witten—
bergu. Luther nenašiel v. rehol'nom živote uspokojeníe. Upadal
z jednej krajnosti do druhej, z prilišnej horlivosti do nábožen—
skej lahostajnosti a vlažnosti. Stále ho trápily obavy o spásu
duše.

Náboženský

vývoj Lutherov.

Poznávajúcsvo—

je slabosti, prišiel na myšlienku, že náklonnost k zlému je ne
prekonatel'ná, že človek chybuje z nútnosti a že to je vlastne.
»dedičný hriecha l'udského pokolenia. Prišiel k presvedčeniu,
že l'udská prirodzenosť bola hriechom dedičným natol'ko ska-
zená, že človek móže len hrešiť, že je neschopný konať dobro,.
ba že nemá vůbec slobodnej vóle. Tomuto svojmu presvedčeniu
musel Luther nutne prispósobiť aj kresťanské učenie o vykú
pení. Podla neho ospravedhaenie spočíva v pevnej dóvere v zá
sluhy Ježiša Krista, ktorý nás svojou vykupitel'skou smrťou
smieril s Bohom a učinil zadost za všetky naše hriechy. Pri
ospravedlneni nedeje sa s nami nijaká vnútorná zmena, nijaké—
odstránenie hriechu a posvátenie duše. Zostávame stále jed
nakí, len Boh, vidiac našu pevnú dóveru v zásluhy Ježiša
Krista, prikrýva nás akoby plášťom zásluh Kristových a ne-
hradí na našu hriešnosť. Nakol'ko sa toto jeho učenie'protivilo
kresťanskému učeniu o potrebe spolupráce človeka s milosťou
Božou a o potrebe dobrých skutkov k spaseniu, pomohol si
Luther tým, že vyhlásil za jediný prameň viery Písmo sv. a po—
prel autoritu učitelského úradu v církvi (tradiciu). List sv. Ja
kuba, V.ktorom sa hovorí o potrebe dobrých skutkov k spase-
niu (»m'em bez skutkov je mřtvaa ; 2, 17) vylúčil z Písma sv.
a nazval. ho »slamennou epištoloua. Neskór poprel Luther nie-n
len autoritu pápežov, ale aj všeobecných snemov cirkevných,
lebo podl'a neho každý si má slobodne a samostatne vykladať'
Písmo sv. a podl'a toho si utvoriť svoju vieru. Takto bol Luther—
na bludnej ceste už pred r. 1517. Jeho vystúpenie r. 1517 proti
hlásaniu odpustkov bolo mu iba vítanou priležitosťou, aby mo—
hol svoje názory predniesť pred verejnost.

Verejné vystúpenie

Lutherovo.

So svojím

učením, ktoré považoval za »pmvé evanjeliuma, vystúpil
Luther verejne r. 1517. Pápež Lev X. vyzval vtedy veriacich,
aby prispeli na dostavenie vel'chrámu sv. Petra v Ríme. Za ob
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vyklých podmienok (spoveď- a sv. prijímanie) mohli veriaci do—

siahnuť plnomocné odpustky, keď prispejú almužnou na tento
účel. Luther napisal 95 téz a pribil ich na dvere chrámu
vo Wittenbergu, akoby chcel o obsahu viet dišputovať, ako to
bolo v tom čase obvyklé. Nebojoval len proti neporiadkom pri
hlásaní odpustkov, ktoré aj církev odsudzovala, ale postavil sa
proti samým odpustkom. Katolicki teologovia obhájili kato
lícke učenie o odpustkoch, ale Luther ani vtedy neustúpil. Tak
sa začal verejný odboj Lutherov proti učeniu a autorite cirkvi.
Čím ďalej, tým viac dostával sa Luther na šikmú plochu bludu.

Odsúdenie

Luthera.

Keď všetky pokusy cirkvi

dostať Luthera zpět na cirkevnú pódu stroskotaly, odsúdil pá
pež Lev X. bludné náuky Lutherove a dal ho do kliatby. To
malo za následok, že sa záležitosťou Lutherovo-u podl'a platných
zákonov musel zaoberať aj nemecký ríšsky snem. Stalo sa tak
vo Wormse r. 1521. Keď ani tu Luther nechcel odvolat svoje
učenie, dal ho aj ríšsky snem do kliatby. Aby sa mu nič nestalo
na ceste z Wormsu, dal ho jeho zemepán kurfirst Fridrich
Saský naoko zajat a dopravit do bezpečia na hrad Wartburg,
kde Luther žil 10 mesiacov pod falošným menom »mladžk
Juraja. Tu preložil Luther Písmo sv. do nemčiny. Jeho preklad
bol. lepší ako predchádzajúce preklady Písma sv. do nemčiny
a stal sa mocným propagačným prostriedkom Lutherovho
učenia.

Luther

pokračuje

v odboji.

Radikálnevystú

penie Lutherovo vyvolalo velký rozruch v Nemecku, kde bo
lo nahromadené už mnoho nespokojnosti s cirkevnými pomer
mi. Luther sa stal výrazným stvárňovatel'om tejto nespokojno
sti nemeckého národa a jeho miláčkom. Toto posilňovalo Lu
thera v jeho odboji proti Rimu. K Lutherovi začali sa pridávať
aj zemepáni, jednak z odporu proti cisárovi Karolovi V., jednak
z túhy po obohatení sa z cirkevných majetkov, ktoré zhabať ich
Luther horlivo nabádal. Za takýchto pomerov nemohol cisár
Karol V. rázne zakročit proti Lutherovi, tým menej, že bol za
ujatý bojom proti Francúzsku a nebezpečenstvom tureckým,
smrtel'ne ohrozujúcim krajiny jeho brata kráIa Ferdinanda I.,
ktorý len za ťažkých obetí dostal sa na uhorský trón. Preto sa
cisár Karol V. usiloval rozriešiť otázku Lutherovu mierne po
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mocou. učených dišputácií. Konečné rozhodnutie malo padnút'
na všeobecnom cirkevnom sneme, ktorý sa však ani pri úsilí cí—
sárcvom stále neuskutočňoval. Toto využíval Luther a jeho pri-
vrženci, aby sa nové učenie čím viac upevnilo. Najvýznamnej
ším pomocníkom Lutherovým bol Melanchton, ktorý formulo
val učenie Lutherovo. Luther už r. 1524 odložil rehol'né rúcho
&r. 1525 oženil sa s bývalou reholnicou Katarínou Bora. Tento
jeho krok odsudzoval zpočiatku aj Melanchton a mnohí prívr
ženci ho preto opustili. Luther sa však už ničím nedal zadržať
na nastúpenej ceste.
P 1“o t e s t a n t i . Na ríšskom sneme v Speiere r. 1529 bo

lo stanovené na žiadosť katolíckej váčšiny, že Lutherove novoty
nemajú byť ďalej zavádzané. Proti tomu protestovaly luthersky
smýšlajúce kniežatá &mestá (6 kniežat a 14 miest). Odvtedy bo—
li Lutheroví prívrženci nazvaní protestantmí. Rok potom na
ríšskom sneme v Augsburgu predložili protestanti cisárovi svo
je vyznanie viery, ktoré sa preto nazýva augsburgským vyzna
ním viery (Confessio Augustana) a jeho vyznavači dosíal' sa na
zývajú evanjelíkmi augsburského vyznania. Počet vyznavačov
Lutherovho učenia rástol a ani vojenské zákroky nemohly za
stavíť jeho postup. Okolo r. 1570 asi sedem desatín Nemcov
hlásilo sa k protestantom.

Sírenie Lutherovho

učenia.

UčeníeLutherovo

sa nezastavilo na nemeckých hraniciach, ale razilo si cestu
do okolitých krajin, najma do severských a baltických štátov.
V Rakúsko—Uhorsku & v Polsku odohral sa ťažký zápas medzi
katolíkmi a protestantmi, z ktorého nakoniec vyšli katolíci ví—
tazne. V samom Nemecku skončily sa náboženské vojny mie
rom augsburgským r. 1555, na ktorom bol cisár donútený dať

protestantom rovnoprávnost s katolíkmi a bola stanovená zá
sada „cuz'us regio — eius religiw, podl'a ktorej zemepán smie
na svojom území stanovit vyznanie.svojich poddaných. Tak sa
stalo. že poddaní museli meniť svoje náboženstvo podl'a toho,
akého zemepána dostali. Toto menenie náboženstva viedlo na—
koniec k náboženskej l'ahostajnosti.

Lutherova

smrť . Luther menil a d0p1ňovalsvoje

nazory podl'a potreby. Zomrel znechutený vo svojom rodisku
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Eislebene r. 1546, ranený' srdcovou mřtvicou. Najmá nebol spo—

kojný s pomermi vo Wittembergu, kolíske reformácie, ktorý
v liste z roku pred svojou smrťou nazval Sodomou. Vidiac roz—
broje, ktoré svojím vystúpenim vyvolal, trpko sa st'ažoval, že
l'udia »pod evanjeliom<< nosia vo svojom srdci viac nenávisti
a. závisti ako prv pod pápežstvom.

Podstata

Lutherovho

učenia.

Náboženskocir—

kevné názory Lutherove dajú sa shrnúť takto : Písmo sv. je je—
diným prameňom a pravidlom viery. Církev nepotrebuje pápe—
žov, koncilov, biskupov, ba ani kňazov a reholí ; na vykladanie
Písma a na udel'ovanie sviatostí stačia kazatelia. Omša nie je
obeťou; Kristus je vo Sviatosti oltárnej prítomný spolu s telolm
a vínom len vo chvíli prijímania. Sviatosti neudel'ujú milost,
ale len posilňujú vieru a upokojujú svedomie ; ponechal z nich
len dve: krst a večeru Pána. Treba zavrhnúť evanjelické rady
(chudoba, poslušnost, čistota), uctievanie svatých, odpustky.
očistec a celý dosavadný vývoj katolíckej cirkvi. Je len nebo
&peklo, preto omše za mřtvych a odpustky treba zavrhnúť. Cir—
kev je spoločnosť neviditelná a skladá sa z veriacich a ospra
vedlnených. Starostlivost o cirkevné záležitosti sveril zemepá—
nom. Tým položil Luther základ k ďalšiemu štiepaniu prote
stantov, ktorého sa dožil ešte sám.

Š 2. Kalvinizmus & jeho rozšírenief'a)
V tom istom čase, keď V Nemecku šíril reformáciu Luther.
vystúpili vo Švajčiarsku ako reformátori Zwingli a Kalvín.
Zwingli v nemeckom a Kalvín vo francúzskom Švajčiarsku.
Z Wí ng ] i . Ulrich Zwingli (1484—1531), odchovaný v du—

chu humanistickom, stal sa kňazom a. kazatelom v Curichu.
Keď mu biskup pre jeho poburujúce kázne zakázal kázat, začal
33) Kampschulte : Calvin, seine Kirche u. sein Staat. Leipzig, 1868. -—
Lang, A.: Calvin. Leipzig, 1909. — Warfield, B. B.: Calvin and Calviw
nism. London, 1931. —- Doumergue, E.: Jean Calvin. 1899—1911. *
Stáhlin:
Huldreich Zwingli. 1895. ——Schulthess—Rechberg: Luther.

Zwingli u. Calvin in ihren Ansichten úber das Verhaltnis v. Staat u.

Kirche. 1910. —-Blósch: Gesch. d. schweiz. reform. Kirchen. Bern, 1899
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Zwingli brojiť proti cirkvi a jej učeniu. Jeho učenie je podobné
učeniu Lutherovmu, len o Sviatosti oltárnej učil, že je iba pa
miatkou obety Kristovej na križi. Pre toto učenie povstaly me
dzi Zwinglim a Lutherom prudké hádky. Pri prevádzani svojej
reformy bo-lbezohl'adnejší než Luther. Kázal z chrámov odstrá
nit' oltáre, obrazy a sochy, ba aj organy. Zaviedol jednoduchú
bohoslužbu : na stól dal priniesť'kóš chleba a poháre vina, čítal
úryvky z Písma sv., požehnal chlieb a víno a podával prítom—
ným. Počinanie Zwingliho vyvolalo nepokoje v nemeckých
švajčiarskych kantónoch. Vidiecke katolícke kantóny Schwyz,
Uri a Unterwalden sa postavily proti novotám Zwingliho. Došlo
k. vojne, v ktorej boli prívrženci Zwingliho porazení pri Kap
pele r. 1531. Sám Zwingli padol v bojoch so zbraňou v ruke.
Po smrti Zwingliho časť jeho prívržencov vrátila sa do katolíc—
kej cirkvi, ostatni sa pridali ku kalvinizmu, ktorý sa začal šírit'
10 rokov po smrti Zwingliho vo francúzskom Švajčiarsku.
K a IV in. Ján Kalvín (1509—1564),rodom Francúz z Pi
cardie, vel'ký priatel' Lutherovho učenia, študoval bohoslovie
v Pariži, ale. za kňaza vysvatený nebol. Pre zastávanie Luthe
rovho učenia musel odisť z Francúzska a r. 1541 osadil sa trvalo
v Ženeve. Tu sa stal neobmedzeným vladárom duchovným
i svetským a zo svojich prívržencov vyvoril samostatnú nábo
ženskú spoločnosť. Kalvín bol zasmušilej povahy a zakazoval
aj nevinné zábavy. Proti previnilcom postupoval nemilosrdne.
Kto sa sprotivil jeho učeniu, putoval do vázenia alebo na hra
nicu. Odstráml všetky sviatky okrem nedele a podobne ako
Zwingli bol aj Kalvín proti obrazom a ceremómám.
U č e n i e K a l v i n o v o. Kalvín svojím vzdelaním a pris—

nost'ou života vynikal nad Luthera i Zwingliho. Jeho Vieroučný
systém je logickejši ako Lutherov a církev ním založená má
všeobecný charakter, takže kalvinizmus bol pre katolícku cir
kev omnoho nebezpečnejšim ako luteranizmus, ktorý mal viac
charakter územný a národný. Hlásal úplné predurčenie na spa
senie alebo zatratenie, zavrhoval cirkevnú tradiciu a držal sa
len. Písma svatého. Kalvínska bohoslužba sa skladala z kázania
a modlitieb, zo žalmov a spevov. Štyrikrát do roka sa podávala
»večera Pána<<.Učil, že vo Sviatosti oltárnej je Kristus pritomný
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len mocou, ktorá vychádza z jeho tela v nebesiach. Z kostolov
odstranil. oltáre a omšové rúcha, obrazy a vůbec všetky ozdoby.
S i r e n i e k a l V1n i z m u. Kalvinovi privrženci nazýva—
jú sa >>Teformovaní<<.Podl'a latinského názvu Švajčiarska (Hel—
vetia) majú tiež meno >>helvétž<<.
Rozširil sa vo Švajčiarsku, juž—
nom a západnom Nemecku a v Holandsku ; vo Francúzsku do—
stali meno >>hugenoti<<,v Anglicku >>presbyteriáni<<,alebo »puri
táni<<.

V N e m e c k u. Kalvinizmus širil sa zo Švajčiarska aj do
Nemecka, najma do krajin porýnskych. V ostatnom Nemecku
sa širil len málo. Tam si udržal prevahu protestantizmus. Kal—
vinizmus razil si cestu aj do Nizozemska, ktoré patrilo v tom
čase k Nemecku, ale cisár Karol V. odovzdal ho španielskym
Habsburgom. Nespokojné provincie severné s nadvládou Špa—
nielov postavily sa pod vedením Viliama Oranžského r. 1579
proti Spaníelom a vyhlásily sa za samostatný štát (Holandsko).
Za štátne náboženstvo bol vyhlásený kalvinizmus. Južné pro—
vincie nizozemské, dnešné Belgicko, zostaly verné Španielsku
a katolíckej cirkvi.
V0 F r an cúzsku .

Kálvinizmus

širil sa hneď od za—

čiatku aj vo Francúzsku, kde sa jeho privrženci nazývali »hu
genoti<<.Francúzska Vláda podporovala náboženské nepokoje
v susedných krajinách, aby sa tieto krajiny zoslabily a tak
vzrástol jej mocenský význam, ale doma sa usilovala zamedzif
pristup nábsžc-nským novotám a uchránit tak štát od vnútor—
ného zoslabenia. Nakoniec však vyvolalo kalvinistické hnutic
vo Francúzsku krvavé občianske vojny, ktoré trvaly 30 rokov.
Obídve strany napáchaly mnoho hróz. Najhoršou udalost'ou
týchto občianskych vojen bola »bartolomejská noc<<(24. augu—
sta 1572), keď z návodu královnej-matky Katariny Medici, kto—

rá sa obávala moci hugenotov, z príležitosti svadby v král'ovskej
rodine došlo ku krvavému atentátu na vodcov hugenotov. Z Pa
riža rozširilo sa vraždenie hugenotov do ostatných francúzskych
provincii. Za tohto krviprelievania prišlo o život asi 5.000 hu
genotov. Pápež nemal nijakú účast na tomto bratovražednom
boji. Te Deum, ktoré sa v Ríme odbavovalo, malo byt' prejavom
radosti, že královská rodina a katolícki velmoži boli zachránení
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životu. Do Ríma došla totiž z Pariža falošná zpráva, podla kto—
rej došlo k zločinnému spiknutiu proti královskej rodine a ka
tolickym vefmožom. Hoci hugenoti boli v občianskych vojnách
vždy porazeni, jednako dosiahli ediktom nantským r. 1598 ná
boženskú slobodu. I po tomto edikte sa náboženské nepokoje
opakovaly. Politickú moc hugenotov zlomil kardinál Richelieu
('i' 1642). Král' Budovit XIV. (1643—1715), usilujúci sa o silné
a jednotné Francúzsko, zrušil r. 1685 nantský edikt a žiadal vše—
tkých Francúzov, aby sa hlásili ku katolicizmu. Proti násilnému
prevádzaniu hugenotov do cirkvi protestoval okrem iných aj
pápež Inocent XI., ale absolutistický král' nedal sa tým rušit' vo
svojom diele. Na 70.000 hugenotov opustilo vtedy Francúzsko,
ostatni sa vrátili do cirkvi. Tak bola obnovená náboženská jed
nota vo Francúzsku. Len nepatrný počet Francúzov zostával
tajne verný kalvinizmu (»cirkev na púštia). Osvietenstvo uvol
nilo prenasledovanie hugenotov a francúzska revolúcia prinies
la r. 1789 všetkým slobodu svedomia a kultu.
V A 11g lic k u . Protestantizmus razil si cestu aj do An
glicka. Král' Henrich VIII. (1509—1547) odmietol lákania Lu—
therove & pre svoj spis o siedmich sviatolstiach, ktorý napisal
Henrich (študoval bohoslovie a mal sa stať kňazom) proti Lu
therovi, dostal od pápeža titul »obhájca viefrya (defensor fidei).
Neskór však z čisto osobných dóvodov strhol Henrich Anglicko
do schizmy, ktorá sa za jeho nástupcov zmenila v blud. Henrich
totiž odohnal svoju manželku Katarínu, s ktorou žil už 17 ro—
kov v platnom manželstve a chcel sa oženit' s dvornou dámou
Annou Boleynovou. Keď pápež s týmto jeho krokom nemohol
súhlasiť, opovrhol král' podla vzoru reformátorov pápežom.
R 1534 dal sa Henrich vyhlásit za hlavu kresťanov v Anglicku,
osoboval si vo svojej riši všetky práva pápežove & anglickým
katolíkom zakázal styky s Rímom. Za arcibiskupa v Canter
bury vymenoval Tomáša Cranmera, bývalého dvorného kaplá—
na rodiny Boleynovej. Tento vyhlásil manželstvo král'ovo s Ka—
tarinou za neplatné a dovolil mu manželstvo s Annou Boleyno
vou, ktorú však dal král zanedlho popraviť. Z ďalších štyroch
manželiek jednu zahnal a jednu dal popraviť. Zpočiatku zostala
v Anglicku katolícka vierouka a cirkevné zriadenie bez zme
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ny. Neskór dostalo náboženstvo v Anglicku kalvínske zafarbe
nie pod menom >>anglikanizmu3<<.

Prenasledovanie

katolikov.

Odsvojichúrad—

níkov, kňazov & veriacich vyžadoval Henrich prisahu, že ho
uznávajú za hlavu církví v Anglicku (supremačná prísaha).
Ktorí odopreli prisahu, boli vázneni a popravovaní. Najmá re—
hol'nici sa vzopreli Henrichovým novotám, preto boly kláštory
zrušené, ich majetky zhabané a mnoho rehol'níkov skončilo svo
ju vernosť k Rimu vo vázeniach &na popravištiach. Medzi obe
ťami Henrichovho zúrenia bol aj staručký biskup-kardinál Ján
Fisher & učený štátny kancelár Tomáš More (Morus), obidvaja
vyhlásení za svátých r. 1935.
Krvavým tyranstvom a bezhraničným utláčaním previedol
Henrich a jeho dcéra Alžbeta (1558—1603),pochádzajúca 5 man
želstva s Annou Boleynovou, Anglicko na novú vieru. Jej vy—
znavači, »anglikánia, podržali biskupský úrad (církev episko
pálna); náuku majú kalvínsku, obrady a cirkevné zriadenie
podobné ako katolícka církev; ich duchovenstvu však chýba
apoštolská postupnosť čiže nepretržitosť (nemajú platne sváte
ného duchovenstva). To je aj vel'kou ťažkost'ou pri snahách po
sjednoteni.
M á r i a K ato lic k a. Král'ovná Mária Katolická (1553
—58) chcela obnoviť násilným spósobom katolicizmus v Anglic—
ku, čo však narazilo na prudký odpor, a svojím neuváženým
počinaním spósobila dobromysel'ná & horlivá .Mária cirkvi skór
škodu než zlepšenie. Nijako si však nezaslúži názov >>lcrvavá<<,
lebo vo svojej prisnosti ani zdaleka nezašla tak ďaleko. ako
napr. král'ovná Alžbeta, za ktorej vyše 200 katolikov bolo pre
vernosť cirkvi popravené. Medzi obeťami tejto král'ovnej bola
aj škótska král'ovná Mária Stuartová, ktorá pred vzbúrou kal—
vinskej šl'achty hladala pomoc u Alžbety. Miesto pomoci našla
u nej 19—ročnévázenie a smrť na p0pravišti r. 1587.
Írs ko. Aj pri hroznom prenasledovani &hospodárskom
ožobračeni so strany anglikánov zostalo Írsko verné katolíckej
cirkvi. Statočnosť a hrdinskosť, s akou katolícki Írovia znášali
svoje utrpenie, dá sa porovnat s hrdinskosťou prvých kresťa—
nov. Preto sa právom dostalo tomuto ostrovu názvu »ostrov
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svátých<<.Katolíci boli vylúčení zo všetkých úradov, boli zba
veni všetkých občianskych i súkromných práv, nesmeli si ku
povat půdu a nesmeli urobiť závet (testament). Katolícki bisku—
pi a kňazi boli z krajiny vyhnaní a na hlavu katolíckeho kňaza
bola vypísaná odmena 5 libier (ako na hlavu divej zveri). Stá
tisíce Írov muselo opustit svoju vlasť & hladat nové možnosti
života v Amerike. Ich pódu zabrali nasťahovavší sa Angličania.
Prenasledovanie Írov trvalo až do amerického boja za Slobodu
(1775—1783). Konečne r. 1829 zásluhou & neohroženým

poso—

bením vel'kého svojho syna Daniela O'Conella ('t 1847) vymohli
si statoční Íri náboženskú &politickú Slobodu.
S k 6 t s k o . V Škótsku rozširil kalvinízmus fanatický žiak
Kalvinov Ján Knox. Škótski kalvíni však neprijali episkopálne
zriadenie anglické, ale za duchovných volili si starších z l'udu ;
preto ich cirkev sa nazýva cirkvou presbyteriánskou (církev
starších). Len málo škótskych obyvatel'ov zostalo verných ka
tolíckej cirkvi.

% 3. Výsledky a následky reformácie.“)

Náboženské

nepokoje.

Reformátorisvojímradi

kálnym vystúpením vyvolali v západnej &strednej Europe ná
boženské nepokoje & krvavé spory, povstania a vojny. Vyše
100 rokov nebolo v EurOpe pokoja. Z týchto vojen boly najhor—
šie občianske vojny vo Francúzsku a tridsaťročná vojna (1618—
1648), ktoré pod rúškom boja za náboženskú slobodu, sledovaly
viac politické a hospodarske ciele než náboženskú a cirkevnú
obrodu. Hrozná tridsaťročná vojna skončila sa vestfalským
mierom r. 1648. Luteráni i kalvíni do-siahli v Nemecku rov
“) Gindely, A.: Gesch. d. Dreissigjáhrigen Kriegs. Prag, 1869—1880.
Ritter : Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation u. des Dreis—
sigjahrigen Krieges. Stuttgart, 1889—1897.— Ranke: Franz. G. im 16.
u. 17. Jht. Stuttgart, 1887. ——
Víc. de Meaux: Les luttes relig. en France
au 16-e siecle. Paris, 1879. ——
Lacombe, B.: Les débuts des guerres de
religion. Paris, 1899. — Philippi : Der westfálische Friede. Munster, 1898.
Dorner: Gesch. der protest. Theologie. Munchen, 1867. ——
Tschackert:
Die Entstehung der. lutherischen u. der reforrnierten Kirchenlehre samt
ihren innerprotestantischen Gegensátze. Góttingen, 1910.

147

noprávnosť s katolíkmi ; stavy dostaly právo určovat vyznanie
svojich poddaných ; zhabané cirkevné majetky boly ponechané
protestantským stavom. Reformácia spósobila cirkvi vel'ké ško—
dy hmotné i duchovné, štátom úbytok obyvatelstva a hospodár
ske zoslabenie, predovšetkým však vnútomé otrasy, vzájomnú
nenávist obyvatelstva.
V o n k.a j š i e ú s p e c h y. Navonok mala evanjelická re
formácia vel'ký úspech. Anglia a Škótsko, Dánsko, Švédsko
a Nórsko sa odcudzily katolickej cirkvi úplne ; Nemecko, Švaj—
čiarsko a dnešné Holandsko z velkej časti ; vo Francúzsku
a V Polsku vznikly značné protestantské menšiny. Úplne kato
lickymi zostaly len Španielsko, Taliansko, Írsko a dnešné Bel—
gicko. Krajiny rakúske, české & uhorské zasiahla tiež reformá
cia, ale úsilím panovnikov &cirkvi boly tieto krajiny navrátené
opět z váčšej časti katolickej cirkvi.
V n 13.t o r n ý

r o z v r a t . Vo vnútornom

cirkevnom ži

vote reformátori nepriniesli kresťanstvu mravnej nápravy, na—
opak. uvolnili l'udské vášne v živote súkromnom i verejnom.
Nedosiahli poriadku ani v cirkevnej správe, lež rozbili dovte
dajšiu jednotu západného kresťanstva a náboženské záležitosti
vydali do rúk nepovolaných svetských kniežat. Bubovol'nými
zmenami starej kresťanskej vierouky spósobili neistotu a zmá—
tok v náboženskom živote. Z póvodných evanjelických vyznání
povstaly a p-ovstávajú dodnes nové sekty (baptisti, sociniáni,
kvakri, ochranovskí, metodisti, adventisti a i.). Z náboženských
zmatkov a hádok vznikaly na jednej strane nesvornost' a vzá
jomné odcudzenie, nepokoje a vojny, na druhej strane vzrástla
nevážnosť & lahostajnosť k náboženstvu vóbec. Reformácia sta—
la sa tak. matkou ,štátneho cirkevníctva & osvietenstva, ktoré
priniesly europskému l'udstvu novú katastrofu vo vel'kej fran—
cúzskej revolúcii. Reformácia zahatila vedecký a umelecký vý—
voj. Vel'a umeleckých pamiatok protestanti zničili a cirkevné
umenie zanedbávali. Zrušenie &spustošenie mnohých kláštorov
a zhabanie cirkevných majetkov znemožnilo najma chudob
ným študentom vyššie vzdelanie. Cirkevné majetky, ktoré slú—
žily vede, umeniu a kresťanskej charite, _staly sa súkromným
vlastníctvom jednotlivcov, ktorí ich užívali pre seba.
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J e d i n ý k l a d . Jediný dobrý účinok vystúpenia refor
mátorov bol, že pravá reforma katolíckej cirkvi bola urýchlená
a uskutočnená. Bludné učenia nútily katolíckych učencov do
kazovať ich nesprávnost a tým nepriamo bol vyvolaný rozvoj
katolíckej bohovedy, najma dogmatiky, biblického štúdia a hi
stórie. Nastalo závodenie medzi katolíkmi a vyznávačmi nových
učení, ale nakoniec nastala na obidvoch stranách náboženská
ustatosť, ktorá prešla až v náboženskú l'ahostajnosť. Prečo však
dopustil Boh tak ťažkú skúšku na svoju církev, aby ju obrodil,
zostava skryté l'udským očiam a je vecou jeho nevyspytatel'ných
rozhodnuti. Musíme sa uspokojiť slovami sv. Augustina: »Mocný
je Boh, aby aj zo zla vyvodil dobré.<<

Nesprávne

porovnanie.

Je nesprávneporovná—

vat rýchle rozšírenie reformácie s rýchlym rozšírením kresťan—
stva v prvých storočiach. Prijatie kresťanstva prvým kresťanom
neprinášalo nijaké výhody, naOpak všestranné prenasledovanie
a iné útrapy. Štátna moc rímska šírenie kresťanstva všemožne
znemožňovala, zatial' čo reformátori ďakujú za rozšírenie svo—
jich náuk v prvom rade svetským panovníkom. Reformátori
odmietli poslušnost pápežovi, stali sa však služobníkmi, ba až
nevol'níkmi svetských knieža-t a panovníkov. Preto úspechy
reiormácie nemožno nijako porovnávat s úspechmi kresťanstva
v prvých storočiach. Reformátori zomierali znechuteni ovocím
svojho die-la, zatial čo apoštoli a kresťanskí mučeníci prijímali
mučenicku korunu s modlitbou & chválospevmi na perách.

b) Obroda katolíckej cirkvi.

Š 4. Tridentský koncil podkladom katolíckcj obrody.35)

Tridentský

koncil.

Volanie po vel'komreform—

nom koncile nedalo sa ničím umlčať, ba po vystúpení Luthero—
*"')Dóllinger: Beitr'áge zur politischen, kirchlichen u. kulturgesch.
der sechs letzten Jahrhunderte. 1862—82.——
Pastor: Gesch. der Pápste,
V VII. — Góschl: Geschichtl. Darstellung des Konzíls zu Trient. Re
gensburg, 1840.— Deslanders: Le concil de Tr. et la reforme du clergé.
Paris, 1906. — Merkle: Das Konzil v. Trient und die Universitáten.
1905. —- Kassowitz: Die Reformvorschláge Ferdinands I. Wien, 1906. _—
Orsenigo, C.: Život a dielo sv. Karola Boromejského. (Preložili nitr. bo
hoslovci) Trnava, 1941.
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vom stávalo sa toto volanie stále hlasitejším. Uskutočnenie kon—
cilu však narážalo na politické ťažkosti (vojny cisára Karola V.
s Francúzskom, nepokoje v Taliansku), ako aj na nechuť pápež—
skej kúrie a samých pápežov, lebo sa obávali oživenia konciliár—
nej teórie. Po mnohých pripravách uskutočnil sa snem r. 1545
v nemeckom meste Tridente. Toto mesto zvolil pápež Pavol III.
na prianie cisára Karola V., ktorý ešte stále dúfal, že sa mu po—
dari na cirkevnom sneme na nemeckej póde získat protestan
tov pre církev. Toto jeho úsilie sa však ukázalo márnym. Pro
testanti, ktori sa prv stále dovolávali všeobecného snemu, pri
jeho uskutočnení odopreli svoju účasť. Ba Luther práve vtedy
napisal svoj pamflet »O rímskom pápežstve, od diabla založe—
nom<<.Tridentský snem trval 5 niekolkými prerušeniami do
4. decembra. 1563. V tento deň podpísalo usnesenia snemu 199
biskupov. Jeho usnesenia potvrdil pápež Pius IV. dňa 26. janu—
ára 1564. Snem mal spolu 25 verejných zasadaní (sessiones).
Snem sa stal podkladom pravej obrody katolíckej cirkvi, ktorú
previedli vynikajúcii papeži, biskupi a kňazi. Strom cirkvi, kto—
rý sa mnohým zdal už mrtvy, zbavil sa suchých konárov, vy—
hnal čerstvé vetvy a priniesol bohaté ovocie. Založily sa nové,
časovým potrebám prímerané rehole; apoštolskou horlivost'ou
naplneni misionári priniesli učenie cirkvi do cudzích zeinedie
lov a nahradili cirkvi mnohonásobne straty, ktoré utrpela refor
máciou v Europe. Ukázalo sa., že ani zloba, ani slabosť l'udská
nemóžu zničiť církev a že sú pravdivé slová Kristove: »Brány
pekelné ju nepremóžu.<< (Mat. 16, 18.)
H ].a v n ě ú l 0 h y . Koncil tridentský určil si dve hlavne

úlohy : jasne definovat katolicke učenie (decreta fidei) a vyniesť
účinné predpisy, ktoré by odstránily neporiadky z cirkevného
života &prispely k zlepšeniu mravov (decreta de reformatione).
Vcelku snem túto svoju úlohu splnil, čo dokazuje náprava, kto
rá sa čoskoro ukázala v celom cirkevnom živote. Církev bola
tridentským koncilom znova navonok i vo vnútri sjednotená
a upevnená. Velký katolicky historik L. Pastor napisal o tri
dentskom sneme : »Keď všetko shrnieme, nemožno am“náležite
vysoko zhodnotit význam tridentského koncilu pre vnútorný
vývoj cirkvi. Vytvoril základ pre skutočnú reformu a definoval
dókladne a systematicky katolícku náuku. Je medzníkom, na
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ktorom sa museli roztriediť duchovia a ktorý vytvoril novú
epochu v dejinách katolíckej cirkvi.<<
V i e r o u k a . Vo vieroučných článkoch (decreta fideí)

koncil jasne a presne vymedzil články viery, ktoré evanjelickí
rct'ormátori popierali alebo po svojom vykladali. Najmá vyhlá
sil, ktoré knihy patria do Písma sv., a že ústne podanie (tradi
cia) je rovnocenným prameňom viery ako Písmo svaté ; vyme
dzil náuku o dedičnom hriechu a o ospravedlneni, o sviatostiach,
o sv. omši, o úcte svatých a o očistci.
Dis c i p l i n a. Disciplinárnymi dekrétmi (decreta de re—

;crmatione) odstránil mnohé nedostatky doterajšej cirkevnej
správy; menovite zakázal duchovným správcom bývať mimo
farnosti a biskupom mimo diecézy; nariadil pravidelné a po—
vinné vizitácie; zamedzil hromadenie cirkevných úradov; bis—
kupom nariadil založiť semináre pre výchovu a vzdelanie hor
livého kňazstva; kláštorná disciplína bola obnovená; bol zho
tovený soznam knih škodlivých viere a mravom (index librorum
prohibitorum); sostavené katolícke vyznanie viery (professio
Tridentina) ; vypracovaný zvláštny katechízmus, obsahujúci
všetky články katolíckej viery ; nariadené nové vydaníe Písma
svatého &bohoslužobných knih.
V y n i.k.a j ú c i p 51p e ž i . Vynikajuci papeži potrident
skí, sv. Pius V. (1566—1572), učený Gregor XIII. (1572—1585)
a energický Sixtus V. (1585—1590), postarali sa, podporovaní

vynikajúcími biskupmí &horlivými kňazmí svetskými i rehol'
nými, aby sa usnesenia tridentského koncilu uskutočnily.
P i u s V. zavíedol vo svojom okolí najváčšíu jednoduchosť
a staral sa o mravné povznesenie veriacich. Jemu treba ďako
vat' za víťazstvo, ktorého dosiahol Don Juan ďAustria r. 1571
pri Lepante nad Turkami, ohrožujúcimi krajiny Stredozemné
ho mora a západnú kultúru. Je posledným pápežom vyhláse
ným za svatého.
G r e g 0 r X I I I . staral sa najmá o povznesenie školstva.
Gregoriánska univerzita v Ríme dosial' hlása jeho slávu. Vel'kú
pozornost venoval najma povzneseniu viery v Nemecku, refor—
máciou. najviac postihnutom. Jeho popredným poradcom bol
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sv. Peter Canisius, druhý apoštol Nemecka. Previedol opravu
juliánskeho kalendára, po ktorej oprave sa už dlho volalo. Na—
riadil, aby sa po 4. októbrí písal hneď 15. október 1582. Postupne
sa gregoriánsky kalendár ujal skoro všeobecne, niektoré protes—
tantské nemecké krajiny ho prijaly až okolo r. 1700.
SixtusV.,
ktorý sa dopracoval z pastiera stáda na naj—
vyššiu cirkevnú hodnost, previedol reformu pápežskej kúrie
& Papežského štátu. Počet kardinálov stanovil na 70 (dosial'
v platnosti) &zriadil nové kongregácie pre vybavovanie cirkev—
ných záležitostí. Biskupom nariadil pravidelné návštevy Ríma
(visitatio liminum) a podávanie písomných zpráv o stave diecéz.
Za neho bola dostavaná kupola svátopeterského chrámu v Ríme
a postavený obelisk na svátopeterskom námestí.

Horliví

biskupi

a. kňazi.

Pri prevádzanicirkev—

ných reforiem pomáhali pápežom horliví biskupi a církevní mu—
žovia. Z nich najviac vynikli sv. Karol Boromejský, šťastný do—
končitel' tridentského koncilu & milánsky arcibiskup (T 1584),
sv. František Salezský, biskup ženevský ('i' 1622) a sv. Filip Ne—
ri, dóverný priatel sv. Pia V., priatef opustených rímskych deti,

zakladatel
( 1595).

kongregácie oratoriánov a jedinečný spovedník

Prameň

noVého života.

Konciltridentskýstal sa

takto prameňom nového cirkevného života v celom kresťanskom
svete. Čo sa nepodarilo pochybeným pokusom snemov v Kost
nici a Bazileji, čoho nedosiahol diplomatický Erazmus Rotter
damský s kruhom svojich humanistických priatel'ov, čoho ne
dosiahol svojím radikalizmom revolucionár Martin Luther
s ostatnými svojimi pomocníkmi, to dosiahla církev pomocou
prostriedkov, ktoré jej dal sám jej zakladatel J ežiš Kristus, pod
porovaná silou milosti Božej.
S t o r o č i e s v a t c o v . Popri všetkých otrasoch, ktoré
církev prežíla za šírenia reformácie, neprestávala vychovávat
svátcov a světice, ba ich počet akoby zvláštnym riadením Božím
bol v. týchto pohnutých časoch váčši ako inokedy. Učený kardi—
nál sv. Róbert Bellarmín, člen rehole jezuitskej (j“ 1621), nazval
storočie po tridentskom koncile »storočím svátcov<<.
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Z cirkevných vel'kňazov úcty oltára dosiahli sv. papež
„Pius V., kardinál Karol Boromejský a sv. biskup František Sa
lezský. Sváti zakladatelia reholi tohto obdobia boli: sv Ignác
z Loyoly, zakladatel' jezuitov ('i' 1556) ; sv. Filip Neri, zakladatel
oratoriánov (T 1595) ; sv. Peter Fourier ('l' 1640), zakladatel škol
ských sestier (de Notre Dame); sv. Angela Merici, zakladatel—
ka uršulinok (T 1540) ; sv. Terézia, vel'ká predstavitelka mystiky
a reformátorka karmelitánskej rehole ('t 1582); sv. Ján z Boha,
zakladatel milosrdných bratov (Jr1550) ; sv. Jozef Kalasantský,
zakladatel piaristov (+ 1648); sv. Vincent z Pauly, zakladatel
lazaristov & milosrdných sestier, divotvorca kresťanskej obeta
vosti ('l' 1659) a iní. V tomto čase žili medzi inými traja patróni
mládeže: sv. Stanislav Kostka (T 1578), sv. Alojz z Gonzagy
(Jr1591) a sv. Ján Berchmans (+ 1621),členovia jezuitskej rehole.
Členmi. jezuitskej rehole boli d'alej sv. František Xaverský, vel'
ký misionár pohanov ('i' 1552) a sv. František Borgias, ktorý od
ložil kniežaciu korunu, aby slúžil Bohu ako rehol'nik ('i' 1572).
Prvým kvetom svátosti v J užnej Amerike bola sv. Róza z Limy
(Ý 1617). Následkom náboženských nepokojov Nemecko bolo
vel'mi chudobné v tomto období na svátcov. Najvynikajúcejšim
svátcom tohto obdobia v Nemecku bol sv. Peter Canisius, ktoré
ho nemecki katolíci ctia ako druhého svojho apoštola, lebo svo—
jím účinkovaním v mnohých nemeckých krajoch udržal kato
licku vieru, ktorú priniesol sv. Bonifác. Po požehnanej činnosti
zomrel dňa 21. decembra 1597 v jezuitskom kláštore ním zalo
ženom vo Freiburgu vo Švajčiarsku. Za svatého a cirkevného
učitel'a bol vyhlásený r. 1925. Jeho brat Teodorik Canisius pó
sobil u nás v jezuitskom kláštore v Trnave.
Tento neúplný výpočet svátcov a sv'átíc, z ktorých mnohí
boli zakladatel'mi nových reholi a kongregácií, je najlepším dó
kazom prevedenej obrody katolickej cirkvi.

5 5. Sv. Ignác z Loyoly a jezuitská rehola.“)
V každom obdobi budi Boh mužov a ženy, ktorí s jeho po—

mocou usilujú sa odstrániť nedostatky náboženskomravného
života veriacich a pestovať náboženskú horlivosť & svátost.
V tomto období vzniklo na 20 nových, časovým pomerom prime—
raných reholí. Prvé miesto medzi nimi. patrí jezuitskej reholi
(Spoločnosť J ežišova, Societas Jesu), ktorá si získala najváčšie
zásluhy na prevedeni cirkevnej obrody v duchu tridentského
koncilu.

Sv.

Ignác.

Zakladatel'om jezultskej rehole b-ol špa

nielsky šlachtic Ignác z Loyoly (1491—1556), ktorý sa po—svo

jom zranení pri útoku na Pampelonu, pod vplyvom zbožného
čítania, rozhodol stať s_iduchovným rytierom a venovať sa úplne
službe Božej a záujmom katolickej cirkvi. Po svojom uzdraveni
utiahol sa do samoty pri Manreze, kde sa venoval modlitbe
a rozjímaniu. Tu sa zrodila v podstate aj jeho knižočka »Du
chovné cvičenia<<,ktorá je dodnes vysoko cenená. Aby mohol
lepšie slúžiť Bohu, dal sa už 33-ročný Ignác na štúdiá v Barce
lone, Salamanke a v Paríži. Tu našiel jednako smýšl'ajúcich
priatel'ov, s ktorými r. 1534 v kostole na Montmartre složil sl'ub
čistoty a. chudoby. Dalej slávnostne sl'úbili, že svoje služby daju
bezvýhradne pápežovi a pójdu všade ako misionári, kam ich pá
pež pošle. Tým bol položený základ »Spolcčnosti Ježišoveja,
ktorú pápež Pavol III. r. 1540 potvrdil. Ignác stal sa prvým
>>generálom<<svojej rehole a skoro bez prestania zdržoval sa
v Rime, kde založil aj »Collegium Germanicuma pre vzdelanie
nemeckých kňazov. Zomrel po 15—ročnommúdrom vedení svo*
jej rehole 31. júla 1556. Jeho heslo: »Všetko na váčšiu slávu
Bc-žiu<<— Omnia ad maiorem

Dei gloriam

(0. A. M. D. G.) ——

stalo sa základnou vetou jeho rehole.
36)Genelli: Leben des hl. Ignatius von Loyola, prepn. od Kolba. Wien.
1894. — Miiller, H.: Les origines de la Compagnie de Jésus. Paris, 1898
—- Duhr: Gesch. der Jesuiten. 1907. ——Ten istý: Jesuitenfabeln. 1904.
(Do češtiny preložili Tumpach a Podlaha). — Meschler: Die Gesell
schaft Jesu. 1911.
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Organizácia

jezuitov.

Sv. Ignácdal svojejreholi'

celkom novú, vojenskú organizáciu. Pre túto novotu narážalo
schválenie reholných pravidiel aj na mnohé ťažkosti. Kládol
dóraz na vnútorné posvátenie a hlboké vzdelanie. Spoločnosť
mala byť V každej chvíli ako vojenský oddiel hotová na boj za
Krista a jeho zástupcu na zemi, pápeža. Preto sa členovia zavá—
zovali štvrtým slubom úplnej poslušnosti pápežovi. Nezaviedol
spoločné modlenie kňazských hodiniek (breviára) &zvláštne re
holné rúcho. Členovia Spoločnosti nosili (a dosial nosia) kňaz—
ské rúcho ako svetskí kňazi. V stanovách Spoločnosti viťazí
princip vojenskej poslušnosti a pevného zriadenia. Kandidáti
reřole prekonávajú prísny noviciát a konajú důkladné filozofic
ké a teologické štúdiá. Výchova a vyučovanie mládeže, kázne,
obracanie poblúdených a neveriacich, spovednica a pestovanie
vied sú. hlavnými polamičinnosti rehole. Na všetkých týchto
poliach dopracovala sa velkých úspechov.

Rozširenie

jezuitov.

P0primnohýchťažkostiach

rozšírila sa jezuitská rehola velmi rýchle po celom svete. Pri
smrti svojho zakladatela mala už vyše 1000 členov v 58 klášto—
roch (kolegiá a rezidencie). Ich činnosti v duchovnej správe
a školách, ako aj tomu, že boli poradcami katolických panovni—
kov, treba vo velkej miere pripisat' zastavenie reformácie a pri

navrátenie celých krajin zpět do katolickej cirkvi. Preto sa ne
možno diviť, že jezuiti boli protestantmi a nepriatelmi církvi
velmi nenávideni a napádani. V dobe osvietenstva v XVIII. st.
církvi a náboženstvu nepriatelski ministri začali štvať panovni
kov a národy proti jezuitom. Tak boli jezuiti vyhnaní z Portu
galska, Španielska a Francúzska. Ba vlády týchto krajin hroz—
bami dosiahly, že pápež Klement XIV. r. 1773 zrušil jezuitskú
rehol'u po bezvýslednom pokuse ju zachránit, aby tak bol za
chránený pokoj v cirkvi. Pruský král Fridrich II. a ruská cá
rovná Katarina II. nechali jezuitov pósobiť nerušene d'alej. Pá—
pež Pius VII. obnovil jezuitskú reholu r. 1814, aby plnila d'alej
svoje poslanie v. službách cirkvi. Jezuitská rehola dala cirkvi
mnoho učencov, horlivých misionárov, mučenikov a svátcov.
Z jezuitskej rehole vyšli aj dvaja cirkevni učitelia: sv. Peter
Canisius (1' 1597) prvý nemecký jezuita, a velký teolog sv. Ró—
bert Bellarmin ('i' 1621), ktorý bol profesorom aj ostrihomského
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arcibiskupa—kardinála Petra Pázmána, hlavného bojovníka ka—
tolíckej reštaurácie v Uhorsku (i' 1637).
Okrem jezuitov popri starých reholiach pracovaly na ob—
rode cirkvi, vo vyučovani a výchove kresťanskej mládeže, na
poli kresťanskej charity a V pohanských misiách početné nove
rehole a kongregácíe, ktoré sa zaslúžily o povznesenie nábožen—
skomravného života veriacich (viď str. 153).

Š 6. Misijná činnost' cirkvi medzi pohanmifn)
M 1s ij n á h o r 1i v o s ť .

Velké straty, ktoré katolícka

cirkev utrpela počas reformácie v EurOpe odpadnutím celých
národov, usilovala sa nahradit horlivou misijnou činnosťou me
dzi pohanmi v mimoeuropských krajinách, najma vo východnej
Ázii a v novoobjavenej Amerike. Objavitel'ov sprevádzali hned“
misionári z benediktinskej, františkánskej a dominikánskej re
hole. Neskór ich nasledovali aj misionári novozaložených reholi.
najma jezuiti. Pápež Gregor XV. zriadil r. 1622zvláštnu kongre
gáciu »Congregatio de propaganda fide<<(Kongregácía pre šire—

nie viery) a sveríl jej starostlivost o mimoeuropské misie. Me
dzi Indiánmi v Amerike úspešne pósobil Dominikán Las Casas
('i' 1566) ; Kuba, Peru a Mexiko boly krajinami jeho pósobenia.
Medzi černochmi, ktorí boli ako otroci dovliekani do Ameriky-'.
působil španielsky jezuita sv. Peter Claver, ktorý sa im venoval
cez celý svoj život (j“ 1654). Najvžičšie úspechy medzi misionár
mi mal. sv. František Xavérsky, apoštol Indie (% 1552).
P r e d n á 1n d i a. V Prednej Indii pracovali od konci
XV. st. portugalski františkáni a dominikáni. R. 1542 prišiel do
Prednej Indie sv. František Xavérsky a mal tam, ako aj na Cey—
lone & polostrove Malaka, neobyčajné úspechy. Sv. František
Xav. bol druhom sv. Ignáca &spolu s ním složil slávnostné sl'u
37) Hahn, H. : Geschichte der kath. Missionen von Christuss bis auf
die neueste Zeit. Kóln, 1857—65. -——
Wittmann:
Die Herrlichkeit
de'"
Kirche in ihren Missionen seit der Gleubensspalt. 1845. ——Schmidlin:
Kath. Missionsgeschichte. Steyl, 1925. ——
Schwager, Fr.: Die kath. Hei

denmission der Gegenwart. Steyl, 1908—9.— Pastor: Gesch. der P'ápstc.

.sv. V.—XVI. —-Kmeťko, K.: Svetové misie. Nitra, 1941—42.
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by v chráme na Montmartre v Paríži r. 1534. Sv. Ignác ho po—
veril t'ažkou úlohou misionára pre Indiu. Sv. František působil
dva roky aj v Japonsku. Vypravil sa aj do Číny, ale cestou zo-—
mrel 3. decembra 1552 vo veku 46 rokov. Požehnanú činnost
sv. Františka Xav. možno porovnávať s činnosťou sv. Pavla
apoštola. Pokrstil na státisice pohanov. Meno tohto velkého mi
sionára nesie »Misijný spolok sv. Františka Xaverského“ s cen—
trálou v Cáchách.
J a p o n s k.o. V Japonsku pósobili po sv. Františkovi je
zuiti a potom františkáni. R. 1582 bolo tam na 200.000 katolíkov
a 300 kostolov. Koncom XVI. st. upadli misionári do podozrenía,
že sú portugalskými vyzvedačrni ; preto ich cisár vyhnal z kra
jiny, kostoly dal zrúcať a katolíkov nútil k odpadu. Začiatkom
XVII. st. nastalo nové prenasledovanie katolíkov v Japonsku;
holandski kupci totiž z obchodnej závisti a náboženskej nená
visti poštvali na katolíkov japonské úrady a l'ud, takže sa zdalo
v polovici XVII st., že kresťanstvo je v tejto krajine úplne vy—
hubené. Prenasledovanie katolíkov prestalo až r. 1873.
C i n a. Do Číny nesmeli misionári dlho vkročit. Až okolo
r. 1600 podarilo sa tam preniknúť jezuitom. Pre ich vel'ké od
borné znalosti v matematike, hvezdárstve a zemepise tešili sa
velkej obl'ube a mali vel'ký vplyv. Bolo im dovolené- hlásať kres—
ťanské náboženstvo, ba r. 1700 zvláštnym edíktom bola chráne
ná náboženská Sloboda. Boly zriadené už dve diecézy a 10 apoš
tolských vikariátov. Ale nový cisár, ktorý nastúp—ilr. 1724, ne
prijal z politických dóvodov kresťanstvo; zakázal kresťanstvo,
misionárov dal vyviesť z krajiny &kostoly zrútit'. Prenasledova—
nie kresťanov trvalo s malými prestávkami až do r. 1858. Odvte
dy počet katolíkov pomaly rástol a dnes je tam už skoro 3 milí—
óny katolíkov.
A m e r i k a . V Amerike začali hneď po jej objavení kázat
medzi Indiánmi benediktini, františkáni, dominikáni a potom
aj jezuiti. Misijnú činnost hatíl potulný život Indiánov a ich
nenávist voči hrabivým a ukrutným europským dobyvatel'om.
Z prvých mísionárov vynikol dominikán a neskór biskup Bar—
tolomej Las Casas, ktorý sedemkrát prišiel do Španielska, aby
sa ujímal pred vládou nešťastných Indiánov. Apoštolom čer
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nochov, ktori boli hromadné prevážaní v XVII. st. za o-trokov
do Ameriky, stal sa sv. Peter Claver ('i' 1654).
P a r a g u a y . Krásné výsledky maly katolické misie
v štáte Paraguay, kde pósobili najprv františkáni a neskór je—
zuiti, ktorí si s povolením špam'elského král'a Filipa III. (1598——
1621) zriadili medzi Indiánmi kresťanské kolónie s vylúčením
všetkých Europanov. Takto vzniklo na 30 osád (redukcií) s 250
tisíc obyvatel'mi, ktoré pod správou jezuitov tvorily kresťanskú
republiku. Bol tu zavedený život na spósob prvých kresťanov.
Panoval tam pokoj, blahobyt a kresťanská láska. Tento stav
trval až do r. 1750, keď tieto osady boly prenechané Portugal
sku a z návodu ministra Pombala boli jezuiti odtial' vyhnaní.
Kresťanskí Indiáni boli znova vykorisťovaní &tak tieto kresťan
ské indiánské osady boly zničené.
S e Ve r n a A m e r ik &. V Severnej

Amerike pre znač—

ný odpor domorodcov a nepriazm'vé klimatické pomery dosiahli
misionári len po dlhšej dobe v'áčších úspechov. Najutešenejšie
rozvíjala sa misijná činnost juzuitov v Kanade, kde jezuiti za—
čali činnost, podporovaní misionármi iných reholi, r. 1611.
V Spojených štátoch severoamerických zasialí prvé semeno ka
tolíckeho náboženstva katolíckí kolonisti z Anglicka a Írska
v XVII. storoči. Najmá horlivý katol. lord Baltimore ('i' 1632)
založil tu kolóniu Maryland. Prisťahovanie rozkolníkov z Euro
py malo za následek rozvoj rozkolníctva aj tu a katolíci museli
mnoho trpiet' od neznášanlivých rozkolníkov.
A f r i k a . V Afrike docielili misionári menších úspechov.
Tu sa obmedzovala činnosť misionárov z rehole dominikánskej,
jezuitskej, františkánskej & kapucínskej hlavne na portugalské
osady. Nepriaznivé podnebie & surovosť černochov ničily čin
nosť misionárov. Až v. novších časoch s novou horlivosťou sa za
čala misijná činnosť znova.

Unionistické

hnutie.

Okrem rnisijnej činnosti

medzi pohanmi usilovala sa církev získat schizmatických kres—
ťanov pre katolícke náboženstvo. Najváčších úspechov dosiahla
v Ukrajine & Litve, ktoré v XVI. st. patrily k Polsku. Za pol'
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ského panstva osádzali sa tam jezuiti, ktorí sa vynasnažovali
ziskat rozkolníkov pre úniu. Najváčšie zásluhy získali si o úniu
jezuiti Antonin Possevino a Peter Skarga, Slávny pol'ský kaza
tel'. Sjednotenie bolo uskutočnené r. 1596 v Breste Litovskom
za pritomnosti polského král'a a papežských vyslancov. Odpor
covia únie zo šl'achty, kňazstva a l'udu snažili sa dielo sjedno—
tenia zničit. Spojili sa s disidentmi, to jest s polskými protes
tantmi, a štvali proti sjednoteným. Statočným obhájcom únie
v týchto smutných časoch bol sv. J ozafát Kuncevič, predstavený
kláštora vo Vilne a potom polocký arcibiskup. Pre svoju apoš
tolskú horlivost bol od rozkolnikov r. 1623 zavraždený. Iným
mučeníkom únie bol sv. Andrej Bobola, člen jezuitskej rehole,
ktorého rozkolní Kozáci zajali a umučili r. 1657. Keď bolo Pol'
ské král'ovstvo rozdelené (1772, 1793 a 1795), pripadla kijevská
metropola s podriadenými biskupstvami k Rusku. Katolici
a sjednotení boli kruto prenasledovani a násilím privádzani
k rozkolu. Za cára Mikuláša I. (1826—1856)bola katolicka církev
v Rusku zbavená slobody. Pápež Gregor XIV. neohrožene sa za
stával ruských katolikov, cár pri návšteve pápeža vo Vatikáne
sl'úbil aj nápravu, ale všetko zostalo pri starom. Lepšie časy na
staly pre katolikov až za cára Mikuláša II. (1894—1917),keď pri
činením pápeža Leva XIII. bolo r. 1894 obnovené diplomatické
Spojenie s Rimom. R. 1905 pod vplyvom ruskej revolúcie cár
skym manifestom bola uznaná náboženská Sloboda všetkých
kresťanských vierovyznaní. To malo za následok vzrast katolíc
kej cirkvi, hoci sa vláda usilovala róznymi nariadeniami pre
stup ku katolicizmu hatiť. Revolúcia r. 1917 mala za následok
zrušenie cárstva & vyhlásenie komunistickej republiky, ktorá
vypovedala krutý boj každému náboženstvu.

5 7. Evanjelická reformácia a katolícka obroda

na Slovensku")

Reformácia

na Slovensku.

Velkénáboženské

otrasy, vyvolané reformáto-rmi XVI. st., našly ohlas aj na Slo—
vensku. Porážka uhorského vojska pri Moháči r. 1526 ulahčila
vnikanie náboženských novót aj na Slovensko. Vitazstvom Tur—
kov rozpadlo sa Uhorsko na tri časti. Časť západná a severozá—
padná, to jest Slovensko, prešla do moci Ferdinanda I. Habs—
burského (1526—64), ináč povedané Slovensko sa stalo nosite—
l'om tradície uhorského panstva & uhorskej štátnosti cez celé
XVI. a XVII. st. V bitke pri Moháči zahynuli dvaja arcibiskupi,
pát biskupov a mnoho duchovenstva. Tým náboženskocirkevný
život utrpel velké poruchy. Boje medzi Ferdinandem I. a J áno-m
Zápolským o uhorský trón, ako aj neustále vpády turecké pod—
lomily právnu bezpečnost a istotu. Takto rozhárané politické,
náboženské a sociálne pomery ul'ahčily prenikanie &zakotvenie

náboženských novót na Slovensku. Cirkevná i štátna vrchnost
38) Varsik, Br.: Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej sy—
nody. Bratislava, 1932. — Kváčala, J.: Dejiny reformácie na Slovensku
1517—1711.Lipt. Sv. Mikuláš, 1935. — Frankl, V.: Pázmány Péter és
kora. Budapest, 1868. — Ten istý: Pázmány Péter 1570—1636.Budapest.
1886. — Varsik, Bor.: Národnostný problém trnavskej univerzity. Bra
tislava, 1938.— Pamiatke trnavskej univerzity. Trnava, 1935.— Trnav
ský sborník. Bratislava, 1935. — Póstényi, J.: Z minulosti Trnavy do
prevratu 1918. Trnava, 1938. — Ríbini, J.: Memorabilia augustanae con—
fessionis in regno Hungariae. Posonii, 1787—1789.— Slávik, J.: Dejiny
zvolenského evanj. bratstva a seniorátu B. Štiavnica, 1921.— Góllnerová.
A. : Počátky reformace v Banské Bystrici. (Časopis >>Bratislava<<,r. 1930\.

—-Bruckner, V.: Die Oberungarischen Glaubenbekentnisse und Con
fessio Augustana. Miskolc, 1930. — Breznyik J.: A selmecbányai agosi.
hitv. evang. egyház és lyceum tórténete. Selmecbánya, 1883—1889.—
Bruckner: A reformáció és ellenreformáció a Szepességen. Budapest.
1922.— Hornyánszky, V. : Beitrag zur Geschichte evangelischer Gemein
den in Ungarn. Fest, 1867. — Révész I.: A magyar protestantizmus tor—
ténete. Kolozsvár, 1923. — Jankovič, V. : Dejiny jezuitov v Banske?
Štiavnici. Bratislava, 1941.— Bucko, V. : Reformné hnutie v arcibiskup
stve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava, 1939. — Ten istý: Mikuláš
Oláh a jeho doba, 1493—1568.Bratislava, 1940. — Ten istý: K nábožen
ským dejinám vo Zvolenskej okolo r. 1560. (Časopis »Theologica Catho-
lica Slovacaa, r. 1941). — Zelliger, A.: Pantheon Tyrnaviense. Tr., 1931
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usilovala sa vynesenými zákonmi toto prenikanie Lutherovej
reformácie zamedziť, ale o uskutočnenie zákonov za ťažkej po—

litickej situácie sa nemal kto starat. Najprv sa uchytila Luthe
rova reformácia v nemeckých krajoch na Slovensku a neskor
sa šírila aj medzi Slovákmi, kým medzi Maďarmi širil sa kalvi
nizmus. Prvýmí širitel'mi reformácie stali sa nemecki študenti
zo Slovenska, ktori študovali na nemeckých univerzitách. V pr
vom rade boly to hmotné výhody, pre ktoré sa zemani a šl'achta
pridali k reformácii, ako to bolo aj inde. Aj niektori kňazi sa pri—
dali k reformácii preto, lebo nové náboženstvo nežiadalo od nich
takých osobných obeti a odriekania, ako náboženstvo katolické.
Působením zemepánov podl'a zásady »cuius regio — eius et Te
ligi0<<a činnosťou k reformácii sa pridavšieho duchovenstva roz
šírila sa Lutherova reformácia nato-l'ko,že na začiatku XVII. st.
sa k nej hlásilo asi sedem desatin obyvatelstva na Slovensku.
O 1á h . Prvý, kto sa účinne postavil proti šireniu reformá
cie na Slovensku, bol všestranne vynikajúci ostrihomský arci—
biskup Mikuláš Oláh 1493—1568), od r. 1553 ostrihomský arci
biskup a primas uhorský. Zaumienil si previesť nábožensko—
mravnú obrodu V duchu usneseni tridentského snemu. Svojou
horlivou činnosťou položil pevné základy pre úspešnú reštaurač—
nú činnost svojho neskoršieho nástupcu ostrihomského arcibis
kupa-kardinála Petra Pázmána, ktorého zdarom korunovaná
obrodná činnosť bez pripravnej práce Oláh'ovej by bola nemysli—
tel'ná. Svolávanim svojho duchovenstva na cirkevné synody, po
volanim jezuitov r. 1561, starostlivosťou o nižšie i vyššie škol—
stvo, založením kňazského seminára v Trnave r. 1566 pre vý—
chovu & vzdelanie horlivého kňazstva, častými vizitáciami die
cézy položil Mikuláš Oláh bezpečné základy pre nábožensko
mravnú obrodu nielen vo svojej diecéze, ale na celom územi,
ktoré bolo v rukách král'a Ferdinanda I. Tým sa zapisal nevy
mazatel'ne do náboženských a kultúrnych dejin Slovenska, kto
ré bolo hlavným pol'om působnosti tohto vel'kého humanistické—
ho učenca a práve tak velkého cirkevného kniežaťa rumunské
ho póvodu.
Král Ferdinand I. podporoval Mikuláša Oláha v jeho reka
tolizačnej práci. Usiloval sa priviesť protestantov do katolickej
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cirkvi pokojnou cestou. Žiadal v Rime od pápeža zrušenie celi
bátu a povolenie kalicha (prijimania pod obojím spósobom)
v nádeji, že takto obnoví nábo-ženskú jednotu v Uhorsku. Celi—
bát zrušený nebol a povolenie kalicha prívržencom reformácie
už nestačilo. Reformácia pokračovala ďalej, tým viac, že po
smrti arcibiskupa Mikuláša Oláha zostal ostrihomský arcibis—
kupský stolec 23 rokov neobsadený.

Viedenský

mier.

Nové pokusy o povznesenie

a upevnenie katolíckej cirkvi sú spojené s menom Františka
Forgácha (1566—1615), od r. 1607 ostrihomského arcibiskupa.
a s menom kaločského arcibiskupa Juraja Draškoviča, ktorý
presvedčil cisára Rudolfa II., že len pomocou jezuitov možno
zastavit reformáciu v Uhorsku. Tak boli jezuiti, ktori r. 1567
po požiari v Trnave boli donútení opustiť Slovensko, znova uve—
dení na Slovensko. Usadili sa v Kláštore pod Znievom, odkial'
sa šírili aj do iných slovenských miest, takže časom mali na Slo—
vensku vyše 20 kláštorov. Ale ani protestanti nezahál'ali, najma
keď po úspešnom povstaní Štefana Bočkayho dosiahli na vie
denskom \mieri r. 1606 náboženskej slobody a rovnoprávnosti

s katolikmi. Zásluhou palatina Juraja Thurzu na žilinskej sy
node r. 1610 aj organizačne sa osamostatnili. Po tomto právnom
upevnení postavenia rástlo sebavedomie protestantov. Stávali
sa výbojnejšimi. Dochádzalo k častým povstaniam proti panov
nikom a ukrutnostiam voči katolíkom. Záujmy protestantov
na Slovensku silne chránili luteránski vel'moži Žigmund Zápol
ský, Štefan Bočkay, Gabriel Bethlen, Juraj Rákoczy a Imrich
Th'ókóly. Katolíci, najma katolicki kňazi, boli prenasledovaní
a mnohi aj usmrtení. Najmá proti jezuitom obracala sa nená
visť protestantov, keď videli ich úspechy pri získavam po:—lude—
ných pre katolícku církev. Tak podstúpili mučenicku smrt“ za
vieru 7. septembra 1619 v Košiciach traja katolicki kňazi. Boli
to kanonik Marek Križan a dvaja jezuiti Stefan Pongrác a Me—
lichar Grodec. Pápež Pius X. ich vyhlásil r. 1905 za blahosla

vených.
P á z m á n . Nové obdobie rekatolizačného úsilia nastalo
na Slovensku za ostrihomského arcibiskupa-kardinála Petra
Pázmána (1616—1637),spolupracovnika a nástupcu arcibiskupa
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Fr. Forgácha. Pázmán narodil sa z kalvinskych rodičov dňa 4.
okt. 1570vo Velkom Varadíne. Už ako 13-ročný stal sa katolikom
a ako 17-ročný vstúpil do jezuitskej rehole. Predstaveni čoskoro
zbadali nevšedné nadanie Pázmánovo & poslali ho študovať do
Krakova, Viedne a Ríma, kde medzi inými bol jeho profesorom
sv. Róbert Beliarmin. Pre svoju učenosť stal sa Pázmán najprv
profesorem filozofie a neskór teologie v Štajerskom Hradci.
Vzbudil pozornost svojimi spismi proti protestantizmu. Po svo—
jom návrate do Uhorska r. 1607stal sa dóvernikom významného
arcibiskupa Fr. Forgácha. Postavenie katolikov bolo v Uhorsku
velmi neutešené. Všetky významné miesta boly v rukách lute
ránov a kalvínov, ktori, citiac nebezpečenstvo v působení jezu
itov, podnikli všetko na ich zničenie. Jezuiti našli velkého ob
hajcu vo svojom bývalom chovancovi a členovi Petrovi Pázmá
novi, ktorý dokázal na sneme, že niet nijakých dóvodov pre vy
hnanie jezuitov z krajiny a zhabanie ich majetkov. Keď sa stal
arcibiskupom a r. 1629 aj kardinálom, vynaložil všetko úsilie
na zastavenie protestantizmu a prevedenie cirkevnej obrody.
Uvedomil si, že len obnovením cirkevnej disciplíny a opravdi
vým hlbokým vzdelanim možno premócť následky reformácie.

Trnavská

univerzita.

Aby sa kňazstvudostalo

náležitého vzdelania a výchovy, rozhodol sa Pázmán po dlhom
uvažovaní —-ako to sám píše v zakladajúcej listine — založit
v Trnave akadémiu čiže univerzitu, aby z nej vychádzali mu
žovia osožní katolickému náboženstvu i štátu. So súhlasom král'a
Ferdinanda II. (1618—37) začala trnavská univerzita r. 1635
svoju činnost. Univerzitu sveril Pázmán osvedčeným učitelem
a vychovávatel'om jezuitom. Prednášky sa začaly dňa 14. no
vembra 1635 prednáškou slovenského jezuitu Martina Palkovi
ča, profesora logiky. Zpočiatku mala univerzita len filozofickú
a teologickú fakultu. Zásluhou arcibiskupov Imricha Losiho
a Juraja Lippaiho, ktorí zanechali na tento ciel' potrebné fun
dácie, bola r. 1667 zriadená právnická fakulta. Král'ovná Mária
Terézia zriadila r. 1769 lekársku fakultu, čim sa univerzita stala
úplnou. Pri univerzite bola aj univerzitná tlačiareň, z ktorej
vyšlo mnoho vzácnych a cenných diel, medzi nimi i slovensky
pisaných. Medzi prvými slovenskými knihami vyšiel z trnav
skej univerzitnej tlačiarne r. 1655 notami opatrený spevnik
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»Cantus Catholici — Pýsne Katholickéa, ktorý vyšiel r. 1700
v druhom vydaní.
Peter Pázmán vytvoril tak z Trnavy, od r. 1543 sídla ostri
homských arcibiskupov, stredisko rekatolizačnej činnosti &(en
trum náboženského, vedeckého a kultúrneho života celého Uhor
ska. Preto sa Trnava právom nazýva »slovenským Rímomw.
Pázmán sám získal vyše 30 popredných šlachtických rodin
uhorských pre katolícku církev, ktoré potom horlivo prívádza-
ly svojich poddaných do cirkvi. Pre svoju vzdelanosť a výrec
nost' bol Pázmán nazvaný »uhorským Cicerónoma. Svoj život
naplnený úspechmi dokončil Pázmán v práci za Boha a cirkw
dňa 19. marca 1637 v Bratislave, kde bol aj poohovaný.

Víťazstvo

katolikov.

V rekatolizačnejprácí po—

kračovali jeho nástupcovia, podporovaní horlivým kňazstvom
Svetským & rehol'ným, najmá jezuitmi a františkánmí. Tak sa
podarilo do konca XVII. st. priviest' váčšinu protestantov zpá1
do katolíckej cirkvi a zabezpečit obrodnú činnost vel'kých bo
jovnikov predchádzajúcích desaťročí za zachovanie katolíckeho
náboženstva na Slovensku. Na dovršení rekatolizácie Uhorska
získal si velké zásluhy král Leopold I. (1657—1705), ktorý po
vyhnaní Turkov z Uhorska r. 1683 a po zlomení povstania len
katolíckej cirkvi priznal práva vládnúcej cirkvi. Nová, protes
tantom o niečo priaznivejšia úprava náboženských pomerov
v Uhorsku nastala po mieri, uzavretom Satu Mare r. 1711,

2. Obdobíe štátneho cirkevníctva
& osvietenstva
(1648—1815)

Prehťad.
Toto obdobie cirkevných dejin je charakterizované ochu
dobnenim, oploštenim náboženského života. Medzi katolikmi
i protestantmi badat' náboženská ochablost, spósobenú vypátim
duševných sil za reformácie a katolickej reštaurácie. Po vest
fálskom mieri r. 1648 badať na obidvoch stranách vzrast indife—
rentizmu a tolerancie. Reformátori XVI. st. dali svetským pa
novnikom d'alekosiahly vplyv na cirkevné záležitosti. Tito te
raz stupňujú svoje nároky voči cirkvi až v cézaropapizmus ; usi.—
lujú sa sami usmerňovat' cirkevné záležitosti vo svojich kraj:-š
nách a čím viac obmedzit' styk veriacich vo svojich krajinách
s centrom katolictva, s Rimom. Toto zasahovanie svetských pa
novnikov a kniežat do cirkevných záležitosti nazývá sa šlátnym
cirkevnictvom. Vo Francúzsku toto hnutie nazývá sa galikaniz
mus, v Nemecku febronianizmus a u nás jozefiniznws. Z An
glicka prichádza nové myšlienkové hnutie »osvietenstvOu, ktoré
zachvacuje celá Europu a uszluje sa o vytvorenie nového roz-»
umového svetového názoru s odmietnutim cirkevnej autority
a všetkého nadprirodzeného. Najradikálnejšie sa prejavilo toto
volnomyšlienkárske hnutie vo Francúzsku (encyklopedisti) a
priviedlo túto »prvorodenú dcéru cirkvi<<do strašnej francázskej
revolúcie, ktorá otriasla základmi celej Europy. Osvietenstvo za
siahlo viac protestantov ako katolikov. Štátny absolutizmus
a csvietenstvo oslabily autoritu pápežstva a cirkvi tým viac,
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že opora pápežstva — jezuitská reholša — bola zrušená. Pepe-ží
a církev statočne bojovali proti nespravodlivému zasahovamu
svetských vrchnosti do cirkevných záležitosti. Ovocie tohto úsi
lia ukázalo sa až v XIX. st., keď si pápeži a církev ziskavajú vy
sokú autoritu v duchovnom svete aj pri rastúcej náboženskej
l'ahostajnosti a nevere.

Š 8. Církev v boji proti štátnemu cirkevníctvu.39)
Z 1ý p r i k l a d . Príklad protestantských panovníkov, kto—
ri prijatim nového náboženstva nadobudli velkej moci aj v cir—
kevných záležítostiach, škodlivo působil aj na katolických pa—
novnikov. Tito naplneni myšlienkami absolutizmu (panovnickej
svrchovanosti a nezávislosti) a uplatňujúc náuku o štátnej vše
mohúcnosti usilovali sa podrobit svojej mocí aj církev. Takto
bola duchovná moc pápežov v mnohých katolických krajinách
násilne obmedzovaná. Osvíetenské hnutie podporovalo panov
nikov V ich snahách. Najprv sa prejavilo štátne cirkevnictvo
vo Francúzsku pod menom galikanizmus (Galia :: Francúzsko).

Galikanizmus

v_oFrancúzsku.

Francúzskikrá—

li dostali mnohé výsady od pápežov pre svoje zásluhy o kato—
licku církev. Dostali možnosť ďalekosiahleho vplyvu na cirkev
né veci. Panovačný a absolutizmom naplnený král' Eudovít XIV.
(1643—1715) začal. zneuživať svoje cirkevné výsady a velmi
obmedzoval biskupské práva vo Francúzsku. Preto mu pápež
pohrozil. církevnými trestmi. Tu král' svolal generálne shromaž—
denie francúzskych biskupov a kňazov, ktori na popud král'ovi
oddaných biskupov odhlasovali r. 1682 tzv. galikánske slobody
(Declaratio cleri gallicani de ecclesiastica potestate), ktoré v %
článkoch shrnuly stanovisko o pomere pápežskej a panovnickej
39) Phillips: Das Regalíenrecht in Frankreich. 1873. — Michelet:
Du droit de regale. 1900.— Sévestre, E.: Les idées gallicanes et royalistes
du haut clergé & Ia fin de l' ancien regime. Paris, 1917. — Kůntziger:
Febronius et le Febronianisme. 1891. — Zillich : Febronius. 1906.— Wolf,
A.: Osterreich unter M. Theresia, Joseph II. u. Leopold II. 1883. ——
Kretschmayr, H. : M. Theresia. 1925. ——
Ritter : Kaiser Joseph II. u. seine
kirchlichen Reformen. 1867. — Kryštůfek: Dějiny cirkve katolickc
ve státech rakousko-uherských. Praha, 1898 & nasl.
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moci so zvláštnym zretel'om na francúzske pomery. Obsah tých
to článkov je: a) pápeži a církev majú moc len nad duchovný
mi vecami, spásy duše sa týkajúcimi ; vo veciach časných králi
a kniežatá nie sú podrobeni cirkevnej moci (absolútna panov—
nícka moc); b) všeobecný snem cirkevný má moc priamo od
Krista a je nad pápežom (obnoveníe konciliárnej teórie) ; c) pá
pežská moc je obmedzená kánonmi, ktoré prijala celá církev,
vo Francúzsku ešte aj zvyklosťami francúzskej cirkvi (snaha
po územnej cirkevnej organizácii); d) pri rozhodnutiach viery
majú síce pápeži hlavnú úlohu, ale ich rozhodnutia bez súhlasu
cirkvi nie sú nezmenitel'né (proti pápežskej neomylnosti). Pá
pež Inocent XI. odsúdil toto stanovisko francúzskeho kléru
&aj francúzsky král vzhl'adolmna politickú situáciu postupoval
umiernene v cirkevných záležitostiach, ale učenie o galikán—
skych slobodách udržalo sa vo Francúzsku až do XIX. st. a bolo
školou aj pre iné krajiny.

Febronianizmus

v Nemecku.

Galikánske
ná

zory a cirkevné partikularistické snahy našly v XVIII. st. prí—
vržencov aj v Nemecku. Mikuláš Hontheim, svátiaci biskup
v Trevíre, vydal r. 1763 pod menom »Justinus Febronžus<<knihu,
v ktorej obnovil galikánske zásady a prispósobil ich nemeckým
pomerom. Kniha bola zakázaná & Hontheim svoje názory od
volal, ale mnohi biskupi a profesori bohoslovia v Nemecku
a V Rakúsku ich zastávali ešte dlho. V Rakúsku boly Honthei—
move názory základom cirkevného práva až do r. 1848.

Jozefinizmus

v Rakúsko—Uhorsku. Galikan

skoprotestantský systém našiel zastancov na viedenskom dvo
re. Nový vládny duch nadradenosti štátu sa prejavoval na cir
kevnom polí už za vlády král'o-vnej Márie Terézie (1740—1780),
ktorá však si vedela pre svoje reformy aspoň dodatočne zado—
vážit' súhlas pápežskej kúrie. Horšie sa začaly vyvinovať cirkev
né pomery za jej syna Jozefa II. (1780—90), ktorý už od r. 1765
bol spoluvládcom svojej matky. Cisár Jozef II., z francúzskeho

rodu lotrinského, podlahol úplne názorom, ktoré prichádzaly
zo západu. Mocne naňho působily spisy Voltairove a priklad
pruského král'a Fridricha II. Popredným jeho ministrom bol vol—
terián knieža Václav Kounic. V štátnom zriadeni prinieslo osvie
tentstvo Jozefa II. užitočné ovocie : odstránilo nevol'níctvo sed—
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liackeho l'udu & krikl'avé výsady vyšších stavov ; ale v cirkev—
nom ohl'ade narobil jozefinizmus mnoho škód.

Cirkevné

reformy.

Jozef II. osobovalsa právoroz—

hodovať aj V cirkevnom zákonodarstve. Zakazoval vyhlasovat'
pápežské buly bez svolenia vlády (tzv. placetum regium), zrušil
církevné sviatky, zakazoval púte, správu všetkého cirkevného
majetku postavil pod štátny dozor, sťažoval vstup do kláštorov,
cirkevnú spisbu podrobil štátnej cenzúre. R. 1781 vydal tole—
raněný patent, ktorým dovolil náboženskú Slobodu luteránom,
kalvinom a pravoslávnym; mohli si stavať aj kostoly (ale bez
veží &bez zvonov). Aj židom dal váčšie slobody, než mali pred
tým. Patentom z r. 1782 zrušil cisár tie kláštory, »ktoré vedú len
kontemplativny život a ničím viditeťným neprispievajú k dobru
blžžneho a občianskej spoločnosti<<.Tak bolo zrušené vyše 700
kláštorov, ktoré sa nevenovaly výchove alebo karitativnej čin—
nosti. Zo zhabaných kláštorných majetkov bol utvorený »nábo—
ženský fond<<,z ktorého sa maly zakladat a vydržiavať nové bis
kupstvá & nové fary. Biskupom odňal Jozef II. právo vychová—
vať bohoslovcov; zrušil totiž biskupské a kláštorné semináre
a zaviedol tzv. generálne semináre. Učenie a vedenie bohoslov
cov bolo v týchto seminároch úplne jozefínske. Vládne naria
denia museli kňazi oznamovat s kazatel'ne. Vydal tiež štátne
predpisy o sobášoch a manželské spory prikázal svetským sú
dom. Zreformoval aj l'udové školstvo. Nakol'ko sa miešal aj
do liturgických predpisov (kol'ko má horieť sviec, čo sa má mod
lit', ako sa má pochovávať, cenzuroval aj kňazský breviár, na
zval ho pruský král' Fridrich II. posmešne »arcikostolnikom
rimskej cirkvi<<.Ani osobná návšteva pápeža Pia VI. vo Viedni
neodvrátila Jozefa II. od jeho miešania sa do cirkevných zále
žitosti.

0 d p o r. Cirkevné reformy cisárove budily medzi l'udom
nespokojnosť, narobily císárovi mnoho starosti a Rakúsku mno—
ho škody. V Uhorsku vypukly nepokoje & Belgicko sa odtrhlo
od panstva habsburského a vyhlásilo sa za samostatný štát. Pre
nepokoje v Uhorsku cisár tam odvolal svoje reformy, jedine to
lerančný patent a úprava diecéznych a farských obvodov zosta—
ly v platnosti. Jozef II. bol presvedčený, že robí dobre, a preto
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zomieral znechutený nad nezdarom svojich plánov. Zomrel
r. 1790 vo veku 49 rokov, zaopatrený sv. sviatosťami ako katolík.
L eo p old II . Cisár Leopold II. (1790—1792),nástupca
Jozefov, poznal, že nerozmyslené novotárstvo bratovo narazilo
všade na odpor a že preto nesmie kráčať po stopách bratových,
ak nechce spósobiť svojej ríši ešte v'áčšie škody. Preto urobil
cirkvi niektoré ústupky & vyhovel niektorým sťažnostiam bis—
kupov.
D 0 b r á v 6 1'a .

Hoci nemožno schvalovať zasahovanie

cisára Jozefa II. do najvnútornejšich záležitostí cirkevných, ne
možno ho predsa obviňovať zo zlomyselnosti. Bol &zostal kato
líkom a bol presvedčený, že robí pre církev dobre. Najmá zalo
žením desiatok nových fár a systemizovaním kaplánskych miest
získal si zásluhy na cirkevnom poli. Je isté, že blaho poddaných
mu ležalo vel'mi na srdci.

Š 9. Osvietenstvo v boji proti cirkvi a náboženstvufo)

Nový svetový

názor.

Stredovekbol vcelkudobou

živej a pevnej viery, hoci tu a tam sa objavil odpor proti cirkvi
& jej učeniu. Aj reformátori XVI. st., hoci vzbudili revolúciu
pro-ti starej církvi a založili náboženský subjektivizmus, držali
sa predsa kresťanských základov. V XVII. st. nastáva však po
malý obrat. Vyššie triedy začinajú sa zčiastky odriekať viery,
aby sa oddaly bud' náboženstvu čisto rozumovému, buď celkom
materialistickému svetovému názoru. Podporovaly ich v tom
nové prirodné objavy. Vo fyzike a hvezdárstve urobil Koperník
(1473—1543), Galilei (1564—1642), Kepler (1571—1630) a ini
40) Fischer, K.: Gesch. der neueren Philosophie. 5. vyd. 1909—12.—
Lechler: Gesch. des engl. Deismus. Stuttg., 1841. — Binder: Gesch. des
philos. und revolutionáren Jhrh. mit. Růcksicht auf die kirchl. Zustá'nde.
1844. -— Lanfrey: L'Église et les philosophes au XVIII. siecle. Paris.
1879. -— Findel: Gesch. d. Freimaurerei. 1900. — Schneider: Freimau—
rerei u. ihr Einfluss auf die geist. Kultur in Deutschland am Ende des
18. Jahrh. 1909. ——
Nourisson: Voltaire et le Voltairianisme. Paris, 1896.
— Ducros : Les Encyclopédistes. Paris, 1900. ——
Katzer: Luther u. Kant.
1910. ——
Heimbucher,

viď lit. pozn. 27.
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velkolepé objavy, ktoré sa zdaly odporovat vtedajšej kresťan—
skej náuke. Niektori filozofi, napr. František Bacon, sa
obracali výhradne k štúdiu prírodných vied. Stredo—
Veká kresťanská filozofia (scholastika) nevedela zavčasu
<pracovať nove objavy a záhady, & preto bola opustená a napa—
daná (Descartes 1596—1650).Ustatosť po ťažkých náboženských
bojoch, vyvolaných reformátormi, a prtestantská zásada, že kaž—
dý podl'a svojho subjektivneho názoru má rozhodovat o tom,
čo má verit, napomáhaly tento nový názor na svet, ktorý sa na
zval. »osm'etenstvom<<.Zpočiatku sa osvietenstvo nechovalo k zja—

venej viere nepriatel'sky, neskór však postupovalo proti zjave
nému náboženstvu a viedlo k racionalizmu, naturalizmu a ma—
terializmu. Toto nové mocné duchovné hnutie XVII. a XVIII. st.
zachvátilo predovšetkým západnú Europu. Osvietenci učili, že
človek vo svojom mysleni a. konaní sa má riadiť len rozumom
bez ohladu na zjavem'e Božie a všetko nadprirodzené. Keď aj
zpočiatku pripúšťali existenciu osobného Boha, vylučovali ho
z riadenia sveta. Osvietenci nazývali sa od r. 1772 aj volno—

myšlienkármi.

Osvietenstvo

V. Anglicku.

Koliskouosvieten—

stva bolo Anglicko, kde podl'a novej filozofie sostavil lord Edu
ard Herbert Cherbury (j“ 1648) čisto prirodzené náboženstvo.
Jeho náuka, zvaná deizmus, širila sa medzi vzdelancami v An—
glicku a po západnej Europe. Deisti podržali z kresťanstva len
to, čo je všetkým náboženstvám spoločné, totiž vieru v Boha,
úsilie o mravný život, Tútosť nad hriechom, vieru v odplatu
v tomto alebo večnom živote. Zjavenie, Písmo sv., cirkevné zria—
denie a sviatosti považovali za omyl alebo priamy klam. Miesto
kresťanskej mravnosti zaviedli osvietenci >>humam'tu<<,akúsi
šl'achetnú ludskosť. Podl'a nich Boh síce svet stvoril, ale sa of).
a o Tudí nestará. (Porovnaj proti tomu Mat. 6, 25—34; 10, 29
a nasl.) — Angličan Tomáš Hobbes (1588—1679) zbudoval si
úplne materialistický názor na svet na základe čistého rozumu
a Skúsenosti. — Jeho krajan David Hume (1711—1776) hlásal
prirodzenú mravnost, nezávislú od náboženstva, ktoré úplne
odmietal a uznával len hmotu (lat. materia) ; odtial' ich meno
materialisti.
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Osvietenstvo

vo Francúzsko.

Anglickéosvie—

tenstvo našlo velký ohlas vo vyšších, mravne nízko stojacích
francúzskych vrstvách. Propagátormi osvietenstva vo Francúz—
sku boli najma redaktori vel'kého náučného slovnika (encyklo
pedie), ktorý vychádzal v r. 1751—1772; preto sa im hovorí
encyklopedisti. Boli to hlavne: Voltaire (1694—1778),najhlav
nejší apoštol nevery, ktorý svoje poslanie videl v tom, aby spis
mi, plnými posmechu a haný, bojoval proti kresťanstvu a cirkvi
(Ecmsez l'infame! —-Zničte nemravnicu! — to jest cirkev) ;
Diderot (1713—1784) a ďAlembert (1717—1783).K nim sa dru
žil Jean J. Rousseau (1712—1778), ktorý uznával ešte Boha,
dušu & svedomie, ale odporúčal úplný návrat k prirode, kým
de la Mettrie (1709—1751)popieral úplne Boha a dušu. Francúz—
ski osvíetencí hlásali Slobodu, rovnosť a bratstvo, ale podvracali
kresťanskú vieru a mravnost. Vo Francúzsku rozšírilo sa vel'mi
aj proticirkevné sdruženie slobodných murárov, ktoré vzniklo
r. 1717 v Anglicku; na čele francúzskych slobodných murárov
stál. práve Voltaire, ktorý posmechom &nenávisťou stíhal kres
t'anstvo a církev cez celý svoj život. Svojou rozvratnou činno
sťou pripravili francúzski osvíetencí najt'ažšiu ranu francúzske
mu národu v hroznej francúzskej revolúcií, ktorá vypukla r.1789.

S 1o b o d n i m u r á r i . Sdruženíe slobodných murárov
vzniklo v Londýne r. 1717 zo spolku kamenárov a murárov
ako stavovské sdruženie. Časom vnikol do tohto sdruženie deiz
mus a vol'nomyšlienkárstvo. Slobodní murári holdovali odvtedy
prirodzenému náboženstvu a racionalizmu, zamietali kresťan
stvo a bojovali proti nemu. V románských krajinách hralo slo
bodomurárstvo aj politickú úlohu a malo podiel na revolučných
pohyboch posledného storočia. Pre nepriatelský postoj ku kres
ťanstvu, &najma ku katolíckej cirkvi, bolo katolikom od r. 1738
členstvo v slobodomurárskych spolkoch (lóžach) zakazované
od pápežov a stíhané cirkevnými trestmi. Pri tom všetko-m ší—
rilo sa slobodomurárstvo rýchle po celom svete.

Osvietenstvo

v Nemecku.

Pomocou slobodo

murárstva (prvá lóža vznikla v Nemecku r. 1733 v Hamburgu)
&prostredníctvom Voltairových a Rousseauových spisov, ktoré
boly vel'mi čítané vo vyšších kruhoch, dostaly sa osvietenské

myšlienky aj do Nemecka. Hlavnýmí širitel'mi osvietenstva
v Nemecku boli: Reimarus (j' 1768), popierač zmřtvychvstania
Kristovho, ktorý sa usiloval odstrániť celé pozitivne kresťan—
stvo; Lessing (1' 1781), ktorý sa snažil kresťanské učenie pred—
staviť iba ako symboly rozumových právd; Herder (1' 1803),
ktorý horlil za prirodzené náboženstvo & náboženstvo považo—
val za vec srdca, citu. Aj Goethe ('l' 1832) &Schiller (1'1805) boli

horlivými zástancami osvietenstva v jemnejšej forme. Fichte
(+ 1814) & Hegel (T 1831) hlásali panteizmus (všebožstvo, všetko

je súčiastkou božstva), ktorý už pred nimi širil Baruch Spinozza
(1632—1677), portugalský žid, žijúci v Holandsku. Filozof Ema—
nuel Kant (1724—1804) vyhlasoval, že existenciu Boha a ne
smrtelnost duše nemůžeme objektívne poznat, lebo vraj to pre—
sahuje medze nášho poznania. Učil, že naše svedomie nám správ
ne ukazuje naše povinnosti (»katego'rický imperativ“ ). Pruský
král' Fridrich II. osvietenské hnutie podporoval a často si robil
posmech z cirkevných obradov, z kňazov a. z Písma svátého.
Z Francúzska a Nemecka širilo sa osvietenstvo aj do ostat
ných krajin. Zakladaly sa tajné spolky, najmá slobodomurárske,
ktoré vyhlásily boj proti každému náboženstvu, najmá katolic
kemu.

Vplyv osvietenstva na protestantov a ka
tolíkov.

Osvietenské hnutie ujalo sa vel'mi medzi protes

tantmi, kde mu pripravil pódu náboženský subjektivizmus. Ani
katolická církev nemohla sa celkom ubránit' pred vnikáním
osvietenských myšlienok do svojich radov. Aj niektorí katolícki
teologovia a katolicke univerzity hlásili sa k osvietenstvu v mier—
nejšej forme. Pápež Pius VI. varoval pred nebezpečenstvom
osvietenstva a odsúdil Spisy apoštolov. osvietenstva a nevery.
Osvietenstvo malo zlý vplyv na náboženský život a pripravova—
lo pódu náboženskému indiferentizmu. Myšlienky osvietenstva
udržovaly sa v Nemecku i inde hlbo-ko do XIX. storočia. Obeťou
osvietenstva stala sa aj jezuitská rehol'a, ktorá bola r. 1773 na
čas zrušená na nátlak katolických vlád, ovládaných osvietenský—
mi myšlienkami.

_Klady osvietenstva.

Poprihrubýchtóňachmalo

vosv1etenstvo aj niektoré jasné stránky. Podporilo vedecký po
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krok. Osvietenskí filozofi mali podiel na odstráneni vel'kého zla
doby, to jest strachu pred čarodejstvom a prenasledovania ča
rodejnic, na odstránení nevol'níctva a zmiernení tvrdého práv—
nictva (odstránem'e útrpného práva). Osvietenci potierali pove
ru a bojovali proti nemiestnej túžbe po zázrakoch a nábožen
skej l'ahkovernosti. Mali vplyv na vychovávatel'stvo, vzdelanie
a pripravili študijné reformy. Všetky tieto ich zásluhy však ne
móžu vyrovnat škody, ktoré narobili nielen na poli nábožen
skom, ale aj politickom a sociálnom (nevera, revolúcie, triedny
boj).

R e d e m p t o r i s t i . Velkým bojovnikom v cirkvi proti
osvietenstvu bol sv. Alfonz z Liguori (1696—1787)so svojou re
holou redemptoristov (Congregatio Sanctissimi Redemptoris).
Pochádzal zo šlachtickej rodiny z Neapola, študoval najprv prá—
vo, zriekol sa však advokátskej dráhy a venoval sa štúdiu bo
hoslovia. Za kňaza bol vysvátený r. 1726 a venoval sa misijnej
činnosti medzi l'udom. So súhlasom pápeža Klimenta XII. zalo—
žil r. 1732 kongregáciu redemptoristov, ktorej poslanim bolo
kázňami, spovedaním a Tudovými misiami pracovat na nábo
ženskom povznesení širokých l'udových vrstiev. R. 1762 bol me
novaný za biskupa, ale r. 1775 zriekol sa biskupského úradu
a vrátil sa zpět do svojej kongregácie. Jeho početné spisy uka—
zujú hlboké vedomosti, vel'kú múdrosť a detinskú zbožnost.
Zomrel skoro 91ročný r. 1787. Pre zásluhy o cirkevné učenie
poctila ho cirkev r. 1871 titulom cirkevného učitel'a. Druhým
významným členom kongregácie redemptoristov bol sv. Kle
ment Hoffbauer (1751—1820), rodák z Moravy, »apoštol Var
šavy a Viednea. Jeho zásluhou rozšírili sa redemptoristi do
mnohých krajin. Zomrel r. 1820 vo Viedni a za svatého bol vy
hlášený r. 1909.
Po prevrate r. 1918 osadili sa redemptoristi aj na Sloven—
sku. Majú tu niekol'ko kláštorov. (Bratislava, Staré Hory,
Stropkov, Michalovce, Kostolná, Podolinec.)

La z a ris t i. Apoštolom účinnej krest'anskej charity proti
prázdnej humanite bol sv. Vincent z Pauly, pravý divotvorca
kresťanskej lásky & obetavosti, zakladatel rehole misijných
kňazov lazaristov, nazvaných tak podla chrámu sv. Lazára

v Paríži. Založil tiež kongregáciu milosrdných sestier čiže dcér
kresťanskej lásky, hlavne za podpory zbožnej vdovy Alojzie le
Gras (r. 1920 bola svátorečená). Nazývajú sa tiež Vincentky
podl'a svojho zakladateI'a. Sv. Vincent zomrel 79-ročný r. 1660.
Stredisko lazaristov na Slovensku je v Ladcoch.

Trapisti.

Na potrebu sebazapierania a odriekania

v dobe šíriacej sa poživačnosti & podceňovania prisneho kres
t'anského života ukazovali trapisti, nazvaní tak podla kláštora
v La Trappe V Normandii. Založil ich Ján Le Bouthíllier de
Rancé, vážený kňaz na dvore král'a Eudovíta XIV., ktorý v 2.
pol. XVII. st. obnovil v kláštore póvodnú prísnu rehol'u cister—
ciánsku & ešte ju zostril. Predpísal mnichom stále a úplné
zdržovanie sa masitých pokrmov, ťažkú telesnú prácu a mlča
nie. Prísny život trapistov pósobil vel'mi na obyvatelstvo.

Š 10. Francúzska revolúcia a jej následky pre cirkev.“)
O v o c ie o s vie te n s t v a. Rozvratná činnosť francúz—
skych osvietencov, ktorí pripravili francúzsky národ o vieru
a mravnost, vyústila v hroznej revolúcii, ktorá vypukla r. 1789.
Finančný úpadok. štátu a sociálna nespokojnosť boly len von—
kajšími príčinami tejto hroznej katastrofy. Výbuch revolúcie
zničil nielen nespravodlivé štátne a spoločenské zriadenie, ale
kruto postihol aj církev, od štátu značne závislú. Revolúcia ne
41)Fabre : Les Peres de la Revolution francaise de Bayle á Condillac.
Paris, 1910. — Gams: Gesch. der Kirche Christi im 19. Jhrh. Innsbr..
1853—6.— Caron, P.: Manuel pratique pour l'étude de la Revolution
francaise. Paris, 1912.— Sorel, A.: L'EurOpe et la Révol. francaise. Paris.
1909—1923. — Mathiez, A.: La Revolution et I'Église. Paris, 1910. »
Holzwarth: Napoleon I. u. Pius VII. 1872.— Hergenróther: Der Kirchen
staat seit der franz. Revolution. 1860. —-—
Kryštůfek: Rozluka církve
a státu ve Francii. Praha, 1911.— Ten istý : Rozloučení manželství císaře
Napoleona I. Praha, 1893. — Baunard: Un siecle de l'église de France

(1800—1900). 1901. —-Weil: Le catholicisme franc. au XIX-e siecle. 1907.

— Ten istý: Histoire du cath. libéral en France (1828—1908).Paris.
1909.—-Spahn : Der Kampf um die Schule in Frankreich u. Deutschland.
.1907.—-Schrórs : Deutscher u. franz. Katholizismus in den letzten Jahr
zellmlten.
1917. ——
Goldschmitt,
—
9 4). 1918.
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Fr.: Der Kulturkampf

in Frankreich

(1880

bola osudnou len pre cirkev vo Francúzsku, ale aj V ostatných
štátoch, najma v Nemecku.
B o j p r o t i c i r k v i . Bola hneď prevedená odluka
cirkvi od štátu, cirkevné majetky boly zhabané na štátne dlhy,
kláštory zrušené, počet biskupstiev zmenšený a odstránený
kresťanský kalendár. Pápež nemal mať nad francúzskymi
biskupmi a cirkvou vo Francúzsku nijakej právomoci. Biskupi
a farári mali byť volení l'udom a skladat prísahu na novú ústa—
vu. Asi tretina duchovenstva složila prísahu a bola ponechaná
v úrade; ktorí však prísahu odopreli, (všetci biskupi okrem šty
roch a na 46.000 kňazov) boli vyhnaní z krajiny alebo hromadne
vraždeni. Tak. bolo v Avignone zavraždené na 600 kňazov, v Pa
ríži. na, 300.

N á r o d n ý k o 11v e n t. Za krvavej hrůzovlády r. 1792—
95 (Robespierre, Marat, Danton) boly bohoslužby nahradzované
úctou »najvyššieho rozumim, nedele a sviatky odstránené
a chrámy pozatvárané.

Chrám >>Notre-Dame<<v Paríži bol zne—

uctený tým, že tam bola na oltári vzdávaná úcta opernej spe—
váčke ako bohyni >>Rozumu<<.Obeťou hrůzovlády »Národného
konventu<<stal sa aj král Budovít XVI. dňa 21. jan. 1793 a jeho
manželka Mária Antoinette dňa 16. októbra 1793. Oba skončili
svoj život pod gilotinou, ktorých pracovalo počas fran—
cúzskej revolúcie v krajine na 44.000. Tisíce nevinných obetí
vyžiadala si hrózovláda za obet'. O obetiach cirkvi vyslovil sa
pápež Pius VI.: »Francúzske duchovenstvo získalo si za vevo—
lúcie vynikajúce miesto, ktoré malo od starých čias v cirkvi,
dodalo nebu viac svatých ako celá ostatná Europa dohromady.<<
D i r e k t 6 r i u m . Vládu »Národného

konventu<< vystrie—

dala vláda direktória (1795—1799),ktorá postupovala miemejšie,
hoci revolučné zákony proti cirkvi zostaly v platnosti. Kostoly
boly otvorené, bohoslužba povolená, ale len kňazom, ktorí slo
žili prísahu na novú ústavu (konštitučná cirkev). Kňazi, čo ne
složili prísahu, boli vypovedaní aj teraz za hranice (asi 10.000).
Papežské územie vo Francúzsku bolo zabrané a 82-ročný pápež
Pius VI. bol odvlečený ako zajatec do Valencie, kde aj zomrel
1'. 1799.
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Napoleon

I. Mladý generál Napoleon Bonaparte pre—

viedol 9. nov. 1799 vo Francúzsku štátny prevrat a vyhlásil
sa za prvého konzula Francúzskej republiky. Bol presvedčený,
že náboženstvo a církev sú vel'kou podporou pri budovaní štátu.
Preto sa odhodlal upravit cirkevné pomery v mladej republike.
K 0 n k o r d á t . S pápežom Piom VII. (1800—23) uzavrel
Napoleon I. r. 1801 konkordát, ktorý postavil katolícku církev
vo Francúzsku na zákonnú základňu a zostal v platnosti až do
úplnej rozluky štátu od cirkvi r. 1905. Kňazi, biskupi a čiastočne
aj rehol'nici sa vrátili do krajiny a obnovili bohoslužby. Za
zhabané cirkevné majetky štát sa zaviazal platit duchovných
a zaistiť finančné prostriedky na bohoslužby. R. 1804 dal sa
Napoleon zvolit' za dedičného cisára a pozval pápeža na po—
mazanie a korunováciu do Pariža. Cisár chcel, aby sa církev
vo Francúzsku, aj sám pápež, riadil jeho rozkazmí. Keď pápež
protestoval a hrozil cisárovi cirkevnými trestmí pre porušenic
konkordátu, zaujal cisár Pápežský štát a váznil nepohodlných
biskupov a kardinálov. Pápež ho za to stihol kliatbou. Tu dal
cisár zajat pápeža a držal ho niekol'ko rokov v tvrdom zajali
vo Francúzsku. Drsným zachádzanim chcel pápeža pohnut“
k povol'nosti. Zakázal mu úplne styk so svetom. Keď paper?
odoprel. cisárovi vymenovať biskupov ním navrhnutých, odo—
bral cisár pápežovi jeho knihy, pero, atrament, ba aj breviár.
Ani týmto sa statočný pápež nedal odvrátit od hájenia cirkev—
ných práv. Hrdinské chovaníe pápeža »trpitel'a<< proti mocné—
mu despotovi vyvolalo obdiv a sympatie v celom svete, i neka
tolíckom. Pevné chovaníe pápežovo prispelo k zvýšeniu pápež
skej autority, ktorá potom rástla aj za Píových nástupcov.
N a p o l e 0 n o v p á d . Medzitým sa vojenské šťastie Napo
leonovo obrátilo & jeho hviezda začala zapadať. Po nešťastnej
výprave do Ruska moc Napoleonova začala upadat a v bitke
pri Lipsku r. 1813 bol Napoleon porazený od spojených moc—
ností (Rakúsko, Prusko a Nemecko). V zámku vo Fontaineblau
v tej istej izbe, kde v'ázníl statočného pápeža Pia VII., musel
sa Napoleon zriecť trónu a bol deportovaný na ostrov Elbu.
Zatial' bol pápež ako hrdina v Ríme Vítaný s jasotom a plesa—
ním. Prihováral sa pred vít'azmi, aby mierne zachádzali s jeho
bývalým trýznitel'om. Keď bol Napoleon po novej porážke pri
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pri Vaterloo r. 1814deportovaný na ostrov sv. Heleny, pápež ho
utešoval a poslal mu katolíckeho kňaza. Napoleon zomrel na
ostrove Helene 5. mája 1821 smierený s cirkvou. Mal tu dosť
času rozmýšlať o slevách Kristových, že ani brány pekelné ne
premóžu jeho církev (Mat. 16, 18).

Viedenský

kongres.

Na viedenskomkongrese

(1814—1815), vďaka obratnému pápežovmu štátnemu sekretá—
rovi, kardinálovi Consalvini, podarilo sa obnovenie Papežského
štátu skoro v celom bývalom rozsahu. Najváčším viťazstvom pre
cirkev bolo však morálne víťazstvo pápežovo nad Napoleonom,
čim pápežstvo získalo velkú vážnosť v celom svete.

Ludovít

XVIII.

Po Napoleonovom p—ádebolo

vo Francúzsku obnovené královstvo. Král' Eudovit XVIII.
(1814—24), brat Budovita XVI., ktorý zomrel na popravišti,
zaviedol konštitučnú monarchiu a katolicke náboženstvo vy—
hlásil za náboženstvo štátne. Jeho snaha upraviť cirkevné po—
mery novým konkordátom s pápežom narazila na odpor libe
rálnej vlády.
K a r 01 IX. Král' Karol IX. (1824—1830)bol odstránený
júlovou rev-olúciou r. 1830 a bol dosadený »občžansky král'a Bu
dovit Filip (1830—48).Jeho vláda bola cirkvi nepriaznivá. Ka
tolícki kňazi boli verejne napádani a tupení. Februárová re—
volúcia r. 1848 odstranila král'a & znova bola vyhlásená re—
publika (1848—52)na čele s prezidentem Eudovitom Napoleo
nom III. Bonaparte, ktorý bol r. 1852 zvolený za cisára (1852—
70). Zpočiatku sa choval cirkvi priatel'sky, takže cirkev mohla
blahodarne pósobiť. Neskór však vplyvom liberálov zmenil svoj
postoj k církvi.

Francúzsko

znova republikou.

Po porážke

pri Sedane r. 1870 Napoleon III. bol sosadený a znova vyhlá
sená republika, ktorá, vedená liberálnymi politikmi, nepriatel
sky postupovala proti cirkvi, najma proti kláštorom a cirkev
ným školám. Pri tom všetkom váčšina francúzskeho národa
zostala verná cirkvi. Za týchto ťažkých čias vynikli ako vod
covia francúzskych katolikov spisovatelia De Maistre (Ý 1821)
a Chateaubriand ('i'1848)a vynikajúci kazatelia: P. Ravignan

177

(T 1858) a P. Lacordaire ('i' 1861), ako aj katolicky politik grói
Montalembert ('i' 1870).

Odluka

cirkvi

od štátu.

Vplyvomcirkvi ne—

priatel'ských politikov bolo r. 1905 prerušené diplomatické Spo—
jenie s Rímom a prevedená úplná odluka cirkvi od štátu, čím
boly cikvi spósobené ťažké straty. Nepriatel'stvo medzi fran—
cúzskou vládou a papežskou Stolicou trvalo až do vypuknutia
svetovej vojny (1914—18), v ktorej katolicke kňazstvo fran
cúzske svojim hrdinstvom preukázalo svojej vlasti neoceni—
tel'né služby. Po svetovej vojne sa pomery vo Francúzsku zme—
nily v prospech katolickej cirkvi. Boly znova nadviazané diplo—
matické styky s Rímom. Francúzski katolíci, vedeni vynikajú—
cimi duchovnými i svetskými mužmi, statočne bojovali za práva

katolickej cirkvi proti lichému osvietenstvu a prázdnej nevere.

Š ll. Následky francúzskej revolúcie v europských
štátochfw)
P r o t i c i r k e v n ě s n a h y. Štátne cirkevníctvo, osvie
tenstvo, revolúcie a najm'á napoleonské vojny rozvrátily v štá—
toch západnej Europy doterajší pomer cirkvi a štátu. Revolučné
živly rúcaly skoro všade na západe zastaralé a nespravodlivé
42) Brůck: Gesch. der kath. Kirche in Deutschland im 19. Jahrh.
1903 a nasl. — Kónig: Die Saekularisation u. das Reichskonkordat. 1904.
— Sepp: Górres u. seine Zeitgenossen (1776—1848). 1877. — Goyau:
L'Allemagne religieuse. Le catholicisme. Paris, 1905 a nasl. — Ten istý :
Bismarck et l'Église. Paris, 1911—1913.— Bachem, K.: Vorgeschichte.
Geschichte u. Politik der deutschen Zentrumspartei (1815—1914).9 sv.
1926—32.— Arns, R.: Katholisches England. Bonn, 1928. — M. J.: Irland
u. die irische Frage. 1918. — E. de Moreau: Le Catholicisme en Bel
gique. Liege, 1928. — Nippold, F.: Die róm. kath. Kirche im Kónigreich
der Niederlande. 1877.— Crouzil, L.: Le catholicisme dans les pays scan
dinaves. Paris, 1902.— Basedow, A.: Der róm. Kathol. in den nord. Rei
chen. 1908. -—Assarsson, B. D.: L'Eglise catholique en Suede. Paris, 1926.
— Waliszewski, K.: Le rěgne d'Alexandre I. Paris, 1923—25.— Les
coeur, L.: L'Église cath. en Pologne sous le gouvernement russe.' 1880.—
Korczok, A.: Die griech.-kath. Kirche in Galizien. 1921. — G. de Grand—
maison : L'Espagne et Napoleon. Paris, 1908—31.— Dierks, G.: Das mo
derne Portugal. 1913.
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spoločenské a politické poriadky, pričom spósobily cirkvi ťažké
rany. Všade sa usilovalo o odluku cirkvi od štátu. Úrady ha—
baly cirkevný majetok, rušily rehole, váznily a vyháňaly sta
točných biskupov & kňazov, potlačovaly cirkevné školy a za
vádzaly občiansky (civilný) sobáš.
V štátoch, ktoré sa dostaly pod moc Napoleonovu, boly za
vádzané poriadky ako vo Francúzsku (Belgicko, Holandsko,
Svajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Papežský štát). Cirkevný
život utrpel všade (okrem Holandska, kde katolíci boli predtým
tvrdo utláčaní, ale teraz dostali náboženskú Slobodu) velké
škody, ktorých odstránenie vyžiadalo si dlhej & namáhavej
práce.
C i r k e v v N e m e c k u. Najťažšie škody priniesla fran—
cúzska revolúcia církvi v Nemecku, kde mierom lunevillským
r. 1801 celý lavý breh Rýna, patriaci Nemecku, bol odovzdaný
Francúzsku. Svetské kniežatá nemecké maly sa zato odškodnit
zabraním cirkevných majetkov. Tak došlo r. 1803 k sekulari
zácii čiže posvetšteniu cirkevných majetkov v prospech svet—
ských kniežat. Tým bola katolícka církev zbavená skoro vše—
tkého majetku v Nemecku, čo malo škodlivé následky pre cir
kevnú, kultúrnu & sociálnu činnost cirkvi, lebo nemala z čoho
vydržiavať svoje stredné a vysoké školstvo, ako aj dobročinné
ústavy (sirotínce, starobince, chudobínce). Stratu cirkevných
majetkov prevyšoval úplný rozvrat cirkevnej organizácie, lebo
panovníci neplnili závazky, ktoré vzali na seba pri zabraní
cirkevných majetkov. Stále zmeny územné znemožňovaly
riadny chod cirkevnej organizácie. Cisár František II. (1792—
1806) vzdal sa r. 1806 titulu rímskeho cisára & jednotliví ne
meckí panovníci usilovali sa o vytvorenie štátnych církví v du
chu osvietenstva & štátneho cirkevníctva. Po sekularizácii cir
kevných majetkov v Nemecku sa na biskupské stolce postupne
dostali horliví biskupi, cirkevne smýšl'ajúci; oni pripravili ne
meckých katolíkov na tažký zápas, ktorý museli v XIX. st. pod
stúpiť za tzv. kultúrneho boja. Na viedenskom kongrese
(1814—15) usiloval sa zástupca pápežskej kúrie uzavrieť jed—
notný konkordát s celou Nemeckou ríšou, ale sa mu to nepo—
darilo. Preto pápežská Stolica uzavrela v r. 1817—1824 kon
kordáty s jednotlivými nemeckými štátmi. Tak bol odstránený
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cirkevný rozvrat a bola budovaná nová cirkevná organizácia
v nemeckých štátoch.

Sebavedomie

katolikov.

Po páde absolutizmu

v západných štátoch využívali aj katolíci konštitučného zria—
denia a domáhali sa rovnoprávnosti a slobody aj v krajinách,
kde boli od reformácie utlačovani alebo len trpeni. Tak sa do—
mohli občianskych práv a náboženskej slobody r. 1829 aj kato—
líci. v Anglicku. Stalo sa to predovšetkým zásluhou vodcu ír
skych katolíkov Daniela O' Connela. V Holansku bola katoli—
kom r. 1848 zaručená Sloboda & o páť rokov potom boly tam
zriadené katolícke biskupstvá. V Belgicku vybojovali si katolíci
Slobodu r. 1831, v Dánsku r. 1849, v Nórsku r. 1845 a vo Švéd
sku r. 1873. Mnoho si vytrpeli katolíci v Španielsku & Portu—
galsku, kam sa z Francúzska šírily myšlienky galikánske
a osvietenské. Od francúzskej revolúcie nebolo v týchto kraji—
nách ani politického, ani náboženského pokoja. Hoci vlády
týchto krajin robily proticirkevnú politiku, l'ud aj tu zostal
váčšinou oddaný katolíckej cirkvi.

Š 12. Cirkevnopolitické pomery na Slovensku
v XVIII. storočífa)

Radostný

rozvoj

cirkvi.

Vyše 100rokovtrva—

júci ťažký zápas medzi katolikmi a protestantmi skončil sa
na konci XVII. st. za vlády krála Leopolda I. plným a defini
tívnym víťazstvom katolíckej cirkvi, ktorej jedinej boly
priznané práva vládnúcej cirkvi. Ani kurucké povstanie,
vedené katolíkom Františkom Rákóczym v r. 1703—1711, ne—
vrátilo protestantom náboženskú slobodu. Protestantská církev
bola len trpenou cirkvou. Protestanti mohli konať verejnú bo—
hoslužbu len tam, kde im to zákon výslovne priznal (tzv. arti
kulované miesta). Kde protestanti nemali vlastného kostola,
43) Arneth: Geschichte Maria Therias. Wien, 1863 a nasl. — Dor—
schei : M. Therias Staats- und Lebensanschauung. 1908.— Riehl a Rein
óhl: Joseph II. als Reformator auf kirchl. Gebiet. 1881. —-—Prášek: Pa
novaní císaře Josefa II. 1903. — Medvecký, K.: Cirkevné pomery kat.
Slovákov v niekdajšom Uhorsku. Ružomberok, 1920. — Rapant, D.:
K počiatkom mad'arizácie. Bratislava, 1927—32.-—Viď aj lit. pod č. 39.
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mohli konať len Súkromné pobožnosti, zastávali vo svazku ka
tolíckych farností a museli odvádzať katolíckemu duchovnému
desiatky ako katolíci. Protestantskí duchovní podliehali do
zoru katolíckych dekanov. Náboženský a cirkevný život kato
likov na Slovensku rozvinoval sa v prvej polovici XVIII. st.
vel'mi utešene. Jeho strediskom bola Trnava so svojou univer—
zitou. Kvitol aj kláštomý život. Katolická viera bola vierou
prevážnej váčšiny slovenského obyvatelstva. Aj po novej úpra—
ve náboženských pomerov za král'a Karola III. (1711—40) zo
stala protestantská církev v područí cirkvi katolíckej. Miešané
manželstvá mohly sa uzavierať len pred katolickým kňazom.
Prestup k protestantskej alebo kalvínskej viere bol čo najviac
sťažovaný. Predpisy znemožňovaly evanjelickému duchovnému
dorastu štúdium na bohosloveckých zahraničných školách, lebo
nepripúšťaly, aby klerik, ktorý študoval v. zahraničí, bol usta
novený za kazatela. Formuláciou úradnej prisahy znemožňoval
sa pristup protestantom k župným a mestským úradom. Ka
tolicka Viera bola vyhlásená za štátne náboženstvo a Uhorsko
bolo vyhlasované za »mariánslce královstvm (regnum Maria—
num). Úctu mariánsku šírily zvlášť Mariánske kongregácie,
ktoré sa usilovaly mariánským kultom získať inovercov pre ka
tolicku církev. O úniu pravoslávnych Rusínov s Rímom usiloval
sa ostrihomský arcibiskup kardinál Leopold Kolonič ('l' 1707).

Osvietenstvo

na Slovensku.

Úspešnýrozvoj

katolicizmu a upevňovania katolickej cirkvi bo-lzastavený hnu
tím osvietenským, ktoré si razilo cestu aj do Uhorska za krá
lovnej Márie Terézie (1740—80)a najma za jej syna a nástupcu
Jozefa II. (1780—90).

M á r i a T e r é z i a . Pod vplyvom osvietenských radcov
oslabila Mária Terézia katolicku hierarchiu obnovením placeta
r. 1771, ktoré zakazovalo uhorským biskupom priamy styk
s Rímom. Ináč bola dobrou katoličkou a usilovala sa podporo—
vat' katolicku církev. So súhlasom pápeža prijala r. 1758 titul
»apoštolský kráťa (domnele udelený už sv. Štefanovi), nechala
nosiť pred sebou dvojitý apoštolský kríž a z titulu »apoštolského

krám“ robila si nárok na menovanie najvyšších cirkevných
hodnostárov. Z titulu královského patronátneho práva nad ka—
181

tolíckou církvou vymedzovala hranice starých biskupstiev
a zakladala biskupstvá nové. Uskutočnila dávny Pázmánor
plán na rozdelenie rozsiahlej ostrihomskej arcidie—cézyna men—

šie biskupstvá, ktoré by sa daly lahšie a lepšie spravovat. Stalo
sa tak r. 1776, keď boly vydané královské dekrety o zríadenn
a ohraničení nových biskupstiev : banskobystrického, Spišského
a rožňavského. Zároveň boly upravené aj hranice nitrianskeho
biskupstva v_tom smysle, aby bolo zlepšené Spojenie sídla die—
cézy Nitry s územím diecézy. Len dodatočne oznámila panov—

níčka toto svoje rozhodnutie do Rima, ktorý uznal zriadenie
nových biskupstiev. Tak isto postupoval král' František Il
r. 1804 pri povýšení jágerského biskupstva na arcibiskupstvo
a zríadeni nových dvoch diecéz z jeho územia : košickej a sat
márskej. Ten istý panovník r. 1816 vykrojil z príliš rozsiahleho
gréckokatolíckeho biskupstva mukačevského gréckokatolícke
biskupstvo prešovské a podríadil ho priamo ostrihomskému
arcibiskupovi. Rím len dodatočne dal k týmto zmenám SVOj
súhlas.

Tažká rana stihla slovenských katolíkov zrušením jezuit
skej rehole r. 1773 a preložením trnavskej univerzity Máriou
Teréziou r. 1777 do Budína. Jezuiti boli hlavnými bojovníkmi
katolíckej obnovy a Trnava s jezuitskou univerzitou strediskom
náboženského a kultúrneho života na Slovensku.
J 0 z e f I I. Královna Mária Terézia vedela si pri svojich
cirkevných reformách aspoň dodatočne zadovážiť súhlas Ríma.
Ináč to však bolo za jej syna a nástupcu Jozefa II., ktorý bol
úplne presiaknutý osvietenstvom a prevádzal “nielen cirkevné.
ale aj politické & sociálne reformy s takou unáhlenosťou, že
jeho počínanie vyvolávalo odpor a nechuť. (Viď paragraf 8.)
Najprenikavejšiu zmenu spósobil v náboženských pomeroch
uhorských tolerančný patent Jozefa II. z r. 1781, ktorým lute
ránom, kalvínom a pravoslávnym dal plné občianske práva
a náboženskú Slobodu. Kde bolo 100 protestantských rodin.
mohly si postaviť kostol a školu. Nemuseli prisahať po katolíc
ky, otcovia pri miešaných manželstvách nemuseli podpisovat'
reverz o katolíckej výchove všetkých dietok, biskupi už neskú
šali protestantských duchovných, či správne krstia, nekatolíckí
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remeselníci už nemuseli chodit' na katolické procesie a prestaly
aj iné obmedzenia protestantov, ktori si z dobrovol'ných darov
postavili na sto menších kostolov.
Po zrušení mnohých kláštorov nariadil cisár Jozef II.
v Uhorsku, aby v každej dedine, kde žilo 100 katolikov a farský
kostol bol na milu vzdialený, bol vystavný kostol alebo ka—
plnka. Keď miestny farár nemohol v. týchto vzdialených dedi—
dach riadne vykonávat duchovnú správu (pastoráciu), maly
byť v nich zriadené miestne kaplánky. R. 1780 bolo v Uhorsku
4 a pol milióna katolíkov. Cisár pre nich založil a dotoval (fí
nančne zabezpečil) 1.189 fár & kaplánok. — Okrem placeta za
hraničným predstaveným reholí zakázal vykonávať pravomoc
nad rehol'ami v Uhorsku & podríadíl ich miestnym biskupom.
Zrušil Mariánské kongregácie & tretie rehole, ako aj váčšinu
re:-holí, ktoré sa nevenovaly

vyučovaniu & výchove

alebo so—

ciálnocharitatívnej činnosti. Z majetku zrušených kláštorov dal
založit niekolko sto nových fár a l'udových škól. Výchovu a vy
učovanie kňazov podríadíl pod štátny dozor; zrušil biskupské
semináre &zriadil generálne semináre s niekolkými odbočkami,
z ktorých jedna bola aj v. Bratislave.
Reformy Jozefa II. vyvolaly všeobecný odpor, hoci cisár
mal úprimnú vól'u zlepšit' postaveníe svojich poddaných. Zo
mieral preto znechutený výsledkom svojej práce. Minister
Kounic, hlavný radca Jozefov, keď sa dozvedel o cisárovej
smrti, povedal cynicky:
»Nič lepšieho nemohol urobiť.<<Leo—
poldovi II. (1790—92) neostávalo iné ako odvolat váčšinu Joze

rových reforiem, keď nechcel svoju rišu hnať do záhuby.

Národné

povedomie.

V tomto storoči začina sa

ukazovat silné slovenské národné uvedomenie, burcované
najma horlivými katolickymi kňazmi, ktorí svojimi spismi
a svojim účinkovaním budia popri láske k Bohu a cirkvi aj
lásku k slovenskému národu a slovenskej reči. Zdórazňujú sta

robylosť Slovákov a ich slávnu minulost. Od založenia kato—

líckej trnavskej univerzity Slovenski spisovatelia vydávajú
knihy & spisy pre poučenie katolickych Slovákov. I v latinsky
3ísaných knihách hlásia sa sebavedome k slovenskému národu
a horlia za lásku k slovenskej reči. Vynikajúcimi rodol'ubmi
íohto obdobia boli Juraj Papánek (1738—1802), Juraj Fándi
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(1750—1810), Anton Bernolák (1762—1813), ktorý sa podujal
na úlohu vytvoriť spisovný slovenský jazyk, čím ukázal cestu
k. samostatnému kultúmemu a národnému živo-tu na Sloven
sku. Germanizačné úsilie cisára Jozefa II., ktorý r. 1784 naria—
dil za úradnú reč nemčinu miesto doterajšej latinčiny, vyvolalo
odpor u národov Uhorska. Každý národ žiadal uzákonenie
vlastnej reči na svojom územi.

Slovenské

učené tovarišstvo.

Uvedomelí
slo—

venskí katolícki pracovníci organizovali sa v »Slovenslcom uče
nom tovarišstvea, ktoré založil v_Trnave r. 1792 Anton Berno—
lák. Okrem uvedených boli členmi >>Tovarišstva<<
kanonik Juraj
Palkovič (1763—1835), vel'ký podporovatel slovenskej litera
túry a prekladatel' Písma sv. do Slovenčiny, Alexander Rudnay
(1760—1831), ostrihomský arcibiskup & kardinál, Ján Hollý
(1785—1849), jeden z najváčšich slovenských básnikov, a Mar—
tin Hamuljak (1789—1859), ktorý založil v Pešti r. 1834 »Spo
lok milovnikov reči a literatúry slovenskeja.
Slovenskí evanjelici založili si až r. 1801 v Bratislave »Spo
lok literatúry slovenskej“ a pridržiavali sa češtiny ako spisov
nej reči. V boji za národné práva postupovali katolíci i evan—
jelici jednotné.
Juraj Papánek napisal krásne o slovenskom národnom po
vedomi a slovenskej hrdosti vo svojom spise »Histo'ria gentis
Slavaea, ktorý vyšiel r. 1780 : »Nehanbim sa za svoj rod slo
venský. Kto sa za svoj rod alebo za svoju reč, hocijako sa me
nuje, hanbi, ten sa za svoje materinské mlieko hanbí . . . Človek
sa móže i dvanástim, ba i viac rečiam naučiť, ale materinský
jazyk len jeden vedieť může.“
Vel'ký „slovenský rodolub, učenec a podporovatel sloven
ských vecí, ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay, pýšne
sa hlásil k slovenskému rodu aj po dosiahnutí najvyššej cirkev—
nej hodností v. Uhorsku. Známy je svojím výrokom: »Slovák
som, a čo by som aj na stolci Petrovom sedel, Slovák zostanem.<<
Svojou nezištnou a obetavou buditel'skou prácou pripra—
vili Slovenskí rodol'ubi slovenský národ na ťažký boj, ktori mu
seli podstúpit' Slováci v XIX. st. za svoje politické a národné
práva proti maďarizačnému úsiliu uhorskej vlády.
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3. Obdobic vonkajšej slabosti
a vnútorného zosilnenia katolíckej cirkvi
(1815 až dodnes)

Prehťad.
Osvietenstvom podnietená nevera XVIII. st. vyvrchol'uje
v XIX. storočí. Ako v XVI. st. rozdelila sa Europa na katolicku
a protestantská, tak v XIX. st. rozdel'uje sa l'udstvo na veriacich
a neveriacich. Revolúcie, začaté francúzskou revolúciou, pokra
čujú aj v XIX. storoči. Cirkev a pápeži sú zbaveni cirkevného
Pápežského štátu. Nepriatelia cirkvi sa nazdávajú, že cirkvi od
bila posledná hodina, že sa z rán, spósobených štátnym cirkev—
nictvom, osvietenstvom a revolúciami už nespamc'itá. Proti
cirkevné útoky burcujú katolíkov, ktori sa organizujú pod ve
denim svojich kňazov a biskupov, úplne oddaných svojmu naj—
vyššiemu pastierovi — pápežovi. Tak z poniženia a potupenia
dviha sa pápežská autorita a pomocou konkordátov upravujú
pápeži cirkevné pomery v jednotlivých štátoch. Pápežstvo stáva
sa najvyššou mravnou autoritou, čo vyjadruje cirkev na vše
obecnom cirkevnom sneme vatikánskom r. 1870 vyhlásenim pá
pežskej neomylnosti za článok viery. Činnosťou vynikajúcich
pápežov posledného storočia obnovuje sa náboženská horlivosť
a prehlbuje sa mravný život veriacich. Okrieva cirkevný život
a začina sa nový rozkvet cirkevnej vedy. Horlivou spolkovou
činnost'ou a sociálnou starostlivost'ou usiluje sa cirkev chránit'
široké vrstvy robotnictva (proletariátu) proti vykorist'ovaniu
kapitalistického liberalizmu a proti rozvratnému protikresťan
skému socializmu. V Europe a najmči v Severnej Amerike cir
185

kev mohutnz'e, znova sa vzmáhajú rehole, misie a náboženský
život. Hojný návrat vzdelancov do cirkvi je dókazom tužby mo—
dernej duše po večnej pravde a po krest'anskom poriadku. Tak
posledné storočie je dobou hlbokých tieňov, ale aj radostných
nádejí vo víťazný postup Kristovej pravdy. Církev stáva sa
mravnou vodkyňou l'udstva k svetovému pokoju a pokojnémw
nažívaniu národov.

š 13. Pápež Pius IX. & vatikánsky koncil.“l

Pápeži od začiatku

XIX.storočia.

Povel'kom

trpite1“ovi papežovi Piovi VII. (1800—23) nasledovali ako nosi

telia pápežskej tiary v prvej polovici XIX. storočia: Lev XII.
Pius VIII. &Gregor XVI. — Lev XII. (1823—29) venoval zvlášt—

nu pozornosť úprave cirkevných pomerov V Nemecku; Pius
VIII. (1829—30) zaujal cirkevné stanovisko k miešaným man
želstvám v Prusku; Gregor XVI. (1830—1846), podporovatel“
vedy a misií, slávnostne protestoval proti uvázneniu kolinskeho
arcibiskupa Klementa Augusta Droste Vischeringa, statočného
obhajcu cirkevných práv, čím vyvolal medzi nemeckými kato—
líkmí mocné hnutie za hájeníe cirkevných záujmov. Statočnc
sa zastával utláčaných katolíkov v Rusku pri návšteve ruského
cara Mikuláša I. vo Vatikáne r. 1845. Posledně roky jeho ponti
fikátu boly vyplnene revolučnými zmátkami tajných spolkov
(karbonári). Po ňom nasledoval Pius IX. (1846—78).

Pius

IX.

Pontifikát Pia IX„ je jeden z najslávnejších.

ale aj z najtřnistejšich v dejinách cirkvi. Pius IX. riadil církev
Kristovu v revolučnom XIX. storočí. Prežil zánik Pápežského
“) Wiseman: Erinnerungen an die letzten vier Pápste. Kóln, 1868
— Hergenróther: Der Kirchenstaat seit d. franz. Revol. Freiburg, 1860.
— Núrnberger: Papstum u. Kirchenstaat. Mainz, 1897. — Cecconi : Sto—
ria del conc. del Vat. Rom, 1373—79. ——
Granderath—Kirch:

Gesch. des

Vatikanischen Konzils von seiner ersten Ankůndigung bis zu seiner Ver—
tagung. Freiburg, 1903—1906. _—Michael: Ignaz v. Dóllinger. 1894. —
Helfert : Gregor XVI. und Pius IX. Prag, 1895. ——
Pougeois : Hist. de Pic
IX., son pontificat et son siecle. Paris, 1877—86. — Croce, B.: Gesch.
Italiens 1871—1915, (Do nemčiny preložil E. Wilmersdorffer). 1928. —
Ebers, G. J.: Italien u. das Garantiegesetz. 1915. — Stefenelli, E.: Die

Wahrheit ůber die rómische Frage. 1928.
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štátu a zabranie Ríma. S mnohými štátmi uzavrel nové kon—
kordáty, V Europe obnovil mnohé biskupstvá a zriadil nové v mi
sijných krajinách. Podporoval cikevnú vedu a umenie. So sú
hlasom biskupov celého sveta vyhlásil dňa 8. decembra 1854
za článok. viery učenie cirkvi o nepoškvrnenom počati Panny
Márie. R. 1864 vydal >>Syllabu3<<,to jest soznam súčasných blu—

dov, ktoré sa týkaly hlavne postavenia církvi v spoločnosti,
mravouky, manželstva & výchovy. Odsúdil v ňom panteizmus,
naturalizmus, racionalizmus, indiferentizm'us, socializmus a li
beralizmus ako protikresťanské a proticirkevné smery. V celej
cirkvi zriadil 29 nových arcibiskupstiev a 32 bískupstiev.
V a t.ik á n s k.y k o n c i 1. Vrcholným dielom pontifikátu

Pia IX. bolo svolanie všeobecného cirkevného vatikánskeho
snemu (1869—70), v poradí 20. všeobecného snemu; zúčastnilo
sa na ňom 750 biskupov; je to dosial' posledný všeobecný cir
kevný snem. Pápež povolal naň aj pravoslávnych a protestan
tov, ale ani jedni, ani druhi neprišli. Hlavným činom koncilu
bolo vyhlásenie za článok viery, že pápež je neomylný vo ve
ciach viery a mravov, keď vystupuje ako najvyšší pastier &uči
tel) celej cirkvi (ex cathedra). Váčši diel chystaných prác koncil
nepreviedol, lebo r. 1870 talianske vojsko obsadilo Rim; preto
pápež odročil snem na neurčito. ——Z odporcov pápežskej

ne—

omylnosti v Nemecku & vo Švajčiarsku povstala »starokato
líckaa cifrkev. Sidlom starokatolikov v Nemecku je Bonn. Švaj
čiarsky starokatolický biskup Vilatte vrátil sa dňa 1. júna 1925
v Paríži do katolickej cirkvi.

Zánik

Pápežského

štátu.

Talianskobolo roz

delené na niekol'ko samostatných štátov, ktoré sa usilovaly
urovnat cirkevné pomery smluvami s pápežom. Talianski
vlastenci usilovali sa odstrániť z Talianska cudzie panstvo a slú
čit celú krajinu, aj s Pápežským štátom, v jediný národný
štát. Tajný spolok >>karbonárov<<usiloval sa rozvrátiť cirkevný
Pápežský štát. Za revolúcie r. 1848 bol Pápežský štát preme

nený na republiku, ale francúzske vojsko porazilo povstalcov
a obnovilo poriadok v. Pápežskom štáte. Ale revolučný duch
a agitácia za sjednotené Taliansko neprestaly, naopak stávaly
sa nebezpečnejšimi, najma keď sa Sardinia postavila na čelo
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tohto hnutia. Sardinský král Viktor Emanuel II. (1849—1878)
podrobil si talianske územia &násilne zabral aj dve tretiny Pá—
pežského štátu. Keď za vojny nemecko-francúzskej r. 1870
boly francúzske posádky odvolané z Pápežského štátu,
obsadil král' Viktor Emanuel II. aj zbytok Pápežského
štátu & dňa 20. septembra vtiahol do Ríma, ktorý sa
stal sídlom sjednoteného talianskeho královstva. Pápež sláv
nostne protestoval proti tomuto násiliu, ale bez výsledku. Pá
pežovi bol ponechaný len Vatikán, Laterán & vila Castel Gan
dolfo a bol mu ponúknutý ročný plat zo štátnej pokladnice.
Pápež túto ponuku neprijal & na znamenie protestu nevychá
dzali pápeži z Vatikánu (»vatikánski vdznia) od r. 1870 až do
r. 1929, keď bola vyriešená tzv. »rímska otázkam Pápež bol
zbavený svetského panstva, ale tým viac vzrástla jeho duchov
ná autorita vyhlásením pápežskej neomylnosti niekolko týždňov
pred zánikom Pápežského štátu. Láska katolíckeho l'udu »svá
topeterským halžerom<<a inými dobrovolnými darmi zabezpe—
čila pápežom peňažné prostriedky, potrebné pri správe cirkvi.
o ktoré prišli násilným zabráním Pápežského štátu.

Následky vatikánskeho

koncilu.

Vatikán

sky koncil vel'mi prispel k upevneniu katolíckej cirkvi a vzbu—
dil katolikov k čulejšej práci. Novým zdóraznením papežského
primátu a vyhlásením pápežskej neomylnosti za článok viery
prispel k. centralizácii cirkevnej správy. Pápeži oslobodení od
politických a hospodárskych starosti, mohli sa úspešnejšie ve
novat' vnútornocirkevnej &.náboženskej činnosti. Nepriatelia
cirkvi zbadali dobré následky vatikánskeho koncilu pre církev.
& preto začali v celej Europe zosilnený boj proti cirkvi. Skoro
vo všetkých štátoch začaly vlády obmedzovať samosprávu
cirkvi, usilovaly sa zmocnit posledných zbytkov cirkevného
majetku, odstraňovaly náboženstvo zo škól a znemožňovaly
činnost reholi. Statoční biskupi & kňazi boli stíhání pokutami.
vězením, ba aj sosadzovaním &v_ypovedaním. Aj pápežskí nun
covia museli opustiť mnohé štáty. V tlačí i na schódzkach ší—
rilo sa heslo, že církev má byť odlúčená od štátu. Vyhlásenie
pápežskej neomylnosti využily niektoré vlády ako zádrapky
zrušit' platné konkordáty. Vznik starokatolíctva bol tiež jeden
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z následkov vyhlásenia pápežskej neomylnosti. Najostrejší bol
boj proti cirkvi v Nemecku, kde dostal meno »kultúmy boja.

Kultúrny

boj v Nemecku.

Po viťazstveNemcov

nad Francúzmi a Rakúšanmi r. 1870boly nemecké štáty slúčené
r. 1871 v jednotné nemecké cisárstvo pod cisárom Viliamem I.
(1870—1888).Rišsky kancelár Bismarck .usiloval sa sjednotit
Nemecko aj vnútome. V tom mu prekážala cirkevná autonomia
katolíkov. Preto do novej ríšskej ústavy neboly zahrnuté dote
rajšie slobody katolíkov a bol odhlasovaný »kazateťnicový zá
kon<<,ktorý pod prísnymi trestami zakazoval kňazom dotýkat sa
v kázňach verejných záležitostí. Z riše boli vyhnaní jezuiti
a z Pruska všetky rehole, ktoré neošetrovaly nemocných. Sta
rokatolíci dostali niektoré katolicke kostoly. Štúdium bohoslo
via, cirkevný majetok a obsadzovanie církevných úradov pod
riadila vláda prisnemu dozoru štátnych úradov.
S t a t o č n ý o d p o r . Biskupský sbor nemecký sa jed
notne oprel proti týmto proticirkevným zákrokom. S biskupmi
postupovali jednotne kňazi i veriaci. Ale Bismarck nechcel ustú
pit'. R. 1875 bola váčšina pruských biskupov uváznená alebo so—
sadená, na stá fár (asi 1000) bol uprázdnené, lebo mnohí kňazi

boli uvázneni, sosadeni alebo pokutovani. Pri tom všetkom od
por biskupov, kňazov a veriacich zostával neochvejný, na prus
kom a ríšskom sneme hájili práva cirkvi vytrvale a úspešne ka
tolicki poslanci (»centmm<<), vedeni geniálnym politikom Wind—

horstom. Nakoniec sa Bismarck presvedčil o márnosti svojho
boja proti cirkvi. Videl, že podkopávanie náboženstva nijako
noprospieva k upevneniu základov štátu, ako to ukázaly najmá
dva atentáty na cisára. Bismarck, ktorý sa predtým vystatoval,
že do >>Canossy<<nepójde,

predsa

do >>Canossy<<ísť musel.

Od

r. 1880 začala vláda pomaly zmierňovať zákony z kultúrneho
boja, začal vyjednávat s pápežom Levom XIII., ktorý ochotne
podal ruku k smiereniu. Diplomatické Spojenie so Svátou stoli
cou bolo obnovené. Tak aj z tohto tvrdého boja vyšla katolícka
církev víťazne.
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Š 14. Pápežstvo na vrchole svojej vnútornocirkevnej moci.
Pápeži Lev XIII. & Pius X“)
L e v X I I I. (1878—1903). Po pápežovi Piovi IX. nasledo—

val Lev XIII., ktorého pontifikát trval tiež plných 25 rokov.
Už pred svojou volbou osvedčil sa Lev XIII., občianskym me—
nom Joachim Vincent Pecci z Karpineta pri Anagni, ako pápež
ský delegát v Taliansku, ako nuncius v Bruseli a ako arcibiskup
kardinál v Perugii. Lev XIII. bol muž jemného vzdelania, hu—
manista (vysoko cenený ako latinský básnik), obozretný, mierny
a smierlivý, a predsa pravá panovnická povaha, jeden z naj—
skvelejšich zjavov pápežských dejin. Za neho povznieslo sa pá—
pežstvo k najvyššiemu stupňu morálnej autority.

Cirkevnopolitická činnost Leva XIII. Lev
XIII., podporovaný vynikajúcimi kardinálmi, najma Rampo
lom, vedel usporiadat' církevně pomery v mnohých krajinách
&, uznávajúc moderné demokratické formy, upravoval dobré
vztahy k vládám. Len v Taliansku &vo Francúzsku pre odpor
slobodomurárskych vlád nebolo jeho úsilie korunované zdarorn.
Levovu múdrosť a spravodlivosť uznávali aj nekatolíci. V sporc
medzi Spanielskom a Nemeckom o Karolínske ostrovy na ná
vrh Bismarckov bol pápež rozhodcom a jeho rozhodnutiu sa
obidve strany podrobily. Pri jeho zlatom (r. 1887) & diamanto
vom (r. 1897) kňazskom jubileu zaslali mu skoro všetci panov—
níci a hlavy štátov blahoprianie & Skvelé dary: len Taliansko

zostalo stranou.

Vnutornocirkevná

činnost Leva XIII.

Za Leva XIII. bola cirkevná organizácia doplnená a rozmnože—
“') Benoist, Ch.: Souvenirs I. (1883—93): Léon XIII., Crispi, Bismarck.
Paris, 1932. — Spahn: Leo XIII. 1905. ——P'ótsch: Der Pontifikat Leo
XIII. 1903. — Srb: Lev XIII. 1901. ——
Judet, E.: Le Vatican et la paix
de Léon XIII. a Pie XI. Paris, 1927. — Schilling, 0.: Die Staats- und
Soziallehre des Papstes Leo XIII. 1925. ——
Ehrhard, A.: Der Katholi
zismus u. das 20. Jahrhundert. 1902.— Pernoth : La politique de Pie X.
Paris, 1910. —-Schmidlin, J. : Papst Pius X. Munchen, 1904. — Hoch, A. :
Pius X. Ein Bild kirchlicher Reformtátigkeit. 1907. _—Braig, K.: Der

Modernisteneid u. die Freiheit der Wissenschaft. 1911.
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ná. Horlivo pokračoval v reformnej činnosti vatikánského kon
c1lu. Za neho bolo zriadené 248 nových biskupstiev &arcibiskup
stiev, 48 vikariátov &prefektur. Podporoval finančne i diploma
ticky rozvoj misijnej činnosti medzi pohanmi. Podporoval zni
sijné spoločnosti a staral sa o zakladanie seminárov v misijných
krajinách, aby z nich vychádzal domorodý klérus, ktorý by účin
nejšie mohol pósobiť medzi svojimi rodákmi. Preto sa mu do
stalo názvu, »pápež misii<<.Svojimi velkolepými encyklikami
namáhal sa neúnavne vyvolať kresťanský život v rodine, v spo
ločnosti a štáte, pobádať katolikov k aktivnej spolupráci v kul
túrnej a sociálnej politike. Dotýkal sa v nich všetkých pálči
vých problémov doby: o potrebe a nevyhnutnosti kresťansého
štátneho zriadenia a zákonodárstva (Immortale Dei r. 1885),
o pravej slobode (Libertas r. 1888), o občianskych povinnostiach
(Sapientiae christianae r. 1898). VeI'kú pozornosť venoval so
ciálnej otázke. Vo svojej encyklike »Rerum novarume z r. 1891'
o robotníckej otázke prehovoril s obdivohodnou jasnosťou o vel"—
kých zlách doby, o ich príčinách a prostriedkoch ich vyliečiť
a odsúdil bludy sociálnych demokratov, komunistov a nihilistov;
vyzýval kniežatá a vlády, aby venovaly pozornosť sociálnym
otázkam. Pri 40-tom výročí tejto historickej encykliky vydal
pápež Pius XI. ako doplnok encykliku »Quadragesimo anno<<
r. 1931, aby zdóraznil jej význam a doplnil ju smernicami pri
meranými dobe. — Lev XIII. mal vel'ké pochopeníe aj pre roz
voj zdravej vedy. Učencorn všetkých krajin otvoril r. 1883 po
klady vatikánskych archívov, aby z nich mohli čerpať látku pre
svoje historické práce.
V encyklikách čisto náboženského obsahu pre obnovu a pre
hlbenie náboženského života odporúčal pobožnosť k Duchu Svá
tému, k najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorému zasvětil celé pokole
nie l'udské, pobožnosť k najsv. Sviatosti oltárnej, úctu Králov
nej sv. ruženca a sv. Jozefa, nasledovanie sv. Rodiny, Marián
ske kongregácie, katolicke noviny a zakladanie kresťanských
spolkov.
Slováci a slovanské národy vďačia tomuto velkému pápežo
vi za vydanie encykliky »Grande munus — Vznešená povinnosť<<
z r. 1880, v ktorej vyzdvihol význam a zásluhy slovanských
apoštolov sv. Cyrila &Metoda; ich sviatok ustanovil pre celú cir
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kev. Venoval veI'kú pozornosť aj myšlienke unionizmu, sjedno—
teniu východnej cirkvi s Rímom, & vyzýval častejšie rozkolni—

kov a bludárov k návratu do cirkvi.
Lev XIII., nazývaný »svetlom s nebaa, bol duševne čulý

a činný skoro až do posledného dňa svojho dlhého života.. Zo—
mrel 93-ročný, milovaný & oplakávaný veriacimi celého sveta,
obdivovaný a vážený aj od nekatolíkov, dňa 20. júla 1903.

Pius X. (1 903—1 9 14). Po Levovi XIII. bol zvole—
ný za pápeža benátský patriarcha kardinál Jozef Sarto, ktorý
si dal meno Pius X. Pochádzal z prostej vonkovskej rodiny zo
severného Talianska. Heslom jeho pontifikátu bolo: »Obnovit'
všetko v Kristovi.<<Svoju úlohu videl v udržani čistej a pravej
viery a neporušeného učenia, v obnove cirkevnej správy a pra—
vej zbožnosti v klére i v I'ude. Svojou otcovskou dobrotou a lás
kou ziskal si hneď od začiatku lásku všetkých veriacich. Vivinul
bohatú zákonodamú činnost, ktorá zasiahla do všetkých od
vetvi cirkevného života. Pia X. možno preto právom nazvat naj
váčšim reformným pápežom od tridentského koncilu.
Staral sa o povznesenie duchovnej správy a boho-vedného
štúdia kňazov, najma v Taliansku. Vydal důležité dekrety o den
nom sv. prijímaní, o sv. prijímaní dietok a o reforme cirkevné
ho spevu. Na povznesenie úcty najsv. Sviatosti oltárnej a na po—
silnenie náboženského života zaviedol eucharistické svetove
kongresy, na ktoré boli vysielani pápežski legáti. R. 1911 ob
medzil počet zasvž-ítených sviatkov. —- Nakolko mnohí katolic
ki učenci v snahe »privz'esť katolícku církev do súladu s potre—
bami modernej doby<<zastávali slovom aj písmom myšlienky.
že treba »urobit' váčšie ústupky duchu času aj v učení vier;l
a mravom, vystúpil Pius X. rázne proti tomuto hnutiu, nazva—
nému »modernizmom<<, odsúdil r. 1907 bludy modemizmu a je—
ho šírenie v církvi zastavil.
Za Pia X. bola r. 1905 prevedená prikra rozluka cirkvi
od štátu vo Francúzsku & ešte bezohl'adnejšie r. 1910 v Portu
galsku. V. Taliansku zostávala »rímska otázka“ ešte stále otvo
renou ranou. Za to v Anglicku pokročil rozkvet katolicizmv
v takej miere, že v Londýne bolo možno r. 1908 usporiadať
svetový eucharistický kongres za predsednictva pápežského le
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gata. V Rusku donútila revolúcia r. 1905 vládu, že udelila ná
boženskú Slobodu všetkým kresťanským vyznaniam, po čom
uniati na Ukrajine, nedávno násilne provední na pravoslavie,
\'racali sa hromadne do katolíckej cirkvi.
Pius X. dožil sa ešte vypuknutia svetovej vojny (1914—18),
ktorú už prv videl sa blížit. Zomrel hlboko zarmútený nad
strašným vraždenim dňa 20. augusta 1914. Jeho dobrota, pro
stota a čistá zbožnost získaly mu všeobecnú úctu a lásku. R. 1923
bol začatý proces o jeho blahorečenie.

Š 15. Katolická církev vo svetovej vojne a po net“)

Svetová

vojna a jej následky.

Predvídaná

svetová vojna vypukla dňa 26. júla 1914, keď Rakúsko vypove
dalo Srbsku vojnu. Čoskoro bola do vojny strhnutá celá EurOpa
a. za krátky čas skoro celý svet. Svetovú vojnu možno v istom
smysle považovat za svetový a cirkevnohistorický obrat. Bola
zrelým plodom vývoja XIX. storočia, charakterizovaného s ná
boženského stanoviska odcudzením sa národov a štátov Bohu,
odklonom od kresťanského ideálu a obrátením sa k nekresťanské—
mu egoizmu v hospodárskom živote. Svetová vojna zhubne pó
sobila na politické, sociálne, hospodarske, kultúrne a nábožensko
cirkevné pomery skoro celého sveta. Následky tohto svetoveho
požiaru, rozdúchaného a podporovaného beznáboženským du
chom, boly hrozné: nemilosrdný boj proti existencii nepriatel'
“*) Herre, P.: Weltgeschichte

der neuesten Zeit (1890—1925. 1926. ——

Frauenholz: Fůhrer durch die Weltkriegs-Literatur. 1932. — Pfeilchif

ler, G.: Religion u. Religionen im Weltkrieg. 1911. -— Schrórs, H.: Der
Krieg u. der Katholizismus. 1911. — Krebs, E.: Die Kirche u. das neue
Europa. 1924. — Stuker, A.: Die Kundgebungen Benedjks XV. zum
Weltfrieden. 1917.— Quirico, J.: Das Wirken P. Benedikts XV. im Welt
krieg. (Do nemčiny preložil Simeon). 1919. ——Goyau, G.: Papauté et
chrétienté sous Benoit XV. Paris, 1922.— Lama, Fr.: Papst u. Kurie in
ihrer Politik nach dem Krieg. 1926. — Werminghoff, A.: Weltkrieg,
Papstum u. rómische Frage. 1918.— Fontenelle, R: Sa sainteté Pie XI.
Paris, 1937. (Do češtiny preložil J. Papica: Jeho Svatost Pius XI. Praha,
1937).— Mollat, G.: La question romaine de Pie VI. a Pie XI. Paris, 1933.
——
Michels, R.: Italien

von heute. Zůrich,

1930. ——Walter,

O.——Bucko,V.:

Pius XII. — pápež pokoja. Bratislava, 1940.
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ských národov, strata asi 10 miliónov l'udských životov a 20
miliónov ranených, obrovské zničenie technickej kultúry, hlad,
nákazlivé choroby, všeobecná nenávist, mravný úpadok, póžit—
kárstvo, rozklad rodiny a otrasenie základmi celého spoločen—
ského života. Cirkevná organizácia bola skoro všade rozrušená
a nastal náboženskomravný úpadok. Vojna priniesla niekol'kým
národom oslobodenie a samostatnost, ale to nemůže vyrovnat
duchovné a hmotné obete, ktoré si vojna vyžiadala. Roky po—
vojnové boly pre cirkev i národy ťažšie než sama vojna.

Benedikt

XV. (1914—22). V konkláve,ktoré sa

konalo po smrti Pia X. za dunenia diel začiatkom septembra
1914, vyšiel ako pápež bolognský arcibiskup kardinál Giacomo
della Chiesa, z janovskej šlachty, narodený 1854. Dal si meno
Benedikt XV. Hlavná úloha jeho pontifikátu bola mu naznače—
ná svetovou vojnou. Ako knieža pokoja a zástupca Kristov na
zemi hneď od začiatku svojho pontifikátu vynaložil všetko úsi
lie, aby pohnul hlavy národov, vedúce vojnu, k zastaveniu krvi
prelievania a k vyríešeniu sporných otázok cestou pokojného
dohodnutia. Najmá pred Vianocamí r. 1914 a v auguste r. 1917
dojimavo vyzýval národy zastavit nepriatel'stvo, ale jeho ot—
covský hlas zanikal bez výsledku v rinčani zbraní a pre vzájom
nú. nenávist zaslepených národov a ich vodcov. Keď sa mu aj
nepodarilo zastavit hrozné bratovražedné krviprelievanie, usi—
loval sa aspoň mierniť následky vojny organizovanim vymeny
ranených zajatcov, podávanim zpráv o zajatcoch ich pribuzným
a hmotnou podporou obyvatelstva postihnutého vojnou. Dušou
celého tohto »Pomocného diela<<Svátej stolice bol terajší pápež
Pius XII. I popri opakovanom tlaku zachoval sv. Otec cez celú
vojnu prísnu nestrannost. Aj po svetovej vojne ujal sa každej
príležitosti, aby boly zmiernené biedy a škody, ktoré vojna spó
sobila a aby nastalo opravdivé smierenie národov. Bol vylúčeny
z mierového rokovania a jeho otcovské rady neboly povšimnu—
té. Tak mier, nadiktovaný nenávist'ou a pomstychtivosťou, stal
sa ohniskom vzplanutia nového svetového požiaru, ešte horšej
svetovej vojny, ktorú prežívajú národy dnes.
I pri hrmení kanónov venoval sa pápež Benedikt XV. re
formným prácam v církvi. Jeho vynikajúcim dielom je vydanie
nového cirkevného zákonika (Codex iuris canonici) r. 1917. Pre
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podporu teologického štúdia zriadil zvláštnu kongregáciu pre
semináre & univerzity a kongregáciu pre záležitosti východnej
cirkvi. Staral sa o misie, ktoré boly vojnou vel'mi poškodené.
Na vážnosť pápežovu a vzrast morálnej moci pápežstva
ukazuje to, že Anglicko a Holandsko, ktoré od XVI. st. neudržo—
valy diplomatické styky so Svátou stolicou, hneď po skončení
vojny zriadily vyslanectvá pri pápežskej kúrii. Tak isto aj iné
štáty snažily sa nadviazať diplomatické styky s Vatikánom a aj
Francúzsko, ktoré r. 1905 previedlo príkru rozluku štátu a cir
kvi, obnovilo r. 1921 diplomatické styky s hlavou katolíckej
cirkvi.

Pomnik, ktorý postavili ešte za života pápežovho r. 1920
v Carihrade, svedčí o. láske a vd'ačnosti aj nekatolíkov voči Be—

nediktovi XV. Na pomník dali nápis: »Dobrodincovi národov
bez rozdielu národnosti a náboženstiev, vo veťkom obdive nad
láskyplnou starostlivost'ou sv. Otca o I'udí v čase vel'kej vojny,
postavil tento pomník nekatolícky Orient ešte žijúcemu pápe
žovi Benediktovi XV. na znak vďačného uznania.<<
Pápež, ktorý stelesňoval lásku k národom, luďom &poko
ju, zomrel po krátkej chorobe dňa 22. januára 1922.Jeho posled
néslová boly: »Radi dávame svoj život za vybudovanie sveto
veho pokoja.<<Videl totiž, že puto lásky medzi národmi stále
oslabujú silné národné protivy (prepiaty nacionalizmus), ktoré
neveštily pokojnú budúcnosť.
P i u s X I . ( 1 9 2 2 —-—
3 9 ). Nástupcom

Benedikta

XV. stal

sa milánský arcibiskup kardinál Achilles Batti, ktorý už pred
tym osvedčil svoje vynikajúce schopnosti. Šťastné spojenie mú
drosti, cielavedomost', silná dóvera v Boha a optimizmus urobily
ha) schopným vykonat mnoho na všetkých poliach cirkevného
života. Vo svojej prvej encyklike (Ubi arcano z 23. decembra
1922) oznámil, že chce pokračovat v smerniciach svojich vel
kých predchodcov Pia X. a Benedikta XV. a program svojho
pontifikátu vyjadril slovami: »Pokoj Kristov v král'ovstve Kris—
tovom<<.V tomto smysle vyhlásil roky 1925, 1929 a 1933 za svá

té roky (jubilejné), čo priviedlo tisíce pútnikov zo všetkých ná
rodov a krajin do Ríma a malo ich priviesť k bratskému sblí
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ženiu ako dietky spoločného Otca na nebi a jeho zástupcu na
zemi. Zaviedol sviatok Krista Král'a, spojený so zasvátenim
celého l'udstva Božskému Srdcu. Aby sa královstvo Kristovo
na zemi čím viac upevnilo, vyzval r. 1928 katolických laikov
ku Katolickej akcii, v kto-rej všetci veriaci pod vedenim bisku
pov majú spolupracovat na prehlbení kresťanského života.
Za jeho pontifikátu boli mnohi hrdinovia kresťanského života vy
hlásení za svatých a blahoslavených. Vo svojich encyklikách
vyzýval k ochrane kresťanskej výchovy a kresťanského man—
želstva, varoval pred modernými bludmi (komunizmus a novo
dobé pohanstvo) a k 40. Výročiu encykliky Leva XIII. »Rerum
novarum<< vydal novú encykliku »Quadragesimo ann0<< (1931)
o náprave a zdokonalení spoločenského poriadku podla smer—

nic evanjelia. Založil mnoho nových biskupstiev a arcibiskup
stiev, apoštolských nunciatúr a prefektur. Vel'kú starostlivost
venoval pohanským misiám a unionistickému hnutiu. Zaviedol
misijnú nedel'u, na ktorú veriaci každý rok majú byť upozor
neni na svoju povinnosť podporovat misie a misionárske povo
lania. R. 1926 vysvětil 6 domorodých kňazov činskych a r. 1927
jedného japonského slávnostným spósobom v Ríme za biskupo-v.
Za to sa mu dostalo aj názvu »pápež misií<<.

Vel'ké úspechy mal Pius XI. aj na poli cirkevnopolitickom.
V tejto práci bol podporovaný vynikajúcimi svojimi sekretár
mi, kardinálmi Gasparrim a Pacellim, svojím znamenitým ná
stupcom. Tak sa mu podarilo v mnohých krajinách usporiadať
cirkevné pomery a uzavrieť početné konkordáty (Lotyšsko, Ba
vorsko, Pol'sko, Litva, Rumunsko, Prusko, Taliansko, Česko-Slo
vensko, Bádensko, Rakúsko, Nemecko, Juhoslávia). Za neho
bola vyriešená aj pálčivá »rímska otázka<<lateránskymi smlu
vami zo dňa 11. februára 1929, ktorými bol urovnaný dlhoročný
spor (od r. 1870) medzi Vatikánem a Talianskym král'ovstvom
(Kvirinálom). Tým prestalo »vatikánske vdzenžea pápežov. Bol
znova vytvorený cirkevný Pápežský štát, keď aj o nepatrnej
rozlohe 44 km2, čim bola obnovená suverenita pápežská. Územ
nú nepatrnosť nahradzuje vysoká mravná autorita pápežská;
nijaký vladár nemá tolko vyslancov ako pápež a pri nijakej
vllí'ideniet
tol'ko diplomatických zástupcov ako práve pri Va
ti
áne.
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Bolesťou naplňovalo pápeža Pia XI. kruté prenasledovanie
katolickej cirkvi v Španielsku, Mexiku a najma v bolševickom
Rusku, kde po krvavom prevrate r. 1917 došlo k najzúrivejšie
mu prenasledovaniu nielen katolíkov, ale náboženstva vóbec.
Dňa 10. februára 1939 niesla sa vlnami éteru smutná zprá
pa, že pápež Pius XI., bojovník za pokoj Kristov v královstve
Kristovom, dokončil svoju pozemskú púť. Ako pri smrti Pia X.,
tak aj pri smrti Pia XI. stahovaly sa nad l'udstvom čierne mra
ky nového svetového konfliktu, novej vojny, ešte strašnejšej,
než bola predošlá. Keď sa dnes už nebohý parížsky arcibiskup
kardinál Verdier dozvedel o smrti Pia XI., údajné povedal:
»Cirkev ide v ústrety tak búrlivej dobe, že nástupca Pia XI.
bude musieť byt' alebo hrdinom alebo svátcom!<< Piovým ná
stupcom sa stal jeho najbližší spolupracovník, kardinál štátny
sekretár Eugenio Pacelli, ktorý z úcty k svojmu vznešenému
predchodcovi prijal meno Pius XII.
Piu 5 X I I. (19 3 9 —- ). Eugenio Pacelli, rodom i du
chom Riman (narodil sa dňa 2. marca 1876), prešiel rýchlo vše
tkými stupňami cirkevnej dráhy, až v deň svojich 62. narodenin
bol zvolený dňa 2. marca 1939 za radostného jasam'a rimskeho
l'udu & veriacich celého katolického sveta za nástupcu svojho
vznešeného učitel'a, pápeža Pia XI., aby pokračoval v jeho diele
na uskutočneni trvalého a spravodlivého mieru medzi národa—
mi. Za heslo svojho pontifikátu zvolil si vetu : »Pokoj je dielom
spravodlivosti.<< Z vlastnej Skúsenosti za prvej svetovej vojny
poznal v celom dosahu hrózu tohto zla. Preto urobil všetko hneď
po svojom zvolení, aby zachránil l'udstvo od tohto nešťastia.
Jeho varovný hlas nebol vypočutý & požiar novej vojny ničí
znova duchovné a hmotné hodnoty l'udstva. Stále pozdvihuje
svoj otcovský varovný hlas, aby bolo zastavené prelievanie l'ud
skej krvi a pustošenie l'udskej kultúry. Ukazuje cestu a pod
mienky nastolenia spravodlivého pokoja. Vo svojom rozhlaso
vom posolstve dňa 24. augusta 1939 povedal : »Na vel'kú l'udskú
rodinu znova prišla ťažká hodina, hodina hroziacich rozhodova
ni, ktoré nemóže nechat' bezstarostným naše srdce a našu du
chovnú autoritu, ktorú sme dostali od Boha, aby sme viedli ná
rody po ceste spravodlivosti a pokoja . .. Pravda nech nájde
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svoje uplatnenže cestou rozumu nie cestou zbraní . . „<<Keď sa

mu nepodarilo zachránit l'udstvo pred novou vojnou, usiluje sa
miemiť jej biedu, ako to robil už za prvej svetovej vojny. Verí—
me, že tento »pápež pokoja<<a »anjelský pastiera vyvedie šťast—

ne lodičku cirkvi z rozbúreného mora súčasnosti do pokojnej
budúcnosti a zváčší duchovnú a mravnú autoritu cirkvi.
Časopis »L'Intransz'geant<< (Paríž) po zvolení Eugenia Pa—

celliho za pápeža, napisal: »Položz'ť základný kameň pokoja,
to je nadl'udská úloha, ktorú si sám uložil a len sám ju móže
uskutočm'ť. Tento, ktorý nastupuje na trón Petrov, je viac

ako diplomat:je askéta, ktorý by sa bol radšej zriekol tejto
pocty; mystik, najusz'lovnejší sluha kresťanského ideálu, rode—
ný obhájca duchovnosti proti materializmu.<<

% 16. Katolícke misie a unionistické hnutie.“)
N o v ý r o z v o j rn i s ii . Zrušením jezuitskej rehole
a utláčaním cirkvi po francúzskej revolúcii v Europe poklesla
značne misijná činnost. Mnohé misijně stanice boly opustené
a úplne zanikly. Až v 2. polovici XIX. st. sa misijná činnost
znova zvýšila : v Europe sa prebúdzal horlivou činnosťou bisku
pov a kňazov, najma po vatikánskom koncile, čulejší nábožen
ský život, oživly niektoré staršie rehole a zakladaly sa nové,
skoro u všetkých národov sa zakladaly spolky pre vydržovanie
a podporu misii; zriad'ovaly s-a semináre pre výchovu misio
nárov. Záujem o misie prebúdzaly aj misijné časopisy. Misijnej
práci venujú sa popri starých reholiach (jezuiti, kapucini, laza—
4") Vid' pozn. 37. -——
Missiones catholicae

cura S. Congregationis

do.

Propaganda Fide descriptae. Romae, 1922. ——
Neuháusler, J.: Atlas der
kath. Weltmission. 1932. ——Streit: Die Weltmission der kath. Kirche.
1928. —-Freitag, A.: Kath. Missionskunde im Grundriss. 1926. — Streit :
Fůhrer durch die deutsche kat. Missionslitteratur. Freib, 1911. ——
Huon—
der, A.: Der Europaismus im Missionsbetrieb. 1921. — Aufhauser, J. B.:
Umweltbeeinflussung der christl. Mission. 1932. —- Kasbauer, S.: Die
'I'ellnahme der Frauenwelt am Missionswerk. 1928. —- Veith,. A.: Die
Frauonc rden in der Mission v. 16. Jh. bis zur Gegenwart. 1920. _—Hase :
Gesch. der protest. Kirche im 19. Jhrh. Leipzig, 1892. ——
Beth, K.: Die
Krisis des Protestantismus. 1932. -——
Pribilla, M.: Um die Wiedereinigung
im Glauben. 1925. ——
Piette, M.: L'union des Églises. Bruxelles, 1928. —
Drozd, Št.: K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku. 1943
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risti, benediktini, trapisti, františkáni) aj nové kongregácie pria
mo pre misijné účely založené: Spoločnosť čiernych otcov či—
že Otcov Ducha Svátého (r. 1848), Kongregácía nepoškvmeného
srdca Panny Márie V Belgii (r. 1863), Spoločnosť bielych otcov
(r. 1868), Spoločnosť Božského Slova, založená v Holandsku
r. 1875 Arnoldom Janssenom, Spoločnosť saleziánov, založená
velkým apoštolom opustenej mládeže sv. Jánom Boscom (1'1888)
v Turíne (r. 1859). Misijnú činnosť vel'rni podporovaly početné
ženské kongregácie, ktoré vznikly vo Francúzsku, Taliansku,
Nemecku a Rakúsku. Horlivej činnosti misionárov podarilo sa
obnovit zaniklé misijné stanice a zakladať stanice nové. Misio
nári usilovali sa získať všade čo najskór pomocníkov z domo—
rodcov. Misijné dielo pokročilo natol'ko, že dnes působí v misij—
nom území na tisíce domorodých sestier rehol'ných a domoro—
dých kňazov. Pápež Pius XI. vysvětil 6 kňazov Číňanov a jed
ného Japonca za biskupov. R. 1939 vysvětil pápež Pius XII.
Op'áťjedného Číňana, jedného Inda a dvoch afrických černo

sial' Francúzsko, odkial' prichádzalo dve tretiny misijného per—
sonálu a hmotných prostriedkov. Milióny obrátených pohanov
vd'ačia obetavým misionárom a ich pomocníkom za svetlo Kris
tovej viery. Misijná činnosť protestantských misionárov v po
slednom čase rušivo zasahuje do práce katolických misionárov.
Tak isto svetová vojna vel'mi poškodila misijnú činnosť, ktorú
sa povojnovým pápežom podarilo znova upevniť a rozširiť.

Azia.

V Prednej Indii sa misie rozmohly za anglického

panstva natol'ko, že r. 1911 bolo možno v Kalkute konať vel'ký
katolicky sjazd. Působí tam 11 arcibiskupov a 38 biskupov. —
V Zadnej Indii bola cirkev z nenávisti proti Francúzom v roku
1820—85 kruto prenasledovaná. Kňazi boli vyhnaní a kostoly
zvál'ané. Len v r. 1884 bolo tam povraždené 16.000 kresťanov
&na 20.000 predané do otroctva. Až vojenské zakročenie Fran
cúzska a Anglicka -zaistilo kresťanom náboženskú Slobodu a po
koj.

Čin a. Do Číny prenikli mísionári znova začiatkom
XIX. st. a utešene tam rozšíríli kresťanstvo. I popri opakovaných
výbuchoch proti kresťanom, vyvolaným nenávist'ou voči Euro
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panom (r. 1900 boxerské povstanie) kresťanstvo sa predsa šíri
a okrem misionárov z Europy pósobí tam už na tisíce domoro
dých reholníc a na stá domorodých kňazov.
J a p o n s k o . Do Japonska si vynútily prístup euro-pské
štáty r. 1858. Misionári našli tam ešte sbory kresťanov, založené
v XVII. st., ktoré si bez kňazov a bez kostolov zachovaly vieru
po 200 rokov ; zo sviatostí si, pravda, udel'ovali tamojší kresťa—
nia len krst. Odpor k cudzíncom &hmotársky spósob života, kto—
rý Japonci rýchle preberajú od Europanov, je prekážkou misij
nej činnosti. Pri tom všetkom bola už zriadená metropola v To
kiu a v krajine pósobí niekolko biskupov. R. 1926 bol vysvátený
prvý Japonec za biskupa. Dnes je tam vyše 100.000 katolíkov.
A f r i k a. V Afrike sa ujímalo kresťanstvo vel'mi poma
ly ; misijnú prácu znemožňovalo nezdravé podnebie, malé schop
nosti domorodcov a na severe nenávist mohamedánov. Až keď
si v XIX. st. europské štáty podrobily Afriku úplne, prenikli
katolícki misionári ku všetkým kmeňom afrických domorodcov
a nastal tam velký rozmach katolíckych misií. Z misionárov
sevemej Afriky vyníkol kartáginský kardinál Lavígerie, zakla
datel' Spoločnosti bielych otcov, známy svojím úsilím, aby bol
potlačený obchod s otrokmi (+ 1892).
Amerik a. R. 1783 odtrhly sa dnešné Spojené štáty se—
veroam. (USA)od Anglicka. Nová ústava zaviedla úplnú nábožen
skú Slobodu a cirkevné záležitosti pre vel'kú rozmanitost! nábo
ženských vyznaní obyvatel'stva boly vylúčené zo štátnej sprá
vy. Spojené štáty zaručujú každému náboženstvu právnu ochra
nu a cirkvám sa ponecháva možnosť rozvoja ; cirkevný majetok
je oslobodený od daní ; duchovní nie sú povinní vojenskou služ
bou ; štátne školy sú neutrálne, ale každé vyznanie si smie vy
držovať vlastné školy, svojich duchovných a svoje ústavy
a spolky.
Za takýchto pomerov móže katolícka církev blahodárné
pósobiť a vyvíjať sa. V Baltimore bolo založené r. 1789 prvé bis
kupstvo. Teraz majú katolíci v Spojených štátoch 116 biskup
stiev. V Quebeku a v Montreale sú katolícke univerzity.
M e x ik o : Mexiko je prevažne katolické s 29 biskupstva
mi. Za neustálych politických prevratov v XIX. st. prežila cir
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kev mnoho utrpenia. R. 1874 bola prevedená drsná odluka
cirkvi od štátu, v školách sa prestalo učiť náboženstvo a rehole
boly rozpustené. Cirkevný majetok bol zhabaný z váčšej časti
už prv. Mnoho utrpení prežíva tam církev od r. 1926 znova, lebo
revolučné živly usilujú sa úplne potlačit cirkev. — V ostatných
stredoamerických štátoch bola tiež církev prenasledovaná. Od
polovice XIX. st. je tam váčšia náboženská Sloboda.
J u ž n á A m e r i k a . V Južnej Amerike trpela církev
v časoch občianskych vo-jen; prišla o majetok, rehole boly vy
háňané, kláštory a semináre rušené. V XIX. st. prestaly občian
ske vojny a cirkevné záležitosti boly upravené konkordátmi.
Teraz móže církev slobodnejšie pósobiť. Je tam značný nedo
statok kňazov, najmá pre duchovnú správu prisťahovalcov.

Austrália.

Od r. 1829,kedy sa dostalo náboženskej

slobody katolikom v Anglicku, mohla sa rozvijať misijná čin
nosť aj v Austrálii, patriacej k Britskej riši. Prvé biskupstvo
bolo zriadené r. 1842 v Sydney. Dnes je tam 6 arcibiskupstiev
& 14 biskupstiev. ——
V Polynézii je už tiež mnoho apoštolských

víkariátov. Najvýznamnejším misionárom na ostrovoch v Ti
chom oceáne bol P. Damián Deveuster, apoštol malo—mocných,
ktorý zomrel nákazou malomocenstva r. 1889. Podl'a jeho prí

kladu ujalo sa misijnej činnosti medzi malomocnými niekolko
rehol'ných kňazov & rehol'níc.

Unionistické

hnutie.

Akoprv, aj terazvenovalá

cirkev velké úsilie tomu, aby priviedla rozkolníkov ku katolic
kej viere. Mnoho katolickych učencov i misionárov pracuje
na sblížení pravoslávnych s katolikmi. Strediskom týchto snáh
je Orientálny ústav v Ríme, zriadený pápežom Piom XI. Tento
ciel' sledoval pápež Pius XI. aj r. 1925, kedy pozval na 1600.
výročie koncilu nicejského (325) aj orientálnych biskupov. Cir
kev dosiahla aj na tomto poli znamenitých úspechov, ale neraz
bola dosiahnutá únia zničená násilným spósobom od panov
nikov & vlád. V poslednom čase tvrdým spósobom bola odstrá
nená únia v Rusku, ku ktorému po rozdeleni Polska v XVIII.
st. pripadla velká čiastka sjednotených Rusínov & Ukrajincov.
Spolu bolo v Rusku na 12 miliónov katolíkov, z ktorých násil
nými zákrokmi ruských cárov zostaly iba trosky. Za cára Mi
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kuláša I. (1826—1856)bola únia zakázaná a katolíci úradne vy
hlásení za pravoslávnych. Po revolučnom prevrate v Rusku
r. 1917 začalo sa krvavé prenasledovanie náboženstva vóbec.
Arménski kresťania sú od r. 1439 zčásti spojeni s Rímom
(19 diecéz); od r. 1442 tiež časť jakobitov v Sýrii (30 diecéz),
V Egypte a v Abesínsku (5 diecéz); v XVII. st. sa pripojila malá
časť Srbov, ktori sa prisťahovali z Bosny do Chorvátska; od
XVII. st. je s Rímom sjednotená časť Rumunov v Sedmohrad—
sku &v Banáte. Po rozdeleni Polska v XVIII. st. pripadli k Ra
kúsku Rusíni v Haliči, to jest uniatská diecéza l'vovská, prze
myšl'ovská a stanislavovská; r. 1807 bola pre nich zriadená
metropola vo Bvove. ——Rusini, usadli pod Karpatmi, majú
uniatského biskupa v Užhorode a v Prešove. — Všetkých unia—
tov sa počíta vyše 8 miliónov.

Protestantské

vyznania.

Zásadasubjektivizmu

a zdóraznenie národného a územného principu, ktoré zaviedli
reformátori XVI. storočia, maly za následok stále váčšie drobe—
nie protestantských vyznaní. Najm'á Spojené štáty americké sú
vel'mi pestré s tejto stránky. Sami predstavení protestantských
vyznani, najmá od polovice XIX. st., cítili potrebu sjednotenía
protestantských vyznání. Všetky doterajšie pokusy však
stroskotaly na velkých názorových rozdieloch v najzákladnej
ších otázkach. Pápeži katolíckej cirkvi častejšie podávali pro—
testantom priatel'skú ruku, ale všetky tieto pokusy vyznely
vždy naprázdno. Ešte bude treba mnoho práce a modlitieb, kým
sa splnia slová Kristove o jednom pastierovi a jednom ovčínci.
Náboženská štatistika Fudstva :: roku 1937 :

kresťanov je 785 miliónov,
z toho je: katolikov 400 miliónov,
evanjelikov 207 miliónov,
pravoslávnych 163 miliónov,
monofyzitov 11 miliónov,
iných 4 milióny;

mohamedánov je 306 miliónov,
židovje 15miliónov.
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Pohanov, je 896 miliónov,
z toho je: budhistov 221 miliónov,
konfuciánov 300 miliónov,
taoistov 30 miliónov,
šintoistov 18 miliónov,
hinduistov 227 miliónov,
primitivistov 100 miliónov.
Budí bez vyznania je na 55 miliónov.

Š 17. Cirkevná veda &umenie v krest'anskom novovekufs)

Cirkevná

veda.

Teologickáveda dosiahla v období

reformácie & katolíckej reštaurácie vel'kého rozkvetu. Prispelo
k tomu najma vynájdenie knihtlače v polovici XV. st. Jánom
Guttenbergom (l" 1468), d'alej humanizmus a nepriamo aj re—
formácia, nakol'ko církev bola nútená hájit katolícke učenie
proti bludom reformátorov XVI. storočia. Velký rozkvet teolo—
gickej vedy začina sa najma po tridentskom koncile, ktorý dal
vedúce zásady pre rozvoj teologie. Hlavnými pestovatei'mi
vedy boly rehole, najma jezuitská & dominikánska, ďalej ora
toriáni a maurini (reformovani benediktini). Popri rehol'nikoch
účastnil sa na vedeckej činnosti aj svetský klérus. Ráz litera
48) Vid' pozn. 28. — Hurter, H.: Nomenclator literarius theologiae
cath. 1906—7.—-Werner, K.: Franz Suarez u. die Scholastik der letzten
Jhrh. 1861. — Eschweiler, K.: Die zwei Wege der neueren Theologie.
1926. — Schwane, J.: Dogmengesch. d. neueren Zeit. 1890. ——
Turmel, J.:
Histoire de la théologie positive du concile de Trente au concile du Va
tican. Paris, 1906.— Dóllinger, J. a F. H. Reusch : Gesch. der Moralstrei
tigkeiten in der kath. Kirche seit d. 16. Jhrh. 1889. ——
Scheuber, J.: Kir
che u. Reformation. 1917. — Pfandl, L.: Spanische Kultur u. Sitte im
16. Jhrh. 1924. — Graus, J.: Die kath. Kirche u. die Renaissance. 1888. —
Weisbach, W.: Der Barock als Kunst der Gegenreformation. 1921. —
Weingartner, J.: Der Geist des Barock. 1925. — Schmarsow, A.: Barock
u. Rokoko. 1897. ——Escher, K.: Barock u. Klassizismus. 1010. — Wein
gartner, J.: Das kirchl. Kunstgewerbe der Neuzeit. 1927. ——
A. Messer
a M. Pribilla : Katholizismus u. modernes Denken. 1924. —-—
Przywara, E.:

Ringen der Gegenwart. 1929. — Adam, K.: Glaube u. Glaubenswissen—
schaft im Katholizismus. 1923. — Ehrhard, Alb.: Der Katholizismus u.
das 20. Jhrh.

1902. -—-Gisler, A.: Der Modernismus.

O učení modernistův. Praha, 1911.

1913. ——Smolík, V.:
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túry tohto obdobia bol polemický, _čobolo dané zápasom medzi
katolickou cirkvou a novotármi.
Horljvo sa pestovaly biblické vedy. V tomto odbore vy—
nikli jezuiti Ján Maldonát, profesor v Pariži (j'1583) a Come—
lius a Lapide, profesor v Lovani a V Rime ('l' 1583). — Bohoveda

vieroučná priniesla knihy jednak sústavne dogmatické, jednak
spisy obranné. Dodnes nestratily cenu knihy jezuitov Fran—
tiška Saureza (T 1617) a kardinála sv. Róberta Bellarmína
(1' 1621). Velmi hojná bola literatúra asketická

(návod k du—

chovnému životu) a kazatelské. — Zápas medzi katolikmi
a protestantmí prispel k rozvoju dejepisnej vedy, lebo obidve
strany usilovaly sa dokazovat svoju pravdu historickými do—
kumentmi. Humanizmus, zdórazňujúci štúdium prameňov, bol
ďalšou vzpruhou rozvoja dejepisného bádania. Vel'ké dielo
z cirkevného dejepisu katolíckeho (»Annales ecclesiastici<<) napi—

sal kardinál Cézar Baronius, člen kongregácie oratoriánov
(T 1607). Svoje dielo vydal ako obranu katolickej cirkvi proti
stranníckemu dielu, plnému ohovárania a vášnivej polemiky,
ktoré spolu s inými vydal odpadlý kňaz Matej Flacius, pro—
testantský kazatel, pod názvom »Magdeburské centúrie<<v 13
svázkoch, z ktorých každý je venovaný jednému storočiu. Ho—
landský jezuita Ján Bolland (Jr 1665) začal vydávat »Acta
sanctoruma (Životy svatých); jeho pokračovatelia (bollandisti)
vydali do konca XIX. st. 69 svázkov tohto velkého a dóklad
ného diela. Pre štúdium pomocných, lepšie základných vied
historických položili základy francúzski mauríni na čele so svo
jim vynikajúcim členom Jánom Mabillonom (1632—1707).
P rir o d né v ed y. V tomto období se začal aj rozkvet
prirodných vied. Na tomto poli vynikli : Mikuláš Koperník, ka
nonik vo Frauenburgu vo Východnom Prusku (j“ 1543), hlása
júci heliocentrickú teóriu, podla ktorej sa zem otáča okolo
slnka; Ján Kepler (1571—1630),nemecký astronom; František
Bacon (1561—1626), anglický kancelár a Slávny filozof; Galileo
Galilei (1564—1642), Slávny taliansky matematik, fyzik a astro—
nom, narodený v Pize. Galilei zastával heliocentrický názor Ko—
perníkov, nakolko však nevedel ešte vyvrátit námietky iných
astronomov, zakázala kongregácia indexu jeho učenie, lebo sa
podl'a všeobecnej mienky doby jeho učenie zdalo odporovat“
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Písmu svatému. Galilei sl'úbil, že nebude ďalej svoje názory
hlásat. Po 16 rokoch však svoj sl'ub porušil. Preto ho kongre
gácia odsúdila na nútený pobyt v arcibiskupskom paláci v Sie
ne. Potom býval vo svojej vile pri Florencii. Tarn zomrel spo
kojne ako katolík r. 1642. Rozsudky nad jeho učením nie sú
vieroučné výroky pápeža, ale len usnesenia rímskej kongre
gácie, ktorej neprislúcha výsada neomylnosti. Preto pripad
Galileiho nem'ožno užívať ako dókaz proti pápežskej neomyl
nosti.

Prekážky a nový rozvoj cirkevnej vedy.
Obdobie štátneho cirkevníctva a osvietenstva (1648—1815)pri
všeobecnom ochudobneni cirkevného života neprinieslo ani
na poli cirkevnej vedy nič mimoríadneho. Aj na začiatku XIX.
st. stavaly sa rozvoju cirkevnej vedy značné prekážky. Revolú
cíou vo Francúzsku a Nemecku stratila církev svoje školy a štát
začal riadiť vyučovanie na univerzitách. Sekularizácia cirkev
ného majetku v uvedených krajinách znamenala skoro úplný
nedostatok hmotných prostriedkov pre vedecký život; aj
v ostatných krajinách to bolo podobné. Kláštory, ktoré boly
prv hlavnými pestovatel'mi cirkevnej vedy, staly sa váčšinou
obeťou opakovaných revolúcií. Pomaly boly tieto prekážky
odstránené a začal sa nový rozkvet katolickej vedy, najma po
koncile vatikánskom. Vynikajúci pápeži po koncile vatikán
skom (Lev XIII., Pius X. & Pius XI.) venovali vel'kú starostli
vosť katolickej vede a odstráneniu pomýlených smerov (mo
dernizmus) z nej. Lev XIII. vyhlásil encyklikou »Aeterni
Patris<<z r. 1879 sv. Tomáša Akv. za vzor katolických bohoslov
cov. Strediskom katolickej vedy sú dnes predovšetkým mnohé
katolícke univerzity, najma teologické fakulty, na ktorých sa
všetkým teologickým odborom venuje velká pozornost.

Cirkevné

umenie.

Na sklonku stredovekunadobúda

talianske prostredie významného vplyvu na novši vývoj celej
curopskej vzdelanosti a razí cestu novým základným hl'adiskám.
V duchovnom živote talianskom začaly se už od XVI. st. hlásit
nové smery, ktoré neskoršia doba nazvala renesanciou, to jest
obrodenim. Toto nové hnutie odvracia zrak človeka od zásvetia
a posmrtných vecí a obracia jeho pohl'ad k pozemskému ži
votu, k hl'adaniu šťastia na zemi. Rastúci vplyv staroveku pre
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javil sa aj vo výtvamom umeni. Gotický sloh ustupuje v Ta—
liansku od začiatku XV. st. umeleckým snahám, kto-rých cie—
l'orn je jednak primknúť sa k antickým vzorom, jednak ver
nejšie vystihnúť prírodu.

Sloh renesančný.

Tento nový sloh bol nazvanýre—

nesančným slohom. Chrámy tohto slohu majú půdorys alebo
centrálny alebo obdlžnikový; klenba (povaly, okien a portálu)
má. románske alebo nizke oblúky; nad hlavnou loďou vznáša
sa. mohutná kupola (baňa); rímsy sú priamočiare a uplatňujú
sa stlpy (jónske a korintské) alebo mocné piliere. Najvýznam
nejšou renesančnou cirkevnou stavbou je _chrám sv. Petra
v Ríme, ktorý bol stavaný 120 rokov (1506—1626). Hlavnými
jeho stavitel'mi boli Bramante (T 1514), Michelangelo Bouna
rotti (1' 1564) & Carlo Maderno (j" 1629).

Z výtvarných umelcov renesančnej doby vynikli: Leonardo
da Vinci (T 1519), Slávny maliar a sochár, učenec naplnený
túžbou preniknút' rázom taje prírody; Michelangelo Buonarotti.
nitý básnik; predčasne zosnutý Rafael Santi z Urbina (T 1520).
Tizian Vecellio (T 1576). V Nemecku působili Albrecht Důrer
(Ý 1528) a Ján Holbein (l“ 1543).

Renesančné umenie na Slovensku. NaSlo

vensku dostaly niektoré gotické kostoly renesančně portále.
napr. v Lipianoch, Brezovici, Sabinove a. V.Bratislave (južný
portál dómu). Viac sa uplatňovala u nás renesancia pri stav
bách & prestavbách mestských radnic (Bardejov, Levoča, Ban
ská Bystrica, Bratislava) a stavbe šlachtických kaštiel'ov (Betla—
novce, Strážky, Kežmarok, Vel'ká Bytča, Dolná Mičiná, Štiav—
nik) a meštianskych domov (Prešov, Bratislava, Levoča).
S 10 h b a r o k o v ý . Vít'azstvo katolíckej cirkvi nad no—

votármi a obnovenie cirkevného ducha prejavilo sa v XVI.
a najma v XVII. st. aj v umeni. Nový sloh dostal meno sloh
barokový, nazvaný tiež slohom jezuitským, lebo jezuiti boli
hlavnými činitel'mi katolíckej obrody a propagátormi tohto
slohu. Cielom nového slohu bolo budit mohutný jednotný do—
jem, povznášajúci človeka do nadzemského sveta._Do chrámo—
vých stavieb zavádzaly sa prehnuté oblúky, prelomené rímsy.
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točené stlpy a cibulovité alebo hruškovité bane na vežiach;
nad oltárom bol zpravidla umiestený rozmerný obraz a po
stranách sochy akoby v živom pohybe. Vnútro chrámov, scho—
díšť a honosných galérii bolo zdobené pozlateným štukom
a lesklým mramorom. Neskoršie výstrelky baroka nazývajú sa
slohom rokokovým. Priekopníkom nového slohu bol už vel'ký
majster Michelangelo Buonarotti, ktorý dal baroku účinný mo
tiv najma vo vznosnej kupole svátOpeterského chrámu. Maj
strami barokového slohu boli geniální rímski umelci Lorenzo
Bernini ('t 1680) a Francesco Borromini (l' 1667), ktorí si trúfali
tvorivej fantázii uvol'niť úplne úzdu pri budovaní priestorov
najsložitejších pódorysov s bohatou výzdobou vonkajšou, prud
ko oživenou hrou svetla &tieňa.

Barokové umenie na Slovensku.

Po vyvrá'

tení tureckého panstva ujalo sa barokové stavitel'stvo aj na
Slovensku, kde sa rozvíňuje v 2. polovici XVII. & najma
v XVIII. storočí. Najstaršou a najvýznamnejšou barokovou
stavbou na Slovensku je vel'kolepý univerzitný kostol v Trna
ve, postavený ešte pred r. 1640. K nemu sa radia bývalý jezuit
ský kostol v Trenčíne (1655), bývalý jezuitský, teraz premon
štrátsky kostol v Košiciach (1675), františkánske kostoly
v Trnave, Hlohovci, Malackách a v Nižnom Šebeši. V baroko
vom slohu bol reštaurovaný aj katedrálny kostel v Nitre.
V XVIII. st. boly v tomto slohu postavené frantlškánsky kostol
alžbetiniek v Bratislave & kostol piaristov v Prievidzi. Okrem
chrámových stavieb bolo v barokovom slohu postavené na Slo—
vensku aj mnoho svetských budov (paláce, kaštiele, zemianske
kúrie).

Moderný

slo h. V XIX. st., storočí revolučnýchpre

vratov na všetkých poliach, nastal chaos & kríza aj v umeni.
Po novom zvrúcneni náboženského života nastáva oduševnenie
za stredoveké umenie (klasicizmus, historizmus). Napodobňo—
vaný bol najprv sloh gotický, potom renesancia a barok. Od
sklonku XIX. st. hl'adajú stavitelia cesty k novej samostatnej
architekture (moderný sloh). Stavitelia prispóso—bujúsa k nové
mu stavebnému materiálu (železo, betón, sklo), ktorý ím
umožňuje velké rozpátia, a stavajú chrámy jednoducho a prak
ticky, primerane k požiadavkám doby.
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š 18. Cirkevnopolitické pomery na Slovensku
v poslednom storočí.“')
a) Do 7'. 1918.

Proticirkevné

snahy.

Slovenskédejiny od za—

čiatku XIX. st. sú vyplnené ťažkými bojmi na poli cirkevnonq
i národnom. Na poli cirkevnom musela církev hájiť svoje pravá
proti liberálnej a cirkvi nepriatel'skej politike, ktorá ako inde
v Europe aj V Uhorsku usilovala sa vylúčiť cirkev z vplyvu na
verejné záležitosti alebo urobiť z nej slúžku štátnych záujmov
So stránky národnej museli Slováci proti násilnej maďarizách
podstúpiť najťažší boj za svoje národné a politické práva.
F r a n t i š e k II . Už cisár Leopold II. (1790—92) odvolal
mnohé cirkevné reformy Jozefa II., najma zrušil ústredné se—
mináre a nahradil ich znova biskupskými, Jeho nástupca cisá:
František II. (1792—1835)dovolil vo svojej riši usadit sa jezui
tom a redemptoristom a celé školstvo dal pod dozor cirkvi
49) Viď pozn. 38. a 43. ——Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava. —
Mráz, A.: Matica slovenská v r. 1863—1875. Turč. Sv. Martin, 1935. —
Skultéty, J.: Stodvadsaťp'áť rokov zo slovenského života (1790—1914).
Turč. Sv. Martin, 1920. — Marták, J.: Útok na spisovnú slovenčinu r.
1847/48 a jeho ciel'. Turč. Sv. Martin, 1938. — Šteller, F.: Andrej Radlin—
ský. Trnava, 1934. — Ries, V.: Fr. Richard Osvald. Trnava, 1939. —
Sidor, K.: Andrej Hlinka. Bratislava, 1934. — Čulen, K.: Roky sloven—

ských nádejí a sklamani. 1932. — Ten istý: Slovenské študentské tra—
gédie. 1935. — Ten istý: Pittsburgská dohoda. 1937.— Ten istý: Dejiny
Slovákov v Amerike. Bratislava, 1942.— Somoghi, E.: Kossuth, sein Le
ben u. Wirken. Leipzig, 1894. — Alter, W.: Die ausw'ártige Politik der
ung. Revolution. Berlin, 1912. — Andrássy Gy.: Ungarns Ausgleich mit
Osterreich. Leipzig, 1897. — Bertha, A.: La Hongrie moderne de 1849
a 1901. Paris, 1901. ——
Opočenský, J.: Konec monarchie rakousko-uherské.
Praha. 1928. — Scotus Viator: Nacial problems in Hungary. 1910. (Do
češtiny preložil J. Úlehla: Národní otázka v Uhrách, 1913.) — Rapanl.
D.: Slovenské

povstanie

v r.

1848—49. Turč. Sv. Martin,

1937. —-—Bokes

Fr.: Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie v r. 1861—68.Turč. Sv
Martin, 1941. — Cinek, Fr.: K náboženské otázce v prvních letech naši
samostatnosti 1918—1925.Olomouc, 1926. — Hrušovský, Fr.: Slovenské
dejiny. Turč. Sv. Martin, 1940. — Ercé: Slovenská krv. Bratislava, 1942.
—-Rizner, B.: Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čiaQ
do r. 1900. Turč. Sv. Martin, 1927—34.
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Zriadil v Uhorsku biskupstvá košické a satmarské a podriadil
ich arcibiskupstvu jágerskému (r. 1804). Za cisára Františka II.
nastal pre katolicku cirkev akýsi obrat k lepšiemu. J ozefínske
zákony sa nevykonávaly s takou prisnosťou ako prv, hoci ich
jadro, to jest vláda štátu nad cirkvou, zastávalo aj ďalej. Podla
prikladu iných štátov, ktoré uzavieraly s Rímom konkordáty,
usilovala sa aj viedenská vláda usporiadať cirkevné pomery
v ríši konkordátom s pápežom. Cisár František II. zomrel dňa
marca 1835. Zpráva o smrti vyvolala v Rime velkú bolest, lebo
tam dobre vedeli o jeho osobnej zbožnosti & poznali aj pre
kážky, ktoré bránily cisároví previesť jeho vófu aj vo. verej
nom živote.
F e r din a n d I. Jeho nástupcom stal sa jeho najstarší
syn Ferdinand I. Dobrotivý, nazvaný tak pre svoju dobrosrdeč
nosť (1835—1848).Bol slabý pre dobu tak pohnutú a búrlivú.
Za neho nenastaly v pomere k cirkvi nijaké podstatné zmeny.
Vo vnútornom cirkevnom živote sa vzmáhal obnovený cirkev
ný a katolicky duch, ktorý bol znamenite podporovaný vázne
nim nemeckých biskupov pruskou vládou & ich statočným há—
jenim cirkevných záujmov. Revolučný rok 1848 prinútil cisára
Ferdinanda, že prepustil ministra Metternicha a povolil ústavu.
Revolúcia sa však hneď od začiatku ukázala nepriatel'skou voči
cirkvi. R. 1848 prestalo byť katolicke náboženstvo v Uhrách
náboženstvom štátnym.
F r &nt. J 0 z ef I. Po abdikácii Ferdinanda I. nastúpil
na trón František Jozef I. (1848—1916), ktorý patentom z r.
1849 zaistil náboženskú Slobodu všetkým vierovyznaniam štá
tom uznaným. Patentmi z r. 1850 b-olo odstránené placetum
regium, biskupom bol povolený slobodný styk s Rímom &boly
stanovené pravidlá náboženského vyučovania. Tieto cisárske
patenty vyvolaly u katolikov radostné nadšenie, u nepriatel'ov
cirkvi. vel'kú zúrivosť. Ústava z r. 1849 bola ako nevyhovujúca
v decembri 1851 zrušená a bola znova zavedená absolútna mo
narchia.

Konkordát.

R. 1855 bol medzi cisárom a pápežom

Piom IX. uzavretý konkordát, ktorý upravil cirkevné pomery
v ríši. Hoci konkordát nedával katolíckej cirkvi zvláštnych
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výsad, narazil
nepriatel'ských
kvitať, konalo
tolícke spolky

Zrušenie

na odpor inovercov, najma protestantov a cirkvi
liberálnych politikov. Cirkevný život začal pre—
sa niekolko provinciálnych synód, rehole a ka—
vyvinuly vel'kú činnosť.

konkordátu.

V kruhochliberálnycha

slobodomurárskych sa začal ostrý boj proti viedenskému kon—
kordátu. R. 1868 boly vydané niektoré cirkevnému duchu sa
priečiace zákony (o manželstve, školstve a vyznání). Po vyhlá—
sení pápežskej neomylnosti za článok viery na vatikánskom
koncile boj proti konkordátu vyvrcholil, až bol konkordát vy—
hlásený za neplatný, lebo podla ministra kultu a vyučovania
Stremayera »vyhlásením pápežskej neomylnosti jeden kom
paciscent [smluvná stránka| konkordátu, to jest pápež, stal sa
iným človekom, než akým bol prm. Pod vplyvom kultúrneho
boja v Nemecku boly pripravované aj v Uhorsku ďalšie útoky
proti cirkvi, ale stroskotaly na ostražitosti &neohroženosti ka
tolíckych biskupov. Po dlhých cirkevnopolitických bojoch
boly r. 1894 vydané zákony o povinnom civihiom sobáši, o ve
dení civilných matrik, o výchove dietok z miešaných manžel
stiev atd'. R. 1899 bol urobený pokus obmedziť slobodu duchov—
ných pri kázňach (kazatelnicový zákon), ale katolíci vo svojich
spolkoch i politicky sa sdružovali na uhájenie svojich práv.

Spolok

sv. Vojtecha.

Velkývýznam pre nábo

ženskomravnú i národnú výchovu slovenských katolíkov od r.
1870 má Spolok sv. Vojtecha v Trnave, založený horlivým kňa
zom-národovcom Dr. Andrejom Radlinským (1817—1879), Spo—
10k mal byť založený už r. 1863 na pamiatku tisicročia príchodu
sv. Cyrila &Metoda na Slovensko, ale maďarská vláda úmyselne
oddial'ovala schválenie jeho stanov, takže začal svoju činnost
až r. 1870. Blahodarné pósobenie Spolku sv. Vojtecha nie

len na náboženskomravný, ale aj na národný život sloven
ských katolíkov bol třňom v očiach maďarskej vlády. Musel
prejsť ťažkými skúškami, ale pre svoj náboženskocirkevný cha
rakter vyhol sa predsa osudu Matice slovenskej. Od svojho za
loženia vydal Spolok sv. Vojtecha desiatky dobrých knih v mi
liónových nákladoch, ktoré upevňovaly nielen náboženský ži
vot slovenských katolíkov, ale rozširovaly aj ich vzde
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lanie a posilňovaly národně povedomie. Tým si získal
Spolok sv. Vojtecha význačné miesto v dejinách Slo
vák-ov. Po prevrate r. 1918 začal Spolok sv. Vojte
cha vyvíjať zvýšenú činnost. Dnes má vyše 127.000 členov
doma i za hranicami vlasti, ktorých svojimi kalendárrni a po—
dielovými i inými knihami spája vo vel'kú slovenskú katoliclcu
rodinu. V poslednom čase vo zvýšenej miere venuje vel'kú po
zornosť aj vedeckej katolíckej tvorbe. Pri Spolku sv. Vojtěcha.
bola zriadená cenná knižnica a múzeum a r. 1940 aj Slovenská
katolická akadémia. O rozvinutíe intenzívnej činnosti získal si
V poslednom čase vel'ké zásluhy terajší doživotný Správca
Spolku sv. Vojtecha Msgr. Ján Póstěnyi (nar. 1891), ktorý je
činný _aj na literámom poli.

Boj za národně a politické

práva.

Popri

hájení cirkevných práv museli Slováci v Uhersku v XIX. &za
čiatkom XX. st. podstúpiť tvrdý zápas o svoje národně a poh'
tické práva, ktorý boj sa začal už v XVIII. storočí. Ani aktívna
účasť Slovákov na potlačení revolúcie v Uhorsku v r. 1848—49,
ktorú vyvolali Mad'ari proti Viedni, nepriniesla Slovákom
splnenie ich spravedlivých národných & politických požiada
viek. Po rakúsko—uhorskom vyrovnani r. 1867, ktorým bol za
vedený štátny dualizmus, postavenie Slovákov sa ešte zhoršilo,
lebo Mad'ari stali sa pánmi Uhorska a mohli podla svojej vóle
rozhodovat o osudoch nemaďarských národov Uhorska. Slováci
dosiahli po tvrdých bojoch založenie Matice slovenskej v Tur
čianskom Sv. Martine r. 1863 & troch stredných slovenských
škól (v Revúcej r. 1862, v Turč. Sv. Martine r. 1866 a v Klášto—
re pod Znievom r. 1869). Už r. 1874 boly zatvorené slovenské

gymnáziá, r. 1875 Matica slovenská. Školy a rózne spolky maly
predovšetkým slúžiť násilnej maďarizácii. Proti statočným ob
hájcom slovenských národných a politických práv vystupovala
uhorská vláda ako proti »panslávskym buričomcc.Mnohi z nich
len útekom za hranice zachránili si život.
S t ú r. Ani tvrdé prenasledovanie nezastrašilo nebojazlí—
vých vodcov slovenského národa od ich boja za národně a po
litické práva slovenského národa. Velký význam v tomto boji
malo uzákonenie spisovnej Slovenčiny r. 1843 a najma r. 1851.
Vodcom slovenskej generácie V tomto čase bol Eudovít Stúr
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(1815—56),ktorý nadvázoval na tradiciu bemolákovcov a v re—
čovej, kultúmej a národnej samobytnosti slovenskej dal slo—

venskému národu pevnú ideologiu a jeho vývinu definitivny
smer.
Moyses.
Vynikajúci Slovenski biskupi hájili v tomto
čase nielen cirkevné, ale aj národně a politické práva Slovákov.
Takými boli: ostrihomský arcibiskup kardinál Alexander
Rudnay (1760—1831), spišský biskup Ladislav Zábojský
(1793—1870), rožňavský biskup František Lajčiak ('i' 1843)
a najma banskobystrický biskup Stefan Moyses (1797—1869),
zakladatel a prvý predseda Matice slovenskej. Svojimi sloven
sky písanými pastierskymi listami prispel vel'mi k povzneseniu
katolíckeho a slovenského povedomia svojich veriacich. R. 1861
viedol tento velký národovec slovenskú deputáciu k cisárovi
Františkovi Jozefovi I., aby mu predložila národné a politické
požiadavky uhorských Slovákov.

Hlin k a. Na konci XIX. st. najnebojazlivejším bojovní
kom za práva slovenského národa bo-lružomberský farár Andrej
Hlinka (1864—1938), rodák z Černovej, kto-rý ani prenasledo
vaním a váznenim nedal sa odvrátit od svojho hesla : »Za Boha
život, za národ slobodu.<<

Zahraniční

Slováci.

ZahraničníSlováci,najma

americki, ktorých prenasledovanie a bieda donútily opustit'
rodnú vlasť, nezabúdali na svojich bratov v rodnom kraji. Vy—
vinuli v Amerike horlivú organizačnú činnost a všemožne pod
porovali boj svojich bratov v starej vlasti za ich prirodzené
práva. Mali dobrých & slovenskej veci oddaných pracovnikov.
Založili si viaceré kultúrne spolky, Maticu slovenskú r. 1893
&Slovenskú ligu r. 1907, ktorá sa mala starat o mravné a hmot—

né podporovaníe slovenských národných a politických snažení.
Slovenská liga svedomite plnila svoju úlohu a získala si veliké
zásluhy v oslobodzovacej akcii za svetovej vojny, pred vypuk
nutím ktorej násilná mad'arizácia dosiahla vrcholu nariadením
ministra školstva grófa Apponyiho, že aj na l'udových školách
sa má vyučovat maďarsky. Slovenské noviny boly prisne cen—
zúrované, ich redaktori váznení & odsudzovani na vysoké pe—
ňažité pokuty. Vypuknutie svetovej vojny znemožnilo maďa—
rizačné plány uhorskej vlády.

b) Od r. 1918.

Česko-Slovenská

republika.

Poskončení
sve

tovej vojny na podklade Pittsburghskej dohody zo dňa 30. mája
1918 vytvorili Slováci s Čechmi samostatný štát, Česko-Sloven—
skú. republiku (martinská deklarácia zo dňa 30. okt. 1918), ku
ktorej sa pridala ako autonomná krajina aj Podkarpatská Rus.
Vel'ké zásluhy v oslobodzovacom boji Slovákov z maďarského
područia si získal mladý slovenský učenec Dr. Milan Rastislav
Štefánik, prvý minister národnej obrany ČSR, ktorý zahynul
pri svojom návrate do vlasti dňa 4. mája 1918 neďaleko Bra
tislavy.
N o v ý ž i v o t . Štátny prevrat priniesol Slovákom oslo
bodem'e zo všestranného útlaku maďarského. Nastal nový, ra
dostnejši život. Boly prevedené mnohé reformy na poli hospo
dárskom, spoločenskom a kultúrnom. Boly oživené Maďarmi
pozatvárané spolky a školy a zakládané nové. Slovenský ná
rodný život začal sa rozrastať do hlbky i šírky. R. 1921 boli vy—

sváteni prvi traja Slovenski biskupi v Pribinovej Nitre, posvá
tenej činnosťou slovenských apoštolov sv. Cyrila a Metoda.

Politické

spory.

Dobrý začiatočnýpomer medzi

Slovákmi a Čechmi začal sa čoskoro kaliť z politických i nábo
ženských príčin. Hlavným kameňom úrazu bolo nedodržanie
Pittsburghskej dohody o autonomnom postaveni Slovenska
v rámci ČSR. Mnohí z Čechov, ktorí po prevrate prichádzali
na Slovensko, aby pomáhali budovat základy nového života
na Slovensku, nepochopili dobre svoje poslanie a svojim cho
vanim vyvolávali nevól'u medzi slovenským I'udom. Podceňo
vanie Slovákov a zaplňovanie miest na úkor Slovákov viedlo
k prehlbovaniu priepasti, až sa skončilo otvorenou nenávisťou
k Cechom.

Proticirkevná

politika.

Nielenna poli poli—

tickom a hospodárskom, ale aj na poli kultúrnom a nábožen
skom vyvolala česká politika na Slovensku nevól'u. Znevažo—
vanie náboženstva, propagovanie vystupovania z cirkvi, rúca—
m'e sóch a vyhadzovam'e križov zo škól & úradov, zakladanie
proticirkevných spolkov vyvolalo odpor u zbožného slovenské
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ho l'udu, z velkej váčšiny katolickeho. Zákonom bola povolená
rozluka manželstva. Boly šírené heslá: »Preč od Ríma; Rím
musí byť súdený a odsúdenýa a p. R. 1921 sa propagovalo
a podporovalo pred sčítáním obyvatel'stva vystupovanie
z cirkvi.. Vtedy vystúpila z cirkvi na 1,400.000 osób, hlavne
v stredných Čechách. Z nich čiastka zostala bez vyznania,
čiastka vstúpila do novej »československej cirkvi<<.Na Sloven—

sku celá táto akcia nenašla Váčšieho ohlasu. Proticirkevná vlna
postupne upadala & cirkevné pomery V ČSR boly upravené
medzi ČSR a Apoštolskou stolicou r. 1929 smluvou, nazvanou
»modus vivendi<<.Proticirkevná politika neprestala ani potom.
Katolíci, hoci tvorili 80% všetkého obyvatel'stva, mali mať tol—
ko práv, kol'ko si ich vybojujú.

Hlinka v boji za práva Slovákov.

Na čelo

hájení-a slovenských práv v ČSR postavil sa Andrej Hlinka,
ktorý s tým ístým zápolom bojoval za práva Slovákov, ako to
predtým robil proti bezpráviu maďarskej vlády. Predstavitel'
kou vóle slovenského národa sa stala Slovenská l'udová strana,
založená už pred svetovou vojnou Andrejom Hlinkom. Ne—
ohrožene hájila samobytnosť slovenského národa a dožadovala
sa splnenia Pittsburghskej dohody.

Slovenská

autonomia.

NeshodymedziSlovákmi

a Čechmi vytváraly stále napátejšiu vnútropolitickú situáciu,
najma po zmene hranic ČSR na základe mnichovského rozhod
nutia zo dňa 28. septembra 1938 (druhá republika). Zástupcovia
slovenského národa sišli sa na porady do Žiliny a dňa 6.
októbra 1938 vyhlásili Slovensko za autonomnú krajinu v rámci
ČSR. Slovenská vláda prevzala všetku moc na Slovensku do
svojich rúk. Pražská vláda vzala toto rozhodnutie slovenského
národa na vedomie &snem ČSR odhlasoval zákon o slovenskej
autonomii. Tažkú ranu autonomnému Slovensku spós—obilo
okyptenie slovenského územia na základe viedenskej arbitráže
zo dňa 2. novembra 1938, podl'a ktorej velká časť slovenského
územia so státisícmi Slovákov bola pripojená k Maďarsku.

Slovenská

republika.

Autonomné Slovensko

vyhlásilo sa dňa 14. marca 1939 za samostatný štát, Slovenskú
republiku. Za prvého prezidenta bol zvolený dňa 26. októbra
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1939 Dr. Jozef Tiso, prvý predseda Vlády autonomného Slo—
venska &po smrti Andreja Hlinku (Jr16. augusta 1938) predseda
Hlinkovej slovenskej l'udovej strany.
Církev má všetky podmienky pre rozvínutie svojej blaho—
darnej činnosti.

„Až do skončenia sveta!“50)
Keď sledujeme dvetisicročné dejiny katolickej cirkvi, ne
může nám nenapadnúť podobenstvo. Kristovo o královstve Bo
žom, ktoré Spasitel prirovnal k semenu'horčičné-mu: »Podob—
ně je král'ovstvo nebeské [to jest cirkevl zrnu horčičnému, ktoré
vzal človek a zasial na svoju rol'u; ktoré je sice najmenšz'e
zo semien, ale keď vyrastie, býva najviičšie zo všetkých zele
nžn, ba býva stromom, takže vtáctvo nebeské priletuje a pre-—
býva na jeho vetvácha. (Mat. 13, 31—32.)
Z malých, nepatrných začiatkov, proti všetkým prenasle—
dovaniam, stala sa církev Kristova svetovou cirkvou. Skoro 2000
rokov stála v ustavičnom boji so svojimi vonkajšírní i vnútor
nými nepriatel'mi, ktorí sa usilovali ju zníčit. Prežila krvavé
prenasledovanie rímskych cisárov, odrazila nebezpečné bludy
V. & VI. storočia, zvíťazila nad divokými národmi za sťahova
50) Novšíe učebnice cirkevných dejin: Hergenróther, J.: Handbuch
der allgemeinen Kirchengeschichte. Prepracoval J. P. Kirsch. Freiburg,
1925. 4 sv. — Funk, F.—Bihlmeyer, K.: Kirchengeschichte. Paderborn,

1932. 3 sv. — Marx, J.: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Trier, 1935. —
Kirsch, J. P.: Kirchengeschichte. Freiburg, 1940. 4 sv. — Knopfler, A.:
Lehrbuch der Kirchengeschichte. Freiburg, 1919. — Weiss, A.: Historia
ecclesiastica. 1907—10.2 sv. — Lortz, J.: Geschichte der Kirche in ideen
geschichtlicher Betrachtung. Munster, 1936. — Muller, K.: Kirchenge
schichte. Freiburg, 1892—1919.2 sv. (p_rot.)— Sohm, R.: Kirchengeschich—

te im Grundriss. Leipzig, 1909. (prot) — Poulet, Ch.: Histoire de I'Église.
Paris, 1930. 2 sv. — Mourret, F.: Histoire de I'Église. Paris, 1909—21. 9
sv. -—-Dufourcq, A.: Histoire de l'Église. Paris, 1908—14. 8 sv. — Kryš
tůfek, Fr.: Všeobecný církevní dějepis. Praha, 1883—92. 4 sv. — Sam—
sour, J.: Cirkevní dějiny obecné. Praha, 1907. — Ráček, Bl., Cirkevní
dějiny v přehledu a obrazech. Praha, 1940.— Fílkorn, E.: Dejiny církvi.
Bratislava, 1935. 1. sv. č. 1. — Špi'rko, J.: Cirkevné dejiny. Turč. SV. Mar

tin, 1943. 2 sv. — Bangha—Ijjas: A keresztény egyház tórténete. Buda

pest, 1937—41. 8 sv.
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nia národov & priviedla ich do svojho Iona, urobiac z nich ve—
riace &kultúme národy, zastavila útok islamu nielen na kres—
tanskú vieru, ale aj na europskú kultúru; ani reformátori XVI.
st. nevedeli otriasť jej budovu, utrpené straty nahradila cirkev
horlivou misijnou činnosťou medzi pohanmi; ani liché osvie—
tenstvo &boj nevery nevedely položit církev do hrobu; prežila
krvavé revolúcie XVIII. a XIX. storočia & s pevnou dóverou
hl'adi aj teraz do krajšej budúcnosti. Ani jeden jej nepriatel'
nestál ešte víťazoslávne nad jej hrobom, ona však s bolestným
srdcom videla biedne hynúť všetkých svojich nepriatel'ov
& trýznitel'ov . . . »Vo svete budete mať súženie, ale dúfajte —
ja som premohol svet.<<(Ján 16, 33.)

Dvetisícročná minulost katolickej cirkvi je nám zárukou,
že malé horčičné semeno bude sa stále rozrastať & mohutnieť,
aby na vetvách cirkvi našly príjemné odpočinutie všetky ná
rody sveta podla božského prisl'úbenia, že bude jeden ovčínec
a jeden pastier. V tejto viere ubezpečujú nás aj slová Kristove:
»Brány pekelné ju nepremóžu<< (Mat. 16, 18) a »Ja som s vami
po všetky dni až do skončenia sveta<<(Mat. 28, 20).
Anglický dejepisec Tomáš Maculay (1800—59), anglikán—
skeho vyznania, napisal o katolíckej cirkvi: »Nijaké dielo Fud
skej štátnickej múdrosti nie je, a ani nikdy nebolo na zel/ni,
ktoré by bolo tak hodné preskúmania, ako rimskokatolicka cir
kev . .. Najpýšnejšie král'ovské domy sú včerajšimi, ak ich po
rovnáme s pápežmi . .. Katolická cirkev vysiela ešte vždy do
najvzdialenejšich kútov sveta poslov, ktori sú tak horliví, ako
ti, ktorí vol'akedy pristáli s Augustinem na pobreži Kentu. Sta
via sa voči nepriateťským král'om stále s tým istým duchom,
s akým vystupovala proti Atilovi. Počet jej deti je vdčši, ako
bol v ktorejkol'vek predchádzajúcej dobe . .. Cirkev videla za
čiatok všetkých vlád a všetkých zriadeni, ktoré náš svet pozná,
a nie sme si nijako isti v tom, či nie je určená aj k tomu, aby
videla aj koniec ich všetkých. Bola vel'ká a.vážená, keď ešte ni
jaká anglosaská noha nevstúpila na anglickú pódu; bola ňou
predtým, než Frankovia prešli cez Rýn, keď ešte grécka výreč
nost kvitla v Antiochii a v kostoloch Mekky boiy uctievané
modly. A bude akiste ešte tu stát v neoslabenej sile, až raz ne
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jaký pútm'k z Nového Zélandu, uprostred nesmiemej samoty,
stane na zlomenom oblúku londýnskeho mostu, aby si nakreslil
zrúcaniny kostola sv. Pavla . .. Ak uvážim hrozné búrky, ktm-é
katolícka církev prežila, je mi nel'ahké si predstaviť, ako by
mohla zahynúť . . .<<

Corrigenda
Str.
17.

27.
31.
33.
46.
50.
60.
69.
72.
75.
76.
79.
80.
82.
86.
91.
94.
100.
111.
183.
183.
183.
184.
189.
193.
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riadok

9. miesto stoci
saznamu
16.
3.
5.
1.
17.

27.
4.
28.
24.
37.
9.
14.
10.
13.
14.
11.
6.

má byť stolci
má byť soznamu
na štátne
má byť za štátne
o šírenie
má byť o širení
trvdšie
má byť tvrdšie
djdečného
má byť dedičného
má byť z presvedčenia
s presvedčenia
má byť chvályhodné
chvályhodne
má byť nov0pokrstených
nvopokrstených
nezabudnitefnou má byť nezabudnutel'nou
pápežskí
má byť pápežský
má byť bezpráví
bezpráví
má byť pokresťanenie
pokresťam'e
vo VIII. st.
má byť v VIII. st.
brechoch
má byť brehoch
slovenskej liturgie má byť slovanskej liturgie
kapitolou
má byť kapitulou
hodnotári
má byť hodnostári
sektrári
má byť sektári
Fándi
má byť Fándli
má byť vystavaný
vystavný
dedidách
má byť dedinách
ktorí
má byť ktorý
bol
má byť bolo
prevední
má byť prevedeni

Časová tabuÍka
I. KRESTANSKÝ STAROVEK (1—600):
41—44 Herodes Agrippa I.
50 snem apoštolov v. J eruzaleme.
64 prenasledovanie kresťanov za cisára Neróna.
67 mučenícka smrť apoštolov sv. Petra a Pavla.
98—117 cisár Traján.
249—251 cisár Decius.
258 mučenícka smrť sv. Cypriána a sv. Vavrinca.
284—305 cisár Dioklecián, prenasledovaníe 303—305.
306—337 cisár Konštantín VeIký.
313 tolerančný edikt, víťazstvo kresťanstva.
325 I. všeobecný koncil v Niceji. Odsúdenie Ária.
361—363 cisár Julián Apostata.
373 Atanázius 'i'.
430 Augustín 'i'.
431 3. Všeob. snem v Efeze. Odsúdenie Nestoria.
440—461 Lev L VeIký.
476 koniec Západorimskeho cisárstva.
543 Benedikt z Nurzie, zakladatel' benediktínov 'i'.
590—604 Gregor I. Vel'ký.

11. KRESTANSKÝ STREDOVEK (600—1517)':
622 hedžra; začiatok mohamedánskeho letopočtu.
732 bitka pri Tours &Poitiers.
754 Bonifác Jr.

756 založenie cirkevného štátu.
768—814 Karof Vel'ký.

219

800 obnovem'e Západného cisárstva, korunovanie Ka—

rola Velkého.

858—867 pápež Mikuláš I.
863 príchod sv. Cyrila a Metoda na Slovensko.
869 sv. Cyril Jr.
880 bula »Industriae Tuae<< povolenie slovanskej

li—

turgie.
885 sv. Metod T.

996—999
999—1003
1054
1073—1085
1077

1096—1099
1122
1153

1198—1216

Gregor V., prvý nemecký pápež.
Silvester II., prvý francúzsky pápež.
grécka schizma.
Gregor VII.
cisár Henrik IV. v Canosse.
prvá križiacka Výprava.
wormský konkordát.
sv. Benhard z Clairvaux Jr.
Inocent III.
všeobecný koncil v Lateráne (IV.).

1215
1226 sv. František z Assisi T.
1274 sv. Tomáš Akv. 'i', sv. Bonaventúra

1294—1303
1309—1377
1378—1417
1414—1418

Jr.

pápež Bonifác VIII.
avignonské zajatie pápežov.
vel'ká západná schizma.
cirkevný snem V Kostnici.

III. KRESTANSKÝ. NOVOVEK (1517 AZ DO
DNES):
1512——1517
1513——1521

1517
1526
1530
1531
1534
1540
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18.všeobecný koncil v Lateráne.
pápež Lev X.

vystúpenie Lutherovo.
víťazstvo Turkov pri Moháči, rozklad Uhorska.
ríšsky snem v Augsburgu, Confessio Augustana.
smrť Zwingliho pri Kappel.
schizma v Anglicku za Henricha VIII.
založenie jezuitskej rehole sv. Ignácom z Loyoly.

1545——1563

1546
1552
1555
1556
1564
1568
1570
1572
1582

Všeobecný koncil v Tridente, obroda cirkvi.
Luther 'l'.
František Xaverský T.
náboženský mier v Augsburgu.
sv. Ignác z Loyoly 'l'.

Kalvín t.

Mikuláš Oláh 'l'.
prenasledovanie katolíkov v Anglicku za Alžbety_
»bartolomejská noc<<V Pariži.
sv. Terézia 'l', 15. okt: začiatok gregoriánskeho ka

lendára.

1584
1618—1648
1622
1635

sv. Karol Boromejský Jr.
Tridsaťročná vojna.
sv. František Saleský 'l'.
založenie trnavskej univerzity kard. Petrom Páz
mánom.
1637 Peter Pázmán l'.
1648 vestfálsky mier.
1660 sv. Vincent z Pauly 'l'.
1682 »galíkánske slobody<<.
1685 zrušenie nantského ediktu.
1691 »Explanatio Leonpolldinaa, definitivne

víťazstvo ka—

tolicizmu v Uhorsku.
1773 zrušenie jezuitskej rehole pápežom Klementom XIV
1775——1799 pápež Pius VI.
1778
1781
1787
1789
1790
1793
1799
1799
1800——1823

Rousseau 1'. Voltaire Jr.
»tolerančný edikt<<Jozefa II.
sv. Alfonz Ligouri 'l'.

začiatok francúzskej revolúcie.
civilná konštitúcia francúzskeho kléru.
Budovít XVI., franc. král' 'i' pod gilotinou.
Napoleon Bonaparte konzulom.
smrť Pia VI. vo vazeni vo Valencii.
Pius VII.

1801 konkordát

medzi Piom VII. & Napoleonem Bo—

naparte.
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1803
1804
1806
1814— 1815
1814
1846—1878
1854

1869— 1870
1870
1870
1878—1903
1903—1914
1905
1910
1914—1918
1914— 1922
1918
1918

1922—1939
1925
1926—1929
1929

sekularizácia cirkevných majetkov v Nemecku.
Napoleon Bonaparte cisárom.
koniec nemeckého cisárstva.
viedenský kongres, obnovenie cirkevného štátu.
obnovenie jezuitskej rehole.
Pius IX.
vyhlásenie nepoškvrneného počatia Panny Márie
za článok viery (dogma).
všeobecný koncil vo Vatikáne, vyhlásenie pápež
skej neomylnosti za článok viery.
zánik Pápežského štátu, pápeži »vatikánskymi
vázňamia.
založenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
Lev XIII.
Pius X
odluka, štátu od cirkvi vo Francúzsku.
odluka štátu od cirkvi v Portugalsku.
svetová vojna.
Benedikt XV.
utvorenie ČSR.
začiatok platnosti nového cirkevného zákonníka
(Codex iuris canonici).
Pius XI.
jubilejný rok.
krvavé prenasledovanie katolikov v Mexiku.
vyriešenie »rimskej otázky<<,konkordát s Talian
skom.

1929 »modus vivendi<<ČSR s Vatikánem.
1933 jubilejný rok na pamiatku vykupitel'skej

Kristovej.
1939 Slovenská republika.
1939—
Pius XII.

smrti

Ukazovatel' mien
Adalrám

86

Benedikt sv. 56, 131
Benedikt III. 76; XI. 121;

Agata sv. 25
Albert Vel'ký sv. 108, 114
Alexander, bisk. 47
Alexander Vel'ký 122
Alfonz z Ligouri sv. 173
Alkuin 96
Aloiz z Gonzagy sv. 153
Alžbeta 146
Ambróz sv. 53, 54, 56
Ananiáš 17
Andrej sv. 131
Antonin sv. 55
Antoinette Mária 175
Anzelm sv. 114
Apponyi 212

XV. 194, 195

Berchmans Ján sv. 153
Bernard z Cler'vaux 104, 110,
115, 116

Bernini Lorenzo 207
Bernolák Anton 194
Bethlen Gabriel 162
Bezzemok Ján 102
Bismarck 189, 190
Bobola Andrej 25, 159
Boccaccio 128
Bočkay Štefan 162
Bohumír z Bouillonu 104
Boleslav 1. 83, 84; II. 83
Boleynová Anna 145, 146

Aristides 52
Aristoteles 9, 114

Bolland Ján 204
Bonaventura sv. 114, 115

Arius 47, 48

Arpád 92

Bonifác sv. 70, 71, 72, 153

Bonifác VIII. 120

Atanáš sv. 47, 48, 53, 55, 56

Aténagoras 52

Atila 54, 65, 66, 216
Augustin sv. 35, 50, 53, 54, 149,
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Augustus 9, 10

Bacon

František 170, 204

Baltimore 158
Bar Kochba 22
Baronius Caesar 204
Bazil Vel'ký sv. 53
Beda Venerabilis 97
163, 204

Boris I. 82
Boromejský Karol sv. 152, 153
Borromini Francesco 207
Bořivoj 82, 83; 90
Bosco Ján sv. 199

Bramante 206
Brigita sv. 121
Bruno z Kolína 107
Bystrik sv. 130

Caerularius

Béla IV. 132

Bellarmin Róbert sv.

Bora Katarina 141
Borgias František sv. 153

152,

155,

Michal78, 79

Canizius Peter sv. 152, 153, 155
Canizius Teodorik 153
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Celsus 33
Cicero 6
Claver Peter sv. 156
Colonna Oto kard. 123
O'Connell Daniel 147, 180
Consalvini 177
Cornelius a Lapide 204
Cranmer Tomáš 145
Cyprián sv. 52
Cyril Alexandr. sv. 49, 53
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Cl./=

REFORMÁCIA LUTHEROVA A JEJ PRIE—

BEH: Doba prerodu — Volanie po náprave
— Luther — Náboženský vývoj Lutherov —
Verejné vystúpenie Lutherovo — Odsúdenie
Luthera — Luther pokračuje v odboji —
Protestanti — Širenie Lutherovho učenia —
Lutherova
učenia
cf./=

smrť -——Podstata
.

.

.

.

Lutherovho
.

.

.

. 137—142

KALVINIZMUS A JEHO ROZŠÍRENIE:
Zwingli -—--Kalvín — Učeníe Kalvinovo —
Širem'e

kalvinizmu

——V Nemecku

——-Vo

Francúzsku — V Anglicku — Prenasledova—
nie katolikov
Cl./=

— Mária Katolícka

—-——
Írsko —

Škótsko
. 142—147
VÝSLEDKY A NÁSLEDKY REFORMÁCIE:
Náboženské nepokoje ——Vonkajšie úspechy

— Vnútorný rozvrat — Jediný klad — Ne
. 147—149
správne porovnanie

II“/=

b) Obroda katolíckej cirkvi:
TRIDENTSKÝ KONCIL PODKLADOM KA
TOLÍCKEJ OBRODY: Tridentský koncil —
Hlavné úlohy — Vierouka — Disciplína —
Vynikajúci pápeži — Pius V. — Gregor XIII.
——Sixtus V. — Horlivi biskupi a kňazi —

Prameň nového života — Storočie svátcov 149—153

till

Sv. IGNÁC Z LOYOLY A JEZUITSKÁ RE—
HOBA : Sv. Ignác — Organizácia jezuitov —

Rozšírenie jezuitov

. 154—156
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MISIJNÁ ČINNOST CIRKVI MEDZI PO
HANMI: Misijná horlivosť ——Predná India

— Japonsko — Čína — Amerika — Paraguay

— Sevemá

š7.

Amerika

——Afrika — Unio

. 156—159
nistické hnutie
EVANJELÍCKA REFORMÁCIA A KATO
LÍCKA OBRODA NA SLOVENSKU . Refor
mácia na Slovensku — Oláh — Viedenský

mier — Pázmán — Trnavská univerzita ——
. 160—164
Viťazstvo katolíkov
2. OBDOBIE ŠTÁTNEHO CIRKEVNÍCTVA A
. 165—184
OSVIETENSTVA (1648—1815)
Š8. CIRKEV V BOJI PROTI ŠTÁTNEMU CIR

KEVNÍCTVU: Zlý priklad — Galikanizmus
vo Francúzsku — Febronianizmus v Nemec

Vf

CD

kv. — Jezefinizmus v Rakúsko—Uhorsku —
Cirkevné reformy — Odpor — Leopold II. —
Dobrá Vól'a
. 166—169
OSVIETENSTVO V BOJI PROTI CIRKVI
A NÁBOŽENSTVU . Nový svetový názor —
Osvietenstvo v Anglicku — Osvietenstvo

vo Francúzsku — Slobodní murári — Osvie
tenstvo v Nemecku — Vplyv osvietenstva
na protestantov a katolíkov —Klady osvieten
stva — Redemptoristi — Lazaristi — Trapisti 169—174
FRANCÚZSKA REVOLÚCIA A JEJ NÁ
SLEDKY PRE CIRKEV: Ovocie osvieten—
stva — Boj proti cirkvi — Národný konvent
— Direktorium —. Napoleon I. ——
Konkordát
— Napoleonov pád — Viedenský kongres ——

Eudovit XVIII. — Karol IX. — Francúzsko
znova republikou — Odluka cirkvi od štátu 174—178
š 11. NÁSLEDKY FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE
V EUROPSKÝCH ŠTÁTOCH: Proticirkev
né snahy — Církev v Nemecku — Sebave
domie katolikov
. 178—180
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Š 12. CIRKEVNOPOLITICKÉ POMERY NA SLO
VENSKU V XVIII. STOROČÍ: Radostný
rozvoj cirkvi — Osvietenstvo na Slovensku
— Mária Terézia — Jozef II. — Národné po
vedomie — Slovenské učené tovarišstvo . . 180—184
3. OBDOBIE VONKAJŠEJ SLABOSTI A VNÚTOR
NÉHO ZOSILNENIA KATOLÍCKEJ CIR
. 185—216
KVI (1815 AZ DODNES)
š 13. PAPEŽ PIUS IX. A VATIKÁNSKY KON
CIL . Pápeži od začiatku XIX. storočia — Pius
IX. — Vatikánsky koncil ——
Zánik Pápežské

ho štátu — Následky vatikánskeho koncilu
— Kultúrny boj v Nemecku — Statočný

odpor.
21/

14.

. 186—189

PÁPEŽSTVO NA VRCHOLE SVOJEJ VNÚ
TORNOCIRKEVNEJ MOCI. PÁPEŽI LEV
XIII. A PIUS X.: Lev XIII. — Cirkevnopoli
tická činnost Leva XIII. — Vnútornocirkev
ná činnost Leva XIII. ——
Pius X.

Mf

VI

. 190—193

KATOLÍCKA CIRKEV VO SVETOVEJ
VOJNE A PO NEJ . Svetová vojna a jej ná
sledky — Benedikt XV. — Pius XI. — Pius
XII.
. 193—198
16. KATOLÍCKE MISIE A UNIONISTICKÉ
HNUTIE Nový rozvoj misií — Azia — Čína
— Japonsko — Afrika — Amerika — Mexiko
— J užná Amerika — Austrália — Unionisti
15.

boženská
. vyznania ——
cké hnutie štatistika
— Protestantské
Ná. 198—203
21/

17. CIRKEVNA

VEDA A UMENIE V KRES—

TANSKOM NOVOVEKU: Cirkevná veda —
Prírodné vedy — Prekážky &nový rozvoj cir
kevnej vedy — Cirkevné umenie — Sloh re
nesančný —. Renesančné umenie na Sloven
sku — Sloh barokový — Barokové umenie
. 203—207
na Slovensku — Moderný sloh
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š 18. CIRKEVNOPOLITICKÉ POMERY NA SLO
VENSKU V POSLEDNOM STOROČÍ : a) Do
roku 1918 ——Proticirkevné
snahy ——Fran
tišek II. — Ferdinand I. -—-—
Frant. Jozef I. —

Konkordát ——Zrušenie konkordátu — Spo
lok sv. Vojtecha — Boj za národně a poli
tické práva — Štúr -—-——
Moyses — Hlinka —
Zahraniční Slováci; ——b) Od r, 1918 —

Česko-slovenská republika — Nový život -——
Politické spory ——Proticirkevná politika —
Hlinka v boji za práva Slovákov ——
Sloven

ská autonomia — Slovenská republika .
-»AZ DO SKONČENIA
“CORRIGENDA

SVETA !<<

.

. 215—217
. 218

CASOVÁ TABUEKA
UKAZOVATEE MIEN
OBSAH

. 208—215

.

OBRAZOVÉ PRÍLOHY

. 219—222
. 223—228
. 229—

OBRAZOVÉ PRÍLOHY

Chodba katakomb 1)S. Pamfilo v Ríme (3. st.).
Nástenný obraz Panny Márie s Dieťaťom
v katakombách sv. Priscilly v Ríme (3. st.).

tredná loď Chrámu Božej Múdrosti v Carihrade (532—538)

Románsky sloh : Dóm vo Wormse (asi 1200—1225).
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Gotický sich : Notre-Dame ?) Pariži (od r. 1163,
fasáda okolo r. 1190).
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Gotický kostol klarisiek v Bratislave. (Začatý *r.1231.)
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anesančný sloh : Chrám sv. Petra 3 Berniniho kolonádou
v Ríme (1506—1626),

arokový sloh: Dvorný chrám vo Wúrzburgu (zač. 18. st.).
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Vnútrajšok moderného chrámu. Chrám Krista Král'a
?) Kúppersteg pri Kolíne. (Postavený r. 1928.)

OD AUTORA

TEJTO KNIZKY VYŠLY:
Veniec Ducha Svdtého. (Pre
klad) Trnava, vyd. _Spolok
sv. Vojtecha, 1932.

Význam sv. Metoda pre Slo
vákov. Bratislava, vyd. Slo
venská liga, 1935. Str. 40.
Cena 5 Ks. (Rozobrané.)
Co sa deje v Konnersreuthe ?
(Doplnený preklad). Brati
slava, vyd. Jednota kat.
žien, 1936. Cena 8 Ks.

Golgota a veda. (Preklad) 2.
vyd. Bratislava, vyd. Jedn.
kat. žien, 1936. Cena 10 Ks.
(Rozobrané.)
Reformné hnutie v arcibis—

kupstve

ostrihomskom

do

r. 1564. Bratislava, 1939. Str.
327. Cena 60 Ks.
Pius XII. —- pápež pokoja.

(D0p1nený preklad) Brati
slava, vyd. Jednota kat.
žien, 1940. Str. 240 a 16 str.

fotografií. Cena 15 Ks.
Mikuláš Oláh. a jeho doba
(1493-—1568).Bratislava,

Str. 228. Cena 60 Ks.

K náboženským

1941.

dejiná'm vo

Zvolenskej okolo 7. 1560.
Bratislava,
1941. Str. 18.
(Odtlačok z »Theologica Ca
tholica Slovacaa, r. 1941.)
Pápež Pius XII. —- 25 rokov

biskupem. Bratislava, 1942.
Str. 80 a 6 str. fotografií.
Cena 10 Ks.

