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AREAAREA ROARVÁRA
Úvodem.

Nevyzpytatelné jsou cesty prozřetelnosti Boží,
kterými Bůh vede člověka k poznání, v čem
spočívá dokonalé štěstí a kde možno ukojit
touhu srdce po dobru, pravdě a krásnu. Slovo
sv. Augustina:*) Fecisti nos ad te, Deus, et in
guietum est cor nostrum, donec reguiescat in
te — učinil jsi nás, Bože, pro sebe a nepokojné
je srdce naše, dokud nespočine v Tobě —
ukazuje nové hnutí náboženské a to právě mezi
intelligencí se jevící zklamané vědou.

Jak těžko pak duše, jež po pravdě žízní a
stůně, se povznáší k Bohu, ukazuje konverse
Jana Jórgensemna. Odcizen pravé víře dochází
k poznání pravdy v přístavu církve sv., v ná
boženství katolickém a vroucně prosí: »Ó, Pane,
nedej mi zahynouti jako zrnku písku ve víru
zrnek prachových! Vezmi mne do své ruky a
zapusť jako kamínek třebas v poslední místo své
velké Kathedrály života. Nezamítej mne, učiň
mne jedním ze svých dělníků. Ukaž mi, kterak
žíti v čase rozkladu a zmatku, jako činili ti mistři
a učitelé, kteří ve stoletích víry plnili svět krásou.
Popřej mi pracovati, jako oni pracovali, nikoliv
z egoismu a marnivosti, ale z jediné potřeby,

*) Confess. I. 1.
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abych viděl jméno tvé slavené na nebi i na
zemil« (»Naše Paní Dánská«.)

Joris Karl Hnuysmans, jemně kultivovaná
duše francouzská, rozsmutnělá a rozervaná roz
porem skutečnosti, dochází k poznání, že »Bůh
je láska« (I. Jan 4. 16.) a doznává dva roky
před smrtí svou: »Prozřetelnost byla ke mně
milostivou, svatá Panna dobrou, byl jsem veden,
jak se říká, cestami mimořádnými; může-li kdo
míti jistotu, že bez pomocí Boží byl by ničím,
tedy jsem to já.« (»Na ruby.«)

Kterak prozřetelnost Boží ex imaginibus et
umbris ad veritatem — z podobenství a stínů

-K pravdě vede, ukazuje konverse Newmanova.
S posvátnou úctou a obdivem dlužno před
stoupiti před přísnou a něhyplnou postavu žardi
nála J. H. Newmana, jehož dílem a životem
provívá opravdová zbožnost.

Úkolem těchto řádků "o z lásky a neochvějné
oddanosti k církvi sv. a víře Kristově psaných,
jest vésti k poznání, že »čím katoličtějš člověk
žsje, lám jest Šťastnějším, neboť tím více se cítí

ve vnilýním, hlubokém, podstatném míru s Bohem,seboua celýmtvorstvem.

») Následující kapitoly jsou pozměněný a rozšířený
Vtiskz čas. Sv. Vojtěchr. XLstr. 53...,93,..,a 117..:
»>Ze života konvertitů« a Z. Čas. »Vychovatel« r. XXX,
str. 153 a násl.
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V malém dánském městě Svendborgu na
rodil se 6. listopadu 1866 v jedné lodnické rodině
hošík — Jan. Z nepatrného jinocha vyrostl muž,
který dnes jako básník a spisovatel daleko za
hranice svého domova jest znám. I k nám pro
niklo jeho jméno.*) .

Jan Joroensen
dospěl k vytouženému cíli svému — v lůno
církve katolické — po tak různých“ cestách
mnohých bojů duševních než z vysloveného
nekřesťana a moderního pohana prohlásil se
radostně a mocně za vyznávajícího učeníka
Kristova. Klíč k poznání toho všeho poskytuje
nám jeho život. í

Na svůj domov a mládí v něm prožité
vzpomíná Jórgensen těmito slovy: V starém,
tichém Svendborgu stálo v jedné z oněch, těs
ných, dlouhých tříd staré, roubené stavení. Dole
bydlil tkadlec — -a nahoře, v příbytku lodnické
rodiny, spatřil isem jednoho pochmurného listo
padového dne roku 1866 světlo tohoto nestálého
světa. Brzo po mém narození přestěhovala se
malá rodina do nového domu... Nový dům

***) Pokud se týká literárního významu čti a srovnej
četné práce a překlady Fr. Dohnala, Em. Trévala a knižně
vydanou »Poutníkovu knihu z třantiškánské Italie< v překladě
Dra K. Vrátného (V Praze 1910.)



stál v uličce, která vedla vzhůru k hlavnímu
chrámu města — z doby katolické říkali mu
ještě kostel Panny Marie. Též zvony byly staré
katolické zvony, a třikrát za den, ráno kolem
hodiny páté, v poledne a při západu slunce
zvěstovalo jejich daleko se rozléhající vyzvánění
chválu Bohorodičky — aniž by ovšem někdo
z dobrých Svendborgčanů uhádl smysl onoho
starodávného vyzvánění. Zvláště navečer byl hlas
zvonů slavnostní — kovové tóny se chvěly a
duněly mocně v dáli přes malé domy — a ještě
dnes, po tolika cestách v zemích na zvony
bohatých, myslím, že jsem neslyšel vyzvánění
krásnějšího nad ono v mém dětství z chrámu
Matky Boží ve Svendborgu.

Za domem rodičů mých byla zahrada. V létě
býval jsem téměř ustavičně v zahradě — za doby
však zimní v knihách strýcových. Tento strýc
usadil se v našem domě, když jsme se pře
stěhovali do nového stavení. Byl jediným bratrem
mé matky a učitelem při městské reálce. Pořídil
si slušnou knihovnu asi o 3.000 svazcích — a
toto bohatství literatury bylo přístupno nyní mně,
dorůstajícímu dítěti. Dlouho za zimních večerů
seděli jsme tak pohromadě, strýc a já, každý
nad svou knihou skloněný a venku bylo ticho
zasněžené silnice, jen občas přerušované-- zvoně
ním rolniček saní, jež kolem uháněly... «

Nejmilejší četbou Jórgensenovou byly rytíř
ské romány. Otec Jórgensenův dlel většinou na
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cestách ve vzdálených zemích. Vliv na Jana
měla zbožná matka — protestantka. Ač to byla
velmi zbožná paní, přece zřídka kdy mluvila
s dítětem o náboženských věcech. Proto tím
věrněji uchoval v srdci svém Jórgensen slovo
její, které jedenkráte k synu svému pronesla,
když nadšeně hvězdnou oblohu jí vykládal: »Jen
zachraň svou duši, milý synu, Pán Bůh na tobě
více nežádá !«

Starostlivá matka pozorovala, co se děje
v duši mladého studenta. Prvotní víra v srdci
jeho otřesena, ač znal bibli velmi dobře a studo
val odborné knihy náboženské. Poznával, že
protestantismus, který právě biblí vykládá dle
svého rozumua libovůle, nemůže mu vyhovovati.
Jórgensen jsa již v útlém věku nadán velikou
vnímavostí pro vše krásné, čím dále tím více se
přesvědčoval, že suchý, veškeré poesie zbavený

protestantismus nemůže býti
životním jeho náboženstvím. Jeho bohem stala se
příroda, její zbožňování jeho náboženstvím, proto
se zápalem čítal spisy Darwinovy. Zvláštním
kouzlem působily na něho již tenkráte latinské
chvalozpěvy a písně středověké, které si opisoval
do zvláštní knížečky, aby je mohl míti stále při
sobě. Do ní také poznamenal si první polovici
latinského„Ave Maria, t.j. Zdrávas Maria, které
nalezl v kterémsi dánském naučném slovníku.

Na večer, když utichl všední ruch a na
čistém modrém blankytu zazářil měsíc, vykloněn



z okna a hledě do měsíce šeptal si »Zdrávas
Maria« — těm hvězdám, tomu měsíci. Nejstarší
sestra kárala ho za to, že není křesťan, ale
pohan a ctitel měsíce.

Příroda byla Jórgensenovi vším. »Tak se
stalo — vyznává později — že dostavila se ještě
před ukončením osmnáctého roku hodina, kterou
jsem vylíčil v »Života lži a života pravdě«, tehdy
jsem si najednou uvědomil, že už nejsem
křesťanem. Téhož večera jsem usnul poprvé,
aniž bych se pomodlil obvyklý dosud »Otčenáš«.
Od té chvíle stal se ze mne vášnivý ctitel pří
rody, milovník samoty hlubokých lesů, blouznivec
noci, jenž se opájel rosou a svitem měsíčním,
zbožňovatel hvězd a hlubokého hrobového ticha
podzimu.« (»Kniha cest«.)

Proto hledal léku v rozkošech a radovánkách
tohoto světa. Vystudovav gymnasium s vyznamě
náním dal se zapsati jako posluchač filosofie na
universitu.

Po krátkém studiu filosofie domníval se, že
nalezne ukojení v přírodních vědách, ale po třech
letech věnoval se cele literatuře.

Svazkem »Básní« vystoupil na veřejnost.
A hned se stal oslavovaným miláčkem pokroko
vých kruhů dánských, z nichž zvláště dorost
ocitl se na nebezpečné cestě ideí Jiřího Bramdesa.
Tento dánský učenec oblíbil si mladého básníka
a učinil ho redakčním sekretářem velkého listu
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v Kopenhagenu. Tím byl Jórgensen ve svém
živlu a oddal se svým choutkám.

Ale zdravé jádro a vzpomínka na matku
nebyly v srdci Jórgensenově zničeny. Jest sice
pravda, že po dlouhá léta zapomenuto bylo slovo
matčino, až jednoho dne opět se vynořilo, a to
jako nové světlo, nového, jasnějšího života.
Temné stíny nespokojenosti vlekly se s ním a
hříšný život ho neuspokojoval. Pojednou tmy
duše jeho byly zaplašeny. Hrůzou jej napiňovalo,
když vzpomněl na slovo matčino: »Jem zachraň
svou duši, milý synu, Pán Bůh na tobě více ne
žádál« — a obrátil se.

S odvahou a celou silou mládí opustil
dosavadní dráhu a hledal — sám a bez pomoci,
jak byl — cestu novou, o níž cosi tušil, že
k pravdě vésti musí: cestu k Bohu.

V Italii poprvé poznal krásu katolické církve.
Od obdivu a úcty k úvaze a studiu jest jen
krůček. Jórgensen blížil se čím dále tím více

-k pravé víře. Jak těžko musil chápati takový
člověk nadpřirozené učení a zásady katolického
náboženství — © tom vypravují mnohá místa
jeho »Knihy cest«.

Ale s důkladností a vytrvalostí seveřana

kráčel V0r ensen na cestě, kterou jako správnoupoznal, stáleku předu a ta jej také uvedla
r. 1896 v, lůno církve katolické. Následky tohoto
kroku zřetelně viděl v manželství a v rodině své.
Ale výsměch a potupa přátel ho nezviklaly, ano
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když i pokrokářské kruhy samozřejmě s opo
vržením se odvrátily od »nevěrného« — tehdy
to Jórgensen pocítil i na svém postavení —
stal se neoblomným ve svém katolickém pře
svědčení.

Jórgensen proslul nyní jako básník a spiso
vatel. Všechny jeho knihy jsou napsány ze srdce
tvůrčího umělce a každá nese znak jeho bolesti.
Knihy před obrácením napsané došly v Dánsku
velké obliby. Jiří Brandes založil slávu mladého
básníka. Jsou proniknuty bujnou obrazotvorností
a bezuzdnou smyslnosti, ale v posledních za
znívá již smutný ráz prázdnoty a unavenosti.

»Života lež a života pravda« jest první práce
jeho, kterou Jórgensen stojí na věřící půdě.
Přesně a poctivě líčí obrat svůj, o němž vy
pravuje svým přátelům, pro které bylo obrácení
jeho hádankou, poněvadž nechápali hloubku duše
vnímavé, která k Bohu se obrátila.

Z básníka-protestanta rodí se nový člověk,
opravdový, upřímný katolík, který výsledek svých
zkušeností sám nejlépe vyjádřil: »Čím katoličtěji
člověk žije, tím je šťastnějším, neboť tím více
se cítí ve vnitřním hlubokém, podstatném míru
s Bohem, s sebou -a celým tvorstvem. Světlu
vstříc, životu vstříc, protože lásce vstříc — to je
výraz katolické zbožnosti, oné k nejvyššímu
dobru a k nejvyšší spravedlnosti směřující snahy
srdce i vůle, to jest celého vnitřního člověka,
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Všude a při každé příležitosti projevuje toto
své nadšené Credo, a v knihách jeho jako zlatá
nit vine se radostná jeho víra, která uzdravila
jeho rozsmutnělou duši.

Přichází k přesvědčení, že kde jest pravda,
tam jest také láska, právě jako nenávist jest
ve spolku s bludem. »Jest to tak prosté, a přece
člověka často nenapadne, aby užil tohoto velikého
kriteria. Za našich dní jest tolik lidí, také mezi
těmi, kteří se nazývají nábožnými, kteří se chlubí
svou nenávistí, planoucí, hořící, horlitelskou ne
návistí... Ale dobrý člověk, člověkkřesťantedy
ještě více, má dovolení jen jedné věci nenáviděti:
nenáviděti zlého. A kde nalézá toto zlé zřejměji
a lépe než ve vlastním srdci? Tam jest předmět
vlastní jeho nenávisti a nikde jinde. Jeho ne
návist musí se obraceti dovnitř, nikoli ven...
Z opravdové nenávisti zlého vypučí také pravá
láska — ne láska širokých frásí aveřejné dobro
činnosti a dobrých skutků, konaných na rozích
nejživějších ulic evropských, nýbrž ona skutečná
láska, která vzplanula ve svatém Františkovi a
byla příčinou, že každý tvor a každý osud se
dotýkal jeho srdce tak dobře jako on sám a
vlastní život. Často jsem přemýšlel, není-li křesťan
ství vlastně-tím prostředkem, který dal Bůh lidem,
aby se stávali sebou samými... Jeden francouz
ský spisovatel, jeden z našich velikánů sedm
náctého století, monsienr Olier, řekl hluboké
slovo: »Láska proměňuje v to, co miluje.« Ale



také nenávist proměňuje. Lidé, v nichž jest láska,
bývají uchvacování Kristem a proměňují se v něj.
Lidé, v nichž jest nenávist, bývají od něho od
mítání a naplňování hlubší a hlubší nenávistí.
A takto lze porozuměti tomu, co Kristus praví
v evangeliu, že svět fesť již odsouzen, protože
neuvěřil v něj. Neboť v postavení člověkově
ke Kristu jest svědectví o člověku tom, a proto
soud... Slova tato vkládá Jórgensen do úst
dobrého P. Samuela*) oplývaje radostí, jedinou
pravou radostí, že jest v pravdě a v lásce! Proto
vroucně volá »Pravdo a lásko neopouštěj mne!«
Hledati jasně a upřímně ona dvě nejvyšší dobra,
to jest ta dobrá vůle, na níž Bůh pohlíží se za
líbením, to jest ta modlitba, jež bude vždycky
jistě vyslyšena, to jest stav milosti, v němž má
člověk pokoj na zemi a doufanlivě smí zírati
smrti v ústrety, jsa jist, že si vyvolil lepší díl,
jenž nebude odňat od něho... »Pravdo a lásko
neopouštěj mnel« — jíti tímto světem s tímto
vzdechem na rtech a v srdci, to jest býti na
cestě k nebi a činiti pravdou slova básníkova:
>Krásnými královstvími pozemskými kráčíme do
ráje se zpěvem.«

+) J. Jórgensen: Poutníkova kniha, (v překladu dra K.
Vrátného str. 256.))
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Je-li člověk v životě nešťasten,
má to vždycky příčinu jednu —
nedostatek víry. Tolstoj.

Mohli bychom říci, že tak jako Jórgensen
obracejí se k církvi Kristově seveřané. Docela
jiný duchovní převrat odehrává se v umdlené a
rozsmutnělé duši mnohého vzdělaného Francouze.
Představitelem takového návratu v lůno mateřské
církve katolické jest

J. K. Huysmans.
Narodil se v Paříži 5. února 1848 z rodičů

katolických a. byl svědomitě vychován u Otců
z Tovaryšstva Ježíšova. Vživotě svém však poznal
pravdu slova Tolstojova: je-li člověk nešťasten,
má to vždycky příčinu jednu — nedostatek víry.

Chceme-l: Huysmanse poznati, jest třeba,
abychom poznali jeho dílo, neboť právě jeho knihy
jsou úplným vypsáním jeho života. Obdivujeme
se a žasneme nad obratem Huysmansovým. Ten,
který zprvu pro vše katolické jen posměšek měl
a ustěpačně se vysmíval, vším náboženstvím opo
vrhoval, opravdový to Francouz-neznaboh —
obrátil se po mnohých bojích. Liturgie, krásné
obřady a umění církve katolické přivádějí ho tam,
kde zakotvil celou svou něžnou duší.

Literární fysiognomie jeho u nás jest známa,
méně správně však soudí se o jeho návratu
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k církvi, na nějž hledí se jako na pouhý projev
aestétství, snad proto, že ze všech jeho děl za
znívá jako základní tón ironický pathos. Jaký
význam má tento ironický pathos správně vysti
huje F. X. Šalda: »lronií vstupuje metafysický
živel do díla Huysmansova: s počátku pouhé
konstatování nedostatečnosti životastává se po
zději soudem a kriteriem. Jako u Pascala, jako
u Kierkegaarda jest ironie u Huysmanse pře
chodem k náboženskému cítění, k náboženskému
hodnocení.«

Jak pohlížeti na obrat Huysmansův? Huys
mans sesmutněn v duši, rozerván disharmonií
skutečnosti, v níž nízkost a jiné mcderní vlast
nosti dnešního člověka znechutily a znavily jemně
kultivovaný jeho smysl, hledá útočiště v nábo
Ženství. A právě veliké umění církve maznačilo
mu cestu, kudy třeba se ubírati. Při tom však po
zorujeme, že psychologický process jeho konverse
nedospívá v onu velebnou duchovou harmonii,
po níž prahnoucí básník tolik toužil. Umění stře
dověkých kathedrál, divukrásný ritus a vznešené
melodie chorálu přetvořují nitro Huysmansovo
jen na chvíli, dokud neprocitá jeho srdce rozčaro
váním, které přivádí jeho ironie. Tím však nijak
vážný jeho úmysl o pravé náboženství nezmění
se v duchaplné snad zahrávání si. Huysmanssbyl
v tomto ohledu příliš vážný a opravdový, než
aby upadal v nějaké aestétství. Klíč k tomu spíše by
hledati bylo v jeho výlučném uměleckém smyslu.
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©Huysmansovi nešlo o nějakou hru, ale zápas
jeho o Boha byl tak vážný, opravdový a čistý,
že nezdráhal se nijax po vydání své »Katedrály«
zříci se úřadu u ministerstva vnitra, kde pobyl
32 let.

Postup ve vývoji a sklonu k náboženství,
vrcholící konečně v návratu do církve vyznačen
chromologicky zřejmě hlavními jeho díly.

Bylo to r. 1892, kdy novinami prolétla zpráva,
že Huysmans chce se státi členem nejpřísnější
řehole — trappistou. Pochopitelné jest překva
pení, které tato zpráva vyvolala. Huysmans však,
jenž kráčel do nedávna ve šlépějích satanismu
ocitá se na cestě jediné pravé — k církvi,

Jak se jen stal opět katolíkem, jak přišel
sem? — táže se v knize »Na cestě« — a hned
si odpovídá:

»Nevím. Vím jen tolik, že jsem byl dlouhá
léta . nevěřícím, a nyní najednou jsem uvěřil.
V celku překvapují mne jen ideje, jaké obyčejně
lidé mívají o Konversi. Slýchal jsem o náhlých
převratech duše, o udeření hromu, nebo aspoň
o víře, vybuchnuvší konečně v půdě, pozvolna
a znalecky podkopy opatřené. Jest zřejmo, že
konverse mohou se uskutečňovati prvým neb
druhým způsobem, neboť Bůh jedná, jak se mu
líbí — ale musí tu býti i cesta třetí, bezpochyby
ta nejobyčejnější, které užil Spasitel v případu
mém. A v čem ta záleží, nevím. Nebylo tu cesty
do Damašku, nebylo událostí přivádějících krisi;
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nic nepřekvapilo, probudil se člověk jednoho řána
a aniž věděl jak a proč, bylo to zde. Co se mi
jedině zdá býti jistým, jest v případu mém pů
sobení Boha — milost.«

Ale potom by tedy vůbec nebylo psycho
logie konverse? pravil si a odpovídal si dále:
»Zdá se tak, neboť usiluji marně projíti v mysli
etapy, jimiž jsem kráčel. Mohu ovšem za sebou
pozorovati některé mezníky: lásku k umění, dě
dičnost, omrzelost života; mohu se dokonce upa
matovati na některé zapomenuté sensace mládí,
na ty podzemní chodby idei, vzbuzených mým
pobytem v kostelích. Ale čeho nedovedu, to je
sebrání všech těch nitek, jejich soustavné sesku
pení; čeho nechápu, toť ona náhlá a mlčelivá
explose světla, jež se ve mně udála. Když hle
dím si vysvětlit, jak ze starého nevěrce se stal,
aniž o tom věděl, téměř přes noc, věřící — oh,
tu se nedobádám ničeho, neboť působení nebes
přešlo, nezanechávajíc stop. »Je jisto,« začal zas
po chvíli zamyšleného mlčení, »že fest fo sv.
Panna, která v podobnýchpřípadech na nás pů
sobí. To ona vás hněte jak lěsto a vrhá v ná
ručí Syna; ale její prsty jsou tak lehké, vzdušné
a mazlivé, že duše ani mecítí, kde se jí dotkly.
— — — Šel jsem do nemocnice duší, do církve.
Tam vás aspoň přijmou, uloží, opatrují. Nespo
kojí se pouze tím, jako to je na klinice pessi
mismu, že vám jmenují vaše utrpení a pak se
k vám obrátí zády.«
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Huysmans odchází na to v blízkost kláštera
Notre Dame d'Igny, v jehož ovzduší vytváří se
v něm správný pojem vroucího náboženského ži
vota, až na konec jde k převorovi kláštera a tam
se skroušeně vyznává a přijímá lék, chléb života
— svátostného Spasitele.

Jak dojemně na nás působí jeho vlastní ob
žaloba, upřímné vyznání: »Nezpovídal jsem se
od dětství, vedl jsem život zkažený, spáchal jsem
všecko... ,« ale převor ho těší: »Nedávejte se
zmásti! Přicházíte chyby své povědět samému
Pánu Ježíši — a ten je beztak zná.«

Huysmans cítí blízkost Kristovu, prožívá du
chovní radost z usmíření, když převor k němu
promlouvá: »Byljste nemocen, tak nemocen, že
o vaší duši mohlo se říci, co Marta řekla o La
zarovi: Již zapáchá — ale Kristus vás vzkřísil.
Dříve duševně takřka chorý a smutný cítí po sv.
přijímání najednou radost ze života, cítí sladké,
mimosmyslové opojení a působení nejsvětější svá
tosti oltářní. »Kristus Pán otvírá pomalu a pro
větrává jeho světničku; bohatými vlnami vprou
dil k Durtaloví (=—=Huysmansovi) den. Okna jeho
smyslů, která až dosud hleděla v jakousi žumpu,
na vlhkou, ve stín položenou ohradu, objevila se
náhle v průlomu světla nekonečná vyhlídka do
nebe. Zjev světa se změnil; okolí jiné, mlha
smutku, která je dosud zahalovala, se rozptýlila;
náhlé osvětlení duše se odráželo i vůkol. Měl
dojem onoho rozletu, oné čisté radosti nemoc



ného, při první vycházce uzdraveného, který
plouživ se dlouho doma v pokoji, konečně vy
chází ven. Vše omládlo ... Pocítil konečně ra
dost života. Rozprchla se konečně omrzelost před
těmito okamžiky, kterých nemůže dáti žádné
štěstí pozemské. Jenom Bůh mohl tak nasytiti
duši... (»Na cestě.«)

Huysmans úplně změněn, volá radostně: Jaká
krása býti katolíkem!

Hlavní účast duchovního přerodu připisuje
Huysmans milosti Boží: »Prozřetelnost byla ke
mně míilostivou,svatá Panna dobrou... byl
jsem veden, jak se říká, cestami mimořádnými;
může-li kdo míti jistotu, že bez pomoci Boží byl
by ničím, tedy jsem to já.« (»Na ruby.«<)

Když Huysmans*) 12. května 1907 po trapné
nemoci, kterou s trpělivostí sv. Lidwíny snášel,
s tímto světem se rozžehnal, pohřben byl, jak
sám si přál, jako oblat v rouchu benediktinském
s křížemna prsou..

*) O Huysmansovi u nás psal kromě jiných zvláště:
Frant. Odvadil, Arnošt Procházka a F. X. Šalda, též vyšly
překlady některých děl jehe; z německých autorů nejlépe in
formuje studie J. Jórgensena v »Kultur u. Katholizismus«
Bd, IX. v Mnichově u Kirchheima, 1908.
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Fecisti nes ad te, Deus,
et inguietum est cor nostrum,
donec reguiescat in te,

Sctus Augustinus.

Mimořádné místo v řadě velikých konvertitů
patří Anglii. Významné jest století devatenácté
pro církev katolickou v těchto končinách, nebof
právě tato doba znamená obrození živlu kato
lického a oto zásluhu mesmírnou má Kkonvertita
— kardinál

John Henry Newman,
s jehož přísnou a něhyplnou postavou chceme
se seznámiti.

Newman narodil se v Londýně 21. února
roku 1801. Zjev jeho patří k nejzajímavějším
dobám dějin anglických. Jsa hluboce nábožensky
založen, rád obíral se studiem náboženství. Již
v mládí, které strávil horlivou četbou autorů, ten
dence nejvíce kalvínské, datuje se u chlapce
jeho stáří vzácná myšlenka, že Bůh ho povolal
k životu panickému (single life). Patrný tento
sklon k vyššímu povolání dostává určitý směr
Milnerovými dějinami církevními. Poznává církevní
olce, horlivě a vytrvale pročítá jejích spisy, které
dle vlastního jeho doznání způsobily, že nalezl
správnou cestu z protestantismu — v lůno církve
katolické.



Než nebyla to snadná práce. Dokončiv studia
v Oxfordě s hlubokou a posvátnou vážností
přijal r. 1825 svěcení anglikánské a stal se du
chovním správcem faryv Oxfordě, ale již r. 1826
jmenován Oriel kollejí akademickým učitelem, dvě
léta na to stal se vikářem a kazatelem a to ka
zatelem hledaným a oslavovaným. Jeho tvůrčí
činnost a horlivost na poli homiletiky ukazují
23 svazky jeho universitních řečí a duchovních
promluv chrámových. Současný J. R. Russel praví
o něm, že všichni vynikající členové university
oxfordské přicházeli poslechnout jeho řečia do
kládá, že jeho triumf na duchovní svět v Oxfordě
byl dokonalý. V těchto přednáškách katolické
smýšlení Newmanovo tak význačně vystupuje,
takže po jeho konversi po nepatrných méně
podstatných změnách dostalo se jim biskupského
imprimaftur.

Od r. 1828 začal soustavně a chronologicky
pěstovati studium církevních otců, církev Alexan
drinská, filosofie Klementova a Origenova budily
v něm obdiv. Výsledek tohoto bádání mimo
jiné bylo objemné dílo: Dějiny arianismu ve
4. stolelí. |

Roku 1833 v srpnu vyšla první časová úvaha
(tracís for the times) ad clerum od Newmana,
která se stala po slavném kázání Kebleověé»+Oná
rodné apostasii« základem iraktarianského hnutí,
které mělo za účel krátkými traktáty vyvraceti
antidogmatický princip, falešnou svobodu myšlení



a bádání a obhajovati liturgii a prohlubovati ná
boženský život. Nové toto hnutí vyvolalo New
manovi mnoho nepřátel a jeho opravdové snahy
nepojmenovali jinak než Newmanmnismus nebo
Newmania.

Převrat, který nastal v celém duchovním ži
votě jeho končí těžce probojovaným bojem roku
1845, kdy vrací se v lůno církve katolické a při
jímá spolu se dvěma přáteli, Sfantonem a Bow
lesem, Tělo Páně. Jeho předsevzetí »vésti život
svatý, bez kritického bádání o církvi« mu nedo
stačovalo. Proto přijal pozvání kardinála Wise
manna a v Oscottu byv biřmován přijal nižší
svěcení na kněžství. Na radu kardinálovu pod
nikl cestu do Říma, a tam kardinal Framzoni
roku 1847 posvětil Newmana na kněze.

Dle vzoru sv. Filipaz Neri vrátiv se domů
založil oratoř a samým papežem Piem IX. za
představeného určen.

Učený Newman netoužil nikdy po poctách,
a když mu papež Lev XIII. nabídl purpur kar
dinálský — přijal ho sice vděčně, neboť bylo
to pro něho nejvyšší uznání, jeho orthodoxie od
mnohých mu často ironicky předhazované, ale
přece zůstal věren své oratoři. Zemřel jako kar
dinál v ústranní v Edgbastonu 11. srpna 1890.

Vynikající spisovatel francouzský (rovněž
konvertita Louis le Cardonnel) o něm praví: Jak
známo, není nikoho, kdo by vyvolal v poslední
době více prací; i když jste z něho nic jiného
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nestudovali než jeho spisy obranné, mohli jste
vytušiti, jaké místo duchovost musela zajímati
v jeho životěa svatá šlechetnost, jež ho přivedla
ke katolicismu.

Vše to odhaluje v něm jednoho z těch,
kteří žijí ustavičně připoutání myšlenkou i srd
cem k neviditelným pravdám a krásám.

Všimněme si třebas jen jeho Rozjímání a
Modliteb. Bůh skrytý nebyl pro něho Bohem
vzdáleným. Mluví k tomuto Bohu s oddaností
v pravdě synovskou, jako k někomu, jenž ho
poslouchá a jenž hodlá mu odpověděti. Ničím
jiným není jeho viře tento viditelný svět, nežli
bytostí prozatímnou, která potrvá jen nějaký čas,
všeho do času, Bůh na věky.

Koho neuchvacuje hloubka a vnitřní krása
na příklad této části: »Učme se jen od jara.
Květy pučí, míza proudí povrchem stromů, všude
nový život. Tak rozvije se i naše země jednou
ve svět slávy a světla. Kdo- by v zimě uvěřil,
že omládne zas mrtvá země, kdyby se o tom
nebyl tolikrát přesvědčil? Kdo by se jen nadál,
že novou ozdobou v několika týdnech rozveselí
se holé větve? A přece jaro přichází dřív nebo
později: Tak jest i s jarem, na něž křesťané če
kají. Přijde! Vždyť denně se modlíme: »Přijď
království Tvé! Jako bychom řekli: Zjev, se Pane,
ukaž se již. Naše země jest jen stínem, jest za
slíbením něčeho jiného; i ve dnech své radosti
tají nám své poklady a nechává nás lačnými.



My víme, že jest krásnější, co ona skrývá před
námi, než co nám zjevuje. Svět andělů a svatých,
království slávy, trůn Boha a Krista, toť ty po
klady, ty pravé divy, jež zrakům našim zastírá.

„,ukaž se, Bože, jako andělé vánoční se uká
zali pastýřům. Af zjeví se tvá sláva, jako na
jaře květ... nám všecka krása mluví o nebi
— ale sama nebem není. Lomené paprsky tvého
světla — drobečky tvojí hostiny, a my s netrpě
livostí čekáme konečné rozhodnutí věcí viditel
ných — s nimi padne i závoj, který nám zaha
luje svět neviditelných.«

V Rozjímáních o učení křesťanském překva
puje opravdovostí, hloubkou a vzletnou mluvou
tato zbožná jeho modlitba: »Přicházíš a odcházíš,
můj Bože, dle vůle své. Zadržet tě nemohu. Mohu
jen prosit, abys ještě zůstal. Ó zůstaň do rána,
a neodcházej, dokud mi nepožehnáš. Zůstaň,
o světlo duše mé, již se připozdívá! Tma, která
nevychází z Tebe, padá na mne. Já nejsem ni

„čím. Sám nad sebou mám málo moci: nemohu
ani činiti, cožkoliv bych chtěl — a jsem smuten
a opuštěn. Něco mi schází a nevím co: Ty jsi
to, jehož tak potřebuji, ačkoliv to tak málo chápu.
Záříš nade mnou, ohni vždy hořící, jenž nikdy
nehasneš. V té ubohé pozemskosti dej duši mi
lost bojnější|<

Jak něžnou láskou Inul k rodičce Boží, uka
zují jeho »Májové meditace,«*) které podávají

*)Část jich přeložena v »Novém Obzoru« roč. IV. str. 405
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dogmaticky správný výklad jednotlivých invokací
litanie loretánské. Tak na příklad dogma o ne
poskvrněném početí takto vykládá: »Neposkvr
něným početím blahoslavenné Panny rozumíme ve
likou zjevenou pravdu, že byla Maria počata
v životě své matky, svaté Anny, bez hříchu dě
dičného. Od pádu Adamova všechno lidstvo, po
tomkové Adama a Evy, bylo počato a zrozeno
v hříchu. »Neboťhle!« — praví inspirovaný spi
sovatel v žalmu Miserere, »nebof hle v nepra
vostech počat jsem a v hříších počala mne matka
má.« Tento hřích, jejž každý z nás dostal do
vínku a který nás spoutal v prvém okamžiku
naší existence, jest hříchem nevěry a neposluš
nosti, jímž Adam ztratil ráj. My jakožto děti
Adamovy zdědili jsme následky tohoto hříchu a
ztratili jsme ve svém praotci ono duchovní
roucho milosti a svatosti, které bylo Adamovi
dáno Stvořitelem. S touto ztrátou a s tímto vy
děděním byli jsme všichni počati a zrozeni. Pra
videlnou cestou, jíž býváme z tohoto stavu vy
vedeni, jest svátost křtu. Maria však nebyla nikdy
v tomto stavu. Božským ustanovením byla
z něho od věčnosti vyňata. Od věčnosti usta
novil Bůh Otec, Syn a Duch svatý stvořili lidstvo
a předvídajíce pád Adamův, ustanovili vykoupiti
pokolení lidské tím, že se Syn vtělí a že bude
trpěti na kříži. Právě v tom nevystihlém, věčném
okamžiku, v němž Syn Boží byl zrozen z Otce,
právě v tom okamžiku bylo ustanoveno vykou



piti člověka skrze Syna. Ten, jenž-byl zrozen od
věčnosti, dle věčného ustanovení se narodil proto,
aby nás v Čase spasil, aby vykoupil celé poko
lení lidské I vykoupení Mariino bylo určeno oním
zvláštním způsobem, jež nazýváme Neposkvrně
ným početím. Bylo ustanoveno, ne že má býti
Maria od hříchu očistěna, ale že má býti od prv
ního okamžiku svého bytí od hříchu uchráněna.
Satan tudíž nad Marií nevládl ani okamžik. Při
padá nám, jakoby byla dítětem Adama a Evy,
zplozeným ještě dříve, než padli. Nezakusila na
sobě následků jejich hříchů, nýbrž dostalo se jí
darů a milostí a to v míře daleko větší, z nichž
se těšili v ráji Adam a Eva. To jest jedna z nej
přednějších a nejzákladnějších spasitelných pravd,
jež nám byly zjeveny o Marii. Proto zvolejme
se všemi svatými dušemi: »Maria, Matko. nej
čistotnější, Maria, královno bez poskvrny hříchu
prvotního počatá, oroduj za násl«

Zbožnost vanoucí dílem a životem Newma
novým měla veliký vliv na současníky, jak dě
jiny o tom svědčí. Zbožnost, ten božský oheň,
roznítil žár lásky a oddanosti v duších, které ho
chápaly a milovaly, v duších vážných, které
bolest a zkouška přivedla k Bohu. Byl jich ve
liký počet, které Newman*) dovedl povznésti a

*) © Newmanovi psal prof. Dr. F. Kryštůtek v časop.
kat.duchovenstva»Vzrůsta rozvojkatol.církveveVel.Britanii<
roč. LVI. str. 25. a násl. Velmi pěknou studii podává Charlotet
Lady Blennerhasset (Berlín, 1904) a H. Riesch v předmluvě spisu
Newmanova >Die heilige Maria« (v Řezně u Manze 1911.)



posíliti ve spojení srdcí s Kristem Vykupitelem
a Spasitelem, naučiv je trpělivě a odevzdaně oče
kávati den vyproštění, až by jim, jako jemu, do
přáno bylo přejíti od snů tohoto světa a od
stínů víry k pravdě nejvyšší, jimi napřed zaha
lených: ex umbris et imaginibus ad veritatem —
ze stínů az podobenství k pravdě!
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Žena a církev.
(Napsal ANTÓNÍN JEŽEK.)

V starověku žalostné postavení zaujímala
žena, kterou Bůh stvořil ne jako otrokyni, nýbrž
jako družku a pomocnici mužovu. Z prestolu
rovnocennosti klesla žena a mimoděk stala by se
břemenem, kdyby nebylo chlípných choutek staro
věkých národů. Soudili mnozí, že žena není ani
člověkem, že nemá srdce a duši. Byla proto
služkou, otrokyní a souložnicí mužovou, kterou
mohl vyhnati a zbíti dle libosti.

Za dob židovských proslavily se ženy. Starý
Zákon mluví nám o Judithě, Estheře, ukazuje
nám moc žen, jež svedly Šalamouna, moudrého
krále k modloslužbě, a na konec klesá žena kne
volnosti.

Přešly věky a ponížená, v prach zdeptaná
žena vyrostla do závratné výše jako cedr na Li
banonu, důstojnost byla jí vrácena a ona učiněna
družkou mužovou.

Co bylo příčinou povznesení ženy? Kdo jí
vrátil její práva a přeťal jako titán okovy, které ji
svíraly po celou drahnou dobu?

V naší době všichni se hlásí o věnec vítězný
a odstrkují tu, která má naň největší právo —
církev katolickou.



Muž a žena jsou kvádrem, na němž spo
čívá rodina, obec, země, celý svět. V jakém po
stavení nalézá se žena, v tom stavu nalezneme
Vše, CO S ní souvisí.

»Hledejte ženu,« ozývalo se ve Francii v době
povšechného úpadku. Pád ženy má význam pro
celou civilisaci lidstva. Duší všeho jest žena,
tělem muž.

Než vyšlo slunečné evangelium Kristovo, vr
hala žena pohanská bědy na národ římský.

Zvrhlá žena musila nezbytně vychovávati
zvrhlé potomstvo. Nejzuřivější nepřátelé všeho
křesťanského vychovaly ženy zbídačelé na svých
ňadrech, ať již to byl Nero, či Decius, Diokletian
a jiní. Netvor Nero se za vše odvděčil své matce
kopnutím, až zemřela, manželku-židovku otrávil
a svého bratra zabil. A což pověstné hořící po
chodně tohoto padoucha nesvědčí o nejzhýra
lejším nazírání na člověka jako tvora k obrazu
-a podobenství Božímu stvořeného?

Byly to hodné ženy, které v Athenách a
jinde seděly u chrámů pohanských, aby tomu,
kdo jim vhodil do klína peníz, byly souložnicemi?

Čí vinou padl slavný Řím a ztroskotalo se
proslavené umění řecké? Znemravnělost v ruiny
vše zvrátila a popelem zapomenutí zasypala. Žena
způsobila nenadálý převrat a zardousila nejpro
slulejší národy,



Lidstvo musilo nastoupiti novou dráhu a
zase bylo nutno -= hledati ženu. Nalezena byla
pod nejsladším jménem Maria, jak praví Zeyer.
Prapor vítězství ženina zavládl pod ochranou
a protektorátem chudičké dívky — z Nazareta.

Od té doby křesťanská žena nesla v před
pochodeň víry a rozžíhala světlo na základě
mravně-náboženském nejenom v rodině, ale i na
veřejnosti. Lásku vnesla do paláců i v nepatrné
chatrče, s ní spokojenost a požehnání.

Již Karel Havlíček Borovský pravil: »Ná
boženství zřízeno bylo proto, aby se množila
láska a poctivost mezi lidmi, aby jeden druhého
podporoval, aby člověktoho, čím nad zvíře jest
povýšen, si náležitě vážil.«

Žena křesťanská přinesla lidstvu řadu ctností,
zvláště čistotu a nevinnost. O ní praví Hirscher,
že není jako jiné ctnosti, na př. snášenlivost,
úslužnost a j., ona jest střed mladistvé čest
nosti vůbec; všeliká mravnost a zbožnost milá
deže stojí a padá s ní, zvláště u pohlaví žen
ského. Důstojnost, cena, blaho vnitřního a vněj
šího života v mládí i stáří závisí na ní.

(To všechno přináší žena křesťanská lidstvu
vedena vznešeným pojetím Kristova učení, jež
ze znehodnocenné ženy učinilo anděla lásky, ne
vinnosti a trpělivosti.

A přece nemůže býti větší nepředloženosti
než dopustila se Klara Zetkin, která dle »Frauen
frage der Gegenvart< dí, že náboženství Kristovo,



jež postavilo ženu na roveň muži, tuto vlastně
zotročilo.

V čem pozůstává ono otroctví?
Snad v tom, že z prachu Kristus ženu po=

vznesl,že učinilji družkou- mužovou,společ
nicí jeho, že láskui.vzájemnou "jim ;přikázal a
slíbil svoje požehnání? U oltáře'je spojil v ne
rozlučný svazek, klerý nemůže přetnouti žádný
obr — ani pokrokový dosud — jen neuprosná
smrt.

Spisovatelka zmýlila se asi, chtěla snad na
psati, že soc. demokracie ženu zotročila či ne?

K tomu cíli pracuje průkopnice soc. demo
kratického hnutí Bebelova »Die Frau«, když
praví: ... »nynější manželství, které až do smrti
mezi dvěma osobami se uzavírá, nemůže býti
nazváno ani svatým, ani mravným.«

Manželství dle zásad Bebelových zplodí mnoho
zármutku a hoře, bude příčinou rozháraného ži
vota, který vliskne i ženám do ruky smrtící zbraň.
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Z nešťastné lásky jednu dobu vrhala se děvčata
neapolská střemhlav do hlubokých studní, nyní
budou se vrhati pod železné oře, aby všemu ne
štěstí učinily konec. 0

Takřka parou žene se žena do neodvrati
telného neštěstí. Již nyní vidíme, jak se povc-=
luje mravnosti pořádáním tance v zapovězeném
čase. Hudba zaznívá ještě chodcům do uší ubí=
rajícím se v neděli a svátek zasvěcený na ranní
mši svatou. V temné noci, pod šŠerým závojem
napáchá se dosti neřestí, jež mají i smutné konce
v ztrátě nevinnosti dívčí a v rozervaném, kolí
savém životě.,

Jhu, které jí hází na šíji nemravové, musí
žena poctivá se brániti seč síly stačí.

Žena bude vždy vděčna jen církvi katolické,
která ji povznesla k pravé důstojnosti.


