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Tl;-IE CATACOMB 
1'he ľaťacomb o/ St. Pľis<:illri. ii; Jl.€(11' tl~e descé1U 

to tlie Ani.o . lt is one-o/ the ,wblest o/ the primitive 
Christictn éhurch. TP.aditipn asserts that ii, uras dug 
in on land belongi-ng to the Roman Senator Pu
dens, menti.oned ~ b1 Paul in- hi// second episile 
to Timothy (II Ti:m. 4-2l}. The pa:ssages and 

The subterranean Rome. 

OF ST. PRISCILLA 
u1a.~ cxpelled the s}iores, of this country by the 
cruelty o/ tbe tyrant. '];hese ťhirigs Damasus Jia. 
ving learnt, wus desirous to. narrate briefly, that 
peopie might recognise J:he m.erit of Marcellus 1

'. 

ŤHE PRl:.'IC'I.él.íS MARIAN (;,i;:M OF Pll15CILJ..A. 

chapets are 1:er-j spiµ;;,i.ous; the Jr<tscoes with -whiteh The ;.AnglieaQ. Aut}z.or of the •• JPalks in Rome ", 
they are adorned are o/ E7eat beauty. - Augustus J. C. llare, says '' especially remarka.

'E!le1 ir,, this C(ttacomb, the painting of a woman 
with a Child .,. ľhis '' W'cmian with a Ohi'ld '' is, 
i"h. all glory mul bec;uty., the oldest exisúng Image 
of the Blessed Virgin Mary whicli th~ Christián 
artist of the Seco11cl Century repróduced a,ccording 
ro th? bright mul stan_y V ision of the- Prophet I~ 
sajas. 1n it are. qui-r-e significant tlie very corifor
ting D,1gma of tlie mffornaiztra! Conceptti:Dn of 
our T,ord lesus and the ~ther oj the Virgin,ity of 
out lľ!,essed Mru:lo1uw '·. So the greai cmwert and 
friend of John Newman, Jam.es Spencer North
cote, described it in his olassic " Roma sotterraM 
nea ·· (p. 174). 

GREAT PoPES nU.RIED- HERE. 

This Cemet<iry is of great interest, f rom the 
number oj martyrs'· gra,ves i.t contains, a,u;J. from 
its peciťli~r const mctioti in <tn ancient arenai:iu~, 
pjllars and. walls of masonry bein!J, addecl tkrought. 
the centml pai"L, in order to sustain the tufo walls. 
Here are b'uried - probab{ Y' beca:u,..~e tke enLrance 
to the Chapel of the Popes at St. C11,lixtl_,I.S W!l-~ 
bloched tip to pre.-.;erve it in the persecution un• 
der Dioclel.ian - Pope St. Mt1ľcellih~ (t .308), 
a.nd Pope St. Mareellus: (t 310), who 1ws sent 
i1;,to exile b.v 1Vťixxe1r.:tius. Otť thel to-mb oj the latter 
was, pfaceµ,, in finely ciit type. the_ folloiťing Epi
taph by Pope Dama·sus: 

" The truth-spea'king Pope, b~cause he prea• 
ched that the lapse'iJ, shoulcl iqeep for their crimes, 
i-0as bitterly hated vy all those zmhappy on-es. lien• 
če f<illoweil fufy, katr<Ul, discord, co1it:~tt.io1zs, se· 
dition, and- slaughter, and tlw bond$ of pe~e we• 
re ruptlťred. Fór the crime of ,an~the,,, who in (tL 
time of) peace ha.d deni-ecl Christ, (the pontifj) 
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·• FJe Rw;si wthe:sitatin.gly -s,,cys rhat he belie-ves 
this wintin8_ of our Blessed Lady to belong almost 
ió thi A postolic Áge. fr i;s to he scien on: ilié ·vaul~ 
ted roof nf a. loculus, and represents the Blessed 
Virgin, seat;f!d, her head pC1,rtially coveľed: by a 
short light veil, arul wit}i the lloly Child in her 
,úns; óppqsite ·to h:er stands a mar~, clothed in the 
pallium, h@lding a volrime in: one hana, and with 
the ot}ieľ poinriing to a sta,r which appea;rs above 
B1ul between the figu.res. Th.is star almost álways 
accompa.nies our BJ,essed. LaiJ,y, both i1i pa.intings 
and in sculptures, where there is dn obvious histo
r.ical excuse far it, e. g. wlien she is teprese11te~ 
with the Magi offer-i'-ng their gif ts, or · by tlie súk 
of t he mangeľ with the ox and the ass; but with 
a .si11gle figure. as in_ tlie presen;tl in.stane~, it is unu-
sual. The most obviou.s co1iject1tré ivould be tlu,t 
the figur1• tťas meant' for St. Joseph, or for one of 
the ilfagi. DP. Ros$i, however. 15ives many reason 
for prefeľring the prophet lsaias, whose prophe
ei.es eóri,cern~n&: the M essi-as abound ifjith image
ry borromed from linght " ( cfr. Rom-a sottetra~ 
.nca). 

THI,: OTllER l'RRCIOUS TREASURE OF PRISCll.LA. 

lťs thc so cfilled Greek Cha11el, discovered un
der its cakťtľ incrustation and given to tho light 
by IJíe learnecl Mgť. Jose-z,h Wilpert. · 

.Tts splendour is tlie "F,-actio Pan:is ·•, (ľhe 
brer,l,·ing oj tlie S'<Lcramental Bread}, u,hich th-e 
grentest of the Roman Archaelogists, J. B. De 
Rossi. who visiterl ;,,. on t.he a.prit 6, 1894. oalleŕl 
„ thP qt1ee11 of the Euchuristic Picture.s ·•. Thi-s 
-paititinµ r,ecaUs the Eucharist }Ja1~quet, a1ul it 
is tM forerrmner of ,ill the reprQclLtctions in art 
- Vún Dy(•J.1, ]ustus ,of Gand„ Leona1:d fr<mi Jlinoi, 
Perzigino. A11geli<-o and so on - of the..Hol~· Com
miiní6n. 

'1gr. JVi1perr, on his discovery, 1-1:rote a very 
(Contwu,d on ť<'J:< 1 JO) 
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VYZNAM 

V zobrazení Vianoc, l{toré pocbá.dzajú od pri
mitívných maliarov, vi<lieť obdivuhodný večný 
výjav univeťzálneho života tak, ako sa 'on javí 
očiam kresťana. Vo výšinách, na nebi, nad ma
štaľkou betlehemskou sú anjeli zvestovatelia. V 
strede je Božské dieťa. Okolo Ježiška sú 1nanf.e
lia, dve zvieratá,, traja pastieľi a tr:aja luáli. 
T. j, celkove čistí duchovia, čo sostúpili s raja 
na zem. V strede je Boh, ktorý sa stal člove
kom, čiže vládca duchov, ktorý prišiel medzi nás 
a sobral na seba ľudské telo. A okolo Ježiška 
sú nižší bratia (zvieratá), ktorí jestvovali pred 
človekom a vybrani predstavitelia ľudského ro~ 
du na dvoch póloch pozemského mesta: chu
dobní pastieri. lttorí sú pánmi st:áda a bohatí 
ln·áľovia, ktorí sú zas správcami národov. , 

Máme tu pred sebou nie len malebnÍl, básnickú 
kompozíciu, ktorá podnecuje fantázie a zjemňuje 
srdcia, ale sťaby .reprezentáéiu záhadnej kve
tiny ľU<lstva, ldorá má svoje korene v maštali 
betlehemskej a nesmrteľnú korunu na oblohe 
nebeskej. 

Výjav Narodenia Pána nie je azda voľajaká 
anekdota pre obrazotvornosť pobožných ľudí, 
ale živý symbol večnej jednoty medzi nízkyn1 
a vysokým, medzi zemon a nebom, medzi zvie
ratmi a človekom, medzi človeklom a ľudmi, 
medzi ľndmi a Bohom. Zkrátka a dobre, steles
nená a viditeľná jecb1ota, tej neviditeľnej, h.to
rá má na ľeky, po celú večnosť spájať všetky 
živé bytosti, počnúc jalmiatkom, pred chvíľou 
vykot.eným až po nebeského kráľa. Ten, kto 
nevidí a nechápe toto všeo~né bratstvo pre
nádt1erne predstavené ,Jasličkami, tomu sa na
rodenie Ježiška premení iba v obyčajný sviar 
tok rodinnej pohostinnosti alebo detskú zábavu. 

Nie je nahodilé, že kresťanská legenda Via
noc je spojená so zvieratmi, najbližšími člove
ku, so somárom a skupinou pa(Stierov. Zvieratá, 
všetky zviera'tá holy Stvoriteľom sverené A
damovi, aby ich pomenoval a dal ún pravidlá. 
Prvé pánstvo Adamove pozostávalo v tom, že 
bol správcom ri~ zvieraeej. l{ed' bol Adam 
vyhnatý z ra.ja pre spáchaný dedičný hriech aj 
nevinné zvieratá, ktoré mal v područí boly za. 
stihnuté trestom Božím. Aj pre zvieram. prestal 
šťastný život zdokonalovania a do jedného z 
nich, do hada, sa vtelil diabol Adam a s ním ce
lý ľudský rod má svoje záväzky k obetovaným, 
nižším bratom. Svätý Pavol, v je<lnom liste 
tvrdí, že celá priroda. eal;á od synov človeka, 
ktiori st'1 záro,·eň aj synmi božími, svoje spase,. 
nie a kvíli - pridáva ešte apoštol - ktorá že
na preberie na seba porodné boľasti. A človek, 
1..1:orý nepočn.ie tento plač a necíti svoju zodpo
vednosť pre všetky živé stvore11ia nie je ani v 
plnom smysle slova kresťanom. On musí spa•siť 
seba samého, aby sa mohlo uskutočniť spase
nie celej prírody. A spasem, l.:torí boli priua,. 
vrátení k pô,1oclnej nevinnosti dali nám skvelý 
príklad. Ve<ľ, •kto by nepoznal dôverné p11iil
teľstvo divokých zvierat na púšti a v lesoch so 
svätými: hi sa stali poslušnými sluhami nuú-
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chov, A. oslavná báseň sv. Františka. na stvore
nia. nebola len básnickým nápadom, ale novým 
objavom živo pociťovanej súvislosti našej s ce
lou prírodou, hodná toho, ktorý sa rozprával s 
vlkmi a bol priat.eľom a učiteľom vlka. 

V kruhu zvierat za zjavila druhá Božská oso
ba, Boží Syn, ktorý vzal na seba ľndsl.:ú Jlodo
bu. Clovek, zdola je spojený- so zvieratmi a s 
hora je spriaznený s Božstvom. Clovek v sebe 
sám je nič, trochu zeme, určenej zomrieť, ale 
človek v súvislosti s Bobom značí najvyš..'iiu, 
na.jpťivilegovanejšiu bytosť stvorenaa; bytosť, 
~,0:rá sa má stp,ť ~pr-0stredkovateľom medzi 
hmotou a duchom, medzi prírodou a Stvorite
ľom; medzi časom a večnosťou, medzi červíkmi 
a a,njelmi, medzi stvoreniami a Stvoriteľom. Clo
vek bol stvorený Bohom na obraz a pocl.obenst
vo božie, a sá,m Boh, v preslávnom momente 
všeobecných dejín, zju,jj sa na zemi v podobe 
človeka. A človek, ako taký nie je iba1 dokona
lým a smrteľným nástrojom, ale ltlavný deja
teľ v dení obeenom, nástroj spásy pre seba a 
pre iných, a v istom smysle slova aj spolupra
covník Božieho Syna. Hoci je hmotou, bol ur
ooný stať sa čistým duchom. Je smrteľný, ale 
určený pre večný život. Slabý je, ale mô:re, ve
riac, spasiť inýcl1, od seba slabších. Je briešní
kom, ale hodným toho, aby sa Najvzneštmejší 
obetoval za neho na dreve Krfäa. Bol učinený 
z blata, ale bol pozvaný tešiť sa v raji, ktorý 
videl vo svojej nevšednej obrazotvornosti na pr. 
DMte. 

Výška posl$ia človekla, jeho prirodzená a 
a nadprirodzená ho<lnosť, sa javi práve v ta,. 
jomstve Narodenia Pána, skrze ktoré Boh 
človekom sa stal, aby sa človek opäť mohol 
spojiť s Bohom. Ale toto spojenie sa neusku
točni skôr, kým nenastane sbratanie sa živých 
byt.ostí a. najmä všefäých ľudí medzi sebou, 
tak, ako je znázornené niekoľkými figuranti v 
nočnom soskupení Vianoc. 

Chudobný ľud je tam zastúpený tými, 
čo strážia zvieratá, a mocní tohoto sveta 
zas Mudrcmi, ktorí sít záJ:oveň kráľmi a hviez-
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dirmi, to jest majstrami a vodcami nirocíov. 
Spriatelené zvieratl.:á, pastieri stád a 1m.stieri 
národov sa Fihromáždili okolo trochu slamy, na 
ktorej spočíva Jeziško, aby na.značili nutnosť 
j~oty, _mystickú súdržnosť všetkých stvorení 
pri Stvoriteľovi. Keď sa ľudia vzájonme nemi
lujú, .ak poddaní neposlúchajú, nerešp~ktujú a 
nenasledujú mocnýcJ:t a učených, ak boháči n, 
vládnúci neslúžia celku, a keď noosvetlujú a 
neochraňujú chudobu, n~môže byť pokoj na, ze
mi1 Nemôže nastať pokoj medzi Stvoriteľom a 
svetom. Poddalú a vládnúci, klačiací spolu precl 
Jasličkami, , pred Ježiškom, ~torý je pastierom 
ľudí a král'om sveta, znázorňujú jednotu ľud
ského rodu v Bohu, onen neuveriteľný pakt, u
zavrený medzi jaskyňou betJebemskou a tró
nom Večného, spev a posólstvo dokonalých 
stvorení. Anjeli predstavujú obyvateľov raja,, 
ako zas zvieratá niekdajšich obyvateľov pcw.em
ského raja. Jedni i - druhí je~tvovali sl.:ô:r, než 
človek, hoei tento podľa sv. Písma bol ·povolaný 
súdiť anjelov ~ hľt? pánom z,,iera.t. J ední pri
pomíua,jú človeku stra~nú večnosť, druhí bo 
priúčajú blaženosti v budúcej vlasti. 

Myslím, fo, zobra7,euie Narodenia Pána,, tre
ba vysvetlovať týmto ~pôsobom. Každá bytosť 
má svoje: miesto na obrázku a nik nechybuje. 
TaJ.:ýto je teda pravý a jasný smysel Vianoe. 
lde teraz už len o to, aby sme ho preme<litovali 
my sami, aby sme Si ho _zachovali vo svojom 
srdci · a precítili ho bytostne, po takmer dveti
sícročnom- odstupe. Veď Vianoce sú JU1,js]adšim 
sviatkom všeobecného sbratania sa. 

Giovanni Papini 

.PODAJ RÚČKU ... 

Podaj rúčku, Jezuli.atko, 
diet)ry, mali a.njeli„ 
iľúbať· Ťa, ~hcú nežne, sladko: 

- za nás a za; .svet celý. 

Podaj ri1čku, .Jezuliatko, 

ho my sme ták nesmelí, 

Ty však zpiôžeš nás - i všetko; 

Tvoj úsmev nás posmelí. 

Poďte dietky, Ježiš poČká, 

- nezbudia1 ho anjeli -
vášho srdca fijalôčka 
nahradi mu svet celý. 

O, ľúbte Ho, ľúbte sladlrn, 

. bo nevinné poooly 

t.ešia Zlaté Jezuliatko, 
vy, nevinní anjeli. 

Shillong, India, 1952 ! 
Soteris. 
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Pápežské vysoké školy v Ríme 

Nateraz pá.pežských vysoký1eh škôl, ktoré zá
visia priamo od bvätej l::itouce, a na ktorých 
svetsKé i rehoŕné ducnovenstvo, ba aj _pocetní 
laici, z celeho kresťaru;Kéno sveta nactooudajú 
alebo dovršujú svoje oóborné vzdelanie, je v 
Ríme desať. il::iú. to: 

1, Pápe,~ká Gregorova univerzita., založená 
r. 155i sv. Ignácom z Loyoly a sv. lťranti.š).{Óm 
Borgíom. Meno dostala po pápežovi Gregoro
vi A.III., ktorý r. 1582 zriadil pre ňu nové sídlo. 
Má 5 fakúlt: teologickú, filozofickú, cirkevného 
práva, cirkevných dejín a misijnú. 

Adresa: Pcmtiftcia Universita Greg-0riana, Rom,a 
(ltaJia), Piazza della Pilotta, 4. 

K P~pežskej Gregorovej uniwirzite sú pridru
žené: a) Pápežský biblioKý ústav, založený bl. 
pápežom Piom X. r. 1909. Má dve fakulty: fa
kultu svä:tého Písma a fakultu pre štúdium an
tického Výohodu. 

Adresa: Pontificio Istit uto Biblico, Ro:r;na {ltalia), 
Piazza della P1lotta, 35. 

b) Pápežský východný ústav~ založený ;r. 
1917 pápežom Benediktom XV.; má iba Jednu 
fakultu : pre štúdium1 ikresťanskéha, Východu. 

Adresa: Pontificio lstituto Ori~ntále, Roma (Ha
lia), Piazza S. Maria Maggiore, 7. 

c) Ost,aiv; vyššej náboženskellmltúry pre Ka
tolícku akciu, zal-0žený r. 1928 pápežom Piom 
XI. 

Adresa: Istituto dl Cultura, Religiosa Superiore pei' 
ľAzione Cattolica, Roma (Italia), Piazza .della Pi
lotta, 4. 

Vedenie Papežskej Gregorovej univerzity a k 
nej pridružených ústavov je sverené Otcom Je
zuitom. 

2) Pápežské Lateránske učilište, založené 
r. 1824 pápežom Levom XII. Má dve fakulty: te
ologickú a filozofickú. Fakulty cirkevného a ob
čianskeho práva, zriadené r. 1853 Piom IX., bo
ly za pápeža Pia XI slúčené v Pápežský ústav 
« obojeho práva » (Pontificio Istitu~ « Utrius
que Iuris ») . 

Adresa: Pontificio Ateneo Laterai-ie.nse, . Roma (Ita• 
Jia), Piazza, S. Giovao.ni in Laternano, 4. 

3) Pápežské Urbanovo učilište « šírenia vie
ry )>., založené r. 1627 pápežom Urbanom VIDI. 
pre seminaristov a kňazov z misijných µzemí. 
Má dve fakulty : teologickú a filozofickú. R. 
1933 bol pri' ňom zriadený Vedecký misionársky 
ústav. 

Adesa: PontHicío Ateneo litban.o, ie De Propagand.a 
Fide », Rorna (Italia), Via Urbano Vin · (Giani-
colo), 16. · 

4) Pápežské učilište « Angelicum » (Anjel
ské), založené r. 1580 pá.pežom. Gregorom xnI. 
pre členov Dominikánskej rehole a pomenované 
podľa « anjels¼-ého doktora » ( doctor angelicus) 
t. j. s-v. Tomáša Aquinského. Postupom času 
bolo sprístupnené aj príslu:šníkom iných reholi 

/Dokot1é'11it na ,tr. 111) 
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PODST.ATA KRESTANSTV.A 
Sm~ kresťania a svoj- kresťanský život prežívame so dňa na 

deň. To nám stačí; byť kresťanom znamená. pre nás byť veria
cim, by~ jednoducho nábožným. . 

V našom živote sú však chvíle, alebo prídu chvíle, :\{eď čosi 
zatrasie našim vnútrom, keď sa otázka kresťanstva vynorí na 
povrch nášho vedomia a keď sa začíname pýtať po pravde. A to 
tým viac, lebo žijeme v prostredí, ktoré často nie je katolícke, 
ba ani kresťanské. Vidíme, že jestvujú aj iné náboženské mož
nosti. A vtedy porovnávame, usudzujeme a cítime sa ako by 
núteni k rozhodnému kroku. V procese tohto uvedomovania 
kryštaJizuje sa otázka: v čom vlastne pozostáva kresťanstvo? 

Co je to, čo kresťanstvo robí kresťanstvom.? Co je p o d s t a
t o u kresťanstva? a čim sa líši od všetkých iných náboženských 
možnosti? 

Toto je naozaj jedna z najdôležitejšich náboženských otá
zok. Pousilujeme sa odpovedať na ňu krátko a jasno - vo svetle 
a v duchu Evanjelia. 

Behom storočí odpovedalo sa rozlične na túto otázku. Po
niektorí tvr<lili, že podstata kres.ťanstva spočíva v postavení 
oso]?nosti jednotlivca do stredobodu ná,boženského vedomia.; ale
bo že Boh zjav.íl sa ľudstvu ako Otec. Nemecký liberálny 
protestant Adolf von Harnack videl podstatu kresťanstva v 
troch základných pravdách: v hlásaní duchovného kráľovstva 
nebeského, otcovstva Božieho a. ne~miernej hodnoty ľud:s){ej 
duše. Iní zasa vidia v kresťanstve vôbeo najdokonalejšie nábo
ženstv-0, pret@ že je v najväčšom súlade s ľudským rozumom a s 
túžbami prírody a preto že má najčistejšiu mravouku. 

Všetky tieto odpovede a riešenia, sú nesprávne. A to preto, 
lebo plnosť totálnej kresfanskej skutočnosti chcú zredukovať 
na určitý aspekt, moment. A ďalej preto, že je to úsilie pojať 
kresťanstvo, nadpri.rodzenú skutočnosť, do formy abstraktnej 
definície. Práve toto však protírečí podstate kresťanstva: kre
sťanstvo je nadprirodnená skutočnosť a tu sa robia pokusy vyja
driť jeho podstatu v prirodzených kategoriách. 

Ak chceme pornzumieť kresť'anstvo, treba nám výjsť nie z 
našich po·znatkov a z prirodzenýoh daností, ale zvnútra, !ZO 

srdca samého kresfanstva. V tomto svetle ukáže sa nám, že pod
statu kresťanstva tvorí osobnosť Ježiša Krista, j.eho konkrétne 
je.Stvovanie, jeho dielo a jeho osud, jedným slovom: jeho hi
storkká osoba.. Najdôležitejším prvkom kresťanstva je táto 
osoba. -Kristus určuje všetko v kresťanstve. A to natoľko, že ak 

Záber z tohoročných cyrilo-metodských slávnos~ 
ktoré vo Philade:tphíi, Pa usporiadala Vých. oblasť Sdruženia 
s-lovens-kých katolíkov v Amerike pod vedením svojho agilného 

predsedu p. Martina -Kopunka z Lansf ordu) Pa. 

Slovenský obzo r 

Dr. Ferdinand Durčanský 

Návšt:eva univ. prof. Dr. Fer
dinanda Durčanského v1 Ríme. 
Začiatkom októbra pricestoval 
do Ríma prof. \Dr. !Ferdinand 
Durčanský, predseda Výkonného 
sboru Slovenského oslobodzova
cieiho výboru na niekt>ľko týž
dňový pobyt. P.očas svojho po~ 
bytu navštívil viaceré osobnosti 
politického, cirkevného a kul
túrneho života a na. požiadanie 
mal niekoľko prednášok do slo
venského vysielania rímskeho 
rozhlasu. Ako profesor medziná
rodného práva zúčastnil sa prác 
pri založení Me.dzinárodného 
ústavu pre štúdium etnických a 
nienšinových otá•zok so-sídlom v 
Rime. Ponavštevoval • priateľov 
a známych rozličnýeh národno
stí ako aj Slovákov zdržujiúcich 
sa v Ríme. Dnešný roz.háraný 
svet čím- dalej tým väčšmi si 
uvedomuje, že najbezpečnejšou 
baštou proti anarchii duchov
nej, mravnej i politickej šíre
nej bezbožným komuni'z:rp.om 
je kres_ťanstvó. Treba pret-o po
~ítať s tým, že tieŽJ medzinárod
ne ,politický význam Ríma, ako 
si:aJ.a hlavy sv. Cirkvi, Sv. 
Otca a teda nielen ako sídla vlá
dy Talianskej republiky čím ďa
lej tým väčšmi bude stúpať. J e 
poéhopfteln,t ·že táto skutočnosť 
nemôže ostať nepovšimnutá na
mi Slovákmi, nielen wko kato
líkmi, ale aj ako národovcami. 
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Návšteva prof. Dr. Fer'Cliuanda 
Durčanského v Ríme tomu na
svedčuje. 

« Na. prelome dvoch období». 
S týmto názvom vyšla nedávno 
kniha Dr. Štefana Polakoviča. 
Vytlačila ju tlačiareň « Dorre
go » v Buenos Aires. Dr. Pola
kovič je známy slovenský inte
lektuál, filozof a vedecký pra
covník. Je to muž veľmi prie
bojný, vzdelaný a bystrý. Jeho 
práca a dielo vyrastá z plnej 
znalosti predmetu, z lásky pre 
vec samotnú, a z nadšenia. Je
ho filozofia má charakter nad
časový, nadosobný, tomistický. 
Jeho dielo je syntézou ohnivého 
srdca a hľhavej, nevšednej hla
vy. Dr. Polakovič cvychádza z 
reality, ktorú dotvára vo vyššie 
celky. Tak, ako iné jeho zname
nité knihy ( « Vývin základných 
myšlienok sl'ovenskej politiky », 
« Začiatky slovenskej národnej 
filozofe ») ukazovaly správnu 
cestu, aj najnovšie jeho dielo z 
perspektívy večitých cieľov ná
rodnej existencie politickej u
ukazuje spravný smer v proble: 
matike, s ktorou sa vyrovnáva. 
-- Propri úvode a závere jeho 
kniha má sedem hláv, v ktorých 
pretriasa generačný problém 
slovenský, so zretelom na národ
ný osud slovenský v minulosti, 
v prítomnosti a v budúcnosti. 
Dr. Polakovič vecne vymedzuje 
pojem generácie, odchod starej 
a príchod novej generácie or
ganičnosť generačného pr~cho
du, úlohy generačné dnes a zaj
tra. Zahraničný boj o slovenskú 
samostatnosť je výstižne pod
chytený. V slovenskej duchovnej 
spisbe toto dielo je b~dinelé, 
pretože sa výlučne venuje náme
tu generačnému. Je živé, bohaté, 
podnetné a zrelé. Do duchovne 
otráveného prostredia em.i!grá
cie dostáva sa týmto spisom 
čerstvý vzduch, do pohára na
lieva sa čisté víno a ožíva nor
mativné slovo. - Smutný je o
sud emigranta a ponižujúci je aj 
osud slovenskej kultúry. Cenné 
práce ležia len v rukopisoch. 
Dr. št. Polakovič vydáva toto 
dielo vlastným nákladom, lebo 
je irečitým vyznavačom duchov
ných hodnôt. Isteže za cenu se
bazaprenia, lebo v emigrácii nik 
z nás nemá na ružiach ustlané. 
Duch novej doby volá po skut
koch. Dr. Polakovič kritiok:v. do
sažne konštatuje toto: « Situá-
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On zmizne, zmizne duša kresťanstva; kresťanstvo prestane byť 
kresťanstvom. 

Našou úlohou bude dokázať teraz toto tvrdenie z Nového 
Zákona. 

Aké miesto zaujíma Ježišova osoba v Evanjeliách? 
Ponajprv je to jeho vyššia, božská autorita, ktorú si uvedo

muje On sám, a ktorú cítia všetci ľudia, čo sa dostávajú s Ním 
do styku. V reči na hore vidíme, ako proti Starému Zákonu 
« dávnym predkom bolo povedané>> stavia rázne svoje « No, ja 
vám hovorím » (Mt. 5, 21-22.), čo zapôsobilo na jeho posluchá
čov zvláštnym dojmom. « Lebo ich vyučoval ako ten, čo má moc 
a nie ako ich zákq1mici a farizeji » (Mt. 7, 29). O svojom Evan
jeliu hovorí: « Nebo a zem pominú, ale tn oj e slová nepomi
nú » (Mt. 24, 35.) lebo Jeho slová sú« duch a život» (Jn. 6, 23.) 
« A každý, kto počúva tieto moje náuky a plní ich, podobá sa 
múdremu mužovi, ktorý si vybudoval dom na skale» (Mt. 7, 24.). 

Od svojich poslucháčov požaduje po s: l u š n o s ť. Ale táto 
poslušnosť je čosi viac ako dôverné oslovenie « Pane, Pane » ... 
Ide v nei skôr o plnenie vôle Otca (Mt. 7, 21). A kto to urobí, 
« neokúsi smrti na. veky» (Jn. 6, 51.). Volá ľudí, aby' Ho nasle
dovali a kladie im na plecia kríž. Ale i napriek tomu dáva im 
<< pokoj, svoj pokoj, ktorý svet dať nemôže» (ibid. 14, 27.) a 
« život večný» (Jn. 10, 28.). Oznamuje svetu nový poriadok 
vecí, svet nových duchovných hodnôt a « Kráľovstvo Božie ». 

1. Toto je čosi jedinečného v deiinách náboženstva. Stačí 
porovnať Krista napr. s takou osobnosťou Budbovou. ktorý 
je nepopierateľne najväčšou postavou prirod:zeného náboženstva_. 
Volajú ho « povýšeným, zavfšeným, dokonale osvieteným, bo
hatým na vedomosti, ukazovateľom cesty ... znatel'om sveta, vy
chovávateľom ľu.dí, učiteľom bohov a ľudí » (Digbanikaya, II. 
8.). Jeho autorita a nálboženský význam je ohromný. A jednako 
delí ho obrovská priepasť od Krista. Budha iba ukazuje cestu, 
ktorá jestvuje i bez neho Jeho· osoba nie je stredobodom. toho, 
čo je podstatne náboženské. 

2. Toto ešte jasneišie vvstupu.,ie do pQIPredia v oblasti zia..: 
veného náboženstva. Mojžiš ie náboženskou osobnosťou veľkého 
formátu; je však povolaný pľoti svojej vôli za vodcu náróda a 
cez celý svoj ži v-ot cíti na sebe ťarchu služby volaijúceho Boha. 
J e Božím sluhom a priateľom, prostredníkom, ochrancom a vv
·kladateľom Zákona. Jeho osoba však je mimo Zákona. Podsfata 
jeho činnosti je vyjadrená v slovách: « Povedz národu ... a Tak
to hovoril Jahve». 

V1 Starom Zákone i prorok je povolaný od Boha a má zvlá
štne postavenie v ľude. Vidí tajomné veci a .ie naplnený nad
prirodzenou silou. Je však iba nástroiom v rukách Božích. Za
svätený je síce do ta:fomnvch plánov Božích. ale vždy si uvedo
muie. že j~ :poslaný, že je iba prostredníkom medzi svoiím ľudom 
a Bohom, že jeho osoba nemá iného významu než bvť poslom 
Božím. Jeho osoba nemá nič spoločného s obsahom Zjavenia. 

4. To isté platí i o aooštoloch. Sú v úzkom styku so Zjavením 
a. oni da:h't jeho hlásaniu význam ktorý je rozhodujúci pre sna
senie (Skut. 15, 28.). Sami si to uvedomuiú, -i>redsa však ď3leko 
sú od} toho. abv sa oni sami tisli do obsahu blahozvesti. čo hlá
sftiú. V rozhodujúcom okamihu takto vymedzujú svoju vlastnú 
úlohu.: « Jeden z tých mužov, čo spolu s nami nažívali po celý 
čas. v ktorom Pá11 Ježiš medzi nami žil ... musí sa stať s n;imi 
svedkom Jeho vzkrieseniA. » (Skut. 1, 21-22.) . A Pavol; najväčší 
z apoštolov. prinomí11a Korinťanom: « Domáci Chfoe mi o vás 
bratia. moii, priniesli ~oráV11, že sú medzi vami SIT)Ory. To chcem 
povedať. že každý z vás hovorí: J a som P3vlov. Ja som Anolov. 
Ja som Kefas:ov. Ja však som Kristov. Či Kristus ie rozdelený? 
Vari Pavol bol ukrižovaný zi:i vás? Alebo v mene Pavtovom ste 
boli nokrstení? » (1 Kor. 1. 12.). 

TPCla prorok i apoštol ie iba nositeľ poslania. robotník vo vi
nici Pána a nič viac. Po-dsbitná vec nie ie ich . .ie im iba sverená. 
Ba, k podstate ich existencie patrí, že predstavuje čosi, čo pre-



saliuje ich celú osobnosť. « Nech nás každý pokladá za služobní
kov Kristových, píše Pavol, a za správcov Božích tad-0mstiev » 
(1. Kor. 4, 1.). 

Zásadne iné je p,ostavenie osobnosti Krista v poriadku spá
sy, ktorú nám hlása. 

1. Kristus žiada od svojich prívržencov v prvom rade nasle
dovanie. Kresťanovi nestačí vziať si J eho osobu iba ako 
príklad; kresťan musí ísť za nim, musí Ho nasledovať. .A toto 
nesledovanie je úzko spiaté so « seba:zaprením »1 ktoré žiada 
zrieknutie sa svojho vlastného « ja », zrieknuti.e, ktoré môže 
urobiť hlboký zárez do duše a do srdca človeka (Mt. 10, 34-38.). 
Postoj človeka voči Kristovi presahuje postoj žiaka voči učiteľo
vi, leb-0 tu sa žiada priam čosi neslýchaného (Mt. 10,39). Ježiš 
žiada od človeka vyznanie, vnútorné i vonkajšie, vyznanie, od 
ktorého závisí spása človeka (Mt. 10, 32-33,). Ba, nárokuje si 
väčšiu lásku než tú, ktorú má človek ku, svojim najmilším. « Kto 
viac miluje otca alebo matku ako mňa, nie je ma hoden. A kto 
viac miluje syna alebo dcéru a:ko mňa, nie je ma hoden » (Mt. 
101 37). 

Je jasné, že tento p,ostoj človeka voči Ježišovi nie je iba 
po_stojom mravného poriadku, totiž nie, je iba normou, ale čímsi 
viac: má vzťah k same.j osoibe Ježišovej a znamená osobné od
danie sa, lásku. Lebo láska to bola, čo priviedla Ježiša na zem. 
« Tak Boh milova.Jl svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život večný» (Jn. 3, 
16.). Na túto Lásku človek tiež musí odpovedať láskou. Nie 
však iba akousi nellll'čitou, hmlistou láskou k << dobrému », ale
bo akousi všeobecnou láskou k << Bohu »~ ale láskou -k .živému 
Ježišovi. « Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania » ( Jn. 
14, 15.). Jeho príkazy sú príkazy Božie; kto- ich zachováva, 
vstupu.je priam do vnútra božského života lásky. « Ak ma 
niekto miluje, zachová moje slov-0 a môj Otec ho bude tiež milo
vať. Prídeme k Nemu a budeme u Neho prebývať» (Jn. 14,23.). 

2. Kristus stavia svoju vlastnú osobu ako normu a moti-v 
konania svojiob nasledov:níkov. « Blahoslavení ste, keď vás, budú 
p-re mňa potupovať a rprenasledo-vať a všetko zlé na vás nepravdi
ve hovoriť ... » (Mt. 5; 11.). « Vydajú vás súdom a budú -vás bi
čovať ... i pred vladárov a kráľov budú vás vláčiť pre mňa, aby 
ste pred nimi a pred pohanmi svedčili o mne » (Mt. 10, 18.). 
« Kto by stratil svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachová 
si ho» (Mk. 8, 35.). Nehovorí, a,,by robili toto všetko « pre svoju 
spásu », alebo pre « pravdu », alebo « pre Boha »; nie; vedúcim 
motívom kresťanského konania a: myslenia je sám Ježiš. ~< Kto 
nie je so mnou, j,e prot~ mne a kto so mnou. neshroma.žďuje, ro
z~adzuje » (Mt. 12, 30.). « Kto vás prijima, mňa prijáma a kto 
niňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal» (Mt. 10, 40.). 
Ježiš žije ďalej vo svojícth nasledovníkoch. On je_ to, kto
rý trpí v nich; jemu ·sa posmievajú, jeho prena.."ledujú, 
ním pohŕdajú ti, čo pohŕdajú j,eho ufom:.íhmi (Lk. 10, 
16.). . Ježiš J~ stredobodom, ospravedlnením, mocou nábožen
skej spoločnosti. V Evanjeliu naéháél:zame mnoho miest, na kto
rých sa hovorí o « mene » Ježišovom. 

V tomto rpochope « mena » skrýva sa to, čo Starý Zákon 
rozumel pod menom, totiž sám Boh. Ježíš nahradzuje meno 
Božie svojim ·vlastným menom. 

Co znamenajú tieto· výroky Ježišove o sebe. samom? Cosi 
podstatne iného ako nejiaky ľudský pedagogieký pqstoj učiteľa, 
ktorý f:!VOjím prikladným_ životom spojuje vážnosť _sv<,>jej ~osoby 
s autoritou mravného zákona., aby ho čim hlbšie mohol vtlačiť 
do sfdc svojich žiakov. Je to čosi iného než múdrosť veľkého 
náboženského zakladateľa, ktorý žije vo. vedomí spoločnosti, čo 
založil, dávajúc jej silu a cit spolupatričnosti. U Ježiša ide o 
čosi celkom iného. On ~avia seba priam do stredu, do samého 
srdca ľudského konania, ktoré od Neho dostáva svôj_u }.lodno
tu: dobre konať znamená konať« pre Krista»; a to i vtedy, keď 

Rev. Kaľ-Ol Niži1ru\ský 
slovenský saleziánsky misionár 
v Indii a náš vzácny spolupra
covník, prispjevajúei do .« Rí
ma » pod básnickým menom .So
teris, ide sa skamarátiť aj .s po
hanskými božstvami. Pr~vda 
božstvo ~a• neprišlo sfotografo
vať, lebo- je nemé a hluché, ·ale 
zato fakír a jehq obetník sa ne
bál slovenského misionára a 
stal si vďačne k nemu pred chrá-

mom Hindu v Shillongu. 

cia nijakého národa nevoia- tak 
po skutkoch, ako položente slo
venského národa. Koľko tu dier 
a nedostatkov, ktoré sú ešt_e 
zbytkami nepriateľských, vyko
risťovateľských režimov, <ktoré 
Slovenská republika časové ne
bola schopná Odstrániť. Koľko 
tu úloh, súvisiacic_h so sa;mot
nym. štátom! Koľko tu pot~i~b 
na poli hospodárskej, sociálnej 
a kultúrnej, výstavby! A na kaž~ 
dom poli len skutky a činy sa 
žiadajú. Je zrejmé, že vedúce. 
slovo v tomto obd-0bí národr,tého 
ž"ivota musia mať aktivisti, kto
rí majú sinysel pre jasné idey a 
ieµ bezprostredné · presáélzánie 
do života; teda služobníci ducha, 
ktorí mu. účioo.e pomáhajú, aby 

!'Strážil celý verejný život slo
,ivenský. Táto činorodosť a skut
kovosť zároveň r0zhodne o:•hod-,_ 1 

·note tejto generácie pred cudzie 
nou a pre~ ·budúcimi pokolenia
mi » (Str. 84). Knihu dr. Pola
koviča, ktorá j~ odpivuJ:iodná do
poručujeme naším čitateľom . . 
Tieto strany sú poznačené 
híbkou národnej a náboženskej 
vierv dr. St. Polakoviča. ~iha 
stoji $. 1.50 a ~ožno si ju objed
nať na adrese: Casilla Correo 
4056, · BuenoŠ Ai.res, ,A.rg~ntina. 

Kniha Evy PeJ'OnoveJ « La ra
zon de mi vida » v slovenčine. 
Podľa zpráv argentínskej tlače 
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·lbi.iha « La rlizóň de mi vída » 
t~.w.ysel mbJno .zivoc;a) ext. pa
ru nivy lh1,utce de .t'eron, zom
re1eJ warize1Ky teraJš1eno pr-ezi
den1..a .arge11,wny, Kt.o-ra puia už 
pťe.lCY„ena uo v1a.cerycn rec1, m_a 
vy,Jsť aj v sloven1,;me. i--relozil 
ju na.s s.volupracovník univ. prof. 

, ur . .t!iliesi :t..ai;Ko, ktory ::;a už 
dá.v.neJ.š1e zapoJil aj do ducnov-

. ného zivota argentmškeho. 'ľext 
p,r~klactu bol príležitostne o
dovzdaný autorKe, ktorá' sa mu 
úprimne potešila,. 

. Slovenské ornamentálne vý
-rohliy. Z iniciatívy mladého slo
•VensKého emigranta p. Ľ~dovíta 
Mestického bola .za1ozená na jar 
ť. r. v meste New Yorku. sloven
ská firma « Fatran », ktorá si 
.vzala za cieľ ·propagovať orna
· mentálnymi výrobkami sloven
ské ľudové umenie a kultúru 
vôbec. Uvodom k svojej činnosti 
firma vydala na kriedovom pa
pieri v-eľký obraz prvého prezi
denta Slovenskej ·republiky, 
Msgr. Dr. Jozefa Tisu, s jeho 
najlepšou fotografiou, orámova
no'li o:riginálriym zlato-čiernym 
ornamentom ·z čepca, ktorý ·zdo
bil hr dé čelo ktorejsi ľudovej u
melkyne západného Slovenska. 
Tento krásny umelecký obraz ( o 
rozmeroch 41X53 cm) hodí sa 
nielen ·do - sldvenských spolko
vých alebo úradných miestn-9stí, 
ale aj do slovenskej domácnosti, 
a preto ho každému roduverné
m u Slovákovi vrele odporúčame. 
Stojí aj s poštovými tro:vami len 
1 dolár (aleQo protihodnotu v 
miestnej mene) a objednať si ho 
možno na adrese: Fatran, Slo
vak Ornamental Ptoducts, P. 
O. Box 125, New York 21, N. 
Y., USA. 

Slováci v šírom svete! 

«R1M» 
to 7e V Aš časo,pís ! 

E3 

Podporujte hó, 
rozširujte ho, 

prispievajte 
do neho! 
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najbližším motívom je nejaká íná hodnota, alebo iný cieľ alebo 
íný človek. Sám Ježiš je _zá~~d~m, normou páijho mysle~a a ,k?
nania. Preto je pochop1telne, ze Jeho poziadavky zavse buria 
prirodzeného človeka, že sú preň často nepochopiteľné.-~- Nemy
slite si že som prišiel pokoj priniesť na zem. Nepns1el som 
pokoj priniesť ale meč. Prišiel som odlúčiť syna od otca, dcéru od 
matky, nevestu od svokry ... » (Mt. 10, ~4.). v • • 

Ježiš je nielen nositeľom b~ahozvesti ako_ apstoh a_ proroci; 
On sám to čo tvorí obsah teJto blahozvest1. A On Je rozho
dujúcim bodom v ?.ivote človeka. « Je ustanovený na l)ád a na 
povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú od
porovať » ( Lk. 2, 34.) . Každý človek musí zaujať k ~emu sv_o
je stanovisko, svoje osobné stanovisko a poved:3-ť: heJ alebo ni~. 
Tento Ježišov postoj vysvetli nám « pohoršerue », o ktorom Je 
tak často reč v Evanjeliu. « Blahoslavený, kto s.a na mne nepo
horší » (Mt. 11, 4.) . Ide tu o čosi posledné, rozhodujúce. Ježiš 
vie že ľudia sa' horšia a budú sa horšiť na ňom. Je to pohor
šertle ktoré ber ie na seba zvláštny postoj k hodnotám spasenia. 
Nedo~táva abstraktnú, ale konkrétnu podobu. Nevyjadruje sa v 
pochopoch: « je to správne» alebo « je to zlé», ale konkrétne: 
v n.ená:visti a v prena$'1edovaní ... Sám Ježiš je rozhodujúcim mo
mentom spasenia. Nie Jeho učenie; nie jeho prikl-ad, nie Jeho 
moc ale On sám Jeho osoba. Toto vyvoláva v jedných vieru a 
nasl~ovanie - ; iných zitsa nenávisť, protest, revolúciu a pov
stanie celého človeka. Lebo Kristus žiada čosi veľmi veľkého: 
zrieknutie sa svojej autonomnej vôle, čo je môžné len, vo veľkej 
viere a láske. Ak toto človek odoprie. vtedy vzbudia -sa v jeho 
vnútri všetky prirodzené sily_ proti Kristovi a proti všetkému, 
čo má k Nemu nejaký pozitívny vsťah. . 

P. S. Senčík S. J. 

Prešla bieda 

·Spevavej nálady som, bratia, slávme spolu! 
Na.jkrajšú z Pánových dám spievať spevokolu 
Rozhlásim zdar a 1íspech Tvojho diela, Pane 
Oj, prijmi tieto chvály v žalmoch stupňované? 

, 1 ·Na. nepriateľskej ~trane dnes už zjavne smútia 
Záchrana Tvoja vytrhla. nás z utonutja; 

Trúfal som si tvrdiť, že už pe'\<'11.e stojím 
· a skoro s vencovým, som zväclnul chvojím 

•Však bieda prešla! Slzy od radosti skvúcet 
'Dobré sú lru mne Tvoje ruky v~možúce 
Tváriť sa? Načo? Všetko vieš! Kde Ty nie si? 
-Stonánim cez deň nechcem skrývať uočj1é plesy 

\Nemúdro drážcUť Boží súd ~ potom v strachu 
'vy,čkávať porušenie? Oj, nie! V mojom prachu 
~h nemá slávu, ale v službe svojich detí, 

do nej ich Jeho činorodá láska nieti 

Enns, Rakúsko, 14-10-46. 
P. Dominik Valko 0.F.M. 



HLA-S -S V. OTCA 
Sjednoteníe Europy predpokladá nový pojem o vzťahoch 

jedného národa 1~ druhému 
Z prejavu pápeža Pia XII. 

účastníkom sjazdu II Pax Christi" ,v ·Assisi. 

« Pax Christi », Kri
stov pokoj, hovoril 
SIV. Otec, je nadpri-

rodzený ale zároveň je 
úzko s:pojený i s prirodzenými skutočnosťami. 
Nadprírodzená jednota katolíkov v Kristovi, 
jednota vo vie:r;-e, shoda v podstatných náizoroch 
a v sociálnych myšlienkách, to všetko sú mohut
né sily mieru, utajené v Cirkvi. Vaše Hnutie 
<< Pax Chri~ti » chce využiť práve tieto sily, 
aby · stvorilo ovzdušie, ktoré ie potrebné, ba 
nutné, a,k chceme raz sjednotiť Európu a a.?..da 
i celý svet na hospodárskom a politickom poli. 

Ziva oceňujeme túto nadprírodzenú a spolu i 
prirodzenú povahu hnutia << Pax Christi ». Preh
naný superna,turalizmus, l;rtorý :sa odťahuje od 
hospodárskych a politických potrieb a povinno
stí, ako-by sa ony netýkaly náboženstva a kato
líkov vôbee - je vec nezdravá a cudzia smýš
ľa.niu Cirkvi. Takýto postoj je jednostranný a 
preto právom vaše hnutie ho odmieta. Veď ono 
sa zrodilo práve zo sociálnych a politických po
trieb našich čias. Už od rokov hľao.ajú národy, 
štáty -ba celé svetadiely pokoj. Co by Cirkev 
neurobila, a'l:!y im mohla ho poskytnúť. Ale sa
ma t01 nemôže učiniť, lebo jeji chýba k tomu po-
trebnä. .moc. · 

V každom pripade je is-té, ak štátnfoi a zodpo
vedné politické osobnosti pracujú dnes na sj€d
notení Európy, .za jej uspokojenie a za pokoj ce
lého sveta. Cirkev neostáva ľahostajná voči ich 
úsiliam. Ba naop'ak. podporuje ich celou váhou 
svojich obetí a modlitieb ». 

Rozoberúc potom myšlienku sjednotenia Eu
rópy sv:. Otec pouká:z,al na: potrebu premeny ná
zorov-o vzťahu jedného n:iroda k' druhému._Sta
rý jednostranný nacionalizmus načim nabra:diť 
novým, všeobecnejším pojatím medzinárodných 
vzťahov. V tejto súvislosti povedal doslo'Vlle: 
« Ak sa ~a.myslíme nad úsilím štátnikov, nemô
žeme sa ubrániť podtu arkejsi obavy. Začínajú 
uskutočňovať určité· politické ciele pod tlakom 
nutnosti, ktorá si žiada jednotu Európy. To však 
predpokladá eelkom nový pojem o vzťahoch 
jedného národa k qruhému. T-ento no·vý pojem 
však. b-ohužial ešte nejestvuje, alebo len čiastoč
ne. Ešte chýb-a ovzdušie, bez ktorého nové poli
tické· ustanovizne nebudú mať trvania. Ak sa 
chce skutočne a trváco sjednotiť a zreorgani
zovať Európa, treba vynaložiť všetko úsilie, a 
by sa táto atmosféra. čím skôr .uskutočnila a 
stvorila .». 

V nasledujúcej časti svojho prívetu rozvádza 

(1\udicncia 13. sept. 1952) 

pápež dopodro-bna, v čom má pozostávať táto 
zmena ovzdušia v. obojstranných vzťahoch náro
dov. « Hľadiac na minulosť musíme vedieť si ut
voriť spokojný úsudok .o dejinach vlastného ná
roda a o dejinných udalostiaqh iných národov a 
kra.jín. Pravidlo tohto úsudku musí tbyť výsle
dok opravdového historického skúmania odbor
níkov oboch strán. Víťa~tvá alebo porážky, 
utláčania, násilnosti a ukrutnos~, ktoré sa moh
ly udiať- v minulosti na obidvoch stranách, sú 
historické skutočnosti a takými ostanú ~-ia.vždy! 
Kto by sa však rozhorčoval nad tým, že niek
torý národ je hrdý na svoj~ víťazstvá? Podobne 
patrí k prirodzenému citu a zdravému vlaste
neetvu, keď druhý národ oplakáva svoje ·poraž
ky alebo pohromy. Nepožadujme od nikoho ne
možností, neúprimné alebo neskutočné duševné 
hnutia. Každý mu,sí-·vedieť chápať 1a mať v úcte 
city druhej· národnosti. Prirodzene, že každý mô:
že 1bez výhrady odsúdiť nespravodliv01~ti, násili.a 
a ukrutnosti, hoci by sa ich boli dopustili i vla;;-t
ní spolu.národovci. Ale každý i,a musí presvedčiť, 
či už ide o v1astný alebo cudzí národ, ž-e nemožno 
prisne nakladať so súčasnou generáciou pre chy
by, ktoré spáchaly minulé pokolenia! A nem&
no volať na zodpovednosť ani nárpdy ako ta-ké. 
za priebeh dejín, ba ani za terä.jší hl'ozný stav 
vecí. Musia pravdaže znášať svoj spoločný o
sud, ale pokiaľ ide o ich zodpbvednosť, vidíte sa
mi, že moderná sústava štátu, nerozuzliťeľná 
sple-tenosť hospodárskyéh ·a politických vzťahov 
nedovoľujú obyčajnému jednotlivcovi, aby mo
hol účinne zasiahnúť do politických rozhodnu
tí. Svojim hlasom pri voľbách n:iôže- azda ovplyv
niť vš~.obecnú líniu, r to v obm€;dzenej miere. 
Ôa!?tej,šie sme roôra.znili, aby sa hnali, pred zo<l.
povednosť praví vinníd, -ale načim ich jasne 
odlíšiť oď národa ako celku. Prejavy masovej 
psychózy sa prejawý na obidvoch stranách, to 
treba priznať. A je ťažko je.dnotlivcovi, aby tej
to psychóze davu unikol a nedal sí ovplyvniť 
svoju slobodu. A tí, ktorí sa stali obefou tiiaso
vej psychó.iy druhého národa, nech sa spytujú, 
či ten nár-0d nebol podráždený až k zúrivosti 
zločincami ich vlastného národa. Nenávisť pro
ti druhym národom je v každom prípade kru
tou nespravodlivosťou, je nesfuyselná a nedô-
stojná človeka. · 
Toťo sú azda najhlavnejšie činitele, ktoré by 

mohly vytvoriť nové ovzdušie, v ktorom by 
mohlo rásť a proSópievať dielo sjednotenia nár0-
dov. Krátko pove<ladné je to ovzdušie pravdy, 
spravodlivosti a lásky ku Kristovi! ». 
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Rím a Proti-Rím 
1. Rím. 

Jeden z revolučných rysov kresťanského ná
boženstva vyp~ýval ihneď oo srážky s poU
tickými autoritami najprv v Palestíne, potom v 
Ríme. 

Stredisko kr,esťanstva sa prenieslo z Jeru
zalema do Ríma, keď sem prišli apoštoli priťa
hovaní hlasom božským a ľudským, aby boli 
chránení pred židovským nepriateľstvom a aby 
tu zomreli mučeníckou smrťou. 

Kde je Peter, ta~ je Cirkev. 
V Ríme vzťahy medzi Cirkvou a štátom sa na

zývaly - prenasledovania; a boly to prvé nábo
boženské prenasledovania prevádzané rímskym 
štátom, ktorý' sa až dosiaľ javil tolerantným. 
Keď senát kedysi chcel zbúrať chrá:n Isidin 

vystavaný bez povolenia v mestskom okršleku, 
nenašiel sa ani jeden nádeník, ktorý by sa bol 
odvážil zdvihnúť motyku proti budove. « Deo
rum iniuriae diis curae » : na bezprávie proti 
bohom spáchané myslia bohovia. 
Keď sa objavilb kresťanstvo, pohanský štát 

sa ukázal nesnášanlivým, akým v podstate bol. 
Do tej doby svoľoval k nasťahovaniu bobov cu
dzieho pôvodu, pretože tí sa dávali do slwJeb 
mesta - dobvvateľa: nech už neoriate1'!5kí ale
bo cudzí. v RíTYle sa i-távali ieho p<itróll.JYli. -
- alebo lepšia ieho -klientami' - podľa antickej 
mentality, podľa ktorej dobytie úz.emia nieslo 
so sebou aj anexiu jeho bohov, totiž nových o~ 
chráncov. Inými slovami, štát ich trpel, pre
tože sa stávali nástrojom vlády; ale akonáhle 
vycítil v ich príslušníkoch alebo v ich kulte zá
mery protirímske alebo podnety nemravné. bez 
milosti ich zdrtil. Stát teda posudzoval nábožen
stvá zo stanoviska štátneho: keď mu prospie
valv, dobre, keď nie. preč s nimi. 

O kresť<mstve súdil z dôvodov, ktoré sa dotý
kajú podstatv antickéhn štátn Ž?. mu nepro~nie
va: v kresťanstve videl nepriateľa; a viedol s 
nim dlhý zápas, ktorý slfončil víťazstvom Cirk
vi, keď cisárska moc sa z Ríma presťahovala do 
Byzancie. 

Raz mi bola položená obojetná otázka: << Je 
pravda, že kresťanstvo nebolo absolútne ani v 
tom najmenšom pričinou pádu rímske j ríše? Je 
to hanba pre kresťanstvo, keď sa hovorí, že 
bolo príčinou pádu cisárstva založeného na po
hanstve? Táto otázka znepokojuje, mnoho du
ší, ktoré sa boja uviesť v nebezpečenstvo histo
rkké príčiny svojho vlastenectva. 

Zrodenie kresťan.stva spadá v jednu dobu so 
zrodenením impéria: to jest s úsilím, ktoré Rím 
vynakládal, aby jednotne or~anizoval početné 
kmene a ·rozličné rasv, ktoré legie priviedly do 
jeho obvodu. Bolo treba nájsť sjednocujúci kvas. 
Nemohla to byť jednotná reč, ktorou sa nikdy 
nehovorilo v celom impériu, ani jednotné zákono
dárstvo, ktoré aspoň v prvých storočiach sa ne
dotýkalo miestnych a národných samospráv Ale 
bólo to, ako temer- vždy, náboženstvo v konkrét
nej forme mýtu Rómy a Augusta, vo ktorom, 

9] 

ak Roma predstavovala ideu, Augustus, ktorý 
bol panujúcim cisárom, predstavoval moc. Toto 
náboženstvo, ktoré rôznonárodné modlárstva s 
ohl"adom na pružnosť svojho polyteizmu bez ťaž
kostí adoptovaly, bolo propagované rímskymi 
funkcionármi práve v dobe, keď výlučné mono
teistické, r.esmlúvavé náboženstvo e~anjelia 
bolo propagované kresťanskými veriacimi, z kto
rých väčšina nemala štátneho O'bčianstva. 

Ale kresťanstvo nemohlo ·k svojmu bož<:1tvu 
pripojiť božstvo impéria: je preto jasné, že vyt
váralo skupinu občanov a náhl'adov, ktoré sa vy
mykaly sjednocujúcemu dielu, ktoré Rím pova
žoval za nutné a záslužné, - a akým tiež z jeho 
stanoviska bolo. 
Kresťania mohli sa modliť za cisára, ale nie 

k cisárovi. V náboženskom poriadku bol ich hla
VO!J Kristus, nie cisár; a ich duchovnou vlas
ťou bolo miesto, kde prebývajú svätí, nie Rím. 
Tym však marili účel sledovaný štátom; a v je
ho očiach predstavovali skupinu, stranu, pôso
biacu mimo štát a v rozpore s vládnou politikou: 
vonku zo štátu a proti nemu. Preto ich štát od
súdil (vetuit esse christianos) a posudzoval ich 
ako vinných zločinom urážky majestátu: dnes 
by sa povedalo a:ko nepriateľov štátu. 

Podl'a stanoviska právneho. a:ko sa vyvinulo 
v modernej spoločnosti, neboli vinní: ale toto 
právo je kresťanské, nie pohanské, pretože ob
sahuje slobodu svedomia neznámu sústreďujú
cemu cézarizmu, ktorý chcel telá i duše. Ale zo 
stanoviska rímskeho boli vinní. 

Kresfania pokúšali sa o ohranu tým, že poru.
kazovali na rozdiel medzi náboženstvom a poli
tikou. medzi Bohom a cisárom. Ale tento rozdiel 
neexistov::iJ v pohanskej p o 1 i s .. • 'ktorá potre~ 
stala nai,Drv Sokrata a dnes trestala kre!'!t'a
nov. KrPsťa11"-'kÍ ~.noloP.:éti chceli nn<lať vvsvetle
nie: :ned7-i tvrnitn dVOTYJa ment::tlifami nebolo 
dorn1.11mpni,,. ·rr,ofoé.: 1--olv b b- 11eslu;,:itefné. že 
rie~e..,ie bnln TY1nžné len radikálnym víťazstvom 
jednei nad druhou. · 

Napriek dialektickému úsiliu Justinovmu a 
gréckych apologétov, ,ktorí apelovali na rozum 
a nanriek právnickej schopnosti Tertuliánovej 
a iných spisovateľov latinských. ktorí sa odvo
lávali na právo, jedni ani druhí nemohli ooprieť 
skutočnosť, že kresťan.ia krížili siednocujúce die
lo, pôsobiac tajne ako komunisti v modernom 
štáte - aby sme užili srovnania čisto vonkaj
šieho. 

To pozorovali sami, keď sa označovali za t e r
t i u m g e n u s • oddelený na jednej strane od 
židov, na druhej od pohanov. 

A odštepenie nastávalo v rodine a šírilo sa vo 
verejnom živote. 

Zárodok štátu, rodina, bola uvedená v rozklad 
kresťanstvom. Perpetua dala prednosť Kristovi 
pred svojím starým otcom a pred svojím nem
luvniatkom. Bolo mnoho kresťanôk, ktoré žily 
oddelene od manželov, aby uhájily svoju cudnosť 
a ná,bož~nstvo. Boli otroci, ktorí odmietli ko-. 



nať modloslužobné alebo nepočestné úkony k 
vôli Kristovi, i keď predsa bolo v antickej spo
ločnosti bežnou vecou, že mali mať to ·isté ná
boženstvo a morálku ako ich páni. A Ha do
mácich obradoch, ktoré shromažďovali rodinu, 
sa kresťanskí členovia neúčastníli ako ľudia, 
ktori odmietajú slávu a zvyky pred-kov. 

Na armádu - nerv impéria - pozerali kre
sťania s nedôverou robiac rozdiel medzi vojakmi 
Božími a vojakmi smrti (cisárskymi); a niekoľ
ko voj•akov légií hodilo na zem odznaky a odmie
tlo konať službu, dopúšťajúc sa tak skutočného 
priestupku zbehnutia, ktorý bol tým ťažší, čím 
silnejší sa na hraniciach ríše prejavoval tlak 
barbarov. 

Pre Rimana bola vlasť osudovým miestom, kde 
človek trvá a kde trvá vtelený s penátmi, spo
mienkami, záujmami, ambíciami v pancieri zá
konov a v putách póezíe; - pre kresťana bola 
vlasť miestom náhodným, kde p rec h ád z a , a 
keď človek je v, nejakom miestei prechodne 
ako · pútnik - totiž za pokánie a vo vyh
nanstve ako cudzinec - a srdcom túži in
de a na onom svete má miesto odpo,čin
ku, je jasné, že toto miesto má p-re ne
ho väčšiu cenu než ono . . Pre pohana bolo 
vyhnanstvo zapudcním od krbu, vody, ohňa: ob
čianskou smrťou: Ovidíus v Tomách; - pre •kre
sťana bolo vyhnanstvo príležitosťou pre šírenie 
Nového slova v nových zemiach, pretože, nech 
sa nachodil na ktoromkoľvek úseku planety, 
vždy sa cítil vyhnancom: Ján na Pathmu. 

Toto smýšľanie ubíjalo tradičné rimanstvo a 
bolo by zničilo kaž,dý štát pohansky organizo
vaný, i keby proti p.emu nepozdvihlo dýky a ne
poškodzovalo ho na daniach. Všemohúci, všetko 
zahrňujúci štátl bol snižený na prechodný útvar, 
podrobený zmenám a tiež zániku (a to proti 
rímskej dogme, že Rím je· večný) ; mesto pozem
ské bolo rozlišqvané od nebeského a jemu po
drobené. 
Kresťania sa často vzďaľovali verejných úra

dov; a ľud ich preto opovržlivo nazýval in
f r .u c tu o si; * na hrách v cirku, v amfiteatre, 
vo štádiu sa nezúčastnili a ľudia si šeptali o 
tajných shroroaždeniach, v ktorých sa vraj pá
chaly zločiny proti prírode. Horeli túžbou ich do
padnúť: bolo faktom, že nechodili na verejné 
manifestácie - dnes by sa povedalo vlastene~
ké; - a od.1rrletali prisahať, pred .obrazom Céza
ra a prinášať mu obete, Ghovajúc sa tak, ako 
keby sa niekto dnes nezúčastnil na oslavách ce
lonárodných a odmietol sňať klobúk pred štát
nou vlajkou. 

Celzus keď vyvrátil kresťanskú náuku, 'UZ'av
rel svoj~ R o z p r a v u o p r a v d e pošmúr
nou výzvou k návratu na pôq.u vlasteneckých 
zákonov, ako by boli zradili ústavné zriadenie a 
vlasť. Pre Celza; ktorý bol typóm antického k-0n
zervatívca, kresťania ho naskutku zradili: Kris
tus bol postavený proti CézarovL 
Kresťania preto až do Konštantína žijú v im

périu ako ľudia. :;;tojaci-min10 zákon, dake<ly sú 
t()lerovaní a dakedy prenasledovaní, ale nikdy 
zákonom uznaní. 

Boli to- len dvaja . azijskí pi.slmpi Mellton a 

Teofil, ktorí túžili po smierení alebo aspoň po 
dohode medzi Cirkvou a pohanským štátom; ale 
Ter.tullián myšlienku kresťanského Cézara ale
bo kresťana-Cézara nachodil uto'pistickou. I naj
miernejší spisovatelia, ako Athénagoras hovo
ria o « vašom Ríme», vyznávajú<i istú déľbu ci
tu; a u Tertulliána bleskne dokonca možnosť ale
bo aspoň schopno..sť ozbrojenej vzbúry, keby ne
boli kresťanmi; naproti tomu Apokalyps;:i, knihy 
Sibyline, Tatianus, Cornmodianus charakterizu
jú stav rozhodného alebo nemého odporu voči 
Rímu (u Salviána opravdivej vzbúry), ako vo
či Novému Babylonu, nepriateľovi. detí Kris
tových. 

Augustín v dobe, keď impérium. bolo vede.né 
kresťanrrú, roz;oznáva ešte spoločnosť Božiu a 
rímsku a uznáva rimanstvo lén natoľko, nakoľ
ko je pokresťančené, alebo sa ,pokresťančiť dá. 

Po Konštantínovi ·sú početní kresfania smýš
lania intímne rímskeho skôr než poh.a:nia; ale 
vtedy imperium upadá; jeho stred je už premie
stený inde: a len básni.k éntuzia;sticky vlastenec
ký, Spanie} Prudentius, súčasník Španiela Teo
dózia, , ktorý urobil z kato1íctva náboženstvo 
štátne, vidí došiaľ veci v reminiscenciách vergil
ských. 

Srnierenie veštené Melitonom zo Sard stalo sa 
teda skutkom: nie však na dvoch koľajách 
ním naznačovaných súmerného vývoja impéria 
a Cirkvi, postupujúcich svorne rovnobežnými 
smermi; ale dvoma smermi opačnými, pretože 
čím viacej sa Cirkev šírí, tým viacej sa impé
rium rúti. Tento proces úpadku u jed.noho a roz
voja u druhého má svoje dôsledky - čo je pri
rodzené - tiež v literatúre, kde proti zbytoč
ným il'.'étorom, plátajúcim bezživotné frázy a 
poučky, zo strany pohanskej Fronton, Clau.
díán, Imerius, Temistius, Libaniu.s... vynoru
jú sa oživujúc gréčtinu ia latinu nóV1ou mo
hútnou myšlienkou Minutius, · Tertullianus, Cy
pria121us, Laktantius, Ambróz, Hieronym, Au
gustín Prudentius na Západe, Klement Alexan
drijský-, Origenes, Atanáz, Euzébius, Bazil, ~va
ja Gregori, Chryzostom na Východe. A daJme 
pozor - až do roku 311- je táto literatúra vo
či štátu predovšetkým polemická, totiž ~ojovná. 

Láska veriacich,. ovšem smerovala k Rtmu, ale 
nie k , mest1J. Cézaro-v,_fórov a oblúkov; skôr k 
mestu pamiatok n.a apoštolov, mučeníkov, k me
stu katakomb, pápežov; kRíhm Ul'Čenému k "to
mu, aby prežil impérium; nie k Rímu Ro'.rnula 
a Rema, ale - ako povie Lev Veľký - k Rímu 
Petra a Pavla, rozľahlejšiemu teraz výbojom 
pac:is romanae • než výbojom, ktorý 
spôsobil b e 11 i c:u s l abo r '~'~. Dalej _žije 
rimaristvo pokresťančené: zduchovne1é. 

To nestačí. Ak Konštantín, rozšírivši geniálnou 
intmíciou katolícku univerzálnosť po území im
péria, aby ho sjednotil, zmenil smer hl_~vn~j J?O
litiky štátnej., aby spočívala na orgaruc-keJSeJ a 
rozľahlejšej ma_se, oďitol sa ihneď v boji on 
sám - a ešte viac jeho nástupcovia - i s tejto 
strany, so skupinami rozkolnými a často rabiat
skymi: manichejcami, donatistami, pelagián.rni, 
ariánmi, nestoriánmi, monofyzítmi. .. : strana
mi to, ktoré rozrušoyaly kresťanskú jednotu a 



porušovaly verejný poriadok; nielen to: ale z 
prirodzenej povahy kacírstva obsahovaly oby
čajne zárodok partikularistickej·, nacionalistic
kej vzbúry, zhubnej pre univerzalnosť impéria. 

Z toho všetkého plynie, že kresťanstvo 
pôsobilo, aj nechtiac, ako rozkladné ložisko v 
pevnom tele impéria: bralo teda podiel na jeho 
úpadku. Nechcelo oby-čajne potierať Rím, kto
rého pacifikačného diela si vážilo a. chválilo ad
ministratívnu organizáciu tak prospešnú pri a
poštoláte z jednoho mesta ríše do druhého, ale 
pohanstvo; čiže sa stavalo proti štátu, nakoľko 
bol pohanský. Ako keby masa občanov v niekto
rom europskom štáte potierala štát, nakoľko je 
liberálny: môže ho nakoniec rozvrátiť alebo as
poň pracuje a má podiel na jeho, ro,zvrate. 

Cím však nec-heeme nijako povedať, že kres
ťanstvo bolo jedinow alebo hlavnou príčinou ·pá
du; ani že « Galilejský s červenými kučerami » 
vložil Rímu na ramená kríž so slovami: « Nes 
ho a slúž », so všetkými ostatnými stiesneno
sťami, ktoré môže - po vode z Clitumna - vy
volať spoletské víno. Melancholia tohto druhu 
nevzklíčila ani v modzgu Juliánovom. 

Pri skaze Ríma pôsobilo veru oveľa s.-ilnejšie 
mnoho prí~in hospodárskych, sociálnych, etnic
kých, politických, voje~kých, administratív
nych: zrušenie drobných majetkov a založenie 
latifundií s nevoľníctvom pôdy a poddanstvom, 
zrušenie súkromného podnikania v obchode a 
priemysle, ktoré bolo nahradené režimom cen
tralizácie hospodárstva riadeného štátom, pod
vodný systém menový, neľútostný fiškalizmus, 
so skazou obci opustenie polí a miest zemedel
ských, nerovnosť daňová, nadbytok úrad..'1.Íctva, 
štátna centralizácia, korupcia, prepych, pobar
barštenie armády a jej anarchia a napokon bar
barské vpády ... : spústa tak škodlivých nehôd, že 
by boly bezpochyby zdolaly impérium aj bez 
kresťanstva. Holá skutočnosť, že nevedelo orga
nizovať svoje hospodárstvo a voči súkrorm1ému 
bohatstvu malo postoj skôr koristníka než pod
necovateľa a že považovalo vojnu za hlavný pra
meň obohatenia aj potom, keď ostávaly k do
bytiu už len zeme chudobné a príliš vzdialené, 
táto holá skutočnosť dokazuje, že nemohlo ob
stáť. 

Druhá hrana otázky je povahy sentimentál
nej_: - Bol tento zánik necťou pre kresťanov? 

Co?: Je necťou prietrž mračien alebo ... pneu
matiky? 

Dejiny sú to čo vskutku je, a nie je ľahko ho
variť o cti alebo necti. 

Keby sme vlastne cheeli pod týmto zorným 
uhlom nazierať na vzdialené historické výsled
ky, mohli by •i;me sosbierať celú hŕbu počest
ných titulov. 

Pretože v tom stave, do ktor-ého sa dostal or
ganizmus impéria, nebolo už možné zastaviť la
viny nordických a ázijských národov, bolo pre 
Rím prozreteľnosťou., že existovala Cirkev, ktorá 
uchránila, nie úpadkové prvky, ale latinskú reč 
a kultúru, užívajúc ich ako mohutného kvasu, 
aby vykvasila nový život v oných panenskýc:h 
kmeňoch. Ona dala tých úplných Rimanov, chra
brých vodcov ľudu a duchovných dobyva-

teľov národov, ktorými boli Lev, Gregor a v 
menšom meradle biskupi bretaňskí, galskí, špa
nielski a africkí: Leander, Izidor Sevilský, 0-
rientius, Venaotius, Fortunatus, mnísi Kassio
dorus a Benedikt. Zbavte dejiny ich činnosti a 
razom zhasnete modr• .. r ·' t kultúru v tom všet
kom, čo má podstatného: umenie, právo, román
ske jazyky a pravdepodobne i samé meno Rím. 

A to nepochybne :1 bez pápežov by boly dnes z 
Ríma pravdepodobne len zrúcaniny ako z Nini
ve, Troje a Babylonu, ktoré by občas boly bý
valy melancholicky navštevované niekoľkými bi
zarnými a11glickými paniami alebo hlúčkom zá
bavymilovných Američanov ... : ak ovšcm pripu
stíme, že bez Cirkvi by mohly byť anglické pa
nie a Američania. 
Keď cisársky Rím sa zrútil pod nesmiernou 

ťarchou minulosti a pod útokom Hunov, Vanda
lov a Gótov, okolo jeho medúzovskej hlavy sa 
ovinuly roje legiend a kytice predsudkov. Ne
bezpečnej námahy niektoré z nich odvinúť po
dujal sa začiatkom storočia Nemec Hartmann 
Grisar: - potom iný Nemec Niebuhr, Gre.goro
vius, Mommsen ... Mohlo by sa povedať, že kúzlo 
Ríma, ktoré pohlo plavovlasých Germánov, aby 
zanechali svoj život v lesoch a tlačili sa na juh 
za Alpy v storočí štvrtom, piatom a šiestom, zno
vu chytá ich potomkov modemej doby, ako štu
dijná a ba.dateľská vášeň. Ostatne možno všeo
becne pozorovať, že nemecká lrnltúra sa v rôz
nych historických dobách vyvinovala vždy v tom 
pomere, a:ko bola úzko spätá s Rímom (Karol 
Veľký, Otto, renesancia, Goethe ... ), kým každý 
odklon od Ríma bol riešený bázlivým návratom 
do lesov. Oddeliť Nemecko od Ríma mamená 
znovu ich pobarbarštiť i pod profesorským fra
kom a mechanikou sebamodernejšou... Chester
ton hovorieval: Písať dejiny a nenávidieť Rím, či 
už pohanský alebo pápežský, prakticky značí :ne
ná vidieť všetko, čo sa. vo svete udalo ». 

Na šťastie okúzlenie Rímom zostáva aj na
priek rozličným proti.vám posledných dôb Okú
zlenie dejinami, vo 'ktorých tým viac sa nachodí. 
čím viac sa kutá; ako v pôde, vo ktorej sú 
navrstvené platformy viac ne~ troch kultúr. 

Tu teda, keď Rím ·klesol « ako ranený orol » 
(prirovnanie je od Gregora Veľkého), v prsteni 
svojich opevnení nie už zakázaných, antická kul
túra bledla v kultúre kresťanskej, alebo, nakoľ
ko bola životná, pre-šla v ochrannom sprievode 
kríža do kultúry novej : keď konzuli, teraz úcty 
zbavení, a držitelia cisárskej moci odovzdali de
dičom Gracchov a Scipionov, z ktorých sa stali 
mn[si a pápeži, úlohu zachrániť Itáliu a jej hlav
né mesto. 

Prišla doba rozpustilosti a hrôzy, odriekania a 
asketizmu, vo ktorej jedni sa fatalisticky ohýbali 
pod uragánom oddávajúc sa s tuctovým epi
kureizmom pôžitku posledných chvíľ; druhí sa 
však držali večných hodnôt, aby vzpriamení če
lili strašnému rozpadu. 
Dosiaľ pruhy tajomstva zatemňujú tento pre

chod zo sveta antického do stredoveku, z klasic
kého rimanstva do romanizovaného barbarstva; 
keď Rím. bôžkov a Rím mučeníkov si naposledy 
pozrely do tváre a keď naposledy sa na seba po-



cUvaly latinská zjemnelosť a primitívnosť seve
rocuropskoazijská: pretože v onom pritmí vy
klíčila z opustených pomníkov a zo zeme udu
panej votrelcami krivá lepkavá vegetácia legiend, 
ktoré stredovekým po~meňovaním a zabúdaním 
ešte viacej bujnely a hústly na zrúcaninách 
tlmiac hlasy minulosti. 

Prvá legenda o drsnom pustošení pohanských 
chrámov kresťanskými víťazmi, ktorej epigrafy 
Pirra Ligoria dodaly istej hutnosti; druhá, kto
rá nadväzuje na prvú, o smrteľnom smútku, kto
rý nové náboženstvo tôňou vrhalo na klasickú 
antiku, a ktorá legenda dala krídla nohám po
vestnej ódy Clitumnovej, obidve boly vyvrátené 
kritikou. Kresťania. stavši sa pánmi štátu, ne
potlačovali známky kultúry, ktorej menom a kto
rej exponentami boli za tri storočia vyháňaní, 
vešaní, upal'ovaní : stierali ponenáhle náboženský 
ráz chrámom a sochám ; snížili ich na číre pa
miatky krásy, nechávajúc ich stáť pre ozdobu 
mesta; zo zadýmených predsiení vyniesli skvelé 
modly a umiestili ich na námestiach a v záhra
dách pre estetický pôžitok. Spustošenie prišlo ne
skoršie a nebolo závislé na kresťanstve. 

Tiež táto archeologická drobnosť definuje ráz 
kresťanskej revolúcie, ktorá nepodľahla zvodom 
rúcania, ale bola dosadením nového por iadku, 
používajúc tiež hodnôt získaných poriadkom an
tickým. Clemens a Origenes dávali vo filozofii 
domovské právo Platonovi, a svätý Nilus nie
koľkými ·ťahmi premenil príručku Epiktétovu v 
aEketickú príručku pre mníchov; pokiaľ ide o 
verejné budovy, nástupcovia Thedózioví chrá
nili chrámy ako budovy štátne bcUac nad ich udr
žovaním a katolícky kult ich v šiestom stoxočí 
použil dajúc im posvätenie krížom, ktorý ich za
choval ostatným 1generáciam. 
Kresťanský Rím premohol, mohlo by saJ pove

dať filozoficky, Rím pohanský, nie tým.1 že ho 
rozbúral, ale že pokresťančením ho rozšíril a 
zväčšil, takže neucUvuje. ak vo stredove'ku an
tické mesto sa javilo ako predsieň nového mesrta 
a Eneas ako predchodca Petrov. Dejiny Večné
ho mesta baly by sa nutne rozpadly pod mečom. 
dobyvateľov; kým Cirkev, pripútavši ich k hi
storii svojej, dala im pokračovanie a vyzbrojila 
ich novou funkciou impéria. 
Občania Východu a Západu stavši sa kresťan

mi neprestávali byť Rimanmi. Byzancia si do
konca dala - a dává dosiaľ - meno Nového 
Ríma a východní kresťania, pretože boli pokr
stení, sa považovali a nazývali Rimanmi. Ambí
ciou Moskvy potom bolo, aby sa stala tretím Rí
mom. 

Na Západe zasa - archeologické objavy po
tvrdzujú literárnu informáciu - predstavitelia 
kresťanskej obce cítili sa často nástupcami an
tických vládcov po 1 i s; a keď cisári slaboši v 
náručiach žien a lút ky v rukách barbarských ge
nerálov vyjednávali s nepriateľom a sa uzavie
rali v opevnenom tábore v Ravenne, lenčo sa 
čulo, že votrelci sú na Alpách, vtedt pápeži vza
li na seba obranu Ríma. A v iných mestách ital
ských, afrických a galských boli to často bi
skupi, ktorí vzali do rúk ich osudy proti útoč
níkom. 

Metropola dosiahla novej prestíže, ktorá vy
rástla na antickej, bez toho že by ju vylučovala: 
stala sa tiež mestom apoštolov, mučeníkov, mi
sionárov a pápežov. K nej sa vrhaly azijské a 
europské hordy chtivé lupu; k nej však putova
ly tiež zástupy veriacich zo všetkých strán vá
bení kúzlom hrobov Petra a Pavla, pamätného 
amfiteátru a vzájomnosti Cirkvi, ktorá, keď in
de zúrilo kacírstvo, prenikaly schizmy a viera sa 
prispôsobovala panujúcim triedam, - odporo
vala i kresťanským císarom, jasnými definíciami 
na konciloch riešila bezkonečné škriepky a cha
ritatívnou pomocou a svojou právomocou dosa
hovala až k Čiernemu moru a do Anglie. Sám 
Alarich prejavil ohľad pri plenení v r. 410 z úcty 
k náboženstvu a katolíckej hierarchii. 

Gesto Leva Veľkého - jednoho z posledných 
Rimanov - ktorý zadržuje u prameňa Minci a 
Attilu a jeho ozbrojený ľud, ktorému v tyle plá
la žiar požiaru Akvileje, je navonok najsugestív
nejším gestqm celého radu odporov kladených 
nepriateľom všetkého druhu pre záchranu Po
loostrova. 

A lekcia moderným dejinám je táto: bez pápe
žov bol by býval Rím pravdepodobne smetený 
práve, tak a:ko ostatné hlavné mestá starých ri
ší; a s Rímom bola by bývala rozprášená reč, u
menie, kultúra a iný smer bol by býval. vnútený 
europskej historii, ktorá by snáď bola dnes krá
čala lenivým a fatalistickým krokom ako mus
limská Azia a Afrika, kedysi tak životné a 
mocné. 
Keď politické stredisko sa bolo prenieslo na 

Bospor do Nového Ríma a šľachtici túžiaci po 
jeho pôžitkoch, k zármutku Gregora Veľkého 
húfne sa sťahovali od Tfäery za preludom skve
lého carihradského dvora, kde pod zlatými ar
kádami. v záhvboch ceremoniálu eunuchovia a 
cisárovnv osnovali intrigy a vykorisťovali chudo
bu Pre labužníctvo hostín a partie v bypodrome, 
medzi čachrovanim s Gótmi, palácovými vraž
dami a kristologickvm kacírstvom - a predsa 
ani vtedvl Rím nepadol: ba dokonca ďalei vyko
nával primát, ktorý onravdivá nezávislosť na ci
sárovi robila účinnejším, pretože sl obodnejším: 
primátom ducha. 

účastníci prvej duchovne,j obnovy 
slovenských katolíkov v Brisbane (Austrália). 
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Lebo modly sa premenily v číré sochy a pos
ledné nečisté filozofie boly odstránené zánikom 
eleuzinských mystérií a zatvorením aténskej 
školy; vojenská sláva a cisárska jednota nema
ly miesta·; lebo dokonca barbarské nájazdy, vo
jenská anarchia, bezohľadný fiškalizmus, sociál
ne neprávosti a byrokratický despotizmus roz
rušovaly poz,ostalé sväzky duchovnej jednoty 
stmelenej impériom; - tkalo sa nové púto a to 
púto náboženské, ktoré sa šírilo a upevňovalo o-· 
kolo osi Ríma - svätého mesta, kde mal sídlo 
nástupca Petrov, biskup hla.W1ého mesta, prí
mas ItaUe, patriarcha Západu: autorita z neho 
vyžiarujúca v sústredných kruhoch šírila sa tiež 
za bývalé hranice impéria. 

Padla. spravodlivá poznámka, že keď Augustín 
s ostatnými štyridsiatimi mníchmi pristál v An
gJicku, Rím znovu sa zmo~nil krížom ·a posvät
ným spev:om tých zemi, ktoré légie boly opustily 
za vpádu Alarichovho. 

Rím opatrovaný pápežmi teda nezašiel. Stav.ši 
sa stredorn Cirkvi obostrel sa tým istým cha
rakterom večnosti, ktorý je uložený v nábožen
stve a vskutku teraz nastalo « ·panstvo bez kon
ca», jak ho definuje Prudentiu.s, tak rozdielne 
od kusej večnosti os.pievanej Horácom. 
m:iď sa skončilo západné impérium, Cirkev išla 

ku predu svojou cestou. Latinskí o,pakovači fráz 
vymyslených v Nemecku, vravia, že Cirkev ne
bola ničím iným než premenou impéria. CirkéV 
zostala Cirkvou; pravda je, že skrze ňu najvzác
nejšie hodnoty impéria morálne, právne, literár
ne. ďaJej žily. V nej Rím opravdu ďalej žil. V 
srdci Mésie *vr. 400 biskup - Niceta z Reme
siany - rozhlaholil latinu1 ale aby oslavoval 
Krista a. krotil barbarov nie zbraňami, ale vyu
čujúc ich s Desatorom onomu,. ním samým slo
renému, T e D e-u m , bližšiemu, ľudskejšie
mu a širšiemu než C a r m e n s a e c u l a r e. 

Rimanstvo: ale pokresťančen:é. A preto uni
verzalizované v duchu. Ako priznal básnikovi 
z Remesiany spolubrat básnik Paulin z Noly. 

« Orbis in muta. regione, per te 
Ba.rbari discnnt reso,nare Christum 
Corde romano plaeidamque casti vivere 

pacem » ** 

Keď zanikol Caesar, barbari sa romanizovali v 
Kristu tým rimanstvom, ktoré nevyhladzovalo 
rasy, aJe utvrdzov;aJo. 

Cirkev neobdržala ôd Ríma univerzálnosť; pre
tože Rím bol re~oín 'politickým nutne obme
dzeným v priestore a jeho otxouµfvri (univer
zálnosť) siahala nanajvýš k Dunaju a k .Tigrisu 
vylučujúci všetko, č.o bolo ďalej: barbarov; kým 
duch nepožná hraníc . .a láska k bližnému, pod
stata evanjelia, je bezmedzná ako Boh, ktorého 
je, o.dleskoin. 

Cirkev si dala prácu, aby utvrdila Rimanov i 
Germánov, :f:!:elénov i Skýtov a z nich odvodila 
omladenú europskú rasu. P.otô-m sa. namáhala, 
aby im dala tie-ž jednotu politiekú ako dôsledok 
jednoty duchovnej; a za Leva III. vzkriesila rím
s,ke imperium. Vzkriesila ho, ale pokrstila, vlo
živši tak v neho univerzálnu ideu, nemôžuc vyt
voriť nič·inšieho než univerzálnosť; a s ním znovu 

zaviedla organizmus fragmentov vojvodstiev, 
obcí, korporácií rodín. Keď zomrel Karol Veľ
ký, i pohania ho oplakávali ako « otca sveta ». 
Impérium ním založené nerealizovalo ani tak 
fakticky univerzalistickú politiku, ako sa sta
lo skôr univerzálnou hodnotou duchovnou. V 
tých storočiach dosiahla Euro.pa katolíctvom 
svojej jednoty, chápanej ako duchovnú súdrž
nosť okolo rimskehó strediska; a ak p.emeckí 
mnísi sostavovali ohromné genealogie, a:by odvo
dili svoj kmeň od Troje a tedy spríbuznili sa s Rí
mom, írski a bretaňskí posielali do Večného me
sta nakupovať knihy a obrazy; medzitým čo v 
básniach a legendách od Samartska po Arabiu 
sa o ňom vyp"'ávaly M i r a b i 1 i a. vidi:ice v ňom 
tisícročné zriadenie žijúce nepretržitým zázra~ 
kom. Potom sa v impériu robil rozdiel medzi 
národamf, ale Cirkev nema:la nikdy v úmysle, a
by sa v kresťanstve dajako rozlišovaly, a pova
žovala kráľov za svojich synov a teda za bratov 
medzi sebou intervenujúc, aby zabránila vojnám 
a urovnala rozpory. 

·Je príznačné,, že princípy k tomu, aby sa do
spelo k tejto jednoite, vyšly z Cirkvi; tak ako 
barbarškf králi. ktorí predtým rozbili jednotu 
impéria, poli ariánmi, tak' prvý, ktorý pojal ideu 
univerzál,nosti, Chlodvik,smieril sa súčasne s ka
tolíctvo111r. 

Takou bola a zostáva funkcia. katolíckeho Rí
ma - univerzálna: funkcia. ktorá bola marená 
schizmou a reformáciou, zriaďovaním ná.rod
ných cirkví a teraz zdržovaná náboženskvmi na
cionalizm.ami, buinením množstva filozofických 
a sociáln:yeh teórií, vo ktorých oživujú anarchic
ké fermenty rozkladného individualizmu a tried
nej neurvalosti; ktoré boly už potlačené univer
zalistickým spoločenským poriad.kpm katolíc
kym. Onou univerzálnosťou, ktorá majúc v Rí
me svoj stred, robí z Krista prvého Rimana. 

.., 

2. Pr-0ti~Rím. 

Kto obmedzuje kresťanstvo v jeho univerzál
nosti, ktofá prekračuje všetky hranice, obme
dzuje jeho podstatu. Pohanstvo bolo oblasťou to
pografických náboženstiev, z ktorých každé 
tkvelo vo zvláštnej miestnej politike; a pokusy o 
jeho oživenie, spojené so špinením kresťanstva, 
ktorými boly protestantské cirkvičky, sviedly 
duchovné záujmy do okruhu záujmov mfestnych, 
rozdeľujúc ľudí i nábožensky v bloky ľudí nez
námych ale-bo vzájomne nepriateľských. 

Táto katolíckosť je tiež dôsledkom lásky: pre
to pozdvihuje hlas proti všetkému hlásaniu ne
návisti totiž bratovražednému rozdeľovaniu: 
snaží ;a, aby bola premietnutá vo spoločnosti 
ideálne ;jednotenej. 

Sociálne tým vytvára jedno z najväčších my
sliteľnýéh dobrodení, pretoiže uskutočňuje do
siaľ útulok, sbromá.ždište a uznanie všetkým ľu
ďom, aby sa v ňom :Shľadali zo všetkých končín 
sveta. 

Istí protestantskí polemisti upierajú tento cha
rakter katolíckej Cirkvi pripisujúc jej topogra
fické obmedzenie ako cirkvičkám protestant
ským, pretože je rímska; s urážlivým úmyslom 



ju nazývajú rímskou, ako-by to bolo v rozpore s 
katoliclmsťou. Dnes atribút ·« rímska » značí 
chárakter katolíc:kosti; má sa ku kresťanskej u
niverzálnosti v tom pomere, , a:ko stred ku guli: 
nie je to medza, ale pevný princíp stanovený 
tým, ktorý mal moc - apoštolom, ktorý, a;ko 
poznamenáva Euzebius., pre svoju autoritu ho
voril vždy menom všetkých svojich kolegov. A 
nie je gule bez stredu, ani univerzálnosti bez 
strediaceho bodu. Stred, ak sa malo docieliť jed
noty, a ak mala byť táto jednota katolíckou, 
všeobecnou, bol nutný: Peter ho umiestil do Rí
ma a skropil svojou proletárskou krvou, aby ho 
upevnil. , 

Povedali sme, že takmer všetky kacírstva bolv 
odklonom nielen po stránke tradičnej do~ý, 
ale tiež P<? gtránke rim:an,stva Cirkvi; baly to 
hnutia národné a t,eoJ.o.gic:ké zároveň. Cirkev 
« ortodoxná » sa odtrhla, pretože Byzancia, No
vý Rím, nechcela závisieť na Ríme stárnucom a 
a zbavenom poUtického primátu. Preto podľahl:i 
imnulzu zdedenému po kultúre predkresťanskei 
budovať totiž cirkevnú or-ganizáciu na svetskom 
režime. Cisári boli hlavne zodpovední za to, že 
neznášali závislos,ť na pápežovi, trebárs len du
chovnú: chceli - a:ko mnoho, príliš. mnoho i
ných vlaiiárov kresťanskvch i nekresťanskvch 
- mať Cirkev skôr závislú na sebe. Lebo kre
sťania sa ,of'lia vždv na dve kategorie: na tých, 
čo vidia Cirkev prostredníctvom nároqa a na 
tých, ,čo vidia národ prostredníctvom Cirkvi. 

Prvá kategoria spôsobila reakciu, ktorá sa 
menuje- reformáciou: zúrivou to vzbúrou proti 
Rímu, v ktorej základoch nachádzame básne 
Huttenove, vyzývajúce k svrhnutiu latinského 
otroctva, v mene posily národného uvedomenia. 

Reformátori ospravedlnili odboj odvolávajúc 
sa na Bibliu a na prvé texty zvlášť z éry :pred 
Konštantínom; v ních vraj je všetka a jediná 
pravda, čo prišlo po nich, je vraj len znetvoreni
na: ako by sa povedalo, že, skutočný Martin Lu
ther existoval len od narodenia až do šiestich ro
kov; a čo prišlo potom bol len prehmat ... luthe
ránsky. 

Cirkev je spoločnosť, ktorá žije : teda rastie 
. a sa v.yvíja : rast ai vývoj vo smere a podľa pô- · 
vodnej fyziognomie, iste neznamenajú ZFadu vla
stného rp6vodu. 

Nuž teda, sv. Ireneus, ázij,s:ký biskup ,z Lyona 
v Gallii. usvedčujúc okolo r . 170 refoim?,torov 
svoiej doby - gnostikov -·povedal, že Bohu
delil priame zjavenie prorokom a a:poijtoJom a 
nie « nejakému VaJentinovi; ani Marcionovi, ani 
nikomu inému z oných nieiteľov, kto~í sa sami 
ničia a sp.olu svojich prívržencov >>. Je to najle
gitimnejší a najlogjckejší postreh, ktorý sa. mô
že povedať aj o ná:rokoeh najnovejších gnosti
kov: - Nech sa to vie, Že• Ježiš sveril svoje u
čenie Petrovi, J akuboví, Jánovi ... ~ nie Martino
ci Lutherovi, Jánovi Kalvínovi alebo Zwingli
mu ... 

Ireneus, ktorý bol žia;kom Polykarpovým, kto
rý bol zasa žiakom evanjelistu a apoštola J á,na 
a teda priamo spojený s živým kázaním Ježišo~ 
vým, zasiahol priamo jadro domýšlavosti a ne
zákonnosti vtedajšej i neskoršej reformácie. Tí-

to páni sú votrelci: nepracovali na svojom poli 
a chovali sa ako cudzinci, ktorí nevedia, či dačo 
zneužívajú a ničia: ničitelia, ktorí sa sami ni
čia. Nekatolícky spisovateľ Sbaffer potvrdií s 
toľkými inými, že Luther a Kalvín stoja v deji
nách náboženstva ako svojhlaví ničitelia kre
sťanstva. Mienka aj Bossuetova. Na vrchole re
formačného hnutia vynôrujú sa dnes kritické 
filozofické doktríny popierajúce božstvo a dokon
ca hlstorickú existenciu Kristovu; a ide sa ešte 
ďa.lej k novopohanským teóriám o vzkriesení 
boha W o tana. 

Analogia medzi reformáciou a gnosticizmom 
ďa.lej k novopohanským teóriám o vzkriesení 
sa rozpustiť charakteristické znaky kresťanstva 
v močiari pohanských vier, kto-ré vyvierajú zo 
všetkých trhlín sveta: veľký kompromis medzi 
evanjeliom a pozemskými požiadavkami. 

J ežiš odporučil jednotú a volal na stráž pro
ti falošným prorokom a falošným kris tom: apo
što)i, ako Pavol, sa ŕozohňovali, keď stiITTnati
zovali ničivé dielo prvých rozsievačov nesvárov. 
Ireneus a Tertullián píšu, že v oblasti viery na
čim, zachovávať vernú tradíciu apoštolov a prak
ticky byť za jedno s rímskou Cirkvou : čo bolo 
neskoršie tézou sv. Cypriána kartaginského v 
III. storočí. 

Reformácia rozbila je'dnotu1 ktorá bola naj
väčším výsledkom 'kresťanstva: nový svet sa 
zrodil s jedinou nábožensko:u dušou) uznávajúc v 
pápežovi jediné otcovstvo nebeské a tiež pozem
ské; florentský kupec, ktorý sa do,stal k Labe 
alebo Odre cítili sa doma., ~eď vstúpil do nieikto, 
rého chrámu a počul od ktoréhokoľvek kňaza 
drahé mu slová; ľudia každého jazyka sa stre
távali v jedinom výraze na v_Šetkých miestach, 
keď peli chválu Bohu. 
Rozdeliť rodinu, družinu je najhanebnejším 

kúskom, ktorý mohol previesť človek inšpirova
ný Satanášom - pôvodcom rozkolu: v Dooto
vom « Pekle » sú títo ro~kolníci mrzačení a 
štvrtení od diablov, tak ako 011i na zemi mrzačili 
a štvrtili sociálne telo. 

Zločin je ešte strašnejší, keď je spáchaný na 
duchu, pretože rez je vede!Ilý v živ,otnej časti, 
kde sošiť rany je ťažšie, a rany mo•kvajú najje
dovart:ejšírn hnisom. 

Novadánovi, ktorý spôsobil rozkol v rímskej 
Cirkvi v m. -storočí, písal Di.onýz, biskup a
lexandrijský : « Načim zniesť skôr bez výnimky 
a:kékíoľvek príkorie, než rozštepiť Božiu Cirkev; 
pretož.e je viacej ·slávy v tom, vyhnúť sa schizme, 
než mučeníctvom vydať svedectvo Bo:hu pro~ 
modlám. V mu~eníctve zaiste každý vydáva'. sve
doctvo za svoju vlastnú dušu; schizmou kom
promi:tuje celú Cirkev ». 

Kto rozdeľuje Cirkev, kúskuje Krista: pácha 
zločin väčší než· bol zločin Júdášov: to je ná
uka Otcov vyslovená jas:nou rečou počas pre
nasledovaní v dobe predkonštantí:nskej. Biskup 
muč.eník Cyprián tiež pred Konštantínom napí
sal traktát; aby potvrdil základnú a tradičnú 
pravdu: že ten, kto poruší jednotu, i keby bol 
mučeníkom, pm. číru skutoč1110sť, že roztrhol 
jednotu, nemá pra,vdu a je odsúdený; sme kre
sťanmi. za:kial1 sme jednotní. Schizmatik nemá 
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p-ra vdu, skôr ešte ako poru,~í jednotu, pretože 
sa odtrhuje. Načim teda vziať na seba akúkoľ
vek obeť, než trieštiť jednotu. 

Novotári zo XVI. storočia nechceli zniesť nič 
ani za cenu schizmy. 

A bola to nesmierna škoda pre Europu; zača
la sa odcudzovať sebe samej. Sasovia cítili že sa 
odlišujú od Španielov, hoci mali toho istého pa
novníka; Angličan sa cítil cudzincom v Talian
sku, kam prichádzali kedysi jeho králi a skvelý 
rad umelcov, bádatelovJ kňazov, aby navštívili 
hroby apoštolov, stopy mučeníkov a pamiatky 
a11tického i. nového ·umenia, ako do zeme svojej 
vlastnej viery. 

Bolo to storočie, ktoré naočkovalo vznikajúcim 
národom virus odporu: od vzájomnej neznalosti 
národy prešly čoskoro k nenávisti. Východná 
schizma otvorila Nový Rirn Turkom; západná 
v:ibúra otvorila starý Rím lancknechtom a uvrh
la Europu do tridsaťročnej vojny. 

V reformovaných zemiach sa stratilo vedomie 
onoho veľkého kresťanského princípu, ktorým 
je katolíctvo - zásadnú univerzálnosť evanjelia 
- a zlomky viery boly smiešané s oprávnenými 
alebo neoprávnenými starosťami o národnosť, 
vrade11é totiž do funkcie politickej a videné po
liticky. Boh bol mzdelený v úseky podľa náro
dov a vlád. 

Ochromenie viery spôsobené preto aby bola 
p-r~spôsobená k účekim stále užším, p~stupovalo 
s casom, až bola ponenáhle rozriedená v nábo
ženské cítenie bez hutnosti alebo v náboženský 
filozofizmus, (ktorý pripomína hmlistooť syn
kretistickú a novoplatonskú éry predkonštan
tínskej. To všetko preto, aby nebolo treba pŕijať 
viery\ v celku-. aby bolo uľahčené jej bremeno 
na ramenáeh zpohanštelého človeka. 

Focius a Caerularius využili odklonu od Rí
ma k tomu, ab:y korunovali pýchou malých vý
chodných cisárov, ktorí teologizovali medzi kú
peným prímerím a zbabelým ústupom proti ne
veriacim ustupujúcim v Turkestane alebo po
stupujúcim v Perzii. 

Na Západe mních a laik zamýšľali omladiť 
pôvodné kresťanstvo individuálnym a voľným 
výkladom Biblie a sotva boli vyhlásili· túto zá
sadu, už sa dali ukladať povinné kréda a kon
fesie a kto ich neprijal, bol uvrhnutý do vaze
nia alebo povesený. Podstatu reformácie na
chodíme v žiadostivosti kniežať, aby .sa mob.Ii 
zmocniť majetkov kléru v roqiacom sa nacio
nalizme a obnovenom pohanstve: a ako vždy; 
_keď politická mO!c porušuje právo mravné, za. 
čina przniť teologiu, aby našla vyššie osprave
dlnenie pre svoje vlastné nízke potreby. 

Henrich VIII., nemôžuc sa skloniť pred kre
sťanskou morálkou, sklonil túla pred svoj.ím po
lygamickým a lupičským pudom: znásilnivši kre
sťanstvo zbavil sa šiestich žien a konfiškoval 
pres tisíc kláštorov. Alžbeta, aby us.po·kojila pi
rátov. vvnechala niekoľko odstavcov kréda a 
išla ďalej. Meštiacke sebectvo videlo v 11ej preto 
veľkú panovnicu: dnes. katolícki duchovia a1ko 
Belloc a1ebo po- katolíctve bažiaci Eliot nevidia 
v nej nič iného než priemernú paničku. 

Hmotné záujmy vyvolaly oné odpadky kr-e-
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sťanstva, ktorými sú protestantské sekty, kto
ré dnes vo svojej najlepšej časti vášnivo túžía 
po porušenej jednote a znovu zavádzajú kedy
si zavrhnuté obrady a vieru, a vo svojej najlogi
ckejšej časti sa rozpadajú na neškodné spolo
čenské skupinky; zatiaľ čo ich obsah sa rozpa
dá ( cez hrádze vystavané v posledných rokoch z 
katoHckeho .materiálu), vo filozofiu, v ktorej 
má kresťanstvo nanajvýš úlohu prifarbuj.úcej 
prísady. · 

Ze znárodnenie viery, ku ktorému reformá
cia prispela1 bolo výronom pon,anstva do čisto
ty katolfokéj1 viery, možno doložiť nárokmi rím
skeho štátu, analogickými so zámerami, knie
žat,- ktoré daly peniaze i zbrane do služieb od
boja, a ktoré v antickom Ríme vyložil svojím 
spisom Celzus, ktorý preto neodpustil kresťa
nom ich existenciu, pretože sa odtrhli od národ
ného náboženstva, od vlasteneckého kultu; a 
nielen preto, ale pretože nemali za sebou oporu 
národa: ·aby preukázali oprávnenosť svojej vie
ry. Zidia zacho,vávájú aspoň vieru svojej rasy, 
svojho · národá (Rím ponechával podrobeným 
národom ich vlastných buhov' a kulty); ale kre
sťania, pretože netvorili svoju. zvláštnu rasu, 
holi revolucionári zralí k vyhosteniu z fodskej 
spoločnosti. Na dôkaz toho niektorí teologovia 
aj v našej dobe, pokúsili sa vytvoriť akúsi « Ne
meckú » alebo dokonca « americkú teologiu » : 
vedu o nebi -pochádzajúcu zo zeme. 

Takýmto spôsobom doplňuje sa dielo oných 
reformá:torov, ktorí z vojvodov, markrabat. Vo
ličov Nemecka narobili pápežov, podivný.ch to 
rozhodčích o vyznaní svojich poddaných, po-do
prevši toto zotročenie svedomia nadpohans~ým 
princípom, že totiž každý musí vyznávať vieru 
svojho pána - ako otroci. 

Bolo tomu tak už v dobe národných kmeňov, 
prv než •w ittekind prijaJ z bázne krst od Fran
kov, kedy teutonskí Ahrimani prijímali za bo
ha ich,náčelníka. Preto dielči~ cirkvi reformačné 
maly ako hlavný a často jediný spoločný 
prvok, eibesilú zášť proti Rímu a proti pápe
žovi : r ô m i s c h a p op i s h boly pova:žo
v·ané za najťažšie urážky, pretože v mysli 
toho, kto nimi mrštil, znamenaly politic
kú závislosť na ,cudzincóch: na Ríme. Za
tiaľ čo katolícky Rím nie je cudzinou žiadne
mu kresťanovi, ako stred nie je cudzí žiadneumu 
bodu gule .. 

Reformácia prepukla v dobe náboženskej o
chablosti; zdalo sa, že bola rea:kciou proti ne.i; 
ale nebola. Dnes každý nepredpojatý historik 
uznáva, že už za života Lutherovho nesnlnila re
formácia svoje reformátorské úlohy a ž,e nezre_
formovala nič. 

B'ofa to doba humanistických štúdií, ktoré 
keď bolv prevádzané pozitívnymi duchmi_ akými 
boly bádatelia latinskej rasy. rtesnôsobila nozo
rubodnvch zmätkov; -ale keď boly pre"á:dzané 
romámsko-grmánskvmi duchmi, vyvolala otra
sv v duši a v modzgu. 

Hutten. tento nredajný humanista nemecký. 
boľ jedným z palatínov: 'pomyslime si akú ná
pravu mravov mohol hlásať človek tejto mo
rálky. 



Kalvín chcel povýšiť Zenevu na Proti-Rím a 
vytvoril hrôzovládu miesto kráľovstva Božieho. 

Luther bol na začiatku ovládaný náboženský
mi pocitmi až na to, že jeho nepokojná duša po
važovala svoje pochybnosti o vlastnom pude za 
oprávnené motívy: nemôžuc zkrotiť svoje telo, 
uprel, nie sebe, ale každému človekovi schop
nosť vyplniť mravný zákon; uprel teda človeko
vi slobodu, slobodné rozhodovanie: zasiahol kre
sťanstvo v tom, čo malo v etickom poriadku naj
pôvodnejšieho proti nekresťanskému svetu: 
princíp. za ktorý sa bili apologéti II. a m. sto
ročia, a ktorého silou obhájili kresťanskú etiku 
proti pohanskému stoickému determinizmu. Lu
ther uložil toto obnovené otroctvo vo spise « De 
servo arbitrio » zároveň s reformátorským prin
cíoom že číra viera ospavodlňuje človeka. Duch 
dôkladnejšie nasiaknutý náboženským a klasic
kým rimanstvom Erazmus, vystúpil proti nemu 
práve pre tento bod ohrožujúci všeobecnú mo
rálku a samu. kultúru. 

Luther šiel si pre pomoc k sv. Pavlovi; ale vy
ložil ho kuso, vytrhnúc z neho vetu: kým sv. 
Pavol zdôrazňoval ospravodlnenie vierou v po
lemike so Zidmi, ako princíp nového náboženst
va, v odpore so Starým zákonom, princípom sta
rého náboženstva: a na tomto odpore vysvetlil 
rozdiel. 

Ale svätý Pavol, ak poprel dielo zrušeného Zá
kona, nepoiprel dielo mohútnejúceho kresťan
stva, pretože nepoprel Krista, ktorého kázanie 
bolo nepretržitou morálnou reformou, totiž po
učovaním o povinnostiach lásky, odpustenia, 
preminutia dlhu, pokoji a iných dobrých skut
koch, z ktorých bude treba prísne Pánovi vy
účtova.ť. « Viera bezo skutkov je mŕtva >>, je na
písané v liste apoštola Jakuba. 

Ale Luthcr, aby sa nečítaly tieto jasné prav
dy, musel vyhlásiť druhý princíp, o ktorý sa 
opiera reformácia, princip volného výkladu Bi
blie, ktorý v praxi udeľoval práv:o - každým 
reformovaným logicky si prisvojené - vykla
dať si posvätné texty podľa svojho nadania: pre
to vznikly bezpočetné frakcie protestantské a 
oblasť naj.protichodnejších náuk shrnutá pod 
slovom protestantstvo. 

Luther pochopil zmätok, ktorému takýmto 
kanónom prelomil prístup; a chcel to napraviť 
zakrývajúc otvor, vyhlašujúc pr ísne krédo a 
vnucujúc svojim prívržencom stále živý protik
lad - na jednej strane krédo, na druhej voľný 
výklad: dvojhlavý sup v srdci Protestu. 

A ten na svojom tele znovu predvádza tra
gédiu Lutherovu: vyšedši z myšlienok reformy. 
aby sa ospravedlnil a postavil na odpor okolnej 
korupcii, bol hneď ovládnutý zdárnym výsled
kom svojho odbojného gesta; nie je horšej ve
ci nad ješitnosť niektorých kresťanov, ak ne
drása ich vnútro žínená košeľa (koľko máme od
padlíkov aj z najnovejšej doby, pretože ich om~
mil rečnícky úspech alebo trochU! podarená kni
ha!). Potom sa ocitol v ochrane nemeckých knie
žat. Tí žížnili po reforme: ale po reforme, ktorá 
by odohrala Cirkví majetok, kláštorom výsady, 
faráróm desiatky; a nájduc tohto tvrdohlavého 
mnícha, urobili z neho vojenskú zástavUi aby sa 

pod ňou vrhli na kláštory a katedrály oboha
cujúc sa: sardanapalovsky. Luther, byvši uchvá
tený vírom tejto ž.ravosti, bol nútený robiť neu
stále kompromisy s nimi a so svojím svedomím; 
z morálnych škrupulov dal sa do pitia, aby sa 
ohlušil, a mladícke reformátorské kázania vy
striedal urputnou rečou, ktorá čerpala inšpirá
cie zo záchodov. - To vystihli už oni bystrí du
chovia, akými boli sv. Tomáš Morus a Erazmus 
Rotterdamský. 

Reformácia stala sa tak pre knieža tá politic
kou a hospodárskou záležitosťou; roľníci, kto
Ii sa na nej chceli tiež priživiť, boli na poputl 
Lutherov - « pobití, zahrdúsení ako psi '>; a 
polmesiac vkročil do srdca kresťanskej Europy. 

Pri pohl'ade na toto pantagruelské koristenie 
(jediný veľmajster teutonského rádu, Hohen
zoller, prijíJ.VŠi reformáciu zhabal Prusko), tiež 
súsedným kniežaťom prišla chuť: kláštory škan
dinávske, škótske, britské boly bezuzdne ničené 
ohňom a mečom ku cti a sláve Božej a mnícha 
Martina. 

Cirkev z oných zemi ustúpila: zostaJ.y tam cir
kvičky s odranými chrámovymi stenami i du
chom, s krédom skomoleným, s kňazstvom skro
teným, poníženým k hyrokratickeJ sekcii du
chovnej politiky vo službách trónu, nech na ňom 
sedí ktokoľvek a vyvádza čokoľvek. A v oných 
zemiach stará politika kresťanskopoha.nská našla 
rozuzlenie : nie ovšem rozuzlenie svätcov, al,~ Ne
rónovo, ktorý chcel mať pri svojich nchách Ju
pitera i Rím a vo svojej pästi telá i duše Morál
ny výsledok nebol, alebo lepšie povedané, javil 
sa len ako reakcia bahodárnyro vlivom na kato
lícku Cirkev: ale v Nemecku - je znovu dol:á
zané - najvášnivejšími prívržencami Luthero
vými boli kňazi a mnísi, ktorí u seba mali napra
vovať mnoho morálnych chýb a viac než iní 
hryzli úzdu zdržanlivosti. 

Len čo bola uvedená; v činnosť lavína voľného 
výkladu ešte 2la živ-ota Lutherovho, budova kre-

Pohľad na Colosseum 
čize rímsky nm fiteáter o.lebo cirkus, v ktorom sa predvúclzaly gla• 
diálorské hľy a v ktorom počas prenasledovaní kresťania boli há
dzaní na pospas divej zverí. Jeho velebné rumy sú najcennej~ou 

pamiatkou pohanského i !<resCanského Ríma. 
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~ťanstva sa zrút,ila. Kalvín z.a.tienil kresťan
skú radosť chladným fatalizmom; Alžbeta, stav
ši sa pápežkou, zaiožila vieru pirátsku; otrava 
politikou prenikla do ostatnej Europy; keď bo
ly ra.zbúrané tvrdze práva prirodzeného, práv 
Cirkvi a ducha, dostal štát posilu náuky, zo kto
rej urobil všemohúcnosť; všetko sa zvrUo vo 
smiešnosť istých americkýeh siekt a v diabol
skosť istých imanenti.s,tických europských filo
zófií. 

Tak protestanstvo; nech boly úmysly refor
mátorov akékoľvek, malo ten výsledok, že uvrhlo 
cirkvi do služieb mo;ených tohoto sveta; zosla
bilo kresťanstvo, do ktorého uviedlo kritiku, kto
rá ho uvrhla do blata;. zmenilo poňatie bohat
stva a práce priostrujúc kapibalizmus; rozdrobi
lo sa časom náukovo i organizačne : dnes, keď 
p,rišiel čas, že mu vo viacerých zemiach chýba 
pomoc štátu, vo ktorom sa zakorenilo, chveje sa 
šepotom zúfalstva a snaží sa galvanizovať obno
vu jednoty. Ale obnova jednoty je preňho nesmy
slom, pretože jeho existenčným dôvodom je roz
kol v dôsledku voľného výkladu; a je to odlpa.d
líctvo, pretože až do nedávna sa honosilo, že poč
tom svojích cirkvičiek je antitézou sústreďujú
ceho a jednotného Ríma. Dochádza v ňom tiež 
výrazu - a z toho sa musíme tešiť - oživená 
liturgia a zvyky, ktoré kedysi boly dané do kliat
by ako rímske. 

Lenže pre svoj prirodzený sklon ku kompro
misu, pre rozpor ktorým trpí, nevie - aspoň do
siaľ - usmierniť túto reakciu k logickému záve
ru; n·evie previesť tento návrat až do stanice, od
kiaľ prv vyšlo, aby sa zasa ocitlo tam, kde je 
živá apoštolská tradícia a skrze ňu, Kristova. 
Stále hľadá stanice na polovičnej ceste v otvo
renom poli. Chce jednotu: ale.nechápe dosiaľ, že 
musí mať stred; a že po. pätnásť storočí ho mala 
pred Lutherom - ako dosiaľ má, v Ríme. 

Nie my - riekol svätý Cyprián hovoriac o re
formátoroch nr. storočia - nie my Sme sa od
lúčili od nich, ale oni od nás. - A to j,e aj dnes 
v platnosti:. ak jednota bola porušená odlúčením 
protestantov, je nutné pre jej ob-nov:u zrušiť. tú
to odluku návratom - vytúženým, blahosla,ve
ným - protestantov. Rím sa neodrtrbol od nich, 
ale oni od Ríma. A Cirkev z Ríma aj pct ich od
luke, ako po odluke gnostikov, manichejov, do
natistov, monofyzítov, valdenských a iných 
kacírov, išla ďalej svojou. božskou cestou: 
nezastavila tepot svojho srdca, ani obeh 
svojej krvi; ďalej ,. žila ~ vzrastala. Cirkev: 
totiž Kristus, trpí týmito odlukru;ni ako 
matka opustená deťmi; ale nezomiera. Roz
kolníci nemajú pravdu dnes, keď jej vy
čítajú, že sa vyvíj~a, ako urobila na pr. defi
nujúc nové dogmy o N'epoškvrnenorn počatí, neo
mylnosti a Nanebovzatí. 

Kre.&ťanský Rím neluhal; dnes, keď viera v 
nadprirodzeno upadá všade . mimo katolíctva, 
Sväté mesto sa dvíha ako viditeľná tvrdza tra
.díeie, kréda a svereného pokladu náuky a sväto
sti dvoch tisíc rokov: a otvára sa ako útulok pre
všetky obete duchovného otrasu. 

Nesklamal vo viere; Pius XII. je· solidárny s 
L~vom I. a Klementom Rímskym. Mesto ako 
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stred Cirkvi nestalo sa lénom žiadneho despotu 
viery; neprepožičalo sa žiadnemu znárodneniu 
náboženskému; zostáva srdcom, ktoré ženie u
šlachtilú krv nesč'íselnými artériami po celej ze
mi. 

Rím, kedysi v centre stredozemia, bol tiež 
stredom hospodárskeho života anti<ikého sveui. a 
mob.ol byť mostom najprv medzi Východom a 
Západom a potom medzi Severom a Juhoin. 

Táto funkcia spoj9vania, slučovania ras alebo 
kultúr môže byť ešte. a stále vykonávaná Rímom, 
pokiaľ je srdcom kresťanského sveta. 

Kongregáci:a šírenia viery ( de Propaganda Fi
de) je niečo viac než úrad: je to náboženská cen
trála, do ktorej sa sbiehajú a odkiaľ vychádzajú 
laná, udržujúce nepretržité spojenie me<lzi náro
daríli najvzdialenejaími a ktoré ponenáhle s ne
smiernym úsilím vytvára prvú duchovnú .jed
notu. 

Ak sa hovorí obyčajne, že proti kresťanskému 
klasickému osvietenému Zá,padu stojí pohanský, 
romantický, temný Orient, znamená to nemnoho 
viac než frázu bez obsahu, pretož.e od Malej Azie 
po Filipíny, čo je v~etko Orient sú uprostred 
hor a morí najrozdielnejšie mentality, nábožen
stva, rasy a mravy. 

Niektorí spisovatelia,, vychá.dzajíÚc z Bello
ca a Massisa, chceli by soskupiť odolnosť Zápa
du okólo katolíptva. ktoré· by malo tvoriť hlav
n masív v 'hr~dzi proti obludnému útoku fa
rebných rás: idea slabo katolícka, to jest slabo 
univerzalistická, ktorá, keby jej bolo bývalo pou
žité v iných dobách voči iným barbarom, ne
bola by bývala prisipela k duéhovnému prispô
sobeniu, ktoré splodilo modernú kultúru. Kre
sťanstvo rasy dobýva tým, že ich preniká, vyhla
dávajúc ich svojimi misionármi v ich ďalekých 
končinách; nezaviera im pred nosom svojich hi
storkkých brán a tým menej, sa radí dó obran-

. ného postoja. Nechárpali by sme apoštolov zame
stnaných zatikaním palestínskych brán proti my
sleniu grécko-latinskému. . 

Ak sa hovorí u nás, že Západ by mal byť spa
sený Orientom, u nich sa hovorí, že Orient py 
mal byť spasený Západom. Sme rovnakí: ako by 
sme chceli 1>ovedať, že aj tam dolu povstáva 
exkluzivistická mentalita, ktorá čerpá nový dia
lektický zápal zo škôl a príkladov tunajších. 

Ľiu.dia, ktorí od japons~ej evolúcie až po pov
stanie v Indii stáli v čele ázijských buditeľských 
hnutí, boli viac menej priamo odchovancami Eu
ropy a Ameriky; ale práve tak ako t01 najlepšie, 
čo z ich náuk si prisvojili, patrilo kresťanStVl,1. 
ktorým je naša kultúra pretkaná, tak isto to naj
horšie čerpa,li z pobanstva, ktorým je rozklá:daná. 

Indický študent na p_arníku, ktorý ho viezol 
zo Spojených Státov do vlasti, dostal od mi
sionára otázku, aká boJa jeho najväčšia ~kúse
nosť: «·Prišiel ·som do Ameriky ako kresťan a 
vraciam sa ako Hindu ». 

A. táto odpoveď je v úplnej shode s úsudkorn1 

ktorý pred niekoľkými rokmi vyniesol význač
ný protestantský pastor New Yorku, ktorý po
tom študoval v katolíckom seminári v Ríme: -
Amerika\ je zemou s):{.ôr pohan::.kou než kresťan
skou; - č-o je tiež úsudkom Chestertonovým 



pre An:gliu. Je riskantné vyčítať Orientu men
talitu, ktová mu veľmi často bola exportovaná 
a reexportovaná zo Západu. 
Veľký « kresťan » Su-Yat-Sen, pôvodca čín

skej revolúcie, ktorý v r. 1911 bol na prestupe 
do katolíckej Cirkvi a ktorý vždy zostal podľa 
mena protestantom odniesol si ~. politických 
stykov so západnými mocnosťami návod k myš
lienkam, schématizovaným v jeho povestnej kni
he : « Trojaký demizmus ». 

Gandhi, keď sa so zdarom vyzvedel ideálne mo
tívy nezávislqsti europských národov, dal potom 
na javo, že je nebezpečne pokúšaný nepriateľ
skými úmyslami proti misionárom; a len odpor 
celého náboženského sveta ho prinútil k smier
livejším myšlienkam a k uznaniu svojho dlhu 
voči Horskej reči. Jednako jeho neskorší postoj 
bol postojom ostražitej obrany voči Západu a 
jeho mechanickým i ideálnym výrobkom. I me
dzi negrami sa šíria rasové a nacionálne idey, to 
jest idey deliace. 

Zkrá tka: Orient sa v dobrom i zJom okciden
talizuje, medzitým čo orientalizácia Europy je 
procesom, ktorého buď nie je vidieť, ako je 
j~qmý, iJlebo predstavuje autonomný zásah e,xo
tickéhô zovňajšku: mohlo by sa hovoriť o op1át
ke; bqlo by teda lepšie_ postar~ť sa o premysle
né duchovné prenikanie, než zavádzať karanté
m~, a starať sa o bezprostrednú výchovu rás, 
ktoré sú na vzostupe. A to je dielo, ktoré bolo už 
častokrát vvkonané pod menom pokresfänčenia. 

Kto uvádza y po.p.yb ce-lý svet áziiský, sú in
telektuáli, ktorí sa vzqelávajú vo ,stále väčšom 
počte vo svete západnom. V nek~tolíckych ško
lách euroP.ských a ameri:ckvch. do ktorých sa 
zanisujú, často duch. ovládajúci vvučovanie, 
zvlášte vvučovaniP- náboženstva. na ktorého oro
blémocb .. ma iú veľký záuiem, ie soŽleravo skep
tick:v ~ kriti~ký, a jeho nôsôbe"u!m každá viera· v 
nadnrirodzeno sa nonenáhle spaľuie. a na ,iej 
ohorkoch sa usadzuje kal pra:ktiokého. pohán-
stva. . . 

V nP.tinom živote SÚ Zl'l-S::t rn~ncit,:i_lp 11+hXovi:i.ní 
rasovým odporom; a ich čerňošské či' ~lté srdce 
sa t<rmto oonižovaníro n·aplňuje trnkosťou a 
znechutením: ich sny o sociálnom živote spra
vovanom evanjeliovou láskou miznú ako ranná 
hmla n"d kamennou skutočnosťou rasových 
pred"ndkov. lvnčovania negrbv,.beruzdriého ma
terializmu. triedne; nenávisti, prohibidopiqt;cttei 
lícomernosti. -politickej korupcie, protivysťaho
valeckého zákonodárstvá, uzákonených sociál
nvch nerovností a nado všetko infekčných ne- . 
mocí; z obojebo prinášajú si domov zárodky, zá
padníckv premýšľajúc o povstan-í a imperializme. 

V týchto školách stává ' sa väcšína nacionali
sbrrr1i. Niektorí sa stávajú komunistami, Spo
radiclfé prenasledovanie kresťanov v Cíne často 
bnlo inšpirované roo"kovskými agenta.mi alebo 
odchovancami sovietskych škôl. 

Dr. Sun 5. septembra 1912 mohol na st!hôdzke 

Pomáhajte 'nám budovat «Rím »! 

v Pekingu vyhlásiť : « Ak je Cínska ,republika ho
tovou vecou, nie je to zásluhou mojou, a1e-cif'k
vi »; a po dvoch rokoch pripustil: « Ak chceme 
odhaliť prmnu obnovy čínskej vlasti1 nájdeme 
ju v europsko-americkej kultúre, ktorá do celé
ho sveta zasiala nové teorie a nové zvyky>>. -
Dôkaz, že Orient viacej importuje než expor
tuje, Náprava abnormálnyeh poňatí vlastných 
ázijskej mentalite môže ·byť teda prevede!)-á len 
kresťanstvom, ale kresťanstvom katolíckym; 
ktoré. zostalo nedotknuté skepticizmom a kriti
cizmom. A tu pôjde ovš'em o obranú, nie však 
Západu, ale krestanskej kultúry prnd pqhanst
vom či už čínskym alebo europským, alebo hin
dustanským, alebo americkým. 

Mnoho teologických fa.kult europských a ame
rických svojím modernizimom, ktorý je tenden
ciou nahradiť Boha vlastným J'a, nielen že neo
pravuje, ale posilňuje hegelóvskou dialektikou 
tie náboženské idey, ktorými,\ ako vraví Rolland 
vo svojej knihe o prqrokoch novej bidie, sµ po
sadlí myslitelia a ·básnici oných krajbv. Skutoč
ným modernizmom je tiež ten ich modernizmus, 
majúci v základe relativitu kréd. 

« Všetky cesty sú dobré» - ,prehlasujú - « i 
tie ·Špatné » ; alebo ako je napisané v Zivote Sri 
Ramakrisha « životným bodom je tvoja planú
ca túžba po pravde, nech je to ktorákoľvek ce
sta, p0 ktorej ideš ... Vieme, že žiadna cesta nie 
je dokonalá; a každý verí. že- jeho pohľad mieri 
správne, avša:k vo skuto-čnosti nikto ne:po,zná 
presného času». - Anarchický relativi'zmus, 
relativizmus, ktorý veru nie je iba v Indii; ale 
ktorého podzemné chodby sa nachodia skôr na 
Zá'Pl'J.;de 11ež v Birrne. Dokonca i yoga - myšlie~
ky o náboženskei realizácii - staly sa v Ameri
ke článkami šarlatánstva reexportovan-vrni vo 
stave zhúbno porušenom pre domorodú dU!ŠU. 

Obrana hneď by tu 'bola. keby sa Orient no 
kresfančil: len v tom prfoade by ga značn~ 
zmen?:\il nrh:r::ik zániku Západu prehleskujúci 
strašinelnvmi tôňami v proroctve Soenglerovom. 
preto~P bv išlo, nte už o kruté stretnutie dvoch 
rás. iednei v zániku a druhej na vzostupe, ·aJP. o 
postimné prisnôsobovanie a snolunráeu, predlže
nie života a nie oohromenie. Kresfänstv01 neuza
viera iúc s~ v hraniciach Západu bude mô.cť iste 
rpokr<<1tjť. tiež inňic_kú i čínsku múdrosť ako kedv
si nokrstlilo e-ré'ckohtinskú, ptilwojlvši si iu: oči
stiac iu týmto ·-aktom urobí z výbušnej látky, a
kou nn~s ie. 11.lehn sa zdá. tmel 

« Východ ie Východ a Záp-ad ie Záp-ad, tí dva
.ia sa nebudú mô.cť nikdv snojiť ». napísal Ki
pli;ng-_ V smvsle imnerialistickom. iste- nie. Ale 
duchovne, áno, Kresť::in.stvo urobilo viac než 
foden šev merfai Východom a Západom pred sťa
hovaním barbarov - orientálcov stredoveku -
a ľ'() ňom . 

Kde nemôže kultúra, ktorá dnes lapá po vz<iu
chu pri nohách pozemských mýtov, ·priložiť: spo
jovacie púto, tam ho môže priložiť nevyčerpa
teľná sila Absolútna. A najpevnejšou tvrdzou ab
solútna zostáva Rím, odkiaľ sa už dávno na. 
skutku ipra:die pÓnenáhle cez nesmieme pre. 
kážky tkanivo duehovnej jednoty. 

lgino Gfordani, 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. OOLOMBO 

Rytier Pánov 

Misie sa zatiaľ šírily. Všetci bratia sa schádzali 
dvakrát_ do roka: na Svätodušné sviatky a na 
sv, :Michala. Prichádzali, aby sa posilnili v spo
loč_nos!~ Františ~ovej ,a vzájomne rozjímali, ako 
na:.Jleps1e zachovavať- regulu. Potom spoločným 
usn~,sei_úm u~t~novov_ali, do ktorých krajov sa 
maJu Jednothv1 bratia odobrať. R~dovali sa v 
Pánovi a shromažďovali sa k spoločnej hostine. 
., Fra~tišek v ~ázaní im odporúčal na-jmä roz
Jl'l'.l?-ame a modlitbu, pretože na cestách svetom 
človek sa ľahko rozptyluje. 

« Nehovorte medzi sebou zbytočných a neuži
točných slov. Hoci ste na ceste, váš sp0sob rečí 
nech je práve tak pokorný, ako keby ste boli vo 
svojej pústovni alebo cele. Lebo máme so sebou 
vždy svoj ptíbytok, .n.ecb. ideme kamkoľvek. Brat 
telo je celou a duša pústovnikom ktorý za vás 
neustále prosí Pána Boha ». ' 
Dopomčoval dobre čniť všetkým: « Stretnete 

ľudí, ktorí podľa vášho prvého úsudku sú v mo
ci diablovej a predsa raz sa z nich stanú učeníci 
Kristovi. Fostupujte- tak, aby ktokoľvek o vás 
počuje, musel chváliť Boha na nebesiach. Keď 
káže~ mier: tým skôr musíte ho mať vo svoji~h 
srdciach. Nikto nech nie je vami podnietený k 
~nevu alebo pohoršeniu, ale vašou pokorou a 
chovaním privedený k pokoju a svornosti >>. 

So srdcom preplneným otcovskou nehou žeh
nal všetkým. Chodili sve;tom po dvoch ako pút
nici a cudzinci. František nezamýšľal obmedziť 
svoju činnosť len na Taliansko. 

Bola d0ba krížových vojen. Ján Briennskv 
mal . ~iahnuť proti Damiette v čele veľkého 
kresťanského vojska. Tiež František sa chystal 
s nimi na cestu. Hlásajúc evanjelium, podmaňo
,/al by si srdeia. Isteže aj Turci a Saracéni by 
sa _obrátili, _keby poz.nali radosti pravého života. 

Bolo to na p.odz:iin roku 1212 . . Svätf rytier 
vstúpia~ na koráb, s-nil už o véľkých víťaz;stvách 
~ery. Ale v búrk~ vr Ma loď ?a dalmatské pobre
z1e. Pre~oze tam nebola ina loď, ktorá. by plu
la na Vychod, rozhodol sa František k návratu 
do Tália:nska. Coskoro našiel miesto na lodi. 
plujúcej do Ankony. · 

Sotva vystúpil z lode, ihneď sa dal kázať po
drobufúc sa vôli Pánovej a mal úspech tak' pre
nikavý ako nikdy pred tým. 

, Raz ráno František so svojim druhom došiel k 
zamku Montefeltro. Prápory vlajúce s veže a 
zvuk trúb hlásaly veľ-kú slávu. Na zdvíhacom 
moste stretávali pážatá a štítonoscov ktorí boli 
veľmi zaneprázdnení. Na koňoch vyšn'úrova:ných 
skvelými ča!brakami, prichádzali rytieri. Dámy a 
s~eč~y boly vynáša'I;l.é po príkrej ce.ste na no
s1dlach. Pod hradom pripravoval sa skvostný 
turnaj, na ktorý bola po2lvaná šľachta z ceťého 
okolia: 
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František pohoršený takým pre·pychom, za
hľadel sa na chvíľu a potom usmievajúc sa o
pýtal sa druha: « Co na to povieš? Nemali' by 
sme sa aj my podívať na slávnosť? Kto vie či 
sa nám nepodarí získať nejakého dobrého 'ry
tiera pre vec Pánovu ». 

Vo~li do hradu. 1\IIladý štítonosec mal byť pa• 
sovaný na rytiera. Po omši, na ktorej mladý ry
tier urobil prísahu, dal sa František kázať. Ku 
kázni si vzal za podklad. dvojveršie: 

«· Pre veľkú radosť. čo mňa očakáva 
' ' každé utrpenie rozkošou sa stáva». 

« Rytier, ktoŕý chce získať srdce krásnej dá
my, musí byť pripravený podstúpiť najťažšie 
skúšky. Musí sa vydať v šanc všetkým nebezpe
čenstv~m; Myšlie:ika na jeho dámu osladzuje 
mu kazde utrpeme. Keď sa šťastne navráti po 
vykonaní daných mu úloh, nájde pri jej nohách 
vytúženú odmenu,.. · 

Sú vš"l.k iné vznešené číuy, iné zánasv ešte .ďa
leko ušl'achtllejšie, ktoré majú mužovia podnik
núť a previesť, aby ukázali svoju vôľu večnei a 
na.iväčšej kráske, vôli Bože_;, Stvoriteľ ďaléko 
krásnejší všetkých stvorení je jedine hoden 
všetkých naších obetí. On je všetkým a môže 
nám poskvtnúť oveľa väčšiu odmenu, než ktorý
koľvek tvor. Lebo ako cenu víťazom zápasov 
životných dáva sám seba, neponúňajúce a n~
mrteľné šťastie». 
Reč Františkova nenechala ľahostajným ni

koho z prítomných. Rytier menom Orlando -z ro
du Cattani, vojvodca z Chiusi v Casentinu ;(<, 

pristúpil k FrantiškoVi. a zaviedol ho stranou. 
«Otče», vravel mu , « chcel by som si s vami po
hovoriť o siuáse .svojej duše »: « Veľmi rád som 
vám k sluťbám », odvetil František. «- Zatiaľ 
však choďte s priateľmi. na hostinu a slávnosť ,, 
kam ste- :pozvaný. Potom si .pohovoríme, ako 
dlho sa vám bude páčiť » . -

Po turnaji vyhľadal mladý knieža znova Fran
tiška a dlho sa s ním bavil. Ku koncu rozhovoru 
mu riekol: · « Mám v TO"skánsku majetkom osa
motenú horu, zvanú .Alverna·. Vyzýva priamo -1{ 
rozjímaniu. Ak chcete dám Vám ju a v.aším bra
tom p:te spásu svojej d4še ». František rozra
dostnený ponukou poďakoval .sa mu a riekol: 
« Pán knieža, až sa vrátite na svo_j hrad, pbšlem 
» vám dvoch bratov. Ukážte im horu, o ktorej 
ste' hovorili. Ak ju uznajú za príhodnú k rozjí
maniu a· modlitbe, veľmi rád prijmem váš dar ». 

·František zamJšľal poslať fam bratov, pre
tože sám nemohol. Keď sä mu nepodarilo dostať 
sa do -Svätej zeme, premýšľal teraz, ako pôjde 
hlásať e.vanjélium mohamedánom v inej zemi, v 
Maroku. I vyplul plný nadšenia. Onemocnel však 
vo Spanielsku a bol znova. hútený vrátiť sa, be-z 
toho žeby dosiahol cieľa. 

Preložil: Eug~n V~~_µín..! . 
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V RISI INKOV DNE S Katolícky- obzor 
DOJMY Z CESTY PO PERU 

Archeologické miizeum v Chiclinu 

Jedna časť výletníkov ide do múzea, ktorého dvere pripomí-
najú naše pajty. · . , . , 

Múzeum má rozmery 20.X15 m. a Je rozdelene na mek.olko 
oddelení. V jednom z nich sú napríkl~d primitívne, starodávne, 
zbrane,, vykopané z hrobov. ., 

Inde sú zas len výšiv-ky, indiánské látky, bohato vyzdobene 
a obdivuhodne farbisté. Chcej-nechcej musím. doznať zvláštnu 
vec. Našiel som nepopierateľnú paralelu medzi týmto ľudovým 
umením a našími slováckymi a vôbec ľudovými výšivkami. 

V ďalšom oddelení je množstvo vykopaných váz, hrncov, 
popolnic krčahov čútor; mi.s, tanierov, sošiek a lievikov. 

S in'.tenzitou túhy porovnávať rastú paralelné podobnosti. 
Veď ako a čím sa prejavovalo ľudové umenie u nás, ak nie 
formáciou hliny a maľ-bami, uskutočňovanými ,ná. hlinených 
nádobáC'h všetkých druhov? 

To čo som našiel v « Kreutzskom múzeu » aj formou sa 
nezvyč~jne nápadne ponášalo na dru.h ľudovej tvo:t1by, ktorú 
som spoznal v Uh. Hradišti. 

Azda všetky národy na svete, keď baly umelecky inšpiro
vané v prvom štádiu tvorenia spra·cova:li hlinu, ktorá nekládla 
taky' odpor ako na pr. kameň. Ta podobnosť je až znepokoju-

, v ť ' , júca! Všade inde tvorba, ktorú som mal moznos poznať, zava-
ňala cudzotou novotou nezvyklosťou, ktorá sa napokon vyža-

' 1 ' , , duje od každého pravého umenia. V tomto muze~ som :11al prvy 
raz dojem čohosi blízkého, známeho, rodove spnazneneho. 

S_p:rievodc_a nás ra.zdelil. Zeny mugely zostať mimo tohto od
delenia ktoré je určené výlučne pre mužov, pre dospelých ľudí. 

Hn'eď vysvitlo, že prečo. Tó oddelenie obsahovalo hlinené 
výtvarníctvo, venované _sexuá}nym, podnetom, kt?ré sa pod?
balo niektorým modernyrn vystavam; Boly to vypl~y P;JIDY~ 
le·nej fantázie starých autorov, ktore nedosa~ovaly z1aducn~J 
výšky, ako celá lacná literatúrá, ktorá sa pota}omky k?lp?rtuJe 
medzi '7..elenáčmi a má poslanie podkopať zdrave, mravne nazory. 

Potom. sme všetci prešli do oddelenia spon; tepaných a ko
vaných predmetov, ktnré- sá kedysi používruly. Pre nich ťažko 
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Doprava voa.y,,a tekutých 1m>duktov 
v suchých krajinách na okolí Arequipa (Peru.). 

XXXV. konvencia Sdruženia 
sloven.slcych katolÍkov .,v Ameri
ke. V dnoch 7,-8. októbra t. r. 
konala sa v meste Wil:kes-Barre, 
Pa, XXX.V. konvencia Sd;r'uženi:3-
slovenských katolíkov_ v ~en~ 
ke. Rokovalo sa na neJ za ucasti 
početných delegáto-y o 11ajdôleži
tejších otá.zkacn, ~ykaJu.c1~•~ sa 
slovenského ,katohckeho zivota 
v Spojených štáťoch a v ostat
nej cudzine. Bol tiež zvolený. no
vý výbor, na čele ktor~o, zn?~ 
vu stojí- známy slove1:-s~y básnik 
a spisovateľ Msgr. Mil°':' K. Mly
narovič. Počas konvencie bol po
ložený veniec na hrob vdp. Jo
zefa Fur-dek-a, ktorý pred 40 
rokmi práve vo Wilkes-Barre, 
Pa založil Sdruženie sloven-

' 'k ských katolíkov v Amen e. 

Jubileá dvoch slovenských 
ln'í.azov. v · Argentíne .. Vojenský 
kňaz, býva,Iý podplukovník du
chovnej: služby, vdp. ~nton 
Lednioký; žijúci alkb em1gr~t 
v Buoo.os Aires, sa dožil 
svojej požehnanej, päťdesiatk:y. 
V dp. A . . Lednický: je :neob~?aJ
ne činný pastoracne· 1 soc1alne 
medzi em1grantami. Teší sa 
medzii krajla.nmi ve[lkaj popu
larite. Vdp. A. Lednický ·pracu
je neúštne za Boha i za národ. 
V Argentine ľahko m~hol do; 
stať aj faru alebo_ pr~eran~ 
miesto v duchovneJ voJenskeJ 
službe ale dal prednosť skrom-

1 h ,._~ , , v nému miestu a, ne ai..enym moz-
nostiam sociálnej ;práce. V dp. 
Lednický pracuje ~ spojenie 
starej a novejí emigrácie. -
Vdp. P. Dominik Valko, franti
škan ktorý koná misijnú čin
nošť' oslávil zasa 25. výročie 
svoj~i vysviacky za kňaza. 
Jeho· vzácne jubileum oslávila 
primeraným spôsobom celá sl<?"
venská kolónia v Buen?S· Ai
res. 

Tra~cká, smrť slovenského e 
misionára; vo Svätej zemi, Vo 
štvrtok dňa 9. októbra t . r . za
hynul pri motocy~loyej nehodr 
vo Svätej zemi mlady slovensky 
sa]!eziánsky misionár vdp. J o
zef Dobrovodský, rodák z Bie
leho Kostola pti Trnave. Nebo
hý bol z.a kňaza vysvätený iba 
pred 10 rokmi a vov S':ät_ej zem~ 
účinkoval od skoncerua druh~J 



sV'etovej vojny. V Nazarete prá
· ve dokončoval « Ustav Ježiša 
Mladíka», keď celkom nečaka
ne oddal Stvoriteľovi ~voju šľa
chetnú misionársku dušu,. Po• 
drobnejšiu zprávu o živote i 
strhujúcich okolnostiach ·smrti 
vdp. Dobrovodskéh~, ktorý už 
dnesk~ nepochybne požíva v ne
bi odmenu svojej misionárskej 
veľkodušnosti, prinesieme na
budúce. 

Dr. Ján A. Ba.ťa miest.održite. 
ľom Rytierskeho radu Najsv. 
Spasit.eľa v Brazílii. Ako sme už 
oznámili súčasne s vedúcim re
daktorom « Ríma» Dr. Igná
com Zelenkom boli vyznamena
ní t. r. Rytierskym rádom Najsv. 
Spasiteľa aj jeho dvaja priate
lia Dr. Ján A. Baťa zo Sao Pau
la v Brazílii a Dr. Štefan Falež 
z Ríma. Teraz sa dozvedáime, že 
Dr. J. A. Baťovi bola udelená za 
jeho neúprosný boj proti komu
nizmu a za veľkorysý plán na 
hromadnú, novým spôsobom or
ganizovanú, emigráciu z Europy 
do zámorských neobývaných ze. 
fll.Í hodnosť prvej triedy t. j. 
hodnosť rytiera veľkriža a že 
veľmajster rádu J. E . princ Vin
cent Abbate de Castello Orléans 
vymenoval ho za rádového mie
stodržiteľa v Brazilii. Investitú
ra Dr. J. Baťu bude prevedená 
začiatkom budúceho, roku prav
depodobne v Ríme v rámci sláv
nostných obradov, na ktorých 
sa zúčastnia talianskí i zahra
niční cirkevní, civilní a vojenskí 

OD1IENA 
Každý, kto získlL « Rímu » 

jednoho nového predplatit.eľa, 

dostane za· odmenu jednu z 

~~~~to _ pelmých slovenských j 
knižiek: -

- Svätý rok 1950 

- Va.tikáin, Síclio Námest• 
níka Kristovho 

- Sv. František z Assisi 

- Pápež, Cirkev a Rim. 

- Svätá Stolica. 

Knižku Si môže každý sá;m 
. vybrať. 

r, 
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určiť dobovú hra11icu, ale predsa len umožňujú predstavu vý
voja. Skoro celá miestnosť bola zaplavená šperkami mužov, 
žien a detí, ktoré sa našly v hroboch popredných zámožných 
ľudi, 

Boly medenné, mosadzné, železné, strieborné a zlaté. Boly 
to náramky okrášlené drahokamami, ručne tepané a zdokonale
né; čelenky, korunky, náhrdelníky, sponky na pásy kožené a na 
plášte:1 pošvy na nože a iné ozdobné nástroje. 

Boly tam aj kamenné náramky a iné z polodrahokamov vy
sekané aJebo-vybrúsené predmety. Medené hrebienky do vlasov, 
a ihlice, ba aj zaujímavý hrebienok, ·ktorého zuby boly z neja
kého tŕnia •a držadlo zJaté. 

V oddelení výšiviek nám ukázali strieborné a ·zlaté nite, 
vtkané do :J.átok, vykopaných z hrobov a mušelinové závoje, kto
rô sa uži ťažko držaly pokope, ale prezradzovaly rozsah umenia, 
ktoré bolo vtedy známe. 

Posledné oddelenie uprostred miestnosti prechovávalo mú
miu a sopár skrčencov. Múmia pochádzala z Peru a mala byť 
mumifikovaná tou istou metodou, ako múmie egyptských hro
bov. A skrčenci pochovaní ,práve tak, ako skrčenci na Velehrade 
a hocikde inde v Europe. 

Sprievodca nám ro21prával o tej múmii, ktorá podľa zako
renenej domnienky mala byť dcéra kráľa Mužíkov, ako sa tí 
ľudia menovali (Mochic, 1viusik), že zomre1a práve pri nešťast
nom porode dieťaťa, ktorého telíčko bolo .zabalzamované a mu
mifikované ·zároveň s ňou. 

- Múmia pri náleze mala na sebe množstvo obalov - roz
prával sprievodca. - Tento kus, je z tej látky, ráčte si ho doko
nale pozrieť, jeho kvalitu, zarfarbenie a ornamentáll1osť. Nezabú
dajte, že táto múmia ležala 2.000 rokov v zemi a farba lá.tky nič 
nestratila zo svojej pôvodnej sviežosti. 

Každý bol zvedavý na ňu, aile najmä výletnice. - dámy si ju 
preštudovaly. Reč sprievodcu začiná byť senzačná. 

- Múmia mala na hlave túto čiapku, ktorá bola upletená 
z ľudských vlasov. Nosila pI'i sebe aj taštičku, ktorá bola tiež z 
ľudských vlasov. 

Nechcem popierať autentičnosť podobných tvl'dení, ale 
tá dvojitosť mi je podozrivá. P re údiv by stačila. jedna vec. Po
tom nám ukázal iné pamätné predmety. 

- Starí Indiáni poznali umenie tkať látky, na ktoré maľo
valy ornamenty takými farbami, ktoré nezišly. ID'a, tu máte 
dôkaz! - a predložil nám iné kusy látok. V hroboch našli - ako 
je to skoro všade - nádoby na jedenie a pitie. V jednom prí
pade - poučoval nás sebavedomý sprievodca - našli zrnká 
kukurice. Boly menšie, ako sú čerstvé, lebo za tie stáročia 
zoschly. . 

- A vy myslíte, pane, že oni pestova'li kukuricu? - žar
tovne nadhodil jeden z amerických žurnalistov, robiac si poz
námky. 

- Oviedo, odvolávajúci sa na Bartofomea Ruiza, ktorý sa 
zúčastnil výzkumnej expedície r. 1526 píše v « Archívoch špa. 
nielských », že našli polia kukurice, sadenej vo veľkom, ktorá 
mala výšku kopije kráľovského jazdca. A na druhom mieste zas 
sa možno dozvedieť, že keď prišli na pobrežie, na ktorom bolo 
mo.žno niečo pestovať len zvlažovaním, našli pestovanie kuku
rice, z ktorej piekli koláče, chlieb a vyrábali nápoj, chutnajúci 
ako pi-vo. Táto myšlienka pochádza od Estéra z jeho spisu « No
ticias », ktorý je približne z tej istej doby. - Týmito poznámka
mi sa cíti · byť usmievajúci sa sprievodca vysoko povýšený nad 
na.mi. 

Napokon, osvedčená praktika prešla do dnešného -života. 
Ale vráťme sa ešte k tej múmii. Našli tam aj kusy yucy, vlastne 
mandioky. Tú často užívali miesto chleba. Keď sa zomlela, pre
dávala sa ako « tapioca » • . 

- Zdá sa, že tí starí Peruánci mali vždy čo jesť, keď zo 



svojich zásob dávali aj mŕtvým do hrobu! - pokúsil sa Zllevážiť 
poslednú výpoveď << ciceróna » ktorýsi z prítomných. 

-- A veru aj mali. V hroboch sa našli aj búrske oriešky, 
bôb a fazuľa. z ktorej mleli múku. Ukazoval na fľaštičku, v 
ktorej bol akýsi prach. 

- ·- Našli t am aj ~bytky rýb, kostry a siete na chytanie ryb, 
takej kvality, že podobné by ste ťažko našli v modernom obcho
de so športovými potrebami. -

Túto výpoveď som považoval za podozrivú. 
- Ale najzaujimavejši moment, pokiaľ ide o tú múmiu -

rozohňoval sa náš interprét - ľudí dnešnej' doby, ktorí si za
kladajú na, výkonoch hygiénv, na pokroku zdravovedv, na úspe
choch 1el{árstva1 priamo zaráža. Máte zaiste vysokú mienku o 
chirur~i? 

- Pravdaže - odpovedal známy chirurg z « Los Angeles », 
ktorý bol medzi nami a pochopiteľne, že 8Ústredil na seba celú 
pozornosť publika. 

- Dámy a páni! Zaujme vás, že táto múmia má lebku tre
panovanú, ako viete, otvorenú lebečnú kosť a odkrytý modzog. 
Chirurgovia onej doby, t. j. pred viac ako dve tisíc rokmi le
bečnú kosť, po chirurgickom zá-al-iu, vedeli dať nazpäť, na jej 
miesto, upevniť ju zlatými kramličkami. A operovaná osoba ži
la po tom ešte roky, ako vidieť z toho, že kosti, po lekárskom 
zákroku sú do seba vrast-Oné. 

Chirurg sa pretlačil do popredia a sústredene prezeral• ra
nu, pokrytú pokožkou, ktorá sa časom stal-a pergamenom. Na 
jednom mieste pod ňou bofo vidieť, že ·pokožka sa sbiehala v 
lesku zlatého kliPčeka. 

__., Táto operácia ešte aj dnes sa považuje za komplikovanú 
a neobyčajne nebezpečnú. Ale múmie, vykopané v Peru uka
zujú, že ·ona. bývala v tej dobe veľmi častá. 

- Počul som a čítal o nej - ,pri?nával sa verejne chirurg -
ale na vhistné oči nodobn v prípad vidím iba prvý mz. 

- Koľko takýchto múmií sa vykopalo? - vyzvedal sa no
vinár z Nebrasky. 

- Bolo ich okoľo tri sto. V Lime archeologickí odbornici 
vám to povedia presnejšie. 

Aké je to všetko čudné! Slovácke hrnčiarstovo a výšivky, 
egyptské múmie a azda arabské lekárske umenie! Tu. v zemi, čo 
bola vždy oddelená od Europy, Egypta a Arábie päť až osem 
tisícl km. vzdialenosťou mora. Atlantickým oceánom. 

Ale ibola ozaj vždy oddelená? A či je to, čo nám rozpráva 
Sv. Písmo o potope sveta len pohádkou o potopenej Atlantide? 

2ivot v Madeire, v Kanárských ostrovoch má rovnakú ve
kovú súvislosť, pripadne azda ešte väčšiu tradíciu. 

Kraj okolo Chiclinu, Trujilo a vôbec na pobreží vy?".,eral v 
v tých časoch celkom ináč. Za času Muž;ikov, z ktorého táto 
múmia pochádzala, bolo celé pobrežie jedinou, krá.sne vzdela
nou záhradou. Bola to ostatná krajina, nezávislá na národoch. 
žijúcich hore na vysokých kopcoch. 

Vybudovali obrovské kanále zavodňovacie, ktoré premieňa1y 
tento kraj v úrodné polia. 

Bojujúc s Inkami len potom boli porazení a podmanení. keď 
ím zničili kanále. V dejinnej literatúre sa možno dočítať, že 
národnú katastrófu sprevádzala aj prírodná, zemetrasenie, kto
ré dokonalo skazu, započatú nepriateľstvom Inkov. Po týchto 
dvooh pohromách kraj zmenil sa v púšť, a len vybudovanie 
vodných priehrad a, hospodárenie vodou bude mpcť pre:me
niť túto púšť v plodnú a úrodpú zem. 

- Je to strašné niečo - vzdýchol hlasne Studney, stojaci 
za mnou. Tieto faktá, dodal, potvrdzujú vaše názory, že púšte 
nemusia byť púšťami a prekvita iúce kraje ľudská hlúposť obra
tom ruky môže pozmeniť v púšť. 

- Celý kra]°' - pokračoval sprievodca - nepoZl.lá dažďov. 
Zavodňovanie dávalo podnet stavať domy a obrábať zem. Tak 
je to až po dnes. ~vot sa vedel udržať iba v týcb. miestach, 

hodnostári. Dr. J. A. Baťovi, 
ktorý je priateľom a spolupra
covníkom « Rima » k vysoké
mu vyznamenaniu srdečne bla
hoželáme. 

lJspecb slovenského misionára 
v Afrike. Mladý slovensky ver
bista Fr. Rudolf Krajčik, kto
rý účinkuje ako misionár na Zla
tom pobreží, dosiahol naozaj 
pekného úspechu, ked' z miloda
rov svojich misijných priateľov 
vedel za krátky čas postaviť 
útulný kostolík pre svojich ve
riacich. Posviac-ka sa konala v 
rámci krásnei slávnosti. na kto
rej okrem bislmpa zúčastnili 
sa ai viarerí misionári ~. tri mi
siiné sestrv z iných dištriktov. 
Tesne pred posviackou bol sláv
nostný krst katechumenov. kto
rí sa náň horlivo nri-nravov?li a 
vykonali si aj trojdňové exercí
cie. 'J'rafa. z nrítomných misio
nárov pre,~edli ceremónif>. Po 
posviacke nesledovala veľká sv. 
omša za prítomnosti pána bisku
pa. Skolské deti spievaly latin
skú omšu ktorú maly znamenit e 
nacvičenú takže vzbudilv ohniv 
samého pána biskupa. Ponol'ud
ni priial p. biskup na a11dienciu 
popredných členov náčelní'rovei 
drnžiny, ~tarších obce a vedľ1-
cich kresťanov. Prinie<11i rnu <la
rv: ovcu. kassava. zemské oŕie
šlcv a nod. Sestrv rn.eôzit'(i-,-,,, ma
br st!>roc,f s nemocnými. Ol!íf'tri
lv 130 ns0b. Malo to neobvra i
nv yýo:ledok. Pri~la <lenutá<';a. 
Rhv ?.esl-rv pr::ivide}nP. 78Č~lv na
vštevovať <1ta"1icu . Pá .... }.;q1~1m j 
Pestr~ ...,,.P.O~t.,vi:>nn'> ,'lnli 1, +,.._ 
rn,1 !"ľÍ h 1 '>R ta:lr~., Mtf'r'>,,: l-,,,,-1,~ 

v =;.,.,, "Rov J<riai'čika pra.""""+' 
aj misijné sestry. 

Rev. Rudolf Kr.ajčik SVD 
slovenský misionár na Zlatom 
pobreží v Afrike so skupinou 
novokrstencov pred novým ko-

stolom. 
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K PANNE MARIi 

Ji:i tvor na tej zemi taký 
čo ľúbi Ta viac než ja? 
Dnes ráno som počul vtáky 
spieyáJ,y Ti, Mať . moja! 

Daj by za.vše myseľ _moja 
k Tvojmu trónu vzniésla sa 
načerpala tam pokoja 

· čo dať môžu nebésá 

Ty si sladkosť, pr~dmet šťastia 
p:re Teba žiť, umrieť chcem 
radosť je to, v srd-Ci mať Ťa 
že som .hriešnik; viem to, viem 

Ty Si prameň lásky čistej 
Mária, máťka presvätá · 
nedaj zblúdiť ·mi v tine hmlistej 
som úbóhý tvor sveta! 

Ty si -ID-':etlo vo tme dnešnej 
Ty sa samá dobrota 
fy :SL spása duše hriešnej 
keď zla nocou sa motá 

K tebe sa ja preúbohý 
utiekam, dnes, preslap.ká . 
ciovoľže mi Tvojej pohy 
bozkať šľap~j, ó', Matka! 

• Mayfield, Australia, i952. 

· ·F. P. Košťák. 

Oltár Ma.tky Božej 
v Maria Plain pri $alzburgu, 
pred ktorým bola vlani posvä
tená zástava slovenských ute-

čencov. 
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ktorými preteká voľajaký liorský prameň. Chiclin je jedným 
z týchtq miest. Je povestný svojou úrodou, ktorá sa vyrovná 
rrajúrodnejšiej pôde kontinentu. 

- Bol som toho náhľadu, že Inkovia boli nositeľmi kul
túry v tejto krajine - zamiešal sa niekto do rozhovoru. 

- Kultúra, ktorú ste videli prekvitala viac, než pred dve 
tisíc rokmi. Netrúfam si há,dzať číslice 9-0 vzduchu, ale jej vek 
sa odhaduje asi na 3-1 ti.sic rokov. Vedecké bádanie pripúšťa 
vyše dvetisícročné dátum. 

Ale Inkovia začali byť známi dosť neskoro. 
Ukázal nám ešte vóťajaké hudobné nástroje: flétnv:, oka

riny. aké sa predávaly ešte kedysi v mojom detstve v Uh. Hra
dišti no šestáku a býva1y aj hline.né. Flétnv boly zväČ$~ z ko.Stí 
veľkých vtá1.rov, azda orlov, prípadne pelikánov. Aj veľrvbie 
k?sti bolv u:žív<tné_jedna1, pre stavbu domov, a ti~ž pre poriská 
nástr.ojov, sekier a kladív. 

Z múzea sme vvchádzali akvsi ťažší. privalení ťarchou my
šlien'J{v. Bola to pochmúrná návšteva staroveku. ktorú nemožno 
považov,:i ť. za premrhaný čas. Poskytovala ro,zsiahly materiál 
myšlienkový, ktorý sa nredlžoval v meditáciach a v náliehavej 
rekapitulácii vypoznaného, 

Éoly tam aj zvláštné nádoby na vodu. Mi:tly byť zhotovené 
z hlinv, o ktorej Indiáni tvrdia, fo vodu očisťovala od chorob
ných bacilov. 

- Videli ste, ich? - spvtuje sa 'O. chirurg. - V týchto· kraji
nách udržovaly chladnú vodu a ničily chorobné zárodky. Tí In
diá'lli boli naskutku vvnaliezaví - hovoril lekár v hlasnom 
údive. - To l'!Orrt neve<lel - ·nriznal som sa mu. 

- Tieto nádoby stály v každom dome v kúte a vraj len z 
nich s~ brala pitná voda. 

Múdre zariadenie to bolo. ale mi:i1o :naskutku efektívnu silu, 
aká sii. mu prinisuje? Na moju otázku. lekár odpovedal, že člo~ 
vek sa ITTále "P-; a 11odľa jeho vedomosti tento spôsob konzervo
vať vodu sa dodnes užíva v niektórých zemiach. 

Zdá sa chvíľ_ami. že ľudia, čo bývali za oceánom, v niektorých 
otázkach nr"ktického života boli chvtrejší než Europania. 

- Ja si viem živo• predst;aviť ich sta:vy, ktoré dokonale tkaly 
tie nádherné látky: Všimli ste si azda, že väčšina ornamentov a 
m:ilieb v hline zvýrazňuje hist-óriu ich náboženského života a na 
počiat.ku vyššej činnosti stála náboženská viera? 

Hej.. Zamyslel som sa hlboko nad týmto faktom, ktorý mo
derná « pokrokovosť » ľahostajne prechádza, ale mi neunikla 
ani iná nápa,dnosť, t. j. súvis s obyvateľmi vysokánských hôr, 
kam sa ešte aj dnes možno dostať nesmierne ťažko. 

- Ako ste prišli na myšlienku spojenia s horami? 
V hrobkác·h bol vlnený tovar. Hlásateľ uvádzal, že je to 

vlit1a z lám. Na pobreží neboly a nie sú lárny. Ony žijú ioa \71() 

vo výške hôr. 
- Máte pcFavdu. To je ~elkom logické a jasné. A .Potom, 

pred~a ste videli príkladne_ vyčistenú kožu srnčiu. Srnci uie sú 
ani dolu na pobreží, ani v náhorných rovinách, ale ďaleko za 
uimi1 až tam v džunglách. Kože, ktoré boly v hroboch musely 
byť odkiaľsi donesené: 

- Váš predpoklad je vecný - uznával lelrár. 
- M0hol by som uviesť ešte aj iný dôkaz pre svoj náhľil.d, 

z farieb. Len v džunglá0h näidete možnosti pr,e farbivo:Sť; ktorú 
nemajú hory, a ešte-menej pobrežné púšte. Tie-farby pdchádzajú 

, z džunglí, vyskvtujucich sa za Andskými Oordilerami. 
- Aj v tomto bode vám musím súhlasne prikývnuť - pove

da:1 lekár. - Spomenuté súvislosti ma úprimne prekvapujú. Ne
ľutujem ani trochu, že -sme· sá vybrali na takúto túru. Co štúdia 
h0dných veéí je na svete, o ktorých my obyčajne nič nevieme. 

Ján A. Baťa. 

• 'J'apioca je iemná múka.. k tor q vzniJ, ;\ mletím ko~.eňnv z r.::i stliny 
(yuc,'l.) ,a rozvaren:l v t eplei vode dáva neobyčajne 'vý7ivmí polievku. 
Mn11dioco. je sttom, ktorý ras tie v teplých krajoch amerických. 
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PISU? 

« Rím » sa mu páči. 

Jersey City, N. J., USA - « Rím » sa mi na
skut.Ku páči. Posledné číslo ma pria:mo prekva
pilo. TituJný ohra.2 « Slovenská lvladona » od E . 
Massányiho bol naozaj d.o,pre volený1. Veľmi 
dobrá a dojemná je tiež fotka<< Na; Kremnickej 
Kalvárii». Rubrika « Slovenský obzor» je do
bre, vedená. Informuj.e široký o.kruh čitateľov o 
ucíalostiach kultúrneho ŕá:zu, o ktorých tunaj
šie noviny _píšu málo alebo· vôbec nepíšu. Milo sa 
ma dotkla Iilinkova fotografia. Asi týždeň pred 
smrťou mi totiž Hlinka napísal : « Daj Boh, aby 
šť,astie a Božie požehnanie sprevádzalo Vašu 
prácu! ». Veľmi sa mi páčila a;j fotka Dr. Ze
lenku a Dr. Baťu. Som presvedčený, že Baťova 
myšlienka sa víťazne presadí. ôo- sa týka člán
kov, tie stoja všetky na vysokej úrovni. Myslitn, 
že čitateľom roztrúseným po celom svete sa 
obvzlášte páčia tie rôzne príspevky odberateľov, 
ktoré «Rímu» dávaj,ú toľko . farby a dokazujú, 
ako je tento časopis už rozšírený. - Dr. Fr. 
Siroký. 

Prví slovenskí Pátri v Sev. Rodézii. 

Chingombe, Sev. Rodézia, Afrika - Ktože 
by sa ne.tešil príchodu našich drahých Otcov? 
My slovenskí bratia pracovali sme doteraz s 
polskýnú, francúzskymi, 3Jlglickými, beigický
mi a írskymi misionármi v Sev. Rodézii. Cítili 
sme sa vždy sirotami, bez domova a rodnej :re
či; ópusteni dakedy aj bd tých najbližšíc-h. člo
vek sa nemohol niekedy ani sp'okojne vyspo
vedať. Veď -Slovák potr~huj~ tiež slovenské du-. 
chovné vedenie v týchto pralesoch rodézsky1;h, 
leb-o ináč by sa z neho mohol ľahko stať, tvrdý, 
bezcitný, melancholický Afričan. Konečne po 
dlhých, ť~ých rokoch, Pán_ v:injce vyslyšal 
naše modlitby a poslal nám troch naších slo
venských Pátrov Jezuitov. Behom tohto roku 
prišli k nám totiž do Sev. Rodilzie P. Hancko, 
P. Hirj181k a P. švec. - P. Ha:nqko, rodák z Li
kavky pri Ružomberku, je iste m:nohÝI? zµámy. 
V ťažkých vojnovýoh r-0k0<;h bol v P1eš-ťanoch 
ma'gistrom chla~ov. ~am.. mu .r~k~ a~!? zlá
malo n.ohu na namesb. Po vyliecem od1s1el do 
Anglicka, kde štud~yal teologtu_ v I:eyt~_ropsk~~ 
koléofo Otcov JeZ1,11tov. Tam a,J mna ucil anglic
tinu~ Po skončení 'teologie-navšte:voval univerzi
tu v Londýne a pripravoval sa na ťažký misio
nársky život. Po absolvovaní univerzity prii:íiel 

sem do Afriky, do Sev. Rodézie. Tunajší pred• 
stavení, v1diac jeho nadanie a reho.meho, du
e.ha, poverili ho zodpovednou lllohou založiť v 
misii seminár. P. hancko túto úlohu ú$pešne 
splnil a dneská je už superiorom Nialého semi
nára v misil Pima pri Broken Hillu. - P. Hirjak 
je americký Slovák. V roku 1944 bol tiež ma
gistrom a to v Ivánk.e pri Dunaji, kde sme mali 
veťké gymnázium. V .najťažšej situácii P9darilo 
sa mu oe.z pq,Su a iných dokumentov odletieť s 
americkými letcami do Anglicka, kde začal štu
dovať teologiu. Keď som roku 1946 p.rišiel aj ja 
do Anglicka, bol to ou, ktorý nia čakal na lon
dýnskom letišti Victoria, Nikdy nez&;budnem na 
to, ako lás.kavo ma privítal· a zariadil všetko, a
by som sa v ~udzine cítil čo najlepšiťl, On mi ti~ 
pokúpil potrebné veci pre misiu. P. Hirjaik mal 
a má srdce pre všetkých. Pocítil to nie jeden 
Slovák v Anglicku. Po skonče1:Ú -·trojr:očných teo
logických štúdií odišiel k svojim rodičom do 
Am.eriky, kde mal primície. V Am.erike potom 
ešte_ študoval na univerzite a robil .:rozličné kolo
niálne kurzy. Pripravil sa doQre na _lllÍSijnú prá
cu, preto predstvav~ní sverili _mu tiež zodpo;ved
ný úrad. Menovali ho su,periorom novej misie 
Pauša, ktorú O'ľl s.ám za1ožil, a kde účinkuje aj 
náš slovenský fráter Jozef-G~jdoš, zp.urár. ~r.:at 
Gajdoš učj. murárčinu ila tamojšej škole pre sto
lárov a murárov:. Keď ~m ool pred dvoma me
siacmi navštíviť P. Hirjaka, eš~ som nevidel 
postavenú ani jednu budovu. P. Hirjak varil 
sám pre trojčlenná komunitu. Ku~hyna bol_a sa
mozrejme len na zemi ako majú u nás na Slo-
vensku Cigáni. Jedáleň mali však už « moder
nú », zo slamy. V strede jedálne stál veľký stôl, 
ktorý zrobil P. Hirják. Vtedy ešte spávali len 
tak, skoro pod holým nebom, ale dnes, ako po
čúvam, majú už ·pekný dom, školu, a stavajú 
ďalšie budovy. P . Hirjak je tNom i dušou silný 
misionár, má rád čerňoškov a oni jeho tiež. 
Voíajú ho : Bambo Superioro (Páter Superior) . 
- Posledný Páter, P. švec, prišiel v auguste, ťiež 
z USA, kde skončil teoiogiu. V rok<?ch 1944-45 
bol v Ružomberku na Slovensku. Filozofiu .štu-

Rev. P .. E ; Hancko S. J. 
v spoločnosti severorQ<l_ézských Cerňoškov, 

~torí ho majú ·yeľmi radi. 

109 



-

doval v Brne, odkiaľ sa mu podarilo dostať sa 
do Irska. V .Dubline študoval teologiu a tam 
tiež bol vysvätený na kňaza. Na ďalšie štúdia 
od.išiel do USA, kde sa pripravoval na misie. 
Dobrí americkí Slováci mu dali peknú výbavu 
pre misie. Keď prišiel, každému z nás dal niečo. 
Aj mne sa úšlo pár dolárov. Preto využívam tú
to príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým 
tým milým krajanom, ktori boli takí štedrí k 
P. ševcovi. Pán Boh zaplať! Odvďačím sa všet
kým modlitbami. - P. švec je nateraz v Ka
tondve, kde účinkoval náš veľký misionár Fr. 
Longa zo Spiša. Tam sa uči africkú reč « čivem
ba ». Od Katondve je len pár míľ do misie Mi
ruru, kde teraz pracujú Portugalci ale pred . ' prvou svetovou, voJnou už tam pôsobil náš iný 
veľký misionár P. Zimerman S. J., rodák tiež 
z~ Spiša. - Pred rokom zavítal k nám aj škola
stik Magister Korfant. Prišiel z lrska kde skon
čil filozofiu. Magister Korfa.nt boJ. cel~ rok prin
cipálom misijnej školy v Kassisi. Tam n.adobul 
veľa skúseností s čerňošskými študentami, kto
rí ho mali veľmi radi. No v tomto mesiaci sep
tembri sa rozlúčil s Afrikou. Odišiel skon
čiť teologiu. Magister · Korfant bol vždy ve
selý v spoločnosti. Cerňoškov, a preto nie 
jeden z nich si bude milo na neho spo
mínať. Po teologii sa však vráti do Sev. Ro
dézie, kde je disponovaný. Tešíme sa veľmi, že 
Pán Ježiš poslal nám slovenských Pá-trov. Teraz 
semienko viery bude sa rýchlejšie šíriť v tejto 
pohánskej zemi a my Slováci budeme mať na 
tom peknú zásluhu. - Tešime sa tiež našim slo
venským časopisom, ktoré dostávame, ale mne 
sa najviac páči « Rím », lebo tento kultúrnoná
boženský časopis nás pekne informuje o našom 
Spoločnom Otcovi a o jeho vznešenom sídle. V 
rubrike < Hlas sv. Otca» máme možnosť čítať 
jeho -spasiteľné j:>rej'avy, ktoré rádiom. nemôže
me nikdy zachytiť. Krásne obrázky, ktoré 
« Rím » prináša, ukazujem tiež našim Cerňo
škom, ktori sú na všetko, veľmi zvedaví. Pozna
jú už.zvlášť sv. Otca. Keď im ukážem jeho obraz 
a op.ýtam sa ich: « Kvi sa ku-no?» (Kto je to?), 
odpovedajú: « Bambo Pio, Bambo Pio ! » (Náš 
Otec Pius, Náš Otec Pius!). Poznajú tiež pápež
skú hymnu. Keby ste počl.lli, ako krásne sa ona 
ozýva každú nedeľu v našich kostolíkoch? Cer
ňoškovia ju majú veľmi radi a vedia ju nazpa
mäť. - Naši slovenskí Páb'i sa cítia tuná veľmi 
dobre. Dúfame, že P. Ježiš dá im sily a zdravie, 
aby mdhli mnoho vykonať za spásu duší tu v 
ťažkej mailarickej Rodézii. Odporúčame sa do 
modlitieb milých čitateľov a za časopis « Rím » 
srdečné « Pán Boh zaplať! » vyslovujeme. -
Fr. A, Perdfä S. J. 

Mali duchovnú obnovu. 

South Brisbane, Q'l,d Am,trália - Tunajší 
krajania prežívali jednu z najkrajších chvíľ, keď 
v júni zavítal medzi nich slovenský duchovný, 
jezuita P. Senčík, ktorý predtým dával misie 
Slovákom v Sydney a Melbourne. Páter Sen
čík prišiel do Austrálie z lrska, kon<lom minu
lého roku, a stará sa ·o duchovné potreby svojich 
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rodákov. Počas svojho pobytu navštívil už nie
koľKo :stred.lsK slovens.Kych eru.igrancov, nechá
vaJuc vsact.e stopy blanouáruej cmnosti, pesto
va~era dusevneho pokoja a tie najmilšie spo
m1eHky. - Týždeň duchovnej obnovy započal sa 
sv. omšou v Holy Name Cathedral Crypt, dňa 
22. juna za uspokojivej účasti tunajš ích kato
likov. V ďal'ších dňoch schádzali sme sa k spo
ločným litániam po praco•vných hodinách. Bola 
to radosť, po tak dlhej dobe odlúčerua od do
mova, znova počuť dojím.ave kázne v rodnej reči 
a v: čistej a zvučnej slovenčine kazateľa. Cez li
tánie a sv. omšu spievali sme slovenské ná>bož
né piesne, mimo piatku, kedy bola krížová cesta. 
Sv. omšou, v kostole sv. Patrika, v nedeľu 29. 
júna za prítomnosti skoro všetkých Slovákov 
žijúcich v Brisba.ne, skončil sa náš misijný týž
deň. Po krásnej kázni a prijímaní bolo obnove
nie krstného sľabu. Potom P. Senčík udelil prí
tomným pápežské požehnanie a zvlášť požehnal 
slovenské dietky, ktoré predstúpily pred oltár 
a jeho dojímavé slová pohly nejednoho až k 
slzám... Bohoslužby sa skončily zaspieva.ním 
slovenskej kostolnej hymny: « Bože ráč shliad
nuť na slovenský ľud svoj, pod bičom krivdy 
ako zasa hynie ... ». - Na pami·atku prvej du
chovnej obnovy každý účastník obdržal obrá
zok a modlitbu laických apoštolov. Daj Bože, 
aby náš život v ibudúcnosti niesol sa v znamení 
tejto modlitby: 
Pane Ježišu, urob nás nástrojmi svojho pokoja: 
Tam, kde je nenávisť, nech vnášame lásku; 
Tam, kde je vina, nech vnášame odpustenie; 
Tam, kde je ro.-abroj, nech vnášame súlad; ... 
Aby sme dávali - a nepočítali výdavky; 
Aby sme bojovali - a nestarali sa o rany; 
Aby sme pracovali - a nehľ·adali odpočinku; ... 

SzB. 

THE CATACOMB OF ST. PRISC/LLA 
(ConrinrJ<d f,om pag< 86) 

rich Monograpliy , on 1895, in German, with this 
titfo: " Die Fractio Panis, Die Altest DarsteUzt.ng 
des Eu-<:haristichen Opfers in der Cappella Gre-

" ca . 

0THER CRARACTERISTICS. 

fo thi$ quite importcmt Priscilla' s Cemetery tľe 
have also the oldest representations of the Chris
tian Pra,yer. 

Concl~sit:eh, St. Priscilla' s Cemeter,y - "this 
christian P n~J1)Pi in miniature ", as· Northcote 
bt>autifully rle-fines it - is one of the oldest Cata• 
combs. lts name is derivative fron-1, Priscilla, being 
supposed to lwve b,ie11, the mother of Senator Pu
dens, a ccmtP.mporary of the Apostles. 

Also her grand daughters, Pmxerlis and Puden
tian<i, were buried here, before the removal of 
their re/ie.s to their respective Clmrches ori the 
E:squiline. 

PE'ľER C. CHJMINELLI 
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tfi:~" ea_!~m$KeJ ~~gz:e-~e1:~. JJnes.kf •m,a_ ~e-, ~d~J'.1,1~ ,t(a. fä:lťttltáioh $ tt'ôjr-oo:n~ štúdi~:i:n' po 
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ltul-~ ,: t~iogtc:tru. -f~Q7!}Jr019í_ ~, ~~rke.,¾lléh0 pr~- rea__ť. t do~t:eát, któ~ S3:- lJ:~ei'uje_ ~-' aľb~~vrfu.. 
v:a. Ved~ l!o 0tcoy,ia ,Be~ektu:11. van.1 RF1$luseycll :ffultµl-t- ai_.pre{ipo~l-áäa napma~ 

~tfri'.sa: Rontifl§Íe Ätejle:ô éJ.i, s. f..,rtire.Jme„ Rom:a, nie, Q~li,ájé}fie. a as,po-ií ~či~td"cné ú-Vé-í:'eJtl:enie ve--
('Itall•l¼l, VI-a, di- Po.-11\í_li-La,ver,n:::i.té„ 1~. d~ej: ~W.ra:vy :(tli~i,s, _ -

6) P~peišf$é ARton.o,·o· u~iliš't,e,- z.a1ó~ené Ŕodl~, Later~$k~lio ;kG:nk@~!<lá:'tlJ z !'.. l:929 

!.i~_,.._-_,_J.~_. ! .·-!,_ :a~o.:ve"_· ~J,,,9"_~::, __ ·_:
1
. __ w_~-"-~- J_.,-í.q~_:t~~-a:'-.fit':~_· ~-!:·.·&-r

1
;1J._1'~. '..ii~_:_e.::!- €<'íl .. ~t,J d(?'bfo~á:k z t.®l-ogie, drosi,ahnutý; na fa-.,, ,.,h ,.,,,,· .,, .Lv.1,a.. 1,-.L- -1,..,~~ J '""'"'bo "'"'~ .1.'a,L.""~,,,,. !fultách zefi.\l:ä:fenfw.t 'Svätou štô'.tfo@u, je iwnä~ 

fre.k(t a cirkfevn..éh_q, p,rá~a. Véd.fr ho 0,tooviai v-aný, a.fTáliaiišI(jm.' šťttô"in. 
Fran'ti~kftnt · - - \ a. 

Adŕe_sá: P0il-'M;tlofo .~\~:neo ~tonsiap.o, '.Elb'ilna· (<!fa. 
lial, Via! Mel!'Ula:na;, 1'2,i. 

7i) _P~pe-Ž$1~ · -us:tav-cä·It~vnej hnt!by,, :?i:alôŽ~l'l;-~ 
~ 1911 bl. Pfo,rh X. píif štúdi1fm_ ~irl,cev,n.~_o_ ;Spe
vu a li,,;uil)r,. R. l!l);-t,'4 ,!ll, P.b,výš~ný n~ f~rutu.. 
K:r. 19'$1 p;qmen,ov.aný, ahešn;ý:m menom. I'ôv.oorrft'... 
sa' nazýval Vy~Q~· ~ôfoa :&~ktwtej\ ~1;.1:älly. 

Acjr~a': _FnntffiS:io ľi;}ťi'ťuto di1 ;i:qru_,Sact~, R€!~~ 
(Itali'.?)' P.i~Z%a p,J. s„ A,g'os.':MM, ' 'A. 
J) P•žYI~ ústáv l&~sťa11sliei ai-ehe"Qlo~e, , 

zal@i~y r. 1:925 "pa:p.~'to.in' Ffolti )Q. p:re,; š.tµdi:u:rri 
ltrešť~k-ýtfä sta:r-o-žit:p,.gstí. 
A(dľ~"@;I P,o,ntifl\IÍ,O Istsrtv.to: .9-i Arclwol0gia; (l:ii

s.tia:-rta: .R!'>ní& (l-M1i:a) ,. V'fä 'Nä,p.0'1e0:q~ Il-ij ť. 

9) .,Pape~~ ~oiogickä.i, f~~ta. 1".-et1.š1ch. ki~,;. 
to,rnýéh h~tm,• (&oihrlntoál9:V), zri_a<lenä. t'_ 

19'35 a ½ňľ:áden-á ibä~ pi~ členov Frántiš~äriskej 
réht'!)le W:e-n.šfoh k"1ä$t<\ľPn.'Ýá'ň l)rato;v. Pi::ikxoouj~ 
v trttilíécia,ph Pá;n€$kihé( ,kolég:i;,a sv: EQba.v~
tťl~, kt'or~ r.. 158,'i" z,afoffi., s,r,; Pius· v. 

A~re.sa: Po11,tifi:c'i:a '.F~-ťoÍtä,_ Teo'LQ~c·a,. d.~i Fa:ati 
Mtofll'i ,@ónv~i:u, 1~. Ró'm.~ ~.i:tal'iíi), V'i.8 $,. 'Fe.otl,~
ro, i2. 

lô;J. T~oi&gická f~ta,'. M&Mn'!lrótlij.éh~· .fc.ólé
gia B<>sl~li .rotr1,n.elito:v, ~~ô.Ž'eňa T. 193:5 a, r-e,. 
z~_r,.v.0~.a;ňári~ pr:e Č'}ép.óv-E:a'.f.rtteil11$kej t'é-p.o\e, 

. ~iJre~1 . Flf1~1l~ .. Ifi'low,~ái !.l-~1. ,Qo1le~t9. I .. 
ziona:Je <M.1 Camel'lt:an1 $e-a):z1·; Romi (1t;a;11.ar}, Ci-
ď-It~lt.a, 89,:~ 

'StúUium. :na -$:pamenufyéli šl~@lácli t,rvá s;.,5 
l'Q~~v (há ,té~p~cR~§fäR.l;llte 5t i'Qkóv,, na, filoť0-
fiGlte-j fa~te, a ~a faJb:ň:~ ~t ~P-je9-.ó >5 p_rá~,a:a4 
~©ky, .. na všet~ýe'h, ~1iáJn.ý~h f~k:Wtách 3 -J.'ô;lt'y;) . 
V úsbs1,-:ve; ci'rkevn~j fri:1db}'1 ~túťuum j~-- i;akito 
r~elen:e: a) skliäfia ('p: -talfovľ; lS:'j drg~n (4 
r-oJť'.y) á c) gĽégoi.š~y špé~ l3 ·r\1}k1'L 

VYiAOEľVa'~OU reť011 V-O väesme J,l:áp.ež'skýejJ_ ~ -
s_Qkjbij. šlml v ~'im.e, je."J.ati-na'. V hl,tµrske:j 'ii;eci 
sa ·i;<ií;tla- kona.jµ"' 'p:l':~~k~ rew,gudhú .ue~b.niiG~,; 
r0bi?; »isomné' a ú:;1tne skú~ky. 

Šk:J1~k._ý rď!c ~a začína; 1~ okt-Obrá a: ~ončí 
15„ júna. 

Z RÍMS"E:J KRONJKY 
So~~, 2~ ~ptembra. - Z ;ptileži~ti 00: v-ý

r,gčia kň~z~ej vyavi~~·:\eyl iimskeho viká:t:a. Jeho 
Sfv'ató$ti ~td:hi~l,a- Klemen'i'Jt lv.l'icá.ru Jrnn_ály s-a 
v rurclhä,z.Ílnté." iš,v _ Ján-a. v La.ťercá:ne ~lá:vn!!stné 
ďa1tt>y11~ e6-li~luiby _v AFtl!ci lä9,l'yeb,, juJiil~~ 
Výsv~t.il!, -za kň:~ov. )pb:Čétnyoo lxilfooíov:Č'ov .2ľ 
ltímsie'll'0, S1eminára. :OaJwvné, ho.hoshržb-y, po.'Č;a,s 
l_:cto ., -__ , verlaei· s-a modlili na ú:i:ny;~ j~bilanta, 
e:d -. . óv,aiy ša. a1i vo vše\Rye::h í-a;rsitfťh k'o'sto
locli v R.ŕm~.-- S:vä'ty @fäe· p{?,3!á,l. ka:.r.iôfuálovi'. :Mí
~ar9~ ľ!; j&h~ vza._",on.emu JU.il>ilw oS-O";bí'lln.ý, 1$
,tins,~ý list1_ v~toT~:m s-a,, mu: pod~0v.:al ~a dtitl?' 
tJil.jší:q ~hatá Gin1a:<?,~ť, V' s1uiib'ách Cirkvi. a: tlmo:
čil mu.. šv6J;'e 0:te~:vijk'.é b1ä-hoo:~lanle. 

Ň.~efä, :b. ol(too:1'"4,, - PJ,..Ufilen:,c~~Íl :u Sväté4,__Q 
\ ., -- ,, -- . - - -

Otoa•~a-koň.éicy' ~v Ríme., oslav:y 3,0. výr-očfa; ~a.-
ldŽema: Syä~u m~Ô:'9' ťa)fanskeJ Kii.t<;>1í~kej ak
cie~ K,e'{;ľ,že úča'st-nikO:v cislä: v b~lo oh(~e,,,,200 -t.isí'.~, 
~'.tf<il~~eía s.a ki:haJ~ha &vat~te'$kimn n~m~s..ti. 
V_~~:j;1ey%itopprom ptiieja:"V"e SvJítý. .Otec vyzval pl'!
t-Q'lru\.~h.i; a:,by :gv~yali, jednotne. á sv-erne pro;tj.. 
:šilá,m1 ktôré olii.rožujú kresťanskú eľvilizädiu_. Fq 
a.:Udíe1i'<tij S;vä{y 'Otec na,v-štívil kostol sv. Le.ta 
V~slteli4>·! Ktorf fu1 ~@sta,vený: na .7:'!refun,e$~ Rí
ma z i~ro'iátivy Sväzu m~'t'r taliarlilske'j Kata: 
lick~j a,b:ie. 

$-fiwieda, S, tťo,v.en;t,hl;',a. - V Sixit.0v.éf kaajn:k~ 
i~ ' YJ . ..:. ,r , • '..Ji /V • 

Va\tik:ms-k,~li@. A p,qštó-1$k--é,hó p,!'4,á:ca kó-haly $'.a v 
prito~o$.ti S:v:-är1;ého: O:wa hláyn_,(:)ístné- ~ék<Vie. 
zru tíioc:h :kardi.n-álo-v; k:tori z0mreli v 'to-mt-9. ro:
lru: Za' k~iL Nát~lli Roecu ~ Goľ"neli~o: ara 
atbľs¼u'.Pa bhl'ťfgiitk'é'hó, za kárd. As:ealésl'iľť0, air~ 
~:;;i:_b-is-ku.p;:ť . me.á))~š'lte~ a za, 1-ffl.l"d. v~m_ .. Fau;Jp~
b,e:rAf, a\ľci~~kt'.Te~ ~c_h:@vského a fir~is~},:~ho. 
~P ~ - @DJ,SJ1 ktoii.u. ~p-1eval_ ~ard, !J.-- J. P.1,azza;. 
9:jl).~_uJk iľo_~v:. ~o~~g,ácie ko~tpt:p~;t, S:vw 
tý Otec udelil adils.olú'e11J1: "nad katafal@órn. 
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&~pla.'tli:é; na, i:óki 1'.953. 9zhamU.j~me n.~ ilm 
éiťa-téllo1P,, z~, od; Nevéh'.'1;> rQl:u e;ťSétjis «, Rím )> 
b~e.1Yél;Iátlť · ·nov:u a'J.{9,. nf~:al;q'iffe a,; t o v .P:O.
v:ej. ;~~ie ~-aj . . •úp1;a,y_e. :P~~di>la.tné, na rak ~~ 
obnapa: $ 2.5ť1,, .ktore'ľ10ZilJ:>:. gou.kazať v houi-

je tif/f,ul nov,0j s~~-y~M~ťj kp:i0k~ q;. Va• 
tik-áa~R- kto~á; v~ehä.dzar ako ' 5. sväz-ok ed,I-.~ fT · · .,,_ .- ._,, • 
~ <<> · ·ím ». ~tav,il ju. pm 1).Q slo-
v-ťns~<:J;i: liát6lik0v; _roztxúsenyceh . ±\jjn 
~v~té.~. v,aťi:k-áns*y· lúi,,ipo'V:'!lik á.. Ve'i:líl~i . r,Ef 
dal&l:r ~( ,Riťaa >% DP. Ign,á~ ~l®,ika. l{'nlž-
k~ ebsähuJe ti&1;ó p:CJ~c'n:l ~te: 

I. R~Wlí~ bi čl:ňa (1, Pá:~ - Z. 
Ka:~äti - 3. B: _pi}; 

l.I. ·p,~ký '$t4t ť;.1. éfrk-évt,iý štáiť - 2. 
Stá,'t iV~~kelw }té~:ta;) ; 

t(I. P.á~~l'4 _ ~iie Ŕímska. kírriai \l Po
sv.itné lrnwdihálľ,šRes k-O'nfr'e;gác).'é - 2. Sildy 
- 3. S-tJJe ~RQ~i~lc,, 

w. Páp~žslťá ai;plótňácia; 
V' . . P~pež.~'l-y ~;v.ori (;1. Pa}{éžs'ký;· <!tue'.b,ov

ný dver - 2,. F~ežs'ký laic$'ý dv"r;) ·; 

v:J:. ,.p,~Ž&lté y~jsko (1. ;Pá~~kä] nne<,. 
~á g:~ť~w ,,..: 2, Pl~žsJ~.a švaľei~ka.; ga.r~ 
4'<!1:, - v 3. ~~~ ::e.a1á.c.ová g-arda - 4. Rá~~ 
ske µn"®.r$'t'v.:o) ; 

vn. P\pe~ ~ll,pebr, (1. l?ip,eŽ$l'rá úrade.. 
nt ~1il' lµk.a :. 2. Fine;žsk?h1r.áclné" ~li .ž-
by - 3. 'É•á1)~Žš~Ý $p.ey1>ko1'. - 4. Päl ·' á -
!óštó'i;n'á .äru.žm:aS ; 

VllÍ:. ~pe~~é ·a:voJ"Ské: w;a!ly ,a s,plá,v:y 
(i. tf&.d .r. m. 1-lsgr. ~~dň.:ai,tu; tajnej k~ 
méí,~ - 2, M~j~i:k0:va, ~~l'áYa. Svä.t~j Sf-Olieé 
- 3. Vatikánska, Apoštel~ká ik:ni.ž@i:ca · - 4;. 

tt:0sti. móňey-oiŕd~iffól;ti, äl~o. ·é.é-kť\,:in v régďatroy,a
:ti(9m · }iste. ~ - listy·, ~toré ni13\ ~* · .r.kgisw~vai~ ~í 
niem:ôž~:t-ID.e 'bráe z~:i;x(jvedteľ~ť. 

,ti:a:<sl'~~j ~ť{tn:~rtova,ť knihami tých ·ti,t-atel'ov •.. k.tP,
t ( zfsJ;caiú « ~ímu >>~ mJv;ýeh pfe:-tfplafilteľcov; 

Prosbá k čitáfäl'om. Prosw-e našich zítrtw.
ľév, :aby sa ~ t.is~okej(i).'vaJ,i .ib.a; ~'i~nhq «:.Ríma:>>, 

V'ätikáfis-lty taj1t1y a:rchí:v, - 5, ~ ~1fádh'á 
spr'av.:á jiápe~yéh p,Q~ik(ľVa, .,n(~~t a g~
l~llíf' ,- ~; -~~lá:s-tp;~ Sfl:l'l\V:~ ,, ~'V~j }lto1ie~ -
7. R~~-~~fa a B;,dm,ini§tr.áci~ úr~dneho 
č~opfäu &vä:ť.ej ~t0lke «. äeta .A.:p,o.s.t&li
eae $é'dr$>1 » - $. Redakď-fä, a aa:hiiD i'strada 
p~~žs-kij 1!'~ni~ ·« ~rttiuam:o 'P:-.éiitif{ci'o '»1' 
- tf Vätik/4J1!S)f:&,mnoňl)1'éčov,:á .~rntl~i~~µ. 
- EtO. Vatik_~šk~ na,kta~:ateť~tvg a , lwíh-
ku.~tv◊ - 1t 'Qsta;v pre ,,ná,b'ež~é.- di~0 

I,a; .čiže Va:.\ikánška bá,nfrnJ ; .. 
nt. Päp#L$kb ey.tiMk~,ridy a vym,ame-
,., ~· \ .~ -

na;n,1a; 
X. P~$ké akrlldé'ŕriie; 

'X:T. Pipež$ké vysollé š'koly v Rím~; 
--~- Vt,"efiovitô •i x~el~y,aeJe ~:ťavy vo: 

Voo)J-QÍU ,Il!,~t~ (:,1, P~p-e~áľ lbňazsk.á a;k~. 
dém'.ia, - '2: ~ápe'Žské; semiháre - 3. ~árodňé; 
kiiazské koligia: ~ 4. Médzinfurcirui~ :r-~liôf:. 
ni;ké we1~gia ~ s. t:lťuik~,) . 

~a ťiež · 0bsa;;líuj~ clrr(?n:ólngil't všé-'b
kýdí pái!ežpv~ á:o~tril ~-ár~nals'lt&eh k:9-
~toJf1;v· -~l Ritn&i' pljn,_ š~tn: V: at~~k~Ji-t 
M~ta,1 §t ,celý- rä4: užitočl).fch ~a.qr.i~. ~~ 
vyse.; ~90 ~á:n, J50 oil&r -v, 12. _p.efokŕe"-• 
sieh a: ~l;i aj. s , .po '. '. _., 'i fre-vämi~ 
ri~ví~ $ 1.00:, viaz. $ 2~00. 

ôbj~v~y púj~a a: v;yil,awuj_e:~ 
.{é &IM )1, C~elfa, -P. 9,toó_,, Demi (ltälia). 

alé-)itby ho tíež· r~.1Ji~~~affii a- ~p~:r;:o'ňali, le~ 
b.:o" ~í:m. v4acej predpla;ti-teľGv a .prosttiedko~ bµ,:; 
dém:é,, Ŕiaťl týlµ ktl!,'jŠi č:a~o;piá ·,pud~m.li,. vy:dáv,a,ťi 
Ta'ktfd prošmié všet1tte11, a:Wy iii · -· iáli ítieJí-
to:11e z,;-kn,íh, lffiti!'é, V'<~ly V etlí~ij., · fil.Ii, » }~bo 

\!, . ) -• ~ 3/- - . . -'~ . 

tý~ nála úi:rr.O'žma-vya:á,v.~nte „cl~íeh . 

. ·QaJ~riµ _ pre~pJať1~f5,>v a::' 4:lp.~-d.~~ľ2,~~,?v 
pre n~ost?it~k m1~tac ·v t©JR¼ ť,tšle uvel'eJlllliné 
~al:md-qce. 

RfM 
'Vy~áva $foven!:ili:~ Jti.iltgqa, sp-ol~ost; R. I. ~- ,v Rm1.r. Vyehoi[í šmťrô'eh~ 
Vooj?t !~aktgJ' : . _Dr. , Igi~~ _ .~el:eľtlľf . Zodp~v.~rtt. _ t<edaR~r: _ Prefi'o .. 0f'im:inélli._ 
~i:V~L T1~~ra,fi,a; Pio X_ - V~.~rusclri, 1 - Romm Pré'ďlplaťne na ro'k 195'3, .l ~J5ij; 
A~esa ~akcie a ä:dmin.istr,a;cie : «0·R';JM ». Casella P0$tále tJ10'0, Rorna• (ltäli:á). 
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