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1.

Bolo by prismelé bez obmedzenia tvrdiť, že 
slabochov alebo hrdinov utvárajú okolnosti. Tie 
sú skôr iba príležitosťou, kde človek nestačí už 
zatajovať svoje hlbiny a je priamo nútený ukázať, 
čo skrýva pod škrupinou všedného života. Veľké 
dejinné otrasy, premeny v politických, sociálnych 
alebo náboženských náhľadoch stŕhajú do svojich 
ostrých pazúrov bezmocného jednotlivca, ba i ro
diny, spoločenstvá, národy. V yzvŕtajú ich v divom 
tanci a vytrasú z nich celé vnútorné bohatstvo 
alebo všetku skrývanú hnilobu.

Nemožno už ďalej hrať úlohu komedianta, fari
zeja, čo klame svet a vari ešte viac seba, ani 
nemožno už ďalej zostávať slabochom alebo vy
počítavým bojkom, skrývajúcim sa pod plášť 
priemernosti. Márne sa prichlopujú dvere stuch
nutej chalupy, márne sa zasekáva závora. Nad
ľudská búrka kmáše všetko z rúk a mrví luhársky 
múr práve tak ako chúlostivú španielsku stenu, 
a človeka bezmocného, nahého hádže na obdiv 
sveta. A človek sám, akoby znásilnený nepremo
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žiteľnou chvíľou, odhaľuje posledný záhyb plášťa, 
prikrývajúceho jeho ranu alebo jeho poznačenie, 
jedno či potupy, či vznešenosti rodu, a svet v za
čudovaní skríkne: ach, teda takýto si ty!

Ľudské práchno, oblepené kôrou každoden
nosti, rozsype sa pri prvom údere ako prach od
kopnutej huby. Ale práve tak aj ľudské zlato, 
zanesené v tiesnivej všednosti vrstvou ľudskej 
nevšímavosti a zabúdania, zažiari oslňujúcim 
leskom pri prvom návale náhlych otrasov, a čím 
zúrivejšie besnie rozputnaný živel, tým vyum ýva
nejšia, vykúpanejšia usmieva sa ťažká hruda les
klého kovu.

Zlato v prívale búrky!
Nestalo sa zlatom vtedy, keď smývali s neho 

prach, nestvrdlo až vtedy, keď sa dohnal príval! 
Veky a veky bolo už pokladom, pokladom oprav
divým, hoci skrytým. A keď hrom rozčesol hrdé 
temä hory, jeho žiarlivej matky, bol iba jeho 
objaviteľom.

Zlato v prívale búrky! To je svätec, štvaný na 
popravisko!

Nepochybujem, že anglický ríšsky kancelár za 
Henricha VIII., Tomáš Morus, nebol by sa nikdy 
dostal na oltár, keby ho krvavé udalosti prvej 
polovice XVI. storočia v Anglicku neboly po
krstily aj krstom krvi. Bol by býval zlatom, prav
daže, ale zlatom, ktoré by nové storočia boly len 
zasypávaly novou vrstvou zabudnutia, zlatom, 
žiariacim iba nad oblohou, anjelom a Bohu, ale 
nie aj na oblohe ako jasná hviezda aj nám ľuďom.
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Preto aj koruna jeho mučeníctva, vykladaná per
lami jeho vlastnej krvi, je jantárovou horou, ktorá 
priťahuje našu pozornosť a náš obdiv. Je  diamant, 
čo najprv berieme z mučeníkovej veľkosti do 
dlane a oťažkávame jeho cenu. Svätý Tomáš Mo
rus je svätým v liturgickom slova smysle, kano
nizovaným svätým preto, lebo je mučeník.

No, mučeníctvo žiada si predpoklad. Lebo mu
čeníctvo je hrdinstvo a hrdina musí dozrievať 
v hrdinu roky, desaťročia. Spráchnivená jedľa sa 
vo fujavici vyvalí, iba od koreňa zdravá obstojí. 
A s istým pocitom zadosťučinenia dávame sa do 
životopisu svätého Morusa, lebo môžeme o ňom 
hovoriť nielen ako o kanonizovanom mučeníkovi, 
ale aj ako o opravdivom morálnom velikánovi, 
ktorý chlapsky drží krok s dejinnými postavami 
veľkých svätých, so svätcami-nemučeníkmi kato
líckej Cirkvi.

A predsa sme zároveň aj v pomykove. Smrť na 
popravisku, smrť hrdinu . . .  A život? Jednoduchý, 
ženúci životopiscu priam do zúfalstva. Pri letmom 
pohľade na životnú náplň nášho svätca cítime sa 
ako lakomec, čo v napnutom očakávaní otvára 
železom okuté truhly a s hrôzou badá, že sú 
prázdne. Alebo ako lovec perál, keď s trasúcou 
rukou vypáča na pobreží škeble a sklamaný od
hadzuje ich nazad do hlbín. Sú jalové. M áme 
ponárame olovnicu do úsekov Morusovho života. 
Vždy máme dojem, že viazneme v  obyčajných 
plytčinách.

Pri svätých sme sa totiž odveky pýtavali: čo
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veľkého si vykonal? Čo vypuklého bolo v tvojom 
živote? Ako si sa kajal, koho si obrátil, kde si 
boril modly? A kde sú zázraky? Kedy si mával 
vytrženia, kedy sa ti zjavovali anjeli? Kedy si 
uzdravil čo len jedného chorého, alebo kedy si 
suchou nohou prebrodil rozvodnenú rieku? Čaká
me odpoveď aj od nášho svätého, a on sa nám 
len dobrácky usmieva, dobrácky i žartovne a vari 
aj trochu šibalsky, ako by mal niečo za lubom. 
Toto je svätec? Ale práve na dne tejto naoko 
obyčajnej plytkosti väzí poklad, práve táto jedno
duchosť je svätosťou, táto jednoduchá dôslednosť 
hrdinstvom. Práve tá prostá istota je  úchvatná, 
strhuje k obdivu a vari ešte viac k nasledovaniu. 
Nie je rakétou, ani strelou, ani rýchlikom, čo 
nedostižným letom valí sa k cieľu, ale len prostým, 
priamo nákladným vlakom, no iste a spoľahlivo 
vezúcim drahocenný náklad do poslednej stanice, 

Z nadaného a dobre vychovaného mladíka stane 
sa svedomitý pravotár, zástupca ľudu v parla
mente, sudca a konečne kancelár anglického krá
ľovstva. Rovným krokom s učenosťou a závrat
nou kariérou napreduje aj v  bohumilom živote. 
Mocnie v  katolíckom presvedčení natoľko, že 
ťažká hodina skúšky nájde ho celkom pripravené
ho. Preto dnes ako žiarivý m aják rozlieva svetlo 
do noci tmavých dejín anglického rozkolu spolu 
s hŕstkou charakterných duší, čo nezlomne pre
stály pekelné zúrenie rozputnaných vášní jedného 
vladára. Tento anglický občan, utiahnutý otec 
rodiny, svedomitý štátny úradník a spolu aj módny
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filozof a učenec svetového chýru, tají v  sebe ťahy 
chudobného žobráka z Asisi a detinsky jedno
duchej mníšky z Lisieux. A práve to je  to, čo nás 
láka, vábi zaujímať sa nielen o jeho smrť, ale aj 
o jeho život. To je pečať jeho pravosti a spolu 
aj spoľahlivosti pre modernú dobu. Mohli by sme 
skúsiť premiestniť tento klenot zo stredoveku do 
dnešných dôb, hoci aj do apokalyptických chvíľ 
posledných desaťročí, a — sedel by! N ijaká rušivá 
črta by nemýlila obraz, nič by nepáchlo anachro
nizmom. Morus je  náš, je priamo z dneška, no 
ešte viac pre dnešok.

Márne si namýšľame, že môžeme odhodiť do 
smetí všetko, čo v  prenáhlenosti odsudzujeme ako 
nezdravé zjavy minulosti. Márne chceme lámať 
putá vplyvu osobností, vyžiarujúcich vôkol seba 
nezvážiteľnú silu vôle a činu. Osobnosť vždy 
podmaňovala. A každý, kto chce byť veľký, po
trebuje veľký vzor. Ani katolík na ceste životom 
nesmie beztrestne lámať tisícročné zákony príro
dy. Ak sa mu nevidí zostať odšmareným tempom 
času, ak sa chce udržať na úrovni moderného 
katolíka, ak chce vôbec zostať katolíkom alebo 
aspoň veriacim v metelici násilia, zvodu a pod
vodu, musí mať pred očami ideál. Živý, svieži, 
praktický. Bo čím je ideál bližší, svojskejší, prí
stupnejší, uskutočniteľnejší, čím ľahšie sa dá pre
mietnuť do daných pomerov, tým hrejivejšie 
viaže k  sebe, tým viac strhuje k  dokonalému 
nasledovaniu.

To všetko si iste do podrobností uvedomil aj
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otec všetkých kresťanov, zosnulý pápež Pius XI., 
keď roku 1935, v  jasnom videní a posúdení novej 
doby a v rovno prorockom predvídaní nastáva
júcej svetovej povíchrice vylúpil Morusovu po
stavu z hrobu zabudnutej minulosti a ako vzkrie
sený kapitál obrodzujúcej mravnej sily podelil 
do rúk deťom.

Tolle, lege, vezmi, čítaj a — nasleduj!
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2.

Čosi nás pokúša, aby sme storočie anglických 
dejín pred Tomášom Morusom nazvali typicky 
bitkárskym stredovekom. Ale keď letkom pre
behneme dejinami ľudstva vôbec, vybadáme, že 
by sme krivdili aj stredoveku vo všeobecnosti 
a niečo aj Anglicku osobitne, keby sme len na 
ich plecia chceli naváľať všetok hnus nenávisti 
a bojov. Dejiny všetkých krajín sú prevážne deji
nami vojen a ani zlato nekúpe sa v  takých 
záplavách krvi ako kráľovské tróny. No, treba 
uznať, že stredovekému Anglicku patrí prvenstvo 
v ukrutných domácich bojoch o prestíž, slávu, 
moc.

A nebolo to už iba bitkárstvo!
Utvorily sa strannícke skupiny, — Biela ruža. 

Červená ruža — a lordi, grófi, kniežatá, princi 
a kráľovné-vdovy spolu so sfanatizovaným me- 
šťanstvom a pasívne trpiacim ľudom bili sa 
urputne o vládu a vplyv. Šľachta so zvučnými 
menami — W ydevil, Dorset, Rivers, Hastings, 
Howard, Stanley, Bukingham — s mečom v ruke
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zasahovala do sporov domov York a Lancaster 
o kráľovský trón, a nevera, zrada, krivé prísahy, 
podvody a intrigy vyplňaly denný program tejto 
vyššej krvavej politiky. Vznesené hlavy doslova 
na tucty tancovaly po klátoch a nevinní princi, 
ktorých jediným zločinom bolo, že sa narodili 
z kráľovskej krvi, hynuli za mrežami zlovestného 
londýnskeho väzenia Toweru.

Ľahko nám sledovať a chápať nepostojné kolo 
času, zaťažkané na konci každej špice stranníckou 
nenávisťou. Valí sa napred, nezadržiteľne, bez
citne. Jedných vznáša do výšky, iných mece 
strmhlav s trónu. A pri každom obrate gniavi 
nové obety, možno práve tie, čo ešte pred chvíľou 
rástly do výšky a v divom opojení dvíhaly hlavy 
do neba. Otrasie sa s krvi až vtedy, keď už do- 
kaličené alebo mŕtve odpadne všetko, čo sa naň 
tak umienene vešalo, a zastane až vtedy, keď aj 
najzákonitejší uchádzač o trón prebiera sa od- 
šmarený kdesi v zapadlisku a teší sa, že si za
chránil aspoň holý život. Také bolo Anglicko ešte 
aj na rozhraní stredoveku a novoveku.

Boly tie m asakry potrebné, aby sa vykvasily 
rozličnosti jednotlivých rodov a dokončil sa sjed- 
nocovací proces národa i kraja? Sotva ktorý národ 
slieval sa z tak rôznorodých prvkov ako národ 
anglický. Za časov Cézarových bolo na najväč
šom europskom ostrove do štyridsať národnosti, 
ktoré ani celé tisícročie neskulo v celok. Štát
nická schopnosť niektorých panovníkov z XIII. 
a XIV. storočia a spoločný boj proti vonkajšiemu
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nepriateľovi za storočnej vojny s Francúzskom 
stmelily jednotlivé rody dovedna, ale len naoko. 
Až za Henricha VII. — 1485— 1509 —, do ktorého 
vlády spadá mladosť nášho hrdinu, položily sa 
mocné základy jednotného národa a jednotnej 
ríše a sjednotený britský ostrov začal odchyľovať 
v ý h ľ a d  i východ do všetkých čiastok sveta.

*

Hoci kolíska Morušová hojdala sa vo výparoch 
tejto krvi, — narodil sa 6. februára 1478 v Lon
dýne — on sám zažil už iba radosť nastávajúcich 
nových časov a dýchal ľahké povetrie domácej 
bezpečnosti. Jeho otec, Ján  More,*) londýnsky 
mestský sudca-šerif, bočil od politických bojov 
a z múdrej prezieravosti sa nezamotával do 
stranníckych zápletiek. Iba neúčastne si pokle
betil s priateľmi o bežných udalostiach, povzdy- 
chal s nimi nad smutnými časmi a vyčkával s nimi 
časy lepšie.

Aj Tomáš si neskôr spomína, že ako šesťročný 
chlapec videl otca v  zdržanlivom rozhovore so 
susedom a jeho detské oko postrehlo aj pri svojej 
nezrelosti lúč radosti na tvárach starých, keď ho
vorili o nádeji, že sa im konečne podarí zbaviť 
tyrana a zaviesť v  krajine pokoj a poriadok.

*

Svätí, ktorých si dnes uctievame na oltároch, 
neboli vždy svätými. Aj keď odhliadneme od 
veľkých hriešnikov, ktorí sa len neskôr posvätili
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ešte väčším pokáním, musíme pripustiť, že mnohí 
svätci prežívali niektorú čiastku svojho zemského 
putovania skutočne priemerne zemsky. Ale ľudská 
prirodzenosť je už taká, že chce mať všetko do
konalé. Najmä hrdinov, svätcov. Keď už sú svätí, 
nech sú svätí celkom. A prostá obrazotvornosť 
ľudu prikrášľuje si svojho miláčka legendárnymi 
príbehmi, a svätý je hotovým divom aj v rokoch, 
keď vari ešte ani sám nesníval o svätosti.

Najmä zázračné udalosti z detstva svätých treba 
prijímať veľmi obozretne, kriticky. Boly, pravda, 
aj zázračné deti a mnohí svätí boli skutočne už 
v detstve omilostenými miláčkami božími. Ale nie 
je potrebné vymýšľať zázraky tam, kde ich nieto, 
ani sháňať sa po nich tam, kde dejiny sú až 
ukrutne nemé. Cítili by sme sa pri podobných 
pokusoch trápne, asi tak, ako keby sme sa pred 
slávnostnými bohoslužbami dívali na nešikovného g 
kostolníka, ktorý už tretí, štvrtý raz zapaľuje ne
poddajnú sviecu, no tá iba bezočivo zaprskne 
a zasa zhasne. Márne všetko úsilie, nie a nie ho
rieť, nie a nie žiariť.

*

Bol Morus omilosteným dieťaťom? Bol vyvolen
com božím? Povedal aj o ňom Boh: „Prv než som 
ťa utvoril v živote, znal som ťa, a prv než si vyšiel 
zo života matky, posvätil som ťa" (Jer. I., 6)? Ani

*) Otec sa volal More, p ísané niekedy aj Moore. Čítaj vždy  
Mór. Syn z lásky k antike polatinčil si m eno na Morus.
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najstarší Morušoví životopisci nezmieňujú sa 
o nejakej mimoriadnej nábožnosti a zriedkavých 
sklonoch k dobročinnosti a láske, o hrdinských 
obietkach, sebazapreniach, v ktorých už malé deti 
často bývajú veľké. Môžeme a aj musíme si ho 
vymaľovať ako dieťa dobré, poslušné, úctivé, ale 
v  medziach zdravého a dobre vychovaného die
ťaťa meštiackej rodiny. Zaiste sama matka, ná
božná a celou dušou rodine sa venujúca mladá 
manželka londýnskeho sudcu Moreho, v blaženom 
rodinnom zátiší učila Tomáša, jeho mladšieho 
brata Jána a dve sestričky Janku a Betku kľakať 
na kolienka a v prvej modlitbe poznávať Boha, 
Spasiteľa a jeho Matku. S mamičkiným bozkom 
na líčku a s otcovým krížikom na čielku zaspával 
malý Tom do tichých nocí svojho raného detstva, 
v šerom polospánku mrmlal si prvé rozprávky, čo 
mu pri uspávaní matka zasiala do duše, sníval 
o anjeloch a ráno zobúdzal sa radostný, čerstvý 
a čulý k zábavám s detskými hračkami.

*

Opravdivá idyla detských čias, skutočný detský 
raj! Bohužiaľ, trval pre deti krátko a Tomáš si 
z neho stihol odniesť len o omrvinku väčšiu spo
mienku, ako mečom božím vyháňaná prarodička 
Eva v žiali nad strateným  edenom stačila urvať 
z unikajúcej rajskej blaženosti. Mal asi päť rokov, 
a raz len ruka, ktorou sa držiaval matky, klesla 
nezachytená. Len otec mu stískal druhú, keď 
v  jeden deň, akiste začiatkom leta, odprevádzal
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s príbuznými matku na jej poslednej púti. Zomrela, 
a Tomáš s dvoma sestričkami a bračekom stal 
sa sirotou.

Nástojčivo natíska sa nám otázka, nie natoľko, 
či aj nastávajúce roky Tomášovho detstva boly 
slnečnými, ako skôr, odkiaľ pramenil mäkký lúč, 
čo ďalej ožiaroval jeho dni, utváral jeho povahu 
a napĺňal ho životnou radosťou. Ponad udalosť, 
akou je smrť m atky v živote päťročného dieťaťa, 
nemožno sa malicherne prešvihnúť, a odvolávajúc 
sa na detskú nechápavosť, prípadne skorú zábud
livosť, tvrdiť, že dieťa neprežilo dostatočne otras 
a katastrofa nezanechala v  ňom celoživotných 
ozvien. Taká strata je bolestnou ranou, ktorá sa 
panovačne zahniezdi v duši siroty a zaryto pre
žiera do jej povahy, duševných vlastností, ba aj 
do výrazu tváre a úškľabku úst. Plachosť a tuposť, 
uzavretosť a hrubosť v  rečiach i činoch sú smut
nými kvetami, prerastajúcimi z matkinho hrobu 
do sŕdc sirôt. A keď tieto kvety predsa nedozrejú 
v  duši opustenca, zásluhu o to musí mať niekto 
iný. Rany môžu sa zahojiť len nežnou opaterou, 
nahradzujúcou matkinu lásku.

Aj Tomáša prestáva úder čoskoro bolieť a ne
nazdajky stráca ničivú hranatosť. Do duše vracia 
sa mu jas, na tvár sadá úsmev, ktorý ju ako by 
už naveky nemal opustiť, tak sa tam udomácnil.

Kto bol nášmu Tomášovi anjelom strážcom, čo 
ho na miesto matky podchytil za opustenú ruku 
na ďalšej púti životom? Rozhodne nie otec. Hoci 
Ján  More nebol celkom uzavretý žartu a hoci mal
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rád svoje deti, mal ich rád láskou otca-úradníka, 
tráviaceho väčšinu dňa vo vyčerpávajúcej, ba 
priam rozčulujúcej práci. Vracal sa domov una
vený spormi stránok, a po smrti manželky za dlhý 
čas jedinou nežnosťou, na ktorú sa zmohol tento 
osudom navštívený muž k svojim deťom, bolo 
azda neprítomné objatie a chladný bozk na čelo 
pri odchode do úradu a pri návrate z neho. I ťažko 
veriť, že by tento prísny sudca, navyknutý vy
nášať aj tvrdé, nepríjemné rozsudky, bol pri pre
kročení prahu odložil s plášťom aj hodnú dávku 
chladu a úradnej neprístupnosti a vedel vyhovieť 
tak náročným detským rozmarom a výmyslom. 
Tomáš a Janko sa mu iste vešali na ruky, nohy, 
Janka a Betka sa mu chcely utúliť na lone, no, je 
pravdepodobné, že on ich odmenil iba dlhým po
hľadom, pohladkaním po vláskoch, a jemne ich 
odtískajúc od seba, chlácholil ich, že im čoskoro 
privedie novú mamičku. Deti odstúpily, scvrkly 
sa do klbka v kútiku a čakaly — novú mamičku.

Prišla čoskoro — Ján  More sa po smrti prvej 
manželky oženil druhý raz a potom ešte aj tretí, 
ba i štvrtý raz. Ale bola to macocha, v ktorej 
vstala z m ŕtvych ich vlastná mamička, dobrá, 
zlatá, ich kráľovná? Mlčíme, ako o tom mlčia 
štyri storočia a myslime si radšej o nej, že nebola, 
nemohla byť zlá. Nemohla prísť do domu ako 
p¾stošiaci mráz, lebo jarné puky rozvíjaly sa ďalej 
až radosť.

Áno, aj to je možné: púčky hrialy sa navzájom 
teplom pudovej prítulnosti. Tieto štyri deti boly

17



asi nerozlučnou štvoricou v domácich zábavách 
a hrách. Ako deti strednej meštiackej vrstvy, boly 
držané nakrátko a prísne varované od uličníctva 
londýnskych štvrtí. Ale ani sa im nežiadalo za 
ulicou. Nebolo treba hľadať spoločníkov vonku, 
detská izba bola oveľa prítulnejšia. Sotva kedy 
vzniklo medzi nimi nedorozumenie, hádky a det
ské škriepky, a keď aj, šťastná povaha Tomášova 
vzbudila v malom chlapcovi vždy opravdivého 
gentlemana, ktorý ustupoval a zahládzal, čo sa 
len dalo. V najťažších prípadoch prichádzala na 
pomoc „mama M aud”, stará pestúnka detí v  Mo- 
reovom dome.

Je  celkom pochopiteľné, že deti, aj odrastlé 
a literárne činné, zriedka spomínajú podrobnosti 
zo života matky. Veď matky sú všetky rovnaké, 
zbytočné by teda bolo rozpisovať sa o nich. Každý 
si všetko domyslí. Iba veľký biskup z Hippo zveč
nil pamiatku svojej matky, no len preto, že mu 
bola rodičkou dvojnásobnou, že bola väčšia ako 
iné matky. Morus mlčí o svojej matke, prirodzene, 
ale práve preto je tým nápadnejšie, že si nemôže 
odoprieť spomienku na dobrú „mamu Maud”, ako 
nazývali starú pestúnku. Mal k  nej osobitný 
vzťah? Vyplnila v jeho detskej duši viac priestoru 
ako hocikto iný? Píše o nej, že sedávala na prí- 
pecku, volávala deťúrence k sebe a bavievala ich 
rozprávkami a povesťami.

Usmievavá, možno už aj bezzubá starenka, vy 
nachádzajúca naveky nové rozprávky, bola mi- 
láčkom detí. Vieme vytušiť obsah jej rozprávok.
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Nemala rada pochmúrne škótske balady, zane
chávajúce v duši stopy smútku, ani divých hrdi
nov severských ság, jazdiacich nemilosrdne sve
tom a rozsievajúcich skrvaveným mečom bolesť 
a slzy. Skôr trpaslíci a snehulienky, víly a poctiví 
chudobní pasáci, princi, princezné alebo popo
lušky, alebo rozprávky zo života zvierat s morál
nym zameraním, držali v napnutí detské fantázie, 
prepletúvali im zlaté sníčky a pri prvom záblesku 
rannej zory mizli im do sveta ilúzií.

A tak táto starenka mohla byť deťom všetkým. 
Pestúnkou, ktorá ich umývala, obliekala, česala; 
vychovávateľkou, ktorá na ne dozerala a rázne 
riešila detské zápletky; učiteľkou, otvárajúcou im 
smysly pre vonkajší svet; kňazom, privádzajúcim 
ich k Bohu. Aj v nedeľu chodily deti do kostola 
asi najradšej s mamou Maud.

Dá sa za takýchto okolností ešte vravieť, že 
deti sudcu Moreho boly sirotami? Milá anglická 
balada rozpráva o pocestnom, ktorý stretol diev
čatko, hrajúce sa na trávniku medzi dvoma hroba
mi na cintoríne. Zastal a pýtal sa dievčatka, koľko 
ich je doma. „Sedem”, vraví. „A kde sú?", vyzve
dá sa pútnik. ‚‚Jedna je s mamou doma, tuhľa 
hneď, dvaja sú na mori, dve tu v hrobe a ja  sa 
tu  bavím . . .” „Tak vás je len päť!”, zvolá začu- 
dovaný pútnik. „Ale nie!”, ohradzuje sa dievčat
ko, „sedem nás je, a ja sa tu s dvoma bavím!”

Mŕtvi medzi živými, no nie vo svojom strašia
com závoji záhrobnej noci, ale milí, teplí, ako 
anjeli b o ž í. . .  Aj Moreovým deťom zomrela mat
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ka. A predsa zostala medzi nimi v podobe mamy 
Maud a možno deti aj rozprávaly o nebohej ako
o živej. Len takto sa stalo, že deti prežily smrť 
matky bez duševného otrasu a bez následkov pre 
nastávajúci život.

Po týchto úvahách treba pripustiť, že Božia 
Opatera prejavovala malému Tomášovi mimo
riadnu pozornosť. Vzala ho do dlaní, ako konečne 
každého iného človeka, no zdá sa, že ho pritúlila 
blíž k srdcu ako iných. Ale zázračných zásahov 
do svojho života so strany Opatery Božej Tomáš 
nezažil a v tomto smysle ani nie je možné zaradiť 
ho medzi ozaj omilostené deti.

*

Tu sa natíska aj druhá podobná otázka: Bol 
malý Tomáš „enfant prodige", zázračným dieťa
ťom v prirodzenom slova smysle, dieťaťom, obda
reným neobyčajnými vlohami ducha? Ohromoval 
dospelý svet predčasne zrelými výpoveďami, 
strhoval geniálnymi výkonmi rozumu, pamäti, 
uchvacoval nadpriemernými umeleckými výkon
mi?

Odpoveď dajú ďalšie roky a ďalšie osudy To
mášove.

Vzal ich do ruky otec. Nik sa nad tým nepo- 
zastaví. Hocijako prísneho by sme si predstavovali 
Morusovho otca, treba uznať, že sa staral o vý
chovu detí ozaj otcovsky a premyslene. Pri jeho 
anglickej praktičnosti išlo mu hlavne o to, aby 
pripravil chlapcov na zodpovedné životné povo
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lanie. Sudcovský úrad sa mu páčil, vtedajší lon
dýnski právnici požívali všeobecnú úctu a aj po 
hmotnej stránke sa mali dobre. More chcel mať 
aj z Tomáša sudcu. Preto ho zavčasu zapísal do 
nižšej latinskej školy svätého Antona, jednej 
z najlepších v Londýne. Chlapec so školskými 
potrebami pod pazuchou chodil do školy, sedával 
so spolužiakmi na studenej dlážke, usilovne si 
zaznačoval učiteľov diktát, veselo spolu s ostat
nými vbíjal do pamäti prednášané pravidlá a 
s vyznačeným kamarátom vo forme hádky opako
val si prebratú látku. Asi tak vyzerala vtedy nižšia 
latinská škola aj v Anglicku.

2ial, nezachovaly sa nám svedectvá o chlapco
vom pokroku v náukách. Iba z otcovej hrdosti sa 
dá uzatvárať, že žiačik vynikol nad spolužiakov 
ostrovtipom a vnímavosťou. Po tomto skúpom 
dejstve opona zasa padá bez toho, že by sme boli 
mohli podchytiť čo aké nepatrné prejavy jeho 
duševných schopností a utvoriť si o nich úsudok. 
Treba nám ešte trpezlivosti. Dúfajme, že sa opa
trný osud raz predsa len zabudne, a naša trpezli
vosť bude odmenená.

Bývalo vtedy zvykom, že Synkovia lepších rodín 
dávali sa na šľachtické zámky, kde konali službu 
pážat. Talianski pozorovatelia — boli to zväčša 
benátski diplomati a kupci — klebetili o tom 
zvyku, že v Anglicku sa zvrhol na skupánske vy
užívanie detí na lokajské služby. No netreba zo

21



všeobecňovať a v mnohých domoch aj v Anglicku 
pážatenie nebolo otročením, ale školou zdvorilosti 
a jemných mravov. Pážatá maly svojho majstra, 
ktorý by sa často bol mohol nazvať krotiteľom 
svojhlavých mladých panských pováh, a svoj 
denný poriadok. Popri vzdelávaní bavily sa s ma
lými princami, tvorily im spoločnosť, spríjemňo- 
valy im detský vek a kde-tu i nevinne za nich 
vyhorely. Obstarávaly drobné príručné služby a 
sprevádzaly pánov pri reprezentačných slávno
stiach.

Synkovia vyššej šľachty dostali sa obyčajne na 
kráľovský dvor. Otec Tomášov, ako jednoduchý 
mešťan, uskromnil sa aj s menšou slávou a trel 
si ruky spokojnosťou, keď sa mu podarilo zaistiť 
pre syna miesto v paláci kardinála Mortona, arci
biskupa kanterburského a kráľovského kancelára.

Otec mal príčinu byť spokojným, lebo synák bol 
dobre umiestený a sotva kde mohlo sa mu dostať 
lepšej výchovy ako na arcibiskupskom dvore. 
Domácnosť stredovekého vyššieho duchovného 
mávala celkom rytiersky vzhľad. Rytiersky život 
prúdil aj v duchovných palácoch plným tokom 
a hry, zábavy, divadlá, hostiny, poľovačky a re
prezentácie striedaly sa s parádnym odbavovaním 
slávnostných bohoslužieb aj vtedy, keď duchovná 
osobnosť vôbec nebola svetáckeho smýšľania. Iba 
svätí a tí, čo im stáli veľmi blízko, spierali sa 
prúdu doby.

Kardinál Morton bol osobne človek vzorný, 
dôstojný, na výške svojho duchovného povolania,
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ale kniežací dvor si neodpustil. Veď, konečne, 
zastával aj najvyšší svetský úrad v kráľovstve. 
Novému pážaťu prichodilo navykať na rezkejšie 
životné tempo. Bolo treba priúčať sa chodiť po 
vyhladených podlahách a obracať sa na nich bez 
pokíznutia, nestrácať odvahu ani v labyrintoch 
priestranných siení arcibiskupského paláca, ne- 
oslepnúť ani v žiari a lesku zrkadiel a lustrov 
a lámp a sviec, a hlavne stáť isto, bez zimomriavok 
a omdlievania aj pred najvznešenejším panstvom, 
čo prichádzalo do paláca.

Dvanásťročný Tomáš sa držal chlapsky. Nielen 
že palác so všetkými svojimi bludnými chodbami 
a schodišťami, so všetkými vymaľovanými alebo 
gobelínmi ovešanými sieňami a obrazárňami, so 
starostlivo udržiavanými parkami a nádhernými 
slávnosťami, nezavalil jeho, ale on sám si ho od 
prvej chvíle podmanil. Cítil sa doma, bol všade, 
vedel všetko a hlavne nepoznal strachu a vtipom 
rozveseľoval všetko. Čoskoro si ho každý obľúbil 
a pravdepodobne starí i mladí prezývali ho asi od 
prvého kúska malým huncútom.

Sotva inak. Veď toto hotové živé striebro 
získavalo si srdcia nielen milou povahou, ale ešte 
väčšmi žartom a veselosťou, nielen medzi sebe
rovnými, ale aj medzi dospelými, ba často pred 
vysokovzneseným publikom. Na Vianoce zabá
vala sa kardinálova spoločnosť na domácom di
vadle. Asi nie veľmi sa vydarilo, asi dvorný šašo 
nemal svoj najlepší deň. Nálada bola síce svia
točná, ale nie veselá. Kardinálovi padol zrak na
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Tomáša, slávnostne vyobliekaného v pážatských 
šatoch. Kývne mu hlavou, mrkne pohľadom, a 
huncút ako by bol len na to čakal. Porozumie, 
vyskočí na javisko a improvizuje. Nepripravený 
vystrája pred spoločnosťou také podarené vtipy 
a fígle, že smiechu nieto konca-kraja.

Moderní anglickí literárni historici pokúšajú sa 
nájsť súvis medzi Morušovými improvizovanými 
výstupmi u kardinála a začiatkami anglickej drá
my. Dokázalo sa totiž, že autorom prvých svet
ských anglických hier — s námetmi ešte vždy 
z rímskych dôb — je práve dvorný kaplán Mor- 
tonov, ktorý písal svoje drámy niekoľko rokov po 
Tomášovom pobyte v  paláci. Nemohol byť azda 
inšpirovaný mladým hercom, ktorý už z latinskej 
školy svätého Antona odniesol si príbehy o Cor- 
neliovcoch, Gracchovcoch a iných rímskych hrdi
noch? Zdá sa, že hej.

Popri tom je pravdepodobné, že Tomáš obvese
ľoval spoločnosť aj vlastnými výmyslami. Akéže 
mohly byť? Čo iného by vedelo dvanásťročné 
dieťa ako napodobňovať?

Ale ak dieťa má tú schopnosť vo vyššej miere, 
nič neujde postrehu, rozpätie výkonu je bezhra
ničné a úspech zaručený. Začať mohol Tomáš na
podobňovaním svojich učiteľov, potom mu padli 
asi za obeť dvorní lokaji, — možno bol niektorý 
z nich nešikovný, možno nosil na bok plece, ove- 
senú hlavu, možno pokrivkával alebo pokašľával
— to všetko prehnané do popuku zjavilo sa na 
javisku. Po začiatočnej nálade dal sa mladý ume
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lec strhnúť udalosťami súčasného politického 
života. Nesmel sa, pravda, opovážiť napodobniť 
dvorné dámy z kráľovninho sprievodu, ktoré pri 
slávnostnej hostine po oneskorenom korunovaní 
kráľovnej zaliezly popod stôl a na jej počesť 
sedely pri jej nohách, ale vítaným  námetom bol 
mu dobrodružný osud lžiprinca Eduarda. Jeho 
stranníci korunovali ho v írsku, kráľovsky v y 
prevádzali do Anglicka, no v  prvom bojovom 
stretnutí s Henrichom VII. padol do zajatia a 
miesto trónu prijala ho milostivá kráľovská ku
chyňa. Toho tragicko-šťastného princa-kuchtíka 
zahral asi Tomáš na javisku a varecha v rukách 
huncútskeho pážaťa už sama je hotový smiech.

Vrcholom mohly byť ukážky zo speváckeho 
umenia. Každý z prítomných pridúšal v sebe 
chichot, keď Tomáš smelo spieval Dominus vobis- 
cum alebo prefáciu v  rytme i prifarbení hlasu 
všeobecne známej prítomnej vysokej duchovnej 
osobnosti a keď hádam ešte vážnejšie ako sama 
Eminencia posielal v nervy otriasajúcej kázni do 
pekla všetkých nenapraviteľných hriešnikov, po
vaľačov a vydriduchov.

Gentleman nemal už pri sebe nežné sestričky, 
mohol si aj zanezbedníčiť, a to tým smelšie, že 
„krotiteľ” prítomnosťou hádam samej kráľovskej 
Výsosti bol úplne odzbrojený.

Po takýchto výstupoch, ktoré ešte aj dnes na
robia starostí učeným hlavám, vieme si sami 
utvoriť úsudok o nadpriemerných schopnostiach 
nadaného chlapca.
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Prísny majster-krotitel musel sa teda urobiť aj 
hluchým aj slepým aj nemým a čoskoro uznať, že 
najmúdrejšie je neprejaviť neľúbosť a zabudnúť, 
najmä keď sa vysoké panstvo necítilo urazené. 
Ale niekomu inému zaliezol tento malý svrček do 
mozgu a neprestajne ho vyrušoval v  hodinách 
tichých zadumaní. Bola to Jeho Eminencia pán 
kardinál. Veľkí ľudia sa radi zahrajú na Opateru 
Božiu a často aj násilne berú do rúk osudy spolu
bližných. Má to svoju dráždivosť, krížom-krážom 
poprehadzovať koľajnice ľudí. Ale len ľudí dospe
lých a mocných! Lež venovať záujem chlapcovi, 
a to ešte z nižšieho stavu?

No márne mal pán kardinál tisíc iných a váž
nejších starostí. Svrček len húdol a húdol. Ako 
krásne, ako sebavedome stál dnes ten chlapec 
v  rade! Ako zreteľne a nezadŕhane odpovedal 
zasa lordom a grófom! A či nedávno pri slávnost
nej hostine nedal som sa sám strhnúť zručnosťou 
Tomášovou a nepozabudol som sa natoľko, že 
som susedom doslova spomenul: „Ešte sa dožije
me, že z toho chlapca bude veľký človek?” Tak si 
hútal kardinál. A hútal i ďalej. Vlastne, čo má byť 
z toho chlapca? Prešiel rok, prešiel i druhý. Aj 
tretí rok pážatskej služby chýli sa ku sklonku. 
Slnko zvoľna zapadá nad Tomášovým chlapčen
ským vekom. Treba myslieť na budúcnosť! A má 
sa aj jeho služba skončiť v novej rovnošate, v rov
nošate lokaja, vrátnika, komorného, alebo v uni
forme gardistu, strážmajstra, dôstojníka kráľov
ských vojsk? Na to Tomáš nemá postavy ani dosť
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tvrdých svalov, s tým by naisto ani otec nesúhla
sil. Konečne to by bolo toľko, ako zakopať vzácne 
hrivny. A mohol by za to on, kardinál, zodpovedať 
pred Bohom a ľuďmi, pred kráľom a vlasťou? 
Mohol by vôbec s čistým svedomím pripustiť, aby 
talent bol vydaný nebezpečenstvu zapadnúť?

Beda, ak sa nejaký plán zahryzie do mozgu. 
A ešte väčšia beda, ak sa plán začne dovolávať 
svedomia. Nieto tej moci, ktorá by mu odolala. 
Kardinál cíti priamo mravnú záväznosť vziať 
chlapcove osudy do vlastných rúk. A tak v jeden 
krásny deň sudca John More nájde sa zoči-voči 
s arcibiskupom v jeho paláci. Shovárajú sa o bu
dúcnosti chlapcovej.

John More s nábožnou mysľou počúva kardi
nálove chválospevy na syna. Jeho hrdosť rastie 
s každým vznešeným slovom. Ale keď dojde 
k veci, zasa len mlčí, a vari ešte nábožnejšie. 
Oxford, Oxford! — tak hovorí pán kardinál. — 
Škola, klasika, veda — plynie korytom budúcno
sti! To je všetko krásne! Ale jedno slovo svrbí 
londýnskeho sudcu, jedno slovo omáľa stále na 
jazyku. Chcel by sa opýtať, koľko to bude stáť 
a či jeho Eminencia vypomôže, lež prehltne to 
slovo — iste ošklivé a nemiestne v  arcibiskup
skom paláci — a súhlasí s návrhom.
• Tomáš pôjde do Oxfordu!

Kardinál nemohol veľkolepejšie prejaviť svoj 
záujem o Tomáša. Oxford — najstaršie a po vše
tky doby anglických dejín najchýrnejšie univer
zitné mesto. Na jeho vysokých školách, prevážne
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rehoľných, sústreďovaly sa najučenejšie anglické 
hlavy a malé mesto západne od Londýna po dlhé 
storočia držalo si nielen prvenstvo, ale priamo 
monopol britskej vedy a učenosti. Takmer všetko, 
čo stredoveké Anglicko dodalo europskej kultúre 
v klasike, filozofii, teologii a v  prírodných vedách
— v matematike, optike, hvezdárstve, lekárstve,
— vyšlo z Oxfordu, ktorý pre stredovekého an
glického občana bol zlatou bránou do začarova
ných krajov privilegovanej múdrosti a zázračným 
strojom na výrobu prelátov, doktorov, magistrov, 
profesorov a všetkého, čo s tými titulmi súviselo, 
nevynímajúc ani kacírov.

Tento stroj mal na sedem alebo desať rokov 
pohltnúť aj štrnásťročného Moruša a urobiť z ne
ho . . .  Naozaj, čo? Ani kardinál, ani otec, ani sám 
Tomáš na to v  prvej chvíli nemysleli. Však šidlo 
sa samo vykľuje z vreca, utešoval sa asi kardinál. 
A Tomáš išiel, spokojný a veselý, nedočkavý a 
roztúžený a vari aj trochu zvysoka pozeral na 
kam arátov z kardinálskeho paláca, ktorí nemali 
šťastia ísť na vysoké štúdiá a museli zostať — len 
v  Londýne!

Tomáš putoval tak trochu do neznáma. A prav
depodobne na tejto nepredvídavej nepremysleno- 
sti stroskotal kardinálov sen. Otec, ktorému ešte 
nevybili z hlavy myšlienku, že syn musí zdediť 
otcov úrad — aj drobný človek sa mnoho ráz 
s kráľovskou hlavatosťou pridŕža dedičnosti nie
len rodu, ale aj povolania — znova a znova sa 
pýtal, čo bude zo syna. A čokoľvek vymyslel,
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vždy bol zlej vôle, lebo to čokoľvek nebolo: 
praktický sudca, šerif. Dochodily zvesti, že syn 
sa ohromne učí latinsky a grécky, no akokoľvek 
boly zvesti lichotivé, chlapského sudcu iba nazlo- 
stily a iste nie raz posielal klasiku aj s jej profe
sormi a jej Oxfordom do paroma.

Vysoké štúdium totiž v očiach Morusovho otca 
okrem tohoto škaredého líca malo ešte škaredší 
rub. Tomáš býval pravdepodobne v arcibiskup
skom kolégiu, vedenom benediktínskymi rehoľ
níkmi. Tí, pravda, nekŕmili chovancov nasbieranou 
almužnou. Šilingy bolo treba posielať asi tak pra
videlne ako dnes, a na to jeho Eminencia ráčila 
alebo v rýchlosti zabudnúť, alebo sa v tej veci 
celkom spoľahla na sudcu Moreho, pochopiteľne, 
že len na jeho väčšie vyznačenie. No, keď Tomáš 
pri klasike zodral štyri razy viac topánok ako na 
arcibiskupských kobercoch a pán kardinál sa 
stále len spoliehal na otcovskú hrdosť, m iera bola 
dovŕšená: tretí rok Morus už neputoval do milo
vaného Oxfordu. Otec mu našiel miesto na lon
dýnskej právnickej škole New Inn, z ktorej ne
skôr prešiel Tomáš na vysoké právnické učilisko 
Lincoln's Inn.

Tomáš pobudol na oxfordskej univerzite iba so 
dva roky. Ochutnal klasiku — gramatiku podľa 
Prisciána, rétoriku podľa Quintiliána a Cicera a 
dialektiku podľa Aristotela. Zahryzol do matema
tiky, geometrie, muziky a astronomie. Bola to 
vlastne iba príprava ku vyšším štúdiám filozo
fickým a bohosloveckým, no ku tým sa Morus
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v Oxforde už nedostal. Ale aj popri tom, že filo
zofia a bohoslovie zostaly mu iba ďalekou hud
bou, neboly oxfordské roky stratené. Ba chceli by 
sme im pripísať priam rozhodujúci význam. Z viac 
príčin.

Mladík — áno, Morus je už pomaly sedemnásť
ročným mladíkom, a nie chlapcom — prešiel, po
vedali by sme, strednou školou a osvojil si stredo
školské vzdelanie. Nevyzdvihovali by sme na
toľko vtedajšiu vzácnosť, že plynné rozpráva a 
píše latinsky a že sa už nestratí ani v gréckych 
klasikoch. Latinské rozbehy na Parnas neprekra
čujú hranice priemerných študentských básnic
kých pokusov. Čoho si však treba dôkladne všim
núť, je vnútorný súvis medzi tým mŕtvym kapitá
lom a svetom, v ktorom sa dá kapitál oživiť a 
mnohopercentne zúžitkovať. V tých rokoch ešte 
ani Tomáš sám nemohol dostatočne oceniť svoje 
vedomosti a otec ani len netušil, že syn si s pa
pierovými listinami o pokroku vo vedách prináša 
aj duchovné svedectvo o štátnom občianstve 
v troch rozličných vekoch alebo, ak chceme, zá
zračný kľúč od troch obrovských kultúr.

Patril mu staroveký antický svet. Poznal ho už 
takmer celý a na dosah ruky mal ostatok. S poci
tom istoty mohol hocikedy siahnuť za úzkostlivo 
sbieranými rukopismi a najnovšími knižnými vy
daniami. Bez námahy mohol kriesiť poldruhatisíc- 
ročné múmie a s pôžitkom čítať ich básne, eposy, 
divadelné hry, satiry, vnoriť sa do ich dejín, spô
sobu života a nie na poslednom mieste prežuť ich
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životnú múdrosť, filozofiu. Ako starého známeho 
mohol si pozvať k sebe na návštevu vzkrieseného 
antického človeka-pohana, chvíľami oduševne
ného najkrajšími ľudskými ideálmi, niekedy aj 
veriaceho v bohov a v Boha, tušiaceho aj ne
smrteľnosť duše, ale poväčšine bezmocne, slaboš
ský podliehajúceho nie najšľachetnejším sklonom; 
mohol sa s ním priateľsky popriečiť a naučiť sa 
od neho všetkému krásnemu a odsúdiť na ňom 
všetko mrzké. A pri rozlúčke s ním mohol mu 
s účasťou stisnúť ruku a podúmať si nad ním: 
Hľadal si pravdu, no nenašiel si ju celú, a ani tú 
trochu neprijal si úprimne. Preto si večne vzdy
chal po vykúpení, po šťastí, ale svetobôľ v tvojich 
knihách a hniloba v tvojich hroboch dokazujú, že 
si nenašiel to, po čom si túžil. Aká škoda, že tvoja 
Od prírody šľachetná duša neuvidela chvíle, keď 
Cesta, Pravda a Život chodil po zemi.

Patril mu aj svet druhý, krajší. Bol ešte pred 
ním zapečatený, ale už nakukol do neho a už bol 
jeho. Makrokozmický svet, ktorého mikrokoz- 
mickým obrazom bolo jeho vlastné vnútro, mocný 
hlas a šum a šepot štrnástich storočí, ktorých 
ozvena jemne otriasala jeho bytosťou. Latinským 
vzdelaním sprístupnily sa mladému Morušoví ne
vyčerpateľnými bohatstvami nabité siene tej bu
dovy, ktorá mu od detstva tak prirástla k srdcu: 
budovy katolíckej Cirkvi. Sprístupnila sa mu 
kresťanská pravda a múdrosť, pravda a múdrosť 
zjavená, pravda a múdrosť Božia. Miloval ju  ná
ruživo, skôr ešte ako ju dôkladne poznal, a chcel
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ju  dôkladne poznať, aby ju  mohol milovať ešte 
náruživejšie. Nateraz z vôle otcovej lúči sa so 
svojimi kresťanskými láskami, ale už vie o nich, 
už videl ich tvár, už sa ich nezriekne, nemôže 
zrieknuť. Pri prednáškach a duchovných rozhovo
roch jeho profesori a vychovávatelia často cito
vali výroky sv. Otcov a tak Tomáš už počul
0 veľkých Pavloch, i Augustínoch, o Baziloch
1 Hieronymoch, o Tomášoch i Bernardoch, a teraz 
nemôže, nechce ich zabudnúť. Odkladá ich, ale 
len predbežne, lebo nájde si ešte, musí si nájsť 
chvíľu, keď sa k nim vráti.

A tretí svet? Vari taký už ani nemohol jestvo
vať! Ba hej, jestvoval! Bol ešte mladý, iba nedávno 
zrodený a ešte ani nie celkom pokrstený, ale živý 
a za Morušových čias už mocný, svetoborný a 
svetotvorný razom. Kasta svetoobčanov bez vlasti 
a národa, všade doma a doma nikde, kasta hľa
dačov, čo s hyenickou vyhladovelosťou vyhrabali 
z útrob zeme m ŕtvy predkresťanský koštiaľ a 
smrteľne sa zaľúbili do jeho zaváňajúcej belosti 
a slohovej štíhlosti. Vo svojej až nepríčetnej dra
vej zaľúbenosti zdvihli ho do výšky ako zástavu, 
ako heslo novej doby a ako zlatému teľaťu klaňali 
sa vekami dávno odplavenému pohanovi. Azda 
preto, že v ňom zbožňovali seba. Lebo kým kre
sťanskí školastici, filozofi a teologovia, leteli vo 
svojich hlbočižných metafyzických úvahách vždy 
výš a výš k Bohu a od Boha zasa vracali sa k člo
vekovi, zatiaľ humanisti — lebo oni to boli — 
poväčšine sústreďovali sa na človeka, na jeho
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život a dejiny a z človeka utvorili si aj boha. 
Š obdivom pohanskej krásy nanucovali svetu aj 
pohanské smýšľanie a zobúdzali v ňom kresťan
stvom utíšené pohanské chúťky. Ponad to sa, 
pravda, mlčky prechádzalo a svetu do očú sa 
hádzal zlatý prach učenosti, vedy a všeobecného 
poznania, ktorým sa mala vynútiť autorita a vy
bojovať prevaha nad vládnucou kresťanskou ško- 
lastikou. Podarilo sa im naozaj strhnúť na seba 
vodcovstvo a kto chcel v tom čase niečo zavážiť, 
musel sa k nim aspoň vonkajškom pridružiť.

Za Morušových študentských čias prvé opoje
nie sa už bolo vyparilo a začínalo sa smýšľať 
triezvejšie. Konečne od samého začiatku nie 
všetci humanisti boli otvorenými odporcami kre
sťanstva. Mnohí sa zakuklili iba do kritického 
postoja voči viac ako tisícročnej tradícii. Ba nie
ktorí usilovali sa nájsť most medzi humanizmom 
a kresťanstvom. Boli oduševnenými humanistami., 
ale spolu aj úprimne veriacimi kresťanmi, ktorí sa 
nikdy ani v  zásadách ani v živote nespreneverili 
dedičstvu otcov. Záhadný Erazmus Rotterdámsky, 
nekorunovaný kráľ humanistov na rozhraní XV. 
a XVI. storočia, ostro vysmievajúci slabosti stre
dovekej Cirkvi, no nevyzpytateľne zdržanlivý 
v konečnom úsudku o nej, chcel asi držať v rukách 
všetky složky humanizmu, lež ku koncu života 
vybadal, že dvom pánom skutočne nemožno slú
žiť.

Morus prekonal v Oxforde noviciát pokrsteného 
humanizmu. Pod vedením svojich profesorov-kňa-
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zov stal sa znalcom a obdivovateľom starovekej 
literatúry a dávneho umenia, ale neochladol ani 
voči Cirkvi a jej zvykom. Osvojil si antický smy
sel pre krásu, ale aj kresťanský život zachytával 
ho svojou životnou plnosťou a pravdivosťou. Jeho 
správanie sa, výstup a reči boly podvedome ov lá
dané rytmom antickej zladenosti, ale v jeho kroku 
a postoji nebolo grécko-rímskej, no kresťanstvu 
tak cudzej namyslenosti. Nečudujeme sa, že 
v luxusnom sprievode klasického vzdelania a 
kresťanskej skromnosti mohol hocikedy vtiahnuť 
do hrdých brán učenej Europy, najmä keď sa aj 
filozoficko-bohoslovecky doškolil. Európa bola 
ochotná prijať ho takého a neskôr ho spriatelené
ho so samým Erazmom aj prijala s otvoreným 
náručím.

Mohli by sme si myslieť, že Morus si už nič iné 
neodniesol z Oxfordu, alebo aspoň, že všetky 
ostatné hodnoty z Oxfordu mohly by byť už iba 
paberkami popri obrovskej cene klasického vzde
lania. No vyvarujm e sa prenáhlenosti a bez na
štrbenia vlastnej dôstojnosti smelo povyvracajme 
vrecká svojho nedokončeného bakalára.

Sme prekvapení! Objavujeme poklad, skrytý, 
nenápadný, no nekonečne cennejší ako všetko 
klasické vzdelanie: Tomáš sa vracia do otcovské
ho domu s čistou mladosťou, so zdravými život
nými zásadami a správne usmerneným, ba priam 
už zoceleným charakterom.

Mladík prešiel kňazskými rukami, a prácu 
týchto kňazských rúk bolo na ňom badať. Prvý
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raz dotkly sa ho v dome kardinála Mortona. Kar
dinál sám životom hlboko prežívanej viery zaoral 
mocnú brázdu do vnímavej duše mladíkovej. Tu 
jeho duch, očarovaný hudbou kresťanskej doko
nalosti, prvý raz rozpial krídelká do závratných 
výšav, tu jeho detinsky nevinné srdce cítilo sa 
blízko pri svojom Bohu. Neskôr Morus sám, oce
ňujúc pobyt v arcibiskupskom paláci, nenachádza 
slov chvály a obdivu pre svojho vzneseného pána 
a nevie mu byť dostatočne vďačným za poklady 
nábožnosti a skúseností, ktorých nahospodáril 
v  jeho dome. A zdá sa nám, že ešte večer po 
skvelom vianočnom výstupe vidíme malé páža 
pred tichým nočným bohostánkom domácej ka
plnky kardinálovej v  zimnično-dôvernom rozho
vore s poníženým Väzňom v hostii, a musíme 
myslieť, že nie sme ďaleko od skutočnosti.

V Oxforde zas len kňazské ruky prevzaly pod
dajnú dušu a stvárňovaly ju ďalej. Život študenta 
v  stredovekom kolégiu plynul v  znamení discip
líny. Dnes pochybovačné krútime hlavou nad 
denným poriadkom mladých ľudí, ale bol skutočne 
prísny. Vstávalo sa pred piatou, od 5.—6. boly 
pobožnosti, od 6.—10. práca a štúdium; o 10. 
skromný obed a zasa práca do piatej. Nasledovala 
večera, podobná obedu a po nej práca do deviatej 
alebo až do desiatej hodiny. Potom si žiaci mohli 
na pol hodinu poskákať, aby si na noc vlastným 
teplom vyhriali posteľ.

Takúto regulu zažil aj Morus a dôsledne zacho
vávaný denný program je tým tvrdým dlátom,
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ktoré pravidelne, bez prestania kreše mladé cha
raktery.

Popri tom mal Tomáš v  radoch svojich vycho
vávateľov osobitného kňaza-priateľa, ktorý možno 
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť samého mla
díka, prípadne na odporúčanie arcibiskupského 
protektora alebo pre príbuzenské vzťahy k rodine 
sudcu Moreho bol zasvätený do všetkých tajom
stiev rozvíjajúcej sa duše a skutočne otcovsky 
viedol mladého priateľa úskalím nebezpečných 
rokov. Akiste už v týchto rokoch bol jeho du
chovným otcom humanista John Colet, s ktorým 
sa neskôr zasa stretne v Londýne.

Aj vlastný otec Tomášov možno nevedomky 
alebo nie práve s najšľachetnejším úmyslom vho
dil v  týchto rokoch svoju hrivnu do jeho duchov
nej pokladničky. Poznáme už Moreho neochotu 
vyhadzovať peniaze na synovu klasiku a neču
dujeme sa, že študent býval dlhé časy bez groša. 
Sám svätý sa priznáva, že v  tom čase zakúsil naj
viac núdze. Na každú maličkosť musel prosiť 
peniaze od otca. Ale nikdy nezazlieva otcovi prís
nosť. Naopak! Bol mu za ňu vďačný celý život. 
Prázdne vrecko ho chránilo pred pokušením már
niť čas nebezpečnými zábavami a mohol sa celou 
dušou venovať štúdiu.

Konečne neslobodno zabudnúť na priateľov- 
spolužiakov. Všade sa nájdu mladiství zloducho
via, ktorých rozkošou je zvábiť neskúseného no- 
váčka do kruhu predčasných stroskotancov života. 
Morus sa im pudovo vyhýbal a šťastlivou rukou
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vybral si priateľov seberovných. Pravda, aj on 
ako mladý študent zažil mladícke fantázie. R. 1519, 
teda už ako dospelý človek a vzorný otec rodiny, 
píše istej dáme Alžbete ľúbostnú báseň, v ktorej 
ju  uisťuje, že ako ju  miloval pred 25 rokmi, tak 
ju  miluje aj teraz, ale ako vtedy jeho láska k nej 
bola čistá, tak je čistá i teraz a zostane čistou 
navždy. No, jeho vzletný um vždy vie utíšiť city 
a fantáziu a v študentskom krúžku, v ktorom sa 
sdružili jemu podobne smýšľajúci mladíci, kŕmil 
si ducha najšľachetnejšími ľudskými ideálmi. Nie
koľko zachovaných Morušových básničiek z tých
to rokov prezrádza priam ich asketické zamera
nie. Aký vážny, až m ravokársky duch vanie napr. 
z týchto jeho veršov:

Náhlo ti k záhube večnej?
Utekáš pred žiarou svetla?
Kúpele, víno a rozkoš
Zrýchlia ti cestu do pekla!

Keď sa Tomáš vracal z Oxfordu, je už v pod
state dobudovaný, vyrovnaný so sebou a do bu
dúcnosti odnáša si takmer ucelený, vážny životný 
názor. Dalo by sa otcovi vyčítať, že odvolaním 
Tomáša z Oxfordu pozbavil ho perly, ktorú si 
Evanjelium a po ňom celý opravdivý kresťanský 
svet nadovšetko váži, duchovného alebo rehoľné
ho povolania. Lebo ako dohotovený doktor filo
zofie a teologie bol by iste zakotvil v tom prísta
ve. No dnes, keď už vidíme celý Morusov život, 
odpustíme otcovi jeho krok, z akýchkoľvek po
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hnútok ho urobil, a s uspokojením si povieme: 
Dobre je tak, že vyššia Prozreteľnosť triumfovala 
nad prozreteľnosťou kardinála-protektora.

*

Mladého Tomáša násilne vytrhli z vychováva- 
teľských kňazských rúk. Ale Boh si už nedá vziať 
dušu, o ktorej vie, že jej je úprimnou radosťou 
byť božskou korisťou. Preberá Tomáša do rúk 
vlastných a odteraz je on sám jeho veľkým peda
gógom.

Návratom z Oxfordu vstupuje Morus do bez
prostrednej školy božej. Poznáme veľmi dobre 
lekcie, ktoré dáva Boh. A rovnako dobre vieme, 
že práve od svojich vyvolených miláčkov čaká 
a požaduje najviac. Je  výsadným právom lásky, 
že môže žiadať obete. A je výsadným právom 
lásky božej, že môže žiadať obete aj nadľudské.

Dávno to bolo, čo Tomáš stál prvý raz pri obet
nom oltári. Dávno, keď sa Bohu zaľúbilo povolať 
mu matku. No vtedy ľudia pomáhali zabúdať a pri
dŕžali, aby neklesol. Dnes je ponechaný na seba 
a oporou, jedinou, stáva sa mu Boh. A táto opora 
je spoľahlivá.

Treba si uvážiť viac okolností, aby sme spolu 
s Tomášom prežili veľkosť jeho obety druhej, 
obety, ktorej ábelovský dym niesol sa k božiemu 
trónu pri jeho návrate z Oxfordu. Bola to iba 
rozlúčka? Bol to odchod, spríjemnený veselým 
rozlúčkovým večierkom, a potom už bolo všetko 
dobre? Aj keby! Predsa by bolo bývalo tvrdé roz
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lúčiť sa viac-menej navždy s mladými a dospelými 
priateľmi a s obľúbenými klasickými štúdiami.

Ale to bolo viac, to bol pohreb! Pohreb krás
nych snov mladého idealistu. Ak sa na strednej 
škole študuje svedomite, študuje sa nielen pre 
vedu samu, ale v prvom rade preto, že duša je 
meravo zahľadená do budúcnosti. Aj Tomáš sní
val. O konci štúdií, o plnosti filozofickej a teolo
gickej vedy, o slávnostnej promócii, o kariére, 
akú urobí vo vedeckom svete, o miliónoch iných 
vecí, čo sa mu zjavovaly na ďalekých obzoroch. 
Naraz sa dovalí víchor, a sbohom, zámky vybá- 
jeného šťastia, sbohom, najkrajšie rozlety mlado
sti! Ťažko je v ľudskom oku objaviť pálčivejšiu 
slzu, ako býva slza junáka, hádžuceho hrudu do 
hrobu rozbitých nádejí svojho najvnútornejšieho 
ja. Je  to, ako by mladosť pochovávala seba samu.

Pravda, aj na túto bolesť by sa našiel liek, keby 
sa za hrobom dalo len tušiť vzkriesenie. Ale čo 
môže ešte dať skúpa budúcnosť, keď prítomnosť 
bezohľadne shabala všetko? Znechutený Tomáš 
premýšľa na posteli, díva sa tupo do večerného 
šera. Fantázia mu divými písmenami maľuje pred 
očami strašné kontrasty: klasika — a právo, báseň
— a paragraf, slobodná filozofia — a otročenie 
mŕtvej litere. Nevyzváňa to ozvenou nesmieriteľ- 
nej dvojice: život — a smrť? A živý Tomáš sa 
kŕčovite spiera pred mŕtvym strašiakom nastá
vajúcich dní.

No otec chce! Chce, aby nechal bohoslovie a 
študoval právo. Chce rozhodne, veliteľský, možno
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aj za cenu krvných a rodinných sväzkov medzi 
otcom a synom. Ale čo otca do jeho budúcnosti? 
Je  vari sprostákom, ktorý si sám nevie rady a 
s ktorým musí mať prácu otec? Má už svoje roky 
a má už svoj rozum, má, áno — a Tomáš si to 
vášnivo zdôrazňuje — má právo určovať si život
né šťastie sám! Prečo mu ho iní rušia, prečo mu 
iný nanucuje svoju vôľu? Nie, nepopustí! Vidno, 
tne sa do živého a struna je napnutá do prasknu
tia.

Rozpor medzi rodičovskou neúprosnosťou a 
synovskými túžbami končieva katastrofou, keď aj 
nie celoživotnou, ale iste mnohoročnou. Urazené 
rodičovské veličenstvá sa stávajú ukrutnými, ne
milosrdnými, ako by nikdy neboly poznaly svoje 
dieťa, a dieťa v pocite ukrivdenosti sa uzavrie, 
odcudzí, ako by ho ani nebola vlastná mať mala. 
Tomáš to tuší, ľaká sa toho, a vzápätí rozzvučia 
sa v ňom všetky šľachetné žilky, ktoré tak svedo
mite ladil v Oxforde. Vždy mal rád svojho otca, 
aj chvíľková citová vzbura proti nemu sa mu, ani 
nevie ako, nečakane prevalila z hrudi do mozgu. 
O tca si aj teraz ctí a vie celkom určite, — pove
dali mu to v Oxforde a sám to porozumel — že 
je najmúdrejšie v celom živote poddať sa impe
ratívom božím, aj keby boly aké nevyzpytateľné. 
Tým viac, keď je tu boží imperatív jasný: Poslú
chaj svojho otca! Konečne, utešuje sa Tomáš, 
netreba zúfať. Boh máva pre nás aj tajné prekva
penia, a mladík krotne a popúšťa. Zostane v Lon
dýne.
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Stredoveký Londýn nebol tým mamutom ako 
dnes. Asi stotisíc obyvateľov za časov Henricha 
VIII. túlilo sa v domcoch, skrčených v úzkych 
uličkách okolo hlavných budov starého City, 
z ktorých na východe vynikal Tower, mestská 
pevnosť a spolu aj štátne väzenie, a na pár kilo
metrov na západ symetricky s ním Temple, najprv 
templársky majetok, potom vlastníctvo advokát
skeho sdruženia. Asi uprostred tejto čiary na 
sever od Temže stál starý chrám sv. Pavla, na
novo vystavaný po požiari r. 1666, a stará radnica 
z r. 1411. Na západ od City rozprestieral sa West- 
minster, sídlo kráľa a arcibiskupa a štvrť šľachty, 
duchovenstva a učencov. Tu sa odveký dívaly na 
seba starobylé westminsterské opátstvo a ríšsky 
parlament, tu sa hrdo vypínal kráľovský palác 
a tu stála známa westminsterská hala z r. 1399, ku 
ktorej sa lepily súdne siene a právnická štvrť 
Lincolns-Inn, Morušová životná aréna za jeho 
právnických štúdií a advokátskeho účinkovania.

Teda zapíše sa na právo, chodí na prednášky 
a vytrvanlivo nabíja do seba suché právnické 
paragrafy. Najošúchanejšie kódexy z rímskych 
čias a nesčíselné charty domáceho práva anglické
ho mrví práve tak svedomite, ako kedysi latinskú 
gramatiku alebo Cicerove reči. Dobre, bude sud
com. Šerifom v  niektorej londýnskej štvrti ako 
jeho otec. Bude sa denne vláčiť do úradu a roz
dávať spravodlivosť drobným ľuďom. Aj to je 
niečo krásneho! Bude sa rozčuľovať nad ľudskou 
biedou, obmedzenosťou a neústupnosťou. Aj to je
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niečo zaujímavého, ba možno aj príťažlivého. 
Varietas delectat, rozmanitosť baví, učil sa ne
dávno. A p red sa . . .

A predsa zdá sa nám, že Morus nenašiel šťastia 
v novom životnom povolaní. Jeho duša zamĺkla 
a akosi neprirodzene mlčí za celého päťročného 
štúdia. Tichá melanchólia a skrúšená odovzdanosť 
do vôle otcovej a do vôle božej boly ako by sto
pou, ktorú mu v charaktere zanechala otcova ne
ústupnosť. Vari sa predsa nevedel smieriť s novým 
životom?

Tu i tam prežíva radosť z práce, milosrdnú 
životnú almužnu všetkých otročiacich knihomo
ľov, a radosť z vernosti k povolaniu. Naplní sa 
vnútornou hrdosťou, keď myslí na kapitána zá
morskej lode, ktorý zostáva na mieste aj vtedy, 
keď búrka trieska a zúrivo láme mŕtve i živé sily. 
Kapitánom je on! Kamkoľvek ho postaví Prozre
teľnosť, tam bude! A keď prvý raz nazpamäť od- 
recitúva celú Veľkú chartu slobody, blaží ho ne
opísateľne sladký pocit z dobre vykonanej práce. 
Pracuje, lopotí do úmoru, teda tvorí. Je  predsa 
v  istom smysle umelcom; osvojená látka je jeho 
dielom.

Aj vydarené skúšky, tajná závisť kolegov a 
úprimné gratulácie profesorov vzpružia ho vždy 
nanovo, aj otcova spokojnosť je mu odmenou, ale 
nie je to ten dávny vzlet! To jeho umenie nie je 
klasikou a má čudnú príchuť primitívneho škrip- 
costroja. Vždy je ako by vtáčik v  klietke a pre
často s odstrihnutými k ríd lam i. . .
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A ubolená duša Tomášova vari prvý raz celým 
vnútrom prežíva aj potrebu a spolu aj nadzemskú 
silu modlitby. Znova hodí svoje osudy do rúk 
božích, a božia Prozreteľnosť dokáže, že vie tri
umfovať nielen nad prozreteľnosťou kardinálovou, 
ale aj nad vypočítavosťou otcovou.

Čím iným zaujíma sa ešte Tomáš v  týchto 
dlhých rokoch okrem právnického štúdia? Nena- 
chodíme nič pozoruhodnejšieho. Žije bez osobit
ných priateľov, bez spoločnosti. Trochu tak samo
társky. Bočí od študentského i mestského ruchu 
a ukrýva sa ešte aj pred najbližšími. Je  zbitý 
macošským údelom? Prežíva čierne dni svojho 
života? Trýznia ho pochybnosti vo viere, stráca 
pôdu pod nohami, priveľmi ho vábi ľahtikársky 
život kolegov? Alebo sa bojí výsmechu, že vy 
padol z Oxfordu? To sú otázky, na ktoré by sme 
radi mali odpoveď.

Jednu cestu veľmi dobre pozná, jedna cesta mu 
čoskoro prirastá k srdcu. Cestička ku londýnskym 
kartuziánom. Mnísi tejto prísnej rehole, utiahnutí 
od sveta v samotárskych celách, posväcovali čas 
modlitbou a prácou. Dni, mesiace, ba aj roky vy
držali shrbení nad zožltnutými pergamentami a 
odpisovali ich pre vlastné i cudzie potreby. Tak 
sa aj v  zamlklych celách kartuziánskych udomác
nila klasická a kresťanská učenosť a v kláštornom 
zátiší skrýval sa nejeden vynikajúci teolog alebo
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humanista. V nádherne vystrojených knižniciach 
hromadily sa skutočné poklady umeleckého a ve
deckého sveta a mnohá kartuziánska bibliotéka 
bola priam múzeom umeleckých klenotov a lite
rárnych rarít.

Za múrami londýnskeho kartuziánskeho klášto
ra našiel si Morus hŕstku učených priateľov a 
s nimi sa vo voľných chvíľach oddával vytúženým 
bohosloveckým štúdiám. Naveky ho trápil smäd 
po hlbokej vede dávnych cirkevných Otcov a nov
ších školastikov a naveky sa sústreďovaly jeho 
záujmy na osudy kresťanskej myšlienky, zasiatej 
do sŕdc božským Zakladateľom kresťanstva. Boly 
to vlastne tie isté poryvy, ktoré opätovne potria
sajú vnútrom katolíckeho vzdelanca každej doby 
a ktoré opätovne nutkajú prísť veciam na koreň 
a priam nahmatať pravdu.

Morus chcel zaveslovať na hlbiny kresťanskej 
dogmy a skutočnosti, aby sa už nespoliehal iba 
na autoritu iných — učiteľ tak povedal —, ale aby 
sám rozumel, čo sa rozumieť dá, a sám si vedel 
odôvodniť svoju kresťanskú vieru a život. Chcel 
byť veriacim z presvedčenia. Jeho otvorená myseľ 
nezniesla tmy, záhad a problémov. A jeho mate
matický duch miloval vo všetkom, aj v nábožen
ských a svetonázorových otázkach, isté rozlúšte
nie s jasným, nápadne zdôrazneným záverom, na 
ktorom sa nedá nič meniť. Chcel mať naporúdzi 
jasnú odpoveď pre seba a pre každého, komu by 
teraz alebo v budúcnosti prišlo na um usmiať sa 
nad jeho náboženskými zásadami alebo úkonmi.
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Viem, čo verím a čo robím. Robte si aj vy svoje 
a nemiešajte sa do mojich krámov!

V Oxforde bol už načal a teraz snuje pomaly 
napred nitku svojho filozofického a teologického 
vzdelania. S kartuziánmi priamo srastá. Posledné 
roky svojich právnických štúdií aj býva u nich 
a spolu s nimi preberá knihu za knihou, číta, štu
duje, poradí sa, poshovára, podebatuje si s od
borníkmi, a o niekoľko rokov bude mať v hlave 
toľko bohosloveckých vedomostí, že by mohol 
závodiť s nejedným diplomovaným doktorom bo
hoslovia. Londýnske duchovné veličiny prijímajú 
ho za člena krúžku, usilujúceho sa o obnovu a 
povznesenie duchovných vied. Jeho profesor 
gréčtiny Grocyn, farár v istom londýnskom kosto
le, pozýva ho do svojho kostola prednášať pred 
vyberaným publikom o ťažkom Augustínovom 
diele De civitate Dei, O božom štáte. Tie histo- 
ricko-filozofické úvahy podáva mladý Morus tým 
oduševnenejšie, že svätý Augustín, veľduch, kto
rý  sa tak namáhavo prebíjal k pravde a k šťastiu, 
ten titanský stvárňovateľ stredovekej učenosti a 
pobožnosti, je  jeho duchu veľmi blízky.

A ešte čímsi trávi čas.
Keď mu popri právnických a bohosloveckých 

štúdiách zostáva ešte voľná chvíľa, venuje ju už 
celkom sebe. Tomáš miluje hudbu a v  týchto 
egyptsky suchých rokoch husle sú mu májovou 
rosou s neba. Nevieme, kedy vzal prvý raz do rúk 
ten anjelský nástroj — či len v Oxforde a či už 
pred ním — a nepokúšame sa tvrdiť, že bol zá
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zračným umelcom. Možno bol. Ale po celý život 
chytá husle a to by nasvedčovalo, že jeho rukami 
vyčarené zvuky na nástroji bývaly vernou ozve
nou jeho duše. Do štyroch strún a do sláčika 
vdychoval život, svoj vlastný osud, celé dejiny 
svojich radostí a bôľov, a tak sa dlhé hodiny 
vedeli rozprávať s najlepším porozumením, ako 
najdôvernejší priatelia. Nezabudnuteľné chvíle! 
Tomáš zvoľna míkne a vedenia ujíma sa zázračný 
priateľ. Zhladí, zjemní, pretvorí do strún vkladané 
ťahy a nepostihnuteľný tanec prstov, posvätí ra
dosti a povznáša bôle a v  čarovných zvukoch 
prelieva nazpät do darcovej duše prúdy útechy 
a uspokojenia. Kus po kuse kmáše zo srdca aj 
posledný tŕň a uspatého umelca, ľahkého, pre
siaknutého fluidom opojnej hudby unáša do nad- 
smyslových sfér jasu a pokoja. Potom razom dvo
je strún — struny husieľ a struny Morusovho 
srdca — prestane sa chvieť a vracia sa všedná 
skutočnosť. Vypudené bôle znova padajú do duše.

*

Až sudcovský diplom na konci štúdií stavia ho 
ako-tak na nohy. Má dvaadvadsať rokov, vstu
puje do života. No úplnej istoty nenadobúda. 
Stále badať na ňom bezradnosť. Habká, hľadá, 
skúša a chytá sa toho, čo sa mu samo podhodí.

Skvelé vysvedčenia a sami profesori ho chcú 
pripútať k ústavu a ponúkajú mu zamestnanie. 
Tým skôr, že už za svojich štúdií ako výpomocná 
sila s úspechom prednášal právo na právnickej
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škole vo Furnivalľs Inn. Má prijať profesúru? Stať 
sa pedagogom? Nie a nie sa rozhodnúť. Pokúša sa 
postaviť na vlastné nohy a na otcovo naliehanie 
začína advokátsku činnosť. Kde sa len konečne 
uchytí?

Boj o mladého advokáta vyhráva jeho kance
lária. Ešte stále nenašiel života v  paragrafoch a 
život, ktorý ho ovieval v univerzitných kruhoch, 
sa mu bridil. Nepostihol ešte krásu apoštolátu 
medzi akademickou mládežou. Videl iba jej kreh
kosti, jej nízke nočné túlania a s hnusom utekal 
odtiaľ, kde mal byť radšej rozumným radcom, 
láskavým pomocníkom, ráznym lekárom. Nezba
dal, že aspoň polovica z jeho poslucháčov nie je 
zlá, ale iba bezradná, nevedomky vťahovaná do 
ľahkomyseľného zaháľania a bezstarostného vy
žívania. Nezbadal, že tam bolo treba iba za mak 
záujmu a niekoľko priateľských slov, a bol by 
mal okolo seba kŕdel nevinných, oduševnených 
mladých sŕdc. No, v Morušoví nebolo vodcov
ských sklonov, nevedel loviť v študentskom tra
sovisku, ako o tri desaťročia neskôr žobravý 
študent z Loyoly na univerzite parížskej. Morus 
videl iba bahno a stále bojazlivejšie sa mu vy
hýbal. A zároveň stále tesnejšie zapadal do advo
kátskej kancelárie, medzi svojich ľudí.

Začína tam skromne, nesmelo. Ale pomaly sa 
mu oči s úžasom otvárajú. Nemôže už byť slepý, 
nemôže nevidieť. Aký to celkom iný svet! Aká tu 
plnosť života! To nie je stuchlá starina zo škol
ských lavíc, ale svieži, čerstvý, teplý, ba až ho
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rúci, páliaci život. Vlastne ho ešte nikdy nevidel 
prúdiť tak bezprostredne a takým dravým tokom. 
Za pár krátkych mesiacov má už v stolovej zá
suvke úplný živý inventár ľudských náruživostí 
a ľudskej biedy. Hrabivá ľudská nenásytnosť 
s králičou plodnosťou plodí nepodarených mrzá
kov. Ako by už ani zákonníky nestačily s menami 
pre najjemnejšie odtienky nespravodlivosti, kriv
dy, útlaku, nelásky. Podvody, klamy, vydierač- 
stvá, ukrutnosti pretkávajú sa s požívačnosťou, 
a bezhraničným darebačením. Mladý advokát sa 
zhrozí, no keď do naha odhalí úbožiaka pred 
sebou, nájde pod hrubou kôrou vonkajšej drsno
sti vždy srdce, skuvíňajúce, trpiace. Pri prvej 
krádeži skriví sa mu tvár a mráčik pohoršenia 
prelietne mu čelom, ale keď máva prečastú prí
ležitosť zahľadieť sa do vychudnutých líc mest
ských žobrákov a keď pod špinavou, zle poláta- 
nou hábou priamo cíti trasľavé hnáty, duša mu 
mäkne a mimovoľne napĺňa sa súcitom — k člo
veku. Neuvedomuje si ešte celkom, ale už badá, 
že tí ľudia — všetci, ktorých prijíma jeho kance
lária — sú mu blízki, sú jeho bližní, jeho bratia, 
trpiaci, jedni tak, druhí onak, no všetci potrebu
júci pomoci, všetci dožadujúci sa jeho spravodli
vosti, útočiaci na jeho dobrotu, súcit.

Nemá ich milovať? Nemá sa im dať celý?
A ako sa im rozdáva, ako im delí so spravodli

vosťou aj dobrotu, po kuse, akoby po krajci 
mäkkého chleba, cíti, že tej dobroty a lásky musí 
mať veľa, nekonečne veľa, aby vystačil pre kaž
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dého aspoň omrvinkou. Musí byť nabitý, prešpi
kovaný dobrotou. Musí byť dobrý.

A raz len — bolo to vtedy, keď prvý zachrá
nený klient bol mu práve vyslovil vrelú vďaku 
za pomoc, alebo vtedy, keď pred súdom bol 
úspešne poukázal, že vinený zlodej mal iba 
z núdze dlhé prsty, ale sa vraj chce skutočne na
praviť, ak ho nepotrescú zvyčajnou tvrdosťou, a 
zlodej sa mu na mieste odvďačil úprimným po
hľadom — raz len pri návrate zo súdnej siene 
pocítil na svojej tvári mäkkosť teplého úsmevu. 
Áno, smeje sa mu konečne aj tvár, lebo už dávno 
smiala sa mu vymenená duša. Teda predsa ožil 
starý, dávny veselý Tomáš!

Tak sa stalo, že Morusovo slovo bolo teplé ani 
koláč, bo vychádzalo ešte z teplejšej duše. Moru
šová rada múdra a spravodlivá, bo korenila v po
rozumení a v účasti na cudzom nešťastí. Čo ne- 
zmohly štúdiá, ani pochvaly, ani diplomy, čo 
márne chcela pričariť ľady roztápajúca hudba, to 
poľahky dosiahla ľudská bieda. Chcel ju hojiť, 
byť jej lekárom, a pritom vyliečil seba. Nevedom
ky dotkol sa nevyčerpateľnej, obrodzujúcej sily 
zeme a jej úbohých detí, jej večne blúdiacich, 
večne hladujúcich a hľadajúcich davov, a vzkrie
sil v sebe kus božskej dobroty, lebo aj jemu bolo 
ľúto zástupov.

«

V advokátskej kancelárii a v súdnej sieni pri
šiel Morus do styku s davom. A dav je bytosť;
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Osobitná, živá, vyššia ako jednotlivec. Má svoju 
dušu, svoj rozum, a hlavne svoje priania a túžby, 
svoje city a náruživosti. Má ich také, ako ich nik 
iný na svete nemá. Nerobia nič, iba spia. Vedia 
spať roky, desaťročia, vedia driemať odpočívať
i stáročia, a zatiaľ v tom ututlanom driemaní, vy- 
krmujú sa ani čistokrvný býk, určený pre arénu, 
kým nepríde ich chvíľa. Potom stačí iskierka, aby 
vybúšila ich nadatomická energia, a nastáva ho
tové božie dopustenie.

Morus sa stal miláčkom tejto dračej bytosti. 
Nezhltla ho, ale čoskoro zažil, že byť hoc aj mi
láčkom netvora, znamená byť jeho obeťou. Iba 
krátko kŕmil mladý Morus tú čudnú bytosť svojou 
spravodlivosťou, hýčkal dobrotou, ale dávky boly 
prituhé. Londýn ho nosil nie na rukách, ale v srdci. 
No prišla chvíľa, keď ho berie aj na ruky. Nie, 
pravda, v divom revolučnom besnení a vystrájaní, 
aby ho posadil rovno na kráľovský trón. V záko
nitom demokratickom zápolení vychádza dvadsať
šesťročný Morus ako víťazný zástupca ľudu v par
lamente. Z vôle londýnskeho ľudu, ktorý sa mu 
naučil bezvýhradne dôverovať, zaujíma v sne
movni r. 1504 poslanecký mandát.

No, nikde nesedí človek menej iste ako na 
nestálych pleciach davu a vari nijaké kreslo nemá 
natoľko hlinené nohy, ako kreslo ľudové. Rázna 
mocná päsť sa ešte ani nestačila pohroziť úderom, 
a úder už ani nemá čo zasiahnuť. Z oduševnených 
stúpencov a zvelebovateľov stanú sa za zlomok 
chvíle nemí diváci.

50



V snemovni je Morus tým, čím ho chce mať ľud. 
Zástancom jeho záujmov. Zástancom opravdivým. 
Smelým aj vtedy, keby bolo politicky múdrejšie 
byť o vlas opatrnejším. Priama a poctivá politika 
sa zriedka vypláca. Múdry kráľ vie veľmi sporivo 
hospodáriť so štátnym majetkom. Najmä kráľov
ská pokladnica je už od niekoľko rokov vo vzor
nej rovnováhe. A úzkostlivý kráľ sa bojí túto rov
nováhu narušiť, keď ide o čisto rodinné záležitosti, 
akou je dcérina svadba. Pri takej príležitosti ne
možno siahnuť na štátne zlato. Ale veno musí byť. 
a pravda, kráľovské. Nemohol by sa oň postarať 
ľud? Veď princezny patria viac ľudu ako kráľov
skému domu a ide o dobrý chýr národa! Čo by si 
pomyslel taký Škót, kam sa princezná vydávala, 
keby výbava mala byť skutočne škótska? A Hen
rich VII. žiada od parlamentu, aby mu na svadbu 
dcéry M argity so škótskym kráľom Jakubom od
hlasoval sumu 40.000 funtov šterlingov.

Pravdaže, protirečiť nemožno, aspoň navonok 
nie, čímkoľvek bola naplnená myseľ a akákoľvek 
závratná bola suma. Tu sa zdvihne mladý Morus 
a reční. Ach, konečne sa môže popýšiť svojím 
klasickým vzdelaním! Od radosti sa až pozabud
ne, a keby poslanci boli bývali tiež klasicky vy
školení, a keby boli poznali aspoň štipku z gréc
kych dejín, boli by sa nazdávali, že vstal zmŕt
vych sám Demostenes a že v anglickom parla
mente odznieva práve jedna z jeho filipík. Spotení 
od strachu zachytávali iba jednotlivé slová, ale 
tie zvučaly a rezaly. Refrény ako: spravodlivosť
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a múdre gazdovanie, a potom zasa múdre gazdo
vanie a spravodlivosť niesly sa hrobovou sálou. 
Kráľ žlkne, ale ľud je zachránený. Parlament 
odoprie kráľovi m árnotratnú položku.

Morus vie, čo ho čaká, ale to ho už nezaujíma. 
Vykonal svoje, a netrápi sa nad kráľovým hne
vom, ani nečaká, či si ľud príde vyslobodiť z To- 
weru svojho obľúbenca.

Asi by nebol prišiel, ale ani nebolo treba. Kráľ 
nechce krv, lež peniaze. A keďže s Tomáša ne
mohli svliekať košeľu — tento šikovný pravotár 
si ešte nič nenašetril! — zdrapili otca a údajne pre 
nesplatiteľné dlhy hodili do žalára, odkiaľ sa 
úbohý sudca musel draho vykupovať. Vidíš, — 
mohli by sme sa mu škodoradostne zasmiať — 
načo si chcel mať zo syna advokáta. Teraz do
plácaj na jeho advokátsku húževnatosť.

Ani mladý Morus necítil sa v bezpečnosti. Krá
ľovskí kopovi sliedili aj po ňom. Zprvoti pomýšľal 
vyhnúť sa kráľovmu hnevu útekom do cudziny; 
no čoskoro nahliadol, že stačí zmiznúť s javiska 
verejného života, aby naňho zabudli jeho nepria
telia a vari aj tí, ktorých miláčkom bol ešte do
nedávna.

Morus uteká, a nik sa mu nehádže pod nohy, 
nik ho nezastavuje, nezdŕža! Dav zasa zdriemol, 
zaspal. To je veľkým poučením pre neho. Je  bo
hatší o jednu životnú skúsenosť. Poznal, čo je 
hodna ľudská priazeň, a vie, nakoľko jej možno 
dôverovať.
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S pochopiteľným duševným napätím očakáva
me, čo urobí Morus teraz. Treba mu zmiznúť, a do 
cudziny nemá veľa chuti. Stratí sa doma. Ale kde? 
A na ako dlho? Vari len nie navždy? V krajine 
je na tisíce ťažkých kovaných brán, ktoré sa mu 
na prvé zaklopanie otvoria, ľahúčko, jemne, ako 
by nadnášané neviditeľnými rukami anjelov, a 
ktoré by sa rady za ním zavrely na veky.

Naše napätie sa len stupňuje, keď máme na 
mysli, že Morus už roky spával na doštenom lôžku 
u londýnských kartuziánov. Nevkročí k nim raz 
s pevným rozhodnutím spáliť za sebou navždy 
všetky mosty do sveta?

Morus skutočne klope na bránu londýnskeho 
kartuziánskeho kláštora. S akými zámermi? S aký
mi úmyslami? Predbežne ešte ani sám nevyzná 
sa vo chvíľkové zamotanom klbku svojho vnútra, 
a my ho iba vidíme, ako vážne prekračuje klá
štorný prah a ako dubové dvere za ním velebne 
zapadajú. Láskaví mnísi prijímajú mladého pre
nasledovaného poslanca s tajnými nádejami.

*

Keď po prvom politickom údere stretáme Mo
ruša zasa v spoločnosti kartuziánskych mníchov, 
treba nám konečne prezrieť a zhodnotiť celkový 
vplyv kláštora na dušu mladého pravotára.

Kartuziánska regula dovoľovala pobyt v kláštore 
laikom, túžiacim po vzdelaní a duchovnej utiahnu
tosti. Pravda, regula obmedzovala pobyt na krát
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kych desať dní. No, v časoch Morušových tá 
regula nebola v platnosti a Morus aj ako laik bez 
rehoľných sľubov mohol stráviť u kartuziánov 
celé štyri roky. Končil vtedy svoje právnické 
štúdiá v Lincoln's Inn, ale spolu s celou horlivo
sťou oduševneného humanistu venoval sa súkrom
nému štúdiu klasickej gréčtiny a kresťanského 
bohoslovia. Tam, ako sme už spomenuli, stáva sa 
skutočným učencom.

Ale mýlili by sme sa, keby sme si predstavovali, 
že Morus je iba suchý teoretický učenec. Nie je 
to už iba hlad po vede a poznaní, čo ho viaže ku 
kláštoru. Životopisci dôrazne poznamenávajú, že 
za svojho štvorročného pobytu v kláštore, Morus, 
nakoľko mu to len štúdiá dovoľujú, oddáva sa 
spolu s mníchmi všetkým náboženským cvičeniam 
kláštorským. Povedali by sme, že už nie je iba 
laikom, ale skôr kandidátom, čakateľom rehoľné
ho života, tým viac, keď ešte vždy sa nerozhodol 
pre určitý stav. A tak štvorročný pobyt u kartu
ziánov stáva sa pre mladého advokáta aj školou 
duchovného života.

Veď hej! Vo vieroučných otázkach Morus bol 
viac menej dieťaťom svojej doby, ktoré nepoznalo 
kritického postoja k božiemu slovu v Biblii a bez 
vnútorného rozporu, priam slepo prijímalo všetko, 
čo učila Cirkev. Nad občasnými bludármi pohor
šoval sa rovnako nábožne, ako hlbokoveriaci 
prostý ľud. Ak v mladých rokoch pokúšal sa ho 
rozryť červ pochybovačnosti, nezahniezdil sa mu 
v  duši nadlho. Morus nie je a pravdepodobne
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nikdy nebol prepiato kriticky založeným skepti
kom. A teraz už ozaj mohol povedať so svätým 
Pavlom: „Viem, komu som uveril", a keď jeho 
duch ešte stále nie je spokojný a ešte stále hľadá, 
chce nájsť prakticky spôsob dokonalého kresťan
ského života, chce nájsť Boha v sebe. Keď Tomáš 
chcel byť kedysi svätým — a ktorýže kňazskými 
rukami vychovaný mladík neprechovával tieto 
túžby? — chcel byť ním novou mužskou rozhod
nosťou u kartuziánov. Študoval a čítal, modlil sa 
a rozjímal preto, aby konečne, povedali by sme. 
aj úradne poznal a nastúpil cestu dokonalého 
kresťana.

To je, zdá sa nám, najhlbší smysel jeho privia- 
zanosti ku kláštoru a nábožných cvičení s mních
mi. Akéže boly tie cvičenia, aké to asketické ško
lenie a aká asketická prax?

Podľa slohu neskorších anglických Morušových 
spisov náboženských usudzujeme, že sa dokonale 
vyznal v súčasnej anglickej asketickej literatúre. 
No tá bola skromná. Morus sám neskôr odporúča 
čítať aj heretikom iba Hiltonovu ‚‚Scala perfectio- 
nis", potom preklad Života Kristovho, pripisova
ného svätému Bonaventúrovi, a nakoniec Kem
penského Nasledovanie Krista. Musel teda Morus 
siahnuť aj po latinských knihách a je takmer isté, 
že bol soznámený s celou nábožensko-asketickou 
literatúrou svojej doby, nesenou duchom a ná
ukou svojho obdivovaného učiteľa Augustína.

Má voľný prístup do kláštornej knižnice naplne
nej krásne zdobenými rukopismi a najnovšími
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tlačenými knihami, alebo mu páter Colet prináša 
vždy nové sväzky, podľa spoločného výberu a 
vkusu. Smädná Morušová duša v blaženej samote 
priamo hlce stredoveké traktáty o dokonalosti, 
nedočkavo siaha za takým Bonaventúrovým Pu
tovaním mysle k Bohu a v kartuziánskom kláštore 
sa nemôže vyhnúť latinskému životu Ježišovmu 
od veľkého kartuziána Ľudovíta Saského. No, Mo- 
rusovmu duchu sa ešte viac prihovárajú lahodné 
diela stredovekých mystikov: talianskych svätíc 
Angely z Foligno a oboch Katarín, Sienskej i Bo- 
lognskej, nemeckých majstrov špekulatívnej mys
tiky Eckharta, Taulera a Henricha Seuse, Anglicku 
tak blízkych Holanďanov Jána Ruysbroecka a Ge
rarda Grotona. Morus dostáva sa do vleku novej 
„devotio moderna", modernej nábožnosti a jeho 
duch, vonkoncom prehriaty v ohnivej peci stredo
vekej kontemplácie, skúša vo vrúcnom rozjímaní 
prvé lety do pásma bezprostredného spojenia 
s Bohom.

Popri teoretických traktátoch o praktickej svä
tosti číta s posvätným záujmom životopisy svä
tých. Sú takmer všetky rovnaké, bez jediného 
rušivého kroku v živote svätca a bez jediného 
chybného výrazu v slohu spisovateľa. Z každého 
riadka ovieva Tomáša nepotlačiteľná snaha stre
dovekého človeka po jednote, súlade a vyrovna
nosti. A keď zatvára životopis svätca, ktorý od 
útleho detstva vyhľadáva utiahnutosť, aby sa mo
hol nerušene modliť a konať skutky kajúcnosti, 
ktorý vytrvalo krotí oči a ostatné smysly, a so
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zvláštnou úctou uctieva si Preblahoslavenú Pannu, 
aby čím istejšie kráčal na ceste dokonalosti, Mo
rus vie, že aj on musí byť taký, a ešte v ten deň 
začína byť takým, a ešte v ten deň umŕtvuje telo, 
krotí smysly a ponára sa do modlitby a rozjímania.

Tak sa stáva, že Morus dopĺňa humanistický 
ideál vrcholného stredoveku — ideál miery a zla
denosti, — vrcholnými ideálmi kresťanského stre
doveku: dokonalého sebaovládania silou vycviče
nej vôle, čím užšieho splynutia s Bohom v nepre
niknuteľných hlbinách mystického prežívania ta
jomstiev kresťanskej viery a nekaleného požíva
nia vnútornej slasti a sebestačného pokoja. Tento 
celkový ideál prenikne do posledného nervu ob
noveného Moruša a zvládne mu aj vonkajšok. 
Kedykoľvek sa dívame na jeho portrét, máme 
zavše dojem, že hľadíme na niektoré z umelec
kých diel Fidiasových, prehriatych teplom zdu- 
chovnelých tvárí, ktoré utvoril kresťanský štetec 
a kresťanské dláto renesančných umelcov.

Bol to vlastne zasa nový svet, do ktorého za
blúdil Morus v kartuziánskom kláštore, a nechceli 
by sme ho nazvať iba časovo provinciálnym sve
tom stredovekej mystiky a náboženských zážit
kov, ale priamo a určite: je to celokresťanský svet 
nadprírody a milosti, odveká podstata kresťan
ského človeka, oblečená za Morušových čias do 
pestrých, veľmi často až krikľavých šiat stredo
vekej nábožnosti, prostej i násilnej, vrúcnej i 
chladno rozumovej, extatickej a tvrdo všednej 
zároveň.
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Morus až teraz chápe a osvojuje si hĺbky, šírky 
a dĺžky nevyčerpateľných bohatstiev kresťanskej 
viery, nádeje a lásky, opravdu božských čností, 
slievajúcich božský a ľudský život v  jedno nepo
chopiteľné tajomstvo v kruhu tajomstiev božích, 
v  jeden nadzemský blažený život v živote bož
skom, v jediný plameň láskajúceho sa božského 
a ľudského spríbuznenia v blaženom videní. Až 
teraz nosí vo svojom vnútri všetky bohatstvá, 
ktoré len môže dať ľudský a božský um spolu. Až 
teraz cíti, že je celým, ozaj dobudovaným, hoto
vým človekom. Človekom poznačeným stredove
kou učenosťou, a človekom, pomazaným stredo
vekou milosťou. A nezaráža nás, keď mnohí živo
topisci nazývajú tieto Morušové dni jeho veľkým 
obrátením.

Takto asketicky vyškolený Morus má konečne 
vyplniť ostávajúce dva body svojho kartuzián
skeho programu: voliť si povolanie a načrtať si 
životný plán.

Ak vo svetle nového človeka pozorujeme teraz 
tohto zrelého dvadsaťšesťročného muža, premýšľa
júceho v samote o svojom povolaní, zdá sa nám, 
že máme pred sebou starovekého Archimeda, 
ktorý aj pri bombardovaní mesta a bytu spokojne 
kreslí svoje geometrické obrazce. Morus chytá do 
rúk pravítko, papier a ceruzu, a kreslí a ráta. 
Problém je položený jasne: stať sa kňazom, prí
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padne vstúpiť do kláštora, alebo vrátiť sa do sve
ta? Lúšti ho hravo.

Keby hľadel len na svoje city a sklony, už 
dávno by v mníšskom habite prespevoval žalmy 
Bohu. Morus vie, že svet je horiacim mestom, 
z ktorého sa možno najľahšie zachrániť útekom. 
Vidí, že oveľa slobodnejšie sa dá slúžiť Bohu 
v kláštornom zátiší, než na búrlivom mori sveta, 
a so stredovekými askétmi tak živo preciťuje ob
ľúbené Augustínovo „Nespokojné je srdce naše, 
kým nespočinie v Tebe, ó Bože". Veď aj on roz
jímal o Šalamúnovej múdrosti: „Márnosť nad 
márnost i . . veď aj on počul Pána vraviaceho: 
„Čo osoží človekovi, keby aj celý svet z ísk a l.. 
veď aj on vie, že kto chce byť dokonalý, musí ísť, 
predať všetko, zanechať otca, matku, bratov, 
sestry ... a prísť a nasledovať Pána. A boly chvíle, 
keď aj on s dôverným priateľom, svojím mladým 
profesorom Lillym, rovnako štartujúcim do výšav 
dokonalosti, bol rozhodnutý vstúpiť do rehole 
chudobného svätého Františka. Morus je žula, a ak 
len raz pochytí neklamný hlas boží, volajúci ho 
na kňazstvo, pôjde za ním! Sequar Te, quocumque 
ieris, pôjdem za Tebou kamkoľvek! No zdalo sa 
mu, že toho hlasu nezačul.

Naopak. Popri všetkej milote a príťažlivosti Pá
nových slov znelý mu v ušiach ešte mocnejšie 
slová toho istého Pána: „Nie všetci chápu to slo
vo, ale len tí, ktorým je to dané", a slovo Apošto
lovo: „Ani nik nech si neprivlastní hodnosť, len 
kto je volaný od Boha ako Áron."
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Morus videl toľko kňazských a mníšskych sla
bostí, ktorých sa dopúšťali preto, lebo sa vtisli do 
svätyne nepovolaní. Oškliví sa mu človek, ktorý 
niečo sľubuje, a sľub nedodrží. Preniká ho svätá 
hrôza pred hriechom a bojazlivá úcta pred sv ä 
tyňou vyvolených duší. Po dôkladnom uvážení 
rozhodol sa nevkročiť do nej, aby ju prípadnou 
svojou krehkosťou tiež neznesvätil. Hlas svedo
mia mu je nadovšetko a svedomie ho uisťuje, že 
nie je vôľou božou, aby sa stal kňazom. Boh chce.
— poznal to jasne alebo božím vnuknutím v mod
litbe alebo z úst duchovného otca Coleta — aby 
sa vrátil do sveta a tam bol dobrým kresťanom, 
skrytým za múrami vzorného rodinného života.

Asi takýto bol postup Morušových myšlienok, 
keď uvažoval o budúcnosti. Takto to stručne 
shŕňa aj známy Erazmus Rotterdamský, neskorší 
dôverný priateľ Morusov a jeden z najlepších 
znalcov jeho duše. Morus, vraví, chcel byť radšej 
čistým manželom ako nečistým kňazom. Je  pocho
piteľné, že ako priamy charakter, nechcel brať na 
seba záväzky, na ktoré cítil málo vlastných síl 
a ako nepovolaný, ešte menej milosti božej.

Sú životopisci Morušoví, ktorí jeho návrat do 
sveta využívajú na tendenčné zaostrenie proti 
stredovekému kňazstvu a kláštorom. Jedni tvrdia, 
že Morušoví sa zošklivil rozpustilý život kňazov 
a mníchov v jeho dobe. Isteže Morus odsudzoval 
v duchu všetko nekňazské a nerehoľné na du
chovných osobách. Každé nové pohoršenie bolo 
mu odstrašujúcim príkladom a každá ľahkomy
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seľnosť jeho vlastnou najvnútornejšou bolesťou. 
Ako by bol chorý člen jeho vlastnej rodiny.

Ale o Morusovi až s matematickou istotou vie
me, že nikdy neprejavil ani najmenšieho opovrho
vania voči duchovným, nikdy nedovolil si ani kri
tiky, ani výsmechu ich stavu, hoci jeho humani
stickí kolegovia, nevynímajúc ani Erazma, ostro 
hrýzli do mníchov a so zle tajenou rozkošou za
bávali sa na ich slabostiach. V jeho očiach kňaz
ský a rehoľný stav bol vždy vznesený, svätý a' 
prežíval hlboké zadosťučinenie, keď v triezvej 
spravodlivosti mohol poukázať na tisíce vzorne, 
až sväte žijúcich duchovných, a keď aj pri tých 
odsúdenia najhodnejších nerestiach mohol si 
s duševným uspokojením povedať, že ani celé 
hory ľudských krehkostí a zloby nezavalia pod
statnú, božskú svätosť Kristovej Nevesty. V ne
skoršom Morušovom živote bude nadostač prí
ležitostí, kde sa toto jeho stanovisko voči kléru 
priam hmatateľne prejaví.

A koľko pravdy majú iní životopisci, zachádza
júci do druhej krajnosti? Morus vraj nevstúpil do 
kláštora, lebo aj ten sa mu zdal primálo prísny.

Ľahko vybadáme z týchto riadkov zámer spiso
vateľov, zvelebením Moruša podceniť mravnú 
úroveň kláštorov, ale ešte ľahšie prezrieme, že 
chvála nie je ničím iným ako plytkým rečníckym 
zvratom.

Celá pravda o Morušovom uprednostnení svet
ského povolania pred povolaním duchovným je 
taká prostá a jednoduchá ako Morus sám. Milosť

61



urobí z poslušného človeka, čo sa jej zapáči. Mo
rus zostal vo svete, lebo poznal vôľu božiu, ktorá 
chcela mať z neho vzorného manžela a otca. A my 
si tu nemôžeme odoprieť dotieravú, zvedavú 
otázku. Či ho azda nechcela Prozreteľnosť božia 
náročky pripútať k žene a k deťom, aby jeho ko
nečná obeta bola tým hodnotnejšia a žiarivejšia?

Morus, rozhodnutý vrátiť sa do sveta, využíva 
posledné chvíle kláštornej samoty, aby sa vyzbro
jil na boj so svetom.

Nemáme poruke zápisník z jedinečných dní 
jeho pobytu u kartuziánov. Ani v skúpych listoch
— z jeho posledných študentských čias a prvých 
advokátskych rokov zachovaly sa iba štyri — 
nehovorí o svojej duchovnej obrode. No, pohľad 
na jeho neskorší život, usporiadaný, ba takmer 
prerátaný do najpodrobnejších možností, nám 
priamo nanucuje celoživotný plán, pre ktorý ne
možno nájsť vhodnejšieho umiestnenia ako obdo
bie duchovnej sobranosti v kláštore. Predlohou 
mu boly životopisy svätých, kláštorský život mní
chov a jeho vlastný pravidelný život v mladých 
rokoch. Už tkvú mu v mysli hlavné rysy, už si 
odnesie so sebou mníšske „ora et labora". Išlo 
o to, rozumne a kresťansky podeliť si čas medzi 
potrebným, užitočným a zábavným; nepoddajnou 
silou vôle vymedziť v dennom poriadku potrebám 
duše zodpovedajúci čas na náboženské úkony a
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s tvrdošijnou dôslednosťou vytrvať pri načrtanom 
programe. Až budeme môcť celkom zblízka po
zorovať Morusov súkromný život v rodinnom zá
tiší, mimovoľne zastaneme v úžase nad vernosťou 
Morušovou v dodržiavaní predsavzatí.

Taký, hľa, vracia sa Morus do sveta!
Mám dojem, ako by sme už mohli urobiť bod. 

Veľký, dôrazný, skutočne označujúci, že je ko
niec, po ktorom netreba už nič očakávať.

Je to tak!
Vnútorný vývin nášho hrdinu je dokončený. 

Záhady rozlúštené, človek plne nájdený. Ako 
novonarodené dieťa, ktoré zdravé našlo si koneč
ne miesto v šírom svete pod hviezdnatou oblohou 
a čaká už iba na hábky, na košieľku, na pokrm. 
Udalosti, čo prídu, budú už iba čačky-hračky, 
v  čase a priestore vešané na veľducha, opretého 
o Večnosť a Nekonečnosť samu. Všetko, čo ešte 
stretne Moruša na jeho životnej ceste, aj muče
nícka smrť, je  iba príveskom ku vykryštalizovanej 
podstate, je iba samozrejmým výhonkom a plo
dom na podarene zaštepenom kmeni. Rozrastom do 
hĺbky, šírky i výšky, aby stál mocne, aby ho už 
naveky nič neodlúčilo od lásky Kristovej.
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3.

Tu sa žiada skromné intermezzo svadobnej 
idyly, ak možno nazvať idylou Morusovu známosť 
s budúcou manželkou.

Nezaráža už natoľko sama skutočnosť, že sa 
Morus žení. K tomuto jeho kroku sme si už pre- 
klčovali pohodlný chodník hustým podrastom jeho 
smýšľania a citov. Ale v nedorozumení pozastavu
jeme sa nad spôsobom, ako si volí družku na cestu 
až po hrob, a aspoň by sme zapochybovali nad 
vierohodnosťou jeho životopiscov, keby sme sa 
už neboli niekoľko ráz zlostili nad jeho chladnými 
matematickými čudáctvami. Ak nás ovievala jeho 
mrazivá logika, keď opúšťal Oxford a z vôle 
otcovej študoval jeho rozumu i vkusu sa proti
viace právo, ak sme obdivovali jeho chladné, vše
tkej citovosti zbavené výpočty pri voľbe povola
nia, zastávame prikovaní k zemi nad jeho chlad
nými rozumovými výčinmi pri ženbe.

Ale majme trochu dobrej vôle a uverme kroni
károm.

Keď už pominulo najbližšie nebezpečenstvo so
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stránky kráľových sliedičov, znova sa voľnejšie 
pohybuje a vyberá sa — na jeseň r. 1504 — na
krátko do Europy. Nateraz je pre nás vedľajšou 
vecou, že na známej louvainskej univerzite do
pĺňa svoje vedomosti a zdokonaľuje sa vo fran
cúzštine. Sústredňujeme pozornosť na jeho návšte
vy  u anglického vidieckeho zemana Colta, ktoré
ho dom neobíde pred odchodom za more a kto
rého rodine patria jeho prvé chvíle po návrate 
domov.

Tušíme, prečo. Skromný, možno aj schudobnelý 
šľachtic pod krovom svojej šľachtickej kúrie strá
žil a kresťansky vychovával tri dospievajúce 
dcéry. Mladý Morus od prvej návštevy u neho — 
nevieme, čo ho sblížilo s tým domom, — cíti, že 
sa prebúdzajú v  ňom sympatie k druhej dcérke, 
v  ktorej kráse a dobrote objavuje stelesnený sen 
o svojej budúcej žene.

Nádeje boly v eľk é . . .  Ale •— až nápadne ne- 
strannícky a verne prezrádzajúci kronikári — 
kedykoľvek myslel Morus na mladšiu, vždy sa mu 
ozvalo svedomie a vyčitovalo mu chladnosť a 
bezohľadnosť ku staršej. Koľko sa tá natrpí a vari 
aj naplače, ak sa uvidí obídenou! A mladšej bude 
ľahšie čakať na nové šťastie.

Hlas svedomia a jemného citu zavážil. Morus 
si zaumienil venovať viac pozornosti staršej, 
ostatne tiež milej a múdrej osôbke, menom Janke, 
a vraj samo nebo korunovalo jeho dobrú vôľu. 
O krátky čas, na jar r. 1505 vedie Morus k oltáru 
Janku, s ktorou sa spája nielen prísahou vernosti,
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ale aj putom opravdivej lásky. Morušová šťachet- 
ná rozvaha a Jankina vďačná oddanosť budú zá
rukou manželského šťastia tohto Bohom chceného 
sväzku.

Morus sa lúči s kartuziánmi a začína nový 
úsek svojho života. Lúči sa aj s otcovským domom 
v  Mliečnej ulici v  Cripplegatskej štvrti a zakladá 
si vlastnú domácnosť vo štvrti Bucklersbury.
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4.

V nasledujúcich dvadsiatich rokoch zrobí Mo
rus kariéru, ktorú smelo možno porovnať s ka
riérou vojenských kreatúr rozpadajúcej sa sveto
vej rímskej ríše. Do výšky dvíha ho jeden zo štát
nický najschopnejších panovníkov dejín. A keďže 
vyznačenia, nasleduje jedno po druhom pravi
delne ako sviatočné vyzváňanie zvonov, nemožno 
pripísať nepotizmu — v Morušoví nekolovalo ani 
len kvapky kráľovskej krvi — ani osobnému pria
teľstvu z detských alebo mladíckych rokov, treba 
sa zamyslieť, aké to boly vlastnosti a zásluhy, 
ktoré kráľ objavuje a pre ktoré krok za krokom 
povyšuje prostého sudcu z londýnskeho predme
stia.

Už doteraz vieme mnoho. Jadro veci by sme asi 
najpravdivejšie vystihli tvrdením, že Morus upo
zornil na seba vznešeného vládcu svojím nezlom
ným charakterom, nevšedným politickým a sociál
nym rozhľadom a europským menom dokonalého 
humanistu.

Ak by sme si chceli utvoriť dokonalú predstavu

69



o Morušovom postavení a význame v  tedajšom 
humanistickom svete, bolo by treba s kroka na 
krok sledovať jeho vlastnú spisovateľskú činnosť 
a jeho literárne priateľstvá. Je  zrejmé, že by si to 
vyžadovalo osobitnú prácu, na ktorú — priznajme 
sa — ani nestačíme, a ktorá by naširoko prerástla 
naše skromné pomery. Ak predsa venujeme nie
koľko strán jeho literárnej činnosti, treba vedieť, 
že je väčšia než ako ju tu podávame.

Prví humanisti, s ktorými Morus prichádzal do 
styku, boli jeho učitelia a spolužiaci z Oxfordu. 
Aj medzi kartuziánskymi mníchmi nachádza pria
teľov, nadnášaných vlnami príťažlivého hnutia. 
Jeho duchovný otec John Colet, oduševnený ob
rodnými ideami kresťanského humanizmu, horlí 
na londýnskej duchovnej synode r. 1512 za obno
vu katolíckeho človeka a kresťanského mnícha. 
No najvýznamnejším pre humanistické usmerne
nie Morusovo je jeho včasné stretnutie s hlboko- 
učeným Holanďanom Erazmom Rotterdámskym, 
kedysi augustínskym mníchom, neskôr svetským 
kňazom. Hoci Erazmus bol o deväť rokov starší 
ako Morus, uzavreli už pri prvej Erazmovej náv
števe v  Anglicku roku 1499 úprimné priateľstvo 
a odvtedy Erazmus býval častým Morušovým 
hosťom v Londýne a v Chelsey.

V tôni týchto svojich učených vzorov a vodcov 
skúša Morus prvé literárne rozbehy. Už od mla
dosti píše s priateľom Lillym latinské epigramy, 
z ktorých mnohé sú prekladom z gréckej antoló
gie. S Erazmom prekladá okolo roku 1505 Lucia-

70



nove Dialógy a z príležitosti nastúpenia Henricha 
na trón roku 1509 píše jeho kráľovskej výsosti 
latinské gratulačné verše. Okolo roku 1513 vy
dáva väčšiu, už prv napísanú, no nikdy nedokon
čenú dejepisnú prácu o kráľovi Richardovi III.

Od roku 1503 skúša aj anglické verše a píše 
„Štyri veci pre vlastnú zábavu". Prvou z nich je 
„Veselý žart, ako sa seržant (asi náš žandár) na
učil hrať frátra." Žandár má pre nezaplatené dlhy 
zavrieť mladého človeka, ktorý sa však robí cho
rým. Dostane sa k nemu preoblečený za mnícha, 
dáva mu duchovné rady a nakoniec ho zatkne.
V druhej básni mladý moralista rozumuje, ako 
nad detstvom víťazí dospelosť, nad dospelosťou 
kupído, nad kupídom vek, nad vekom smrť, nad 
smrťou povesť, nad povesťou čas a nad časom 
večnosť. Tretia báseň je nárekom nad smrťou k rá
ľovnej Alžbety, manželky Henricha VII., a ko
nečne štvrtá — Kniha šťastia — učí, kde a ako 
možno nájsť šťastie.

O rok neskôr prekladá z latinčiny do rodného 
jazyka život talianskeho humanistu a askétu Jána 
Pico de Mirandula, od ktorého sa aj sám Morus 
chcel mnohému podučiť.

Cesty do Europy — už spomínané študijné cesty 
na louvainsku a parížsku univerzitu — otvárajú 
Morušoví nové obzory a inšpirujú ho novotou 
kontinentálnej peršpektívy. Zaoceánske objavy, 
o ktorých sa čo raz viac rozpráva, unášajú mu 
fantáziu do báječných svetov. Morus píše Utópiu.

Pre pochopenie tohto diela treba sa ešte vrátiť
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k Erazmovi. Rotterdámsky-učenec, nebol jediným 
humanistom, ktorého Morus hosťovský vítal vo 
svojej domácnosti. Často sa ich sišla celá spoloč
nosť na priateľské posedenie a na učené pobeser 
dovanie. No s Erazmom si najlepšie rozumeli, ba 
možno povedať, že títo veľduchovia svojej doby 
sa vzájomne dvíhali a vzájomne si dodávali lesku. 
Morus vďačí iste priateľstvu s Erazmom, že sa 
povzniesol medzi najprednejšie humanistické ve
ličiny svetového mena a Erazmus ešte aj dnes 
v  tôni kanonizovaného humanistu Moruša striasa 
so seba večne sa vracajúce obvinenia z kacírstva. 

Hodno sa zamyslieť nad týmto jedinečným, až 
po hrob úprimným priateľstvom dvoch úplne svoj
ských duší. A hodno sa naozaj pýtať, či výčitka 
a hana, tak často a tak smelo — a mnohoráz aj 
tak odôvodnene — hádzaná do tvári Erazmovej, 
nepadá vlastne aj na jeho priateľa. Veď pod Mo
rušovou strechou a s jeho schvaľovaním píše a  
vydáva Erazmus Encomium moriae, Chválu blázr 
novstva, svoj najostrejší útočný spis proti všet
kým spoločenským pokleskom, najmä proti sla
bostiam žobravých mníchov. Veď celý úvod je 
venovaný zázračnému hostiteľovi, vtedy práve 
chorľavému, a priamo hmýri sa chválou na jeho 
vzdelanie, povahu, rodinný život. V spoločnom 
rozhovore pri lôžku Morušovom iste pretriasli 
jednotlivé state a Morus sa sotva, alebo len veľmi 
jemne staval proti ostrému slovu, ba iste viacráz 
aj pochválil, prípadne vtipom priklincoval poda
rený  výraz. A  Morus zostáva verný Erazmovi aj
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„vtedy, keď ho neskôr rozkričia v Europe ako blu
dára. Aj vtedy ho bráni celou rozhodnosťou.

Nie je našou vecou písať obranu humanistu 
z Rotterdamu. Treba uznať, že jeho postoj voči 
slabostiam iných bol prísny, až ukrutný, vari aj 
.osobne zaostrený. A je otázka, či jeho satiru 
možno chápať pod zorným uhlom úprimnej snahy 
po obrode dekadentných, svojim chovaním Cirkev 
Kristovu hlboko unižujúcich jednotlivcov. Aj Mo
rus odsudzoval neresti, ale jemu išlo o skutočnú 
obnovu a túto dobrú vôľu predpokladal aj u pria
teľa. Preto, hádam, z úzadia spisu nevycítil pria
teľovu osobnú zlosť na mníchov, ani útok na du
chovenstvo vo všeobecnosti, ale len — podľa 
svojej priamej, žartovnej povahy — dobrý vý
chovný, hoci aj trochu prikorenitý žart a hlavne 
dokonalý humanistický výkon, a preto súhlasil 
s Erazmom. Morus žartuje, Erazmus reže, povedal 
ktosi veľmi výstižne, áno Morus žartuje s bôľom 
v  duši, Erazmus reže so žlčou na jazyku.

Konečne, ako inak súdia o knihe obaja — Mo
rus úprimne, Erazmus vari tak trochu lišiacky — 
keď neskôr spozorujú, že Erazmove spisy použí
vajú  novotári v  zaťatom boji proti rímskej Cirkvi. 
Ako úprimne si želal vtedy Morus — Erazmus 
asi sotva — aby sa tie knihy nikdy neboly na- 
písaly! Ale pomôcť sa nedalo, lebo na zlomyseľ
nosť nieto lieku.

Takmer rovnako sa vyvŕšila doba aj na Moru
šoví pre jeho vlastné vrcholné humanistické dielo 
Utópiu. Ideu diela, ktorú mu vnuká svätý Augu
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stín dielom De Civitate Dei, O božom štáte, pre
chováva v  sebe už za prednášok na právnickom 
ústave v  Londýne. Uskutočnil ju po druhej ceste 
na pevninu a vydáva dielo v Louvaine roku 1516.

Tento prvý štátnicko-spoločenský román vo 
svetovej literatúre vôbec, bol a ešte aj dnes je 
predmetom učených pretrasov, a najmä komu
nizmus chce vidieť v  ňom svojho stredovekého 
priebojnika.

Východiskom k  pochopeniu Morušovej knihy 
je jeho vlastná osobnosť a duchovná náplň huma- 
nistu-právnika v najlepšom mužskom veku. Má 
už za sebou veľa skúseností a či už pri svojich 
dejepisných prácach, či v advokátskej a sudcov
skej činnosti, či v osobných a listovných stykoch 
spoločenských, stretá sa priamo s oceánom ľud
skej biedy a nerestí. V šľachetnej túžbe po obrode 
človeka akéhokoľvek stavu, hľadá koreň ľudskej 
úbohosti, a nachádza ho v neprirodzených po
meroch hospodársko-sociálnych. Pod vplyvom 
kresťanstva svet sa už tisíc rokov prebíja od sta
rovekého tyranizmu k prirodzeným ľudským ideá
lom rovnosti a slobody. Ale ako ďaleko je ešte 
vždy skutočnosť od ideálov! Človek je ešte vždy 
otrokom pôdy a majetku, pätolizačským sluhom 
mocných a svetonázorové nenávisťou naplne
ným fanatikom svojho smýšľania.

Tieto pálčivé problémy treba rozlúštiť! Správ
nosť riešenia je dosažiteľná — podľa Moruša — 
len úplným odosobnením, odputnaním sa od oko
lia. Preto umiestňuje svoj román do vzdialenej,
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vymyslenej, doteraz Europanom ešte nikdy ne
navštívenej zeme Utópie, kde si spokojne, v akom
si zemskom ráji, v  akomsi prirodzenom božom 
štáte žijú blažení obyvatelia.

Sú to zväčša roľníci, bývajúci v mestách. Domy 
so záhradami určujú sa rodinám žrebom. Polia 
sú spoločné a každý rok obrába ich iná skupina 
občanov. Ak sa voľakto chce venovať remeslu, 
zadelí sa k  rodine, v  ktorej je ono dedičné. Zo 
spoločných zásob pridelí sa každej rodine, koľko 
potrebuje. Peniaze nie sú potrebné, so zahrani
čím vedie sa výmenný obchod. Hoci Utopijci sú 
antimilitaristi, všetci, aj ženy, podrobujú sa vo
jenském u výcviku, aby sa v prípade napadnutia 
vedeli brániť.

Utopijci sú demokrati. Tridsať rodín volí si roč
ne fylarchu (kmeťa), desať kmeťov protofylarchu 
a všetci protofylarchovia, tvoriaci senát republi
ky, doživotného vladára. Zákonov majú málo a 
priestupky trestajú sa otroctvom. Chorých liečia 
v  štátnych nemocniciach, nevyliečiteľne chorým 
sa radí dobrovoľne odísť so sveta. Utopijci milu
jú  vedy a umenia a deti sú povinné chodiť do 
školy.

V náboženskom ohľade požívajú Utopijci úplnú 
slobodu. Kto chce, môže byť členom akéhokoľvek 
náboženského sdruženia, ba môže byť aj ate
istom, iba večný život, odmenu a odplatu, nesmie 
popierať. Utopijci sú vo všeobecnosti veľmi po
božní a vysoko si vážia kňazov.

Ak sa jedným celkovým pohľadom zamyslíme
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nad touto zhustenou podstatou Utópie, podarí sa 
nám  vystihnúť smysel a cieľ pôvodcu románu, 
a tak pochopiť jeho výmysel. Svojmu svetu a oko
liu chce v nápadnom, výstrednom rúchu zdôraz
niť trojaký obrodný ideál ľudstva: ideál hospodár
sky, ideál politický a ideál náboženský.

Bolo by vonkoncom nesprávne robiť z Moruša 
komunistického filozofa, čo aj len v oblasti ho
spodárskej, tobôž nie komunistu integrálneho, pl
ného. Komunistické nábehy Utopijcov-pohanov 
v spoločnom hospodárení majú upozorniť súčasné
ho europského človeka na jeho pochybenú de
dičnú pripútanosť k hrude a k peniazom. Hospo
dárskym ideálom kresťanského sveta má byť 
dobrovoľná odpútanosť od mamony a z nej ply
núca spravodlivosť a milosrdná láska. Všetky 
ostatné predpoklady šťastného ľudského spoluna
žívania dostavia sa ako ich sprievod samy od se
ba. Človek sa aj nasýti aj zaodeje, a zostane mu 
času a možnosti aj na modlitbu a zábavu. Neba
dáme v Morušových Utopijcoch prejav Františ
kovej chudoby a v Morušovom oslobodení kre
sťanského človeka od hmoty a hmotárstva zdô
raznenie prvého blahoslavenstva z reči na Hore: 
„Blahoslavení chudobní duchom . . . ”?

Popri hmote a zlate príčinou nešťastí a osobnej 
neistoty sú mocenské chúťky násilníckych jedno
tlivcov. Tejto sociálnej pliagy chce Morus zbaviť 
ľudskú spoločnosť ideálom sociálne-politickým: 
oslobodiť jednotlivca od strachu pred akýmkoľ
vek násilím. Preto všetku moc zákonodarnú a
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vládnu vkladá do rúk ľudu, do rúk politicky vy
spelých občanov. Tyrani sú vylúčení, a sami seba 
sa nemusia báť. Nedožily by sa štáty, nedožilo 
by sa celé ľudstvo blaženého pokoja, keby každý 
bol preniknutý posvätnou úctou pred neodcudzi- 
teľnými osobnými právami aj posledného úbožia
ka, aj nevyliečiteľne chorého? Pohani mu pone
chávajú osud v jeho rukách! Iba nenapraviteľný 
zlosyn, zbavujúci sa trestným činom osobných 
práv, je zrelý pre násilie. Ako krásne by bolo 
v  krajine, kde by uskutočnili ten sociálny ideál
v  štátnom útvare.

A ako žiarivo svieti Morusov ideál náboženský! 
Vyslovuje slovo, v stredoveku ešte neznáme, 
slovo nové: úplná sloboda svedomia. Čo ho bolí, 
keď v toleračnom náboženskom sriadení Utopij- 
cov horlí za výsostné právo každého jednotlivca 
na slobodu presvedčenia? Vrcholné besnenie ná
boženskej nenávisti bolo ešte zamaskovanou 
škvrnou budúcnosti. Myslel na rojčivý fanatizmus 
drobných sektárov? Myslel na nútené, rodičov
skou vôľou alebo hospodárskymi pomermi vyvo
lané uzavretie sa do kláštora? Myslel na inkvizí- 
torské svetské i duchovné pokračovanie proti po
dozrivým z bludu? A keď dáva pohanom možnosť 
byť aj nevercom, myslel a odsúdil hromadné 
spotvorenie opravdivého kresťanstva naivnou ob
medzenou poverou? Bola táto časť Utópie figliar
sky jemne tkaným plášťom, pod ktorým sa skrý
val novotársky, uštipačnému Erazmovi duchovne 
celkom blízky horliteľ za náboženskú obrodu?
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Odpoveď zostáva skrytým osobným tajom- 
stvom Morušovým, ale zdá sa nám, že Morus by 
sa na podobné dohady sám zasmial ako úplne 
nepochopený. Nie o to ide, protestoval by! On 
všetkým napísaným v riadkoch i vyčítaným medzi 
riadkami zdôrazňuje a so vzletom apoštola k re
sťanského humanizmu priamo nanucuje stredo
vekému, podlá jeho mienky ťarbavému človeko
vi najvyšší náboženský ideál, úplnú slobodu sve
domia a úctu pred presvedčením každého. Drž sa 
svedomia a hľadaj pravdu, a takého nech ťa kaž
dý nechá na pokoji!

V tomto svetle videná je Morušová Utopia 
ozajstným katolíckym veľdielom na úsvite novej 
doby, a nijako nesmú nás pomýliť niektoré po
drobnosti v náboženskom ponímaní pohanských 
Utopíjcov. Ako môže kresťan čo aj ústami pohana 
schvaľovať samovraždu? Odpoveď je hračkou. Ak 
si presvedčeným pohanom a svedomie ti ju do
volí, spáchaj ju! Alebo ako môže kresťan dovoliť 
vyznávať ktoréhokoľvek náboženstvo? Ba byť aj 
neznabohom? Ak si úprimne presvedčený o prav
de svojho náboženstva alebo o svojom ateizme, 
vyznávaj si ho! Len vždy rob to, čo ti skutočne 
káže svedomie, a ak len trochu pochybuješ, hľa
daj pravdu! Boh ti ju pomôže nájsť.

Na obranu týchto najvyšších ľudských ideálov 
vyznieva celá Utopia. To je, myslím, od koreňa 
katolícke. Teda aj autor Utópie je  eminentne ve
riacim katolíkom, aj popri tom, že Utopiou sa stá
va apoštolom novej doby.
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A presvedčený, matku Cirkev vrúcne milujúci 
katolík sa nezaprie ani v pohanskej Utópii. Vši
mnime si len, ako vyzdvihuje vzorný čnostný 
život v  patriarchálnych rodinách! A keď je reč o 
náboženstvách, Morus nezatají svoju radosť nad 
tým, že mnohí Utopijci priateľsky prijímajú kre
sťanských vierozvestcov a s oduševnením dávajú 
sa krstiť. Ako je vraj ľahko prestúpiť na katolícku 
vieru tým od koreňa zdravým pohanom! A s oprav
divým duchovným pôžitkom zaznamenáva Morus 
udalosť, keď prvý Utopijec stáva sa katolíckym 
kňazom, a teší sa z horlivého pristupovania Uto
pí jcov ku sviatostiam.

Áno, za Utopiou skrýva sa veľký katolícky člo
vek, a nie zakuklený pohan. Morus nechce svojho 
utopijského pohana nanútiť stredovekému kre
sťanskému človekovi. Nechce, aby tak bolo, ako 
on píše, ale len, aby sa zlý kresťan učil aspoň 
od nepokazeného pohana, akého opisuje. A keď 
Morus dovolí utopíjským pohanom niektoré ne
ľudskosti, treba vedieť, že na pohanovi, na tom 
zdravom starom Grékovi a Rimanovi, dobre zná
mom ešte zo školských lavíc oxfordských, úbo
hom aj v jeho prirodzenom šťastí, chce učiť a dví
hať nejedného kresťana, hľadajúceho úbohé šťa
stie vo svojom nadprirodzenom nešťastí, hriechu.

Konečne, nadíde ešte chvíľa, keď Morus bude 
mať príležitosť zdôrazniť, otvorene a jednoznačne 
svoje katolíctvo aj literárne, a to v  boji s Luthe- 
rovým hnutím.
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Prenechávame osobnému vkusu láskavého či
tateľa zastať so svojimi sympatiami pri plodoch 
Morušovej učenosti a jeho obrodných snáh, alebo 
preniesť sa zľahka aj k obrazovej nádhere vý
konov jeho ukáznenej vôle a peknoduchého cha
rakteru. Je  to čitateľova výsada, ktorú mu nik 
nemôže odškriepiť.

No ten, čo riskoval vziať do ruky štetec, musí 
ním hýbať a zapĺňať plátno ťah za ťahom, ak 
obraz má byť raz obrazom. Ešte stále dlhujeme 
odpoveď na nadhodenú otázku, zodpovedanú do
teraz iba čiastočne. Okrem učenosti a svetového 
mena pripútaval Morus na seba pozornosť snaži
vého mladého vladára osobnou spoľahlivosťou 
a nezvyčajnou súcosťou. A tu nemôžeme sa vy 
hnúť drobnej mozaikovej práci, čo ako by sa nám 
videla nudnou. Mnoho ráz žiada sa viac smelosti 
k úmornému sbieraniu paberkov, ako k stavbe 
monumentálneho pomníka.

Tak!
Spoľahlivosť v každodennej práci, svedomitosť 

v  úradných povinnostiach. A hlavne politická vy
spelosť a štátnické schopnosti. Podarí sa nám ich 
objaviť?

Po prvých radostných dňoch po svadbe vkoľa- 
jil sa Morus znova do všedného života svojho 
právnického povolania. S pocitom uspokojenia 
vybadal, že ono nie je tým obávaným upírom, 
ktorý by zlodejský ubíjal jeho literárno-huma- 
nistické túžby. Na všetko si našiel čas, a za advo
kátskym stolom sedel už spokojnejšie, odkedy
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mal už celoživotný stav a povolanie. Pravda, kým 
žil starý urazený kráľ, musel zavše pridúšaf ži
votnú radosť a zavše priťahovať uzdu náročnejším 
rozbehom. Zdá sa aj, že návštevou na univerzite 
louvainskej a parížskej r. 1508 pripravoval si 
možnosť trvalého pobytu na pevnine.

Ale roku 1509 zomiera Henrich VII. a kráľovské 
žezlo preberá jeho syn, osemnásťročný Henrich 
VIII. Morus už nasledujúceho roku stáva sa lon
dýnskym mestským sudcom a s malými prestáv
kami celých osem rokov zastáva tento úrad.

Hŕba drobnôstok, zaznačených prvými Morušo
vými životopiscami, dovoľuje jasne prezrieť, čo 
bolo náplňou tých rokov.

Mestské londýnske sudcovské teleso skladalo 
sa zo šerifov, na čele ktorých stál lord-major. Ale 
aj lord-major aj šerifovia boli obyčajne len neod
borní čestní funkcionári a skutočnú sudcovskú 
prácu vykonávali tzv. under-sheriffs, právnicky 
dokonale podkutí sudcovia. Jedným z nich sa stal 
Morus. A tak pre neho nie je to iba m ŕtva povin
nosť, raz do týždňa zjaviť sa v úradnej sieni a so 
sudcovským dvorom vynášať vopred pripravené 
rozsudky. Morus je stálym úradníkom súdu a prá
ce má aj keď nie nazvyš, ale dosť. Najmä keď ho 
ako odborníka, vždy ochotného pomôcť, stále ča
stejšie prosia o radu aj kráľovské súdne dvory.

Predstavu o tom, ako sa venoval novým povin
nostiam, môžeme si utvoriť zo zprávy o jeho ne
skorších začiatkoch v  úrade lorda-kancelára. 
Tam ho vítala zanedbanosť, ktorú treba označiť
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doslova ako výnimočnú. Jeho predchodca v úra
de W olsey bol natoľko zavalený rozličnými du
chovnými a svetskými záujmami, že si ani pri naj
lepšej vôli nemohol zastať povinnosti lorda-kan- 
celára. Nevybavené spisy sa hromadily a zapa- 
daly prachom. Nový šéf úradu dal sa do práce 
s takou chuťou a húževnatosťou, že o niekoľko 
mesiacov márne volal na sluhov, aby mu priniesli 
ďalšie aktá. Nebolo ich.

Taký bol Morus neskôr a taký bol aj na za
čiatku svojej sudcovskej kariéry. Veď to, čo ve
del Jano, musel vedieť už aj Janko. Súčasníci 
jednohlasne o ňom tvrdia, že nik neusporiadal 
toľko prípadov ako Morus a že nik iný nepraco
val s čistejšími rukami. A keď Londýn čoskoro 
rozprával o ‚‚cennom a neskorumpovanom úrad
níkovi", každý vedel, že sa tým myslí Morus.

Svedomitosť, vystupňovaná často až do úzko
stlivosti, prejavovala sa aj voči stránkam. Člove
ku, opantanému priateľskými známosťami, rodin
nými sväzkami, politickými ohľadmi a zátopou 
tisícich citov, nie je ľahko byť nadosobné nestran
ným v  rozhodovaní. Morus sa nedal ovplyvniť ani 
ľudskou priazňou, ani ohľadom na bohatých a 
mocných tohoto sveta. Na váhach jeho súdenia 
zavažuje jedine poznaná pravda a hlas jeho sve
domia. Je kazateľom, ktorý sa aj správa podľa to
ho, čo hlása. Ideály, vložené do Utópie, dostávajú 
v  jeho úradovaní kosť i telo. 2ijú  v jeho sudcov
skej sieni.

„Uisťujem ťa, syn m ôj”, povedal neskôr zaťovi
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Roperovi, „že od pravdy neodkloní ma nijaký lesk 
osoby. Ba keby sám môj milovaný otec bol na 
jednej strane a diabol na druhej, a videl by som, 
že pravdu má diabol, prisúdil by som ju  jemu." 
A  naozaj! Nejeden z jeho rodiny pocítil pravdu 
týchto slov. Ani s manželkou nerobil výnimky. 
Vyniesol nad ňou rozsudok tak nestranný a tak 
múdry, že si mimovoľne spomíname na biblického 
sudcu Šalamúna, keď ho čítame.

Chudobnej žene totiž zmizol vzácny pes. Zlodej, 
čo ho ukradol, predal ho práve pani Morušovej. 
Keď sa to chudobná žena dozvedela, zažalovala 
u Moruša jeho manželku. Morus bez rozmýšľania 
zavolal ženu aj so psom, podržal psíka pri sebe a 
kázal ženám, aby sa postavily do protivných kú
tov a aby naraz volaly psíka k sebe. Keď psík za
čul hlas dávnej panej, skokom sa bral k nej.

„Psík nepatrí tebe”, obrátil sa usmievavý Mo
rus k manželke. „Už sa musíš nejak potešiť”. No 
manželka sa potešiť nechcela a dobrácky Morus 
kúpil jej toho istého psíka za trojnásobnú cenu. 
Skutočné umenie, ktoré vie tak obdivuhodne dať 
do súladu spravodlivosť zákona a nežné rodinné 
city.

Rovnako tvrdý je Morus aj voči zlatu. Advo
kátske a sudcovské remeslo býva nebezpečné. Až 
veľmi pravdivo sa dá povedať, že husi môžu za
chrániť nielen Kapitol, ale prečasto aj nejeden 
kapitál. Sudcovo slovo rozhoduje o ľudských osu
doch, preto nie div, že ľudia hladia si všemožne 
nakloniť sudcu a často hľadajú k nemu aj krivé
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chodníčky. Mnohí skúšali podplatiť aj mladého 
Moruša, rátajúc na to, že hmotne nezaistený a
v domácnosti sa práve zariaďujúci úradník potre
buje viac peňazí a ľahšie podľahne ich lesku a 
cvengotu. Ale Morus už dávno bystrým okom pre
zrel, že hrabivosť nepozná dna a najľahšie za
tiahne človeka na nepoctivé cesty. „Lakomstvo je 
oheň”, vraví, „čím viac mu kladieš, tým viac 
chce mať". Nahliadol, že by upadol vždy hlbšie, 
ak by podľahol prvému pokušeniu, a je bezcitný 
voči zlatu.

Ba viac! Nepoctivý peniaz hnusí sa mu z celej 
duše a ráznosťou, o úprimnosti ktorej nemožno 
pochybovať, marí v začiatkoch každý pokus zí
skať si ho. Obyčajne odmieta od súdiacich sa aj 
patričný honorár — po troch šilingoch od oboch 
stránok — a o daroch nechce ani počuť. Akým 
krásnym vysvedčením pre jeho čistú minulosť je 
jeho vlastný proces, keď neskôr upadol do nemi
losti a žiarliví nepriatelia vynaložili všetko úsilie, 
aby mu dokázali aspoň nejakú škvrnu z dávnej
ších rokov.

Nadarmo! Na hladkom Morušoví neprischlo nič!

Najviac rozruchu medzi sudcami a škodoradosti 
medzi Morušovými neprajníkmi spôsobila žalo
ba akéhosi Parnella. Ten človek, podporovaný 
markýzom Wiltshirským, otcom vychýrenej Anny 
Boleyn, zarytým nepriateľom Morušovým, trpko 
sa sťažoval pred sudcami, že len preto prehral 
pravotu proti akémusi Vaughanovi, lebo manželka
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posledného darovala Morušoví draho vykúvanú 
pozlátenú nádobu. Morus spokojne povedal, že 
áno, nádobu prijal, ale že mu bola darovaná ako 
novoročný dar dávno po pravote, a prijal ju len 
preto, že nechcel uraziť paniu.

Nato zdvihol sa markýz W iltshirský a natešený 
oslovil sudcov:

„Nevravel som vám, páni, že táto žaloba je cel
kom odôvodnená?”

Sudcovia ochotne prikývli a dvíhali sa už k roz* 
sudku, keď znova ohlásil sa Morus:

„Páni, keď ste sa unúvali vypočuť začiatok, 
prosím, vypočujte láskavo aj koniec."

Sudcovia sa posadili — pevnejšie ako prv — a 
Morus rozprával, ako si dal spomínanú nádobu 
na mieste naplniť vínom a ako ho vypil na zdravie 
onej panej. Potom naplnil nádobu znova a ponú
kol paniu, aby ju vyprázdnila ona na jeho zdra
vie. Keď to urobila, prosil ju, aby si nádobu po
nechala ako novoročný dar od neho. Pani po 
dlhšom okúňaní privolila. Výpoveď bol Morus 
ochotný potvrdiť svedkami.

Podobne skončily sa iné prípady, ktorými obvi
ňovali Moruša z úplatkárstva. Raz to maly byť 
rukavičky, naplnené zlatiakmi, ktoré vraj prijal 
od istej vďačnej panej, iný raz zasa zlatý, drahými 
kameňmi vykladaný pokál od naradovaného za
chráneného klienta, no vyšetrovaním sudcovia 
vždy iba zistili, že majú pred sebou človeka, kto'* 
rého nikdy v živote nesviedol dar, a mohli vytu
šiť, že takého ani hrozba neskloní.
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Voči ľudským krehkostiam a slabostiam je vždy 
ten istý starý, shovievavý, všetko rozumejúci a 
mnoho odpúšťajúci Morus. Ani u kolegov sa mu 
nepáči bezohľadná prísnosť. A vždy vie nájsť spô
sob, ako ju bez urážky vyliečiť.

V porote zasedával aj starý, vari trochu už aj 
nervózny sudca, ktorý sa veľmi mrzel na drob
ných mešťanov, keď mu chodili na krk s ponosa
mi, že im vraj miznú peňaženky. Je  to vraj ich 
vina, hromžil sudca, že si nedávajú na ne pozor.

Morus ho chcel poučiť. Vyhľadal vo väzení naj- 
zručnejšieho vreckára a sľúbil mu, že sa ho zauj
me, ak pri budúcom zasedaní ukradne tomu sudco
vi peňaženku. Zlodej pristal. Keď sa najbližšie 
rokovalo o jeho veci, veril sa, dušil, že dokáže 
svoju nevinu, ak mu dovolia shovárať sa s jedným 
sudcom medzi štyrmi očami. Keď sa ho .pýtali, 
ktorého si želá, označil spomenutého hundroša. 
Nosievaly sa vtedy peňaženky na opasku, a kým 
sa zlodej nakláňal k uchu sudcu a zaujal jeho po
zornosť vyprávaním svojej neviny, zručne mu od- 
šmykol vrecko a slávnostne sa vrátil na svoje 
miesto. Tu sa zdvihne Morus a prosí sudcov o ma
lú almužnu pre akéhosi bedára. Sám ukázal 
dobrý príklad a sudcovia za ním siahali ku vrec
kám. Siaha aj náš starý pán, ale nenájde nič, a 
rozkričí sa, že ho okradli.

„Ako?", ozval sa rozjarený Morus, „hádam nás 
len neobviníte z krádeže!" No keď už bodrého 
chlapa brala zlosť, zavolal Morus zlodeja, vzal od 
neho peňaženku a oddal ju sudcovi.
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„Radím vám ”, povedal „aby ste druhý raz ne
boli taký prísny voči úbožiakom, ktorým miznú 
vrecká, lebo aj vy ste si dali ukradnúť svoje, a to 
pri samom zasedaní."

Pravda, také a podobné kúsky mohly narobiť 
Morušoví mnoho nepriateľov. Ale všetky myšlien
ky na hnev a pomstu roztrieskaly sa o jeho do- 
brodušnosť a milotu a Morus stával sa čoraz obľú
benejším a spolu aj obdivovanejším aj v samých 
úradných kruhoch.

*

Ulica a politické nedorozumenia pripravia vy 
sokým pánom nejednu nepríjemnú chvíľu. A je
diný pochybený zákrok vec iba zamotá, a prie
merný, tobôž v očiach ulice mravne zaťažený je
dnotlivec iba prileje oleja na oheň. Len geniálny 
rozum a nadzemský dobrotivé srdce v minútke 
ochladí aj najrozpálenejšie hlavy. V podobných 
situáciách býval usmievavý Morus akoby vo 
svojom živle.

Prvého mája roku 1517 vzbúril sa londýnsky 
ľud pre zbytočné úradné obchodné ťahanice. Prav
daže, týkaly sa žalúdkov, nespokojný dav nemo
hol sa dočkať svojich „panem et circenses" a ani 
podráždené osy rojil sa ulicami, hotový dláviť 
každého, kto sa mu postaví do cesty. Zvesť 
o vzbure doniesli aj do kráľovského paláca a zne
pokojený kráľ hľadal dôverníka, ktorý by sa 
v  jeho mene odhodlal utíšiť ľud. No, nik nemal 
smelosti ukázať sa rozvášnenému davu a panov
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ník sa obával, že bude nútený použiť násilia. Na
raz doletí posol a radostne oznamuje, že dav sa 
uspokojil a v tichosti rozišiel.

Kráľovi nebolo treba dlho sa dopytovať, kto 
ľud utíšil. Na prosbu Tajnej rady obľúbený sudca 
Morus prehovoril k ľudu, a podráždenosť sa ako 
by zázrakom razom rozplynula.

Akiste ešte v tom istom roku mal Morus príleži
tosť verejne sa zablesknúť aj svojimi právnickými 
schopnosťami. Pravdepodobne búrkou zahnaná 
vplávala pápežská obchodná loď do anglických 
vôd a pristála v prístave Southampton bez pred
bežného obvyklého vyjednávania. Rozumie sa, že 
prípad stal sa obchodnou a colnou zápletkou, kto
rá sa časom natoľko zauzlila, že celá vec dostala 
sa pred súd.

Zdalo sa, že pápežská loď je stratená a že celý 
náklad shabú. Vtom sa veci ujal Morus. Skvelou 
latinskou rečou dosiahol, že zakotvenie lodi bolo 
uznané za núdzové, zákonom anglickej dŕžavy 
sa nijako neprotiviace, a lodi povolili nerušene 
odísť.

*

Ak sa niekto čo len prostým laickým okom za
díva na podobné výkony Morusovho ducha, uzná. 
že má v ňom pred sebou jedinečnú osobnosť. Tým 
skôr musel objaviť veľducha znalecký postreh 
Henricha VIII.
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Boli by sme náchylní povedať, že príroda bola 
nepochopiteľne čudná, ba vari až nespravodlivá 
k deťom Henricha VII. Tvrdá a ukrutná voči prvo
rodenému Arthúrovi, a až slepo m árnotratná voči 
druhému Henrichovi. Voči prvému úžernícky skú
pa a predčasne uložila ho do chladnej zeme, voči 
druhému bezmerne štedrá a plným priehrštím na
sypala mu darov telesných a duchovných, ako by 
mu bola hodila aj zbojnícku korisť so staršieho.

Henrich nebol predurčený za vladára. Mal ním 
byť starší brat Arthúr. Henrich sa pripravoval na 
duchovný stav a ako mladý princ W aleský vzde
lával sa v kruhu najučenejších anglických huma
nistov, z ktorých najznámejší boli okrem spome
nutého už Johna Coleta, najprv profesora v Ox- 
forde, neskôr dekana svätopavolského kostola 
v Londýne, známi Morušoví profesori Tomáš Li- 
nacer, Viliam Latimer a Viliam Grocyn, vynika
júci znalci a šíritelia gréckej reči a literatúry.
V ich spoločnosti často bolo vídať humanistického 
všadebola Erazma Rotterdámskeho, s ktorým pri
šiel do styku aj mladý princ a ktorému aj ako 
kráľ zostal žičlivým mecénom. Je pochopiteľné, 
že kráľovský študent v humanistických kruhoch 
vídal sa aj s mladým sudcom Morusom, ale ne
možno predpokladať priateľskejších vzťahov me
dzi nimi, už aj pre vekový rozdiel nie. Keď osem
násťročný Henrich nastupuje na trón, Morus je už 
vyše tridsaťročný a otcom rodiny. Budúci dô
verný pomer týchto dvoch mužov sa vtedy ešte 
len rodil.
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V prvých rokoch svojej vlády sa mladý kráľ na 
čas pozabudol. Otcom nahromadené poklady a 
bujná mladosť strhly ho až k výstrednému pôžit- 
krástvu. No spamätal sa, kým ešte nebolo ne
skoro a svoje sily zapriaha úprimne do služieb 
anglickej vlasti.

Po dlhé roky je vypočítavým politickým partne
rom Svätej Stolice a habsburgského domu. Zbra
ňou a peniazmi podporuje politiku bojovného Jú 
lia II. proti rozpínavým Francúzom a ako odmenu 
dúfa vybojovať titul najkatolíckejšieho kráľa 
pre seba a kardinálsky klobúk pre svojho pre- 
múdreho radcu W olseya, ktorému po 15 rokov je 
až slepo oddaný. Titul najkatolíckejšieho zostal, 
pravda, v Paríži, ale W olseyovi splnil sa sen.

Vlastne ani nie celkom. Úlohou kardinála W ol
seya bolo vyhrať pri najbližšej príležitosti pre 
Henricha cisárstvo svätej rímskej ríše, za čo mu 
mal potom Henrich svojich cisárskym vplyvom 
dopomôcť na pápežský trón. No pánmi duchovnej 
a svetskej moci zostali obaja Angličania iba 
v zlostných závistných túžbach, keď za cisára bol 
po smrti Maxmiliána I. roku 1519 zvolený cisá
rov vnuk Karol a ako pápež miesto zosnulého Le
va X. nastúpil Holanďan Hadrián VI. Zmarené 
nádeje znamenaly obrat v zahraničnej anglickej 
politike a Henrich VIII., zostávajúc stále verný 
Svätej Stolici, sa čoskoro spojuje s Francúzskom 
proti Habsburgom.
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V učenom a všeobecne obľúbenom sudcovi Mo
rušoví vycítil podujímavý kráľ súci nástroj pre 
svoje politické zámery. Chce ho rozhodne pripú
tať k sebe, a to tak mocne, aby mu Morus nedával 
iba prácu a službu, ale aj srdce a lásku. Zvoľna, 
ale iste sveruje mu nové a nové politické posla
nia, a keď ich Morus do litierky plní podľa jeho 
tajných želaní, novými povyšovaniami ho priam 
viaže k svojej osobe.

Prvú úradnú cestu na pevninu koná Morus z vô
le londýnskeho ľudu. Bol mestským úradníkom a 
mesto ho vyslalo chrániť svoje životné záujmy. 
Cesta má obchodný ráz. Roku 1515 pridelil kráľ 
Moruša na žiadosť mesta k posolstvu, ktoré malo 
vyjednávať s holandskými kupcami, všemohúci
mi to pánmi všetkých morí, o hospodárskych a 
koloniálnych smluvách.

Morus nemal veľa radosti z cesty. Ako naj
mladší člen posolstva mal iba nepatrný plat a ne
zdravé podnebie cudzích krajov podrývalo mu 
zdravie. V listoch priateľom žaluje sa nielen na 
ťažkosti pri jednaní, ale aj na nudu, ktorej sa ne
vedel v cudzine zbaviť. Duchovným osobám je 
vraj ľahko robiť vyslancov a túlať sa svetom. Ale 
ako sa môže cítiť v cudzine otec rodiny, ktorý 
musí stále myslieť na ženu a deti. A ako môže 
zo skromného platu živiť seba i svojich?

Ale kráľ i mesto boli s jeho prácou spokojní 
a už roku 1517 posielajú ho znova na pevninu 
s významným politickým poslaním. Ako kráľov
ský vyslanec mal vyjednávať so zástupcami fran
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cúzskeho kráľa o pokoj. Tento raz bol Morus opa
trnejší. Bola to nielen veľkopanská slušnosť, keď 
na pevninu berie so sebou domáceho šaša — veď 
v stredoveku bolo treba aj takým spôsobom ro
biť dojem — ale aj múdra predvídavosť, rozptý
liť sa za dlhej chvíle v šašovej spoločnosti. Pod
kutí Francúzi budú iste do nekonečna premýšľať 
o podmienkach mieru, a Morus nechce poznať inú 
zábavu okrem šaša — a iste aj otcovská starost
livosť o rodinu pohnula ho k tomu. Šašo v Euro
pe všeličo uvidí a všeličo počuje, zachytí konti
nentálnych ľudí ani fotografická platňa, a doma 
bude poučovať a obveseľovať zvedavé Morušové 
dušičky.

Pravda, šašo nie je vždy taká pohodlná vec, 
ako drobný filmový prístroj po boku túlavého 
turistu, a môže vystrájať aj nepríjemnosti. Svo
jím čudáckym oblekom natoľko bil do očú europ- 
ským mešťanom, že sa nashŕňali okolo nevída
ného divadla a vtipkovali si z neho.

Šašo sa urazil. Podráždený nasbieral do vrecák 
kameňov, vyskočil na lavicu a rozrečnil sa k húfu:

‚‚Tí, čo sa ma naobťažovali, nech sa čím skôr 
vzdialia! Každého, kto tu zostane, budem pova
žovať za vinníka alebo za jeho pomocníka, a po
tom beda jeho hlave!"

Dokonalá anglická zdvorilosť, ale chyba lávky! 
Jeho anglické upozornenie nik nerozumel a vše
tko sa iba veselšie zabávalo nad jeho rozčúlením. 
Rozzúrený šašo praštil kameňom do davu a prebil 
lebku akémusi Burgundčanovi.
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„Čo ste neposlúchli, keď som vás zdvorilé va
roval?”, poľutoval ho súcitný šaško a odbehol.

Na šťastie pre Moruša nemala vec nijakých 
nepríjemných následkov.

Kým bol Morus na pevnine, doma mu kráľ chy
stal nové prekvapenia. Len čo sa vrátil s cesty a 
utiahol do rodinného hniezda okriať a otužiť osla
bené telo, vymenoval ho za člena Tajnej rady. 
Stalo sa to na jeseň roku 1517. Skoro v tom istom 
čase zvolil si ho kráľ za osobného tajomníka 
a o niečo neskôr vymenúva ho za štátneho pod- 
pokladníka. Tak sa Morus dostáva aj do služieb 
kráľovských.

Vyznamenania veľké, ale aj veľká zodpoved
nosť. Kráľov tajomník bol zasvätený do všetkých 
tajností, týkajúcich sa správy krajiny doma i v za
hraničí, ba často bol jediným strážcom aj dôver
nejších kráľových citov. Morušoví bola sverená 
kráľova korešpondencia s prvým krajinským úrad
níkom, lordom-kancelárom Wolseyom. Koľké bo
lo potom nebezpečenstvo, že sa preriekne nielen
v neškodnej spoločnosti priateľov, ale aj pred 
zástupcami iných mocností, často dotieravými a 
podchytavými.

Ale na Moruša mohol sa kráľ spoľahnúť. Mlčať 
mu je svätou povinnosťou a vari nemá ryba pod 
vodou nezachovala by tajomstvá bezpečnejšie ako 
on. Vyslanec Benátskej republiky trpko sa žalo
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val dóžovi, svojmu pánovi, že z nového kráľovho 
tajomníka nemôže vytiahnuť ani slovíčka, hoci je 
jeho dobrým priateľom. Podobne pochodili u Mo
ruša aj iní diplomati.

Ako člen súkromnej rady kráľovej vyniká, ba 
priamo zatieňuje rozvahou aj starších a vyššie 
postavených radcov. Pravda, tých časom pochy
tila žiarlivosť a usilovali sa podceniť Morušové 
návrhy.

Stalo sa raz, že sa radili o veľmi vážnej veci. 
Bolo tých vecí dosť! Veď vieme, že práve v tých 
časoch W olsey vyjednával s Habsburgami o ado
ptovaní Henricha za člena cisárskej rodiny — 
nevyhnutný krok ku cisárskej korune — a v tých 
časoch už Henrich W olseyovým pričinením ča
stejšie hral úlohu sudcu v škriepkach mocných 
europských vladárov. Morus tiež predniesol svoju 
mienku, rázne sa postaviac proti návrhu lorda- 
kancelára W olseya, ktorý mal pred sebou vzne
sené ciele, ale žiaľ, cesty a prostriedky často nie
čím zapáchaly.

„Zbláznili ste sa, pán Morus?" nevedel sa opa
novať Wolsey.

„Oh, Vaša Milosť," odpovedal Morus dobro
srdečne, „ako len ďakujem Bohu, že medzi krá
ľovými radcami je iba jeden blázon!"

Kancelár si zahryzol do pier, ostatní násilne 
pridúšali smiech nad podarenou odpoveďou.

Moruša vždy častejšie vídať v kráľovskom pa
láci, vždy častejšie v blízkosti kráľa. Už dávno sa
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navykol nenútene pohyboval i vo vysokých Kru
hoch, ale aj posledný lokaj pozerá naňho shora, 
ako na nejakého učeného sedliaka. Zdalo by sa., 
že sa aj sám Morus hanbí za svoje veľké ruky 
keď ich tak starostlivo skrýva do širokých ruká
vov. Ba chcel by nás priam presviedčať o svojej 
nemotornosti v kráľovskom paláci, keď biskup
skému priateľovi Fisherovi píše, že sa vo vyso
kých kruhoch vznesenej spoločnosti cíti ako ne
skúsený jazdec na neosedlanom koni. Ešte mal 
dodať, že ho niekedy pochytí až závrat, a žart by 
bol býval dokonalý.

Neveríme totiž, že by sa bol stratil v kráľov
skom paláci! Úlohy, ktoré tam vykonával, svedčia
o opaku. Človek, ktorý sa ľahko popletie, nemôže 
byť vedúcou osobnosťou pri mierových pokoná- 
vaniach — a Morus je pri uzavretí anglicko-fran- 
cúzskeho priateľstva roku 1525, potom znova pri 
podpisovaní medzištátnej smluvy z apríla roku 
1527 a konečne hlavným činiteľom so stránky 
Anglicka pri spriatelení sa Henricha VIII. a Karo
la V. na mierovom zasadaní v Cambrai roku 1529.

Podobne parlament volí si ho roku 1523 na radu 
‚Wolseya a na naliehanie kráľa za speakera-pred- 
sedu. Morus mal teda byť ústami parlamentu. Ako 
by bol mohol byť nimi, keby nebol vedel otvoriť 
svoje?

Práve tak treba mať na mysli, že Morus je aj 
kráľovým dvorným rečníkom. Príležitosti na reč
nenie je dosť. Kráľ poctí návštevou univerzity, 
vítajú ho, treba odpovedať. Robí to Morus. Kráľ

95



prijíma vysoké návštevy, posolstvá, domáce 1 za
hraničné. Treba ich uvítať. Na to je  Morus, a aj 
František I. a Karol V. mohli ako hostia Henricho
vi obdivovať vzletné latinské slová z úst učeného 
humanistu Moruša. Kdeže tu stratenosť? Bol to 
ten istý pohotový Tomáš, ktorý ako chlapec im
provizoval divadelné výstupy, ktorý neskôr nie
koľkými slovami vedel utišovať davy a ktorý po 
celý život mohol si bez prípravy zarečniť, jadrne, 
logicky a k veci.

Taký človek, ktorý akoby na dôvažok aj na 
pichľavejšie otázky odpovedával pohotovým slov
kom, plným humoru a vtipu, nemohol sa ani na 
kráľovskom dvore dať zmiasť pocitmi menejcen
nosti. Nepomýli ho nič, nieto takej situácie, v kto
rej by sa musel zbabele zapýriť. Duch je, ktorý 
vyváži všetko, a tituly v jeho očiach sú iba, ako 
pohár dobrého vína, na pobalamútenie slabých 
hláv.

Tak rozmýšľa Morus, a preto ani netúži za 
nimi.

Ale kráľ je inej mienky. Možno už vtedy má 
s Morusom tajné úmysly, ako pápež s kardinálmi 
in petto, a tým treba prerúbať cestu ľudskou pred- 
pojatosťou. Prostého londýnskeho mešťana-úrad- 
níka treba zdvihnúť aj v očiach lordov a magná
tov, vari ešte viac ako v  očiach ľudu, aby si kaž
dý upovedomil, že jeho slová sú oblečené do rú 
cha patričnej autority. Už je to tak! Nemusíme 
sa prenášať do stredoveku, ak sa chceme usmiať
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nad trochárskymi predsudkami voči človeku bez 
rodokmeňa a s krátkym menom, čo aj polatinče
ným, a poľutovať zimničnú triašku o hodnosti, 
úrady a tituly. Le bourgeois gentilhomme, fran
cúzsky pošľachtičený mešťan z čias Ludvika XIV., 
je  nemiznúcim Ahasverom našej sploštenej pla
néty, symbolom večnej ctižiadosti aj moderných 
malých duchov a ostrou, no znova a znova bez
mocnou, satirou vysokých i nízkych vrstiev bez 
rozdielu.

Najmä v politike treba rátať s ľudskou, pove
dzme mierne, krátkozrakosťou a brať ohľad na 
ľudské slabosti. Ak sa mal Morus pravidelne po
hybovať v pásme nad meštiackymi hlavami, bolo 
treba ovešať ho všetkými veľkopanskými výmy
slami. Konečne, ak si niekto zaslúžil zvučný 
šľachtický titul, bol to ten, čo od mladosti bol do
konalým gentlemanom ducha.

A tak pozorný kráľ, ktorý vie, čo sa patrí, po 
dôkladnom uvážení oddáva Morušoví rytiersky 
meč s utešeným diplomom: ‚‚Nos Henricus, Dei 
gratia etc. e tc . . . .  pro meritis tuis etc. e tc . . .  
a povyšuje ho do šľachtického stavu.

A aby titul nebol prázdny a Morus mohol hrdo 
povedať „de eadem”, darúva mu kráľ skromné 
vidiecke pánstvo a roku 1525 vymenúva ho za 
kancelára vojvodstva Lancaster.

*

Konečne rok 1529 vynáša najavo tajné zámery 
kráľove. W olsey dohral úlohu lorda-kancelára a
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politika, zapadá do ústrania — čo mu je konečne 
na veľký duchovný osoh — a na jeseň toho istého 
roku preberá jeho hodnosť a moc Morus.

Historickým odôvodnením, prečo kráľ dáva 
úrad lorda-kancelára laikovi, je popri Morušo
vých schopnostiach aj Henrichova známosť 
s Annou Boleynovou, vtedy ešte veľmi opatrne 
zatajovaná. Lord-kancelár bol najvyšším sudcom 
v  kráľovstve a strážcom kráľovskej pečate. Do
vtedy zastávaly ten úrad takmer výlučne duchov
né osobnosti z kráľovského rodu alebo arcibi
skupi, prímasi a kardináli.

W olsey svojou politickou zručnosťou pätnásť 
rokov udržal sa pri moci, no Anna Boleynová od 
prvých počiatkov nedovoleného pomeru tušila 
v  ňom, a vo všetkých duchovných vôbec, odpor
cov svojich zvrhlostí, a W olsey musel padnúť. 
Laik mal byť povoľnejší, shovievavejší, mlčan- 
livejší, alebo aspoň mal sa ním získať časový ná
skok, kým kráľ s milenkou nespracujú pre svoje 
zámery niektorého poddajného biskupa. Morus, 
pravda, povoľnejší nebol, čo ako ho kráľ hladkal, 
no čas predsa len nezadržiteľne odtekal.

Ľud a Morušoví domáci, čo nemali tušenie o 
intrigánskom pozadí Morusovho vyznačenia, boli 
jediní, ktorí sa radovali úprimne. Deň po vymeno
vaní neprehľadné zástupy zaplnily ulice poblíž 
W estminsterského paláca, kde novovymenovaný 
lord-kancelár, vyzdobený ťažkou reťazou z rýdze
ho zlata a ostatnými insígniami vysokej hodnosti 
skladal do rúk panovníka prísahu vernosti. Hro--
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mové slávyvolanie sprevádzalo lorda-kancelára.. 
keď sa z paláca odoberal do blízkej katedrály na 
slávnostné bohoslužby, pri ktorých si mal vypro
siť božej pomoci na nový úrad.

Morus je v týchto chvíľach až nezvyčajné 
skromný. Jeho predchodca si ani pri menších sláv
nostiach neodpustil kráľovský sprievod rytierov 
a šľachticov. Morus sa tomu dnes nemôže vzo
prieť, ale zajtra už zasa bude jeden z ostatných. 
Jedno nesmieme zamlčať. Nezapomenuteľnú chví
ľu, keď päťdesiatročný lord-kancelár kľaká pred 
svojho staručkého otca a detinsky úprimne ho 
prosí o otcovské požehnanie. Otec žehná v precí
tenom dojatí a v dávnej, ani v ošúchanom starec
kom tele nevymiznutej hrdosti, a s nadzemských 
výšin žehná aj matka, tým naliehavejšie a vrúc
nejšie, čím hlbšie rozumie a vidí všetko.

*

Morus je na kráľovskom dvore. Je kráľovým 
pobočníkom. Na najvyššom stupni zemskej slávy 
a svetských snažení. Jednoduchý syn mestského 
sudcu prvým úradníkom anglickej dŕžavy po krá
ľovi!

A nie iba úradníkom. Aj dôverníkom, ba priate
ľom kráľovým. „Na sviatky", píše Morusov zať 
Roper, „keď si kráľ vykonal pobožnosť, zavolal si 
ho do súkromných komnát. Tam sa obaja posadili 
a dôverne si pobesedovali o hvezdárstve, merbe, 
bohosloví a o iných náukách, často aj o štátnych
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veciach. Večierkami zaviedol ho kráľ na terasu, 
aby sa od neho poučil o zvláštnostiach, behu a 
pohybe hviezd a planét. Keďže bol veľmi milý, 
dali si ho kráľ a kráľovná zavolať aj po večeri, 
ba nezriedka aj ku samej večeri, že to bolo Mo
rušoví časom až priveľa a radšej odložil obvyklú 
veselosť, aby mohol byť viac vo vlastnom rodin
nom kruhu."

Potom dodáva Roper, že kráľ často prekvapil 
Moruša aj v jeho vlastnom dome v Chelsey, aby 
strávil s ním niekoľko príjemných chvíľ.

*

Morus má za sebou obrovskú kariéru. Strhly ho 
do náručia závideniahodné výšavy. Má v rukách 
osudy anglického kráľovstva a má v rukách za
hraničnú politiku stále sa vzmáhajúcej ríše. Ako 
sa cíti, ako vôbec cíti, smýšľa a koná?

Nebolo by od veci vo vzletnej gratulačnej reči 
shrnúť posledných dvadsať rokov Morušovej ve
rejnej činnosti, vyzdvihnúť jeho nevšedné schop
nosti a zásluhy, dovoliť si jemnú narážku na dobré 
časy, v ktorých ešte aj svedomitosťou a poctivo
sťou možno ďaleko zájsť, a na otvorenú priamosť 
ducha Morusovho, ktorý bol odvekým nepriate
ľom akéhokoľvek pätolízačstva, ktorý nikdy ne
túžil po hodnostiach, ktorý večne utekal pred 
nimi, a ktorého predsa dostihly, ako smrť dosti
huje aj najrýchlonohejšieho bojka. Potom zasa 
úctivo blahoželať kráľovi k tak šťastnému výberu 
a celému národu k tak schopnému vodcovi.
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No to všetko urobili už iní pred nami a nás 
bude viac zaujímať, čo prežíva sám oslávenec 
a ako sám súdi o prebehnutej kariére.

S mimoriadne ťažkým srdcom bral na seba úrad 
lorda-kancelára. V odpovedi na chvály, ktorými 
ho zahŕňa zástupca kráľov pri menovaní za lorda- 
kancelára, Morus úprimne spomína, že nie je 
hodný takého vyznačenia. „Hodnosť je bremeno”., 
vraví doslova, „a úrad nie je povýšením, ale 
ťažiacou starosťou. Čím vyššia je stolica, s ktorej 
budem súdiť, tým hlbšieho pádu sa treba obávať."

Vysoké úrady bývajú už samy v sebe plné 
nebezpečenstva. Morušoví zaťažily položenie aj 
osobné sklony a presvedčenie. Politika jeho pred
chodcu W olseya a teda aj politika kráľova vôbec, 
bola politikou vojen, výbojov, intríg, skutočne 
mocenská politika macchiavelizmu najírečitejšie- 
ho zrna. Morus bol zasa aj v politike dôsledným 
vyznavačom humanizmu a kresťanstva. Ošklivily 
sa mu boje medzi europskými vladármi a ich roz
vadenosť pálila ho tým viac, čím viac voľnosti 
ponechávala Turkom. Turecký klin prenikal vždy 
hlbšie do kresťanského tela. Rhodos, Belehrad, 
Moháč boly výkričníkom kresťanstvu a Morus, 
hoci bol najďalej od tureckého nebezpečenstva, 
smútil a krvácal. A krvácal tým viac, keď videl, 
že kresťanstvo je rozštiepené nielen politicky, ale 
aj nábožensky. Preto najvyššou snahou jeho po
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litiky bolo smieriť rozoštvané kresťanské silý a 
usmerniť ich na spoločnú obranu kresťanstva.
V záujme veci píše roku 1533 aj knižočku Boj 
proti Salemovi a Byzancii, no žiaľ, jeho pacifisti
cké snahy zostaly bezvýsledné. Iba na chvílu tri- 
umfovaly v Cambrai roku 1529, ale už o niekoľko 
rokov je Európa rozvadenejšia ako prv.

Popri tom hnusil sa mu na dvore aj ľahtikársky 
život. Ešte pred desiatimi rokmi bol anglický krá
ľovský palác predmetom nadšeného obdivu Eraz
ma Rotterdámskeho. Za vlády takého panovníka, 
akým je mladý Henrich VIII., nadchádza vraj 
Anglicku opravdivý zlatý vek. Takí dvorania 
takého kráľa! Aj mimo kláštorov možno vraj nájsť 
dobrých kresťanov. Kráľ dovoľuje prístup, ba 
priam pozýva, núti prichádzať do kráľovského 
paláca mužov ako Morus: učencov, vážnych ľudí, 
a nie rozpustilých mladíkov a veselé ženy, ktoré 
len kazia okolie.

Ale tie zlaté časy sa už pominuly a zábavy a 
hry, ktorými si mravenisko kráľovského paláca 
začínalo krátiť dlhú chvíľu, hriešna nečinnosť, 
neúprimnosť, upodozrievania a skryté intrigy na- 
plňovaly Moruša odporom a nechuťou. Tichá 
hodinka v rodine bola mu milšia nad všetky hosti
ny v paláci. Iba povedomie povinnosti oproti 
kráľovi dodávalo mu odvahy ukázať sa aj v takom 
prostredí.

Krásne to vystihuje sám v liste arcibiskupovi 
Fisherovi, svojmu neskoršiemu spolumučeníkoví. 
Píše: „Ako mi aj kráľ často dohovára, dostal som
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sa na kráľovský dvor celkom proti vlastnej vôli, 
a necítim sa na svojom mieste." A dodáva, že iba 
učenosť a pokrok kráľov v čnosti a v múdrosti 
obľahčujú mu úrad.
■' Ale ani zo spomínaného kráľovho priateľstva 
nemal nekalenej radosti. Iní by neboli mali dňa 
ani noci z takého šťastia, Morus zostáva tichý, 
často až zamyslený. Ako by cítil, že kráľ je 
k nemu milý iba z vypočítavosti, hoci bol pre
svedčený, že oddávna prechováva k nemu úprim
né priateľské city. A predsa Morus od prvej chvíle 
povýšenia vetrí čosi zlého, nepoctivého. O oba
vách zdôveril sa zaťovi Roperovi.

Ten bol raz svedkom, ako sa kráľ prechádzal 
s Morusom v záhrade, pričom mu dôverne ovinul 
rameno okolo krku. Bolo to vtedy, keď Morus 
ešte nebol lordom-kancelárom. Len čo sa kráľ 
vzdialil, zať radostne blahoželal svokrovi k také
mu vyznačeniu.

„Aký ste šťastný! S nikým nezaobchádza kráľ 
tak dôverne ako s vami, okrem kardinála. S tým 
sa tiež raz prechádzal ruka v ruke."

„Vďaka Bohu, synku", odpovedal Morus. „Vi
dím, že kráľ je ozaj dobrý pán a že je ku mne 
láskavejší ako ku hociktorému inému poddanému. 
Ale môžem ti zároveň aj povedať, že netreba byť 
na  to pyšným. Keby kráľ za moju hlavu kúpil 
jedinú pevnosť vo Francúzsku, dnes-zajtra by mi 
odletela."

Tak triezvo rozmýšľal Morus o svojej veľkosti.
1 Triezvosť ťahá za sebou skromnosť. Keď mu
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ešte dávnejšie dávali v dolnej snemovni úrad 
predsedu, ktorého úlohou bolo vysloviť smýšľanie 
a Usnesenia poslancov pred samým kráľom, spie- 
ral sa ho prijať. Vraj ako on príde k tomu, aby 
poučoval o spravovaní krajiny kráľa, ktorý je 
predsa na to stvorený. ,

O jeho skromnosti aj v úrade lorda-kancelára 
zanechal nám vzácne svedectvo najväčší znalec 
a obdivovateľ Morušovej kryštálovej duše, Eraz
mus. „Jeho kariéra neurobila ho pyšným”, píše 
úsečne. „Nikdy nezabúda na dávnych jednodu
chých priateľov."

A mohol napísať Erazmus ešte viac. Aspoň to. 
že Morus zostal vždy skromným preto, lebo jeho 
orlí zrak, naveky upretý na jedinú žiaru, večnú 
žiaru božiu, nedal sa oslepiť časovým leskom ani 
svojej slávy, ani kráľovej veľkosti. Morus už od 
rokov zakotvil v hlbokom náboženskom presved
čení a v živej viere, a vie, že na zemi márnosťou 
je všetko bohatstvo, všetok lesk, a že jediným 
opravdivým pokladom je: vždy a vo všetkom mi
lovať Boha.

„Predstavme si", vravieval priateľom, ktorí mu 
blahoželali k  vysokým hodnostiam, „že z dvoch 
žobrákov, ktorí spolu vykonávali svoje zamestna
nie, dostane sa jeden do domu boháčov. Tam ho 
vyobliekajú a obsypú peniazmi, ba prijmú akoby 
za člena rodiny. Ale žiaľ! Jeho sláva trvá len 
krátko a o nejaký čas musí vyzliecť krásne šaty 
a opustiť panský kaštieľ. Či by tento žobrák nebol 
bláznom, keby sa v krátkom čase svojho šťastia
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nepriznával k  dávnemu priateľovi v žobráckych 
handrách, namýšľajúc si, že on je teraz niečím 
vyšším? Všetci sme prišli nahí na svet, všetci sa 
nahí s neho poberieme . . .  Iba božská štedrosť za- 
odiala jedného hodvábom, iného biednymi han
drami."

Naozaj! V očiach Morušových je všetko pomi
nuteľné bezcenným smetím, iba večný Boh jedi
ným pokladom. V Boha, v ten nehybný stredobod 
ľudského života, zapustil kotvy svojich nádejí.
V neho dúfa, v neho ako vtáča alebo ako poľná 
ľalia vložil svoje osudy. Preto ho nevykolíše 
z pokoja ani sláva ani veľkosť, ale nepobúria ho 
ani predtušené obavy.

Je  to boj. A ťažký! Sám Morus to uznáva. 
„Ťažko je dotknúť sa smoly, a nezašpiniť sa, klásť 
kúdeľ na oheň, a nechcieť ju  spáliť, kŕmiť hada 
na  prsiach, a nedať sa uštipnúť. Ale ťažšie je byť 
bohatým a uctievaným od sveta, a nebyť zasiah
nutým šípom pýchy a ctibažnosti.” No, Morus už 
dozrel aj na ľudskú úctu a pod hodvábnym kan
celárskym plášťom skrýva františkovsky nepo
škvrnenú dušu.

Pritom so vzletom, akým môže vzplanúť iba 
presvedčený katolícky veľduch, plní povinnosti 
úradu. Dušou-telom venuje sa službe na dvore, 
chcúc tak odplatiť kráľovi prejavy blahosklon
nosti. „Nikdy”, píše o ňom kronikár, „nikdy ne- 
posvätili sa ministri službám vladára s takou od
danosťou a rozumnosťou ako on”.

Aj po inej stránke ho nový úrad desí. Na stá
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hmyzu začne obletovať slnečnicu, len čo s prvým 
lúčom slnka zakvitne. Na stá prosebníkov podáva 
si kľučku úradovne a bytu lorda-kancelára, jemne 
v  rukavičkách, alebo aj otvorene žobrúc o pria
zeň, o ochranu, o prižmúrenie oka, a za všetkým 
sa blyští svodný lesk zlata.

Ale Morus stojí aj teraz s vystretou hruďou 
a s mramorom na tvári. Vo vysokom, zodpoved
nom postavení, slúži kráľovi a vlasti, ale nikdy 
nehľadá vlastných výhod. Jeho príjmy nie sú tak 
vysoké ako postavenie. Štátnu službu v tých 
časoch ešte tak neodmeňovali ako dnes. Pravda, 
aj svedomitejší úradníci našli si vždy cestu k boč
ným dôchodkom a odškodňovali sa vyžobranými 
alebo vynútenými benefíciami. Napríklad, o Mo
rušovom predchodcovi, Wolseyovi, je známe, že 
ako lord-kancelár a pápežský legát pribral si 
k  benefíciám už aj tak hojným, svätoalbánske 
opátstvo a biskupstvo Bath, ktoré neskôr zamenil 
za ešte výnosnejšie biskupstvo winchesterské. 
Okrem toho požíval dôchodky cudzozemcom pre
najatých biskupstiev herefordského a worcester- 
ského a pravidelné ročné renty od francúzskej 
a španielskej vlády, ktoré si tak zaisťovaly jeho 
priazeň. Keď prirátame ešte príjmy, ktoré mu pri- 
slúchaly ako predsedovi najvyššieho svetského 
a cirkevného súdu, pochopíme, že si mohol do
voliť priam kráľovské vystupovanie.

Aj Morušoví by sa bolo ponúklo nadostač mož
ností obohatiť sa. Nebol by musel prijímať ani 
nižšie svätenia cirkevné, ako to bývalo vo zvyku.
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Bolo by stačilo len trochu „dobrej” vôle a štipku 
podnikavosti, a stoky príjmov by sa boly otvorily. 
Pravda, stoky spodné, a o tých Morus nechcel 
počuť. Uspokojil sa s ročným dôchodkom lorda- 
kancelára. S ním hojne vystačí na každodenné 
živobytie celej rodiny a na postaveniu zodpove
dajúce vystupovanie. Na budúcnosť nemyslí. 2ije 
so dňa na deň, a keby niekto bol chcel vedieť
o tajnom bohatstve, hromadenom u nového lorda- 
kancelára, bol by sa mohol o ňom presvedčiť už
o niekoľko rokov, keď po zbavení úradu vyšlo 
najavo, že rodina lorda-kancelára nie je pre bu
dúcnosť vôbec hmotne zaistená.

A vlastná poctivosť bola Morušoví najlepšou 
zbraňou, ktorou sa oháňal proti dotieravým na
liehaniam neodbytných pokušiteľov.
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5 .

Zmocňuje sa nás pochopiteľná netrpezlivosť. 
Päťdesiat rokov sme už prežili so svojím hrdinom, 
pochodili sme s ním najvýznačnejšie miesta An
glicka a západnej Europy, tak mnoho sme už 
počuli o ňom, a ešte vždy zostáva nám zahaleným 
tajomstvom jeho súkromný život. S oprávnenou 
zvedavosťou chceli by sme nazrieť poza javisko 
jeho verejného dejstvovania a stopovať, kde býva, 
čo robí, ako žije, akú má rodinku. A či sú všetci 
zdraví, ako rastú deti, aký pokrok badať na nich 
v  učení a nábožnosti. A ešte na stá iných otázok, 
nie už z čírej zvedavosti, ale skôr nutkaní radost
nou predtuchou, že objavíme niečo cenného, mi
lého, zapadnutý kút tichého šťastia na zemi, z kto
rého budeme si môcť aj pre seba odvaliť poriadny 
krajec.

Vlastne ani sebecká túžba po príjemnom zá
žitku a pobavení nie je to pravé, čo nás ťahá do 
Morušovej domácnosti. Chceme objavovať veli
kána, áno, ale aj preto bežíme za svojím hrdinom 
do ústrania, aby sme sa pred nastávajúcou ľado-
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vou búrkou ešte ohriali v jeho teplom rodinnom 
hniezde.

Spomínali sme o svätom Tomášovi Morušoví, 
že ten silák katolíckej viery nevyznačil sa len 
mučeníckou smrťou, ,ale aj dokonalým a svätým 
životom. Skutočne. Mnoho iných uctieva svätá 
Cirkev nie práve preto, že by boli čnostne žili. 
Veď o svätosti života nemôže byť ani reči na
príklad u kajúceho lotra na kríži, ktorého predsa 
sám Spasiteľ kanonizoval, keď mu prisľúbil, že 
ešte v ten deň bude s ním v raji. Známi sú aj iní 
ľudia obyčajného života, ba aj hriešnici, ktorých 
neomylná Cirkev povýšila na oltár. Pravda, len 
preto, že v poslednej chvíli vstúpili do seba a 
volili si radšej mučenícku smrť ako zaprieť vieru. 
A mučenícka smrť je nadprirodzeným očistným 
ohňom, ktorý sám zbaví dušu všetkých, aj smrteľ
ných hriechov a otvára cestu do raja.

Aj svätý Tomáš Morus bol mučeníkom za vec 
božiu, a to samo by stačilo, aby ho Cirkev uctie
vala. No u neho spája sa s mučeníctvom aj svätý 
život a možno povedať, že mučenícka koruna bola 
iba odmenou neba za jeho bohatiersky život.

V nasledujúcich riadkoch radi by sme vylúpili 
z Morušovej hrudi všetky tajomstvá jeho svätosti, 
najmä najväčšie tajomstvo všetkých dokonalých 
duší, skrytý život v Bohu. „Ama nesciri", rád sa 
skrývaj, naučil sa ešte u kartuziánov zo zlatej; 
knižočky o Nasledovaní Krista a vedel, že to 
heslo svätcov je aj prostriedkom aj zárukou pra-' 
vej duchovnej veľkosti. Skrytý súkromný život
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je kráľovskou lučavkou opravdivej svätosti. Veď 
tam sa ukáže, či je niekto skutočne svätý a či iba 
svätuškárskym pokrytcom. Ľahko je totiž raz 
v živote alebo aj častejšie vykonať niečo veľkého, 
budiaceho obdiv. A s trochou hrdosti je ľahko 
držať sa na výške pred očami zástupov, vo verej
nom výkladisku, a v skutočnosti byť iba obiele
ným hrobom. Ale deň po deň v skrytosti verne 
plniť povinnosti dobrého otca, milujúceho man
žela, svedomitého kresťana, deň po deň bez rep
tania niesť svoje stále kríže, nehnevať sa, v pokoji 
a v láske nažívať s bližnými a s najbližšími a pri
tom z celej duše milovať Boha, to je pravá svätosť 
a život podľa Kristových prianí.

Ako málokto iný vynikol na tomto kolbisku 
kresťanskej dokonalosti Morus. Jeho rodinný dom 
je hradom, v ktorom žije svoje hrdinské kresťan
stvo a v ktorého priestore, vymedzenom štyrmi 
múrmi, nemýlene rozlieva nevyčerpateľné bohat
stvá svojho ducha, bohatstvá lásky a nehy, bo
hatstvá dobroty a sily, bohatstvá učenosti a múd
rosti.

Začiatkom roku 1505, ako už vieme, privádza 
si Morus do otcovského domu nevestu a čoskoro 
zakladá si vlastnú domácnosť. O rok kupujú mladí 
manželia detský kočiarik — ale vtedy boly vari 
v móde ešte iba kolísky — a potom druhý, tretí
i štvrtý, takže starí rodičia, najmä starý otec mohli 
sa pri návštevách u syna do vôle nalaskať s dro
bizgom.

Zo začiatku býva Morus v Londýne. Ale roky
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plynú ako voda, deti odrastajú, všetky sú takmer 
razom súce na ženbu a vydávanie. Londýnsky 
dom už nestačí. Treba sa obzrieť po novom väč
šom bývaní. Akiste aj z ohľadu na zdravie — 
svoje i svojich detí, — rozhoduje sa Morus za 
vidiek a roku 1523 stavia v Chelsey, v dedinke 
asi na hodinu cesty na západ od Londýna, prosto 
nad riekou Temžou priestranný rodinný dom, 
kam prenáša celú svoju domácnosť a odkiaľ sa 
loďkou vozieva do úradu.

Už aj v Londýne, a hlavne neskôr v Chelsey 
je Morušová domácnosť zátiším šťastia a radosti. 
Morušoví známi radi o nej rozprávali a Erazma 
natoľko zachytil pokoj a láska v priateľovom 
dome, že narážajúc na dielo svojho humanistické
ho kolegu, nazval Morusovu rodinu čímsi nad
zemským, nepostihnuteľne vysokým, utopiou.

Iba päť šťastných rokov prežil Morus s prvou 
manželkou. Zomrela krátko po pôrode štvrtého 
dieťaťa, zanechávajúc manžela s kôpkou drobných 
detí. Morus ťažko zabúdal na svoje žieňa, ako 
nazýval manželku pre jej malú postavu a ktorý 
nežný názov dal jej vyryť aj na náhrobný pomník. 
Ale trpký údeľ prijal ako navštívenie z rúk bo
žích a osud vdovca bol by znášal spokojne, keby 
nie štvoro malých sirôt, potrebujúcich stálej ma
terinskej opatery.

*

Preto popri všetkom smútku jeho prvou staro
sťou bolo nájsť deťom matku a domácnosti dobrú
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gazdinú. Takto chápeme, prečo sa Morus s patrič
nými cirkevnými dišpenzami od ohlášok žení 
druhý raz už o mesiac po smrti prvej ženy a prečo 
si berie vdovu, asi o sedem rokov staršiu, než je 
on sám.

Voľba Morušová bola aj teraz šťastná. Alica 
Middletonová — tak sa nazývala jeho druhá žena
— nebola kráskou ani mladým dievčaťom, ale. 
ako svedčí Erazmus, výbornou gazdinou. N ahra
dila deťom útlu matku, a stala sa aj rozumnou 
domácou paňou, časom azda trochu panovačnou, 
ale v podstate dobrou a úplne oddanou svojmu 
mužovi. Morušoví priniesla venom aj dcéru z prvé
ho manželstva s bohatým londýnskym kupcom, 
ale mu už detí neporodila.

Morušovým priateľom udrelo do očú, že aj jeho 
druhá žena je mimoriadne malej postavy. Keď sa 
ho žartom pýtali, prečo si v oboch prípadoch volil 
malú ženu, usmievavo odpovedal, že dobre je 
voliť si vždy menšie zlo.

Bola táto odpoveď iba žartom a či výrazom naj
vnútornejšieho presvedčenia svätca? Bola Moru
šoví žena skutočne iba nevyhnutným zlom? Ne
chceli by sme to tvrdiť. Morus nehľadel na man
želstvo ako na čertov výmysel, ale ako na dielo 
božie, na vec svätú, samým Stvoriteľom uloženú 
ľudskému pokoleniu ako prostriedok na udržanie 
a šírenie ľudí na zemi. Svätý, nerozlučiteľný a ne- 
poškvrniteľný je mu ten sväzok natoľko, že ho váš
nivo bráni proti Lutherovi a že vlastne pre jeho 
nerozlučiteľnosť prinesie v obeť aj vlastný život.
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Priateľmi vychvaľovaný domáci pokoj je len 
prirodzeným ovocím takej manželskej vernosti. 
Vskutku! Ani najzarytejší neprajníci nevedia prí
kladu, že by v  Morušovom dome bola niekedy 
bývala zvada alebo hnevy. Možno bude zrnko 
pravdy v tom, čo spomínajú niektorí životopisci,, 
že totiž druhá žena Morušová mala veľa ženských 
chýb a že jej manžel vytrpel mnoho od nej. Radi 
by z nej vystrúhali priam Xantippu, popri ktorej 
nevyrušiteľný Morus vznáša sa v kadidle antické
ho filozofa.

No, nebolo to také strašné, a všetci uznávajú, 
že Morus svojou prívetivosťou a žartovnosťou 
vždy si ju vedel získať. Úprimná srdečnosť spá
jala ich od začiatku a Morusov dom neprestal byt 
nikdy holubníkom svornosti a šťastia.

Vidieť to aj zo žartíkov, ktorými sa časom do
berali. Keď raz Morus videl, ako sa mu jeho žieňa 
vyčesúva v zrkadle a naťahuje vlasy, aby sa čelo 
zdalo čím vyšším, zahmkal nad jej márnivosťou: 
„Veru, žienka moja, tebe Boh iste ukrivdí, ak ťa 
zachráni pred peklom. Tak draho si si ho kúpila!”

Ale vedela sa mu žartom odplatiť aj ona a Mo
rus veselo spomínal, že jeho žena praje si dlhý 
život len preto, aby ho mohla čím dlhšie trápiť. 
A keď sa raz vrátila od spovede, vraj mu radila, 
aby sa aspoň chvíľu tešil, lebo že na ten deň od
ložila všetku zlosť a len na druhý sa zasa vráti do 
starej koľaje.

*
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Milou úlohou je písať o Morušových vzťahoch 
voči vlastným deťom. Sú štyri, všetky po prvej 
manželke a všetky takmer v rovnakom veku. 
Morus ich miluje. Nechceme a ani nemôžeme po
vedať, že pre ne žije, ako by boly celým smyslom 
a posledným cieľom jeho žitia-bytia. V jeho srdci 
nieto miesta pre onú vášnivú prítulnosť rodiča 
k svojeti, ktorá pre dieťa, pre tú posvätnú modlu 
slepého otcovstva alebo materinstva, je schopná 
zaprieť aj Boha a ľudí. Morus veľmi dobre zara
ďuje hodnoty. Boh, duša a večnosť nadovšetko, 
a len potom telo, čas a ostatné, čo sa k nim pojí.

Ale jeho drobizg je jednako jeho slabosťou 
a odkedy deti nemajú vlastnej matky, vinie ich 
k sebe nežnosťou dvojnásobnou. Ťahá ho k nim 
už nielen puto tela a krvi, alebo z otcovskej duše 
prameniaci súcit voči opusteným sirotám, hoci má 
v živej pamäti zážitky z vlastného detstva. Akási 
pudová duchovná príbuznosť medzi ním a deťmi 
sbližuje ho s nimi. Holubičie srdce nevinného 
dospelého dieťaťa božieho naveky gravituje me
dzi nevinné srdcia drobných holubiat. Tam nieto 
hriechu, tam nič neruší blaženosť. Medzi deťmi 
žije si Morus svoj zemský raj a deti svoj detský 
raj pri otcovi.

Áno, Morus miluje svoje deti a chce, aby boly 
blažené. Naveky. Preto im chce vštepiť do duše 
všetko, čím prekypuje jeho vlastné vnútro, a čo 
im môže byť akokoľvek osožné. Chce ich vycho 
vať. Pre dobrú výchovu detí robí, skúša, vyna
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kladá, čo mu len srdce, duša káže, čo len starost
livý rodič môže vynaložiť na výchovu deti.

A jednako je bod, s ktorého razom podchytíme 
celú tú rozmanitosť a pochopíme inak vari aj ne
pochopiteľné alebo aspoň privypuklé jednotlivosti 
v  Morušovej výchove detí. Morus je aj doma 
dokonalým vyznavačom kresťanského humanizmu 
a ducha toho obrodného hnutia povedome a cieľa
vedome vnáša do úzkeho kruhu svojej rodiny. 
Nemýli ho, že bude nápadným a že sa mnohí po
zastavia nad jeho výstrednosťou. Sám uznal nové 
hnutie za správne, je ním presiaknutý do kosti 
a bez ohľadu na predsudky súčasnej spoločnosti 
vštepuje ho do sŕdc svojich mladých výhonkov.

Keď Erazmus nazval Morusovu domácnosť uni
verzitou čností a vedomostí, naznačil, že obrodný 
van klasicko-kresťanskej dokonalosti našiel v Mo
rušovej rodine také otvorené mysle, ako na vy
sokých školách oxfordských a takú úrodnú pôdu, 
ako v humanistických krúžkoch dospelých ľudí. 
Ak by nás pobavilo, môžeme si Moruša v sudcov
skom talári predstaviť ako rektora magnifikusa 
miniatúrnej univerzity, domáceho učiteľa, naja
tého pre deti, ako profesorský sbor, a malé učen
livé slečinky Morušové ako vnímavých poslu
cháčov.

Akože to bolo v skutočnosti?
Domáci učiteľ soznamoval deti s počiatkami 

jazyka latinského a s počtami, neskôr aj s hvez
dárstvom a jazykom gréckym.

Aj sám Morus venoval sa duchovnému rozvoju
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detí. Kedy len mohol, odbehol od zamestnania na 
kráľovskom dvore, a ak mu čas nedovoľoval iné, 
aspoň sa prezvedel o ich pokroku. Veľkú radosť 
mal, keď pozoroval, že deti sa učia usilovne a so 
zdarom. Najmä nadanosť malej Betky a šľachetná 
duša staršej Margitky ho rozjarovaly. Rozumieme 
ho. Veď múdre a mravne silné dieťa je pokladom 
a ozdobou rodiča.

Mnoho rečí sa napočúval Morus preto, že dával 
do rúk učené knihy aj dcéram. Bolo v tých časoch 
neslýchanou vecou, aby študovaly aj dievčatá. 
Vraj učená žena iba spyšnie a je krížom muža, ak 
ním celkom neopovrhne. Ale ako krásne odôvodní 
svoje počítanie Morus! Áno, škodila by žene uče
nosť, keby sa nevychovala aj jej vôľa a srdce. 
Ale keď sa podarí aj toto druhé, vtedy je učená 
žena pokladom, sto ráz cennejším ako neučená, 
a môže byť mužovi veľkou potechou a podporou.

A že sa Morus nesklamal, potvrdily výsledky 
jeho výchovy. Jeho dievčatá čítaly latinské a 
grécke knihy, vyznaly sa v matematike a vo 
hvezdárstve, a predsa aké kresťanské matky staly 
sa z nich neskôr! Akým krásnym vzorom môže 
byť kresťanským manželkám a matkám napríklad 
jeho najučenejšia dcéra Margita, ktorá neskôr 
vychovala svojmu mužovi advokátovi Roperovi 
krásny kŕdel detí!

Ale taká výchova musela mať také výsledky 
Zásadou Morušovou bolo, že nie telesná krása ani 
pestrý oblek dodávajú ceny kresťanskému diev
čaťu, ale v prvom rade čnosť a potom aj vedomo
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sti, ktoré mu pomôžu poznať pravú cestu k časnej
i večiiej blaženosti. A zaistiť deťom aj nebo bolo 
konečným cieľom všetkých Morušových námah. 
Hľa, ako krásne i žartovne to vyjadril v jednom 
liste.

„Dúfam", píše deťom „že už nepotrebujete pána 
Mikuláša — bol to ich učiteľ — lebo vraj, ako mi 
píše, osvojily ste si už všetky hvezdárske vedo
mosti. Vraj nielen polárku už poznáte, ale aj Veľ
ký voz a ostatné súhvezdia. A čo je ešte zaujíma
vejšie, rozoznáte už slnce od mesiaca! Z celej duše 
chválim túto vašu vedu. Veď vynesie vás až 
medzi hviezdy . . .  Ale pri pohľade na ne pamä
tajte aj na slová Boetia, ktoré nám pripomínajú 
svätý pôstny čas — písal im totiž v pôste — 
a upozorňujú, aby sme si aj dušu pozdvihli k n e 
besám."

Radosť z učenia maly aj dcéry a za krásne vý
sledky dostalo sa im neraz aj pochvaly nielen od 
domácich, ale aj od vysokých učených hostí.

Raz navštívil Moruša akýsi prelát. Náhodou 
dostal sa mu do rúk latinský list, ktorý písala 
M argita otcovi. Krása slohu a čistota detského 
srdca, čo zavievala z riadkov, natoľko ho zachy
tily, že mimovoľne siahol do vrecka a vytiahol 
portugalský zlatiak pre podarené dieťa.

Márne sa ho Morus zdráhal prijať. Prelát ne
popustil. Ale šťastný otec neukazoval mu odvtedy 
dcérine práce, aby nevzbudil dojem, že to robí 
len pre nádejnú odmenu.

Morus sa staral, aby jeho deti boly aj telesne
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zdravé a dožičil im aj zábavy. Na pobavenie maly 
deti múdru opičku, s ktorou sa mohly do vôle vy 
skákať po dome a záhrade. V Chelsey si deti 
chovaly aj králiky a Morus včeláril. Osobitnú 
záľubu mal vzdelaný humanista v živých i m ŕt
vych raritách, jeho dom bol múzeom drobných 
zaujímavostí a opravdivým zverincom. V kliet
kach choval ozdobné a spevavé vtáky a skrotené 
zvieratká ako líšky, lasičky a pod.

Hlavnou však bola zábava, zodpovedajúca 
vkusu nášho humanistického priateľa múz. Priam 
každý člen rodiny učil sa hrať na nejaký hudobný 
nástroj. Morus sám bol dobrý huslista a jeho prvá 
žena hrala na klavikord. Ba aj druhá žena, hoci 
už obstarná osôbka, deň čo deň brala do rúk 
cytaru a zaúčala sa do tajností hudobného ume
nia, aby len vyhovela želaniam svojho manžela.
V samej Morušovej rodine bolo by sa našlo toľko 
umelcov, že by boli vystačili na menší koncert.

Keď niekto z rodiny ochorel, alebo bol čo len 
smutný, Morus nebedákal, nevyčitoval nepozor
nosť, ale priam kňazskými slovami tešieval trpia
ceho.

„Nemusíme si myslieť", hovorieval „že sa nám 
stane všetko po vôli-vôličke a že sa dostaneme 
do neba aj v mäkkých perinách. Ta nevedie taká 
cesta! Aj náš drahý Spasiteľ prešiel najprv krí
žom a trápeniami. Nehľadajme ľahšie chodníčky 
ako náš Pán!"

Ale súcitné srdce hnalo ho pomáhať svojim aj 
inak. Raz ochorela dcéra Margita. A to dosť váž
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ne, lebo obyčajné lieky nevládaly ju zdvihnúť 
z postele. Lekári bezradne krútili hlavami. Keď 
už všetci tratili nádej na jej vyliečenie, zašiel si 
zronený otec po pomoc ku bohostánku. Jeho 
modlitbu, plnú odovzdanosti do vôle božej, vy 
slyšal nebeský Lekár a vrátil otcovi dcéru.

Pre obveselenie domácnosti držal Morus šaška. 
Poznáme ho už z Morušových ciest na pevninu 
a známa nám je aj typická postava stredovekého 
pajáca v hereckom úbore. Trpasličia čiapka, ove
šaná zvončekami a hrkaľkami, voľný, na dve 
rôznofarebné polovice symetricky rozdelený odev, 
naškrobené vejárovité čipky okolo krku a v zá
pästí, topánky s dlhými, do hora ohnutými kon
cami. Už sám zjav bol komický a v šašovom vtipe 
mala vyvrcholiť veselosť stolujúcich.

Aj v rodine Morušovej zavolali šaša do jedálne, 
keď sa už končil obed alebo večera a bavili sa na 
jeho komediantstvách. Veselá povaha rada videla 
v  dome žart a smiech. O žartoch vravieval Morus, 
že sú korením, ktoré dodáva chuti každodennej 
jednotvárnosti a vysileniu. Ale ako by bolo bláz
novstvom nasypať do trochy jedla celé priehrštia 
korenia, tak by bol nemúdro zariadený život, 
v  ktorom by nemala náležitého miesta práca len 
preto, že by sa celý rozlieval v žartoch a v zá
bave.

V Morušovej domácnosti, kde treba naveky za
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ťahovať na hlbinu, ak chceme postihnúť pravdu, 
mal šašo v predstavách domáceho pána aj inú 
úlohu. Nielen rozveseľovať a smiechom napĺňať 
mladé duše, ale aj vychovávať. Akože, šašo vy
chovávať?

Áno, šašo! Tá obeť a zároveň aj najprivilego- 
vanejší tvor ľudskej spoločnosti. Obeť, lebo každý 
si voči nemu mohol dovoliť aj najhrubší žart, a 
nedotknuteľne privilegovaný, lebo sám mohol 
dotieravejšie ako hmyz štípať aj najvelebnejšie 
výsosti. Ak raz prišla šašova hodina, bol neobme
dzeným pánom chvíle, rečí a činov. Mohol všetko 
vedieť, všetko vidieť, všetko vykričať a všetko 
zosmiešniť. Páni a baróni, kniežatá a králi, prin- 
cezny a kráľovné-matky, všetko to pred ním mizlo 
a zo všetkého zostával iba dráždivý terč.

V Morušovej rodine smel šašo povedať hoci
komu aj to, čo nemohol povedať ani otec. Mohol 
sa posmievať, prezrádzať, pichať do nekonečna, 
a nik sa nesmel uraziť. Zahryznúť si do pier, ale 
mlčať a chlapsky sa premáhať. A najmä pre már
nivé slečinky musel byť domáci šašo ešte dôle
žitejším ako sám paedagogus.

Netreba mať osobitne vyvinutý estetický vkus, 
aby sa človek s pôžitkom vžil do obrazov rodin
ného nažívania a objavil v nich čosi príťažlivého. 
Primitívna ľudská príroda sama je natoľko zdra
vá, že v súladnom spolužití rodičov a dietok v y 
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stihuje vždy čosi teplého. A nad rozvetvené ro
dinné pokolenie, zahrnujúce všetkých členov, 
počnúc od pradeda nad hrobom až po pravnuka 
v kolíske, spojených v jediný celok putom vzá
jomnej lásky, úcty a porozumenia, nieto v oblasti 
prírody mysliteľné nič krajšieho. Slovo patriarcha, 
kmeť dávnych časov, vyvolá v nespokojnom stra- 
tencovi dneška iba bolestnú závisť a žiaľom pre 
tkanú túžbu za zmiznuvším, ďaleko, ďaleko opu
steným domovom.

Morus bol umelcom-estétom, ktorý nielen sní
val a do oblakov maľoval vznešené obrazy zem
ského blaha v Utópii, ale ich aj triezvou rukou 
staval na tvrdej skale skutočnosti.

Od roku 1523 býva so všetkou svojeťou na 
vidieku a v chelsejskom domku zariaďuje sa ozaj 
patriarchálne. Je  to zasa realistický Erazmus, 
ktorý jedným ťahom pera výstižne črtá tajomstvá 
Morušovej domácnosti v Chelsey z čias kancelár- 
stva:

„Žije v  shode so ženou, so synom a nevestou, 
s troma dcérami a zaťmi a k tomu s jedenástimi 
vnúčatmi. Nieto šťastnejšieho človeka nad neho. 
Veď tak miluje manželku, ako by bola ešte mla
duchou, tak radostne prijíma aj nevyhnutné ne
príjemnosti, ako by mu bolo najväčšou rozkošou 
mať ich. Jeho dom je univerzitou kresťanského 
náboženstva, lebo každý jeho obyvateľ musí sa 
učiť z knihy čností a vedomostí."

Potom dodáva, že v Morušovom dome nieto 
márnivosti a každý plní si povinnosť. Muž ne
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vládne nadutými slovami, ale láskou a dobrotou. 
Nieto divu, že dom, v  ktorom niet nerozumných 
túžob a želaní, je plný veselosti.

Ozaj pekná skupinka jedenadvadsiatich usmie
vavých tvárí, ktorú by aj vtipný Holbein Mladší, 
rodinný maliar kancelára Moruša, ťažko umiestnil 
na jeden obraz. A tí, čo vedia, ako ťažko je udržať 
pokoj a lásku v tak početnej rodine, majú znova 
výbornú príležitosť obdivovať zručnosť a rozum
nosť Morusovu, ktorý ako hlava rodiny vlieval do 
sŕdc všetkých životný kresťanský optimizmus 
a dobrotou a otcovskou vážnosťou už v  klíčkoch 
udúšal akékoľvek nedorozumenia.

Pravda, Morus nezabúdal ani na príslovie zo 
svätého Písma: ‚‚Kto šetrí metly, nemiluje syna 
svojho", a kde bolo treba, ukázal otcovskú prísnu 
ruku. Ba prípadné previnenia aj pokarhal.

Ale aké to bolo karhanie! M argita Giggs, Mo
rušová adoptovaná dcéra po istom doktorovi, 
rada rozprávala, že iba preto domŕzala otca, aby 
sa jej od neho dostalo otcovského pokarhania. 
Nuž v karhaní, ktoré je tak vytúžené, bolo iste 
viac lásky ako trestu.

Najmä peniazmi neobsypával deti nerozmysle- 
ne. Ešte aj keď odrástly, dostaly iba toľko, koľko 
pýtaly. Pravda, keď videl, že nimi múdro šafária, 
boly mu ich prosby vždy milé.

„Tak bojazlivo a zdráhavo, moje drahé dieťa", 
píše dcére Margite, už vydatej, „pýtaš odo mňa 
peniaze, hoci tvoj otec ti ich rád dá. Veď si mu 
napísala list, ktorý zaslúži nie iba dva zlatiaky
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za každý riadok, ale celé priehrštie za každú sla
biku, keby na to vystačilo moje vrecko . . .  Posie
lam Ti práve toľko, koľko prosíš. Bol by som Ti 
poslal aj viac. Ale aj keď rád dávam, predsa mi 
dobre padne, keď ma moja dcéruška pekne po
prosí. Veď vie to veľmi dobre, ona, ktorá mi je 
tak drahá pre svoju múdrosť a vedomosť. Popo
náhľaj sa teda vydať peniaze, viem, že ich dobre 
použiješ. Čím skôr sa zasa obrátiš na mňa, tým 
spokojnejší budem.”

Každý vycíti lásku, ktorou sú presiaknuté tieto 
riadky. Ale bystrému pozorovateľovi neunikne 
ani tá opatrná múdrosť, ktorá nájde mieru vo vy- 
hovovaní túžbam viac-menej nerozumnej mla
dosti.

Aj keď ho úradné povinnosti nasilu oddialily 
od rodiny na vidieku, že iba v nedeľu mohol za 
behnúť domov, zostal s domácimi aspoň v listov- 
nom spojení. Nevydržal ani týždeň bez zvestí 
o nich. Zaujímalo ho všetko, čo sa doma dialo, 
a milo povzbudzoval dcéry, aby mu čím viac 
písaly. Budú mu vraj milé aj drobnôstky, ak ne
nájdu vážnych vecí. Pravda, najmilšie mu boly 
zprávy o pokroku dcier v nábožnosti, vo vedách 
a v umení.

Učenosť a hudba boly dve náruživosti Moru
šové, učenosť a úprimná rodinná radosť boly dve 
charakteristické známky jeho domu. No, jednako 
mali by sme veľmi neúplný obraz o jeho rodin
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nom živote, keby sme zabudli na jeho veľmi váž
nu složku, na nábožnosť. Všade sa stretáme s ňou 
a ňou dýcha celý deň u Morusovcov.

Morus ako hlava rodiny žiada, aby náboženské 
povinnosti plnili nielen užší príslušníci jeho rodi
ny, ale aj čeľaď.

Nestrpel v dome záhaľku, ani márnotratnú hru 
v karty  alebo v kocky. Ale, čo ako veľa bolo 
roboty, nikomu nebolo slobodno vynechať omšu 
v nedeľu alebo v zasvätený sviatok. Osobitnými 
pobožnosťami zasvätil jeho dom aj deň piatočný. 
Na pamiatku horkého umučenia nášho Spasiteľa 
čítalo sa — bolo to obyčajne úlohou Morusovho 
tajomníka Jána Harrisa — celé utrpenie Pánovo. 
Morus bedlil, aby aj m ravy čeľade boly bezúhon
né a radšej nešetril miestom, určil sluhom a slúž
kam oddelené miestnosti na bývanie, len aby ich 
nevystavil nebezpečenstvu hriechu.

Ranné a večerné modlitby vykonávala si celá 
rodina spoločne. Pri obede a večeri čítala celkom 
po kláštorsky niektorá z dcier úsek zo svätého 
Písma a výklad k nemu, a len potom sa bolo mož
no rozprávať a pobaviť so šaškom. Čítanie ne- 
vystalo ani vtedy, keď mali pri stole hosťa.

Horlivým príkladom nábožnosti svietil všetkým 
sám Morus. Píšu o ňom, že modlitbe venoval viac 
času ako čítaniu kníh. Zdá sa to priam neuveri
teľné! Keby to písali o kňazovi alebo rehoľníkovi, 
uverili by sme bez výhrady. Ale svetskému člo
vekovi, ktorý sa viac modlí ako číta, neľahko 
nájsť páru.
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A jednako to mohlo byf tak. Vo svojom vidiec
kom dome v Chelsey mal Morus okrem knižnice 
a obrazárne aj malú súkromnú kaplnku, ktorá 
mala slúžiť potrebám jeho precítene nábožnej 
duše.

Veľa času posvätil denne rozjímaniu o večných 
pravdách. Najmä smrť mal často na mysli a pri
pomínal ju  nezriedka aj domácim. Mladík si ne
smie vraj sľubovať dlhší život ako starec. Lebo 
kto vie, kde a kedy ho zastihne mlkvy posol boží?

Každého varoval, aby nezostával v smrteľnom 
hriechu a neodkladal s pokáním. Ukazoval aj na 
príklade, ako to býva s hriešnikom. „Akýsi bez
božník", hovorieval, „vystatoval sa, že na ľútosť 
vystačia mu tri slová pred smrťou. Ale čo sa 
nestalo! Niesol sa na koni po spráchnivelom mo
ste, kôň sa v ľaku vzopäl a všetka perepúť rútila 
sa do prúdu. Čert to ber! zreval jazdec a zmizol 
vo vlnách."

To teda bola jeho ľútosť!
Morus každodenne slyšieval svätú omšu. Ba 

obyčajne aj posluhoval pri nej. Robilo mu to toľ
kú radosť, že ten krásny zvyk neodložil ani vtedy, 
keď sa stal lordom-kancelárom.

Ako vysoko si cenil svätú omšu, dokázal krás
nym, priam klasickým skutkom. Často sa stávalo, 
že kráľ si dal zavolať kancelára v hociktorú ho
dinu dňa. Raz ho zastihol kráľovský posol na omši 
a márne mu prízvukoval kráľovo želanie. Morus 
spokojne pokračoval v pobožnosti.

„Výsosť! Jeho Milosť lord-kancelár je na omši
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a prosí o krátke poshovenie", oznamoval královi 
posol.

Kráľa sa zmocnila netrpezlivosť a vysielal posla 
za poslom ku kancelárovi, ale márne. Morus sa 
vybral ku kráľovi až po skončenej pobožnosti. 
Cestou mu oznamovali, že kráľ ho ešte vždy čaká 
a vari je už aj nazlostený, no on spokojne odpo
vedal:

„Najprv si treba vybaviť výsluch u Kráľa vše
tkých kráľov, a len potom prichodia panovníci 
zemskí.”

Na šťastie bol kráľ vtedy ešte tiež nábožný, 
uznal Morusovo konanie za správne a odpustil 
zdanlivú urážku.

Veľmi rád sa zamiešal Morus medzi kňazov, 
keď v chóre odbavovali spoločné hodinky. Oblie
kol si jednoduchú kamžu a najvyšší úradník krá
ľovstva nehanbil sa s obyčajnými kňazmi spievať 
žalmy.

Raz pristihol ho tak vojvodca Norfolkský. Za- 
čudovaný a aj pobúrený nad tým dohováral mu, 
že to môže uraziť jeho Veličenstvo kráľa. Morus 
sa usmial a povedal:

„Božechráň! To je nemožné, aby sa kráľ na to 
namrzel. Veď tým činom iba verejne uctievam aj 
jeho najvyššieho Pána!"

Práve tak ochotne poslúžil aj pri iných nábo
ženských úkonoch. Na verejných sprievodoch 
nosieval kríž a nijako nemyslel, že je to uponíže
nie. Naopak, pokladal to za veľké vyznačenie.

Ako vrúcne zúčastňoval sa na podobných ve
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rejných náboženských úkonoch, potvrdil aj slo
vami. Už ako kancelára prosili ho priatelia, aby 
na zdĺhavý sprievod na krížové dni nešiel pešo, 
ale na koni. Zvážnel a mysliac na Spasiteľa, nesú
ceho kríž, povedal: „Nebudem na koni sprevádzať 
svojho Božského M ajstra vtedy, keď on ide pešo."

„Najprv si treba vybaviť výsluch u Kráľa krá
ľov." Ťažko nájsť krajších slov na charakterizo
vanie modlitby veriaceho kresťana. Povedome 
pozdvihnúť myseľ k Bohu, oddane, ponížene kla
ňať sa Stvoriteľovi a Pánovi, ľudsky spravodlivo 
ďakovať za všetky dary prírody, milosti a budú
ceho oslávenia, nadprirodzene synovsky dôverne 
prosiť o svetlo a pomoc v každodenných potre
bách a prácach, to všetko jadrne vystihuje Moru
šová formulka: výsluch u Kráľa kráľov, a to vše
tko prežíval Morus v hodinách svojich sústrede
ných modlitieb.

*

Keby sa niekto vyzvedal, aký je rozdiel medzi 
človekom stredovekým a novovekým, bol by som 
náchylný povedať krátko: človek minulosti sa 
postil, dnešný sa už nie. Človek stredoveku chá
pal potrebu sebazaprenia a sebavýchovy, moder
ný človek ju už nechápe, podceňuje, a v kulte 
nahoty, akokoľvek odôvodňovanom hygienicky 
alebo pseudolekársky, symbolicky slní celú svo
ju milovanú úbohosť. Dnes človek chce byť len 
telesne zdravý, ale už vôbec nie pánom seba, hoci 
by mal vybadať, že kŕčovitá túžba po zdraví je
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elementárnym prejavom zatajovanej choroby, 
duchovného slabošstva. Slabošské hovenie telu 
je  splnom blaženosti na zemi a človek si ho rád 
nazýva čarokrásnym rajom. Keď je reč o vykú
pení más, majú sa tiež na mysli najširšie možnosti 
pôžitku, ktorý sa má sprístupniť aj tým, čo sa 
doteraz aspoň z núdze obmedzovali.

Stredoveký človek chápe seba a chápe potrebu 
dobrovoľného obmedzovania sa. Anjelský učiteľ 
z Akvína mu hmatateľne vysvetlil náuku o ľud
skej vôli a ľudských náruživostiach a presvedčivo 
poukázal na ich zástoj v časnom a večnom osude 
jednotlivca.

Hoci sama ľudská prirodzenosť ani po dedičnom 
hriechu nie je zlá, svojimi smyselnými a egoisti
ckými náklonnosťami, ktoré sú slepé, mohla by 
zviesť s pravej cesty. Ak človek rozumom, vôľou 
a milosťou nevychová náruživosti, ak ich neskrotí 
a neusmerní k dobru, zbujnejú, prerastú ducha a 
zavlečú bez výberu častejšie ku zlu ako ku šľa
chetnosti.

Preto treba bedliť a náklonnosti cvičiť. Z tej 
povinnosti nie je nik vyňatý. Neoslobodzuje zpod 
nej ani bohatstvo a učenosť, ani postavenie a 
úrad, ani vek a stav. Na každého sa vzťahuje 
Kristovo slovo: „Vezmi svoj kríž, zapri sám seba 
a  nasleduj ma!”

Vo svetle tohto záveru je stredovekému člove
kovi samozrejmosťou to, pred čím sa moderný 
človek dopaľuje ako pred nesmyselným zpiatoč- 
níctvom. Načo krotiť oči, keď sa môžem kochať
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na zázrakoch božieho tvorstva? Načo celé hodiny 
nepohnute stáť, keď sa môžem pohodlne vystrieť 
v  mäkkej pohovke . . .  A ešte na stá iných štipľa
vých načo.

Stredoveký človek vie, že je to na to, aby 
zvládal svoju smyselnosť, aby sa stal pánom svo
jej netrpezlivosti, aby sa nacvičil, mať sa za kaž
dých okolností v hrsti. Stredoveký človek môže 
sa s hodne vysoká dívať na svojho namysleného 
mladšieho brata, lebo si vychovával vôľu, kým 
jeho úbohý potomok iba pudy vykrmuje. Preto si 
vysoko ceníme storočia pred nami, lebo boly ve
kom sebamŕtvenia a sebavýchovy k železnej 
disciplíne. Stredovek bol vekom šľachtictva a 
panstva bez duchovných otrokov aj v poddanstve, 
novovek je dobou otroctva a rabstva aj v pan
ských šatoch, salónoch a technike. Stredoveký 
človek bol pánom, lebo pri svojom sebaovládaní 
bol spokojný, novoveký človek je otrokom, lebo 
pri svojom slabošstve je večne podráždený. ;

Svojím reálnym vystihnutím ľudskej podstaty 
stredovek vyhráva cenu o zhodnotenie človeka 
pred námesačníčením moderného zasnenca aj 
popri tom, že v stredoveku bolo tiež veľa strosko
taných kreatúr. Lež aj ten najzlomenejší stredo
veký človek bol aspoň vo svojej teórii dobrý; 
kým moderný človek je zväčša už v zásadách 
pomýlený.

Tŕpneme nad Morušovými kajúcimi skutkami: 
Ale v celkovom rámci stredovekého smýšľania 
ich dokonale rozumieme. Avšak myslím, že ner



tratia na cene v našich očiach, aj keď si živo uve
domíme, že bičujúci sa lord-kancelár nie je ojedi
nelým zjavom svojej doby. Veď verejne trýzniaci 
sa flagelanti sú iba výstrednou, cirkevnou auto
ritou odsúdenou kratšou odvesnou v trojuholníku 
laikov a duchovných každého postavenia, dobro
voľne umŕtvujúcich a cvičiacich svoje telo bičom, 
hladom a smädom. No jedinečný je trýzniaci sa 
Morus-humanista.

Učenec a politik svetového mena, obdivovateľ 
jemnej antiky a vyznavač všesvetového súladu, 
priam neskoršej leibnizovskej vopred stanovenej 
harmónie, je v sebazaprení tvrdým mužom tvrdé
ho stredoveku, opravdivým mužom železa a ocele, 
ako jeho už-už miznúci brat, pancierový rytier na 
turnaji. Musí byť tvrdý. Veď Erazmus ho kreslí 
ako človeka so silnými náruživosťami, a Morus 
nechce byť ich otrokom!

Preto sústavne, pritom však múdro a primerane 
stavu a okolnostiam krotil si nespratné telo. Pod 
vrchným rúchom už od čias pobytu v kláštore 
u kartuziánov, nosil drsnú drapľavú košeľu ka
júcnika a pichľavý drôtený opasok na holom 
tele. Bol dopichaný časom až do krvi. Ešte ani 
v nepohodlnom žalári ho neodložil. Pravda, bolo 
to jeho tajomstvom, o ktorom vedela iba jeho 
žena, dcéra Margita a jeho spovedník. Dve prvé 
preto, aby vedely, čo je vo veci, ak na bielizni 
nájdu kvapky krvi, spovedník zasa ako vodca na 
ceste duchovného života.

Pôsty, najmä predpísané — a bolo ich vtedy
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viac a boly prísnejšie ako v mäkkom dvadsiatom 
storočí — zachovával Morus ozaj svedomite. Aj 
inokedy býval v jedlách vždy prostý a mierny. 
Každodenným nápojom bola mu čerstvá voda, 
niekedy trocha piva a len z ohľadu na hostí upil 
pri stole dúšok vína z kolujúceho pohára.

Vieme o ňom, že mnoho pracoval. Popri úrade 
vyvíjal rozsiahlu literárnu činnosť a mal rozvet
venú korešpondenciu s pol Europou. Keď sa ho 
raz pýtali, kedy píše svoje knihy, skromne od
povedal: „Kedy píšem svoje knihy? Tým venujem 
všetok čas, ktorý si utrhnem zo spánku a z jedla." 
Bolo známe o ňom, že spáva iba štyri-päť hodín 
a vstáva už o druhej hodine-ráno. Často si nedo
žičil ani mäkkej postele a po príklade pustovní
kov spával na holej zemi.

Je  to malý protiklad. Lord-kancelár spáva na 
podlahe. Prečo nie v našuchorených perinách? 
Odpoveď je ľahká pre toho, kto pochopil Pavlovo 
bláznovstvo kríža. Lebo darmo je, kresťan sa musí 
dopúšťať aj takýchto bláznovstiev, nepochopiteľ
ných pre povrchného rozumkára z tohto sveta.

*

Kolíšeme sa medzi dvoma výrazmi, keď sa 
máme dotknúť M orušových vzťahov voči ľuďom, 
nepatriacim k jeho príbuzenstvu. Nazvať ich pria
teľstvom so známymi a súcitom voči trpiacim, 
alebo prosto a jadrne láskou k bližnému? Myslím, 
že oboje zachytáva tú istú zlatú dušu kresťanské
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ho humanistu, aj keď jedno má nádych uboleného 
pohanstva a druhé plne zvučí jasom radostnej 
novozákonnej zvesti.

Ak pozorne preberáme ludské hodnoty pohan
ského staroveku, dostane sa nám pod ruky perla 
priateľstva, ako vzácne dedičstvo, zanechané zá- 
vefou odumierajúceho sveta svetu kresťanskému. 
Dávny pohan si vysoko cenil priateľstvo a až na 
dno prenikol jeho podstatou. Na Sallustiovej defi
nícii pravého priateľstva — to isté chcieť a to isté 
nechcieť -— nemôžeme ani dnes nič opraviť a 
predkresťanský svet v nerozlučných dvojiciach — 
ako Orestes a Pylades, Achiles a Patroklus — 
shrnul tie isté šľachetné city rovnakého smýšľa
nia, vzájomnej úcty a bezhraničnej obety, ktoré 
neskôr kresťanský Augustín znalecky puncoval, 
dohodnotil ponímaním znovuzrodeného človeka a 
utužil spojivami nadprirodzených motívov.

Humanizmus, najmä kresťanský, nemohol ne- 
siahnuť až hltavo po tom prastarom, ale vlastne 
nikdy celkom neodhodenom poklade, a jeho oži
vené literárno-priateľské večierky staly sa priam 
kopírovaním starovekých diel, v ktorých skutoční 
alebo vymyslení pohanskí aj kresťanskí filozofi 
svornou námahou a spojenými silami prebíjali sa 
k pravde.

Nezdá sa byť k veci, rozpisovať soznam Moru
šových priateľstiev v Anglicku a na pevnine, ani 
soznamovať sa s duchovnými a svetskými osob
nosťami domácimi a zahraničnými, ktorí v Moru
šoví našli úprimné srdce častého hostiteľa a otvo
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reného priateľa. Niektorých už poznáme — kráľ, 
kardinál W olsey, biskup Fisher a iní duchovní, 
jeho bývalí profesori a kolegovia, Erazmus, Hol- 
bein a podobné veličiny politického a humanisti
ckého sveta, — o ostatných možno mlčať. Veď 
my chceme preniknúť do duše nášho svätca a jej 
hlbiny, a na to stačí úzky kruh priateľov za jeho 
pohostinným stolom.

Priateľstvo, zošľachtené kresťanstvom, bolo mu 
ľahkým zdrojom nových vedomostí, osožným 
osviežením po práci a príjemným pobavením 
v tichom ovzduší. Moruša pre jeho srdečnosť a 
veselosť vždy radi videli, ešte častejšie navšte
vovali, a on sa dobre cítil s nimi. Keď Erazmus, 
ktorý píše len o tom, čo ako častý hosť sám videl 
a zažil, hovorí o Morušovom pohostinstve, pozná 
iba otázniky — vôbec nie rečnícke — a výkriční
ky. „Čo milšieho, príjemnejšieho a šťastnejšieho 
mohla ešte utvoriť príroda ako ducha Morusov- 
ho?" A v liste Ulrichovi Huttenskému vyzdvihuje 
veselú a pritom jemnú i skromnú povahu Moru- 
sovu a stavia ho za klasický vzor opravdivého 
priateľstva.

Iba domácej panej neboly časté a dlhé návštevy 
vždy po chuti, no len preto, že latinské rozhovory 
učených ľudí, z ktorých jej ženská zvedavosť nič 
nevychytila, ju naveky len domŕzaly.

Na spoločných učených večierkoch nezabúdal 
Morus na svoje najvyššie záujmy. Vynikal da
rom, nenápadne zaviesť rozhovor na veci nábo
ženské, na Boha, večnosť a podobné. Robieval to
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zámerne, najmä ak zábava ukazovala sa byť plyt
kou, ale tak prosto a prirodzene, ako by svojim 
deťom rozprával o nebi. „Keď s priateľmi bese
duje o večnom živote, každý vidí, že mu reč ply
nie zo srdca”, podáva o ňom úsečnú zprávu 
Erazmus.

Pochopiteľné! Čoho je plné srdce, o tom roz
právajú aj ústa. V hodinových modlitbách a roz
jímaniach rozohrial sa Bohom, nie div, že boží 
zápal vial z neho aj vtedy, keď si to vari ani sám 
neuvedomil. Sveták blúzni stálé o cti, pôžitkoch, 
peniazoch, lebo len za tým mu baží duša. Človek 
boží mieri vždy k Bohu, lebo Bohom mu dýcha 
celá bytosť.

Ale Morus nebol svätuškár a nestránil sa ani 
každodenných vtipov. Rád videl, keď sa nad po
dareným žartom zasmiala celá spoločnosť. Dobrý 
vtip bol v jeho očiach skutkom lásky. Niekedy si, 
pravda, zaútočil aj na slabosti iných. Ale chránil 
sa niekoho uraziť a vždy hľadel na mieru. Strpel, 
keď si iní dovolili žartík z neho. Pravda, obyčajne 
sa každý popálil. Takú vtipnú odpoveď mu vyso
lil, že milý opovážlivec onemel a výbuch smiechu 
sosypal sa na zúbožené plecia útočníka.

A jeho súcit k trpiacim, alebo ako sme povedali, 
teplá láska k bližnému?

Nemožno pochybovať, že Morus celou dušou 
a celým srdcom túžil milovať Boha. Ale vedel, že
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nemá pravej lásky k Bohu ten, kto nenávidí alebo 
aspoň len obchádza bližného. Hlboko do srdca si 
vštepil slová z listu svätého Jána: „Kto by mal 
dostatok tohoto sveta a videl by svojho brata, že 
má núdzu, a zatvoril by svoje srdce pred ním, 
akože zostáva láska božia v ňom?” (Ján I. 3, 17.) 
A ten, ktorý chodil všade dobre činiac, bol jeho 
Majstrom! Či nemal byť učeník podobný Učite
ľovi?

Morus mal dostatok v zemskom požehnaní. 
Považoval za vec celkom zrejmú, že má pomáhať 
bližným. Otvorene vravieval, že by bolo veľkou 
mýlkou starať sa len o duše bližného. Považoval 
to prosto za nemožné. „Nemá pravej lásky k bliž
nému ten, kto zatvára pred ním svoje srdce”, bolo 
Morušovou zásadou a podľa nej sa správal.

Pomáhal, kde a koľko mohol. Zpočiatku osobne, 
neskôr, keď mu úrad nedovoľoval, skrz pastor
kyňu Margitu Giggsovú pravidelne rozdával chu
dobným rodinám menšie sumy. Ak niekoho našiel 
v krajnej núdzi, pomohol štedrejšie. Tajne navšte
voval a podporoval rodiny, ktoré sa hanbily ve
rejne prijímať almužnu.

V liste, písanom žene, máme krásny príklad, 
ako šľachetne sa zachoval voči susedom, posti
hnutým prírodnou pohromou. „Dozvedám sa”, 
píše „že nám oheň zničil sýpky. Je to veľká ško
da. Ale keďže sa zaľúbilo Opatere božej poslať 
ju  na nás, treba ju prijať nielen odovzdane, ale 
aj radostne. Veď všetko nám Boh požehnal. Keď 
to teraz vzal, nech sa stane jeho vôľa. Nebuďme
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preto smutní! Ba ukážme sa Mu vďačnými tak 
v  dňoch nešťastných, ako aj v šťastných. Jeho 
múdrosť vidí lepšie, čo nám osoží. . .  Vyzveď sa 
dopodrobna, koľko škody utrpeli naši susedia a 
poteš ich, aby si nerobili starostí. Radšej predám 
poslednú lyžicu, ako by som ich mal vidieť 
v  núdzi. . . ”

K takým listom netreba poznámok. Riadky ho
voria samy o veľkodušnom srdci, ktoré je vlast
nou sebažertvou ochotné zachraňovať bližného.

Iba pri slovách o radostnom prijatí škody na
nucujú sa celé roje predstáv, ktorým sa nedá vy
hnúť. Zjavujú sa nám tí najvynikajúcejší svätci, 
ktorí tak dokonale pochopili radostnú obetu k re
sťanského človeka: apoštol Pavol so svojím „Ra
dujte sa, znova vravím, radujte sa", Ignác mučeník 
so svojou nedočkavosťou, aby ho zomlely zuby 
dravcov na pokrm Kristovi, Augustín prosbou: 
„Nech si nič nežiadam okrem Teba!", František 
modlitbou „Boh môj a moje všetko!”, Terézia Veľ
ká vzdychom „Alebo trpieť, alebo zomrieť!", 
Ignác z Lojoly vrúcnym želaním „Len lásky a mi
losti mi daj, a nič iné si nežiadam”, Xaver, apo
štol Indie, neuhasiteľnou túžbou „Daj mi duše, 
ostatné vezmi”, -— a prekvapení objavujeme, že 
Morus sa hrdo radí ku nim svojimi tak prosto, 
tak mimochodom, ale tak presvedčivo nadhode
nými slovami „prijmime božie navštívenie nielen 
odovzdane, ale aj radostne”.

Úprimná radosť v kríži je výsadou a spolu aj 
preverením dokonalých duší, a už sa aj my teší
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me, že konečne, po takýchto slovách a skutkoch 
môžeme otvorene povedať: máme pred sebou 
skutočne svätca! A keby sme chceli predsa zostať 
len v oblasti prírody, museli by sme jednak uznať, 
že je niečim nevšedným, zostať spokojným vo 
všeobecnej trme-vrme, nevypustiť ani jediného 
netrpezlivého slova v ohlušujúcom bedákaní, ne- 
kliať, nezlorečiť, ale s odovzdaným úsmevom my
slieť, ako pomáhať ešte ťažšie postihnutým.

Osobitnou pozornosťou zaujal sa Morus hladu
júcich a chorých. Možno sa trochu začudujeme, 
že dávno pred Cottolengom a Vincentom Paul- 
ským stál už dom, ktorý v ústach ľudu nazýval sa 
nie inak ako „Dom Prozreteľnosti božej". Ale je 
to potešiteľná skutočnosť. Bol to dom, ktorý Mo
rus najal v Chelsey blízko vlastného bývania. Doň 
prichýlil opustených starcov a choré stareny. 
O ich vydržiavanie staral sa sám z vlastných 
prostriedkov a známa už Margita Giggsová bola 
akoby vedúcou v dobročinnom ústave.

Aj vo vlastnom dome rád poskytol prístrešia 
núdznym. Neprešiel týždeň, že by nebol zaopatril 
alebo liečil nejakého chorého. Akúsi schudobnelú 
vdovu celé dva roky choval vo svojom dome, ani 
čo by patrila k rodine.

Morušová čistá duša nepoznala nenávisti. Mohli 
mu závidieť, mohli byť s ním nespokojní, mohli 
ho preklínať, mohli prenasledovať, on v  nikom 
nevidel nepriateľa a nikomu nežičil zlé. „Alebo", 
rozmýšľal „je patričný zlý, alebo dobrý. Ak je 
dobrý, hrešili by sme proti Bohu, ak zasa zlý, ne
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boli by sme o nič lepší od pohanov. Či nie je 
neľudské nenávidieť človeka, ktorý bude aj tak 
trpieť cez celú večnosť?"

Zásadám zostal náš svätý dôsledne verný, aj 
v  trpkých chvíľach života. O jeho hrdinskom 
vzore kresťanského odpúšťania budeme hovoriť 
neskôr. Tu spomenieme iba jeho odpoveď ohová
račským bludárom, ktorí po roku 1520 začali pre
nikať aj do Anglicka. Rozzlostení nad tým, že Mo
rus svojou učenosťou odhaľuje ich bezbožné ciele 
a hatí ich v  rozvratnej činnosti, rozkričali do 
sveta, že ich prenasleduje z osobnej nenávisti. 
No len nové kresťanské slovo museli počuť z jeho 
úst: „V bludárovi nenávidím len jeho blud, a nie 
jeho osobu, a želám si z celého srdca, aby blud 
bol vykynožený, človek však zachránený. Čo 
aké cigánstva roztrusujú o mne tí ,,bratia”, učite
lia a kazatelia, môže byť každý istý, že nepre
chovávam voči nim iného citu.”

„Daj mi, dobrý Bože”, modlieval sa často „mi
losť, považovať aj najväčších nepriateľov za svo
jich najlepších priateľov. Lebo ani Jozefovi ne- 
Tnohli bratia viac osožiť láskou a žičlivosťou, ako 
mu osožili nenávisťou a neláskou.”

Nezabudnuteľné dojmy vtláča nám do pamäti 
M orusov rodinný život. Pri tomto rozumnom a 
svätom kresťanskom otcovi cítime sa ani v peknej 
rozprávke. Všetko je tam také jednoduché, a pri
tom predsa také velebné, výsostné, sviatočné. 
Morus je milovaným kráľom v úzkom kruhu svo
jich. Hýbe domom, každému vymedzuje prácu, že
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jeho dom je úlom usilovných včeliek. Morus 
vládne, a nik sa nebúri, rozkazuje, a všetko po
slúcha s úsmevom na tvári. Lebo Morus vládne 
láskou, a nie bičom, rozkazuje sladkým slovom, 
a nie kliatím, hromom. Áno, Moruša milujú jeho 
deti a má ho rada aj čeľaď.

Sám zjavuje sa v dome ani jasné slnko na 
obzore. Nevidno mu na tvári starostí, ani znakov 
vnútorného bôľu. Pominuly už časy, keď sa brodil 
v  neistote a v zádumčivosti. Dnes je už istým 
pánom na loďke svojho života. Je mu celkom 
jasné, že vyšiel z rúk božích a že smyslom jeho 
života je doplávať šťastne k Bohu. Na zemi jeho 
láskavý Otec stráži nad každým jeho vlasom . . .  
Kto mu ešte môže uškodiť? A jas jeho kryštálovej 
duše, pre ktorú, zdá sa, nejestvujú tvrdá oriešky 
životných problémov, rozlieval sa na celé okolie. 
Kde sa on ukáže, tam mizne s tvári smútok. A ako 
veselo slúži sa Bohu v jeho dome! Samého Mo
ruša uchytila akási nadzemská radosť, keď pozo
roval ten zriedkavý život lásky. Ako by bol na
pred cítil nebeské šťastie, ktoré bude korunou 
takého života.

„Vám, deti m oje”, vravieval dcéram ‚‚je ozaj 
ľahko dostať sa do neba. Každý vám dá dobrú 
radu, každý vám svieti príkladom. Vidíte, že 
čnosť býva odmenená a hriech trestaný, a hravo 
môžete dosiahnuť spásy.” Potom pridá otcovské 
napomenutie, aby boly mocné aj v časoch búrli
vých, keď nebudú vidieť dobrých príkladov, ba
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aj vtedy, keď sa im bude zdať, že krivda jasá a 
čnosť je svetu na posmech.

Byť mocným aj v časoch búrlivých!
Možno vtedy, keď Morus vravel deťom toto 

veľké slovo kresťanského vyznavača a mučeníka, 
ešte nepredvídal, aká búrka privalí sa onedlho na 
Anglicko. Ale rozumel ho plne. A božia Prozre
teľnosť tak zariadila veci, že Morus sám mal uká
zať deťom, či napomenutia berie vážne aj on sám. 
Ci aj on zostane mocný vo viere aj vtedy, keď 
celé Anglicko odpadne od Ríma.

A teraz, keď sme už poznali v Morušovej osobe 
učenca, politika a ideálneho otca rodiny, prichodí 
nám zahľadieť sa na ten očarujúci úsmev, ktorý 
nezmizne s jeho úst ani v boji, ani v žalári, ani 
pred sudcami, a konečne ani pod katovskou 
sekerou.
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6.

Na rumoviskách starého Ríma nie je sviatoč
ným zjavom Angličan. Či je to už knihami una 
vený učenec, túžiaci po okriatí, či nudiaci sa 
šľachtic s tuláckymi pudmi, alebo len obyčajný 
sir, zbohatlý šikovným podnikaním v  piatich sve
tadieloch. S knihou a mapkou v ruke, alebo 
s čičeronom po boku chodí od trosky ku troske 
a sprítomňuje si dávnu minulosť. S pochopením, 
skutočným alebo len predstieraným, všíma si ka
meňov, úlomkov, sôch, oblúkov a bazilík na Fóru, 
poprechádza sa v záhradách palatínskeho paláca, 
kde kedysi v cisárskej nádhere prechádzali sa 
čézari a augustovia, s chladným údivom zastane 
uprostred obrovského, napolo zbúraného Kolosea. 
. Vypočúva sprievodcu, rozprávajúceho čosi ne
zrozumiteľného o dávnych veciach a dávnej sláve, 
kde-tu sa niečo opýta rečou, ktorú čičeron poníma 
zväčša len z posunkov, prikývne ako dokonale 
uspokojený a odchádza do svojho hotela — 
prázdny.

— Dovoľte opovážlivú otázku, sir. Čo ste vlast-
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ne práve hľadali na svojej turistickej ceste, alebo 
skôr na svojej púti z Londýna do Ríma?

Z jeho prípadného mlčania nesmieme uzatvárať, 
že ani sám nevie, čo.

Veď Angličan vždy vie, čo chce. A jednako by 
sa veľmi začudoval a na tucty otáznikov zatan
covalo by mu vo vyjavených očiach, keby sme 
ho chceli presvedčiť, že vlastne hľadal matku. 
Zasa by len mlčal, chvíľu by rozmýšľal, povedal 
by úsečné ‚‚yes", a lúčil by sa s nami.

Skutočne, nie je to podvedomá túžba za mat
kou, ktorá ženie na stá anglických návštevníkov 
do dvetisícročnej hlavy kresťanského sveta? Veď 
Rím bol viacnásobnou matkou ich dedov, a dávna, 
priam príslovečne známa príchylnosť anglického 
človeka k tomu mestu kolovala v krvi mnohých 
generácií a s krvou sa prelievala s pokolenia na 
pokolenie.

Rím, ešte starý pohanský Rím priniesol Anglic
ku raný úsvit civilizácie a s polovicou rímskej 
reči prebrali dávni Briti, Anglosasi a Normani 
aspoň polovicu rímskej kultúry.

Za kresťanskej éry bola Británia medzi prvými 
dcérami rímskej matky. Tertulián už koncom dru
hého storočia mohol napísať, že neprístupné 
kraje britské boly získané pre Krista. A keď diví 
Anglosasi v  V. storočí vpadli na ostrov a zničili 
kvitnúce kresťanské osady, Rím za pápeža Gre
gora Veľkého znova vyslal vierozvestcov do ríše 
ostrovov a znova zrodil ten nový národ Kristovi.

Odvtedy Cirkev v Anglicku stále mocnie a brit
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ské ostrovy s Írskom sú morom ohradenou zá
hradkou svätosti a kresťanského hrdinstva. Deje
pisci len v samom Anglicku narátali po osudné 
XVI. storočie pätnásť anglických kráľov a jede
násť kráľovien, ktorí sa zriekli moci a utiahli sa 
do kláštora, dvanásť kráľov-mučeníkov, ktorí vy 
liali krv za vieru, a desať iných kanonizovaných 
kráľovských svätých. A kto poráta množstvo 
svätcov z radov duchovenstva a laikov každého 
stavu? „Insula sanctorum", ostrov svätých je 
hrdý názov írska dodnes, ale až po novovek sa 
oň Írsko rovnako delilo so svojím väčším suse
dom.

Nemýli nás, že dejiny stredovekého Anglicka 
sú aj dejinami krvi. Výšky a hlbiny, dobro a zlo, 
triezvosť a ošiaľ, a rovnako aj láska a nenávisť, 
mučeník a mučiteľ sú súvzťažné pojmy, spiate 
železnou logikou prírody, ktoré nemožno od seba 
odlúčiť.

*.

Aj dejiny vieroučných bludov sú tu nepomerne 
tenšie v porovnaní s herezami, ktorými bývaly 
zamorované iné kresťanské kraje. Pelagius v V. 
storočí narodil sa, pravda, v ostrovnej ríši, ale 
svoju činnosť vyvíjal v zahraničí. Po ňom nasle
dovalo priam milénium utešeného náboženského 
života, prerušované iba občasnými spormi medzi 
Cirkvou a štátom, pri ktorých, pravda, tiekla aj 
mučenícka krv. Až XIV. storočie zrodilo zasa 
W iclefa a jeho nasledovníkov.
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Títo sektári, nazývaní lollardami, podrývajúci 
tradičné formy spoločenských a náboženských 
poriadkov, vášnivo útočiaci nielen na majetok, 
ale aj na vysviacku, celibát a duchovnú moc svet
ského a rehoľného kňazstva, odmietajúci sviatosť 
Oltárnu, spoveď a úctu svätých, ba stavajúci sa 
v  konečnej forme voči akejkoľvek, aj svetskej 
autorite, zpočiatku húfne získavali stúpencov, 
no za vlády Henricha VIII. boli už iba nepatrnou 
skupinou zastrašených fanatikov.

Náboženská revolúcia Lutherova v Nemecku 
vzpriamila aj ich šije a po storočie pridusovaná 
nenávisť vyšľahla novou silou. Brošúrkami, doná
šanými nemeckými kupcami, huckaním, drážde
ním získavali sympatie Lutherovmu hnutiu a aj 
doma pripravovali podobné náboženské a hospo
dárske prevraty, aké sa už uskutočnily na pevni
ne. Svojimi náukami prenikali do všetkých spolo
čenských vrstiev, a tajne alebo aj verejne, ne
jeden rozum zapochyboval o pravdivosti svojej 
tradičnej viery, nejedna po roky uzdená vášeň 
sa rozpálila — šľachtic zatúžil po majetkoch, ľud 
po moci, duchovný po neviazanom živote. A ne
jedno srdce ochladlo v láske a oddanosti voči 
potupovanej rímskej matke.

A novotári nezostali len pri hlásaní svojich 
mienok. Náboženská nenávisť nadobúdala stále 
ohyzdnejšiu podobu. To už nebolo čestné rozumo
vé šermovanie, pri ktorom sa mohla uplatniť 
pravda. Odputnaný fanatizmus rovnako šliapal po 
posvätných osobách ako aj po kresťanskému kultu
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zasvätených veciach a verejne rozkrikované hany 
na predstaviteľov Cirkvi našly si analógiu v di
vom drúzganí sôch a krížov, a v bohorúhavom 
ôlupovaní kostolov a bohostánkov.

Vysmievanej Cirkvi sa bolo treba zastať a dať 
sa smelo do boja za víťazstvo pravdy a na zá
chranu slabých. „Zdalo sa", píše Bremond, „že 
okrem niekoľko kňazov a obdivuhodného biskupa 
rochesterského Johna Fishera nik z povolaných 
na obranu viery nebadá nebezpečenstvo. Ale bdie 
jeden laik!"

Aj keď sa tieto slová, vzťahujúce sa na Moruša, 
nekryjú úplne so skutočnosťou, jasne ukazujú, že 
v  literárnej trojici apologeticko-polemickej — 
Henrich VIII., Fisher a Morus —, kráľov tajomník 
a neskôr lord-kancelár hrá vedúcu úlohu, hoci aj 
v  zákulisí, alebo skôr v šepkárskej búdke.

Desať rokov trvá literárny boj tej trojice s Lu- 
therovými bludmi. Len čo Luther shadzuje masku 
a verejne začína šíriť svoje bludy, prebúdza sa 
v  ohnivom Henrichovi VIII. svätý zápal oprav
divého križiaka. Boh chce, aby on svojou kráľov
skou autoritou a učenosťou vzoprel sa proti no
vote a Henrich energicky zakročuje. Zakazuje 
rozširovať Lutherove spisy v Anglicku, tie, ktoré 
sa už tam Objavily, dáva posbierať, poskupovať 
a verejne spáliť. Ba chytá sa aj pera a za pomoci 
Fishera a Moruša už roku 1521 vydáva dielo 
„Obrana siedmich sv ia tostí. . . ”.

Na znak vernosti a oddanosti posiela Henrich 
dielo pápežovi, ktorý sa mu odvďačí titulom
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„Defensor fidei", obranca viery. Hrdý titul pone
cháva si Henrich aj potom, keď sa rozíde s Rí
mom, ba anglickí králi honosia sa ním dodnes.

Ale dielo sa dostáva aj do rúk germánskeho 
pápeža, Luthera, ktorý, pravdaže, zúri a častuje 
kráľovského protivníka svojím už vtedy známym 
lutherovským spôsobom.

*

Lutherov hanopis na Henricha bol rukavičkou, 
vyzývajúcou k súboju. Zdvihol ju Morus, a tým 
podoberá sa na otvorený boj s novotármi.

Zpočiatku je to iba boj v literárnej oblasti. 
M orus v diele „Obrana Henricha pred Lutherom" 
vášnivo, jeho humanistickému peru až nesvedčia
cimi výrazmi ostro bráni napadnutého vladára 
proti hrubým Lutherovým urážkam a pozorne sle
duje podzemnú prácu bludárov na domácej pôde. 
O bjavuje ich smýšľanie, ciele a spôsob boja a na 
ich letáky a brošúry odpovedá tiež písaným slo
vom.

Aj v týchto spisoch, najmä v  objemnom „Roz
hovore o bludoch” obsahujúcom štyri knihy a 
vydanom roku 1528, prezrádza Morus svoju ne
ochvejnú prítulnosť ku tisícročným katolíckym 
tradíciám. Zdalo by sa, že už vtedy mu bolo pra
vidlom viery ‚‚Quod semper, et ubique et ab omni- 
bus tenetur”, to, čoho sa vždy, všade a všetci pri
držiavajú, pravidlo, ktoré sa mu neskôr v  jeho 
vlastnom hrdinskom zápase so samým panovní
kom a jeho stúpencami tak zrejme vykryštalizuje,



Od r. 1529 je Morus nielen teologickým porad
com kráľovým, ale aj najvyšším sudcom v krajine. 
A  naraz stojí zoči-voči s tvrdým problémom. Ako 
sa v  úrade najvyššieho sudcu zachovať voči novo- 
tárom? Ako zachádzať s náboženskými zaslepenca
mi, aby zostal verný aspoň právu, pravde a spra
vodlivosti, ak by sa azda prehrešil proti láske?

A Morus badá, že je oveľa ľahšie sniť o ideálnej 
náboženskej snášanlivosti v matematicky vybá- 
jeňej Utópii, ako neprehrešiť sa voči nej v zamo
tanej praxi. Badá, že pre hlboko veriaceho kre
sťana, ktorý si hravo rieši teóriu slobody svedo
mia v  predpoklade, že každý človek má aspoň 
kvapku dobrej vôle, je neobyčajne ťažké byť 
spravodlivým sudcom ľudí zlomyseľných, plných 
zloby, a pritom potmehúdsky sa odvolávajúcich 
na slobodu vyznania!

Ale Morus je  majster. Stačí mu raz premyslieť 
si okolnosti a pochytiť podstatu vecí, aby potom 
robil nerušene, spokojne, výsostne, ako mu káže 
svedomie, v povedomí, že svojím výkonom nena
rušuje ani božské ani ľudské práva.

Ako kancelár nástojí na dodržiavaní zákonov 
proti bludom a vynáša tresty nad neposlušníkmi. 
Vystiera ochrannú ruku na kňazov a biskupom 
ponecháva moc súdiť a prípadne aj potrestať pre
vinilcov.
• Aj sám súdieva tých, čo si nevšimli jeho naria
dení. Ale skôr ako by ich trestal, usiluje sa ich 
zachrániť pravde. Keď zbadá aj najnepatrnejší 
znak nápravy, prepúšťa vinníka beztrestne.



Jeden z obžalovaných novotárov nazýval sa 
Silver, čo znamená striebro. Pri výsluchu po
dotkne mu Morus žartovne:

„Striebro musíme vyskúšať v ohni.”
„Á»o, ale živé striebro vyskočí z ohňa", odvetí 

rovnako žartovne obžalovaný.
Duchaprítomná odpoveď stačila presvedčiť 

sudcu, že ten človek nemôže byť zaslepencom, a 
hneď ho prepustil.

Bohužiaľ, často bol Morus nútený použiť ostrej
ších opatrení. Nevyhnutnosť zákroku je mu zrej
má.

„Keď voľakto”, píše sám „je tak hlboko zako
renený v zlu, že ani náležité opatrenia nevládzu 
sputnať šialenie, pýchu a zaťatosť jeho otrávené
ho srdca, ani prekaziť rozširovanie buričských 
bludov, radšej vidím, keď sa taký človek zavčasu 
odstráni."

Ako vidno, až s právnickou presnosťou a škru- 
pulantskou úzkosťou vymedzuje trestné zločiny 
bludárov. Je  to šialenie, zúrenie, narúšajúce spo
ločenský poriadok a bezpečnosť. Je  to pýcha a 
výsmech, urážajúca pokojamilovných občanov, 
nechtiacich sa pridať k novotárom, teda nesnášan- 
livosť voči mienke iných. Je  to Svádzanie na zlo 
rozširovaním otravy. Je  to buričstvo proti vrch
nosti svetskej a duchovnej.

Dôsledok takej právnickej jasnosti je zrejmý: 
ak sa niekomu dokáže niektorý z uvedených 
trestných činov, treba trestať podľa veľkosti viny. 
Hnisavú ranu treba hoc aj so sebazaprením vy
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páliť, inak hrozí nákazou celému telu. A každý 
zaťatý novotár bol takou ranou na tele anglické
ho spoločenstva. Morus ako strážca pokoja a bez
pečnosti v  štáte, cítil záväznú povinnosť zakro- 
čovať proti nim.

Vo svetle týchto prostých právnických zásad 
pochopíme aj tvrdé, moderným ušiam až pohoršli
vo znejúce Morusovo slovo „takého treba odstrá
niť" a Morusovu prax, keď zatvrdlivcov odsu
dzuje do žalára.

Jednako treba pripomenúť, že Morus v  skutoč
nosti nie je taký strašný, akým by ho dávala tušiť 
jeho teória. V trestoch nikdy neprekračuje mieru 
a radšej sa uspokojí s málom, aby mu len svedo
mie nemohlo niečo vyčitovať.

Nikdy nedovoľuje ľudí mučiť. Už súčasní an
glickí novotári obviňovali Moruša, že protizákon
ne väznil a mučil svojich náboženských protiv
níkov. A po anglickom odpade od Ríma prejavila 
sa znova snaha urobiť z každého novotára muče
níka, prenasledovaného lordom-kancelárom za 
svoje presvedčenie.

Na tieto obvinenia odpovedá Morus sám, keď 
po zrieknutí sa úradu lorda-kancelára v  ústraní 
rozmýšľa o svojej verejnej činnosti. Vo vlastnej 
Apologii píše doslova: „ . . .  istý Segar, cambrid- 
gesský kníhkupec, bol v mojom dome (rozumej: 
vo väzení, pozn. aut.) asi štyri-päť dní. No nikto 
mu ani telesne neublížil, ani nepovedal zlého slo
va, kým bol v mojom dome. Ale ako počúvam, 
rozpráva teraz, že ho v mojej záhrade priviazali
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o strom a neľútostne bili, dusili povrazom a lá
mali, až konečne zamdlel.

A túto rozprávku rozširuje T yndal. . .  s novým 
priostrením, že totiž kým chlapa bili, vysliedil som 
na jeho veste visiace vrecko, v ktorom si chudák
— tak hovoril — opatroval päť mariek, a že som 
mu ho zručne odtrhol a schoval si do záňadria 
a že ten Segar ho už potom nikdy neuv idel. . .  To 
je v ým ysel..

A o niekoľko riadkov nižšie slávnostne píše: 
„Zo všetkých tých — ako nech mi Boh pomáha — 
čo pre priestupok bludárstva prešli cez moje 
ruky, nebol ani jeden šľahaný alebo bitý."

Novší protestantskí historici predsa chceli by 
nájsť prípady, kde Morus mal dať bičovať ľudí 
pre presvedčenie a tvrdia, že Morus v spomína
ných riadkoch alebo bezočivo luhá, alebo veľmi 
naivne zabúda.

A jednako Morus zostáva čistý. V záujme prav
dy a nestranného posúdenia historických skutoč
ností hodno spomenúť tie prípady.

Sú dva. V prvom ide o chlapca. Morusov dom 
bol aj akousi školou pre deti z lepších rodín. Aj 
chlapec istého bludára chodil na vyučovanie a 
pritom využíval príležitosť, aby novotárskymi ná
ukami naočkoval svojich spolužiakov. Morus sa 
to dozvedel a v pocite zodpovednosti za ostatné 
deti vymeral chlapčiskovi zaslúžený výprask. To 
iste nemožno nazvať náboženským prenasledova
ním ani siahaním na slobodu presvedčenia.

V druhom prípade je hlavnou postavou oprav
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divý náboženský fanatik. Z nenávisti oproti kato
líckej úcte Prevelebnej Sviatosti a zo zlosti oproti 
nábožným veriacim, prikrádal sa cez pozdvihova
nie k ženám, hlboko skloneným pred Božím Te
lom, a prehadzoval im šaty cez hlavu. Pre taký 
útok na verejnú mravnosť a rušenie nábožen
ských úkonov patril vlastne šialenec aspoň do 
polepšovne, ak nie do žalára. Morus ho dal len 
zbičovať, a keď sa dopočul, že to pomohlo, nechal 
ho na slobode. Kto ho môže obviňovať, že robil 
nesprávne?

No najkrajšie žiari jeho duchovná veľkosť 
v najťažších prípadoch. Jemné kresťanské srdce 
nedovoľovalo mu trestať niekoho smrťou. Hoci 
podľa anglického zákona bol neobmedzeným pá
nom života poddaných a hoci trest smrti bol 
v  jeho drsných časoch každodennou maličkosťou, 
pre novú vieru nikoho z-novotárov nepozbavil 
života. S určitou radosťou a duchovnou hrdosťou 
na svojho humanistického priateľa vyzdvihuje tú 
skutočnosť aj Erazmus v liste Faberovi, ktorému 
s plným vedomím dosvedčuje, že pre nové názory 
nebol za Morusovho kancelárstva nikto odsúdený 
na smrť! A dnešní bádatelia hovoria ešte presved
čivejšie. Hoci niektorí by sa radi až pateticky 
rozrečnili o tom, ako s prechodom kráľovskej 
pečate z rúk W olseyových do rúk Morušových 
vyšľahly v Londýne smithfieldské plamene, v kto
rých sa upalovali bludári, najlepší anglickí deje
pisci dnes s plným vedomím vyhlasujú, že za dva
násť rokov, čo Morus ovplyvňoval kráľa a mal
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sudcovskú moc (1519—1531), nebol v londýnskej 
diecéze ani nad jedným bludárom vynesený vý
rok smrti. Až v posledných šiestich mesiacoch 
Morusovho kancelárstva boli upálení traja here
tici, ale vtedy Morus bol už prakticky odstavený 
na vedľajšiu koľaj a neniesol zodpovednosť za 
udalosti. Morušoví právom prislúcha titul, ktorý 
mu dáva Erazmus: „svätý a spravodlivý sudca". 
Takmer by sa nám žiadalo spomenúť si na božie 
slová, že ani Morus nechcel smrť hriešnika, ale 
aby sa obrátil a žil.

So žiaľom pozoroval Morus, že sa aj jeho zať 
Roper skláňa k novotám. Lutherove spisy naka- 
zily mu dušu. Čujme, ako sa so svojimi starosťa
mi spovedá Morus dcére Margite, žene Ropero- 
vej: „Gitka, dlhú som mal prácu s tvojím mužom. 
Popreberali sme náboženské otázky dôvod za dô
vodom, a nakoniec som ho otcovsky napomenul. 
Teraz vidím, že všetko to nestačí priviesť ho 
k rozumu. Preto, Gitka, nebudem sa už s ním 
hádať, ale ho len odporučím Bohu a pomodlím sa 
zaňho.”

Otcovskú modlitbu Boh vyslyšal a vrátil Mo
rušoví zaťa.

*

Vznešené dielo záchrany Anglicka pre pravú 
Cirkev sa Morušoví už už darilo, keď jedným 
šmahom zničil mu ho jeho najdôvernejší priateľ 
a najhorlivejší spolubojovník z prvých rokov, 
sám Henrich VIII.
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Dvojaká tragika dolieha na dušu, keď v zadu
maní preberáme tieto osudné roky anglických 
dejín. Národná tragika anglického kolektíva, na
silu odtrhnutého od katolíckej jednoty jediným 
násilníkom, a nie menej bolestná osobná tragika 
kancelára-humanistu, ktorého vypočítavo krok 
za krokom zrádza záludné srdce kráľovského 
priateľa a priaznivca.

Aj keď strediskom našich záujmov je pád, väz
nenie a smrť Morušová, nemožno si nevšimnúť 
celkovej víchrice, ktorá ako prvú obeť smietla 
práve jeho.

Dejepisci anglického odpadu od Ríma si s úža
som lámu hlavu nad problémom, ako bolo možné, 
že tisíce národného celku takmer bez odporu obrá- 
tily na rozkaz jediného človeka Rímu chrbát a ne
mo prikyvovaly kráľovým výmyslom a výčinom.

Niektorí poukazujú na naštrbenú pápežskú 
autoritu. Treba uznať, že pápežstvo XV. storočia, 
aj keď si ubránilo svoj božský pôvod a neodcudzi- 
teľný primát duchovnej právomoci nad kresťan
ským svetom, biskupmi, snemami a panovníkmi, 
nemalo už za sebou zlatý poklad mravnej bez
úhonnosti, potrebnej nielen na autoritatívny, ale 
aj na účinný zásah do behu udalostí. Ľahký život 
pápežskej kúrie, pohoršlivý príklad niektorých 
pápežov, avignonské zajatie a vtiahnutie pápež
stva do oblasti svetských záujmov francúzskych 
kráľov, boje o tiaru a podelenie Europy na dve, ba 
aj tri obediencie, konečne juristické a konciliárne 
teórie o pôvode všetkej moci, aj duchovnej z vôle
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ľudu a kresťanského celku, to všetko ubieralo 
z nimbu pápežskej nedotknuteľnosti a odorávalo 
pôdu zpopod svätopeterského trónu. Ani nie je 
celkom nepochopiteľné, že ten alebo onen videl 
konečne v pápežovi iba svetského vladára, kto
rému možno vypovedať poslušnosť a nevšímať si 
jeho exkomunikácií a interdiktov. Ťažko sa bolo 
očami živej viery povzniesť nad ľudské prvky, 
ktoré sa tak hmatateľne prejavovaly na podakto
rých stredovekých duchovných hodnostároch, a 
vidieť v pápežoch zástupcov Kristových na zemi, 
ktorými v skutočnosti vždy boli.

Mnohí by chceli viniť najmä nerozhodnosť 
a váhavosť chorľavého Klementa VII., ktorý, zdá 
sa, zmalicherňoval Henrichov prípad a neponáhľal 
sa vyniesť rýchly rozsudok vo veci kráľovho 
manželstva. Keby vraj pápež bol hneď zakročil,: 
kráľ by bol narazil na rozhodnejší odpor v národe, 
a nebolo by došlo k rozkolu.

Možno bol na vine aj anglický parlament, slo
žený z dvoch laických komôr, dolnej a hornej, 
bez zástupcov duchovenstva. A väčšina členov 
nemala ani dostatočného vzdelania. V tzv. reform
nom parlamente Henricha VIII. bolo vraj len 
sedem univerzitne vzdelaných ľudí. Tak sa stalo, 
že neodborní laici bez osobitných výčitiek sve^ 
domia odhlasovali osnovy zákonov o duchovnom 
supremáte panovníka a o platnosti alebo neplat
nosti jeho manželstiev.

No zdá sa nám, že skutočná príčina anglickej 
náboženskej tragiky je jedine Henrichova osoba.
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Zčiastky sme už soznámení s jeho charakterom. 
Doplňme si ho niekoľkými rysmi. Mnoho pre
zrádza Morušová charakteristika Henricha VIII. 
v  liste biskupovi Fisherovi, ktorému odpovedá na 
gratuláciu ku kancelárstvu. Kráľ, ktorého čnosť 
a učenosť musí obdivovať, je  voči všetkým plný 
blahosklonnosti a dobroty a každý si namýšľa, že 
jeho Výsosť má práve jeho najradšej. Pritom, 
pravda, pochodia všetci tak, ako londýnske bab
ky, ktoré sa prevrúcne modlievajú pri známej 
M atke Božej neďaleko Towera, a každá si myslí, 
že sa jej M atka Božia usmiala.

Podľa toho si Henrich iba omotával ľudí. Vtedy 
už vedel, načo.

Treba si ďalej uvážiť, že Henrichova učenosť 
a obľúbenosť, pätolízačské prikyvovanie dvora
nov a radcov na každý návrh jeho Veličenstva, 
úloha rozhodcu v europskej politike, potom sku
točne asketický život — boly časy, keď sa denne 
spovedával! —, horlivý zákrok proti Lutherovi a 
vyznamenania so stránky rímskej kúrie vypesto- 
valy v kráľovi pocit vlastnej všemohúcnosti a ne
omylnosti. Aj keď dlhoročnou hybnou silou an
glickej politiky bol W olsey, vedel svoju mienku 
a zámery tak predložiť kráľovi, že si vladár na
mýšľal, ako by nie W olsey, ale on sám všetko 
bol vynašiel a najsprávnejšie zariadil. Kto by sa 
teda mohol vzoprieť kráľovskej všemohúcnosti 
a neschváliť neomylné kráľovo podujatie? A vlast
ne, čo nesprávneho by mohla spáchať takáto vý
sostná dokonalosť?
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Nie je potrebné byť osobitne školeným znalcom 
ľudských osudov a božích plánov, aby sa človek 
striasol v zlej predtuche, že po toľkej pýche bude 
nevyhnutne nasledovať hrozný pád. Priam kata
strofálny. Pád isteže z božieho dopustenia, ako 
trest, za ktorý však všetka zodpovednosť padá na 
plecia namyslenca.

Búrka, veštiaca skorý pád, strhla sa vo farizej
skom srdci panovníka, rozrytom smyselnou náru
živosťou už nie iba k žene, ale k ženám.

Viac ako desať rokov nažíval Henrich v pokoji 
a v láske s manželkou Katarínou, dcérou španiel
skeho kráľovského páru a ešte panenskou vdovou 
po staršom bratovi Artúrovi. Henrichovi porodila 
Katarína troch synov a dve dcéry, ktorí však 
všetci zomreli už v  detstve okrem jedinej Márie, 
neskoršej kráľovnej Anglicka.

Možno smrť detí, možno aj bledé líca kráľovnej, 
o niekoľko rokov staršej ako kráľ, zavdaly prí
činu, že náruživý kráľ hodil okom po jej dvorných 
dámach. Na začatej klzkej ceste sa už nezastavil 
do konca života, a je jedným z najvýstražnejších 
príkladov v dejinách, kam zavedie náruživosť 
toho, kto sa jej nesprotiví hneď od počiatku.

Najprv zahorel smyselnosťou k  Alžbete Tail- 
bois, neskôr nadviazal nedovolený pomer s Má
riou Boleynovou a konečne roku 1525 lákal do 
svojich osídiel jej mladšiu sestru Annu. Ale táto 
pyšná stvora dala kráľovi nečakanú odpoveď. 
Hoci by sa vraj cítila šťastlivou, keby bola jeho 
ženou, nikdy nesvolí byť jeho súložnicou.
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Žiaľbohu, smelé slovo iba rozpálilo chlipníka 
a diabolská vášeň viedla ho iba do nových ne
restí. Aby sa mohol oženiť s Annou, treba sa 
zbaviť Kataríny.

Ale ako?
Červ smyselnosti mal odpoveď pripravenú. 

A to zo samého svätého Písma. „Nesmieš mať 
manželku brata svojho!", zaznelo v kráľových 
ušiach, a biedny kráľ zajasal. Nechcel si všimnúť, 
že tými slovami karhá Ján  Krstiteľ chlipníka- 
Herodesa, ktorý ulúpil manželku bratovi, ešte 
žijúcemu. A keď podobné výroky našiel aj v Sta
rom Zákone, nahovoril si, že jeho manželstvo 
s Katarínou je neplatné, a to vraj preto, lebo sa 
protiví zákonom božím. Keď však je jeho man
želstvo neplatné, on je slobodný a môže sa smelo 
znova oženiť.

Zpočiatku chce dôjsť k sobášu rovnou cestou. 
Žiada od svätého Otca, aby jeho vraj neplatné 
manželstvo vyhlásil za také aj verejne. Keď 
z Ríma dlho nechodí odpoveď, kráľova vášeň 
našla si cestu sama a začiatkom roku 1533 dáva 
sa v  domácej káplnke pred dvorným kaplánom 
tajne sobášiť s Annou Boleynovou.

Medzitým na prvé miesta v krajine dosadzuje 
ľudí, sebe oddaných, ba nebojí sa zapĺňať aj 
biskupské stolce osobami nehodnými, pritom však 
telom-dušou jemu slúžiacimi.

Prímasom Anglicka stáva sa tajný odpadlík 
Cranmer. Tento povýšenec sa dobre odpláca svoj
mu pánovi. Podľa napred ushovoreného plánu
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volá Henricha a Katarínu pred svoj súd a sláv
nostne vyhlasuje ich manželstvo za neplatné. 
O krátky čas už verejne sobáši kráľa s Annou 
Boleynovou.

Nato všemohúci Henrich žiada aj od parlamen
tu uznanie nového manželstva. Poddajný parla
ment hlasuje kráľovi po vôli a prijíma zákon, 
ktorým uznáva za veľzradu hociaký prejav proti 
novému manželstvu.

V júni roku 1533 nasledovalo slávnostné koru
novanie novej anglickej panovnice.

Až teraz spamätal sa aj Rím a svätá Stolica vy
náša rozsudok vo veci kráľovho manželstva. Vy
hlasuje, že prvé Henrichovo manželstvo bolo, a 
preto aj zostáva platné. Preto ani svätá Stolica 
nemôže povoliť Henrichovi nový sobáš, kým žije 
prvá žena. Lebo manželstvo jediného muža s jedi
nou ženou je Cirkvi také sväté, že nikdy nikomu 
nemôže povoliť výnimku. Ani vtedy nie, keby 
žiadajúci bol sám kráľ! Cirkev radšej prinesie aj 
tie najväčšie obety, ale nespreneverí sa svojmu 
božskému poslaniu na zemi. Luther, ktorý sa vy
dával za reformátora padlej cirkvi, ktorému man
želstvo nebolo sviatosťou, od Krista ustanovenou* 
ten môže dovoliť Hessenskému kniežaťu aj dve 
ženy. Ale božská Cirkev nikdy tak neklesne!

Aj tento raz draho zaplatila vernosť zákonom 
božím. Jej reč bola tvrdá zhýčkaným ušiam krá-* 
1'oVým a Henrich nemohol ju zniesť. Ako by 
v  odvetu zalomcovala ním zúrivosť, akú je schop
ný rozpáliť iba oheň smyselnosti. Divá myšlienka
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buchla mu do hlavy. Treba sa zbaviť pápeža, 
ktorý sa stále stavia do cesty jeho rozkoši.

A naozaj sa ho zbavuje. Keď si je istý, že 
anglický ľud neopováži sa mu sprotiviť, vyhlasuje 
sa za najvyššiu hlavu anglickej cirkvi a zakazuje 
duchovenstvu styky s Rímom. Neposlušným vy
hráža sa smrťou.

Tým celé Anglicko odpadlo od pravej Cirkvi 
rímsko-katolíckej. Spolu sa začalo aj ukrutné, 
storočia trvajúce prenasledovanie katolíkov, kto
rému možno nájsť ponášku iba v prvých časoch 
kresťanstva.

Medzi prvými obeťami krvožíznivého kráľa bol 
staručký biskup rochesterský John Fisher, jeden 
z najučenejších ľudí vtedajšieho Anglicka a dáv
ny priateľ a poradca kráľov. Keď odmietol prí
sahu, ktorou mal uznať právoplatnosť nového 
manželstva kráľovho a najvyššiu moc Henricha 
vo veciach cirkevných, bol pre veľzradu odsú
dený na smrť. Uväznený naraz s Morusom, pred
behol ho mučeníckou smrťou, ale zasa naňho vy
čkal, keď išlo o oslávenie na zemi. Spolu ich totiž 
povýšil svätý Otec Pius XI. na oltár a dnes sa 
spolu spomínajú ako dva mocné stĺpy katolíckej 
stálosti vo viere v časoch prenasledovania.

V týchto ťažkých časoch postupuje Morus — 
aby sme sa vrátili k veci — obozretne. Na mysli 
má stále slová M ajstra: ‚‚Buďte rozumní ako
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h a d i . . Ako kedysi pri volbe stavu, premysli si 
aj teraz každý krok a nevypustí z úst ani jediného 
nerozvážneho slova.

Nebezpečenstvo, hroziace krajine a kráľovi, 
zavetril dávno pred tým, ako sa stal lordom-kan- 
celárom.

Bolo to ešte roku 1527. Kráľ, akýsi čudne za
myslený, prechádzal sa s Morusom v obrazárni 
kráľovského paláca a rozprával o každodenných 
veciach. Naraz pochytí Starý Zákon, otvorí tretiu, 
potom aj piatu knihu Mojžišovu, číta Mojžišove 
predpisy o manželstve a zdôveruje sa Morušoví 
s pokryteckými obavami o neplatnosti svojho 
manželstva s Katarínou Aragonskou. Vraj Cirkev 
ho nemala nijakým činom povoliť.

Morus sa zamlčí. Počúva kráľove slová, uva
žuje, a vidí viac, ako mu kráľ vyjavil. Podivné 
chovanie kráľovo voči kráľovnej a jej dvorným 
dámam v posledných časoch neušlo jeho bystré
mu postrehu. Pozná kráľovo tajomstvo a tuší jeho 
strašný dosah v budúcnosti. Zdá sa mu, že krá
ľovo manželstvo je celkom zákonité, platné. Ale 
opatrnosť mu káže počínať si zdržanlivo. Preto iba 
nepriamo prezrádza kráľovi svoju mienku.

„Výsosť", odpovedá „ani pán Durhan, ani pán 
Bath, ani ja, ani nik iný z vašich poradcov nie sme 
povolaní rozhodovať v tejto veci. Ak však Vaša 
Výsosť chce vedieť plnú pravdu, môžem jej po
radiť ľudí, ktorým neviažu jazyky ani ľudské 
ohľady, ani strach pred Vašou nemilosťou. Sú to 
Hieronym, Augustín a iní svätí Otcovia."
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Krár si zahryzne pri takýchto slovách do pier, 
ale sa opanuje a naoko vďačne prijíma radu.

Zatiaľ vypočítavo sveruje sa s obavami aj 
iným a krajinou nesú sa chýry o strašných dušev
ných mukách, ktoré sožierajú kráľa pre jeho vraj 
neplatné manželstvo. Kráľove obavy a nepokoj 
vraj so dňa na deň rastú a nejeden poddaný 
úprimne poľutuje trpiaceho kráľa. V skutočnosti 
to bola jeho hriešna náruživosť, čo rástla a za
púšťala vždy hlbšie korene.

O nových udalostiach sa vravelo aj v dome 
Morušovom. Jedni neverili, iní starostlivo krútili 
hlavami. Iba sám Morus býval zamĺkly, vážny. 
Sožieraly ho obavy o Cirkev v jeho vlasti. Vďačne 
by obetoval život, keby tým mohol predísť pred
vídanej skaze.

Raz vo voľnej chvíli prechádzal sa so zaťom 
Roperom po brehu Temže. Hovorili o všeličom. 
Medziiným povedal Morus: „Ako rád by som sa 
dal zašiť do vreca a hodiť do vody, keby som ve
del, že sa mi splnia tri veci!"

„Smiem vedieť, čo je to?", opýtal sa Roper.
„Prvé je, aby sa smierili kresťanskí panovníci, 

ktorí teraz prelievajú krv. Druhé, aby prestaly 
všetky bludy a kacírstva a aby zavládla jednota 
v  Cirkvi. Tretie, aby sa vec kráľovho manželstva 
skončila na slávu božiu a na uspokojenie vše
tkých."

Ale nesplnily sa túžby tohoto veriaceho kato
líka, za ktoré bol hotový obetovať život. Na 
dobre pripravenej pôde postupuje kráľ premysle
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ne ďalej. Priaznivé rozhodnutie vo svojej veci 
chce dosiahnuť od svätej Stolice cestou kardinála 
W olseya, vtedy ešte lorda-kancelára. Keď však 
W olsey nič nedosahuje, stáva sa zbytočným a 
koncom roku 1528 kráľ ho zbavuje úradu.

Na vážny úrad hľadá kráľ nového, súcejšieho 
kancelára. Neuvažuje dlho, a rozhoduje sa za 
Moruša. Ak získa pre svoju vec tohoto miláčka 
londýnčanov, ba v istom smysle duchovného 
vodcu mysliacich anglických hláv a pritom učen
ca a právnika svetového mena, oveľa istejšie 
uveria zástupy, že kráľ pokračuje správne.

A tak, ako už známo, odovzdáva mu roku 1529 
hodnosť lorda-kancelára, aby ho novým dôkazom 
priazne pripútal k svojej osobe a získal pre tajné 
ciele.

Morus vytuší pohnútky, pre ktoré voľba krá
ľova padá na neho. Preto tá obdivuhodná skrom
nosť v novom postavení.

A predtuchy sa mu splnily. Ešte ani nenavykol 
na kancelársky plášť, a šidlo vykľulo sa už 
z vreca. Krátko po prevzatí úradu kráľ znova do
lieha naňho, aby sa vyslovil o jeho „veľkej veci". 
Morus zprvoti prosí čas na jej lepšie preštudova
nie. Kráľ mu to blahosklonne dovoľuje, lebo má 
nádej, že konečne aj lord-kancelár stane sa jeho 
stranníkom a jeho vec sa šťastne skončí.

Ale sa mýlil. Lebo čím viac sa vhlbuje Morus 
do štúdia, tým jasnejšia mu je pravda: kráľovo 
manželstvo je platné. A tu stojí Morus pred 
tvrdým orieškom: povedať kráľovi otvorene prav
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du a znášať následky jeho hnevu už teraz? Nie, 
ešte počká. Ešte môže, ba musí v úrade vykonať 
všetko možné na záchranu toho, čo sa pre kato
lícku vec zachrániť dá. Veď príde čas, keď aj on 
prehovorí. Ale nateraz, kým vec nie je rozhod
nutá z Ríma, vraví kráľovi iba toľko, že jeho sve
domie mu ešte nedovoľuje ujať sa jeho veci.

‚‚Nič na svete”, uisťuje vladára „ma tak ne- 
mučí, ako myšlienka, že doteraz nenašiel som nič, 
čo by som s neobťaženým svedomím mohol po
užiť na uspokojivé vybavenie vašej veci.”

Potom kolenačky prosí kráľa, aby mu dovolil 
aj ďalej mať pred očami najprv Boha a len potom 
svetského panovníka, ako si to žičila sama krá
ľovská Výsosť na začiatku jeho kancelárstva.

Po takejto odpovedi sľúbil kráľ Morušoví, že 
ho už nebude obťažovať.

A Morus mlčí ozaj vytrvalo.
Kráľ márne očakáva od neho pomôc. Morus sa 

nemieša do cirkevno-súdneho procesu o jeho 
manželstve. Ani nepíše o ňom, ani nereční. „Roz
hodol som sa inak slúžiť kráľovi, preto sa chránim 
vysloviť svoj náhľad o hocičom, týkajúcom sa tej 
v e c i ..

V zlých predtuchách sa iba tajne modlí, aby sa 
vec dobre skončila pre kráľa a pre neho.

Morus dúfal, že kráľ vyčká aspoň výrok z Ríma 
a poddá sa mu ako poslušný syn Cirkvi. Ale sa
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sklamal. Náruživosť kráľova vybuchla skôr, než 
došla odpoveď od svätej Stolice. A jej výbuchom 
udrela aj posledná hodina Morusovi.

Už vo februári roku 1531 nalieha kráľ, aby ho 
duchovenstvo uznalo za najvyššiu hlavu anglickej 
cirkvi a v máji roku 1532 zakazuje kňazom hoci
jaké schôdzky. Morus nevládze niesť zodpoved
nosť za to, čo sa robí v krajine a pomýšľa na za- 
ďakovanie.

Čujme, ako píše o veci očitý svedok, vyslanec 
nemeckého cisára: „Každý haní nové opatrenia 
okrem tých, čo za ne hlasovali. Kancelára sa to 
natoľko dotklo, že sa všemožne usiluje zbaviť 
úradu. Iba kráľ ho núti vydržať ešte aspoň rok." 
A po zákaze schôdzok roku 1532: „Kancelár a 
biskupi sa mu (kráľovi) protivia. Je preto plný 
zlosti, najmä proti kancelárovi a biskupovi ro- 
chesterskému.”

O tri dni, dňa 16. mája o 3. hodine popoludní 
v  prítomnosti vojvodcu Norfolkského oddáva Mo
rus kráľovi do rúk veľkú pečať, odznak kancelár
skej moci.

„Kancelár odstúpil”, píše ten istý vyslanec. 
„Videl, že sa veci so dňa na deň horšia a že by 
bol nútený konať proti vlastnému svedomiu . . .  
Nechcel vystupovať proti duchovenstvu . . .  Vše
tko sa búri, lebo nikdy nemal v rukách tú hodnosť 
súcejší človek."

Morus odstúpil, zneje suchý oznam očitého 
svedka. A predsa aká boľavá skutočnosť sa skrý
va za touto krátkou vetou!
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r Tri roky Morusovho kancelárstva boly posled
ným lúčom zapadajúceho slnka nad Anglickom, 
a jeho odstup je rozhraním dvoch vekov v anglic
kých dejinách. Zaďakovaním tohoto obra myš
lienky a presvedčenia verejný život anglický 
celou prudkosťou prevratu púšťa sa na chodníky 
bezduchého hmotárstva, až sa nakoniec zrúti do 
.mŕtvej priepasti odpadlíctva. Ešte aj dnes spí 
spánkom zakliatych, lebo ťažko zbaviť kliatby 
chladný kameň a vzkriesiť k životu mŕtve kosti. 
' Morus vidí vážnosť chvíle a tuší jej dosah v bu
dúcnosti. Tri roky napnutím všetkých síl čelí 
záplave vášne a náruživosti. Ale márne. S besne
ním divej moci zla nevie si rady. A keď nahliada, 
že strašný pád je neodvratný, odstupuje s javiska 
verejného života a prepúšťa miesto inému, ktorý 
by nemal to nežné svedomie, ako on, a ktorý by 
lepšie slúžil kráľovým túžbam.

Bolí ho to. Ale nevidí iného východiska. Keď 
nemôže stavať, nebude aspoň nástrojom tých, 
ktorí rúcajú aj to, čo ešte stálo. Nechce si zaťažiť 
svedomie ťarchou zodpovednosti za nový beh 
udalostí.
i; Dnes, keď vieme, že Morus nemá viny na veľ
kej anglickej národnej apostázii, obdivujeme tým 
Viac toho priameho človeka, ktorý nemenil plášť 
podľa vetra a radšej sa zriekol výnosného posta
venia, ako by mal prísť do sporu s vlastným sve
domím.
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Po zaďakovaní uťahuje sa náš exkancelár do 
ústrania na svoje vidiecke gazdovstvo v Chelsey 
a oddáva sa starým záľubám. Študuje, píše, modlí 
sa a pripravuje sa tak na nastávajúce krušné 
chvíle. Do jeho rodinného hniezda, ešte nedávno 
tak teplého a veselého, zavítaly starosti a sužu
júca mlkvosť. Pre zaďakovanie strhla sa v rodine 
krátka hrmavica, ak možno užiť toho slova. V deň 
zaďakovania nedozvedel sa o ňom ešte nik. Na 
druhý deň vybrala sa rodina na obyčajnú pobož
nosť do chelsejského kostolíka. Z neho chodieval 
Morus obyčajne rovno do úradu. Tento raz vyčkal 
ostatných a odprevádzal ich domov. Cestou vy
javil žene, že sa zriekol úradu.

„Čo?", rozkričala sa žena, ktorá nebola taká 
svätá ako jej muž. „A čo chceš teraz robiť? Sad
núť si pod pec a maľovať do popola húsatá? A či 
nie je ozaj lepšie vládnuť ako poslúchať?"

Morus ju chcel utíšiť a začal jej naprávať rúcho, 
vraj zle ustrojené. Nazlostená pani exkancelárka 
spustila na dcéry, či to nemohly zbadať doma 
pred pobožnosťou. Tie však tvrdily, že vtedy bolo 
všetko v poriadku.

Morus sa dobrácky rozosmial a vravel: „Ale či 
nevidíte, že mama má trochu vykrútený nos?"

Pani exkancelárka si vzdychla, kto by vraj 
nekrútil nosom nad takým počínaním, ale pomaly 
skrotla.

Urazená pýcha domácich nebola jediným zlým 
následkom Morusovho zaďakovania. Zaklopal na 
dvere odstúpeného kancelára aj iný hosť, bieda.
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Razom odpadly Morušoví všetky hlavné príjmy 
a prichodilo mu s rodinou žiť z gazdovstva, ktoré 
mu však tiež mohli zhabať každú chvíľu. Nahro
madených pokladov nemal a darov za minulé 
služby neprijímal ani teraz. Vďační a súcitní bis
kupi nasbierali pre neho sumu okolo päť tisíc 
funtov a zaslali mu ju. Morus sa poďakoval, ale 
peniaze neprijal, hovoriac, že za to, čo vykonal 
na obranu Cirkvi, očakáva odmenu jedine z rúk 
božích.

Krátko po zaďakovaní svolal rodinu na poradu. 
Nikomu sa nechcelo vravieť. Mlčali všetci. Azda 
zo vzdoru, že otec zanechal úrad pre také pletky. 
Nuž rozhovoril sa Morus sám.

„Teda poviem vám, čo si myslím. Strávil som 
život v Oxforde, potom pri súde a nakoniec na 
kráľovskom dvore. Vystúpil som až k najvyšším 
hodnostiam. A predsa zostáva mi teraz sotva sto- 
funtový ročný príjem. Ak teda chceme ďalej žiť 
pospolu, musí sa každý pričiniť o naše vydržiava
nie. A treba sa nám uskromniť s málom. No ne
treba hneď sostúpiť 1c bedárčeniu oxfordských 
študentov, ani k životu mladých advokátov. Zač
neme životom sudcov, v ktorom sa mnohí úcty
hodní ľudia dobre cítia. Ak v prvom roku naň 
nevystačíme, spustíme sa o stupeň nižšie, a keď 
nám ani na ten nebude vychádzať, uskromníme 
sa so slepou polievkou oxfordskou. V najkrajnej
šom prípade vezmeme si kabele a pôjdeme v mene 
božom žobrať o súcit dobrých ľudí. A čo aj bude
me vyspevovať predo dvermi „Zdravas M ária",
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zostaneme predsa pospolu a spolu budeme sa 
ďalej tešiť.”

Predvídanej žobráckej palice sa Morus nedožil. 
Ale biedy, hladu a zimy natrpel sa s rodinou ešte 
dosť.

Z otcových slov vycítili všetci, že ťažko bude 
im žiť spolu aj v budúcnosti. Preto syn a dve vy
daté dcéry uznali za lepšie vzdialiť sa z otcovské
ho domu a hľadať si živobytie oddelene. Iba Mar
gita s mužom Roperom zostala pri otcovi.

Nevôľa života rozhádzala teda túto vzornú 
patriarchálnu rodinu. Bola to prvá veľká obeť, 
ktorú priniesol Morus svojmu presvedčeniu. Lebo 
iste krvácalo mu srdce, keď videl, že troje jeho 
detí je nútené poberať sa z rodinného hniezda. 
A s Morusom trpíme aj my, keď sa nám treba 
bezmocne prizerať, ako ľudská zloba ničí kozub 
šťastnej kresťanskej rodiny.

Druhou Morušovou starosťou po zaďakovaní 
bolo postarať sa o čeľaď. Pri nastávajúcej biede 
nemohol ju držať u seba. Ale nikoho neprepustil 
zo služby, kým patričný nemal zaistené miesto. 
Loďku, na ktorej sa vozieval do Londýna, daroval 
spolu s ôsmimi veslárm i svojmu nástupcovi 
v úrade. Šaško Patenson našiel nového pána v lon
dýnskom lordovi-majorovi, mešťanostovi.

Aby kalich utrpenia bol doplnený, dopustil Boh 
na svojho verného sluhu aj iné skúšky. V rodine 
sa čoskoro spriatelili s novým životom. Ale ľudia, 
ba aj dávni priatelia, ktorí sa Morušoví klaňali, 
kým  bol kancelárom, obchádzali ho teraz už zďa
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leka, alebo zasa vtipkovali si z neho. Pritom boli 
často až dotieraví a bezočiví.

Od niekdajšieho dlžníka žiadal raz Morus po
žičané, a ešte nevrátené peniaze. Miesto výplaty 
začal ho dlžník častovať výsmechom.

„Podívajte sa, pán Morus, dnes-zajtra visíte na 
šibenici, načo vám potom budú ešte peniaze?” 

Morus mlčky strpel bolestnú urážku, ba ešte aj 
zažartoval. Keď totiž dlžník latinsky uštipačne 
dodal: Memento, morieris! — Pamätaj, že zomrieš, 
vždy pohotový Morus spokojne odpovedal: „Čo 
to vravíte, pane? Memento Mori aeris? Necítite, 
že tým si vlastne uvádzate na pamäť iba svoj dlh 
u mňa?" Lebo naozaj, tak isto vyslovovaná, ale 
trochu inak písaná latinská veta má aj tento dru
hý smysel: Pamätaj na dlh Morušoví!
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7.

„Prší dážď, prší dážď, pomaličky šu š tí. . .
Povedala psota, že ma neopust í . . spieva si 

nejeden Slovák, navštívený božím dopustením.
Bôľna a pritom akousi vôňou spokojnosti dýcha

júca pieseň pristala by aj do Morušových úst.
Keď Henrich VIII. prijímal Morusovo zaďako- 

vanie, ukazoval milú tvár a uisťoval ho, že mu 
nikdy nezabudne vernú službu. Ale ako to už 
býva u ľudí, ktorým červ smilstva rozožral chrb
tovú kosť, zabudol kráľ na dané slovo.

Prvého júna roku 1533 malo byť slávnostné ko
runovanie novej kráľovnej. Kráľ dúfal, že Morus 
aspoň svojou prítomnosťou odobrí jeho krok. Na 
jeho výrazný rozkaz traja odpadli biskupi vyslali 
k  Morušoví poslov s darmi a s pozvaním na sláv
nosť. Ba zaopatrili mu aj peniaze, aby si kúpil 
slávnosti primeraný oblek. Schudobnelý exkan- 
celár prijal dary ako almužnu od boháčov, ale 
pozvanie odmietol.

Jeho počínaním urazil sa kráľ a ešte väčšmi 
kráľovná. Neprítomnosť Morusovu vysvetľovala
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si ako verejnú pohanu. A vraví sa, že kým ura
zení chlapi stávajú sa násilnými, býva urazené 
ženské pokolenie úlisné. Aj nová kráľovná zaho
rela pomstou proti exkancelárovi. Ani podráždená 
vretenica huckala proti nemu raz kráľa, raz svoj
ho ctibažného otca, nakoniec nového vládcu na 
kráľovskom dvore, potmehúdskeho Cromwella.

A tak kým Morus v chudobe boril sa s každo
denným životom na vidieku, zatiaľ na kráľovskom 
dvore shromažďovaly sa nad ním ťažké mračná. 
Zdá sa, že sa všetko proti nemu sprisahalo a že 
všetko striehlo len na príležitosť, kedy sa doň 
zadrapiť.

Zpočiatku chceli mu dokázať spreneveru v úra
dovaní z minulých čias. Draho platili každého 
svedka, ktorý sa hlásil s niečim proti Morušoví. 
Sem spadajú aj známe príhody s obžalobami 
o podplácaní.

Ale, ako vieme, vystrelilo všetko naprázdno a 
bolo treba mať znova trpezlivosť.

Čakaná zádrapka nadišla odsúdením tzv. „svä
tej panny kentskej". Alžbeta Bartonová, chudob
né sedliacke dievča, vstúpilo do kentského klá
štora. Tam po krátkom čase ochorelo na neznámu 
chorobu. V istých chvíľach pochytily ju kŕče a 
v tomto čudnom stave rozprávala nesúvislé reči, 
obyčajne o nábožných veciach. Preto jednoduchý 
ľud, ba aj niektorí duchovní, sa domnievali, že tu
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ide o mystické úchvaty a zjavenia svätej osoby. 
Keď sa Anglicko rozvírilo novými udalosťami na 
kráľovskom dvore, začala o nich vynášať svoje 
výroky aj „svätá mníška". Raz sa vraj mala vy 
sloviť, že ak sa kráľ dá rozviesť s Katarínou 
a ožení sa s Annou, prestane byť pravým kráľom 
a čoskoro ho skosí smrť.

Také proroctvá mohly byť Henrichovi nebez
pečné. Čo ak ľud uverí mníške? Treba rýchlo za
kročiť!

Cromwell, bezohľadný macchiavelistický radca 
a oddaný otrok nízkych Henrichových záujmov, 
dal mníšku uväzniť a mučením vynútil od nej 
priznanie, že všetky jej výroky boly len klamom. 
Pravdaže sa to roznieslo medzi ľud, a jedným 
ťahom bol kráľ zachránený.

Či mníška ozaj klamala svet, či mala ozajstné 
videnia, ťažko dnes povedať. Ale na tomto mieste 
ani nezáleží na tom. K našej veci je skutočnosť, že 
nesvedomitý Cromwell využíva prípad pre ďalšie 
ciele. Zvedavému davu sa rozchýrilo, že u svätej 
mníšky sa chystalo veľké sprisahanie proti krá
ľovi a že podľa toho bude sa treba zodpovedať 
z veľzrady pred súdom všetkým spoluvinníkom.

Koncom novembra roku 1533 visela Alžbeta 
Bartonová so šiestimi stúpencami na šibenici a 
začal sa ďalší divý shon za novými obetami. 
Pravda, vinný bol každý vynikajúcejší človek, 
ktorý ešte zostal verný Rímu a predovšetkým 
nenávidený exkancelár Morus.

Bez okolkov vyzval ho Cromwell, aby sa zod
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povedal z vlastizradnej viny. Morus cíti, že po
sledný boj a s ním aj posledná chvíľa sa blíži. Ale 
chce sa brániť do posledného dychu, aby si sám 
ničím nezavinil smrť. Posiela list Cromwellovi, 
v  ktorom mu podrobne opisuje svoje styky s po
pravenou mníškou. Dva či tri razy ju navštívil, 
ale nikdy nerozprával sa s ňou o veciach kráľov
ho manželstva. Ba nedal sa zvábiť ani vtedy, keď 
ho iní prosili, aby na vlastné uši vypočul jej pro
roctvo. Ešte aj písomne ju bol raz upozornil, aby 
si obmedzovala reči na veci duchovné.

Súčasne píše list aj kráľovi.
„Keď som sa lúčil s úradom, s celou láskavo

sťou vravela mi Vaša Výsosť, že ako odmenu za 
preukázané služby nájdem u Vašej Výsosti vždy 
ochotné a milé prijatie, či už pôjde o moju česť, 
či o hmotné záujmy . . .  Dnes, Výsosť, netúžim za 
cťou tohoto sveta . . .  A práve tak sa mohol každý 
presvedčiť, že ani peniaz ma už nedojme. Žiadam 
len jedno: plnú dôveru svojho vladára! Keby som 
bol presvedčený o neslýchanej nevďačnosti, 
z ktorej ma obviňujú, prosil by som Vašu Výsosť 
o jedinú milosť: aby ma olúpila o majetok, slo
bodu, ba aj o život. Všetko to bolo by mi ničím. 
Mal by som potom iba jednu nádej, že sa stretnem 
s Vami po svojom krátkom i po Vašom živote, 
ktorému prajem veľa rokov, v nebi, a že tam 
budeme spolu príjemne tráviť chvíľu. Bolo by mi 
tam hore nesmiernou radosťou, keby Vaša Výsosť 
konečne poznala, že som bol Vaším verným a 
oddaným sluhom, že som ním aj teraz a ním aj

176



budem, nehladiac na mienku, ktorú teraz má 
o mne Vaša Výsosť, ani na osud, ktorý mi určila.

Písané v mojej chelsejskej chalupe nezručnou 
rukou, ktorú Vaša Výsosť tak dobre pozná, rukou 
Vášho poslušného, znepokojeného, ale verného 
poddaného.”

Taký list sa môže zrodiť iba z duše, ktorá si je 
plne vedomá vlastnej neviny. Ale skazenému 
srdcu je nevinnosť len na smiech. Aj duševne 
chorý kráľ mal na šľachetný list iba zatrpklý, 
pomstychtivý úškľabok. A tak pri všetkých uisťo- 
vaniach dostáva sa meno bývalého kancelára bez 
milosti do soznamu obžalovaných sprisahancov.

Keď sa to dozvedel Morus, žiadal, aby mu po
dľa práva ako šľachticovi dovolili brániť sa pred 
snemovňou lordov.

Márne!
Kráľ sám sostavuje preňho štvorčlennú komisiu 

z ľudí, ktorým bola zákonom vôľa kráľova. Ale 
div divúci! Keď prišla hodina výsluchu, štyria 
páni ako by boli zabudli, že majú súdiť Moruša 
pre spojitosť s popravenou mníškou. Ani slovka 
nepadne o tej veci. Namiesto toho príjmu ho až 
nápadne zdvorilo, ponúkajú ho stoličkou a usilujú 
sa ho získať pre kráľovu vec. Pripomínajú mu 
kráľove dobrodenia a vraj, koľká to nevďačnosť, 
neuznať teraz kráľovské zákony, s ktorými ostat
ne súhlasil už parlament, biskupi a univerzity.

Nato skromne odpovedá Morus:
‚‚Nieto človeka na zemi, ktorý by ochotnejšie 

splnil kráľove žičenia ako ja. O veci som už po

177



vedal svoju úprimnú mienku jeho Výsosti, a ne
prajem si byť pre ňu znova obťažovaný.” '>

Nevďak vyhadzujú Morusovi na oči. Čierny 
nevďak, jednu z najošklivejších ľudských podlo
stí. Či nezatrasie sa aj citlivé srdce Morusovo pri 
myšlienke, že je ozaj nevďačníkom? Či sa pri nej 
nestratí v  rozpakoch a zmätku?

Nie! Jeho svedomie mu je.zárukou, že postu
puje správne. Veď za obsiahnuté dobrodenia od
vďačil sa kráľovi vernou službou a je mu oddaný 
ešte aj teraz. Keď však kráľ žiada od neho skutok, 
k torý sa protiví božím zákonom, nevládze ho 
naň naviesť ani obviňovanie z nevďačnosti. Bolí 
ho také tvrdé mravné zaucho, ale pre pravdu 
a spravodlivosť rád je v očiach ľudí aj nevďač-t 
nikom.

To je opravdivá veľkosť katolíckeho svätca. To 
je sloboda vykúpenej kresťanskej duše, ktorej 
nemajú iní. Katolík je neodvislý od ľudí. Jemu 
rozkazuje iba Boh, iba zástupca boží v božom 
mene, a jeho vlastné svedomie. Túto neodvislosť 
nepredá katolík ani za úrad, ani za priazeň a pria
teľstvo tohoto sveta.

Nepredal ju ani Morus. Bezmocní sudcovia 
siahli k vyhrážkam. Kráľa vraj už prechodí trpez
livosť a iste vyleje si na ňom strašný hnev, ak sa 
nepoddá podobrotky.

Morus sa iba usmeje a odpovedá, aby si s taký
mi strašiakmi išli na deti.
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Výsluch sa skončil bezvýsledne. Morus vydržal 
prvý útok a dušou sa mu rozleje šťastie nevinne 
prenasledovaných.

Na ceste domov sedel v loďke tak spokojne, že 
to až zarazilo jeho zaťa Ropera, ktorý nám tieto 
chvíle sám opisuje.

Keď vyskočili z loďky do záhrady, opýtal sa 
ho zvedavý zať, ako sa mu vodilo pri výsluchu.

„Výborne, synku, vďaka Bohu!"
„Teda vás vyčiarkli zo soznamu?"
„Naozaj, synku, na to som celkom zabudol.”
„Zabudol? Zabudnúť na vec, čo sa vás a pre vás 

aj nás všetkých tak veľmi týka? Ako ma to bolí! 
Keď som vás videl tak veselého, myslel som, že 
je všetko v poriadku . . . "

„Synku", vraví vážne Morus „chceš vedieť, 
prečo sa tak teším? Uver mi, radujem sa, lebo som 
dal diablovi po nose ozaj tuhú frčku. Tak som 
povedal tým pánom, že teraz už nemôžem odstú
piť bez veľkej hanby."

Krátko po výsluchu stretol sa Morus s vojvod
com Norfolkským. V dôvernom rozhovore mu ten 
vytýkal jeho odmietavé stanovisko oproti kráľovi 
a narážal asi na Ezopovu bájku, ktorú neskôr vo 
väzení priatelia, ba aj dcéra Margita Morušoví 
častejšie pripomínali a ktorá výstižne charakteri1 
žuje smýšľanie Henrichových poddaných. Dobre 
je vraj byť múdrym, ale netreba byť hlavatým; 
Načo? Pochodí tak, ako pochodili Ezopovi mudrci. 
Tí vedeli, že bude pršať a že všetci, čo zmoknú, 
osprostejú. Preto sa skryli pred dažďom do jasky
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ne. Po lejaku víťazne vyšli v  ústrety zmoknutým 
bláznom a chceli sa im vysmievať. Ale bláznov 
bola velká väčšina, chytili mudrcov a zbili ich, 
aby im vyhnali z hlavy namyslenosť. Poučenie 
z bájky by Morus, ako vtipný človek, mohol vraj 
sám pochopiť. A vojvoda dodal:

„Veru, pán Morus, je veľmi nebezpečné zahrá
vať sa s vladármi. Bojím sa, že sa popálite. Radím 
vám, aby ste sa neprotivili kráľovi, lebo hnev 
kráľov znamená smrť. Indignatio principis mors 
estľ '

„Nič viac, pane?" odpovedá spokojne Morus. 
„Potom naozaj je iba ten rozdiel medzi mnou a 
vami, že ja zomriem dnes a vy zajtra."

Výsledok výsluchu rozbesnil kráľa. Teraz chcel 
už aj on, aby sa Morus zodpovedal pred pánskou 
snemovňou. Ale poradcovia, ktorí predvídali, že 
by sa tam Morus skvele obránil, prehovorili krá
ľa, aby na nejaký čas vyčiarkol jeho meno zo 
soznamu obžalovaných. Stalo sa. Keď to narado
vaná dcéra oznamovala otcovi, Morus jej iba 
smutne podotkol: „Tak, tak, dcérka moja! Ale 
odložené nie je odhodené!"

A vskutku. Už o mesiac našiel si kráľ znova 
zápletku, aby sa mohol zastarať do Moruša.

Dvadsiateho marca roku 1534 odhlasoval par
lament tzv. zákon o nástupníckom práve. Ním sa 
za neplatné vyhlásilo manželstvo Henricha s Ka
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tarínou a za zákonité jeho druhé manželstvo 
s Annou Boleynovou.

V druhom bode zákona udeľuje sa nástupnícke 
právo na trón deťom z druhého manželstva.

V treťom bode sa vyhlasuje za veľzradu aký
koľvek prejav proti predošlým nariadeniam a vo 
štvrtom ukladá sa všetkým poddaným povinnosť 
prisahať na nové zákony.

Prví odprisahali štyria známi sudcovia Moru
šoví, ktorých kráľ hneď vymenoval za komisárov 
a splnomocnil prijímať prísahu iných. Za miesto 
pre prísahanie bol určený arcibiskupský palác 
Lambeth. To malo vábiť ľudí, ktorí nevedeli, že 
arcibiskup Cranmer je v duši už dávno odpadlí
kom. Aby bojazlivejším prísaha bola ešte ľahšia, 
mohlo sa dodať: „Nakoľko sa to neprotiví záko
nom božím."

Hoci priamy rozkaz prisahať týkal sa nateraz 
iba duchovných a z laikov iba Moruša, celé húfy 
putovaly do arcibiskupského paláca sľubovať ver
nosť kráľovi. Ba složila prísahu aj Morušová dcéra 
Margita. Nikto si nepomyslel, že tým vlastne 
stavia sa proti Svätej Stolici, ktorá uznala za plat
né prvé manželstvo kráľovo.

Morus dostal predvolanie na pondelok 13. aprí
la. Bol to jeden z najťažších dní v jeho živote. 
Zavčas rána zašiel si do prítulného kostolíka 
chelsejského, vyspovedal sa a vo sv. omši posilnil 
sa telom Pánovým.

Tak posilnený vybral sa na bojisko. V zlých 
predtuchách, že sa už nevráti do rodinného domu,
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rozlúčil sa so všetkými domácimi a proti zvyku 
nedovolil, aby ho odprevádzali k loďke. 
r Cestou prekonal urputný duševný boj. Alebo 
bude prisahať — a zaprie svoje katolícke presved
čenie, alebo odoprie prísahu — a potom ho čaká 
smrť. Príroda sa v ňom búrila, srdce sa mu prudšie 
rozbúchalo. Myšlienky sa nechcely odtrhnúť od 
domova. Manželka, drahé deti, teplá domácnosť 
prebiehaly mu obrazotvornosťou, živo ani na fil
movom plátne. Teraz to má všetko stratiť — na
veky! . . .  A ožobráči aj osoby, ktoré mu boly tak 
milé . . .  Ale nech! Áno, odmietne prísahu, a vše
tko, čo nazýval svojím, obetuje Bohu, z ktorého 
rúk to všetko prijal.

‚‚Buď Bohu vďaka, synku, vojnu sme vyhrali!”, 
povedal nežne k zaťovi, ktorý ho odprevádzal na 
ceste.

Pri krásnych chvíľach svätých duší treba sa 
máličko zastaviť a pokochať na ich pôvabe. A iste 
odchod a posledné lúčenie Morusovo s domom, 
kde prežil toľko pekných chvíľ, je skutočne 
úchvatný výjav. Morus prináša obetu veľkú, 
priam kňazskú, ba vykupiteľskú. Necháva všetky 
poklady, ktoré pútajú k zemi ľudské srdce, ba 
rozhodol sa zrieknuť aj samého života. Nie až 
v  žalári, nie až na popravisku, ale už teraz. Loďka, 
ktorá ho na vlnách rieky odnášala pred komisá
rov, na ktorej sa vzďaľoval od rodinného domu, 
tak krásne označuje jeho lúčenie so zemou! Áno, 
teraz obetoval svojmu Stvoriteľovi život a s ním 
všetko!

182



Či ozaj všetko? Oh nie! Zrieka sa tela, ale za
chraňuje si dušu. Ide si vykúpať dušu vo vlastnej 
krvi, aby v nepoškvrnenom rúchu dostavila sa na 
svadbu s B aránkom ... Či jesto krajšej chvíle, 
ako keď človek dobrovoľne prinesie Stvoriteľovi 
podobnú obetu? Ako keď človek zasnúbi si dušu 
s jej Vykupiteľom? Anjeli v nemom mlčaní čakali 
na rozhodnutie Morusovo. A keď videli jeho 
silácku odhodlanosť, zaplesalo nebo zvučným 
jasotom, že zanedlho bude v nebi viac o jedného 
svätca s mučeníckou palmou v ruke.

„Bohu vďaka, vojnu sme v y h ra li. .
Šťastní obyvatelia neba, chystajte sa na hostinu 

veľkú!

■/ *

S pokojom v duši predstúpil Morus pred komi
sárov a žiadal, aby mu ukázali vzor prísahy. Keď 
ju  pozorne prečítal a odložil, smelo vyhlásil, že 
na také znenie prísahy nemôže prisahať bez veľ
kého nebezpečenstva pre vlastné dušné spasenie. 
Prísaha protiví sa jeho svedomiu. Ale bez ťažkostí 
odprisahá na nástupnícke právo.

„Veľmi sa o vás obávame”, ohlásil sa lord-kan- 
celár Audley. „Ste prvý, čo odmietate prísahu. 
Jeho Výsosť kráľ sa na vás iste nazlostí.” Potom 
mu ukázali soznam tých, ktorí už odprisahali.

„Nechcem pohaniť tých, čo už odprisahali”, 
vraví Morus. „Ale mne nedovoľuje prisahať moje 
vlastné svedomie.”
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„Dáme vám chvíľu na rozmyslenie. Uvážte si 
vec so všetkých strán, a potom vás zavoláme 
znova."

Morus vyšiel do záhrady arcibiskupského pa
láca. Zatiaľ sa objavil pred komisiou aj staručký 
biskup John Fisher, ktorý prísahu práve tak od
mietol ako Morus.

Po krátkej prestávke stál Morus zasa pred ko
misármi. Odpoveď bola aj teraz záporná. Rozčú
lení komisári začali mu vytýkať zaťatosť a tvrdo
hlavosť. Vraj nemá nijakých dôvodov proti prí
sahe.

„Dôvody mám", odpovedá Morus „ale mlčím, 
aby som neurazil kráľa ešte viac. Keď však kráľ 
mi zaistí, že sa pre ne nenahnevá, podám vám ich 
aj písomne, ak chcete. Ba vedzte, že som hotový 
odprisahať bez výhrady, ak mi niekto odpovie na 
ne a uspokojí mi svedomie.

„Ale, hľaďteže", podchytáva ho Cranmer „vra
víte, že neodsudzujete tých, čo už odprisahali. 
Teda nie ste celkom presvedčený o hriešnosti 
prísahy! Naproti tomu je celkom isté, že kráľa 
treba poslúchať. Prečo teda neplníte povinnosť 
celkom istú a zaryte trváte na neistom hlase sve
domia?”

Nečakaný a tak prefíkaný útok pomýlil akosi 
aj Moruša. Preto iba krátko odpovedal:

„Pane, kráľa treba poslúchať, to je pravda, ale 
nie vtedy, keď rozkazuje veci protiviace sa zá
konom božím.”

„Ale prísaha protiví sa len vášmu svedomiu,
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a nie božím zákonom!", priskočil arcibiskupovi na 
pomoc tretí komisár, farár westminsterský. „A va
še svedomie je bludné! Hľa, všetko rad radom 
prisahá, a nemôžete povedať, že tí majú prevrá
tené svedomie, kým vy jediný ste neomylný!'

„Keby som stál sám proti celému parlamentu 
a všetkým tým, čo odprisahali, mohli by ste mať 
pravdu. Ale na mojej strane je celé veriace kre
sťanstvo, som teda istý, že ma moje svedomie 
neklame." A znova zdôraznil, že je ochotný odpri
sahať na nástupnícke právo, ale viac rozhodne 
nemôže.

Nato sa ohlásil aj štvrtý komisár Tomáš C.rom- 
well a rozčúlene sa zaprisahal, že by sa radšej 
díval na smrť vlastného syna, ako na toľkú zaťa
tosť Morusovu. Ako sa len vraj nazlostí kráľ!

„Odpusťte, pane”, odpovedá spokojne Morus 
„ale nieto pomoci. Nemôžem zabrániť kráľovmu 
hnevu, lebo za nijakú cenu nechcem sa zahrávať 
so spásou vlastnej duše.”

Komisári nahliadli, že škoda sa ďalej naťahovať 
s Morusom. Preto ho dočasne oddali do domácej 
väzby dekanovi westminsterskému.

Teda Morus je väzňom! Hoci ešte nie v žalár- 
nej cele, predsa už nie je pánom vlastnej slobody. 
Moruša to nezroní. Urobil si kresťanskú povin
nosť; bol dôsledný vo svojich zásadách. Dal Bohu, 
čo je božie, a cisárovi, čo bolo cisárovo. Áno, 
Morus sa bojí okradnúť Boha čo len o omrvinku! 
Lebo omrvinkou, bezvýznamnou malichernosťou 
bola prísaha v očiach priam všetkých.
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Zatiaľ komisári radili kráľovi, aby dovolil vy 
pracovať pre Moruša nové znenie prísahy. Postačí 
vraj na zavedenie ľudu, ak Morus odprisahá aspoň 
na nástupnícke právo kráľových detí z druhého 
manželstva.
r Ale tento raz nepodarilo sa im zastaviť lávový 
výbuch hnevu kráľovského páru. Je  zaznačené, 
že na chýr o nezdarenom pokuse vytiahnuť z Mo
ruša prísahu rozľahol sa kráľovskými komnatami 
šialený krik podráždenej kráľovnej, ktorá roz
čúlene vytýkala manželovi, že ešte vždy trpí pri 
živote toho zradného nevďačníka.

Kráľ, bezmocný v pazúroch svojej súložnice, 
nariadil zaraz uväzniť bývalého lorda-kancelára. 
A tak Morus, jeden z najlepších kráľových pod
daných, po štvordňovej domácej väzbe nastupuje 
17. apríla väzenie v povestnom londýnskom To- 
weri, posvätenom dnes krvou nesčíselných muče
níkov, kým doma v Chelsey kráľovskí paholci 
habú mu majetok.

Cestou do väzenia vykračuje si Morus rezko, 
veselo. Vyhral zasa jednu bitku a je o krok bližšie 
k cieľu. Žartuje ako vojak, ktorý sa vracia so 
vzácnou korisťou.

Pri bráne zastavil ho vrátnik a podľa obyčaje 
žiadal aj od neho, aby mu oddal vrchné rúcho.

„Vrchné rúcho?” pozastaví sa Morus. „Ach 
ták .. . Prosím!” a podáva mu čiapku. „Škoda, že 
vám nesedí lepšie!”

„Nie tak, pane”, nezrieka sa práv vrátnik. „Po
trebujem váš svrchník!"
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Morus je už zasa vo svojej koži a bezodkladne 
oddáva vrátnikovi kabát.

Potom sa predstavil aj novému pánovi, dozor
covi väzenia.
- „Sľubujem vám, pán dozorca, že sa nebudem 
žalovať na stravu, bývanie alebo obsluhu. Ale 
keby som náhodou zabudol na svoj sľub, alebo 
by som vás nejak inak obťažoval, dávam vám 
plnú moc, aby ste ma celkom bez ľútosti a bez 
milosrdenstva vyhodili zo svojho bytu."

Pravda, zbytočné strachy! Vyhodiť ho tak ľahko 
nevyhodia. Tower nie je z tých dravcov, čo by 
vypustil svoju obeť živú. Hrubé dvere masívneho 
väzenia ťažko zapadly za ním a zhltly ho v ne
násytnom pažeráku. Pustota a vlhké múry zívaly 
so všetkých strán na novú obeť. Zdala sa im 
trochu podozrivou, pochybnou. Ešte nikdy ne
boly svedkom, že by niektorý previnilec bol 
s veselou tvárou prijímal ich chladné objatie.

*

Prvou starosťou väzňovou bolo, upovedomiť 
znepokojených domácich o priebehu výsluchu a 
o terajšom stave vecí. Rozhodol sa napísať list 
miláčkovi svojho srdca, dcére Margite. Z listu 
vycítiť pokoj, oddanosť do vôle božej a nádej na 
odplatu v nebi.

„Vďaka Bohu", píše „dobre sa mi vodí. Telesne 
Som zdravý, duševne spokojný a zo zemských 
vecí nežiadam si mať viac, ako mám tuná. Prosím 
Boha, aby vás všetkých potešil nádejou na život
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večný . . Pot om naširoko opisuje výsluch, ako 
sme ho vyššie podali práve podľa jeho listu.

Teda strašné predtuchy Morušové a jeho domá
cich boly skutočnosťou. Morus je vo väzení, lebo 
odoprel prísahu. Zenu pochytí hnev, dcéry kŕčo
vite plačú, nikoho nepotešia láskavé slová otcov
ho listu. Nik nechápe, prečo nemohol prisahať on, 
kým priam všetci, aj biskupi, až na malé výnimky, 
odprisahali.

Zdá sa, že ho nechápe ani dcéra Margita, ktorá 
inak poznala všetky tajomstvá otcovho srdca.
V odpovedi na jeho list mu jemne vytýka, koľké 
starosti narobil rodine, a s detinskou nežnosťou 
ho priam núti složiť prísahu, ktorá by im ho vrá
tila živého a slobodného, ba možno aj nanovo 
vyznačeného.

List, zvlažený slzami milovaného dieťaťa, bol 
pre Moruša ťažkým pokušením. „Keby som z mi
losti božej už dávno nebol presvedčený o svojej 
pravde", odpovedá dcére „bol by ma tvoj plačlivý 
list nastrašil a ľahšie priviedol k pádu, ako vy
hrážky sudcov."

Tvrdým orieškom mu boly najmä náreky na 
nastávajúce útrapy rodiny. „Neuveriteľnú bolesť, 
väčšiu ako posol mojej smrti, spôsobuje mi zvesť, 
že môj zať a ty, miláčik môj, že moja drahá man
želka, moje milé deti a nevinní priatelia sú pre 
mňa vo veľkom nebezpečenstve a trnú pred bu
dúcnosťou. Žiaľbohu, nie je v mojej moci zažehnať 
od vás to nešťastie. Nepozostáva mi iné, ako po
ručiť všetko Bohu. Veď v rukách božích je aj
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srdce kráľovo a ako potôčky zavedie ho ta, kde 
sa jemu zapáči.”

Listy medzi otcom a dcérou prechádzaly aj cez 
ruky Cromwella a hlavou tohoto bezcitného člo
veka prebleskla nová myšlienka. Čo ak dovolí 
dcére alebo žene navštíviť väzňa? Či sa im ho 
azda predsa nepodarí naviesť na prísahu? Treba 
skúsiť!

A  tak asi o mesiac po svojom uväznení vítal 
Morus v  žalári nečakaného hosťa. Na prahu vä- 
zeňskej cely zjavila sa dcéra Margita. Otcovské 
srdce zabúchalo prudkej šie, ale skôr ako by sa 
boli rozhovorili, pokľakol väzeň a krátko sa mod
lil. Až potom začal rozhovor.

„Tí, čo ťa sem vpustili, Gitka, nazdávajú sa, že 
ma hodne znepokoja. Ale, dcéruška, môžem ťa 
uistiť: Keby nie vás, už dávno by som sa bol za
vrel do takejto tesnej, ba tesnejšej cely. Keďže 
však som sa dostal sem bez vlastnej viny, dúfam, 
že ma Boh zbaví starostí o mojich a svojou mi
lostivou pomocou nahradí moju neprítomnosť 
medzi vami. Gitka moja, naozaj nemám príčiny 
nazdávať sa, že som tu v  horšom položení ako 
doma. Ba zdá sa mi, že si ma Boh vyvolil za svoje 
rozmaznané decko, ktoré skoro stále kolíše na 
nohách."

Po takomto úvode netrúfala si dcéra zaútočiť 
na otcovu stálosť. Zato tým smelšia bola pri dru
hej návšteve a úprimnosťou a slobodou dieťaťa 
dohovárala otcovi, prečo už aj on neprísahá. Vraj 
prisahajú všetci ostatní a že nikto z nich necíti,
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že by konal proti zákonom božím. Po príklade 
celej krajiny môže vraj aj on prisahať s čistým 
svedomím. A keď už nehľadí na seba, nech sa 
zmiluje aspoň nad biednou rodinou.

Ale ani slzami sprevádzaný útok dieťaťa na 
otcovské srdce sa nezdaril.

„Tak, tak, dcérka moja, pekne si sa mi vžila do 
úlohy Evy!" začal Morus. „To ťa príbuzní naho
vorili, ako v raji had Evu, aby si ma pokúšala? 
Chceš, aby som krivo prisahal a stratil si dušu? 
Margitka", pokračuje potom vážne „odpusť, ale 
nemôžem konať proti presvedčeniu, ku ktorému 
som došiel dlhoročným štúdiom. Boh ma voviedol 
do väzenia. Von z neho vedú iba dve cesty: jedna 
je prísaha a smrteľný hriech, druhá trpezlivá 
odovzdanosť do vôle božej."

A keď mu dcéra pripomína muky, ktoré ho 
čakajú, uisťuje ju, že je rozhodnutý pretrpieť vše
tko a že dobrotivý Boh dá mu aj milosť, vydržať 
v rozhodnej hodine. Boh ho vraj iste neopustí bez 
jeho viny.

„Preto smelosť, dcérka moja", potešuje ju 
„a nerob si starostí z toho, čo ma čaká. Nič sa mi 
nestane bez vôle božej . . .  A božia vôľa je pre nás 
vždy to najlepšie, aj keby sa nám zdal práve 
opak. Uver mi, dieťa moje, výrok smrti čakám už 
akosi radostne. Hrôzy smrti ma už nenastrašia.”

Ci ozaj je Morus bezcitný voči mukám? Ten 
jemný Morus, ktorý v živote nezniesol pohľad na 
svíjajúceho sa červíka v piesku? Ten, čo sotva 
kedy ublížil muche?
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Odpovie nám zasa on sám.
„Nech mi Boh odpustí, ale pri myšlienke na 

takú smrť vzbúrily sa mi city a prežil som krutý 
boj. Telo sa mi vzoprelo a pocítil som tuhší odpor 
proti bolestiam a smrti, ako sa sluší na kresťana." 
A keby sa vraj spoliehal len na vlastné sily, veľmi 
by sa obával, že raz len predsa klesne. Preto aj tá 
jeho veľká opatrnosť v odpovediach, aby si ničím 
nezavinil smrť. Ale všetku nádej a dôveru skladá 
v Spasiteľa a v zásluhy jeho prehorkých múk.

Teda dcéra, tá, o ktorej vravievali, že je otco
vým miláčkom, nesklonila ho k ústupu. Preto 
nepriatelia vyslali naňho ťažšiu bombu: rozhne
vanú a urazenú ženu Alicu. V skutočnosti odolal 
jej útokom oveľa ľahšie, ako dcériným. Hodno tu 
podať stretnutie manželov, lebo je zhustené pre
javmi Morušovej skalopevnej viery v posmrtný 
život a nádeje na večnú odmenu. Zdá sa nám, že 
máme pred sebou mučeníka z krvavých časov 
prvých prenasledovaní kresťanov, mučeníka, ho
riaceho už iba láskou k Bohu a spaľovaného túž
bou po nebi.

Len čo pani exkancelárova vkročila do vlhkej 
žalárnej cely mužovej, celou výrečnosťou podráž
dených žien spustila naňho prúd výčitiek:

„Čo tu len pre Boha robíš? Čudujem sa, že taký 
toúdry človek ako ty stvára teraz také sprostosti. 
Načo len, prosím ťa, trčíš tu v tejto špinavej úzkej 
kutici medzi myšami a potkanmi, kým by si sa 
mohol doma tešiť zo slobody a z priazne kráľovej, 
keby si urobil to, čo už urobili všetci učení ľudia



v krajine. V Chelsey ťa čaká útulný domček, 
knižnica, obrazáreň, záhrada, sad a iné príjemnosti 
života v najkrajšom poriadku a tešil by si sa 
medzi nami. Nechápem, čo len zamýšľaš so svojím 
hlavatým pobytom vo väzení!"

Morus ju spokojne vypočul, potom s obvyklým 
úsmevom povedal:

„Prosím ťa, žena moja, odpovedz mi len na 
jedno: Či toto miesto nie je práve tak blízko 
k nebu ako náš dom?"

„Táranice!" vybuchlo z pani exkancelárky.
„Čo to vravíš?", neveril Morus ušiam. „Či azda 

nie je tak?"
„Ach, Bože môj, ale či sa tieto detskosti nikdy 

neskončia?”, zalamovala rukami pani Alica. Vid
no, krátkozraká žena nechápala, že za večnosť 
treba obetovať všetko časné, ba aj život. Pri jej 
slovách máme pocit, ako by v jej očiach bolo 
nebo, peklo a večný život iba peknou rozprávkou 
pre deti, ktorú netreba brať vážne. Celkom tak 
ako dnešní lahtikári!

Aký opak je Morus! Aj v temnom žalári sa teší, 
ako sám píše, len preto, „že slová Krista, nášho 
Spasiteľa, nie sú rozprávkou, výmyslom básnika, 
ani spevom snilka, ale najsvätejším  prisľúbením 
samého všemohúceho Boha."

Preto podotkne žene iba nevyhnutný záver 
z predošlej pravdy: „Teda, žena moja, ak sa vec 
tak má, nevidím, prečo sa vracať dom ov. . .  Ko
nečne, čo myslíš", obrátil sa na ňu s novou otáz
kou „ako dlho môžem ešte žiť?"
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„Aspoň dvadsať rokov!"
„Iba?” začudoval sa Morus. „Keby si bola po

vedala niekoľko tisíc, bolo by to ešte č o s i. . .  
A predsa bol by aj to zlý kupec, ktorý by za tisíc 
rokov predal celú večnosť . . .  Ostatne, nik nie si 
je pred smrťou istý ani len s jednou hodinou, ba 
ani len s minútkou nie!"

Pred takouto vierou stroskotaly útoky aj Mo
rušových najbližších. Konečne, netreba ich od
sudzovať, že tak nemilosrdne doliehali na väzňa. 
Dcéru nútila na pokušiteľskú úlohu zaslepená 
detinská láska, ktorá chcela za každú cenu za
chrániť milovaného otca, ženu zasa priveľká sta
rosť o domácnosť.

Pritom treba si u oboch ceniť, že ani po nezda
renom útoku nezanevrely na Moruša. Verne vy- 
trvaly s ním v skúške a všemožne mu pomáhaly 
zmierniť muky väzenia. Pani exkancelárka úzkost
livo sháňala peniaze na mužove vydržiavanie vo 
väzení. Vtedy sa totiž museli o politických väzňov 
starať ich príbuzní. Keď pani Alici nestačilo 
z riadnych príjmov, popredávala svoje sviatočné 
šaty, len aby osladila mužovi trpké chvíle. Ozaj 
krásny skutok, ktorý nás presvedčí, že aj v hrudi 
Morušovej ženy bilo koniec-koncov šľachetné 
srdce, ktoré si tiež zaslúži aspoň omrvinku našej 
úcty.

Koncom roka 1534 podaly m atka a dcéra prosbu 
o Morusovo omilostenie na samého kráľa. Pravda, 
bezvýsledne. A márne ju opakovaly v máji nasle
dujúceho roka. Náruživý kráľ, oddaný v  tých
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časoch už aj novej neresti, pijatyke, bol bezcitný 
voči utrpeniam bývalého lorda-kancelára.

Ako dcéra a žena, nechápali Morusovu stálosť 
ani iní. Ba aj jeho niekdajší šaško Patenson sa na 
ňom pohoršoval. Raz stretol kohosi z domu Mo- 
rusovho a pýtal sa, ako sa vedie jeho bývalému 
pánovi.

„Ešte vždy v Toweri", bola krátka odpoveď.
„Čo?" rozkričal sa nazlostený šaško. „Či sa 

zbláznil, že nechce prisahať? Načo toľké strachy? 
A či som aj ja neprísahal?”

Pravda, pred Morusom mal takýto dôvod váhu 
veľmi ľahkú a úbohého Patensona bolo by bývalo 
ťažko presvedčiť, že bláznom je vlastne on a nie 
jeho bývalý pán.

*

Dlhé dni vo väzení posväcoval Morus modlit
bou a rozjímaním o utrpení nášho drahého Spa
siteľa. Bol to jediný zdroj potechy, ktorej v núte
nej samote tak veľmi potreboval. Veď čím ďalej 
preťahovalo sa mu väzenie, tým väčšmi cítil jeho 
skazonosné účinky. Sychravá jeseň a mrazivá 
zima podryly mu zdravie a väzňovi stále ubúdalo 
telesných síl. S nevýslovným bôľom detského 
súcitu píše o ňom dcéra M argita bratovej žene: 
„Okrem dávnych bolestí v  prsiach trápia ho aj 
obličky a v noci odoberá mu spánok bolestivá 
lámka v kostiach." Ale ako by aj nie, keď spával 
na vlhkej zemi v nekúrenej cele, nedostatočne 
chránený proti zime a mrazu.
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A náš svätý predsa nikdy nestráca jasnú myseľ, 
s ktorou vkročil do väzenia. Toho pokladu ne
zbaví ho nijaká zemská moc. Ba chvíľami natoľko 
kypí mu srdce blaženým pokojom, že ho rozdáva 
aj okoliu, predovšetkým spoluväzňom, súcitným 
dozorcom, trápiacim sa pre neho, a nepotešiteľnej 
dcére. Ostatok preleje z plného srdca do kníh na 
potechu iných nešťastných bližných.

Píše vo väzení mnoho. Ani v nehostinnej cele 
nechce márniť čas. Okrem krásnych modlitieb, 
ktoré si sám složil pre potrebu vlastnej duše, na
písal vo väzení ešte tri malé knižočky, plné jasu 
a detinskej istoty v lone všemohúceho Boha.

Prvý spisok posiela slabým vo viere a ukazuje, 
„že pre vieru netreba utekať pred smrťou". Taký 
je aj názov dielca. „Život”, píše v ňom „ktorý si 
niekto zachránil urážkou Boha, je iba strašnou ťar
chou. Veď toho človeka stále prenasleduje myš
lienka, že sa nevyhne zaslúženým večným mukám, 
až si nakoniec sám želá smrť, aby sa zbavil výči
tiek. Bláznovstvom je vyhnúť sa telesnej smrti a 
stať sa tým istejšou korisťou smrti večnej."

Dojímavé je dielko „Potecha v žiali”. Boh do
púšťa na ľudí skúšky a kríže, časom tak ťažké, že 
sa ľuďom zdá, ako by Boh bol zabudol na nich, 
alebo ich celkom opustil. Morus vie neuveriteľne 
m ajstrovsky uspokojiť dušu, ktorá v trápeniach 
už-už pochybuje v otcovskej Opatere božej a zúfa. 
„Áno”, zvolá náš ťažko skúšaný väzeň, „kresťan 
sa môže vždy radovať, lebo vždy ho čaká sku
točný raj a šťastlivý večný život.”
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Pod koniec žalárovania začal písať „Výklad 
utrpenia Krista Pána”. Od chvíle, čo ho pohltila 
chladná cela, neprestal čerpať posilu z tohto ne- 
vysychajúceho zdroja opravdivej kresťanskej po
techy. Čo sme netrpezliví my drobní zemskí čer- 
víci už pri najmenšom kríži a tratíme radostnú 
dôveru v Boha v nešťastiach, často až smiešne 
nepatrných? Hľa, všemohúceho Pána neba a zeme 
prenasleduje úder za úderom, bolesť za bolesťou, 
kým jeho krvavú cestu nezakončí potupná smrť 
na kríži. Či my, nezdarné deti božie, nemáme 
s radosťou znášať chudobu, nešťastie, ba aj väze
nie, keď náš Spasiteľ podstupuje storaké bolesti 
a nakoniec násilnú smrť len pre nás?

Takto sa umučením svojho Boha a M ajstra po
tešuje aj ťažko navštívený Morus. A knižočkou 
chce otvoriť oči aj iným, aby videli a tešili sa.

Ale „Výklad” nestihol už dokončiť. Došiel iba 
k miestu ,ta položili ruku na Je ž iša . . Nestihol, 
lebo nepriatelia aj naňho vztiahli ruky, začali ho 
nanovo preháňať po súdoch a neustali, kým ho 
nevideli na popravisku.

Ale ešte nemôžeme sa akosi rozlúčiť s naším 
hrdinom vo väzení. Tento tichý, povedali by sme 
sviatočný väzeň, ktorý pre svoju učenosť a jedi
nečné schopnosti prešiel toľkými hodnosťami 
sveta, vzbudzuje v mysli ešte tisíce otázok. Ne
chce sa nám veriť, že ten humanistický vzdelanec 
bol natoľko úzkostlivý, že radšej obetoval aj 
život, ako odmietaním prísahy neuznávať manžel
ské pletky kráľove. Neväzí vo veci skutočne ne
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jaký tajný vzdor, skrývaná osobná hrdosť, uraze
nosť, pomsta? Nie je to iba namyslené zbožňovanie 
vlastnej mienky a jeho pobožné reči nie sú iba 
dokonalou hrou na svätca a mučeníka? A radi 
by sme prenikli až do najtajnejších záhybov 
Morušovej duše, radi by sme odhaliť najskrytejšie 
tajomstvá jeho hlbín. Čo sa deje na samom dne 
Morušovej osobnosti? Ako mu pracuje mozog? 
Či skutočne ani v duchu nezúri, nehromží na 
nepriateľov, na celý svet, aj na riadenie božie? 
Či ho nepáli zrada niekdajšieho kráľovského 
priateľa?

Hľadáme most, ktorým by sme preklenuli dva 
duchovné svety — svet náš a svet Morusov — 
odrezané ľudskou individualitou a hermeticky 
uzavreté slobodnou ľudskou vôľou. Podarí sa nám 
nájsť vchod do sveta väzneného Moruša, ak sme 
pochybovačné ako nie úplne uspokojujúce odlo
žili jeho listy a doslova zaznačené rozhovory 
s najbližšími? Jestvuje vôbec ešte niečo, čo by 
bolo svätejšie, spoľahlivejšie, kde by už nebol 
prípustný ani len tieň pochybnosti?

Jestvuje!
Jestvuje niečo, kde sa duša ukáže ako priezrač

ný prameň v celej svojej veľkosti a kráse. Ako 
kryštál na dlani môžeme si ju poobzerať so vše
tkých stanovísk a nazrieť do jej najtajnejších 
kútikov, ak ju pristihneme vo chvíľach pohrúženia 
do modlitby. V modlitbe, kde sa duša shovára so 
sebou, so svojím svedomím a so svojím Bohom, 
je ľudská bytosť priezračná ani horská bystrina.
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Lebo pred sebou a pred Bohom, ktorý všetko vie 
a vidí, nemalo by smyslu niečo skrývať a pretva
rovať sa. Pred Bohom prekypuje duša úprimno
sťou, pred ním vyleje si všetky žiale, pred ním 
neskryje nijakých slabostí. Zo žalmov Dávidových 
vieme, že padlý kráľ oplakal svoj hriech ozaj 
ľútosťou úprimného kajúcnika. Z prosby mýtnika 
pod kostolnou bráničkou sa dozvedáme, že jeho 
srdce si bolo vedomé hriechu, a preto prosilo za 
odpustenie. Z modlitby prvého mučeníka svätého 
Štefana cítime, že katom odpustil zo srdca.

Niekoľko krásnych modlitieb zachovalo sa po 
Morušoví aj z čias žalárovania. Lebo tento katolík 
sa nielen modlil, ale aj sám si skladal modlitby.
V dňoch šťastia prosil si srdce čisté a plné lásky 
k Bohu a bližnému. Vo väzení mu bola modlitba 
studňou potechy a pokoja. A jeho modlitbou si 
kliesnime cestu k jeho smýšľaniu a citom vo 
väzení. Vychyťme niekoľko úryvkov.

V prvých chvíľach väzenia, keď ešte žily v ňom 
čerstvé spomienky na slobodu vo svete, prosí, aby 
s pokojom v duši poddal sa riadeniu božiemu:

„Daj mi, dobrý Bože, milosť opovrhnúť sve
tom a celým srdcom túžiť po Tebe, aby som 
pomaly celkom zabudol na časnosť."

Najväčšmi kalí pokoj duše starosť o zemské 
veci a priviazanosť k hrude. Preto zemou chce 
Morus opovrhnúť. Keď mu zem stratí cenu 
v  očiach, ľahko mu bude povzniesť sa k večnosti, 
k Bohu. Ale vie, že iba milosť môže človekovi
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otvoriť oči, aby pokladal za smeti to, čo je pokla
dom väčšine ľudí. Preto žobre u dvier božích.

S opovrhnutím sveta žiada si Morus túžbu po 
Bohu. Teda chce si milovať Stvoriteľa. Darmo, pre 
lásku stvorené je ľudské srdce. Nikdy nevydrží 
nadlho prázdne. A keď niekto prestane milovať 
svet, musí dať srdcu lásku nadzemskú. Aj Morus 
túži po láske k Bohu:

„Daj mi, velebný Bože, živú vieru, mocnú 
nádej a horúcu ako plameň lásku, lásku k Te
be, môjmu dobrému Bohu, ktorá by neko
nečne prevyšovala lásku ku mne sam ém u...”

Či tieto posledné riadky nesvedčia o nadľudskej 
láske, ktorá chce zabudnúť na seba a milovať len 
Boha? Dobrotivý Boh vyslyší prosiaceho sluhu 
a dá mu srdce serafsky milujúcej Terézie alebo 
so sklonenou hlavou spaľujúceho sa Ignáca, ktorí 
prosili Boha, aby im vzal všetko a nechal iba 
lásku k Nemu.

Chvíle takejto mystickej lásky prežíval Morus 
vo väzení. Ale časom ukázal mu Boh veci v m ra
zivej skutočnosti. Getsemanská záhrada je úvo
dom na ceste ku konečnému osláveniu a nemožno 
ju obísť. Morus myslí na násilnú smrť, na muky 
s ňou spojené a na obety, ktoré prináša za pre
svedčenie. Pot, priam krvavý sperlí mu chladné 
čelo. Cíti sa slabým a prosí od Všemohúceho 
pomoc:

„Daj mi, dobrý Bože, milosť, aby mi smrť 
nebola cudzou, aby som nezabúdal na večné
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muky, aby som radostne znášal stratu zem
ských vecí, stratu slobody, radostí, ba aj 
ž iv o ta ..

Radostne chce prinášať obetu! Ako opravdivý 
svätý kresťan, ako mučeníci hrdinských čias kre
sťanstva! A ako krásne oslovuje Boha! Ten, čo 
nevinne chradne v žalári, nerúha sa Bohu, nepre
klína spravodlivosť božiu, ale vo všetkom cíti 
otcovskú ruku nebies a Boha nazýva dobrým, 
velebným. Akože mu je dobrý, keď dopúšťa naňho 
toľko krížov a skúšok? Oh, Morus rozumie!

Po výroku, keď smrť mätežila mu pred očami 
celou živosťou chvíle, rozhodujúcej nad večno
sťou, akosi zblízka pocítil nekonečnosť božiu. 
A spolu trasie sa aj nad vlastnou ničotou. Nahlia
da, že jestvuje iba z milosti božej, že je celkom 
závislý na Bohu, a prosí o zmilovanie:

„Najsvätejšia Trojica, Otče, Synu a Duchu 
Svätý, večná trojjedinosť, jeden všemohúci 
Bože, zmiluj sa nado mnou!"

Pritom sa rozpamätúva na popáchané hriechy. 
Teraz vo svetle nesmiernosti božej a vlastnej 
úbohosti vidí hriech v jeho celej zlobe. Úpenlivo 
žobre u obrazeného Boha zľutovanie, lebo inak 
sa mu treba báť, že neshliadne na veky jeho ve
lebnú tvár:

„Dobrý, milostivý Bože! Dal si mi milosť 
spoznať moje hriechy . . .  Ó, daj mi aj milosť
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oplakať a oľutovať ich nielen slovami, ale aj 
srdcom."

Takto očistený ohňom lásky a dokonalej ľútosti 
zmužilo pozerá smrti do očú. Márne ho chcú 
zvábiť na prísahu sľubami a darmi. On sníva už 
iba o nebi. Zvodnému lesku zemského šťastia už 
neverí.

Po bezvýslednej obrane pred porotou mohla sa 
ho zmocniť aspoň nechuť, odpor voči sudcom, 
ktorí ho odsúdili na smrť. Oni ho olupujú o život, 
o rodinu, o všetko. A to nespravodlivo, zlomyseľ
ne . . .  Oni a kráľ stroja mu skazu . . .  Obyčajný 
človek by sa na nich nazlostil. U Moruša márne 
by sme sliedili po niečom podobnom. Odovzdane, 
ako jeho M ajster v záhrade olív, prijíma kalich 
z rúk božích a nepriateľom odpúšťa zo srdca.

„Zbav ma, o slávny Bože, každej túžby po 
pomste a nedovoľ, aby som iným žičil trápe
nia a nešťastie."

Aj nepriateľom z tej duše želá všetko požehna
nie božie a hlavne šťastlivú večnosť. Naozaj, keby 
sme na Morušoví neboli pochytili nič svätého za 
jeho slávy a veľkosti, museli by sme mu položiť 
na hlavu veniec bohatierov božích v jeho utrpení. 
Lebo nikdy nikto okrem kresťanských svätcov 
neznášal prenasledovanie a prísne väznenie tak 
radostne, tak nadzemský ako náš Morus. Oprav
divý umelec, ale už umelec boží, ktorý uhádol tak 
božsky nielen žiť, ale aj trpieť.
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Opovrhovanie svetom, horúca láska k Bohu, 
ponížené smýšľanie o sebe a odtiaľ vyvierajúca 
spokojnosť s riadením božím sú city nášho svä
tého vo väzení. V nich sa ho pokúsi nasledovať 
každý veriaci človek, ktorý úprimne chápe vec 
vlastného posvätenia a spasenia.

Zatiaľ čas bežal, a Morus len hynul vo väzení. 
Míňaly sa dni, mesiace, ba prechádzala aj zima, 
a nové jaro neprinášalo väzňovi životodarných 
lúčov nádeje na vyslobodenie.

Ktosi bol veľmi zvedavý, aké noviny tešia sa 
najväčšej obľube. Múdro mu odpovedal iný vtip
kár: Chorí vraj majú najradšej „Život", slepí 
„Svetlo", fotografi „Slniečko", vyhnanci „Vlasť” 
a väzni „Slobodu”.

Každý ľahko uverí, že sloboda je posvätným 
slovom na perách väzňov, jediným veľkým snom 
žalárovaných. Ci aj v Morušoví vyšľahla ešte 
niekedy nádej na vyslobodenie z temnej celý? 
Isteže! A srdce by sa mu bolo rozplývalo šťastím, 
keby sa bol mohol vrátiť ku svojim. No dlhé 
väznenie ho pomaly presvedčilo, že preňho už 
nieto na zemi vyslobodenia. Ale nezúfal. Jeho do 
večných tajomstiev zahĺbený um prenikol aj 
tajomstvami krátkeho ľudského života a dušu 
naplní mu tiché, nebom hrejúce blaho.

Zemská sloboda je iba klam. Na zemi sme vše
tci pútnikmi, všetci vyhnancami, všetci väzňami. 
Bez rozdielu náhlime sa všetci ku hrobu, jedinej 
to opravdivej bráne z väzenia časnosti. Áno, kre
sťanovi prinesie pravé vyslobodenie zo slzavého
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údolia a večné požívanie pravej slobody v  sku
točnej našej nebeskej vlasti len — smrť.

A pri takýchto myšlienkach Morus krotne ani 
baránok a modlí sa, aby dobrý Boh dal spoznať 
tieto pravdy aj jeho nepriateľom, a najmä kráľovi.
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8 .

Radostný odkaz Spasiteľov vyvoleným je tento: 
‚‚Hľa, ja posielam vás ako ovce medzi vlkov. 

Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 
holuby. Ale varujte sa ľudí, lebo vydajú vás 
súdom a budú vás bičovať . . .  ba vedení budete 
pred vladárov a kráľov pre mňa, na svedectvo im 
a pohanom . . .  A budete v nenávisti u všetkých 
pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, ten bude 
spasený .. . Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha 
nad svojho pána . . .  A nebojte sa tých, ktorí za
bíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť, ale radšej 
bojte sa toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť do 
pekla . . .  Nemyslite si, že som prišiel pokoj uviesť 
na zem; neprišiel som uviesť pokoj, ale meč. Lebo 
prišiel som odlúčiť človeka od jeho otca, a dcéru 
od jej matky, a nevestu od jej svokry, a človeku 
budú nepriateľmi jeho domáci. Kto miluje otca 
alebo matku viac ako mňa, nie je mňa hodný; 
a kto miluje syna alebo dcéru nado mňa, nie je 
mňa hodný. A kto neprijme svoj kríž a nenasle
duje mňa, nie je mňa hodný. Kto nájde svoju
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dušu, stratí ju, a kto stratí svoju dušu pre mňa, 
nájde ju."

Spasiteľove slová u svätého Matúša v hlave 10.
Je  to evanjelium nášho trpiteľa Moruša.
„Môže sa stať, že niekto stratí hlavu, a predsa 

nemá z toho nijakú škodu", hovorieval známym 
pod dojmom Spasiteľových slov vtedy, keď tušil 
búrku nad svojou hlavou, a posilnený tajomnou 
iôocou Kristových slov vyberal sa aj na posledný 
boj s mučiteľmi.

Už ôsmy mesiac sedel Morus vo väzení, keď 
v novembri roku 1534 odhlasoval parlament nový 
zákon o tzv. kráľovskom supremáte. Ním sa ude
ľoval kráľovi titul „najvyšší pán anglickej cirkvi 
na zemi", čo toľko značilo, že anglická cirkev 
odoprela poslušnosť nástupcovi svätého Petra 
v  Ríme.

Zákon spolu ukladal všetkým poddaným povin
nosť prisahať na nové ustanovenie. Odmietnutie 
sa pokladalo za urážku kráľovskej Výsosti a za 
veľzradu, na ktorú sa vyniesol trest smrti. Zákon 
vstupoval do platnosti prvým februárom 1535.

Koncom apríla toho istého roka na výslovný 
rozkaz kráľov dostavila sa komisia aj do väzenia, 
aby odobrala prísahu od Moruša a jeho spolu
väzňa Fishera.

Morus sa zdráhal prisahať. Keď komisári do
liehali naňho, aby sa aspoň vyslovil, či považuje 
parlamentné rozhodnutie za právoplatné, odpo
vedal, že sa nechce miešať do vecí, ktoré sa ho 
netýkajú.
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Ale vraj krá! sa s takou odpoveďou neuspokojí, 
nástojili komisári, len aby ho prichytili pri neja
kom slovku, za ktoré by ho mohli obžalovať.

‚‚Moje jediné zamestnanie je teraz rozjímať 
o mukách môjho Spasiteľa", odpovedá vážne Mo
rus. „Na svetské veci nechcem už ani myslieť. 
Tým menej mám chuti hádať sa o tituloch a moci 
kráľa alebo pápeža. Som a zostanem verným pod
daným kráľovým a denne sa modlím za neho. Al¾ 
nechcem hasiť to, čo ma nepáli.”

„Pane”, napomínal ho naježený Cromwell „ani 
vo väzení neprestávajú vaše povinnosti poddané
ho voči kráľovi. A ako je kráľ milostivý tým, čo 
sa poddajú jeho nariadeniam, tak si žiada celou 
prísnosťou zákona zakročiť voči tým, čo sa im 
zaťato protivia. Vaše správanie dodáva aj iným 
odvahy k neposlušnosti."

Cromwell mal pravdu. Príkladom Morušovým 
a Fisherovým povzbudení odopreli mnohí kňazi 
a rehoľníci novú prísahu. Preto kráľovi toľko 
záležalo na tom, aby si získal bývalého lorda- 
kancelára. Keby odprisahal on, ťažko by sa našiel 
ešte niekto v krajine, kto by sa zdráhal prisahať.

Ale Morus vytrval pri hlase svedomia a dôsled
ne tvrdil, že sa už teraz stará iba o seba a nikoho 
nenahovára na odpor. Všetkým, a v  prvom rade 
kráľovi, želá iba dobré. Jeho život stojí vždy 
k službám kráľovým, a dal by Boh, že by kráľovi 
osožila aj jeho smrť.

Následky svojej stálosti pocítil čoskoro. Sám
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kráľ nariadil zostriť mu väzenie a odobrať všetky 
písacie potreby a knihy.

Ale nášho svätého už nič nemohlo zroniť na 
tomto svete. Duša mu zaplesala radosťou, kedy
koľvek sa cítil bližšie k palme víťazstva. Velebné 
ticho rozlialo sa mu v cele. Aby mal od sveta 
úplný pokoj, zavrel aj doštenné okenice. Keď sa 
ho dozorca pýtal, prečo to urobil, odpovedal:

‚‚Ak nieto tovaru, možno obchod zavrieť.”
Vo tme aspoň nevidel potuchlé múry a duša 

mohla mu nehatene vzlietať do nekonečných prie
storov vlastných predstáv a túžob. Nebo bolo 
teraz celým jeho pokladom. Aby si ho mohol kú
piť, vďačne predal všetky poklady zeme.

Raz zažila jeho blažené chvíle aj dcéra Margita. 
Na deň 4. mája povolil jej Cromwell vstúpiť do 
väzenia, lebo dúfal, že aspoň pri pohľade na smrť 
mníchov, ktorých mali vtedy popraviť na dvore 
Towera, nahovorí ho dcéra na prísahu.

Cez zamrežované okienko prizerali sa otec 
a dcéra strašnému divadlu pod sebou na nádvorí. 
Na popravisko vedú štyroch mníchov. Sedadlá 
pre divákov sú zaplnené. Pošuškáva sa, že jedna 
zo zamaskovaných postáv je sám kráľ. Rehoľníci, 
dokaličení vláčením na chvostoch divých koní, 
vystupujú na lešenie. Tam im posledný raz núkajú 
slobodu, ak odprisahajú. M árna námaha, a Morus 
s dcérou so zatajeným dychom pozorujú, ako pri- 
kračuje k šibenici prior . . .  Ešte sa obracia k ľudu 
a niečo v ra v í . . .  Potom si kľaká a modlí sa . .. 
O chvíľku mu kat uväzuje žinku okolo šije a vy-
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ťahu j e ho na šibenicu. Ale skôr ako by bol mu
čeník vypustil ducha, prereže kat povraz a živé 
telo odkväcne na lešenie. Nasledovalo strašné 
mäsiarenie, predpísané zákonom. Okyptili údy, 
vyrezaly srdce a ešte vždy za živa rozštvrtili 
telo . . .

Spoločníci priora mlčky, ale chlapsky, prizerajú 
sa mukám svojho predstaveného. Zdalo by sa, že 
sa neboja nastávajúcich múk. Za priorom aj oni 
hrdinsky podstupujú mučenícku smrť.

Morus prizerá sa tiež neľudskému mrzačeniu. 
Ale sa nezľakne. Po jeho boku dcéra omdlieva pri 
predstave, že možno už o krátky čas bude stáť 
pod šibenicou jej milý otec. Kŕčovite mu schvatne 
ruku a vrúcne ho prosí, aby sa spamätal aspoň 
v poslednej chvíli a prisahal, kým je ešte čas.

Ale Morus má pre dcéru slová inej potechy, ako 
očakávala.

„Pozri len, Gitka, ako radostne idú na smrť tí 
dobrí otcovia, ani snúbenice na sobáš. V odmenu 
za ich svätý život a prísnu kajúcnosť volá ich Boh 
k sebe a dáva im milosť, že sa už nemusia trápiť 
v  tomto slzavom údolí, kým tvojho úbohého otca, 
Gitka, necháva ešte tu trpieť ako nejakého odsú
denca, ktorý žil zvrhlým životom. Oh, ešte nie 
som hodný požívať večné radosti! . .

Zdá sa, že takéto nadzemské túžby pochopila 
konečne aj dcéra a odvtedy už nenaliehala na 
otca.
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Po týchto prvých krvavých udalostiach staral 
sa Morus čím lepšie prichystať sa na púť do več
nosti. Vedel, že smrť už krúži aj nad jeho hlavou 
a je len otázkou dní, kedy sa naňho spustí. Obísť 
ho istotne neobíde. Budú vŕtať do neho tak dlho, 
kým ho neodsúdia.

Skutočne. Už tretieho júna bola komisia zasa 
v jeho cele a kráľov tajomník vzal ho na krátko: 
alebo konečne odprisahá a uzná kráľa za právo
platnú hlavu anglickej cirkvi, alebo sa bude ďalej 
protiviť, a vtedy sa musí priznať k vlastnej zlomy
seľnosti a vine.

Ale Morušoví nie je tak náhlo ako jeho pro
tivníkom. Ak ho odsúdia za mlčanie, potom si 
povie, čo si myslí o novom zákone. Stále opatrne 
vyhýba odpovedi, ku ktorej sa necíti byť zavia
zaným.

„Necítim sa vinný", vraví „a preto sa ani ne
môžem priznať. Bolí ma, že kráľ a vy smýšľate 
o mne tak nízko. Ale teším sa nádejou, že raz 
zaujme sa ma Boh a odhalí moju nevinu pred 
očami kráľa a celého sveta. Cítim, že mám sve
domie čisté a že ani hnev kráľov mi nemôže 
uškodiť. Lebo v  takomto prípade môže človek 
stratiť hlavu, a predsa nemať z toho nijakej 
škody."

Netrpezlivý Cromwell naliehal, že kráľ má 
právo žiadať od svojich poddaných určitú odpo
veď. Chce ju mať aj teraz od neho.

Morus spokojne odpovedal, že sa nemieša do 
kráľových práv. Keby sa však predsa nejaký
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zákon protivil jeho svedomiu, nemôžu ho za to 
trestať, kým sa proti nemu čo len slovkom ne
previnil. V tomto prípade nič nevravel proti zá
konu, aby ho teda zbytočne neunúvali.

Cromwell zúri. Ale tým spokojnejší je Morus, 
a čím záskočnejšie otázky mu dávajú, tým pre
myslenejšie na ne odpovedá. Hja, aj Morus bol 
kedysi fiškálom, a podkutejším ako iní! V slov
nom súboji býval neprekonateľným majstrom. 
Prečo by teraz nevyužil všetkých čestných pro
striedkov, teda aj vlastného ostrovtipu, na svoju 
obranu? A využíva. Ale pri tom úzkostlivo pozo
ruje, aby ani trochu neurazil Boha.

S hnevom a vyhrážkami opúšťa komisia väzenie 
a náš nepremožiteľný mučeník vnorí sa znova 
do rozjímania o tajuplných cestách riadenia 
božieho.

Medzitým rozbehujú sa udalosti prudko dopre
du. Devätnásteho júna vykrváca na popravisku 
druhý oddiel kartuziánov — možno boli medzi 
nimi aj jeho dávni priatelia — a o dva dni neskôr 
aj verný spoločník Morusov v náhľadoch i mu
kách, biskup Fisher.

Odvtedy myslel Morus každé ráno, ktoré mu 
ešte dožičila dobrota božia, na poslednú cestu do 
raja. Ale neľudskí tyrani majú vždy dosť času, 
keď ide o muky ich obetí. Dúfali, že pod dojmom 
posledných popráv zmäkol aj Morus, a prvého 
júla vzali ho znova na výsluch.

Kráľ chcel, aby sa komédia už raz skončila. 
Výsluch mal byť posledný, a preto mu dali ráz
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súdneho pokračovania, aby sa mohlo povedať, že 
zaťatého Moruša odsúdili podľa zákona.

Pešo, kolísavým krokom, opierajúc sa o palicu 
poberal sa vycivený Morus z Towera do west- 
minsterského paláca, kde sa mal zodpovedať 
z obžaloby za veľzradu. Vo väzení zapadla mu 
hlava striebristým sniežkom a zvedavý ľud ťažko 
poznával bývalého lorda-kancelára. A div! Ľud 
sa ani nebúri, ani nešomre, ani neprejavuje súcitu 
s niekdajším miláčkom. Tak veľmi otupela mu 
duša pod krutovládou násilníckeho tyrana.

Morus prešiel ulicami od východnej štvrte mesta 
na západ a asi po hodinovej ceste stál ako úbohý 
obžalovaný v tej súdnej sieni, v ktorej ešte ne
dávno patrilo vedúce slovo jemu. Tak sa časy 
menia, tak tento svet beží! Tak hasne aj tá naj- 
oslepujúcejšia žiara každej zemskej veľkosti!

Priebeh procesu bol zo začiatku nudný, ako to 
býva, keď jeho výsledok je už vopred určený 
shora. Ale neodbočili od obvyklých formalít. Dva
násť zaprisahaných sudcov vypočulo skomolenú 
obžalobu na neposlušného Moruša, v ktorej ho 
v podstate obviňovali, že neuznáva druhé man
želstvo kráľovo, že sa nechce vysloviť o kráľovom 
supremáte, že sa zlomyseľne a zradne správa voči 
výnosom parlamentu a že odmieta prísahu, na
riadenú najvyššou mocou v krajine.

Obžalovaný spokojne a rozumne odpovedal na 
všetky čiastky obžaloby. O manželstve vyslovil 
už svoju mienku kráľovi, ako mu kázalo svedo
mie. Za to, že teraz mlčí a nevraví nič na nový
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výnos parlamentu, nemôžu ho trestať ako pre 
nejaký kladný priestupok. A keď pred súdom 
platí zásada: kto mlčí, ten svedčí, prečo nechápu 
v  tomto smysle aj jeho mlčanie? Prísahu odmieta 
preto, lebo si zaumienil, nikdy už v živote nepri
sa h a j Konečne, ak sa niečim previnil, už sa ho 
dosť natrestali. Pozbavili ho úradu, ožobráčili mu 
rodinu, odsedel si už vyše roka v žalári. Väčší 
trest iste nezasluhuje, lebo nijako nie je pravda, 
že by sa bol zlomyseľne a zradne správal voči 
výnosom parlamentu.

Tu ho zastavili. A čo vraj s ôsmimi sväzkami 
listov, ktorými vo väzení poburoval proti kráľovi 
a zákonom spoluväzňa Fishera?

„Prečítajte ich prosím, aspoň závadné miesta", 
požiadal Morus sudcov.

„Listov nieto. Biskup ich spálil.”
„A vy predsa viete, koľko ich bolo! Čudná vec! 

Ale zato vám poviem, čo som písal priateľovi. 
Ako dávni známi dopisovali sme si o svojich 
súkromných zážitkoch. Raz sa ma bol pýtal, čo 
som odpovedal súdnej komisii na otázky o krá
ľovom supremáte. Moja odpoveď bola: „Držal 
som sa hlasu svojho svedomia. Držte sa ho, drahý 
priateľu, aj vy!” Boh mi je svedkom, že som o zá
konoch ani viac nepísal ani nevravel.”

Sudcovia sami nahliadli, že za takúto vinu ne
možno nikoho odsúdiť, a preto predvolali svedka, 
ktorý tvrdil, že na vlastné uši počul Morušové 
zlomyseľné slová proti novým zákonom. Bolo to 
vraj vtedy, keď so spoločníkom odoberal väzňovi
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knihy a písacie potreby. V rozhovore, naoko 
priateľskom, mal sa Morus prerieknuť a povedať, 
že nové nariadenia protivia sa zákonom božím 
a sú neoprávnené. Výrok potvrdil aj prísahou.

Tým svedkom bol Richard Rich, generálny 
žalobca v politických procesoch, dobre známy aj 
Morušoví. Pred súdom doslova opakoval údajný 
trestný rozhovor.

„Povedzme”, začal vraj Rich, „že parlament 
vydá výnos, podľa ktorého celé kráľovstvo musí 
uznať mňa, Richarda Richa, za kráľa. Uznali by 
ste ma za kráľa aj vy, pán Morus?"

„Pravdaže”, mal na to odpovedať Morus. „Ale 
vezmime vyšší prípad: Čo robiť, ak sa parlament 
usnesie, že Boh nesmie byť Bohom?"

„To nemôže byť", odpovedal vraj Rich. „Ale 
položme si stredný prípad: Viete, že náš kráľ bol 
uznaný za najvyššiu hlavu. Prečo mu to tiež ne
chcete priznať, hoci by ste boli ochotný aj mňa 
uznať za kráľa?”

A Rich tvrdil, že Morus odpovedal, že hoci par
lament môže voliť a sosadiť kráľa, vec sa tak 
nemá s najvyššou hlavou Cirkvi.

Morus poprel celý rozhovor a keď Rich potvrdil 
svoju výpoveď prísahou, Morus v  svätom zápale 
zvolal:

„Keby som bol človekom, páni, ktorý si ľahko
myseľne luskne za každou prísahou, nestál by som 
tu dnes ako obžalovaný. Ak vaša prísaha, pán 
Rich", obrátil sa ku svedkovi „je pravdivá, pro
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sím Boha, aby som nikdy neuvidel jeho tvár. Ozaj, 
pán Rich, viac starostí mi robí vaša krivá prísaha, 
ako moje vlastné nebezpečenstvo. Ostatne, páni", 
oslovil zasa sudcov „súďte sami, či som natoľko 
obmedzený, že by som sa s tajomstvom, tak 
úzkostlivo skrývaným, sveril človekovi z našej 
ulice, ktorého slabé stránky dobre poznám."

Svedok chcel potvrdiť prísahu svedoctvom 
dvoch spoločníkov, ktorí spolu s ním odoberali 
Morušoví knihy. Ale obidvaja vyhlásili, že boli 
celkom zaujatí shrabovaním kníh a nepozorovali 
na rozhovor.

Ale márne sa bránil Morus, márne podvracal 
žalobu za žalobou. Nadišla chvíľa, ktorá mala 
rozhodnúť o jeho živote. Lord-kancelár ešte raz 
vyzval porotcov, aby splnili povinnosť, ktorá sa 
od nich očakáva, a zaprisahaní sudcovia poroz
umeli, akú to mieni povinnosť.

Po štvrťhodinovej porade mal natešený lord- 
kancelár v rukách výsledok procesu: Moruša 
uznali za vinného.

Teda obávaný hrom udrel! Ale zdá sa, že nie 
do odsúdeného. Skôr ešte ako by bol lord-kance
lár prečítal výrok, prosil Morus o slovo. Reči 
tých, ktorí už cítia na chrbáte ľadový dotyk smrti, 
bývajú jedinečné. Slová nášho svätca sú ešte aj 
poučné, ba kresťansky povzbudzujúce. A možno, 
keď Morus žiadal o slovo, chcel sám presne štyli
zovať príčinu svojho odsúdenia, aby bolo jasné, 
že zomiera za primát rímskeho biskupa, a nie pre 
politické zápletky.
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„Moja obžaloba, páni", začína Morus dôstojne 
„spočíva na parlamentnom výnose, ktorý sa pro
tiví zákonom božím a cirkevným. Lebo nik ne
môže strhnúť na seba najvyššiu moc v Cirkvi, či 
už celej, či v daktorej krajine. Je to výlučným 
právom rímskej Stolice, ktoré náš Spasiteľ udelil 
za svojho zemského pobytu svätému Petrovi a 
jeho nástupcom, rímskym pápežom. Preto je von
koncom neprípustné žiadať od katolíka poslušnosť 
voči zákonom, protiviacim sa všeobecným záko
nom cirkevným. A váš zákon protiví sa okrem 
toho aj oddávna platným zákonom našej vlasti, 
a tak aj prísahe, ktorú složil kráľ pri korunovaní."

Keď toto tvrdenie z dejín a zo znenia kráľov
skej korunovačnej prísahy jasne dokázal, rozbo
leným srdcom verného syna Cirkvi a anglickej 
otčiny pokračoval:

„Krivdy sa dopúšťa Anglicko voči svätej Stolici, 
ako decko, ktoré vypovie poslušnosť rodičom. 
Lebo ako svätý Pavol pripomínal Korinťanom: — 
Ja  som vás znova splodil, dietky moje v Kristu —, 
tak môže aj nám, Angličanom, privolávať veľký 
pápež Gregor: — Vy ste moje deti, lebo ja som 
vás zrodil pre večnú blaženosť. — To je naše 
krásne dedičstvo, aké ešte ani jeden telesný otec 
nezanechal deťom. Syn je dieťaťom otca iba pre 
splodenie, my však stali sme sa duchovnými deť
mi Cirkvi a pápeža pre znovazrodenie . . .”

Tu lord-kancelár prerušil svätý prúd Morušo
vých slov a poukázal, že všetci biskupi, univerzity 
a učenci schvaľujú výnos parlamentu.
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„A čo by”, odpovedá Morus „počet vašich 
biskupov a univerzít bol podľa vašej mienky ne
viem ako závažný, predsa nenahliadam, prečo by 
som mal konať proti vlastnému svedomiu. Lebo 
nepochybujem, že nielen medzi ostatnými kato
líkmi, ale aj u nás žije ešte mnoho učených a 
čnostných ľudí, z ktorých deväťdesiat percent 
smýšľa so mnou. A keď nezabudneme na tých 
obdivovaných učiteľov a svätých Otcov, čo už 
zosnuli v Pánu a žiaria na nebi, som istý, že tí 
všetci smýšľali tak ako ja dnes. Preto páni, necí
tim povinnosť prispôsobiť si svedomie k výnosom 
jediného kráľovstva, ktoré sa neznášajú so vše
obecným súhlasom celého kresťanstva."

Slová musely zaťať do svedomia lorda-kance- 
lára, lebo len obava, že celá zodpovednosť za 
Morusovu smrť padne na neho, mohla ho donútiť 
opýtať sa hlavného sudcu, či myslí, že žaloba je 
oprávnená. A znásilnené svedomie páchne aj 
z vyhýbavej odpovedi sudcu:

„Musím úprimne vyznať, páni, že aj žaloba aj 
rozhodnutie sú celkom spravodlivé, ak sa parla
mentný výnos neprotiví zákonom."

Ozaj šalamúnska múdrosť, na ktorú by sme sa 
najradšej zasmiali, keby chvíľa nebola sviatočne 
vážna. Veď rozhodovalo sa práve o tom, či je 
výnos spravodlivý, či protizákonný! A keď pán 
hlavný sudca pochyboval o jeho zákonitosti, do
púšťal sa práve takej viny ako Morus a mali ho 
tak isto súdiť.
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Ale keď nebolo odpovedi uspokojivejšej, po
stačila lordovi-kancelárovi aj taká.

„Teda, páni, počuli ste, čo povedal pán hlavný 
sudca . . . "  a bez ďalšieho úvodu vyvýšeným hla
som čítal rozsudok. Znel takto: „Pána Tomáša 
Moruša odvedie pán Kingston — bol to dozorca 
väzňov — do Towera, odtiaľ na vlečke zavezú ho 
cez staré mesto do Tyburna, kde ho obesia, ale 
ešte za živa snímu a . . nasleduje indiánske 
mäsiarenie, ktoré nemožno vložiť na papier, lebo 
až krv sa búri pri jeho predstave. Rozštvrtené 
telo malo byť rozvešané po bránach starého mesta 
a hlava nastoknutá na londýnsky most.

Ortieľ tvrdý, neľudský a do neba volajúco ne
spravodlivý. Ani tupé srdce kráľovo neznieslo 
toľko hrubosti, ktorá sa mala páchať na jemnom 
tele jeho bývalého priateľa. Jeho Výsosť kráľov
ská uráčila sa premeniť výrok na obyčajné sťatie. 
Keď posol oznamoval, akú milosť mu udeľuje jeho 
pán a kráľ, väzeň sa poďakoval a zhlboka vzdy
chol: „Nech Boh uchová od takej milosti aspoň 
mojich drahých!"

Morus chlapsky vypočul výrok vlastnej smrti 
a pohany. Nezlomený, v celej veľkosti stál teraz 
pred sudcami. Zrak jeho bol oheň, hlas istý, moc
ný. Ako by on súdil prítomných, keď sieňou roz- 
ľahol sa zvuk jeho slov:

„Dobre, som odsúdený . . .  Či spravodlivo, vie 
sám Boh. Teraz, aby som si uľahčil svedomiu, 
poviem otvorene, čo myslím o vašom zákone. Od
vtedy, čo som zbadal kráľove úmysly, sedem
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rokov kutal som po pravde, ale ani v jednom cir
kevne schválenom diele učených ľudí som nena
šiel tvrdenie, že by laik bol alebo mohol byť 
hlavou Cirkvi."

Nespokojný kancelár, ktorého pálilo každé slo
vo Morusovo, pretrhol ho známou poznámkou, že 
sa má za múdrejšieho od všetkých biskupov, 
učencov, všetkých šľachticov a poddaných celého 
kráľovstva. Morus sa tiež obránil starým spôso
bom, poukazujúc zasa na Francúzsko, Španielsko 
a ostatné katolícke krajiny, ktoré zostaly verné 
Rímu.

Keď vojvodca Norfolkský videl Morusov zápal, 
chcel ho pomýliť v reči a dráždivo podotkol:

„Teraz, pán Morus, ukážte celú svoju zlosť a 
zarytosť!"

„Šľachetný vojvodca", odpovedá Morus veleb
ne, „ani zlosť ani zarytosť to nie je, čo mi vnuká 
takéto slová. Iba spravodlivá potreba ma núti, aby 
som si tu pred slávnym súdom obľahčil svedomiu. 
Boh mi je svedkom, že toto je jediná pohnútka!"

„Máte ešte niečo?" okríkli ho netrpezliví sud
covia.

Láskavo, ozaj ako kresťan, pravý, nefalšovaný, 
odpovedá Morus svojim nepriateľom:

„Nie, nemám vám už nič povedať. Ba predsa . . .  
Ako svätý apoštol Pavol — vieme to zo Skutkov 
apoštolských — hlasoval za smrť prvého mučení
ka sv. Štefana, a jednako sú teraz v nebi večnými 
priateľmi, tak dúfam aj ja — a budem sa o to zo 
srdca modliť —, že sa aj my raz stretneme v šťast
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livej večnosti, hoci vaše Milosti boly na zemi 
mojimi sudcami."

To boly posledné M orušové slová pred súdom. 
Teda akoby rozlúčka. A pri nej Morus odpúšťa... 
Inej príležitosti na tento vynikajúci kresťanský 
skutok už asi nebude mať, preto sa s ním ponáhľa. 
Oh, s akým ťažkým srdcom by zomieral, keby mu 
nebo nedožičilo povedať svojim nepriateľom to 
ľubozvučné: odpúšťam! My nepochybujeme, že 
Morus odpustil ozaj z celej duše.

•

Po procese pohol sa smutný sprievod nazad do 
Towera. Pred väzňom niesli sekeru, obrátenú 
ostrím k odsúdenému. Ľud rozumel jej reči a pre
budil sa k súcitu. Jedni mlčky, s ovesenou hlavou, 
iní so zadŕhaným vzlykotom odprevádzali ho 
ulicami až k Temži. Tam boli svedkami dojíma
vého výjavu.

Aj Morušová rodina sa dozvedela o procese a 
skoro určito predvídala jeho výsledok. Všetkých 
pochytil strach, že ak nie dnes, nikdy už neuvidia 
otca živého. Preto sa ponáhľali do mesta. Syn Ján, 
bývajúci s rodinkou ďaleko od mesta, cestoval 
celú noc, len aby sa rozlúčil s otcom.

Stretli sa práve na brehu Temže. Mladý chlap 
predral sa zástupom a hodil sa odsúdenému otcovi 
k nohám. Nevraveli ani slovka. Hlas im obom 
uviazol v hrdle. Otec pohliadol na syna, vztiahol 
trasľavé ruky k nebu a požehnal ho. Potom sa 
sklonil k nemu a so slzou v oku ho pobozkal. Ešte
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jeden hlboký pohľad do synových očú, a odsú
dený istým krokom poberá sa svojou cestou. Na
sadá na loďku a prúd nesie ho pomaly do náručia 
smrti.

Loďka ešte ani nestačila ukolísať rozvlnené city 
otcovské, keď pobúrilo ich nové stretnutie. Mož
no, že ho Morus očakával. Na mieste, kde mal 
pristáť čln, vyzeraly za otcom dcéra Margita, 
pastorkyňa M argita Giggsová a verná slúžka Do
rota. Slabé ženy predvídaly, že by sa ťažko pre- 
draly zástupom, preto už vopred zaujaly miesto, 
kadiaľ mal ísť sprievod na zpiatočnej ceste do 
Towera.

Len čo väzeň vystúpil z člna, ako vystrelená 
hodila sa k nemu dcéra Margita, nestarajúc sa 
o stráž a o zástup. Padla mu okolo krku, objímala 
ho detinskou nežnosťou a bozkávala na čelo, ne
ustále opakujúc: „Otče, otče!”.

To jediné slovko stačilo Morušoví, aby pochopil 
lásku, s akou sa vinulo k nemu jeho dieťa. A dob
re mu padly aj jej výbušné prejavy.

Otcovské srdce nezatajilo sa ani teraz. Keď 
odsúdený videl nesmierny bôľ vlastného dieťaťa, 
zabudol na seba a dal sa tešiť dcéru: „Gitka, to, 
čo teraz trpím, hoci aj nevinne, trpím len z vôle 
božej. Boh mi pozná srdce. Oddaj sa preto aj ty 
do jeho svätej vôle a zostaň silná aj potom, keď 
mňa stratíš ..

Dcéra skrotla a pustila otca. Sotva urobil nie
koľko krokov napred, znova ho oblapila okolo 
šije. Otec, jej milovaný otec jej uniká navždy!
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Premožená bolesťou, pritúlila sa k nemu a ešte 
raz ho vybozkávala. Morus zostal vážny. Iba slzy 
vyhŕkly mu z o č ú . . .  Áno, vieme, lúčenie pred 
násilnou a pritom nevinnou smrťou býva bolestné.

Potom sa rozlúčily s Morusom aj druhé dve 
z trojice. Ba naivná slúžka dovolila si priam takú 
nežnosť, ako dcéry. „Bola to od nej priveľká dô
vernosť, ale hnala ju k nej číra láska", povedal 
neskôr Morus.

Výjavy rozplakaly zástup. Nezdržal sa slz ani 
sprievodca odsúdeného, pán Kingston. Asi sa 
hanbil, že aj on akosi trýzni tieto nevinné srdcia.

Morus mu vyčíta starosti na tvári a nenecháva 
ani jeho bez potechy. „Dobrý pán Kingston", 
osloví ho, „netrápte sa, ale buďte veselý. Pomod
lím sa za vás a za vašu dobrú paniu, aby sme sa 
stretli v nebi a žili tam na veky v samých rado
stiach."

Pani Alica, Morušová žena, ktorá nemala sme
losti stretnúť sa s mužom na verejnej u’ici, pro
sila, aby jej ho dovolili navštíviť vo väzení. Ale 
nevyhoveli jej prosbe. V štyroch ostatných dňoch 
nesmel už nik zo známych nazrieť k odsúdenému.

Iba pokušiteľskí Cromwellovi paholci mali 
voľný prístup do väzenia. Na kráľovskom dvore 
nevzdali sa ešte nádeje, že Morus predsa len stratí 
odvahu a odprisahá. Najmä akýsi dvoran, čo sa 
chcel zalíškať svojim pánom, silou-mocou doliehal 
na Moruša otázkami, či ešte nezmenil mienku. 
Moruša to zunovalo, a aby sa zbavil dotieravca, 
povedal, že áno, mienku už zmenil.
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Ako šialený letel dvoran do kráľovského paláca 
a radostne oznamoval neuveriteľnú zvesť. Ale 
keď mu kázali vyzvedieť sa od väzňa, akú to 
mienku zmenil, cítil sa ani pod ľadovou sprchou. 
A len čo ho nezašly mrákoty, keď mu Morus po
dal žiadané vysvetlenie. ‚‚Zpočiatku som myslel”, 
bola väzňova odpoveď „že si dám pred popravou 
bradu oholiť, ale teraz som sa rozhodol, aby brada 
znášala osud hlavy."

V samote chystal sa Morus starostlivo na smrť. 
Jeho city prezrádzajú nám obsažné slová, ktoré 
vyryl v posledných dňoch do múra cely. „Kto by 
chcel ujsť smrti a zneľúbiť sa tým Bohu? Keď si 
takto zachrániš život, už na druhý deň ho znená- 
vidíš! Ako trpko ti vyčíta svedomie, že si nezo
mrel deň predtým! Keď si bol s Kristom na svadbe 
v Káne, neboj sa stáť s ním pred sudcovskou sto
licou Pilátovou! Vedz, že sa blíži čas, keď sa 
budeš s ním tešiť v jeho sláve.”

Stály je náš bohatier a neustupuje ani od naj
ťažšej obety, obety života. Ale prečo by aj mal 
odstupovať, keď je istý, že ho čaká otvorené 
nebo?

Na štvrtý deň po odsúdení, v  predvečer popra
vy, cnie sa mu za milými. Chytá čierny uhoľ a 
píše list dcére Margite. Ako by už z druhého 
sveta . . .  Je  to aj jeden z najdojímavejších listov 
uväzneného Moruša. Kypí nežnosťou k deťom, 
dobrotou k bývalému služobníctvu a kresťanskou 
spokojnosťou s riadením božím.
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„Boh požehnaj, drahá dcéra, Teba i Tvojho dra
hého manžela, Tvojho maličkého, všetkých mo
jich vnukov a všetkých našich priateľov. Len čo 
budeš môcť, odporúčaj ma mojej drahej dcére 
Cecílii. Nech ju Boh poteší! Žehnám ju so všetký
mi jej deťmi a nech sa aj tie modlia za mňa. Po
sielam jej šatku. Nech jej Boh poteší aj muža, 
môjho drahého syna. Obraz na pergamente, ktorý 
si mi ty priniesla od pani Conyersovej, má moja 
dobrá dcéra Alžbeta. Povedz jej, že ju prosím, aby 
jej ho poslala ako pamiatku odo mňa. Rád si spo
mínam aj na Dorku Collisovú. Buď k nej dobrá! 
Je  to ona, čo si mi o nej písala? Ak nie, buď dobrá 
aj k tej druhej. Poteš v žiali všetkých, najmä našu 
dávnu slúžku Janku Aleynovú. Maj aj k nej lás
kavé slovo, lebo ma prosila, aby som Ti povedal, 
že by si bola dobrá aj k nej.

Nakladám Ti, drahá Gitka, toľko odkazov. Ale 
sú to už, zdá sa mi, posledné. Dúfam, že moje 
očakávania skončia sa zajtra, v deň svätého To
máša a v oktávu svätého Petra. Deň by sa mi 
veľmi dobre n ad aril. . . "

Potom spomína dcére, ako príjemne sa ho 
dotklo jej správanie sa pri poslednom stretnutí na 
ceste od súdu do žalára. „Lebo páči sa mi”, píše 
„keď detinská láska a nežnosť dobrého srdca za
budne na všetky svetské obradnosti. S Bohom, 
drahé dieťa”, pokračuje „ a modli sa za mňa, ako 
sa aj ja modlím za Teba a za všetkých Tvojich 
priateľov, aby sme sa raz všetci mohli tešiť 
v  nebi.”
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Nakoniec sa odoberá od všetkých vzdialených 
členov rodiny a ešte raz požehnáva dcéry, syna 
a ich dietky, napomínajúc všetkých k dobrote a 
vzájomnej láske.

S listom poslal dcére aj kajúcnickú košeľu, drô
tený opasok a bičíky, ktorými si aj vo väzení 
mŕtvil telo. Bitka je vyhratá na celej čiare, telo 
skrotené, duch oslobodený, možno už odhodiť 
zbrane.

Väzňova túžba vykrvácať za primát rímskeho 
biskupa v oktávu svätého Petra, prvého pápeža, 
sa splnila. Po spokojnej noci, v ktorej spal tichým 
spánkom spravodlivých, priniesla mu zornička do 
cely posla smrti. Bol ním dávny priateľ Morusov, 
Tomáš Pope. Čierny hosť bez okolkov oznámil 
väzňovi smutnú novinu. Je  vraj čas, aby sa pri
chystal na smrť, lebo ešte v ten deň o deviatej 
čaká ho poprava.

Keď sa priateľ vyhováral, že práve on musí byť 
poslom nešťastia, odpovedal Morus:

„Zo srdca vám ďakujem za oznam, čo mi pri
nášate. Za mnoho dobrodení som zaviazaný vďa
kou kráľovi, ale za nič neďakujem mu tak úprim
ne, ako za to, že ma uväznil sem do tejto kutice, 
kde som mal toľko času rozmýšľať o svojom po
slednom cieli. Rovnako srdečne mu ďakujem, že 
ma zbavuje psoty tohoto života."

Pope oznámil potom väzňovi, že kráľ si želá, 
aby sa pred popravou zdržal všetkých rečí k ľudu. 
Akiste sa jeho Výsosť bála, že by neohrozený 
exkancelár priotvorene vyložil zástupu celú prav
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du zo špinavého zákulisia takzvanej reformy 
anglickej cirkvi.

Morus poslúchol.
„Dobre, že ste mi to povedali, pán Pope. Umienil 

som si, že oslovím krátko ľud. Ale bol by som sa 
vyhol všetkému, čo by mohlo uraziť jeho Výsosť. 
Teraz sa poddám kráľovej vôli. Za to vás prosím, 
vymôžte od jeho Výsosti, aby moja dcéra Margita 
mohla byť na mojom pohrebe." Pope ho uistil, že 
kráľ nebude mať nič proti tomu a odoberal sa od 
priateľa.

Nešlo to tak ľahko. Morus nútil sa zažartovať, 
aby ako-tak potešil súcitného priateľa. „Netrápte 
sa", povzbudzoval ho ešte vo dverách „lebo 
dúfam v Boha, že sa raz znova uvidíme v nebi 
a potom nám už nič nebude kaliť radosť."

Po tejto rannej návšteve zbrojil sa Morus na 
poslednú cestu. Na cestu k popravisku. Ale svätí 
neboli by svätými, keby nemali svoje „vrtochy” 
ešte aj v tých najpovážlivejších chvíľach. Keď 
každý tratí hlavu, oni sú pánmi položenia a ne
pomýlenou spokojnosťou, ba nezriedka aj žartom 
budia obdiv u všedných smrteľníkov. Šedivý bis
kup Fisher žiadal si na cestu k popravisku svrch- 
ník, aby vraj nenachladol. Náš velikán oblieka sa 
do hodvábnych šiat, ktoré mu bol daroval bohatý 
taliansky kupec Anton Bonvisi, zdržujúci sa 
v  Londýne. Vie, že ide na svadbu, preto sa tak
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parádi. Ale ľudia, hľadiaci na vec s prirodzeného 
stanoviská, strácajú trpezlivosť.

„Pane, na popravisko v takom rúchu?”, zvolá 
začudovaný pán Kingston, veliteľ väzenia, keď 
vstupuje do cely po odsúdeného. „Aká škoda by 
ho bola! Veď aj tak ho dostane iba ten darebák 
kat!"

„Čo to vravíte, pane?” čuduje sa Morus. „Mám 
nazvať darebákom toho, ktorý mi dnes preukáže 
najväčší dobrý skutok? Nie, pán Kingston, keby 
rúcho bolo aj z číreho zlata, aj vtedy patrí jemu. 
Myslite na svätého Cypriána, povestného biskupa 
z Kartága, ktorý daroval katovi tridsať zlatiakov 
ako odmenu, že ho popraví."

Morus mal pravdu. Nikto zo zemských pútnikov 
nie si je istý, či ujde večnému zatrateniu a do
siahne spásu. Iba duša mučeníka, ktorý z lásky 
k Bohu podstúpi smrť pre vieru, ani holubica letí 
rovno pred tvár božiu. To je neomylná viera celej 
Kristovej Cirkvi. Preto je takým vyznačením mu
čenícka smrť, preto by ju veriaci kresťan bol ho
tový vyvážiť zlatom.

Ale krátky rozum veliteľa nedovidel poza závoj 
hmatateľných vecí. Neporozumel ani odsúdenca 
a tak dlho doliehal naňho, kým ten nepopustil a 
neprezlielcol sa do drsného vlneného odevu. Iba 
na uspokojenie väzňa sľúbil veliteľ, že ani kata 
neobíde zlatiak.

Ako v žalári, netratí náš svätý duchaprítomnosť 
ani na krátkom úseku poslednej zemskej púte. 
Cesta k popravisku nezmyje mu s tvári pokoj
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a jas. Ba ešte aj na lešení žartuje, a keď čítame 
opis jeho smrti, bezmála zapochybujeme, či sme 
ozaj na popravisku.

Ale aká skromná, svätá to žartovnosť! Veď aj 
Morus si je vedomý, že ide zomrieť a iba nad- 
príroda, volajúca k novému, nadzemskému životu, 
uľahčuje mu skok z časnosti do večnosti. S istotou 
víťaza, dobehujúceho k cieľu, kráča Morus akosi 
ľahostajne v ústrety katovskému meču.

A predsa od sprievodu vanie duch smrti. Na 
zástup padá voľačo plačlivého. Darmo, všetko sa 
cíti v blízkosti odsúdenca. Povedľa Moruša ide 
odmeraným krokom mlkvy veliteľ väzenia a za 
ním stráž. Odsúdený sám sviera v rukách čer
vený krížik a časom zdvihne pohľad k nebu. 
Modlí sa ..  .

Iba zástup ho chvíľami mýli. Niektorí, najmä 
jeho osobní nepriatelia, až bezočivo vykrikujú na 
neho. Akási pochabá ženská, ktorá bola prehrala 
uňho pravotu, sprevádzala ho vreskom, že ju od
súdil nespravodlivo. Žalárom zoslabený Morus 
zdvihol hlavu, zahľadel sa na ženu a povedal:

„Pani, pamätám sa dobre na vašu vec . . .  A mô
žem vám povedať toto: keby mi prichodilo súdiť 
o vašej veci dnes, keď sa odoberám pred strašné
ho sudcu neba a zeme, vyniesol by som ten istý 
rozsudok."

No podobných bezcitníkov bolo málo. Väčšina 
trpela s ním a hlasno ho prosili o modlitby. Smelší 
sa mu hádzali k nohám a modlikali, aby orodoval 
za nich v nebi. Mučeník im sľubuje, že nezabud
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ne . . .  Taká bola nálada v ľude. Zväčša vycítil, že 
Morus zomiera nevinne.

Našla sa v zástupe aj súcitná duša, ktorá po
dávala odsúdencovi pohár s vínom. Morus sa 
poďakoval, ale ho neprijal. „Kristus Pán", po
dotkol „nepil pri svojom umučení víno, ale ocot 
a žlč." Muky svojho majstra má aj teraz na mysli 
a v nich hľadá posilu.

Konečne bol pri lešení. Videlo sa mu asi trochu 
neisté, lebo žartovne oslovil jedného z pomocní
kov: „Prosím vás, priateľu, pomôžte mi vydriapať 
sa hore. Dolu sa už pousilujem skotúľať sám."

Keď už bol na lešení, obrátil sa k ľudu. Myslel, 
že krátka odobierka nebude sa protiviť sľubu, 
ktorý dal ráno kráľovskému poslovi. Ale kat, 
ktorý zbadal jeho úmysel, pripomenul mu kráľov 
rozkaz a náš mučeník iba krátko zvolal, že zo
miera ako verný sluha Boha a kráľa, a to v pravej 
viere rímsko-katolíckej.

Potom si kľakol a zpamäti pomodlil sa päťde
siaty žalm kajúceho kráľa Dávida „Zmiluj sa nado 
mnou, Bože . . Keď bol s modlitbou hotový a sa 
zdvihol, pristúpil k nemu kat a prosil ho za od
pustenie. Morus ho objal, bozkal na líce a nežne 
mu povedal: „Dnes mi preukážeš najväčšie dob
rodenie, aké len môže preukázať smrteľník svoj
mu bližnému. Buď spokojný a neboj sa vyplniť si 
povinnosť! Len daj pozor, aby si si nepokazil 
meno, lebo mám krátky krk a mohol by si seknúť 
pomimo."

A keď videl, že kat sa mu chystá zaviazať oči,
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povedal mu krátko: „To si urobím sám”, a vlast
ným ručníkom ovil si hlavu. Potom prikľakol ku 
klátu a položil naň hlavu. Ešte raz kývol katovi, 
aby poshovel, kým si zaistí pred sekerou bradu, 
„lebo”, poznamenal, „aspoň tá sa nedopustila veľ- 
zrady”, a čakal smrtný úder.

*

O chvíľku odfŕkla mučeníkova hlava zpod za
krvavenej sekery a bezduché telo rozvalilo sa na 
dejisku. Tam ležalo pred zrakmi neveriacich zá
stupov. Nešlo im do hlavy, že je  už koniec. Koniec 
s bývalým lordom-kancelárom. Očakávaly viac. 
Aspoň toľko, že ich niekdajší miláček bude ne- 
dostižný aj na popravisku. 2e svoj triumf vryje 
do pamäti všetkých, aby sa naňho nezabudlo na 
večné veky. A on nič! Nerobí na javisku výjavov. 
Neprezrádza nič neobyčajného. Tak by uhádol 
zomrieť každý, súdi rozčarovaný dav, a rozchádza 
sa domov. Nepochopil, že náš veľký hrdina ne
potrebuje divadelných póz a že stačí, aby o jeho 
nedostižnosti rozprávala holá poprava, ktorú pod
stupuje pre Boha tak zrejme, ako zrejme preňho 
žil.

A práve pre tú prostotu, pre ktorú boli sklamaní 
nad Morušovou smrťou vtedajší zvedavci, tým 
väčšmi žiari jeho tichý triumf v očiach našich. 
Lebo tak spokojne, veselo a velebne môže zomrieť 
iba katolícky človek, ktorý až do poslednej žilky, 
svalu a nervu verí, že nehynie celkom, ale že ho 
po smrti čaká nový, plnší, radostnejší život.
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Morus v y k r v á c a l .
Tí, čo žíznili po jeho krvi, mohli už spokojne 

spať, ak im dala spať spáchaná vražda. Lebo 
vraždy sa dopustil krá! na nevinnej obeti, čo ju 
aj obalil kepienkom súdnej spravodlivosti. Za
vraždil toho, ktorý údajne kalil jeho šťastie. 
Úbohý, krátkozraký kráľ!

Morus v y k rv áca l. . .
Jeho bezhlavé telo vyprosila si dcéra Margita 

a dôstojne ho pochovala. Ale hlavu čakala ešte 
aj po smrti pohana. Vypichli ju na londýnsky 
most, kde za dva týždne mala byť výstrahou 
okoloidúcim. Potom ju maly pohltiť kalné vody 
Temže.

Ale smelá dcéra zachránila aj ctihodnú hlavu 
otcovu pred potupou. Vyprosila si ju od strážnika, 
skryla a neskôr uložila k ostatnému telu. Smelosť 
odpykala šľachetná dcéra niekoľkodňovým väze
ním, ale zachránila Cirkvi vzácnu relikviu.

Morus v y k rv áca l. ..
Nad jeho popravou pobúrilo sa svedomie celej 

Europy. Najmä učených kruhov humanistických 
zmocnilo sa oprávnené rozhorčenie. Starý Eraz
mus, jednou nohou už tiež v hrobe, trpko opla
káva priateľa, a Henricha VIII. prirovnáva 
k  ukrutnému Nerovi, ktorý dal zavraždiť svojho 
vychovávateľa Seneku. Iný učenec otvorene na
písal, že Morus vykrvácal iba preto, lebo neschva
ľoval spustlosť kráľa a jeho okolia. To isté musí 
uznať aj dnes každý nepredpojatý dejepisec.
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POZNÁMKY

A)

D oplnkom  pripojm e osudy osôb, užšie spojených  
s osudm i nášho bohatiera, a aspoň letkom  poukážm e na 
pram ene života a diela M orusovho.

Dcéra Margita, aby sme začali m iláčkom  nášho svätého, 
žila iba deväť rokov po otcovej poprave. S telom  otcovým  
zachránila aj m nožstvo otcových spisov, najmä listov, 
ktoré sú spoľahlivým  prameňom pre M orusovho životo- 
piscu. Zomrela r. 1544 po šťastných šestnásť rokoch m an
želského života.

O vdovelý R oper dožil sa vysokého veku. Po svojom  
vytrezvení z bludárskych novôt stal sa horlivým  k ato lí
kom a asi dvadsať rokov po M orušovej sm rti napísal 
svokrov životopis, „aby sa na lorda-kancelára nezabudlo  
celkom ” , ako sám vraví v úvode. Jem u ďakujeme aj my, 
že m ôžem e tak hlboko nazrieť do tajností každodenného  
života nášho svätého.

Syn Ján podal sa na otca. Keď aj n ie v učenosti a 
m údrosti, predsa aspoň v stá losti v  katolíckej viere. K rát
ko po otcovej poprave vyzvali aj jeho, aby prisahal na 
suprem át anglického kráľa. A le odoprel, povzbudený prí
kladom  hrdinského otca. Zavreli ho preto do Towera, kde  
údajne skončil podobne ako jeho rodič. Jánov vnuk T o
máš, hrdý na svojho pradeda, sosbieral neskôr podanie  
o živote a sm rti H enrichovho lorda-kancelára a životo
pisec Morusov musí si povšim núť aj jeho práce.
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Čeľaď ťažko postihnutej rodiny M orušovej rozutekala  
sa po A nglicku, ba m nohých zahnala búrka prenasledo
vania až na pevninu. V  cudzine rozprávali podrobnosti 
zo života svojho chlebodarcu katolíckem u kňazovi Staple- 
tonovi. T en to všetko spísal a vydal na večnú  pamäť 
krvavých prvotín  anglického prenasledovania katolíkov.

Prvým  životopiscom  M orušovým je vlastne jeho priateľ 
Erazmus Rotterdám sky. V listoch europským  známym  
často spom ína Moruša. Najmä list z roku 1519, písaný  
nem eckém u hum anistovi U lrichovi H uttenském u, ktorý  
bol zvedavý na autora U tóp ie, je zhustenou charakteristi
kou nášho svätca. Hodno tu z neho podať Morusov von
kajší portrét. Podľa Erazma Morus je strednej postavy, 
ale širokej telesnej konštrukcie. Má úzku bradu, oči mod- 
rosivé. Výraz tváre priateľský, m ilý, hotový k žartu. Na 
če le  n ieto  chmár, na ústach zatrpklosti. Pravé p lece no
sieva vyššie, najmä pri chode . . .  Postava prejavuje bez
starostnosť o výstup. V  jed le nepreberá; jedáva hovädzie  
mäso, solené ryby a čierny chlieb; má rád m liečne po
krmy, ovocie, vajcia. P ije troška piva alebo vodu, iba 
zo zdvorilosti dotkne sa vína z kolujúcej čaše . . . R eč má 
jasnú, hlas prenikavý, ale n ie strojený. Je slabý spevák. 
O blieka sa jednoducho, nenosí svoju zlatú reťaz, nedbá 
na form ality a má rád rovnosť a voľnosť. Priam  nenávidí 
hry s loptou, hazardné hry a karty.

Potom  Erazmus práve tak m ajstrovsky kreslí Morusov 
duchovný portrét, s ktorého sme v tekste odkopírovali 
hlavné ťahy.

T ieto  pram ene použili aj novší životop isci kancelára  
Moruša, najmä N em ec Rudhart v d iele vydanom  r. 1852  
v Ausburgu, a najnovšie A ngličan D aniel Sargent a Fran
cúz H enri Brem ond, obaja vynikajúci popisovatelia  a 
analyzátori života a diela M orusovho. Ich práce boly hlav
ným pram eňom  m ateriálu aj pre naše dielce.

H istoricky úplne spoľahlivým  a až do podrobností pre
pracovaným  životopisom  je životné d ielo  anglického  
učenca R. W. Chambersa, vydané prvý raz roku 1935
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a prevzaté do známej bedfordskej dejepisnej šerie. Toto  
dielo  dostalo sa m i do rúk až keď už prítom ná práca bola 
hotová a bol som veľmi rád, že som podľa neho m ohol 
m nohé m iesta overiť, ba priam opraviť, prepracovať a 
doplniť.

B)

A ešte slovko o udalostiach na kráľovskom dvore lon
dýnskom  po sm rti M orušovej. Ž ivot na naklonenej p loche  
naberal na rýchlosti. Ešte vo väzení bol sa dopočul Morus 
o rozpustilostiach a neviazanosti, ktorá sa tam udom ác
nila. Raz pri návšteve pýtal sa dcéry, čo nového v krá
ľovskom paláci a čo robí nová kráľovná.
. „O tče, ešte nikdy som neslýchala o toľkej bujnosti. Na 

kráľovskom  dvore je iba tanec a hra a zábava.”
Nízka náruživosť chcela sa teda vyblázniť. A le Morus 

nezávidel. Predvídal, ako sa to všetko skončí. „Margitka, 
s nesm iernou bolesťou m yslím  na skazu, do ktorej sa rúti 
tá úbohá stvora. V eselí sa a tancuje, a hrá sa s našim i 
hlavam i ani s loptam i. A le onedlho od letí hlava aj jej.” 

Prorocké slová M orušové sa splnily . A ni nie rok po 
sm rti nášho bohatiera, a kráľ bol už nasýtený. Možno 
samému sm yselném u kráľovi zhnusila sa bezúzdna krá
ľovná. Ú dajne pre nevernosť dal ju odsúdiť na smrť 
a v máji r. 1536 vykrvácala pod katovským  m ečom . A ne
dožičil jej spokojného odpočinku ani v  hrobe. K rátko po 
poprave vynášal Cranmer z kráľovho rozkazu rozsudok, 
že m anželstvo s A nnou bolo neplatné a že jej dieťa A lžbe
ta nemá práva na trón. Ono, predsa len  vyšla najavo 
pravda, ktorá bola začiatkom  utrpenia nášho svätého.

Kráľa nevypustila náruživosť z pazúrov do sm rti. Jeho 
život zostáva veľkou škvrnou anglických dejín. K to sa 
len  trochu opovážil posúdiť jeho kráľovské vrtochy, alebo 
sprotiviť sa jeho bezbožným  nariadeniam , skončil bez 
m ilosti na šibenici alebo na popravisku. Kráľovné a kn ie
žatá, šľachtici a mešťania, kardináli a biskupi, kňazi a
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rehoľníci, všetko rovnako zom ieralo na jeho pokyn. P očet 
jeho obetí nepoznám e presne. Jedni dejepisci spom ínajú  
do tisíc, in í až vyše sedem desiattisíc. Tower bol od čias 
H enricha V III. čo raz červenší od krvi obetí nastávajú
ceho dvestoročného prenasledovania Cirkvi v A nglicka,

Tých poddaných, čo zostali nažive, zn ičil kráF mravne. 
Pod kancom  života priznáva sám, že v jeho krajine n ieto  
lásky k bližném u a že nikdy ešte nebol ani jeden kresťan
ský národ taký nevším avý a bezočivý voči Bohu, ako 
práve jeho poddaní. A le také m uselo byť ovocie hriechu; 
Vyhnatá láska nevrátila sa do anglickej spoločnosti ani 
neskôr a anglikáni usilujú sa ju nahradiť spoločenskou  
zdvorilosťou a shonom  za blahobytom  na zem i. Pravda, 
je to veľm i slabá náhrada za prem árnenú večnosť.

H enrich V III. dokončil výstrednú zem skú púť v nocí 
z 27. na 28. januára r. 1547, v 56. roku života. Smrť jeho  
bola smrťou hriešnika a jeho obete zom ieraly šťastlivejšie 
na popravisku, než on v šuštiacom  hodvábe.

C)

S M orušovou smrťou začína sa aj jeho oslávenie. V Lon
dýne nezom iera jeho pam iatka. P opularita lorda-kance
lára, ktorý chcel byť v prvom rade služobníkom  božím  
a len  potom  sluhom  kráľa, bola priveľká, než aby sa dala 
ubiť tyranom . Len čo sa m ohli londýnčania slobodnejšie  
obzrieť, s úctou a obdivom  spom ínali si na svojho mi
láčka. V  pam äti londýnskej tradície musel byť Morus 
skutočne jedinečným  hrdinom , lebo len tak sa dá vysvet
liť, že anglickí dram atici z konca X VI, stor., m edzi k to
rými hol aj sám Shakespeare, zdram atizovali život a smrť 
Sira Tomáša Moruša. V  hre, hoci písanej pre publikum  
zväčša už protestantské, kreslí sa Morus ako „anglický  
ideál sm elého, rázneho, poctivého, sym patického, humo
rom prekypujúceho štátnika” . A  autor ústam i londýnskej 
ženy, dávajúcej M orušoví sbohom na jeho poslednej: ceste.
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.dôrazne pripom ína, že „chudobný nemal nad Moruša 
nikdy lepšieho priateľa.” Londýn ho teda ešte vždy m i
loval.

Morušová pam iatka nezom iera ani na kontinente.
V očiach vždy ukrutnejšie prenasledovaných katolíkov  
bol Morus od prvej chvíle m učeníkom . U čen í literáti, ako 
kardinál P ole  a Morusov životop isec M ikuláš H arpsfield , 
nazývajú ho „náš vznesený nový kresťanský Sokrates” . 
O statní uctievajú si v  ňom hrdinského kresťanského vy- 
znavača a Rím stálou pozornosťou odpláca svojm u mu
čen íkovi jeho lásku a prítulnosť. P avol III. čoskoro poctil 
Moruša spolu s biskupom  Fisherom  slávnostnou rečou  
a už Gegor X III. dovolil uctievať ich pozostatky. B ene
dikt XIV. ich znova obsypal chválou a pripravil L evovi 
X III. cestu k ich blahorečeniu.

Po tom to akte čakalo sa na odpoveď z neba, na zázra
ky, aby sa m ohlo prikročiť k slávnostnej kanonizácii. A le  
Morus m lčal. Skoro by sm e povedali, že tento večný pod- 
kladač nôh, ako ho výstižne nazval jeden z jeho obdivo
vateľov, podkladal nohy aj pápežom . K onečne pápež  
Pius XI. slávnostne vyriekol, že je nadovšetko jasná prí
čina sm rti oboch m učeníkov, smrť za katolícku vieru, 
dišpenzoval oboch od zázrakov a 19. mája 1935 sláv
nostne vyhlásil za svätých. Sú to prví kanonizovaní A ngli
čania od osudného X VI. storočia.

So svätožiarou vracia sa Morus dom ov a pomáha topiť 
Fady anglikánskych sŕdc. R ozum iem e, že protestantským  
dejepiscom  nie je Morušová postava sym patická, robí im 
ťažkosti, a H enrichov kancelár im je nepochopiteľným , 
plným  kontrastov alebo nanajvýš renezančným  učencom  
liberálneho typu. No, n iektorí z nich sa už povznášajú  
nad všetky predsudky a jeden nedávno otvorene nazval 
Moruša najčnostnejšou postavou, akú kedy anglické krá
ľovstvo zrodilo. Je to vlastne kanonizácia s protestantskej 
strany.

A tak Morus ožíva aj v protestantskom  A nglicku. Je 
„hrdinom , na ktorého je A nglicko hrdé” . Nábožensko-
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sektársky fanatizm us ustupuje vždy viac a viac pravde 
a príťažlivá postava hum anistu-m učeníka prekleňuje prie
pasti m edzi protestantm i a katolíkm i, stavia očividné  
m osty pre vzájom né sb líženie. Dal by B oh, že by krv 
tohoto  m učeníka za jednotu —  jednotu  celého kresťan
ského sveta s Rím om  —  bola obrodným sem enom , z k to
rého by vyrástol nový anglický kresťan: veriaci a znova 
m ilujúci svoju dávnu m atku, Cirkev.
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