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Tlakem světových událostí rozvinula se ženská
otázka v plné své šíři a hloubce. Postavení ženy v man
želství, její působení v životě veřejném, její vzdělání,
tyto úkoly znovu řešiti, po případě revidovati jich ny
nější stav, dnešní doba považuje za jeden z předních
svých úkolů.

Že při těchto reformních snaliách katolické církvi,
hájící posvátnost a nerozlučnost manželského svazku,
od její nepřátel doštává se nezasloužených výčitek, 0
tom netřeba zvlášť se zmiňovati. A kdyby všechny tyto
útoky vyvěraly z neznalosti její zásad, nebylo by tak
smutným zjevem, jako to je daleko více zarmucujícím,
že zlomyslnost a křivé posuzování na těchto útocích
má hlavní podíl.

V přednáškách svých měl jsem tento stav věcí plně
na zřeteli. A snažil jsem se ukázati, kterak církev pro
mravní i právní emancipaci ženy od nejstarších dob se
zasazovala, uvésti důvody, pro které na posvátnosti a
nerozlučnosti manželství trvá, jakož i dokázati, že snahy
po vyšším, povolání ženině přiměřeném vzdělání vždy
podporovala, a konečně vystihnouti její názor na pů
sobení ženy v životě veřejném.

Doufám, že nepracoval jsem nadarmo.
A budou-li mé úvahy dobrým a živým zdrojem

poučení jak pro intelligentní čtenáře, tak pro spolkové
přednášky a řeči duchovní, pak jistě plně vykonaly své
poslání. NN

Na Smíchově, dne 30. dubna 1919.
SPISOVATEL.



Zena v křesťanském starověku.



POD VOOOÍ

Žena v křesťanském starověku.

Chci-li promluviti o ženě podle názoru křesťan
ského, nutně musím zajíti až k samému původu první
ženy, jak líčí stvoření její Písmo sv. Tam se vypráví:
„Kdyžpak Adamovinenalezlse pomocník
podobný jemu, pustil Hospodin Bůh sen
na Adama, a když usnul, vyňal jedno z že
ber jeho. [ vzdělal z žebra ženu a přivedl
ji k Adamovi. I řekl Adam: Tato jest nyní
kost z kostí mých attělo z těla mého...
Protož opusti člověk otce svého i matku
a přidrží se manželky své a budou dva
v jedno m těle“ (I. Mojž. 2. 20—24.) A ještě dříve,
kde Mojžiš všeobecně mluví o původu člověka, praví:
„A stvořil Bůh člověka k obrazu svému;
k obrazu Božímu stvořilho, muže a ženu.
I požehnal jim Bůh ařekl: „Rosťte a množte
seanaplňte zemia podmaňteji a vládněte
nad vším živočišstvem na zemi.“ (I. Mojž.
I. 27--28.)

V tomto poeticky prostém a snad i tvrdém
obraze je hluboký smysl, a již první učitelé církevní
spatřovali v něm vznešený symbol a obraz věrouč
ných pravd. Uvažujíce, proč Hospodin stvořil tělo
ženino z kosti mužovy a nikoli ze země, jako tělo
Adamovo, praví, že Hospodin tím chtěl naznačiti onu
velkou ideu, že teprve muž a žena tvoří jednu so
ciální jednotku, takořkajednu základníbuňku
lidské společnosti. A sv. Augustin ve stvoření
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těla ženina z žebra, ze střední kosti Adamovy, vidí
symbol rovnocennosti a rovnoprávnosti
ženy s mužem. Pravít: „Kdyby byl Bůh chtěl, aby
žena byla otrokyní mužovou, byl by ji stvořil z A
damových nohou. Kdyby chtěl, aby panovala nad
mužem, byl by dal ženě vzniknouti z mužovy hlavy.
Ale že chtěl, aby byla jemu rovnocennou družkou,
stvořil ji ze středu Adamova, ze žebra.“

A již prvý člověk uvažuje svůj poměr k ženě,
svazekmanželský,praví: „Protož opustičlověk
otce svého i matku svou a přidrží se man
želky své a budou dva v jednom těle“ (l.
Mojž. 2. 24.) Dle těchto slov přírozený svazek, pou
tajicí děti k rodičům, svazek stálý, uvolní se, aby
upoutal muže k jeho ženě svazkem ještě trvalejším,
nerozlučným. „Budou dva v jednonm těle“, vý
znamně praví bible. A znamenalo by smrt tohoto mo
rálního jediného těla, kdyby se mělo ono rozděliti
a rozejít. Tak bible hlásá v obraze, plném plastič
nostia hloubky,jednotu anerozlučnost manželství.

Posvátnost svazku manželskéhopak nazna
čuje tím,že praví:„| požehnal jim Bůh ařekl:
Rosftež a množte se a naplňte zemi a pod
maňteji avládněte nad vším živočišstvem
na zemi.“ (I. Mojž. I. 28.) Pod timto anthropomor
fistickým obrazem líčí se Bůh jako prvý kněz, jenž
prvním snoubencům žehná a utvrzuje jich svazek
manželský.

Tak jednotnost, t.j. spojení jednoho muže
s jednouženou,nerozlučnost a posvátnost
manželství záři nám již z prvých stránek svaté
knihy. — —

Tam, kde Písmo sv. mluví o prvním hříchu jako
o původu všeho zla, pronáší také kletbu na ženu,
první hříšnici a svůdkyni mužovu, když dí: „Roz
množím bídy tvé... pod mocí muže bu
deša on panovati bude nad tebou.“(I. Mojž.
3. 16.) Když zvrácen byl poměr člověka k Bohu, byl
též porušen poměr ženy k muži. Nebyla již rovno
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cennou jeho družkou, stala se jeho služebnici, otro
kyní. A dnes spatřujeme všudy, kam světlo křesťanství
ještě neproniklo, že žena jest považována za bytost
nižší, podrobenou vůli mužově. Vefa po vší rovno
cennosti a rovnoprávnosti. Byla porušena jednot
nost manželského svazku mnohoženstvím(Lamech
pojal dvě ženy, Addu a Sellu) a svatost rozlučitel
nosti.

Až do příchodu Ježíše Krista trvala poroba ženy.
Teprve když tento „velký lékař přišel s nebe,
protože velký nemocný ležel na zemí“,
přišla hodina ponenáhlého obratu. Prohlašuje jednot
nost a nerozlučnost manželství, Kristus vrací ženě
její důstojnost; jest prvním a věčným emancipátorem
ženy z jejiho podďanství.Křesťanstvím nastala
velká hodina reformy pro postavení ženy
ve světě. Křesťanstvíponenáhlu zdvihalo ženuz jeji
dávné poroby. Vrací jí její osobní důstojnost a svo
bodu. Uctou pak matky Kristovy, vznešené Bohoro
dičky, úcta k ženě jako k družce mužově rostla v onu
rytiřskost, jejíž vyvrcholení spatřujeme v tom, že muž
celým svým životem chrání ženu, že je ochoten za ni
i umříti.

Kulturní historik anglický Lecky, uvažuje o vlivu
marianské úcty na mravy Evropy, napsal: „Svět je
řízen ideály, a zřídka, ba nikdy nebyl jiný,
který by blahodárněji působil, nežli stře
dověký názor o Panně Marii.“ (Racionalismus
v Evropě. III 234)

Moderní člověk, pokud se odcizil duchu víry a
dávných ethických zásad, zářících nám z bible, ovšem
uvažuje zcela jinak. Daleko blíže než výkladu Augu
stinovu je rozumování břichopáska a bonvianta, Sha
kespearova Falstaffa z „Veselých žen windsor
ských“, který rozjímaje o stvoření ženy neshledává
v pořádku, že Bůh vzal jenom jedno žebro Adamovo
a učinil z něho ženu. Podle jeho názoru mohl vzíti
Adamovi všechna žebra a udělat mu z nich ženy.
A to jest smutnou skutečností: čím méně se dbá slov
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Augustinových, tím více se množí Falstaffů, kteří
v theorii dosud jenom ojediněle, ale prakticky v celých
zástupech řídí se filosofií tohoto požitkáře.

Bývá často zvykem moderních spisovatelů hlá
sati, že nejstarší křesťanští učitelé a otcové učili po
hrdání ženou. Že se téměř „rozplývají v nejhorších
potupách proti ženskému pohlaví, jakožto hlavnímu
prameni všeho svádění mužova.“ Ženu již ta myšlenka,
že je ženou, musí zahanbovati, když vzpomene na
ony kletby, jež na svět přivodila. Tak prý hlavně
církevní spisovatel Tertullián a sv. Ambrož, arci
biskup milánský, pohlíželi na ženu.

Tuto myšlenku vnesl do literatury anglický kul
turní historik Lecky ve svém díle: „Dějiny
mravů v Evropě.“ Z Leckyho přejal tato tvrzení
J. Hansen; z něho známý exjesuita P. Hoens
broech. Tež socialistická literatura, chtíc bojovati
proti křesťanství, šířila a dosud šíří podobné nauky.
Známáspisovatelka LilyBraun(„Die Frauenfrage“),
a nejznámější Bebel ve svém četně rozšířeném
spise: „Žena“ velmi rozhodně tvrdí, že křesťanství
hledělo na ženu jako na bytost nečistou. Doporučujíc
a vychvalujíc panictví mělo prý manželství za ne
zbytné zlo. Podivno, že i někteří protestantšti the
ologové v starokřesťanské ethice vidí jakési kolisání
v názorech o manželství a cti ženy.

Jako klassického prý svědka starokřesťanského
názoru o méněcennosti ženy uvádějí apoštola národů
sv. Pavla, který v listě svém ke Korinthským
(I. Kor. 14. 34.) volá: „Mulier taceat in Ec
clesia. Žena nechť v církví miči“ — Právě
tento výklad, který všeobecně dávají samozvaní vy
kladači slovům apoštolovým, nejlépe o tom svědčí,
k jakým zvráceným a přehnaným názorům dospivají,
kdo nedbajíce tradice a neznajíce onoho prostředí,
v nichž listy apoštolovy byly psány, jednotlivá místa
v nich isolovali a dali jim svůj osobní smysl. —
Celá věc, o kterou sv. Pavlu šlo, byla následující:
Když první hlasatelé křesťanství přišli do Korinthu,
stalo se, že mnohé ženy, nadšeny krásou učení, jaly
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se ve své horlivosti samy apoštolovati. To byl za
jisté zjev sám sebou vší chvály hodný. Ale ve svém
citovém vzplanutí a chiliastickém blouznění některé
pravdy Kristova učení překrucovaly a dávaly jim ne
pravý smysl. Tim ovšem působily v církvi jenom
zmatky. Proto nedivno, že sv. apoštol, dověděv se
o tom, jak ženy timto způsobem vlastní apoštolskou
práci ztěžují, kategoricky tuto učitelskou činnost
ženám zakázal. — Že však první křesťané slovům
apoštolovým tak nerozuměli, jaký smysl jim dávají
moderní vykladači, patrno z toho, že v církvi byl
pozdějizřízenúřad díakonisek, jáhenek. Tyto
od biskupa vyvolené ženy vedle jáhnů zcela rovno
cenně učení křesťanské vykládaly a ženy připravovaly
ke křtu sv, A v dějinách církevních s největší úctou
a vděkem mluví se též o ženách, které o šíření kře
sťanské víry, ať ve svém okoli či v celém národě,
dobyly si nehynoucích zásluh. Vzpomeňme francké
kněžny, sv. Klotildy, sv. matky Lidmily, české
kněžny Dúbravky, Berty, královny kentské, Gi
sely, královny uherské, které pro šíření křesťanství
ve své nové vlasti získaly si navždy vděku celé církve.

Poněvadž mi nelze zevrubně a podrobně o všech
těchto obviněních pojednávati, omezím se na vše
obecné jich vysvětlení. — Jisto je, že někteří církevní
spisovatelé na jednotlivých místech svých listů činí
nechvalné zmínky o ženě. Tak církevní spisovatel
Tertullián zve ji „dulce venenum“ (sladký jed), „in
strumentum diaboli“ (nástroj dáblův). Ale nezapo
meňme, že z nich mluví bývalí rhetoři, v silnějších
výrazech si libující řečníci (sv. Jeroným, jde tu ve
stopách Tertullianových). Že mluví tak přísní aske
tičtí mnichové, kteří chtí vylíčitikrásu panictví,
a píší zase jen pro mnichy. Tak sv. Ambrož nenapsal
žádného spisu o manželství; ale řadu listů o panictví
a jeden o stavu vdovském.

Dále slušno uvážiti, že Lecky a jeho následov
nici tendenčně jednotlivá místa řečených cirkevních
spisovatelů podškrtují a jako schválně přehližejí ona
krásná a hluboká mista, jež napsali ke chvále žen
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a stavu manželského. Tertullián, jehož některé
názory cirkev odsoudila hned na počátku, později
přešel, jak známo, k sektě montanistické, jež
ve svém přemrštěném asketismu upadla v naprosté
pohrdání světem. Ale jeho názory nebyly směrodat
nými a všeobecnými. „Tertuliián mluví a nikoli cír
kev.“ (Hauck: „Tertulliánův život a spisy.“) Sám
Harnack, jeden z největších protestantských theo
Jogů a znalců starokřesťanské literatury, praví o Ter
tulliánovi, že „nikdy nesmí se zapominati, jak často
jej, starého řečníka, strhuje mocný proud rhetoriky.“
Konečně nemálo padá na váhu, že Lecky nejednou
překládá nepřesně a místa, která jeho názoru na nej
starší křesťanské spisovatele hověla, přímo přepiná.
Jednotlivé výroky těchto církevních spisovatelů o nízké
hodnotě ženy podškrtávati a sevšeobecňovati je právě
tak nesprávné, jako z výroků Schopenhauero
vých a Nietzscheových, kteří oba velmi po
hrdlivě o ženě se vyjadřují, souditi, že celá dnešní
lteratura znehodnocuje ženy.

Kdo nestranně se zajímá o starokřesťfanskou Ji
teraturu-a táže se, jak se v ní soudí o ženě, nalezne
celou řadu spisů, jež velebí ženské ctnosti, af již
ctnosti panny, ženy či vdovy, a chválí důstojnost
manželství. A když Bebel tvrdí, ovšem zcela ne
odborně a nekompetentně, že křesťanství považovalo
manželství za nutné zlo, ba za neřest, pak pravíme,
že je na omylu. Sv. Pavel v hlubokém podobenství
přirovnává spojení muže a ženy k spojení Krista
s církví a prohlašuje manželství za svátost, od Ježiše
Krista ustanovenou.

A jestli sv. Ambrož krásně dí, že „mateř
ství jest odměnou a korunou sňatku“, že
„»Sacri uteri secretum“ tajemství posvěceného
lůna je každému úctyhodné, poněvadžejest to ruka
Boží, která v lůně matčině tvoří člověka; jestli po
ukazuje na příklad Panny Marie, která zvěděvši z úst
andělových o budoucím mateřství příbuzné své Alž
běty, pospíchá k ní s chvátáním, aby jí v její čas
prokázala služby lásky, a při tom volá: „Zde vizte,
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křesťanské ženy, jakou horlivou péči svým sestrám
v těhotenství máte prokazovati“ — tato slova jsou
příliš vznešená a pádná, nežli aby tento veliký učitel
mohl býti obviňován z pohrdání ženou a stavem
manželským.,

Týž sv. Ambrož uvažuje slova biblická, že"
žena byla stvořena, aby byla mužovou pomocnicí, do
kládá: „Kéž je vpravdě pomocnicí dobrou! A jestli
pomoc chápeš jako lepší součást, tu opravdu pří roz
plozování lidstva je důležitější činnost na straně ženy.
Tato činnost je podobná úkolu země, jež přijaté si
mě ošetřuje a svým teplem dává mu vzklíčiti a vy
růsti v klas.“ Tuto úctu a vděčnost, kterou máme
k matce zemi, jež nás živí, chce viděti církevní učitel
i vůči ženě, k níž vážnost za jeho dob namnoze
vlastní její vinou značně poklesla a pominula. — —

Dvojí mravní vír, sobě naprosto nepřátelský,
šířil se světem v dobách prvého křesťanství. Vír do
konávající staré kultury, jevící se v rozpoutání rodin
ných svazků, ve vyžívání smyslného života, v plame
nech vášní. Druhý vír nové víry křesťanské, strhující
duše k odloučenosti od světa, k askesi a vroucí
lásce k Bohu-člověku.

Byly ženy, které strženy prvým, oddaly se cele
životu požitkářskému.Bereniké, Messalina, He
rodias, Theodora, tyto panovnicesvým životem
dávaly velmi smutný příklad ženské prostopášnosti.
Když tyto korunované ženy zcela veřejně nevázaně
si vedly, jaký byl asi celkový mravní slav prostých
žen z nevzdělaného lidu? — Ale mnohé z nich, zoškli
vivše si život nízkých vášní, přijaly novou víru celým
svým neklidným srdcem a staly se kajícími křesťan
kami. Neznaly kompromisů. Jako cele vrhaly se dříve
v propast nevázanosti, tak nyní daly se unášeti přís
nou askesí kajícníků. Typickým příkladem byla evan
gelická žena Marie z Magdaly, v ústech lidu
„veřejná hříšnice“ zvaná. Jenom mimochodem podo
týkám, že netřeba v ni spatřovati ženu nejnižších
vášní. Stará podání zachovala o ní zprávu, že při
svém značném jmění oddala se zahálce, marnotrat



nosti a libovala si v krásných šatech a špercích. A
již tím dávala Židům, uvyklým práci a skromnosti,
veřejné pohoršení.

Vzpomeňme na alexandrinskou Thais, kterou
poustevník Pafnuc vyhledá v jejích komnatách, vzpo
mínkou na Boha vidoucího a trestajícího její hřích
přiměje ji k tomu, že rozprodá všecky své šperky a
dává se zavříti do komůrky klášterní a v ní po léta
žije v slzách a pokání. PřipomínámMarii Egypt
skou, která v Alexandrii po [7 let vede život pustý.
Potom vidouc křesťany, shromažďující se na loď
k pouti do Jerusalema, jata je touhou putovati s nimi.
V Jerusalemě obraz Matky Boží ji uchvacuje. Vzývá
Matku milosrdenství a útočiště hříšníků. A přijavši
sv. svátosti přeplaví se přes Jordán, najde si odlehlé
místo a zde žije 47 let život nejpřísnější kajícnice.
Starý opat kláštera, Zosimos, jednou za rok, o Zelený
čtvrtek, ji navštěvuje, aby ji přinesl sv. přijímání. Tak
činí po několik let, až nalezne ji po roce mrtvou.
Slova její rukou do písku napsaná mu ohlašují, že
umřela toho dne, kdy před rokem Tělo Páně jí podal.

ivot. nesmírně dobrodružný vedla Pelagia,
hvězda a nejznamenitější herečka v Antiochii. Směje
se křesťanským zásadám a odříkavému životu, jenom
se smíchem vchází do chrámu, kde káže biskup No
n us. Jeho slova však lámou její lehkomyslnost. Vstupuje
do řad čekatelek křtu sv., slibuje až do smrti Kristu
býti věrna. Přijavši křest, šperky své prodá a penize
rozdá chudým, propouští své četné otroky a obléká
roucho kající. Ale není na tom dosti. V mužském
přestrojení jde do Jerusalema, na hoře Olivetské zřídí
si malou chyšku, a zde v šatě poustevníka, s nikým
se nestýkajic, žije. Jáhen biskupa Nona ji hledá, avšak
nepozná, Jednoho dne nalezne ji v komůrce mrtvou,
Teprve když ji připravovali k pohřbu, vyšlo na jevo,
že to Pelagie, bývalá hvězda antiochijská.

Však dosti již příkladů velkých kajicnic prvých
století po Kristu. Chtěl jsem jimi usnadniti si přechod
k zcela jinému druhu žen, které od mládí jaty krásou
křesťanského učení, své srdce navždy zasvětily Kristu.
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Vzpominám sv. Barbory v Nikomedii, sv. Kate
řiny Alexandrinské, sv,Anežky Římské,sv.
Cecilie. Těmto duším ošklivil se život nevázaných
mravů. Nevábilo je manželství, protože viděly roz
poutanost mravů u mladých mužů. Tam, kde „ženy
počítaly roky dle manželů a ne dle kon
sulů“ (Seneka), kde satyrik Juvenál si stěžuje,
že „rušen bývá svazek manželský dříve,než uvadla ratolest nad ložnicí zavě
Šená“, nebylo divu, když duše jemné netoužily po
životě manželském. —

U starých národů měl otec právo svoji dceru
dáti za manželku, komu chtěl, anebo ji přímo za
manželku prodati. Vzpomeňme, že uchazeč o dceru
jejímu otci musil dáti nějaký obnos, dary,“nebo pro
kázati jemu určité služby. Písmo sv. vypráví, že Jakub
musil Lábanovi, jehož dceru Ráchel chtěl si vzíti za man
želku, sloužiti plných 7 let. Tato otcovská moc, pa
tria potestas, tížila dceru, že v otázce, jež týkala
se celého jejího života, totiž o sňatku, neměla vlastní,
svobodné vůle. Nesměla sama rozhodovat. A v tuto
otcovskou moc zasáhlo křesťanství svým učením o
rovnocennosti a rovnoprávnosti ženy s mužem. Církev,
jež od počátku hlásala nerozlučnost svazku manžel
ského, kladla hiavní důraz na svobodný souhlas
obou snoubenců a vzala tak v ochranu svobodu a
lidskou důstojnost ženy.

: Kterak slavní biskupové staré, pohanské právo o
otcovské moci snažili se zmírniti a přetvořiti v duchu
učení Kristova, o tom svědčiž aspoň list sv. Am
brožek Sisinniovi, bohatémua vznešenémukře
sfanu.

Sisinnius zle se totiž rozhněval na svého syna,
že bez jeho vědomí pojal za manželku kterousi kře
sťanskou dívku. Sv. Ambrož s jemnou psychologii a
se vzornou pastýřskou opatrností v listě svém nejprve
dává otci za pravdu, pokud byl uražen ve svých
otcovských starostech a citech. Mluví také o před
nostech sňatku, kde otcovská rozvaha a prozíravost,
jíž milujícím zpravidla se nedostává, má vliv na volbu
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synovy manželky. Ale po tomto, řekl bych diploma
tickém úvodě, sv. Ambrož ihned stává se obhájcem
a ochráncem mladých manželů, a vypočítává důvody,
které mluví pro to, aby mladý muž volil si družku
svobodně podle srdče svého. A praví: „Měl-lis dříve
příčinu, aby ses hněval na svého syna, máš nyní
důvod, abys mu odpustil, poněvadž volil si manželku
pro sebe.“

Slavný biskup přímo proti starým zákonům a ná
zorům nevystupuje, ale překonává je vniternými a
mravními důvody křesťanského učení. Dovolává se
křesťanstvím zušlechtěného a zjemnělého svědomí
otcova, jež jistě přizná synu svobodnou vůli ve volbě
manželky.

Německýprávnický spisovatel R. Bartsch (Die
Rechtsstellung der Frau als Gattin und Mutter) dobře
pravi:„Hlavně vjednom směru vykonávala
církev rozhodný vliv na rodinné právo,
a to, že bojovala proti sňatkům z donu
cení. Kdežto dříve žena od svého poruč
nika byla prodána a nesměla ni slova do
toho promluviti, byl nyní všude vyžado
ván souhlas nevěsty. Brzo poměr se změnil:
vůle snoubenky ukázala se hlavní věcí,
souhlas třetí osoby byl konečně považo
ván za bezpodstatný pro platnost man
želství.“

Trvalé paměti a vděčnosti v srdci křesťanských
žen zaslouží slavný papež Mikoláš L.,týž, který pozval
naše věrozvěsty, sv. Cyrilla a Methoděje k jich první
cestě do Říma. Tento „druhý Eliáš“ po celý život
bojoval hlavně proti pohanskému názoru Franků pro
posvátnost manželství, čistotu rodinného života a
právo svobodného uzavírání manželství. Tento ve
liký papež ve svém památném listě k Bulharůnm
prohlašuje, že nákladné, zvykem ustálené ceremonie
a slavnosti nejsou pro manželství podstatné, ba na
opak, jsou často překážkou uzavření manželství mezi
těmi, kdo nemohou na ně potřebný náklad věnovati.
„Prote má vždy dostačití jediné zákonitý
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souhlas snoubenců. Chyběl-litento souhlas při
uzavírání manželství, je vše ostatní ničím, byťi do
mnělí manželé svého práva byli již užili“ Tento veliký
papež celou váhou svého slova bojoval pro svobodnou
vůli a svobodné rozhodnutí oněch žen, které v man
želství vstupovaly. Krásně © něm poznamenává
Dr. Josef Mausbach („Altchristlicheund moderne
Gedanken iiber Frauenberuf“, str. 97.): „Až jednou
ženy postaví slavnostní síň pro ochránce svého po
hlaví, zaslouží si v ní Mikuláš L, silou, moudrostí a
mravní velikosti jeden z největších papežů, čestné
misto.“

Stejně za osamostatnění a svobodné rozhodnulí
žen do manželství vstupujících pracovali středověcí
papežové: Urban Il., Alexandr III., Řehoř IX., až ko
nečně sněm tridentský na vždy prohlašuje, že vlastním
základem manželství je svobodný souhlas těch, kdo
v ně vstupují. —

A ještě v jednom směru vystoupili papežové a
biskupové na ochranu svobodné volby žen. Stávalo
se, že mnohé z dívek, nadšeny vznešeným učením
Kristovým a sv. apoštolů, hlavně sv. Pavla, o kráse
panictví, rozhodly se zůstati svobodnými a sloužiti
Kristu, t. j. ony „volily Ježíše Krista za
svého chotě.“ Toužily po zdech kláštera, aby zde
nerušeně Bohu mohly sloužiti.

To ovšem vyvolalo prudký hněv otců, kteří po
dávném právu a zvyku jediní považovali se za povo
lané rozhodovati o osudu svých dcer. Patria po
testas, otcovská moc je k tomu opravňovala. A
tyto divky, toužící zaslíbiti se Kristu, buď tajně prchají
z domu otcovského na poušť nebo do kláštera, nebo
hledají ochrany u biskupa, aby se jich zastal proti
vůli otcově, jež nesnesla jich odporu.

Vzpomínám sv. Eufrosiny v Alexandrii. Otec
již jí vyvolil budoucího muže. A když z úst jejich
slyší, že touží vstoupiti do panenského kláštera, roz
hodně tomu odpírá. V duši divky bojují dvojí city:
úcta a poslušnost k otci, a láska ke Kristu a k ži
votu řeholnímu. Které zvítězí? Po dlouhém přemýš

2
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lení a modlitbě rozhoduje se Eufrosina jíti do kláš
tera. Ale v panenském klášteře otec záhy by ji vy
pátral. Proto opatří si Eufrosina oděv císařských pa
nošů, ostříhá vlasy a v přestrojení tom prchá a žádá
za přijetí v klášteře mužském. Zde žije pode jménem
„bratr Smaragd.“ Nikdo netuší jejího původu. Po
dlouhém a marném hledání otec lituje své uminěnosti,
obléká se v roucho kající a ocitne se v klášteře, kde
nepoznána žije mezi mnichy vlastní jeho dcera. Eufro
sina s ním mluví, slyší jeho stesk, ale neprozradí
se. Jenom ho ujišťuje, že jistě uzří svoji dceru dříve,
než ona umře. Když konečně Eufrosina, t. j. bratr Sma
ragd tuší blížící se smrt, dává zavolati k sobě otce,
položí hlavu svoji úa jeho hruď a dává se mu po
znati. Otec líbá ji ve tvář a Eufrosina v náruči jeho
umírá.

Byly v prvních dobách křesťanských dívky, které
snášely žalář, muka, ba i z otcovy ruky smrt, nežli
by pojaly za chotě muže, kterého jim otec určil.

A kdo zastával se těchto dívek oproti vůli otco
vě? Kdo hájil svobodu jich volby? Kdo je chránil,
když toužily vstoupiti do kláštera? — Byli to pa
pežové a velcí biskupové a otcové církevní. Byl to
opět sv. Ambrož, arcibiskup milánský, a ohnivý,
asketický sv. Jeroným, kteří ve svých spisech há
jili svobodu dívek, toužících po životě řeholním.
Tím učiniliprvý průlom do zákonné otcov
ské moci, která až dosud rozhodovala o celém ži
votě dceřině.

Sw. Ambrož klidně a rozvážně volá: „Rodiče
hrozí ti vyděděním, aby tě zkusili, zda máš sílu snésti
ztrátu pozemských statků. Lákají tě vybranými rado
vánkami, aby viděli, zda kouzlo různých zábav tebe
zviklá. Zkoušejí tebe, dívko, když tě nutí. To je tvůj
první boj, který ti úzkostlivá přání rodičů připravují.
Zvítězíž nejprve nad pietou k rodičům. Zvítězíš-li nad
domovem, zvítězíš nad světem.“ (De virginib. 64.)
A sv. Jeroným ještě rozhodněji vybízí: „Per calca
tum perge patrem, per calcatam perge matrem, siccis
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oculis aď vexillum crucis evola.“ Řekli bychom:
„Pošlap otce, pošlap matku, bez slz spěchej k pra
poru kříže.“

Tvrdá a bezohledná to rada. Ale tento boj za
svobodu rozhodnutí dceřina zjednal svobodu dívce
vůbec. Hájice svobodu dívek, které vyvo
Jily za choť Krista, obhájili všechnu jejich
svobodu. A byť to znělo cize a podivně,
tolik je jisto, že řeholnice vybojovala
svobodnou volbu svým družkám světským.
Snoubenka Kristova zjednala svobodu snoubence
světské. A druhé: Řeholní žena probojovala též čest
a úctu i oné dívce, jež nevstoupila v stav
manželský. Neprovdanost nebyla a není již k necti.
A tak kulturní dějiny, byť srdce liberálů a nepřátel
duchovních řádů sebe víc tomu se vzpírala, dosvěd
čuji, že řeholní žena vydobila si životem, zasvěceným
službě Boží, věnovaným ošetřování nemocných, vý
chově dítek a službám lásky k bližnímu, nejenom
svobodu a úctu pro sebe, ale i svobodu volby pro
všechny družky, které vstupují v manželství; ano vy
nutila také úctu pro všechny ony dívky neprovdané,
které zůstávajíce ve světě, poctivou prací získávají si
chleba vezdejšího. ,

Dnes nám je to všechno tak prosté, samozřejmé,
protože křesťanské nazírání na ženu
všudy zvítězilo, a opanovalo i ta srdce,
jež Kristu dávno již se odcizila.

Ale ještě Luther s velikým důrazem popíral
platnost sňatku, uzavřeného bez souhlasu rodičů,
Církev východní až dosud žádá svolení rodičů. Také
státní zákon náš praví, že sňatek neplnoletých nebo
nezletilých bez souhlasu rodičů nebo poručníků je
neplatný. Církevní zákony naše jsou daleko volnější.
Pravíť, že církevní sňatek mohou uzavříti snoubenci
zcela platně, byť věku zákony světskými předepsané
plnoletosti nebo souhlasu rodičů nedosáhli. —

Chtěl jsem naznačiti, jak křesťanství od počátku
hájilo rovnocennost ženy s mužem. Heslo e manci
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pace žen, jich vysvobození z nadvlády a moci mu
žovy vyšlo z křesťanského nazírání na ženu.

Ke konci jenom malou poznámku. Dávné matrony
římské, prosté a vážné, uctivaly bohyni Vestu jako
strážkyní a ochránkyní rodinného života. Oheň nad
krbem byl udržován Kk její cti. Ale s úpadkem ro
dinného života pohasl tento posvátný oheň. Kristus
svým učením rozžal jej znovu a to v srdci ženy.
Povznesl a posvětil její cit a chtěl, aby teplem jeho
učení, obětavou láskou žena svítila světu svým pří
kladem.

V životě sv. Mathildy, manželky krále Jin
dřicha. Ptáčníka, mladší současnice naší sv. Lidmily,
čteme, že ve své dobročinnosti kázala v zimě roz
žehovati a dnem i nocí podél cest udržovati ohně,
kudy chodili chudí a nuzní. Náš věk je dobou hra
bivého sobectví, tvrdosti, bezcitu a chladu. A je
úkolem ženy, aby zažehly a udržovaly ohně dřívějších
ideálů víry a obětavosti podél cest, po nichž béřou
se mnozí mužové s učenosti hlavě, ale s chladem
v srdci, bez tepla vnitřní radosti, bez spokojenosti a
smyslu pro tiché štěstí domácí. Křesťanské ženy
v starověku jim svítí jasným vzorem.



li.

Zena v manželství.



Žena v manželství.

Evangelista sv. Matouš vypráví, že Fariseové,
chtějíce poštvati proti Kristu některou stranu židovskou,
dali mu otázku, která i dnes je velmi časová: „Pro
kterou příčinu je dovoleno propustiti
manželku svou.“ Školarabbího Hillela totiž
pravila, že pro kteroukoli příčinu, na př. i když žena
připálimužijídlo. Rigorosnějšírabbi Ša mmai proti
tomu dokazoval, že pouze tehdy, když se dopustila
těžkého nepočestného skutku. Fariseové chtěli slyšeti
názor Kristův v této různosti.

A jak odpověděl Kristus na úskočnou otázku
Fariseů? Řekl jim: „Což jste nečetli, že ten,
který stvořil člověka, na počátku mužem
a ženou je učinil a řekl: „Proto opustí
člověk otce svéhoi matku svou a přidrží
se manželky své a budou dva v těle
jednom? Nuže, co Bůh spojil, člověk ne
rozlučuj.“

I namitali jemu: „Proč tedy rozkázal
Mojžíš dáti lístek rozlučovací a propu
stiti?“ I dí jimJežíš: „Pro tvrdost srdce va
šeho dopustil Mojžíš propouštěti man
želky vaše, ale s počátku nebylo tak. Pra
vím však vám: Kdokoli propustí manželku
svou leč pro cizoložstvo a pojme jinou,cizoloži.“ (Mat. 19. 1.—9.)

V odpovědí Kristově je obsažen všechen náš
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názor na manželství. Zde po prvé zaznívá slovo: Co
Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Kristuspo
važuje manželství za svazek Bohem požehnaný a
stvrzený, tedy svazek posvátný. A také za svazek
nerozlučný: člověk nerozlučuj. Tak se vyslovil Kristus
o manželství původním a spolu manželství budoucím.
A o Židech, kterým pro tvrdost srdce, t. j. jejich ne
dostatek smyslu pro rovnocennost a rovnoprávnost
ženy a pro jich smyslnost Mojžiš dovolil propustit
manželku, prohlásil, že jenom pro hrubou manželskou
nevěru je dovoleno dáti zpronevěřilé manželce list
zápudný a ji propustiti.

Na základě prohlášení Kristova: „Co Bůh
spojil, člověk nerozlučuj“, promluvímdnes
o posvátnosti a nerozlučnosti křesťanského manželství.
Leč napřed několik myšlenek o úkolu ženy vůbec.

Židovskýmudrc Philo z Alexandrie napsal
o ženě hluboké slovo. Cituji je pro případnost vý
razu německy: „Durch den Umgang des
Weibes mit dem Manne wird die Jungfrau
zur Frau; durch den Umgang der Seele
mit Gott wird die Frau wieder zur Jung
frau.“ Všechno hlavní určení ženy a posvátnost to
hoto jejiho poslání jsou obsaženy v těchto slovech.

Úkolem ženy jest podle křesťanského názoru ma
teřství v nejširším slova smyslu. Tedy
nejen ono mateřství fysické, v němž vlastní krví dává
život dítěti, ale i vše, co stím souvisí, jako výživa a
výchovadítěte,ošacení, pěstěníjeho tělesné
i duchovní součásti. Již útlá přirozenostděv
čátka v tom směru velmi zřetelně se projevuje. Proč
si dívka nejraději hraje s panenkou? Ji obléká, oše
třuje, ji ukládá v postýlku? Proč ženy, jichž při
rozený cit nebyl uměle sveden v jiné dráhy, vždycky
mají rády děti, rády připravují: pokrm, připravují
šat, ošetřují choré? Poněvadž vše to s jich přiro
zenostísouvisí.V každé ženě dříme budoucí
matka. A vše, co s mateřstvím souvisí, odpovídá
její přirozenosti.
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Obětavá láska, ona láska, jež žije pro dru
hého, jež zapomíná na sebe a je ochotna všechno
své pohodlí, svoje zdraví, noci, odpočinek, ba i svůj
život přinésti v obět druhému, tof jest onen hluboký
a nejkrásnějšírys v povaze ženině. Stará indická
moudrostpraví: „Žena neni veliká tim, co od
jiných přijímá, ale co jiným dává.“ Tato
obětavá jeji láska, tof ono Goethovo: „das
ewig weibliche“, co jímá svět a budí k úctě. —

A toto spojení ženy s mužem, aby byla matkou
dítek a jeho společnicí, děje se manželstvím. V čem
záleží jeho podstata? Ve vzájemné lásce, jež v duších
muže a ženy se zrodila, a z ní vyplývajícího slibu,
že chtí spolu žíti, že uznávají obapolné povinnosti a
chtí snášeti spolu dobré i zlé. Manželský svazek
muže a ženy má všechen zdroj své životní síly ve
vzájemném slibu lásky avěrnosti, kterýoba
v manželství vstupující činí,

Je otázka:Je nutno tomuto slibu přede
pisovati určitou formu? Je potřebíobřadů,
za nichž tento slib slavnostně, v kostele, před knězem
jako kvalifikovaným svědkem a dvěma dalšími svědky,
nebo před státním úředníkem se koná? Nestačil by
slib soukromý? Slib, při němž každé slovo jako pří
saha?

Richard Wagner ve své nejintimnějšíopeře,
„Tristan a Isolda, líčí velikou, hrdinskou a po
svátnou lásku těchto dvou osob. Z celé duše své za

Isoldu jako nevěstu králi cornwallskému Markovi.
Hlas srdce je křížen osobní ctí jako služebníka. Oba
silni v lásce na konec zmírají. Tito dva lidé, hrdinové
ze světa mythického, nepotřebovali určité formy a
obřadnosti, kterou by projevili vzájemnou lásku a
oddanost. Ale to jsou lidé z pohádky. Skuteční lidé,
těkaví a nestálí, křehcí ve svém cítění potřebují, aby
slavnostním způsobem slib lásky si učinili. Jenom
zcela nepatrná menšina lidí je schopna tak hlubokého
a trvalého cítění, jako vybájený Tristan a Isolda. A ti
jsou tak rozptýlení a tak zřídka se v životě setkají
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jako bílí jeleni, či bílé vrány. V četných manželstvích
Tristan nenajde Isoldu, nebo Isolda nesetká se s Tri
stanem; ale nejčastěji nesetká se ani Tristan ani Isolda.
(Fr. V. Fórster.)

Manželský slib slavnostně a obřadně skládaný
má veliký psychologický význam. Lidstvo vždycky
totiž vycítilo, že průměrný člověk ve svých erotických
citech je velmi těkavý a nestálý.

Řekové svého boha lásky, Amora, symbolisovali
jako mladistvého hocha, téměř děcko, jež má křídla
a v ruce drží napiatý luk, na němž je šíp nasazený
k výstřelu. Postava děcka jistě značí nedostatek roz
vahy a pevné vůle; křídla těkavost a pohyblivost, ne
stálost erotických citů. Šíp pak znamená onu bolest,
žalost, jakou často láska přináší.

Nuž, právě tato těkavost a nestálost má býti
pevnou manželskou formou omezena. Pevná forma
jest tu představitelkou, podporou i po
učením, že tyto city sluší soustřediti a upoutati
k jediné osobě. Jenom timto soustředěním
lásky k jediné osobě člověk je chráněn,
aby se nestal obětí svých erotických
nálad a vášní, aby mohl vypěstiti v sobě
onu důslednost a stálost v jednání, která
je podmínkou jeho charakteru. Charakter
však žádá značného stupně sebezapírání, obětavosti,
sebevlády. V manželství značí onu vysokou míru
obětavé a sebe odevzdávající se lásky, v níž jeden
své nejhlubší a nejněžnější city chce přinésti v ra
dostnou obět druhému.

Lidé vždycky také vycítili, že tuto míru sebe
obětavosti nelze vyvážiti z vlastního nitra; že je po
třebí vyšší posily, pomoci s hůry, či jak říkáme, mi
losti a pomoci Boží, aby v člověku tato obětavost a
vzájemná odevzdanost byla posilována a udržována.
A proto projev manželského slibu měli za úkon
náboženský. Snoubenci spěchali k oltářům, vy
žadovali si modliteb a požehnání svého kněze, aby
bohové dali jim sílu k plnění toho, co slibovali.
A tak z vědomí vlastni slabosti a spolu



z touhy po posile a pomoci božstva vy
plynula potřeba manželství obřadního.
Slib manželský skládal se před oltářem, před Bohem.

Ze života Řeků je známo, že každý rok své ji
nochy vystavovali zkoušce, jak vysoký stupeň bo
lesti dovedou snášeti. Bičovali je před oltářem
Artemidy. Kdo snesl nejvíce ran, byl uznán za
nejstatečnějšího. A v té okolnosti, že bičování dálo
se před oltářem a takřka před tváří bohyně, tajila se
hluboká pravda a vzácná zkušenost. Bičování před
oltářem Artemidy svědčilo o fóm, že velikou
bolest dovede člověk snášeti jedině vpo
hledu na obraz boha, v myšlence na boha;
jenom tehdá, když bůh svým pohledem ho sílí.
A jako je s bolestí, tak jest s každou ve
likou obětí, skaždým odřikáním, každou
velikou starostí a závazkem. K věrnémuza
chování manželského slibu vyprošovali si lidé milosti
s hůry.

Všechna veliká náboženství a hlubší filosofické
systemy mluví o závoji prabohyně lásky a matky
všech bohů, „o závoji Májy“. Ukazují, že v lásce
je člověk jako v mlhách, žije v illusích. Tyto city
značně promišeny instinkty pudovými, jako stříbro
promišeno je olovem a jinými přísadami, hrozí člo
věka uvaliti v otroctví smyslů, překážejí jeho vyššímu,
duševnímu určení. Obřadnost formy, posvátnost místa
a osob, kde slib svůj manželský skládá, pomáhá
člověku, aby prost všeho opojení, slib činil po zralém
rozmyšlení a úvaze, z jádra své vlastní osobnosti.
Obřadnost staví mu před oči „sub specie
aeternitatis“, ze zorného úhlu věčnosti,
co mu Snad dosud bylo zjevno v záblesku
okamžiku, ve světle chvilkového těka
vého cítění. —

Velký souvěký vlašský malíř Segantini vy
tvořilobraz a nazval jej: „Láska u pramene ži
vota.“ Na osamělé výšině v slunné, květy poseté
krajině sedí u pramene, který vytryská ze skály, anděl.
Čisté vody stékají v potok; anděl rozpíná mohutná,
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bílá křídla nad svatými vodami, jako by chtěl chrá
niti je ode vší nečistoty; a při tom hledí pátravým
zrakem na dvojici snoubenců, kteří všeho vůkol za
pomínajíce, blíží se k prameni. Z jich tváří hledí ne
vinnost, z očí vzájemná láska. Přicházeji, aby z po
svátného pramene posílili své duše k věrné a
nesmrtelné lásce. — ©Obrazem tím umělec zřetelně
ukazuje, že pravá, stálá, obětavá láska žádá vyššího
posvěcení. Žeje potřebí pomoci s nebe, aby
láska, věrnost,, oddanost zůstala, i když první záliba
a oheň, první vzplanutí ustydne.

Anděl zakrývající posvátný pramen je symbolem
vyšší idey, duchovního řádu, v který chce milující
dvojici povznésti. Odmysleme si anděla a představme
si na jeho místě daemona. Symbol nízké vášně, hrubé
smyslnosti. Co způsobí daemon, kdýž v lásky plný,
čistý poměr milujících se vloudí? Vše vyšší spáli,
zničí, nebo znetvoří. Čistota ištěstí duše ilidská
důstojnost, krása, síla i radost ze života padnou za
obět stravující vášni.

Jenom vyšší, posvěcená láska může
býti základem manželství. „Kdyžjinochmusí
pryč v rušný a svůdný svět, a nese v srdci čistou
lásku, dva strážní andělé jdou s ním“, krásně dí
W ibbelt. (,Ein Heimatbuch“ str. 153.)A tak anděl,
který střežil s plamenným mečem vstup do ráje, je
vystřídán andělem lásky, který dává milujícím píli
z božského pramene svátosti, posvěcuje jich city,
dříve nežli odevzdali se oba sobě. A nikde tak blízko
vedle sebe nejsou vznešenost a nízkost, radost a
nejhlubší bolest, štěstí a nejstrašnější zoufalost, jako
v manželství. —

Jasně prohlédaje až na dno lidských srdcí, poznal
Spasitel, že je potřebíupevniti a povznésti
stav manželský, a proto staví korunu svatosti na
hlavy snoubenců, klečících před oltářem. Proto po
výšil manželství ve vyšší, posvátný řád, a posvětil
slib manželský svojí milostí. Ve spojení manželů vidí
sv. Pavel obraz spojení Kristova scírkví
a touží, aby táž stálá, nevadnoucí láska, něžnost a
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věrnost, táž důvěra a oddanost spojovala manžele,
která spojuje Spasitele s jeho věřícími. Mluvě o vzá
jemném poměru muže a ženy, prohlašuje sv. Pavel:
„Tajemství toto veliké jest, ale já pravím
v Kristu a cirkvi“ (Efess. 5. 32) '"anželství je
apoštolunárodů „magnum sacramentum“, ve
likou svátosti. Když muž a žena manželství uzavírají,
vzájemně si otevírají prameny svátostné milosti, aby
dovedli v oddanosti a trpělivosti, v důvěře a vyšší
lásce snášeti vše, co život společný jim přinese,
dobré i zlé. A krásně praví římský rituál, že
požehnání manželské jest jediným požehnáním, které
lidé směli si vzíti ze ztraceného ráje na další, často
trudnou a klopotnou pouť života. Manželé mají se
státi pomocníky Božími v zachování lidského pokolení
a v spáse lidstva. Proto obestřel Kristus manželství
gloriolou svatosti, jakou spatřujeme zářiti na obrazech
vyvolených Páně,

Již sv. Ignác, žák apoštola sv. Jana evangelisty,
biskup v Antiochií, zmiňuje se o tom, že snoubenci
chodi ke knězi, aby jím, když slib manželský před
ním učinili, udělil své požehnání. (Sv. Ignác k Po
lykarp. 5. 2.). Podobně sv. Ambrož prohlašuje, že
manželství mezi křesťany vždy platilo za svátost Je
žíšem Kristem ustanovenou. Kristus mezi věřícími
manželi prodlévá tak, jako byl kdysi přítomen svatbě
v Káně galilejské, a je ochoten jim přispěti v jich
potřebách a nedostatcích. — Chápete zajisté, drazí
přátelé, vznešénost a posvátnost stavu manželského.
A proto chápete ono zneuctění a snižování, ono str
hování stavu manželského s posvátných výšin do
všednosti života, když se ono se strany nevěrců,
kteří rádi dávají si titul pokrokovosti, prohlašuje za
pouhou občanskou smlouvu.

Zcela po právu prohlásil vídeňský profesor
Lamasch, jeden z nejlepších znalců mezinárodního
práva, že smlouva manželská je zcela jiného rázu
nežli každá jiná smlouva kupní, nájemní něbo trhová.
Je to smlouva která se týká nejvznešenějších, nej
intimnějších a proto také nejsvětějších citů člověka:
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jeho lásky a oddanosti. Jest to radostné, dobrovolné
a vzájemné odevzdání se snoubenců tělem i duší. Je
to slavný slib, týkající se nejenom lásky užívající, ale
též lásky odevzdávající se, lásky obětavé, každé ná
mahy schopné, lásky nelekající se ni nebezpečí ži
vota. Proto má a musi býti zcela jinde a za jiných
okolností býti uzavřena, nežli každá jiná smlouva.
Dobře praví ruské přísloví: „Jdeš-li do boje, modli
se jednou; vydáváš-li se na moře, modli se dvakrát.
Vstupuješ-li v manželství, modli se třikrát.“

Zajimavo jistě je, že i Góthe, na konec pan
teista, měl pro posvátnost manželství velmi jasný
smysl a nepokrytě projevil svoji úctu k uzavírání
manželství před knězem v chrámě. Praví ve svém
dramatě„Přirozená dcera“ (V. 7.) takto:

„Jak může kněz žehnati, když slovo: Ano
nepramení ze srdce něžné nevěsty?
On nemá to, co navzájem si protivno,
spojovati k svárům, vždy znovu se rodícím.
Přání lásky, jež k věčnému přítomné
ak trvalému prchavé povznáší,
ve skutek uvésti, toť jeho božským

úřadem“ —

Také Voss mladší ve svých vzpomínkách
na Goetha vypravuje, že při předčítání: „Luisi“,
kde ličí se oddavky, Goethe propukl v slzy a volal
s vroucnostf, jež všemi otřásla: „Toť svaté místo!“ —

* *
*

Protože křesťanské manželství má podle vůle
Kristovy pomáhati k uskutečňování a upevňování krá
lovství Božího na zemi, povýšil je Kristus na svátost.
A z posvátnosti manželského svazku
nutně vyplývá jeho nerozlučitelnost.

Již na počátku své řeči uvedl jsem jasný a na
prostý příkazSpasitelův: „Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj.“ Slovy těmi Kristus prohlásil, že po
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svátný, před Bohem učiněný slib manželský lidmi
nikdy nemá býti rozlučován. Na důkaz toho, že
v Písmě sv. jasně se mluví o nerozlučitelnosti svazku
manželského, uvedu aspoň některé jeho výroky.

Sv. Marek opakuje slova Páně, jež pronesl
k učedníkům, řka: „Kdožkoli by propustil manželku
svou a jinou pojal, cizoloží proti ní. A jestliže by
žena propustila muže svého, a za jiného se vdala,
cizoloží.“ (Mar. 10. 11.—12.) A sv. Lukáš souhlasně
dí: „Každý, kdo propouští manželku svou i jinou
pojímá, cizoloži; a kdo pojímá propuštěnou od muže,
cizoloží.“ (Luk. 16. [8.) V tomto smyslu mluvíi veliký
apoštol národů, který z fanatického stoupence židovstva
a z největšího nepřítele Kristova stal se největším
jeho apoštolem, sv. Pavel: „Těm pak, kteří jsou
v manželství, přikazuji ne já, ale Pán, aby žena od
muže neodcházela; pakli by odešla, af zůstane ne
vdaná, anebo ať se zase smíří s mužem svým. A muž
nepropouštěj manželky.“ (I. Kor. 7. 10.—11.) A dále
dí: „Zena vázána jest zákonem, dokud muž jeji živ
jest. Pakli by umřel muž její, svobodná jest, nechť
se vdá za koho chce, toliko v Pánu.“ (I. Kor. 7. 39.)

Tutéž pravdu opakuje v listě k Římanům: „Žena,
která za muže vdána jest, dokud muž živ jest, při
vázána jest k zákonu. Pakli by umřel muž jeji, roz
vázána jest od zákona muže. Proto, dokud živ jest
muž, slouti bude cizoložnice, bude-li s jiným mužem.
Pakli muž její umře, svobodna jest od zákona muže,
tak že nebude cizoložnicí, bude-li s jiným mužem.“
(Řím. 7. 2.—3.)

Z těchto výroků Písma sv. zajisté je jasno, že
křesťanské manželství trvá, dokud smrt nepřestřihne
nit života jednoho z manželů. Církvi své, zastoupené
v apoštolech na Hoře olivetské před svým nanebe
vstoupením, řekl Spasitel: „A já jsem s vámi po
všecky dny, až do skonání světa.“ Co tento
svět trvati bude, Spasitel své spojení s církvi nepře
ruší. A stejně dlouho církev nevzdá se a nesmí se
vzdáti učení o nerozlučitelnosti manželství, chce-li
zůstati věrnou a pravou chotí Kristovou. —
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Ale nehodlám již hlouběji se zabývati jasnými a
rozhodujícími výroky Pisma sv. Chci ještě uvésti ná
zory některých předních myslitelů na nerozlučné
manželství. .

Je zajímavo sledovati, kterak sám Góthe, který
nikdy nebyl vzorem manželské věrnosti, ve chvílích
klidnějšíhopozorovánía uvažování dospíval vždy víc
a více k názoru, že manželství je svazkem posvátným
a nerozlučným. Ve svém známém díle „Wahlver
wandschaften“ klade v ústa farářovatato vlastní
slova: „Kdo útočí na manželský stav, kdo podkopává
af slovem či skutkem tento základ všeho mravního
společenství,ten má se mnou co činiti.Manželství
je počátkem a vrcholem vší kultury. Ono
divocha činí mírným, a nejvzdělanější
nemá jiné lepší příležitosti svoji mírnost
dokázati. Nerozlučné musí býti, neboťono
přináší tolik štěstí, že každé jednotlivé neštěstí proti
tomu nepadá na váhu. Aproč chceme mluviti o ne
štěstí? Jest to netrpělivost, která se časem zmocní
člověka, a pak on rád mluvi, že se cítí nešťastným.
Vyčkej jen, až tato chvilka mine, a budeš sám se
zváti šťastným, že to, co tak dlouho trvalo, ještě trvá.
Odloučiti se, pro to není dostatečného důvodu. Člověk
jest na zemi tolik vystaven bolestem a radostem, že
nelze ani vypočítati, čím vším manželé jsou si na
vzájem povinni. je to nekonečný dluh, který jenom
věčností může býti vyrovnán. Ovšem někdy bývá ne
pohodlným, to věřím rád, a jest to také správným.
Ale nejsme také navždy spojeni se svým
svědomím, od něhož bychom se rádi od
loučili, poněvadž je nám nepohodlnějším,
než nám kdy jenom muž nebo žena mohli
býti?“ („DieWahlverwandschaften“ [. 9.) To jest věru
klassický výrok o nerozlučitelnosti manželství, jaký
Góthovi umožnila jenom jeho v pravdě geniální in
tuice v podstatu a základ manželství.

A neméně je poučno, že otec filosofického po
sitivismu, sámvolnomyšlenkář,August Comte,
horoval pro nerozlučnost manželství a tak se postavil
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etické a sociální důvody. A to nejen v teorii, ale i
z vlastní smutné své zkušenosti životní. Pojal za
chof bývalou prostitutku, která i jako žena všeobecně
váženého učence nedovedla zanechati svého dři
vějšího života. A Comte nedal se rozvésti, i když po
cítil později hlubokou, čistou lásku k ideální ženě,
Klotildě de Vaux, která v novém manželství zajisté
byla by jej učinila šťastným. —

Z českých myslitelů poukazuji aspoň na dr. Ol
dřicha Kramáře (Rozhledy1906),který poukazuje
na rozvody manželské v Habeši, jež neliší se ničím
od pouhé prostituce; pravi: „Nelze dosti hájiti se
zřetelem k mravnosti zásadu, by manželství bylo ne
rozlučno, má-li manželství tím býti, čím dle svého
pojmua své podstaty jest, a církev katolickáv tomto směru rozhodně zachovává sta
novisko správné; neboťkroměhrubýchpoklesků
cizoložství a záletnictví zaviňuje nespokojenost po
většině toliko nedostatek upřímné snahy a je velmi
pochybno, zdali by uzavřením nového sňatku zlo
bylo napraveno, zvláště jsou-li dítky, a nebyla-li by
nespokojenost ještě zvýšena lítostí a výčitkami svě
domí. Je žádoucno, by lidé neuzavírali sňatků z leh
komysinosti a ze smyslné záliby. Rozvod sňatku
manželského je však sám sebou nepraktický a mrav
nosti společenstva nebezpečný, nebof kdo v jednom
sňatku nesnáze a obtíže, jež všude se naskytají, ne
dovede snášeti, sotva lépe jim odolá v nově uza
vřeném. Stane-li se však rozvodnost v manželství
všeobecně platnou zásadou, pak dostane se lidem
lehkomyslným a smyslně žádostivým velmi mocného
podnětu k nestálosti.“

Znám je též vzácný příklad manželské věrnosti
v životě Edgara Poe, velkého básníka amerického.
Tento muž, neklidný a vášnivý, nenapravitelný alko
holik, který umřel na ulici, propadnuv šílenství opilců,
ve svých novellách piše přímo hymny na svoji, nade
vše milovanou chof, kterou mu smrt příliš záhy od
ňala: „Lásky tak veliké a tak bezměrné jako naše,

3
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nebylo na světě. Milovali jsme se tak, že nám zá
viděli andělé“, praví o své choti.

Neméně poučným je, že velká horlitelka pro re
formu manželství, hlasatelka „volné lásky“, známá
švédská spisovatelka Ellen Keyová, v otázce ne
rozlučného manželství přiznává důslednost katolické
církvi. Píše takto: „Cirkev, hlásajíc nerozlučnost
svátostného manželství, činí tak se svého stanoviska
plným právem. Poněvadž sňatky za nejpříznivějších
podminek a z nejvroucnější náklonnosti uzavřené,
mohou časem státi se nešťastnými, je nemožno
mravnost manželskou založiti na pouhém
citu lásky. Nic, co je založeno na citu, nemá tr
vání. Proto i ti, kteří nejvýše stoji, potřebují nezmě
nitelného zákona, nerozlučitelného svazku, aby jich
duševní nálady jimi jako vítr nebo vlny nezmitaly,
právě tak jako ti, kteří níže stoji, mají toho potřebí,
aby svými žádostmi nebyli svedení na bludné cesty.“
(Úber Liebe und Ehe str. 330.) A o nerozlučitelném,
nesvátostném manželství protestantském poznamenává:
„V otázce manželství, jako ve všech jiných otázkách,
lutheranismus je polovičatostí, mostem mezi dvěma
světovými názory: katolicko-křesťanským a individu
alisticko-monistickým. A mosty jsou tu proto, aby se
po nich přecházelo, a nikoli aby kdo na nich zůstal
státi.“ A co tu v trefném porovnání Ellen Keyová
uvedla, počíná se již plniti. Přes most rozlučitelného
manželství přešli mnozí reformátoři — k volné
lásce, (Viz Bourget: Manželstvíz rozvodu.)

Svátostné manželství nutně je neroz
lučitelné. „Jede Ehe ist lebenslánglicheEhe“, praví
Forster. Když Spasitel prohlásil manželství za
nerozlučitelné, učinil tak proto, že na duševní součást
v člověku, na spojení, které vyplývá z duchovně-tě
lesného soužití, kladl hlavní důraz. Chtěl očistiti
manželství od oné zneuctívající, smyslné tíhy, kterou
„tvrdost“ srdce, hrubost a nezušlechtěnost na ně na
nesly. —

Pro nerozlučitelnostmanželství dokonaného,
matrimonii consumati, mluvi též fakt, na který se
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velmi často zapomíná, fakt mimomanželského obco
vání. Když dva lidé v žáru své lásky, pravé a živelné,
sblíží se tak, jak jediné manželství řádně uzavřené
dovoluje, nejlépe cítí, že mezi nimi nastal onen in
timní svazek, ono veliké pouto, jež nikdy již ne
přestane a nikdy se nerozpadne. Nestali se manželi;
život je rozdělil. Žár vášně pravé lásce buď nedal
časem legálně a plně vykvésti, nebo záhy ji spálil.
Ale oni stále cítí, byť je dělila moře, byť uplynuly
věky, že mezi nimi trvá onen trvalý svazek, který
byl utkán jich intimním stykem. Je snad nedelikátním
této věci zde se dotýkati, ale uvádím tento psycho
logický zjev jen proto, abych osvětlil i s této chou
lostivé stránky, že nerozlučitelnost dokonaného man
želství, jak ji katolická církev hlásá a hájí, je hluboko
založena v lidské přirozenosti. — —

Nyní chci ještě obšírněji se zminiti o tom, že
jsou i četnésociální a mravní důvody, které
mluvi pro nerozlučnost manželství. V prvé řadě je to
výchova ditek, která žádá stálé součinnostia tr
valého spojení manželů. Stálé mluví se o právech ro
dičů na děti, ale méně již o právech děti na ro
diče. Ty mají plné, přirozené a svaté právo, žádati
na rodičích řádné a všestranné výchovy. A harmo
nická výchova dítek žádá, aby v ní se uplatňovala a
spojovala autorita, intelligence a síla mužova s něžnou
láskou, jemností a trpělivostí ženy. Otec je předsta
vitelem výchovy rozumové, matka představi
telkou výchovy citu, srdce. Kde jednoho či
druhého směru výchovy není, obyčejně výsledek vý
chovybývá též velmi pochybný. Kde vychovává dítky
pouze otec, tam je patrna autorita, ale tvrdá; roz
umnost, ale chladná, síla, ale pokořující. Kde opáčně
dítky jsou zůstaveny výhradně výchově matčině, tam
jeví se láska, ale bez autority; měkkost a povolnost,
ale beze vší rozumnosti a síly, Potřebu oné dvojí,
vzájemně se doplňující výchovy velmi dobře vycití
ovdovělý otec, který dí: „Musím se znovu oženiti,
abych dal malým dětem matku.“ A ovdovělá matka
nejenom že hledá sobě ochránce a oporu v druhém
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manželi, ale také pevnou a silnou ruku pro výchovu
dítek.„Vychování je druhé narozenií“, řekl
kterýsi vychovatel. A jako zplození bylo podmíněno
soužitíim muže a ženy, tak také řádné vychování
dítek jenom tehda se zdaří, kde otec a matka sou
časně podle svých různých duševních vlastností vy
konávají svůj účelný, výchovný vliv na své dítky.

Jak bolestně je rozdvojeno srdce dítek, když
manželé nejsou u téhož krbu, ale žijí odloučeně! Čo
je sporů, komu vlastně dítky náležejí, u koho mají
žíti! Světský zákon, studený a bezohledný, rozhoduje,
že dítky následují dle pohlaví otce nebo matku. Ón
však, bohužel, přetíná tim často nejjemnější svazky
duší, jež dítky stejně poutají k otci i matce. Jaké
bolestné rozpaky a jaký duševní rozvrat působí
v dušich dětí, když nikoli současně, ale posloupně
žijí brzo u otce, brzo u matky. Kolik smutku a stínu
padá již v útlém věku do srdcí takových dítek! —

Bonomelii, slavný biskup kremonský, vypráví
velmi trapnou scénu, jíž byl přítomen ze své pasto
rální povinnosti. Dva mladí, bohatí manželé dali se
rozvésti a své dvě dcerušky dali do vychovávacího
ústavu. Když jim bylo 17 let a jich pobyt v ústavě
skončen, nastala otázka, ke komu mají se vrátiti. Otec
chtěl je míti u sebe; matka vši láskou k nim a ma
teřskou energií se namáhala, aby jí byly odevzdány.
Soud měl rozhodnouli. V největších rozpacích, po
lekány, se slzami v očích stály tu obě spanilé dívky,
nevědouce, co počíti. Rozhodnuto, že jedna náleží
otci, druhá matce, a dáno bylo jim na vůli, která ke
komu z nich chce jíti. Ale ony nechtělý se od sebe
odloučiti, protože se vzájemně příliš milovaly. jich
srdce byla tu vystavena největším mukám. V jich
mladý květ života napadalo tolik slz a tak málo slunce
domácího krbu, že celý život nezbavi se tohoto stínu.
(Bonomelli: Religids-sozialeTagesfragen,str. 150.)

Přirozená povinnost manželů, jež ukládá oběma
společnou výchovu dětí, ukládá jim společný život.
A je těžkým proviněním proti této povinnosti, když
„manželé chtí se samostatně vyžíti na
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ševní rozvoj svých potomků.“ (Fórster).—

A což mezi bezdětnými manželi? U těch
ditky jistě nejsou překážkou rozluky, — Zde ovšem
tento důvod pro nerozlučnost manželství odpadá. Ale
jest tu důvod jiný, Manželský slib, který si vzájemně a
slavnostně dali, zněl na trvalé manželství. Uzavírajíce
sňatek slibovali, že chtí spolu snášeti dobré i zlé až
do smrti. Má tento slib učiněný v chrámě před
svědky míti menší váhu a význam než každý slib
jiný? Právemvidímecharakter člověka v tom,
jak slibu danému dovede dostáti. Žádáme a máme to
za otázku cti, aby splnil, co slíbil. Jenom tento slib, tak
slavný a důležitý chtěli bychom bráti na lehkou váhu a od
něho dispensovati snáze ještě nežli od hlasu svědomí?

A manželé nenáležejí jenom sobě, oni jsou též
údy celélidské společnosti, Nejsoupovinni
jí ničím? Nejsou povinni jí dávati dobrý příklad
vzájemné snášelivosti, trpělivosti a úcty? Či aspoň
nejsou povinni vyvarovati se každého pohoršení? A
pohoršení, které rozvodem dávají, ukazujíce nesnáše
livost, porušení slavného slibu, lehkomyslné nazírání
na život, je přímo útokem na základní podmínky spo
lečenského života. Tiché, trpělivé snášení křížů ži
vota je ono veliké hrdinství, o němž sice dějiny ne
mluvi, ale které má velký vliv na celé okolí a lidskou
společnost. Milliony manželů dovedli toto břímě nésti.
Vědomí vykonané, těžké, ba nejtěžší povinnosti, že
vytrvali, bylo jim náhradou a odměnou za všechny
oni neviděné oběti sebezapírání.

Krásný příklad manželské nerozluč
nosti uvádí německý spisovatel Karel Bulcke:
„V jedné kapli v Kvendlinburgu těsně vedle sebe leží
dvě rakve. V jedné z nich odpočívá rytiř, v druhé jeho
manželka. Tam spi již po 5 století. Ještě jsou známa
jejich jména, ví se o nich, že byli dobročinní k chudým,
že byli ctnostní a zbožní, že vedli šťastný, klidný
život. VÍ se též o nich, jak oba měli se rádi. —
Když sestarali a smrt se k oběma blíž''a, přáli si —
a jich prosbě bylo též vyhověno — aby jejich rakve
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byly postaveny těsně k sobě a oni spolu tak byli po
hřbeni, aby tvář jednoho byla obrácena ke tváři dru
hého. Neboť bylo jich touhou, aby v poslední den,
kdy zaznějí pozauny ke vzkříšení, a oni ze spánku
procitnou, první jich pohled v novém životě spatřil
milované oči druhého. Spí a čekají. Rakve jich jsou
bez ozdoby. Prvých 500 lef uplynulo. Oba spící mají
čas. Čekají.“ To je ideál věrného manželství v životě
i smrti. A k ideálům máme pracovati. —

Nerozlučnost manželství je též ochra
nou ženy oproti proměnlivosti a nestálosti mužovy
lásky. Neboť následky manželského života jsou pro ženu
podstatnězcelajinéa dalekosáhlejší, nežli pro
muže. Svoji tělesnou svěžest a krásu více méně obě
tuje žena mateřství. Oproti tomu muž neztrácí na své
fysické síte; kouzlo, jakým na ženu působí, nikterak
není oslabeno.Proto rozluka neskytá jim
nikterak ve skutečnosti stejné právo vol
nosti anového sňatku, poněvadž rozchá
zejí se zanestejných okolností.

Slavná německáspisovatelka, konvertitkaGnauck
Kůhneová ve svém pozoruhodném spise: „Die
deutsche Frau an der Jahrhundertwende“
(str. 184) praví: „Krok k doživotnímu jednoženství
jest největší pokrok, který lidstvo učinilo. Muž za
platí zaň ztrátou své volnosti velikou cenu . . . Ale
v podstatě své smlouva manželská je muži daleko
lehčí nežli ženě. Žena vše dává v obět, Když ona
ve službách rodině vyčerpala své síly, bylo by ovšem
muži snadno za stárnoucí manželku najíti si mladou
náhradu. Ale žena by nenalezla tak snadno jiného
muže, který by na sebe vzal úkol o ni se starati, když
svoje panenské mládí a svěžest obětovala jinému.
Proto kdo má na zřeteli zájem žen, musí
trvati na nerozlučitelném, doživotním
manželství.“

To nejsou pouhá slova teorie a frase, to je ne
zvratitelnýskutečnýzjev. | statistika svými ci
frami tento fakt potvrzuje. Neboť doka
zuje, že z rozloučených manželů dvoj



— 39—

násob tolik mužů vstupuje v nový sňatek,
nežli rozloučených žen.

Kdyby zákonem dána byla manželům možnost
rozluky, nad každou ženou,která ve službách o ro
dinu ztratila svoji svěžest, krásu a zdraví, při ne
vychovanosti mužova charakteru a neoceňování oněch
služeb manželčiných, vždycky by se vznášel Damoklův
meč rozluky. Jenom vědomí nerozlučitelnosti skýtá
ji ochranu a jistotu, aby jednou nebyla takořka vy
hozena na ulici; jenom nerozlučnost manželství jest
pro ni jediným a hlavním důvodem, aby všechny
své síly duševní i tělesné věnovala ro
dině, a žádná obět pro rodinu nebyla
ji těžkou.

Jenom ve světle nerozlučitetnosti mohou v duších
ušlechtilejších manželů vypučeti a rozvíjeti se vzácné
ctnosti: trpělivost, shovívavost, obětavost a statečnost,
jež duši jich lépe zdobí a charakter více tříbí a zu
Šlechfují nežli ony prchavé květy lásky, které jediné
v tělesnosti a. materielních názorech manželů mají
svoji živnou půdu.

Je zajímavo, že i francouzský dramatik Sardou,
svými názory nikterak nenáležející mezi konservativce,
ve své veselohře„Cy prienna“ (Divorsonc) s hlubším
pochopením ženské duše ukazuje, že žena považuje
jediné první manželský slib za pravé, manželské
pouto, a manželství nové, po rozluce uzavřené, má
za pouhou romantickou avanturu. Cyprienna přistoupí
na rozluku, a „vezme si“ toho, k němuž ji přiklonil
vrtošivý Amor, Ale sotva se tak stane, při nejbližší
přiležitosti, kdy uvidi prvého svého muže, její první
láska oživne a ona se na konec plna radosti vrací
v jeho náruči. A známý romanopisec Bourget, muž
vzácné psychologie a konservativních zásad, ve svém
románě:„Manželství z'rozvodu“ velmidázorně
liči, kterak odpoutanost rodičů od zásad nerozlučitel
nosti manželství, toto uvolnění mravních závazků a
názorů stupňuje se v jich dětech v naprostou roz
poutanostnázorů a volnou lásku.

Nerozlučné manželství je též uzdou lásky mu



—40—

žovy. V lásce bývá obyčejně muž podle své ne
oduševnělé a nevychované přirozenosti „slabším
pohlavím. “ Je daleko vrtkavějším a nestálejším
nežli žena. Milostný poměr, který u ženy znamená
drama celého jejiho života, často bývá muží pouhou

. episodou, jedinou scénou. Vzpomeňmena Goethova
Fausta. Marketa odpykala žalářema smrti, co Faust
měl za pouhé dobrodružství. A výčitky svědomí Fau
stova propukají teprve tenkráte, když vidi poslední,
hrozné následky své lehkomyslnosti: Marketku pro
vraždu dítěte odsouzenou k smrti. — A dnes každá
„láska“ tototo druhu znamená tragedii ženy, a to
vinou mužovou. Vědomí nerozlučnosti manželství
dusí a poutá těkavost jeho citů, dále mu připomíná
— jeho povinnosti k družce života a ukládá míru
jeho erotickým sklonům. Nerozlučnost posiluje jeho
charakter; je základem věrnosti a stálosti ve všem
jeho jednání. —

Nerozlučnost manželská konečně je
též zárukou sily, mravnosti-a blaha ná
rodů. Historie svědčí, že zdatnost národů klesala a
hynula, jakmile manželství bylo uvolněno. Na mravní
rozpoutanost zhynula říše assyrská, babylonská,
zhynul Egypt, Řecko i Řím. Dokavad domácí tichý
život zkvétal, národ „byl silným a velikým.

Vypravuje se, že za dob přísných zákonů Ly
kurgových tázal se kterýsi cizinec Sparfana Gerada,
jak se u nich trestá manželská nevěrnost. A Sparťan
odpověděl, že o ní Lykurgos ničeho neustanovil, pro
tože u nich nepřichází. Ale cizinec tázal se dále: „A
jak byste tento zločin trestali, kdyby se udát?“ Na
to Gerad odpověděl: „Vinníku bylo by dodati býka,
který by přes hřeben Taigetu pil z Eurota“ „To
přece nemožnol“ zvolal cizinec. A Sparfan sebe
vědomě odpověděl: „Právě tak je nemožno, aby se
kdo u nás dopustil cizoložství,“

Osudy římského národa nejlépe dokazují, kam
vede rozvrácené, rozlučitelné manželství. Dokud bylo

imanům manželství posvátným, nerozlučitelným, rostlo
pokosení zbožnéa silné. Řím byl slávoui postrachem.
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Ale když uvolněné mravy měly za následek rozluku
přemnohých manželství, základy státu byly vyvráceny.
Sám Horác naříkal na mravní rozvrat manželského
života, když napsal:

„Fecunda culpae saecula nuptias
primum inguinavere et genus ef domos;
hoc fonte derivata clades
in patriam populumaue fluxit.“ (Ody III. 6.)

. Řekli bychom: „Věk plný viny nejprve porušil
sňatky, rody a domy; z tohoto pramene valici se po
hroma vylila se na vlast i národ.“ A co se dálo
v starověku, když pouta manželská téměř naprosto
se uvolnila, opakuje se i v dobách nynějších. Země,
v nichž rozluka je zavedena, populačně hynou. Uza
vírají se „manželství“ pouze k užívání radosti, ale bez
vědomí povinností ke generacím příštím. Slovo: „Rostež
a množte se“ zní manželům cize a nepříjemně. —
Neničasu statistickými doklady dokazovati úpadek států
co do jejich lidnatosti. Francie a Německo jsou toho
zřejmými doklady ve všech svých částech, kde buď
pro nedostatek víry nebo podle názorů evangelíků
rozluka manželská se šíří, a proti tomu katolické
kraje vykazují největší počet narozených dětí. I ve
Spojených státech amerických počet rozvodů roste a
bezdětných manželství povážlivě přibývá. Bývalý pre
sident Spojených států Roosevelt nepokrytě pro
hlásil:„Stanovisko cirkve katolické o ne
rozlučitelnosti manželství považuji za
správné a budeme nuceni kněmu praco
vati“ Tolik je jisto a nedá se žádnými důvody vy
vrátiti: Kde rozluka manželská byla uzákoněna, tam
počet rozvedených manželství roste, a kolébky, ony
kotvy spokojených a šťastných domácností, se prázdní.
A prázdné kolébky jsou hroby národů —

Na konec chci se ještě dotknouti námitek
proti nerozlučitelnosti svazku manžel.
ského. Jsou to tak zvaná „nešťastná manželství“ a
konkubináty, vzniklé po zákonném či dobrovolném
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rozvodu. V prvé řadě jest ovšem uznati, že všichni,
kdo horuji a pracují pro civilní rozlučitelné manželství,
uznávají,že ideálem manželského svazku je
nerozlučnost. Šťastní manželé nikdy jistě na to
nepomýšlejí, aby se rozešli a vstoupili v nové svazky.
Moderní reformátoři manželství mají výhradně na zře
teli ony v přítomnosti a v budoucnosti nešťastné
manžele, kterým spolužití stalo se nesnesitelným. Proč
tito nemají míli možnost v nové, šťastnější manželství
vstoupiti? Jak k tomu přijde ta či ona strana v man
želství, jednou muž, po druhé žena, že bez viny má
trpěti, byvši oklamána tím, kdo jí lásku předstíral a
nyní ukazuje se v celé své odporné přirozenosti?

e vždycky bylo dosti nepodařených a dokonce
nešťastných manželstev, nelze popírati. A počet
jich bude se vzmáhati, čím více lidé bez
dostatečného charakteru, neukázněných
citů, nevypěstěného svědomí, beze smyslu
pro povinnost dané slovo zachovati,
budou lehkomyslně v manželství vstupo
vati. Ale má tato naprostá mravní nezralost k stavu
manželskému míti za následek, aby nezrušitelnost
sňatku byla odstraněna? :

Pravda, dnešní člověk, který neprošel ani ele
mentární školou askese, sebezapírání, nezná ctnost
trpělivosti. Žádá sice i od nerozumného tvora, kterého
cvičením přivedí k tomu, aby jho nesl, stálost a tr
pělivost, sám však nechápe, že kultura mu také
mnoho z nich ukládá. Moderní člověk není
pro nerozlučné manželství vychován.
Proto chce mravní normy a manželské zá
kony přizpůsobití nynějšímu stavu své
nevychovanosti. Ale má-li zákon býti předsta
vitelem, hlasatelem a strážcem mravních, nerozborných
norem, je povinnosti člověka, aby sám se jim při
způsobil, a nikoli aby normy přizpůsoboval své sla
bosti. A dnes vidime onen smutný zjev, že člověk,
místo aby se hleděl k vyšším ideám povznésti, sám
je strhujedolů. Jeho pokrok na poli etickém
je zastaven a ochromen. A tím, že v jehoduši
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to, co zove obyčejně láskou, je neukázněno a roz
poutáno, vrhá se v nebezpečí mravního úpadku.

Jako si ve svých nejtišších a nejlepších dobách
vytváříme zásady, abychom se jimi řídili, aby nás
chránily jako představitelé naší lepší podstaty ve
chvílích, kdy nemáme času dlouho přemýšleti a kdy
váseň a vzrušení kalí náš klid a rozvahu, tak jsou
také pevné formy a zákony vytvořeny, ni
koli, aby nás zotročovaly, nýbrž aby nás
udržely svobodnými vnejkrásnějším slova
smyslu. Ony nám béřou volnost jednání
v okamžicích, kdy nejsme svobodní, t |.
když jsme pozbyli rozhledu po následcích
svých činů a nejhlubšího porozumění
svému svědomí.“ (Forster). A tak zákon, který
zdánlivě omezuje naši svobodu, vlastně nám ji za
chovává a ji podporuje. —

Zákon konečněmávždy na zřetelidobro obecné,
bonum commune. Nejednou se stává, že pod ním
tisíce jednotlivců trpí. Ale možno vzhledem k těmto
trpicím jednotlivcům zákon odstraniti? Milliony mužů
šlo do války a nikdo nedbal počtu rozvrácených
manželství a domácností. Tisíce mužů odpykává si
trest za své zločiny, ať ze zlomyslnosti či z přená
hlenosti spáchané v žalářích, a rodiny jejich nevinně
trpí při tom velmi často hmotně a vždycky morálně.
Lze vzhledem k těmto nevinně trpícím zákony, proti
nimž jednotlivci se prohřešili, odstraniti? Kdyby
valná většina obyvatelstva některé země žila z krá
deže, lze vzhledem k těm, kteří za to pykají, odstra
niti veliké přikázání: „Nepokradeš“ a vydati
v šanc všechen majetek jednotlivců? — A jestli v Ra
kousku je na 20.000 nešťastných manželstev, která
zasluhují opravdového politování, nevyskytlo by se,
kdyby zákon nerozlučitelnosti byl zrušen, 200.000
jiných lehkomyslných manželů či manželek, kteří by
pro sebe reklamovali zákon o nerozlučitelnosti? Kteří
by využitkovali pro sebe, co zákon ve svém úmyslu,
dovoloval pouze pro ony nešťastné „výjimky“ ? Jenom
kdo nezná lidi v jich slabosti nebo zlobě, může říci,
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že nikoli. A pravi-li kdo, že budou soudy co nej
přísněji a nejsvědomitěji zkoumati, zda rozluka má
býti povolena a to jen z nejvážnějších příčin, pak
díme, v teorii je vše dobře miněno. Ale v praxi
stanou se brzo rozlukové paragrafy hříčkou chytráků
a lehkomyslníků, protože tito lidé dovedou si pomoci
a vždy najdou velmi „vážný důvod“ a právní podklad,
aby mohli z jednoho manželstvi přeběhnouti v druhé
a třetí.

Jediné nerozlučná manželství jsou zárukou blaha
rodinného a síly národů. Aby pak každý s plnou
vážnosti, po všestranném uvážení, s plným vědomím
závazného slibu v ně vstupoval, proto církev znovu
a znovu důtklivě napomíná, aby nikdo lehkomyslně
v manželství nevcházel, ale aby po všestranné úvaze
a s modlitbou na rtech k oltáři snubnímu se blížil.
Opakuji ono vážné a výrazné ruské přísloví:
N„Jdeš-lido boje, modli se jednou; vydáváš-li se na
moře, modli se dvakrát. Vstupuješ-li v manželství,
modli se třikrát“

Nezrušitelnost manželství je ideálem
a k ideálům má všechen pokrok směřovati. Fran
couzský spisovatel Daudet sní o věčném svazku
manželů, řka: „Ano, nezrušitelnost manželství, v tom
by bylo veškeré štěstí! Kdyby člověk mohl říci, když
si volí ženu: Až budu umírati, hle, na toto rámě opru
hlavu, abych zesnul; tyto rty zavrou moje oči. Proto
chci, aby toto rámě bylo velmi něžné, velmi čisté;
tyto rty svěží a pouze pro mne.“ (Rosa a Ni
netta.) —

V životopise skotské královny Markety čteme
významnou událost. Když podala ruku svoji králi
Malkolmovi, muži prudkému a válečníku,dala na
místě, kde byla svatba konána, postaviti chrám ku
cti Nejsvětější Trojice. Chtěla v něm vyprošovati si
požehnání pro sebe, svého chotě a svoje potomstvo.
Do tohoto chrámu pak denně pospíchala k mod

„litbám. — Kdo uzavřeli svátostný sňatek, stavějí
v duši své chrám vyššího života. A dokud zůstávají
slibu svému věrní, vždy cílí se poutáni svazkem



vyšším, nerozlučným. Kde však vyprchala věrnost
k danému slovu, trpělivost a obětavost, kde zmizela
víra a zbožnost, tam chrám v základech je otřesen.
A neupevní-li ho znovu zbožnost, modlitba, mravní
síla s nebes vyprošená, chrám záhy promění Se v ssu
tiny. Kéž takých sesutých chrámů, které stavěla první
láska muže a ženy, je v naší vlasti co nejméně!



Hl.

Žena a vzdělání.
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Žena a vzdělání.

V malém městečku Bethanii u Jerusalema, ve
stínu oliv a tamaryšků skrýval se útulný dům, do
něhož rád zavítal Kristus po skončené své apoštolské
činnosti. Byl to dům Lazarův. Příbytek upřímného
přítelea ctitele Kristova. Lazarova sestra Marta pe
čovala zde o skrovnou domácnost. Sem vrátila se
také, povznavši Spasitele a změněna ve svých ná
zorech, Maria z Magdaly, sestra obou. Zbloudilá
holubice nalezla opět rodnou svoji střechu. — Tu
jednoho dne přichází Kristus se svými apoštoly. Po
svátný příkaz pohostinství a úcta ke Kristu nutí Martu,
aby spěšně opatřila pro všechny, co její domácnost

může poskytnouti. je plna starostlivostí a chvatu.A mezi tím, co shání a hledá, jeji sestra Marie, ne
dbajíc povinnosti pohostinství, usedá k nohám Kri
stovým, rozprávi s Nim a dává se od Něho poučo
vati. O čem rozmlouvají, evangelista nepoznamenává.
Že však předmět hovoru byl nejvýše vážný, chápeme
ze závěrečných slov Kristových.

Marta vidí svoji sestru, že přenechává všechnu
starost o pohostinství jedině jí, a je tím rozmrzena. Po
hněvána. A když hovor Kristův s Marií trvá déle,
nežli trpělivost sestřina mohla snésti, obrací se ke
Kristus otázkou: „Pane, nedbáš-li toho, že
sestra má nechala mne samu sloužiti?
Rci jí, af mi pomůže.“ A Ježíš odpovídaje, řekl
ji: „Marto, Marto, pečliva jsi a znepoko
juješ se o mnohých věcech,ale jednoho

4
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jest potřebí, Maria nejlepší stránku vy
volila, která nebude odňata odní.“ (Lukáš
10. 38.— 42) —

„Maria nejlepší stránku vyvolila.“ Žíti
životem duchovním, sfarati se o plné rozvinutí du
ševních schopnosti, tof jediné potřebné, praví Kristus.
— Nejsou tato slova prvou blahozvěstí, novým evan
geliem pro ženy? —

Nikdo nepopře, že i mezi ženami jsou vzácné
talenty; duševně neobyčejně nadané ženy. A bylo by
zanedbáním a pohrdáním dary Božími, kdyby spo
lečnost stavěla se na odpor proti snaze ženy: du
Ševní sily a schopnosti, své nadání plně rozvinoutí.
Proto také křesťanství studiu žen nikdy nestavělo
se na odpor. Hlásajíc všeobecnou zásadu, že úkolem
ženy po její přirozenosti je mateřství, nikdy přece ne
překážela ženám, které citily lásku k studiu, aby ne
oddaly se vědám. Církev nikdy nezavírala ženám
brány vědy, ale přála jim, aby hledaly své štěstí, kam
hlas srdce je volal.

A byly také již v starověku ženy křesťanské,
které svojí učeností vyrovnaly se mužům. (Sv. Ka
teřina Alexandrinská) Sv. Jeronym psal
svůj komentář (výklad) Písma sv. pro vzdělané
římské pani. (Melanie starší a mladší).

V duchu zavítejme do známého města francouz
ského, proslulého Poitiersu, kde v 6. století se
rozkládá, vysokou zdí obklíčen, ženský klášter ku cti
sv. Kříže.Založila jej královna Radegunda, man
želka Lothara II., která sem vstoupila za jeho sou
hlasu. Zde nalezly dívky, kterým zprotivila se sou
časná rozvolněnost mravů, svůj ochranný přístav.
Zde pěstěny byly všechny práce polní, kvetlo všeliké
umění, pěstovány vědy. Řeholnice od sv. Kříže psaly
knihy všeho oboru, ba psaly i divadelní hry. — Sem
přišel na svých cestách neklidný, roztěkaný Venan
tius Fortunatus, oslavovanýpro lehkosta půvab
svých básní jako křesťanský Ovidius, V klášteře u
Poitiersu nalezl jeho vnímavý duch odpočinutí. Stal
se sekretářem královny. Zde dvě dívčí duše působily
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na něho a naprosto změnily jeho povahu. Otevřely
mu svět víry a zbožnosti. Proto tak rád ve svých
básních zval | královnu Radegundis svojí
matkou, a družku její, představenou—kláštera
Anežku, svojí sestrou. Básník Fortunatus později
stal se knězema byl „capellanus monialium“,
duchovním správcem kláštera. A nyní poměr se
obrátil; dříve vedený stal se nyní vůdcem. Ten, který
dříve s otevřenou duší přijímal každé poučení, pou
čoval a vzdělával řeholní sestry. Byl nejen největším
křesťanským básníkem své doby, ale i životem svým
světec. Zemřel r. 600.

Jméno tohoto muže, který vlivem dvou žen byl
získán vroucí, hluboké víře, zapadlo v paměti. A
přece v církvi oživá. Jeho tklivá báseň: „Vexilla
regis prodeunt fulget crucis mysterium“,
zni vznešeným hymnem v chrámě, když o Velký
pátek kněz přenáší Nejsvětější od postranního oltáře
na hlavní oltář ke mši sv. darů předposvěcených. A
kdo by z nás neznal onu něžnou, citupinou píseň na
Bohorodičku:„Ave, maris stella, Dei mater
alma?“ Je to jeden z nejněžnějších chvalozpěvů ku
cti Marie Panny. Ten jest nesmrtelným dílem prvého
křesťanského troubadoura, Venantia Fortunata.

Kláštery středověké nebyly pouze místa modliteb;
ale zde byly též pěstovány všechny současné vědy
oněmi ženami, které neskládajíce slibů, sem se uchy
ltovaly, aby cele mohly se věnovati vědám a uměním.

Hlavně křesťanská mystika, která chtěla lásku
k Bohu a Kristu roznititi v bílý plamem sebezapornění,
horlivě byla tu vzdělávána. Opatka Hildegarda
z Bingenu sepsala knihu plnou poesie: „Scias
nos.“ Alžběta ze Schěnau rovněž vynikala
spisy plnými mystiky. Klášter cisterciátek v Helftě u
Halle dal světu celou řadu náboženských spisovatelek,
jako na př. obě sv. Mechtildy, z nichž starší na
psala půvabný spis: „Tekoucí světlo | božství.“
Sv. Gertruda zvaná Veliká, byla autorkou spisu:
„Kniha zvláštní milosti“ Uvádím několik
těchto dat jenom proto, abych naznačil, že jíž ranní
středověk znal mnohé ženy učené, studované, —
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A studium žen rozkvětem věd a umění rostlo
k netušené výši. Mnohé oddávaly se s láskou a nad
šením, jakého jen srdce ženy je schopno, i pěstování
vědsvětských.Takna př.Lukrecie CornaroPis
copia dosáhlahodnostidoktora práv v Padově.
Sám papež ji posílá písemné blahopřání a Lukrecie
koná potom přednášky z římského práva v Římě před
mužským posluchačstvem, (ovšem za zastřenou opo
nou), aby jí nebylo viděti Maria Gaetana
Agnesi byla přímo papežem a universitou v Bo
logni vyzvána, aby konala na vysokých školách před
nášky z mathematiky. Leč Gaetana odmítla tuto
čestnou nabídku a šla tam, kam soucitné srdce ji
táhlo: věnovala se službám chudých. Jiná žena,
Laura Bassi, konala přednášky o fysice. V Ně.
meckuKlára ze Schiirmannů nabyladůkladných
vědomostí v jazyce latinském, řeckém, hebrejském,
syrském a chaldejském, a v nich četla Písmo sv. a
jeho překlady. Také dvě sestry Charita a Klára
Pirkheimerovy svojí učeností budily v Norim
berce všeobecnou pozornost. Slavná organisatorka
ženského hnutí v Německu, pí Gnauck-Kůi
hneová piše, že v katolickém středověku „ve Frank
furtě nad Mohanem bylo ve 14. a 15. století 15 lé
kařek; mezi nimi 3 pro choroby oční.“

Reformace, bohužel, vyhladila množství ženských
klášterů, v nichž byly pěstěny vědy. Ona, a nábo
ženské války, které vyvolala, přerušily na dlouhé doby
snahu žen po vyšším studiu.

A nyní, když znovu snahy po vyšším vzdělání
žen všudy se ozývají, cirkev naprosto je schvaluje.
Když vídeňská spisovatelka a horlivá pracovnice
v ženské otázce, slečna Kamila Theimova při
jata byla papežem Piem X. v soukroméau
dienci, pravil k ní sv. Otec: „Katolická církev schva
luje a žehná každému hnutí, jež směřuje ku zvýšení
osvětové a socialní úrovně lidstva. Ženy nechť stu
dují (vyjma bohosloví) všecko. Nechť se stanou
advokátkami, zvláště pak lékařkami. Lékařka má ve
liký obor působnosti v léčení žen a dětí. V tomto
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oboru může právě tak blahodárně působiti, jako ve
výchově dětí na poli školském. Vždyť žena je první
učitelkou lidstva.“

Ale všechná ona jména učených žen, o nichž
jsem se dříve zmínil, znějí nám ciže. Nenáležejí ve
všeobecné dějiny lidstva, ale mezi vědecké a lite
rární pozoruhodnosti, jak ženy výjimečněvy
nikly na poli vědy. Na své okolí neměly tyto ženy
žádného zvláštního, ženě vlastního vlivu. V pravdě
veliké ženy, jichž jmen v dějinách lidstva nemohli
bychom nikdy přehlédnout nenavštěvovaly
žádných vysokých škol. Jich misto bylo
uprostřed ruchu života a nikoli v učebních síních a
knihovnách.Jich velikost spočívala v jich
charakteru. Jejich poslání bylo kulturní, vý
chovné v nejkrásnějším slova smyslu.
Byly dokonalými vůdkyněmi dětských duší; šířily kol
sebe lásku, dobrotu, mírnost a zbožnost, pečovaly o
„školku království Božího zde na zemi“ Byly to
matky výborných ditek, vzorné ženy domácnosti, ve
liké matky, které ve svém okolí přibližovaly zemi ne
besům. Matky světců, mužů a žen o církev a vlast
zasloužilých, tvoří nejkrásnější obrazárnu v dějinách
člověčenstva. Jména žen, jako sv. Monika, (matka
Augustinova),sv, Makrina a sv. Emmelia, (ba
bička a matka sv. Basilia), Anthusa, (matka sv. Jana
Zlatoústého),neboMathilda z Tuscie, sv Kateřina
siennská, blahoslavenáJohanna dď Arc, Isa
bella katolická, sv. Terezie, tof jenom několik
málo nejvýznačnějších jmen z oné nepřehledné řady
žen, které život svůj zasvětily šíření království Božího
na zemi, blahu křesťanského lidu a uskutečňování ná
boženských ideálů. Tof byly v pravdě královny svého
okoli. Jiné zase působily v užším kruhu, skrytě, v sa
motě nebo ve zdech klášterních, jako sv. Alžběta
durynská, Alžběta portugalská, sv.Paula;
znamenité představené řádu, jako sv. Uršula, Hil
degarda, Hilda, Gertruda, a ony slavnézakla
datelkyřádůjako Angela z Merici, Magdalena
Sofie Baratova, Juliana Falconieri a j. Jich
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život byl zasvěcen šiření křesťanských mravů, míru a
pokoje; jich srdce plálo věrou, nadějí a láskou a
rozlévalo kol sebe jas a teplo života jako slunce.

Posláním ženy je udržovat a chrániti v domác
nosti svatý oheň víry a ideálů, jako bylo úlohou
římské ženy ochraňovati a krášliti v každém domě
oltář Vestin. V jejím srdci je věčná píseň života.
Aby jí se rozezvučel svět a každé nitro, toť úkolem
těch, v jichž srdce vložil Bůh dar nejvzácnější: poklad
všeobětavé lásky.

Velkýněmeckýbásník, Bed, Schiller, vyslovil
kdysi překrásné heslo:

„Ehret die Frauen! Sie flechten und weben
himmlische Rosen in's irdische Leben.

Měj v úctě ženy! Jich úkolem vlti
nebeské růže v pozemské žití,“

A rozumíme-li „nebeskými růžemi“ všechny ideály,
jež člověka povznášejí, blaží, zušlechfují a vedou
k výšinám jeho života, zajisté i my slova básníkova
přijímáme za svoje a spatřujeme v nich vysloveno
nejkrásnější poslání žen. — —

O ženském studiu mnoho psal náš slavný
rodák, vídeňský profesor dr. Eduard Albert.
Chtěl míti ženy vzdělané v některých oborech lékař
ství. Dle jeho soudu ženská duše, vice citová, da
leko mocněji reagující na každé vzrušení nervů, nemá
vlohy k pevnosti metody, k soustavnému
a úpornému přemýšlení v jednom a témže
směru. Dokazuje to tím, že ženy neuplatnily dosud
svoji vynalézavost ani ve vlastním oboru. Ani jehla
nebyla jejich produktem, ani šicí stroj (vynalezl jej
Angličan Howe), ani kávový mlýnek, ani kterýkoli
praktický přístroj pro kuchyni a domácnost.

Za to chválíjich přímo živelnou sílu obě
tavosti, trpělivosti. Obdivujerychlost jich
postřehů, jich vyvinutý talent pozoro
vaci. Jich instinkt, jakési vyšší cítění, jemný
duševní čich. Mnohá matka poznává počáteční zkři
vení páteře u svých ditek dříve, než se ho všiml do



mácí lékař. Od zkušených opatrovnic v nemocnicích
lze často slyšeti správnou předpověď počáteční, vy
vijejicí se nemoci dříve, nežli ji určil velice dobrý
lékař. — Další krásný rys povahy ženiny viděl v úů
služnosti a ochotnosti, s jakou věnujíse
službám nemocných. Při nich jsou téměř nevyčerpa
telny ve vynalezávání různých prostředků, jak ne
mocnému pomoci. Také dovedou se rychle vpraviti
do situace nemocného děcka, muže, starce a uměji
duševně více je obveseliti, potěšiti nežli mnohý lékař.
To jsou přirozené, Bohem v nitro ženy uložené před
nosti, jichž dlužno si na výsost vážiti, a které vzdě
láním ženy mají se rozvinouti v plný a krásný květ
jich duší. — — —

Ale více nežli učenost platí ušlechtilost ženy;
více než všechny vědomosti její pevný charakter, vy
pěstěná ženská její duše. A v tom právě křesťanství
na zdokonalení ženské duše mělo dalekosáhlý vliv.
Bylo opravdu dle slov evangelia „kvasem, který
vzavši žena zadělala do 3 měřic mouky, až zkysalo
všecko.“ Křesťanství vneslo do duše ženy
nový prvek: stálost a vytrvalost, která
ženský charakter upevnila, utvrdila, zocelovala.

Již není vzoremženy náladová, vcitech
nestálá a rozmarná divka, ale v názorecha
zásadách svých bytost pevná a stálá. „Křesťanství
dovedlo ony dva duševní prvky, které zdánlivě se
vylučují, ve vnímavých duších spolu tak spojiti, že se
mohly vzájemně prohlubovati a posilovati. Óno he
roismus,který jindy ukazoval se na bitev
ním poli, vneslo do lásky a tak lásku uči
nilo heroickou. Tak onen nejněžnějšícit spojilo
s Citem nějsilnějším.“ (Fórster: Erziehung und
Selbsterziehung str. 103.)

Kdo by tu bezděky nevzpomněl na Marii, Boho
rodičku stojící pod křížem? Ve svém němém bolu,
který snáší odevzdána ve vůli Boží, jest královnou
mučedníků. A bezděky vynořuje se mi ze vzpomínek
slavnédiloMichael- Angelovo v chráměsv. Petra:
„Pieta.“ Maria chová na svém klíně mrtvého Syna.
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Láska mateřského srdce snoubí se tu s heroismem
mateřské vůle, jak to dosud v dějinách nikdy ne
zaznamenáno. „Antika měla silné ženy, ba i amazonky,
ženy válečnice; ale vždy byly to ženy, které byly hr
dinkami na poli mužské činnosti, ale ne ženy, v nichž
by láska stala se svět dobývající věrou,
poznáním smyslu a cíle života, svět dobývající silou
života“.(Fórster.)

Jenom jednu jedinou ženu, hrdinku ve své žen
skosti, stvořil starověk. Byla to Antigona, která
v lásce ku svému bratru nedá se udržeti přísným zá
kazem královým, jde prstí posypat mrtvolu bratrovu,
ač vi, že trestána bude smrti. Ona jediná dovede
králi ve tvář vmésti, že věčné zákony bohů více platí
než jeho nařízení, a odsouzená klidně jde na smrt.
Ale fato žena nebyla žijící osobou, byla vybásněna
největším dramatickýmtvůrcem starověku Sofoklem,
když soudobí jeho spisovatelé již daleko přenesli se
přes názor, že jedině energie a heroismus mužů hoden
je obdivu na řeckém, všenárodním divadle. Antigony
hluboké slovo: „Nezrodila jsem se, abych
spolu s vámi nenáviděla, ale abych spolu
milovala“, zní křesťanským duchem —

Kristovou naukou vychována stoji na rozhraní
dvou věků jedna z největších křesťanských žen, matka
Augustinova,sv. Monika. Vesvých „Vyznánich“
postavil jí veliký učitel církevní nejkrásnější pomník,
jaký kdy veliký syn veliké své vzorné matce může
jen postaviti. „Byla něžná, ale mužná svojí
věrou“, praví o ni. Neostýchá se mluviti o svém
otci, muži sice dobromyslném, ale v hněvu prchlivém.
Ale praví o matce Monice: „Ona však dovedla ne
odporovati muži ani skutkem ani slovem. Ale když
se vybouřil a upokojil, tu bylo-li záhodno, z jednání
svého složila účet, zda se snad on rozpálil bez
důvodně.“ A což dále s obdivem a úctou k jejimu
hrdinskému mlčení a trpělivosti píše: „Když pak
mnohé paní, jejichž mužové byli mnohem mírnější,
pruhy ran mívaly i na zohyzděné tváři, a za důvěrné
rozmluvy tupily mužů svých živobytí, ona jejich jazyk
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kárala, vážně jim domlouvajíc jako by v žertu, že ne
sluší se chyby manželovy zjevovati.“ A když jím vy
jevila, jak se ve chvíli mužova hněvu zachovává, tu,
které z nich se zachovaly podle toho, zkusivše, dě
kovaly ji.“ (Vyznání IX. 9.) —

Bible nám vypráví, kterak k Marii Panně, obě
tující v chrámě svého Syna, přistoupil ctihodný stařec
Simeon a k proroctví svému o významu Kristově
pro celý svět připojil ono smutné blahopřání: „A tvoji
duši pronikne meč.“— TentoSimeon,zosobněný
čas a zkušenost, přistupuje ke každé ženě, ale ne
teprve tehdy, když obětuje v chrámě prvé své dítko,
ale hned když odchází od oltáře se svým novo
manželem,a praví jí: „| tvoji duši pronikne
meč.“ Nadejdou starosti, bolesti; snad hrozí sváry,
různice. Jenom žena Kristovou věrou zušlechtěna a
povznešena, dovede těmito domácími bouřemi projíti
klidna, pevna. Mater dolorosa — Matka sedmibolestná
pozdvihne ji, když pod starostmi klesá, a posllí ji,

ná tihu svých povinností trpělivě dovedla néstie.
Sv. Augustin mluvě o své matce, krásně dl: „Ty,

Pane, jsi ji vyučoval, učitel její vnitřní ve škole
srdce. Docente te, magistro intimo in schola cordis...“
„A ona vychovala syny, tolikrát bolesti rodičky trpíc,
kolikrát je viděla blouditi od Tebe“ ... — Ale její
trpělivost, vytrvalost, její modlitby zmohly, že viděla
všechny polepšené, obrácené; ba „konečně i muže
svého na samý již konec života ziskala Kristu“ (Vy
znání IX. 9.) „Do školy srdce“, toto krásné slovo
Augustinovo nejlépe ukazuje, co má žena v sobě
nejprve vzdělávati, chce-li zůstati ženou. A srdce
vzdělati vyžaduje neméně práce, ba práce větší,
úpornější, nežli vzdělati rozum. —

Náš věk poznal jasněji než dřívější, že výchova
Ženy dosud byla zanedbávána. Že nebyla žena po
stavena do světa, jsouc vyzbrojena podobnými vě
domostmi a vypěstěna v takový charakter, jaké školní
výchova mladému člověku dátí může a má. A z to
hoto vědomí, že lidstvo na vzdělání ženy dosud se
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prohřešovalo,vzniklo heslo: koedukace, spo
lečné výchovy jinochů a dívek v téže
škole. Máme společné školy střední, společnou uni
versitu. Od koedukace slibovali si vychovatelé mnoho.

Nejprveto, že jinoši ve společnosti dívek
se zjemní, zušlechti. Naučí se slušnějšímucho
váni; jisté rytiřskosti. Když doma rodiči jsou hoši i
divky společně vychovávány, proč by je měly školy
od sebe rozlučovat? Důvod na prvý pohled takořka
samozřejmý.

A přece zkušenost, kterou hlavně první hlasatelé
společné výchovy v Americe učinili, nedala tomuto
názoru za pravdu. Naděje ve výchovný prospěch obou
pohlaví, společně ve školních Škamnách sedících, se
nesplnily. Jinoši ponenáhlu ztráceli úctu, ohledy, ry
tiřskost k dívkám; a divky, přirozeně vnímavější nežli
jinoši, osvojovaly si jejich ležernost, buršikosnost,
jisté obhroublé mravy a chování, které omlouvá se
snad klackovitými léty u hocha, ale nikdy se nebude
omlouvati u dospívajících dívek. A jestli mezi mladou
budoucí intelligenci často se šíří záliba mluviti jar
gonem pouličních zahalečů, je dvojnásob smutno a
odporno, slyšíme-li tytéž „ušlechtilosti“ z úst dívčích,
jako by chtěly říci: „Co vy dovedete, dove
deme i my.“ Koedukace dosavadní vychovávala
mužatky.

V Americe již z prvního nadšení pro koedukaci
valně vystřízlivěli. Tak jedna z novějších amerických
spisovatelek úpadek domácího života a manželského
štěstí připisuje na účet „nerytířského kama
rádství“, které mezi studenty a studentkami se
rozšířilo.A Stanley Hall, jeden z předníchvůdčích
vychovatelů v Americe, připomíná, že je nutno pro
ženy vybudovati nový směr výchovy avzdělání na základě zvláštních vlastností
dívčí duše, a tak pracovati ke zlidštění všeho na
šeho žití, když stále šířící se specialísování a zme
chanisování života ohrožuje všechnu naši družnost a
jednotu. —



—59—

V Německu doporoučel Harnack, jeden z nej
větších protestantských bohoslovců, společná gym
nasia pro oboje pohlaví: „Je potřebí, aby obhroublí
studenti dostali se do společnosti dívek, aby jejich
mravy se obrousily“, radil jeden z přátel koedukace.
A na to slavný Michaelis správně mu odvětil:
„Budiž! Ale já nedám svoji ženu a dcery za brusířský
kámen.“ — Na základě neblahých zkušenosti se spo
lečným studiem jinochů a dívek vydal profesorský
sbor lékařské fakulty v Halle „na Černé prkno“ vy
hlášku, v které se praví: „Místo poctivé práce vetřel
se do vysokého učení se studujicími ženami necudný
cynismus a zavládl v řeči ton, který je pohoršením
pro učitele, posluchače i nemocné.“ Smutná zkušenost.

A dějinyruského školství v poslednídobě
nejlépe ukazují, jak neblahým vlivem působí špatný
příklad ruských studentů na spolustudující dívky.
Vodka, cigareto, krčma, útulek sešlých studentů, staly
se oblíbenými předměty i ruských studujících dívek.
Z jich řad vyšlo mnoho nihilistek, jež smutně pro
sluly v atentátech. Bolševismus je poslední stupeň
této falešné, chorobné intelligence, která svedena na
špatné dráhy konečně prohlašuje za právo to, co je
mravem nejnižších a zcela nekulturních kmenů v Africe:
„Zena od 16.do 36. let je majetkem státním“
Nemůže býti trudnějšího vysvědčení, kam všechna kom
munistická „kultura“ směřuje, jako tento názor na
ženu, která má pozbýti své důstojnosti a svobody,
své osobní cti, práva seberozhodování a má připad
nouti jako živý statek státu a komu ji stát na několik
hodin propůjčí.

Také i u nás ozývají se hlasy koedukaci ne
příznivé, ač tato je v naší vlasti teprve v počátcích.
Známý paedagogický spisovatel, jistě pokrokový a
každému pokroku přejicí, muž světového rozhledu,
dr. Jiří Guth ve svých „Kapitolách skoro
nalehavých“ (Národní Listy ze 4. března 1919)
piše: „Kdysi prý student ve společností dívek zjemněl
ve svých mravech; dnes dívka ve společnosti mladíků
hrubne a studium dodá jí zřídka jemnosti. Je-li
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prospěch z koedukace, není na straně dívek“ Dívčí
pel, ono nevysvětlitelné, co jest jejich
svatozáří, ona jistá zdrželivost, něha,
cudnost, vědomi dívčí důstojnosti a po
výšenosti, koedukací prostě mizí.Protone
divno, když bystrý pozorovatel podobných zjevů řekl:
„Dnešní emancipace záleží v tom, že žena
odloží svoje ctnosti a přisvojí si nectnosti
mužů“ — —

Aspoň tolik o vlivu dosavadního koedukačního
systemu na povahu dívčí. A jestli chce se společným
studiem nápodobiti společná výchova domácí a doufá
se, že jí naučí se jinoch úctě k ženě, pak právem mu
odpovídáme: Až na velmi řídké výjimky nikdo nemá
tak málo úcty, šelrnosti a ohledů k dívce jako vlastní
jeji bratr. Domácím stálým stykem oba si sevšedněli.

Koedukace, společné studium tam,
kde není zvláštních škol pro dívčí mládež,
je jenom výpomocí z nouze. Kde není možno
zřiditi pro dívky škol zvláštních, posílají se do škol
pro studenty, aby raději chodili někam, než nikam.
Ale s rostoucím rozvojem školství jistě nadejde čas,
kdy budou se zřízovati samostatné střední, ba i vyšší
školy pro dívky.

Ale i tyto školy musí teprve studium pro ženské
duše ze základů vybudovati. Nebof otázka
ženského vzdělání naprosto není rozřešena tím, že
studijní plán pro jinochy prostě se opíše a přenese
se všemi svými předměty do školy pro dívky. Dlvčí
duši je nutno vzdělávati jiným směrem, než duši ji
nocha. Je potřebí dáti studiu jiný směr, aby dívka
mohla se socialně uplatniti jako dívka, a nikoli jako
hoch. Je potřebí jasně uvědomiti dívku o jejím po
slání ať ve společnosti, ve výchově dítek, v manžel
ství, v ochraně slabých, v péči o sirotky, chudé, o
nemocné a staré a v tomto směru doplňovati její
vzděláni. Dívka nepotřebuje znáti chemické prvky,
nedávno objevené, podrobně znáti lučební. pochod ve.
vysoké peci, kde z litiny připravuje se kujné železo
nebo ocel, ale má znáti přesný pochod, kterému pod
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léhají poživaliny v hrnci, v peci a troubě. Ku
chyně je nejdůležitější chemická dílna, A
jest jenom potřebí vzbuditi pro ni uznání,
úctu, vážnost a vděčnost mužů. Jakmile
práce u krbu vstoupne v očích mužových, jakmile
tito poznají, že práce v kuchyni, domácnosli, v ro
dině, při praní a čistění, má týž sociální význam a
důležitost, jako práce mužova v dílně, v krámu, v to
várně, ve studovně, pak dívky, vidouce, že jejich
práce je muži náležitě oceňována, rády a rychle k ni
se vrátí. :

eny ztratily na mnoze s očí cíl svého života a
výchovy. Rozumějí emancipací, když vniknou v po
volání mužů. Nahradí je v továrně, dílně, komptofru,
v obchodu. „Ženy však vnikly tam teprve
tehdy, když tato povolání mužů vnikla do
jich srdci a staly se jich ideálem“ (Fórster.)
A přece nemůže býti ideálem vzdělané, zušlechtěné
dívky seděti u psacího stolu, a stále hráti prsty na
klávesy psacího stroje. To by byl jenom nový druh
nevolnictví.Ideálem ženy musl býti: uplatniti
svoje dívčí ženské schopnosti; tedy ideál
ženy a nikoli ideál muže. Amazonkyperem
jsou zase jenom plagiátem mužů, jako amazonky
oštěpy byly napodobením starých válečníků. — —

Otázce vzdělání často špatně se rozumí, Někdo
považuje za vzdělání společenskou obratnost, zevnější
pohotovost, výmluvnost a úslužnost jakou na př. vy
znamenávají se obchodní cestující, sklepníci a j. Je to
stejně falešný názor dnešních -povrchních lidí, jako
když černoch, který si vezme bílou náprsenku a man
žety, domnívá se, že stal se civilisovaným. Jiný znalost
několika řečí a hudby považuje za dostatečné svě
dectví vzdělanosti. Jest to však průkaz vědomostí, ni
koliv vzdělanosti. Vzděláním rozumíme ve vlastním
slova smysluzušlechtění srdce, čistý cha
rakter, t.j. důslednost vždy a všude jednati dle
dobrých a pevných zásad.

Ty naše staré matky, které vychovalyřady
zdárných synů a dcer, které nesly starosti a kříže ži
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vota, stejně časté a stejně těžké jako kříže naše, — a
přece pod nimi se nepotácely a neklesaly, které žily
klidně, věrně, odevzdaně až do svých stříbrných šedin,
neměly tolik vědomostí jako my, a přece byly na
výsost ušlechtilé. Odkud vzalo se všechno jejich vzdě
lání a ono vychovatelské umění? Z jich pevné,
křesťanské víry. Učení Kristovo, jeho přikázání
byla jim svatá. Nebádaly o nich, ale za to řídily se
jimi. Křesťanství je zušlechtilo v živoucí
vzory aideály světa. Výstižněpraví protestant
ský paedagog Palmer: „Nejprostší křesťan,v němž
evangelium přemohlo sobectví a materialismus, je sku
tečně vzdělaným člověkem, poněvadž křesťanství pro
půjčuje jeho myšlení, řečem a skutkům ušlechtilý
směr, překonává vše surové a sprosté, a lak činí
krásným i jeho vnější život.“

Ty staré matky, které snad stěží uměly čísti ve
své staré modlitební knize, právě tím, že duch jejich
se neroziěkal všemi směry, byly uvnitř soustředěny,
klidny, vyrovnány. Ve své víře jasně chápaly povin
nosti manželky, matky, hospodyně a šly vytrvale za
nimi. Slunce Kristova učení svítilo jim na cestu a
osvětlovalo každou stezičku, každou překážku a příkop
na pouti života. A ony kráčely bezpečně a klidně, co
zatim my podobáme se poutníkům za tmavé, bez
hvězdné noci, jichž krok je nejistý a kteří každé chvíle
klesají i přes nejmenší překážky. —

Anglický básník Tennyson krásně napsal:
„Bůh dává nám lásku a udělí nám též předmět pro
naši lásku. Ale když láska v nás dozrála, pak béře
nám předmět naší lásky a láska stojí zde sama.“
Láska je životem ženy. A když nebyl to muž, manžel,
jemuž lásku svou měla věnovati, jest ještě kol ní
dosti lidí, jimž může své srdce obětovati. Nemocní,
slabí, strádající, chudí, opuštění, sirotci, staří, dítky
— jaké to množství lidí, kterým může přinésti vstříc
Svoje srdce. Za války Červený kříž prokázal ne
spočetné dobré skutky všem trplcím a hladovějicím
vojinům a ubožákům. Doba míru promění

ervený kříž v Bltý kříž milosrdenství,
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soucitu, a žena bude tu zase první nosi
telkou lásky a obětavosti.

Žena má též býti vychována v anděla míru.
Jejím úkolem v domácnosti je to, co tak krásně vy
slovil Goethe ve své „Ifigenii“: „Ona ochraňuje
posvátný, nevyčerpaný statek pokoje.“ Její smířlivost,
trpělivost, ovládání: svých affektů maji býti v ní vy
pěstěny tak, aby byla mírnícím olejem tam, kde osa
domácnosti, muž, začíná se již zavařovati. (Sv. Mo
nika.) Tak zvítězí i nad brutalitou mužovou. Tak její
ruce utkají posvátný mír, lásku a štěstí domácnosti.
Mír a štěstí v domácnosti má býti jejím nejkrásnějším
pomníkem.

Hlubokýmyslitelanglický John Ruskin napsal
krásnýspis: „Zahrady královny“. Nemyslíjimi
ony visuté zahrady assyrské královny Semiramidy,
které svojí stupňovitou stavbou a bohatstvím květeny
náležely mezi divy starověku, ale ono zušlechtění že
nina nitra. Onu vzácnou, vytrvalou práci žen, v níž
ve své duši vypěstila vzácné květy ušlechtilosti, ctností,
mirnosti, trpělivosti, obětavosti, shoví
vavosti, lásky, které ji činí královnou a které šíří
vůni a půvab v celém jejím okolí. Všudy, kde
zušlechtěná duše ženina utišuje vášně a sváry, smi
řuje lidi a život zbavuje jeho ostnů, tam panuje duch
útulnosti a míru, tam se rozkládají zahrady královniny,
ať je to v domácnosti, v úřadovně či v dílně, Na
klidném, tichém, trvalém ohni v nitru duše záleží.
„Dívky musí býti vychovávány k vnitřnímu míru“ pravíPestalozzi. —

Číňané symbolisují ve svých malbách válku velmi
originelním způsobem. Nezobrazují žádného boha
války, ni mythického dravce, nebo snad nějaký vá
lečný výjev, ale malují veliký čěrvený slunečník s třemi
ženami pod nim. — Chtějl zajisté tím říci, že příčinou
domácí vojny, rodinných sporů a svárů bývá obyčejně
nedůtklivost, nesnášenlivost a hašteřivost ženy. A
v nich vlastně je počátek přemnohých svárů a roz
mišek národních, domácích i cizích. Hašteřivé sestry
a příbuzní, každý jiného temperamentu a povahy,
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jaká to stálá příležitost k ustavičným půtkám! Úkolem
ženy je protivy srovnávati, různost náhledů smiřovati,
utkávati pod rodinným krovem svazky lásky, důvěry
a obětavosti.

Žena křesťanská potřebuje vzdělání. K svému ži
votnímu úkolu, ať v manželství, ať mimo ně, žádá téže
důkladné a pečlivé přípravy jako muž. A byť jí Pro
zřetelnost neurčila vznešené a záslužné mateřství,
přecežádá, aby v ní bohatě se rozvinula mateřskost,
t.j. ony její přirozené sklony srdce k lásce, oběta
vosti, mirnosti, dobročiněníatd. Vědomostmi zu
šlechtiti svoje srdce, tof její povinnost.V tom
jeji vzdělání, a nikoli v tom, aby přeplnila hlavu
svoji množstvím poznatků, aby při své výborné pa
měti byla živoucím slovníkem, ale srdce její zůstalo
prázdné nebo divoké. O ženě nikdy by nemělo pla
titislovoSchopenhauerovo: „Kdo mnohému
se naučil, je pouze učený a nikoli vzdě
laný“ —

Vzdělání, zušlechtění srdce v pevný ženský cha
rakter, to jest ono „unum necessarium“, jediné
potřebné ženě, jak se vyslovil Kristus. Nikoli ona po
vrchní věda, která dle slov apoštolových nadýmá a
činí lidi pyšnými do té míry, že nemají smyslu pro
víru, Boha, náboženství, ale která činí ženu skromnou,
ušlechtilou, jemnou, která dodává jí kouzla a půvabu,
která zjemnila její srdce, tať je posvátným nárokem
ženy. Sv. Augustin pronesl k ženám velmi ducha
plnéslovo: „Choďte po výšinách s nohama
pokory.“ Buďte pamětlivy své důstojnosti, svého
vznešeného povolání, ale zůstaňte skromnými! —

Přední americký paedagog, Stanley Hall, vy
znáním protestant, napsal: „Závidím svým katolickým
přátelům jich úctu marianskou. Kdo se kdy tázal, zda.
svatá Matka, jíž se mudrcové poklonili, znala chal
dejskou neb babylonskou astronomii, anebo zda jen
ve vlastní své řeči uměla čísti a psáti? Korunovaná
matka Boží nám ukazuje, že daleko více ucelenosti a
posvátnosti spočívá v tom, býti matkou, nežli býti
umělcem, řečníkem, profesorem nebo technikem. A tím
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je i našemu pohlaví naznačeno, že býti pravým mužem
je více, nežli býti pouhým gentlemanem, filosofem, ge
nerálem, millionářem nebo presidentem.“ (Fórster:
Erziehung und Selbsterziehung str. 198.)

Pravým směrem vzdělaná žena je vladařkou v do
mácnosti a rodině. Ona trůní vedle svého muže, ni
koli proto, aby soudila a trestala, ale aby jako anděl
míru zprostředkovala mezi otcem a dětmi, mezi rodinou
a světem. Krásná slova protoevangelia, která řekl Bůh
po pádu prvních lidí o veliké, příští ženě, druhé Evě,
Marii: „Ona potře hlavu tvou“ (daemonovu),
platí o všech ženách. Ony jenom svým zušlechtěným
srdcem a láskou zvítězí nad všelikou zlobou a úklady,
které tmavé mocnosti chystají jí a celému světu.



IV.

Zena a veřejnost.



PRSA
Žena a veřejnost.

Na historicky proslulé římské silnici zvané „Via
Appia“, nalezá se podnes starobylý pomník ne
známé matrony, na němž stručně je napsána její
chvála slovy:

„Domi mansit, lanam fecit.“
Byla doma a předla vlnu. To bylo nejvyšší uznání

římských paní, když veřejnost dala jim svědectví, že
pečovaly o dům a obstarávaly všechny práce v do
mácnosti potřebné. [ Penelopa, manželka Odys
seova, jejiž překrásnou sochu chovají sbírky vati
kánské, po celou dobu nepřítomnosti manželovy tká
plátno, odmitajíc řady uchazečů o svoji ruku. Deset
let již uplynulo, co všichni řečtí hrdinové po dobytí
Troje vrátili se ke svým krbům, jenom Odysseus ne
přichází. A Penelopa, obstarávajíc svědomitě všechny
domácí práce, čeká, doufá a čeká. Tím krásnější bylo
jich shledání. I jí náleží nejvyšší čest, obsažená v slo
vech: „Domi mansit, lanam fecit“ — —

Také křesťanská žena v středověku viděla všechen
cil života svého v obstarávání domácnosti. A vše
jedno, ať to byla chof králova, žena rytíře, měšťana,
nebo žena prostá. Paní předly se svými služkami,
tkaly plátno, vyšivaly, dozíraly na práce služebnictva.
V tom byla jich radost a jich chlouba, v tom viděly
své druhé poslání.

Ovšem byly i mnohé výjimky, kdy ženy uplat
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ňovaly se v životě veřejném, politickém. Tak zvané
hetéry, ženy zvláště vzdělané, bystré, krásné, pří
telkyně starověkých státníků a umělců, měly veliký
vliv na veřejné záležitosti a na směr politiky. Starověk
měl též ženy na panovnickém trůně. Assyrská Se mira
mis je v dobré paměti.O Kleopatře, vladařceEgypta,
bystře poznamenal historik: „Kdyby neměla na svém
nose onoho rozkošného hrbolku, dějiny světa byly
by se braly jinou cestou.“

Že byly ženy, které pilně se účastnily politického
života, toho doklady podává sama bible. Vyprávi
nám o prorokyni a vladařce D eboře z doby soudců.
„Seděla pod palmou, kteráž jménem její
slula, a vstupovali k ní synové israelští
ke všelikému soudu.“ K jejímu rozkazu, vy
trysklému z prorockého jejího ducha, Barák, vůdce
vojska, táhne proti nepřátelům, utiskovatelům národa,
porazí je, a Debora zpívá vítězný hymnus nad osvo
bozením národu. (Soudců 4, 5.).

Vzpomínaje této veliké ženy, krásně o ní praví
sv. Ambrož: „Ona ukazuje, že vdova, místo aby
potřebovala pomoci mužů, sama mužům pomoc může
přinésti; neodstrašena slabostí pohlaví, přejala práci
mužů a také ji dokonala. Tato vdova v míru vládla
tislcům mužů a ve válce volala je do zbraně, A proto,
myslim, její soudcovský úřad a činnost byly zazna
menány,aby ženy slabostí ženského poko
lení nedaly se zdržeti od statečného pl
nění povinnosti... Nikoli pohlaví, ale
mravní zdatnost činl vytrvalým a silným.
Tak podle svědectví dějin, aby duše ženy posllila,
žena vynášela rozsudky, žena zavedla pořádek, žena
prorokovala, žena slavila triumfy a ve vřavě válečné
muži na rozkaz ženy učili se bojovati... Vy ženy
nemáte práva omlouvatí se svojí ženskou přirozeností.
Vy vdovy nemáte práva svoji kolísavost sváděti na
slabost pohlaví anebo na ztrátu mužské podpory.
Každá má dosti podpory, neschází-li jí
na mravní sile ducha.. . Tak jste poznaly,že
nepotřebujete zvláštní ochrany pro svoji povahu, ale



samy jste schopny zdravého úsudku a rady; že ne
potřebujete podpory pro dům, ba že můžete dostou
piti vrcholu veřejné moci.“ (De viduis 44. 50. 52.)

Mohla by dnes nejhorlivější bojovnice za ženská
práva výmluvněji a důrazněji mluviti, než to učinil
sv. Ambrož na konci 4. stoleti? — [I když leccos
z toho, co tento výmluvný církevní učitel praví, při
píšeme na účet řečnického jeho nadšení, přece tolik
je jisto, že sv. Ambrož byl pevného přesvědčení,
I. že žena není mravně méně cenná muže,
a jeji pohlaví není pražádnou překážkou mravní její
sily nebo omluvou mravní slabosti. 2. Jsou případy,
kdy veřejná nutnost nebo hlas Boží ženu volá k jiným
úkolům nežli domácím. 3. Křesťanství a jeho názor
životní nikterak nebrání rozvinutí duševní a sociální
činnosti ženy. (Mausbach: „Altchristlicheund mo
derne Gedanken Uber Frauenberuf“, str. 47, 48.)

A kdo by nevzpomněl oné Bethulské ženy Ju
dity, která Istí vešla do nepřátelského tábora Holo
fernova a jemu, po bujné hostině na loži odpočíva
jicímu, stala hlavu? Řekněte snad, že to byla zákeřná
vražda. Ale soudil bych spíše, že byla to jediná cesta,
jak zabrániti další válce, uchrániti tisice vojínů na
životě a odvrátiti porobu od celého národa. A když
vzpomeneme ještě něžné, majestátní starozákonné ženy
Esther, která byla manželkou krále Xerxa, stala se
jeho rádkyní a zabránila povraždění všech Židů v za
jetí, pak tuším, podal jsem dosti silné příklady sta
tečných žen, které měly na politické události ne
smirný vliv. —

Že i v „temném“ středověku, který zaslu
huje tohoto jména jen potud, pokud není ještě vše
stranně probádán a nám zcela jasný, ženy byly poli
ticky činny, chci aspoň několika doklady naznačiti.

Ctihodný anglický kronikář, mnich benediktinský,
Beda Venerabilis zaznamenal,že prý abatyše
Wilde předsedala církevní synodě (?). V Německu
některé představené klášterů zasedaly na říšských sně
mech a velmi pilně se účastnily politických porad,
Byly rádkyněmi říšských knížat a císařů. Ba zazna
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menána jsou jména lenních kněžen, které vedly vyzbro
jené čety do pole a samy jim velely.

V Anglii za Jindřicha III. byly čtyři abatyše
členy parlamentu. Za krále Jindřicha VIII. zaujímala
lady Berkeleyová v Glocestru v soudní sini
křeslo presidentské. V této zemi, kde zástupy sufra
žetek (horlitelek pro volební právo ženy) dovedly
před několika lety velmi drasticky uplatňovati svůj
program, poslední manifestace pro politická práva
žen pocházejí z roku 1640. Neblahá reformace je po
tlačila. Už tenkráte sheriff poznamenal, že je muže
nedůstojno, aby byl volen nebo souzen od ženy.

Ve Francii, kde kult žen dostoupil svého vrcholu,
hrály ženy v politice důležitou úlohu. Nemyslím tu na
milostnice krátův a státníků, které vlastně využívaly
svých milostných poměrů k vládnoucím mužům sla
bochům, jako byla na př. markýza Pompadourová; ale
mám na zřeteliženy počestné, vážené, moudré, které byly
povolávány do panské sněmovny a zvány „pairesse“.
Ony zasedaly s muži v kabinetech, na soudních sto
licích, ba zaujímaly při cizích dvorech vystanecká
místa. Tak na př. mir v Cambray byl podepsán
3 ženami. Hraběnka Flanderská měla misto ve sněmu,
jemuž předsedal Ludvík IX. Svatý. Ve starých úřed
ních spisech nalezáme četné zatýkací listy (stol. 17.—18.),
podepsané ženskými žalobci. Nebylo-li v rodině syna,
dědily po otci úřad (notářský, poštu, lékárnu) dcery,
které se jmenovaly „chevaltiéres Fieffées“,
a konaly všecky funkce v taláru s barettem, opatřeným
pštrosím pérem na hlavě.

A kterak bylo možno, že dosáhly ženy tak vý
značných mist v politice? Dojista jich přirozený vtip,
prozíravost, chytrost získala jim tohoto vlivu. Žena
svým instinktem více vytušila, citem rychleji pocho
pila, než mnohý muž, který měl státnický frak nebo
vyslanecké pověřovací listiny.

Při této příležitosti musím též vzpomenouti ve
liké ženy, národní světice vlašské, Kateřiny Si
enské. Tato dcera prostého barvíře stala se domini
kánkou. Ale její úkol nebyl vyčerpán modlitbou a



rozjímáním v kiášterní celle. Byla nositelkou miru
mezi rozvaděnými vrstvami národu, ano byla též
osvědčenou politickou poselkyní. V Sieně po dlouhou
dobu žila šlechta a měšťanstvo v ustavičných rozbro
jich. Krvavé pouliční seče a bitky vypukly každé
chvile. Kateřina opustila klášter, vešla mezi rozvaděné
strany a svojí radou, přímluvou a prosbou je přiměla,
že zanechaly svárů. Jako politická prostřednice byla
Kateřina zvána i do jiných měst a krajů toskánských,
aby urovnala spory občanstva. Ve svém běložlutém
habitu jako pravá holubice míru spěchala z města do
města a všudy srovnala znepřátelené strany.

Roku 1375. vzbouřila se skoro všechna vlašská
města proti papeži. Bylo to v oné trudné době, kdy
papežové opustili Řím a volili za své sídlo francouzské
město Avignon. Doba tato v dějinách církevních má
smutnéjméno „babylonského zajetí“ Kateřina,
jasně vidouc, že blaho církve záleží jenom v tom, aby
papež vrátil se do historického svého sídla, zpět do
Říma, vydala se jako plnomocnice italských měst do
Avignonu. Vzala na sebe úlohu, kterou provésti dosud
se nepodařilo ani neohroženým a slavným mužům.
Papež Řehoř XI., sedě na trůně, obklopen kardinály,
slavně přijal prostou sestru třetího řádu sv. Domi
nika. A Kateřina mluvila k papeži tak výmluvnými a
přesvědčujicími slovy, že papež nezdráhal se prohlá
siti: „Dotvýchrukou buďležvloženyčesta
zdar církve!“ Celé město žaslo, jak útlá divka
jedva 30letá, může se těšiti takové vážnosti a plésti
se do vážných záležitostí církevně politických. Kardi
nálové francouzští, chtice papeže připoutati k Francii,
odporují její snahám. Oma podstupuje s nimi hádky
a neustává slovy i slzami tak dlouho na papeže pů
sobiti, až tento se rozhodne žádosti její vyhověti.

Potom spěchá Kateřina do vlasti. A když papež,
vraceje se, stanul v Janově, tu jako zástupkyně měst
vlašských Kateřina vítá papeže, zmaří šťastně poslední
intriky, přiměti papeže k návratu do Avignona, a ra
duje se, že vykonala své politické poslání s plným
zdarem. Ale i Kateřině hrozi politická vražda. Najatý
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zlosyn v čele ozbrojené roty ve Florencii chystal se
nenáviděnou diplomatku zabiti. Ale jedva ji zočil, byl
klidným a velebným jejím zjevem tak překvapen, že
neodvážil se ji ublížiti. Rota jeho se rozutekla.

S touže horlivostí a důslednosti, anebo řekněme
diplomatickým taktem, působila Kateřina Sienská na
papeže římského Urbana VI. Když mnozí radili papeži
k politické povolnosti a obojakosti, Kateřina Sienská
dodávala mu odvahy a domlouvala mu, aby se nebál
žádných protivenství. Plamenná její slova působila na
přítomné ohromujícím dojmem. Mocně vzrušen, zvolal
Urban VL: „Hanba nám, že slabá žena mocně stojí,
když my se třeseme, a silou ohnivé své řeči na nohy
nás staví.“ —Aspoň tyto skrovné episody ze života svě
tice, která vykonala velikou řadu diplomatických úloh
a zemřela ve věku 33 let, dne 29. dubna r. 1380.

„Kdo pozoruje mramorový obličej dřímající Kate
řiny Sienské na náhrobku jejím v Santa Maria Mag
giore v Římě, bezděky musí obdivovati onu něžnost
výrazu spojenou s pevnými, královskými liniemi v její
tváři.“ (Fórster.) U ni něžnost s pevností, ono „věčně
ženské“ se stálosti pevného charakteru mužova vzácně
se snoubilo. — —

Jako uvedl jsem minule řadu žen učených, vě
decky na roveň postavených mužům, tak nyní ukázal
jsem řadu žen, výborně působících v oboru politickém,
Ale ty všechny jsou jenom vzácné, krásné
výjimky. Ony ukazují, že také v oboru veřejné
činnosti mohou ženy vykonati vzácná dila.

Však nehodlám ustati na těchto výjimkách. Chci
ukázati, že valná většina žen, ba každá žena
může a má míti vliv na veřejné, politické
záležitosti. Měly je ženy, i když nemělyhlasova
cího práva a volebního lístku, i když nezasedaly
v parlamentech.. Měly vždycky vliv na poli
tiku; vliv nepřímý.
„© „Právě svojí ženskosti může žena nejtrvaleji pů
sobiti na veřejné záležitosti. V parlamentech se ne
rozhoduje o osudech kultury. Tam jenom v řečech a

, protiřečech se projevuje, co v hlubinách duše národů



dávno je rozhodnuto.“ (Fórster.) Tiché působení na
veřejně minění, živoucí ztělesnění ducha mateřství a
sesterství v domácnosti a ve veřejnosti, to jest onen
nepřímý vliv ženy na politické směry mužů. Touto
činnostítvoříženyneviditelnou hořejší sně
movnu, vyšší senát, který se sice veřejně nesvolává,
ale jehož činnost je zřítivšudy. „Ženy nedávají
zákony, ale tvoří mravy“, praví dávné heslo.
Ale mravy, které šíři, vtělují se ve veřejné mínění, a
veřejné mínění vždy mělo vliv na zákonodárnou
činnost mužů.

Tuto nepřímou, veřejnou činnost žen má na zře
teli svatopisec, když v Knize přísloví pěje známou
hymnuna ženu statečnou. Praviť: „Ženu statečnou
kdo nalezne? Jako vzácný poklad, z končinsvěta
přivezený, jest cena její. Důvěřuje v ní srdce muže
jejího, odplatí jemu dobrým a ne zlým po všechny
dny života svého . . Hledala vlny a Inu, a dělala dle
umění rukou svých .. Přepásala silou bedra svá,
Nebude se báti o dům svůj před zimou sněžnou,
neboť všichni domácí její oděni jsou rouchem dvoj
násobným. Kment a Šarlat jest oděv její.. Slo
vutný jest v branách muž její, když sedá
s radními země... Sila a krása jest oděvjejí,
a nebude se báti, že by se jí čeho nedostávalo. Usta
svá otevřela k moudrosti, a zákon milostivosti (do
brotivosti) jest na jazyku jejim. Povstali synové její
a za nejblahoslavenější ji vyhlašovali, i muž její a
chválil ji. Mnohé dcery shromáždily bohatství, ty's pře
výšila všecky.“ (Přísloví 31. 10.—29.)

„Ženu statečnou kdo nalezne?". táže
se starozákonný mudrc. A církev, ukazujíc na řady
svých velkých žen, vzorných matek svatých a velkých
mužů, jasně odpovídá na tuto otázku. Kristovo učení
je zušlechtilo a povýšilo až k výšinám ideálu. Vzpomí
nám z našich dějin sv. Lid mily, báby knížete našeho,
sv. Václava. Jeho knížecí ctnosti byly vypěstěny jejim.
vlivem a neúmornou vychovateiskou péčí. Připomí
nám sv. Anežku Českou, dceru krále Přemysla
Otakara I. a sestru krále Václava I. Neměly tyto ženy



nesmírného vlivu na veřejný život, na politiku svých
vnuků, synů, bratrů?

A což jenom hledati v životopise světic? Nemá
každářádná žena, ježpevnourukou vededomácnost
svých mužů tak, že muž svoji ženu ctí a miluje, že
rád v útulném domovu přebývá, že s vděčnosti v oku
a v srdci dívá se na řádně vychovávané dítky, šťasten
po boku ženy a v kruhu své rodiny — nemá tato
žena nesmírný vliv na všechno, i politické smýšlení
svých mužů? Věřte, že tato domácí její činnost sáhá
až do parlamentu. Nebof nedovedu si představiti, že
by šťastný muž a otec, vida tuto požehnanou činnost
své ženy, byl nějakým radikálním, revolučním poslan
cem. Že by chtěl uvolňovati svazky manželské a vy
lučovati vliv náboženství. Ano, žena velmi často
svojí povahou a činnosti v domácnosti čini z mužů
poslance moudře konservativní, nebo nespokojence
a radikály. Ona neviditelně upřádá v jich duši po
litickénázory.Domácnost je první a základní
parlament. Je sněmovna v malém, A dle
toho, jak tyto malé sněmovny se utvářejí,
dle toho vždy vyhlíží i ona nejvyšší sně
movna, v níž se připravuji zákony pro
celé národy a státy. Každá žena, která řádně
vede domácnost, každá matka, která zdárně vycho
vává dítky, pracuje vlastně pro veřejný život. „Das
echte Familienleben ist schon an sich eine Form des
offentlichen Lebens“, praví Riehl. —

Největší sochař, malíř, architekt a básník renais
sance, Michelangelo, byl v mládí svém povaha
prudká, divoká, neskrotná. Přímo vulkanická, A kdo
učinil jej mužem klidným, rozmyslným a pevným?
Byla to ona vznešená dáma římská, Vittoria Co
lonna. Jejl hluboce věřící básnická duše, rozšafnost
a klidnost měla nesmírně zušlechtující vliv na jeho
povahu. Plšef jí pln vděčnosti takto: „Přišel na
svět pouhý nástin mé osoby, určený k tomu,
aby Vaším přičiněním, paní vznešená, stal
se dokonalým dilem.“ Nemohl zajistévelikýsochař
přilehavějším způsobem vysloviti, čím slavné Vittorii



Colonně byl povinnen. Tento vliv z tvrdého, hrubého
balvanu vytvořiti krásné dílo, tof ona veliká zásluha
nejedné ženy. Jakých zásluh získá si takto o veřejnost,
toho snad dějiny lidské nezaznamenávají. Uniknef to
jejich očím. Ale kniha života má to vepsáno zlatým
písmem jako nesmírnou zásluhu ženy statečné. —

Chtěl jsem takto poukázati na nepopíratelný fakt,
že silné, ušlechtilé ženy měly vždy nemalý vliv na
povahu, smýšlení a názory velkých mužů, na veřej
nost ať v politickém oboru či v umění činných. Ho
dlám ještě poukázati na přímý vliv ženy na
život veřejný, jak se jeví v emancipačnímruchu
tím,že ženy horují pro své přímé, aktivní
i passivní volební právo do sborůsamospráv
ných i zákonodárných. Chtějí míti přímou účast na ve
dení státu, v činnosti politické, ve sborech posla
neckých.

NorvežskáspisovatelkaSelma Lagerlótová,
ve své přednášceo státu a domově praví: „Muž
založil stát, žena domov. Ale dnes úlohy státu jsou
tak četné a těžké, volají tak hlasitě po jemnějších
mravních silách, že žena, která založila domov, musí
ivživotěstátním postaviti se vedle muže.“
To jest zajisté pravda. Ale žena v zákonodárný sbor
má a musí přinésti duši svoji, ducha lásky, mír
nosti, obětavosti, ducha sociálního cítění se všemi
vrstvami národu, a nikoli vypůjčeného ducha mužova
chladu a studeného uvažování. Má ve sboru zákono
dárném korigovati tvrdou bezohlednost, která vrcholila
v právním hesle římském: „Fiat justitia, pereat mundus.“
Dnes, kdy zákonodárství státní tak hluboko zasáhá do
života. rodinného, v otázce manželské a v otázkách
výchovy školní, kdy řeší se humanitní problemy: péče
o sirotky, o chudé, nezaměstnané, o zanedbané, o
nemocné a staré, je potřebí, aby v nich i názor a
hias žen padl na váhu. — Bylo mi už dříve nepochopi
telno, proč do sněmovních výborů nebyly též zvány
jako expertky (znalkyně) zkušené a na sociálním
poli osvědčené pracovnice, ženy, když byly přec do
nich zváni odborně pracující muži. A byla to jenom
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krátkozrakost a neznalost intellektu ženy, když byly
z těchto sborů a výborů vylučovány. Nikde přece ne
bylo dokázáno, že patent na rozumné zákonodárství
mají pouze mužové.

Vzpomeňme na příklad antické ženy, statečné
Antigony, která odporuje samému králi Kreon
tovi, když on ve své nerozvážnosti poroučí, aby
mrtvola jejiho bratra Polyneika, na pohanu zů
stala nepohřbena. Antigona, poslušna hlasu přirozeného
zákona a svého svědomí, vytýká králi jeho nelidský
rozkaz a jde pohřbit zesnulého, i když ví, že ji za to
čeká smrt. Tak tato dávná žena, v nesmrtelné tragedil
Sofokleově velikolepě vyličená, je velikým vzorem,
symbolem žen, které mají korigovati
všechna jednostranná a ukvapená roz
hodnutí mužů, jež diktovala tvrdost jich
srdce nebo prchlivost.

Volání žen, aby dvéře parlamentu byly jim
otevřeny, jest oprávněno. Ale vstup do něho má býti
otevřen, smim-li použíti podobenství z evangelia, že
nám moudrým, které vedle hořícílampy moudrosti
mají i nádobu oleje, t. j. vedle vědomostí mají též ži
votní, zdravé zkušenosti a široký rozhled, a nenáležejí
tam ženy s lampami hasnoucími, němající nádob s 0
lejem, t. j. ženy fantastické, jež nepoznaly tepla spo
kojené domácnosti, ženy, které v politickém ruchu
ztratily něhu ženství a soucit, a které svojí radikál
nosti chtějí předstihnouti samy muže. Ženav parla
mentě má a musí býti živlem moudrého a
pravého konservatismu. Jakobínskáčepicene
slušela aní jakobínkám.

Již před 50 lety podal anglickýstátník Disraeli
v anglickém parlamentě návrh, aby ženám bylo při
řknuto volební právo. Učinil tak na základě petice
žen, opatřené 11.000 podpisů. Vstup na kolbiště parla
mentní v Anglil dosud jim však otevřen není. Ale
do sborů obecních a okresních, do komisí chudin
ských a školských již volí a jsou též voleny. Když
v komoře peerů r. 1904 Earl z Beauchampu
učinil návrh, aby ženám bylo dáno volební právo do
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parlamentu, tu někteří lordové prudce proti tomu se
postavili, namítajíce, že by toto právo zbytečně strhlo
ženy do politického víru na škodu státu a rodin.
Návrh při hlasování propadl. Ale jak proud doby,
rozvířené světovou válkou, všudy směřuje, není již
daleký čas, že i ženy i jako voličky i jako zvolení
poslanci zákonodárné práce ve všech státech se zů
častní. Do zápasů o mandát, do volební vřavy, v niž
kal pomluv, nadávek a zlehčování na všechny strany
vysoko stříkal, a jíž sami nejlepší mužové sošklivostí
se vzdalovali, nikdo, kdo má k ženě úctu, ženu strh
nouti nechce. Proto snad zdravá je myšlenka, že voliti
se mají ti, jež ta která strana jako kandidáty určí,
tedy programy stran; čím ovšem zápas stran, často
bohopustý a zuřivý, značně se pro veřejnost zmírni.
Každá politická strana určí kandidáty své. Zápas o
mista odbude se ve straně samé. Prádlo vypere se
doma,a nikoli na ulici. A já věřím,že každástrana
do seznamu svých kandidátů pojme též
svénejlepši, nejzkušenější aobětavéženy,
politické a sociální pracovnice.

V Dánsku, Švédsku a Norsku, v zemích politicky
nejvyspělejších, ženy zasedají již v parlamentech; jsou
též státními sekretářkami, odbornými rady a činnost
jejich, pokud lze ji oceniti, všude se osvědčuje. Že
v Americe, této vlasti všech emancipačních snah, ženy
mají politické volební právo aktivní i pasivní a mají
přístup do všech úřadů, netřeba snad připomínati.
A jestli mužové do těchto úřadů přinášejí odborné
vzdělání, je potřebí, aby ženy vnesly v ně prvek jiný,
sobě vlastní, cit a zkušenost; hlubší vniknuti do slo
žitých otázek, svoji intuici, více prakse než teorie.

Velkýmyslitelanglický John Stuart Mill, ve
svém pojednání o poslání ženy správně na to pouka
zuje, že duševní schopnosti a síly nejedné uštechtilé
ženy leži ladem. Snad již dokonaly své poslání jako
matky a jako ženy. Tento úkol skončily řádně, ba
krásně. Není hříchem jich rozvahu a životní zkušenosti
nyní zůstaviti nevyužitkovány? Jak pevnou rukou,
vzácnou moudrostí mohou přispěti k zdárnému pro



pracování a všestrannému posouzení každého zákono
dárného díla? — Vážný a přísný anglický filosof má
tu ovšem na zřeteli ženy rozšafné, osvědčené, které
mají i rozum i srdce na pravém místě, a nikoli mladé,
romantické dívky, které vynikají darem řeči a z pouhé
koketerie a osobní samolibosti chtí se honiti po posla
neckém sedadle a řečnické tribuně. Žena, která miluje
svůj rodinný krb nade vše, která v dětech svých vidí
své poklady a svoji první povinnost, ta věru neza
touží vyměniti svoje domácí místo ani za křeslo sně
movního presidenta. Ta pracuje doma v onom jasném
a stálém vědomí, že svojí vychovatelskou prací do
mácí má sice nepřímý, ale přece nesmírně veliký vliv
na politické osudy národa. Jenom žena, která svého
úkolu v domácnosti cele nepochopila a kterou do
mácí život netěší, s touhou rozběhne se do parla
mentu a obrátí se k služce se slovy: „Máry, obsta
rejte oběd a večeři pro muže a děti, a hleďte už to
nějak spraviti, já musim do sněmu.“ —

Pravá emancipace ženy, jak už jsem minule se
zmínil, nezačíná a nekončí voláním po volebním lístku,
To je málo radikální emancipace. Emancipační
snahy ženy musí začíti tím, aby práce ženy
v domácnosti, ve výchově dítek, v péči
o nemocné, staré, osiřelé, byly od mužů
stejně oceňovány, byly pokládány zarov
nocenné s praci mužů. Mužové musí dojíti
k poznání, že k řízení domácnosti, k výchově a ke
všem pracím, které koná žena jako žena, je po
třebístejně rozumu, bystrosti, rozvahy,
vtipu, vytrvalosti jako k práci mužově.

e oba jsou si rovnocenni, byť každý ve vlastním
oboru své činnosti. Ale emancipace, která chce vnik
nouti v obory dříve jen mužům vyhražené, nejzřetel
něji dokazuje, že ženy přehlížejí své ženství a vý
značné schopnosti sobě vlastní, že samy plné
své hodnoty zneuznávají, že jim stačí napodobiti
činnost mužovu. Tedy jenom napodobení a následo
vání. Stálé hlásání: „Vaše povolání je přec jen lepší
našeho.“
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Svět je dosti široký, aby oboje pohlaví, muži
i ženy, mohla vedle sebe uplatnitl vlastní schopnosti.
A přijde doba, kdy vzdělání národu nebudeme měřiti
dnešním prostým a malým měřitkem, kolik má analfa
betů, lidí bezgramotných, kteří umějí či neumějí čísti
a psáti, ale dle toho, kolik má lidí šlechet
ných, jak mnoho má humanních ústavů,
jak je postaráno o ty, kdo jsou vyhostěni od stolu
štěstěny a jak málo má kážnic a trestnic. Na poli
lidumiiství pro veřejnou činnost ženy otevře se tolik
nové práce, že dnes toho sotva jenom tušime.

Duševní schopnosti ženy nesmějí zůstati nevy
užity, A když v naší době oproti dávným věkům,
následkem modérního průmyslu a strojnictví četné
práce dřívějších domácností, na př. šití, praní, pře
dení, pořizování různých věcí pro domácnost, převzaly
ústavy, dílny a továrny mimo domácnost se nalezající,
ženy nemohou a nechtí zůstati bez práce. Vyjdou
ven, na veřejnost, aby zde uplatnily svoje schopnosti.
Jich působení u veřejnosti vzroste. Jich vliv na ve
řejný život a jeho otázky uplatní se více. Ženy však
budou v něm podle celé své přirozenosti kvasem,
který působí tiše, který proměňuje, zušlechfuje, ne
viditelně přetvořuje; ale nikoli dynamitem, který trhá
a rozkládá.

V kulturnímrománě Roberta Hamerlinga,
který má jméno řecké hetéry Aspasie, praví Elpi
nika k choti Perikleově tato významná slova: „Svět
jde svým během a ku předu jej pohání ctižádostivé
Snahy mužů. Ale i my, ženy, jsme zde. Dej pozor,
Telesipé, a měj pro dnes na tom dosti, co ti řeknu:
„Budeme-li my, ženy, svorny a zavěsíme-li se na kola,
pak nebude lze brzo a snadně vyvrátiti. svět z jeho
starých kolejí“ —

Mili přátelé! Svět silou setrvačnosti pohybuje se
dosud v kolejích, které mu určil Kristus. Křesťanské
názory a mrav jsou dosud v životě veřejném směro
datny. A chti-li radikální reformátoři svět z těchto
křesťanských kolejí svésti v jiné dráhy, je povinností

6



žen, které v křesťanstvízískaly své důstojnosti a po
vznášejícího významu, aby se dle dávné rady zavě
sily se na jeho kola a tomu zabránily.
K-tomu povolal je Kristus. —

Závěr.

V nástropních malbách, jimiž nesmrtelný genius
Michelangelův vyzdobil sixtinskoukapli ve Vati
káně, je stvoření ženy z těla Adamova znázorněno
velmi výmluvnou symbolikou. Adam špi, mezi tím co
z jeho boku vystupuje žena. Oči její hledí k nebe
sům, ruce její jsou vysoko sepiaty k modlitbě, Tím
velký umělec a myslitel krásně naznačil, že jediné ve
víře, v náboženství, nalezne žena svoji ochranu a svůj
štít Jediné náboženství ji prohlásí za
rovnocennou, nerozlučnou, družku mu
žovu. A jako ona pramáti, první žena, se modli,
mezitím co muž spí, tak i naše křesťanské ženy musí
se modliti, když muži namnoze upadli ve spánek ná
boženské lhostejnosti. Musí udržovati oheň víry, když
muži naň zdpomínají. Musi bdíti nad čistotou a ne
porušenosti, nad svatosti a nerozlučností manželství,
když muži v ospalosti své nevidí, kam by se sřítil
všechen mrav. a všechen domácí život, kdyby křes
fanský jich základ byl ohrožen a zapomenut. Kře
sťanskéženě připadá úkol muže probuditi. Musí
se starati, aby i srdce mužů byla posvěcena vzneše
nými ideály učení Kristova.

Ů
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oboru. Góthe a Ruskin o povolání ženy. Mateřstvía
mateřskostStanley Hall oúctě marlanské. Po
slání ženy dle protoevangelia. ... . . Str. 49.—65.

IV. Žena a veřejnost.
Chvála ženy v starověku. Ženy v Starém zákoně činné po
liticky: Debora, Judita, Ester. Ženy politicky vystupující
v středověku.Kateřina Sienská, Nepřímývliv žen na
politiku. Život rodinný součástí veřejného života. Svěde
ctví Michelangelovo. Přímývliv žen v životě ve
řejném. Selma Lagerlůfová. Volánížen po činnosti

v parlamentu pdich úkol v něm. Stuart Mill volá po sociální
práci žen. V čemzáleží pá emancipace ženy. Závěr:Symbolický smysl ichelangelova obrazu
stvořeníženy ... . . . +.. + + + Str 69—82.
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Sv. 6. Dr. Vácslav Řezníček:

80 1904.Královéhradecké vzpomínky.200 str.K1:40.
Sv 7. Jiří Sahula:

Karel IV. jako křesťan a vlastenec.
89, 1905. 488 stran. K 8—.

Sv. 8. Jiří Sahula:

[Rozebr.)80.1906.Rozmarné příhody. DÍl |. 176stran. K 110.
Sv. 9. Dr. Fr. Reyl:

(Rozebr.)80. 1906. Reforma manželství. 148 stran. K 140.
Sv. 10. Pozorovatel:

8. 1907.Zrcadlo pokrokového tisku. 38 str.K170.
Sv. 11. Jiří Sahula:

8+.1908.Rozmarné příhody. Díl II.320stran.K180.
Sv. 12. , Dr. Fr. Reyl:

Velká 8+. 1909.Ukoly sociální politiky. 320 stran. K$—.
(Rozebrano.) :

Sv. 13. Dr. Josef Novotný:

Spirifismus zdokonalením křesťanství?
Velká 8% 1909. 264 strany. K 260.

Sv. 14. Dr. Fr. Reyl:

Zpráva o V. všeobecném sjezdu katolíků
Velká8. 1910.Československých 1900.52 strany.R'1:40.

Sv. 15. Dr. Josef Novotný:
Velká 8% 1910. Index a věda. 216 stran. K. 240.

Sv. 16. Fr. Kohout:

České drahokamy v koruně Královny nebeské.
Velká 8. 1911. 260 stran. K 280.orba



Sv. 17. Jiří Sahula:

se 1911. Rozmarné příhody. DMI. 384 ste.K 220.
Sv. 18. Jiří Sahula:

89. 1911..Veselé chvíle. 272 strany. K 220.
Sv. 19. Dr. Josef Novotný:
Velká801919,Člověk bez svobodné vůle? »1651r.K240.

Sv..20. B. Pečínková:
89, 1913. Ženy. 164 strany. K 230.

Sv. 21. Dr. Josef Novolný:

" velká 80, 1914. Světem k Bohu. 464 strany. K 6
Sv. 22. Dr. Fr. Reyl:

Velkáse 1914.Jádro křesťanské sociologie. 372str.R 5
Sv. 23-24. Jiří Sahula:

Doba předhusitská a husitská.
89. 1914. 428 stran. K 160.

Sv. 25.. :AntonindKeškar

VelkáBo.1915.s Pravdou kectnosti, Rada. 308«str. K450,Sv: 26. % Antoniniatka:. .

Velká89,1916. Hvězda pokoje. 112stran.K 160.
Sv. 27. Alois Dostál:

89. 1916.Požáry vzplály. 120 stran. K- 80.

Lze objednati

V „DRUŽSTEVNÍM KNIHKUPECTVÍ“ V HRADCI KRÁL
(ADALBERTINUM),

jakož i v každém jiném knihkupectví..

V komisi „Družslevního knihkupectví“ v Hradci Král. je dílo:Dr. Franlišek X. Novák:

84.1912:Kněžské problémy, 390 stran. K 350Ze T
TISKEM BISKUPSKÉ KNIHTISKÁRNY.ý HRADCI"entovE: mAKLAbem
„TISKOVÉHO, DRUŽSTVA POD OCHRANOU: SV. JANA NEPOMUCKÉHO“
oo V HRADCIKRÁLOVÉ. no



Nakladatelství „Tiskového družstva“
v Hradci Králové (Adalbertinum).

KNIHOVNA OBNOVY:
Sv. 1 Bohumil Zahradník:

8. 1895. Přátelé lidu. 100 stran. K —60.

Sv. 1 Eduard Brynych:

Velká89 1896. SŤÍL VÍy. 108stran.K—50 sníž.
Sv UL Dr. Fr. Šulc:

Zpráva o k dieces. sjezdu katolíků 1807., 1898. 240 stran. K ——60.

Sv. 1V. Fr. Mimra:

Obrázky ze smíšené osady. Řada |.
89. 1902. 168 stran. K —86.

Sv 1. Fr. Mimra:
Obrázky ze smíšené osady. Řada II.

89. 1903. 460 stran. K 2—.

Sv. 2 Dr. Vácslav Řezníček;
Zpráva o visitaci far kraje čáslavského 1785.

89. 1903. 112 stran. K —80.

Sv 3. Eduard Brynych:
Velká8+.1901. Duch katolické obnovy. 728 str.K 4—.
Sv. 4. Eduard Brynych:

ge. 1903. Kříže a kalichy. 440 stran. K 2—
Sv. 5. Dr. Vácslav Řezníček:

Zpráva o visitaci far kraje chrudimského.
89. 1904. 96 stran. K —80.
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