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!( SLZÁM SVÁTEJ MONIKY.

Slnečné žiarivé ráno v kraji svatého Augu
stina.. Za sebou necháváme Kartágo s jeho
nádhernou katedrálou a vstupujeme po úz
kom, krútiacom sa chodníku medzi mastixo—
vým. krovím k jednoduchej kaplnke.

Naše oko nadšené pije „zo zlatej hojnosti
sveta“': pred nami priehťadné modré more; na.
obzore žeravo červené, pekne sa vinúce skal
naté pobrežie pri Kap Bon; po l'avej strane
Sidi-Bou-Said, žiarivá biela arabská dedina
na purpurovom podklade; ďalej medzi euka
lyptami &píniami prekukuje Sidi Drif, jasný
dom kardinála Lavigeriho.1

V blízkosti leží dojímavé zrúcanisko —
viac ako sto zrútených a p-revrátených stípov
sedemvežovej baziliky, „slávnej pamati bisku
pa. Cypriárta, ktorý podstúpil mučenícku.
smť za panovania Valeriána a Galéria, v sku
točnosti však za panovania Pána nášho ] ežiša
Krista, ktorý nech Je zvelebovaný na veky"
(akty mučeníkov). Skalnatý výbežok, na kto

rcžmkstojíme, niesol kedysi jeho památná kap n “u..
Naše myšlienky zaletia do časov prvých

1) Zakladatel spoločnosti Bielych olcov (1825—1892),



krest'anov a keď na priečelí terajšieho malého
domu bOZLehočítame nezvycajný napis:

Lacrymis sanctae Monicae
— K slzám svá'tej Moniky —

všetka čarovná krása dookola sa zabudnel ako
obraz vo sne. Pred náš duchovný zrak vystu-a
puje postava svatej matky, ktorá na tom mie
ste prelievala najhorkejšie slzy svojho života,
plného žial'u.

Osemnást' rokov musela bojovat o Augustí
na svojimi „zbožnými slzami“, slzami, ktoré
pochádzaly zaiste z najhlbšieho zármutku,
ale nereptaly proti Bohu, znova zrodila pre
večné svetlo svoje dieťa, ktoré upadlo do hrie
chu a bludu. „Oplakávala ma pred Tebou
ako mr'tveho", píše syn jej siz po svojom obrá
tení, „a predstavila ma ti na márach svojich
myšlienok, aby si prehovoril k synovi vdovy:
Mladík, hovorím. ti, vstaň! Církev. plná nežnej
úcty, vybrala preto na sviatok svatej Moniky
evanjelium o naimskom mladíkovi.

Nerozlučne je spojené vel'mi slávne meno
Augustina, najvačšieho starokrest'anského
myslitel'a, s menom jeho matky. Zaviedla sy
na na cestu viery a svatosti a sama sa pri tom
stala svatou. Ako sa život obidvoch stal jed
ným jediným, vieme z nepomíjajúceho pom
níka, ktorý postavil syn svojej matke vo svo
jich takých časových„Vyznaniach“ a v
ostatných spisoch.2

2) Všetky uvedené miesta ak nie je inakšie poznamenané,
sú vybraté : tých diel, čo su' menované v sozname
literatúry na str. 88
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O nikom nerozpráva tol'ko, s takou srdeč
nou radost'ou a s hlbokým dojatím, ako 0 MO
nike. I ked' nám nepodáva úplné líčenie jej ži
vota (bo jeho „Vy'zn a nia“ chcú velebit die
lo božej milosti v jeho vlastnej duši), predsa
o nijakom svátcovi mladej Cirkm nemáme ta
ké bohaté a isté zprávy — a to nielen 0 jej
životopise, ale i o životopise jej duše. Azda
preto sa nepriviazala k Monikinej postave ni
jaká legenda. Predsa však v paměti krest'an
stva stojí ako potešitel'ný pravzor matky, kto-'
rá sa úzkostlivo stará a svoje dieta a zachra
ňuje svoje diet'a. Ale či sa nemóže cítiť jej
príbuznou každá matka, či nemóže byt' údel
matky rovna'lCý,ako jej?

Dnes sa tešíme, ak u svatých vidíme preža
rovat' cez rúcho slávy aj l'udskú slabost. Na
sledovať ich sa nám už nevidí nemožným.
Augustín, ktorý hovorí o svojej matke s naj
vrúcnejším pocitam detinskej lásky, neza
mlčuje jej chyby a chyby jej povahy. Hoc
sa narodila ako krest'anka, muse a sa Monika
prebojovaf v čiastočne ešte pohanskom okolí
iba pomaly k opravdivému krest'anskému
smy'šl'aniu. Vidíme ju na predošlom stupni,
keď „zmizla síce zo stredu Babylona, predsa
však váhavo meškala v jeho okruhu“. Prv,
ky'm vystúpila k onomu najvyššiemu očistea
niu a svátosti, o ktorých dava svedectvo po
sledný rozhovor s Augustínom niekol'ko dní
pred jej smrt'ou, vykonala t'ažkú a dlhú cestu
utrpenia, oči majúc sústredene obrátené na
ciel', čo žiaril v dial'ke.
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ČAS A OKOLITÝ SVET.

Monikin živoi irval asi od roku 332 do roku
387. Spadá do konca rimskej ríše. |=ba na iomio
pozadí sa odkryje jeho smysel úplne.

V roku 312 sa sial cisár Konšia-ni'in pánom jej
vlasii, severnej Afriky.Odviedy panoval politický
pokoj, prenasledovania kresi'anov v podsiaie
presiaiy m'ilánskym ediki'om (313), kiorý do-vovl'o
val kresi'anom voi'ne vyznáv-ai' svoje nábožen
siv-o. Ale Cirke-v ešie nevytrhla úplne prednosf
pohansivuu. Mnohonásobne sa koiísalo medizi Si'a—
rým a novým nábožensivom. Takme-r prirýchlo a
nezriedka kvóli pozemskému zisku prijali Afriča
nia kresi'ansivo, aby sa im mohio siaf najvnúior
nejším majeikom srdca. Mnohí nosili Kri-siovo
meno, čo nemohli chápai' jeho ducha. Vel'ké pre
nasledovania druhého a ireiieho sio-ročia, najma
bezpríkiadne kruié prenasledovanie za Décia
(249—251) a Diokleciána (284—305) videly mno
ho i'udske-j slabosti, popriiozm však iiež — a io
viac ako v iných krajoch — svaté polhřdanie so
smri'ou u mocných mužov, ako aj u úilych žien
a deií. Nech sa spomenú len slávn—emená Cypri
ána, Perpeiuy, Feiiciiy, Maximy, Donaiiily a Se
kundy.

| keď Konšianiín po premožení sv-ojh-ospolu
cisára Licinia r. 323 urobil kresi'ansivo šiáinym
nábožensivom, predsa v Afrike o-sia-lešie všade
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značný počet pohanov: kňazi, vysokí úradníci,
tiloz-oti, svetáci, a najma sedliaci a rybári v od
l'ahlých dedinách a starých fenických pobrežných
miestach. Ešte v Augustínovej mladosti boly bež
né zakorenené pohanské zvyky, neboly zriedka
vé hry a výlety na počest' bohov. Na námestiach
a uliciach stály ich obrazy, v chrámoch a termách
im obetovali. Na tržištiach dokonca predávali
o'betné maso. Tvrdý zá'pazs musela viest' Cirkev
proti mnohostranným l'udovým poverám, ktoré
nikdy asi tak nebujnely, ako v dokonávajúcom
staroveku. Ešte ak-o hipponský biskup sa Augus
tín st'ažuje, že je l'ahšie odstránit' sochy bohov
z chrámov, ako zo sřdc a vyčíta svojim krest'a
nom, že potajomky chodievajú do domov vykla
dačov z hviezd a veštcov. Mn-ohí totiž veirili', že
svetské veci patria do právomoci zlých duchov,
bohov, ktorých pozbavili moci. Narpospol pokoj
né spolunažívanie viedlo k početným miešaným
manželstvám.

Len čo sa skončily prenasledovania, vznikly
v s-everoatrickej cirkvi prudké vnútorné zmatky a
roztržky. Spósobily krajine hlboké rany.

Najviac prívržencov mali donatisti (nazvaní tak
po kňazovi Donátovi »Vel'koma, ktorý bol ich
hlavným vodcom). Tiež v malých mestách bol
nezriedka popri “katolíckom biskupovi rozkolný
biskup. V roku 330 bolo v krajine vyše 200 roz
kolnýc-h biskupov.3 Donatistický rozkol sa začal
v roku 311, kedy čast' duchovenstva nechcela
uznat' nového právo-platného biskupa Cecilia

3 V onom čase bolo v pomere k počtu veriacich ovel'a
viac biskupov ako teraz.
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z Kartága a miesto neho si vyvolila Majorína.
Osobne Cecíliovi síce nemohli nič vyčítat', no
tvrdili, že ho vysvětil zradný biskup — a preto
že je jeho svátenie neplatné. Zradcaml boli po
dl'a týchto fanatik-ov všetci tí, čo sa netiskali do
mučenictva-. Sektári postavili totiž zásadu, ktorú
Církev vždy zavrhovala: pósobenie sviatosti zá
visí od hodnosti toho, čo ju udel'uje. Preto pri
kňazoch, ktorí sa k ním pridali, opakovali vy—
sviacku a pri všetkých ostatných krst. Donatisti
vzdorovali snemom, ktoré zamietly ich náuku, ako
aj cisárovým výnosom, ktoré vydal proti nim.
Najneblahejšia bola na roztržke jej sociálno-re
volučná povaha: utláčani početní rolníci, 5 kto
rými sa zle zaobchádzalo, 'preš-li vo velkých zá
stupoch k donatistom a tiahli v divých bandách
po krajine, plieniac, páliac a vraždivac. Skoro sto
rokov, ak odhliadneme vod krátkych prerušení,
trval neblahý zápas medzi donatistami a katolík
ml.

Aj Tagasta, Monilkina otči—na,sa pri-dala k do
natistom, ale roku 349 po sneme v Kartágu ju ci
sár Konstancius prinútil 'prijat' starú vieru. A tak
Augustínova matka bola vo svoj-ej mladosti sved—
kom onej strašnej roztržky. Ona sama náležala
»pravovernému domu, bola verným údom Cir
l<VÍ(<.

Monika bola Atričanka; jej meno (správnejšie:
Monnika) sa vyskytuje iba v numi'dských nápi
soch. Bola teda p-otomkyňou hrdých Numid'a
nov,4 -ktorí po dlhé roky vzdorovali za- krále Ju
gurtu Rimanom (111 až 105 pr. Kr.).

4 Podle najnovšich výskumov se zdá, že boli ariánmi.
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Odporujúce si povahove zvlášlnosli severných
Afričanov: horiaca vášnivosl' & chladné rozumo
vé uvažovanie, dóslojná vážnosf a velká čulosf
mysle, lriezvosf a nemravnosf, hmolársfvo a my
slicizm-us,olrocká podriaden-osl' a lúžba po moci,
mravná vel'kosl' a úbohá slvab—osf,sú verným
obrazom oslrých prolikladov kraja.

Krásne rozlohy, bohalé na lesy a vodu, sýle
zelené úrodné údolia pri riekach, neúlešené ná—
.horné r-ovi'ny, osamelé vřškov-aié slepí, holé ale
bo slriebrozelenými olivovníkmi porasllé kuželo
vilé vrchy, div-o rozoklané skalnalé rozsadliny le
žaly medzi modrými vlnami mora a červenohne
dými lpieskovými násypmi puslaliny bezproslred
ne, časlo drsne vedl'a seba. Len lrasúci sa žiari
vý lesk afrického slnka zjemň'oval drsnosl'.

Sřará Tagasla ležala pri Nedžere, navjvěčšej
rieke severnej Afriky, medzi Karlágom a Hippo,
fam 'kde kedysi Rimania a Karlaginčania vybojo
vali rozhodný boj. Na jej mi-esle sa rozpresliera
dnes alžírske Soukh-Ahras, pokojné vidiecke
meslečko s jasnými uličkami a oslepujúco biely
mi olivovníkmi zafienenými d-o-mami.| ked' o vle
dajšo'm rímskom mesle svedčia len skromné, pie
skom napoly zasypané zrúcaniny, predsa však
krásna poloha na náhornej rovine, obkl'účenej
zelenými vřškami, zoslala lá islá. A deli oných
d'alekých čias sa akisle veselo ihraly na bujných,
kol-dokola bielymi aslrami pokrytých lúkach ako
dnešné.

Široký, jasný a prežiarený obzor ohraničovaly
na severe huslé borové lesy a lesy s kórkovým'i
dubmi. Smerom na juh prechádzal úrodný milý
kraj poznenáhlu v nevl'údnu puslalinu. Naproli
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tomu strana, obrátená -k moru, za Bongie a Hip
po, je márnotratne plné a mákkej ,veselej krásy.

Tagasta “mala v čas-och Moniky rimske mest
ské právo, ako vysvítá z jediného ešte zachova
ného nápisu. Ležiac na križovatke viacerých rím
skych ciest, nebolo to bezvýznamné obchodné
mesto. Tam sa vymiueňalo od tiahnucích kalraván
obilie, víno, mramor a drahocenné drevá za stá
do dobytka, kože datle a tovar zo slaimy.

Tagasta nebola dajalké obzvlášt krá-sne me—
sto; ale mala pred-sa svoje námestie — fórum —
s kúpel'ami, vykladanými mozaikou, nymiteum
('kú—peles plavárňou), stÍpami vyzdobené divadlo,
ba dokonca i amtinteáter.

MLADOSÍ.

— Bola vychovávané vo veriacom dome v duchu a v náuke
Kristovej. — Vyznania, 9, 8.

Monika sa teda narodila v Tagaste okolo ro
ku 332. O vonkajších 'pomeroch jej'rodiny .po
dávajú Vyznania ni-e vel'a zpráv. Chýbalo
bohatstvo na pozemské radosti. Augustín viac
krát vyzdvihuje, že vyšiel z jednoduchých po
merov. Istý blahobyt tam predsa bol, bo vieme
aj o viacerých slúžkac—h(otrokyňách alebo pre
pustených). Často vyprávala Monika synovi o svo
jej mladosti, pri čom nezamlčovala svoje malé
dievčens-ké n-ectnosti. Plná vychovávatel'sk-eij mú
drosti ukazovala pokorne a otvorene svoje vlast
né slabosti tomu, čo bojoval s mnohými nebez
pečnými vášňami, aby mu dodala odvahy do
boja.

Zdá sa, že váčší vplyv mala na malú Moniku
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sl-ará slúžka, ako rodičia; lú pre jej vek a jej
znamenilú povahu 'kresfanské pánslvo malo v
úcle. Vel'mi horlivo ujala sa dcér svojho pána,
ktoré sverily jej siarosllivosii. So sválou prísn-o
si'ou im zabraňovala niečo, ak bolo ireba, a
učila ich mú=drou s-kúsenosi'ou. Tak nedov-ol'ova
la im, aby „pily čo len vodu, i keď 'pocii'ovaly
prudký s-má-d,okrem .hodín, kedy jedly pri ro'di
čovskom slole. Aby predišla zlému n-ávy'ku, ča
slo im hovorievala: Teraz píjale vodu, bo ne
mále naporúdzi víno. Ale len čo sa vydále a bu
deie maf pod sebou sklad polravin a pivnicu,
polom vám voda nebude dobrá, zvyku pil' sa
však nezrieknele. — Takýmlo poučovaním a po
hl'adom, kiorým dávala svoje rozkazy, mala na
uzde žiadosli úilej mladosli a navykala dievčalá
i v směde maf mravnú mieru, aby neslušné im
nerobilo rozko.š

Monika jednako našla nepozorovane radosf
z piiia vína. Časlo ju posielali rodičia, aby do
niesla vína z bočk.y Keď naplnila džbán, obyčaj
ne si usřkla, prv, než .naliala do fl'aše víno. Len
celkom málo, bo se jej prolivilo viac si u-pil'. Ne
robila lo liež z pijanslva, ale z mladickej neroz
myslenosii, ktorá sa prejavuje vo všelijakých
kúskoch a prelo ju dospelí po'rláčajú. Prelože
vša'k denne si upila o dlúšok viec, pomaly sa jej
lo slalo lak zvyvkom, že nakoniec za každým vy
pila smádno iemer plný pohár.

Ale Boh, klorý je 'príiomný, ak olcoviva a mal
ky a vychovávalelia sú neprílomní, vyslrel svoju
spásnu ruku nad diefafom a zachránil ju pomo
cou svárlivej slúžky; bo On vie urobiť dobro na
osoh duší i pomocou zvrálených l'udí. Táio slúž
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ka, čo chodievala s Monikou k bočke s vinom,
dostala sa s ňou ivs-léhodňa do hádky a v zlosli
jej nadala do »korhel'ova. Mladá pani považo
vala ina—dávkuza SpáSOhOS'né napomenulie, zhunu
sil sa jej ošklivý zvyk a na-skulku ho odložila. —
Čerslvo a živo sa na nás díva Monikin obraz
z lej zprávy jej syna.

Vel'mi dóležilým pre jej ďalší živol bolo, že
bola zvyknulá fak skoro na oipanovanie seba sa
mej. Slará slúžka prelrpela posledné 'prenasledo
vanie kresf'anov a mala ešle v pamáli obrazy
hrózy a sválej oduševnenosli. Vyprávala zveda
vo počúvajúcim o mučeníkoch z ich vlasti, naj
má o Feliciie a Perpélue, o sválých ženách a
mlalkách z Karlága —a lak rozplameňovala v du
ši diel'afa oheň viery.

Pravdepodobne navšlevovala Monika kale
chumenskú školu, klorá bola na výške, ako sa
dá zo spisov Augusiínových uza'rvánaf. Jej ne
skoršie rozhovory so synom a jeho prialel'mi ne
prezrádzajú len jej prirodzenú múdrosf a ži-volnú
zrelosf, ale aj školenie ducha. Lalinčinu, klorá
bola v onom čase skoro r-ozšírenejšia v severnej
Afrike ako púnwsk'amalerinská reč, ovládala do
konale.

Diefa, vystavené všelijakým zaliečaniam, vy
ráslalo v olcovskom dome, ktorý sirážil Boh, —
v duchu a vo výchove Krislovej — na zbožné a
mravné ml-adé dievča, čo sa vždy usilovalo »od
plácaf rodičvom ich lás'kua. Augusfínove slová:
— Bola vedená viac Tebou, o Bože, k podría
denosli voči rodičom, ako ju rodičia vychová
vali Tebe — poukazujú už na zvlášlne vedenie
božie milosfou.

21



MANŽELSTVO.

— Vy, ženy. buďte poddané svojim mužom, aby, ak nie
ktorz' odporujú slovu, boli ziskani správanim sa žien bez
slova —— 1 Pet. 3, 1.

(Ked' došla Monika do v-eku, kedy bola súca
na vyd-aj, vzal si ju za ženu ovel'a siarší, ešle
pohan, Pairicius. Meno je sice rímske, zato však
nedokazuje, že fen, čo ho nosil, b-ol rímskeho
póvodu; v severnej Afrike bolo loliž oddávna
u domorodých vo zvyku prikladai' si rímske me
ná, a iým časlo súčasne, či práv-om alebo neprá
vom, aj hodnosf rimskeho občana. Uzaivárajúc
podle jeho vášnivej, smyselnej povahy, bol Pa
lricius 'najskór Afričan.

Hoc mal do-sf vel'ké služobníclvo, nemal nija
ké bohalslvo, bol však členom »vel'mi osvieie
ného magi-slráfuu v Tagasle (ako hovorí sfarý
nápis, o klorom sme -sa už zmienili). Jeho vážené
postavenie, lak sa zdá, pohlo rodičov k manžel
s'rvu, kloré nás privádza v úžas. Ak ipozrela Mo
nika na svoj nový živol, spoznala, že »milosiný
dar vospolnej lásky bol síce vel'ký, zalo váčšie
bolo oirocivo<<. — V búrkach loho manželslva
potlačovala Monika rýchlo vznellivé správanie
sa, aby mohla boijovaf nejlepší-mi zbraňami že
ny: nezmenilel'nou, velkolepou, lichou láskou a
frp-ezlivosi'ou, ako aj lvrdou, jej národu vlaslnou
vylrvalosfou, ktorá sa nedá znechulif nijakým
odporom a nijakou prekážkou.

Augustín nám dovol'uje nazriel' lrocha do spo
lunažívania svojich rodičov, kloré bolo obrazom
mravov lých čias. — Celý do-m s jedinou výnim
kou olca bol kresf'anský. — A tak bolo Monike
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hneď od začiafku odoprelé manželské ši'asiie,
spojenie manželov v Bohu, a spoločné úsilie po
sváiosii. Prelo vel'mi irpela, že nemóže dať svoj
mu manželovi nič zo svojho vzácneho pokladu,
: pravej viery. Zdá sa sice, že jej Patricius ne—
prekážal vážne vykonával' náboženské povinno
sli, a v kresfanskej viere vychovaf dieivky; no
jednako nebol jej pri lom nijako nápomocný, a
hak povsiávaly, ako io v podobných prí-padoch
býva, mnohé srážky. Sam-a, alebo sprevádzaná
slúž'kou, musela sa Monika zúčasinif b-ohoslužieb,
navšiívif chudobných a rozdel'oval' almužnu.
Okrem póslnej doby boly v každo-m \iýždni lu až
šiyri pósine dni. Ked' Pal-ricius si pozval práve
vředy hosi'ov, lak mu bolo správanie sa jeho
manželky prirodzene irápne. Vo vigílie velkých
sviaikov siráv-ila časi' noci v baz-ilike. Pravidelne,
pravdepodobne každú soboiu, išla s priaiel'kami
na hroby svojich zomrelých alebo k »pamáiní
komu, k památným [mi-esialm mučeníkov. P—odl'a
zvyku, kiorý v afrických cirkevných obciach ne
bolo možné vykynožii' a klorý pochádza z po
hanských pohrebných hosiín — Ikarov —, si po
sa-d-alyokolo hrobu & nábožne, so-brane jedly a
pily na „p-očesi' mřlvych. V košíku mala Monika
pri sebe pečivo, chlieb a vodou pomiešané ví
no, 2 čoho všetkým dačo udelila. Zaiial' čo iaké
hosiiny viedly k velkým výiržnosliam a prelo
Církev proii ním b'rojila, »ona hl'a—da—lanie póži
lok, ale len nábožnosi'a. Vel'mi vodou smiešané
a nosením sem-iam nechuiné víno „píjavala so
svojimi sprievodkyňami v celkom malých dúš
koch. A sia—čiljediný pohár, hoci navšliv—ila nie
kol'ko hrobov.
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Monika slúžila prchkému, no jednako dobro
srdečnému mužovi, — hoc ona bola |epšia,...
ako svojmu pánovi, bo tak od nej žiadal Boh.
Vedel-a, že nes-mie sa protivit hnevajúcemu sa
či-ovekovi ani skut-k-om a:n-islovami. Keď sa vyzú
ril, využila priležitost' osprav-edlnit', čo urobil-i, ak
on sa pre ňu rozhneval. ——Jej pokoj, vybojo
vaný ustavičným sebaovládaním, bol siln-ejší,ako
jeho vášnivá prudkost'.

Mnohé ženy, čo maly miernych manželov a
predsa niesly stopy po bití, dokonca i na tvári,
sa čudovvaly, že Patricius nebil svoju ženu, hej,
že sa obidvaja nerozídu v domácom spore čo
len na deň. Ak tie ženy zval'ovaly vinu na svo
jich mužov, tak i'm Monika namietaia, že Veilnousú
viacrazy ich jazyky a žartovne dodávala napo
menutie, aby sa považovaly za služobnice svo
jich mužov, .ako ona robí, a aby sa nestavaly na
odpon

Kvóli “pokoju zniesla Monika doiko—nca aj
hojnú neveru svojho l'ahko vzplanúceho muže
s mlči-acou trpeziivo-st'ou, i ked' preňho potajom
ky plakal-a. Dóverlná nádej, že Boh porvedie i je
ho v svojom milosrdenstve ku krest'anskej viere
a tým k zmene jeho života, jej bola najlepšou
istotou. Horlivo sa mo—dI-illaza jej sverenú dušu a
usilovala sa získat' Patricia, súc památlivá napo
menutia svátého Petra, získat' pre Boha bez slo
va, ale ten svojím čistým a statočným správaním
sa. Pretože ju jej muž nia-jmá pre jej cudnost' »s
úctou miloval a obdiv-cvalu, bol ich manžel
ský život predsa len pekný.

Testiná sa dala popudit' proti nej našušzkáva
ním zlomysel'rných slúžok. Monika si ju cele ziska
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la svojou milou úslužnost'ou, vytrvalou trpezli
vost'ou a miernost'ou. Udáwačky na želanie jeho
matky potrestal Patricius, a v budúcnosti anije—
dna sa už neodvážilea roz-právat' starej praneij o
novej panej dačo zlého. Obidve však strávily
svoj život v my-slitel'ne št'astnej shode.

Ešte jednu zvlášt' !milú, ale velmi t'ažkú a
zriedkavú ctnost' sa naučila Moni-ka už v tom
čase od Boha, — svojho vnútorného učitel'a —
v škole srdca: Kde len mohla, vždy se ukazova
la ako utišovatel'ka rozdv-ojených a znepri'atele
ných sřdc. Keď mala počut' trpiké slová, v kto
rých jedna strana vyšla proti druhej, tak nikdy
nedonášala —7ako to robievajú mnohí l'udia —
nepriatel'ke dačo iinšiie,ako to, čo bolo vhodné
na smierienie. — Moenika bola nábožná o boh-a.
tá na dobré skutky. Ale vo svojej viere a v úsilí
o ctnosti stála vtedy iba na začiatku svátosti. —
V srdci moje-j matky — hovorí Augustín — si už
začal, 6 Bože, stavat' si chrám a zariad'ovat' si
svoje sváté bývanie.

Asi po dvadsat'ročnom m-anželstve zomrel Pa
tricius. Monika ho konečne, krátko pred jeho
smrt'ou, získala pre Boha. — »A teraz už nemu
sela na ňom opla—kávat', čo predtý'm t-rpezl'ivo
znášala, bo se stal veriacim.<<

A tak jej zažiarilo na malý časový úsek úplné
št'astie v jej manžel'stve. Požehnaný koniec dlhé
ho boja o dušu muž-a, radostná nádej, že ho
z-nova nádej na druhej st'nalne tmave-j brány smrti,
zmierňov-ala jej žial'. Aby raz čekala na jeho
strane zmřtvychvstannie, dala si urobit' hrob pri
jeho.
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Bola by neúieš'ne zarmúlená', 'k-eby jej bol
dakio predpovedal, že daleko od vlasli, v cu
dzej “krajrinenájde svoje posledné bývanie.

MATERSTVO.

— Plačúc rozsievali semeno a s radost'ou si prinášali svoje
snopy, — Ž. 125.

Poznáme lri deli Moniki'ne: Auguslína, Navi
gia a dcéru, klorá sa volala podl'a legendy Per
pélnua. Či bolo i viac súr-oadetncov,alebo č'i jedno
alebo druhé diel'a skoro umrelo, nevieme. Na
vigius žil po o-bráiení Augustínovom s ním a s
m-alkou v Miláne, Kassiciaku a Osiii. Jeho lichý
obraz ako lieň sa pred-iera dakedy cez spaisy je
ho vel'kého brala. O dcére sa Augusiín zmieňuje
zbežne v jednom lisle, ako o »vdove, čo
B 0 h u s l ú ž i (<. Possidius, biskup z Kalamy,
jeho prialel' a prvý životopisec, podáva kráiku
zprávu, že bola p'red'slavenou do-mu pre panny,
kiorý založil Auguslín v Hippo. Viedla nábožné
ženy a panny siarosllivo a láskavo, v lrpezlivo—sli
ich vzdelávala a vychovávala podl'a ducha do
konalosli evanjelia až do konca svojho živola
vo všelkej sv'a'losii. Navigius a Perpélua boli
ozdobení podl'a nábožného zvyku lilulom svá
losli. Ale i pre ne musela dakedy znáša'r' fažký
žial', ako vyplýva z králkych slov Auguslínových:
— Pre svoje deli ležala zakaždým nanovo a'ko
by v pórodných bolesiiach, ak sa odchýlily od
Tvojej cesly, ó Bože! — Pamiai'ka obi-dvoch je
zale-mnená žiarivým leskom ich brala.

Aurélius Auguslín, Monikin miiláčik, ale i die
l'a bolesii, sa narodil 13. novembra 354. Malka
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- mala viedy 22 rokov. Od iej chvíle jej živo'r viac
a viac pre—chá-dzaldo jeho. Prelo musi byt' v
iomio životnom náčrie reč o ňom skoro iol'ko,
ba miesfami ešie viac, ako o Monike. Mařka na
ozaj slojí v ióni syna.

Vylíčenie vnúiorného a ž-ivoinéhvo spojenia
obidvoch nemóže celkom dosiahnuť 10, o čom
svedčí sám syn, hoc i on priznáva: — Neviem
vypovedaf, akou láskou ma milovala. — Augu
siín bol velmi jemné a vzneilivé diefa, ako vó
bec po celý svoj ži-vol musel lrpiei' pod slabuč
kým ielom. Lásrka maikina voči nemu má isie už
v lom dóvod. Neo-dovzndala ho dojkám; — »s ra
dosf—oumu darúvala i osviežujúce mlieko, po:k-rm
kojencov.<<

V onom čase bol 'rozšírený zlozvyk na-jmá v
Afri-ke, odkladaf krsi na lak dlho, ako len bolo
možné, ba i na s-mriell'núposiel', aby mohli vojsi'
hneď do neba, v plnom úči-nkovain'ísv'iaiosii'. Tiež
sa hovorilo, že hriechy, spáchané po krsle, sú
f'ažšie, ako prv spáchané a že preio musí sa ko
naf viac cirkevné pokán-ie. Predsa nás však udi
vuje, že iiež Monika., »kiorej všelka nádej spočí
vala v Bohua, nespoznala jasne cenu svialosii
krsiu pre živo'r duše. Myslela len na odpusienie
hriechov, nie na začlenenie pokrsiených do la
j'omného lela Krislovho, na vliaiie iroch božských
cinos—ií,základ kresf'anvského žifia. Keďže pred
vídala, v akom rozsahu a s akou silou bude ohro
žovaf' Augush'na po uplynuií chlaipčenského veku
p'ríliv pokušení, dala ho zapísai' do počiu žia
kov, čo sa pripravovali na kirsi. Doslal na čelo
znak =krížaa symbolickú sol' na pery. — »O k-ol'
ko bolo by lepšie, ó Božea, — píše Augusiín
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v bolesřnej sř'ažnosři,— »keby sa obudúcnosř'a
spásu mojej duše moji s řvojou milosř'ou boli
viac s—řaralila

'Krsř sa mohol udeliř' vředy, keď ča'ka'řel' krsřu
dosřal pořrebné poučenie alebo bol v nebezpe
čensřve smrři. Augusřín .rozprával o svojej ř'až
kej nemoci v mladosři, kedy sám snažne oň pro
sil. »Ty, ó, Bože, vieš, bo už vředy si bol mo
jim sřrážco-m, ako horliwo a s aikou vierou som
žiadal krsř řvoj-ho Pomazaného, mójho Boha a
Pána, od nežnej a láskavej mojej mařky a nás
všeřkých, od řvojej Církvi. A keby sa moja ře
I-esná mařka, křorá nosila ešře s váčšou láskou
v čisřom srdci moju večnú spásu s v_eriacou mys
l'ou, bola viac namáhala dař' mí ud-eliř' spás
ne sviařosři, aby som bol, vyznáv'anjúc Teba., Pa
ne Ježišu, obmyřý na odpusřeni'e hriech-ov, ne
bol by som hned' znovu vyzdravel. Preřo odsu
nuli m-oje oč-i'sřenie.<<Teraz však sa mařka neod
vážila vysřaviř' nebezpečensřvu hriechu po krsře
chlapca, náklonné-ho k smyselnosři a 'křorý sa da!
I'ahko zviesř'.

Ale Augrusřínovo řúžobné požadovaní-e spás
nej sviařosři ukazuje, ako hlboko a vrúcne po
norila sa do jeho chápaavého deř's-kého srdca zá—
rodky vi-ery. »Už ako c-hla'peca, „píše, »so-m po
čul o prisl'úbeni večného živořa, křorého se nám
dosřalo pokorením nášho Pána a Boha, křorý so
sřúpil řu k našej pýche. .. Tiež ořec, neveriaci,
aký vředy bol, mi neubránil veriř' v -Krisřa.<<

S lbožou pomocou previedla nábožná, hoci řa
ká povol'ná, mařka, kresř'an-skú výchovu svojich
deří. Jej horl-ivá náma-ha sm-erovala řam, aby im
bol Boh ořcom viac, ako pohan Pařricius. Ale
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neskoršie sa Auguslínova k-resfanská výchova
urkázala vonko-ncom n-edosiačujúcou. Pre rozličné
vyznanie chýbalo jednako v rodičovsřko'mdome
náboženské ovzdu—šie,kloré je pre výchovu delí
polrebnejšie, ako slovo a poučovanie. Dlhý čas
nevyslúpi-la Monika profi vplyvu nekr—esfans'kého
okolia. Čoskoro zbad-al Auguslín hl'bokú prie—
pa-sl' medzi naipomínaním malkianým a konan'ím
olcový-m, a Palriciov .príklad neosial bez zlého
vplyvu na kolís-avú, rozšiiepenú chlapcovu dušu,
řk'lorý skoro pociťoval vo svojich údoc'h zákon,
který odporoval zákonu ducha.

l 'keď sa už skoro vyrúiil naň iný svel a zaujal
jeho lelo a dušu, meno Spasiiel'ovo sa mu zda
lo ia-ké vel'ké a vznešené, že každé iné, lievž
iaké žiarivé, pred ním vybledlo. Keď čítal v ne
skorších rokoch di-elo rí=mskeho rečníka a filo—
zofa Cicerona, »Ho-rleninSa, kloré je feraz
už slralené, opanoval ho znova silný pocil:
—- Nachád-zal som v onej knihe zal'úbenie, roz
pálil som sa a hore-l som. Len lo udúšalo moje
nadšenie, že som la-m ne-našiel m-eno Kr-isla. Bo,
Pane, z Tvojho milosrdenslva moje mladé srdce
vs-alo už s maleri-ns-kým mliekom meno mójho Vy
kú'pilel'a, vll-ačilo sa do mňa, a kde chý-balo lo
meno, mohlo lo byť a-j dačo akokol'vek učené
a krásne, ako len chcelo, nemohlo ma cele za—
ujal.“

Láska ku Krisl-ovi' bolo dedičslvo, vkloré ne
možno slralil' a ktoré Monika dala synovi. Vo
všetkých poblúdeniach svojho hriešneho živola
osiáva povd'ačný svojej maike — a iu je jej naj
váčší význam v *kresfansikom hlbokom základe.
Nikdy ho neo-pusli Viera v jeslvovanie Boha a
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v riadenie božie. Boh stoji už na začiatku živo-ta
diet'at'a a konečné obrá-tenie mu'ža bude len
návrat k nemu. Mat—kak tomu pripravuje cest-u
modl-itbou a slzami, obet'ami a bojiami, prosba—
mi- a tichost'ou.

No najprv vystúpi pre Moniku d—opopredia
čisto prirodzená starostlivost: školenie vel'mi na
daného chla-pca. Či sa nevodí práve tak mno
hým nábožným matkám, ktorým večná spása
detí istotne leží na srdci? — Vo vrelej ctibaž-,
nosti umož-nit svojmu synovi za každú cenu
všestranným »vznešenýma vzdelaním žiarivú ži
votnú cestu rečníka, alebo učitele rečn'íctva,
plnú výhliadok, sa Monika vonkoncom shodo—
vala s Patriciom. Či n-epočuli, že réto—risa stali
najvyššímivštátniškmi a že si získali slávu a ma
jetok? — Ci se nestal jeden, tiež Atričan, _vycho
vávatel'om cisára Marka Aurélia? A inému, Vikto
rinovi, postavili dokonca v Ríme i sochu na rí-m
sko-m torume! Akú budúcnost' si tu m-ohli vy
mal'úvat pre Augustína?

Niekol'ko rokov navštevoval I'udovú školu v
rodn—ommeste. Chlapec, čo sa rád ihral, nebol
nijako vzorným žiakom; mal »odpor proti ve
dáma. Mechanické, len pomaly dopredu p-o-stu
pujúce vyučovanie nudi-lo jeho čulého ducha.
»S nevól'ou som znášal nátlak vyučovania, a
predsa nátlak mi“bol dobrý.“ Vel'mi prísny po
riado-k — často ho moc-ne zbili — nepris-pel na
pozdvihnutie jeho učenlivosti.

Ešte po štyridsiatich rokoch porovnáva učite
l'ovu palicu s nástrojami, ktorým mučili prvých
krest'anov. S detskou dóverou sa modli-l usužo
vaný chla-pec k Bohu, aby ho predsa ušetril
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lreslov. Keď polom nebol doma vy-počuiý, pla
kával, pri čom diospelí, ba i jeho rodičia, ho na
jeho vel'kú bolesf vys'miali. I jeho matka mala
málo porozumenia v lom prípade pre cillivé
dieťa, ako lo zodpovedalo všeobecnému poní
maniu jej doby.

0 čo krajšie, ako škola, se videly chlapcovi
hry s lopiou & o orechy, radoslné blúdenie po
poli a v rk'roví, lapanie l'ahkookrídleného lesklé
ho vláka, & póvab živola na uliciach. Ako ho
lákaly roz-právky, povesii a prípoviedky!

Auguslín rozpráva o sam-o—pašnýchkúskoch, o
rozkoši zo zápolenia a o vrelom lúžení po di
vadlách, »králochvíl'a dospelýcha, kto-ré sa vo
vzrušenej žiadosliv-osli- usiloval napodobňovaf.
Malými darmi, kloré ukradol z pivnice & kuchy
ne, usiloval sax získaf si spoločnosť prialel'ov.
Hoc úzkosf a klamsivo nenávidel z hl'bky srdca,
»klamal rodič-ov, vychovávalel'ov & spoločnikov
nepreslajnými výhovorkamia v márnivom úsilí
vyznamenaf sa.

Pairicius se nad lým zasmial. Prináležal on asi
k lým, čo dávali chlap-covi zásadu — žif predo
všelkým zemi & dosiahnuť vo svele šiebolavým
umením česf a bohalslvo. Aj Mo-ni'ka žičila svoj
mu miláčkovi, ale inou cesiou. Zarmucovala se
a zloslila sa pre jeho chyby, napomínala ho, aby
sa polepšil a hrešievala ho, ak ho pri nich pri
chylila. Ale v prílišnej zh-ovievavo'sli odhliadla
od iných lreslov, hoc nemela vóbec nič profi
prílišnej prísnosii v škole. Tým viac nás udivuje,
keď myslela s povd'ačnosi'ou na svoju prísnu vy
chovávalel'ku. A tak skoro začala slrácaf vplyv
na nesláleho chlapce.
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Keď dvanásfročný vychodil l'udovú školu,
poslali ho na gymnázium do Madaury, kiorá
bola vzdialená niek-ol'ko hodín cesty. Madaura
so svojimi silpovými chrámami, iriumfálnyimi ob—
lúkmi a halami, bola oddávna siredis'kom rim
s'kej kuliúry, kde prekviialy vedy a umenia. Či
nás udivuje, že Augusiínova duša, smádná po
kráse, »prilipla ku prachu sivorveniaa? S vel'kým
zápalom sa zahrúžil do básnických die-l. K ne
skroinej rozkoší z hier prisiúpila horúca ciibaž
nosf, vynikn-úf, povzni-esf sa, vyšvihnúi' sa; páčif
sa učilel'om a spolužiakom bolo preň-ho vledy
»najvyšším živoiným pravidloma. Tak se dal
sirhnúf k nečesinosii v hre a k o.povrhova'čným
rečiam o iných. Za každú cenu chcel sa siaf
siredom kruhu s—poločhi-kov.Mohol byf voči nim
plný milej, sir-hujúcej srdečnosii, sial sa vša'k pri
najmenšom odp-ore prchkým. Budúci opanovaiel'
duší vyskúšal už liež moc svojich slov na nich.

Augusiín sa siýkaval bez rozdielu s pohanmi
a kresi'a-nmi & rád sa zúča-slnievalvna rozlopašných,
smysly loč-aru'júcich pohanských slávnosiiach.
»Mával som radosf v ohavnosiiach, kiorých sa
dopúši'ali l'udia v hrách na počesf bohov a bo
hýň.<<

Keby ho bola malka pri tom videla! Kým zo
začiaiku, pamállivý jej snažných napomínan'í, pa
máial na to, zachovai' si život nepoškodený, za
iemňovala v ňo-m neviazane -prepu=kujúca smy
selnosf vždy viac a viac jeho vnúi-orné sveilo
pre nad—prirodzené hodnoiy, 'kloré boly Monike
drahé. »Sosluplowal som do hlb—kyvnízkeho krásna
a nachádza! iam uspokojenie.<< Kied'že i učiielia
sa pridržiavali z váčšej časii slarej viery v bo
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hov, bolo celé ofkolie málo priaznivé kresfan
skému mladíkovi živej obrazolvorno—sli a horú
cich lúžiacich smyslov. A tak sa slalo, že sa viac
a viac vzd'al'oval od kresfanskej vie-ry a jej naj
dóležilejších požiadavok. V »svella sa šlíliacom
I'ú'boslnom zaliečanía, do klorého sa jeho srdce
ani nezamiešalo, márnil svoje mladé sily a han
bil sa, ako zaoslával za svojimi prialel'mi v han
be. Prefo vymýšl'al neresli, aby sa z neho ne—
vysmievali ako zo slabocha.

Keď mal šestnásf ro-kov, dokončil Augusfí-n
šlúdiá v Madaure. »Teraz mali zohnaf proslvri-ed
ky na pobyl vo vzdialenejšom Kairl'águ, p-ri čom
sa olec viac radil svojej cfižiadosfi, ako svojho
majel'ku... Ako sa ja vyvíjam a ako je posla-'
rané o moju čislolu, o lo sa 'mój oiec neslaral
v-o svojej obchodníckej horlivosti,<< sl'ažuje sa
neskoršie. »Mal som byt' vzdelaný a výrečný.
Bol som však zdivočelý, bo som odfahol rol'u
svojho srdca zpod lvojej ochrany a slarosllivosli,
ó, Bože mójla

Kým sa zohnaly peniaze na vysokoškolské šlú
dium s pomoc-ou i'sléh-o velkodušného priaz
nivca, bohaiého Romaniána z Tagasřy, musel
Augustín sirávil' skoro rok v rodičovskom dome
v záhal'ke — a lo práve v najrozhodznejšom a
neibez'pečno-m prechodnom veku z chlapčenské
ho do vmladic-keho veku.

So smúlkom a l'akom pozorovala Monika le—
lesnú a duševnú zmenu, klorá sa s ním diala.
Predsa mu prenechala, ako i ofec, úplnů slobo
du v hrách. Prelo i na ňu sa vzl'ahuje Augusií
nova výčilka vo Vyz-naniach: »Mieslo aby pre
došlé prísne vedenie na uzde múd—rozmierňo
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vali, lak vol'ne ho nechali vyrazíf, že som po
behoval vpravo a vl'avo.<< Horúci oheň jeho
africkej vlasli a olcovské dedičslvo začaly v
ň-om póso—bif, plné lajomnej sily. S jedna.-ko sla
rými rozpustenými súdruhmi viedol živol divo
prekypujúcej mladíckej rozkoše a hríechov.
lhrali sa, hýrili, lúl'ali sa, nezried-ka lrávievali
noc na verejných mieslach & vzbudzovali zlosf
a pohoršenie. Čo zmohly slová uslaroslenej Mo
niky proli skazonosnému vplyvu nepravých pria
lel'ov? »Trne zle-j žiadoslivoslia premeníly cel
kom Auguslína. Olec vo všelkom videl len mla
dícku slrešlenos'f' a lešil sa zo svojho syna, čo
do-zrieval v mužsko—sf. Ale malka »sa lrlasla v
úzkosli a v sválej bázni a bála sa o mňa mýl
nych ciesl, po ktorých sa všetci uberajů, čo sa
k lebe obrália chrblom, ó, Bože, a nie lvárou<<.

Videla nové nebezpečenslvo preňho a v ne—
uslálej horlivosli ho napomínala k čislole. Ob
zvlášť ho za-prísahav-ala, aby sa chránil cuclzo
l-ožslva. Ale ani jedno z jej slova »božích slova,
kloré sa vždy ozývaly v jeho ušiach, nevošlo do
jeho srdca. Ticho ju odbavil »slaroba—bským
láraníma. Proli svojim úzkostlivým prosbám a
svojim slzám myslela Monika ešle ai leraz na
prvom miesle na pozemské šfaslie svojho syna.
Podla krajového zvyku bol by si mohol hladaf
oporu už vledy v kresl'anskom manželslve. Ona
sa však obávala, že predčasný sňalok azda po
škodí jeho živofnej cesle; prelo nenaliehala na
10. »Zanechala lo zo slrachu, že sa pulá manžel
slva slanú prekážk-ou pre jej nádeje na vzdela
níe a učenosl', čo rodičia vel'mi zdórazňovalía;
olec z márnšvosli, malka liež, bo sa nazdávala,
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že ho šlúdiá povedú k Bohu. (Tak aspoň uzalvá
ra Auguslin, rozpomínajúc sa, z pováh obidvoch.)

S úzkosllivý-m, chvejúcim sa srdcom dovolila
Moni-ka odisl' synovi do Karlága. Čo sa z neho
siane vo vel'k-om mesie? Či iam azda neslralí cel
kom vieru? Ale neurobi-la nijaký pokus zdržaf
ho.

»Prišiel som do Kartága.“ piše Augustín o nie
kolko rokov nesko-ršie. V lých slovách sa ešle
jemne chveje obdiv malomešiiaka pre africký
Rím. Nové Kartágo, kloré Auguslus znova vysla
všl, súl'ažilo s Rimom, Aniiochiou, Carihradom a
Alexandriou v ligole a bohalsive. So žiariacou
nádherou svojich víl, chrámov, palácov, férm,
divadiel, svojou nádhernou polohou pri opálo—
vom »sfa lisícmi závojov pokrylo-m mori<<, svo
jim okolím záhrad, s vodami siriebrolesklými,
svellom '“prežiare-nými rovi—nami a modravými
v-rchami, svojím peslro mieša—nýmobyvalel'slvom,
svojim bujným zmákčilým živo-lom, svojimi leles
nými a duchovnými rozkošami bolo jedným z
nra'i-opanlanejších a z Inarjzvrrhlejšich miest pohaln
ských čias.

Smyselný a po kráse lúžiaci' mladík podlaho-l
naozaj jeho čaro-m, bo nemal nikoho, čo by ho
mohol viesl' a mu poradif. Romanianus ho sice
podporoval peňažnými proslriedkami a prialel'
sky sa ho ujal, ale nebol vodcom pre laků po
vahu. Vášeň pre hry a divadlo opanovala cel
kom Auguslína. »Ešle síce nemiloval, ale iúžil
po l—om,aby miloval . .. M i l ova f a byl m i
lova nýa sa mu čoskoro videlo ako jeho uclie
vaným bá-snikom sl'a hlavný ciel živola. Vrhol
sa do lás'ky s celým vášnivým ohňom svojej po
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vahy, lušiac nejasne, že nijaké slvorené svello
ho :nemóže uspokojil.

Práve lak, ako mnoho iných, viedol olvorene
nemravný živol. Ako aj by mohol odporoval
vo »Venlušinom K-arl'água (Carthago Venreriis),
k-de »so všelkých sfrán okolow neho hučalo
nvereslné obcwhodovanie s lásk—ou<<,kde ucfie
vali slarú lenick-ú bo-hyňu Thaniď pod menom
»nebeskej pannya (Virgo caeleslis) službou smil
slvar!

O .lýchlo ro'koch píše Augusl'ín s hrózou a s
od-porom; predsa však možno predpokladal', že
po svojom obrálení v niečom zveličoval z po
kory a skr-úšenosli svoju zvrhlosf. Donalislický
biskup Vi'nc-enlius si naň po lridsiafich rokoch
spomina ako na mladíka, oddaného šlúd'iu, usi
lovného, mravného. Na každý pád opalroval si
vždy vonkajšie slušné správa-nie, odv-rálil sa od
»l-aíkzvainých rušilel'ov, čo drzo slrinehli na mrav
nosf neskúsenýcha a pridal sa k malému lkruhu
prialel'ov, : klorého získal navždy dvoch zo svo
jich žiakov: energického-, praktického Alypia a
jemného, šl'achelne smýšl'ajúceho Nebridia, klori
boli a-ko on horliví hl'axdači' pravdy. Obidvnaja
spolu pre-žívali jeho slupňoviťlé obrálenie, dali
sa prijaf do Cirkvi a mali obzvlášť srdečný po
mer k Monike.

P—omalysa prebudilo Augusfin'ovo srdce k láske
k ženám, Žil v zakázanej spoločnosti s velmi mi—
lovanou dievčinou z nízkeho slavu, kto-rej bol
ve-rný šlrnásl' rokov.

»Čo ako upadol do hri—ešnehoživola, do bie
dy hriechov, božie milosrdenslvo h—ozdaleka
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obkl'účovalo a chránilo ho, aby sa celkom nevy
žila v smyselných roz=k=ošiach.Patriciov sy-n akiste
z-dedil od matky vól'u k duchovný-m vecia-m. Ne
únavne bažil, ako ten, čo má smád po prameni
pravdy a bojoval o mravnú sivlu.S neuveritel'ným
zápalom srdca túžil po nesvmvrtel'nej múdros-ti.
Kým čítal dielo »Ho—rten'siusa, ktvoré ho hl-boko
dojímalo, & v ktorom bola reč -o láske k skutoč
n'ej múdrosti, sám si ešte neuvedomujúc, po prvý
krát zat-repotal krí-dlami, aby sa o'dvpútal od po—
zemského a vzlietol nazpět k Bohu. Ak čítal o
pravde a jej nepomíjajúcej kráse, ozvaly sa na
polo zabudnuté hlasy v jeho duši. Či mu neroz
právala zbožná matka v dňoch jeho mladosti o
Kristovi, ktorý sa sá-m menoval pravdou a tiež
cestou k nej? A tak vp'lyvom materskej výchovy
si-ahol za svátou knihou, v ktor-ej je reč o Spasi
tel'ovi, o tej ceste, »nemohol sa však do nej dat',
bo sa ešte nenaučil pokorne sklonit' hlavua.
Vznešená jednoduchost svátého Písma sa videla
nastávajúcemu rečníkovi nedóst-ojná, aby sa čo
len porovnala s obdivovanou nádhernou rečou
Cicerona.

Augustín, ktorý sa asi v osemnástom roku stal
otcom, nie sice s ra'dost'ou očekávaného, potom
všašk nežne milovaného syna, Adeodata (Adeo
datus—od Boha dálný), si nemohol dovolit' már
nit' celý svoj čas .ro'zkošami & výstredvnost'ami.
Musel se učit', aby sa pripravil na svoje budúce
povolanie ako advokát, s-právny úradník alebo
učivtel'rečníctva, keďže bol chudo'bný.

Už v prvom roku svoj'ho pobytu v Kartágu
(371) stratil otca. Matka, hoci bola zarmútená,
bola Bohu velmi povdačná. Či jej nedal v noci
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žial'u pre poblúdeného syna obrátením jej muža
úteš-ný dókaz svojej všemocnej pomoci?

Pomocou verného Romani-ana podarilo sa jej
odstránit' s cesty všetky peňažné t'ažkosti Augustí
nove. Aby neži-adal od matky vel'a, le'bo sa mu
sela starat' a-j o iných súrodencov, pisal verše a
dával hodiny. Skoro sa stal svojimi nezvyčajnými
dobrými úlorhalmi prvý v šk-ol-e. Úspechy popu
dzovaly jeho ctibaž'nost' čím d'alej tým viac a boly
prvými poslami jeho túžobne žiadanej budúcej
slávy.

Nepo'kojný hl'adal pravdu v mnohých pople
tených sektách, ktoré sa rozširovaly v Kartágu.
Nepost—ačovalyjeho vysokému snaženiu. Koneč
ne našiel jeho sem-tam zmietaný duch nábožen
ský náukový systém, ktorý najviac vyhovoval
jeho rozumu a neprekážal mu v jeho smyselnosti.
Pridal sa k nebezpečnej, blúznivej, poipletenej
tajomnej náuke' manichejcov, kto-rá pochádzala
z Východu. Verili v dobrého boha svetla —
ktorý teda nijako nebol čistý duch, ako krest'an
ský Boh, ale bol vytvorený z látky, hoci vel'mi
l'ahkej — a v zlého boha temnoty, ale nie v
konečné vít'azstvo dobra. Popierali božstvo a
skutočné človečenstvo Kristovo. Že o-n bol len
prorok, poslaný zo sveta svetla na zem, aby pri
vádzal l'udí k pravde. Že vzal len zdanlivé telo
a že nezomrel. Mani, babylonský zakladatel'
sekty, je Kristom prisl'úbuený Paraclitus (Utešitel')
a má doko-nčit' jeho dielo. Ukazuje cestu, ako
móže človek v sebe oslobodit' svet-elné prvky
od tmavých a tak sa vykúpi, totiž askézou a bez
ženstvom. Augustina získala pre manichejcov
náuka o svetle a temnotách, slorboolné, zdanlivo
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vedecké skúmanie Písma, jarmočné rozhlasova
nie, že dávajú pravdu, nie však zjavenú, ale do
kázatel'nú; nárok, že oni sú správne chápaným
krest'anustvom a s vonkajšou prísnost'ou spojené
uvol'nenie mravov, keďže človek, ako nositel
temných prvkov, nie je zodpovedný za hriešne
skutky svojich nižších pudov. Ako znamenitý a
pohotový rečnik, Augustín vedel vždy umlčat'
sv-ojich protivníkov na náboženských schódzkach
a dostal »skoro odkvitajúci vít'azný veniec slov
:ných hádoka. Tieto úSpechy boly p-reňho jed
ným dóvodom, že ostal pri manichejcoch devát'
rokov ako »poslucháča (popri tom “boli i »svátía
alebo i »zasvátenía). Neskoršie sa vysmševal z
ich hrubej, smyslenej a smiešnej náuky o vy
kúpení.5

Po skvelom zakončení svojich štúdii vrátil se
August-in roku 375, pozvaný Rom'aianom za
vychovávat-ela jeho syna Licencia, nazpět do
Tagasty. Ako ho asi prijme ma-llka, tá horlivá
krest'anka? Tera-z, keďže bol ešte viac naplnený
bláznovstvom sveta, a k tomu ešte »kráčal ďale
ko od otcovského domu božíeho<<ako predtým?

Monika, odkedy ovdovela, svojou vierou a
svojí-m životom robila »všetku čest' menu Kristov
mu... Bola služobnicou tvojich služobnic. Kto
z nich ju poznal, ó Bože, chválil, uctieval a mi
loval v nej teba vo vysokom stupni; bo spozná
vali tvoju prítomno-st' v jej srdci po ovoci, ktoré
dosvedčova-ly jej sváté správaanie... Často a
rada dávala almužnu a preukazowala twojim svě

5 Tak píše napríklad, že doniesol „svátým“ jedlo, v ná
deji, žez toho pripravia vkuchyni svojho žaludku anjelov
& bohov, ktorí by mu priniesli vykúpenie.
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lým službu a úclivosl'. Nikdy nezabudla položil'
svoje obele na lvoj ollára. Žlila lak, alko lo- po
žadoval sválý Pavol od opravdových vdóv. Prav
depodobne neprevzala, ako niekloré z jej dru
žiek, dajaký úrad v Církvi, ale oslala Slobodná
kvóli Auguslínovi, s klorým v nasledujúcich ro
koch zas bývala spolu. ——Ako sa lešila na jeho
návral domov! Ale on sa vrálil alko smrlel'ný ne
pri'alel' Ci-rkvil Boj o Palricia sa leraz Molnike zdal
ako predluchou bolestného boja srdca o syna.
Celá Tagasla čoskoro vedela, ako je 10 s ním.
Ešle hlbšie, ako mraV'né poklesky Auguslína, je
ho zakázalné spojenie se ženou,6 ktorá nebola
z ich slevu a klo—rej,ako sa zdá, se Monika cel
kom slránila, ju bolelo, že sa on pri-klonil k uči
lel'om bludu. Obávala sa, že sa lým zniči'a aj
korienky jeho virery a že svojou príl'a—žlivoupo
vahou, svojou zvodvnou výrečnosfou aj iných
»získa pre ich póverčivé a skazonosné ro'zpráv
kya. Auguslín síce miloval malku, bol liež, ako
sa povie, dobrý syn, ale len sa smial : jej sla
roslí a výčiliek. Aký lo zármuloik pre Monikul
Zdalo sa, že už nemá ni'jaký vplyv naňho. Boly
prvé roztržky. Moni'ka vášnivo hájila slarú vieru,
nevyráslla však proli učeným rozumkárskym a
ušlipačným prolidóv'odo-m Auguslí-na. Po darom
nom va-rova-ní a „prosení vyhrážala mu v hne-v
livej bolesli, že mu odoprie »z odporu a hnusu
pred jeho bohorúhavými bludmifu spoločné bý
vanie a slr—avovanie.To by bolo, pravda, vyvo
lalo v-el'ký údiv v meste! Ale či mala inakšie ko

“ Ak v lakom pomere bola spozorovaná forma kresfan
ského manželslva, vledy lolak prísne neodsudzovali, ako
to robí leraz Církev od tridentského snemul
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nal'? Či nepovedal svělý Ján, že kacírom má sa
odopriel dokonca i pozdrav? Ale kam by bol
šiel vyhnaný? Romanianus by ho bol islolne s
radosl'ou prijal. Ale či by nebol len neveriaci a
nádherný dom pre Augustina plný nových ne
bezpečenslví? Plakala preňho »viac, ako plačú
malky pre lelesnú smrl' svojich deli; bo vo viere
a v duchu, “klorý mala z Bo-ha, predvídala smrl'
svojho syna.. Slzy, čo prúdily z jej očú, skrá—pa-ly
všade, kde sa modlila, podlahu<<.

Tu poslal Bo-h bezradnej úlešný sen. Videla sa
sláf na drev-enom meradle. Nádherný mladík šiel
jej v úslrely a milo sa na ňu usmieval, kým ona
bola od žial'u skoro ako zlomená. Pýlal sa na
dóvod jej žialu a jej denných slz. Odpovedala,
že pla—čeprelo, bo Auguslín je slralený. Tu kázal
jej, aby bola pokojná a vyzval ju, aby dala po
zor a sa pouzrela, kde je. Bo fam že je aj jej sy—n.
A 'keď si leraz všimla, videla, že on sloií pri nej
na lom islom meradle, Monika cílila, že je ob
divuhodne posilnená. Teda smela čerpaf nádej!
Kedy, a—ch,kedy svilne onen blažený deň?

Až dovledy musela maf lrpezlivosl' s blúdiap
cim, n-esmela ho odsolil', ale ho musela zahrňo
waf ešle váčšou láskou, ako doteraz. Či jej prišlo
v lej núdzi srdca s bolesfou na mysel', že ona
sama ho kedysi zdržovala pred milostným pra
meňom krslu? Vždy živšou vi'erou chcela da'l
večnej Múdrosli zadoslučinenie za svoje omeš
kanie a zaslepenosl' synovu.

Auguslín, klorý aj pri nábo-ž-enskiom odcudze—
n'í lipnul k malke, bol šfaslný pre jej zmenu
smýšl'ania. Ale keď mu rozprávala videnie vo
sne, vykladal ho vo svoj prospech; nesmie zú
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tat', ale s-tat' sa tým, čím je on sám; vidi ju už
aklo manichej-ku. Ona však nepo-mýlená a nevá
hajúc mu odpovedala s jej vlastn'ou jasnost'ou:
»Nie, bo m-nenebolo toto povedané: kde on
stojí, tam budeš i ty stát, ale: kde ty, tam i on!

Táto odpoveď sa dotkla Augustina viac, ako
sám sen, ktorým bola vopred oznámená náJbo-ž
nej žene radost', ktorej se jej neskoršie dosta-lo
tak mnoho. Bo až k vyplneniu sna malo uplynút'
skoro dev'a't' rokov, v ktorých sa syn »vál'al v
hlbokom bahne a v temnotách priepasti7. . .
Matfka, ná-de-jou síc-e oživená, nestala sa preto
lenivejšou vo svojich hodinách modlitby v pro
seni a vo vzdychaní<<.

Ešte dvakrát dal Bo'h vediet' vášnivej Afričan
ke, 0 ktorej povahe Augustín viackrát hovori:
Nie prudko, násilne, ale slzami, modlitbou,
trpezlivým čakanim na jeho zl'utovanie ziska
nazpět strateného.

Raz prosila podl'a svojej obyčaje ist'éh-o ná
božného biskupa, ktorý sa dobre vyznal vo svá
tých knihách, aby se snížil a pre-hovoril s jej
synlo-m, aby mu vyvrátil jeho bludy a aby ho
priviedol od zlého k dobrému. Tu odpovedel
mú—drykňaz, ktorý ho považoval nie za velmi
učenlivého a natúkaného: »Nechaj ho, uspokoj
sa tým, že budeš prosit' Pána zaňho. Na ceste
štú'dia pride k poznaniu, v akom je velkom &
bezbožnom blud-e.<< I on sám se dostal tý-m
istým spós'obom k pravde. Ked' sa ustarostená

7 Pripojujem se k tým augustinovským bádatel'om, čo
myslia, že póvodca — Vyznání —v svetle božom vidí dake
dy temnotu hriešnosti príliš čierno,najmá ak hovori o —
šialených výstrednostiach — svojej mladosti.
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týmito slovami nechcela uspokojit', ale plačom
a prosení-m ešte viac naň naliehala, povedal l'ah
ko netrpezlivý biskup prorocké slová, ktorými
naznačil j-ej duchov'né materstvo: »Opust' ma!
Ako ty žiješ, nie je možné, aby zahynul syn
tolkých slz!<<Či sa čudujeme, že Monika prijala
to prisl'úbenie ako hlas z neba a že Augustín
píše, že bol po'krst-e-nýhorkou vodou, ktorá vy
te-kala z očú matky pr-e-ňho?

Hoc sa s matkou smieril, nezost—al Augustín
dlho v Tagaste. Keď musel poc—hovat'vrelo mi
lovaného priatel'a z mladosti, ktorého p-riatel'stvo
mu »bolo sladké nad všetky sladkosti života“,
dúta-l, že skór nájde daleko od toho miesta, kde
bol zvyknutý hl'adat' strateného, pokoj pre svoju
ubitú, krvácajúcu dušu, a tak znova šiel do Kar
tága alko rétor a »predavač slo-Va. Bud' ho Mo
nika sprevádza-la, alebo šla za ním v nádeji, že
ho uchráni ešte pred hlbším pokleso-m do prie—
pasti. V každom prípade neskoršie nachodíme
ju pri ňom v Kartágu.

Nepríjemnosti v povolaní, nedóstojný život v
Kartágu, do ktorého bol predsa tak hlboko za
motaný, bezočivá drzost' študentov, jeho sklama
nie v ma-nicheizme, ktoré sa ešte zváčšilo rozho
vorom s ich najvýznatmnejším mužom, biskupo-m
Faustom, tiež tieseň utiect' starostliv-ej matke, čo
ho obt'ažovalo, daly Augustinovi po niekol'kých
rokoch dozriet' rozho'd'nutiu opustit' tak milované
a obdivované mesto. Nádejil sa, že v Ríme nájde
skór túženú slávu. »Ty si vedel, ó Bože, prečo
som mal íst' z Kartága do Rímaa, píše, spomína
júc s'i, plný povd'ačnost-i, »ale n\ezjawil si ani mne
ani mat'ke... ktorej srdcová krv s jej slzami vo

43



dne a v noci bola donášaná a'ko obela za mňa-.
Obdivuhodne skryle si ma viedol!<<

Monika, ktorá vylrvala pri ňom roky v úspe
chu a sklama-ni, vo vine a hriechu, “bola z-desená,
zarazená jeho úmyslom. Rím se jej videl a-ko
druhý Baubylo-n,kam klesne dieťa jej boleslí so
svojou skoro vyhaslou vierou, s—osvojou váš
ňami svieranou dušou, celkom do pri-epasli. Ešte
vždy nepoznávala, že božie cesly nie sú naše
cesly.

Trelí raz chcela viesf Auguslinov osud podla
svojho smýšl'ania. Na'darmzo prosí, plače a pýla
sna-žne, násilím sa usiluje odlrhnúf, zdvržal' ho.
Musí ho predsa slrážil', priviesl' k viere. »Chcela
ma maf pri sebe ako maulky,ale ove-la viac ako
mno-ho iných medzi nimia, piše Augustin, jemne
karhajúc pozemské v jej láske, súčavsne plný do
jalia nad jej silným ciluom \k nemu. Ako vždy,
rýchlo rozhodnulá Monika chc—e,poznávajúc, že
jej boj je bez výhladov, isf s ním do cudzej
krajiny, opuslif milovannú olčinu. Ak bola jeho
du-ša pre ňu slralená, lak aspoň by rada mala
jeho lelesnú prílomnosf. Horko plačúc odpre
vádza ho k moru.

Auguslín však chce byf svojím páno-m, pre
řrhaf všelky pulá a 'byl' celkom slobod'ný. »Keď—
že ma násil-ne zdržiava-la a chcela ma alebo pri
núl-if k návratu, alebo c-esloval' so mnou, oklamal
som ju a vyhováral som sa, že nechcem ospuslifl'
pria'rel'a, čo čaká na vielor, aby sa odplavil. Oci'oá
nil som matku a akú malku! Bezo mňa sa vrálif
domov váhala, nuž nalmá-havo s-om ju prehovoril,
alby slrávila noc v pamálnej kaplnke sválého
Cyprián-a, celkom blízko pri našej lodi-. Tú islú
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n-oc som všaik potajomky odcestoval bez nej —
ona tam ostala, m-odliac sa a plačúc. Čo iné od
teba, ó Bože, vynp-roso-val-a,ako aby si mi nedal
odcestovat? Ty však, kto-rý si chcel s-plnit' posled
ný ciel všetkých jej túžob, si sa nestaral, o čo
ona vtedy prosila-, bo si chcel na mne zrobit',
o čo ona vždy prosila. Dul vietor a nadúval naše
plachty a odtiahol našim poh-l'adom p0lbr-eži=e.<<

Monika od horúčosti a dušev-néh-o vzrušení-a
za'sp-ala v predsieni kaplnky a nez—badalaodchod.

Keď sa Augustín plavil ipo žiariacej pl—oche,
pod lesknúcimi sa súhvez-diami, ligotajúcou sa
mlniečnou cestou, v tichu nádhernej noci, bolo
mu fažko okolo srdca pre kruté oklalma-nie'v'ždy
milovanej matky. V duchu videl jej zútalé pre
bud-e-nie. Ale Marcialn, jeden : priatel'ov, ho po—
tešova-I veršom pohanského rimskeho básnika
Terencia:

»Deň, ktorý ti prináša nový život,
vyžaduje od teba tiež nfo-véhočloveka.“

Nik nemohol ved-iet', že sa tie slov-á i-nakšie,
ako boly mysl-ené, ukážu pravdivými.

V šedé ráno sa strhne Monika 2 nep-okojného
spánku. Tažké s=nyju trápily. Aký bude jej život
v cudzej kraijine? Či bude moct skutočne ochrá
nlit' Augustina? Keby sa bol aspoň tešil, že ona
pójde s nim! Ach, však ona jasne videla, že on
by bol radšej bez nej!

Rýchlo vyšla z kaplnky, aby sa odváží-la v bo
žom m-e-nena cestu — a vidí — nie, — to nie
je zlý prelud — sen, — že sa lod' vyipl'awi'labez
nej. „Od bolesti bez seba — bo však neve
dela, 'akej radosti bude tou cestou účastná, —
plakala a bedákala nad Augustínovou neverno
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sfou a ukrutnos'r'ouf'3 —'Chcela by ísf za ním pro
vlnách. Ako sa rozplýval v slzách, ak čílal, že
Dido, kariáginská král'ovná, sa nariekajúc dívala
na more za Eneom, klorý polaj—oumkyodišiel a
v nesmiernom bóli z rozlúčeni'a si vrazila meč
do srdca! Ale bol io l-en vybásne-ný ból', o n & le
raz stojí, jeho vlaslná malka, ovpusle-ná na brehu
a volá nariek-ajúc milované meno synovo, a'ko by
ho iým mohla priviesl' nazad. „Nariekajúc hlada
la di-el'a, klo-ré porodila s vzdychaní—m.V lých bo
lesliach sa prezradilo v nej Evino dedičslv-ol"

No dco b-ožej vóle odovzdaná kresfaunka sa čo
skoro vzchdpila. Ra—dzosln-ezrazni-e v nej v lej naj
i'ažšej hodin-e jej živoia sl-ovo a—n-jelavo sne: —
Kde sloi'íš ly, iu bude i on sláfl — Ako len v-rúc
ne ved—ela, odplo-rúčalra svoje d-iefa do božej
ochrany, v islej nádeji, že sa jeho milosrden-slvo
skloní k nemu, ak len vylrvá v svojom p'rosení.
„Polo-m sama odišla do svojej obvyklej práce."

Pravdepodobne Monika nemala úmysel odísf
do Ríma navždy. Či žila leraz v Karláqu alebo
v Tagasl-e, sama alebo s-o svojimi d-ei'm'i, nevie
me; islol-n-e sa cílila vel'mi opuslená. Tak lahko
sa napisaly slová: — Šla do svojej obvyklei den
nej práce! — Auqusfín, kiorý bol vždy obkole
sený prialel'mi, mal uslavične vzrušenia všelijaké
ho druhu, solva mohol uhádnul', ako fa ž k o jej
padl-o ieho zvdialenie a fažká iednolvá—rno-sf
všedného dňa po ta-kei lrpkej rozlúčk-e. Monika
nachádz—ala ú'r-echu a silu v nádeji. „Jej videnia
vo sne, o klorých sa Auquslín zmieňuje, si po

5 Na pamiafku loho vyslavili na lom miesle kaplnku,
o klorej je reč v úvode, — K slzám svělej Moniky.
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nechávala v svojom vern-om srdci a držal-a Boha
pred sebou v usl-avičnej modliibe ako jeho
písmo."

Písal sa rok 383, keď prišiel Auguslín do Ríma,
zlalého mesla. Býval u islého maznicheja, klo-rých
iasm bolo vel'a, hoc cisár Teodovzius rok .predlým
vydal proli ním najprísnejšie lresly.

Skoro fažko onemocnel pre nezvykle pod
n-ebie a „bol by šiel skoro do pekla." V bo—
ilesfnej opuslenosli oných dní se vracaly jeho
myšlienky, plné lásky a l'úiosli, k mafke, „ktorá
o fom všelkom nič nevedela, ale v dřal'kue sa
zaňho modlila." — „Ty si bol pri nej, ó Bože, a
vypočul si jej modlitbu, nedovolil si, aby som
dvojnásobne zomrel. Nevedel som, ako by bolo
vyzdravela, keby bola moja dvojilá smrť pre
razila viedy jej láskyplné srdce. Kde by boly
uslavičné, hojné, neprerušova-né modli—lby?Kde
inde, a'k nie pri lebe? Aby nikdy nevymeškala,
prišla dva'král cez deň, ráno a večer, do kosiola,
nie k planým rozprávkovým sneniam a babs'kým
lára'ninám manichejco-v, ale aby fa počula v ivo
jich kázňach a iy si ju počúval v jej m-odli-lbách.
Neži—ad'alasi ani zlalo ani slriebro, ani nejaké
neslále a pomíjajúce zemské dobro, ale spasenie
duše svojho syna. A či si mohol iy, skrze *kloré
ho miloslivý dar ona lakou sa slavi-a,opovrhnúf
jej slzami & nechal ju bez pomoci?. .. Tvoje uši
boly pri jej srdcil"

Svojej malke pripisuje Auguslín svoje vyzdra-.
venie. Nikdy neslralil presv-edčenie o zvlášlnom
bořom vedení, kloré mu zaslúžily Monikine mo
dlitby a slzy. Iba po svojom obrálení mohol cel
kom poz-naf — a s akou povd'ačnosl'ou io ro-bíll,
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— že mu ona svojou vyirv'alosl'ou vždy nanovo
z—aisfov—alabožiu zhovivevavosf. „Videl v Moni
kiných ulrpeniach p-osilňujúci liek, ktorý mu po
dávalo božie milosrd-enslvo v jeho nemoci
hriechov.9 —

Malka v ňo-m slelesňov-ala lásku dobrého Pa
sliera, klorá mu bola práve vl-edy blízko, keď on
sa sám najd'alej od nej vzd'azl'o-v—alsvojím ži
voiomŠ

Monika neč—akala dlho na návrai sira-ieného
syna-, ale šla za ním do jeho biedy. Či posledné
Augustinove zprávy jej prezrá-dzaly smúlok jeho
duše, či iušila jeho nemoc? Veď čo neuhádlne
milujúca maika, aj keď ju delí more?

Nai—slosa odhodlala 52-ročná žena „sil-ná svo
jou zbožnosfou," svojou nádeljou a svojou ma
ierinskou neoblomnou vól'ou, opusfi-f dom olči-ny
aj živoi, na kiorý bola zvyklá a nasledovai' vzdia
lené diefa obi'ažnou a nebezpečnou ceslou po
suchu & mori. Zdá sa, ako by jej Boh nechcel
dopriaf radosf zo sireinuiia. Prud'ká búrka pri
-ni-esla'za cesiy : Afriky do liálie dokonca aj lodni
kov do smriel'n—ejúzkosii. lba Monika, ako n-osilel
k-a božského poslania, neslrácala mysel', odvahu.
Chodila po lodi, soiva jednou palubou opalre
nej od jedného k druhému, polešovala všelkých
a sl'úbila šťastný príchod, alko jej to bolo vo vi
deni zjvavené. A lak sa aj sfalo.

Medzilým po kráikom porbyle v Ríme pozvali
Augmiína, plného všelijakých horkých sklama
ní, za me'slského učiiel'a rečníciva do Milána;

' 'Wunderle, uvedené dielo sir. 78.
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odišiel cisárským pošlovým vozom po Via Fla
minia na sever.

Dvor v Miláne bol kalolícky, hoc mal a-rianiz
mus v obl'ube. T-eda Auguslin videl po prvé, že
lá Viera nie je také ocpovážlivá a že může tiež
doniesf aj oso-h.

Vel'ká poslava biskupa Ambróz—asiála vledy
v siredisku náboženského a vóbec celého živoia
ci-sárovho sídla. Ambróz, pochádzajúci zo staro
rímskeho šlechtického rodu, syn prélekta Galie,
v-o vel'mi mia-dom veku slal sa mi-eslodržilel'om
Horunej llálie. Keď v roku 374 se prudko bojo
v-alo medzi 'k-alolíkmi a ariánmi o náslupcu milán
skeiho biskupa, l'ud v náhlom oduševn—ení jeho,
učenéh-o právn'ika vyvol-il za biskupa;10 a videl,
že sa nesklam-al vo svojich očakávaniach.

P-ohanský mesiský .préfeki Symmachus, sám
vel'mi si-redný Iivlerái,vyvolil ,pre úrad rélora azda
prá-ve n—eskresi'ana Auguslíena, zpomed—zi rolz
ličných uchádzačov, bo bol v olvorenuom literár
nom 'boji- s Am-brózo'm, s nebojácnou hlavou
italských kaiolí'kov, s najslávnejším cirkevným
kniežafom západu, 5 pora-dcom & ochrancom ci
sárovým. Ako by bol mohol lušil', že jeho chrá
nenlec po mál-o 'ro'k-o-vbud-e povkrsle'ný od jeho
prolivníka!

Auguslín lnavvšlev'oval každú n-edel'u kázeň ná
božného biskupa, „klorý na cel-ej zemeguli pa
lril medzi nejlepších." Chcel sa presvedčiť ojeho
povesii ako rečni'k. „Póvabn—osl' jeho prednesu

'0 Podobné pripady sa v skorokresl'anských dobách čas
lejšie vyskylaly. Vyvolení doslali polom vysviacky rýchlo
za sebou.
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h-o'"polešila," ak s ním porovnal záplav-u slov
manichejcov. „Plný pozornosti visel na 'slovác-h
jeho reči, lpre obsah bol l'ahoslajný, ba opovrho
val ním." Ale pomaly so slovam—iprenikal do je—
ho ducha i obsah. Kalolícke učenie sa mu už ne
vi'delo l-aké nerozumné ako predlým, a musel si
priznal, že sa „aspoň dá obra-ňoval"'. Ai osobne
sa sišiel s Ambrózom, klorý ho sice „p*rijal ol
covsky a velmi b-iskupsky sa lešil z jeho rpresfa
hovan-ia," mal však preň málo volného času.
„Nevedel, ako v-o mne hvorí," piše Auguslín, ako
v skrylej sf—ažnoslil;„vledy by boli vo mne našli
žiaka, nadaného a učenlivého ako nikoho iného,
len keby s-a nieklo bol chcel námahal' ma po—
učovaf."

_Auguslín a Am'bróz mali rozdielne osudy vo-n
kajšie a vnúlorne mali rozdielne povahy, aby sa
mohli slať prialel'mi. Am-bróz bol Riman, vážnej,
pokojnej povahy, bez smyse-lnosli, mocný, ukáz
nený duch. Azdva sa ho Augu-slín, — rozdvojený
Alričan, .pilinýohňa a zápalu, vcelku ai obával,
lebo l'iež rozvahy velkorysého, pano-vačného
muža; b-o cesia :k nemu bola každému vo—l'ná.

Auguslínov pomer k manichejcom sa pozne
náhlu silne uvol'nil. Pomalý nahliadol, že
„o pravde len vždy vel'a fára'li slevami a
v mnohých hrubých knihách," kým „najvnúlor
_nejšie jadro jeho duše vrúcne za ňou lúžilo."
Teraz našiel odvahu konečne se od nich odlúčif.
„Úplné odmielol iným filozof-om sverif záchranu
svojej duše, bo „im chýbalo s-pásonosné meno
Krislovo." Ak d-oleraz „s nepokojnou horlivo
sfou" hl'adal pravdu, lak si leraz zúfal, či ju da
kedy nájde (ako pravdu popierajúci akademici,
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s klorými- sa slrelol už v Ríme). Rozhodol sa však
zoslaf ako kalechumen v Cirkv-i svojich rodičov,
v Cirkvi, v klorej mohol nájsl' Krisla, kým nebude
pred nim ležať jeho živolná cesia „v dajakej
s-rozu'milve—l'nosli."Talk pev'ne uviazala kedysi Mo
nika pulo- okolo svojho syna a Syna Bo—žieho,že
sa nerozlrhlo ani v hodinách, kedy ho ohrozo
valo zúfanie.

Keď sa v roku 384 malka a syn znova našli
v Miláne, Augustín bol dojalý a súč-as—nezahan
bený nad novým dókazom márn—olralnej lásky,
klorá mu bola darovaná. V hÍbke srdca lo oča
kával, — ako xby ináč mohol napisal, že jeho
pvrialel' Nebridius zanechal všelko, aby žil s ním
v Miláne, no bez 'nádeje, že jeho mal-ka pride
za ním! Ale že Monika bola skuločne lu a ani
jednýum slovkom nemyslela na jeho neláskavý
úlek, bolo predsa viac, ako mohol dúfal'!

Aby jej konečne ešle raz urobil radosl', po—
vedal jej, že nie je sice kresl'a'n-kal'olík, ale ani
malnichejec a myslel, že mi 'nečazkainej zplráve
vypukne vjasoll. Ale jej srdce sa *nechvelo v-búr
livej radosti, že vyhol -vnepravide, ale vo váčšej
odzovzdanosli a dóvere mu odpovedala, že ho
ešle pred svojou smrrl'ou uvidí ako veriaceho
katolíka"

Monika, lá rýchla, rázna, Boha'a syn-a l-ak vre
lo milu.júca Afričannka, sa ulišila v modlilbe, ulí
šila v Bohu, 'klorý vedie zvlášlnym spósobom
každé zo svojich deli. Jemu chcela leraz všel-ko
sveri'f' a už nezasahoval unáhleno. Mala neoch
vejnú dóvneru, že sa jej syn nemóže uspo'kojif
s lakou poloviča-losl'o-u; bo vedela: narodil sa k
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vi'ere a k láske a náboženským ma-lerslvo-mobjala
jeho rodiaci sa kresl'avnský živol.

Aby preň vy-pýl-ala celkové osvellenie jeho
lemnól, vysielal—a „ešle na'liexhavejšie prosby
k pra-meňu milosrd—enslv'aa ešle horlive-jšie po
náhl'ala sa do koslola, a visela na Ambrózových
ústech," v klorom videla mocného pomocníka.
Aké" šl'aslie by to s-póso-bi-loMonike, keby vedn'o
s Auguslín-om počúvala slová živ-ola a dala sa
a—koaj on „sladkými hla'smi koslola" dojaf a roz
nielil', onými hymn-ami a chválospevmi, kloré
Ambróz dal po prvé spieval', ako na východe
v milánskej bazilik-e. Teraz Augustín ocholne po
čúval malku, ak chcela s nim-hovoril' o kázňach;
leraz sa už nevys-mieval z jej námivelo'k proli
bludnému učeniu manichejcov. S úžasom si po
všimol, ak—o hlboko pochopila neuč—euna'žena
pravdy vi-ery, ako [neomylne kráča po cesle
pravdy, aké jasné a ulešujúce odpovede často
dáva-la na jeho \pálčivé olázky. Konečne Monika
začala znova .nadobúdial' nad ním vplyv; ale auk
mu nemohla pomócf, presvedčiť ho, lrpezlivo
očakávala nebeskú pomoc a osvielenie.

Mounika bola odjakživa vel'mi presná vo voln
kajšom vyk-o-náv-aní zbožniosli; prel—o ju znepo
kojovalo, že sa milánska cirkev v so-b-oilu ne—
poslí. Na jej na-lieh-anie—Auguslín opýlal sa na 10
Ambróza, hoc sa neodvažoval predložif vel'mi
zaujalému svoje 'vlaslné l'až-ké slar-osli a pochyb
n-osli. Biskup odpovedel, že v Ríme- sa iiež po
slil, v Miláne, kde lo nie je zvykem, lo nero-bí;
m-anlkanemusí na lom lrv—al',a*by' nedávala nijaké
p-ohoršenie. Monika se podrobila „v zbožnej a
pok-orn-ej poslušno—sli."
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Keď sa. dopočula, že bi—sk-upvšeobecne zaká
zal jej mí'lý domá-ci zvyk karov na hroboch, bo
sa “najviac podobal póverčivému 'ko-naniu poha
nov, „rada sa ho vzdala a naučila sa „pri'nášat' na
památné miesta mučení-kov namiesto koša 5 po—
zemskými plodmi srdce čistých m-odlitieb; aby
však predsa „oslávila spoločenstvo Kristovho
tela, tým viac obdarúvala chudo.bných." Augus
tín vedel, že sa jeho matka chránila vždy pri
tom zvyku všetkých výtržn-ostí a čudoval sa,
„o čo ['a-hšie jej padlo odsú'dit' vlastný zvy-k, ako
p-osudz-o—vat'biskupov zákaz." Pravda, v svojej
znalosti l'udí pripojuje: „Zdá sa mi, že by nebo-la
tak l'aihko svolila, keby zákaz nebol vyšiel od
Ambróza, ktorého milovala ako Pá—novho-anjela
kvóli moj-ej spáse; vedela, že skrze neho som
prišiel do sv-ojho teraj'šieho stavu ešte neroz
hodného kolísania a plná dóvery predpokladala,
že sa dostanem, čo aj cez nebezpečnú krízu
z choroby do plného zdravia. Monika venov-ala
Ambrózovi vysokú a vrúc-nu náklonnost, tú, ktorú
matka vž-dy prechováva k ochrancovi a záchran
covi svojich detí.

V tom čas-e ho prenasledovala ariá-nska cisa
rovná Justina pre jeho pravovernost'. „Tu bedlil
nzábožný l'ud dňom i nocou v chráme, hotový aj
zomrief so svojím biskupom. Pri týchto úzkostli
vých nočných bedleniach bola Moni-ka medzi
prvýmí. Žila v mod'litbe... Ambróz si ju vážil
pre jej vonkoncom svedomité správa—niesa, pre
jej zápalistú horlivost v dobrých skutkoch a pre
jej časté navštevovania kostola; často, -ked' vi
del Augustína, „začal ju vychval'ovat', bla-hoželal
mu, že má takú matku."
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Ale Monika sa ešte celkom nevzdala všetkých
pozemských 'nádejí pre syna. Zas chcela ovplyv
ňovat' jeho život podl'a svojej vóle a dokonca
sa stala tvrdou voči iným. Spolunažívani-e s mi
lenkou Augustínovou v tichom záhradnom dome
(Romani-anus, ktorý prišiel do Milána pre akýsi
spor, ju pravdepodobne doviedol so sebou)
bo-Ia pre Moni-ku t'ažkou skúškou. Svedomie
krest'ain'ky 'bolo poranuené hriechmi, ctižiado—st'
matky bojovala proti prekážke jeho budúcnosti
ako vyššieho úra-dní'ka. Nepri-šlo jej vůbec na
mysel' upravit' p-o-mery uzavret-ím manželstv-a,
hoci tá žena bola aspoň -podl'a mena krest'a-n
kou. Vdova po rad-nom pánovi z Tagasty ne
chcela vziaf chudlonbnédievča, azda dálku prepu
stenú na slo-bodu, do rodiny. N-o je—dna!kodútala,
že sa jej modlitby za jeho o-brátenie sňatko-rn
so zbožnou krest'ankou rovnakého rodu rýchleejšie
splnia. Či Patricius neprišiel tiež takým spóso—
bom k s-paseniu? Nie n-eprávom predpoklada-Ia,
že jej syn odkladá krst kvóli svojej milenke; tiež
nešlo jej o ochabovanie jeho vášnivosti. Augus
tín dávno 'nehli-ad-ovl,že žena z nízkeho stavu sa
neho-dí do jeho životného postavenia. Žela'nívm
jeho srdce bolo priviest' domov „počvestným
sňatkom" boha-tú ženu a urobit' vel'ký dom. Ale
predsa sa ešte neodhodlal urobit' rozlúčku jed
ným r-ezom. Aby urobil koniec svojej nerozhod
nosti, vyhl'ada-la mu Monika nevestu, ktorá-, ako
sa zdalo, zodpovedá jeho a -jej žeia-niaum.Ale
bolo to predsa šestnást'ročné dieta, a teda
pod-I'a rímskeho práva iba o dva roky súca na
vyda-j. Augustín mal vtedy niečo vy-še tridsat'
roko'v, ale nikdy nerozmýšl'al — z-od-povedne
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času — o príliš velkom vekovom rozdiele a
oslafných okolnosiiach plánovaného manželslva.
„Vyznania" nepodávajúo nevesle nijaké
bližšie zprávy. Či sa jei obraz vznáša pred Au
gusřínom, keď sa králk-o pred Icrsřompýla, či by
ešle vždy nemohol „I'úwbii'krásnu, skro-mnú, uče
nú alebo učenlivú ženu so zodpovedaljúcim ve
no—m?"

Nadarmo usilovne prosila Monika „hlasilým
výkrilkom srdca denne Boha, aby jej zjav'il
videním davčo o budúcom manželsfve. Azda- vi
dela isfé n-ičo—mnépredslavy »o'braz-orvomosií...,
ale hovorila o nich s opovážvením; bo po
dl'a \nevypov'edalel'ného lvkusu, fldo-rý nemohla
opísaf sl-ovami-,vedela rozpozna-f, či sa jej Boh
zjavuje, či jej duša sníva." Ked'ž-e vředy oslal
nemý, musela by sa pýlaf, či sa mu nové spo
jenie pozdáva.

Konečne Augustín uslúpil „naliehaniu mařkya
priatel'o'v" (aj Alypius ho nasledoval do Milá
na), uchádzal sa'o mladú dievčinu a dosfa-l klad
nú odpoveď. Ako sa odhodlal zazpudi-f malku
svojho syna, 'k tomu ešte bez jej dieťaťa? Ako
zináša-I iodlúčeni-e šhnnásf'ročného Adeodaia od
nej? Ako mohlo byf Monike okolo srdca, klorá
sama fak sirašne irpela n-eprílomnosfou Augus
lína?

| ked' jeho prvšia vášnivá láska vychladla, aj
lak prijal Augusfín odf-rhnuďie od milenky, ako
„hlbokú ránu," bo jeho srdce ešte vždy li-plo
k nej. Tá žena odchádza z jeho živof'a so žiarou
šl'acheinosli a vel'kosii okolo hlavy; bo lá, kiorú
Monika považovala za nehodnú slať sa Augus
tínov-ou manželkou, ukazuje, že prevyšuje svoju
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prolivníčku v šl'acheďnom smýšl'anuí: Vrátila sa
nazpáf do Afriky _a sl'úbila Bohu., že nebude
palrii' nijakému inému mužovi.

A-ugusiín'nemal lol'ko sily urobiť podvoibne ako
lá., čoju odpudili; vzal si no'vú milenku „a zdvoj—
násobil lak svoje hriechy." Aký lo i'resl a aká
bolesl' pre matku! Nevedela už ni-jakého výcho—
diska z toho nového n-ešfaslia, kloré sama spo
lu zavinila. A lak ešle r-az znova sverila dušu
svojho anešťaslného diefanfa božiemu milosrden
slvu, „kloré je váčšie ak'o naše
srdce" (1 Ján 3, 20), kto-ré vždy pozná výcho
disko.

Celk-om blízko bola už hodina, keď je-j dal
z mnohých svojich d-o—bróldačo, čo prevyšovalo
všelky jej očakáva-nia. H-oc Auguslin myslel, že
cesta živola je mu navždy skryl'á, a lrápi-la ho
hrýzavá bolesl', že zo-mrie prv, kým “nájde pra—v
du, „Vpíjal do seba (skoro-nevedomky) vieru
kaiolíckej Cirk—vi-v Krisla deň čo deň vitac."

S Alyupiom a Nebrid-iom, klorí lak ako on, hla
dali alko žobráci blažený ži-vol — pod lým rozu
meli účasť na rabsolúl-ne-j pravde — prečíia-l nie
kolko k'níh n-ovopl-aloni-ko-v. Ich filozoiia mala
dačo spoločného s kresfa-nslvom: 'ňou poznával
Boha, hoci nie ako osobu, no jed-nalko ako čis
iého ducha, ku klorému pre jeho krásu Sia cíiil
prifahovaným. Ale fam nenaši-el Krista, [proslred
níka medzi Bohem a l'ud'mi.. Tie knihy ho ne
mohly poučif „o láske, čo slavia na základe
pokory, klorou je Ježiš Krislus." Keďže zavrho
vlal pýchu samovykúpeni-a a lúži—lpo milosli, zno—
va siahol, lenloraz „s váčšou lúžbou, po dó
slojných 'knih'ách, klo-ré v'nukol 'Duch sválý" a
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najmá po listoch od apoštola svatého Pavla a
„v.ni'kalvo mu to obdivuhodným s-pósobom do
duše," že osobný Boh sa ujíma skrze svojho
Syna hriešnika v milostiach, a že sa možno spo
ji't' s ním, len skrze l'ú-tost', miernost' a pokoru,
ak-o ju učil Vykúpitel', s tým, čo je jedine Dobrý.
Pavol, vel'ký učitel' prav-dy, vedie A-ugustína,
velkého mysli-tela, ku Kristovi, a tak rozhodol
o úplnom obrátení.

Augustín však nem-al ešte sily opanovat svoje
nesp-oko-jné srdce a zákon hri-ech—ovv svojich
údoch; bo „je dačo inšie zazriet' otčinu pokoje
s lesnatého vysokého vrchu, ak-o nenájst' ešte
ces-tu, a iné pridržiarvat' sa istej cesty, čo vedie
tam." Byt' bez lásky ženy zdalo sa mu „nadvel'
k-ou unúdzou." Ešte neip'oznal spásny' pr'ost'rief
dok, ktorý-m božie milosrden—stv-olieči tú slabost,
ale si myslel, že .osamelost' je vecou vlastnej sily.
Prri'arteliavideli „jeho horúčkovitú netrpezlivost';
naj-hlbši-enazrela do úzkosti a zmátkov synových
matka, bo jej rýchlejší dar pocit'ovania ženy,
váčšia láska a denne vzr-astajúca nádej prišly jej
na pomoc. Ako sa radovala z jeho návštevy
u ctihodného kňaza Simpliciána, učitel'a a d-u
cho-v'ného otca Amrbróz-ovho! A skutočne, keď

počul tvam Augustín o obrátení svojho krajana
Viktorína v Ríme, ktoré vzbudzovalo úžas, ktorý
raz odvážne vyznal svoju vieru pred všetkým
l'udom a zriekol sa rétorského miesta, „horel
túžbou zrobit' podobne ako on." Vikt—orinusbol
predsa vel'mi starý; na tridsat'dvaročnom ohni
vom AUgustínovi „leža—laešte príliš sladko t'ar
cha sveta;" bol ešte ako ten, kt-o-rému sa s—níva
a který vie: — P-rebu-dit'sa je krajšie, a'ko snlvat',
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ale lomu, č-o ho zobúdza, od-povedá: — Hned',
a-ch, hej, hned'! Nechaj ma ešie ir—ocha! Ale
„Hned', hneď" nemalo konca a „nechaj ma ešl'e
irocha" sa prefahovaal-o... „vedel som", píše,
„čo by som mohol od-povedaf' Bohu, keby mi
bol povedal: — Zobuď sa, iy spáč, vsia—ňzmřl
vých, a Krislus fa osvielil"

Č-oskoro poslal Boh kolisa—júcemu z la-jomnej
priepasli mi-l-osr-denslvasvojho posledného po
sla. Ponlicianus, vysoký kre-sfanský dósiojník,
Afričan ako on, rozuprá-val Auguslí—nvovi—o sval-om
Anfonovi, olcovi puslovník-ov, a o iných pu-stov
níkoch v egyplskej puslaviine, a-ko aj o vzrasia
júc-om počle l'udí, ktorí, idúc za ich .príkladom,
žili v úplnej samo-fe. Medzi nimi sú aj dwaja je
mu známi dóslojníci z cisárskeho—dvora vTreviri.

Mlčky, plná vonkajšieho napáiia, pozoruje
maika syna za lo'hho vyipra-vovania. Zbadá, že je
olrasený „v prudkom víchre" až do hÍbky svojej
hlboko zal-oženej duše. „Ako prežijeme lie dni,"
počuj—e,alko hovorí v prudkom vzrušení k Alyipio
vi, „bralovi svojho srdce." Polom ulečie do
záhnady.

Má sa ponáhl'af za ním? Nie, chce nechaf pó
sobii' milosi' samu. Celou silou svojho srdca pro
sí Pána milosii, aby konečne olvo-ril oči blúdia
ceho sveilu Krislovmu.

V záhrade sa Auguslín hodí pod figovník a
uvažuje o svojom živoie. Zahanbe-ný nad svojou
žalosln'ou slabosl'ou zvolá so slzami v očiach:
„ako dlho ešfe, ako dlho má sa hovorif: zajtra,
a vždy len zajlra? Prečo nzie leraz, prečo nie je
koniec mojej slabosli ešle v lej hodine?"
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Tu počuje zo susedného domu detský hlas,
Vezmi a čítaj! — Ako na boží rozkaz
roztvorí rýchlo Listy apoštola Pavla, v ktorých
čítal pred Pont-icianovou návštevou. Jeho po
hl'ad padne najprv na miesto: „Nie v hodova
niach a v pijatyke, nie v spálňach nečistoty, nie
v škriepkach a v nenávisti, ale oblečte si Pána
Ježiša Kristal"

Či nlepoukazujú tie slo-vá jasne ,na jeho po—
sta-vvenie?Či t-o nebola odpoveď Boha na jeho
otázky? Konečne sa cítil oslobod-ený od pút
hriešvnej žiadostivosti. V tej istej chvíli „bolo
jeho srdce prežiarené st'a svetlom najjas-niejšej
dóv-e—rya vš—etka temnota pochybnosti sa roz
plynula—."Od Viktorína nežiadal, aby sa zriekol
lásky k žene a manželstva; obidvaja už zasnú
bentí dóstojníci to dobrovol'ne priniesli Bohu
a-ko obetu, a aj on bol t—er-azochotný nasledo
vat' ich príklad, bo iba teraz porozumel, „že
nikto nemóže byt' zdržanlivý, iba komu to
Boh dá."

Radostnte to oznámil Alyplovi. Zuniaci-mi, po
tol'kých rokoch vel'mi silným citom napátými
slovami-rozpráva Augustín vo Vyznaniach,
ako zasvětil Moniku do svojho št'astia: „Od
tial'to sme šli k matke, a oznámili sme jej to:
ra—dost'ju naplnila. Rozprávali sme jej, ako sa
vec stala: ona plesá a jasá a hovorí: Chvála ti
bud', ó Bože, ktorý móžeš zrobit' viac, ako my
prosit' a rozumi-et'. . ., bo ty si ma obrátil k sebe,
takže som sa nepýtal už po nijakej žene alebo
po dajakej svetsk—ejunádeji sveta; teraz som
s ňou stál na tom meradle viery, na ktorom si

59



ma jej ukázal pr—edtak mnohými rokmi. V ovel'a
váčšej :miere si premenil jej žalost' v radost',ako
azda pri hre, viackrát opakovat: Tolle, lege!
ona sama chcela; a jej radost' bola ovel'a vrúc
nejšia a čistejšia ako tá, ktorú kedysi- očak-ávala
od telesného vnuka."

Po poslednej trpkej skúsenosti si už Monika
povedala, že jej syn sa móže dostat k nedele
nej odovzdan-osti Bohu iba úplným zrieknu
tím sa pozemskej lásky, ale nenašla odvahu mu
o tom hovorit'? Teraz sa stal Boh jeho silou.
Augustín ešte 'nemyslel, že -sa- stane kňazom;
azda matke sa vy-noril teraz v duši ten id.-sál.
No iste v rýchlom obrát-ení milujúca žena viiolela
Boha, dar milosti; s Ci-rkvou požadovala bez
ženstvo „kvóli královstwu nie'beskému" za do
konalejší stav ako manželský.

Všetko utrpenie sa teraz pre Moniku rozply
nulo na blažený pocit štastia a povd'ačnosti:
alko jasne “spoz-nala, v jasnom svetle tej chvíle
sa dívajúc na dlhé roky svojho zápasu, milosti
plné vedeni-e božie v živote jej syna! Ako vie
dol „o'pnravdivý pastier a strážca duší (1 Peter,
2, 25). Jej vlastné bludiace kroky s dobroto—uale
bo mocou podl'a svojich nevyzpytatel'ných plá
nov vždy znova a znova! Ešte mala oznámit
Augustí—nov-o správ-auniwesa mladej n-eveste.

Po temnostiach jej životného dňa chcel Boh
utrpením skúšainej žene da-rov-at' niekolko kzrát
krátkých, radost'ou prežiarených v-ečerných ho
dín.
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DUCHOVNÉ SPOLOČENSTVO S AUGUSTÍNOM.

— Můj život a jej sa stal jedným. — (Vyznania 9, 12).

Novoobrálený lúžil po živole v samole, aby
sa pripravil modlitbou a dókladným šlúdiom na
krsl. Jeho prialel' a kolega Verelkunvdus, milá &
velkorysá pov-aha, ešle nie kresfan, ale za ženu
mal kresl'anku, mu ponu=kol nablízku svoj ma
jer Kalssiciakum, ako mi-eslo pobylu. Prsná cho
roba zavdala Auguslinovi ví'laznýipopudz-rieknuf
sa svojej „slolice lži."

Začialkom prázdnin v oberačke hrozna vsep
l—embri 386 sa odobral s matkou a v_iacerými
kaf-echumenmi na lichý vidiek, klorý im bol po
lelnej hotrúčave a po mnohých n-epokojoch dvoj
náso-bne vílaný. Vcelku bolo iam deváf osób:
okrem Moniky a Auguslína jeho bral Navigius,
jeho vysokvo'nadcaný a zbožrno-sl'ou, alko aj či's-folou
srdca sa vyznačujúci syn Adeo-dalus, AIYlplUS,jeho
b*ralanci L'asiidianus a Rusfi-kus, ako aj menovaný
Licencius (syn Romanianov) a Trygecius, mladý
vojak. Til-o dvaja prispieva-li a-ko žiaci svojím po
plal'kom na výlohy pobytu. Nebridius, milovaný
prialel', nemohol prísf, bol však odškodne-ný
lislaimi.

Ka'ssici-a-kumuž nestojí. Podla Auguslínových
príležitoslných úda-jov můžeme si však v ňom
urobiť dlosl' presný obraz, liež aj o živole, kl'orý
iam viedli.

Prieslranný jednodu-chý dom ležal v póvab
nom, profi velrom chránenom kraji južne od
Komerského mora, v dnešn-ej Brianze. Jediný
prepych bol kúpel' s "líekárňou, kde boly islolne
isllpy a mozaikové podlahy, bez klorých si
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sotva možno pr-edstavit' rímsky dom v onom ča
se. Potk-any a myši v ňom pobehávaly zo záso
bárnví a z obilných sýpolk d-o izieb a ča'soxm ru
šily spáč-ov. Pod oknami sipá-l'ní tiekol potok,
ktorého jemný šumot dostával viac-menej opá
dajúcim listím v jeseni rozličný rytmus. Pred do
mom sa tiahol trávnik, kde tiene starých qašta
n-ov pozývaly čítat' alebo besedovat'. Pohl'ady
blúdily od vysočiny na tichý kraj, v dial'ke o-b
kolesený modrými žiariac-imi sn-ehovými vrchol
mi Alp s lúka-mi, pol'ami, vinicami a ovocnými
zá-hzra—dami, lesnatým-i vřš'ka-mi. a malým lesknú
cim sa modrým morom.

Nad n'enúteným spolužitím v tichom pokoj
nom kraji, v čarovnom jesennom lesíku pri-rody,
leží jemná večerná zora ant-iky, dačo z Vergi
nvovskej veselosti. Po Verekunidovrej predčasnej
smrti sa Augustín modlí vo vďačnej spomienke,
aby ho Boh odmenil za preukázané pohostin
stvo nepomínajúcim I'úbežným rajom.

Monika bola stredom malého priatel'ského
krúžku. Milo, vážne & jemne dóst-ojne viedla
mladých l'udí, modlila sa s nimi včas na s-vitaonwía
pri blikotajúcej večernej olejovej lampe žalmy
a nehanbila sa, ak bolo načim. vyslovit' im aj
pokarhanie. „Starala sa o nás," píše Augustín,
„ako by bola matkou nás všetkých, a slúžila
nám, ako by bola našou dcérou." V tom čase si
zvlášt' zamilovala svojho vnuka Adeodata. Vzala
mu matku. Či chcela teraz n-apravit' svoje ne
láskavé srprávawniesa? Čo niekedy neinachádza
la tialk bolvestne .na m-ladom Augustinovi, na
šla teraz na diet'at'u jeho hriechu: nežnú zbož
nost' a nezvyčajnú čistotu duše a tela. Ci ju ne
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maly slo-vá, ako lie z jeho mladých úsf, naplni'f'
údivom a radosfou: „Duša nie je naozaj cudná
a čislá, ak neobráli uprevne svoje o-ko na Boha a
ak iba na ňom nevisíl" Chlapec bafbičku fiefž
milo—v-a-l,ako sa uvidí jasne pri jej smrli.

Hoc Monika dobre viedla vel'kú domácnosf,
predsa si našla čas zúčastnil sa na náboženskom
živole a na filozofických rozho-voroch priaiel'ov.

Tu v Kassiciaku nebola len ochrankyňou a
prímluvkyňo-u svojho syna, slala sa aj jeho du
chovnou “spolupracovníč'kou. Sžíerajúci nepokoj
o jeho spásu uslúpivl hlbokej spokojnej radosti.
Vel'kosi' jej duše, sila jej viery a lásky, jej v Bo
hu dozrelé povnímanie živoia v spojení s jasným
rozumom nahradzovaly lo, čoho se jej nedosta
lo vo vlaslnom odbornom vzdela'ní a dala sa
si-rhinúl' spolu s-o svojí-m geniálnym synom do je
ho vysokého vzlefu myšlienok. Odvfedy bola
spojená so svojím diei'afom všelkými silami svoj
ho srdca. Teraz „koniec jej života je prežiarený
vnútorným spoločenslvom duchov s ním, sobrá
leným, klorý jej bol novo darovaný.

Na radu sválého Ambróza začal Aug-usiín
s-o šlúdi'um sválého Písma. S Alypio-m v príio-m—
nosli maiky čílal knihu žalmov a bol sirhnulý
k zápalislému oduševneniu. Tu našiel, čo dojí
malo vnúlro jeho srdca. Vrúcne sa řešila Monika
nad ohnivým vzlelom jeho mladej viery. A'kisle
ho upozornila na žalmy, kloré boly pre neho
najprimeranejšie a vysveil'ovala mu ich: „bo on
bol v opra-vdivej láske ešie nováček," aj Aly
pius, kým ona skrývala pod svojím ženským zov
ňajškvom „mužskú vieru, islo-lu slaroby a nábož
nosl' =kresfanky."
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Augustín, ktorý bol predstaveným ludí na ma
jeri, včas ráno rozdelil nádenníkom ich prácu a
ráno potom venoval čítaniu žalmov. Na obed
shromaždil okolo seba svojich pria-tel'ov, ak bolo
pekné počasie, v.on'kupod hustými košatými stro
mami, za zlého počasifa v lekárni kúpel'ného do
mu, ktorého teplý vzduch osožil jeho chorým
-p|'úcam. Čítavali Vergila (klasického básnika,
ktorý bol u k-rest'anov obzvlášt' obl'úbený) alebo
Cicerona a mnoho hodín strávili v čulom a váž
nom rozhovore o filozofických otázkach; Au
gustín totiž žil aj po svojom podrobení sa Kristo
vej autorite, „od ktorej sa už nikdy nechcel' od
kloni-t', bo silnejšiu nenachádza|," ešte celkom
v putách „múdrosti." Dakedy pokračovali v roz—
pravách aj pri večernom stole, alebo aj v noci.
Ak Augustín uvažoval v bezsenných hodinách
o pravde, bol rád, ak, jeho spoločníkov v spán
ku, Trygecia a Licencia, zobudrili ma'lí noční
hostia, prudký Ieják a mesačné svetlo,a hneď za
počal s nimi rozhovor. Raz, keď vyšlo slnko
v pl-n-ej svojej žiare, pokračovali na lúke.

Ponajviac sa „Rozhovory“ začínaly malý
mi bežnými vecami z o=kolitého sveta, bezvý
znamnými udalost'ami, alko kolhutím zápas-om, ne
pravidelným šumotom potoka, alebo tiež dielami
„Georgioa" a ,.Buculi.ca", tými Vergilovými básňa
mi, ktoré ospevujú život na vidieku. Podl'a formy
sa rozhovory opierajú o dóvtip-né.o»krašlenéa—
ako je vidiet' — rozvláčn-e rozhovory starých
tilozotov. Ak je v nich málo z myšlienkového
krest'avnského pokladu — „dýcha'jú ešte pýchou
školy" (totiž sú naplnené nov-opl-atonickými ide
ami), tak sa usilovali príst' k-u konečnému rieše
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niu v kresi'anskom duchu. Hovorilo sa „o vše
i—kom,čo sa videlo užil-očné", o blaženom živ'oie,
o Bohu, o bož-ej Prozreiel'nosli, o duši a jej po
ire'be prav-dy, ako aj o nemohúcnosii filozofie
úplne ju uspokojil. Uprosiured hl-bokých dómy
selných úvah zaznel časlo žari a smiech. Nako
niec prelriasali lu aj oiázky významné v l'ahkom
ióne. Augusiin bol veselý ako nikdy prediým.
Boží pokoj, „za klorým horel", no opanoval.
Mohol sa však iiež zar-mucovai' pre svojich ne
siálych žiakov, a raz rázne vyzval r—ozirž'iiého
Licencia, kiorý písall báseň „Pyra mus a
T i 5 b e", aby zachovával |po'ri'adok.

Malka, podla jeho vóle, ak jej io bolo práve
možné, mala sa iiež zúčastnii' rozhovorov, bo on
poznal jej ducha, roznieieného pre 'božie veci.
V obidvoch rozhovorech, ikforé rýchlopisci pres
ne zaznamenali, „De ordine" (O poriadku)
a „De Beala Vila" (O blaženom živoie),
vhodne, vol'ne a pri-rodzene Moni-ka zasahuje,
pri tom však lak múdro, že poslucháči boli sirh
nutí k úžasu a k obdivu a Auguslín sa vrúcne
i-ešil z maiky.

Zaiial' čo iné u'siú-pily pred čislo duchovnými
oiázkami 1 geometrie a hud-by, povedal jej po
vzbudivo, že jej duša denne rasiie. Ne-móže síce
vyjaadrii' svoje myšlienky šiylisiicky a gramaiicky
bezchybne (rozhovory viedili po laii-i'nsky,leda
nie v jej maierinskom j—azyku);no ale aj u Cice
rona by sa našly chyby. „Tie mal'učkOcs-ii,kioré
sa i'a nelýkajú, móžeš zanedbaf, bo máš sko—ro
božskú silu reči ovládal ešie ich dušu, ked' si sa
vzdala ich lela."

Za rozhovoru „0 p o ria d k u" vošla raz Mo
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nik-a, aby pozvala priat-el'ov k stolu a vyzvedala
s-a,ako d'aleko pokročilí, bo aj jej bola tém-a zná
ma. Keď Augustín dal zazn—ačit'jej otázku, pove
dala odmietavo: — Čo vy tu robítve?Ani raz som
ešte nepočula, že by sa ženy zúčastňovaly na
takých rozhovoroch!

Póvla'bne je p-ozorovat' Augustínov postoj k štúdiu žien; bo odpovedel: „ o mi je do názorov
n-amysle'ných, nesúcich |'udí?. .. Veď aj ženy cho
dily u starých medzi filozof-ov. Musíš vediet',
matka, že grécke slovo filozofie znamená po l-a
tinsky — láska k múdrosti. — Ty miluješ pravdu
ako ja. Hej, .ty ju miluješ ešte viac ako mňa — a
viem, ako ma ty miluješ. V tej láske si tak pokro
čila, že by ta od nej nemohly odstrašit' an'i strach,
ani bolest', hej, ani smrt'; a to padne aj učeným
mužom vonkoncom t'ažko, a je to označované
ako vrchol múdrosti. Či by som sa nemal tu vydá

_vat' v radostnej pohotovosti zatvojho ži.aka?" -—
Smejúc sa, predsa však s poko-rnou s-kromnost'ou
mu odvetila, že nikdy ešte tak neluhal, ako ono
h-o dňa.

Matka na Augustínovo prianie ostala aj na
Ka-ssicia'ku prímluvkyňou svojich — detí —. Na
konci t'ažkej rečí o Prozret-el'nosti, kto-rá je obdi
vuhodná v rozdel'ova-ní dobra a v dopúšt'aní zla,
p-ozdvihly sa srdcia všetkých k Bohu. „Modljme
sa, tak končí Augustín, aby nám nedával bohat
stvá, čest' alebo podobné po—minutel'néveci, ale
to, čo robí dobrým a blaženým." A obrátený
k M—on'ike,povie plný povd'ačnej úctivosti: — Aby
naše modlitby boly istejšie vypočuté, dávame túto
úlohu najma tebe, matka. Ja som sa stal skrze teba
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priatel'om múdrosti... Tvojou zásluhou je, že si
žiadame večné dobrá a ja nepresta-jne verím, že
ich na tvoje prosby dostaneme. — Tu je celkom
jasné, že Augustin hovorí o božskej múdrosti, ku
ktorej ho priviedla Monika. Súčasne máme tu aj
dókaz, že Vfo svojich „V y z n a n i a c h" nezvě—
ličil z nesko-ršej spomienky a vďačnosti význam
milova'nej matky pre jeho obrátenie, a ako sa da
kedy predipolkladá.

Na svoje 33-ročné narode-niny, 13. novembra
386, shromaždil Augustín po jednoduchom jedle,
ktoré nelobt'ažuje ducha, „všetkých svojich spolu
vít'azov a najmá svoju matku v kúpel'no'm dome,
aby si s nimi pohovroril o blízkej téme, totiž
o cieli života. (rozhovor: O bla ž e n o m ž i
v o t e).

Sk-oro zanechali smrtelný život tela, aby sa
obrátili k životu duše, „ktorý jedi-ný s-i zasluhuje
toto meno." — Či duša nepotrebuje pokrm? —
pýtal sa Augustín. — Pravdaže, — bola Moniki-na
odipov-ed'; — a pre ňu je iba jediný — pravdu
poznat' a ju obsiahnut'. — Pri týchto slovách za
budl-i prít—omní„Monikin rod a mysleli si, že vidia
v_svojom stred-e dátkeho slávneho muže." Tarygecius
však namietol, že aj starosti, márni'vost' a sklama
nie by mohly n-aplnit' dušu a ju krmit'. Na to od
pov-edal Augustín, podporujúc matku, že tie veci
by dušu skór vyhladovaly, uro-bily ju prázdnou,
neplodnou a mdlou; matka má pravdu: pre vzne—
šenú dušu človeka je iba jed i n á dóstojná a ju
nasycujúca potrava: pravda.

— Treba vyhlásit' za št'astného každého, kto má,
čo chce? — pýtal sa d'al-ej.— O nie, odpovedala
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Monika živo a oslro rozlišujúc: — Keď chce do
bro a ho má, je ši'asllivý; keď však chce zlo a ho
má, je nešfasilivý. — Augusfín nachádza zas
v lýchlo slovách myšlienku z Cicero-novho —
H 0 r i e n 2 i a —; usmžev-ajúc se a milo dojalý,
zvolá: „Malka, zpráve si diobyla hrad filozofie;
chýbajú li len filozofické slovál"

V ďalšom rozhovore sa Monika ukáže a=kosku
fočná m-alka svojho syna so srdcom lúžiacim po
Bohu, kloré sa neuspokojí ni'ja'kým pozemským
póžilkom. Na jeho otázku: — či nie je fen šl'asliný,
klo má nadbylok, a prilom sa uskromňuje? —
odpovedala zas s celkom jasným .nazrelím, že lacký
človek nie je šťastný preto, že má majelok, ale
že uskromňuje svoju dušu. Aj hojnosf 'a islola
pred siralou pozemských vecí by nemohly nasýlif
dušu; človek vždy po-fr-ebujea prelo je neši'aslný:
„Nič z toho, čo je pominuler-né, nemóže olb
šfa-slnil' dušu."

Neskoršie jej vel'ký syn vyjadril v dojímavo
vznešenej form-e lú islú myšlienku, a nespočeiní
budú po ňom hov-orif:— Pre seba si nás
sivoril, ó Bože, a nespokojné je na
še srdce, dokial' nespočinie v lebe!

Večer onoh-o dňa sa všelci ushodli, že šfasl
ným možno „nazýval' iba toho, čo má Boha, slále
a večné Dobro.

Druhého dňa prejde rozhovor na hl'adačov Bo
ha a lakých, čo ho už našli. Aby bol nieklo šfasl—
ný, mienila Monika, neslačí maf v sebe Boha,
bo každý ho v sebe má, 'n',čo ho hl'adajú, ako aj
lí, čo ho majú; je skór nevyhnulné, aby ho mali
za prialel'a. Tirygecius a Licencius namielajú, že
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musi byt' sired medzi vla'slnením Boha ako prialel'a
a jeho vlasfnením ako neprialel'a. Monika, pou“
žijúc je-dn-o mi'eslo z—osv'a'léh-o Písma, Odpovedá:
„Klo vedie dobrý život, má Boha v sebe ako
prialel'a; klo však ved-ie zlý, má ho v sebe ako
ne—prialel'a.Klo Boha hl'adá. ale ho ešvle nenašiel,
nemá ho ani ako prialel'a, ani ako nepxrialel'a, ale
Boh nie je už .d'alelko od neho." Tu uznajú
všelci, že — je dačo i'nšie maf Boha a dačo inšie
byt' bez Neho. — Ukončujúc povie Auguslín ve
čer z hlbokej boleslnej skúsenosli: „Kto hl'adá
Boha, nie je ešle šťastný."

Nasledujúce ráno se rozplýlily fažeké dažďové
chmáry, nuž zaujali mieslo v záhra—depod siro
mami. Keď vysvellili smulný slav lých, čo nemajú
Boha za prialel'a, preni—esolTrygecius rozhovor na
rozdiel medzi bohalslvom, biedou a chudobou.
Ked' zoslal irčaf príliš v pozemských veciach, Mio
nika cífila, že ju dač-o ž—enie,a-by zasiahla: „Či
smieme nazýval' iba loho núdznym, čo má nedo—
s'ra'lo'k peňazí & dobíer, a nie toho, kl-orému sa
nedosláva múdrosfi?" Všeobecný výraz údivu
nasledoval lie slová, kforé kládly základ šl'aslia
do dobier duše. Augucsh'n sa lešil, že jeho mal'ka'
hovori „z božského prameňa" práve lo, čo on
namáhavo čerpal z filozofických kníh, ako naj
vyššia múdro-sf. „Či nevidíle rozdiel medzi mno
hými a rozličnými v-edomosfami a myšl'ou, úzko
spojenou s Bohom? Bo zkade odn'ivkial'móžu po
chádzaf slová, kloré my práve obdivuieme, ak
ni-e odlial'lo?"

Na konci lrojdňového rozhovoru povedal
Augustín, h-o'vo'riac oduševnými slovami o Naj
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svátejšej Trojici: „Iba vtedy sme naozaj blažení,
ak uznáme celým srdcom Otca, Syna a Svatého
Duch-a. — Pri tom sa Monika rozpamětala na
chvál—ospev svatého Ambróza, ktorý v Milá'ne
často spievali (Deus, creator om-nium)
začala spievat' z veriaceho nábožného srdvca
dojímavýmhlasom verš: — Ochraňuj pro
siacich ó Trojica! — (Fove precantes,
Trinita-s).Výsledok vznešeného rozhovoru shrnu
la do posvátných slov: Bezpochyby tento je
blažený život, jedine dokonalý život, ku ktoré
mu zakrátko budeme móct' byt' pvrivedení, ako
smieme predpokladat' s pevnou vier—ou,radost
nou nádejou a vrúcnou láskou.

Nevedela, že pre ňu začiatok blaženého ži
v-ota, kde jej Viera prejde v nazieranie, nie je už
d'aleko.

Uplynulo asi šest' mesiacov v tom vrúcno-m &
duchovne pl-odnom živote v Kassiciaku. Koncom
prázdnin Augustín podal milá-nskemu biskupovi
v liste zprávu -o bludoch svojho života a prosil
o pripustenie k svatému krstu. Monika spolu cí
tila v materinskom srdci všetky túžby „po Bohu,
všetky l'útostivé bolesti a všetky duševané radosti
svojho syna, vždy se usilujúc r-oznietit' v ňom
v jasný plame-ň; oheň božskej lásky.

Začiatkom póstu roku 387 opustili všetci po—
hostinný dom a vrátili sa do Milána, kde Augu
stín, Ad—eodatus a Alypius pokorne & horlivo sa
zúčastňovali vyučovania na krst. Na Vel'kú noc
v noci z 24. na 25. apríla im Ambróz udelil
krst. Ešte dnes ukazujú návštevníkom vo vzne
šenej bazilik-e San Ambrogio, ktorej najstaršie
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časli siahajú do oného času, mi'eslo, kde podle
podania „Auguslín .prijal od v'el'kého biskupa
Ambróza nielen spásonosnú náuku kalolíckej
Církvi, ale aj božskú svi—alosl'ť'11

Plná vrúcnosli a sobrano—sli Monika svoláVala
aki'sl-e spolu s bi-skupom nebeské po-žeh'nanie na
novopo'krslených:

— „C) Bože, ly si slávnym vzkri'esením Pá
na urobil lú .presvělú moc nádhernou —
vzbud' v nových členoch svojej rodiny ducha
delslva, klo'rého si im dal, aeby li obnovení na
lele aj duši mohli slúžil' v či-slolel" — (modlilba
v omši za krsl-enc'ov). Šl'aslní pociťovali deli bo
žie, ž-e odleraz „každá úzkosllivá slarosf pre pre
došlý žívol zmizla." — Podl'a pekného zvyku
milánsk-e-jlilurgie doslali po svělom prijíma-níako
obča-nia zasl'úbene—j zeme mli-eko & med.

Monika prekypovala chválou a vďakou. „Pla
čúc rozsievala semenná & s plesa—nímsnášala do
m-ov svoje snopy" — (žalm 125.). Aká nádherná
lisísnásobná žalva j-ej bola darovaná za slarosli
plné ro—zsievanie!Jej- šl'aslie bolo nevýslovné, bo
o srdce svojho syna sa mala de-lil' len s Krislo-m,
svojou najvyššou lás'kou.

" Possidius, u. d. slr. 428.
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SVÁTÝ KONIEC.

„Moja loď sa plaví do Afriky. . .
Afrika nie je ciel'om tvoje/' cesty.
Ty, ó Najvyššie Dobro. si ciel'om nášho chcenia . .
Ty jediný si mojim prístavom !. . . “

(Augustinz Rozhovory so sebou.)

Augustín teraz chcel s matkou, Adeodatom,
Navigiom, Alypíom a Nebridi'om, ktorý čos'koro
po ňom prija-l svatý krst, viest' živo-t v samo-te,
život vedy a zbožnosti. K nim sa pridružil ešte
Evod'ius, ktorý p-o svojom obrátení sa z-nilekol
vysokého miesta v cisársklom vojsku. Monika,
ako aj Augustin, trp-ela severoitalským podne
bím a túžil-a po Tagaste, kde žila jevj dcéra a
kde bol jej muž poch-ovaný. Keďže všetci bonli
Afričania, ushodli sa, že sa vrátia do milovanej
otči-ny. „K-ed' .pren—esiete Atričana, — talk pove
dal Augustín ako biskup hip-pvonský v jednej
kázni, tiež do studeného zeleného k-raja, tak tam
nezostane: musí sa vrátit' do svojej horúcej pu
statinyl"

S hlbokývm pocitom povďa-čniosti voči bo-žej
Prozretel'nosti mysleli Mounika a Augustín na
smutnú c-e'stu tam pred ni'ekol'ko rokmi, vtedy
prišli do Itálie odlúčene, „plnínepokoje a bolesti.
Teraz chceli sa vrátit' domov ruka v ruke, spre
vádza-ní požehna-n-ím váženého biskupa Amb-ró
za, v pokoji a v svetle jedného Bo'ha. P-re
Moniku sa mala táto cesta skončit vo večnej
vla-sti.

Cestovali asi začiatkom leta cez Pavlu do Ja
nova a odtiall'to po Via Aemilia a Via Aurelia
pozdlž morského pobrežia do Ostie, prístavu a
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skladi'št'a Rima. Pre horúčavu dvojnásobne namá
havá cesta viac ako 500 kilo-m-etrov vel'mi una
v'ila tpát'desiatročvnú Moniku. Od týždňa k týždňu
čekali na vh—odrnúpríležitosť na cestu do Afriky.
V nepokojnom a čulom život-e v prístavnom me
ste Moni-ka a Augustín predsa si našli čas na
modlitbu a rozjímanie. V hl'rb-o'kom rozh-ovore,
plnom nádeje a túžby po nebi, ktorý viedli
v t-ichej peknej l-etn—ej'noci, sa zvýrazňuje vrúcne
spojenie matky so syn-om nevýslovne dojímavo.
Hoc ešte nebola chorá, Monika, ako sa zdá, tu
šila predsa svoj blízky koniec. Všetky ich myš
lien'ky smerovaly k záhrobnému životu. Ako by
im už Boh odh-rnul trocha závoj s večnosti adal
im okúsit' vopred chut' bud-úcej blaženosti. —
Ostia, dnes chudobná rybá-rskadedina, je navždy
památná pre ten rozhovor, ktorý ni—knemó'že
čítat' bez vnútor-ného dojatia.

— Op'reti o oblouk, ktor sa dívall do vnútornej
záh-rady domu, — nad sebou majúc široké po—
chmú-rne nebo Agro Romano, s-a postavili do
pritomnosti v-ečn-ej pravdy & hov'orilli „vonkon
com milo a osamotene be'sedujúcf' o blaženom
živote svatých v nebi, nakol'k—otaký vznešený
predmet je možný I'udskej vnímavosti. A keďže
poznali, že nijalká zems'ká rozkoš, č-o by žiarila
v alko-kol'vek jas-nom lesku, v porovnani s ve-čný
mi ra-d-ost'ami nestojí an'i reč, prešli „so stúpajú
cou vrúcno—st'ou"celý hmotný svet a tiež nebo,
všade pozorujúc stvorenie božie s úžasom. | pri
zázračnom di-ele l'udskej duše dlho sa nezdržo
v—ařli,ale vystúpi'li na „kraj n-evyčerpalteilfnei
úrodnosti.. Ticho, v nad-šení srdca" dotikli sa
v—ečnejlpravdy, skrz ktorú je všetko stvorené.
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Keď sa spustili zas na zem, cítili, — že pre
nich stratil sv-et so svojimi radost'am'i všetok pó
v-ab — a hovorili navzájom.

— Keby v čl-ovekovi mlčal n—epokojtela, každá
spomienka na zem, vodu a vzduch; keby nebo,
keby dokonca raj duša mlčala a zabudnúc na se
ba, vystúpila zo svojho vlastného okruhu; keby
sny mlčaly i výtvory obrazotvo-r-nosti, každé slo
vo a každá myšlienka, ktoré vz-nikajú a miznú;
keby to vůbec bolo možné, aby pre človeka na
stalo také ticho, pot-om všetko toto by poveda
lo, ak by to m-ohol niekto začut': „Ni—emy sme
sa urobily, ale vytvoril nás ten, čo tu ostáva na
vekyl" Keby po tých slovách znova zanmÍ-kly,bo
aj ony nasta-vily ucho svojmu Stv-oritelovi, a
keby teraz on sám hovoril, „nie skrz vecí, ale
On sám", takže by sme polčuli jeho reč; keby
hovoril nie tel-esným jazykom, ni-e hlasom a'nje-la,
nie zvukom chmár, ani hádanka-mi a podoben
stvami, ale tak, aby sme počuli jeho samého,
„ktorého vo všetkom milujem-e, ako sme sa teraz
za .ním r-onz-pí-nalia dotkli sa v a=ko Vietor rýchlom
myšlienkovom vzlete večnej, všetko pretrvajúcej
pravdy; keby tento stav trval a každé iné tak
velkolepé nazieranie zmizlo, keby táto .ledna
Pravda nadchla dívajúc-eho sa, prit'ahovala k se
be a p-ohrúži-laho do vnútornej radosti, a večný
život by teda b-ol ako onen okamih najvyšši-eho
poznania, po ktorom sme vzdýchali, — či by to
nebolo to, -o čom je napísa-né: „vstúp do .ra
dosti svojho Pán-a?"— „Kedy to však bude?"

Ked' tak hovorili — azda nie celkom tými slo
vavmi, povedal Monika: „Syn mój, mňa už nřč
neteší v tomto živote. Neviem, čo mám tu
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ešte začaf a na čo som iu. Len jedno ma d-ržálo
pri živote: nádej, že fa uvidím pred svojou
smrfou ako kai-o-líc-keho kresťanvá. Prehojne mi to
Boh doprial, bo sa súčasne na feba dívam ako
na jeho služobníka, ktorý obrářil chrbái ku

Ěažd-ej polzemskej blaženosti. Čo iu ředa ešie roím?"
Celá sila Moniki-nej l'udsky & nábožensky sil

nej osobnosfi sa zračí v iomfo rozhovore. Augu
stín to jak predstavuje, ako by sa v spoločnom
vzlefe vyšvihli k pozorova'niu Boha; pravdepo
dobne on, „\n-ov-á-čikv |áske", bol si-rhnuiý
Monikou; bo ona bola oboznámená s chod
níčkami k nadsmyslovému svefu. Viackrái sa
Augustín zmieňuje celkom krátko, vlasine mimo
chodom, o mysfickom styku svojej matky s Bo
hom. Hovorí o fom ak-o o niečom samozrejmom,
fakmer všednom, kým nám takéto Spojenie sa
ví-dí ako vysoký siupeň spojetnia s Bohem.
V bezradnom prosení upíera Monika oči na Naj
vyššie-ho, „ako sa dívajú oči sluhov na ruky
sv-ojho pán-a" — (žalm 122), kým se nad nimi
nezmiluje. A mlčiaci Boh ju považuje za hodnú
svojho zjav-enía.

Už na pia'fy d-eň po iom rozhovore sa d—osfalo
matke božskej odpovede na jej poslednú ofáz
ku. Prudká ho-rúčk-a ju uvrhla n-a posf-el'. Jem-ne
využijúc chvíle, bo Augusfín nebol prífomný,
hovorila s maferinskou dóvern-os'f'ou priaiel'om
o opovrhovaní s tým živofo'm & o šfasií zom-riei'.
— 'Kfo by sa nepo'náhl'al vráiif sa do oičíny, keď
m'ešká v cudzine? — povedal jej sváfý krajan
Cyprián z Ká-nága. Zas-núc nad vel'kosf-ou duše
iej ženy, pýiali sa p—rivaieI-ia,„či jej nie je straš
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né nechaf svoje lelo tak daleko od vl—asli?"
Na to hlboko veriaca ženza odpoved-ala, čo vlasl'
m-ilujúcu Afričaniku vledajšieho času prekvra'puje:
— Od Boha nie je nič daleko, niel sa čo báf,
ž-e nepozná mieslo, na konci časov, kde ma
chce prebud'il' k životu! — Teraz sa celkom od
pulala od závislosti na ženských veciach.

Králko potom mohol sa o loim aj Auguslí'n,
plný obdivu a radosti, presvedčiť, že „všel—ky
prázdne myšlienky v nej uslúpily pred plnowsi'ou
bc-žej d-obroly". Vel'mi dobre sa r-ozpamálal, aiké
sla-rosii a nepokoj jej robil hrob, ktorý si dala
zrobil' popri mieste odpočinku svojho muža.
A “pokial bola jej mysel' menej vnímavá p-re bož
ské veci —, vždy dúlala, že bude spaal' posled
ný s-vo-jspánok pod lou islou zemou, ak-o Palri
ciu's. K lomu ju .popudzovala nielen spomíenka
na ich svorný živ-ol, ale i žiado-sl', aby ju l'udia
vyhl-as-oval'iza šf'aslnú. Ale leraz, ú-plne odovzda
ná iúžbe po Bohu, už nemyslela na len hrob. —
„Nič jej 'nezáležalo na dákom nád'hernom po—
chovauní mřlvoly, alebo na lom, aby jej lelo bo
l-o pochova—né s korením, neželala si nádherný
pomník."

Raz, preberúc sa z k'rálfkej mdloby, poved-ala
syvnom, klo-rých olriasla bolesf a závrmul-ok: 
„Tu pochovajle svoju maikul" — Augustín mlčal
a udúšal v sebe plač. Navigius však nariekal,
„bo zomre v cudzej zemi a nie v oičinve'C Tu
se naň p-ozrela — pol'a-kano a odmielauvo — a
pov-edala ešle nraz spolkojne a nali-ehavo: „Po
chovajle lolo lelo, kde je; neroble si s ním sla
rosli. Len o jedno vás prosím, rkd-e len budete,
mysl-He na mňa pri Pá-novom oliári!"
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Na devialy deň choroby, v pál'd'esíialom šie
slom roku živola, vzal Boh jej nábožnú, Bohu
od-ovzdanú dušu k sebe. Ako se hodí na tú ne
čakanú smrť dojima-vé slovo jej sylna, klo-ré po
vedal n-esk-oršie k sebe:

— „Moja loď sa plaví ku Afrika.
Ale ten kraj nieje blaženým pobrežim.
ktoré ty hl'ada'š. ..
Afrika nie je ciel' tvoje/' cesty.
Ty. ó Naivyššíe dobro, si ciel'om nášho chcenia . . .
Ty jediný si mojim prístavoml" ——

Pri po-hl'ade na mřlvu babičku sa dal Adeoda
ius do fakého hlasitého, zúfalého plauču, že prí
lomní vyšli z rovnováhy a vynaložili všelku ná
mahu a prehovára-nie, aby ho ulíšili. Polo-m za
čal Ev-odius žalm, klorý Moni-ka po o-b-rál-ení
svojho syna alk'isle časlo sa modlila, plná po
vďačnlosli: „Daj mi, 6 Bože, spi-evaf o lvojom
milosrdenslve a sp-ravodlivoslil"

Auguslí'n za=llačil mal'ke oči. „V :p-rsia'ch se mu
slelkal vnesmierný žial"', píše o lrinásf rokov vo
svojej lás-kou prepl'nenej rozpom'i-enke, „s naj
váčšim úsilím som polláčal slzy; ale pri lo-m boji
bolo mi neprijemne okolo srdca . .. Nezdal—osa
nám p'rim-era'ným vykonal' poh-reb s hojnými slza
mi a slona—ním, bo jej smrf vóbec nebola .ne—
šfasl'ná, a nie celkom umrela. T-oho svedkom bol
jej čislý živol. Tým som se vždy riadil v nesklam
nej viere a z islých dóvod-ov. Ale že sa zrazu
odfala laká milá a drahá obyčaj denného spolu
nažívania, s-pósobilo v mojom vnúlri tra-nu, které
velmi silne bolela. Bolo mi akisle na polechu
sv-edeclvo, 'kloré mi dala vo svojej poslednej .ne
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moci, \ked' ma 5 mil-ou vd'akou za preukázanie
služby nazvala svojím dobrým synom a 5 po
cilom najvrúcnejšej lás-kydodala, že z mojich úsl
nevyšlo nikdy ivrdé, alebo raniace slovo proli
nej. Ale čo lo znamenalo, Bože mój; ako by
som mohol porovnal česl', klorú som jej pre
ukázal, so službami, kloré mi ona nep-rerušene
vykonávala? Prelože som musel byl bez vel'kej
úlechy, kl-orú som prijímal od nej, prelo bola
moja duša zranená; živol mi bol rozlrhnulý, klo
rý z mójho a z jej sa slal jed—nýmjediným."

Auguslín prene-chal slarosi' o po-hreb nábož
ným mužom a ženám, klorí sa sem prihrnuli.
Kým sa p—riunášalaobela nášho vykúpenia za
mřlvu, a za pohrebu — potlačoval prúdy svoj
ho žial'u ——-,nezmenil ani lvár a “ne-prelial ani
jednu slzu. Ale po celý deň — skryle ho liesnil
l'ažký žial' a prosil Boha, aby vyliečil jeho bo
lesl'. — lba nasledujúceho dňa, keď uvažoval
o nábožnom a vo-n—konc-omdobrom živole lej,
klorá lak rýchlo odišla, mohol uvážil', čo v nej
slralil. _.,Pollač-ovaným slzám sem dal vol'ný lo—k,
hej, v nich sa moje srdce modlilo a odp-očinulo
si... Nech lo číla, klo chce, a ak lo považuje
za hri-ešne, že som plakal králku hodinu za svo
jou malkou, klorá leraz zomrela mojim očiam,
keď pre mňa plakala mnoho rokov, aby som
moh-ol žii' pred očami Boha, lak nech ma nevy
smejel"

Mřlvu uložili podl'a jej želania do jedno
duchého kamenného hrobu na mi-esle, kde sko
hal=a, a to vedl'a iných sválých v malom chráme
sválej mučeníčky Aurey. — Medzi zrúcan-inami
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starej Osřie, kde sú ešie zachované časfi podláh
a tu i tam siÍp a nizka cementová stena, ukazujú
řiež dom, v kto-rom zom-rela Monika & v kiorom
ju Augusfin oplakával.

Najvznvešen-ejšie miesio odpočinku našla svátá
maika v srdci svojho syna a v jeho spisoch. Vo
„Vyznaniach" skladá úprim-ne účet pred
Bohom o cinosiiach a chybách svojej mai-ky:
„K živofu bola p-rebudená v Kristu; jej Viera &
jej správanie sa boly chválou ivojho mena; ale
predsa sa neodv-ažujem povedať, že od svojho
zn-ovuna-rodenia skrze krsi nikdy nepresiúpila
slovom ivoj prikaz." Vrúcne prosí o milosf a od
pusienie pre ňu: „Vypočuj ma kvóii Lekárovi na
šich rán, kiorý visel na kríži. Viem, že vykoná
vala milosrd—ensiv-o,a že odpusiila vinu svojim
vinnikom; odpusť jej aj iy všetky jej viny, kio
rých sa azda mohla dopusiif v mnohých rokoch
po vode spa-senia. Nevcháudzaj s ňou do súdu!
Nech je milosrdensivo vyvýšené nad súd: bo fy
si pri'sl'úbil milosrdensivo fým, čo sú milosrdní. ..
Verím tiež, že si už vypočul moju prosbu. Bo
deň čo deň slúžila Pánovmu olfáru, prefože isie
dobre vedela, že vo sváiej obefe sa rozirháva
dlžo-bný úpis, kiorý svedčí proti nám. K tej svia
iosii nášho vy-kúipenia iv-oja služobnica pripúiala
svoju dušu pufom viery. Nik io nemá .rozřrhnúf
a vyňaf zpod ivojej ochrany; nesmi-e fa vojsi'
lev a drak, ani násilím, ani Isfou. Tiež nebude
odpovedaf, že nemá nijakej viny, aby ju p-re
říka-ný žalobca neusvedčil a nedosial d-o svojej
moci, ale odpovie, že sa jej vina odpusiila...
Nech teda odpočiva v pokoji s mužom, pred
kforým a po kioro-m nebola za žiadneho vydafá.
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A fy, mój Pán & mój Boh, vnuknil mojim braiom,
ivojim synom a mojim pán-om, kio-rým slúžim
srdcom, slovovm & spisom, aby, ak to vždy z nich
da—kiočíia, myslel pri ivojom oliári na ivoju slu
žo-bni-cu Monikul... Potom se hojnejšie splní
mojimi vyzlna'n-i'amiposledná parosba, kiorú mala
-ku m'ne, a'ko by se stalo moji'mi vlasinými mod
Iiibami."

Mysliac na vel'kú lásku svojej maiky, píše
Augusiín ako hip-panský biskup svojmu priafe
l'ovi- Paulinovi z Noly: „Ak duše mřivych móžu
sa zúčasiňovaf na zemsk-om dfianni& nám skuioč
ne hovorii', keď ich vidíme vo sne, fak nieio
noci, v kiorej by ma moja dobrá mamka nech-ala
samého; však šla za mnou po morí & p-o suchej
zemi, aby si rozdeli'la mój ži-vof so mnou; bože
chráň, aby se stala v ši'asfnom živote iaká ne
milos-rdná, aby nepotešila sv-ojho smuiného sy
na, ak dáky žial' doli—ehana jeho srdce, ona, kio
r-á ma tak nevýslovne miloval-a a nikdy ma n.e
chcela vidieť smu'mého."11 Ako jas-no vyžaruje
z iýchio slov Augusiínova vlastná deiiinská láskal
Nikdy ieda neopusiila spo'mienka na mřivu prá
cou zavaleného.

" V „De cura pro morfuis agenda"
.,. O siarosilivosii o mřivych. —

80



UCTIEVANIE SVÁTEI MONIKY.

— Církev nezabúda na nikoho zo svojich svatých detí. —
(Ernest Hello: Postavy svá'tých).

Po Auguslínovej smrli zanikla ríms'ka ríša v ne
pokojoch sl'ahovania národov. Mladé germán
ske kmene naslú-pily na-mieslo Riman-ov. Nasiá
valy nové časy, nové mená zal'i'enily lesk sla
rých. Nádherné umel-ecké dlela boly zničené,
al-ebo doslova 'podupané na zemi.

Niel sa leda čo čudoval', že sa Monikin hrob
doslal do zabudnuli-a a s ňou aj jej pamialka.

Po li'síc rokoch l-emrn-osli'a mlčania vyslúpila
konečne znova do jasného sveila Církvi.

Uclievaním svojho rehol'ného olcawboli augus
liniánski mnísi privedení liež k uclievaniu jeho
matky. Pálrali po mi-esle hrobu, a na svoju ra
dosi' našli s menom Moniky sarkofág. Na
kvelnú nedel'u roku 1430 p-reniesli sválé po
zoslalky s velkou slávnosfou po Tibere do Rí
ma a uložili ich do malého chrámu svělého Try
fonia. Kronikár zaznamenáva, že l'ud, kl-orý sa
nahrnul vo vel'kom .počle, nepoznal meno Mo
niky, ale začal jasai', keď sa dozvedel, že je 10
malka velkého cirkevvného oica Augustína.
V nádhernej chválo'reči preh-ovoril pápež Marlin
V. o živote a cln-osliach svělej ženy a malky;
jeho reč nahradzuje bulu o svělorečení.

Odliaf začala úcla svatej Moniky pom-auly
rozkviiai'. Augusliniánski mnísi slávil'i 5. mája
obrálenie svojho zakladalel'a (popri „Obráiení
sv. Pavla" jediný spomienkový deň na sv'a'iých
loho druhu). S milou pozornosfou položila Cir
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kev sviatok jeho svátej matky, ktorá mu z'aslúžila
ten vel'ký zázra-k milosti svoj-ou ustavičnou mod
litbou, svojimi slzami a neprem-ožitel'vnou svojou
nádejou, na predchádzajúci deň. Tak prešly
chváI-ospevy na konci offícia matiky do prvých
hymnov, ktoré pozdravujú o'brátenie syna.
„Uctieva-jte odteraz matku v synovi; slúžte
obidvom v rovnako d-etinnskejlás-ke!" hovoril pá
pež Martin strážc-om jej hrobu.

Čoskoro sa uká'zal chudovbný chrám svatého
Trytonia pimalý pre množstvo pútnikov. A tak
boly roku 1480 pozostaitky ul-o-ževné-do nového
chrámu San Agostino, ktorý vystavili augusti
niáni. Tým sa malo naznačit Spojenie matky so
sy-nom v sp—oločenstve svatých. Pod oltár-om boč
nej ka-plnky sú skryté svaté pozosta-t'ky od roku
1760 v uvrne antického zeleného mramoru; na
nej sú slová:

„Hic jac.(et) Corpus S. Matris M-o-nicae."

(„Tu leží telo sv. mat-ky Moniky.")

Predošlý hrob, z bíeleho gréckeho mramoru
vykresauný sarkofág so závitkovitými skrútenými
vyžliabkavmi a jednoduchými ozdobami, bol
umiestený v bočnej st-en-e kapln'ky. Nesú ho šty
ri n-ohy levov; na doske možno v-i'diet' ležiacu
postavu světice -v jednoduchých šatách. Vážne,
ba drsné lí-nie vznešenej tvári hovori-a o boles
tiach, ktoré mala Monika cez dlhé ro-ky pre
Augustína. Latinský nápis na podižnej strane
pomníka vyzýva návšt-evn'íkov uctievat' svátú
matku Augustinovu, ktorá, súc darovaná celému
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svetu, .pójde v úsfrefy prosbám pr-osiacich a do—
praje i'm pomoc.12

Zásluhou sv'a'fého Františka Salézskeho, vel'ké
ho ženevskéhvo biskupa (1567—1622), úcta. Mo—
n'i'ky sa značne vzmáhala. P-redsfavil ju vše-ifkým
ženám a matkám ako vzor a dal ju sv-o-jej du—
ch-ovnej dcére, svá'fej Johan-e Franiišk-e Chantal,
ktorá sa tiež sužovala pre svojho syna, za z'vlálši
nu pafrónku. Tým príkladom povzbudené vyivo
rily nábož-né francúzske maiky roku 1850 vol'nú
spoločnosť, aby sa modlily za svojich synov, za
svojich v o;ných časoch na Nieru chudobných,
vel'mi ohrožovaných a za si-rafenýc-h synov.
Vznešený obraz Moniky sa vznášal nad ich
schódzkami ako svetlo; po'pri Márii, na'deji ufrá
pených, bola dóver-ná ochranná sváiica tých
f—rpiacichžien. Pius IX. povýšil spolok roku 1856
na hodn—osfarci'braisiva, kforé sa čoskoro rozší
r-ilo aj v iných krajín (v Nemecku pod m-enuoxm
„Spoio'k k-resfanských maiie=k").

Viac, ako mohol Augusiín predvídaf, sa bude
myslief asi až do konca ča-sov na jeho sváiú
maiku, a to nielen jeho spoiubrafia pri oliári, ale
aj mnohé, kto-ré majú, rov-na'ko a-ko ona-, vzne
šené bolesiné povo-Ianie matky.

12Hic Augustini sanctam venerare parentem,
Votoque fer tumulo, quo iacet illa, sacro
Quae quondam gnata, loíi nunc Monica mundo
Succurit precibus, praestat opemque síbi.

Obraz & nápis pochádzajú z neskoršieho času.

83



MONIKA AKO VZOR.

——Sláva dvojileho materslva bola najkrajšia koruna. ktorú
dostal jej život. bohatý na starosti a obety —

( Wunderle : Einfú'hrung.)

Na každej poslave sválca spočíva žia-ra a čatro
vlastnej osobnosii; bo “kresl'anslvo nezničí pri
rod'zxenosl' človeka, ale ju vyvýši a ožiari.

Monika, la'ká obdivuhodná vo svojej láske k
Bohu a blíž-nému, taká .vzorná ako manželka,
stojí predsa pred lrónom Baránka v žia'rivom
wenci mučeníči'ek, kňahýň, zakladal—elie-k reh-olí,
kajúcnic, myslifkovako sválá malkav. Vlasflnú
dušu vylvo-rila vpodl'a obrazu Krislav, upriviedla
svojho muža 'k večnému živolu, ale jej životným
dielom, jej darom Bohu a l'ud'om je jej vel'ký,
sválý synn. Pvrel-o udi-eva Ci—rkev, klo—rá si. velmi
váži op-r-avdivé vdovy „sválú vdovu Moniku"
zvlášť ako „dvojilú matku sválého Auguslína'C

Moni-kin živol, v celku jednoduchý, jej „malá
cesia" v-o sv-ele, je vel'pieseň najsilnejšej, vy
“lrvalej, n-epremožilel'rnej, ba, alk lak možno po
vedať, Boha premáhajúc-ej malerilnskej lásky.
Sválej maleri-nskej lásky, bo Moni-ka bola svali
ca, hoci „bola slv-orené z tej islej hliany, ark-o
my" (sválý Bernard).

Pri každej šl'achelnej a da'kedy pol'ul—o—vania
hodnej l'udskosli sa vznáša hajomslvo okolo
„maznáčiko-v božích" (Ilse von Slach), kloré my
dobre luší'me, ale nemóžeme pochopil; je lo ne
vyskúm-al-el'né lajomsl-vo božieho vyvolenila. Ča—
slo vidíme zažiarif len lúč nadpri-rodzenej krásy
ich duší, sršal' len jedinú i's-kruzo sválého ohňa,
ktorý skrývajú v hlbke svojej bylo-sli. O nich
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všelkých, liež i o „malých sva'iých, všed—ných
svělých" plaií slovo: „Vedzle predsa, synovifa
l'udskí, že Pá'n urobil zázrak na svojom svělom"
(žalm 4, 4).

! Monika, sváiá matka, nevykonala nič neoby
čejného. Popri Bohu milovala nadovšel'ko syna
svojho srdca; sledovala ho na jeho hriešnych
cesiách, 'boj-ov-ala. oňho s nebom, zo z'ačiaiku
azda priprudko, pol-om vo sval-ej lrpezl'ivosii,
vždy s mod'lilbou, so slzami, póslom & udel'ova
ním almužny. To může robiť mvailkaaj dnes, mu
si 10 robiť dnes, v časech, kloré sú v mnohem
podobné jej časom.

Vždy kl'a-čía modlí-aci sa, najmá ma-iky, na hro—
be sváfých a prosia za svoje deli, ktoré sú v ne
bezpečen'slve, alebo blúdiia. Azda uznajú vo
sv-elle živola iejlo sválice, že sa sami dopusii-li
Mornilkinej počialočnej chyby a nesplnili moz
vážn-e na sv-oji'ch defoch slová: „Hl'a-daijie najprv
'král'ovsiivo božie a jeho spravodlivosfl" v je
ho »rozhod=nosii pre svoje deli. Plrí
klad matky svělého Augusiina však dáva im si-lu
dóverovaf d'alej, aj keď 'ich prosby osiá'vajú
zdanlivo nevy-počulé. Veri-a, že Boh, l'udský ho
voriac, iba neskoršie „p:ri'jal milosrdne zbožné
slzy sváiej m-aiky za o'b—ráienie jej syna" (olli
cium sviabku).

Čo vykoná malka výchovou, 'prí'kladom a, ak
lo už nie je možné, len dóverypln—o-u,vytrva
lou mod'l'ilbou, nevyjde nazmar. Sváiá malericn
ská lás'ka má naozaj vykupujúcu sílu a móže vy
hasif i najprudšie blkolajúci oheň hriechov. Po
dobne vykonáva skrze Všemocné—homoc na du
šu zdaunlivo siraleného dieťaťa.
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Ak Bohočlovek za svojho pozemského živofa
nemohol od'pourovaf' prosbám rodičov o z—acho
varnie f—eles-néhoživofa svojich detí, ark uzdravil
námesačného chl-alpca, syna král'o-vského úradní—
ka, dcéru kan—anejslkej vdo'vy, a'k priv-olal Jair—ovu
dcérušku z-páf k živoiu a „dojaďý súcifom" odo
vzd-avliplačúcej naiímskesj vdo've mřf'v-eho syna, čím
skór vypočuje pofom matku, kforwá,a=ko Monika,
neún-avlne vysiela až do Srd-ca Božieho m-odlíďby
a úpehlívé volalnia o večné spasenie svojho die
fefa!

„Či by si však Ty, Boh milosrdensfv-a, po
hřdol sk-rúšeným a po-n-ížefn'ýfmsrdcom mahky. . .?
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DOSLOV PREKLADATEL'A.

Augustínovské knihy (Vyznania svatého
Augustína a podarerný životopis svatca od
15.Bertranda, vyd. SSV) vyšly už v-troch vy
daniach. To by dokazovalo, že u nás je hlbo—
ký a živý záujem o náboženské knihy. SSV
vykonal záslužnú pracu, že vydal tie knihy.
Teraz vychádza \dielko „Monik'a; svatá
matka“ od M. Fassbinclerovej. Kto si pro
číta dielo Bertranclovo, nájde isto-tncvel'a úda
j'ov o Monike, svatej matke. Spisovatelka ich
posbierala z rozličných prameňov a podá-va
v hlavných črtách výfvoj úcty svatej Moniky
a hodnotíju (kapitola: Monika ako vzor)
v závere knížky. V'tom je jej rvýznam. Nepa"
dáva nijaké nové údaje, poznatky; sbiera ich
však a trieďi. Soznam použitej literatúry
svedčí o statočnej práci.

Ponajprv prichodí vzdat' vďaky Bohu, že
(lal zdravia i síly a pomohol dokončit zapo
čaté. I za to, že aj ja som mohol dačim pri
spie-t'.Srdečné vďaky vzdávam tiež p. redak
torovi eclície, Prof. Dr. [. Miillerovi za ochotu
a porozumenie.

Tulčík, v marci 1946.
A. Lipka.
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