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ÚVOD 

Vývoj kresťanstva v Anglicku. 

Dejiny kresťanskej Cirkvi v Anglicku začaly v sa 
r. 597, keď pápež Gregor Veľký poslal do Kentu sv. 
Augustína i s viacerými mníchmi, aby obrátili An-
glosasov. Ich úspech bol okamžitý. Utvorila sa cirkev-
ná organizácia, zpočiatku. slabá, ktorá sa vyvíjala 
často podľa politickej situácie. Väčšie spory medzi 
Cirkvou a štátom vznikly v XI. storočí pre otázku 
investitúry. Sporným bodom bola neskôr otázka me-
dzí právomoci cirkevnej a laických súdnych dvorov, 
ktorá vyvolala zápas medzi H enrichomjl. (1155 
—1189) a arcibiskupom éanterburským T o m á š o m 
B e ck e tom. Spor sa skončil kompromisom. Bol 
to vlastne úspech Cirkvi. Protipápežské zákonodar-
stvo zmarilo, sa často akýmsi tajným dojednaním ko-
runy a Cirkvi. Preto však rástla nespokojnosť. John 
Wy.cl i f f e (zomr. 1384) písal proti pápežskej, moci 
a hnutie, ktoré započal, požadovalo zároveň doktri-
nálnu zmenu a sociálnu reformu. Toto hnutie bolo 
potlačené štatútom „D e h a e r e t i c o c o m b u -
r e ň d o", čím si koruna získala podporu duchoven-
stva. 

H e n r i c h VIII. (1509—1547) stretol sa s od-
porom Ríma vo veci svojho rozvodu, načo mobilizoval 



verejné cítenie proti jestvujúcemu systému cirkev-
ného zriadenia. R. 1533 prerušil styky s Rímom, zru-
šil kláštory (1536—1539) a duchovenstvo nútil, aby 
ho uznalo „za jedinú a vrcholnú hlavu anglickej cir-
kvi na zemi". Zmenu doktríny si však neželal. Okol-
nosti boly preňho prisilné. Po jeho smrti krajina sa 
zmietala častými revolučnými zmenami a reakciami 
náboženských strán. Jediné, čo sa za vlády Henricha 
VIII. urobilo, bolo vydanie 10, neskôr 6 Článkov, vy-
medzujúcich náboženský postoj. Vcelku boly kato-
lícke. Za Henrichových nástupcov sa reformné hnu-
tie vzmáhala. Za vlády jeho syna Eduarda VI. 
(1547—1553) bola sostavená Všeob ecná m o d t i -
t e b n á knižka, práca to C r a n m e r a, L a t i -
m e r a a R i d l e y h o, ktorá spolu s 39 Článka-
m i v iery zostala navždy kritériom kresťanskej or-
todoxie.v anglickej cirkvi. Zmena náboženskej orien-
tácie nepreviedla sa však bez dlhotrvajúcich bojov, 
ktoré zaplnily skoro celé XVII. storočie. Katolícku 
reakciu viedli hlavne škótski Stuartovci, Na čas do-
stáva sa k moci revolučná strana puritánov (1649— 
1660): Republik a, C r omw ell a Mil t o ^kto-
rej jestvovanie dátuje sa už od r. 1567 a ktorej cie-
ľom bolo odstrániť z anglickej Cirkvi episkopátne 
zriadenie a všetky rituály a ceremónie, ktoré připo-
mínaly ešte, vždy »odporných« pápežencov. Puritáni 
boli orientovaní kalvinisticky a zaviedli prísne pres-
byteriánske zriadenie. Ale návratom K a rola II. 
na trón (1660) skončila sa ich vláda a anglikánska. 



cirkev bola zas obnovená. Nastalo však obdobie -pre-
nasledovania protivníkov anglikanizmu, čo vyústilo 
v revolúcii (1688), ktorá priniesla T o l ér ačný zá-
kon (1689). Revolúcia otriasla aj názorom o bož-
skom dedičnom práve kráľov. Skupina tzv. bezprísaž-
ných (nonjurors) nemohla prisahať vernosť kráľovi. 
Po tomto vybúrení náboženských sporov prichádza 
dlhší pokoj, akási letargia. Do tohto ovzdušia vnáša 
nového ducha evanjelizujúca práca Johna Wes-
ley ho (1703—1791). Nechcel sa vymknúť z rámca 
anglikánskej cirkvi, ale pre odpor so strany ducho-
venstva, ktoré videlo nerado jeho činnosť v záujme 
prehĺbenia náboženského života, opustil cirkev a zalo-
žil novú sektu, ktorej členovia sú známi pod menom 
metodisti. R; 1833 J oh n K ebl e sa vzoprel proti li-
berálnym útokom vo svojej kázni o „národnom odpad-
líctve". To dalo vznik novému — Traktátskemu hnu-
tiu, ktoré sa vyvinulo zo skupiny Vysokej cirkvi (High 
Church) v Oxforde. Cieľom hnutia bolo dosadiť znova 
sjednotenú základňu, a, sviatostnú doktrínu cirkvi. 
Prúd) traktátov a spisov náboženského rázu vzbudil 
novú horlivosť á akýsi rozruch;"najmä keď niektorí 
z vodcov hnutia (N e w man) prešli k Rímu. Obnova 
polemiky priniesla nový. život do anglikánskej cirkvi. 
Túto náboženskú fázu opísali dobre, ako estetický 
vývoj pod vplyvom takzvaného romantického hnu-
tia v básnictve a v umení. 

Zatiaľ čo výsledkom Oxfordského hnutia 
bol na jednej strane Newmanov odchod k Rímu, na 
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druhej strane Puseymusa podarilo s pozostalými 
členmi zriadiť takzvanú anglokatolícku cirkev upro-
stred anglikánskej cirkvi. Anglokatolíci sa pripojili 
k rímskej cirkvi rituálom a doktrínou, ale odopreli 
vernosť pápežovi. Okrem toho vznikla aj takzvaná 
„Širolčé cirkev" (Broad Church), ktorú viedli K i n g-
sley a Dr. Arnold. Hoci si vo vyznávaní dogiem 
a vo výklade príkazov žiadali širšiu voľnosť, v za-
chovávaní organizačnej jednoty vlastnej cirkvi boli 
jednako veľmi úzkostliví. 

Prítomnú históriu anglikanizmu vo Veľkej Bri-
tánii tvoria boje rozličných skupín uprostred angli-
kánskej cirkvi, ale hlavne medzi anglokatolíckou a 
evanjelickou stranou alebo, ako sa im ináč hovorí, 
medzi Vysokou a Nízkou cirkvou (High a Low 
Church). Náchylnosť anglokatolíckej skupiny „sme-
rom k Rímu" bola koncom minulého storočia taká 
silná, že r. 1904 Parlament určil komisiu, aby skú-
mala otázku cirkevnej disciplíny. Zo zprávy komisie 
vzniklo hnutie pre revíziu Knihy všeobecných mo-
dlitieb, ktorá pochádza z čias Karola II. (1662). Revízia 
mala priviesť Knihu do súhlasu s novodobými požia-
davkami. Revízia modlitebnej knihy tvorí význam-
nú udalosť v súčasnej histórii anglikanizmu. O zmene 
sa rozhodovalo r. 1927—1928. Dolná Snemovňa síce 
novú formu dvakrát zamietla, ale s obmedzeniami 
sa predsa začala používať. 

Anglikánska cirkev má v Anglicku a vo Walesi 
43 diecéz, spravovaných 76 biskupmi. 30 diecéz tvorí 
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provinciu Canterbury a trinásť diecéz provinciu York. 
V y s o ká c i r k e v (High Church) je skupina v 

anglikánskej i cirkvi. Tento názov: sa začal užívať 
v XVIII. storočí, hoci strana Vysokej cirkvi má svoj 
pôvod v XVII. storočí v Laudovej škole, ktorá vyzná-
vala, že podstatným prvkom cirkvi je episkopát, a 
mala povedomie súvislosti s prvotnou cirkvou, ktoré 
chýbalo iným protestantským spolkom. Vkus pre ce-
remónie mnohí považovali — popri episkopátnom 
zriadení a apoštolskej následnosti — za romantický 
pozostatok. Vývojom „Vysoká cirkev" znamenala 
toľko ako „Tory". Oxfordské hnutie v XIX. storočí 
oživilo názory Laudovej školy. Novšou formou „Vy-
sokej cirkvi" je anglo-katolícka strana v anglickej 
Cirkvi. • • .. .-••:"••• 

Ň í zka cirkev (Low Church) je skupina v an-
glikánskej cirkvi, takzvaná: evanjelická. V protivé 
k Vysokej cirkvi snaží sa zachovať učenie a zvyklosti 
protestantskej reformácie. 

N á b o ženské člán k y anglikánskej cirkvi. 
Odchod Anglicka od rímskej cirkvi (1533) vzbudil 
u mnohých nádej na podstatné zmeny v doktríne. 
Kráľ Henrich VIII. nemienil to však splniť. R. 1535 
vydal 10 Článko v, ktoré urobily iba malé konce-
sie želaniam reformátorov. R. 1539 bol vydaný štatút 
o 6 Článkoch s úmyslom, aby zastavil šírenie protes-
tantských ideí. 

6 Č lánkov je názov štatútu, vydaného r. 1539 
na naliehanie Henricha VIII., ktorý bol poplašený r e-



/ormnou snahou anglických protestantov. Tieto Člán-
ky utvrdily postavenie anglickej cirkvi na 6 základ-
ných doktrínach: 1. viera v transsubstanciácíu 2. pri-
jímanie pod obojakým spôsobom je nepotrebné 3. ce-
libát pre kňažstvo 4. treba zachovávat čistotu, keď 
sa na ňu prisahá 5. súkromné omše sú dovolené 6. 
ušná spoveď je potrebná, ľ 

Arcibiskup Cranmer sa silne staval proti nim, ale 
kráľ zlomil všetok odpor. Tresty za priestupky proti 
týmto Článkom boly veľmi prísne; a nevera v trans-
substanciáciu bola trestaná upálením zaživa. Roku 
1547 za Edwarda VI. boly zrušené. 

39 ČI á n kov anglickej cirkvi je opísaných v 
ich záhlaví ako „Články, na ktorých sa dohodli arci-
biskupi a biskupi obidvoch provincií a celé duchoven-
stvo na Shromáždění v Londýne v r. 1562, aby za-
bránili rozdielom v náhľadoch a aby ustálili vyznáva-
nie pravej viery". Ich história sa začína však skôr. Po 
smrti Henricha VIII. zostala vláda zeme v rukách, 
skupiny šľachticov, z ktorých skoro všetci favorizo- • 
vali reformné doktríny. Zmeny v učení a v praxi 
cirkvi sa rýphle množily. R. 1549 zmocnil Parlament 
kráľa, aby ustanovil komisiu, ktorá by sostavila cir-
kevné zákony. Komisia z r. 1551 skladala sa z 8 bis-
kupov, 8 teologov, 8 právnikov a 8 laikov. Táto ko-
misia sostavila 42 článkov, ktoré boly uverejnené 
kráľovskou mocou r. 1553. Za kráľovny Márie bol 
článkom odobratý •• súhlas a boly zavrhnuté. Ale za 
kráľovnej Alžbety reformné hnutie znova ožilo, bolo 
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však umiernenejšie. Neskôr Shromaždenie preskú-
malo články a ich počet snížilo na 39. R. 1604 dostaly 
tú formu, v ktorej sa používajú dnes. V minulom sto-
ročí zúril spor o ich povahe a smysle. Niektorí sa po-
kúšali vykladať ich. ako usporiadaný súhrn boho-
slovia, ale je jasné, že boly zamýšľané pre zvláštnu 
potrebu a že majú vlastnosti kompromisu v každom 
smere. Sú hlavne záporné, odsudzujú „bludy" stre-
dovekej cirkvi a určitých z protestantských siekt. Tó-
nom sú vcelku kalvinistické, ale na.ich vrcholnú pruž-
nosť poukazoval dobre Newman a iní. Newman sa vo 
svojom slávnom 15. Traktáte pokúsil dokázat, že ne-
odporujú vôbec Tridentským výnosom. 

Katolícka emancipácia v Spojenom 
kráľovstve (Änglicko, Škótsko) a v Írsku znamená 
oslobodenie od obmedzení, ktoré bolo povolené rím-
skokatolíkom. Po reformácii rímski katolíci v obi-
dvoch kráľovstvách boli obmedzení a sužovaní mno-
hými trestnými úpravami. Zákonodarstvo za vlády 
kráľovnej Alžbety (1558—1603) malo ten cieľ, aby 
potlačilo rím.-kat. kňažstvo a verejné katolícke po-
božnosti v Anglicku. Smýšľanie proti katolíkom ne-
bolo všeobecne zlé. Až keď sa dvaja poslední Stu-
artovci (Karol II. 1660—1685 a Jakub II. 1685—1686) 
pokúšali o absolutizmus a keď sa zdalo, že protestan-
tizmus je ohrozený, potom sa trestný kódex proti ka-
tolíkom veľmi sprísnil. Zákonom o teste (1673) vy-
žadovalo sa od držiteľov verejného úradu, aby pri-
jali anglikánsku sviatosť a aby odvrhli doktrínu o 
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traňssubstanciácii. R. 1678 bol zákon rozšírený na Čle-
nov obidvoch snemovien; a zákon z r.1700 vyžadoval 
od všetkých rímskych katolíkov nad 18 rokov, aby 
prisahali vernosť a na svrchovanost a aby zavrhli 
transsubstanciáciu a uctievanie svätých pod trestom 
znemožnenia dediť alebo kupovat zeme; Odbavovanie 
a počúvanie omše bolo v Anglicku pre cudzinca zlo-
činom a pre domáceho velezradou. Rímskym katolí-
kom nebolo dovolené kupovat zeme a osoby, vycho-

•vané v rímskej viere, nemohly dediť majetok. V Ír-
sku mohol najbližší protestantský príbuzný bez cere-
mónie zbaviť rímskeho katolíka • vlastníctva nad ze-
mami. Rímskym katolíkom nebolo dovolené mat do-
konca ani dozor nad rímskokatolíckymi deťmi. R. 
1780 bol vplyvom Sira G e o r g e S a v ill e a vy-
nesený zákon, ktorý odstránil najostrejšie z týchto 
úprav v prípade tých rímskych katolíkov, ktorí by 
sa podrobili určitému j testu. Tento test vyžadoval 
poprenie rozličných doktrín, podvratných pre štát, 
ako sú: že netreba zachovávať slovo, dané bludárom; 
že exkomunikovaných kráľov možno svrhnut s trónu 
alebo odsúdiť na smrt a že pápež má všetku časovú 
súdnu moc v Anglicku. Platnosť tohto zákona nepo-
darilo sa však rozšíriť aj na Škótsko. R. 1791 vyniesli 
iný zákon, ktorý ešte viac uľahčoval rímskokatolícke 
bremeno; á r. 1792 bol rozšírený aj na Škótsko. 
Medzitým agitácia medzi írskymi romanistami pre 
zaistenie podobných koncesií nebola nijako úspešná, 
hoci tu boly zákony najprísnejšie. Nespokojnosť po 
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predbežných smierlivých pokusoch vypukla konečne 
v povstaní z r. 1789. R. 1824 bolo pôsobením O' Con-
n e 11 a utvorené Rímsko-katolícke sdruženie, podně-
cované faktom, že mnohé z reforiem, ktoré boly sľú-
bené, aby sa r. 1801 uskutočnila Jednota Anglicka 
a Írska, sa nepreviedly. R. 1829 prišiel Vojvodca 
z W éllingtonu, hoci s nevôľou, k uzáveru, že 
pok,oj i) ríši by bol v nebezpečenstve, ak by sa neod-
stránily mnohé obmedzenia. Tak sa vyniesol zákon 
o Katolíckej emancipácii, za ktorým prišiel v tom 
istom roku Zákon o uľahčení katolíkom. Týmto sa 
dostalo rímskym katolíkom právo byt členmi obi-
dvoch snemovien a umožnil sá im prístup 1c väčšine 
úradov. Ešte i dnes však rímsky katolík nemôže byt 
voVeľkej Británii vládcom, regentom, Lordom kance-
lárom, Lordom strážcom alebo Lordom vysokým ko-
misárom škótskej cirkvi. . 

John Henry Newman (1801—1890), anglic-
ký kardinál, bol najstarším synom bankára Johna 
Newmana. Ŕ. 1816 vstúpil do Trinity College, Ox-
ford; o dva roky získal univerzitné štipendium a r. 
1820 dosiahol hodnosti Bacallaureat Artium: R. 1822 
priznali mu členstvo v Orielí, uznanom to stredisku 
oxfordského intelektualizmu; nasledujúceho roku tá 
istá pocta pripadla P u s e y m u. Keď r. 1826 New-
man dostal učiteľské miesto, stal sa členom Orielu 
Richa r d Fro u d e. Pomáhajúc Hawkinsoví 
k Orielskému prepošstvu, Newman bol ustanovený 
za vikára pri chráme sv. Márie v Oxforde, ktoré 



miesto Hawkins práve uvoľnil. Keďže Hawkins ne-
uznal »podstatne náboženský ráz« ich úradu, New-
man a Froude sa vzdali svojho členstva a vydali sa 
na cestu do cudziny, na Stredozemie a do Ríma, kde 
složili mnohé z krátkych básní, shrnutých potom, v 
Lyra Aposťolica (1834). Za tejto cesty, kým 
stál v úžine Bonifácovej, napísal Newman krásnu 
hymnu: „V e ď, milostivé Svetl o". Oxfordské 
hnutie sa dátuje od Newmanovho návratu domov. V 
júli 1833 rozhodol sa s Froudeom a s niekoľkými 
inými priateľmi a mysliteľmi podporovať celistvosť 
Modlitebnej knihy a obhajovať doktrínu o 
apoštolskej následnosti. V septembri tohože roku za-
čal svoje Traktáty pre časy a zároveň s ich. 
uverejňovaním vysvetľoval s kazateľnice chrámu sv. 
Márie tam vyslovené doktríny. Hlavný prameň tohto 
prúdu náboženského cítenia,: ktorý sa rozlial z Ox-
fordu do všetkých častí kráľovstva, treba hľadať v 
intenzívnom duchovnom presvedčení, v magnetickej 
a fascinujúcej osobnosti, v dychtivom intelektualizme 
a v zvláštnej dialektickej schopnosti Newmana, v 
tom čase vedúceho traktariána. Štúdium prvotných 
Otcov, A thanasia, Or i g en a a C lem en t a, 
monofyzitskej polemiky naplnily jeho myseľ najprv 
pochybnosťami o pravosti anglikanizmu. R. 1841 'za-
príčinil si búrku rozhorčenia 90. T r akt át o m, v 
ktorom dokazoval, že Články nezapierajú katoliciz-
mus. R. 1842 sa utiahol do Littlemore; r. 1843 zriekol 
sa dôchodkov z chrámu sv. Márie a zároveň odvolal 
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celý svoj predošlý nepriateľský kriticizmus voči rím-
skej cirkvi. Po troch rokoch kláštornej odlúčenosti v 
Littlemore bol r. 1845 prijatý do rímsko-katolíckej 
cirkvi. Vysvätili ho v Ríme r. 1846. Do Anglicka vrá-
til sa ako člen Kongregácie Oratória sv. Filipa Nery. 
Jeho skvelá a obdivuhodne vážna Apologia pro 
vita sua bola odpoveďou na ťažké a neopodstat-
nené osočovanie, ktoré proti nemu uverejnil Char-
les K in g sl e y v M a c millan o v o.m Maga-
zíne r. 1864. V nej autor líči svoj duševný vývoj 
s priamosťou, ktorá takej citlivej povahe musela byt 
protivná, ale ktorá musí navždy umlčať každého, 
kto pochybuje o priezračnej čistote jeho pohnútok 
alebo úprimnosti jeho zámerov. Z tejto Apologie je 
zjavné, že Newmana hnala od začiatku jeho koncep-
cia neomylnej cirkvi a že jedine túžba dosiahnuť alebo 
aspoň přiblížit sa k tomuto ideálu priviedla ho na to, 
aby svoju poslušnost preniesol na rímsku cirkev, kto-
rá sa mu zdala jediným »božským kráľovstvom« na 
tejto zemi. Tri'roky postenia, modlitby a meditácie, 
ktoré strávil v pomernej odlúčenosti v Littlemore 
(1842—1845), dostatočne naznačujú vážneho a hlbo-
kého ducha, v ktorom urobil tento krok. R. 1878 zvo-
lili ho za čestného člena Trinity a r. 1879 Lev XIII. 
povýšil ho na kardinála. Zomrel v Egbaston. Okrem 
svojich zásluh na poli náboženskej obrody získal si 
zásluhy aj v literatúre, kde pre svoj štýl patrí medzi 
veľkých majstrov anglickej prózy. 
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Hlavné diela kardinála Newmana: 
.Ariáni štvrtého storočia, 1833; 29 Traktátov k 

Traktátom pre časy, 1834—41; Lyra Apostolica, 1834; 
Vysvetlivky k Dr. Hampdenovým Teologickým ziste-
niam, 1836; Farské kázne, 6 sväzkov, 1837—42; List 
rev. G. Faussettovi o Určitých bodoch viery a praxe, 
1838; Prednášky o očistci, 1838; Kázne o veciach dňa, 

.1842; Prosté kázne, 1843; Kázne pred oxfordskou 
univerzitou, 1843; Cisterciánski svätí Anglicka, 1844; 
Essay o vývoji kresťanskej doktríny, 1845; Strata a 
zisk, 1848; Rozhovor, určený pre smiešané kongregá-
cie, 1849; Prednášky o určitých ťažkostiach, ktoré 
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sley a Dr. Newman, 1865; List rev. E. B. Puseymu 
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tácia o pobožnosti, 1893. 



Ľ ČASŤ 

História mojich náboženských náhladov 
do ľ. 1833. 

Možno ľahko pochopiť, akou veľkou skúškou je 
pre mňa písať túto históriu seba samého-, jednako sa 
nesmiem dať zastrašiť od úlohy. Slová „Secietum 
meum mihi" zvučia mi stále v ušiach; keď sa však 
ľudia blížia ku svojmu koncu, dbajú menej o odha-
lenia. A nie je ani najmenšou čiastkou mojej skúš-
ky predvídať, že moji priatelia po prvom prečítaní 
toho, čo som napísal, mnoho z toho môžu pokladať 
za také, čo sa nehodí môjmu zámeru; jednako mys-
lím, že .táto história, chápaná ako celok, prejaví sa 
takým účinkom, aký si želám, aby spôsobila. . ; 

B . 

Od malička ma vychovávali tak, že. som. s vel-
kou záľubou čítal Bibliu; kým som nedosiahol 15. 
rok, nemal som však nijakých sformovaných-nábo-
ženských presvedčení. Zrejme, svoj katechizmus 
ovládal som dokonale. .. , 

Potom, keď som vyrástol, napísal som si na pa-
pier spomienky o svojich náboženských náhľadoch 
a pocitoch v čase svojho detstva a chlapčenstva. 
Vyberám z nich dve, ktoré sú medzi nimi zároveň 

2 Obrana svojho života 
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najustálenejšie a majú vzťah k môjmu neskoršiemu 
presvedčeniu. 

V spomínanom papieri, napísanom alebo za vel-
kých prázdnin r. 1820, alebo v októbri r. 1823, po-
známky o mojich školských dňoch zaberaly v mojej 
pamäti miesto dostatočne vynikajúce na to, aby som 
ich pokladal za zaznamenania hodné. — „Zelával 
som si, aby „Arabské rozprávky"1 (Arabian Tales) 
boly pravdivé: moja obrazotvornosť pobehúvala za 
neznámymi vplyvmi, za magickými silami a taliz-
manmi.. . Myslel som, že život môže byť snom alebo 
ja anjelom-—a celý tento svet klamom, zatiaľ oo sa 
moji spolu-anjeli ukrývajú predo mnou hravou les-
ťou a klamú ma predstieraním hmotného sveta." 

Ďalej: „Keď som na jar r. 1816 čítal vetu z (Dr. 
Watts-ových) „Pozostatkov času",2 nadpisanú „Svä-
tí, neznámi svetu", toho obsahu, že 'v ich zjave alebo 
správaní nie je nič, čo by ich vyznačovalo' atď., atď., 
nazdával som sa, že hovorí o anjeloch, ktorí žijú vo 
svete ako by prestrojení". 
. Druhá poznámka je táto: „Bol som veľmi pover-

čivý, a nejaký čas pred svojím obrátením (keď som 
mal 15 rokov) zvykal som sa vždy prežehnávať pri 
vstupovaní do temnoty." > 

Tento zvyk musel som si osvojiť zrejme z daja-
kého vonkajšieho alebo iného prameňa; nemôžem 
si však vôbec domyslieť, z ktorého; a isteže mi nikto 
nikdy nevravel o predmete katolíckej viery, ktorú 
som poznal len podľa mena. Francúzsky učiteľ bol 
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émigié kňaz, ale stal sa proste terčom výsmechu, 
čím francúzski učitelia bývali v tých dňoch pričasto, 
a anglicky hovoril veľmi nedokonale. V obci bola 
jedna katolícka rodina, mysleli sme, že staré panny, 
poznal som však iba ich mená. Od niekoľkých ro-
kov som počul, že v škole sú jeden alebo dvaja ka-
tolícki chlapci; ale, hádam nám starostlivo bránili 
zvedief to, alebo vedomosť o tom nemala na naše 
mysle jednoducho nijakého účinku. Môj brat môže 
dosvedčiť, aká bola škola voľná od katolíckych ideí. 
Raz som bol v kaplnke na Warwick Street (Wár-
wick Street Chapel) so svojím otcom, ktorý, nazdá-
vam sa, chcel počuť dajaký hudobný kus,- všetko, čo 
som si odtiaľ odniesol, bola spomienka' na kazateľ-
nicu, na rečníka a chlapca, ktorý mával kadidlom. 

Keď som bol v Littlemore, prezeral som staré so-
šity zo svojich školských dní a medzi nimi som na-
šiel svoju prvú latinskú knihu veršov; na jej prvej 
strane bol obrazec, ktorý ma v prekvapení skoro 
olúpil o dych. Teraz mám. ten sošit pred sebou, práve 
som ho ukazoval iným. Svojím školáckym rukopi-
som napísal som na prvú stránku: „John H. New-
man, 11. februára 1811, Kniha veršov"; potom na-
sledujú moje prvé verše. Medzi slová „Kniha" ä 
„veršov" nakreslil som podobu vztýčeného, pevné-
ho kríža a vedľa neho je dačo, čo sa môže naozaj 
pokladať za náhrdelník, ale čo ja nemôžem vysvet-
liť inak, ako tak, že je to sled zavesených pátričiek 
s pripojeným malým krížom. V tom čase som nemal 
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ani celkom desať rokov. Myslím, že som dostal ten 
nápad z dajakého románu panej RadcliffovejValebo 
slečny Porterovej4, alebo z dajakého náboženského 
obrazu; ale zvláštne je, ako medzi tisícimi vecami, 
s ktorými sa stretá chlapcovo oko, predovšetkým 
práve tieto vryly sa tak do mojej mysle, že som si 
ich prisvojil takým zvláštnym spôsobom. Som si 
istý, že ani v kostoloch, ktoré som navštevoval, ani 
v modlitebných knižkách, ktoré som čítal, nebolo 
nič, čo by tie veci bolo pripomenulo. Treba si pripa-
mätaf, že kostoly a modlitebné knižky neboly y tých 
dňoch ozdobené, ako, myslím, sú teraz. 

Keď som mal 14 rokov, čítal som Painove5 trak-
táty proti Starému zákonu a bolo mi rozkošou roz-
mýšľať o tam prednesených námietkach. Čítal som 
aj niektoré z Humovych6 essayí; a vari Essay o zá-
zrakoch. Tak som to aspoň oznámil otcovi; ale mož-
no, že to bolo chva'stúnstvo. Aj si spomínam, že som 
si opisoval dajaké francúzske, vari Voltairove, ver-
še proti nesmrteľnosti duše, vraviac pritom k sebe 
samému dačo -takého „Aké ohavné, ale aké presved-
čivé". , ; 

Keď som bol 15-ročný (na jeseň r. 1816), odohrala 
sa vo mne veľká duševná myšlienková zmena pre-
svedčenia. Dostal som sa pod vplyv ustáleného vie-
rovyznania a do svojho intelektu prijal som dojmy 
o dogme, ktoré až doteraz milosťou božou neboly 
nikdy zničené alebo zatemnené. Nad a za rozhovory 
a kázne vynikajúceho, dávno mŕtveho muža, ktorý 
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bol ľudským prostriedkom tohto počatia božskej 
viery vo mne, stál účinok kníh, ktoré mi vložil do 
rúk, všetky z Kalvínovej školy. Jedna z prvých kníh, 
ktorú som čítal, bola' od Romainea;7 nespomínam si 
ani na titul ani na obsah, okrem jednej doktríny^ 
ktorú však zrejme nezahrnujem medzi tie, o ktorých 
verím, že přišly z božského prameňa, totiž doktrínu 
o konečnom sotrvaní v stave milosti. Prijal som ju 
razom a veril som, že vnútorné obrátenie, ktorého 
som si bol vedomý (a o ktorom som ešte vždy istej-
ší než o tom, že mám ruky a nohy), bude trvať do 
ďalšieho života a že ja som vyvolený k večnej slá-
ve. Nemám vedomosti ó tom/že by toto presvedče-
nie malo čo akú tendenciu priviesť ma k tomu, aby 
som bol nedbalý voči snahe páčiť sa Bohu. Podržal 
som si ho až do 21. roku, keď postupne zmizlo,- ale 
verím, že ono malo nejaký vplyv na moje náhľady 
vó smere tých detských predstáv (imaginácií), ktoré 
som už bol spomenul, totiž tým, že ma izolovalo od 
predmetov, ktoré ma obklopovaly, upevnilo ma v mo-
jej nedôvere voči skutočnosti (realite) hmotných 
zjavov a nútilo ma zotrvávať v myšlienke na dve a 
dve jedine vrcholné a žiarivo zrejmé bytosti, na se-
ba samého a na svojho Stvoriteľa; — lebo zatiaľ, čo 
som sa pokladal za' predurčeného k spaseniu, myslel 
som, že iní jednoducho prešli, nie súc predurčení 
k večnej smrti. Myslel som len na milosť pre seba 
samého. Thomas Scott z Aston Sandfordu, spisova-
teľ, ktorý zapôsobil na moju myseľ hlbšie než kto-
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koľvek iný a ktorému som (ľudsky hovoriac) najviac 
zaviazaný za svoju dušu — ak ma pamäť zvláštnym 
spôsobom neklame —, túto odpomú, naposledy spo-
menutú doktrínu jednoducho poprel a prísahou sa 
jej zriekol. Natoľko som obdivoval a mal rozkoš 
z jeho spisov, že, keď som bol študentom, zamýšľal 
som navštíviť jeho faru, aby som uvidel muža, kto-
rého som si tak hlboko vážil. Sotva verím,, že som 
mohol upustiť od zámeru tejto výpravy, ba dokonca 
aj potom, ako som dosiahol svoju hodnosť; lebo 
zvesť o jeho smrti r. 1821 bola pre mňa tak zmare-
ním nádejí, ako aj zármutkom. Visel som na perách 
Daniela Wilsona, neskoršieho biskupa v; Calcute, 
keďže v dvoch kázňach v kaplnke sv. Jána1 podal 
históriu Scottovho života a smrti. Bol som uchváte-
ný jeho essayami už od chlapčenstva; jeho komen-
tár som si kúpil, keď; som bol ešte len študentom. 

Čo, myslím, prekvapí ktoréhokoľvek čitateľa 
Scottovej histórie a spisov, je jeho smelá nesvet-
skosť a pevná nezávislosť mysle. Išiel za pravdou, 
kdekoľvek ho viedla, počnúc unitarianizmom8 a kon-
čiac horlivou vierou vo Svätú Trojicu.9 On bol prvý, 

1 ktorý hlboko zasadil do mojej mysle túto základnú 
pravdu náboženstva. Pomocou Scottovych essayí a 
obdivuhodného diela Jonesa z Naylandu sostavil 
som sbierku biblických textov na dôkaz doktríny, 
myslím, so svojimi vlastnými poznámkami k nim, 
prv, než som mal 16 rokov; a niekoľko mesiacov 
nato sostavil som súbor textov na podopretie každé-

i 
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ho verša' athanázskej viery.10 Tieto papiere mám 
ešte doteraz. 

1 Čo som tiež obdivoval u Scotta, okrem jeho ne-
svetáckosti, bola jeho odhodlaná opozícia proti anti-
nomianizmu,11 a presne praktický ráz jeho spisov. 
Dokazujú, že je pravým Angličanom, a sám som 
hlboko pociťoval jeho vplyv; a za mnohé roky uží-
val som ako prísloví, čo som pokladal za ciel a vý-
sledok jeho doktríny: „Svätosť pred pokojom" a 
„Vzrast je jediným dôkazom života". 
. Kalvinisti ostro rozlišujú medzi vyvoleným a 
svetom; mnoho je v tom súbežného alebo príbuzného 
s katolíckou doktrínou; ale ďalej, nakoľko ich roz-
umiem, hovorievajú veľmi odlišne od katolicizmu, 
— že človek môže rozoznávať obrátenca od neobrá-
teného, že očistení sú si vedomí svojho stavu očisťo-
vania' a že znovuzrodení nemôžu odpadnúť. Katolíci 
naproti tomu zatieňujú; a zmierňujú strašné proti-
venstvo medzi dobrom a zlom, čo je jednou z ich 
dogiem, tým, že tvrdia, že sú rôzne stupne očistca, 
že je čo do vážnosti veľký rozdiel medzi hriechom 
a hriechom, že je tu možnosť a nebezpečenstvo od-
padnutia, že nie je nikomu daná určitá vedomosť o 
tom, že je jednoducho v stave milosti, a omnoho 
menej, že má vytrvať až do konca: — jediná, ktorá 
z kalvinistických náuk zakořenila v mojej mysli, 
bola skutočnosť.o nébi a pekle, o božskej priazni.a 
božskom hneve, očisteného a neočisteného. Predsta-
va, že obrodený a: očistený sú jedno a to isté a.že 
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obrodený ako taký má dar vytrvanlivosti, zostala 
vo mne (nemnoho rokov, ako som už bol povedal, j 

Túto hlavnú katolícku doktrínu o bojovnom po-
mere medzi mestom božím a mocnosťami temnoty 
tiež hlboko vtlačilo do mojej mysle dielo práve pro-
tichodného rázu, Lawovo12 „Vážne volanie". 

Od toho času som vo svojom vnútri plne pre-
sviedčala veril v doktrínu o večnom treste, ako ju 
vyslovil samotný náš Pán, v takom pravom smysle, 
ako zastávam doktrínu o večnom šťastí; hoci som sa 
pokúšal rôznymi spôsobmi urobiť túto pravdu me-
nej hroznou pre rozlim. * ; 
: Teraz prichádzam k dvom iným dielam, ktoré 

zapôsoibily na mňa hlbokým dojmom v tej istej je-
seni r. 1816, keď som mal 15 rokov, obidve vzájom-
ne si protiviace a zasadzujúce do mňa semená inte-
lektuálneho nesúladu, ktorý ma oslabil na dlhý rad 
rokov. Čítal som Dejiny Cirkvi od Josepha Milne-
ra13 (Joseph Milner's Church History) a priamo som 
sa zamiloval do dlhých výňatkov zo sv. Augustína 
a ostatných Otcov, ktoré som tam našiel. Čítal som 
ich ako by náboženstvo primitívnych kresťanov: ale 
zároveň s Milnerom som čítal O proroctvách od 
Newtona,14 preto som sa stal pevne presvedčeným, 
že pápež je oným Antikristom, ktorého predpovedal 
Daniel, sv. Pavol a sv. Ján. Moja obrazotvornosť bo-
la účinkami tejto doktríny nakazená až do r. 1843; 
bola však vymazaná z môjho rozumu a úsudku ešte 
za prvšieho dáta; ale tá myšlienka zostala na mne 
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ako by nejaké falošné svedomie. Odtiaľ prišiel ten 
konflikt mysle, ktorý okrem mňa pociťovali tak mno-
hí. — niektorých rudí priviedol k tomu, aby urobili 
kompromis medzi dvoma ideami, .tak neshodnými 
jedna s druhou, — iných dohnal k tomu, že vybili 
jednu alebo druhú ideu zo svojich myslí, — a v mo-
jom vlastnom prípade po mnohých rokoch intelek-
tuálneho nepokoja skončil som v postupnom úpadku 
a vyhubení jednej z nich — nevravím v jej násilnej 
smrti, lebo prečo by som ju nebol mal zavraždiť 
skôr, ak som ju vôbec zavraždil? 

Musím spomenúť, hoci to robím s veľkou nechu-
ťou, inú hlbokú predstavu, ktorá sa ma zmocnila 
v tomto čase, na jeseň r. 18Í6 —: nemôže tu byť ni-
jaký omyl o skutočnosti; — totiž, že to bola vôľa 
Božia, aby som žil slobodným životom. Toto tušenie, 
ktoré podržalo svoje opodstatnenie skoro nepretrži-
te od toho času — s prerušením mesiaca teráz alebo 
mesiaca potom, až do r. 1829, a od toho dáta bez 
akéhokoľvek prerušenia — bolo v mojej mysli viac 
álěbo menej spojené s predstavou, že moje povola-
nie v živote bude vyžadovať takú obetu, akú zahrno-
val celibát; ako napríklad misionárska činnosť medzi 
pohanmi, čo ma niekoľko rokov veľmi lákalo. To tiež 
posilňovalo môj pocit odlúčenosti od viditeľného 
sveta, o čom som už vyššie hovoril. 

R. 1822 dostal som sa pod vplyvy veľmi odlišné 
od tých, ktorým som až doteraz podliehal. V tom 
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čase mi preukazoval veľkú náklonnosť pán Wha-
tely,15 neskoršie arcibiskup v Dubline, za tých málo 
mesiacov, čo býval v Oxforde, ktorý práve nadobro 
opúšťal. Obnovil ju r. 1825, keď sa stal principálom 
v Alban Hall, tým, že ma urobil míestoprincipálom 
a učiteľom. O Dr. Whatelym budem hneď hovoriť, 
lebo od r. 1822 do r. 1825 som velmi často vídaval 
súčasného prepošta z Orielu,16 Dr. Hawkinsa, v tom 
čase vikára pri chráme sv. Márie; a keď som r. 1824 
vstúpil do stavu kňazského a mal som faru v Ox-
forde, vtedy ma predovšetkým cez veľké prázdniny 
priviedli do jeho spoločnosti. Môžem povedať s po-
kojným svedomím, že ho mám rád a že som ho nikdy 
neprestal mať rád; a takto uvádzam .to, čo by ináč 
mohlo znieť tvrdo, že v mnohých rokoch, čo sme boli 
potom spolu, ma s času na čas veľmi dráždieval, ho-
ci som si úplne istý, že ja som ho dráždil omnoho 
viac. Mne okrem toho taká provokácia nesvedčala 
jednak preto, lebo on bol predstaveným môjho ko-
légia, a potom preto, lebo v prvých rokoch, čo som 
ho poznal, poslúžil v mnohých ohľadoch mojej 
mysli. 

Bol prvým, ktorý ma učil uvážiť si svoje slová 
a byť opatrným vo svojich výrokoch. Privádzal ma 
k tomu vymedziť a vyjasniť svoju mienku pri deba-
te a v sporoch, rozlišovať medzi príbuznými ideami, 
a! prekaziť omyly predtuchou, o čom sa na moje pre-
kvapenie dokonca i v nepriateľských kruhoch na-
zdávali, že to zaváňalo rímskymi polemikami. On 
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sám je mužom naj exaktnejšej mysle, a často ma prís-
ne hrešieval, keď čítaval, čo ochotne robieval, prvé 
kázne, ktoré som písal, a iné práce, ktorými som bol 
práve zamestnaný. 

Potom, čo sa týka doktríny, bol prostredníkom 
velkých prídavkov k mojej viere. Ako som inde po-
znamenal,-dal mi „Traktát o apoštolskom kázaní" od 
Sumnera, neskoršieho arcibiskupa v Canterbury, od 
ktorého som sa naučil, ako zanechať svoj zbývajúci 
kalvinizmus a prijať doktrínu o krstnej obrode. Aj 
v mnohých iných ohľadoch mi bol užitočný, vo ve-
ciach polonáboženských a poloscholastických.163 

Bol to tiež Dr. Hawkins, ktorý ma učil predvídať, 
že prv, než pominie mnoho rokov, podnikne sa1 útok 
proti knihám a kánonu Písma. K tej istej viere ma 
priviedol aj styk s pánom Blanco Whiteom, ktorý 
mi sprostredkoval voľnejšie náhľady o inšpirácii, 
než boly zvyčajné v anglickej cirkvi v tom čase. 

Je tu jeden iný princíp, čo som získal od Dr. 
Hawkinsa, ktorý ešte priamejšie smeroval ku kato-
licizmu, než ktorýkoľvek iný, ktorý som spomenul; 
a to je doktrína tradície. Keď som bol študentom, po-
čul som ho na1 univerzitnej kazateľnici kázať o tom 
jeho slávnu kázeň a spomínam si,, akou dlhou sa mi 
zdala, hoci on bol v tom čase veľmi úsečným reční-
kom; ale, keď som ju čítal a študoval ako jeho dar, 
urobila na mňa veľmi hlboký dojem. Myslím, že ani 
jedným krokom neprestupuje za vysokú anglikán-
sku doktrínu, ba ani ju nedosahuje;-ale svoju prácu 
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robí dôkladne "a jeho náhľad bol uňho originálny a 
jeho námet vtedy nový. Pred tých, ktorí vôbec kedy 
skúmali štruktúru Písma, predkladá vetu, zrejmú, len 
čo je vyrieknutá, totiž, že svätý text nebol nikdy ur -
čený na to, aby učil doktrínu, ale len na to, aby ju 
dokázal, a ak by sme sa chceli učiť doktrínu, musí-
me sa obrátiť na formuly Cirkvi; napríklad na kate-
chizmus a na vyznania viery. Myslí, že, keď sme 
sa z nich naučili doktríny kresťanstva, skúmate! si 
ich má, vraj, overiť Písmom. Tento náhľad, veľmi 
pravdivý vo svojom náčrte, veľmi plodný vo svo-
jich následkoch, otvoril mi široké pole myšlienky. 
Aj Dr. Whately ho vyznával. Jedným z jeho účin-
kov bolo udrieť na koreň zásady, na1 ktorej bola Bib-
lická spoločnosť postavená. Bol som členom jej Ox-
fordského sdruženia; stalo sa otázkou času, kedy 
mám stiahnuť svoje meno zo soznamu jej členov, 
hoci som tak neurobil naraz. 

S radosťou vzdávam tu hold pamiatke rev. Wi-
liama Jamesa', vtedy učiteľa v Orieli; on ma okolo 
roku 1823 učil doktrínu o apoštolskej postupnosti na 
prechádzke, myslím, že okolo Christ Churchského 
trávnika: pamätám sa, že som bol v tom čase akosi 
nepokojný pre túto vec. 

- Myslím, bolo to v tomto čase, ako som čítal Ana-
lógiu biskupa Butlera, ktorej štúdium bolo pre tak 
mnohých, ako aj pre mňa', obdobím v ich nábožen-
ských náhľadoch. Jej prísny príkaz viditeľnej Cir-
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kvi, veštenie pravdy a vzor svätosti, povinností von-
kajšieho náboženstva a zjavenia historického rázu 
sú charakteristikami tohto veľkého diela, ktoré na-
raz zaujmú čitateľa,- čo sa mňa týka, ak sa; môžem 
pokúsiť určiť to, čo som najviac získal touto knihou, 
spočívalo to v dvoch veciach, pri ktorých budem 
mať v ďalšom príležitosť zotrvať; ony sú základný-
mi článkami veľkej časti môjho učenia. Po prvé, 
vlastná predstava analogie medzi jednotlivými die-
lami božími vedie k záveru, že systém, ktorý má 
menší význam, je ekonomicky alebo sviatostne spo-
jený s dôležitejším systémom, a z toho záveru teó-
ria, ku ktorej som bol ako chlapec naklonený, totiž, 
neskutočnosť hmotných zjavov, je konečným roz-
hodnutím. V tomto čase som nerozlišoval medzi ma-
tériou (hmotou) vlastnou a jej zjavmi, čo je tak po-
trebné a zrejmé pri debate o tej veci. Po druhé, But-
lerova16b doktrína, že pravdepodobnosť je vodkyňou 
života, viedla ma, aspoň pod náukou, ku ktorej som 
bol uvedený o málo rokov neskôr, k otázke o logic-
kej nevyhnutnosti viery, o čom som toľko písal. 
Takto pripisujem Butlerovi tie dva princípy svojho 
učenia, ktoré viedly k môjmu obvineniu ako z vrto-
šivosti, tak zo skepticizmu. 

A teraz k pánu Dr. Whatelymu. Som mu - veľa 
dlžný. Bol to muž veľkodušného a teplého srdca. Bol 
osobitne lojálny voči svojim priateľom a, aby- sme 
použili užívanej frázy, „všetky jeho husi boly labu-
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- te." Kým som bol r. 1822 ešte neobratný a bojazlivý, 
vzal ma za ruku a zastával u mňa úlohu mierneho 
a povzbudzujúceho učiteľa. Dôrazne otvoril moju 
myseľ a učil ma myslieť a užívať svoj rozum. Od-
vtedy, čo ma r. 1822 prvý raz zbadal, dostal som sa 
s ním r. 1825 do veľmi intímneho pomeru, keď som 
bol jeho miestoprincipálom v Alban Hall. Toho úra-
du vzdal som sa r. 1826, keď som sa stal učiteľom vo 
svojom kolégiu, a jeho vplyv na mňa sa postupne 
zmenšoval. Vykonal svoju prácu voči mne, alebo 

, skoro tak, keď ma učil vidieť svojimi vlastnými oča-
mi a kráčať na svojich vlastných nohách. Nie že 
som nemal ešte mnoho čo učiť sa od iných, ale ja 
som ich ovplyvnil práve ; tak ako oni mňa, a skôr 
som s nimi spolupracoval, než sa len s nimi shodo-
val. Čo sa týka Dr. Whatelyho, jeho myseľ bola prí-
liš odlišná ód mojej, aby sme zotrvali dlho na jed-
nej línii. Spomínam si, ako bol nespokojný s jedným 
článkom v London Rewiew, ktorý Blanco White 
v dobrej nálade nazval iba platonickým. Keď som 
sa s ním neshodoval (nemal to rád), pomýšľal som 
venovať mu svoju prvú knihu slovami toho obsahu, 
že on ma neučil len myslieť, ale myslieť za seba. 
R. 1831 opustil Oxford; odvtedy, nakoľko sa môžem 
rozpamätať, som ho videl iba dvakrát — keď navští-
vil univerzitu; raz na ulici, raz v istej miestnosti. 
Od toho času, čo odišiel, pociťoval som vždy pravú 
náklonnosť k tomu, čo musím nazvať jeho pamiat-
kou; lebo od tej chvíle spravil sa pre mňa mŕtvym. 
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Môj rozum mi vravel, že je nemožné, aby sme mohli 
spolu ďalej pokračovať; ale predsa som ho mal pri-
veľmi rád, aby som mu dal sbohom bez bolesti. Keď 
prešlo niekoľko rokov, začal som veriť, že jeho vplyv 
na mňa, vo vyššom ohľade než len v intelektuálnom 
pokroku (nechcem povedať, že jeho chybou), nebol 
uspokojujúci. Myslím, že do svojich neskorších diel 
vložil o mne ostré veci. Nikdy sa mi nedostaly-ao 
cesty, a ja som nepokladal za potrebné vyhľadá-
vať to, čo by ma tak bolelo pri čítaní. 

Čo urobil pre mňa vo veci náboženského pre-
svedčenia, bolo: najprv ma poučil o jestvovaní Cir-
kvi ako skutočného telesa alebo korporácie; ďalej 
vštepil do mňa tie proti — erastovské17 náhľady o 
cirkevnej ústave, ktoré boly jedným z najvýznam-
nejších rysov Traktátskeho hnutia (Tractarian Mo-
vement).18 V tomto ohľade, a nakoľko viem, len 
v tomto ohľade, on a Hurrel Froude dôverne sym-
patizovali, hoci vývoj náhľadu u Froudea bol v tom-
to smere neskoršieho dáta1. R. "1826, na jednej pre-
chádzke, mi povedal veľa o diele, práve vtedy uve-
rejnenom, nazvanom „Listy o ' Cirkvi od jedného 
biskupského". Vravel, že by to moju krv priviedlo 
do varu. Bola to iste veľmi pôsobivá práca. Jeden 
z našich spoločných priateľov mi povedal, že, keď 
to prečítal, nemohol zostať v pokoji, ale začal sa 
prechádzať hore-dolu po svojej izbe. Naraz sa to 
pripísalo Whatelymu; ostro som vyslovil opačnú 
mienku; ale zistil som, že prisviedčajúci náhľad Ox-



fordu19 bol pre mňa prisilný; správne alebo mylne 
podrobil som sa všeobecnému hlasu; a nikdy, vtedy 
alebo od toho času nepočul som o dajakom verej-
nom dementi autorstva so strany Dr. Whatelyho. 

Hlavné tvrdenia tejto pôsobivej essaye sú tieto: 
po prvé, že Cirkev a štát by maly byť na sebe nezá-
vislé: — hovorí o povinnosti protestovať „proti zne-
sväteniu Kristovho kráľovstva dvojitou uzurpáciou, 
zasahovaním cirkvi do svetských, štátu do cirkev-
ných vecí" (str. 191); a po druhé, že Cirkev si môže 
správne a podľa práva ponechať svoj majetok, hoci 
oddelená od štátu. „Duchovenstvo", vraví na1 str. 
133, „hoci by nemalo byť najatým služobníctvom ci-
vilných úradov, môže správne podržať svoje dô-
chodky; a štát, hoci nemá nijakého práva zasaho-
vať do duchovných záujmov, nielen že je odôvod-
nene oprávnený na podporu od služobníkov nábo-
ženstva a od všetkých ostatných kresťanov, ale sys-
témom, ktorý navrhujem, by ju dostal aj ďaleko vý-
datnejšie". Autor tohto diela, nech je on ktokoľvek, 
dokazuje obidve tieto zásady s veľkou silou a du-
chaplnosťou a s dôkladnou prudkosťou, čo môžeme 
pripísať vari tej okolnosti, že nepísal in propria per-
sona, ale v osvedčenom charaktere škótskeho epis-
kopaliána.20 Jeho dielo zapôsobilo na moju myseľ 
postupne, ale hlboko. 

Neviem p nijakom inom náboženskom náhľade, 
za ktorý vďačím Dr. Whatelymu. Pre jeho špeciálne 
teologické zásady som nemal nijakej sympatie. 
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V nasledujúcom roku 1827 mi povedal, že sa nazdá-
va že arianizujem.21 Vec sa mala takto: hoci som 
v tom čase nečítal ani. Deíensio biskupa Bulla,21a 
ani Otcov, práve vtedy som stál silne za tým pred-
nicénskym názorom Trinitárskej doktríny,' ktorý nie-
ktorí spisovatelia, ako katolícki, tak aj nekatolícki, 
obžalovali, že má na sebe akýsi ariánsky výzor. To-, 
to je smysel úseku vo Froudeovych „Pozostatkoch.", 
kde sa zdá obviňovať ma, že hovorím proti Äthanáz-
skej viere. Postavil som proti sebe obidva aspekty 
Trinitárskej doktríny, ktoré sú náležíte podané atha-
názskou a nicénskou vierou.22 Moje kritiky ma- " 
ly ten smysel, že daktoré z veršov prvšej viery 
sú zbytočne vedecké. Toto je príklad na určité opo-
vrhovanie starobylosťou, ktoré mohutnelo vo mne 
po mnohé roky. Prejavilo sa to v podajednej mnoho-
vravnej reči proti Otcom v Encyclopaedia Metro-
politana, o ktorých som v tom čase vedel: málo; 
okrem toho, čo som sa ako chlapec naučil: od Jo-
sepha Milnera. Píšuc r. 1825—26 o Biblických zázra-
koch, čítal som od Middletona223 O zázrakoch prvot-
nej Cirkvi, a vstrebal som dávku jeho ducha. 

Pravdou je, že som začínal dávať prednosť vzne-
šenosti intelektuálnej pred mravnou; plával som 
smerom k liberalizmu J Zo svojho spánku í bol som 
hrubo zobudený na konci roku 1827 dvoma veľkými 
ranami — nemocou a bolestnou stratou. v 
- Na začiatku roku 1829 došlo k formálnej rozluke 
medzi Dr. Whatelym a mnou; príležitosťou k tomu 
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bol pokus o znovuzvolenie pána Peela.23. Myslím, že 
r. 1828 alebo 1827 hlasoval som v menšine, keď žia-
dosť k parlamentu proti katolíckym požiadavkám 
bola: prednesená v shromáždění. Urobil som tak 
najmä pod vplyvom náhľadov, ktoré mi naznačila 
teória v Listoch jedného episkopaliána. Aj som ne-
mal-rád pobožnôstkárske „Dvojfľašový ortodoxný" 
(two bottle orthodox), ako boli jednotlivo nazývaní. 
Postavil. som sa proti pánu Peelovi na jednoducho 
akademickom, vôbec nie cirkevnom alebo politic-
kom základe; a to som aj vyznávaľv tom čase. Na-
zdával som sa, že pán Peel okabátil univerzitu, äe 
nemal práva vyzvať nás, aby sme sa náhle obrátili 
a vystavili sa výčitke, že slúžime času, a že veľká 
univerzita by nemala byť tyranizovaná ani Vojvod-
com z Welliiigtonu. Tiež v tom čase som bol pod 
vplyvom Kebleovým24 a Froudeovým, ktorý dodat-
kom k príčinám, ktoré som uviedol, nerád videl voj-
vodcovu zmenu politiky, ako bola diktovaná libera-
lizmom. 

Whately sä dosť hneval ria mňa a našiel si hu-
moristickú pomstu, o čom ma dopredu patrične upo-
vedomil. Ako hlava domu mal povinnosť pohostin-
stva voči členom všetkých strán; pozval skupinu 
najmenej: intelektuálnych ľudí v Oxforde k sebe na 
obed a ľudí, ktorí si najviac zakladali na portskom 
víne; aj mňa pozval do spoločnosti; umiestil ma1 me-
dzi prepošta tu a principála tam, a potom sa ma pý-
tal, či som pyšný na svojich priateľov. V jeho čine 
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bol však predsa vážny smysel; videl jasnejšie než 
ja, že sa úplne a nadobro odpútavam od jeho vlast-
ných priateľov-

To, že som opustil jeho klientela, pripisoval Dr. 
Whately želaniu s mojej strany, aby som bol sám 
hlavou skupiny. Neverím, že to bolo zaslúžené. Môj 
zvyčajný pocit vtedy a od toho času bol, že nie ja 
som hľadal priateľov, ale priatelia hľadali mňa. Nik-
dy nemal človek vľúdnejších a dobroprajnejších 
priateľov, než som ich mal ja, ale svoj vlastný pocit 
vzhľadom na spôsob, ktorým som ich získal, som vy-
jadril toho istého roku 1829 v súbore veršov. Hovo-
riac o svojich požehnaniach, vravel som, „Požehna-
nia priateľov, ktorí prišli k mojim dverám nevolaní, 
nečakaní." Prišli, odišli; prišli na moju veľkú radosť; 
odišli k môjmu veľkému zármutku. Ten, čo dal, aj 
vzal. Dojem Dr. Whatelyho o mne pripúšťa však 
predsa toto vysvetlenie: 

V prvé roky svojho pobytu v Orieli, hoci pyšný 
na svoje kolégium, necítil som sa tam doma. Bol 
som veľmi mnoho sám & často som išiel na svoju 
dennú prechádzku sám. Pamätám sa, ako som ráž 
stretol Dr. Coplestona, vtedy prepošta, spolu s jed-
ným z učiteľov. Otočil sa a s prívetivou zdvorilo-
sťou, ktorá mu tak dobre sedela, sa mi poklonil a 
vravel, „Numquam minus solus, quam cum solus", 
(nikdy nie menej sám, než keď sám); Naozaj, v tom 
čase (od 1823) bol som v intímnom styku so svojím 
drahým a verným priateľom Dr. Puseym,25 a nemo-
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hol som sa ubrániť tomu, aby som neobdivoval-a ne-
ctil si dušu tak oddanú záujmom náboženstva, tak 
naplnenú dobrými skutkami, tak vernú vo svojich 
náklonnostiach; ale opustil sídlo, keď som ho začínal 
dobre poznávať. Čo sa týka samotného Dr. Whate-
Tyho,"stál privysoko nado mnou, aby mi dovolil byt 
s ním v nenútenom pomere; a nikomu v Oxforde som 
v tom čase neotvoril svoje srdce naplno a dôverne. 
•Ale veci sa změnily r. 1826. V tom čase som sa stal 
jedným z učiteľov svojho kolégia, to mi získalo po-
stavenie;* okrem toho som napísal jednu či dve es-
saye, ktoré boly dobre prijaté. Začal som byť známy. 
Kázal som svoju prvú univerzitnú kázeň. Nasledu-
júceho roku som bol jedným z verejných skúšajú-
cich pre hodnosť BA (Baccalauréat Artium). Bolo to 
pre mňa ako pocit jarného počasia po zime; a ak mô-
žem tak vravieť, vyšiel som zo svojej škrupiny; zo-
stal som mimo nej do r. 1841. 

Tie dve osoby, ktoré ma vtedy najlepšie poznaly, 
ešte žijú, "sú to kňazi, požívajúci duchovné obročia, 
už nie viacej moji priatelia. Mohli by povedať lep-
šie než ktokoľvek iný, čím isom bol v tých rokoch. 
Od tohto času bol môj jazyk ako by uvoľnený, a ho-
voril som spontánne a bez námahy. Akýsi prefíka-
ný človek, ktorý ma poznal y tom čase, povedal: „Tu 
je človek, ktorý, keď mlčí, nikdy nezačne hovoriť; 
a keď raz začne hovoriť, nikdy neprestane"., V. tom-
to čase začal som mať vplyv, ktorý sa niekoľko ro-
kov stále zväčšoval. Získal som si svojich žiakov a 
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bol som v obzvlášť intímnom a srdečnom pomere 
s dvoma z našich novicov, s Róbertom J. Wilbefor-
c e o m (neskôr arcidekanom) a s Richardom Hurrel 
Froudeom. Whately, ostrovtipný človek, videl vari 
vtedy okolo mňa náznaky tvoriacej sa družiny, čo-
ho som si sám nebol vedomý. A takto spoznávame 
prvé základy toho hnutia, čo sa neskôr zvalo Trak-
tátskym. 

Jeho pravý a prvotný pôvodca však, ako " je zvy-
čajné s velkými hybnými silami, bol mimo dosahu 
viditelnosti. Keď si bol ešte len ako chlapec odnie-
sol najvyššie vyznamenania univerzity, odvrátil ša 
od obdivu, ktorý prenasledoval jeho kroky, a túžil 
po lepšom a svätejšom zadosťučinení v pastierskej 
(duchovnej) práci na vidieku. Či mi treba povedať, 
že to hovorím o Johnovi Kebleovi? Prvý raz, čo 
som bol s ním v jednej miestnosti, bolo to pri príle-
žitosti mojej voľby za člena Orielu, keď poslali pre 
mňa," aby som šiel do pevnosti potriasť si ruky s pre-
poštom a s kolegami. Ako je utvrdená táto hodina 
v mojej pamäti po zmenách štyridsiatich dvoch ro-
kov, tohto istého dňa, ako teraz píšem! Nedávno som 
mal vo svojich rukách list, čo som vtedy poslal svoj-
mu veľkému priateľovi Johnu Bowdenovi, s ktorým 
som skoro výlučne strávil svoje študentské roky. 
„Musel som sa ponáhľať do pevnosti", vravím mu, 
„aby som prijal blahoželania všetkých kolegov. Zná-
šal som to, dokiaľ Keble neuchopil moju ruku j a vte-
dy som sa cítil takým zahanbeným a nehodným po-
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cty, ktorú mi preukázal, že sa zdalo, že si želám 
celkom klesnúť pod zem." Jeho meno bolo prvé, o 
ktorom som počul vravieť s vážnosťou, skôr než 
s obdivom, keď som prišiel do Oxfordu. Keď som 
sa istého dňa prechádzal na' High Street so svojím 
drahým najprvším, práve spomenutým priateľom, 
s akou prudkosťou zvolal: „Tu je Keble!" a s akou 
bázňou som sa díval naňho! Potom inokedy som po-
čul jedného magistra artium môjho kolégia rozpo-
vedať nám, ako sa mu naskytla práve vtedy príle-
žitosť predstaviť sa Kebleovi pod zámienkou nejakej 
veci a aký prívetivý, zdvorilý a nenútený bol Keb-
le, takže ho skoro priviedol do rozpakov. Potom sa 
aj povrávalo, pravdivo alebo falošne, ako povstá-
vajúci muž skvelej povesti, terajší, dekan pri kate-
drále sv. Pavla, Dr. Milman, ho obdivoval a mal rád, 
pridávajúc, že akosi bol nepodobný nikomu inému. 
Ale v čase, keď som bol zvolený za učiteľa v Orieli, 
nebol v meste a vyhýbal sa mi niekoľko rokov pre 
stopy, ktoré som nosil na sebe po evanjelických a 
liberálnych školách. Aspoň ja som vždy tak myslel. 
Hurrel Froude nás spojil okolo r. 1828: je jedným 
z výrokov, zachovaných v jeho „Pozostatkoch", — 
„Poznáte historku o vrahovi, ktorý urobil jeden dob-
rý skutok za svojho života? Nuž, keby sa ma kedy 
pýtali, aký dobrý skutok som kedy urobil, odpove-
dal by som, že som priviedol Keblea a Newmana 
k tomu, aby si navzájom porozumeli." 

„Kresťanský rok" vyšiel r. 1827. Nie je potrebné 
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a sotva sa' sluší chváliť knihu, ktorá sa už zaradila 
medzi klasické v našej reči. Ak všeobecný tón ná-
boženskej literatúry bol taký bezmocný a neschop-
ný, akým bol v tom čase, Keble rozzvučal originál-
nu nôtu a i prebudil v srdciach tisícich novú hudbu, 
hudbu školy, dlho neznámej v Anglicku. Ani sa. ne-
môžem j osmeľovať analyzovať, vo svojom vlastnom 
prípade, účinok náboženského učenia tak hlbokého; 
tak čistého, tak krásneho. Nikdy doteraz som sa o to 
nepokúsil; predsa však myslím, že nemám nepravr 
du, keď hovorím, že tie dve. hlavné Intelektuálne 
pravdy,i o ktoré ma obohatilo," boly tie isté dve, ktoré 
som sa naučil u Butlera, hoci boly pretvorené ,y tvo-
rivej mysli môjho nového učiteľa. Prvou z nich, ak 
môže býť pomenovaná v širokom smysle, slova, bol 
sakramentálny (sviatostný) systém; t. j. doktrína, že 
hmotné zjavy sú aj obrazy aj nástroje skutočných 
vecí neviditeľných, — doktrína, ktorá zahrnuje nie 
lien to, čo ako anglikáni, tak "aj katolíci veria o svia-
tostiach, priliehavo; tak nazvaných, ale aj článok o 
„Spoločenstve svätých" vo svojej plnosti, a1 podob-
ne aj mystériá viery. Spojitosť tejto filozofie nábo-
ženstva s tým, čô sa niekedy nazýva „Berkeleyiz-
mus",26 sa už spomenula; okrem mena o Berkeleym 
vedel som v tom čase málo; ani som ho nikdy ne-
študoval. ! • 

: O druhom intelektuálnom princípe, ktorý som 
získal od pána Keblea, mohol by som mnoho, .hor, 
vorif, keby tu bolo miesto pre to. Prebieha, veľmi 

39 



mnohým, čo som napísal, a přivodilo mi to veľa tvr-
dých hřešení. Butler nás učí, že pravdovravnosť je 
vodkyňou života'. Nebezpečenstvom tejto doktríny, 
pre mnohé mysle je jej tendencia — zničiť v nich 
úplnú istotu tým, že ich privádza k tomu, aby po-
kladaly každý záver za pochybný, a tým, že rozpúšťa 
pravdu na náhľad, ktorý poslúchať alebo vyznávať 
je bezpečné, ale nie je možné chopiť sa ho s plným 
vnútorným súhlasom. Keby to malo byť dovolené, 
vtedy slávny výrok, „Ó, Bože, ak jestvuje Boh, za-
chráň moju dušu, ak mám dušu", bol by najvyššou 
mierou zbožnosti: — ale kto sa môže naozaj modliť 
k bytosti, o jestvovaní ktorej je vo vážnych pochy-
bách? • - . . : ^ .: 
' Nazdával som sa, že pán Keble sa vyporiadal 
s touto ťažkosťou tak, že pripísal silu súhlasu, ktorý 
dávame náboženskej doktríne, nie pravdépodobno-
stiam, ktoré ju (— doktrínu —) uvádzajú, ale živej , 
sile viery a lásky, ktorá ju prijíma. Vo veciach ná-1 
boženstva, zdal sa vravieť, nie je to len pravdepo-
dobnosť, ktorá nás robí intelektuálne istými, ale 
pravdepodobnosť, ako s ňou zúčtuje viera a láska. 
Je to viera a láska, ktoré dodávajú pravdepodob-
nosti silu, ktorú nemá sama v sebe. Viera a láska sú 
namierené ná jeden predmet; žijú vo vízii toho pred-
metu; je to tento predmet, prijatý do viery a lásky, 
čo pôsobí, že je opodstatnené pokladať pravdepo-
dobnosť za dostačujúcu pre vnútorné presvedčenie. 
Takto dôkaz ť) pravdepodobnosti sa stal V predmete 
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náboženstva dôkazom podľa osobnosti, ktorý je v 
skutočnosti jednou formou dôkazu z autority. : 

Ná objasnenie pán Keble často citoval slová žal-
mu: „Budem ťa viesť svojím okom. Nebuďte ako kôň 
a mulica, ktorí nemajú chápavost; ich ústa .treba 
držať uzdou a oťažami, aby sa nepustili do teba." 
Toto, vravieval, je vlastný rozdiel medzi otrokmi 
a priateľmi detí. Priatelia nepožadujú doslovné roz-
kazy; ale podľa toho, ako poznajú hovoriáceho, chá-
pu jeho polovičaté slová, ä podľa lásky k nemu 
tušia jeho želania. Odtiaľ vyplýva, že vo svojej bás-
ni na1 Deň sv. Bartolomeja vraví o „Oku božieho slo-
va"; a v poznámke cituje pána Millera z Worcester 
Gollege, ktorý vo svojich Bamptonských prednáš-
kach poznamenáva o špeciálnej sile Písma, (43) kto-
rá má „toto oko, ako oko portrétu, rovnomerne upre-
té na nás, nech sa obrátime kde chceme." Náhľad, 
takto nadhodený pánom Kebleom, je rozvinutý v 
jednom z najprvších Traktátov pre časy (Tracts for 
•the Times). V č. 8. vravím: „Evanjelium je zákonom 
slobody. Zachádza sa s nami ako so synmi, nié ako 
so služobníkmi; nie sme podrobení kódexu formál-
nych príkazov, ale sme oslovovaní ako takí, ktorí 
milujú Boha a túžia, aby sa mu páčili." 

Vôbec som nerozoberal tento náhľad o veci, lebo 
som ho sám použil; ale bol som neuspokojený, lebo 
nesiahal až ku koreňu ťažkosti. Bol krásny, zbožný, 
ale ani len nepriznával, že je logický; a podláí,tôhô 
som sa pokúsil doplniť ho svojimi vlastnými úvaha-
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mi, ktoré sú zahrnuté v mojich Univerzitných káz-
ňach (University Sermons), v Essayi o cirkevných 
zázrakoch (Essay on Ecclesiastical Miracles) a v 
Essayi o vývoji doktríny (Essay on the Development 
of Doctrine). Môj argument je v obrysoch tento': že 
tá absolútna istota, ktorú vlastniť sme boli schopní, 
čo do právd prirodzenej teologie alebo čo do faktu 
zjavenia, bola výsledkom nahromadenia spolupôso-
biacich a sbiehavých pravdepodobností, a to tak po-
dia uspôsobenia ľudskej mysle, ako aj vôle jej stvo-
riteľa; že istota bola vlastníctvom mysle, že určitosť 
bola vlastnosťou návrhov; že pravdepodobnosti, 
ktoré nedosahovaly logickej určitosti, mohly stvoriť 
duševnú istotu; že takto stvorená istota mohla sa 
vyrovnať v miere a sile istote, ktorá bola utvorená 
najprísnejšou vedeckou demonštráciou; a že mať .ta-
kúto istotu mohlo byť v-daných prípadoch a pre da-
ných jednotlivcov zrejmou povinnosťou, hoci nie 
pre iných v iných okolnostiach: — Ba ešte viac, 
keďže tu boly, pravdepodobnosti, ktoré stačily UT • 
tvoriť istotu, tak tu boly iné pravdepodobnosti, kto-
ré boly zákonite uspôsobené utvoriť názor;.že mohlo 
byť celkom tak vecou povinnosti v daných prípa-
doch a pre dané osoby mať o nejakom fakte náhľad 
určitej sily a trvácnosti, ako pri väčších a početnej-
ších pravdepodobnostiach bolo povinnosťou mať 
istotu; a že podľa toho sme povinní byť viac alebo 
menej istí, na špôsob odstupňovanej škály súhlasu, 
totiž podľa toho, či sme si prisvojili pravdepodob-
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nosti, pripojujúce sa na nejaký vyslovený fakt, a 
podra toho, aký bol prípad, mať o ňom zbožnú vieru 
alebo zbožný názor alebo náboženskú domnienku 
alebo aspoň trpieť u iných takú vieru, názor alebo 
domnienku; že, naproti tomu, ako je povinnosťou 
mať v daných prípadoch vieru z menej alebo viac 
pevného tkaniva, tak v iných prípadoch je povin-
nosťou neveriť, nemieniť, nerozumovať, ba dokonca 
ani netrpieť predstavu; že vyznávaný fakt je prav-
divý, nakoľko by to bola ľahkovernosť alebo pover-
čivosť alebo iná morálna chyba tak urobiť. Toto bola 
sféra súkromného úsudku v náboženstve, to jest sú-
kromného úsudku, neutvoreného ľubovoľne a' podľa 
osobnej fantázie a záľuby, ale svědomitě a pri poci-
te povinnosti. ' ; •. 

Takéto úvahy vrhajú nové svetlo na predmet zá-
zrakov a, zdá. sa, viedly ma k tomu, že som znovu 
premyslel názor, ktorý som si utvoril o nich vo svo-
jej essayi z r. 1825—6. Neviem, aké bolo dátum tej-
to zmeny vo mne, ani aké bolo dátum priebehu myš-
lienok, na ktorých bola založená. Že už jestvovaJy 
veľké zázraky, ako zázraky Písma, napr. Zmŕtvych-
vstanie, to bolo skutočnosťou, ustaľujúcou zásadu, 
že zákony prírody boly niekedy prerušené svojím 
božským Pôvodcom; a keďže to, čo sa stalo raz, 
mohlo sa znova stať, určitá pravdepodobnosť, aspoň 
nijaká nepravdepodobnosť, pripojovala sa k pred-
stave, vzatej o sebe, o zázračnom zásahu v neskor-
ších dobách, a na zázračné zprávy bolo sa treba dí-
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vať v súvise š pravdepodobnosťou, dosahom, nástro-
jom, rázom, dôkazom a okolnosťami, s ktorými sa 
nám představily,- a podľa konečného výsledku tých 
rôznych úvah je našou povinnosťou byt si istými 
álebo veriť, usudzovať, upodozrievať, trpieť, zavrho-
vať alebo obviňovať. Hlavný rozdiel medzi mojou 
essayou o Zázrakoch z r. 1826 a mojou essayou z 
ŕ; "1842 je tento: že r. 1826 som sa nazdával, že zá-
zraky sa prísne zadeľujú do dvoch skupín, na zázra-
ky, ktoré sa majú prijať, a na' zázraky, ktoré sa majú 
zavrhnúť; zatiaľ čo v r. 1842 som videl, že sa treba 
na rie dívať podľa ich väčšej alebo menšej pravde-
podobnosti, ktorá v niektorých prípadoch dostačo-
vala utvoriť si istotu o nich, v iných prípadoch len 
vieru alebo názor. i 
' K tomu ešte dôkaz podľa analogie, na ktorom sa 

zakladá-tento názor o veci, naznačoval mi voľačo 
okrem toho, ako odporúčanie cirkevných zázrakov. 
Pripojilo sa to k teórii o cirkevných dejinách/ktorú 
som sa ako chlapec naučil od Josepha Milnera. Mil-
nérovoú doktrínou je, že prostredníctvom viditeľnej 
Cirkvi sa spúšťajú shora s času na1 čas rozsiahle- a 
čäsové výlevy božskej milosti. To je vedúcou myš-
lienkou jého diela. Začína hovoriť o dni Sv. Ducha 
(Turice), ktorý znamená „prvý z ;týchto výlevov 
Ducha božieho, ktoré z veku na vek navštívily zem 
oď-prí chodil Krista" (sv. I, str. 3). V poznámke pri-
dáva, že „v pojme ,výlev' nie je zahrnutá predstava 
zázračných a neobyčajných pôsobení Dúcha božie-
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ho'Y ale predsa mi to bolo prirodzené, pripúšťajúc 
Milnerovu všeobecnú teóriu a aplikujúc na ňu zasá-
du analogie, že som sa nezastavil pri tomto náhlom 
ipse dixit, ale že som sa odhodlane uberal dopredu 
k záveru, na iných pravdepodobných základoch, že 
ako zázraky sprevádzaly prvý výlev, milosti* tak 
môžu sprevádzať aj neskorší výlev. Je to iste priro-
dzené a celkom pravdivé tušenie (hoci sú aj výnim-
ky vo zvláštnych prípadoch), že dary a milosti idú 
spolu; nuž, podľa starej katolíckej .doktríny pokla-
dali dar zázrakov za sprievodcu a ochrancu transr 
cendentálnej svätosti: ba viac, keďže taká svätosť 
sa nevyskytovala každodenne, ale ďalej ešte, keď-
že jedno obdobie cirkevných dejín-sa ďaleko líši od 
druhého a, ako by Jozef Milner povedal, jestvovaly 
generácie alebo storočia degenerácie alebo nepo-
riadku, a časy obrody, a keďže jeden kraj mohol byť 
v stredisku náboženskej horlivosti a iný v šere ale-
bo v temnote, nebolo nijakej sily v ľudovom argu-
mente, že, pretože nevidíme zázraky vlastnými oča-
mi, zázraky sa nevyskytly v predošlých dobách, ale-
bo že sa nevyskytujú teraz v tomto samom čase na 
vzdialených miestach: — ale nesmiem sa:^zdržovať 
dlhšie pri veci, ktorú málo slovami je nemožné spra-
vodlivo prebrať. : •• -

Hurrel Froude bol Kebleovým žiakom,; boí ním 
sformovaný, a opačne, on zas naňho reagoval. Prvý 
raz som ho poznal r. 1826 a bol som s ním vo veľmi 
úzkom a srdečnom priateľstve asi od r. 1829 až do 
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jeho smrti r. 1836. Bol mužom najvyšších darov — 
naozaj taký mnohostranný, že by to bola smelosť 
odo mňa pokúsiť sa ho opísať, iba ak nie pod tými 
aspektami, v ktorých sa zjavil predo mnou. Tuná 
nemusím ani hovoriť o šľachetnosti a jemnosti po-
vahy, o hravosti, o voľnej pružnej sile a o pôvab-
nej obratnosti mysle a o trpezlivej, podmanivej roz-
vážnosti v debate, ktorá ho urobila milým u tých, 
ktorým otvoril svoje srdce; lebo cez celý čas sa zao-
berám vecami viery a názoru a uvádzam iných do 
svojho rozprávania nie pre nich samých, ale preto, 
že ich mám alebo som ich mal rád preto, že nakoľ-
ko a dokiaľ oni ovplyvnili moje teologické názory. 
V tomto smysle vravím teda o Hurrel Froudeovi — 
v jeho intelektuálnom výzore — ako o človekovi 
vysokého génia, naplnenom až po okraj a prekypu-
júcom myšlienkami a názormi, v ňom pôvodnými, 
ktorých bolo primnoho a ktoré boly prisilné dokon-
ca aj pre jeho telesnú silu a ktoré sa hromadily a 
tlačily jedna' proti druhej vo svojom úsilí po jasnom 
tvare a výraze. Ä mal intelekt práve taký kritický a 
logický, aký bol špekulatívny a odvážny. Skončiac 
predčasne svoj život, v konflikte a v prechodnom 
stave názoru jeho náboženské náhľady nedosiahly 
nikdy svoje úplné dozrenie z tej vlastnej príčiny ich 
množstva a ich hĺbky. Jeho názory ma zaujaly a 
ovplyvnily i vtedy, keď nezískaly môj súhlas. Otvo-
rene vyznával svoj obdiv pre Rímsku cirkev a svo-
ju nenávisť proti reformátorom. Mal rozkoš z pred-
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stavy hierarchického systému, kňazskej moci. a 
plnej náboženskej slobody. Vysmieval sa maxi-
me „Biblia a jedine Biblia je náboženstvom protes-
tantov"; a jasal pri prijatí tradície ako hlavného ná-
stroja náboženského vyučovania. Mal vysoký, prís-
ny názor o vnútornej vznešenosti panenstva a pokla-
dal Pannu Máriu za jeho veľký vzor. Bolo mu roz-
košou myslieť o svätých; bystro oceňoval predsta-
vy svätosti, jej možnosti a jej výšky, a bol viac než 
naklonený veriť vo veľkú časť zázračného zasaho-
vania, ako sa vyskytlo v ranom a v strednom veku. 
Chopil sa zásady trestu a pokánia. Mal hlbokú odda-
nosť ku Skutočnej Prítomnosti, v ktorú pevne veril. 
Mocne ho priťahovala stredoveká cirkev, ale nie 
primitívna. . : v ' . . • 

Ostro videl do abstraktnej pravdy; ale boľ pra-
vým Angličanom vo svojej příchylnosti ku skutoč-
nému a konkrétnemu. Mal vrcholne klasický vkus 
a vlohy pre filozofiu a umenie; mal rád historický 
výskum a politiku náboženstva. Nemal nijakú-ná-
klonnosť k teologii ako takej. Nijako si nevážil spi-
sy Otcov, detailu alebo vývoja doktríny, ustálených 
tradícií Cirkvi, videných v ich veci, učenia1, o eku-
menických konciloch alebo sporov, z ktorých vznik-
ly. Vcelku zaujal ostré, odhodlané stanovisko k ve-
ciam. Mal by som povedať, že jeho sila vniknúť 
do myslí iných nevyrovnala sa jeho iným vlastno-
stiam; nemohol veriť, napríklad, že naozaj pokla-
dám Rímsku cirkev za antikristovskú. V mnohých 
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otázkach nechcel veriť, ak som nesúhlasil s ním, 
. . . zdalo sa, že nechápe moje ťažkosti. Jeho ťažkosti 
boly odlišného druhu, protiva medzi teóriou a - či-
nom. Bol vysokým toryovcom27 rytierskeho razenia 
a bol znechutený toryizmom protivníkov Reformné-
ho zákona.28 Bol zamilovaný do teokratickej29 cir-
kvi; šiel do cudziny a zarazila ho degenerácia, ktorú 
sa nazdával zisťovať v katolíkoch Talianska. 

Je ťažké vypočítať presne prídavky k môjmu teo-
logickému vierovyznaniu, ktoré pochádzajú od pria-
teľa, ktorému som tak mnoho dlžný. Priviedol-ma 
k tomu, že som hľadel s obdivom na Rímsku cirkev 
a v tom istom stupni nenávidel reformáciu. Zasadil 
hlboko do mňa predstavu o zbožnej oddanosti k Pan-
ne Márii a viedol ma postupne k viere v Skutočnú 
Prítomnosť (Real Presence). 

, ; Zostáva tu ešte jeden prameň mojich názorov, 
ktorý mi treba spomenúť a ktorý je ďaleko od naj-
menej dôležitého. Úmerne s tým, ako som sa vyma-
ňoval z tieňa liberalizmu, ktorý visel nad mojou 
cestou, vracala sa moja prvotná zbožná úcta voči 
Otcom; a za veľkých prázdnin r. 1828 som ich začal 
čítať chronologicky, počnúc sv. Ignácom a sv. Justí-
nom. Okolo r. 1830 som dostal návrh od pána Hugh 
Rosea, ktorý s pánom Lyallom (neskoršie dekanom 
y Canterbury) sháňal pisateľov pre teologickú kniž-
nicu, aby som im sostavil dejiny hlavných konci-
lov. Prijal som to a ihneď som sa dal do práce o Ni-
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caejskom koncile. Znamenalo to vrhnúť sa na oceán 
s nespočetnými prúdmi; bol som zahnaný zpät naj-
prv k Prednicaejským dejinám a potom k Alexan-
drijskej cirkvi. Dielo konečne vyšlo pod titulom 
„Ariáni štvrtého storočia"; z jeho 422 strán prvých 
117 obsahovalo úvodnú látku, Nicaéjský konciľ sa 
objavil až na 254-tej a zaberal potom najviac dva-
dsať strán. . ' ' : 

Neviem, kedy som najprv dospel k názoru, že 
starobylosť je pravým exponentom doktrín kresťan-

, stva a. základom Anglickej cirkvi; ale pokladám to 
za dokázané, že biskup Bull, ktorého diela som v tom 
čase čítal, bol mojím hlavným úvodom'k tejto zása-
de. Sled čítania, ktorým som postupoval pri tvorení 
svojho diela, bol priamo uspôsobený k tomu,' aby 
ho rozvinul v mojej mysli. Co ma najmä priťaho-
valo v prednicaejskom období, bola velká cirkev 
v Alexandrii, historickom to stredisku učenosti "tých 
čias. O Ríme počuť po niekoľko storočí pomerne 
málo. Bitka o arianizmus sa vybojovala najprv 
v Alexandrii; Athanasius, bojovník za pravdu, bol 
biskupom v Alexandrii; a vo svojich spisoch'pouka-
zuje na veľké náboženské mená zo skorších čias, na 
Origena, Dionysia1 a iných, ktorí boli slávou jej pre-
stola alebo jej školy. Široká filozofia Klementova 
a Origenova ma uchvátila; filozofia, nie teologická 
doktrína; čerpal som z nej niekoľko rysov vo svo-
jom diele, s horlivosťou a čerstvosťou, ale so stran-
níckosťou novoobrátenca. Niektoré časti ich učenia, 

4 Obrana svojho života 49 



velkolepé v sebe, připadaly môjmu vnútornému u-
chu ako hudba, ako by odpoveď na predstavy, ktoré 
s malou vonkajšou pomocou, čo by ich bola povzbu-
dzovala, som prechovával tak dlho. Tieto boly za-
ložené na mystickej alebo sviatostnej zásade a vra-
vely o rožných spôsoboch alebo zariadeniach več-
nosti. Chápal som ich smysel tak, že vonkajší svet, 
fyzický a historický, je len vonkajším- prejavom 
realít, väčších než on. Príroda bola parabolou:* Pís-
mo bolo alegóriou: pohanská literatúra, filozofia á 
mytologiá, správne chápané, boly len prípravou na 
Evanjelium. Grécki básnici a mudrci boli v určitom 
smýsle prorokmi; „lebo myšlienky nad ich myšlien-
ky boly dané týmto bardom". Židom bolo poskyt-
nuté božské riadenie, bolo tu v určitom smysle ria-
denie, prevédené na prospech pohanov. Ten, čo pré-
vzal: potomstvo Jakubovo" za svoj Vyvolený národ, 
neodvrhol preto ostatok ľudstva odSvojhopohladu. 
V plnosti času tak židovstvo ako aj pohanstvo vyšly 
nanič; vonkajší rámec, ktorý zakrýval, ale aj nazna-
čoval žijúcu pravdu, nebol nikdy určený, aby trval, a 
rozpúšťal sa v lúčoch slnka spravodlivosti za sebou 
a cez seba. Proces zmeny bol pomalý; bol prevedéný 
nie náhle, ale podľa pravidla a miery, „v rôznych 
dobách a pri rozličných mravoch", najprv jedno od-
halenie a potom druhé, až celok dospel k plnému 
prejaveniu. A takto sa urobilo miesto pre vytušenie 

* Viď prekrásnu báseň tohto titulu od Jána Morrísa. 
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ďalších a hlbších vyjavení, právd ešte pod prikrýv-
kou písmeny, ktoré maly byť odhalené vo svojom 
čase. Viditelný svet ešte zostáva bez svojho božské-
ho výkladu; Svätá cirkev vo svojich sviatostiach a 
svojich hierarchických ustanoveniach zostane aj. do 
konca sveta len ako symbol tých nebeských faktov, 
ktoré naplňujú večnosť. Je j mystériá sú lén vyjadre-
niami právd v ľudskej reči, s ktorými sa ľudská 
myseľ nemôže rovnať. Je zrejmé, koľko tu boló vo 
všetkom tomto takého, čo bolo v shode s myšlienka^ 
mi, ktoré ma přitahovaly, keď som bol mladý, a s 
doktrínou, ktorú som už bol spojil s Änalogiou a 
s Kresťanským rokom. - - : ; 
_ Nazdával som sa, že je to Alexandrijská škola a 

prvotná cirkev, ktorým som predovšetkým dlžný za 
to, čo som rozhodne vyznával o anjeloch. Díval som 
sa na nich nielen ako na služobníkov, použitých 
Stvoriteľom v židovských á kresťanských riade-
niach, ako to zisťujeme ha tvári Písma, ale ako ná 
takých, ktorí vedú, ako to aj Písmo uvádza, riadenia-
vecí viditeľného sveta. Pokladal som ich zá prvé 
príčiny pohybu, svetla a života, a tých základných 

' princípov fyzického sveta, ktoré, keď sú predložené 
vo svojich vývinoch našim smyslom, naznačujú nám 
predstavu príčiny a následku a toho, čo nazývame 
zákonmi prírody. Rozvinul som túto* doktrínu vo 
svojej kázni na deň Mikuláša, napísanú nie neskôr 
ako r. 1834. Vravím o anjeloch: „Každý vánok vzdu-
chu a lúč svetla a tepla,"každá pekná vyhliadka je 
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ako by lemom ich" šiat, mávaním odevov tých,' kto-
rých tváre vidia Boha." Ďalej potom sa pýtam, aké 
by boly myšlienky človeka, ktorý „Keď, skúmajúc 
rastlinku, trávu, kremienok alebo lúč svetla, s kto-
rými zaobchádza ako s voľačím, čo je natoľko pod 
ním na stupnici bytia, náhle zistí, že je v prítomno-
sti mocnej bytosti, ktorá je skrytá za viditeľnými 
vecami, ktoré práve prezerá, ktorá, hoci skrývajúc 
svoju múdru ruku, dodáva im ich krásu, pôvab a do-
konalosť, keďže je božím nástrojom pre tento cieľ, 
ba viac, ktorej šatmi a ozdobami sú tie predmety, 
ktoré tak horlivo analyzuje?" a preto poznamená-
vam, že „môžeme zvolať s vďačnými a prostými srd-
cami s Troma1 svätými deťmi: ,Ó,; vy všetky diela 
Pána, atď., atď., žehnajte Bohu, chváľte Ho ä veleb-
te Ho navždy'." 

Nazdával som sa aj, že okrem zástupcov zlých 
duchov jestvovalo aj stredné pokolenie, Ssctfióutec, 
ktoré nebolo ani v nebi, ani na zemi; čiastočne padlí, 
vrtošiví, svojhlaví; urodzení alebo schýtralí, dobro-
prajní. alebo zlomyseľní, podľa prípadu. Títo dali 
akúsi inšpiráciu alebo inteligenciu rasám, národom 
a triedam ľudí. Odtiaľ činnosť politických útvarov 
a sdružení, ktorá sa tak často líši; od činnosti jedno-
tlivcov, ktorí ich tvoria- Odtiaľ povaha a inštinkt 
štátov a vlád, náboženských spoločenstiev a sdru-
žení. Myslel som si, že ich obývajú neviditeľné'roz-
umové schopnosti. To, že som dával prednosť osob-
nému pred abstraktným,"by ma prirodzene viedlo 

52 



k tomuto názoru. Myslel som, že je podopieraný 
zmienkou o „Princovi z Perzie" v prorokovi Danie-
lovi; a myslím, že som sa nazdával, že o takýchto 
prostredných bytostiach to vravela Apokalypsa1, keď 
uviedla „Anjelov siedmich cirkví." 

R. 1837 som ďalej rozvinul túto doktrínu. Vravel 
som svojmu velkému priateľovi, Samuelovi Francis 
Woodovi, v liste, ktorý sa mi dostal do rúk pri jeho 
smrti, „Mám nápad. Vela Otcov (Justín, Athenogo-
ras, Irenaeus, Klement, Tertullián, Oxigenes, Lactan-
tius, Sulpicius, Ambróz, Nazianzen) tvrdí, že, hoci 
Satan odpadol už na začiatku, anjeli padli pred po-
topou, zamilujúc sa do dcér ľudí. To ma nedávno 
zaujalo ako zaujímavé riešenie predstavy, ktorú ne-
vdojak musím vyznávať. Daniel hovorí tak, ako by 
mal. každý národ svojho anjela strážcu. Môžem si 
iba myslieť, že jestvujú bytosti s veľkým množ-
stvom dobra v sebe, ale predsa s veľkými chybami, 
bytosti, ktoré sú oživujúcimi princípmi určitých in- ; 
štitúcií, atď., atď. . . . Vezmime Anglicko s mnohými 
vysokými čnosťami, a katolicizmus je tu predsa na 
nízkom stupni. Zdá sa mi, že John Bull30 nie je du-
chom ani neba ani pekla.;;-. Vari sa kresťanská cir-
kev vo ' svojich častiach nepoddala1 jednému alebo' 
druhému z týchto predstieraní pravdy?. . . Ako sa 
máme vyhnúť Scylle a Gharybde a pokračovať pria-
mo v ceste k pravému obrazu Krista?" atď.,. atď. ' 

Som si vedomý toho, že to, čo som vravel, získa 
u mnohých ľudí vážnosť pre moju obrazotvornosť zä 
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cenu môjho úsudku — „Hippoclides sa nestará;" ne-
staviam sa ako príklad dobrého rozumu alebo da-
čoho iného: obhajujem sa len proti obvineniu z ne-
čestnosti.— Jestvuje naozaj iný názor o hospodár-
nosti, prednesený v priebehu tej istej rozpravy o ve-
ci v mojej Histórii ariánov, ktorá poskytla látku 
k uvedenej výčitke; ale ponechávam to pre záve-
rečnú časť svojej odpovedi. ~ 

Zatiaľ, čo som boläzaujatý písaním svojho diela 
o ariánoch, veľké udalosti sa odohrávaly doma a 
v cudzine, ktoré daly podobu a vášnivý výraz tým 
rôznym presvedčeniam, ktoré si tak postupne razily 
cestu do mojej mysle. Krátko predtým bola revolú-
cia vo Francúzsku; Bourboni boli zahnaní; a ja1 som 
myslel, že je nekresťanské, aby národy odvrhly svo-
jich vládcov, ba ešte viac, panovníkov, ktorí mali 
božské právo dedičstva. Ďalej potom, keď som pí-
sal, rozprúdila sa okolo mňa veľká agitácia za Re-
formu; Strana Whig31 sa dostala k moci; lord Grey'r 
povedal biskupom, aby dali do poriadku svoj dom 
(parlament?), a na uliciach Londýna napadli niekto-
rých z prelátov a sa im vyhrážali. Vitálnou otázkou 
bolo, ako máme uchrániť Cirkev pred zliberálnením; 
v niektorých kruhoch bola vzhľadom na vec apatia, 
v iných nerozumný poplach; zdalo sa, že zásady cir-
kevníctva tak radikálne upadly a také poplašenie bo-
lo v konciliách duchovenstva. Vtedajší londýnsky 
biskup, aktívny človek otvoreného srdca, bol po roky 
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zamestnaný spravovaním vysokej ortodoxie Cirkvi 
tým, že uvádzal Evanjelickú spoločnosť na miesta 
vplyvu a dôvery. Ľudí, ktorí súhlasili so mnou, hlbo-
ko urazil neobaleným výrazom (ako sa povrávalo) 
toho smyslu, že viera v Apoštolskú nástupnosť vy-
chladla u bezprísažných (non-jurors).83 „Môžeme vás 
spočítať", vravel niektorým z najvážnejších a naj-
uctievanejších osôb starej školy.'A zdalo sa, že sama 
Evanjelická strana so svojimi nedávnymi úspechmi 
stratila .tú prostotu a nesvetskosť, ktorú som tolkó 
obdivoval u Milnera a Scotta. Nie že by som si ne-
bol uctil takých ľudí ako vtedajšieho biskupa' z Lich-
field-u a iných s podobnými pocitmi, ktorí ešte ne-
boli povýšení mimo rady duchovenstva, ale málo 
som súdil o nich ako o triede. Myslel som, že hrajú 
do rúk liberálov. S ustanovizňou takto rozdvojenou 
a takto ohrozenou, takou neznalou . svojej vlastnej 
sily, som porovnával tú čerstvú, mohutnú silu, o kto-
rej som čítal v prvých storočiach. V jej triumfujúcej 
horlivosti v záujme tohto pravého mystéria, ku kto-
rému som sa obracal s takou veľkou oddanou zbož-
nosťou od svojej mladosti, som spoznal hnutie svo-
jej Duchovnej Matky. „Incessu patuit Dea" (na za-
čiatku sa objavila bohyňa). Samoovládanie jej aské-
tov, trpezlivosť jej martýrov, nezlomná odhodlanosť 
jej biskupov, radostný vzlet jej postupu, to všetko 
ma uchvacovalo a miatlo. Vravel som k sebe sa-
mému: „Pozri sa na tento a' na onen obraz"; pociťo-
val som příchylnost' ku svojej vlastnej Cirkvi; ale 
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nie nežnosť. Pociťoval som zdesenie pri jej vyhliad-
kach, hnev a posmech pri jej nečinných rozpakoch. 
Myslel som, že, ak si raz liberalizmus získa pevné 
postavenie v nej, je si v tom prípade istý víťaz-' 
stvom. Videl som, že zásady reformácie sú bezmoc-
né, aby ju zächránily. Čo sa týka myšlienky zane-
chať ju, tá nikdy neprechádzala mojou predstavivo-
sťou; stále som mal však " pred sebou, že jestvuje 
dačo väčšie než Ustálená cirkev (the Estáblished 
Church) a že to je Cirkev katolícka a apoštolská, 
zriadená od začiatku, a ktorej ona bola' len miestnou 
formou a orgánom. Nebola ničím, ak nebola týmto.' 
Treba s ňou jednať dôrazne, ináč by bola stratená. 
Bolo tu treba druhej reformácie. 

V tomto čase som bol zbavený svojich povin-
ností'v kolégiu a moje zdravie utrpelo prácou, spo-
jenou s písaním, mojej knihy. Bola1 hotová; pre .tlač 
v júli r. 1832, hoci bola vydaná áž ku koncu r. 1833. 
Ľahko ma presvedčili, aby som sa pripojil k Hurŕel 
Fróudebvi á jeho otcovi, ktorí odchádzali na juh 
Európy pre zdravie prvého. ; ; 

Vydali sme sa na cestu v decembri r. 1832. Za 
tejto výpravy som napísal svoje verše, ktoré sú za-
hrnuté-v „Lyra Apostolica": — niektoré, pravda, aj 
predtým, ale nie viac než jednu alebo dve potom. 
Zaméniac, ako som to urobil, ustálené učiteľské prá-
ce, ako aj literárny pokoj a príjemné priateľstvá po-
slédných šesť rokov za cudzie krajiny a za neznámu 
budúcnosť, prirodzene som boľ privedený k myšlien-
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ke, že prichádzajú na mňa nejaké vnútorné zmeny, 
ako aj nejaký širší priebeh činnosti. ' Vo Whit-
church, kde sme čakali na poštový voz do Falmouth, 
som napísal verše o svojom Anjelovi strážcovi; kto-
ré začínajú týmito slovami: „Sú to vari stopy daja-
kého nepozemského Priateľa?" a ďalej vravím o „ví-
zii", čo ma prenasledovala: —••táto vízia je viac ale-
bo menej predstavená v celom rade týchto veršov. 

Šiel som k rôznym pobrežiam Stredozemia, od-
lúčil som sa od svojich priateľov v Ríme, ku koncu 
apríla som šiel po druhý raz na Sicíliu a vrátil som 
sa do Anglicka cez Palermo v prvej polovici júla; 
Zvláštnosť cudzieho života ma uvrhla zpät do sebá; 
našiel som rozkoš v historických stavbách a v krás-
nych scénach; nie v ľuďoch a' mravoch. Stráhili sme 
sa zjavne katolíkov za našej cesty. Mal som rozho-
vor s dekanom na Malte; veľmi príjemným člove-
kom, nedávno zomrelým; ale týkalo sa to Otcov á 
knihovne veľkého kostola. Poznal som sa s abati-
šou Santini v Ríme, ktorá len opísala pre mňa gre-
goriánske spevy. Froude a ja sme dva razy navští-
vili mbnsighorä (teraz kardinála) Wisemana34 v Col-
legio Inglese, krátko pred tým; čo sme opustili Rím. 
Nepamätám sa, že bý som bol býval v jednej miest-
nosti s dajakými inými duchovnými, okrem kňaza 
v Castŕo-Giovarini na' Sicílii, ktorý ma navštívil, 
keď som bol chorý, a s ktorým som chcel debato-
vať. Čo sa týka služieb božích, chodili sme do Te-
nebrae v Šestine pre Miserere; a to bolo všetko. Môj 
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všeobecný pocit bol: „Všetko okrem ducha ludského 
je - božské." Videl som len to, čo je vonkajšie; o 
skrytom živote katolíkov som nevedel nič. Ešte viac 
som bol zahnaný zpä t do seba a .pociťoval som svo-
ju izoláciu. Anglicko bolo jediné v mojich myšlien-
kach a' zprávy z Anglicka prichádzaly zriedkavo a 
neurčite. Zákon o Zrušení írskych diecéz bol-na po-
stupe a naplňoval moju mysel. Mal som ostré myš-
lienky proti liberálom. r -

Bol to úspech liberálnej veci, čo ma zožieral vnú-
torne. Stal som sa prudkým voči jeho nástrojom a 
jeho prejavom. Jedna francúzska loď kotvila v Alží-
ri; nechcel som sa ani len pozrieť na trikolóru. Pri 
svojom návrate, hoci som bol nútený zastaviť sa" na 
deň v Paríži, zostal som celý čas v izbe, a celé, čo 
som videl z toho krásneho mesta, bolo to, čo 'som 
videl z prinútenia. Londýnsky biskup ma už bol ur-
čil-, na zaplnenie jedného z kazatelských' miest vo 
Whitehall, ktoré práve vtedy postavil na nový zá-
klad; bol som však rozhorčený nad smerom, ktorým 
sa uberal, a zo svojho parníka som poslal list do-
mov, v ktorom som už dopredu odmietol ustanove-
nie, keby mi malo byť ponúknuté. V tomto čase som 
sa hneval najmä na Dr. Arnolda,35 hoci to netrvalo 
do neskorších rokov. Dakto, myslím; pýtal sa pri 
rozhovore v Ríme, či určitý výklad Písma je kres-
ťanský. Odpoveď bola*, že Dr. Arnold sa ho zastáva-, 
skočil som do reči: „Ale či je on kresťanom?" Vec 
mi naraz vymizla z hlavy; keď mi to neskôr vyčí-
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tali, nevedel som povedať nič viac na vysvetlenie, 
iba to, že som myslel, že som musel asi narážať na 
niektoré volné náhľady Dr. Arnolda o Starom zá-
kone: — Myslel som, že som chcel asi povedať: „Ale 
kto má byť zodpovedný za Dr. Arnolda?" Tak isto 
v Ríme sme začali Lyru Apostolicu, ktorá vychádza-
la mesačne v British Magazíne. Motto vyjadruje po-
cit, tak Froudeov, ako aj môj v tom čase.: Čerpali 
sme z M. Bunsena a z Homéra, a Froude volil slová, 
ktoré vraví Achilles, vracajúc sa1 do boja: „Veď 
spoznáte rozdiel teraz, čo som sa znova vrátil." 

Obzvlášť keď som bol ponechaný osamote, prišla 
mi na um myšlienka, že oslobodenie prevedú nie 
mnohí, ale malý hlúčik, nie celky, ale osoba.: Mys-
lím, že teraz som si zopakoval pre seba slová, ktoré 
mi vždy Od mojich školských dní boly drahé, „Exo-
riare aliquis!"* — aj teraz, čo mi prišla dôrazne na 
um nádherná báseň Southey-ho o Thalabe, ktorú som 
si nesmierne obľúbil. Začal som sa nazdávať, že mám 
poslanie. Sú tu vety z mojich listov mojim priate-
ľom v_tomto smysle, ak nie sú zničené. Keď sme sa 
odobrali od monsignora Wisemana, zdvorilé vyslo-
vil želanie, aby sme druhý raz navštívili Rím; pove-
dal som s veľkou vážnosťou: „Musíme vykonať v 
Anglicku určité dielo." Zaraz som sišiel dolu na Si-
cíliu a tušenie sa zosilňovalo. Zamieril som do stre-
du ostrova a ochorel som na horúčku v Leonforte. 

* Povstaň niektol „ . : 
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Môj sluha myslel, že zomieram, a prosil o moje po-
sledné pokyny. Dal som ich, ako si žel^l; ale pove-
dal som: ,,Nesmiem zomrieť", opakoval som: „Ne-
smiem zomrieť, lebo som nezhrešil proti svetlu". 
Nikdy som nemohol rozlúštiť'celkom, čó som mys-
lel, ' 

Dostal som sa do Castro-Giovanni a ležal som 
.tam skoro tri týždne. Ku koncu mája som sa vybral 
do Palerma, ponechávajúc tri dni pre cestu.. Prv, než 
som vyrazil zo svojho hostinca, ráno 26. alebo 271 
mája, sadol som si na' svoju postel a začal som trp-
ko vzlykať. Môj . sluha, ktorý zastával úlohu ako by 
môjho pestúna, pýtal sa, čo mi je. Mohol som. mu 
len odpovedať: „Muším vykonať dielo v Anglicku". 

Túžil som dostať sä domov,- ale preto, že tu ne-
bolo lode, zdržalo ma to v Palerme na tri týždne. Za-
čal som navštevovať kostoly. Utišily moju netrpez-
livosť, hoci som nebol na nijakej omši. Nevedel som 
nič o prítomnosti Prevelebnej Sviatosti tam. Koneč-
ne som sa dostal pŕéč na lodi s pomararičami, ktorá 
mala zamierené do Marseilles. Stáli sme pokojne 
celý týždeň v Úžine Bonifácovej. Vtedy som napí-
sal tieto riadky:' „Veď, dobrotivé svetlo", (Leed; 
kindly Light), ktoré sa odvtedy staly dobre známy-
mi. Písal som verše po celý čas svojej plavby.'Na-
pokon "som sa' dostal do Marseilles a pustil "sa ďalej 
smerom k Anglicku. Ona vy z cestovania som mal 
primnoho a musel som sí ľahnúť na niekoľko dní 
v Lyone. Konečne som znova vstal a nezastavil som 
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sa ani vo dne ani v noci, kým som sa nedostal do 
Anglicka a do domu svojej matky. Môj brat sa vrátil 
z Perzie len o niekoľko hodín prv. Toto bolo v uto-
rok. Nasledujúcu nedeľu mal pán Keble kázeň na 
shromáždění s univerzitnej kazateľnice. Bola uve-
rejnená pod názvom „Národné odpadlíctvo'-. Ten 
deň som si vždy pamätal a pokladal ho za začiatok 
náboženského hnutia z roku 1833. 



' II. CASŤ 

•História mojich náboženských náhľadov : 
- 1833—1839. 

I pri predchádzajúcich stránkach nemám nijakú 
romantickú rozprávku, ktorú by som rozprával; ale 
napísal som ich, lebo je mojou povinnosťou podať 
veci tak, ako sa odohraly. Nezveličoval som v poci-
toch, s ktorými som sa vrátil do Anglicka, a neže-
lám si vôbec vystrojiť nasledujúce udalosti tak, aby 
boly v shode s predchádzajúcim vyprávaním. Čo-
skoro som upadol do každodenného života, aký som 
dovtedy viedol; vo všetkých veciach to isté, až na 
to, že mi bol daný nový ciel. Prv, než som opustil 
Anglicko, zamestnával som sa vo svojom vlastnom 
byte čítaním a písaním a starosťou o kostol a keď. 
som bol opäť doma, vrátil som sa k tým istým prá-
cam. A predsa tie prvé mohutné pocity, ktoré ma 
unášaly ďalej, boly možno potrebné pre začiatok 
hnutia; a potom, keď už raz začalo, prestal som byť 
zvlášť potrebný. 

Keď som prišiel domov z cudziny, zistil som, že 
sa už začalo hnutie ako opozícia proti zvláštnemu 
nebezpečenstvu, ktoré v tom čase hrozilo nábožen-

62 



stvu národa a jeho cirkvi. Viacero horlivých a 
s c h o p n ý c h ľudí spojilo svoje predsavzatia a boli 
v s p o j e n í jeden s druhým. Hlavnými z nich boli pán 
Keble, Hurrel Froude, ktorý došiel domov dávno 
predo mnou, pán William Palmer z Dublina a Wor-
cester College-u (nie pán Palmer z Magdalen-u, ktorý 
je teraz katolíkom), pán Arthur Pérceval a pán Hugh 
Rose. ' 

Spomenúť meno pána Huhg Rosea znamená rozo-
žať v;mysliach tých, čo ho poznali/ množstvo príjem-
ných a srdečných spomienok. Bol človekom, ktorý 
bol rázom svojej mysle a svojich literárnych schop-
ností nad všetkých ostatných uspôsobený, aby sa, 
ak sa mohlo odporovať, postavil na odpor proti bie-
de časov. Bol obdarený vysokou a veľkou mysľou 
a pravou citlivosťou pre tp, čo je veľké a nádherné; 
písal s teplotou a dôrazom; a mal chladnú hlavu a 
opatrný úsudok. Premárnil svoju silu a skrátil sť ži-
vot ,Pro Ecclesia Dei', ako chápal túto, vrcholnú 
ideu. 

On bol prvý, čo vystríhal pred niekoľkými rokmi 
Anglicko, myslím, že s univerzitnej kazateľnice 
v Oxforde, pred nebezpečenstvami, ktoré sa skrýva-
ly v biblických a teologických nemeckých špekulá-
ciách. Agitácia za reformu nasledovala a vláda stra-
ny Whig sa dostala k moci; a z ich rozdelenia cir-
kevných patronátnych práv vytušil autoritatívne za-
vedenie liberálnych názorov do krajiny: —ŕ Slovom 
„liberálny" mienim liberalizmus v náboženstve, lebo 

63 



otázky politické, ako také, sa vôbec nevyskytujú 
v tomto vyprávaní. Obával sa, že stiana Whig pre 
najbolestnejšie z kacírstiev otvorí dvere, ktoré ne-
bude možno nikdy zatvoriť. Aby v takýchto vážnych 
okolnostiach sjednotil kňazov : a aby postavil front 
proti prichádzajúcemu nebezpečenstvu, začal vydá-
vať r. 1832 The British Magazíne a v letnom semestri 
toho istého roku prišiel do Oxfordu, aby hľadal pi-
sateľov pre svoju publikáciu,- pri tejto príležitosti 
soznámil ma s ním pán Palmer. Jeho povésť a posta-
venie přišly vhodne na pomoc jeho zjavnej spôsobi-
losti v ohľade charakteru a' intelektu, aby sa stal 
stredobodom "náboženského hnutia, ak také hnutie 
malo závisieť od činnosti niektorej strany. Jeho chú-
lostivé zdravie, jeho predčasná smrť by boly zmaři-
ly očakávania, i keby nová škola názoru bola bý-
vala presnejšie vliata do formy strany, než tomu 
-bolo v skutočnosti. Ale horlivo pomáhal v prvých 
úsiliach tým, ktorí boli v ňom vedúci; a keď r. 1838 
odišiel do cudziny zomrieť, dovolil mi útechu, aby 
som vyjadril svoje pocity příchylnosti a vďaky voči 
nemu tým, že vo venovaní jedného sväzku svojich 
-kázní som ho oslovil ako človeka, „ktorý, keď srd-
cia; ochabovaly, nám prikazoval rozhýbať dar, čo bol 
v nás, a uchýlit sa k našej vernej Matke." 

Ale okrem stavu zdravia pána Rosea boly tu aj 
iné príčiny, ktoré prekážaly tým, čo ho tak obdivo-
vali, aby ťažili z jeho tesnej spolupráce v nastáva-
júcom zápase. Akokoľvek aj boli, on a oni, zajedno 
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vo všeobecnom cieli hnutia, predsa už od začiatku 
n e s ú h l a s i l i navzájom v odhade prostriedkov, ktoré 
mali použiť, aby ho dosiahli. Pán Rose mal postave-
nie v cirkvi, meno a1 vážnu zodpovednosť; mal pria-
mych cirkevných predstavených; mal intímne styky 
so svojou vlastnou univerzitou a široké klerikálne 
spojenie v krajine." Froude a,ja sme boli nikto, ne-
mohli sme stratiť nijaké hodnosti, nebolo tu nič 
predchádzajúceho, čo by nás bolo viazalo. Rose ne-
mohol ísť na čele cez, krajinu, čo urobiť nepôsobilo 
Froudeovi nejaké rozpaky. Froude bol odvážnym 
jazdcom ako na koni, tak aj vo svojich špekulá-
ciách. Po dlhom rozhovore s ním o logickej orien-
tácii jeho zásad povedal pán Rose o ňom s pokoj-
ným humorom, že „sa nezdalo, že by sa obával ná-
sledkov." Bola to naozaj pravda; Froude mal taký 
silný hmat pre: prvé zásady a taký ostrý postreh ich 
hodnoty, že bol pomerne ľahostajný voči revoluč-
nému pôsobeniu, ktoré by bolo sprevádzalo ich pou-
žitie v danom stave vecí; kým zas v myšlienkach 
Roseovych, ako praktického človeka, jestvujúce fak-
ty maly predchádzajúci prípad pre každú inú. ideu 
a hlavný dôkaz o pevnosti niektorého politického 
smeru záležal v uvážení toho, či bude pôsobiť. Toto 
bola jedna. z. prvých otázok, ktorá, ako sa mi zdalo, 
stále • predstupovala pred jeho myseľ. U Froudea 
erastianizmus, —- to jest jednota (tak sa díval na to) 
cirkvi a š tá tu— bola príbuzným,: alebo ak nie prí-
buzným, tak užitočným a pôsobivým nástrojom li-
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beralizmu. Dokiaľ táto jednota nebola rozbitá, kres-
ťanská doktrína nemohla byť nikdy bezpečná; a 
hoci dobre vedel, akou pozdvihnutou a. nesebeckou 
bola povaha pána Rosea, predsa užíval, preňho epi-
teta, urážlivého v jeho vlastných ústach; — Rose 
bol „konzervatívec". Na nešťastie som spomenul to-
to slovo pánu Roseovi vo svojom vlastnom liste, 
ktorý som mu napísal ako kritiku dačoho, čo uverej-
nil v magazíne: bol som prudko pokarhaný pre svo-
ju námahu, lebo hoci Rose sledoval konzervatívny 
smer, práve tak vysoko pohŕdal, ako Froude mohol, 
svetskou ctižiadostivosťou a bol nesmierne citlivý 
na také obvinenie. - • 

Ale bola tu ešte iná príčina, a to ešte záklaďnej-
šia, ktorá odlúčila1 pána Rosea od Oxfordského hnu-
tia. 2ivé hnutia1 nevychádzajú z výborov," a veľké 
myšlienky nie sú vypracovávané prostredníctvom 
pošty, hoci by to i bola pošta za 1 penny. Tento prin-
cíp od začiatku hlboko prenikol Froudeom a mnou 
á odporúčal nám smer, ktorým sa veci čoskoro ube-
rály spontánne a bez našich vlastných určitých zá-
mérov; Univerzity sú .prirodzenými* strediskami in-
telektuálnych hnutí. Ako mohli ľudia spolu konať, 
nech bola ich snaha akákoľvek, ak neboli spojení 
do akejsi individuality? Nuž, po prvé, nemali sme 
jednotu miesta. Pán Rose bol v Suffolku, pán Per-
ceval v Surrey, pán Keble v Gloucestershire; Hurrel 
Froude musel ísť pre svoje zdravie na Barbados. 
Pán Palmer bol iiaozaj v Oxforde; bola to, dôležitá 
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v ý h o d a a1 znamenala mnoho v prvých mesiacoch 
hnutia; — ale okrem podmienky miesta bola vyžado-
vaná aj iná podmienka. ! ' ' . ' 

Ďaleko podstatnejšou jednotou bola jednota pred-
chádzajúcich stykov, — spoločná história, spoločné 
pamäti, vzájomné obcovanie mysle s mysľou v mi-
nulosti, ako aj postup a vzrásť iejto vzájomnosti 
v prítomnosti. Pán Perceväl bol, pravda, žiakom pána 
Keblea'; ale Keble, Rose a" Palmer predstavovali vy-
hranené strany, alébo "aspoň 'povahy v sdružení. Pán 
Palmer mal mňohe podmienky pre autoritu a vplyv. 
Bol jediným skutočne učeným človekom medzi na-
mi. Chápal teologiu ako vedu; mal prax v scholas-
tickom spôsobe debatného písania; a myslím, že bol 
práve tak dobre oboznámený, ako bol nespokojný 
"s katolíckymi školami. Boľ práve taký rozhodný vo 
svojich' náboženských názoroch, ako bol opatrný 
a dokonca jemný v ich vyjadrovaní a zdvorilý pri 
ich nanútení. Ale nemaľdostatočnú hĺbku a okrem 
toho, prichádzajúc z diaľky, nikdy nevyrástol v ozaj-
stného Oxforďana, a ani ho všeobecne neprijali ako 
takého, ani nemal nijaký pohľad do vnútra' sily o-
sobného vplyvu z príbuznosti myšlienky pri usku-
točňovaní náboženskej teórie, — podmienka, ktorú 
Froude a ja sme pokladali za podstatnú k akému-
koľvek pravému úspechu v odpore, ktorý sa mal 
previesť 'proti , liberalizmu. Pán Palmer mal určité 
spojenie,' ako sa to môže nazvať, v sdružení,' pozo-
stávajúce, z vysokých cirkevných hodnostárov, arci-
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dekanov, londýnskych rektorov a podobných, ktorí 
prináležali, ako sa tomu všeobecne hovorilo, k.bez-
významnej škole (high-and-dry school). Títo sa sta-
vali ďaleko viac, než dokonca i on, proti nezodpo-
vednej činnosti jednotlivcov. Zrejme, ich ideálom 
krásy v cirkevnej činnosti bol spolok neporušených, 
zdravých a citlivých ľudí. Pán Palmer bol ich orgá-
nom a predstaviteľom; a túžil po výbore, po spoloč-
nosti s pravidlami a schôdzkami, aby sa tak chrá-
nily , záujmy cirkvi v jej jestvujúcom nebezpečen-
stve. Do istej miery ho podporoval pán Perceval. 

Ja som, naproti tomu, sám od seba' začal s Trak-
tátmi, a keďže; tieto . představovaly i antagonistickú 
zásadu, osobnosti, priatelia pána Palmera sa dívali 
na ne so značným nepokojom. Veľkým cieľom tých-
to dobrých ľudí v Londýne v tom čase — niektorí 
z nich sú ľudia najvyššej zásady a ďaleko od toho, 
aby boli ovplyvnení tým, čo sme zvykali nazývať 
erastianizmom — bolo odstrániť Traktáty. Ja, ako 
ich vydavateľ a hlavne ich autor, bol som nie nepri-
rodzene ochotný poddať sa. Keble a Froude sa silne 
prihovárali za' ich pokračovanie a hnevali sa na 
mňa," že súhlasím, s ich zastavením;. Pán Palmer sa 
delil o úzkostlivosť svojich;: vlastných priateľov; 
akokoľvek vľúdne boly jeho myšlienky o nás, pred-
sa nie neprirodzene; cítil, pre svoje: vlastné príčiny, 
určitý nepokoj a nervozitu pre smer, ktorým sa po-
brali jeho priatelia z Orielu. Froude, ktorého si sku-
točne obľúbil, použil vysokého tónu vo svojom ná-
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vŕhú na opatrenia, podia1 ktorých sa malo zaobchá-
dzať s biskupmi a duchovenstvom, čo'ho zaiste znač-
ne zarazilo a pohoršilo. Co sa mňa týka, bolo 
v prvých traktátoch dosť látky, ktorá spôsobila uňho 
rovnaký odpor,- a bezpochyby som veľmi zaťažil je-
ho veľkodušnosť, keď ma mal obraňovať či proti lon-
dýnskym hodnostárom alebo p r o t i vidieckemu du-
chovenstvu. Od čias Dr. Coplestona až po Dr. Hamp-
dena mal Oriel meno široko-ďaleko pre liberálnosť 
myšlienky; dostal formálne uznanie od Edimbuigh 
Review, ak mi pamäť verne slúži, ako škola špeku-
latívnej filozofie v Anglicku; a pri istej príležitosti 
ŕ. 1833, keď som sa aj s niektorými z prvých publi-
kácií hnutia predstavil istému vidieckemu duchov-
nému v Northamtonshire, prestal ňa chvíľku a po-
tom,* dívajúc sa významne na mňa, pýtal sá: „A či 
nestál za nimi Whately?" 

' Pán Percevaľmi písal, aby obraňoval úsudok pá-
na3 Palmera a hodnostárov.' Odpovedal som v* liste, 
ktorý potom uverejnil. „Co sa týká Traktátov", po-
vedal som mu, [.citujem svoje vlastne slová z jeho 
brošúrky'J, „každý má svoju vlastnú záľubu. Vy: sá 
staviate proti voľáčbmu, iný proti inému.' < Keby sme 
menili; aby šme sa páčili každému; učinók by bol 
pokazený. Neboly myslené ako symboly é cathédra, 
ale ako výraz individuálnych myslí; • a 'silne cítiaci 
jednotlivci, kým na jednej stráne náhodilé chybia 
v spôsobe alebo v reči, sú predsa zvláštnym spôso-
sobom účinní. Nijaké veľké dielo nebolo vykonané 
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systémom; zatiaľ čo systémy vyrastajú z individuál-
nych snáh. Luther bor jednotlivec. Vlastné chyby 
jednotlivcove vzbudia pozornosť; on prehrá, ale je-
ho vec (ak je dobrá a on silnej mysli) zvíťazí. Toto 
je cestá vecí: podporujeme pravdu sebaobetovaním." 

Návšteva, ktorú som vykonal u rektora v North-
hamtonshire, bola len jednou zo serie podobných 
výprav, ktoré som vykonal cez rok 1833. Navštívil 
som duchovenstvo v rôznych končinách krajiny, či 
som icK poznal, alebo nie,í a chodil som do domov 
priateľov, kde sa ich s času na;čas viacero shromáž-
dilo. Nemyslím, že mnoho vzišlo z takýchto poku-
sov, ani neboly celkom podľa môjho spôsobu. Aj 
som písal rôzne listy duchovným, čomu sa nedarilo 
omnoho lepšie, iba to, že oznamovaly, skutočnosť, 
že nové soskupovanie v záujme Cirkvi sa začína; 
Nestaral som sa o to, či som navštívil príslušníkov 
vyššieho duchovenstva (high-church) alebo nižšie-
ho (low-church); chcel som urobiť silné trhnutie spo-
lu so všetkými, ktorí sa protivili zásadám liberaliz-
mu, ; nech boli ktokoľvek. Oznámiac svoje meno vy-
davateľovi, začal som so serioú listov v novinách 
Recoid; boly dosť dlhé a znášal ich s veľkou zdvori-
losťou a trpezlivosťou. Boly nadpísané ako listy o 
„Cirkevnej reforme", Prvý bol o Obnove cirkevnej 
disciplíny! druhý o jej dôkaze z Písma; tretí o pou-
žití doktríny;' štvrtý bol odpoveďou na námietky; 
piaty bol o dobrodeniach disciplíny. Ä potom bola 
séria náhle ukončená. Povedal som, čo som skutoč-
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ne cítil a čo bolo aj v shodě-so silným učením Trak-
tátov, ale nazdávam sa, že vydavatel zistil vo mne, 
že sa akosi odchyľujem od jeho vlastného smeru 
myslenia; lebo nakoniec mi poslal velmi zdvorilý 
list, kde sa ospravedlňoval pre uverejnenie šiesteho 
listu, pretože bol v ňom útok na „Spolky miernosti", 
pre čo nechcel mať kontroverziu na stĺpcoch svojho 
časopisu. Pripojil však svoje vážne poľutovanie nad 
povahou Traktátov. R. 1828 som upísal malú sumu 
pred prvým započatím vydávania Recordu. 

Činy; úslužného rázu, ktoré som opisoval, boly 
v nesúhlase s mojou prirodzenou povahou, s duchom 
hnutia a s historickým významom jeho úspechu: — 
boly ovocím tej bohatej a radostnej energie, s kto-
rou som sa1 vrátil z cudziny a ktorú som nemal nikdy 
predtým alebo potom. Prinavrátil som si jasavé 
zdravie, a opäť som získal domov. Kým som bol 
v Palerme a myslel som na šírku Stredozemného 
mora a na únavnú cestu cez Francúzsko, nemohol 
som si predstaviť, ako sa môžem kedy dostať do An-
glicka; ale teraz som bol zas medzi domácimi tvá-
rami, a obrazmi. A prinavrátila sa mi sila a zdravie 
s takým odrazom, že niektorí priatelia v Oxforde, 
vidiac ma, nevedeli dobre, že som to ja a váhali, 
prv než sa shovárali so mnou. A mal som povedo-
mie, že som zamestnaný pri tom diele, o ktorom som 
sníval a o ktorom som cítil, že je také vážne a že 
vdychuje nadšenie. Mal som vrcholnú dôveru v na-
šu vec; udržovali sme to primitívne kresťanstvo, 
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ktoré' bolo odovzdané všetkým vekom prvotnými 
učiteľmi Cirkvi a ktoré bolo potvrdené a zazname-
nané v anglikánskych formulách a anglikánskymi 
duchovnými. Toto staré náboženstvo skoro celkom 
vymizlo z krajiny pre politické zmeny posledných 
1.50 rokov, a bolo ho treba oživiť. Bola by to naozaj 
druhá reformácia, lebo by to bol návrat nie k šés-
ňástemu, ale k sedemnástemu storočiu. Nesmeli sme 
strácať nijaký čas, lebo whigoviá už dospeli k' pre-
vádzaniu svojho najhoršieho a záchrana mohla' prísť 
prineskoro. Biskupstvá úž práve rozpúšťali; cirkev-
né vlastníctvo bolo habané; biskupské stolice maly 
čoskoro dostať nevhodných držiteľov. Poznali sme 
dosť toho,- o čom zäčať kázať, a nebol tu nikto iný, 
kto by kázal. Cítil som sa ako na lodi, ktorá ide naj-
prv pôd plachtami, potom sa vyčistí paluba, a bato-
žina a živý tovar sa uskladnia vo svojich vlastných 
úkrytoch. ' 1 ' 

Nielen že som mal dôveru v našu vec, ako v ňu 
samú; tak v jej polemickú silu, ále okrem toho som 
pohŕdal každým protivným systémom doktríny á je-
ho argumentami. Čo sa týka vyššej Cirkvi a nižšej 
Cirkvi, myslel som, že jedna nemá omnoho väčšiu 
logickú základňu než druhá; aj 'som úplne pohŕdal 
evanjelickou. Mal som skutočnú úctu pred povahou 
mnohých z obrancov každej tejto strany, ale to ešte 
nédodalo silý" ich 'argumentom; naproti' tomu som 
myslel, že "apoštolská forma doktríny je zásadná á 
imperatívna5 a jej dôvody o zrejmbsti néprekonateľ-
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Bé. Vzhľadom na túto dôveru sa stalo v .tom čase, že 
bola vdojaká tvárnosť v mojom správaní voči iným, 
a čom sa muším širšie zmieniť. Moje správanie malo 
v sebe smes prudkosti a žartu; a môžem povedať, že 
pre toto urazilo mnohých; ani ho tu neobhajujem. 

Želal som si, aby ľudia súhlasili so mnou a krá-
čal som s nimi krok za krokom, až pokiaľ chceli ísť; 
to som robil úprimne; ale, ak sa chceli zastaviť, ne-
staral som sa veľmi o'to, ale išiel som ďalej s akým-
si zadosťučinením, že som ich tak ďaleko priviedol. 
Tešilo ma priviesť ich k tomu, aby kázali pravdu 
bez toho, že by to vedeli, a povzbudzoval som ich; 
aby tak robili. Bolo mi zadosťučinením, že mi Recbid 
bez námietky dovoliť vravieť toľko na jeho stĺpcoch: 
Zabávalo ma počuť o jednom z biskupov, ktorý, čí-
tajúc starší Traktát o Apoštolskej následnosti, ne-
mohol *sá rozhodnúť, či zastáva doktrínu, alebo nie. 
Nezarmútil ma ani obdiv ani hnev sprostých a na-
myslených ľudí pri návrhoch, ktorým nerozumeli. 
Keď dopisovateľ s dobrým úmyslom napísal jedným 
novinám, aby povedal,.že„Obeta Svätej Eucharis-
tie", o ktorej sa hovorí v Traktáte, je chybou tlače za 
Sviatosť", (angl.: sacrifice = obeta, sacrament , — 

sviatosť), pokladal som chybu za priveľmi zábavnú, 
aby som ju opravil prv, než sa ma' na to pýtali. Ne-
bol som neochotný ťahať protivníka krok za krokom 
až k okraju nejakej intelektuálnej absurdnosti a 
opustiť ho, nech sa vráti, ako môže. Nebol som ne-
ochotný hrať sa s človekom; ktorý mi dával bezoči-
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vé otázky. Myslím, že som mal vo svojich ústach 
slová múdreho muža: „Odpovedz bláznovi podľa je-
ho bláznovstva", najmä ak bol dotieravý alebo, 
zlomyseľný. Nedbal som o klebetu, ktorá sa rozši-
rovala o mne; a keď som ju mohol ľahko uviesť na 
správnu koľaj, neuráčilo sa mi tak urobiť. Aj som 
používal iróniu v rozhovore,* keď znaleckí ľudia ne-
chceli vidieť, čo myslím. 

Tento spôsob správania bol zvykom u mňa. Ak 
som si k e d y zahrával so svojím predmetom, bola to 
vážnejšia chyba. Nikdy som nepoužíval argumen-
tov, pri ktorých som jasne videl, že sú nepevné. Naj-
bližšie priblíženie k takému správaniu, na ktoré sa 
pamätám, ale ktoré predsa pokladám za prosté to-
ho, bolo v prípade 15. Traktátu. Látku k tomuto trak-
tátu mi zaobstaral priateľ, ktorého som prosil o po-
moc, ale ktorý si želal, aby nebol zamiešaný do uve-
rejnenia.-Dal mi námet, aby som mu dodal tvar, "a 
ja som sa chopil jeho argumentov, ako boly. Súhla-
sil" som s väčšou čiastkou Traktátu, napr. s tým, čo 
vraví o Tridentskom koncile; ale boly tu argumen-
ty alebo nejaký argument, ktorý som nenasledoval; 
nepamätám sa, čo' to bolo. Myslím, že Froude bol 
znechutený celým traktátom a obvinil ma1 z ekono-
mie, keďže som ho uverejnil. Toto slovo sa dostalo 
do našej reči najmä prostredníctvom Froudeovych 
Pozostatkov. Myslím, že som sä obhajoval takýmito 
argumentami: že ako každý vie, Traktáty písaly rôz-
ne osoby, ktoré súhlasily navzájom vo svojej dok-
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tríne, ale nie vždy v argumentoch, ktorými sa mala 
dokázať; že musíme trpieť rozdielnosť názoru medzi 
sebou; že autor-Traktátu má právo na svoj vlastný 
názor a že' otázny argument bol riadne prijatý; že 
som nedal svoje vlastné meno alebo vážnosť, ani sa 
ma nepýtali na môj osobný názor, ale bol som len 
činný ako pomocník, ako keby niekto prekladal 
priateľom knihu do cudzej reči. Pokladám , tieto ar-
gumenty za dobré, ničmenej však cítim, že také zvy-
ky pripúšťajú ľahké zneužitie a sú preto nebezpeč-
né; ale ďalej potom cítim aj to, — že, ak by sa malý 
všetky takéto omyly prísne vyšetrovať, nie mnoho 
ľudí vo verejnom živote by zostalo s charakterom 
pre česť a poctivosť. 1 ' ' 

Táto úplná dôvera vo svoju vec, ktorá ma pri-
viedla k nerozumosti alebo vrtošivosti, ako som ju 
ukazoval na príkladoch, vystavila ma nie neprávom 
opačnému obvineniu z prudkosti v určitých svojich 
podujatiach alebo • v slovách, ktoré som uverejnil. 
V „Lyra Apostolica" som povedal, že prv, než sa 
naučíme milovať, musíme sa „naučiť nenávidieť"; 
hoci som vysvetlil svoje slová, pridajúc „nenávisť 
voči hriechu". V jednej zo svojich prvých kázní som 
povedal: „Neľakám sa vysloviť svoje pevné pre-
svedčenie, že by bolo ziskom pre krajinu, keby 
bola ďaleko viac poverčivá, viac pobožnôstkárska, 
pochmúrnejšía, odhodlanejšia vo svojom nábožen-
stve, než akou sa ukazuje v prítomnom čase." Pri-
dal som, zrejme, že by bolo absurdné predpokladať, 
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že také vlastnosti mysle sú v sebe žiadúce. Korektor 
tlače trpel tieto silné epitetá, až sa dostal k „odhod-
lanejšia" a potom dal na okraj otáznik. Na samej 
prvej strane prvého Traktátu :som povedal o bisku-
poch, že, „hoci by to bolo čiernou udalosťou pre kra-
jinu, predsa bý sme im nemohli želať požehnanejšie 
ukončenie ich cesty,, než zničiť ich majetky a mar-
týrstvo.". Ako následok 'jedného miesta v mojom 
diele o Dejinách ariánov písal určitý severný hod-
nostár, aby ma obžaloval, že si želám znovunasto-
liť krv a muky inkvizície. Kontŕastujúc kacírov a 
hereziarchov, bol som vravel, „Posledný bý nemal 
dostať nijakú milosť, berie na seba úlohu PokuŠite-
ľa, a dotiaľ, dokiaľ siaha jeho omyl, musí sa s ním 
zachádzať s príslušnou vážnosťou, ako by bol ste-
lesneným zlom. Šetriť ho je falošná a nebezpečná 
ľútosť. To len privedie do nebezpečenstva duše tisí-
cich a je to neláskavosť voči nemu". Nemôžem po-
prieť, že je to véľmi ostré miesto; ale Árius boľ vy-
hnaný, nie upálený; je len priaznivé pre mňa pové-
dáť, že ani v tomto,, ani v ktoromkoľvek inom čase 
svojho života, ba dokonca ani vtedy, keď som i bol 
najprudší, nebol by som mohol ani len odrezať pu-
ritánovi uši, a myslím,' že pohľad na španielske 
aúto-da-íé36 bol by býval mojou smrťou. Potom, keď 
jeden z mojich priateľov, liberálnych a evanjelic-
kých názorov, písal, aby ma napomenul pre smer, 
ktorým som sa uberal, povedal som, že budem jazdiť 
nad ním a1 nad jeho kráľom z Mezopotámie, ako Otti-

76, 



niel víťazil snad Chusham-rishathaim. Zas som ne-
chcel mať nič so svojím bratom a postavil som svoje 
správanie na syllogizmus. Vravel som: „Svätý Pa-
vol nám káže vyhýbať sa tým, ktorí spôsobujú roz-
diely; vy spôsobujete rozdiely: preto vám musím 
vyhýbať". Odradil som istú paniu od účasti na svad-
be sestry, ktorá vystúpila z aglikánskej cirkvi. Ký 
div, keď Blanco White, ktorý ma poznal v takých 
rôznych okolnostiach, teraz počujúc o všeobecnom 
smere, ktorým som sa uberal, bol udivený zmenou, 
ktorú spoznal vo mne. Trpko a nepekne vraví o mne 
vo svojich listoch súčasne s prvými rokmi, Hnutia; 
ale r. 1839, dívajúc sa zpät, užíva o mne výrazy, 
ktoré citovať bolo by odo mňa sotva skromné, ne-
byť toho, že to, čo hovorí na moju chválu, je len 
časťou celej zprávy o mne. Vraví: „V tejto strane 
(proti — Peel-ovskej, r. 1829) na svoje veľké pre-
kvapenie našiel som svojho drahého priateľa, pána 
Newmana z Orielu. Keďže on bol jedným z každo-
ročných prosebníkov v Parlamente za katolícku e-
mancipáciu, jeho náhle spojenie s najprudšími po-
božnôstkármi mi < bolo nevysvetliteľné. Táto zmena 
bola: prvým prejavom duchovnej revolúcie, ktorá 
ho náhle spravila jedným z vedúcich prenasledova-
teľov Dr. Hampdena37 a naj činnějším a najvplyv-
nejším členom sdruženia, zvaného Pusseyitská stra-' 
na, od ktorej máme'tie veľmi zvláštne výplody, nä-
zvataé Traktáty pre časy (Tracts for the, Times). Za-
tiaľ čo zisťujem-tieto verejné skutočnosti,'moje srd-
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ce pociťuje bolesť pri spomienke ná srdéčné a vzá-
jomné. priateľstvo medzi týmto'vynikajúcim mužom 
a mnou; priateľstvo, v ktorom mu jeho zásady or-
todoxie: nedovolovaly pokračovať vzhľadom na 
jedného, ktorého teraz pokladá za nevyhnutne'" od-
súdeného k večnému zatrateniu. Takýto je jedovatý 
charakter ortodoxie. Akú škodu musí ona narobiť 
v zlom srdci a v. úzkej mysli, keď môže pracovať 
tak účinne pre zlo v jednej z ná j dobroprajnej ší ch 
hrudí a v jednej z najschopnejších myslí, v príjem-
nom, intelektuálnom, uhradenom John Henry New-
manovi!" (Sv. III.; str. 131.) Pripojuje, že s ním ne-
budem mať, vraj, nič dočinenia, okolnosť, na ktorú 
sa:nepamätám a o ktorej veľmi pochybujem. 

Hovoril som o svojej pevnej dôvere vo svoje 
postavenie; á teraz mi dovoľte vyložiť určitejšie, aké 
bolo to postavenie, ktoré som zaujal a propozície, 
v ktoré som tak dôveroval. Boly tri: 
- 1. Najprv bola zásada dogmy: môj boj bol proti 
liberalizmu; liberalizmom; som rozumel protidogma-
tický princíp' a jeho výviny. - Toto bol prvý bod, o 
ktorom som si bol istý. Tuná poznamenávam: Zo-
trvanie v danej viere nie je dostatočným dôkazom 
jej pravdivosti; ale odstúpenie od nej je prinajme-
nej škvrnou na človeku, ktorý si bol taký istý o nej. 
Pomerne teda, ako som bol r. 1832 pevne presvedče-
ný o vierovyznaniach, ktorých som sa od tej doby 
vzdal, potiaľ sa ma týka akási vina nielen pre tú 
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m á r n u dôveru, ale pre mnohotvárne správanie sa 
ako jej následok. Ale tu mám zadosťučinenie pocitu, 
že nemám nič čo odvolať, nič prečo ľutovať. Hlavná 
zásada Hnutia je mi teraz práve taká drahá,, ako bo-
la vždy. Zmenil som sa v mnohých veciach; v tejto 
nie. Od svojho pätnásteho roku dogma bola základ-
nou zásadou môjho náboženstva: nepoznám nijaké-
ho iného náboženstva; náboženstvo len ako pocit je 
pre mňa snom a výsmechom. Práve tak dobre tu mô-
že byť synovská láska bez skutočnosti otca, ako 
vrúcna zbožnosť bez skutočnosti Vrcholnej Bytosti. 
Čo som zastával r. 1816, zastával som r. 1833 a za-
stávam r. 1864. Ak sa bude Bohu páčiť, budem to 
zastávať až do konca.. Aj vtedy, keď som bol pod 
vplyvom Dr. Whatelyho, nemal som nijaké pokuše-
nie byť,menej horlivým pre veľké dogmy viery, a 
v rôznych časoch som zvykal odporovať takým po-
stupom myšlienky s jeho strany, čo sa mi zdaly 
(právom alebo neprávom), že ich zatemňujú. Taká 
bola základná zásada Hnutia1 z r. 1833. 
• 2. Po druhé, dôveroval som v pravdu určitej ustá-
lenej náboženskej náuky, založenej na tomto pod-
klade dogmy; totižj že tu je viditeľná Cirkev so svia-
tosťami a obradmi, ktoré sú kanálmi neviditeľnej mi-
losti. Myslel sóm, že to je doktrína' Písma, prvotnej 
Cirkvi a anglikánskej cirkvi. Aj tuná som sa nezme-
nil v názore; v tomto ohľade som si práve taký istý, 
ako som bol r. 1833.a nikdy som neprestal byť si is-
tý. R. 1834 a v nasledujúcich rokoch postavil som tú-
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to cirkevnú doktrínu na širšiu základňu, keď som pre-
čítal Lauda,38 Bramhalla39 a Stilling-fléeta40 a iných 
anglikánskych teologov na jednej strane, a keď som 
preštudoval Otcov41 na strane druhej; ale doktrína 
z r. 1833 bola posilnená vo mne, nie zmenená. Keď 
som začal „Traktáty pre časy", hlavnú doktrínu, o 
ktorej hovorím, som oprel o Písmo, o Epištoly sv. 
Ignáca a o anglikánsku modlitebnú knižku. Čo sa tý-
ka jestvovania viditelnej Cirkvi, v 11. Traktáte som 
predovšetkým to stanovisko vyvodil z Písma, totiž 
ž Acta Apostolica a' z Epištôl. Čo sa týka sviatostí 
a sviatostných obradov, opieral som sa o modliteb-
nú knižku. Odvolával som sa na obrad kňazského 
vysvätenia, pri ktorom biskup vraví: „Prijmi Ducha 
Svätého"; na obrad navštívenia, ktoré učí spoveď a 
rozhrešenie; na1 úkon krstu, kde kňaz vraví o die-
ťati pri krste ako o znovuzrodenom; na katechizmus, 
kde sviatostné prijímanie prijíma „naozaj Telo a Krv 
Kristovu"; na úkon hrozby, pri ktorom nám pove-
dia, aby sme konali „služby pokánia";'na kollekty,42 

Epištoly a Evanjeliá, na kalendár á! rubriky, v kto-
rých nájdeme sviatky apoštolov, poznámku o'urči-
tých iných svätých,: ako aj dni pôstu a miernosti. 

A ďalej, čo sa týka episkopálneho systému, zalo-
žil som ho ná Epištolách sv. Ignáca, ktoré ho prísne 
přikazovaly rôznymi spôsobmi. Jedno miesto sa mi 
zvlášť vštepilo: hovoriac o prípadoch neposlušno-
sti voči cirkevnej, autorite, vraví: „Človek neklame 
toho biskupa, ktorého vidí, ale má za blázna skôr 
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N e v i d i t e l n é h o biskupa, a itak otázka sa netýka mäsa, 
ale Boha, ktorý pozná tajnosti srdca". Želal som si 
konať doslovne podia tejto zásady až do, písmeny, 
a môžem pokojne povedať, že som ju vedome nikdy 
neprestúpil. Rád som konal pred zrakom svojho bis-
kupa, ako keby som bol, takrečeno, pred očami Bo-
ha. Bolo to jednou z mojich zvláštnych ochranných 
stráží proti sebe samému a jednou z mojich opôr; 
nemohol som ísť veľmi zle, kým som odôvodnene 
.veril, že sa mu v nijakom ohľade neošklivím. Ne-
bola to len holá formálna poslušnosť voči pravidlu, 
ktoré som si predložil, ale želal som si. páčiť sa mu 
osobne, keďže som ho pokladal za, takého, ktorý 
je postavený nad mňa Božskou. Rukou. Prísne som 
zachovával svoje duchovné záväzky, nielen preto, 
že to boly záväzky,; ale preto, že som pokladal se-
ba jednoducho > za; služobníka % a za nástroj svojho 
biskupa. Nestaral som sa veľmi o biskupskú stolicu, 
iba ak by biskupi mohli byť .hla'som mojej Cirkvi: 
ani by som sa nebol staral; mnoho o provinciálny 
koncil; ani o diecezálnu synodu, kde predsedal.môj 
biskup; všetky tieto veci sa mi zdaly byf /ure eccle-
siastico, ale čo mi bolo jure divino, to bol hlas môj-
ho biskupa v jeho vlastnej osobe. Môj vlastný bis-
kup bol mojím pápežom; nepoznal som iného; ná-
stupca apoštolov, vikár Kristov. Bola to len praktic-
ká ukážka anglikánskej teórie o cirkevnej vláde, 
ako. som ju bol sám . načrtol. Toto pokračovalo cez 
celú moju cestu; keď som konečne; r. 1845 napísal 
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biskupovi Wisemanovi, ku ktorého vikariátu som 
prislúchal, aby som mu oznámil svoju konverziu, ne-
mohol som nájsť nič lepšieho, čo mu povedať, než 
to, že chcem poslúchať pápeža, ako som poslúchal 
svojho vlastného biskupa v anglikánskej cirkvi. Mo-
ja povinnosť voči nemu bola vecou mojej cti; jeho 
nesúhlas bol jedinou vecou, ktorú som nemohol zná-
šať. Verím, že to bol vznešený a čestný pocit; a ako 
následok som bol odmenený tým, že som mal po 
celý svoj čas za cirkevného' predstaveného muža, 
ktorému, keby som bol mal výber, by som bol dal 
úplne prednosť pred ktorýmkoľvek iným biskupom 
na lavici a pre ktorého pamiatku pociťujém zvlášt-
nu príklonnosť, Dr. Bagot — muž vznešenej mysli, 
a práve taký dobrosrdečný a rozvážny, aký boľ šľa-
chetný. Vždy sympatizoval so mnou v mojich skúš-
kach, ktoré nateledovaly; bolo 'mojou vlastnou chy-
bou, že som sa nedostal s ním do priateľskejších 
osobných stykov, než v akých byť bolo mojím šťa-
stím. Nech je jeho meno vždy žehnané. 

A teraz, pri ukončení svojich poznámok o dru- . 
hom stanovisku, na ktorom spočívala moja dôvera, 
poznamenávam, že ani tu nemusím ohlásiť nijaké 
odvolanie, čo sa týka'jeho hlavných obrysov. Kým 
som si teraz vo svojom prijímaní zásady dogmy prá-
ve tak načistom, akým som bol r. 1833 a 1816, tak 
potom som teraz práve taký pevný ,vo svojej viere 
vo viditeľnú Cirkev, v autoritu biskupov, v milosť 
sviatostí, v náboženskú hodnotu skutkov pokánia, 
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akým som bol r. 1833. Pridal som články k svojmu 
vyznaniu viery; ale staré články, ktoré som vtedy 
vyznával s predtušivou vernosťou, zostávajú. 

3. Ale teraz, čo sa týka tretieho stanoviska, kto-
ré som zastával r. 1833 a ktoré som úplne zanechal 
a odvrhol odvtedy, môj vtedajší názor na Rímsku 
cirkev; — chcem o tom hovoriť tak presne, ako 
viem. Keď som bol mladý, ako som už povedal, a 
keď som vyrástol, myslel som, že pápež je Antikrist. 
Na Vianoce r. 1824—1825 som kázal kázeň y tom 
smysle. R. 1827 som horlivo prijal verš v Kresťan-
skom roku, ktorý mnohí ľudia pokladali ža prilás-
kavý, „Vrav jemne o páde svojéj sestryV. Od času, 
čo som sa soznámil s Froudeom, stával som sa me-
nej á menej zatrpklým v tejto véci. Vravel som (po-
stupne, ale nemôžem povedať, v akom poriadku ale-
bo pri akých dátach) o Rímskej cirkvi, že je spútaná 
„vecou Antikrista", že je jedným ž „mnohých" An-
tikristov, ktorých predpovedal sv. Ján,'že je ovplyv-
nená „duchom Antikrista", a že má na sebe voľačo 
„veľmi protikřesťanského" alebo „nekresťanského". 
Od svojho chlapectva a r. 1824 som sa natzdával, 
podľa protestantských autorít, že sv. Gregor 1,43 

okolo roku 600 A. D. bol prvým pápežom, ktorý bol 
Antikristom, a potom, že bol aj veľkým a svätým 
človekom; r. 1832—33 som myslel, že Koncil v Tri-
dente44 spútal Rímsku cirkev s vecou Antikrista. 
Nemôžem povedať, kedy sa to staío, že vo svojom 
premyslenom úsudku som sa úplne vzdal predstavy 
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o akejkoľvek podobe, že nejaká zvláštna1 výčitka 
bola pripojená k jej menu; ale z akejsi výčitky sve-
domia alebo predsudku som sa ľakal predstavy vzdať 
sa toho, i keď mi rozum tak prikazoval, myslím, že 

;do r. 1843. Nadto ešte, aspoň za trvania1 Traktátske-
.ho hnutia, som myslel, že podstata jej urážky spočí-
va v poctách, ktoré vzdáva Panne Márii a svätým; 
a čím viac rástla moja oddaná zbožnosť ako k svä-
tým, tak aj k Panne Márii, tým viac nespokojný som 
bol s rímskymi spôsobmi, ako keby tie zvelebované 
stvorenia božie musely byť vážne pohoršené, ak 
mohly cítiť bolesť nad nevhodným uctievaním, kto-
rého sú predmetmi. - : 

Naproti tomu Hurrel Froude vo svojich priateľ-
ských rozhovoroch sa vždy usiloval ,vytrieť túto 
myšlienku z mojej mysli. Na jednom mieste jedného 
zo svojich listov z cudziny, narážajúc, myslím, na to, 
čo. som hovoril v protivé k nemu, poznamenáva: 
„Myslím,; že,tí ľudia sú nerozvážni, ktorí vravia pró-

iti rímskym katolíkom, že, si uctievajú svätých, a zve-
.lebujú Pannu Máriu a obrazy, atď. Tieto veci môžu 
byť vari modloslužbou; nemôžem sa rozhodnúť o 
tom;, ale' myslím, že karneval (fašiangy) je skutoč-
nou praktickou modtoslužbou, ako je napísané, že 
ľudia si sadli jesť a piť, a vstali, aby sa hrali!" Po-
znamenávam mimochodom, že karneval-je naozaj 
jeden z tých/výstrelkov, proti ktorému,sa aspoň po 
,trij storočia náboženskí katolíci vždy stavali na od-
por, ako vidíme zo života sv. Filipa, nehovoriac nič 
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o dnešnej dobe; ale túto on nepoznal. Ďalej ešte 
som sa naučil od Froudea obdivovať velkých stre-
dovekých pápežov; a zrejme, keď som dospel k to-
mu, aby som pokladal Tridentský koncil za obrat 
v dejinách kresťanského Ríma, zistil som, že som 
práve taký volný, ako som sa tešil, že hovorím na ; 
ich chválu. Potom, keď som;,bol v cudzine, .'pohľad: 
na toľké množstvo veľkých miest, na ctihodné 
kaplnky a vznešené kostoly veľmi zapôsobil na 
moju predstavivosť. A aj môjho srdca sa to do-
tklo. Urobiac si o šiestej ráno, prechádzku peši cez 
nejakú divú krajinu na Sicílii, dostal som sa k ma-
lému kostolíku; počul som hlasy a nazrel som dnu. 
Bolo tam naplnené a shromaždenie spievalo. Zrejme, 
bola to svätá omša, hoci som to v tom čase neve-
del. A za ľ svoj ich únavných dní v Palerme som ne-
bol nevďačný za občerstvenie, ktorého sa mi do-
stalo v navštevovaní kostolov,-ani som to nikdy ne-
zabudol. A potom jej horlivé udržovanie doktrín a. 
pravidla o celibáte, čo som uznal za apoštolské; a jej 
verná shoda so starobylosťou v takých mnohých bo-, 
doch okrem týchto, ktoré mi boly drahé, boly argu-
mentom práve tak. ako. prihovorením v prospech 
veľkej Cirkvi rímskej. Takto som sa naučil mať než-
né;pocity voči nej; ale môjho rozumu sa to však vô-
bec nedotklo. Môj úsudok bol proti nej, keď som ju 
chápal ako inštitúciu tak verne, ako tomu vždy bolo. 

Tento konflikt medzi rozumom a náklonnosťou 
som vyjadril v jednom z prvých Traktátov, uverej-
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nenom v júli r. 1834. „Berúc do úvahy vysoké dary 
a silné požiadavky Rímskej cirkvi a jej závislosti na 
našom obdive, našej úcte, láske a vďake, ako je mož-
né, že sme jej tak odolávali, ako sme sa mohli zdržať 
toho, aby sme sa nerozplynuli do nežnosti a nerútili 
sa do spoločenstva s ňou, nebyť slov Pravdy samej, 
ktoré nám kážu, dávať Jej (=' Pravde) prednosť pred 
celým svetom? ,Ten, čo miluje otca alebo matku 
viac než Mňa, nie je Mňa hoden." Ako by sme sa! 
mohli ,'naučiť byť prísnymi a vykonať rozsudok'; ne-
byť vystríhariia Mojžišovho dokonca i proti božsky 
obdarenému učitelovi, ktorý by kázal nových bo-
hov; a nebyť kliatby sv. Pavla dokonca i proti anje-
lom a apoštolom, ktorí by zaviedli novú doktrínu?'' 
(Zápisy, číslo 24.) Môj pocit bol niečo podobný po-
citu človeka, ktorý je nútený, aby ná súde svedčil 
proti priateľovi; alebo podobný môjmu vlastnému 
teraz, čo som povedal a poviem tak mnoho vecí, o 
ktorých by som mal radšej mlčať. 1 

" Nuž ako vec čistého svedomia, hoci to išlo proti 
mojim pocitom, som cítil, že je povinnosťou protes-
tovať proti Rímskej cirkvi- Ale okrem toho bolo to 
povinnosťou, lebo predpis: takého protestu bol ži-
vou zásadou mojej vlastnej cirkvi, ako bola vyjad-
rená nie len v catena; ale aj v consensus jej .teolô-' 
góv a v hlase jej ľudu. Nadto však taký protest bol 
potrebný ako integrálna složka jej polemickej zá-
kladne; lebo som prijal argument Bernarda Gilpi-
ná,45 že protestanti; „nie sú schopní udať pevnú a 



trvácnu príčinu pre' svoju odluku okrem tej totiž, že 
pápež je Antikristom". Ale, kým som takto myslel, 
že taký protest je založený na pravde a že je nábo-
ženskou povinnosťou a pravidlom anglikanizmu a 
potrebou prípadu, nemal som tú činnosť vôbec rád. 
Hurrel Froude ma napadol, že tak robím; a okrem 
toho som cítil, že moja1 reč má vulgárny a rétorický 
výzor na sebe. Veril som a naozaj som meral svoje 
slová, keď som ich užíval; ale vedel som, že mám na 
druhej strane pokušenie vravieť proti Rímu toľko, 
koľko som kedy mohol, aby som sa chránil proti ob-
vineniu z pápeženstva. 

A teraz prichádzam k vlastnému dôvodu, pre 
ktorý som začal hovoriť o svojich pocitoch voči 
Rímu. Cítil som takú dôveru v opodstatnenú spra-
vodlivosť obvinení, ktoré som predniesol proti nej, 
že som sa nazdával o nich, že sú ochranou a záru-
kou, že nijaká škoda nebude môcť kedy vzniknúť 
z voľného výkladu toho, čo som obyčajne nazýval 
anglikánskymi zásadami. Celý svet žasol pri tom, 
čo Froude a ja sme vraveli: Ľudia hovorili, že to 
bolo rýdze pápeženstvo. Odpovedal som: „Pravda, 
zdá sa, že sa priamo usilujeme k nemu; ale pokra-
čujte chvíľku, a prídete k hlbokej priepasti v chod-
níku, ktorá znemožňuje skutočné priblíženie." Do-
datkom som pripojil, že mnohí anglikánski teologo-
via boli obvinení z pápeženstva, a predsa zomreli 
vo svojom anglikanizme; — nuž, cirkevné zásady, 
ktoré vyznávam, vyznávali aj oni; a úsudok proti 
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Rímu;ktorý si utvorili, som-si. utvoril tiež. Akékoľ-
vek chyby mohol mať'teda anglikánsky systém a 
akokoľvek odvážlivo som mohol na' ne poukazovať, 
jednako však bol tento systém nezraniteľný na stra-
ne" Ríma a dal sa zlepšiť i napriek Rímu. »V tom 
vlastnom súhlase; obidvoch foriem viery, nech sa 
zdá akokoľvek tesným, našly by sa pri skúmaní 
naozaj prvky a princípy zásadnejnesrovnalosti. 

Majúc práve toto vrcholné presvedčenie vo'svo-
je j: mysli, nazdával: som sa, že nemôže byť nijakej 
prenáhlenosti pri predkladaní učenia a spisov Ot-
cov v ich najplnšej miere verejnosti. Myslel som, 
že anglikánska cirkev bola zásadne založená na 
nich. Nepoznal som všetko, čo Otcovia vraveli, ale 
cítil som, že, i keď náhodou sa ich zásady líšia od 
anglikánskych, ni j aká, škoda nemôže vzniknúť, z ich 
rozhlásenia'. Vyriekol som to, čo mi bolo jasné, že 
povedali; hovoril som kolísavo a neurčite o tom, < o 
čom som si myslel, že povedali, alebo čo niektorí 
z, nich povedali. Jednako: však nemohla nijaká ško-
da vzniknúť z ohnutia krivej palice iným; smerom 
v procese jej narovnávania; bolo nemožné zlomit 
ju. Ak bolo dačo v'Otcoch, čo malo zarážajúci ráz, 
bolo by. to len načas;' bolo by pripustilo vysvetlenie; 
nemohlo viesť k Rímu. Vyslovujem tento názor o ve-
ci na\jedriom mieste v' predslove k prvému sväzku 
Knihovne Otcov, ktorý som vydal. : Hovoriac o 
zvláštnosti na. prvý pohľad niektorých z ich zásad 
a názorov,; predstavenej anglikánskej mysli, prosím' 
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iitatela, aby pokračoval s nádejou a aby netrpel 
svoj kriticizmus, až kým nepozná viac o nich, než 
čo sa dozvie na začiatku.„Keďže zlo", vravím, „je 
v povahe samotnej veci, nemôžeme urobiť viac — 
než mať trpezlivosť a odporúčať trpezlivosť iným a 
so závodníkom v tragédii dívať sa dopredu vytrvalo 
a s nádejou k udalosti, -v& télzí maza <pžpuv( keď, ako 
dôverujeme, všetko, čo je neharmonické a odchyl-
né v detailoch, nakoniec sa prakticky urovná".', 

Takáto bola pozícia, takéto obrany,' takéto takti-
ky, a myslel som, že je nám určené a možné pomo-
cou nich sa vyporiadať so začiatočným útokom li-
berálnych zásad, o ktorých sme mali všetci bezpro-
stredné tušenie, či v Cirkvi alebo na Univerzite. 
A za1 prvého roku Traktátov začal útok na Univer-
zitu. V novembri r. 1834 som dostal od autora druhé" 
vydanie pamfletu; nadpísaného „Poznámky o nábo-
ženskom nesúhlase s osobitným; zreteľom k užíva-
niu náboženských testov na Univerzite". V tomto 
pamflete sa tvrdilo, že „náboženstvo sa líši od teo-
logického názoru" (str. 1, 28, 30 atď.)-, že je jedno-
duchým predsudkom stotožniť, teologické vety, me-
todicky odvodené a stanovené, s prostým nábožen-
stvom Kristovým (str. 1); že pod teologickú doktrí-
nu treba zaradiť doktrínu trinitársku (str. 27) a uni-
társku (str. .19); že dogma' je teologický názor, na 

. ktorom sa trvá (str. 20, 21); že špekulácia vždy ne-
chala možnosť pre zlepšenie (str. 22); že Anglická 
cirkev nebola dogmatická vo svojom duchu, hoci 



formulácia jej článkov môže mať často zvuk dog-
matizmu (str. 23). 

Potvrdil som prijatie tohto diela v nasledujúcom 
liste: 

„Ochota, ktorá vás priviedla1 k tomu, že ste ma 
obdarovali svojím najnovším pamfletom, povzbu-
dzuje má dúfať, že mi odpustíte, aki sa chápem prí-
ležitosti, ktorú poskytuje, aby som vám vyslovil 
svoju veľmi úprimnú a hlbokú ľútosť, že bol uve-
rejnený. Takú príležitosť som nemohol nechať unik-
núť bez toho, žeby som bol neverný svojim vážnym 
myšlienkam o veci. 

Zatiaľ čo si vážim tón zbožnosti, ktorý sa javí 
v pamflete, neodvažujem sa dôverovať sebe samé-
mu zaznačiť svoje pocity o zásadách, ktoré obsahuje, 
keďže smerujú v skutočnosti, podľa môjho náhľa-
du, celkom k tomu, aby potopily kresťanskú viera. 
Aj žialim, že jeho uverejnením sa urobil prvý krok 
k prerušeniu toho mieru a vzájomného dobrého po-
rozumení a, ktoré tak dlho prevládalo na tomto mie-
ste, a ak sa ten stav raz vážne naruší, budú ho nasle-
dovať s p o r y t ý m odpornejšie, lebo' sú ospravedlňo-
vané v mysliach tých, ktorí sa vzpierajú obnove po-
mocou pocitu imperatívnej povinnosti". 

Od tohto času sedel Phaeton na voze slnka; my 
sa, bohužiaľ, môžeme len prizerať a pozorovať ho 
na strmej ceste dolu nebom. Medzitým krajiny, nad 
ktorými prechádza, trpia jeho jazdou. 
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Takýto bol začiatok útoku liberalizmu na starú 
ortodoxiu Oxfordu a Anglicka; a nebol by býval 
mohol byť zlomený, ako sa to stalo, za tak dlhý čas, 
keby sa nebola bývala odohrala velká zmena v okol-
nostiach tohto protipohybu, ktorý už začal s úmys-
lom odporovať mu. Čo sa mňa týka, nebol som osob-
nosťou, aby som prevzal vedenie strany; nikdy, od 
začiatku až do konca, som nebol viac než vedúcim 
autorom školy; ani som si nikdy neprial byt niečím 
iným. Toto je moje vlastné podanie veci, a' vravím 
to ani nie s úmyslom zaprieť zodpovednosť za to, 
čo sa stalo, ani nie ako by nevďačný k tým, ktorí 
v tom čase urobili zo mňa viac, ako som si zaslúžil, 
a urobili pre mňa a na moju prosbu viac, než som 
si sám uvedomil. Podávam svoju históriu so svojho 
vlastného stanoviska, a to je takéto: — 2il som za 
desať rokov medzi svojimi osobnými priateľmi; väč-
šiu čiastku času som bol ovplyvňovaný ja, nie ia 
som ovplyvňoval; a nikdy som nepôsobil na iných 
bez toho, žeby nepôsobili na mňa'. Ako je univerzit-
ným zvykom, nažíval som so svojimi súkromnými 
žiakmi, ba čo viac, aj s niektorými zo svojich verej-
ných žiakov a s mladšími členmi svojho kolégia 
bez formy alebo odstupu na podklade rovnosti. Tak-
to sa moje zásady šírily pomocou priateľov, zväčša 
mladších než ja. Vypočuli, čo som vravel v rozho-
vore, a povedali to iným. Študenti dosiahli v riad-
nom čase svoju hodnosť a stali sa sami súkromnými 
učiteľmi. V tomto statu zas oni kázali tie názory, 
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ktoré sa už sami boli naučili. Iní šli na vidiek a stali 
sa kaplánmi fár. Doniesli si teda so sebou z Londý-
na čiastky Traktátov a, iné publikácie. Umiestili ich 
v obchodoch miestnych kníhkupcov, dali ich do no-
vín, uviedli ich na cirkevné shromaždenia, a konver-
tovali viac alebo menej: svojich rektorov a bratov 
— kaplánov. Takto Hnutie, chápané so vzťahom na 
mňa samého, bolo iba poletujúcim názorom; nebolo 
silou. Nikdy by nebolo bývalo silou, keby bolo bý-
valo zostalo v mojich rukách. Po rokoch jeden pria-
teľ, píšuc mi na upomienku za výstrelky mojich žia-
kov, použil na mňa môjho vlastného verša o sv. Gre-, 
gorovi Naziánskom: „Vedel si pozdvihnúť ľud, ale 
nevedel si vládnuť". V čase, keď mi písal, mal som 
zvláštne prekážky na ceste k takému výkonu moci; 
ale nikdy som nevedel vykonávať nad inými tú 
autoritu, ktorá sa v tých okolnostiach imperatívne 
vyžadovala/ Mojou veľkou zásadou bolo vždy: ži f 
a nechať žiť. Nikdy som nemal rozvážnosť alebo dô-
stojnosť, potrebnú vodcovi.;Až do konca som nikdy 
nespoznal vplyv, ktorý som mal na mladých ľudí; 
V posledných rokoch som čítal a počul, že ma' do-
konca napodobňovali rôznym spôsobom. Nebol som 
si toho; vôbec vedomý a myslím; že moji najbližší 
priatelia vedeli pridobre, aký znechutený by som 
boľpri tej apráve, než aby mali odvahu mi to pove-
dať. Pociťoval som veľkú nespokojnosť nad ; tým, že 
nás' nazývajú stranou,; a nechcel som .dovoliť/ aby 
nás tak volali. Mal! som • lenivý, voľne pohodlný 



s p ô s o b prevádzať: veci. Nedostatočne som cenzu-
roval Traktáty. Neobmedzil som ich na spisy takých 
o s ô b , ktoré súhlasily so mnou vo všetkom: a čo sa 
týka mojich vlastných Traktátov, natlačil, som na 
ue poznámku toho smyslu, že komukoľvek sa zapá-
či, môže ich použiť, ako chce, a odtlačiť ich so zme-
nami, ak si praje, lebo som bol presvedčený, že ich 
hlavná podstata nemôže byť porušená takýmto po-
stupom. To isté, bolo aj neskôr, pri; iných publiká-
ciách. Po tri roky som zásoboval časopis British cri-
tic určitým; počtom hárkov odo mňa á od svojich 

. priateľov, zatiaľ čo vydavateľom bol pán, človek 
vynikajúceho .talentu, ktorého som však. sotva po-
znal, a ktorý vôbec nesympatizoval s Traktátmi. 
Keď od r. 1838 do r. 1841 som bol vydavateľom! ja 
sám, v prvom svojom vlastnom čísle dovolil som 
uverejniť kritiku, nepriaznivú môjmu dielu o Očist-
ci, ktoré bolo. uverejnené niekoľko mesiacov pred-
tým, z akéhosi pocitu slušnosti, lebo sám som "vložil 
knihu do rúk , pisateľa, ktorý s ňou ;tak zaobchodil. 
Neskôr som dovolil uverejniť v ňom i článok proti 
Jezuitom/ ktorého tón sa mi nepáčil. Keď soin mál 
zaobstarať kaplána pre svoj nový kostol v Littlemo-
re, najal som priateľa, nie, jeho chybou, ktorý prv, 
než nastúpil svoj záväzok; kázal kázeň, ktorá alebo 
snižovala krstovú obnovu; alebo názor Dr. Puseyho 
o nej. Preukázal som podobnú zhovievavosť voči vy-
davateľom, ktorí mi pomáhali pri jednotlivých sväz-
koch i Fleuryho46 Cirkevných dejín; boli to schopn í, 
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•učení a vynikajúci ľudia, ale ich neskoršia história 
ukázala, ako málo bol môj výber medzi nimi ovplyv-
nený nejakou predstavou, ktorú som bol mohol mať 
o nejakej dôvernej shode názorov medzi nimi a 
mnou. Budem musieť urobiť na príslušnom mieste tú 
istú poznámku, týkajúcu sa Životov anglických svä-
tých, ktoré vyšly neskôr. Všetko toto sa môže zdať 
nesúhlasným s tým, čo som povedal o svojej prud-
kosti. Nie som povinný vysvetliť to; ale boli tu predo 
mnou ľudia; prudkí v čine, ale snášanliví a umier-
není vo svojich úsudkoch; aspoň tak som čítal dejiny. 
Ale taký bol prípad a taký jeho účinok na Traktáty. 
Tieto boly na začiatku krátke, prenáhlené, ä niekto-
ré z nich neúčinné; a keď na konci roku boly posbie-
rané do jedného sväzku, maly neporiadny vzhľad. 

Dr. Pusey sa v týchto okolnostiach pripojil k nám. 
Poznal som ho dobre od r. 1827—8 a pociťoval som 
preňho nadšený obdiv. Obyčajne som ho volal ô jiiya;. 
Podmanily si ma jeho veľká učenosť, jeho nesmier-
na usilovnosť, jeho učenecká myseľ, jeho prostá od-
danosť veci náboženstva; a veľká bola, zrejme, mo-
ja radosť, keď v posledných dňoch r.. 1833 bol naklo-
nený pre spoločnú vec s nami. Jeho traktát o Postení 
vyšiel ako jeden zo serie s dátom 21. decembra. 
Myslím, že sa nepridružil celkom' k Hnutiu až do 
• roku 1835 a1 1836, keď uverejnil svoj traktát o Krste 
a začal vydávať Knihovňu Otcov. Jedným razom 
nám získal postavenie a meno. Bez neho by sme ne-
boli mali nijakú: výhliadku, najmä za skorého dá-
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ta roku 1834, na nejaký vážny odpor proti liberál-
nemu útoku. Ale Dr. Pusey bol profesorom a kano-
nikom v Christ Church;47 mal ohromný vplyv pre 
svoju hlbokú náboženskú vážnosť, pre veľkodušnosť 
svojej dobročinnosti, svoje profesorstvo, svoje ro-
dinné spojenia a svoje ľahké styky s univerzitnými 
vrchnosťami. Bol pre Hnutie všetkým tým, čím bol 
mohol byť pán Rose, s tým nepostrádateľným dodat-
kom, ktorý chýbal pánu Roseovi, s intímnym pria-
teľstvom a dôvernou každodennou spoločnosťou 
osôb, ktoré začaly Hnutie. Mal tú osobitnú požia-
davku od ich oddanosti, ktorá záleží v živej prítom-
nosti vernej a lojálnej příchylnosti. Pre budúcnosť 
bol tu človek, ktorý mohol byť hlavou a strediskom 
horlivých ľudí v každej časti .krajiny, ktorí prijí-
mali nové názory; a nielen takto, ale bol tu človek, 
ktorý dal Hnutiu front proti svetu a získal mu uzna-
nie ostatných strán na Univerzite. R. 1829 boli pán. 
Froude a pán R. Wilbeforce alebo pán Newman len 
jednotlivcami; a keď sa v spore toho roku postavili 
na stranu Sira Roberta, Inglisa, ľudia na1 obidvoch 
stranách sa len pýtali s údivom, ako sa tam dostali, 
a nepripisovali skutočnosti nijaký význam; ale Dr. 
Pusey bol, aby som použil obecný výraz, množstvom 
sám v sebe; bol schopný dať meno, tvar a osobnosť 
tomu, čo bolo bez neho len akousi sberbou; a keď 
sa malý sísť rôzne strany, aby sa postavily proti li-
berálnym činom vlády, my z Hnutia sme podľa prá-
va zaujali svoje miesto medzi nimi. - . 
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Takýto bol zisk, ktorý sniesol na Hnutie s von-
vkajšej strany; a vnútorná výhoda nebola tomu vô-

bec podriadená. Bol mužom i velkých zámerov; mal 
nádejeplnú, dôverivú mysel; nebál sa iných; nezne-
pokojovaly ho nijaké intelektuálne rozpaky. Ľudia 
su, náchylní vravieť, že kedysi bol bližšie ku kato-
líckej Cirkvi, než je teraz; prosím Boha, aby bol jed-
ného dňa ďaleko bližšie ku katolíckej .Cirkvi, než 
•bol vtedy; lebo verím, že vo svojom rozume a úsud-
ku po celý čas, čo som ho poznal, nebol k nej vôbec 
nikdy blízko. Keď som sa stal katolíkom, často sa 
ma pýtali,,„Čo je :š Dr. Puseym?"; keď som vravel, 
:že nevidím prízraky, že by kpnal tak, ako som konal 
ja, často ma: pokladali, za nemilosrdného. Ak dô-
vera vo svoje postavenie'je, ako že aj je, prvou 
zásadou pre vodcu strany, tak ju mal Dr. Pusey. 
Najpozoruhodnejším príkladom toho bolo jeho pre-
hlásenie v jednej z jeho neskorších obrán Hnutia', 
keď ono bolo postúpilo značnou cestou smerom 
k Rímu, že medzi jej nádejnými zvláštnosťami je jej 
„stálost". Povedal to s dobrým úmyslom; bol to je-
,ho subjektívny názor o veci. ; , .>' 

' •; Vplyv Dr. Puseyho; bol zaraz pociťovaný. Videl, 
že.má byť viac. rozvahy;, viac vážnosti, viac starost-
livých námah, viac smyslu pre zodpovednosť v Trak-
tátoch a v celom Hnutí. Jeho .pričinením sa zmenil ráz 
•Traktátov. Keď nám dal svoj traktát o Postení, pri-
ložil k nemu svoje iniciálky. R. 1835 uverejnil svoje 
vypracované po jednanie o Krste, za ktorým nasle-
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d o v á l y i n é Traktáty od rôznych autorov, ak nie rov-
nakej učenosti, predsa rovnakej sily a vhodnosti. 
C a t e n a s anglikánskych teologov, ktoré sa vyskytu-
jú v sérii, hoci, ako myslím, som ich rozvrhol ja, 
boly vypracované rovnakou snahou po väčšej pres-
nosti a metóde. R. 1836 oznámil svoj veľký zámer 
prekladať Otcov: — ale musím sa vrátiť k sebe sa-
mému. Nepíšem históriu ani Dr. Puseyho, ani Hnu-
tia; ale je radosťou pre mňa, že som tu mohol uviesť 
spomienky na miesto, ktoré v ňom zastával, lebo 
majú taký priamy vzťah ku mne, že nie sú odboče-
ním od môjho vyprávania. : 

Tuším, že to bol vplyv a príklad Dr. Puseyho, 
ktorý ma priviedol, a skrze, mňa aj iných, k väčším 

;a starostlivejším prácam na obranu zásad Hnutia, 
ktoré následovaly v. slede niekoľkých rokov, — nie-
ktoré z nich vyžadovaly a dostávaly od svojich au-
torov také dokonalé vypracovanie, že sa nezjavily 
prv, než sa1 nezmenila.ako jeho povaha, tak aj jeho 
osudy. Ihneď som sa pustil do práce na diele, v kto-
rom bol objasnený pomer, v akom sme boli k Rím-
skej cirkvi. .Nemohli sme sa pohnúť ani o krok 
v pokojnej spokojnosti, dokiaľ toto nebolo hotové. 
-Bolo absolútnou potrebou a jasnou povinnosťou 
zaobstarať tak rýchlo, ako je len možné, rozsiahle 
prehlásenie, ktoré by povzbudilo a znova uistilo 
našich priateľov a odrazilo útoky našich protivní-
kov. Na všetkých stranách bolo počuť pokrik o náš, 

1 Obrana svojho života 0 7 



že Traktáty a spisy Otcov nás, vraj, privedú k tomu, 
že sa staneme katolíkmi prv, než si budeme toho ve-
domí. Toto hlasne vyslovili členovia evanjelickej 
strany, ktorí sa r. 1836 spojili s nami, aby protesto-
vali na shromáždění proti jednému pamätnému vý-
nosu ministerského predsedu. Títo duchovní priznali 
právé vtedý svoje želanie, aby druhý raz, ako ich 
privedú do Oxfordu odovzdať hlas,* stalo sa tak za 
tým účelom, aby sosadili pápeženstvo Hnutia. Bol 
tu ešte aj iný dôvod, a práve tak dôležitý. Monsig-
nore Wiseman s bystrosťou a horlivosťou, akú bolo 
možno očakávať od tohto velkého preláta1, vytušil, 
čo prichádzalo j r. 1836 sa vrátil do Anglicka, mal 

.prednášky v Londýne o doktrínach katolicizmu a 
spravil v krajine dojem, ktorý sme aj my sami sdie-
lali, že máme ako protivníkov v polemike nielen 
svojich bratov, ale svojich dedičných nepriateľov. 

- Toto* bóly okolnosti, ktoré viedly k uverejneniu môj-
ho spisu „Prorocký úrad Cirkvi vzhľadom na roma-
nizmús a ľudový protestantizmus"; 

• Táto práca ma zamestnávala tri roky, od začiat-
ku r. 1834 až do konca r. 1836. Napísal som ju po 
starostlivej úvahe a porovnaní hlavných anglikán-
skych teologov 17. storočia. Najprv bola napísaná 
vo forme polemickej korešpondencie s učeným fran-
cúzskym kňazom; potom bola pretvorená a čítaná na 
prednáškach v kostole sv. Márie; nakoniec bola so 
značnými obmedzeniami a prídavkami prepísaná pre 
uverejnenie. 
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pokúša sa vyznačiť základné línie, na ktorých 
kresťanská viera a náuka postupujú, a užiť ich ako 
prostriedku na určenie vzťahov rímskeho a angli-
kánskeho systému jedného k druhému. Týmto spô-. 
sobom ukazuje, že je nemožné spliesť obidva do-
vedma a že tak málo možno povedať o anglikán-
skom, že smeruje k rímskemu, ako rímsky k angli-
kánskemu. Duch knihy nie je taký priaznivý Rímskej 
cirkvi, ako 71. Traktát, uverejnený rok predtým; 
ba naopak, je velmi prudký; toto pripisujem okol-
nosti, že kniha je teologická a didaktická, zatiaľ čo 
Traktát, keďže je polemický, dovoluje si právě tak 
málo a pripúšťa toľko, koľko je možné v bodoch dé-
baty a trvá nar bodoch shody práve tak, ako roz-
dielnosti. Ďalším a priamejším dôvodom je, že vo 
svojej knihe sa zaoberám; „Romanizmom*' (ako ho 
nazývam) nie natoľko v jeho formálnych ustanove-
niach a v podstate jeho vierovyznania, ako v jeho 
tradičnej činnosti a v jeho autorizovanom učení, ako 
ho predstavujú význační spisovatelia; — zatiaľ trak-
tát je písaný, ako by rozoberal rozdiely cirkví so 
zreteľom na smierenie medzi nimi. Je tu aj ďalší 
dôvod, ktorý ihneď uvediem. 

Ale táto kniha mala širší cieľ, než len postaviť 
sa proti rímskemu systému. Bol to pokus začať sys-
tém teologie na anglikánskej idei a založený na 
anglikánskych autoritách. Asi v tom istom čase plá-
noval pán Palmer svojím vlastným spôsobom dielo 
podobného rázu. Bolo uverejnené, myslím, pod titu-



lom „Pojednanie o kresťanskej cirkvi". Ako sa mohlo 
očakávať od autora, bola to velmi učená, velmi sta-
rostlivá práca, vo svojej forme, povedal by som, 
polemická. Tak šťastne aspoň postupoval podľa lo-
gickej metódy rímskej školy, že páter Perrone vo 
svojom pojednaní o dogmatickej teologii spoznal 
v ňom bojovníka pravého razenia a pozdravil ho ako 
nepriateľa, hodného, aby bol porazený. Zdá sa, že 

; ostatných vojakov na tomto poli pokladal za málo 
lepších než Ianzknechtov stredoveku," ale odvažu-
jem sa povedať, že. s veľmi dobrým odôvodnením. 
Keď som sa neskôr v Ríme soznámil s týmto vynika-
júcim a dobrosrdečným človekom, dovolil mi, aby 
som mu uložil plné pokánie pre tie ľahké názory, 
ktoré bol mal kedysi o mne preto, že som zneužil 
jeho drahocenného času svojimi teologickými otáz-
kami. Čo sa týka knihy Dr. Palmera, bola taká, že 
ju nemohol písať nijaký anglikán okrem neho, — 
vôbec nie, ak sa správne pamätám, pútavé dielo. 
Základ polémie bol rozdelený na štvorce a potom 
každá námietka mala svoju odpoveď. Toto je vlast-
ná ' metóda, ktorú treba použiť pri autoritatívnom 
vyučovaní mladých ľudí; a dielo bolo naozaj urče-
né pre študentov teologie. Moja vlastná kniha na-
proti tomu mala priamo pokusný a empirický ráz. 
Želal som si .vybudovať anglikánsku teologiu zo zá-
sob, ktoré ležaly posekané a srezané na zemi, minu-
lá to námaha veľkých teologov. Toto urobiť nemohlo 
byť dielom jedného človeka; ďaleko menej'mohlo to 
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byť naraz prijaté do anglikánskej teologie, akokoľ-
vek dobre to bolo urobené. Plne som dôveroval, že 
moje stanovenia doktríny sa osvedčia ako pravdi-
vé a dôležité; ale písal som, aby som použil obec-
ného zvratu, „nepredpisujúc ničoho" (under correc-
tion). 

Bol tu iný dôvod pre moje uverejnenie, rázů 
osobného, ktorý, myslím, by som mal spomenúť. Po-
ciťoval som vtedy, a všetci cítili zároveň, že bola 
v tom intelektuálna zbabelosť, že som v rozume ne-
mal základňu pre svoju vieru, a morálna zbabelosť 
v tom, že som nevyjadril túto základňu. Bol by som 
býval musel cítiť sám menej, než ako človek, keby 
som to nebol vyjadril, nech to bolo čokoľvek. Toto 
je jeden hlavný dôvod, prečo som napísal a uve-' 
rejnil „Prorocký úrad". Bolo to z toho istého poci-
tu, ako na jar r. 1836 na schôdzke sídelníkov, roku-
júcej o veci zápasu, ktorý sa vtedy odohrával, nie-
kto chcel, aby sme všetci rokovali na kolegiálnych a 
konzervatívnych základoch, (ako som ho rozumel),' 
s tak málo uverejnenými zprávami ako len možné: 
odpovedal som, že osoba, ktorej vzdorujeme, prikro-
čila k písaniu, a že aj my sa musíme tak prejaviť. 
Toto bolo zas hlavným dôvodom pre uverejnenie 90. 
Traktátu. Bohužiaľ,, bolo mojím údelom na celé ro-
ky zostať bez akejkoľvek uspokojivej základne pre 
svoje náboženské povolanie, v stave morálnej cho-
roby, ani nie schopný uspokojiť sa s anglikanizmom, 
ani nie schopný ísť k Rímu. Ale znášal som to, kým 
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sa mi po čase vyjasnila moja cesta. Ak. sa mi tu na-
mietne, že postupom času som vo svojich spisoch 
často poukazoval na veci, ktoré som neprejavil cel-
kom, podrobujem sa uváženiu, či sa to prihodilo 
okrem prípadov, keď som bol vo velkých ťažko-
stiach, ako hovoriť alebo ako mlčať, s náležitým 
ohľadom pre' stav mysle alebo pocitov iných. Jedna-
ko budem možno mať príležitosť povedať viac ó tejto 
veci. Ale vráťme sa k „Prorockému úradu". . 

Takto hovorím v úvode ku svojej knihe: — , 
„Jé určená", vravím, „prispieť pomocou k utvo-

reniu uznanej anglikánskej teologie v jednom z jej 
odborov. Súčasný stav nášho bohoslovia je tento:! 
najsilnejšie, najjasnejšie, najplodnejšie mysle boly 
božou milosťou zamestnané v službách našej Cir-
kvi: mysle tiež: práve také zbožné a sväté a práve 
tak plne presiaknuté Starou Pravdou a práve tak 
dobre zbehlé v spisoch Otcov, ako boly intelektuál-
ne obdarené. To je naozaj veľká milosť božia, za 
ktorú musíme byť vždy povďační. Preskúmali pre 
nás primitívnu doktrínu v každom smere a vyniesli 
na svetlo pôvodné. zásady Evanjelia a' Cirkvi. Ale 
jedna vec ešte chýba: naši bojovníci a vodcovia žili 
v búrlivých časoch: politické a iné vplyvy zapůso-
bily na nich striedavo za ich dní, a odvtedy zatara-
sily starostlivé usporiadanie ich úsudkov. Máme roz-
siahle dedičstvo, ale nijaký inventár svojich pokla-
dov. Všetko je nám dané v hojnosti; zostáva na nás 
katalogizovať, triediť, rozdeliť, vybrať, uviesť do sú-
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ladu a doplniť to. Máme viac, než vieme, ako to uži-: 
vať; zásoby učenosti, ale málo, čo je presné a použi-
telné; katolícka pravda a individuálny názor, prvé 
zásady a domnienky génia, všetko to je pomiešané 
v tých istých dielach a vyžaduje, aby sa rozlíšilo. 
Stretávame sa s prepiatymi alebo na scetie žave-' 
denými pravdami, s détailnými vecami, rôzne chá-
panými, s faktami, neúplne dokázanými alebo apli-
kovanými, a s pravidlami: nedôsledne zdôrazňova-
nými alebo nesúhlasne vysvetľovanými. Takýto je' 
veru stav každej hlbokej filozofie vo svojich prvých 
stupňoch, preto aj stav teologického poznania. Čo 
potrebujeme v súčasnej dobe pre dobrobyt nášej 
Cirkvi, je nie vynaliezavosť, ani originalita, ani 
bystroum, ani učenosť u našich teologov, aspoň-
v prvom rade, hoci všetky božie dary sú do určitej: 
miery potrebné a nemôžu byť nikdy nevhodné, kécľ 
sa ich používa nábožensky, ale potrebujeme najmä 
zdravý úsudok, trpezlivú myseľ, rozlišovanie, chá-
pavé smýšľania, zdržanlivosť od všetkých súkrom-: 
ných záľúb a vrtochov a osobných chúťok, — slo-
vom, Božskú Múdrosť." " " ; 

Predmetom knihy je doktrína o Via Media, me-
no, ktoré už aplikovali na anglikánsky systém spi-
sovatelia zvučného mena. Je to výrazný názov, ale 
nie úplne uspokojivý, lebo je na 'prvý pohľad zá-
porný. Toto bola príčina mojej nechuti k slovu 
„Protestant"; v predstave, któru vyjadrovalo," nebor 
ló to vôbec vyznanie nejakého náboženstva', a bola; 
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spojiteľná's nevernosťou. Via Media bola lén ústu-
pom pred extrémami, preto som jej musel dať tvar 
á charaktér,- prv,' než si nárokovala našu úctu, mu-
sela sa predstaviť, že je jedna, srozumitelná a dô-
sledná. Toto bola prvá podmienka akéhokoľvek roz-
umného pojednania o" Via Media. Druhá podmienka, 
tiež potrebná, nebola'v "mojej moci. Mohol som* len 
dúfať, že bude jedného dňa splnená. I keby bola 
Via Médiá hocako pozitívnym náboženským sys-
témom, nebola ešte doteraz objektívna a reálna; ne-
mala nikde originál, ktorý predstavovala. Bolo to 
teraz papierové náboženstvo. Toto priznávam vo 
svojom úvode;';vravím: „Protestantizmus a pápež-
stvo sú skutočné náboženstvá. .., ale Via Médiá, 
chápaná ako úplný systém, sotva jestvovala okremi 
ňa papieri". 'Pripúšťam námietku a; "pristupujem 
k tomu, aby som ju zmiernil. Tam vravím: ^.Zostá-
va ešte vyskúšať, či to, čo'sa nazýva ánglo-katoli-
cizmom,48 náboženstvo Andrewesa,49 Lauda, Ham-
monda,50: Butlera a Wilsona je schopné, aby sa vy-
znávalo, aby pôsobilo á aby sa udržalo na rožsiahléj 
sfére pôsobnosti, alebo či je to len upravenie alebo 
prechodný stav alebo romanizmu alebo ľudového 
protestantizmu." Dôveroval som, že jedného dňa sa, 
to osvedčí ako samostatné náboženstvo. 
- Aby som nebol zle chápaný, poznamenávam, že 

toto váhanie o platnosti teórie o Via Media neza-
hrnovalo nijakú pochybnosť o troch základných' bo-
doch, na ktorých bola založená, ako som to opísal 
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v y š š i e : dogma, sviatostný systém a opozícia k Rím-
skej cirkvi. 

Iné výskumy, ktoré nasledovaly, dodaly ešte lás-
kavejší ráz tomu, čo som písal alebo už mal napísa-
né. Základ Vie Medie, skladajúci sa z troch základ-
ných bodov, ktoré som práve spomenul, bol dosť 
jasný; ale dom nielen že maľby ť postavený na nich,: 
lež mal byť aj zariadený, a nie je podivne, ak ja 
a iní sme sa mýlili v detaili pri rozhodnutí, aký mal 
ten nábytok byť, čo bolo v súhlase; so štýlom budo-
vy a čo v nej bolo žiadúce. Chcem vysvetliť, .čo tým 
mienim. • v:1 -

V „Prorockom úrade" som uviedol, v čom sa li-
šily od seba rímsky a anglikánsky systém", ale me-
nej jasne to, v čom sa' shodovaly. Vypočítal som 
skutočne základné prvky, spoločné obom, v tejto 
pasáži: — „V obidvoch systémoch sá uznávajú itie1 

isté vierovyznania. Okrem iných spoločných bodov 
obidvaja tvrdíme, že pre spásu treba veriť v určité 
doktríny; obidvaja veríme v doktríny o Trojici, 
o Vtelení sa a o Pokání;-v dedičný hriech; v potre-
bu obrodenia; v nadprirodzenú milosť Sviatostí;' 
v Apoštolskú následnosť; v záväznosť viery a po-
slušnosti a vo večnosť budúceho trestu" (strany 
55, 56). Tol'ko som povedal, ale' nepovedal som 
dosť. Toto vypočítavame zahrňovalo ďaleko viac 
súhlasných bodov, než ich bolo v tých vlast- • 
ných Článkoch, ktoré boly základné. Ak boly 
obidve cirkvi takto totožné v základných bodoch, 
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boly; aj jedno a to išté v takých zjavných násled-
koch, aké sú obsiahnuté v tých základných "bodoch 
alebo aké ich navonok představovaly. Anglikánskou 
zásadou bolo, že „zneužitie jednej veci neodopiera 
jéj zákonité užitie"; a'anglikánske pravidlo r. 1603 
vyhlásilo, že Anglická cirkev nemá za ciel zane-
chať všetko to, čo zastávajú cirkvi v Taliansku, 
Francúzsku a v Španielsku, a váži si tie ceremónie 
a zvláštne stanoviská, ktoré sú apoštolské. Vyníma-
júc teda také .výnimočné veci, ktoré sú zahrnuté 
v tomto priznaní; či ich bolo veľa alebo málo, vše-
tky tieto cirkvi bolo zjavne treba pokladať zajedno 
s anglikánskou. Katolícka Cirkev bola'vo všetkých 
zemiach jedna od začiatku po mnohé storočia; po-
tom rôzne časti išly svojou vlastnou cestou k po-
škodeniu, ale nie k zničeniu či pravdy alebo kres-
ťanskej dobročinnosti. Tieto časti alebo vetvy boly 
hlavne tri: — grécka, latinská a anglikánska. Každá 
z nich zdedila prvotnú nerozdelenú cirkev in soli-
do ako "svoje vlastné vlastníctvo. Každá vetva bola 
totožná s tou prvotnou nerozdelenou cirkvou, a 
V jednote tej cirkvi malá1 jednotu s ostatnými vetva-' 
mi. Tri-vetvy sa shodovaly, navzájom vo všetkom 
oArem svojich neskorších omylov. Niektoré vetvy 
podržaly v detaili časti z apoštolskej pravdy a zvyk-
losti, čo iné neurobily;* a tieto časti si mohly a malý 
privlastniť zas iné vetvy, ktoré ich nechaly uniknúť. 
Takto stredovek prináležal anglikánskej cirkvi, a 
ešte viac stredovek Anglicka.* Cirkev 12. storôčiä 
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bola cirkvou devätnásteho. Dr. Howley sedel na 
stolici sv. Tomáša Martýra; Oxford bol stredovekou 
univerzitou. Zachovajúc svoje záväzky k Modliteb-
nej knižke a k Článkom, mohli sme dýchať, žiť, ko-
nať a vravieť v ovzduší a v klíme dní Henricha III., 
Vyznavača, alebo Alfréda.51 A mali sme byť sho-
vievaví ku všetkému, čo Rím učil teraz, ako k tomu, 
čo Rím učil vtedy, okrem nášho protestu. Mohli sme 
smelo privítať aj to,' čo sme nepokladali za správ-
ne prijať. A keď sme boli naproti tomu prinútení od-
vážne žalovať, mali sme tak urobiť s bolesťou, nie 
s jasotom. Pre vlastnú príčinu nášho protestu, kto-
rý Sme urobili, a urobili ex animo, mohli sme súhla-
siť/líšiť sa. Čo robili členovia Biblickej spoločnosti 
na podklade Písma1, mohli sme robiť na podklade 
cirkvi; trinitárska a unitárska cirkev boly ďalej, od 
seba, než rímska a anglikánska. Takto sme si sku-
točne želali spolupracovať s Rímom vo všetkých 
zákonitých veciach, ak by nás on nechal a ak by: 
nám dovolily pravidlá našej vlastnej cirkvi; a mys-
leli sme, že nie je tu nijaká lepšia cesta'k znovudo-
sadeniu doktrínnej čistoty a jednoty. Aj sme mysle-
li, že Rím so svojimi formálnymi ustanoveniami ne-
pridŕža sa'všetkého, čo pravé učí; a ďalej, že, ak 
by jeho disputanti sa správali nepekne voči nám ale-
bo jeho vládcovia boli tyranickí, že aj na našej stra--
ne by bola' rozhorčenosť a osočovanie v našej polé-
mii s ním a násilie v:našich politických opatreniach, 
čo sa: týka' nás, ktorí sme boli priamo nástrojmi pri; 
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zlepšení viery a praxe Ríma, vravieval som: „Pozri-
me sa domov j doplňme najprv, alebo aspoň zatiaľ, 
svoje vlastné nedostatky prv, než sa pokúsime byť 
lekármi komukoľvek inému". To je prevládajúci 
duch 71. Traktátu, na ktorý som sa práve odvolával. 
Som si toho dobre vedomý, že v prospekte ku Kni-
hovní Otcov je jemu sa protiviaci paragraf; ale nikdy 
som nespolupracoval v nej. Naozaj, nemám nijaký 
úmysel uzatvárať, že Dr. Pusey súhlasil s cirkevnou 
teóriou, ktorú som staval; ani že som sa toho podu-
jal sám iba po stupňoch o desať rokov. Bol to ne-
vyhnutne vývoj času. Naozaj, sotva dve osoby, kto-
ré sä zúčastnily na Hnutí, shodovaly sa vo svojom 
názore o medzi, ku ktorej bolo možno nábožensky 
priniesť naše hlavné zásady. * • / * 

Ä teraz som vravel dosť o tých veciach, ktoré, 
nazdávam sa, boly hlavnými predmetmi rôznych 
diel, ktoré som napísal, vydal alébo podnietil v ro-
koch, ktoré prezerám; chcel som v podstatnej forme 
vytvoriť žijúcu anglickú'cirkev v jej vlastnom po-
stavení a založenú na jasných zásadách, nakoľko to 
mohol vykonať papier a nakoľko vážne o tom ká-
zať; a ovplyvniť iných tým smerom mohlo cieliť k to-
mu, aby z toho urobili skutočnosť; — žijúcu cirkev 
z mäsa a krvi, s hlasom, povahou, pohybom a čin-
nosťou a so svojou vlastnou vôľou. Verím, žé som* 
néinal nijakú súkromnú pohnútku a nijaký osobný 
cieľ. Ani som si nežiadal viac než „primeraný stu-
peň, ;nó nijakú výhcŕdu", ani som neočakával, že by 
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d i e l o bolo dokončené za mojich dní; ale myslel som, 
že by bolo dosť zaistené, aby sa v ňom pokračovalo 
v budúcnosti, možno v nádejnejších okolnostiach a 
výhliadkach, než aké sú terajšie. 

Na objasnenie chcem spomenúť niektoré z hlav-
ných diel, doktrinálnych a historických, ktoré maly 
svoj pôvod v predmete, o ktorom som hovořil. 

Svoju essay o Očistci som napísal r. 1837; bola 
namierená na luteránske dictum, že jedine očistec 
vierou je kardinálnou doktrínou kresťanstva. Nazdá-
val som sa, že táto doktrína je alebo paradoxom, ale-
bo zdanlivou pravdou, paradoxom y ústach Luthe-
rových, zdanlivou pravdou u Melanchtona.52 Myslel 
som, že anglikánska cirkev nasleduje Melanchtona 
a že preto medzi Rímom a anglikanizmom, medzi 
Vysokou a Nízkou cirkvou (High Church a Low 
Church) niet nijakého skutočného intelektuálneho 
rozdielu o veci. Želal som si zaplniť jamu," práca to 
pre človeka. V tejto knihe potom vyslovujem svoje 
želanie vybudovať teologický systém podľa angli-
kánskych teologov a naznačujem, že moje pojedna-
nie bolo pokusným výskumom. V predslove vra-
vím o „poskytnutí návrhov k dielu, ktoré musí zaují-
mať predné miesto v mysli každého verného syna 
anglickej'cirkvi tohto dňa, — k sjednoteniu teolo-
gického systému, ktorý, vystavený na tých formul-
kách; ktorými sú všetci kňazi viazaní, môže smero-

. vať k tomu, aby poučil, presvédčil a pohltil v sebe 
(náboženské mysle, ktoré až doteraz si ňamýšľaly, 
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že vo zvláštnych protestantských otázkach sú váž-
ne postavené jedna proti druhej". (Str. VII.) 

V mojich univerzitných kázňach je sled úvah 
o otázke Viery a . Rozumu; aj tieto boly pokusným 
začiatkom vážneho a potrebného dielarbolo to skú-
manie o konečnej základni náboženskej viery, pred-
chádzajúcej rozlíšene na vierovyznania. 

Podobným spôsobom som v spisku, uverejnenom 
-v iete r. 1838, urobil pokus postaviť doktrínu o Sku-
točnej Prítomnosti na intelektuálnu základňu. Zá-
kladná myšlienka je v súhlase s tou, ktorej som bol 
tak dlho oddaný: je to poprenie jestvovania priesto-
ru, vynímajúc ho ako subjektívnu predstavu našich 
myslí. 

; Cirkev. Otcov je jedným z najprvších výplodov 
Hnutia á vychádzala1 po číslach v Biitish Magazíne; 
bola písaná pre ten účel, aby uviedla náboženské cí-
tenie, názory á zvyky prvých vekov do modernej 
anglickej cirkvi. 

Preklad Fleuryho „Cirkevných dejín" začal sa 
v týchto okolnostiach: — mal som rád Fleurýho pre 
príčinu, ktorú vyslovujem v oznámení, lebo bola to 
akási fotografia cirkevných dejín bez akéhokoľvek 
komentára k nim. V skutočnosti toto jednoduché 
znázornenie prvých storočí malo však dobrý podiel 
na mojom zmätku; ale, ako málo som to mohol tu-
šiť, možno vidieť vo fakte, že uverejnenie bolo ob-
ľúbeným plánom pána Rosea. Navrhol mi ho dva 
razy, medzi rokmi 1834 a 1837, a spomínam to ako 
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jednu z mnohých podrobností, podivne objasňujú-
cich, ako pravdivo povstala moja zmena názoru, nie 
z cudzích vplyvov, ale z činnosti mojej vlastnej 
mysle a z príhod okolo mňa. Dátum, pri ktorom bo-
lo započaté s časťou, teraz preloženou, stanovil vy-
davatel pre príčiny, ktoré sa nás netýkaly. 

Iné historické dielo, ale čerpané z pôvodných 
prameňov, dal svetu môj starý priate! pán Bowden 
v Živote pápeža Gregora VII. Sotva mi treba oživo-
vať pre tých, ktorí ho čítali, silu a životnosť vyprá-
vania. Tento spis bol autorovým rozptýlením za ve-
čerov a za jeho letných prázdnin z jeho každoden-
ných záväzkov v Londýne. Pôvodne som mu to ja 
navrhol na naliehanie Hurrelk Froúdeä. 1 . v 

Séria Životov anglických svätých bola rozvrhnu-
tá v neskoršom období, v okolnostiach', ktoré budem 
musieť v ďalšom opísať. Tieto prekrásne spisy,' na-
kolko sa pamätám, nemajú v sebe nič, čo by jedno-
' ducho odporovalo hlavným zámerom, ktoré som ur-
čil svojim prácam v týchto rokoch, hoci by sa v pre-
javení najširšej zhovievavosti nemohlo povedať, že 
bezprostredná príležitosť k nim a ich tón sú angli-
kánskeho smeru. 

Za pomerne skorého dáta som napísal traktát 
o Rímskom breviári. Postrašil mojich vlastných pria-
teľov pri svojom prvom vyjdení a, keď po mnohých 
rokoch mladší Tudia začali prekladať na uverejne-
nie štyri sväzky in extenso, odradila "ich od toho ra-
da, ktorú poslúchli zo smyslu pre povinnosť. Bola 
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to zdanlivá náhoda, ktorá ma priviedla k poznaniu 
toho najobdivuhodnejšieho a najpríťažlivejšieho 
pomníka pobožnosti svätých. Pri smrti Hurrela Frou-
dea r. 1836 ma požiadali, aby som si vybral jednu 
z jeho kníh ako dar na pamiatku. Vybral som si But-
lerovu Analógiu; zistiac, že ju už vybrali, díval som 
sä s akousi pomätenosťou po policiach, ako stály 
predo mnou, keď priateľ pri mojom lakti, mi vravel: 
„Vezmi toto". Bol to Breviár, ktorý bol mal Hurrel 
so sebou na Barbadose. Vzal som ho preto,'preštudo-
val ho a napísal z neho svoj traktát, mám ho na svo-
jom stole, stále až; dodnes ho používajúc. 

Tento drahý a príjemný spoločník, ktorý takto 
vložil Breviár do mojich rúk, je ešte vždy v angli-
kánskej cirkvi. Tam je aj ten zavčasu uctievaný a 
dlhomilovaný priateľ/s ktorým som spolu vydal die-
lo, ktoré, vari, viac než hociktoré iné spôsobilo ne-
pokoj a hnev v anglikánskom svete, Froudeove Po-
zostatky; ale nech prebiehal úsudok vzhľadom na 
rozumnosť" ich uverejnenia akokoľvek, nikdy som 
nepočul nikoho pričítať pánu Kebleovi čo i tieň ne-
poctivosti alebo zrady voči svojej cirkvi v tom, že 
tak konal. 

Spomenutý preklad pojednania sv. Athanázia 
nebol, zrejme, v nijakom smysle pokusnou prácou; 
prináleží k inej rade myšlienky. Toto. historicko-. 
dogmatické dielo ma zamestnávalo po roky. Urobil 
som prípravy ňechať ho sledovať doktrinálnôu histó-
riou bludov, ktoré přišly po ariánskych bludoch. 
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Mal by som aj spomenúť časopis British Critic. 
Bol som jeho vydavateľom po tri roky/od júla 1838 
do júla 1841. Moji pisatelia patrili k rôznym ško-
lám, niektorí: vôbec k nijakej. Námety sú rôzne, — 
klasické, akademické, politické, kritické a umelec-
ké, práve tak aj teologické, o Hnutí nie je tu ani 
jeden, ktorý sa celkom jasne nezdržuje od.zastáva-
nia veci Ríma. ' , .". 

Tak som pokračoval až do r. 1841. Bol to s ľud-
ského hľadiska najšťastnejší čas môjho života. Bol 
som naozaj.doma. V jednej zo svojich;kníh som si 
privlastnil slová Bramhallove: ,,Včely milujú prírod-
ným inštinktom svoje úly a vtáky svoje hniezda"; 
Nepredpokladal som, že taký slnečný; svit bude 
trvať, hoci som nevedel, čo bude jeho zakončením; 
Bol to čas hojnosti a za jeho sedem rokov som: sa 
pokúsil uskladniť toľko, ikoľko som mohol, pre. čas 
hladu, ktorý "mal nasledovať. Darilo sa nám a šírili 
sme sa. Vravel som o činnosti týchto rokov, odkedy 
som katolíkom, v pasáži,, z ktorej odcitujem časť; 
hoci je v; nej veta, ktorá vyžaduje určité obmedze-
nie:-' " . • 

„Z takých malých začiatkov'-', . vravel som, : „z 
myšlienkových prvkov tak náhodilých, s vyhliadka^ 
mi tak neslubnými stala sa Anglo-katolícka strana 
naraz silou v Národnej cirkvi a predmetom poplachu 
u jej vládcov a priateľov. Pre jej pôvodcov by to 
bolo bývalo ťažké. povedať, k čomu praktickému 
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mierili: vo svojom vlastnom záujme radšej šíria ná-
zory a princípy,-pretože boly pravé, ako keby boli 
museli ich povedať; a keďže mohli byť sami prekva-
penými pri úspechu, ktorý sprevádzal ich rozširo-
vanie. A naozaj, mohli len povedať, že tie doktríny 
sú vo vzduchu; že tvrdiť znamená dokázať a vy-
svetliť je presvedčiť; a že hnutie, ktorého sa'zúčást-
ňujú, je zrodenie doby obratu skôr než miesta. Za 
veľmi málo rokov sa utvorila škola názoru, ustále-
ná vo svojich, zásadách, neurčitých a postupujúcich 
ha svojej dráhé; a rozšírila sa do každej časti kraji-
ny; Ak zisťujeme, čo svet o tom mysleli musíme ešte 
viac pozdvihnúť svoj obdiv, lebo, nespomínajúc 
vzrušenie, ktoré spôsobilo v Anglicku, Hnutie a! je-
ho strannícké mená boly známe talianskej polícii a 
americkým zálesákom.? A~ tak postupovalo, posilňu-
júc sa postupne s roka ná rok, až kým sa nedostalo 
do srážký s národonua a ťou cirkvou národa, ktorej 
začalo vyznávaním í predovšetkým slúžiť". 1 r i 

čím väčší bol úspech, tým bližšie bola poruke 
šrážka. Prvé hrozby krízy, bolo počuť r. 1838. V tom 
čase vyslovil môj biskup v jednom napomenutí nie : 

koľko ľahkých karhaní, ale boly to len karhania 
pre tTiaktáty pre časy.Ihneď/ sóm ponúkol zastaviť 
ich. Čo sa odohralo pri tej príležitosti; to podať dá-
vam prednosť slovám," ktorými som to líčil v spisku, 
adresovanom jemu v neskoršom roku, keď rana.prá? 
ve uľahla1 na mňa. 
/ : „V napomenuti Vášho Lordstva za r. 1838", „vra-
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vel som, „bola urobená náražka na Traktáty přesča-
sy. Daktorí protivníci Traktátov vraveli, že vy zaob-
chádzate .s nimi s nepríslušnou zhovievavosťou . . . 
Písal: som arcidekanovi o. veci, podrobujúc Traktáty 
celkom ľubovôli Vášho Lordstva. Ako som smýšľal 
o Vašom napomenutí, bude zjavné zo slov, ktorých 
som k nemu použil. Povedal som: .Najľahšie slovo 
biskupovo ex cathedra je ťažké. Jeho úsudok o kni-
he nemôže byť ľahký. Je to zriedkavá udalosť A po-
núkol som odvolať ktorýkoľvek z Traktátov, nad 
ktorým som mal kontrolu, ak by som bol poučený 
ô tom, ktoré sú to tie Traktáty, proti ktorým má Va-
še Lordstvo námietky. Potom som; písal Vášmu Lord-
stvu v tom smysle, že .Dôverujem, že môžem úprim-
ne povedať, že budem pociťovať omnoho živšiu ra-
dosť, ak budem vedieť, že sa podrobujem výslovné-
mu úsudku vášho Lordstva .vo veci tohto druhu, než 
akú by som mal,, hoci i pri najširšom obehu dotyč? 
ných kníh.' Vaše . Lordstvo nepokladalo za potreb-
né, pristúpiť k takému opatreniu, ale .vycítil som, 
a vždy som pociťoval, že, ak ste kedy o tom rozhodli, 
bol som zaviazaný poslúchať." Konečne prišiel: ten 
deň a uzatváram túto časť svojho vyprávania líče-
ním jeho okolností. .•.•;. 

. . Od času, čo som vzal na seba povinnosti verej-
ného učiteľa pri svojom kolégiu, keď moje doktri-
nálne náhľady, boly veľmi odlišné od toho, akými 
boly r. 1841, uvažoval som o výklade ku Článkom. 
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Vtedy/keď bolo Hnutie vo svojom vzlete, priatelia 
mi vraveli: „Čo chcete urobiť z Článkov?" Ale ja 
som sa nedelil o bázeň, ktorú zahrnovala ich otázka. 
Či som bol vari postupom času nútený-potrebami 
originálnej teórie Hnutia, aby som spísal úvahy, 
ktoré som mal o nich, o tom súdiť nie som schopný. 
Skutočnou príčinou tohto môjho konania na začiatku 
r. 1841 bol nepokoj, skutočný a predvídaný, tých, 
ktorí ani nemali radi Via Mediu, ani môj silný úsu-
dok proti Rímu. Myslím, že môj biskup mi rozkázal, 
áby som týchto ľudí zadržal vo vernosti, a ja. som 
si želal tak urobiť: ale ich citelnou ťažkosťou bol 
súhlas s Článkami; takto sa dostála predo mňa otáz-
ka Článkov. Hodili nám ju do zubov: „Ako sa mô-
žete zmôcť na to súhlasiť s Článkami? Sú priamo 
proti Rímu". „Proti Rímu?" odpovedám, „Čo. myslite 
pod tým ,Rímom'?" a potom pristupujem k prevede-
niu rozlíšení, o čom podám teraz zprávu. 

Pod „Rímskou doktrínou" sa mohla myslieť jed-
na z troch vecí: 1. Katolícke učenie prvotných: sto-
ročí; alebo 2. formálne dogmy Ríma, ako obsiahnuté 
na; neskorších konciloch,;predoyšetkým na Koncile 
•Tridentskom, a ako zhustené vo Vierovyznaní :pápé-
ža Pia IV.; 3. Súčasné ľudové vierovyznania a zvyk-
losti, schválené Rímom, v zemiach, ktoré sú v spo-
ločenstve s ním, cez a ponad dogmy ; a tieto sóm na-
zval vládnucimi blúdmi"; Nuž protestanti' všeobec-
ne mysleli, žé vo všetkých troch smysloch ;je ŕ.Rím? 
ska doktrína" odsúdená v Článkoch: myslel somr' žé 
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katolícka náuka nie je odsúdená; že vládnuce bludy 
jestvujú; a čo sa týka formálnych dogiem, že niekto-
ré sú,, niektoré nie sú, a že treba ich oddeliť čiarou. 
Takto, 1. užívanie modlitieb za ; zomrelých je kato-
líckou doktrínou — neodsúdenou; 2. väzenie očistca 
je katolíckou dogmou — ktorá bola odsúdená; ale 
neomylnosť ekumenických koncilov je rímskou dog-
mou —" neodsúdenou; a 3. oheň očistca je autorizo-
vaným a ľudovým bludom, nie dogmou, — ktorý 
bol odsúdený. V; 

Ďalej som sa nazdával, že ťažkosti, pociťovarié 
osobami, ktoré .som spomenul, záležaly hlavne 
v tom, že mylne pokladaly 1. katolícke učenie, 
ktoré nebolo v Článkoch odsúdené, za rímsku dog-
mu, ktorá bola odsúdená; a 2. rímsku dogmu, ktorá 
v článkoch nebola odsúdená, za vládnuci blud, kto-
rý bol odsúdený. Ak išly ďalej než toto, nemal som 
nič. viac čo im vravieť. 

Ďalším dôvodom,, ktorý som mal pre svoj pokus, 
bolo želanie zistiť konečné body protivy medzi rím-
skym a anglikánskym. vierovyznaním a urobiť tak 
málo/ ako len možno, takých protiv. Myslel som, že 
každé vierovyznanie je zatemnené a nepravdivo 
predstavené vládnucim obalom „Pápežstvo" a „Pro-
testantizmus". : . -

Hlavnou tézou mojej essaye bolo teda toto: — 
Články sa neprotivia katolíckemu učeniu;; len čia-
stočne sa protivia rímskej dogme; z väčšej časti sa 
protivia vládnucemu bludu Ríma. A problémom bolo 
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určiť medzu vzhľadom na to, čo dovoľujú a čo od-
sudzujú. 

Keďže taký bol cieľ, ktorý som mal ha zreteli, 
aké boly moje vyhliadky na rozšírenie ich význámu? 
Vyhliadka bola povzbudzujúca; nebolo tu vôbec po-
chyby o prúžndsti Článkov: aby som uviedol vHod-
ný príklad, jedna strana pokladala sedemnásty Člá-
nok za luteránsky, druhá ža kalvinistický, hoci tie 
dva výklady si protiřečily; "prečo b'y nemalý byť te-
da napísané iné články s neurčitosťou rovnako sil-
ného rázu? Chcél r som zistiť/čo je hranicou tejto 
pružnosti V smere'rímskej dogmy. Ale ďalej, mal 
som svoj vlastný spôsob výskumu, ktorý "podávam 
bež jeho obrany. Dokazoval som ho potom vo svo-
jej Essayi ó doktrinálňom vývoji. Myslím, že" som 
nečítal tóťo dielo, odkedy som ho vydal, á nepo-
chybujem vôbéc, žé som urobil mnoho omylov 
v ňom, čiastočne zo svojej néznalosti podrobností 
doktríny, ako ich zastáva Rímska cirkev, ale čiastoč-
ne zó "svojej netrpezlivej túžby objasniť práve tak 
veľký dosah zásady doktrinálneho vývoja (odmiet-
nuc otázku historického í aktu), ako bolo v súhláse 
svprísnou aposíolicitoú a s! totožnosťou katolíckej 
viery. Pódobriého spôsobu vzhľadom na 39. Článok 
bola moja metóda výskumu skočiť in mediäs res. 
2elal ' Bbm' si zriadiť' skúmanie, nakoľko môie'byt 
text v kritickej poctivosti vykladaný; ďaleko* viac 
som sa usiloval zistitV čo "človek, ktorý to vyznáva, 
môže tvrdiť," než' čoi musí; takže moje závery boly 
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negatívne skôr ňež pozitívne. Bol to len prvý pokus. 
Urobil som ho s plným uznaním a vedomím, čo som 
už vyslovil vo svojom Prorockom úrade vzhľadom 
na Viu Mediu, že som podnikal len „prvé priblíženie 
k vyžadovanému riešeniu"; — „sériu objasnení, do-
plňujúcich pokyny ha odstránenie" "ťažkostí, a 
s plným priznaním, ',,žé v menej významných stano-
viskách, či v otázke faktu alebo úsudku, je "miesto 
pre rozdielnosť ä mýlku v názore", a že „by som sa 
nehanbil priznať omyl, ak by sa dokázaľproti mne, 
ani by som sa nevzpieral znášať spravodlivú výčit-
ku pre to" (str. 31). r 

K tomu som prišiel do rozpakov pre svoje želaj-
me ísf tak ďaleko, ako je" možné, pri výklade Člán-
kov vo 'smere rímskej dogmybéz toho, že by som 
vyjadril, čo som urobil stránkam, s pochybnosťami 
ktorých som sa vyporadúval, ktorér mohly: byť tým 
povzbudené ísť ešte ďalej, než ako ich teraz hlas 
v nich lákal urôbif.' 

1. Ale do cesty takémuto pokusu sa postaví po-
hotová r námietká, žé Články boly skutočne spísané 
proti; '„pápežstvu", a preto líolo najvýš'ábsuŕdné a 
nečestné predpokladať, že pápežstvo v akejkoľvek 
forme —pátristická viera, Tŕidentíňska dogma alebo 
ľudové porušenie autoritatívne schválené — by bolo 
schopné utiecť ša1 pod ich text. Túto premisu som 
popieral.-'Vôbec ňié dajaká náboženská doktrína, alé 
politický; princíp bol v" tom čase; prvotnou anglickou 
predstavou o" „pápežstve". Á čo' bol tento politický 
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princíp a ako mohol byť najlepšie oddalovaný z An-
glicka? Čo to bola tá " veľká otázka v dňoch Henri-
chä á Alžbety'? Svrchovanost; — nuž í vravel som čo 
i len jediné slovo v záujme nadvlády svätej stolice, 
cudzej súdnej moci? Nie; ani sám som v to neveril. 
Či , "zastával Henrich "VTII. náboženský očistec ;Iéň 
vierou?" Či neveril v očistec? Či horlila "Alžbeta za 
ženbu kňažstva? alebo či sa bpovážovala proti omši? 
Svrchovanost pápežova bola podstatou „pápežstva", 
proti ktorému v čase Článkov bola" najvyššia hlava 
alebo správca anglickej cirkvi'tak prudko nepriateľ-
ský. - - .. ,.'•!(: .v'-1 "íí! - -T-* 
-.-* 2. Ale ďalej som vravel toto;- — nechajte, nech 
„pápežstvo" znamená; čo by znamenalo'v ústach sd-
stavovateľov Článkov, nech aj kvôli argumentu za-
hrňuje ďdktríny tohto Tridentínskeho koncilu, ktorý 
sa ešte neskončil, keď boly Články sostavené; a pro-
ti ktorému nemohly "byť jednoducho'riamierené, ale 
uvážte, čo bolo náboženským úmyslom' vlády v jej 
obvinení? Len neuznať ;,pápežstvo"? Nie; mala ďalší 
úmysel získať ,;pápežencov".' Aký bol teda-tíajlepší 
spôsob pohnúť odporujúce r alebo kolísavé "mysle, a 
týchto;' domnievam sa, bola väčšina,; aby povolily 
vo svojej příchylnosti ;k novému symbolu?, ako po-
stavili ariáni svoje vierovyznania? či to nebolo po-
dľa zásady: užívať neurčitej; dvojsmyselnéj reči, 
ktorá jej ' vyznavačom by ' sa 'zdala m a ť katolícky 
smysel, ale ktorá by sa," keď je vypracovaná natrva-
lo", prejavila ako bludná?. Podľa toho bola tu veľká 
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predchádzajúca pravdepodobnosť, že, ako sa aj Člán-
ky mohly zdáf na-prvý'pohľad prudkými, ich bre-
chot sa ukáže byť horším než ich ^úhryznutie. Vra-
vím predchádzajúca pravdepodobnosť, lebo do akej 
miery by mohla byť táto domnienka pravdivá, mohlo 
by sa zistiť len výskumom. v ' ' 

3. Ale skrslo naraz uváženié, ktoré vrhlo svetlo 
na túto domnienku: — čo, ak by sá malo prejaviť, 
že tí istí ľudia, ktorí sostavili Články, v samom 
skutku,5 že tak urobili, sa priznali [alebo skôr v jed-
nom z tých samých Článkov oklámali vyznavačov], 
k niekoľkým z tých istých „papistických" doktrín 
[ktoré, ako sa o nich teraz myslelo", popierali,] ako 
k časti a" súčiastke 'tóhó* istého protestatnizmu, ktorý 
pokladali, ako sa o nich teraz myslelo, ža božský? 
Toto bola skutočnosť, ktorú som ukázal vo svojej 
essayi. • .••••. • •- • •: 

Nech čitateľ pozoruje: — 35. Článok vraví: „Dru-
há kniha Homilií obsahuje božskú a zdravú doktrínu 
a póřrebnťrpre tieto časy, ako ich aj obsahuje prvšia 
Kniha Homilii";58 Tú je doktrína;Homilií uznaná 
za božskú a prospešnú a súhlas s touto propozíciou 
je uložený všetkým vyznavačom článkov.. Obráťme 
sa teda k Homiliám a pozrime sa, čo je ťo tá božská 
doktrína: citujem z nich preto: 

1. Vyhlasujú, že takzvaná „apokryfálna"54 kniha 
Tobit je učením Svätého Ducha a je Písmom.' 

. 2. Že takzvaná „apokryfná" kniha:Múdrostí je 
Písmom a neklamným a neomylným slovom božím. 
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.3. Že Primitívna cirkev, najblíž k časom apošto-
lov," a ako usudzuje, po skoro 700 rokov, je bezpo-
chyby najčistejšia. I " r 

" '4. Že treba predovšetkým nasledovať Primitívnu 
cirkev. '"" ."."•••'. >•>•; ru:--:-.- • •• . 

5. Že štyri prvé všeobecné koncily' prináležia 
k" Primitívnej cirkvi. '•• T " ' 

, 6. Že je šesť koncilov, ktoré každý pripúšťa a pri-
jima. ' : . 'f 'v: •••'•.'-;. ' •••",' 
ľ 7; Potom ďalej vravia o určitej pravde, ktorú do-

kazujú, ako prehlásenú božím slovom, výrokmi - sta-
rých učencov'á "úsudkom Primitívnej cirkvi. ' ' 

' 8.' O učených 'a • svätých biskupoch - a: -učencoch 
prvých; osem storočí, žé'máli dobrú autoritu a váž-
nosť u ľudu. ' ' ';: • : , r " r ' -

' 9. O vyhláséní Krista a Jeho apoštolov "a celého 
zvyšku Svätých Otcov. 
• 10/O autoritě'Písiria a-Augustína. : ' ' ' 

• -1 ľ. O ' Augustinovi, Chŕysostbmovi, Ambrózovi, 
Hieronymovi "a asi o tridsať iných Otcoch,'niekto-
rým* z nich dávajú; titul*,,Svätý"; iným titul- starých 
katolíckych Otcov a učencovi f . ' ' ' r.,-
f ^12. "Vyhlasujú, i že nielen svätí apoštolovia a žiaci 
Kristovi,' ale-áj Božskí Otcovia před" a po "Kristovi 
boli bezpochyby naplnenŕ Duchom Svätým: •' f;r r 

13. Že staří katolícki Otcovia1 vravia, žé ,",Večera 
Pána" r je liekom nesmrteľnosti, V najvyšším ochran1 

com proti smrti, pokrmom' nesmrteľnosti, - liečivou 
milosťou. " ' r * \ t : - c . ľ " ' 
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14. 2e Požehnané Telo a Krv Pánova sa prijíma-
jú ,pod spôsobom chleba a vína. * 

15. 2e mäso vo Sviatosti je neviditelným mäsom 
a duchovnou substanciou. • ^ 

16. 2e svätého Tela a svätej Krvi-sa máme dotý-
kať mysľou. 

17. 2e vysvätenie za kňaza je sviatosť. 
: 18. 2e manželstvo je sviatosť. 

19. 2e jestvujú aj iné sviatosti okrem „Krstu'a 
Večere Pána". 

20. 2e duše Svätých vládnu v radosti a v nebi 
s Bohom. , 
. 21. 2e. darovania almužien očisťujú dušu od ná-

kazy špinavých škvŕn hriechu a šú cenným liekom, 
neoceniteľným skvostom^ 

, 22. 2e milosrdenstvo stiera a obmýva nemoc a 
slabosť, ako masti a lieký liečia bolesti a bolestné 
nemoce. 

' 23. 2e povinnosť postiť sa je zjavnejšou pravdou, 
než aby musela byť dokázaná. 
-* 24. 2e postenie, užívané s modlitbou, má veľkú 
účinnosť a váži mnoho u Boha; tak vravel anjel Ra-
fael Tobiášovi. 

25. 2e sv. Ambróz55 vyobcoval mocného a silné-
ho cisára Theodosiá z Primitívnej cirkvi, ktorá bola 
najvýš svätá a božská. 'r 

26. 2e Konštantín, rímsky biskup, odsúdil cisára 
Philippica nie veru bez príčiny, ale veľmi správne. 

* Keď sa odložila otázka celkom" na stranu, nakoľko 
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sa dostaly tieto jednotlivé tézy do veci, ktorú sa'ma-
lo prijať, bolo celkom jasné, že ľudia, ktorí napísali 
Homilie a ktorí ich takto vtelesnili do anglikánskeho 
systému doktríny, nemohli mať vlastníctvo presného 
rozlišovania medzi katolíckou a protestantskou vie: 
rou, ani nemohli jasne posúdiť formálne protestant-
ské zásady a náuky, ani nemohli prijať tú definíciu 
„Rímskej doktríny", ktorá je teraz prijatá: — k mo-
jej predtuche pribudla veľká, pravdepodobnosť, že 
Články tolerujú nielen to, čo som nazýval „katolíč-
ke učenie", ale mnohé, čo je „rímske''. 

4. A bol tu iný dôvod proti predstave, že Články 
priamo napádajú rímske, dogmy, ako boly vyhláse-
né v Tridente a ako;ich vyhlásil Pius IV.: — koncil 
Tridentský nebol ukončený, ani jeho. usnesenia vy-
hlásené v čase, keď články boly sostavené, takže tie 
Články musely cieliť k niečomu inému. Čo bolo to 
niečo iné? Homilie nám vravia: Homilie sú najlep-
ším komentárom k Článkom. Obráťme sa k Homiliám 
a zistíme od začiatku až do konca, že nielen katolíc-
ke učenie prvých storočí, ale ďalej ani rímske dog-
my nie sú predmetom protestu sostavovateľov Člán-
kov, ale sú ním vládnuce bludy, ľudové porušenia, 
Overené alebo trpené, vznešeným; menom Ríma. Čo 
sa. týka katolíckeho učenia', ba viac '-—. Rímskej dog-
my, tieto Homilie, ako som ukázal, obsahovaly samy 
nie malú časť toho. 
. 5. Toľko o pisateľoch' Článkov a Homilii; — boli 
svedkami,- a nie autoritami,,a ja som ich použil "ako 
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takých; ale d ale], 'kto bóly.tie skutočné autority, .kto-
ré na nich tlačily? Nazdávať som sa,' že tým impo-
nens bolo Shromaždenie z roku 1571; ale tu by sa 
ďalej zistilo, že to isté shromaždenie, ktoré prijalo 
a potvrdilo 39 Článkov, áj prikázalo kánonom,5? že 
kazatelia majú byť opatrní, aby nikdy: nič neučili 
v kázni, abý ju ľud pokladal za náboženskú a jej 
veril, vynímajúc to, čo sa shoduje s doktrínou Sta-
rého a Nového Zákona, a čo katolícki Otcovia a sta-
rí biskupi pošbieräli z tej istej doktríny". Pozname-
najme, že tu Shromaždenie impoňeňs ša" odvoláva 
k tým istým starým autoritám, ktoré pisateliá Ho-
milíí a Článkov spomenuli. s takou hlbokou í úctou, 
a takto, ako Homilie obsahovaly názory o doktríne; 
ktoré by sme teraz názývali rímskymi, sa mi zdalo, 
že je tu krajná pravdepodobnosť, že Shŕomaždeňie 
z r. 1571 tiež podporovalo a prijalo alebo aspoň ne-
zavrhlo tie doktríny. 

6. A ďalej, Tceď sóm sa konečne dostal k tomu 
že sóm sa skutočne pozrel do textu" Článkov,' spozo-
roval som^v-mnohých prípadoch zjavné splnenie to-
ho všetkého, čo šom předtušil ̂  vzhľadom nás ich ne-
určitosť ä nerozhodnosť; a to nielen v otázkach, ;kto* 
ré stály "medzi luteránmi,' kalvinistami a zwihglián-
mi,57 ale aj v katolíckych otázkach; zaznamenal som 
ich vo svojom traktáte. ."'. 

V závere svojho traktátu, poznaménávam: .Sú 
„zjavne ̂ postavené na zásade nechať v otvorenými 
veľké otázky* iiá ktorých visí polémia.< Zisťujú záši-
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roka vrcholné pravdy a mlčia o ich , úprave. Napr. 
vravia, že každá potrebná viera musí byť dokázaná 
Z;Pismaj ale nevravia, kto ich má dokázať. Vravia, 
že. Cirkev má autoritu v. polémiách; nevravia akú 
autoritu. Vravia, že nemôže vnútiť nič ponad Písmo, 
ale nevravia, kde leží liek, ak môže. Vravia, že skut-
ky pred omilostením a očistením sú bezcenné a hor-
šie,, a že skutky po omilostení a očistení sú prija-
teľné, ale nevravia vôbec o skutkoch s Božou pomo-
cou pred očistením. Vravia-, že ľudia sú zákonite vo-
laní a posielaní slúžiť omše a kázať a sú vyvoleni a 
povolaní ľuďmi, ktorí majú verejnú autoritu, danú 
im v kongregácii! ale nepridávajú, kto má dávať 
túto autoritu. Vravia, že koncily, svolanéprincami, 
sa môžu mýliť; L nerozhodujú, či koncily, svolané 
v mene Kristovom, sa môžu mýliť". : ; -

. . Také boly úvahy, ktoré bolý rozhodujúce u, mňa 
pri mojom zisťovaní, nakoľko sú články tole-
rantné voči katolíckej alebo hoci aj .rímskej inter-
pretácii; a taká bola v mojom traktáte obrana toho, 
že som sa o to pokúsil; Z toho, čo som už bol •vra-
vel, ;vyplynie, že nemám teraz potrebu alebo úmy-
sel podržať každú zvláštnu interpretáciu,; ktorú. som 
naznačil vo svojom traktáte, a veru ani vtedy sora 
nemal. Či lo bolo rozumné, alebo nie, či to malo smy-
sel, alebo nie, jednako som podnikol len prvý po-
kús o potrebné dielo, pokus, ktorý, ako som bol cel-
kom: pripravený na zistenie, vyžadoval by revíziu 
a;úpravy: pomocou objasnení, ktoré by som mal zí-
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gkať z kriticizmú iných. Rád by som bol odvolal aké-
k o ľ v e k vyhlásenie, ktoré by mi mohlo byť dokázané 
ako mylné; pokladal-som svoje dielo za chybné, 
ktorému sa dalo vyčítať v tom istom smysle, v akom 
teraz pokladám svoje anglikánske interpretácie Pís-
ma za mylné, ale nie v inom smysle. Som prekvape-
ný, že ľudia nenadávajú všeobecne na vykladačov 
Písma, ako nadávajú na autora 90. Traktátu. Vládol 
širokým systémom teologickým á aplikoval lio na 
Články: episkopaliáhi, - luteráni, presbyteriáni alebo 
unitariáni zastávajú sa širokého systému teologické-
ho a aplikujú ho na Písmo. Každá teologia má svoje 
ťažkosti; protestanti' sa: zastávajú očistenia jedine 
vierou, hoci vo sv. Pavlovi nie je ;nijaký text, ktorý 
to hlása, a hoci to sv. Jakub výslovne popiera; na-
zývame preto vari protestantizmus nečestným? po-
pierajú, že Cirkev má božské poslanie, hoci sv. Pa-
vol vraví, že je.onaí „piliérom a základom pravdy"; 
zachovávajú Sabbath, hoci sv. Pavol vraví, „nech 
vás nikto ňesúďi pre mäso alebo nápoj, alebo pre . . . 
sobotné dni". Každé vierovyznanie má sebepriazhi-
vé texty a zas aj texty, ktoré smerujú proti nemu: 
to sa všeobecné uznáva. Á toto som ostro cítil: ako 
to, že som konal horšie v 90. Traktáte, néž kónali 
anglikáni, wesleyáni58 a kalvinisti denne vo svojich 
káznach a publikáciách? Ako to, že som konal hor-
šie než evanjelická strana' vo svojom ex animo pri-
jatí úslužného za. Krst a. Návštevu chórých?* Prečo 

* Viď poznámku na str. 128. ' . . : . . ^ c; : : v 
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spin ja mal ,byf nečestný a oni nepoškvrnení? Bola 
tu príležitosť; pri ktorej dal náš Pán odpoveď, ktorá 
sa zdala primeranou môjmu vlastnému prípadu, keď 
vypukol pokrik proti môjmu;traktátu: — „Nechajte, 
nech ten, čo je medzi vami bez hriechu, prvý hodí 
naňho kameň". Bol by som sa mohol nazdávať, že 
pocit ich vlastnej " ťažkosti interpretácie-presvedčí 
velkú stranu, ktorú som spomenul, k trošku rozum-
nosti alebo aspoň k umiernenosti pri vzdorovaní uči-
telovi protivnej školy. Myslím však, že ich poplach 
a ich hnev přemohly ich smysel pre spravodlivosť. 

». Napr., nech úprimní ľudia uvažujú o forme Rozhrešenia, 
čó je v tej modlitebnej knižke, o ktorej všetci duchovní, evan-
jelickí £ liberálni, práve tak ako Vysoká Cirkev a myslím < 
všetky osoby v univerzitnom úrade prehlasujú, Iíe "neobsahu-
je nič, čo by sa protivilo Slovu Božiemu."..., , r 

- Pred - očami celého Anglicka . vyzývam hlavne evanjelic-
kých duchovných, aby napísali výklad tejto formy slov, súhla-
siaci s ich pocitmi, ktoré majú byť menej _ násilné-než. tie v 
interpelácii, proti ktorým, možno najviac namietať, a ktoré 90.-
Traktát prikladá ku ktorémukoľvek miestu v'Článkoch. - • ; 

„Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý'zanechal Svojej Cirkvi moč 
dať rozhrešenie" všetkým hriešnikom, ktorí opravdivo ľutujú 
a veria v Neho, zo Svojej-veľkej milosti ti odpúšťa tvoje hrie-
chy! a skrze Jeho právomoc, mne sverenú, rozhrešujem ta 
20 všetkých tvojich hriechov, v mene Otca, i Syna, i Ducha 
Svätého. Amen."' *• " 

.Pripojujem rímsku formu, alko sa užíva v Anglicku a 
inde: *; " " ; ' • /' \ •• v \ " ' • 

' „Dominus noster Jesus • Christus te absolvat; et ego au-
.ctoritate • ipsius - te atosolvo,, ab onmi vinculo excommunicatio-
nis et interdicti,: in quantum • possum et tu indiges. Deinde 
égo te absolvo a peccatis tuis, In N o mine Patríš, et Filii, et 
Spiritus Sancti. Amen." 
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Vo všeobecnej búrke rozhorčenia, s akou bol pri-
jatý traktát pri svojom vyjdení, spoznávam mnoho 
zo skutočného náboženského cítenia, mnoho z pocti-
vej a pravej zásady, mnoho z priameho, nevedomé-
ho zdravého rozumu. V Oxforde bolo (tiež pravé cí-
tenie, ale tam: bola tlejúca, prísna, dôrazná nevôľa, 
vôbec nie neprirodzená, čiastočne racionálna, proti 
jeho autorovi. Urobil sa falošný krok; teraz bol čaš 
pre čin. Vravia mi, že dokonca už pred uverejne-
ním traktátu sa dostaly povesti o jeho obsahu v pre-
hnanej forme do nepriateľského tábora; a aiii chvíľ-
ka sa nestratila v prikročení k činu, keď som bol už 
skutočne v rukách filištínskych. Bol som celkom ne-
pripravený na výbuch a zarazila' ma jeho prudkosť. 
Nemyslím, že som sa bál, ba viac, chcem pridať, že 
nie som si istý, že to bolo nie v jednom ohľade vy-
slobodenie pre mňa. 

Videl som naozaj jasne, že som stratil svoje mie-
sto v Hnutí; verejná dôvera bola u konca; prestalo 
moje zamestnanie. Bola to jednoducho nemožnosť, 
aby som mohol v budúcnosti povedať voľačo s dob-
rým účinkom, keď ma zásobár (= správca komory) 
nechal vyvesiť na mrežoch komory každého kolégia 
mojej univerzity, na spôsob práv zbavených pašté-
tárov, a keď v každej časti krajiny a *v každej spo-
ločenskej triede, v každom orgáne a pri príležitosti' 
vyjadrenia mienky, v novinách, v časopisoch, na 
shromaždeniách, ňa kazateľniciach, pri" jedálnych 
stoloch, v kaviarňach, v železničných vozňoch som 
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bol obviňovaný ako zradca, ktorý položil svoju zá-
palnú šnúru a bol prichytený pri samom čine, ako 
ju vystrelil proti staroslávnej ustanovizni. Boli tu 
naozaj ľudia, okrem mojich vlastných priateľov, ľu-
dia s menom a postavením, ktorí sa statočne posta-
vili na moju stranu, ako Dr. Hook, pán Palmer a pán 
Perqeval: musela, to byť bolestná skúška pre nich 
samých; ale čo mohli po tom všetkom urobiť pre 
mňa? Dôvera ,vo,mňa bola stratená; — ale, stratil 
som už plnú dôveru v seba samého. Pred poldruha 
rokom přešly mnou myšlienky, ktoré ma v tom čase 
hlboko znepokojily. Pominuly: nemal som menej dô-
very v silu a vyhliadky Apoštolského , hnutia než 
predtým; nie menej dôvery než predtým v bolest-
nosť toho, čo som nazýval „vládnuce bludy" Ríma: 
ale ako som mal mať ďalej dôveru v, seba samého? 
ako som mal mať dôveru v svoju prítomnú dôveru? 
ako som mal byť istý, že budem vždy myslieť tak, 
ako myslím .teraz? Cítil som, že touto udalosťou ma 
milostivá Prozreteľnosť , zachránila od nemožného 
postavenia v budúcnosti. 

Najprv, ak sa správne pamätám, priali si, aby 
som odvolal traktát. Toto som odmietol urobiť: ne-
urobil by som tak kvôli tým, ktorí boli zmätení ale-
bo v nebezpečenstve zmätku. Nechcel som tak uro-
biť kvôli sebe; lebo, ako som sa mohol uspokojiť je-
dine s protestantskou, interpretáciou Článkov? ako 
som sa mohol radiť medzi vyznavačov teologie, kto-
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rej zvuk čo i len počuf by mi spôsobilo bolenie hla-
vy. ' -• •-•• 

Ďalej vraveli: „Buďte ticho; neobraňujte traktát;'' 
odpovedal som: „Áno, ak ho neodsúdite — ak dovo-
líte, aby sa ďalej predával". Tlačili na mňa, kedy-
koľvek som popustil; odpadli, keď videli, že som 
tvrdošijný. Zamerením ich postupovania bolo dostať 
zo mňa toľko, koľko mohli; ale vo veci ich tolero-
vania traktátu som bol tvrdošijný. Tak mi dovolili 
pokračovať predávať ho; a vraveli, že ho neodsúdia. 
Ale vraveli, že je to len pod tou,podmienkou, že ho 
nebudem obhajovať; že zastavím sériu a že sám uve-
rejním svoje vlastné odsúdenie v liste oxfordskému 
biskupovi. Nič mu nevyčítam, bol vždy veľmi lás-
kavý ku mne. Aj vraveli, že nemôžu byť zodpoved-
ní za to, čo jednotliví biskupi možno povedia o trak-
táte vo svojich vlastných obvineniach. Súhlasil som 
s ich podmienkami. Mojím jediným cieľom bolo za-
chrániť traktát. 

Nedali mi ani kúsok písma ako záruku, že vy-
plnia svoju časť záväzku. Boly mi čítané časti ich 
listov bez toho, že by som ich dostal do svojich rúk. 
Bolo to „dorozumenie". Šikovný človek ma pred ne-
jakými šiestimi rokmi varoval pred „dorozumenia-
mi": vždy som ich nenávidel odvtedy. 

V posledných slovách svojho listu oxfordskému 
biskupovi takto som sa zriekol svojho miesta v Hnu-
tí: — 

„Nemám nič, pre čo by som bol smutný", vravím 

131 



mu, „okrem toho, že som spôsobil vášmu Lordstvu 
starosť a aj iným, ktorým som bol zaviazaný úctou. 
Niet ničoho, pre čo byy som mal byť smutný, musím 
sa* len všetkému .tešiť a byť za to povďačný. Nikdy 
som nemal rozkoš zo zdania, že som schopný hýbať 
stranou, a nech som mal akýkoľvek vplyv, našli ho, 
nevyhľadávali ho. Konal som, lebo iní konali, a obe-
toval som pokoj, ktorý som si cenil. Kiež Boh je pri 
mne v budúcich • časoch, ako bol doteraz! a On aj 
bude, ak si viem len uchovať svoju ruku čistou a 
svoje srdce rýďzim. 'Myslím, že viem znášať, alebo 
aspoň chcem sa pokúsiť znášať akékoľvek osobné 
poníženie, takže som uchovaný pred zradením svä-
tých záujmov, ktoré mi uložil na starosť Pán milosti 
a moci." 
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III. CAST 

História mojich náboženských náhľadov 
1839—1841. 

A teraz, keď hodlám vykresliť, nakolko môžem, 
priebeh tej veľkej revolúcie mysle, ktorá ma pri-
viedla k tomu, že som opustil vlastný domov, ku 
ktorému ma pojilo tak mnoho pevných a nežných 
pút, cítim sa přemožený ťažkosťou zadosťučiniť 
seba vo svojej zprávě o tom, a ustúpil som od 
veci, až kým blízke priblíženie dňa, keď tieto riad-
ky budem musieť dať svetu, ma neprinúti pustiť sa 
do úlohy. Lebo kto môže poznať seba samého a 
množstvo jemných, vplyvov, ktoré pôsobia naňho? 
a kto sa môže na vzdialenosť dvadsiatichpiatich ro-
kov rozpamätať o všetkom, čo raz vedel o svojich 
myšlienkach a svojich činoch, & to cez časť svojho 
života, keď dokonca aj v čase jeho pozorovanie či 
seba samého alebo vonkajšieho sveta bolo menšie 
než predtým alebo potom jednoducho pre rozpaky 
a bázeň, ktoré tlačily , naňho, — keď.hoci by to bolo 
najvýš nevďačné pôsobiť dojmom, ktorý naznačuje, 
že nemal vše — dostatočné svetlo uprostred svojej 
temnoty, predsa to bola dôrazne temnota? A kto , sa 
môže; opásať naraz k novému a vytúženému podu-
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jatiu, ktoré dobre vykonať by mohol byt naozaj 
schopný, keby mal plný a pokojný voľný čas pre-
zrieť všetko, čo napísal či v uverejnených dielach 
alebo v súkromných listoch? ale naproti tomu, čo 
sa týka toho pokojného uvažovania o minulosti, kto-
ré je samo osebe tak žiadúcne, kto si môže dovoliť 
mať voľný čas a uvažovať, zatiaľ čo prevádza na se-
be krutú operáciu, rozpáranie starých bolestí a nové 
odváženie sa ňa „infandum dolorem" rokov, v kto-
rých hviezdy toHto nižšieho neba vyhasínaly jedna 
po druhej? Nemohol som sa s chladnou krvou,'nevy-
nímajúc ani na prikazujúce volanie povinnosti, po-
kúsiť o to, čo som si predložil vykonať. Je to vrchol-
ná skúška tak pre hlavu ako aj pré srdce analyzo-
vať takto to; čo'už tak dávno pominulo,: á vyjadriť 
•výšlédky tejto skúšky. Vykonal som mnoho odváž-
nych vecí zá svojho života: toto jé najodvážnejšia: 
a keby som si nebol istý, že sar mi má nakoniec môj 
úmysel podariť, bolo by to šialenstvo pustiť sa do 
nej. • " ' ' 
• Na jar r. 1839 bolo' moje postavenie v anglikán-
skej cirkvi na: svojom vrchole. Mal som svrchovánu 
dôveru v svoj polemický š/ařus, a mal som veľký 
a stále ešte sa zväčšujúci: úspech, odporúčajúc ho 
'iným. - Predošlej jesene som bol akosi bolestne do-
tknutý biskupovým napomenutím, ale mám jeden list, 
ktorý ukazuje, že všetok hnev vymizol z mojej mys-
le. Aby som sa vyporiadal s ľudovým pokrikom proti 
mne a! iným a aby som uspokojil biskupa, sosbieral 
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' som v januári, ak sa správne pamätám, do jedného 
v á e t k y silné výroky, ktoré oni a najmä ja sme po-
vedali proti Rímskej cirkvi, aby sme ich vsunuli 
medzí oznamy, pripojené k našim publikáciám. Ako-
koľvek, som si aj bol vedomý toho, že som nezískal 
s v o j e náboženské názory, ako svet vravel, z rím-
skych prameňov, ale naopak; žé boly výplodom mo-
jej vlastnej mysle a'okolnosti, do ktorých som bol 
zasadený/ vysmieval som sa obvineniam, ktoré sa 
hrnuly na mňa. Bolo pravdou, žé som zastával širo-
ký odvážny systém náboženský, veľmi nepodobný 
protestantizmu dňa, ale bola to koncentrácia1 a upra-
venie stanovísk veľkých anglikánskych autorít, a 
mal som práve také;právo robiť tak,íakémala evan-
jelická' strana, väčšie právo než liberálna, zastávať 
svoje vlastné príslušné doktríny. Ako som vravel 
pri príležitosti 90ľ Traktátu, požadoval soim v záuj-
me toho, ktô by chcel, aby sa mohol v anglikán-
skej cirkvi zastávať so svätými s Bramhallom spo-
ločnej modlitby (compŕecation 102), že Omša jé sko-
ro ' transsubstánciácia > s Andréwsom alebo s Hooke-
ro'm,59 že transsubstánciácia sama nie je stanoviskom 
pre cirkvi,' aby sa na prijímaní roEctiádžalyi alebo 
s Hatamohdom,' žé všeobecný koncil, naozaj taký, 
sa nikdy * nemýlil, a nikdy • nezmýli vó veci viery, 
alebo s Bullóm, že človek stratil pádom vnútornú mi-
losť, alebo s Thorndikeom, že pokánie je pokutou 
za hriech po krste, alebo s Pearsóm, že všemocné 
meno Ježiš je nié ináč dané než v katolíckej cirkvi. 
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„Dvaja sa môžu na to hrať", často som mal v ústach, 
keď ľudia protestantských názorov sa odvolávali, 

• na Články, Homilie alebo na reformátorov, v tom 
smysle, že, ak mali právo hlasne hovoriť, ja som mal 
aj voľnosť aj možnosť odplatiť sa im ako oni mne; 
tak ja im. Myslel som, že anglikánska cirkev bola 
tyranizovaná stranou, a snažil som sa nechať zapô-
sobiť sľub, ktorý bol zahrnutý v motte k Lýre: 
„Nech teraz poznajú rozdiel". Len som si žiadal, aby 
mi: bolo dovolené ukázať im rozdiel., •;.: . 

Stav mojej mysle v prvej časti r. 1839 opisuje 
najlepšie jeden článok v Biitish Ciitic z toho apríla. 
Prezrel som si ho teraz po prvý raz odvtedy, čo bol 
uverejnený; dojal ma pre túto príčinu: — obsahuje 
posledné slová, ktoré som kedy vravel ako angli-
kán anglikánom. Možno ho teraz čítať ako oslovenie 
na odchod a rozlúčku s mojimi priateľmi. Málo som 
ho poznal v tom čase. Prezerá súčasný stav vecí a 
končí pohľadom do budúcnosti.' Nie je celkom mo-
jím; lebo pamäť ma vedie k tomu, — že som žiadal 
priateľa, aby urobil prácu; že potom mi prišlo ná um, 
že ju sám spravím: a že bol dosť dobrý, aby mi odo-
vzdal to, čo bol veľmi vhodne .napísal, a ja som to 
Vtelil do svojho článku. Myslím, že každý uzná väč-
šiu časť z toho ako moju. Bol uverejnený dva: roky 
pred aférou 90. Traktátu a nazval som ho „Stav ná-
boženských strán". 

V tomto článku shrnujem na1 začiatku svedectvá 
od našich'nepriateľov o pozoruhodnom; úspechu na-
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|ich snáh. Jeden pisatel vraví: „Mienky a názory 
t e o l o g i e velmi význačného a zvláštneho druhu boly 
vo veľkom rozsahu prijaté a horlivo podporované, 
a denne získavajú na pôde medzi značnou a vplyv-
nou časťou členov aj kňazov štátnej cirkvi". Iný: 
Hnutie sa prejavilo „najrýchlejším vzrastom pare-
nišťa týchto dní".; Ďalší: „Via Media je naplnená 
mladými nadšencami/ ktorí sa nikdy neodvažujú do-
kazovať, okrem proti vlastnosti dokazovania vôbec". 
Iný: „Keby som vám mal predložiť úplnú listinu diel, 
ktoré produkovali za krátke obdobie piatich rokov, 
musel by som vás prekvapiť. Uvideli by ste, aká úlo-
ha by to bola zvládnuť úplne ich systém, hoci i v sú-
časnom, pravdepodobne nezrelom stave.. Pisatelia 
použili motto: ,V pokoji a dôvere má byť vaša sila!' 
Vhľadom na dôveru sa ospravedlnili,; že ho použili; 
ale vzhľadom na pokojnost nie je veľmi pokojné 
šíriť taký sled polemických publikácií". Ďalší: „Roz-
šírenie týchto doktrín má teraz naozaj ten účinok, 
že robí všetky rozdelenia zastaralými, a že rozde-
ľuje náboženské spoločenstvo na dve časti, zásadne 
a ostro postavené jedna proti druhej, čoskoro tu ne-
zostane nijaké stredné; územie; a každý človek,' a 
zvlášť každý kňaz, bude nútený vybrať si medzi obi-
dvoma". Iný: „Prešiel,čas, keď možno prejsť popri 
tých nešťastných a hlboko oľutovaných; publiká-
ciách bez pozornosti, a nádej, že ich vplyv by zly-
hal, je teraz mŕtva". Ďalší: „Tieto doktríny, už uro-
bily obávaný pokrok.: Jeden-z najväčších kostolov 
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v Bŕighton je naplnený, aby im načúval; tak isto aj 
kostol v Leeds. Je málo význačných miest, kde sa 
nerozšířily. Kážu ich v malých mestách Škótska. 
Udržujú sa v Elginshire, 600 míl severne od Londý-
na. Našiel som ich sám v srdci škótskych vysokých 
hôr. Obhajujú ich v novinách a v periodickej tlači. 
Zalichotily sa do Dolnej Snemovne". Á nakoniec 
jedenúradujúci biskup: — „Denne nadobúda 1 váž-
nejšieho á poplašnejšiého výzoru. Pod úhľadnou zá-
mienkou úctivosti' voči antikvite á" rešpektu pre pri-
mitívne vzory sú základy protestantskej čirkyi pod-
rývané ľuďmi; 'ktorí bývajú uprostred jej stien, á tí, 
ktorí sedia na reformátorové j stolici, oliováŕajú're-
formáciu". 
' í ; 'Keď som takto stanovil fénomenon času'; ako'sa 
prejavilo tým, ktorí s ním nesympatizovali, článok 
pokračuje vysvetľovať ho; a to tak, že ho pokladá 
za1 reakciu proti stichíému a povrchnému rázu nábo-
ženskej náuky a literatúry poslednej generácie alebo 
storočia a za Výsledok potreby hlbšej filozofie/kto-
rú* potrebu pociťovaly ták srdcia ák'o aj intelekty 
národa, a ako' zjavnosť a čiastočné splnenie tej po-
treby, ktorú dosvedčovali áj'hlavní autori vtedajšej 
generácie; ' * ' ' ' ' • * • ' , ' ' ' - < • •; 

Najprv som spomenul literárny vplyv -Waltera 
Šcottá,6? ktorý obrátil mysle1 ľudí smerom k 'stredo-
veku; Možno sa nazdávať", vravím, „že'hlavná po-
treba niečóHo' hlbšieho á príťažlivejšieho, než aká 
sa 'vyskytla inde; viedla k jeho1 popularite; a' pómo-
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svojej popularity pôsobil na svojich, čitateľov, 
dráždiac ich duševný smäd, živiac ich nádeje, pred-
kladajúc im vízie, ktoré nemožno ľahko zabudnúť, 
keď sme ich raz videli, a ticho icti naplňujúc vzne-
š e n e j š í m i ideami, ňa ktoré by sa mohli potom odvo-
lávať ako na prvé zásady". * 

Takto som - potom vravel ó Coleridgeovi:61 „Za-
tiaľ čo z histórie v próze á vo verši1 takto spravili 
nástroj cirkevných pocitov-a názorov,' položil pre 
ne v Anglicku filozofickú zátíadňu veľmi originálny 
mysliteľ, ktorý však, kým' bol zhovievavý k slobode 
špekulácie,''ktorú' nemôže nijaký kresťan tolerovať, 
a zastával1 závery, ktoré bóly často' pohanské skôr 
než kresťanské, podľa všetkého vlieval5 do skúma-
vých myslí vyššiu filozofiu,5'než akú boli až doteraz 
zvyknutí prijímať. Týmto spôsobom skúšal svoju do-
bu a'podarilo sa mu zaujať jej ducha v záujme ka-
tolíckej pravdy." ' " ' 
• ' " Potom prídu Southey62 a Wordsworth,83 „dvaja 
žijúci básnici, z ktorých "jeden' v oddiele fantastickej 
fikcie,' druhý v oddiele filozofickej meditácie sa ob-
rátili k tým^stým zásadám'a citom a viedli svojich 
čitateľov v tom istom smere." 
<•••'• Potom pŕitle'predpoveď tejto reakcie, ktorej sa 
odvážil „dômyselný pozorovateľ, utiahnutý od sveta 
á pozorujúci z diaľky jeho hnutia", pári®Alexander 
Kriox. Dvadsať rokov pred 'dátumom' môjho spisu bol 
povedal: • „Nijaká cirkev na zemi nemá viac vnútor-
nej vznešenosti než Anglická'cirkeví ále pŕávdepo-
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dobne nijaká cirkev nemá menej praktického vply-
v u . . . Že sa milost a prozřetelnost božia tak boha-
té postarala o vlastnosti vznešeného druhu, je 
dôkazom toho, že povstanú ľudia, vyzbrojení po-
vahou a spôsobilosťou, ktorí ; odkryjú pre seba a 
objasnia iným, čokoľvek ešte zostáva neodkryté či 
v slovách alebo v dielach božích". Aj som poukazo-
val na „veľmi uctievaného duchovného z poslednej 
generácie", ktorý vravel krátko pred svojou smrťou: 
„Spoliehajte na to, že príde deň, keď tie veľké dok-
tríny, teraz pochované, budú predvedené na denné 
svetlo a potom bude ich účinok hrozný". Pozname-
nal som k tomu, že tí, ktorí „teraz karhajú prudkosť 
prúdu, by mali skôr. obrátiť svoje výčitky na tých, 
ktorí zahradili majestátnu rieku, až sa z nej stala 
potopa". ' 

Keďže .to boly okolnosti, za ktorých Hnutie za-
čalo a postupovalo, bolo absurdné odkázať ho na 
čin dvoch alebo troch jednotlivcov.; Nebolo to na-
toľko hnutie, ako „poletujúci'duch"; bol v nás, „po-
vstávajúc v srdciach, kde bol najmenej upodozrie-
vaný, a účinkujúc sám, hoci nie tajne, ale predsa tak 
jemne a neciteľne, že sotva pripúšťal opatrnosť ale-
bo : narazil na dajaké: obyčajné ľudské pravidlá 
o opozícii.; Je to',', pokračoval som, „nepriateľ vo 
vzduchu, voľačo; čo je jedno a úplné, celok, nech 
je kdekoľvek, nepriblížiteľný a nie súci, aby bol 
ulapený, keďže je výsledkom ďaleko hlbších príčin 
než politických alebo'iných viditeľných dejateľov, 
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je duchovným prebudením duchovných potrieb". 
Aby som toto objasnil, poukazujem v ďalšom na 

hlavných kazateľov oživených doktrín v tej chvili 
a privádzam pozornosť k rozličnosti príslušných 
predchádzajúcich životov. Dr. Hook a pán Churton 
predstavovali hodnostárov Vysokej Cirkvi z posled-
ného storočia; pán Perceval toryovskú aristokraciu; 
pán Keble vyšiel z vidieckej fary; pán Palmer z Ír-
ska; Dr. Pusey z nemeckých univerzít a zo štúdia 
arabských manuskriptov; Dr. Dodsworth zo štúdia 
proroctvarpán Ôakely získal svoje názory, ako to 
sám vyjadril, „čiastočne štúdiom, čiastočne úvahou, 
čiastočne rozhovorom s jedným alebo dvoma pria-
teľmi, bádateľmi ako on sám"; zatiaľ ja vravím o se-
be, že som „veľmi zaviazaný priateľstvu arcibiskupa 
Whatelyho". A takto idem ďalej pýtať sa: „Aká hla-
va sekty je tu? Aký pochod názorov z mysle do 
mysle možno vyznačiť medzí takými kazateľmi, ako 
sú títo? Vo svojej hodnosti sú jeden a všetci orgán-
mi jednej Myšlienky, ktorá povstala súčasne, na 
mnohých miestach veľmi záhadným spôsobom". 

Môj myšlienkový pochod ma viedol ďalej vra-
vieť o žiakoch Hnutia a> voľne som priznal a narie-
kal, 'žé ich bolo treba držať na poriadku. Je veľmi 
prospešné upútať pozornosť na tento bod teraz, keď 
také výstřednosti, ako sa vyskytly vtedy, nech sú 
už akékoľvek, kladú sa pred moje dvere, alébo sa 
nimi obviňujú doktríny, ktoré som zastával. Človek 
nemôže urobiť viac než volne priznať, čo je chybné, 

141 



povedať, že to nemusí byť, že by to-nemalo byť a že 
veľmi ľutuje, že to musí byť. Potom som vravel 
V; článku, ktorý prezerám, že veľké pravdy samy, 
ktoré kážeme, nemusia byť odsúdené pre takéto ich 
zneužitie. „Vždy tu musia byť odchýlky,'nech je 
doktrína akákoľvek, kým je ľudské srdce citlivé, 
vrtošivé a tvrdohlavé. Pomiešané množstvo vyšlo 
s Izraelitmi z Egypta." „Vždy,bude jestvovať nie-
koľko osôb", pokračoval som, „vyznávajúcich ná-
zory pohybovej strany, ktorí vyprávajú hlasne a po-
divne, robia'smiešne alebo divé veci, ukazujú sa 
nepotrebne a znechucujú iných ľudí; osoby primla-
dé, aby boly múdre, • prištedré, aby boly pokorné. 
.Také osoby budú veľmi schopné pripojiť sa k zvlášt-
nym osobám,, užívať zvláštnych mien,, vravieť veci 
len1 preto, že iní tak'robia, a konať stranníckym spô-
sobom". , , • , • 
e «. Zatiaľ, čo znova uverejňujem t o , č o som vtedy 
povedal o takých výstrednostiach, aké sa vyskytly 
v tých rokoch; mám zároveň silné presvedčenie, že 
poskytovaly celkom tak vítanú výhovorku pre tých, 
ktorí na nás žiarlili alebo sa nás stranili, ako aj ka-
meň úrazu pre tých, ktorí boli priaznivo naklonení 
našim doktrínam. Aj toto sme pociťovali v tej dobe? 
alebo bolo našou povinnosťou postarať sa, aby sa ne-
hovorilo zle o našom dobru; a podľa toho začali dva-
ja či traja z pisateľov „Traktátov; pre časy" so sé-
riou, ktorú nazvali Prosté, kázne", s vyvoleným 
úmyslom - odstrašiť a opraviť, čokoľvek bolo nafú-
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' kané alebo výstredné u našich nasledovatelov: sám 
som prispel jednou knihou do tejto serie. 

j e j vedúci vravia v Predslove: „Ak preto postu-
pom času nájdu sa osoby, ktoré, obdivujúc vrodenú 
fcrásu a majestát plnšieho systému Primitívneho 
kresťanstva a vidiac transcendentnú silu jej zásad, 
stanú sa hlasnými a obratnými obhájcami v ich záuj-
me tým, že budú hovoriť tým voľnejšie, pietože ne-
cítia hlboko, že ony korenia v božskej a večnej 
pravde, je našou povinnosťou vyhlásiť priamo o ta-
kýchto osobách, že, ak by sme mali uvažovať o ich 
stave s vážnymi pochybami, tak by boly posledný-
mi osobami, u ktorých by sme hľadali podporu. f : 

; „Ale, ak naproti, tomu tu budú takí, ktorí v, tichej 
pokore svojich, životov a vo svojej nestrojenej úcte 
k svätým veciam; preukazujú, že naozaj prijímajú 
tieto zásady ako reálne a podstatné, a zvyčajnou 
čistotou srdca a pokojom povahy podávajú dôkaz 
o ;svojej hlbokej úcte k sviatostiam! a' sviatostným 
zvyklostiam, tieto osoby, či naši osvedčení stranní-
c i, alebo,nie, najlepšie vysvetľujú druh povahy, kto-
rú si pisatelia Traktátov pre . časy želali utvoriť". 
• T í t o kňazi;mali najlepšie, z nárokov, na použitie 

tých nádherných slov,, lebo oni ,sami < boli, všetci 
z nich,. dôležitými • pisateľmi y Traktátoch, obidvaja 
páni Kebleovia a ,pán Isaac Williams. Túto pasáž, 
ktorou uviedli svoju sériu do sveta, citoval som 
v článku, o ktorom podávam zprávu, a pridal , som: 
„Čo viac možno požadovať od hlásateľov zanedba-
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nej pravdy, než aby pripustili, že niektorí, ktorí ne-
súhlasia s ich kázaním, sú svätejší a lepší Iudia než 
niektorí, ktorí súhlasia?" Neboli zodpovední za ne-
miernosť tých, ktorí zneuctili pravú doktrínu, ak 
protestovali, ako aj urobili, proti takej nemiernosti. 
„Neboli zodpovední za prach a hukot, ktorý dopre-
vádza akékoľvek veľké mravné hnutie. Čím sú dok-
tríny pravdivejšie, tým viac sú náchylné k tomu, 
aby boly porušené". \ 

Poznámka o tých náhodilých chybách názoru 
alebo povahy u prívržencov Hnutia priviedla k dis-
kusii o druhotných príčinách, pomocou ktorých mož-
no systém doktríny uchopiť, upraviť alebo rozvinúť, 
o rozmanitosti škôl, ktoré, môžu byť všetky v Jed-
nej cirkvi, a o postupe jednej fázy doktríny k dru-
hej, kým je ona vždy jedna a tá istá. Takto som bol 
privedený k predmetu starobylosti,? čo bolo zákla-
dom doktríny o Via Media, a ktorou nebolo nazna-
čené otrocké napodobnenie minulosti, ale také obno-
vené jej podanie, aké je skutočne mladé, zatiaľ čo 
je staré. „Máme dobru nádej", vravím, „že bude 
vznikať ;syistém, predčiaci, vek, ale harmonizujúci 
s ním a rozvíjajúci svoje vyššie účely, ktoré prilá-
kajú k sebe tých, ktorí šú ochotní odvážiť sa a po-
staviť sa proti nebezpečenstvám v záujme voľačoho 
vyššieho vo výhľade. Na túto, ako aj ná iné veci 
možno aplikovať príslovie: „Fortes fortuna adju-
vaťV 

* Silným pomáha Šťastie. 
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Nakoniec som pristúpil k otázke tej budúcnosti 
Anglikánskej cirkvi, ktorá mala byť novým zrode-
ním starého náboženstva. A neodvažoval som sa vy-
slovit sa o tom. „O budúcnosti nemáme pred svoji-
mi mysľami nijakú výhliadku, dobrú, aiii zlú. Od 
tej doby, čo sa velké svetlo, Augustín,64 "prejavilo 
ako posledný biskup z Hippo, kresťania mali vždy 
ponaučenie proti pokusu predpovedať, ako sa Pro-
zreteľnosti bude dariť a" (alebo?) „ako ukončí to, 
čo začne". Možno, že by nedávno oživené zásady 
převládaly v anglikánskej cirkvi; možno, že by sa 
stratily" v dajakej mizernej schizme alebo v daja-
kom mizernéjšom kompromise; ale nebolo nič pre-
náhleného odvážiť sa predpovedať, že „ani puritaniz-
mus, ani liberalizmus nemajú v nej'nijaké trvalé de-
dičstvo". Myslím, že som chcel povedať, žé v prí-
tomnom veku, bez pomoci apoštolských zásad, by 
Anglikánska cirkév zaiste prestala jestvovať. 

„Čo sa týka liberalizmu, myslíme, že formuly' 
Cirkvi mú s pomocou dobrej Prozreteľnosti vždy 
zabránia, aby podnikol akékoľvek vážne výpady ňä 
duchovenstvo. Okrem toho je to prichládná zásada, 
alby prevládala ú množstva.". 

Ale čo 'sá týkalo toho, čo sa volalo evanjelické 
náboženstvo alebo puritanizmúsí bolo tu viac, čo 
spôsobovalo poplach. Poukázal som na jeho orga-
nizáciu; ale náproti tomu nemalo nijakej intelektuál-
nej základne; nijakej vnútornej idey, nijakej zásady 
jednoty, nijakej teologie. „Jeho prívrženci," vravel 

10 Obrana svojho života / 145 



som, „sa už oddeľujú jeden od druhého,- rozplynú sa 
ako snehová vločka. Nemá nijakého priameho ná-
zoru o nejakom článku, o ktorom vyznáva, že podľa 
neho učí, a aby skrylo svoju chudobu, oblieklo sa 
do bludišťa slov. Nemáme z toho vôbec strach; bo-
jíme sa len, k čomu to môže viesť. Nestojí na za-
hradenom podklade; ani si nerobí nárok na postave-
nie; zaberá len priestor medzi bojujúcimi silami, ka-
tolíckou pravdou a racionalizmom. Vtedy dôjde na-
ozaj ku krutému súboju, keď dve skutočné a žijúce 
zásady, jednoduché, úplné a súhlasné, jedna v cir-
kvi, druhá mimo nej, vrhnú sa nakoniec na seba, 
bojujúc nie o mená a slová alebo polonázory, ale 
o základné predstavy a rozlišujúce mravné znaky". 
. Či boly: predstavy prichádzajúceho obdobia o ná-
boženstve správne, alebo klamné, boly možno reál-
ne. „V prítomnom .čase", vravel som, „je zahmle-
nosť matkou múdrosti."- Človek;, ktorý vie postaviť 
pol tucta všeobecných propozícií, ktoré uniknú to-
mu, aby zničily jedna druhú len tým, že sú rozriede-
né do zdanlivých právd, ktorý vie udržovať rovno-
,váhu medzi protivami tak obratne, že narába i bez 
oporného bodu alebo lešenia, ktorý nikdy nerozhla-
šuje pravdu bez .toho, žeby. sa nechránil proti do-
mnienke, že vylučuje protiklady — ktorý, tvrdí, že 
Písmo je jedinou autoritou, ale že cirkvi sa má po-
drobiť, že.; jedine viera ospravedlňuje, ale že ne-
ospravedlňuje bez činov, že milosť nezávisí na svia-
tostiach, ale že, nie je daná bez nich, že' biskupi: sú 
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* božským- stavom, ale ti, ktorí ich nemajú, sú v tom 
Í5tom náboženskom stave, ako tí, ktorí ich majú — 
toto je váš spoľahlivý človek a nádej cirkvi; vravia, 
že cirkev potrebuje nie stranníckych ľudí, ale vní-
mavé, umiernené, striezlivé, dobre usudzujúce oso-
by, aby ju viedly cez kanál nesmyslu, medzi Scyl-
lou a Charybdou, ktoré skytá Áno a Nie". 

Povedal som však, že tento stav vecí nemôže 
trvať, ak by ľudia mali čítať a myslieť. Oni „nezosta-
nú stáť na tom istom stanovisku, ktoré nazývate 
zdravou cirkvou anglickosti alebo ortodoxným pro-
testantizmom. Nemôžu naďalej stáť stále na jednej 
nohe, alebo sedieť bez stoličky, alebo kráčať so svo-
jimi nohami sviazanými, alebo pásť sa ako Tityrove 
žriebätá vo vzduchu. Budú mať jeden, alebo druhý 
názor, ale bude tosúhlasný názor. Môže to byť 
liberalizmus, erastianizmus, alebo pápežstvo, kato-
licita,- ale bude to reálne.". Zakončil som článok, 
vraviac, že všetci, ktorí si neželajú byť „demokra-
tickými, panteistickými alebo pápežskými", musia 
sa obhliadnuť pre dajakú Viu Mediu, ktorá nás za-
chráni od toho, čo hrozí, hoci nemôže znova dosa-
diť mŕtve. Duch Lutherov je mŕtvy; ale Hildebrand'f 
a Loyola66 sú živí. Je vari rozumné, striezlivé, súdne 
tak veľmi sa hnevať na tých pisateľov dňa, ktorí po-
ukazujú na fakt, že naši teologovia 17. storočia zau-
jali stanovisko, ktoré je pravým a rozumným stre-
dom medzi extrémami? Je vari • múdre hádať sa 
s týmto stanoviskom, pretože to nie je presne to, 
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čo by sme si volili, keby sme mali moc volby? "Jě to 
vari : pravá umiernenosť, keď miesto toho, aby sme 
sá' pokúsili posilniť strednú doktrínu,. vrháme ka-
mene na tých, ktorí tak robia? . .. Chceli by ste ra-
dšej, abý boli vaši synovia a dcéry členmi Anglickej 
cirkvi, alebo Rímskej cirkvi?" 

A takto som nechal vec. Ale zatiaľ, čo som takto 
vravel o budúcnosti Hnutia, vpravdě som tým kon-
čil svoje vzťahy k. nemú, málo snívajúc ó tom, že 
to tak má byť; — zatiaľ, čo som týmto alebo oným 
spôsobom hľadal platnú Viu Mediu, čoskoro som 
mal dostať ranu, ktorá mala navždy vyhodiť z mo-
je j predstavivosti všetky stredne cesty a kompro-
misy. Ako som vravel, tento článok vyšiel v aprí-
lovom čísle časopisu: British Ciitic-, neviem pove-
dať, prečo v čísle z júla nie je nijaký môj článok; 
pred októbrovým číslom prihodila sa tá udalosť, ňá 
ktorú som narážal. 
" Ale prv, než prikročím opísať to, čo sa (mi pri-

hodilo v lete r. 1839, musím ná chvíľu zadržať čita-
teľa, aby som opísal výsledok pólémie medzi Rímom 
a "Anglickou cirkvou/ako som ho videl. To přivodí 
nejakú suchú diskusiu; ale je to práve tak potreb-
né pre moje vyprávanie, ako plány na stavby a do-
movy často nachádzame v rokovaniach súdnych 
dvorov. : ; . ; ' •'; 

'' Už šom vravel, že, hoci zámerom Hnutia bolo od-
porovať liberalizmu dňa, zistil som a cítil som;, že 
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to nemôže vykonat iba zápormi. Bolo potrebné 
pre nás mat pozitívnu cirkevnú teóriu/ postavenú na 
definitívnej základni. To ma priviedlo k velkým an-
glikánskym teologom; a potom, zrejme, zistil som 
naraz, že bolo nemožné utvoriť nejakú takú teóriu 
bez rezu naprieč učením Rímskej cirkvi. Takto vzni-
kla Rímska polemika. 

Keď som sa prvý raz obrátil k nej, nemal som 
ani pochyby o veci, ani podozrenia, že pochybnosť 
vôbec kedy .príde na mňa. Za tohto stavu mysli začal 
som čítať Bellarmina67 ná jednej strane a bezpočet-
ných anglikánskych spisovateľov na strane druhej. 
Ale čoskoro som zistil, ako už zistili iní predo mnou, 
že to bola zamotaná a mnohoraká polemika, ktorú 
bolo možno ťažko zvládnuť, ťažšie odložiť z ruky po-
dľa poriadku a presnosti. Bolo ľahké určiť body, nie 
ľahké dať ich dohromady a vyrovnať. Nebolo ľahké 
nájsť jasné východisko pre polemiku, a ešte menej 
ľahké rozhodnúť ju logickým pochodom v prospech 
anglikanizmu. Táto ťažkosť nemala však vôbec ni-
jakú tendenciu znepokojit alebo popliesť ma: bola 
to vec nie presvedčení, ale dôkazov. 

Najprv; som videl, ako vidia všetci, ktorí študujú 
vec, že treba jasne rozlíšiť medzi súčasným stavom 
viery a zvyklosti v krajinách, ktoré sú v spoločen-
stve s Rímskou cirkvou, a medzi jej formálnymi dog-
mami; posledné sa nekrylo s prvším. Napr. citeľná 
bolesť nie je zahrnutá v Tridentínskom ustanovení 
o očistci; ale" bola to tradícia Latinskej cirkvi, a vi-
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del som obraz duší v plameňoch na uliciach Neapo-
lu. Biskup Lloyd dôrazné načrtol toto rozlíšenie 
y článku v Biitish Ciitic z roku 1825; naozaj, bola 
to jedna z najobvyklejších námietok proti Rímskej 
cirkvi, že sa neodvažuje prejaviť formálnym vý-
nosom to, čo ničmenej schvaľuje a dovoľuje. Podľa 
toho považujem vo svojom Prorockom úrade za pro-
ste oddelené predstavy Rím odpočívajúci a Rím 
v činnosti. Kontrastoval som jeho vierovyznanie na 
jednej strane s jeho riadnym učením, jeho polemic-
kým tónom, jeho politickým a sociálnym zamere-
riím a s jeho populárnymi názormi a praktikami ňa 
strane druhej. Zatiaľ, čo som takto rozlíšil medzi 
ustanoveniami a tradíciami Ríma, paralelne som roz-
líšil medzi anglikanizmom odpočívajúcim a angli-
kanizmom'v činnosti. Vo svojom formálnom viero-
vyznaní nebol anglikanizmús vo veľkej vzdialeno-
sti od Ríma: ďaleko ináč, keď je chápaný vo svojom 
ostrovnom duchu, v tradíciách svojej ustanovizne, 
vo svojich historických charakteristikách, vo svo-
jom polemickom hneve a vo svojom súkromnom ú-
sudku. Neschvaľoval ä odsúdil som tieto výstrelky 
a nazval som ich „Protestantizmus" alebo „Ultra-
protestantizmus": želal som si nájsť na strane rím-
skych polemikárov paralelné zrieknutie sa toho po-
pulárneho systému názorov a zvyklostí v ich vlast-
nej Cirkvi, čo som nazýval „pápeženstvo". Keď táto 
nádej bola snom, videl som, že polemika je medzi 
knižnou teológiou anglikanizmu na jednej strane a 
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"úcim systémom, ako som to nazýval, rímskej po-
jtišenosti na strane druhej. Nemohol som sa dostať 
rfálej než toto; bol som nútený uspokojiť sa s tým-
to výsledkom. . 

Tieto boly teda strany'v .polemike:-— anglikán-
ska V/a Med/a a ľudové náboženstvo Ríma. A ďa-
lej, ^výsledok, ku ktorému mala byť polemika medzi 
nimi privedená; bol tento: — anglikánsky polemi-
kár sa postavil na stanovisko starobylosti alebo apo-
stblicity, rímsky na stanovisko katolicity. Anglikán 
povedal o rímskom: „Jestvuje Jedna Viera, stará, 
a!vy ste nezotrvali pri nej", rímsky odvetil: „Je len 
Jedna Cirkev, Katolícka, a vy ste mimo nej". Angli-
kán trval, na tom: „Vaše: špeciálne názory,, zvyklo-
sti, 'spôsoby konania nie sú nikde'v antikvite"; rím-
sky namietal: ' „Neobcujete ani s jednou cirkvou 
okrem svojej a jej výhonkov, a odhodili ste zásady, 
doktríny, sviatosti a zvyklosti, ktoré sú a vždy boly 
prijímané na Východe a na Západe". Prvá Cirkev, 
ako definovaná vô Vierovyznaniach, bola katolícka 
a apoštolská; nuž, ako som chápal polemiku, na kto-
rej som bol zúčastnený, ' Anglicko a: Rím si' rozděli-
ly medzi sebou tieto znamenia alebo výsady: spor 
bol tento: apostolicita versus katolicíta.. 

.Ale, určiac takto vec, zrejme si neželám, aby 
sa niekto domnieval, r že som my slel, že znamenie 
katolicity prislúcha skutočne Rímu ako by nä poní-
ženie anglikánskej cirkvi; ale žé zvláštnym stanovi-
skom alebo prihovorením Ríma v polemike bola ka-
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iolicitaj ako anglikánskou námietkou bola staroby-
losť (antikvita). Zrejme, tvrdil som, že rímska pred-
stava katolicity nie je stará a apoštolská. Bolo to 
v mojom úsudku najvýš len prirodzené, vhodné, súce, 
že celé kresťanstvo by malo byť sjednotené v jednom 
viditeľnom telese; zatiaľ čo takáto jednota, na druhej 
strane, mohla byť iba bezsrdcovoua politickou kom-
bináciou. Čo sa mňa týka, tvrdil som s anglikánsky-
mi teológmi, že v Primitívnej cirkvi bola veľmi reál-
na vzájomná nezávislosť medzi jej jednotlivými čas-
ťami, hoci z príkazu lásky bola medzi nimi v sku-
točnosti tesná jednota. Nazdával som sa, že každý 
biskupský stolec a diecéza môže byť prirovnávaná 
kryštálu, že jeden je podobný, druhému a že celok 
z nich všetkých je len sbierkou kryštálov. Jedno-
ta Cirkvi spočívala nie v tom, že je ±o spoločen-
stvo, ale v tom, že je rodinou, rasou; soštupujúcou 
apoštolskou postupnosťou od jej prvých zakladate-
ľov a biskupov. A nazdával som sa, že táto pravda 
je nad možnosť debaty vyslovená v Epištolách s v. 
Ignáca,68, kde je biskup predstavený ako jediná 
vrcholná autorita v Cirkvi, t. j., na svojom vlastnom 
mieste, s nikým nad sebou, okrem prípadu, že pre 
cirkevný poriadok a prospešnosť sa urobily opatre-
nia, ktorými jeden bol umiestený nad alebo pod dru-
hým. Toľko, čo sa týka nášho vlastného nároku na 
katolicitu, ktorú si tak prevrátene prisvojili naši 
protivníci: — na druhej strane, čo sa .týka nášho sil-
ného bodu, starobylosti, zatiaľ čo zrejme pomocou 
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ej sme mohli velmi dôrazne odsúdiť nový nárok 
íma vládnuť nad inými cirkvami, ktoré boly v sku-

točnosti jej rovnými, ďalej než to, my sme ju tým 
zvlášť usvedčili z neznesiteľnej urážky, že pridala 
3c viere. Toto bol kritický vrchol obvinenia, ktoré 
vznášal proti nej anglikánsky polemikár, a keďže 
sa odvolával na sv. Ignáca na dôkaz toho, že sám 
bol verným katolíkom, hoci bol oddelený od Ríma, 
tak triumfálne: poukázal na pojednanie Vincenta 
z Lerins o ; „Quod semper, quod ubique,, quod ab 
omnibus", na dôkaz toho, že rímski polemikári boli 
odlúčení vo svojom vierovyznaní od apoštolskej a 
primitívnej viery. 

Zrejme, títo polemikári mali svoju vlastnú od-
poveď preňho, ktorá ma tu nezaujíma; zaujíma 
ma len výsledok sám medzi jednou a druhou stra-
nou— antikvita versus katolicita. • ; I \. ; . 

Teraz chcem pristúpiť k objasneniu toho, čo som 
vravel ó siatu polemiky, ako sa prejavila v mojej 
mysli, výňatkami z, mojich spisov, dátujúcich sa 
z r. 1836, 1840 a 1841. A uvádzam ich s poznámkou, 
ktorá sa hodí najmä pre pojednanie, dátujúcé sa 
z i. 1836, ktoré budem najprv citovať. Toto pojedna-
nie vyšlo v marcových a aprílových číslach časopi-
su British Magazíne z toho roku, á í bolo nazvané 
,-,Myšlienky na domov' v cudzine". = Teraz sa zistí; 
že v polemike, ktorú obsahuje, tak ako v mnohých 
mojich spisoch z doby, keď som bol v anglikánskej 
cirkvi,, je argument v prospech Ríma podaný so 
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značnou zreteľnosťou a silou. A vtedy zvolali moji 
priatelia a podporovatelia: „Ako nerozumné!" Pria-
telia a nepriatelia podstatne súhlasili vo svojom kri-
ticizme; mohlo to byť z nerozumnosti, mohlo to byť 
šo zradným zámerom. Nebolo to z nich ani jedno 
ani druhé, ale pre nasledujúce príčiny. Po prvé, bol 
som velmi nespokojný, nech bola vec akákoľvek, 
že som ju predniesol célú tak jasne, ako soin mohol; 
ďalej som si želal, aby som bol tak priamy ku svo-
jim protivníkom ako možné; a po tretie, myslel som, 
že je'mnoho prázdnoty medzi našimi priateľmi a že 
podceňujú silu argumentu v prospech Ríma, že ich 
treba pohnať k presnejšiemu chápaniu postavenia 
polemiky.;V neskoršom čase (1841), keď som sám 
skutočne cítil silu otázky rímskej strany ako nebez-
pečenstvo, s ktorým sa treba vyporiadať," mal som 
štvrtý dôvod pre takú voľnosť v argumente, a bolo 
to preto, lebo množstvo ľudí bolo zmätených ďale-
ko viac, než som bol ja, .vzhľadom na katolicitu an-
glikánskej cirkvi. Bolo celkom jasné, že, ak nie sora 
úplne úprimný pri podaní toho, čo sa mohlo vra-
vieť proti nám, niet tu nijakej náhody, že akékoľ-
vek prihovorenia, o ktorých som cítil, že sú v jej 
prospech, alebo aspoň že odporujú Rímu, budú mať 
náležíte5 uznanú svoju skutočnú závažnosť.; Vždy 
som bol hlboko presvedčený, že „poctivosť jé naj-
lepšia politika". Podľa toho som sa ŕ. 1841 takto vy-
jadril o anglikánskej ťažkosti: „Je to námietka, kto-
rú, musíme poctivo povedať, .mnoho Iudí hlboko 
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pociťuje, a to ľudia nie bezvýznamní; a čím otvore-
nejšie sa priznávajú, že je to ťažkosť, tým lepšie; 
lebo potom je tu možnosť, že bude uznaná a časom 
zmarená, inakolko možné, .tými, ktorí majú silu. Pál-
čivé zlá sa liečia samy tým, že sú pálčivé; a dôve-
rujeme, že prišiel čas, keď tak veľké zlo, ako je to-
to, nemôže uhájiť svoju opodstatnenosť proti dobré-
mu cíteniu a smýšľaniu náboženských osôb. Vlast-
ná sila romanizmu je proti nám; a ak to príslušné 
osoby vážne neuvážia, môžu pokladať za isté, že 
postupom času stratia niekoho, ktorého by si naj-
menej želali stratiť pre našu Cirkev". Opatrením, 
ktoré som mal osobitne na mysli v tejto pasáži, bol 
návrh na Jeruzalemské biskupstvo, ktorý v tom ča-
se kuli vtedajší arcibiskup z Canterbury s M. Bun-
senom,69 o čom budem viac hovoriť v ďalšom. A te-
raz sa vráťme k „Myšlienkam na domov v cudzine" 
z jari r. 1836: — 

Diskusia, ktorú obsahuje tento spis, má formu 
dialogu. Jeden z dišputujúcich hovorí: „Vravíte mi, 
že Rímska cirkev je porušená. Čo teda? odrezať úd 
je divný spôsob zachrániť ho od vplyvu nejakej 
vrodenej nemoci; Špatné .trávenie môže spôsobiť 
kŕč v končatinách;, ale predsa šetríme svoje úbohé 
nohy. Isteže je tu taký nábožensky fakt ako jestvo-
vanie veľkého katolíckeho celku, s ktorým byť 
v jednote je kresťanským privilégiom a povinnos-
ťou. Nuž, my Angličania" sme oddelení od neho". • * 
a Druhý, odpovedá: „Súčasnosť je neuspokojivými 
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biednym stavom veci, .ale nemôžem "pripustiť viac. 
Cirkev je založená na doktríne, — na evanjeliu 
Pravdy; je to prostriedok k cieľu. Ak zhynie Cir-
kev, (nech je žehnaný prísľub, hoci to nemôže byt), 
predsa nechajte ju zhynúť skôr, než by sa mala 
Pravda minúť účinkom.: Čistota viery j e ' cennejšia 
kresťanovi než sama jednota. Ak Rím citeľne zblú-
dil v doktríne, je poviimosťou odlúčiť sa aj od Rí-
ma".:-;-- V;. :;"";'..; y. -...-v. >ľ."-. / .-

Jeho priateľ, ktorý zastáva rímsku stranu argu-
mentu, odvoláva sá na1 podobenstvo o viniči a jeho 
vetvách, ktoré nachádzame, myslím, u sv. Cypriá-
na, ako keby vetev, odrezaná od katolíckeho viniča, 
musela nevyhnutne odumrieť. Aj cituje za tým istým 
účelom miesto zo sv. Augustína v polemike proti 
donatistom; totiž, že, súc oddelení od celku cirkvi, 
boli ipso facto odrezaní od dedičstva Kristovho. 
A cituje argument sv. Cy rila', čerpaný z toho i istého 
titulu katolícky, < ktorý 'privlastniť si nijaký celok 
alebo: spoločenstvo ľudí sa nikdy neodvážilo ani ne-
mohlo, okrem jedného. Pridáva: „Ja len bojujem 
za fakt, že rímske spoločenstvo tvorí hlavný celok 
katolíckej cirkvi, a že mý smé :odštiepení ód nej a 
v stave donatistov".' 
- • Drulhý odpovedá, popierajúc fakt, že súčasné rím-; 
ské spoločenstvo je ako katolícka cirkev sv. Augusr 
tína, keďže treba brať do úvahy veľké spoločenstvá 
anglikánske a grécke. Hneď ide do útoku, menujúč 
jasne.' body( . v .ktorých: sa .Rím rozišiel s. Primitivným 
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kresťanstvom, totiž, „praktické modloslužbárštvo, 
činné uctievanie Panny Márie a svätých, čo je uráž-
kou Latinskej cirkvi, a degradáciou morálnej prav-
dy a povinnosti, ktorá z nich vyplýva." A ďalej: 
,.Nemôžeme sa pripojiť k cirkvi, nech sme si to 
akokoľvek želali, ktorá neuznáva naše zriadenia, od-
mieta nám Kalich/ požadiije náš súhlas s uctievaním 
obrazov a vyobcuje nás,! ak neprijmeme toto, ako 
aj všetky ostatné rozhodnutia' Tridentského konci-
lu".'': .;/,•; r;.' " .•'.' • -.7.-í i;: 

Jeho protivník odpovedá na tieto námietky, po-
ukazujúc na doktrínu o „vývinoch evanjeliovej 
pravdy". Okrem' toho „Nenachádzame anglikánsky 
systém úplný v tých prvších storočiach; takže (an-
glikánsky) princíp (starobylosti) je sámovrážedný". 
,Keď sa človek chopí, tejto Vie Médie, jé "obyčaj-
ným doktrinárom"; je ako tí, „ktorí v nejakej ob-
chodnej veci začnú pripomínať svoj vlastný malý 
nápad a vždy merajú vrchý vreckovým lineárbm 
alebo zlepšujú planetárne cesty". „Via Mediaspala 
v knihovniachj' je to náhrada detstva za mužský 
vek".- . '..'''i;- ;.;V v ••,"'."-.->7 yr..-,'. 

Je. tedá jasné, že na* konci r.' 1835 alebo na za-
čiatku t. 1836 som mal pred "sebou celý ;s'tav otáz-
ky a myslel som, že na tom závisí rozhodnutie medzi 
cirkvami. Je hodné poznainenania, že otázka o po-
stavení pápeža, či ako stredu jednoty alebo ako pra-
meňa súdnej moči/mi neprišla vôbec na'um; a mys-
lím, že môžem povedať^ že 'sa tak nestalo, až do koh-
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ca. Pochybujem, či som kedy jasne tvrdil, že jeho 
moci sú de jure divino, kým som bol v anglikánskej 
cirkvi;— nie že by som videl nejakú ťažkosť v dok-
tríne; nie že by spolu s históriou sv. Leva, o kto-
rom budem čoskoro hovoriť,, nebola prešla mojou 
mysľou predstava o jeho neomylnosti, lebo prešla 
— ale konečne podľa môjho názoru sa polemika 
neobrátila k tomu; obrátila sa k Viere a Cirkvi. To-
to bolo moje rozhodnutie polémie od začiatku až 
do konca. Bola tu protiva nárokov medzi rímskym 
a1 anglikánskym náboženstvom, a história môjho 
obrátenia je jednoducho procesom jej vypracova-
nia k rozriešeniu; R. 1838 som ju ilustroval kontras-
tom, predstaveným nám medzi Madonou a Dieťa-
ťom a Kalváriou. Vravel som, že zvláštnosťou angli-
kánskej teologie je to — že „sa nazdáva, že Pravda 
je celkom objektívna a1 samostatná, nie" (ako rím-
ska) „že leží skrytá v hrudi cirkvi ako by zajedno 
s ňou, tlačiaca sa do jej objatia a ako by stratená 
v ňom, ale , ako by bola samotná a nepriblížiteľná, 
ako by na Kríži a pri Zmŕtvychvstaní, s Cirkvou, 
stojacou tesne vedľa, ale v úzadí". 

Ako som posudzoval polemiku r. 1836 a r. 1838, 
tak som ju posudzoval aj r. 1840 a r. 1841. V British 
Critic z januára 1840, keď som pomocou dialogu po-
stupne skúmal, ako sa má vec medzi cirkvami, kon-
čím takto: „Zdalo by sa, že v horejšej polemike za-
stáva každý debatér silné stanovisko: naším silným 
stanoviskom je argument z Primitívnosti, argument 
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romanistov je z Univerzality. Je faktom, nech sa 
to vysvetľuje akokoľvek,, že Rím pridal k vierovy-
znaniu; a je fakt, nech sa akokoľvek ospravedlňuje-
me, že sme odcudzení od veľkého celku kresťanov 
na svete. A každý z týchto dvoch faktov je na prvý 
pohľad vážnou ťažkosťou v príslušných systémoch, 
ku ktorým prináležia". Ďalej: „Kým Rím, hoci sa 
nepodrobuje Otcom, ách uznáva a Anglicko, nepod-
robujúc sa veľkému celku Cirkvi, ju uznává,: jak 
Rím, tak aj Anglicko majú jedno stanovisko, ktoré 
treba objasniť". 

A ešte silnejšie v júli r. 1841: 
„Ak na jednej strane je znak schizmy proti An-

glicku, protivnáihänba leží na Ríme, zdanie modlo-
službárstva. Nemýlme sa tu; my" ani neobviňuje-
me Rím z modloslužbárstva, ani seba zo schizmy; 
nepokladáme , ani. j edno obvinenie za udržateľné: 
ale predsa prevádza Rímska cirkev také voľačo ako 
modloslužbárstvo á; Anglická cirkev prevádza mno-
ho takého,, čo je ako schizma,' že bez' rozhodnutia, 
čo je povinnosťou rímskeho katolíka voči anglickej 
cirkvi v jej súčasnom stave, vážne myslíme, že čle-
nom anglickej cirkvi bola daná prozřetelná smer-
nica', ako sa správať voči rímskej cirkvi, kým je ona 
tým, čím je.". : .. 

Ešte jedna poznámka o starobylosti a o Via Me-
dia. Bez toho, že by som zapochyboval postupom 
času o sile anglikánskeho argumentu zo starobylo-
sti, cítil som aj, že to nebola len naša špeciálna ná-
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mietka, ale naša j e d i n á . Aj som cítil, že Via Media, 
ktorá ju mala predstavovať, mala byť akousi pre-
tvorenou a prispôsobenou starobylosťou. Toto po-
znamenávam tak v Myšlienkach na domov v cudzi-
ne, ako aj v článku v British Critic, ktorý som vyš-
šie analyzoval. Ale tá okolnosť, že podlá všetkého 
musíme použiť súkromného úsudku o starobylosti, 
stvorila akúsi nedôveru v moju teóriu, čo v závere 
svojej knihy o Prorockom úrade takto vyjadrujem: 
„Teraz, ako sa končia naše diskusie, keď pominulo 
rozrušenie zo skúmania a nastúpila urndlenosť, mô-
že sa vrátiť myšlienka, s ktorou sme pristúpili k ve-
ci,'že to, čo sa povedalo, je len sén, bujné cvičenie 
skôr než praktické závery intelektu". A uzatváram 
paragraf, užijúc dopredu riadok z myšlienky, u kto-
rej som bol aj tak skoro nútený hľadať útočište: 
„Podľaľ všetkého", vravím, „je cirkev vždy nevidi-
teľná za svojich dní a len viera ju spozoruje.". Čo 
to znamenalo, ak nie vzdať sa úplne znamení vidi-
teľnej cirkvi, či katolíckeho znamenia alebo apoš-
tolského? 

• Veľké prázdniny roku 1839 začaly zavčasu. Bolo 
mnoho návštevníkov v Oxforde od Veľkej noci po 
Pamätnú slávnosť; myslím, že Dr. Pusěy" a ja sme 
vzbudili pozornosť viac než ktorýkoľvek predošlý0 

rok. Odložil som od seba polemiku s Rímom ná viac 
než dva roky. Vo svojich farských kázňach som 
nikdy neuviedol vec: po dva roky nebolo nič z po-
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lemického rázu ani v mojich traktátoch ani v Bri-
tish Ciitic. Na prázdniny som sa vracal k smeru čí-
tania, ktorý som si pred mnohými rokmi bol zvolil 
za svoj vlastný. Nemám nijakú príčinu domnievať 
sa, že myšlienky Ríma narazily vôbec na moju my-
seľ. Asi v polovici júna som začal študovať a ovlá-
dať históriu monofyzitov.70 Pohrúžil som sä >do 
doktrinálnej otázky. Bolo to asi od 13. júna do 30. 
augusta. Bolo to v čase tohto čítania, čo po prvý 
raz prišla na mňa pochybnosť o udržateľnosti angli-
kanizmu. Pamätám sa, ako som 30. júla spomenul 
priateľovi, ktorého som náhodou stretol, aké pozo-
ruhodné sú dejiny; ale ku koncu augusta som bol 
vážne poplašený. 

V jednom prvšom diele som opísal, ako sa ma 
dotkly dejiny. Mojím pevným hradom bola staroby-
losť; nuž tu v polovici piateho storočia som na-
šiel, ako sa mi zdalo, odraz kresťanstva 16i a 19. 
storočia. Videl som svoju tvár v tom zrkadle, a bol 
som monofyzitom. Girkev Vie Medie bola v posta-
vení orientálneho spoločenstva, Rím bol tam/ kde 
je teraz; protestanti boli eutychiáni. Zo všetkých 
miest v dejinách, odkedy dejiny jestvujú, kto by bol 
pomýšľal na to ísť k výrokom a činom starého Euty-
cha, toho delirius senexa, ako myslím, že ho nazý-
va Petavius, a k ohavnostiam nesvedomitého Dio-
scora, aby sa obrátil k Rímu! 

Nuž nech sa jednoducho chápe, že nepíšem pole-
miky, ale s jedným cieľom, líčiť veci, ako sa mi pri-
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hodily pri mojej konverzii. Takto chcem citovať 
miesto zo zprávy, ktorú som podal r. 1850 o svojich 
úsudkoch a pocitoch r. 1839: 
• „Bolo ťažké zistiť, ako sú kacírmi eutychiáni ale-
bo monofyziti, ak nie sú kacírmi aj protestanti a an-
glikáni; bolo ťažké nájsť argumenty proti Trident-
ským Otcom, ktorí nevraveli proti Otcom z Chalce-
donu; bolo ťažké odsúdiť pápežov 16. storočia bez 
toho, že by sme odsúdili pápežov 5. storočia. Drá-
ma náboženstva a zápas pravdy a bludu boly vždy 
jedno a to isté. Zásady a spôsoby cirkvi teraz boly 
tie isté, aké mala cirkev vtedy; zásady; a postup 
bludárov vtedy, boly tie isté, aké mali protestanti te-
raz. Tak som to zistil, — skoro bojazlivo; bola tu 
strašná podobnosť, strašnejšia, lebo taká tichá a ue-
yášnivá, medzi mŕtvymi záznamami minulosti a ho-
rúčkovitou kronikou prítomnosti. Tieň piateho sto* 
ročia bol na šestnástom. Bolo to ako duch, povstá.-
vajúci z mútnych vôd starého sveta s podobou a rys-
mi nového. Cirkev vtedy, ako teraz, bolo možno na-
zývať rozhodnou a prísnou, odhodlanou a nepoddaj-
nou; a bludári boli chytrí, menliví, opatrní, klamliví, 
vždy sa líškajúci civilnej moci a nikdy nesúhlasili 
spolu, iba ak nie s jej pomocou; a civilná moc sa 
vždy snažila o dorozumenie, pokúšajúc sa vziať z do-

. hladu neviditeľné a nahradzujúc vieru prospešno-0 

sťou. Aký malo význam pokračovať;v polemike ale-
bo obraňovať moje postavenie, keď podľa všetké-
ho som kul argumenty pre Aria alebo Eutycha a • 



prejavil som sa ako advokát diabla proti mnoho-
znesúcemu Athanasiovi a vznešenému Levovi? Kiež 
je moja duša so svätými! A mám vari pozdvihnúť 
svoju ruku proti nim? Nech skôr zabudne moja pra-
vá r u k a svoju schopnosť a nech zvädne úplne ako 
ruka toho, ktorý ju raz vystrel proti prorokovi bo-
žiemu! kliatba na celé pokolenie Cranmerov,71 Rid-
leyov,72 Latimerov,73 a Skvostov! nech vyhynú z tvá-
ri zemskej mená Bramhall, Ussher,74 Taylor,75 Stil-
lingfleet a Barrow prv, než by som sa mal u ich nôh 
čo i len zamilovať a upadnúť do uctievania, ktorých 
obraz bol neprestajne pred mojimi očami a ktorých 
hudobné slová som mal vždy v ušiach a na jazyku!" 

Sotva som zakončil svoje súvislé čítanie, keď mi 
priatelia, ktorí boli pre vec Ríma naklonení priazni-
vejšie, než som bol ja, dali do ruky Dublin Review 
z toho istého augusta1. Bol tam článok o „Anglikán-
skej požiadavke" od biskupa Wisemana. Bolo to asi 
v polovici septembra. Bolo to o donatistoch, s apli-
káciou na anglikanizmus. Prečítal som článok a ne-
videl som veľa v ňom. Donatistickú polemiku som 
poznal niekoľko rokov,' ako som vyššie uviedol. Prí-
pad nebol paralelný s prípadom anglikánskej cirkvi. 
S v. Augustín v Afrike písal proti donatistomv Afri-
ke. Boli zúrivou stranou, ktorá urobila rozkol upro-
stred africkej cirkvi, a nie za jej medzami. Bol to spor 
oltára proti oltáru, dvoch ' držiteľov tej istej biskup-
skej.stolice, tak ako spor medzi bezprísažníkmi v An-
glicku a Štátnou cirkvou; nie spor jednej cirkvi proti 
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druhej, ako Rím proti Orientálnym monofyzitom. 
Ale môj priateľ, úzkostlivo-náboženský človek, te-
raz, ako v t e d y , mne veľmi drahý, ešte vždy protes-
tant, poukázal-na význačné slová sv. Augustína, kto-
ré obsahoval jeden z výťahov, uverejnený v Ŕeview, 
a ktorý unikol mojej pozornosti. „Secuius Judicat 
orbis íerrarum".* Opakoval tieto slová opäť a opäť, 
a keď odišiel, zostaly mi ďalej zvučať v ušiach. „Se-
curus judicat orbis térrarum"; boly to slová, ktoré 
šly nad prípad donatistov: směrovaly na prípad mo-
nofyzitov. Dodaly článku' nevyhnutnej sily, ktorá 
mi najprv unikla. Rozhodly cirkevné otázky podľa 
jednoduchšieho pravidlá než pravidla starobylosti; 
ba viac, sv. Augustín bol jednou z prvotných veštieb 
starobylosti; tu teda rozhodovala starobylosť pro-
ti sebe. Aké svetlo sa tým vrhlo na každú polemiku 
v Cirkvi! nie že pre chvíľu nemôže sa množstvo po-
pliesť vo svojom úsudku, — nie že za ariánskej vích-
rice sa viac stolcov, než ako možno napočítať, ne-
sklonilo pred jej zúrivosťou a neodpadlo od sv. 
Athanásia, — áie! že zástup orientálnych biskupov 
nemusel byť za boja podopieraný hlasom a okom 
šv. Leva; ale že rozvážny úsudok,' na ktorom spo-
číva konečné celá cirkev a ktorému sa podrobuje, 
je neomylným predpisom a konečným výrokom pro-
ti takým jej čiastkam, iktoré sa vzpiérajú a sa odlu-
čujú. Kto môže vysvetliť dojmy, ktoré sa v ňom tvo-

* Bezpečný rozhoduje nad : okruhom zemským. 
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ria? Na jediný výrok slová sv. Augustína zapôso-
bily na mňa silou, ktorú som nikdy predtým necítil 
z iných slov. Aby sme uviedli blízky príklad, boly 
ako „obráť sa znovu Whittingtonu"76 u zvonkovej 
hry; alebo, aby sme uviedli vážnejší, boly ako „Tol-
le, lege — Tolle, lege" dieťaťa, ktoré obrátilo samot-
ného sv. Augustína. „Securus judicat. orbis terra-
ruml" Týmito velkými slovami starého Otca bola 
teória o Vii Medii rozdrvená celkom na prach. 
; Bol som rozrušený pri vyhla.de, mne takto otvo-
renom. Práve som začínal okruh návštev; spomenul 
som stav svojej mysle dvom velmi intímnym pria-
teľom: myslím; že nikomu inému. P o c h v í l i som 
sa'upokojil a živý dojem na moju myse! nakoniéc 
zmizol. Čo som o tom; myslel pri uvažovaní, to sa 
pokúsim teraz opísať. Musel som rozhodnúť o jeho 
logickej cene a jeho vplyve na moju povinnosť.'Me-
dzitým; pokialtoibolo isté,—-videl som tieň ruky 
na stene. Bolo jasné, že sa mám mnoho čo poučiť 
o otázke cirkvi a že prichádza;na mňa možno neja-
ké nové svetlo. Ten, kto videl ducha, nemôže byť, 
ako by ho nikdy nebol videl. Nebesá sa otvorily a 
opäť zatvorily. Myšlienka chvíle bola: „Zistí sa, že 
Rímska cirkev je podľa všetkého správna"; a potom 
zmizla. Moje staré presvedčenia zostaly ako pred-
tým. 

V tom čase som napísal svoju kázeň o Božských 
návštevách, ktorú som uverejnil y o svojej knihe 
Prostých: kázní. Končí, takto: -r-;- „Ó, kiež by sme 
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mohli tak jednoducho pochopiť veci, aby sme cítili, 
že jediná vec, ktorá je pred nami, je páčiť sa Bohu! 
Čo je to za zisk páčiť sa svetu, páčiť sa velkým, ba 
hoci i páčiť sa tým, ktorých máme radi/v porovnaní 
s týmto ziskom? Aký je to zisk byť oslavovaný, ob-
divovaný, dvorený, nasledovaný — v porovnaní 
s' týmto jediným cieľom ,nebyť neposlušný, božskej 
vízii'? Čo môže tento sveť poskytnuí porovnateľné-
ho s .tým pohľadom do duchovných vecí;-s tou pre-
nikavou vierou, s tým nebeským pokojom, "s tou 
vysokou svätosťou, s tou' večnou spravodlivosťou, 
s tou nádejou na slávu, ktorú 'majú tíj ktorí úprim-
ne milujú a nasledujú nášho Pána Ježiša Krista? Žia-
dajme a prosme Ho deň čo deň,i aby sa plnšie preja-
vil našim dušiam; aby bsviežil naše smysly, abý nám 
dal zrak a sluch, chuť a' hmat sveta, ktorý má prísť; 
aby ták pôsobil v nás, že budeme môcť úprimné po-r 

vedať: ,Veď ma 'svojou radou a potom má prijmi so 
slávou. Kohože mám v nebi, okrem Teba? a nie je 
nikto na svete, ktorého si želám v porovnaní s Te-
bou; Moje mäso a moje-srdce zoslabne, ale Boh je 
silou môjho srdca a mojím venom navždy':'' -

' Teraz vyznačím postup myšlienok, závery, z to-
ho vyplývajúce obnovenia vo svojej predchádzajú-
cej viere a všeobecný postoj, ku ktorému som bol 
privedený f zá svojho náhleho navštívenia. Najprv 
chcem povedať, (nech aj vyplynie1 čokoľvék z tóhb, 
že to poviem," lebo závery -prenechávam' iným), 'že po 
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róky som musel mať niečo ako obyčajnú vedomosť, 
hoci bola skrytá a nikdy ma neviedla k tomu, aby 
som neveril vo svoje vlastné presvedčenia, že moja 
myseľ nenašla svoj konečný pokoj a že v tom alebo 
oáom smysle som na ceste. Za toho istého prechodu 
Středozemím, keď som napísal „Veď, milostivé svet-
lo", napísal som aj verše, ktoré možno nájsť v Lýre 
pod záhlavím „Prozreteľnosti", začínajúce: „Keď sa 
dívam zpät". Toto bolo r. 1833; a odvtedy, čo som 
začal toto vyprávanie, našiel som zápisok pod dá-
tom 7. sept. 1829,' kde hovorím o sebe, ako „teraz 
vo svojich miestnostiach v Óriel College pomaly 
postupujem, atď., a som slepo vedený božou rukou/ 
nevediac, kadiaľ ma Ón povedie". Ale nech. je táto 
predtucha hodná čohokoľvek, nebola to nijaká o-
chrana proti postrachu a odporu, ktorý som pociťo-
val ako následok hroznej pochybnosti, ktorej histó-
riu som líčil. Jediná otázka bola, čo mám robiť? Mu-
sel som sa rozhodnúť za seba, iní mi nemohli po-
môcť. Rozhodol'som, že sa dám viesť nie predstavi-
vosťou, ale svojím rozumom. A prerokoval som to 
znova a: ziíova v rokoch, ktoré nasledovaly, jak 
v rozhovoroch, tak aj v súkromných listoch. Keby 
nebolo išlo o toto prísne odhodlanie, bol by som mu-
sel byť katolíkom prv, než .som bol. Nadto som však 
na 'druhej strane pri uvažovaní cítil pozitívnu po-
chybnosť, či vnuknutie neprišlo zdola. Potom som si 
povedal, že len Čas môže rozriešiť tú otázku. Bolo 
mojou vecou pokračovať ako'obvykle, poslúchať tie 
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presvedčenia, ktorým som-sa tak dlho podroboval, 
ktoré ešte vládly nado mnou, a ku ktorým mojeno-
vé myšlienky nemalý nijaký priamy vzťah. Toto no-
vé ponímanie vecí ma malo len natolko ovplyvňo-
vať, nakoľko malo logický nárok tak robiť. Ak to 
prišlo shora, prišlo iby znova; — tak som veril — 
a s určitějšími obrysmi. Myslel som na Samuela prv, 
než „poznal slovo Pána"; a. preto som šiel; a ľahol 
som si zas spať. Toto bol môj všeobecný názor o ve-
ci a môj prima íacie uzáver. 

Ale môj nový historický fakt mal do určitého 
stupňa logickú silu. Zrútila sa Via Media ako defi-
nitívna teória alebo plán pod ranami sv. Leva. Môj 
„Prorocký úrad" bol roztrhaný na kúsky; nie veru 
ako argument proti „Rímskym r bludom", ani proti 
protestantizmu, ale ako (argument) v prospech An-
glicka. Nemal som viac ^vyznačujúceho prihovore-
nia pre anglikanizmus, ak som nechcel byť monofy-
zitom; Musel som veľmi bolestne ustúpiť ku svojim 
trom pôvodným článkom viery, o ktorých som toľko, 
vravel v predchádzajúcej stati, — princíp dogmy, 
sviatostný. systém a protiromanizmus. Z týchto boly 
prvé dva lepšie zaistené v Ríme než v anglikánskej 
cirkvi. Apoštolská následnosť, dve význačné svia-
tosti a primitívne vierovyznania prináležaly vskut-
ku poslednej (anglikánskej),; ale bývalo (kedysi) a 
bolo omnoho menej prísnosti vo veciach dogmy a 
rituálu , v anglikánskom systéme: než v rímskom: 
preto môj hlavný argument pre anglikánske požia-. 
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d á v k y spočíval v určitých a špeciálnych obvine-
niach, ktoré som mohol predniesť proti Rímu. Nemal 
som nijakej pozitívnej anglikánskej teórie. Bol som 
veľmi blízko k čistému protestantizmu. Luteráni mali 
akýsi d r u h teologie, tak isto a j kalvinisti; ja som 
nemal nijakú. 

Jednako však bol tento čistý protestantizmus, 
ktorému som bol postupne ponechaný, skutočne 
praktickou zásadou. ; Bol silnou, hoc i len negatív-
nou základňou a mal ešte vždy velký vplyv na 
mňa. Ako pätnásťročný chlapec som ho tak plne 
vstrebal,; že som skutočne vymazal vo svojom Gra-
dus ad Parnassum také tituly pod slovom „pápež", 
ako ,/Kristov vikár", „Sacer interpres", a „sceptra 
gerens"; a nahradil som ich epitetami tak špatnými, 
že sa nemôžem odvážiť na to, aby som ich' tu spo-
menul.: Účinok tohto skorého presvedčenia zostal, 
jak som to už nazval,* ako „škvrna na mojej predsta-
vivosti". Čo sa týka môjho rozumu, r. 1833 začal som 
tvoriť teórie o,veci, ktoré sa ho snažily zničiť. V pr-
vej časti „Myšlienok na domov v. cudzine", napísa-
nej v tom istom roku; keď som bol vravel o Ríme 
ako „o 'nepopierateíne najviac povznesenej cirkvi 
na ; celom svete'1, - a prejavujúcom „v celej pravde a 
kráse - Ducha tú [stránku vysokej duševnej vzneše-, 
nosti, ó ktorú sa pokúsil pohanský Rím, ale ktorú 
nemohol 'uskutočniť; vysokomyseľnósť, vznešenosť 
a pokojné povedomie sily", hovorím ďalej: „Beda! 
.. . starý duch i ožil-a obluda z Danielovej vízie, ne-; 
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skrotená svojimi prvšími úsudkami, zmocnila sa 
kresťanstva ako nového nástroja pre svoje bezbož-
nosti a očakáva druhú a konečnú ranu z ruky bo-
žej. Isteže doktrína o Géniu loci jé nié bez opodstat-
nenia a vysvetľuje nám, ako sa požehnanie álébo 
kliatba pripojujú na mestá a krajiny, nie ňa gene-
rácie. Michal je predstavený (v knihe Dániélovej) 
ako protiva princa perského kráľovstva. Starý Rím 
ešte žije. Čarodejnica na Siedmych vrchoch v knihe 
Zjavenia nie je rímska cirkev, ale Rím sám, zlý 
duch, ktorý bol vo svojej predošlej podobe oživujú-
cim duchom Štvrtej monarchie". Potom poukazujem 
ria proroctvo sv. Malachiá,77 „ktoré podobne rozli-
šuje medzi mestom a cirkvou rímskou. ,Za posled-
ného prenasledovania', vráví sa-, tam, ,Svätej rím-
skej cirkvi má byť Peter z Ríma na tróne a bude 
udržovať svoje stádo v mnohých sužovaniach. Keď 
tieto pominú, bude zničené Mesto na Siedmych 
vrchoch á hrozný Sudca budě súdiť ľud'." Potom pri-
pojujem svoje mravné -ponaučenie. • „Popieram, žé 
rozlišovanie je bezvýznamné; vari nie je to nič môcť 
sa dívať s láskou miesto s nenávisťou na našu Mat-
ku, ktorej sme zaviazaní ža požehnanie kresťanstva? 
s ľútosťou veru, áno/ a; s bázňou, ale nie s hrôzou? 
Vari nie je to ničs vyslobodiť od tvrdých slov, ktorý-
mi častovali vykladači proroctva ju, ako módlosluž-
bárku a nepriateľku Boha, keď ona je podvádzaná/ 
skôr než i podvádzajúca"? .Vari nič j môcť: pokládat j e j 
kňazov za .vysvätených Bohom a' Duchom Svätým 
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pomazaných pre svoje funkcie, miesto toho, aby ste 
p o k l a d a l i jej spoločenstvo za puto satanovo?" Toto 
bol môj prvý výpad pri oslobodzovaní Rímskej cir-
kvi na srozumitelnej, intelektuálnej základni ód 
označenia Antikrista; nebola to Cirkev, ale stará so-
sadená pohanská ohava, ešte žijúca' v zničenom 
meste, ktorá bola Antikristom.; v.:":'-.':-' ".,'-'-" ' .' 

V traktáte z r. 1838 prisluhujem, že podám ná-
zory Otcov ô veci, á závery, ku ktorým prichádzam, 
sú ešte menej prudké proti Rímskej cirkvi, hoci na 
tej istej základni ako predtým.' Vravím, že miestna 
kresťanská" cirkev v Ríme bola prostriedkom ria 
ochránenie pohanského mesta "od plnosti tých roz-
sudkov, ktoré jéj pripisujeme; a že preto, hoci Ba-
bylon hoľ úplne zmietnutý so zeme, Rím zostáva až 
do tohto dňa. Zdáló sa, že príčina je jednoducho tá-
to, že, keď došli' barbari, mal Boh národ v tomto 
meste.! Babýlon bol iba väzením Cirkvi; Rím ju pri-
jal äko: Hosťa. „Tá pomsta nikdy nepadla: ešte vždy 
visí; ani nemožno: odôvodniť, prečo Rím so svojimi 
odbojnými stvoreniami neupadol pod vládu všeobec-
ných jednaní božích, ak; nié tak, že v tom meste je 
ešte' vždý kresťanská cirkev, posväcujúca ho, pri-
hovárajúca sa zaň, • zachraňujúca ho". Pridávam 
v poznámke: „Nijaký názor, v tomto alebo onom 
smere, sa tu nevyjadruje vzhradom na otázku, na-
koľko ako miestna cirkev zachránila Rím, tak Rím 
porušil miestnu cirkev; a alebo či preto miestna cir-
kev álebo : ďalej či iné cirkve inde môžu alebo ne-
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môžu byť typmi Antikrista". Citujem to všetko, aby 
som. ukázal, ako mi bol biskup Newton na mysli 
ešte aj r. 1838; a ako som hľadal nejaký iný výklad 
proroctva namiesto jeho výkladu, a to nie bez mno-
ho váhania. " ' 
• Našiel som však poznámky, napísané v marci 
r. 1839, ktoré dajú vytušiť môj článok v British Cri-
tic z októbra' r. 1840; kde som tvrdil, že rímska a 
anglická cirkev sú obidve to isté a aj jedinou pra-
vou cirkvou' pre tú istú príčinu, že obidve boly po-
haněné ; menom Antikrista, dokazujúc svoje stano-
visko z textu: „Ak nazvali Pána domu Beelzebu-
bom, o koľko viacerých z Jeho domácnosti" a citu-
júc zoširoka z puritánov : a nezávislých, aby som 
ukázal,* že-v ich ústach je" anglikánska cirkev Anti-
kristom a antikristovskou práve tak; ako je aj Rím-
ska, i Dokazoval som v tom článku, že ohováranie 
z; Antikrista; j e ' skoro „jediným zo znakov pravej 
cirkvi"; ;a že „nejestvuje nejaký stred medzi Vice-
kristom a Anti-kristom"nlebo '„nie, činy robia roz-
diel "medzi: nimi,> ale; autorita; pre tieto činy".: Toto 
bol, zrejme, nový" spôsob chápania otázky; ale ne-
môžeme si zničiť, alebo zmeniť svoje spôsoby za -
chvíľku. Je celkom"jasné, že, ak som sa neodvažo-
val r. 1838'prikloniť sa k názoru, že Rímska cirkev 
nie je typom Antikrista, nemohol som odhodiť ne-
opodstatnený predsudok a podozrenie, ktoré som 
mal voči nej za nejaký čas potom, aspoň s času na 
čas, i napriek presvedčeniu; svojho rozumu. : Nemô-
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fem to dokázať, ale že taká bola vec, verím z toho, 
čo si pamätám o sebe. Ani nebolo nič v dejinách sv. 
Leva a monofyzitov, čo by zničilo pevnú vieru, akú 
som mal v jestvovanie toho, čo som nazýval prak-
tické zneužitia a výstrelky Ríma. 

Vo svojej opozícii voči nej som sa utiekal tedá 
k nesrovnalostiam, k ctižiadosti a intrige, k mu-
drlantstvám Ríma, (ako som sa nazdával, že nimi sú), 
ako verejne, tak aj osobne. Po lete r. 1839 som mal 
veľkú a rastúcu ňeľúbosť vravieť proti Rímskej cir-
kvi samotnej alebo jej formálnym doktrínam. Bolo 
mi velmi odporné vravieť proti doktrínam, ktoré sä 
možno môžu prejaviť ako pravé, hoci v tom čase 
som nemal príčinu myslieť, že nimi šú, alebo vravieť 
proti cirkvi, ktorá ich zachovalá. Začal som mať po-
dozrenie, že akokoľvek silne aj boly moje pocity, 
voči nej, predsa však v niektorých veciach, ktoré 
sonť povedal, som pokladál zistenia anglikánskych 
teológov za prípustné bez toho, že by sómicti hod-
notil pre seba. Vravel som r. 1840 priateľovi v liste, 
ktorý hneď použijem: „Znepokojujú ma pochyby, či 
v tóm, čo som tu uverejnil, som nehovoril prisilné 
proti Rímu, hoci myslím, že som tó urobil v akejsi 
viere, súc rozhodnutý: vložiťi! sa do anglického 
systému a vravieť .všetko J tó, čo vraveli naši 
teológovia, či sonť tó plne vážil, alebo nie." Hne-
val • som sa na veľkých anglikánskych teologov, 
ako keby má boli oklamali a priviedli k tomu, 
aby som vravel silné veci, ktoré neboly ospra-
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vedlňované skutkami.' Predsa som však ešte 
v podstate zastával všetko, čo som bol povedal pro-
ti Rímskej cirkvi vo svojom Prorockom úrade. 
Cítil som silu obvyklých protestantských námietok 
voči nej; veril som, že máme apoštolskú následnosť 
v anglikánskej cirkvi a milosť sviatosti; nebol som 
si istý, že ťažkosť jej izolácie nemôže byť prekonaná, 
hoci som bol ďaleko od istoty, že môže byť. Nevi-
del som nijaký jasný dôkaz toho, že by sa bola pri-
dala k nejakému bludu alebo bola tiahla spoločne 
proti pravde; a nebol som si istý, že sa neoživí do 
plnej apoštolskej čistoty a sily, a vzmôže sa do jed-
noty so samým Rímom (Rímom, vysvetľujúcim svo-
je doktríny a chrániacim ich proti zneužitiu),, to je, 
ak by sme len boli trpezliví a nádej eplní. Želal' som 
si jednotu medzi anglikánskou cirkvou a Rímom, ak 
a kedykoľvek by to bolo možné; a robil som, čo som 
mohol, aby som získal týždenné modlitby pre ten 
cieľ. Dôvod, ktorý som, cítil ako dobrý proti nej /bol 
morálny dôvod: cítil som, že'nemôžem schybiť, ak 
udriem na jej politickú a sociálnu líniu postupova-
nia. Spojenectvo dogmatického náboženstva s libe-
rálmi, vysokými alebo nízkymi, sa mi zdalo prozre-
teľnostným riadením proti približovaniu sa k. tomu 
a lepšou „Ochranou proti pápežstvu" než tri s sväz-
ky foliantu, v ktorých, myslím, možno nájsť túto o-
chranu. Ale pri príležitostiach, ktoré to vyžadovaly* 
som pociťoval ako povinnosť vyriecť jasne všetko, 
čo myslím, hoci som nerád tak robil. Jeden taký prí-
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f S a v y s k y t o l , keď som musel uverejniť list o 90. 
dáte. V tom liste som vravel: „Miesto toho, aby 

pred lož i l a pred dušu Svätú Trojicu, nebo a peklo, 
jsdá sa mi, že Rímska cirkev, ako populárny systém, 
káže Blahoslavenú Pannu Máriu, svätých a očistec." 
Pri tejto príležitosti sa rozpamätávam, že som vy-
jadril jednému priateľovi zármutok; ktorý mi spôso-
bi lo to, že som tak hovoril; ale povedal som: „Ako 
sa môžem zdržať, aby som to nepovedal,; ak na to 
myslím? a ja na to naozaj myslím; môj biskup ma 
vyzve, aby som sa vyjadril, čo myslím; a to je „celá 
tá vec". . 

Ale pripomenul som si slová- Hurrela Froudea; 
ktoré povedal ku mne, skoro jeho úmrtné slová: 
„Musím- sa znova ohradiť proti Vášmu preklínaniu 
a prisahaniu. Čo dobrého to môže vykonať? a ja to 
nazývam príkrym až do výstřednosti. Ako sa mô-
žeme sami mýliť v mnohých otázkach, ktoré sa nám 
len postupne otvárajú!" • 

Miesto toho teda, aby som hovoril - o omyloch 
y doktríne, hnal ma' stav mojej mysle k tomu, aby 
som - zdôrazňo va r politické správanie, polemické za-
merenie, ako aj sociálne metódy a prejavy Ríma. 
A, KiSom,našiel jednu vec tesne pri ruke, ktorá 
sa ma tiež dotkla veľmi citeľne, lebo bola pred mo-
jimi očami. Sotva môžem príliš dôrazne opísať svoj 
pocit o tom. Mal som nevysloviteľný odpor proti po-
litike proti,rčinom pána O'Connella,78 lebo, ako 
som myslel, spojoval sa s ľuďmi všetkých nábožen-
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stiev a nijakého náboženstva proti anglikánskej cir-
kvi a tlačil dopredu katolicizmus násilím a intrigou. 
Keď som potom zistil, že ho prijali anglickí katolíci, 
a, ako som sa nazdával, aj Rím j myslel som, že mám 
pred svojimi očami splnenie toho, ako rímsky dvor 
hrá rýchlo a voľne a splňuje zlé body, ktoré som vi-
del napísané v knihách proti nemu. Tu sme videli, 
aký Rím je v činnosti, nech je akýkoľvek, keď od-
počíva. Jeho správanie bolo jednoducho svetské a 
politické/1 v-> • ••••'• •';••••• 

Tento pocit ma viedol do tej výstřednosti, že som 
bol veľmi hrubý voči tomu horlivému a veľmi lás-
kavému človekovi, pánu Spencerovi, keď v januári 
r. 1840 prišiel do Oxfordu, aby naviedol anglikánov, 
aby sa modlili za jednotu. Sám som sa vtedy, alebo 
čoskoro potom, podujal takýchto modlitieb; bola to 
jedna z prvých myšlienok, ktorá prišla na mňa po 
mojej rane, ale priveľmi som sa hneval na politickú 
činnosť členov Rímskej cirkvi v Anglicku, než aby 
som si želal mať s nimi niečo osobne dočinenia. Ta-
ký naradostený som bol vo svojom srdcia že ho vi-
dím, keď prišiel do môjho bytu, kam ho priviedol} 
pán Palmer z Magdalenu, že som sa mohol smiať od 
radosti; myslím," žé som sa aj smial; ale bol som veľ-
mi hrubý k nemu, nechcel som sa stretnúť s ním pri 
obede, a to (hoci som tak nepovedal), lebo som ho 
pokladal „in loco apostatae" od anglikánskej cirkvi, 
a týmto ho prosím o prepáčenie. Písal som potom 
s úmyslom ospravedlniť sa, ale opovažujem sa po-
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fédat, že musel si myslieť; že som vec zhoršil, lebo 
tíeto boly moje slová k nemu: — „Zvesť, že sa mo-
dlite za nás, je veľmi dojímavá a plodí rôzne neopí-
s a t e ľ n é citové vzruchy. Kiež ich modlitby sa vrátia 
v nadbytku do ich vlastných hrudi. Prečo vás teda 
nevítam podľa spôsobu, shodného s týmito prvými 
pocitmi? Pre tú jedinú príčinu, ak to môžem pove-
dať, že vaše skutky sa protivia vašim slovám. Po-
zývate nás k jednote sŕdc v tom istom čase, keď 
podnikáte všetko, čo môžete, nie aby ste obnovili, 
reformovali, znovu sjednotili, ale aby ste zničili našu 
Cirkev. Idete ďalej, než vaše zásady vyžadujú. Ste 
spojení s vašimi nepriateľmi.!,Hlas je Jakubov hlas, 
ale ruky sú" ruky Ezauove'. ; Najmä toto nás skľu-
čuje; tomuto nemôžeme rozumieť, ako to, že takí 
kresťania ako' vy, s jasnou predstavou," že vždy , 
zúri boj; vo svete medzi .dobrom a zlom, by sa mali 
v prítomnom stave Anglicka spolčovať so stranou 
zla proti strane dobra . . . čo sa týka strán, ktoré sú 
teraz v krajine, nemôžete iba pripustiť, že hneď-za 
vami sme my najblíž k zjavenej pravde. Zachováva-
me veľké a sväté zásady; vyznávame katolícke dok-
tríny . . . Tak blízko> sme ako celok, k vám v spôso-
boch myslenia, že nás dokonca hanili prezývkami, 
ktoré patria vám; a na druhej strane, ak sú tu vyslo-
vení neverci, posmievači, skeptici, ľudia bez zásad, 
rebeli, možno ich- nájsť medzi našimi" protivníkmi. 
A predsa;vy'sa spájate s nimi proti nám. . . Vy sú-
hlasíte pracovať ruka v ruke (s týmito aj inými) na 

,12 Obrana svojho života 
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našej porážke. Bohužiaľ, nám toto všetko vtláča 
predstavu, že ste politickou, a nie náboženskou stra-
nou; že, aby ste dosiahli cieľ, ku ktorému pripoju-
jete svoje srdcia, — otvorené javisko pre seba v An-
glicku — spájate sa s tými, ktorí netvrdia nič proti 
tým, ktorí tvrdia voľačo. Toto skľučuje moju my-
seľ tak veľmi, aby som hovoril o sebe, že s obme-
dzeniami, ktoré netreba teraz spomenúť, nemôžem 
sa priateľsky sísť s nijakou vedúcou osobnosťou rím-
skeho spoločenstva, a najmenej vtedy, keď prídu 
s náboženským posolstvom. Prerušte/ chcel by som 
povedať, s pánom O'Connellom v Írsku a s liberál-
nou stranou v Anglicku, alebo nepríďte k.:nám siná-: 
vrhami pre vzájomnú'modlitbu a náboženskú' sym-
patiu".-. r' • 'iií::.<ri 

A tuná vstúpil iný'pocitj osobného rázu, ktorý 
mal málo čo dočinenia- s argumentom proti ; Rímu; 
okrem toho, že vo svojom predsudku som ho spojo-
val so: svojimi vlastnými predstavami o zvyčajnom 
správaní sa jej ochrancov a nástrojov. Bol som veľmi 
prísny voči akémukoľvek miešaniu : sa do našich ox-
fordských vecí so strany láskavých katolíkov a voči 
akémukoľvek pokusu robiť mi dobre osobne. Nebolo 
tu v tom čase naozaj nič právdepodobnejšieho, čo by 
ma hodilo zpät, „Prečo sa pletiete do toho? Prečo 
ma nemôžete nechať < samotného? nemôžete mi uro-
biť riič-dobrého; neviete nič na zemi o mne; môžete 
mi skutočne uškodiť; som v lepších rukách riež í va-
šich. Poznám! úprimnosť svojho zámeru; a som roz-
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J jodnu tý využiť svoj čas". Odkedy som katolíkom, 
Iudia ma niekedy obvinili .z pomalosti pri robení 
k o n v e r t i t o v ; a protestanti z toho dokazovali, že ne-
mám veľkej žiadostivosti tak robiť. Bolo by proti 
mojej povahe konať ináč, ako konám; okrem toho 
by to znamenalo zabudnúť na ponaučenia, ktoré som 
získal skúsenosťou zo svojej vlastnej histórie v mi-
nulosti. 

Musím sa aj zmieniť o niektorých divých a ne-
vďačných slovách v British Critic z r. 1840 proti po-
lemikárom Ríma:: „Podia ich ovocia ich poznáte . . . 
Vidíme, že sa: pokúša získať konvertitov medzi na-
mi neskutočnými líčeniami svojich doktrín, prav-
depodobnými zisteniami, odvážnymi tvrdeniami, od-
volaniami na slabosti ľudskej povahy, na naše vrto-
chy, naše výstřednosti, naše obavy, naše malicher-
nosti, naše falošné filozofie. Vidíme jeho agentov, 
smejúcich sa, prikyvujúcich, a líškajúcich sa, aby 
upútali pozornosť, ako sa Cigáni približujú k leni-
vým chlapcom, predkladajúc rozprávky ako v opa-
trovniach a pekné obrázky, pozlatený, medovník, liek, 
skrytý v džeme a cukrové slivky pre dobré deti. Kto 
nepociťuje hanbu, keď je náboženstvo Ximenovo, 
Borromeovo a Pascalovo .tak preťažené? Kto nemôže 
pociťovať smútok, keď oddaní a vážni obránci ná-
boženstva tak zle chápu jeho ducha a jeho schop1 

nosti? My :Angličania máme radi mužnosť, otvore-
nosť, stálosť, vernosť, Rím sa nám nikdy nepriblíži, 
dokiaľ sa nenaučí tieto čnosti a ich neužívaj a potom 
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si nás môže získať, ale bude to len tak, keď pre-
stane byť tým, čo my teraz myslíme pod Rímom, 
keď bude mať právo ,nemať vládu nad našou vie-
rou", ale získať si a ovládať nášé smýšľanie v me-
dziach evanjelia. Dokiaľ neprestane byť tým, čo 
prakticky je, je nemožná jednota medzi ním a An-
glickom; ale,- ák prevedie reformu (a kto si môže 
namýšľať vravieť, že tak veľká časť kresťanstva 'ju 
nikdy nemôže previesť); potom bude povinnosťou 
našej cirkvi ihneď sa zapojiť do spoločenstva;s kon-
tinentálnymi cirkvami, nech politici doma povedia 
k tomu čokol vék a nech preto podnikne civilná moc 
akékoľvek kroky. A hoci sa môže stať, žé sa nedo-
žijeme, aby sme videli ten deň, sme aspoň povinní 
modliť sa preň; sme poviliní modliť sa za našich bra-
tov) aby oni a my sme boli privedení dohromady 
do čistého svetla evanjelia a aby sme boli1 jedno, 
ako sme boli kedysi jedno. Bola to veľmi dojímavá 
zvesť, kěď nám nédávňo povedali, že kresťania na 
kontinente sa modlia spoločne za duchovný blahio-
být ; Anglicka. Kiež získajú * svetla, kým sa» usilujú 
o jednotu; a nech vzrastie ich viera, kým prejavujú 
svoju lásku! Aj my mame svoje povinnosti voči- nim; 
nie nadávať, ňie ohovárať, nie nenávidieť, hoci poli-
tické záujmy tó vyžadujú; ale povinnosť milovať 
bratov eště výdatiiejšie v duchu, ktorých tváre 
pre naše a ich hriechy nesmieme vidieť v mäse". 

Nikto nemá svoliť k lichôtkam; isteže umenšuje 
moje právo sťažovať> si na ohovárania, • vyslovené 
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mne, keď, ako na tomto mieste, som sa už pri-
v o l i l za odsúdenie tej triedy polemikárov, ku kto-
jgj ja sám teraz patrím. ; • :,> : -

Takto som shrnul dohromady, ako dobre som 
vedel, čo bolo treba povedať o všeobecnom stave 
mojej mysle od jesene 1839 do leta 1841; a, keď -som 
tak urobil, pokračujem vylíčením toho,! ako moje 
nové pochybnosti ovplyvnily moje chovanie a vzťa-
hy k anglikánskej cirkvi. M v; M 

• Keď som sa v októbri r. 1839 vrátil do Oxfordu, 
keď som bol vykonal návštevy; stalo sa' tak, že za 
mojej neprítomnosti o dohrály sa tam príhody neprí-
jemného druhu, ktoré' ma! priviedly ř do srážky, ako 
so svojím rbiskupom, tak aj 's univerzitnými autorita-
mi; ' a toto ihneď? pritiahlo moju pozornosť k stavu 
toho, čo by tam pokladali za stranu Hnutia, .a spô-
sobilo mi veľa obáv preíbudúcnosť. Na jar toho" ro-
ku, ako sme videli v článku vyššie t analyzovanom,* 
som' vravel o'výstrelkoch,, ktoré sa mohly zistiť me-
dze osobami, všeobecne" tam sdruženými; ,v tom čase 
som málo myslel na také zlo, ale r nové myšlienky, 
ktorérprišly na" mňa za veľkých prázdnin, na jednej 
strane pomohly mi porozumieť ho a na strane dru-
hej odobraly mi .moju silu' účinne :sá - s nímvyporia-
dať. Prísna a mociíá' kontrola bola' potrebná, aby u-
držala ľudí verných;! nikdy som; nemal silnú päsť, 
ale 'v tom-istom čase, keď toho bolo najviac zapo-
treby, zlomily sa oťaže v mojich ;rukách.S bojazli-
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vou předtuchou vo svojej mysli o výsledku celého 
skúmania, ktorý mi bólo skoro nemožné skrývať 
pred ľuďmi, ktorí ma videli deň čo deň, ktorí počú-
vali môj priateľský rozhovor, ktorí prišli vari s vy-
sloveným úmyslom vypytovať sa ma, a majúc kate-
gorické áno alebo nie na ich otázky — ako som 
mohol očakávať, že poviem dačo o mojom skutoč-
nom, pozitívnom, súčasnom presvedčení, ktoré by 
podporovalo alebo utišovalo také osoby, ktoré boly 
už hnané svojimi vlastnými pochybnosťami? Ba 
viac, ako som mohol so zadosťučinením pre seba 
analyzovať svoju vlastnú myseľ a povedať, čo vy-
znávam a čo nie? alebo povedať, s akými obmedze-
niami, odtienkami rozdielnosti alebo stupňami vie-
ry zastávam ten celok názorov, ktorý som otvorene 
vyznával a učil? ako som mohol popierať alebo 
odobrovať toto alebo ono stáiiovisko: bez nespra-
vodlivosti k novému náhľadu, v ktorom sa predstavil 
mojej mysli cely dôkaz prě tie sťaŕé názory? 

Ale musel som urobiť, čo šom mohol a čo bolo 
najlepšie za okolností; našiel som všeobécnú rozpra-
vu o predmete článku v Dublin Réview; a ák sa to 
dotklo mňa, nebolo čudné, že sa to dotklo aj iných. 
Čo sa mňa týka, necítil som nijakú istotu, že argu-
ment v ňom je záverečný. Berieme vec pri najhor-
šom, keď pripúšťame, že anglikánska cirkev nemá 
znak katolicity; predsa tu bolo mnoho znakov cir-
kvi. Niektoré prisluchaľy k jednému veku alebo 
miestu, niektoré inému. Bellarmine počítal časový 
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medzi znaky cirkvi; ale Rímska cirkev nemala 
Veľkej popularity, bohatstva, slávy, moci alebo vý-
h l i adok v 19. storočí. Nebolo to vôbec ešte isté, ba 
ani že sme nemali znak katolicity; ale ak nie, mali 
sme iné. Mojou prvou úlohou teda bolo skúmať sta-
ros t l ivo túto otázku a prizrieť sa, či by sa podia vše-
tkého nemohlo mnoho povedať v prospech angli-
kánskej cirkvi, i pri jej uznaných nedostatkoch. To 
som urobil v článku „o katolicite anglickej cirkvi", 
ktorý bol uverejnený v Biitish Critic z januára r. 
1840. čo sa týka mojej osobnej skľúčenosti pre vec, 
myslím, že pominula 21. februára t. r., lebo som na-
písal vtedy páriu Bowdenovi o dôležitom článku 
v Dubline takto: „Urobil tu (Oxford) velký dojem; 
a vravím, čo by som zrejme povedal len takým ako 
vám, že mi bolo na chvíľu veľmi neutešene, v mojej 
mysli. Veľká úhľadnosť jeho argumentu je jednou 
z vecí, ktoré ma priviedly k takému zúfalstvu", to 
jest, čo sa týka jeho účinku na iných. : 

Ale po druhé, veľký kameň úrazu spočíval v 39. 
Článkoch. Tvrdilo sa, že je tu pozitívny znak proti 
anglikanizmu: — Anglikanizmus si nárokoval tvr-
denia, že anglická cirkev nie je ničím iným než po-
kračovaním v tejto krajine (ako mohla byť Rímska 
cirkev vo Francúzsku alebo v Španielsku) tej jedi-
nej Cirkvi,'ktorej členmi za starých čias boli Atha-
nasius a Augustín. Ale/ak je tak, doktrína musí byť 
tá istá; doktrína starej Cikvi musí žiť a hovoriť v an-
glikánskych formulách, v 39. Článkoch. Bolo to tak? 
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Áno, bolo; to som tvrdil; bolo to tak v podstate, 
v pravom smysle. Človek urobil to najhoršie, aby 
znetvoril, zmrzačil starú katolícku pravdu, ale bola 
tu jednako ešte v Článkoch. Bola: tak, ale to treba 
dokázať. Bolo pre nás vecou života a smrti dokázať 
to. A veril som, že sa to môže dokázať; nazdávať som 
sä; že tie dôvody ospravedlnenia, ktoré som podal 
v y š š i e , keď som vravel o 90. Traktáte, boly posta-
čujúce pre teň cieľ; a preto sa púšťam yec hneď 
dokázať. Bolo to v marci roku 1840, keď som odišiel 
do Littlemoreu.: A keďže to bolo pre nás vecou ži-
vota a smrti; musíme sä stoj čo stoj odvážiť dokázať 
•'to/ Keď : sá skutočne urobil pokus, smieril som sa 
s'výhliadkou naň a nemal som nijakých obáv o po-
kuse; ale r. 1840, zatiaľ čo boľ môj úmysel poctivý 
a moje rozumové dôvody uspokojujúce, som predsa 
nič-menej uznal,1 že som bol zaujatý v experimen-
tům ciúcis. Nemám pochyby, že som si vtedy priznal, 
že by to bola skúška pre anglikánsku cirkev, ktorú 
nikdy predtým nepodstúpila — nie že katolícky smy-
sel Článkov nezastávali alebo aspoň netrpeli ich pô-
vódcoviaa rózširovateliá a že nebol zahrnutý v učení 
Andrewsovom alebo Beveridgeovôm,79 ale že nebol 
nikdy verejne uznaný, kým výklad v'toni čase bol 
protestantský á výhradný. Aj poznamenávam, že, 
hoci boľ môj traktát pokusom, nebol, ako som raz 
vravel, „nijakým tykadlom", náhoda to dokázala; 
lebo; keď moju zásadu nepripustili, neodvolal som, 
ale vzdal som sa.' Nechcel som zastávať úrad y cir-
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ktorá nechcela dovoliť môj výklad Článkov, 
ôj tón bol takýto: „Je to potrebné pré nás a my 

fo chceme aj budeme mať, a ak to smeruje k tomu, 
aby priviedlo ľudí k menej trpkému nazieraniu'na 
Rímsku cirkev, tým lepšie". • 

T o t o bola teda druhá práca, do ktorej som sa pu-
stil, hoci vtedy, keď som sa dostal do Littlemore, 
iné veci sa postavily do cesty tomu, aby som ju'do-
končil za chvíľku. Zamýšľal som odstrániť všetky 
také prekážky, ktoré boly v ceste tomu, aby sa u-
držal apoštolský á katolícky ráz anglikánskeho uče-
nia; potvrdiť právo všetkýčh. ktorí • chceli vravieť 
dňu do tvári: „Naša cirkev učí primitívnu stärú vie-
ru". Nezákrýval "som to: v 90. Traktáte to kladiem 
do popredia ako prvú zásadu zo .všetkých: „Je to po-
vinnosť, 5 ktorú ' dlhujeme katolíckej a našej cirkvi, 
abý sme chápali naše reformované vyznania v najka-
tolíckejšom smysle, aký'pripustia': nemáme nijakých 
povinností voči ich tvorcom". A ešte . zaostrenéjšie 
vravím vo svojom liste, adresovanom Dr. Jelfovi, 
vysvetľujúcom traktát: „Jediná zvláštnosť náhľadu, 
ktorý zastávam, ak to tak musím nazvať, je tá, že 
zatiaľ, čô je zvykom zä týchto dní robiť zvláštny 
názor ich pisateľov ich 'pravou interpretáciou, chcel 
by som úrobiť vieru katolíckej cirkvi takoú. To jest, 
ako sa často vraví, že mláďátá sú znovuzrodené pri 
Krste, nie ha podklade viery svojich, rodičov,. ale 
cirkvi, tak 'v podobnom smysle by som povedal,'že 
Články:sú*prijímané'nie v smysle svojich tvorcov. 
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ale (nakoľko to vyjadrenie dovoľuje alebo dvojsmy-
sel vyžaduje) v jedinom katolíckom smysle". 

Tretím opatrením, o ktorom som jasne uvažoval, 
bolo vzdanie sa funkcie pri chráme sv. Márie, nech 
sa stalo hocičo z otázky Článkov; a ako prvý krok 
som zamýšľal utiahnuť sa do Littlemore. Postavil 
som tam kostol pred mnohými rokmi; a šiel som 
tam stráviť Pôst r. 1840, dal som sa na vyučovanie 
v chudobných školách a praktizoval som sborový 
spev. V tom istom čase som uvažoval o kláštornom 
dome tamtiež. Kúpil som desať akrov zeme a začal 
som sadiť; ale tento veľký zámer nebol nikdy preve-
dený. Spomínam to, lebo to ukazuje, ako málo som 
mal vtedy v úmysle opustiť navždy anglikánsku cir-
kev. 2e som pomýšľal dokonca aj na ďalší krok 
vzdať sa chrámu sv. Márie samotnej už ŕ. 1839, vy-
svitá z listu, ktorý som v októbri r. 1840 napísal 
priateľovi, s ktorým poradiť sa o takejto veci mi 
bolo najvýš prirodzené. Znel takto: — „Za minulé-
ho roku sa ma zmocňoval pocit, že by som sa mal 
vzdať chrámu sv. Márie, ale nie som súcim sudcom 
vo veci. Nemôžem zistiť presne svoje vlastné dojmy 
a presvedčenia, ktoré sú základňou ťažkosti, a, hoci 
ty to zrejme nemôžeš urobiť za mňa, predsa mi mô-
žeš všeobecne pomôcť a vari zrušiť nevyhnutnosť, 
aby som sa vôbec riadil podľa nich. 

„Po prvé, je isté, že nepoznám svojich oxford-
ských farníkov; nie som si vedomý toho, že ich 
ovplyvňujem, a isteže nevidím do ich duchov-
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stavu. Nemám nijakú osobnú, nijakú pastier-
známosť s nimi. Len veľmi máloktorým mám 

tefcú pr í lež i tosť povedať náboženské slovo. "Akýkoľ-
vek vplýv ja vykonávam na nich, je presne taký, 
aký m ô ž e m vykonávať na osoby mimo svojej far-
nosti. Na svoje ospravedlnenie zvykám hovoriť se-
be, že nie šom prispôsobený vychádzať s nimi, za-
tiaľ čo iní sú prispôsobení. Naproti tomu sóm si ve-
domý, že pomocou svojho postavenia v kostole sv. 
Márie vykonávam značný vplyv na Univerzitu, či 
na študentov alebo akademických hodnostárov. 
Vcelku sa teda zdá, že využívam funkcie pri kosto-
le sv. Márie, zanedbávajúc jej priame povinnosti, 
pre veci jej nepatriacej mením farskú službu na 
akýsi univerzitný úrad. 

„Myslím, že môžem pravdivo povedať, že som 
sotva začal nejaký plán, nebyť záujmu svojej fary, 
ale každý sa obrátil nezávisle na mne smerom k Uni-
verzite. Začal som pre svojich farníkov Služby na 
dni svätých, denné Služby; a Prednášky v kaplnke 
Adama de Brome; ale neprišli na ne. V dôsledku 
toho som nakoniec spomenuté prednášky vynechal, 
keď som v čase ich trvania bol prirodzene privede-
ný k tomu, že som ich určil pre poučenie tých, ktorí 
naozaj prišli, namiesto tých, ktorí neprišli. Myslím, 
že Týždenné Prijímanie som začal pre Univerzitu. 

„Pridávajúc k tomu autority Univerzity, ustano-
vení strážcovia tých, ktorí tvoria veľkú časť poslu-
cháčov mojich Kázní, prejavili neľúbosť s mojím 
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kázaním. Jeden ódŕadzuje ľudí od návštevy; — n e -
bohý vicekáncélár sa vyhráža, že vezme z cirkvi 
svoje vlastné deti; a súčasný kancelár, keď mal raz 
za'minulej jari príležitosť kázať. na mojej farskej 
kazateľnici, vyjde hore a káže proti doktríne, s kto-
rou som do značnej miery zajedno. Nemožno podať 
nijaký jasnejší dôkaz o cítení v týchto kruhoch než 
absurdnú bájku, teraz už druhý raz prednesenú, že 
yicekancelárov nemožno získať k tomu, aby; sa ujali 
úradu pre puseyzmus". v , 
. . „ A l e ďalej než to, nemôžem si zatajovať, že mo-
je'kázanie nie je vypočítané, aby obraňovalo ten ná-
boženský systém, ktorý bol prijatý na tristo rokov-a 
ktorého zákonitými. udržiavateľmi na tomto mieste 
sú Hlavy domov. Vytvárajú.ina/žnäkoľko môže byť, 
z univerzitnej kazateľnice; a, hoci som na nej nikdy 
nekázal silnú doktrínu,' robia i tak správne, natoľko 
ako toto, že chápu, že moje kázne sú vypočítané;na 
to, aby podmieňovaly ustálené veci. Nemôžem si za-
tajovať,' že sú také. Nikto nebude popierať, že .väčši-
na mojich kázní pojednáva o morálnych veciach; nie 
o doktrinálnych;' predsa však vediem svojich poslu-
cháčov, k Primitívnej cirkvi; ak chcete,- ale nie k an-
glikánskej cirkvi: Nuž či musí voľakto znechucovať 
piysle mladých ľudí s prijatým náboženstvom vo vy-
konávaní svätého úradu,; ale bez poverenia, proti že-
laniu ich; vodcovi a vychovávateľov? 

i „Ale toto nie. je'všetko. Bbjímlsa, že musím pri-
pustiť, že či chcem, alebo, nie, ja ich priaznivo naklá-
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k Rímu. Po prvé, lebo Rím je-jediným predsta-
om Primitívnej cirkvi okrem riás; pomerne te-

da k tomu, ako sa uvoľnia od jednej, prejdú* k dru-
hej. Ďalej, pretože mnohé doktríny, ktoré som za-
stával, majú ďaleko-väčšie alebo svoje jediné mie-
sto pre činnosť v,TÍmskom'systéme. A nadto, ak má-
me postupom času herétických biskupov aleíio uči-
teľov medzi sebou, čo nie je nepravdepodobné, teda 
zlo, ktoré ipso facto infikuje celé spoločenstvo, ku 
ktorému patria, a ak k tomu (čoho sú v tejto chvíli 
symptómy tu) by u anglických rímsko-katolíkóv 
jestvovalo hnutie, prerušiť svojenectvo , O'Connella 
a Exeter Hallu,8? silné pokušenia sa postavia do ces-
ty jednotlivcom, ktorí sú už presiaknutí1 tónom myš-
lienky, príbuznej Rímu, aby sa pripojili k jej spo-
ločenstvu. Ľudia !mr naproti tomu vravia, že v kos-
tole sv. Márie vykonávam; či kázňami alebo ináč 
prospešný vplyv na naše predvídavé duchovenstvo; 
ale: čo,; ak beriem na'seba zásluhu vidieť ďalej než 
oni a že som za minulý rok zistil, že to, čo oni tak 
veľmi schvaľujú, veľmi pravdepodobne skončí v ro-
manizme? . i:.;::o-'•,,..\ iÁ'ý-• r : ' * : v:: 

.„Argúmeňty, ktoré som uverejnil proti romaniz-
mu, sa mi zdajú tak nevyhnutné • ako vždy, ale ľudia 
sa xiadia svojimi sympatiami, nie argumentom; a, 
ak cítim silu tohto vplyvu ja sám, ktorý sa sklá-
ňam pred argumentami, prečo nemôžu cítiť iní ešte 
viac,!ktorí nepripustili argumenty nikdy v rovna-
kom: stupni? i : : , ' 
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„Ani nemôžem odporovať nebezpečenstvu káza-
ním alebo písaním proti Rímu. Mne samému sa zdá, 
že som skoro vystrelil svoj posledný šíp v Článku 
o anglickej katolicite. Treba pridať, že samotná okol-
nosť, že som sa dopustil prečinu proti Rímu, mala 
ten účinok, že uspala ľudí, ktorí ma upodozrievali, 
čo je trápne teraz, keď začínam mať sám podozre-
nie o sebe. Rok nato som spomenul svoju hlavnú 
ťažkosť pánu A*. B., nad ktorého nepoznám nikoho 
s jemnejším a starostlivejším svedomím, a bola io 
jeho spontánna myšlienka, že sa mám vzdať chrámu 
sv. Márie, ak by sa tieto moje pocity zosilňovaly. 
Nedávno som mu to opäť spomenul; a neodvolal 
svoj názor, len vyjadril svoj veľký odpor proti vie-
re, že to tak má byť". 

Úsudok môjho priateľa bol naklonený tomu, aby 
sóni si podržal svoje živobytie, aspoň pre prítomný 
čas; čo najviac zavážilo, bol jeho výrok: „Musíš 
uvážiť, či tvoje utiahnutie sa len od duchovnej sta-
rostlivosti alebo od písania, tlačenia a vydávania 
v- záujme veci, by nebolo akousi škandálnou vecou, 
ak by sa to neurobilo veľmi opatrne. Vravelo by 
sá : , Vidíte/že nemôže ďalej nažívať v spoločenstve 
s anglickou cirkvou, okrem jedine v laickom spolo-
čenstve' ; alebo ľudia by mohli vravieť, že' si vec 
celkom oľutoval. Nakoľko môžeš (tvoj spôsob zmier-
niť, ! ak nie odstrániť toto zlo), určite by som ti radil 
zostať". Odpovedalísom takto: — „Keďže' myslíš, že 
môžem pokračovať, zdá sa, žé z toho vyplynie, že 
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Okolností tak mám robiť. Jé tu množstvo dôvo-
/ pre to, je priamo dovolené, aby to bolo záko-

n i t é . Nasledujúce úvahy veľmi smierily moje pocity 
s tvojím záverom. * 

„1. Nemyslím, že by sme boli poriadne vyskúšali, 
koľko anglická cirkev znesie. Viem, že je to odváž-
ny pokus, ako skúšať kanón. Ale nemusíme pokla-
dať za prípustné, že kov praskne pri prevedení. 
V rôznych časoch, nehovoriac o tomto, vydržal bez 
škody veľké vliatie katolíckej pravdy. Čo sa týka 
výsledku, totiž či tento pochod nepriblíži celú an-
glickú cirkev ako celok k Rímu, do toho nás nič. 
Lebo, nakoľko vieme, môže to byt prozreteľnostný 
prostriedok na sjednotenie celej Cirkvi v jedno, bez 
čerstvého odštiepovaniä alebo užitia súkromného 
úsudku." 

Tu poznamenávam, že <sa zamýšľalo roztrhnúť 
katolicitu anglikánskej cirkvi, to -jest, môj subjek-
tívny názor o tej cirkvi. Jeho rozhodnutie by cirkvi 
neuškodilo Vo svete, ale bolo by to len vyjadrením, 
že je čisté á v podstate protestantská, a bolo by to 
znamenalo skutočne „vyhodiť" inžiniera jeho vlast-
nou výbušninou". A toto bol Výsledok. Pokraču-
jem: — 

„2. Povedzme, že roznecujem sympatie pre Rím: 
v tom istom smysle aj Hooker, Taylor, Bull atď. Ich 
argumentymôžu byť proti Rímu, ale sympatie, ktoré 
spôsobujú, musia byť pre Rím, nakolko Rím udržia-
va pravdy, ktoré naša cirkev .'neučí alebo nepodpo-
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ruje. Takto je to otázkou stupňa medzi našimi teo-
logmi a mnou. Keď tak má byť, môžem ísť ďalej; 
môžem viac roznietiť sympatie; ja však len pohá-
ňam mysle v tom istom smere ako oni. Robím práve 
to isté, čo všetci naši učenci vždy robievali.. Krát-
ko, či by nebol Hooker v mojej ťažkosti, keby bol 
vikárom pri chráme sv. Márie?" — Tu možno po-
vedať, že Hooker mohol kázať proti Rímu; a ja som 
nemohol; ale pochybujem, či by bol mohol kázať 
účinne proti transsubstanciácii lepšie než ja, hoci 
ani on ani ja sme ju nezastávali. 

' „3. Racionalizmus je veľkým zlom dňa. Vari ne-
môžem považovať svoje miesto pri chráme sv. Má-
rie' ako miesto protestu proti nemu? Som si istejší 
tým, že protestantský (duch),: ktorému vzdorujem, 
vedie k nevernosti, ako že ten, ktorý odporúčam, 
vedie k Rímu. Kto vie, aký môže byť za málo rokov 
odteraz stav Univerzity, čo sa týka profesorov boho-
slovia? Jednako, veľká bitka sa môže priblížiť, akou-
si predtuchou ktorej "je kniha od C. D., Po celý. náš 
deň môže byť' boj s ; týmto duchom. • Či nemôžeme 
prenechať inému'veku jeho vlastně zlo — urovnať 
otázku romanizmu?" i ' 

Môžem pridať, že od tohto času som mal výpo-
mocného duchovného pri chráme sv. Márie, ktorý 
postupne prevzal viac a v i a c z mojej práce. V tom 
istom roku. 1840 som aj urobil opatrenia vzdať sa 
v nasledujúcom/júli časopisu íBri/ish Critic, ktoré sa 
uskutočnily do toho dáta.: 
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aký bol asi stav mojej mysle pri uverejnení 90. 
tátu vo februári r. 1841. Nesmierne, pohnutie, 

fctoré nasledovalo po uverejnení traktátu, ma nepo-
íniatlo znova; lebo som odolal búrke: traktát nebol 
odsúdený : tô bola'veľká položka; Omnoho som z nej 
vyťažil. : ' ' 

Aby som objasnil svoje pocity za tejto skúšky, 
podám tu výňatky zo svojich listov priateľovi, ktoré 
sa dostalý, do "môjho vlastníctva. Dáta sú príslušne 
25. marec, 1. apríl a 9. máj. ; ľ v 

1. „Naozaj verím, že neurobím falošný krok a 
dúfam, že moji priatelia sa budú primerané modliť 
za mňa. Ak visí nad nami osud, ako vravíte, jediný 
falošný krok môže zničiť všetko. Mám sa .veľmi! dob-
re a príjemriej.ale nieisom ešte von z lesa'-'. u I ^; 

2. „Biskup mi oznámil v nedeľu, aby som: mu 
,instanteť napísal list. Tak som ho napísal v pon-
delok: v utorok bol vytlačený: vo stredu vyšiel: a 
dnes (vo štvrtok)'je v Londýne. 

„Verím, že veci sa teraz zmierňujú; a je isté; že 
sme urobili velký krok. Nie je správne chvastať sa; 
dokiaľ nie som úplne z lesa, to jest, dokiaľ, neviem, 
ako prijali list v Londýne. Domnievam sa, sžé vieš, 
že mám zastaviť Traktáty; ale uvidíš v Liste, hoci 
vravím celkom to, čo cítim, že sa; mi predsa poda : 
riló odstrániť so svoje; strany svoju sarkastickú po-
vahu. A to' ma robí úzkostlivým, ako bude prijatý 
v Londýne. '...•./.* 

, „Nemal som.pochybnosti ani :na päť minút od zar 
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čiatkuuale nerád sa chvastám, aby sa nepřihodilo 
nič zlého". ; 

; 3. „Biskupi velmi túžia po tom, aby umlčali vec: 
a isteže som vykonal najviac, čo som mohol, aby 
som spolupracoval s nimi pri pochopení, že Traktát 
nemá byť odvolaný alebo odsúdený". , 

A svojmu priateľovi, pánu Bowdenovi, píšem 
pod dátom 15. marca: 

„Verím, že vedúci urobili práve násilný čin: vra-
veli, že môj výklad Článkov je vytáčkou. Nemysli-
te si, že ma to bude bolieť. Vidíte, že nijakádoktrí-
na nie je odsúdená, a moje plecia musia sa zmôcť, 
aby zniesly náklad. Keby ste vedeli všétko alebo 
boli tuná, videli by ste, že som zastával veľkú zá-
sadu a že musím trpieť pre to: — že Články: treba 
interpretovať nie podľa spisovateľov, alé (nakoľko 
to slovná formulácia dovolí) podľa smyslu Katolíc-
kej cirkvi".' ' ; :- ..*, :.;:.•; -

Pri píležitosti 90. Traktátu mi písali viacerí kato^ 
líci; takto som odpovedal jednému zo svojich dopi-
sovateľov:'.— "•:•.•• ';•.'.•;•-:s í.:. 

„8. apríla. — Nemáte príčinu byť prekvapený pri 
prerušení Traktátov. Necítime nijakých pochybností 
ó tom, ako by 'záujem toho',' čo pokladáme za ka-
tolícku pravdu, tým utrpel. Verím, že môj list svoj-
mu biskupovi mal ten účinok, žé priviedol prevláda-: 
júcu autoritu cirkvi iia našu stranu. Nijaké zastave-
nie Traktátov nemôže, ľudsky vraviac, zastaviť roz-
širovanie názorov, ktoré prísne přikázaly. 
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„Traktáty nie sú umlčané. V nijakej doktríne ale-
bo zásade sme nepopustili, ani nebola autoritou od-
s ú d e n á . Biskup len povedal, že ,možno namietať 
proti určitému traktátu, zatiaľ čo nijaký dôvod nie 
je udaný. Nemám nijakého úmyslu vzdať sa nejaké-
ho článku, ktorý zastávam o presvedčení; a to ve-
dia veľmi dobre autority cirkvi' 

V lete roku 1841 som sa našiel v Littlemore bez 
akéhokoľvek znepokojenia a úzkostlivosti vo svojej 
mysli. Rozhodol som sa odložiť každú polemiku a 
dal som sa do prekladania sv. Athanasia; ale medzi 
júlom a novembrom som dostal tri rany, ktoré ma 
zlomily. 

1. Len málo som pokročil vo svojej práci, keď sa 
tni .vrátil môj nepokoj.; Strašidlo prišlo druhý raz. 
V '.Histórii ariánov som zistil ,ten istý .zjav v ďaleko 
odvážnejšej forme, ktorý som našiel u monofyzitov. 
R. 1832 som to nespozoroval. Podivné, že by to malo 
prísť na mňa! nevyhľadával som to; čítal a písaLsom 
v svojom vlastnom smere štúdia, ďaleko od polemík 
dňa, ako sa vraví, o .metafyzickom' predmete; ale 
videl som jasne, že v dejinách arianizmu sú čistí 
ariáni protestantmi, poloariáni anglikánmi, a že Rím 
je teraz tým, čím bol. Pravda bola nie u Vie Med/e, 
ale v tom, čo sa nazývalo „extrémnou stranou". 
Keďže nepíšem polemické dielo, nemusím sa rozši-
rovať o argumente; povedal som dačo o veci v kni-
he, ktorú som uverejnil; pred štrnástimi rokmi. 
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2. Bol som v trampotách tohto nového zmätku, 
keď prišla na mňa druhá rana. Biskupi jeden za dru-
hým začali ma obviňovať. Bolo to formálne, rozhod-
né hnutie. Bolo to opravdivé „dorozumenie"; to, o 
ktoré som sa usiloval pri príležitosti 90. Traktátu, 
vyšlo nanič. Myslím, že slová, ktoré vtedy použili 
proti mne, boly, že „vari dvaja alebo traja môžu po-
važovať za potrebné, aby povedali voľačo na ich 
obvinenia"; ale v tom čase sa preniesli cez ťažkosti 
traktátu a nebol tu nikto, kto by nástojil na „doroz-
umení". Pokračovali takto po celé tri roky, vrhajúc 
ná mňa obvinenia. Spoznal som to ako odsúdenie; 
bolo to jediné, čo bolo v ich moci. Najprv som za-
mýšľal protestovať; ale v zúfalstve som sa vzdal 
myšlienky/ -, : - 1.; , 

17. októbra som takto písal priateľovi: „Domnie-
vam sa, že bude potrebné v tej alebo onej forme 
znovu potvrdiť 90. Traktát;: ináč by sa po biskup-
ských obvineniach zdalo, ako keby boľ umlčaný, čo 
nebol, á čo ani nechcem, aby bol. Želám si byť ticho; 
ale, ak biskupi hovoria, chcem hovoriť aj ja. Ak by 
bol umlčaný náhľad, nemohol by som zostať v Cir-
kvi a nemohli by ani mnohí iní; a preto, keďže nie 
je umlčaný, postarám sa, aby som dokázal, že nie 
je." - • • 
•" Jeden alebo dva dni nato, 22. októbra, písal mi 
niekto-neznámy, aby mi povedal, že Traktáty pre 
časy urobily z jeho mladého priateľa katolíka, a pro-
sí ma, „či by som nebol tak. dobrý a obrátil ho zpät;" 
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odpovedal som: „Ak sa stanú.konverzie k Rímu ako 
n á s l e d o k Traktátov pre čásy, nekarhám ich, ale 
tých, ktorí miesto toho, aby uznali také anglikán-
ske zásady teologie a cirkevnej ústavy, ktoré sú 
y Traktátoch, začnú im vzdorovať. Nech je vplyv 
Traktátov akýkoľvek, veľký alébo malý, môžu sa 
stať práve tak pôsobivými pre Rím, ak ich naša cir-
kev odmietne, akýmť by boly pre našu cirkev, keby 
ich prijala. Ak naši vedúci hovoria alebo proti Trak-
tátom alebo vôbec nie, ak : nejaký počet z nich nie-
lenže im neželá, ale ani netrpí zásady. v nich ob-
siahnuté, je jasné, že naši členovia sa dajú ľahko 
presvedčiť, aby sa alebo vzdali 'tých zásad, alebo 
aby sa vzdali cirkvi. Ak tento stav veci bude pokra-
čovať, žalostne prorokujem nie jedno alebo dva, ale 
mnohé odchody k Rímskej cirkvi." 

Dívajúc, sa po dvoch rokoch zpät na to, čo sa sta-
lo; vravel: som: „Nebolo tu nijakých konvertitov 
k Rímu, až iba po odsúdení 90. Traktátu". 

3. Ako keby to všetko nebolo dosť, prišla tu afé-
ra Jeruzalemského .biskupstva; a skončím krátkou 
zmienkou o ňom. , ' ' ' • ' • 

Myslím, že vravím. správne, že: bolo dlho .túžbou 
pruského "dvora uviesť do ! evanjelického nábožen-
stva episkopát, ktorý bol určený, aby zahrnoval v, tej 
krajine luteránske a kalvinistické spoločenstvo. 
Skoro myslím," že som počul o tom pláne, keď som 
bol v Ríme r. 1833, v dome pruského ministra M. 
Bunsena/ktorý bol. veľmi pohostinný a láskavý; jak 
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k iným anglickým návštevníkom, tak aj k mojim 
priateľom a ku mne. Nazdávam sa, že predstava o 
episkopáte, ako ho chápal pruský kráľ, bola velmi 
rozdielna od toho, čo učila traktátska škola; ale 
predsa sa aj domnievam, že hlavní pôvodcovia tej 
školy by boli radi videli, keby sa previedlo také 
opatrenie v Prusku, ak by sa to bolo urobilo bez 
toho, že by sa kompromitovaly 'tie zásady;.í ktoré 
boly potrebné pre jestvovanie jednej cirkvi. Asi 
•v'čase vydania 90. Traktátu M. Bunsen a vtedajší ar-
cibiskup Canterburský podnikali kroky pre jeho pre-
vedenie tým, že ustanovili a vysvätili biskupa pre 
Jeruzalem. Zdalo by sa, že Jeruzalem považovali za 
bezpečné miesto pre experiment; bolo to priďaleko 
od Pruská, aby vzbudilo citlivosť niektorej strany 
doma; ak by sa plán nepodaril, nepodaril sa bež ško-
dy dakomu; a ak by sa podaril, dal protestantizmu 
status na východe, ktorý v spojení s monofyzitským 
alebo jakobitským a nestoriánskym81 spoločenstvom 
utvorí politický nástroj pre ŕ Anglicko, paralelný to-
mu, aký malo Rusko v gréckej a Francúzsko v la-
tinskej cirkvi. . . . . , ' . . ; ' • • 

Podľa toho, naplnený anglikánskou ťažkosťou 
o otázke katolicity, takto som vravel v júli: r. 1841 
o jeruzalemskom pláne v jednom článku v British 
Critic: „Keď, sa naše myšlienky obrátia na východ, 
miesto toho, aby sme si spomenuli, že sú tam kres-
ťanské cirkvi, prenechávame na Rusov, aby sa po-
starali o Grékov;; a na Francúzov, aby sä postarali 
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o Rimanov, a spokojíme sa s postavením protestant-
ského kostola v Jeruzaleme alebo s tým, že pomô-
žeme Židom, aby tam znovu postavili svoj chrám, 
alebo že sa staneme vznešenými protektormi nesto-
riánov, monofyzitov a všetkých kacírov, o ktorých 
m ô ž e m e počuť, alebo sa spokojíme s tým, že utvo-
ríme spojenectvo s mohamedánmi proti Grékom a 
Rimanom spolu". 

Neosmelujem sa tak dlho po čase podať v detaili 
plnú alebo presnú zprávu o tomto opatrení. Chcem 
len' povedať, že, v Rozhodnutí Parlamentu z 5. ok-
tóbra roku 1841 (ak kópia, z ktorej citujem, obsa-
huje opatrenie, ako prešlo Snemovňami) urobili opa-
trenie na vysvätenie „Britských poddaných: alebo 
poddaných a občanov ktoréhokoľvek cudzieho štá-
tu, aby boli biskupmi v ktorejkoľvek cudzej krajine, 
či takí cudzí poddaní alebo občania sú alebo nie sú 
poddanými alebo občanmi krajiny, y ktorej majú. 
účinkovať, a . . . .... bez toho, žeby sa žiadalo od tar 
kých z nich, ktorí sú azda poddanými alebo občan-
mi nejakého cudzieho kráľovstva! alebo štátu, aby 
•prisahali- na' vernosť á svrchovanost a na povinnú 
poslušnosť arcibiskupovi daného času." . . . ďalej „že 
'taký biskup alebó biskupi, tak vysvätení; môžu vy-
konávať v takýchto medziach, aké môže. s času na 
čas určiť pre ten účel v takýchto cudzích krajinách 
Jej Výsosť, duchovnú' súdnu moc* nad kňazmi brit-
ských kongregácií Spojenej cirkvi Anglicka a ír-
ska a nad takými inými protestantskými kongregá-
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ciami, ktoré.azda budú chcieť postaviť sa pod jého 
alebo ich autoritu." ..: : . ľ 

Nuž tu, v tom istom čase, čo anglikánski , bis-
kupi namierili na mňa svoje cirkevné pokarhanie, 
pretože som priznaľ priblíženie ku katolíckej cirkvi 
nie .tesnejšie, než ako som sa nazdával, *že anglikán-
ske formuly dovolia, na druhej strane sa svojím roz-
hodnutím .alebo svojím dovolením,'bratali s protes-
tantskými skupinami a dovoľovali im postaviť sa 
pod anglikánskeho biskupa bez toho, žeby sa zriékly 
svojich bludov alebo žeby m a l ý ohľad ria povinné 
prijatie krstu-a"birmovky, zatiaľ čo boľ,tu veľký dô-
-vod k domnienké, že dotyčný biskup bol určený, äbý 
•robil konvertitov z'ortodoxných Grékov a z rozkol-
ňíčkyčh orientálnych skupín pomocou vplyvu "An-
glicka. Toto bola tretia rana, ktorá ;kónéčné rózptý-
lila •' moju vieru v anglikánsku cirkev. Táto cirkev 
nielenže zakazovala akúkoľvek' sympatiu alebo" spo-
luprácu' s" Rímskou' cirkvou, ale, skutočné sa uchá-
dzala: o 'vzájomnosť, s protestantským 'Pruskom .a 
s' kacírstvom Orientálcov. Anglikánska cirkev mala 

.'vari apoštolskú následnosť, ako ju mali monofyziti; 
íále také skutky, .aké - sa vzmáhaly, viedlý ma k veľ-
kému podozreniu, nie že by: čoskoro mala prestať 

.byť; cirkvou, ale že po celú dĺžku svojho jestvova-
hiä jriebólá nikdy cirkvou.' - '• • 
' . Dvanásteho októbra-som takto písal istému-'pria-

teľovi: —' „Nemáme ani jedného anglikána' v 'Jeru-
zaleme, preto posielame biskupa, aby; zriadil cirkev-
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nú obec, nie aby riadil náš vlastný ľud; Ďalej, ospra-
v e d l n e n í m je, ž e sú tam konvertovaní anglikánski 
Zidia, ktorí-si žiadajú biskupa; vravia mi, že ich tam 
nieto pol tucta. Ale pre nich vyslali biskupa ä pre 
nich je on'biskupom obrezávania" (myslím, že to bol 
konvertovaný 2id, ktorý sa chvastal!svojím židov-
ský pôvodom), „dosť značne proti Epištole kú.Ga-
latským. Po tretie, v záujme Pruska má si podriadiť 
všetkých zahraničných protestantov, ktorí -prídu; a 
politické výhody z vplyvu Anglicka budú také vel-
ké, že niet pochyby, že prídu. Majú pristúpiť k augs-
burskému :vyznaniu, a nie je tu nič, čo by ukázalo, 
že vyznávajú doktrínu o krstovej obrode. 

„Čo sa" mňa týka, neurobím nič- verejne, ak by 
'to naozaj neznamenalo dať svoj podpis na Protest; 
ale myslím, že iby bolo nemiestne vo i mne poburo-
vať, keďže som bol v určitom smysle umlčaný. Ale 
biskup koná naozaj veľmi vážnu prácu, ktorej ko-
niec nemôžeme vidieť." " • 

Naozaj som urobil slávnostný protest; poslal som 
ho arcibiskupovi z Canterbury a poslal som ho aj 
svojmu biskupovi s týmto listom:' 
r;! „ Z d á sa, ako bý som nemohol nikdy, písať vášmu 
Lordstvu bez toho, žeby som vám t nespôsobil bolesť, 
a ľ viem, že môj terajší predmet sä netýka osobitne 
i vášho Lordstva; ale po mnohých bojazlivých "myš-
lienkach predkladám pred vás priložený Protest. 

„Vaše Lordstvo zbadá, že neprosím o nijaké je-
ho potvrdenie, ak nemyslí, že by som mal nejaké 
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dostať. Robím tento vážny čin, poslúchajúc svoj 
sinysél pre povinnosť. 

„Ak má anglická cirkev nastúpiť nový smer a 
vziať, na seba nový výzor; bude mi pri jemnejšie po-
tom myslieť, že som nestrpel, aby sa stala taká bo-
lestná udalosť bez toho, žeby som svedčil proti nej. 

„Môže mi byť dovolené povedať, že veštím len 
zlé, ak v néjakom smysle šme predpojatí alebo si 
osobujeme právo, že sme vetvou Apoštolskej cirkvi? 
Sotva musím připomenut vášmu Lordstvu, že tento 
Článok vierovyznania má takú nútivú silu, že, ak 
si ho nebudeme nárokovať my a užívať ho pre sebá, 
iní ho budú užívať pre svoj vlastný prospech proti 
nám. Predvídam s veľkou bolesťou, že ľudia, ktorí 
zisťujú' či pomocou- dokumentov alebo meradiel, či 
-zo zpráv alebo skutkov osôb autority, že naša obec 
táie je vetvou jednej cirkvi, budú pokúšaní, abý sa 
ohliádli po tej cirkvi inde. 

„Som veľmi zarazený tým, že; nakoľko sa cirkev 
nedávno vyslovila ó veci názorov, ktoré ja a mi za-
stávame, tieto názory sú nielenže neschválené (o tb 
nežiadam), ale ich ani netrpia. 

„Vážne dúfam, ?žé vaše Lordstvo prepáči moju 
voľnosť, že vám takto vravím o niektorých členoch 
vášho Veľadôstojného a Vysokodôštojného spolo-
čenstva. S každým pocitom oddanej príklonnbsti 
vášmu Lordstvu — zostávam, atď.". 
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P R O T E S T . 

- „Keďže anglická cirkev si nárokuje věrnost ka-
tolíckych veriacich len na podklade vlastného ná-
1 oku; aby ju pokladali za vetvú Katolíckej cirkvi::^ 

„a keďže uznanie kacírstva, nepriame ako aj 
priame,, zachádza ďaleko, aby zničilo taký nárok 
v prípade/ ktorejkoľvek náboženskej skupiny, ktorá 
ho podporuje: ;» ; 

- „a keďže přijat, vyznavačov* kacírstva; do spolo-
čenstva: bez toho, žeby sa formálne vzdali svojich 
bludov, zachádza ďaleko smerom k jeho uznaniu: 
• „a keďže luteranizmus a kalvinizmus sú kacír-
stva, protiviacesa Písmu, mohutniace po tri storo-
čia odvtedy ä Uvrhnuté v kliatbu východom práve 
tak ako aj západom: 

„a keďže sa povráva, že Vysokodôstojný primas 
a iní: Veladôstojiií vedúci našej cirkvi vysvätili bis-
kupa s tým určením, aby vykonával duchovno-súd-
nu: moc nad protestantskými, to jest luteránskymi a 
kalvinistickými kongregáciami; na východe (naria-
dením Výnosu/z posledného zasadania Parlamentu, 
ktorý mal opraviť Výnos z 26. roku vlády Jeho Vý-
sosti" kŕála Juraja III;,8.2. nadpísaný, ; ,Výnos, ; ktorý 
zmocňuje Canterburského arcibiskupa alebo " arci-
biskupa z Yorku na daný čas,;aby vysvätili na bis-
kupský úrad osoby, ktoré sú poddanými alebo i ob-
; čanmi zemí mimo dominii Jeho Výsosti'), sprosfujúc 
záróvén také kongregácie, nie vo ízvláštných'prípa-
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doch a náhodne, ale ako by zásadne a všeobecne, od 
akéhokoľvek prísažného zrieknutia sa bludu a spros-
•ťujúc predsedajúceho. biskupa od akéhokoľvek 
smierenia s cirkvou; dávajúc takto určité formálne 
uznanie doktrínam, ktoré zastávajú také kongregá-
cie: : -.". i ; ' • "•• .•' 

„a keďže diecézy v Anglicku sú spojené takou 
úzkou vospolnou vzájomnosťou, že, čo sa urobí z au-
tority v jednej, ihneď sa dotkne aj ostatných:-
• • „Pre tieto dôvody, ja na svojom mieste, ako kňaz 
anglickej cirkvi a vikár pri chráme sv. Márie, Ox-
ford, uľahčujúč :tak svojmu ' svedomiu, týmto sláv-

nostne protestujem proti vyšespomínanému opatre-
niu a neuznávam hó, keďže odďaľuje našu cirkev 
od jej. prítomnej základne a smeruje k jej dezorga-
nizácii. : 

„11. novembra 1841." 
„John Henry Newman." 

:. Dívajúc sa po dvoch rokoch zpät na horespome-
•nuté a iné výno sy so i strany anglikánskych cirkev-
ných autorít, poznamenávam: „Nový človek by bol 
•mohol vyznávať abstraktnú teóriu ž o katolíckej cir-
kvi, ku ktorej bolo ťažké prispôsobiť anglikánsku — 
-bol by mohol pripustiť podozrenie 'alebo 'dokonca 
bolestné pochybnosti o poslednej — ale nebol by 

•mohol byť ;nikdy hnaný dopredu, keby naši'vedúci 
: boli; zachovali pokoj predchádzajúcich rokov; ale je 
to ipotvrdenie?prítomnej, žijúcej a dôraznej hetero-
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doxie, ktorá ich uskutočňuje a robí praktickými; 
práve nedávne reči a skutky autorít, ktoré tak dlho 
tolerovaly protestantský blud, dodaly výskumu a 
teórii sily a ostrosti". ^ 

Čo sa týka plánu jeruzalemského biskupstva, ne-
počul som nikdy o nejakom dobre alebo zle, ktoré 
kedy vykonalo, iba o tom, čo vykonalo pre mňa, čo 
mnohí pokladajú za velké nešťastie a ja za jednu 
z najväčších milostí. Priviedlo ina to k začiatku 
konca. 



IV. CAST 

História mojich náboženských náhladov— 
S 1841—1845. ' v'" 

• Od konca r. 1841 som bol : na ' svojej smrteľnej 
posteli, čo sa týka môjho členstva v anglikánskej 
cirkvi, hoci v tom čase som si to uvedomil len po-
stupne. To, čo musím povedať s touto poznámkou, 
uvádzam iia spôsob vysvetlenia povahy zostávajú-
cej časti svojho rozprávania. Smrteľná poster má 
sotva históriu; je to zdĺhavé chradnutie s chvíľami 

* vzchopenia sa a s chvíľami upadnutia zpät; á keď-
že sa predvída koniec alebo to, čo sa nazýva otázka 
času, je to málo zaujímavé pre čitateľa, predovše-
tkým ak má nežné srdce. Ba viac, je to obdobie, keď 
sú dvere zatvorené a záclony stiahnuté a keď chorý 
človek sa ani nestará ani nie je schopný zapamätať 
si stupne svojej choroby. Bol som v týchto okolno-
stiach, vynímajúc tú, nakoľko mi nebolo dovolené 
zomrieť v mieri — vynímajúc tú, nakoľko priatelia, 
ktorí majú predsa plné právo vkročiť a prekvapiť 
ma, ako aj verejnosť, ktorá to právo nemá, spravili 
akúsi históriu z tých posledných štyroch rokov. Ale 
preto musí byť moje vyprávanie vo veľkej miere do-
kumentárne. Dostal som zpät svoje listy priateľom 

'206 



po ich smrti; iné mi požičali láskavo pre túto príle-
žitosť; a mám nejaké náčrtky listov a svoje vlastné 
poznámky, hoci nemám nijakých prísne osobných 
alebo súvislých záznamov, v ktorých by som sa mo-
hol poradiť, a na nešťastie som založil niektoré cen-
né papiere. 

A najprv,čo sa týka môjho postavenia pod zor-
ným uhlom povinnosti,-' bolo toto: — 1. Vzdal som 
sa svojho miesta v Hnutí v liste biskupovi z Oxfor-
du na jar r. 1841; ale 2. nemohol som sa vzdať svo-
jich povinností voči mnohým a rôznym mysliam, 
ktoré som ja viac alebo menej priviedol do neho. 
3. Očakával alebo zamýšľal som utiahnuť sa postup-
ne.--do laického spoločenstva; 4: nikdy som nepo-
mýšľal zanechať anglickú : cirkev; 5. nemohol som 
zastávať v nej úrad, ak mi nebolo dovolené, vyzná-
vať katolícky smyseľČlánkov; 6. nemohol som prejsť 
k Rímu, kým trpel; aby sa vzdávaly pocty Panne Má-
rii ľ a svätým, čo som pokladal za neslúčiteľné 
s Najvyššou,; Nedeliteľnou Slávou toho Jediného 
Nekonečného a Večného; 7. Želal som si jednotu 
s Rímom za podmienok: cirkev s cirkvou; 8. nazý-
val som Littlemore svojím Torres Vedras,83 a myslel 
som, že jedného dňa by sme mohli zas postúpiť do 
anglikánskej cirkvi, ako nás nútili utiahnuť, sa; 9. za-
držiaval som celou svojou mocou všetky osoby, kto* 
ré chcely ísť k Rímu. 

A zadržiaval som ich pre tri alebo štyri príčiny: 
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1. lebo kéď som nemohol mať svedomie urobiť niečo 
sám, nemohol som trpieť, aby to urobily ony; 2. lebo 
som myslel, že v rožných prípadoch konaly za po-
dráždenia; 3. kým som zastával miesto pri chráme 
sv. Márie, lebo som mal povinnosti voči svojmu bis-
kupovi a voči anglikánskej cirkvi; a 4. v niektorých 
prípadoch, lebo ich anglikánski rodičia alebo pred-
stavení mi ich priamo sverili na starosť. 
' -Toto bol môj názor o mojéj povinnosti od konca 
r; 1841 do mojej rezignácie ňa miesto pri chráme sv. 
Márie na jeseň r. 1843. A teraz podáni svoj názor, 
aký šom mal v tom čase o stave polemiky medzi cir-
kvámi. : .•'•••'•• 
• Len čo som'za svojho čítania v ' le te rokli 1839 
uvidel háčik .v anglikánskom argumente, počal som 
sa rozhliadať, ako; som vrável, po nejakom dôvode, 
ktorý bý mi mohol slúžiť ako polemická základňa 
pre moju potrebu. Spomenutá ťažkosť ovplyvnila. 
môj názor o; starobylosti a katolicite; lebo, kým his-
tória sv. Leva84 mi ukázala, že rozvážny a prípadný 
súhlas veľkého celku cirkvi potvrdzuje doktrinálne 
rozhodnutie, ukázala mi aj to, že pravidlo o starobý-
lósti nebolo porušené, hoci jednu doktrínu neuznali 
verejne ako súčasť dogmatického založenia cirkvi, 
až storočia po dóbe apoštolov. Takto, keďže nám 
Vierovyznania vravia, žé Cirkev je Jedna, Svätá, 
Katolícka a Apoštolská, nemohol som dokázať, žé 
anglikánske spoločenstvo je podstatnou časťou Jed-
nej: cirkvi na' základe toho, žé je Apoštolská alebo 
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Katolícka, bez toho, :žeby som dôvodil v prospech 
jolio, čo sa všeobecne nazýva rímske skazenosti; a 
n e m o h o l som obhajovať naše odlúčenie od Ríma bez 
s v o j h o užitia; argumentov, predpojatých voči t ý m 
velkým doktrínam, týkajúcim sa nášho Pána, ktoré 
sú vlastným základom kresťanskej cirkvi. Via Media 
bola nemožná idea; ako som hovoril, stála „na jed-
nej nohe"; a, ak sa mal zachovať starý, výsledok mo-
jej polemiky, bolo treba ísť ďalej či jednou, či dru-
hou cestou. 
, Preto som zanechal,to staré stanovisko a postavil 
sa na iné; ale neurobil som tak naraz, ale ako som sa 
viac a viac presvedčoval o stave vecí. Jeruzalemské 
biskupstvo bolo konečným odsúdením)starej teórie 
o Vii Medii; od toho času bola. anglikánska8 cirkev 
v mojej mysli alebo nenormálnou časťou tej Jedinej 
Cirkvi, ktorej ,sa ; dostalo : prísľubov,' .alebo aspoň 
,v abnormálnom stave, a od tohto času som vravel 
odhodlane, ako som to urobil vo svojom proteste a 
ako som naozaj naznačil v svojom liste biskupovi 
z Oxfordu,., že: cirkev, ktorej i som členom, nemá' na 
mňa nárok, okrem pod: tou podmienkou, že' je .súčas-
ťou Jedného Katolíckeho Spoločenstva a že túto 
podmienku treba ,maťivždy na mysli, ako 'praktickú 
vec a že by ju bolo treba jasne dokázať. Všetko to 
nebolo v nesúhlase s mojím výrokom; že v tom čase 
som vôbec nepomýšľal opustiť Cirkev, lebo som po-
ciťoval niektoré z mojich starých námietok proti Rí-
mu práve tak silne ako vždy. Nemal som práva, í ne-. 

U Obrana svojho života 
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mal som dovolenia konať proti svojmu svedomiu. 
To bolo vyššie pravidlo než akýkoľvek argument 
o znakoch cirkvi. 

V týchto okolnostiach som sa obrátil o ochranu 
t znaku svätosti s úmyslom ukázať, že máme aspoň 
jeden z potrebných znakov tak určite ako Rímska 
cirkev; alebo aspoň bez pristúpenia k porovnaniam, 
že jej máme v takom postačujúcom smysle, že nás 
smieri s naším postavením a že poskytne plnú zréj-
mosť a jasný smer v ohľade praktickej povinnosti. 
Mali sme znak života^ — nie akýkoľvek druh života, 
ktorý mohol prísť len priamo shora. Vo svojom člán-
ku v British Critic z jan. 1840, na ktorý som tak často 
poukazoval, (pred časom 90. Traktátu), som povedal 
o anglikánskej cirkvi, že „má znamenie vlastníctva, 
znamenie voľnosti od střanníckych titulov, znamenie 
života, — tuhého a silného života; má starý pôvod, 
nezlomnú postupnosť, shodu v doktríne so Starou, 
cirkvou". Hneď ďalej vravím o svätosti: „Nech nás 
teraz akokoľvek veľmi udávajú, rímski katolíci ako 
rozkolníckych, nemohli by "nám odporovať, keby 
anglikánske spoločenstvo málo len ten jediný znak 
cirkvi na sebe — svätosť. Cirkev toho dňa (4. storoŕ , 
čie) nemohla odporovať Meletiovi; on priamo' pre-,/ 
mohol svojich nepriateľov svojou pokorou a ' svä-
tosťou, ktorá dojala najžiarlivejších z nich." A po-
kračujem: • „My skoro spokojne vravíme romanis-
tom,; nepočítajte nás ešte za vetvu katolíckej cirkvi, 
hoci, by .sme aj boli vetvou, dokiaľ nie sme ako vet-
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va, predpokladajúc, že, keď naozaj budeme podobní 
v e t v e , potom budete súhlasiť, aby ste nás uznali", 
atď. A tak som bol privedený v tom článku k tomu 
ostrému útoku proti anglickým katolíkom pre ich 
nedostatky, čo: sa týka tohto znaku, dobrú, čiastku 
z čoho som už citoval na inom mieste. Tu vravím 
o svojom veľkom pohoršení! nad ich politickým, so-
ciálnymi a polemickým zamerením; a toto bol druhý 
dôvod, prečo: som sa utiekol k znaku svätosti, lebo 
ma odviedol od potreby urobiť nejaký útok proti 
doktrínam Rímskej cirkvi, ba viac,ľ od uvažovania 
o jej ľudových názoroch, a priviedol ma na ,základ, 
na ktorom som cítil,: že neurobím chybu; lebo, čo je 
vyšším vodcom pre nás , v špekulácii a v praxi než 
to povedomie správneho a chybného, pravdy a kla-
mú, než tie pocity toho, čo je dôstojné, súhlasné a 
vznešené, ktoré náš Tvorca spravil časťou našej pô-
vodnej povahy? Preto som cítil, že nemôžem schy-
biť pri útoku na i to,v<o] čom som sa nazdával, že je 
skutkom, — na nesvedomitosť, klam a pletichárske-
ho ducha agentov a zástupcov Ríma. 

Tento poukaz , na svätosť ako na' pravú skúšku 
cirkvi som mal stále na mysli pri tom, čo som napí-
sal v súvislosti s 90. Traktátom. Vravím v jeho Úvo-
de: „Pisateľ nemôže byť nikdy, strannícky, aby na-
nútil názory alebo i závery--jednej, školy druhému; 
náboženské zmeny by maly byť činom celého spolo-
čenstva. Nič dobrého .nemôže'vzísť zo zmeny, ktorá 
nie je vývojom citov, vzrastajúcich voľne ;a pokoj-
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ne v hrudi celého spoločenstva; každú zmenu v ná-
boženstve „musí doprevádzať hlboká ľútosť"; zmeny 
„musia byť" „živené vo vzájomnej láske; nemôže-
me súhlasiť bez nadprirodzeného vplyvu"; musíme 
prísť „spolu k Bohu, aby sme urobili pre seba, čo 
nemôžeme urobiť pre seba' samých". Vo svojom lis-
te biskupovi som vravel: „Postavil som sa proti po-
kynom, aby; sa uvažovalo o rozdieloch medzi námi 
a cudzími cirkvami so zreteľom na ich úpravu". 
(Myslel som na spôsob vyjednávania, konferencie, 
agitácie, alebo podobne.) „Máme prácu so sebou,— 
aby sme sa urobili svätejšími, sebazapiérajúcejšími, 
primitívnejšími, hodnějšími svojho vysokého posla-
nia. Dychtiť po vyrovnaní rozdielov znamená začať 
na* konci. Politické smierenia šú len vonkajšie a du-
té ä klamlivé. A, dokiaľ sa rímski katolíci nezrieknu 
politických úsilí a vo svojich verejných opatreniach 
neprejavia svetlo svätosti a t pravdy, neprestajná 
vojna je . našou jedinou výhliadkou". Podľa tejto" 
teórie je náboženský celok vtedy časťou Jedinej 
Katolíckej a Apoštolskej Cirkvi, ak má následnosť 
a vierovyznanie i apoštolov \ so znakom svätosti ži-
vota; a je mnoho v takomto náhľade, aby sa uplatnil 
pred j jasným rozumom a praktickými vlastnosťami 
Angličana. Ale s udalosťami, ktoré nasledovály po 
90. ^Traktáte,1 posunul šom svoju teóriu na nižšiu 
plochu. Čó sa mohlo povedať na obranu, kéď bisku-
pi á ľudia mojej cirkvi nielenže netrpeli, ale na-
ozaj odvrhli primitívnu katolícku doktrínu :a pokú-
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£aii sa vyhodiť zo svojho spoločenstva každého, kto 
ju zastával? po obvineniach biskupov? po; jeruza-
lemskej „ošklivosti"? Dobre, mohlo sa to povedať; 
ale predsa nie je správne, že sme neboli ničím: ne-
mohli sme byť tak, ako keby sme nikdy neboli' bý-
vali cirkvou; boli sme „Samaria". To; bola teda í tá 
nižšia základňa, na ktorej som saumiestil ja a vše-
tci, ktorí cítili so mnou na konci r. 1841; ,, 

Predniesť tento názor bolo cieľom štyroch kázni, 
kázaných v chráme sv. Márie-v decembri toho ro-
ku. Dosial som rozrušujúce .námety dňa neuviedol 
na kazateľnicu, pri tejto ; príležitosti som však tak 
urobil. Urobil som tak, lebo chvíľa doliehala; bol tu 
veľký zmätok myslí medzi nami pre tie isté; udalosti, 
ktoré mňa poplietly. , Zvláštnou úzkosťou, veľmi 
zrejmou, ktorá sa ma teraz zmocňovala, bola tá, 
že čo je „jednému človeku; potravou, 'je idruhému 
človekovi otravou". Povedal som aj o 90. rTraktáte: 

;„Bol určený pre jednu skupinu osôb, a druhá skupi-
na ho použila a komentovala"; eštesviac bolo prav-
dou teraz, , že čokoľvek napíšem! na službu tým, 
o,ktorých som vedel, že majú zmätok v mysli, stane 
sa to na jednej strane predmetom podozrenia' a oho-
várania v ústach mojich protivníkov a predmetom 
skľúčenosti a prekvapenia pre tých na druhej stra-
ne, ktorí nemali vôbec nijakých-ťažkostí, viery. Pre-' 
to,! keď' som ku koncu r: 1843 uverejnil tieto - štyri 
kázne, - uviedol som ;ich;S; odporúčaním/ aby, ich ' ne-
čítal nikto, kto ich nepotrebuje. Ale < v skutočnosti 
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bolo pôsobivé odsúdenie 90. Traktátu, po ktorom sa 
zdalo, že celé nebezpečenstvo je prekonané, ne-
smiernym sklamaním a skúškou. Môj protest aj 
proti jeruzalemskému biskupstvu bol nevyhnutel-
nou príčinou rozruchu v prípade mnohých, alé aj 
ich to upokojilo, lebo sám fakt protestu bol vyslo-
bodením pre ich nepokoj.; A tak čo sa týka štyroch 
kázní, o ktorých hovorím, hoci uznaly otvorene 
veľké pohoršenie, ktoré spôsobilý najnovšie cirkev-
né počiny, predsa: sa len mohlo zároveň o nich vra-

!vieť, že poskytovaly rozmnoženým neporiadkom" a 
nedostatkom anglikánskej cirkvi akési miesto v zja-
venej dišpenzácii, intelektuálne postavenie v; pole-
mike a vážnosť veľkého princípu, aby si ho zmäte-
né mysle vzaly a užívaly ho, ktorý ich mohol učiť 
spoznať svoju vlastnú pevnosť a smiériť sa so sebou 
a który mohol pohltiť v sebe a vysiišiť množstvo ich 
reptaní, nespokojností, pochýb a vypytóvaní, ä viesť 
ich k pokorným, vďačným a pokojným myšlienkam; 
— a to bol účinok, aký to určite vykonalo na mňa. 

Stanoviskom týchto kázní je, ' že i pri prísnom 
ráze židovského zákona; i pri formálnej ä doslov-
nej sile jeho predpisov a zjavnom rozkole a hor-
com než rozkole desiatich kmeňov božská ' milosť 
ich;: vo1 fskutočnosti ; predsa uznávala ža ľud; že 
veľkí proroci; Eliáš a Elizeus, boli "poslaní k nim, a 
nielen ták, ale poslaní, aby im kázali ä ich napra-
vili bez akéhokoľvek naznačenia, že sa musia smié-
riť s rodom Dávidovým a s Áronským kňažstvom 
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alebo ísť pokoriť sa do Jeruzalema. Neboli v cirkvi, 
ale mali prostriedky milosti a nádej na-prijatie u 
svojho Stvoriteľa. Aplikácia tohto všetkého na an-
glikánsku cirkev bola okamžitá; — či človek mohol 
vykonávať kňazské funkcie v tých okolnostiach, ale-
bo nie, nemohlo sa jasne vyjaviť, hoci treba pripo-
menúť, že Anglicko malo apoštolské kňažstvo, za-
tiaľ čo, Izrael kňažstva vôbec nemal; alé natoľko 
bolo jasné, že tu nebola nijaká výzva na anglikána, 
aby opustil svoju cirkev pre Rím, hoci neveril, že 
jeho vlastná je časťou Jedinej cirkvi: — a pretó, 
keďže bolo faktom, že kráľovstvo Izraela bolo od-
rezané od chrámu, predsa jeho poddaní, ani v množ-
stve, árii ako jednotlivci, ani ako množstvá na Vrchu 
Karmel! ani Sunammit a< jej domácnosť nemali svá-
renú nijakú vládu, hoci ša odohraly pred nimi zá-
zraky, aby sa odpútali ód svojho ľudu a podrobili 
sa Jude.* 

Je jasné, že takáto teória, či boly znaky božskej 
prítomnosti' a života v anglikánskej cirkvi dostaču-
júce, aby dokázaly, že je to v spolku naozaj tak, ale-
bo či leri dostačujúcej aby dokázaly, že aspoň poží-
va zvláštnych a' nevyjednaných* milostí, nielenže 
snížila svoju hladinu v náboženskom stanovisku, ale 
sošlabila svoju polemickú žáklädňu. Jej vlastná no-

* Kedže • nepíšem polemicky, chcem tu len poznamenat 
o tom argumente, že je velký rozdiel medzi rozkazom, ktorý 
zahrnuje fyzické podmienky, a rozkazom, ktorý je mravný. 
Ist.do Jeruzalema bolo vecou tela, nie duše. 
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vota ju urobila podozrivou; a nebolo tu nijakej zá-
ruky, že pochod klesania by nemohol pokračovať a 
že by nemohol skončiť potopením sa.h 

Povedať, že Änglicko nemá pravdu, znamenalo 
naozaj pre mnohé mysle dokonca povedať, že Rím 
má pravdu; a nijaké etické rozumovanie nemohlo 
v ich prípade premôcť argument z predpisu a autori-
ty. Na túto námietku .som mohol len , odpovedať, že 
som si neurobil svoje okolnosti. ;Plne som uznával 
silu a účinnosť pravej anglikánskej teórie t a že to 
bol skoro dôkaz proti dišputantom Ríma; ale predsa 
mala, ako 'Achilles,1 zranitelné miesto a želsv. Lev 
to zistil za mňa'a že som ja za to nemohol; že keby 
to nebolo pre skutočnosť, teória by bola naozaj vel-
ká; nebolo by jej možné odporovať, keby len bola 
pravdivá. Keď som sa stal katolíkom, vydavatel ma-
gazína, : ktorý ma v 'predošlých dňoch na moje^ roz-
horčenie bol obvinil, že sa prikláňam k Rímu," mi na-
jpísal, aby sa opýtal, kto z dvoch máteraz pravdu: 
on alebo ja? Odpovedal -som mu. listom,' z ktorého 
časť tu vkladám, keďže poslúži ako rozlúčka s vel-
kou teóriou, ktorá je'taká pekná napohľad, tak'ťaž-
ko dokázateľná a ktorá má tak málo nádeje, aby pô-
sobila. ' 
v „8. novembra 1845. Nemyslím, vôbec nie viac, 
než som myslel, že anglikánske princípy, ktoré som 
zastával v čase, o ktorom sa zmieňujete, ma viedly 
k Rímskej cirkvi. Ak • musím ; presne stanoviť,: čo 
myslím pod .Anglikánskym princípom', povedal by 
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j L , ^ napr. berúc starobylost, nie jestvujúcu cirkev, 
ako' veštbu pravdy, a vyznávajúc, že Apoštolská 
následnosf je dostatočnou zárukou pre sviatostnú 
milosť, bez jednoty s krestanskou cirkvou naprieč 
svetom. Myslím, že sú tieto predsa len najpevnej-
ším, najsilnejším dôvodom proti Rímu, to jest, ak 
ich možno vyznávat. 'Mnohí ich vyznávali, a možno 
ich omnoho ťažšie vyvrátiť v Rímskej polemike než 
d ô v o d y niektorého iného náboženského celku. . 

„Pre seba som zistil, že ich nemôžem vyznávať. 
Odvtedy, čo som začal upodozrievať ich nepevnosť, 
prestal som ich vynášať na-verejnosť.'Keď som si 
bol načisto istý o ich nepevnosti; vzdal som sa svoj-
ho kňazského dôchodku. Keď som* mal plnú dôve-
ru, že Rímska cirkev: je ' jedinou ; pravou cirkvou, 
pripojil som sa k nej.; Stále. som cítil,1 že/ teologia 
biskupa Bulla je jedinou teologiou, na ktorej môže 
anglická cirkev stáť; .Cítil ; som, že 1 opozícia proti 
Rímskej cirkvi je častou tej .teologie; a že ten, kto-
nemohol , protestovať [proti5 c Rímskej , cirkvi, . nebol 
pravým teologom v > anglickej cirkvi, r Nikdy som 
nevravel, ani som sa nepokúsil vravieť, že by kto-
koľvek v úrade ; y anglickej cirkvi, či biskup, alebo 
ten, čo užíva cirkevných statkov, mohol byť ináč 
než ;v nepriateľstve proti Rímskej cirkyi.";; ' , 

Via Media potom zmizla' navždy: a nová teória, 
utvorená ^vyslovene pre tú príležitosť,; zaujala jej 
miesto. Páčil sa mi môj názor. 13; dec. 1841 som pí-
sal 'jednému dôvernému priateľovi: „Myslím,, že 'mi 
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dáš za pravdu, Carissime, a nebudeš podceňovať si-
lu pocitov, ktoré priťahujú niekoho (k Rímu), a 
predsa je mi celkom jasné, že mám ̂ povinnosť zostať 
tam, kde som; naozaj, omnoho jasnejšie," než bolo 
nejaký čas predtým. Ak nie je to smelosť vravieť, 
mám . . . omnoho určitější názor o sľúbenej f vnútor-
nej prítomnosti Kristovej v nás V sviatostiach teraz, 
čo sa odstraňujú vonkajšie známky toho. A som 
spokojný, že som s Mojžišom na púští alebo s Eliá-
šom, vypovedaným z chrámu. Vravím to, uvádza-
júc veci pri najsilnejšom".' Ale moji priatelia z ú-
miernenej Apoštolskej strany, ktorí boli .mojimi 
priateľmi pre tú istú príčinu, že som.bol tak umier-
nený a v minulosti hlavným tónom sám /anglikán, 
ktorí sa zastávali 90. Traktátu'čiastočné'z viery vo 
mňa a určite z veľkodušného a láskavého cítenia, 
a tak sa delili o ohováranie^ktoré im vôbec nepatri-
lo, boli, prirodzene, prekvapení a urazeni pri neoby-
čájnej a, ako sa tb im (zdálo, při bujnej línii argu-
mentu, ktorá úvrhla; celú polemiků v zmätok, spra-
vila neúčinnými moje predošlé zásady a dosadila, 
ako by sa nazdávali, akési metodistické sámopozo-
rovanie. predovšetkým' odporné - mojej povahe aj 
mojim minulým ,»vyznaniam, namiesto prostých a 
poctivých znamení božského poslania v anglikán-
skej cirkvi/ Nemohli povedať, kam sa uberám; a 
ešte viac sa nahnevali^ keď som chcel pokladať 
prijatie 90. Traktátu verejnosťou a biskupmi za tak 
vážnu vec á keď som prevrátil to, čo pokladali za 
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é náznaky „možnosti", a keď1 som nevravel 
jednoducho: „Anglikánom sóin ša narodil, a ako an-
glikán chcem zomrieť". 'Jéden z- mojich dôverných 
priateľov, ktorý bol na vidieku na Vianoce r. 1841/ 
42, mi oznámil pocit, aký prevládal o mne; a ako 
som sa cítil ja voči nemu, vysvitne z nasledujúceho 
môjho listu, napísaného ako odpoveď: — „Oriél, 24. 
dec. 1841. — Carissimé, 'nemôžeš povedať, akým 
smutným ma urobila tvoja' zpráva ó Moberlym. Je-
ho náhľad o hriešnosti Tridentských výnosov je prá-
ve tak proti jednote cirkví, ako proti individuálnym 
konverziám. Aby som 'poveďal pravdu, nikdy som 
neskúmal tie výnosy s týmto úmyslom, a nemám 
nijaký náhľad; ale to je veľmi odlišné oď toho mať 
proti nim rozvážny náhľad. Nemohol' vari povedať, 
ktoré to sú? Nazdávam sa, že transsubstanciácia je 
jedným. A. B., hoci by nechcel, aby sa to opakovalo, 
nerozpakuje sa1 pri tom. Nemám L jasnú svoju myseľ. 
Moberly si musí pripomenúť, že" Paímer sa nazdáva, 
že ony všetky znesú katolícky výklad. Čo sa mňa 
týka, vidím to jediné, že u Otcov je neurčite viac 
toho, čo je proti 'nášmu vlastnému stavu' odcudze-
nia od kresťanstva, než proti Tridentským výnosom. 

„Jediná vec, ktorú si môžem myslieť ó tom (čo 
som bol mohol povedať), je tá, že tu boly osoby, kto-
ré, ak by sa naša cirkev oddala na kacírstvo, skôr, 
než aby mýslelý, že tu nikde ňiét cirkvi, by verily, 
že Rímska je cirkvou; a tak by na základe viery při-
jaly to, k čomu by nemohly ináč svoliť. Nazdávam.sa, 
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že by nebolo preňho nijakým uľahčením naliehať 
na okolnosť, že nejestvuje nijaké okamžité nebez-
pečenstvo. Za- jednotlivcov nemožno zrejme ručiť; 
ale nevážne by som musel smýšľať o tom človeku, 
ktorý by pre , dajaký výnos biskupov mal naraz za-
nechať cirkev. Nuž, berúc do úvahy, ako sa ducho-
venstvo naozaj polepšuje, berúc do úvahy, že tento 
pokrik: ich dokonca núti čítať Traktáty, či nie je 
možné, že po siedmych rokoch odteraz budeme vše-
tci v lepšom stave mysle, aby sme uvažovali o tých-
to veciach? a či ich,nemôžeme prenechať medzitým 
na vôľu Prozreteľnosti? Nemôžem veriť, že toto dielo 
bolo z človeka; Boh má právo na svoje'vlastné die-
lo,, aby robil s ním, čo On chce. Vari nemôžeme skú-
siť ponechať^ to v Jeho rukách, a byť spokojnými? 

. « .„Ak sa dozviete o Bartérovi niečo; čo vás vedie 
kr domnienke, že ho môžem oslobodiť listom, dajte 
mi vedieť. Pravda - je táto;—. naši dobrí .priatelia ne-
čítajú Otcov; súhlasia s nami pre zdravý smysel prí-
padu: potom, keď.Otcpvia, a my vravíme viac než 
ich zdravý, rozum, sú hrozne zaisiahnuti. 

i „Londýnsky biskup zavrhol - človeka, 1. že vy-
zná val' nejakú obetu. v prijímaní večere Pána (Eu-
charistia). ;2. Skutočnú prítomnosť. 3. 2e je milosť 
v kňazskom posvätení.* ; -

,'U^i * Nemôžem to dokázať pri; takejto vzdialenosti časovej; 
ale; nepovažujem za chybné uviesť; tu miesto, ktoré to obsa-
huje, kedže nepřičítám biskupovi nič, čó 'by svet považoval 
za pohanu, ale naopak,'čo by široké náboženské spoločenstvo 

.schvalovalo.' 
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JJ; „Sme si celkom istí, že biskupi nepostavia ne-
jaké dôrazné prehlásenia viery? je to vari ono, .čoho 
sa Moberly obáva? Prijal by ich Oxfordský biskup? 
Ak tak, bol by som zahnaný do Útočišťa pre Opu-
stených (Littlemore). Ale sľubujem Moberlymu, žé 
by som urobil, čo by som len mohol, aby som po-
chytal všetky nebezpečné osoby a hodil ich tam do 
väzenia.". ..•-..-.,v, . 

„Štedrý deň 1841. Celú t noc som sníval o Mo-
berlym. Či by on a jemu podobní, nemali vidieť, že 
je nerozumné, nepekné a prudké pýtať isa iných, čo 
urobíte v okolnostiach, ktoré nikdy nepřišly, ktoré 
nikdy neprídu? Prečo prinášať do tábora strach, po-
dozrenie a nejednotnosť o veciach; ktoré sú len in 
posse? Nech boly listy Barterove a iného priateľa 
prirodzené a akokoľvek nesmierne úctivé, -myslím, 
že zavinily veľké zlo. Hovorím:veľmi úprimné, keď 
vravím, že jestvujú veci, o ktorých ani neuvažujem, 
ani si neželám uvažovať/o nich; ále, keď sa ma pý-
tajú na ne desať ráz, nakoniec začnem o nich uva-
žovať. •/ • ; * . ' . ' , j 

! „Isteže nemieni povedať, že nič by, nemohlo od-
lúčiť človeka od anglickej J cirkvi,: napríklad jeho 
priznávajúci socinianizmus,85 alebo, to; í že' vyznáva 
S v. Eucharistiu v sociňiánskom smysle." Ale Ipovedal 
by, že nebolo správne uvažovať o takých veciach. 

: „Ďalej, naša vec sa (rozchádza) j s vecou Keno-
vou.86 Nehovoriac nič o poslednom biednom storočí, 
pre ktoré sme museli začal ód ďaleko nižšej hladiny 
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a s omnoho menej takým, čo bolo možno ušetřit, 
než mohol duchovný v 17. storočí, šíria sa teraz o-
tázky doktríny; uňho to bola otázka disciplíny. 

' „Nemôžem sa zbaviť myšlienky, že, ak by sme si 
uvedomili také hrozné udalosti, by sme sa ďaleko 
viac shodovali, než ako si teraz myslíme. Naozaj, 
je to možné (ľudsky vraviac), aby tí, čo majú na-
toľko rovnaké srdce, líšili sa' tak široko? Ale uva-
žujme o tom vzhľadom na iné možnosti. K ake/ ná-
boženskej obci by sme sa mohli pripojiť? Mohli by 
Škóti a Američania schvaľovať prítomnosť jej bis-
kupov á kongregácií v. Anglicku bez toho, že by si 
privodili výčitku schizmy, ak naozaj (a je to pravde-
podobné?) nežalovali na Angličanov ako na bludá-
rov? * .•-,..• 

r „Vari nie je toto čas podivných prozreteľností? 
vari nie je našou najistejšou cestou, bez toho, že by 
sme' ,sa dívali • na následky, konať - jednoducho deň 
čo deň, čo považujeme za správne? vari sa nemáme 
presvedčiť o tom, že ideme'zle, ak sa pokúsime vy-
značiť predtuchou smer božskej Prozreteľnosti? av; 

: „Vari naša celá bieda, ako cirkev, nevznikla 
z toho, že ľudia ,sa báli pohliadnuť ťažkostiam do 
tvári? Zakryli činy, keď ich mali oznámiť. Tu je ten 
dobrý chlapík, Worcester Palmer, -ktorý môže za-
bieliť Cirkevné Plnomocenstvo a'Jeruzalemské bis-: 
kupstvo. A čo je následok? 2e naša cirkev po sto-
ročia klesala vždy níž a níž, až kým dobrá časť jej 
nárokov a vyznaní je jednoduchými klamom, hoci 
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vinnostou urobiť z toho, čo sme obdržali, lo 
5ftíépšie, čo sa dá. Ale, hoci sme viazaní, urobiť, 
4o sa dá z podvodov iných ľudí, postarajme sa o to, 
a b y sme si nespôsobili nijaké vlastné. Najvernejší-
mi priateľmi našej cirkvi sú .tí, ktorí vravia smelo, 
keď jej vedúci idú chybne, a ktorí hovoria násled-
ky; a (aby sme hovorili katachresticky)87 íí najprav-
depodobnejšie zomrú v cirkvi, ktorí sú v týchto čier-
nych okolnostiach najviac pripravení zanechať j u. 

„A chcem pridať, že, berúc do úvahy stopy božej 
milos t i , ktoré nás obklopujú, veľmi dôverujem ale-
bo skôr spolieham sa (ak je správne tak vravieE), 
že naše modlitby a naže almužny vyjdú hore ako pa-
mätník pre.d Boha a že celý tento biedny zmätok 
smeruje k dobrému. 

„Nebuďme tedav bázliví a neviďme dopredu roz-
diely, keď súhlasíme v prítomnosti. 

„P. S. Myslimi; keď; sa priatelia (to -jesť extrém-
na strana) prenesú cez prvý zmätok svojej mysle a 
cez nasledujúce neurčité obavy, ktoré boly spôso-
bené novým -postojom biskupov a našimi pocitmi 
o tom, .uspokoja isa a budú mať zadosťučinenie. Uvi-
dia, že preháňali' veci. . .' Zrejmé, bolo by í bývalo 
chybné predtušiť,. aké by. boly i pocity človeka1 za ta-
kej trápnej príhody, akú spôsobili biskupi svojím 
obvinením —: tak sa mi to zdá ničiou chybou. Ani 
nie je podivuhodné, že1 iní" (umiernení ľudia) „sú 
postrašení" (to jest pri mojom Proteste, atď.) „ale 
mali by 'si^pripomenúť, že čím plnšia je úcta, ktorú 
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vzdávame biskupovi, tým prenikavejšie zbadáme 
kacírstvo v ňom. Motúz viaže a podrobuje si, až kým 
neuchopí. 

„Rozmýšľajúci ľudia by to boli uvideli, keby sa 
boli dívali tým smerom. Poslednej jari mi vyprával 
jeden veľmi vysoký duchovný o odpore proti môjmu 
biskupovi, o tom, ako sa pýtal na Kánony, podľa 
ktorých postupuje, atď.; ale tí, čo pestovali lojálne 
cítenie voči svojim predstaveným, sú najláskavej-
šími; služobníkmi alebo najhorlivejšími protestujú-
cimi. Keby sa: iní stali takými, keby duchovenstvo 
z Chesteru88 udalo kacírstvo svojho biskupa, konali 
by svoju povinnosť a zbavili by sa tak účasti, ktorú 
majú ináč .v každom možnom odpadnutí svojich bra-
tov. ,*H ' . 

„Deň sv. Štefana (26. dec.). Ako som znepoko-
jený! Bojím sa teraz, že poznámkaj ktorú som včera 
napísal, len zhorší veci tým, že odhalí primnoho. To 
je vždy moja veľká ťažkosť. 

„V prítomnom stave rozruchu na obidvoch stra-
nách pomýšľam; vynechať celkom svoje znovupo-
tvrdenie 90i čísla v svojom Predslove k VI. ; sväzku 
a chcem len povedať:; ,Keďže je v tomto čase mnoho 
falošných zvestí o ňom v obehu, dúfa, že jeho dob-
roprajní ci budú pokladať túto knihu za naznačenie 
jeho skutočných myšlienok a pocitov: tých, čo mu 
neželajú, ponecháva na ruku božiu, aby; ich priviedla 
k lepšiemu smýšľaniu v Jeho vlastnom čáseY Čo ho-
voríte k logike, úsudku' a správnosti toho?" 
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V nejakej vzdialenosti od Oxfordu žil jeden 
v e r m i starý priateľ, neskôr katolík, teraz už niekoľ-
ko rokov mŕtvy, ktorý mi asi voľačo povedal, ne-
viem čo, čo vyžadovalo priamu odpoveď; lebo som 
mu vyjavil, neviem, akými slovami, svoje hrozné 
podozrenie, až doteraz známe len dvom osobám,; čo 
sa týka môjho anglikanizmu, vari by som mohol 
vpadnúť do veci, že asi obidvaja sme von z cirkvi. 
Takto mi odpovedal, s dátom 29. jan. 1842: „Ne-
myslím, že som bol kedy tak ohromený nejakým 
oznámením, ktoré mi kedy podali, ako tvojím lis-
tom z tohto rána. Celkom ma to vysílilo . . . Môžem 
ti iba písať, hoci neviem, kde začať.. . Čím viac štu-
dujem Písmo, tým viac na mňa pôsobí, podobnosť 
medzi rímskym princípom v cirkvi a Babylonom sv. 
Jána .. . Som pripravený rmútiť sa, že som kedy na-
mieril svoje myšlienky na teologiu, ak je naozaj tak 
neistá, ako j sa zdajú tvoje pochyby naznačovať".. 

Kým moji starí a verní priatelia boli takto v roz-
pakoch pre mňa, nazdával som sa, že pociťovali 
nielen strach, ale aj bolesť, vidieť ma, že sa postup-
ne poddávam vplyvu iných, mladších ľudí, ktorí 
nemali svoje vlastné nároky na mňa a ktorých po-
vaha mysle: bola nepríbuzná mojej. Vznikla nová 
škola myšlienky, ako je zvyčajné v takých hnu-
tiach, a tlačila pôvodnú stranu Hnutia nabok a za-
ujímala jej miesto. Najprednejšou osobnosťou v nej 
bol človek elegantného ducha, klasickej mysle, 
zriedkavého talentu v literárnej kompozícii: —: pán 

1J Obrana svojho života 
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Oakeley. Nebol ďaleko od môjho vlastného vekuj 
dávno som ho poznal, hoci posledné roky nesídlil 
v Oxforde; a celkom nedávno použil mnohých zna-
menitých príležitostí, aby obnovil tú láskavosť, kto-
rú mi vždy preukazoval, keď sme boli obidvaja v an-
glikánskej cirkvi. Tón jeho mysle nebol nepodobný 
tomu, ktorý dal ráz začiatočnému Hnutiu; bol sko-
ro týpickým Oxforďanom a, nakoľko sa pamätám, 
ako v politických tak aj v cirkevných náhľadoch by 
bol býval jedného ducha s Orielskou stranou z ro-
kov 1826—1833. Ale neskoro vstúpil do Hnutia; ne-
poznal jeho prvé roky; a, začínajúc s novým výpa-
dom, bol zrejme zamiešaný medzi tú skupinu horli-
vých, bystrých, rozhodných myslí, ktoré začaly svoj 
katolícky život asi v tom istom čase ako on, ktorý 
nevedel nič o Vij Medii, ale počul mnoho o Ríme. 
Táto nová strana sa rýchle tvorila a vzrastala v Ox-
forde a mimo Oxfordu, a prihodilo sa tak súčasne 
s tým istým letom, keď som obdržal tak vážnu ranu 
na svoje cirkevné náhľady od štúdie monofyzitskej 
polemiky. Títo ľudia zasekli do pôvodného Hnutia 
v jednom uhle, vpadli naprieč do jeho myšlienkovej 
línie a potom začali otáčať vlastný smer tejto línie. 
Väčšinou to boli horliví náboženskí ľudia, s pravou 
starostlivosťou o svoje duše ako prvou zo všetkých 
vecí, s veľkou horlivosťou pre mňa, ale dávajúc 
v tom istom čase málo určitosti, ktorým smerom sa 
nakoniec otočia. Niektorí skutočne vytrvali v angli-
känizme, niektorí sa' stali katolíkmi a niektorí našli 
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očište v liberalizme. Nič nebolo jasnejšie vzhľa-
jjom na nich, než že ich bolo treba držať na poriad-
ku- a na mne, ktorý som mal toľko roboty s ich 
utváraním, jasne ležala táto povinnosť; a je rovna-
ko jasné z toho, čo som už povedal, že ja som bol 
práve tou osobou nad iné, ktorá sa nemohla toho 
podujať. Nejestvujú nijakí takí priatelia, ako starí 
priatelia; ale z tých starých priateľov mi málokto 
mohol pomôcť, málokto mi mohol rozumieť, mnohí 
sa hnevali na mňa, niektorí sa jedovali, lebo som 
rušil kompaktnú stranu, a niektorí, ako vec svedo-
mia, ma nemohli počúvať. Povedal som trpko, „od-
hadzujete ma k iným, či chcem, alebo nie". Ale mal 
som ešte dobrých a verných priateľov starého dru-
hu okolo seba, v Oxforde a aj mimo Oxfordu. Ale 
na druhej-strane, hoci som ani nemal tak ráči osoby, 
ani metódy myslenia, ktoré prislúchaly k tejto no-
vej škole, okrem dvoch alebo troch ľudí, ako by 
zo starej skupiny, hoci, som nemohol dôverovať 
v ich vytrvalosť cieľa, lebo ako roj múch mohli prísť 
a ísť a nakoniec sa rozdeliť a roztrúsiť sa, predsa 
som mar hlbokú sympatiu pre ich cieľ a pre smer 
ich cesty i napriek svojim starým priateľom, na-
priek svojim doživotným predsudkom. I pri svojich 
hlbokovsiaklych strachoch pred Rímom a i pri roz-
hodnutí svojho rozumu a svedomia proti jej zvyk-
lostiam, i pri svojej; příchylnosti k Oxfordu a Orie-
lu mal som predsa tajnú túživú lásku k Rímu, k mat-
ke anglikánskeho kresťanstva a mal som pravú • 
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zbožnú oddanosť k matke Božej, v ktorej kolégiu 
som žil, pri ktorej oltári som slúžil a ktorej 
nepoškvrnenú čistotu som v jednej zo svojich 
kázni veľmi vychvaľoval. Ä bolo to povedomie 
tejto šikmej plochy vo mne, ak sa to má tak 
nazvať, čo spôsobilo, že som tak vážne kázal 
proti nebezpečenstvu dať sa zkviaf ; svojou-(Sympa-
tiou, skôr než svojím rozumom, do náboženského 
výskumu.'Ba viac,'členovia tejto novej školy vzhlia-
dali .ku mne, ako som povedal, preukazovali mi pra-
vú láskavosť, naozáj ma mali radi a' pomáhali mi 
v ťažkosti, keď iní odišli,-a za toto všetko som bol 
povďačný; ba mnohí z nich boli sami v tiesni a v tej 
istej loďke so mnou, a to, bol ďalší dôvod .sympatie 

, medzi nami; a t a k sá stalo, že, keď nová škola mo-
hutnela v sile a prišla do kolízie so starou, nemal 
som srdce, nie viac než sily, odohnať ich; bol som 
vó veľkom zmätku, a 'sotva som vedel, kde stojím; 
pridal som sa na ich stranu; a keď som chcel mať 
pokoj a ticho, musel som sa otvorene vyjadriť, a pri-
vodil som si: od niektorých ľudí obvinenie zo sla-
bosti a z tajomnosti, vykrúcania a ž tajného postu-
povania od väčšiny. 

Nuž, chcem, tu otvorene povedať, že tento 
druh obvinenia je vecou, s ktorou sa nemôžem prí-
slušne vyporiadať, lebo si ju ' nemôžem náležíte 
predstaviť. Nemal som nikdy nijaké podozrenie o 
svojej poctivosti; a; keď ľudia vravia,, žé som bol 
nepoctivý, nemôžem uchopiť obvinenie ako jasnú 
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vu, s akou sa možno stretnúť v, súboji. Ak by 
j nejaký človek povedal: „Toho dňa a pred tými 

ľuďmi ste vraveli, že vec je biela, keď bola čierna", 
chápem veľmi dobre, čo sa povedalo a môžem sa 
pustiť dokázať alibi alebo vysvetliť omyl; alebo, ak 
by mi niekto povedal: „Pokúsili ste sa pretiahnuť 
ma na svoju stranu, zamýšľajúc vziať ma so sebou 
do Ríma, ale nepodarilo sa vám to", môžem ho 
usvedčiť zo lži a vydať svoje vlastné uistenie, práve 
také pevné a presné ako jeho, že nie od toho času, 
čo som bol prvý raz zmätený, pokúsil som sa kedy 
získať niekoho pre seba alebo, pre svoje romanizu-
júce náhľady, a že je to len jeho vlastná bláznivá 
fantázia/ ktorá splodila v ňom, takú, myšlienku: ale 
moja predstavivosť si nevie dať rady v prítomnosti 
tých' neurčitých obvinení, ktoré sa- obyčajne vy-
niesly proti mne, obvinenia, ktoré sú utvorené z do-
jmov, dorozumení, úsudkov, < dopočutí a domnienok. 
Podľa toho sa ani'nepokúsim o to, lebo, robiac tak, 
rozdeľoval by som rany; vo vzduchu; o čo sa pokú-
sim, je podať, čo viem o sebe a na čo sa pamätám 
a prenechám iným aplikovať to. ; . • . • . 

Zatiaľ, čo som mal dôveru vo Viu Mediu a som 
myslel, že ju nič nemôže zvrátiť, nedbal som posta-
viť veľké princípy, o ktorých som vedel, že pôjdu 
ďalej, než sa všeobecne , zbadalo. Nazdával som sa, 
že, aby sa Via Media dala urobiť konkrétnou a pod-
statnou, musí byť omnoho viac,, než bola" v náčrte; 
že anglická cirkev musí; mať ceremoniál, rituál a 
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plnosť doktríny a zbožnej vrúcnosti, ktorú nemala 
v prítomnosti, ak sa malá pretekať s rímskou cirk-
vou s nejakou výhliadkou na úspech. Také prídavky 
by ju neoddialily od jej vlastnej základne, ale by 
ju len posilnily a okrášlily: táké'by boly napríklad 
bratstvá, zvláštne pobožnosti, úcta k Mátke Božej, 
modlitby za mŕtvych, • krásne kostolý, bohaté ofery 
pre ne a v nich, kláštorné domy a mnoho iných 
zvyklostí a ustánóvizní, o ktorých som hovorieval, 
že prináležia nám práve tak ako Rímu, hoci Rím si 
ich privlastnil a chvastal sa nimi, pretože sme si 
ich nechali uklznuť. Zásada, na ktorej sa to všetko 
točilo, je vyslovená v jednom z listov, ktoré soni 
uverejnil pri príležitosti 90 Traktátu. „Vek sá po-
hybuje", vravel som, k niečomu; a ňä velké nešťa-
stie jedinou náboženskou obcou medzi nami, ktorá 
ciď niekoľkých rokov praktický vlastní toto voľačo, 
je Rímska! cirkev. Ona jediná, "uprostred všetkých 
tých bludov a zla svojho praktického systému, da-
la voľný priebeh pocitom bázne, záhady, něžnost;, 
zbožnosti, úcty a iným pocitom, ktoré možno predo-
všetkým nazvať katolíckymi. Otázka' je téda tá, či 
ša ich vzdáme v prospech Rímskej cirkvi, alebo si 
ich budeme pre seba nárokovať.'.! Ale, ak sa ich 
naozaj vzdáme, musíme'sa zriecť aj ľudí, ktorí ich 
prechovávajú. Musíme alebo svoíiť zrieknuť sa ľúdí, 
alebo pripustiť ich zásady". S týmito'pocitmi o tvo-
rene pripúšťam, že zatiaľ, čo som jednoducho praco-
val v záujme anglikánskej cirkvi, a hoci šom zistil, 
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staviam zásady na jej obranu, vôbec som sa ne-
•Jtaral o to, ktorá zásada išla ponad tú zvláštnu obra-
nu, ktorú pokladali bezvýznamní ľudia za doko-
n a l o s ť , hoci som skončil v utváraní akejsi obrany, 
ktorú by mohli nazvať revolúciou, kým ja som ju 
p o k l a d a l za obnovenie. Na objasnenie by som takto 
mohol rozprávať o „Spoločenstve svätých" takým 
spôsobom (hoci sa nepamätám, že som tak robil); 
aký mohol viesť k zbožnej úcte voči Matke Božej a 
svätým na jednej strane a k modlitbám za mŕtvych 
ná druhej. V zázname z roku 1844 alebo 1845 takto 
vravím o tejto veci: „Ak cirkev nie je obhajovaná 
na základoch ustanovizne, musí byť obhajovaná na 
zásadách, ktoré siahajú ďaleko za ich bezprostredný 
účel. Niekedy som videl tieto ďalšie výsledky, nie-
kedy nie. Hoci som ich videl, nevravel som nieke-
dy, že som ich videl dotiaľ, dokiaľ som myslel, že 
nesúhlasia nie s našou cirkvou, ale len s jestvujú-
cimi názormi, nebol som neochotný vtlačiť pravdy 
do našej cirkvi, o ktorých som myslel; že majú prá-
vo tam byť." ; 

K tak mnohému sa priznávam; a nepriznávam sa, 
jednoducho popieram, že som kedy povedal voľačo, 
čo tajne smerovalo proti anglikánskej cirkvi, aby 
to iní prijali nerozmyslene, zatiaľ čo ja som to po-
znal. Bola to naozaj jedna z mojich veľkých ťažko-
stí a príčin zdržanlivosti, že som postupom času 
v zásadách, ktoré som poctivo, kázal ako by angli-
kánske, nakoniec spoznal závery, priaznivé Rím-
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skej cirkvi. Zrejme/ nerád šom to priznal; a, keď sa 
ma na to pýtali, bol .som preto v rozpakoch. Prvot-
ným'príkladom toho bolo odvolanie sa na staroby-
losť; sv. Lev zvrátil podia môjho úsudku jej silu 
v" osobitnom argumente pre anglikanizmus; predsa 
som sa len oddal starobylosti spolu š celou angli-
kánskou školou; čo som mal vtedy povedať, ak bys-
tré mysle nástojily na jej takejto alebo onej apliká; 
cii proti Vii Médií? bolo nemožné, áby sa v takých 
okolnostiach mohla dať nejaká odpoveď, ktorá je 
neuspokojivá', alebo použiť nejaké správanie, ktoré 
nie je tajomné. Ďalej, v tom, čo som písal, išiel som 
niekedy práve tak ďaleko, ako som videl, á práve 
tak ťažko som mohol povedať viac, ňež šom mohol 
vidieť, čo je "pod horizontom; a preto,: k e ď s a má 
pýtali na následky toho, čo som vravel, nemohol 
sôm im dať ni j akú b dpo ve ď.! Dale j, keď sa ma nie-
kedy pýtali, či určité závery nevyplývajú'z určitej 
zásady, nebol bý som mohol povedať vo chvíli, pre-
dovšetkým, ak by vec bola komplikovaná, a pre tú 
príčinu, ak nie pre inú, lebo je veľký rozdiel medzi 
záverom v abstraktne a záverom v konkrétne, a- pre-
to' konklúzia môže byť vskutku upravená konklú1 

ziôu z néjakéj protivnej zásady. Alebo sa mohlo tak 
stať/že som bol jednoducho popletený vlastnou jas-
nosťou logiky, ktorá mi bola podávaná; a tak som 
schválil konklúzie, ktoré naozaj neboly moje; a kéď 
sá vrátila zpráva ó týchto konklúziách ku mne okľu-
kou cez nich, musel som ich odvolať, a potom ďalej 
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možno nerád videl ľudí, poplašených alebo po-
horšených néciteľnými logickými závermi, ktoré by 
sa ich áeboly dotkly až do dňa ich smrti, keby ich 
neboli prinútili zjesť ich. A potom som cítil celkom 
silu maximy sv. Ambróza: „Non in dialectica com-
placuit Deo salvum facere populum suum"; (Boh 
nechcel urobiť'šťastným svoj ľud v dialektike); — 
mal som veľký "odpor proti papierovej logike. Čo 
sa1 mňa týka, nebola to logika, ktorá ma niesla do-
predu; práve tak by mohol niekto povedať, že ortuť 
v barometri mení počasie. Je to konkrétna bytosť, 
ktorá rozumuje; prejdime niekoľko rokov, á nachá-
dzam svoju myseľ na novom mieste; ako? celý člo-
vek sä hýbe; papierová logika je len záznamom 
o tom. Celá logika sveta by nebola spôsobila, aby 
som sa rýchlejšie pohyboval k! Rímu, než ako to 
urobila; rovnako by ste mohli povedať, že som do-
spel na koniec svojej cesty, pretože vidím'obecný 
kostol pred sebou, ako by ste sa mohli odvážiť tvr-
diť, že míle, cez ktoré musela prejsť moja duša,prv, 
než sä dostala k Rímu, by mohly byť zničené, i ke-
by som bol mal nejaký ďaleko jasnejší náhľad, než 
aký som mal vtedy, že Rím je mojím posledným ur-
čením. Veľké činy potrebujú čas. Toto som aspioň 
cítil vo svojom vlastnom prípade; a preto prísť ku 
mne s metódami logiky malo v sebe povahu provo-
kácie, a, hoci nemyslím, že som to kedy ukázal, uro-
bilo ma: to !akosi indiferentným k tomu, ako sa s nimi 
vyporádúväm, a vari má viedlo, ako prostriedok u-
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ľahčiť svojej netrpezlivosti, k tomu, aby som bol 
tajomný a nevecný alebo aby som ustúpil, lebo som 
nemohol odporovať. A ešte väčším znepokojením 
než tieto logické zmätky, holo uvedenie logiky do 
každej veci akéhokoľvek druhu, totiž natoľko, na-
koľko sa to stalo. Pamätám sa, že prv, než som bol 
v Orieli, jeden známy mi povedal, že „verejná 
miestnosť v Orieli smrdí po logike". Človéku sa to 
vôbec nepáči, keď sa nazdávajú, že poézia, výreč-
nosť alebo zbožnosť je hlavne určená, aby kŕmila 
sylogizmy. Nuž, vraviac toto všetko, nevravím nič 
proti hlbokej zbožnosti a vážnosti, ktoré charakte-
rizovaly tento druhý stupeň Hnutia, v ktorom som 
mal taký význačný podiel. Pozoroval som, že táto 
fáza mala tendenciu popliesť a povaliť ma a že mie-
sto toho, aby som hovoril, ako som bol mal, akýmsi 
vážnym spôsobom, dával som, nakoľko viem, odpo-
vede naslepo, ktoré viedly k tomu, že som sa zdal 
tajomným alebo nedôsledným. 

Vytiahol som dva listy z tohto obdobia, ktoré do 
určitej miery ilustrujú, čo som vravel. Prvé je, čo 
som povedal biskupovi z Oxfordu pri príležitosti 
90. Traktátu: „20. marca 1841. Nikto nemôže vstú-
piť do moje j situácie okrem mňa. Vidím mnoho mys-
lí, pôsobiacich v rôznych smeroch a množstvo zásad 
s rozmnoženými zamereniami; konám, ako najlep-
šie viem. Úprimne myslím, že veci by sa neboly 
vy ví jaly, lepšie pre cirkev, keby som nebol nikdy pí-
sal. A ak píšem, mám výber-.ťažkostí., Tým, čo 
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jevstupujú do týchto ťažkostí, je ľahké vravieť: 
Mal by povedať toto a nehovoriť ono'/ale veci sú 
podivne spojené dohromady, a nemôžem byť, alebo 
gkôr nechcel by som byť nečestný. Keď sa m a ' a j 
osoby pýtajú, musím v mnohých prípadoch 'podať 
náhľad , alebo sa zdám lstivým. Byť ticho, vyzerá ako 
lesť. A nemám rád, keď sa ľudia radia' so mnou ale-
bo ma1 rešpektujú, keďže myslím o svojich náhľa-
doch rozdielne od toho, čo viem o nich, že sú. 
A (aby som opäť užil príslovia): Čo je jednému člo-
veku potravou, je druhému človeku otravou. Vše-
tky tieto veci robia moju situáciu veľmi ťažkou. 
Ale že v nejaký čas musí vzniknúť kolízia medzi 
členmi cirkvi protivných pocitov, toho som si bol 
dávno vedomý. Čas a spôsob boly v ruke Prozreteľ-
nosti! nezamýšľam vylúčiť svoje vlastné nedokona-
losti pri prevedení toho; ale ešte vždy sa cítim po-
vinnými pokladať Traktát za potrebný. 

„Dr. Pusey mi ukázal listy, ktoré dostal od váš-
ho Lordstva. Veľmi túžim povedať v tlači;niečo, čo 
môžem poctivo povedať, aby som odstránil klamné 
dojmy, /stvorené Traktátom." ••••;•:, 

Druhý je časťou záznamov listu, ktorý som po-
slal Dr. Puseymu nasledujúceho roku: „16.; októbra 
1842. Čo sa týka toho, že sa úplne shodujem s A. B., 
nepoznám medzí svojich vlastných náhľadov. Ak A. 
B. vraví, že to alebo ono je vývinom z toho, čo som 
vravel ja, nemôžem povedať Ano alebo Nie. Je to 
pravdepodobné, môže to byť pravda. Zrejme, fakt, 
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že Rímska cirkev sa tak vyvinula a udržala, pridá-
va veľkú váhu predchádzajúcej pravdepodobnosti. 
Nemôžem tvrdiť, že to nie je pravda; ale nemôžem 
si to privlastniť s tým bystrým vnímaním, ktoré ma-
jú 'niektorí ľudia. Je mi obťažovaním nútiť ma nad 
to, čo môžem z čistá prijať". 

Bol tu ešte iný prameň zmätku, ktorým som bol 
v tom čase obklopený a o ktorého zdržanlivosti a 
tajomnosti mi dal dôkaz. Po 90. Traktáte ma pro-
testantský svet nechcel nechať osamote; prenasle-
dovali ma vo verejných časopisoch do Littlemore. 
Roznášaly sa- o mne zvesti každého druhu. „Impri-
mis, prečo som vôbec išiel do Littlemore? Isteže nie 
S dobrým úmyslom; neodvážil som sa povedať, pre-
čo". Prečo, isteže bolo ťažké, aby som musel pove-
dať vydavateľom novín, že som tam išiel pomodliť 
sa; bolo ťažké musieť povedať svetu dôverne, že 
mám určitú pochybnosť o anglikánskom systéme i a 
že ju* nemôžem "v tej chvíli rozriešiť alebo povedať, 
čo bude z nej; bolo ťažké musieť sa priznať, že3rok 
alebo dva predtým som pomýšľal vzdať sa svojho 
kňazského dôchodku, a že to bol prvý krok k tomu. 
Bolo ťažké musieť sa hájiť, že, nakoľko viem, moje 
pochybnosti zmiznú, ak budú noviny tak dobré a 
dajú mi čas a nechajú ma osamote. Kto by kedy sní-
val urobiť svet svojim dôverníkom? ale pokladali 
ma za chytráckeho, lstivého, nečestného, keby som 
neotvoril svoje srdce nežným milostiam sveta. Ale 
oni nástojili: .„čo - som robil v Littlemore?" Robil 
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tam? v a r i som sa neutiahol od vás? vari som sa ne-
v z d a l svojho postavenia a miesta? vari šom sám 
z Angličanov, ktorý nemám privilégium ísť kde 
chcem, nepýtať' sa nijaké otázky? vari som sám, 
k t o r é h o nasledujú žiarlivými, skúmavými očami, 
ktoré zaznamenávajú, či vchádzam zadnými alebo 
prednými dvermi alebo kto sú tí ľudia, ktorí ma ná-
hodou poobede navštívili? Zbabelci! Keby som po-
stúpil o. jeden krok, utiekli by stej nie vás sa bojím; 
„Di me terrent et Jupiter hostis" (Bohovia ma stra-
šia a Jupiter nepriateľ). To preto, lebo biskupi ešte 
pokračujú v mojom obviňovaní, hoci som sa celkom 
vzdal: tá tajná pochybnosť srdca mi vraví, že dobre 
robia, lebo nemám s nimi spoločný ani osud ani stra-
nu: nuž toto ma skľučuje. Nemôžem vstúpiť do svoj-
ho domu alebo vyjsť z neho, lebo zvedavé oči sú na 
mne. Prečo ma nenecháté zomrieť v pokoji? Zrane-
né zvery zalezú do nejakej diery, aby v nej zdochly, 
a nikto im to nezávidí. Nechajte ma osamote, nebu-
dem vás znepokojovať dlho. Toto bol ten ostrý; ťaž-
ký pocit, ktorý ma prenikol á, myslím, toto sú vlast-
né slová, ktoré som pre seba použil. Pýtal som sa 
slovami veľkého motta: „Ubi lapsus? quid feci?" 
(Kde je pád? čo som urobil?). Istého dňa, keď som 
vstúpil do svojho domu, našiel som dnu zástup štu-
dentov. Hlavy domov, ako patroly na koňoch, jaz-
dily okolo tých biednych domkov. Doktori bohoslo-
via1 sa ponorili do skrytých zákutí tohto súkromné-
ho majetku, nepozvaní a urobili si domáce konklú-

-237 
l 



zie z toho, čo tam videli. Myslel som, že dom Angli-
čana je jeho kaštieľom; ale noviny myslely ináč — 
a nakoniec sa dostala vec pred môjho dobrého bis-
kupa. Vkladám jeho list a časť mojej odpovede je-
mu: — 

„12. apr. 1842. Tak mnoho z obvinení proti vám 
a vašim priateľom, ktoré ,som videl vo verejných 
časopisoch, bolo podľa mojej vlastnej vedomosti 
klamného alebo utrhačného rázu, takže nehodlám 
venovať mnoho pozornosti tomu, čo sa tvrdí o vás 
v novinách. 

„V jedných" (novinách) „z 9. apríla zjavuje sa 
však odstavec, kde sa tvrdí ako vec známostí, že 
,v Littlemore sa práve zriaďuje takzvaný Anglo-
katolícky kláštor a že možno vidieť, ako cely pre 
spálne, kaplnka, refektórium (jedáleň), krížové chod-
by postupujú k dohotoveniu za dozoru farského kňa-
za z oxfordskej diecézy'. 

' „Nuž, keďže som sa dozvedel, že naozaj máte 
nejaké domy v Littlemore, — ako sa všeobecne verí, 
že sú určené pre štúdium a pobožnosť — a keďže 
sa pociťuje mnoho podozrenia1 a žiarlivosti pre vec, 
postaral som sa o to, aby: som vám poskytol príle-
žitosť podať mi vysvetlenie o veci. 

„Poznám vás veľmi dobre, aby som si nebol ve-
domý, že ste posledným žijúcim mužom, ktorý by 
sa v mojej diecéze pokúsil oživiť kláštorné rehole 
(v hocičom, čo sa približuje romanistickému smyslu 
výrazu) bez toho, že by ste mi to najprv neoznámili 
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alebo naozaj, že by ste sa podujali sám začať neja-
ký dôležitý podnik bez súhlasu hláv cirkvi — a 
preto vás ihneď vyprosťujem z obvinenia, ktoré 
vzniesly proti vám noviny, ktoré som citoval, ale 
pokladám to jednako za1 povinnosť voči mojej 
diecéze a sebe samému, ako aj voči váni, žiadať 
vás/aby ste mi umožnili vyvrátiť tQ, čo nevy vráte-
né by sá zdalo; že zahrnuje žiarivú inváziu do celej 
cirkevnej disciplíny s vaše; strany, alebo inváziii 
neospravedlniteľného , zanedbania a ľahostajnosti 
voči svojim povinnostiam s mojej strany". 

„14. apr. 1842. Som veľmi zaviazaný láskavosťou 
vášho Lordstva, že mi dovoľujete häpísáť vám o ve-
ci svojho domu v Littlemore; zároveň pociťujem,: že 
je ťažké ako pre vaše Lordstvo tak aj pre mňá, že 
nepokoj verejnej mienky vás núti žiadať vysvetle-
nie odo mňa. \ 

„Teraz je tomu rok, čo som bol predmetom ne-
ustáleho nepravdivého líčenia. Rok nato som sa 
úplne podrobil autorite vášho Lordstva; ä s úmyslom 
poslúchnuť zvláštny rozsudok mne nariadený nielen 
že som zastavil iseriu Traktátov, na ktorých som mal 
podiel, ale utiahol som sá od každej verejnej dis-
kusie o cirkevných veciach dňa alebo od toho, čo 
možno nazvať cirkevnou politikou. Ihneď som sa 
podujal pripravovať pre tlač preklad sv. Athanasia, 
čomu sa venovať som si dlho želal, a zamýšľal som 
a zamýšľam zamestnávať sa podobnými teologický-
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mi štúdiami, starostlivosťou o svoju vlastnú faru a 
praktickými prácami. 

„S rovnakým náhľadom na osobné zdokonalenie 
som bol privedený vážnejšie; k zámeru, ktorý som 
mal dlho na mysli. Po mnoho rokov, aspoň trinásť, 
šom si želal oddať sa životu s väčšou náboženskou 
pravidelnosťou, než aký som viedol doteraz; ale je 
veľmi nepríjemné priznať takú túžbu, hoci i môjmu 
biskupovi; pretože sa to zdá arogantným a pretože 
ma to odovzdáva zamestnaniu, ktoré môže vyjsť na-
nič. Lebo'čo som urobil, že ma svet má volať na zod-' 
povednosť za moje súkromné podujatia, a to spô-
sobom, akým nikoho nevolajú? Prečo nemôžem mať 
tú slobodu, ktorá je dovolená každému inému? Často 
ma obviňujú, že som ľstivý a neúprimný vzhľadom 
k zámerom, na ktoré som narážal: ale nikto nemá 
rád, aby sa rozkrikovaly jeho' dobré rozhodnutia, 
jednoducho z všeobecnej chúlostivosti a z obavy, že 
ich nebude môcť splniť. Cítim, že je to veľmi kruté, 
hoci chybné strany nevedia, čo robia, že veľmi svä-
té veci medzi mnou a mojím svedomím sa staly 
predmetom obecného hovoru. Môžem vari uviesť 
paralelný prípad, hoci rozdielny? predstavme si oso-
bu s výhliadkou na svadbu; či by mala rada, keby 
sa o veci dišputovalo v novinách a verejne sa jej 
pýtali na účastníkov, okolnosti, atď., atď., pod tres-
tom obvinenia z lesti a dvoj akosti?; ' 
; „Rozhodnutie, o ktorom som hovoril, urobil som 
len s ohľadom na seba samého a uvažoval som 
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fiom celkom nezávisle od spolupráce inej ľudskej 
ytosti, bez poukazu na úspech, alebo neúspech iný 

než osobný a bez ohľadu na ľudské odsúdenie, ale-
bo schválenie. A keďže je to rozhodnutie na roky 
a také, o ktorom cítim, že ma Boh povolal k nemú, 
a v ktorom nijaký zákon cirkvi nenarúšam o nič 
viac, než keby som sa oženil, musel by som sa zod-
povedať za to, keby som v ňom nepokračoval, keď-
že dobrá Prozreteľnosť urobila jeho začiatky. Po-
kračujúc teda v tom, myslím len na seba samého, 
netúžiac po nijakých cirkevných alebo vonkajších 
účinkoch. Zároveň mi bolo zrejme veľkou útechou 
vedieť, že Boh to vložil do sŕdc iných, aby pokra-
čovali rovnakým spôsobom v svojom osobnom 
vzdelávaní, a bolo by neprirodzené neželať si mať 
dobrodenie' ich prítomnosti a povzbudenia alebo 
nepokladať to za veľké porušenie práv svedomia, 
keby sa malo zasahovať do osobných ä súkromných 
rozhodnutí. Vaše Lordstvo mi dovolí pripojiť moje 
pevné presvedčénčie, že také cirkevné rozhodnutia 
sú veľmi potrebné, aby udržovaly, oircitú triedu 
myslí pevnú vo svojej povinnosti voči našej' cirkvi; ' 
ale môžem predsa práve tak správne povedať, že 
môj vlastný dôvod pre hocičo,' čo som urobil, bol 
osobným dôvodom, bez ktorého by som sa nebol 
pustil do veci a v ktorom dúfam pokračovať či "so 
sympatiami, alebo bez sympatií iných, ktorí sledu-
j ú rovnakú cestu." . . . : : • 

„Čo sa týkä'mojičh zámerov, zamýšľam žiť tam 
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sám dosť dlho, keďže mám sídelného správcu fary 
v Oxforde. Robiac to, verím, že mám ohľad na dob-
ro svojej farnosti, keďže moje obyvateľstvo v Litt-
lemore sa prinajmenej: rovná obyvateľstvu farnosti 
chrámu sv. Márie v Oxforde a celé obyvateľstvo 
Littlemoreu je . dvojnásobkom onoho. Bolo veľmi 
zanedbávané; a "tým,; že. zadovažujem pre Littlemo-
re farský dom, akým aj bude a. ako sa bude nazývať, 
nazdávam sa, že* konám .veľké dobrodenie svojmu 
ľudu. Zároveň sa mi zjavilo, že čiastočné alebo ča-
sové utiahnutie sa z chrámu sv. Márie by: mohlo byt 
vhodné za vládnuceho rozruchu.;; .. • / ľ ; \ 

„Čo sa týka citátu z (novín),;ktoré som nevidel, 
vaše Lordstvo zistí z toho,: čo som povedal, že ni-
jaký „kláštor sa práve nestavia"; nie je ,tam nijaká 
„kaplnka"; nijaké „refektórium", sotva jedáleň ale-
bo hovorňa, „Krížové chodby" sú mojím: prístreším, 
spojujúcim domky. Nerozumiem, čo znamená „cely 
pre spálne". Zrejme, môžem 'opakovať slová vášho 
Lordstva, že ,sa nepokúšam oživiť kláštorné rehoie 
v; ničom,. čo - by sa blížilo romanistickému , smyslu 

' výrazu', .alebo; že,;sa podujímam sám,- začať nejaký 
dôležitý,••/podnik',.' bez schválenia Hlavami cirkvi". 

•Nepokúšam sa-o nič, cirkevného, ale o voľačo,osob-
n é h o a súkromného, čo sa môže novinami a pisateľ-
mi listov rozšíriť vo verejnosti, nie zachovať v sú? 
kromí, ;.v ktorom-smysle najsvätejšie a najsvedomi-
tejšie rozhodnutia a činy sa môžu stať predmetom 
nespôsobnej a neciteľnej zvedavosti". '•;•.. 
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"r Bolo tu jedno ohováranie, v ktoré biskup neveril 
a o ktorom nemal vôbec úmysel vravieť. Bolo to, že 
som bol skutočne v službách nepriateľa. Bol som už 
p r i j a t ý do katolíckej cirkvi a shromažďoval som 
v Littlemore hniezdo papistov, ktorí, ako ja, mali 
urobiť anglikánske prísahy, v ktoré neverili, a k čo-
mu dostali dišpenz z Ríma a tak mali vo vhodnom 
čase previesť k .tejto bezprincípnej cirkvi veľké 
množstvá anglikánskeho duchovenstva a laikov. 
Biskupi podporili túto výčitku proti mne. Vec bola 
jednoducho táto: ako som urobil z Littlemore miesto 
utiahnutia pre seba, tak som ho ponúkol iným. V Ox-
forde boli mladí ľudia; ktorých svedectvá za rehoľ-
né rady boly zamietnuté ich kolégiami;"boli tu mla-
dí duchovní, ktorí zistili, že pre svedomie sú ne-
schopní pokračovať vo svojich povinnostiach, a od-
hodili svoje farníčke'záväzky. Takí ľudia už išli 
priamo k Rímu, a ja som zakročil; zakročil-šoni pre 
príčiny, ktoré som uviedol na začiatku tejto čiast-
ky svojho vyprávania. Zakročiť som z vernosti voči 
svojim duchovným záväzkom a z povinnosti voči 
svojmu biskupovi'; a zo záujmu, ktorý som bol po-
vinný mať o nich, a z myšlienky, že boli-prenáhléní 
alebo podráždení. Ich priatelia ma zaprisahali, aby 
som ich upokojil, ak by'som mohol. Niektorí z nich 
prišli žiť só mnou do Littlemore. Boli to laici alebo 
na mieste laikov. Niektorých z nich som po miioho 
rokov zdržiaval od toho, aby boli prijatí do katolíc-
kej "cirkvi. Aľe, i keď som sa vzdal svojho kňazské-
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ho miesta, bol som zaviazaný svojou povinnosťou 
ich rodičom alebo priateľom, a nezabudol som ešte 
urobiť, čo som pre nich mohol. Bezprostrednou prí-
ležitosťou môjho vzdania sa chrámu s v. Márie bola 
neočakávaná konverzia jedného z,nich. Po tom som 
cítil, že je nemožné držať svoje tamojšie miesto, le-
bo som nemohol držať svoje slovo, dané svojmu bis-
k u p o v i . ; - , ; • .. ... / ...: .; 

. Nasledujúce listy poukazujú viac alebo. menej 
na týchto , ľudí, či boli so mnou v Littlemore, alebo 
nie: —r-

1. 1843 alebo 1844. „Nevysvetlil som vám dosta-
točne stav myslí tých, ktorí boli v nebezpečenstve. 
Hovoril som len o tých, ktorí boli presvedčení, že 
naša cirkev je len externou ku cirkvi katolíckej, 
hoci pociťovali za neisté dôverovať svojim vlastným, 
súkromným presvedčeniam; ale sú tu dva' iné stavy 
myslí: 1. stav tých, ktorí sú nevedome blízko k Rí-
mu a ktorých zúíalstvo; nad našou cirkvou by sa 
ihneď vyvinulo v stav vedomého priblíženia alebo 
v quasi — rozhodnutie prejsť, na druhú stranu; 2. 
stav; tých, ktorí cítia, že môžu s bezpečným svedo-
mím zostať s nami, zatiaľ, čo majú dovolené svedčiť 
v "prospech katolicizmu, to, jest, ako; keby takými 
činmi stavali našu cirkev alebo; aspoň tú časť z nej, 
y.ktorej sú,oni zahrnutí, do postavenia katechume-
nOV". .„,,-. -

;, 2. 16. júla, 1843. „Uisťujem vás, že cítim len s prir 
veľkou "sympatiou to,. čo vravíte. Netreba vám 
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povedať, že celá vec nášho postavenia je vecou oba-
vy pre iných okrem vás. Nie je dobre pokúsiť sa po-
skytnúť radu, keby som možno mohol vyvolať ťaž-
kosti, miesto toho, aby som ich odstránil. Zdá sa mi 
to celkom ako prípad, v ktorom, nakoľko to môže 
byť, by ste sa mali rozhodnúť pre seba. Príďte do 
Littlemore stoj čo stoj. Všetci sa budú tešiť vašej 
spoločnosti; a ak ticho a utiahnutie sú schopné, aký-
mi veľmi pravdepodobne budú, smieriť vás s veca-
mi, ako sa majú, budete mať dostatok z nich. Aký 
skľúčený musí byť úbohý Henry Wilbeforce! Keďže 
viem, ako si vás cení, cítim zaňho,- ale, bohužiaľ, 
má svoje vlastné postavenie a každý iný má svoje 
vlastné, a biedou je to, že nié dvaja z nás majú 
presne to isté. : ; 

„Je veľmi milé od vás, že ste naozaj taký pria-
my a otvorený ku mrie; ale toto je čas, ktorý vrhá 
dovedna osoby, ktoré cítia rovnako. Môžem sa 
bez dovolenia značiť váš oddaný, atď.". 

3. „1845. Rmúti ma zistenie, že hovoríte o mne 
tónom nedôvery. Keby ste ma aj len tak málo po-
znali, miesto toho, aby ste počúvali o mne od osôb, 
ktoré ma vôbec nepoznajú, smýšľali by ste ináč 
o mne, nech ste si mysleli hocičo o mojich náhľa-
doch. Dva roky odvtedy som dostal vášho syna k to-
mu, aby vám oznámil môj zámer vzdať sa chrámu 
sv. Márie prv, než som to oznámil verejne, mysliac 
si, že vy by ste to mali vedieť. Keď ste vyslovili 
nejaký bolestný pocit o tom, povedal šom mu, že 
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nemôžem súhlasiť, aby tu zostal, nech mi to bude 
akokoľvek bolestivé rozlúčiť sa s ním bez vášho 
písomného schválenia. A preukázali ste mi tú pria-
zeň, že ste to schválenie dali. 

„Verím, že zistíte, že to bol len jemnocit so stra-
ny vášho syna, ktorý oddialil, aby vám nevravel 
o mne po dva minulé mesiace; jemnocit, aby nepo-
vedal alebo primnoho, alebo primálo o mne. Nalie-
hal som näňhó viac ráz, aby s vami hovoril. " 

„Nič nemožno urobiť po vašom lište, len mu od-
porúčať, aby išiel hneď k A. B. (do jeho domu). Veľ-
mi ľutujem, že sá lúčim s ním". 

4. Tento list je adresovaný katolíckemu prelá-
tovi, ktorý ma obvinil z chladnosti vo svojom sprá-
vaní voči nemu: — ' 

' „16. apr. 1845. V tom čase som mal na starosti 
kňazský úrad v anglickej cirkvi s mne sverenými 
osobami a s biskupom, ktorého som mal poslúchať; 
ako som mohol vôbec pisať ináč, než ako som písal,' 
bez toho, aby som neporušil posvätné záväzky a 
neprezradil vážne záujmy, ktoré boly vo mne? Cítil 
som, že mojou bezprostrednou, nepopierateľnou po-
vinnosťou, jasnou,' ak niečo bolo jasné, je .splniť tú-
to dôveru. Mohlo to byť veru správne vzdať sa to-
ho, to bola iná vec; ale nemohlo byť nikdy správne 
vyznávať to a konať, ako by som to vyznával . . . 
Keby ste ma poznali, myslím, že by ste ma oslobo-
dili z toho, že som kedy pociťoval proti vášmu Lord-
stvu nepriateľského ducha alebo že som kedy mal 
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mysli čo i len tieň (nakoľko môžem byť svedkom 
o s e b e ) toho, čo by sa mohlo nazvať polemickou ri-
valitou alebo túžbou dosiahnuť výhodu, alebo stra-
chom, aby svet nemyslel, že som vyšiel' nakrátko, 
alebo že som bol zasiahnutý podráždením akého-
koľvek druhu.' Ste naozaj priláskavý/abý ste to na-
znači l i , a predsa' vaše slová má' vedú k tomu, aby 
som to povedal. A teraz rovnakým spôsobom pro-
sím, verte, hoci vám to nemôžem vysvetliť, že som 
zahrnutý zbdpovédnosťami, takými veľkými á taký-
mi rozličnými, že ma úplne premôžu, ak nemám mi-
losť od Neho, ktorý ma cez celý môj život udržoval 
a viedol a ktorému sa môžem teraz podrobiť, hoci 
ľudia všetkých strán smýšľajú'zle o mne", 

5. „30; aug. 1843. A B. sä náhle prispôsobil Rímu; 
Bol preč tri týždne." Nazdávam sa, že musím pove-
dať na svoju obranu, že mi predtým, čo som, ho ta 
prijal, jasne'*srúbil:zo"stáť v; našej cirkvi tri roky". 
; Takú'vernosť.bräly však vysoké anglikánske au-
tority in: malam - parténi; pokládaly "ju za chytrác-
ku. Mám náhodou ešte korešpondenciu, v ktorej 
hlavné'miesto zaujímá'' jeden z najvynikajúcejších 
biskupov' dňa, iteolôg ä čitateľ Otcov/ umiernený 
človek,,o ktorom 'sa v- istom čase hovorilo, že je 
pravdepodobne kandidátom prímasstva.' Istý mladý 
kňaz v jeho diecéze sa stal katolíkom/noviny ihneď 
rozšiřovaly-.na) základe hodnovernosti z „veľmi vy-
sokého miesta"/že po jeho prijatí „mu Oxforďatnia 
odporúčali; aby 'si podržal svoje zamestnanie". Mal 
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som dôvod myslieť, že náražka je mierená na mňa, 
a poveril som vydavateľa istého časopisu, ktorý sa 
ma vyzvedal o veci, aby „náražku, naikoľko sa mňa 
týka, neobmedzene vyvrátil"; keď z dôvodu chú-
lostivosti váhal,. pridal som „svoje priame rozhor-
čené vyvrátenie". „Nech je ktokoľvek autorom to-
ho, nejestvovalo nijaké dopisovanie a styk akého-
koľvek druhu, priamy, alebo nepriamy", pokračoval 
som vydavateľovi, „medzi pánom S.: a mnou od je-
ho prispôsobenia1 sa Rímu, iba okrem formálneho 
potvrdenia prijatia jeho listu,; v ktorom ma upove-
domil o skutku bez toho, nakoľko sa pamätám, že 
by som bol vyjadril nejakú mienku o tom. Môžete 
to oznámiť celkom tak, ako som to ja napísal". Mo-
je poprenie oznámili biskupovi; čo sa stalo potom, 
je podané v liste, z ktorého otláčam. „Môj otec uká-
zal list biskupovi, ktorý, ako ho položil, vravel: 
,22ch, tí Oxforďatoia nie sú duchaplní'. ,Čo tým 
myslíte?' pýtal sá inôj otec. ,Prečo', povedal biskup, 
,rádili pánu B. S., aby si podržal svoje "miesto aj po-
tom, : keď sa stal katolíkom. Viem,' že je to naozaj 
tak, lebo'Aľ B. mi to povedal.'." /Biskup", pokračuje 
list, „ktorý je skutočne vari;najvplyvnejším člove-
kom na lavici, zjavne verí," že je to pravda". Aj Dr. 
Púséy písal biskupovi za mňa; ä biskup sa dal ihneď 
na ústup. „Mám česť", vraví vo vlastnoručnom lis-
te," ktorý prepisujem, ,,potvrdiť prijatie vášho lístka 
a odpovedať; že somíto neoznámil já' (hoci myslím, 
že* také' oznámenie ša* zjavilo v niektorých veréj-
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iných tlačivách), že pán Newman poradil pánu B. S., 
aby si podržal svoje miesto aj potom, keď bol opu-
stil našu cirkev. Ale bolo mi oznámené, že pán New-
man udržoval úzku korešpondenciou s pánom B. S. 
a hoci si bol plne vedomý stavu jeho náhradov á po-
citov, predsa mu radil, aby zotrval i naďalej v na-
šom spoločenstve. Dovoľte mi přidat", vraví Dr. 
Puseymu, „že ani vaše meno, ani meno pána Keb-
leho nebolo spomenuté v spojitosti s menom , pána 
B. S." -•... 

Nehodlal som prepustiť biskupa s touto vykrúcač-
kou, preto som mu napísal ja sám. Odcitujúc najprv 
jeho list Dr.; Puseymu, pokračoval som: „Dovoľu-
jem si obťažovať vaše Lordstvo svojím vysvetlením 
o tých dvochtvrdeniach" (tesná korešpondencia a 
plne vedomý,' atď.), „ktoré obsahuje vaša zpráva a 
ktoré vás priviedly k tomu, žé ste vraveli o mne re-
čou, ktorú, dúfam, som si nikdy nezaslúžil: 1. Od-
kedy bol pán B. S. v diecéze vášho Lordstva, stretol 
som ho vo verejných miestnostiach alebo v súkrom-
ných spoločnostiach v Oxforde dva alebo tri razy 
a, nakoľko sa pamätám, nemal som s ním nikdy, ni-
jaký rozhovor. V tomto čase som mu podľa svojej 
najlepšej pamäti napísal tri listy. Jeden bol z ne-
dávna, keď som mu potvrdil jeho oznámenie zmeny 
jeho náboženstva. Iný je z minulého leta, keď som 
ho žiadal (na nejaký účel), aby prišiel sem a býval 
so mnou v tomto mieste; Nakoľko sa pamätám, prvý 
z týchto troch listov som napísal práve pred rokom 
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a'iste sá týkal veci jeho pripojenia sa k Rímskej 
cirkvi. Napísal som tento list na vážnu-žiadosť isté-
ho jeho priateľa. Nie som si istý, či po jeho odpo-
vedi som mu neposlal krátke vysvetlenie bodov 
v mojom liste, ktoré zle pochopil. Nemôžem sa roz-
pamätať na nijakú inú korešpondenciu medzi nami. 

„2. Čo sa týka mojej znalosti jeho náhľadov a po-
citov, nakoľko sa pamätám, jediným miestom roz-
pakov, o ktorom som vedel, jediným miestom, o kto-
rom viem aj do tejto hodiny, že ho tlačilo, bola pá-
pežská svrchovanost. Priznal sa, že skúma staroby-
losť, či rímska stolica mala' vyslovene ten vzťah-
k celej cirkvi, aký jej téraz pričitujú rímski katolí-
ci. Môj list bol zamierený na to stanovisko, že je 
jeho povinnosťou, aby sa neuvádzal do zmätku; ar-
guméntami o (takej) o tázke . . . a aby ju celkom od-
ložil s t ranou. . . Je ťažké, že sa musím spoliehať ná 
svoju pamäť bez toho, žeby som poznáL podrobnosti 
zistenia, urobeného proti mne, berúc do úvahy rôznu 
korešpondenciu, ktorou som s času na čas nevy-
hnutne zau j a tý . . . Buďte uistený, môj Pane, že sú 
tu veľmi určité medze, za ktoré by osoby,' ako ja, 
nenútily nikdy druhého, aby 'si podržal vyšší úrad 
v anglickej cirkvi, ani by si ho salny nepodržaly; 
a že cirkevná výčitka,' ktorú vyniesli proti nim ták 
mnohí z jej vedúcich, má veľmi vážne zamerenie 
na tieto medze.". Biskup odpovedal zdvorilým lis-
tom a poslal môj lisť svojmu pôvodnému zpravodaj-
covi, kťorý mi napísal gentlemanský* list. Zdá sa, že 
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fctorási úzkostlivá dáma povedala toto alebo ono, čo 
sa mylne • vyložilo proti jej skutočnému smyslu až 
v utrhačstvo na cti, ktoré sa rozširovalo, a tak zprá-
va zmizla vo vzduchu. Zaklúčil som dopisovanie 
týmto listom biskupovi: — 

„Dúfam, že mi vaše Lordstvo uverí, keď poviem, 
že mi s času na čas oznamujú; že zprávy o mne, 
rovnako nesprávne ako aj to, čo sa dostalo k ušiam 
vášho Lordstva, nachádzajú vieru a' sú opakované 
najvyššími "autoritami našej cirkvi, hoci je. velmi 
zriedkavé, že mám príležitosť vyvrátiť ich. Som za-
viazaný listom vášho Lordstva Dr. Puseýmu, keďže 
mi poskytuje takú príležitosť". Potom som pridal 
úmyselné: „Vaše Lordstvo' za'isite spozoruje, že vo 
svojom liste som nemal príležitosť pristúpiť k^ otáz-
ke, či osoba, vyznávajúca rímskokatolícke náhľady, 
môže poctivo zostať v našej: cirkvi. Aby - teda ne-
vzniklo nijaké nedorozumeniez môjho mlčania, do-
voľujem si pridať tu, že nevidím nič zlého v'tom, 
že taká'osoba zotrváva ďalej v spoločenstve s na-
mi, predpokladajúc, že' nemá nijaké vyššie postave-
nie alebo úrad; zdržiava sa od riadenia cirkevných 
vecí a nie je viazaná nijakým podpisom alebo prí-
sahou k našim doktrínam". 

To som písal'7. marca 1843 a' předtušil som svo-
je vlastné utiahnutie sa do laického spoločenstva. To 
ma ďalej privádza k tejto poznámke; po dva roky 
som bol v laickom spoločenstve, nie veru katolík 
vo svojich presvedčeniach, ale v stave vážnej: po-
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chyby a s pravdepodobnou výhliadkou stať sa jed-
ného dňa tým, čím som doteraz nebol. V týchto okol-
nostiach som myslel, že najlepšou vecou, ktorú 
môžem urobiť, bude vzdať sa svojej povinnosti a 
prejsť do laického spoločenstva, zostávajúc angli-
kánom. Nemohol som ísť k Rímu, kým som sa na-
zdával, že ťo, čo myslím o pobožnostiach, on schvá-
lil pre Pannu Máriu a svätých. Nevzdal som sa svoj-
ho univerzitného miesta, lebo som si nemohol byť 
istý, že moje pochybnosti nebudú vyvrátené a pře-
možené, akokoľvek nepravdepodobným sa mi zdal 
taký prípad. Ale vzdal šom sa svojho kňazského 
platu; a po dva roky pred svojou konverziou som 
nevzal na seba nijakú kňazskú povinnosť. Moja po-
sledná kázeň bola v septembri r. 1845; potom šom 
mal v Littlemore pokoj na dva roky. Ale vyčítali 
mi v tom čase, a aj teraz, že som neopustil angli-
kánsku cirkev skôr. Mne- sa to zdá i podivuhodným 
obvinením; prečo, i keby som ;si bol celkom istý, 
že Rím je pravou cirkvou, anglikánski biskupi'by 
neboli máli spravodlivú príčinu k sťažnosti proti 
mne, predpokladajúc, že som neurobil nijakú angli-
kánsku prísahu, neprijal nijakú kňazskú povinnosť,' 
nijaké cirkevné rozdávanie sviatostí. Nútia vari 
všetkých ľudí, kitorí chodia do ich kostola, aby ve-
rili v 39 Článkov alebo aby sa pripojili k Athanáz-
skemu vierovyznaniu? Ale so mnou ša malo postu-
povať podľa inej miery, veľké autority to tak ria-
dily;; a istý učený polemikár na severe pokladal 
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za hanbu, že som neopustil anglickú cirkev aspoň 
o desať rokov skôr, než som v skutočnosti urobil. 
Jeho synovec, anglikánsky duchovný, si láskavo 
želal, aby som mu objasnil prípad. Tak som r. 1850 
po nejakom dopisovaní napísal tento list, ktorý po-
slúži tomuto vyprávaniu pre svoj chronologický 
ráz: — . v 

„6. dec. 1849. Váš strýc vraví: ,Ak on (pán N.) 
prehlási sans phrase, ako vravia Francúzi, že som 
bol úplne na omyle a že nebol skrytým romanistom 
za dotyčných desať rokov' (nazdávam sa, že posled 
ných desať rokov svojho členstva :,v anglikánskej 
cirkvi)' alebo cez ktorúkoľvek časť toho času, moja 
polemická nechuť budej u konca a ochotne sa mu 
vyjadrím, že naozaj ' ľutujem, žé som urobil taký 
omyl.' 

„Takéto úprimné priznanie pochádza, ako som 
to musel očakávať, z mysle,: akú má váš strýc. Som 
nesmierne rád, že priviedol ; vec k tomuto zakon-
čeniu. . 

„Nazdávam sa, že pod skrytým romanistom mys-
lel takého, ktorý, vyznávajúc, že patrí do anglic-
kej cirkvi, vo svojom srdci á vo svojej vôli zamýšľa 
preukázať dobrodenie Rímskej cirkvi na ujmu cirkvi 
anglickej. Tým výrazom nemôžem myslieť iba oso : 

bu, ktorá naozaj preukazuje dobrodenie Rímskej 
cirkvi, zatiaľ čo zamýšľa obšťastniť anglickú cirkev, 
lebo morálne mu to nie je nijaká pohana, a on (váš 
strýc) zjavne mieni dať .výčitku: ." 

x 
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„V tom smysle, v akom som vysvetlil slová, mô-
žem jednoducho a poctivo povedať, že som nebol 
skrytým romanistom za celý čas alebo nejakú časť 
dotyčných rokov. 

„Za prvé štyri roky z desiatich (až po Mikuláša 
r. 1839) želal som si poctivo byť užitočným anglickej 
cirkvi na ujmu cirkvi Rímskej: - ; 

í „Za ďalšie štyri roky som chcel byť prospešný 
anglickej cirkvi bež predsudku voči cirkvi Rímskej: 

„Na začiatku deviateho roku (Mikuláš 1843) za-
čal som zúfať nad anglickou cirkvou a vzdal som sa 
každej kňazskej povinnosti; a čo som potom napísal 
a urobil, bolo ovplyvnené jediným želaním — ne-
raniť ju, a nie želaním byť jej užitočný:. 

„Na začiatku desiateho roku uvažoval som jas-
ne o tom zanechať ju, ale aj jasne som povedal svo-
jim priateľom, že o tom uvažujem. 

. '„Konečné, za; poslednéj polovice toho desiateho 
roku bol som zaujatý písaním knihy (Essay o vývo-
ji), priaznivej Rímskej cirkvi a nepriamo proti an-
glickej; ale ani vtedy, dokiaľ nebola dokončená,; ne-
zamýšľal som absolútne uverejniť ju, želajúc si vy-
hradiť. pre seba' náhodu; zmeniť svoje stanovisko, 
keď argumentatívne náhľady, ktoré ma' poháňajú, 
budú jasne predostreté predo mňa v písme; ' 
' i," „Želám si, aby toto prehlásenie, ktoré robím 
z hlavy a bez toho, že by som sa oprel o nejaký 
dokument, bolo určité správne- potvrdené mojimi 
spismi a činmi, ako že aj dôverujem, že onó vcelku 
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bude potvrdené, nech musím aj dovoliť v detaili 
akékoľvek skutočné alebo zdanlivé výnimky (mám 
podozrenie, že nijaké). 

„Váš strýko má voľnosť užiť tohto vysvetlenia1, 
ako sa mu páči". . . ' .' .• : ; 

Dospel som teraz k dôležitému dátu vo svojom 
vyprávaní, k r. 1843, ale prv, než pristúpim k ^ve-
ciam, ktoré obsahuje, vsuniem: časti zo svojich lis-
tov od r. 1841 do r. 1843, adresovaných katolíckym 
známym. • v;.//:-"; ';, ;':;:r 

1. „8. apr. 1841.'.',-. Jednota katolíckej cirkvi je 
veľmi blízka môjmu "srdcu, ja len nevidím nijakú 
výhlialdku: pre ňu v našom čase; a pochybujem, že 
sa' prevedie bez veľkých obetí. na všetkých stra-
nách. Čo sa týka odporovania proti vôli biskupovej, 
poznamenávam, že o nijakom článku doktríny alebo 
zásady sa" nedišputovalo,- ale . v priebehu činnosti, 
o uverejnení určitých diel. Nemyslím, že ste dosta-
točne pochopili naše postavenie. Nazdávam sa,-, že 
by ste pOiSlúchli svätú; Stoliculv. takom prípade;, nuž, 
keď sme boli oddelení od pápeža, jeho autorita pri-
padla našim" biskupom; Náš biskup je naším pápe-
žom. Je našou teóriou, že každá diecéza je nezávis1 

lou cirkvou, zatiaľ; čo vzájomné obcovanie je po-
vinnosťou5 (a porušenie jeho je hriechom),,:ale. nie je 
podstatnou složkou :.katolicity.; Odporovať svojmu 
biskupovi bolo by. znamenalo postavit sa do úplne 
falošného postavenia, ktoré by som nikdy nebol mo-
hol zlepšiť. Spoľahnite sa na'.to, sila ktorejkoľvek 
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strany záleží v tom, že je verná svojej teórii. Vy-
trvalost je životom hnutia. 

„Nemám vôbec nijakých pochybností o tom, že 
smer, ktorým som sa dal, nemôže byť iný než zdar-
ný: to jest, sám v sebe, lebo, zrejme, Prozreteľnosť 
nám môže odoprieť jeho zákonité výsledky pre na-
še hriechy. " 

„Bojím sa, že v jednom ohľade budete asi skla-
maný. Dôverujem, hoci nesmiem byť veľmi dôveri-
vý, že nebudeme mat takých členov v našom spolo-
čenstve, ktorí prejdú k vám. Čo by bolo našou po-
vinnosťou v iných okolnostiach, čo našou povinnos-
ťou pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi, nemôžem 
povedať; ale naozaj myslím, že je menej súkromné-
ho úsudku v tom, keď idete s vlastnou cirkvou, než 
v tom; keď ju zanecháte. Môžem si vážne želať jed-
notu medzi mojou a vašou cirkvou. Nemôžem načú-
vať myšlienke, že ste zapojení medzi nás jednotliv-
cov.".: : • • " ' • . : : • . • V ; v'-:/;; i ' : ^ - : vV; 

2. „26. apr. 1841. Mojou jedinou obavou je, že 
vaša vetva cirkvi sa nepostaví proti nám s tými re-
formami; ktoré sú isteže potrebné.' Nikdy nemohlo 
byť, aby tak veľká časť kresťanstva bola mala od-
padnúť ód spoločenstva" s Rímom a udržovala pro-
test pre nič po 300 rokov. Myslím, že nikdy nebu-
dem veriť, že by sa1 našlo toľko zbožnosti a vážno-
sti medzi protestantmi, keby tu;nebolo niekoľko 
veľmi vážnych omylov so strany Ríma. Predpokla-
dať opak je veľmi nereálne a porušuje všetky préd-
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etavy človeka o mravných pravdepodobnostiach. 
V š e t k y odchýlky sa zakladajú na týchto alebo o-
ných pravdách a majú v nich svoj život — a1 pro-
testantizmus, tak ďaleko rozšírený a taik dlho zná-
šajúci, musí mať v tom velkú pravdu alebo mnoho 
pravdy a musí byť svedkom pre ňu. Že som obhaj-
com protestantizmu, to nemôžete predpokladať — 
ale som nútený do nejakej Vie Medie, aká je teraz, 
krátko pred Rímom. 

3. „5. mája' 1841. Zatiaľ čo úprimne vyznávam, 
že v Rímskej cirkvi je tradičný systém, ktorý nie je 
nevyhnutne spojený s ; jej podstatnými formulami, 
predsa, i keby soon musel akokoľvek zmeniť svoj 
náhľad o tejto veci, nesmerovalo by to k tomu, aby 
ma odviedlo: od môjho prítomného postavenia; pro-
zreteľnostne ustanoveného v anglickej: cirkvi, r Že 
vaša cirkev bola nedobytná, nenasvedčovalo by to-
mu, že moja bola neuhájiteľná. Ani by to neovplyv-
nilo vôbec smysel, v ktorom prijímam Články; ešte 
by hovořily proti určitým zjavným bludom, hoci ste 
ich opravili. • ; h 

„Hovorím to, aby nezostalo nijaké čihavé po-
dozrenie v mysli vašich priateľov, že osoby, ktoré 
šmýšľajú so' mnou, vývinom: svojich terajších ná-
hľadov "pravdepodobne zistia, že| je pre nich nevy-
hnutné, aby přešly k vášmu spoločenstvu. Dovoľte 
mi vysloviť dôrazne, že, ak máte nejaké také myš-
lienky a pristupujete konať podľa nich, vaši pria- _ 
telia sa' dopustia osudného omylu. Verím, že sme 
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zásadu a vlastnosť poslušnosti priveľmi intímne zašili 
do seba, než aby sme dovolili oddeliť ̂ sa od svojich 
cirkevných predstavených, pretože v mnohých bo-
doch, vraj, sympatizujeme s inými. Máme priveľký 
strach pred princípom súkromného úsudku, než aby 
smě mu dôverovali v tak ohromnej veci, ako je 
zmena od jedinej nábožensikej obce kudruhej . Naša 
náboženská obec nás môže vyhodiť álabci môže pre-
hlásiť, že kacírstvo je pravdou — máte povedať, či 
sú také náhody pravdepodobné; ale nevidím - iné 
pochopiteľné • príčiny k tomu, aby sme zanechali 
cirkev, v ktorej nás pokrstili. . . . . 

,,Čo sa mňa týka, ľudia musia byť dobre obozná-
mení s tým, čo som napísal, prv, než sa odvážia po-
vedať, či som veľmi zmenil svoje hlavne náhľady: a 
podstatné náhľady za posledných 8 rokov. 2e moje 
sympatie voči rímskemu náboženstvu sa vzmáhaly, 
to nepopieram; bolo by vari ťažké dokázať, že moje 
dôvody vyhýbal sa je j spoločenstvu sa . zmenšily 
alebo změnily. A želám ši spravovať sa rozumom, nié 
citom". v. '. 

4. „18. júná 1841. Naliehate na osoby, ktorých 
náhľady súhlasia s mojimi, aby začaly. hnutie v záuj-
me jednoty medzi cirkvami: Nuž v listoch, ktoré 
som napísal, som jedno,tne povedal, že nečakám tú-
to jednotu v našom čase a oslabil som predstavu 
o každých náhlych pokračovaniach s takým úmys-
lom; Musím si pýtať vaše dovolenie môcť pri. tejtó 
príležitosti čó * najzreteľnejšié opakovať, že sa. nŕ 
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môžem zúčastniť na nijakej agitácii, ale že zamýšľam 
zostať v pokoji na svojom vlastnom mieste a uro-
biť všetko, čo môžem, aby som priviedol iných na 
tú istú cestu. Pokladám to za svoju prostú povin-
nosť; ale zato a nadto si nechcem kyslým hroznom 
spôsobiť bolenie hlavy. Viem, že j e celkom v dosa-
hu možností, že jeden alebo druhý z našich ľudí 
p r e j d e k vášmu spoločenstvu-, ale bolo by to väč-
ším nešťastím pre vás než bolesťou pre nás. Ak si 
vaši priatelia, želajú postaviť priepasť medzi sebou 
a nami, nech sa stanú konvertitami, ľ ale nie ináč. 
Pred niekoľkými mesiacmi som sa odvážil povedať, 
že pokladám za trápnu povinnosť strániť sa od vše-
tkých rímskych katolíkov, ktorí prišli s úmyslom 
otvoriť vyjednávania1 pre jednotu cirkví: keď teraz 
naliehate na nás, aby sme žiadali svojich biskupov 
o jednotu, ponímam to tak, že je to veľmi podobné 
skutku vyjednávania". • -

5. Mám prvú podobu náčrtku listu, ktorý som 
napísal horlivému katolíckemu laikovi: znie takto, 
ako som si ho zachoval: 12. sept. 1841. „Všetky ka-
tolícke mysle medzi nami by to potešilo viac, než 
môžu povedať slová, keby ste mohli presvedčiť čle-
nov rímskej cirkvi, aby sa chopili smeru v politi-
ke, ktorý tak vážne zastávate. Podozrenie a nedô-
vera sú dnes hlavnými príčinami rozluky medzi na-
mi a najužšie priblíženia v doktríne len zväčšia ne-
priateľstvo, ktoré/ bohužiaľ, naši ľudia pociťujú vo-
či vašim, zatiaľ čo tieto príčiny i naďalej trvajú. 



Spoliehajte sa na to, nemusíte dôverovať našiim ka-
tolíckym tendenciám, kým nie sú odstránené. Ne-
vravím o sebe, ani o nijakých svojich priateľoch; 
len o našej cirkvi všeobecne. Nech sú naše osobné 
pocity akékoľvek, budeme sa len usilovať pozdvih-
núť a rozšíriť v štyroch štvrtiach sveta súperskú cir-
kév k vašej, ak vy neurobíte, čo len vy môžete uro-
biť. Sympatie, ktoré by prelietaly k rímskej cirkvi ako 
zrejmosť, ak by ich pripustila, budú sa len vyvino-
vať pri konsolidácii nášho vlastného systému, ak 
ona bude i naďalej predmetom našich podozrení a 
obáv. Želám si, zrejme, že áno, aby naša cirkev bo-
la vybudovaná a rozšírená, predsa' však nie za cenu 
rímskej cirkvi, nie v opozícii proti nej. Som si istý, 
že, zatiaľ čo vy trpíte rozlukou, trpíme ňou aj my-, 
ale my nemôžeme odstránil prekážky; je na vás uro-
biť tak. Vy sa nás nebojíte; my sa bojíme vás. Do-
kiaľ sa vás neprestaneme báť, nemôžeme vás mať 
radi. • 

„Kým ste vy vo svojom prítomnom postavení, 
priatelia katolíckej jednoty v našej cirkvi len spl-
ňujú predpoveď tých z vašej obce, ktorí majú od-
por proti nim, totiž, že oni len posilnia súperské spo-
ločenstvo proti vášmu. Mnohí z vás vravia, že my 
"sme vašimi najväčšími nepriateľmi; my sami stme 
tak vraveli: takými sme, takými budeme podľa to-
ho, ako veci stoja dnes. Zdržiavame ľudí od vás, 
doplňujúc ich potreby v našej: vlastnej cirkvi. Zdr-
žujeme osoby od vás: želáte si, aby sime ich zdržali 
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od vás načas, alebo navždy? Je na vás rozhodnúť 
sa. Neobávam sa, že budete mať úspech medzi nami; 
n e z a t l a č í t e našu cirkev v náklonnostiach anglické-
ho národa; len cez anglickú cirkev môžete pôsobiť 
na a n g l i c k ý národ. Želám si zrejme, aby sa naša cir-
kev konsolidovala s vaším — cez vaše — a vo va-
šom spoločenstve vo svojom záujme, vo vašom zá-
u j m e a v záujme jednoty. • 

„Viete, že vážnejší myslitelia medzi nami, na-
koľko sa odvažujú utvoriť si náhľad, obyčajne sa dí-
vajú na ducha liberalizmu ako na charakteristiku 
určeného Antikrista1? Nadarmo očisťuje ktokoľvek 
rímsku cirkev od znamení Antikrista, do ktorých by 
ju chceli protestanti obliecť,' ak úmyselne zaujíma 
svoje postavenie v tej samej štvrti, kam sme ich 
znamenia odhodili, keď sme ich sňali s nej. Anti-
krist je opísaný ako kvoíao; (protizákonný), ako ta-
ký, čo sa povyšuje nad'jarmo náboženistlva a záko-
na!. Duch nezákonnosti vkročil s reformáciou a libe-
ralizmus je jej výhonkom. 

„A teraz sa bojím, že, vás budem trápiť, keď vám 
poviem, že vy pokladáte priblíženia v doktríne 
s našej strany smerom k vám za užšie, než skutoč-
ne sú. Musím zopakovať, čo som už mnoho ráz vra-
vel v tlači, že vaše služby a pobožnosti ku sv. Márii 
ma naozaj veľmi hlboko bolia: Vyslovujem to len 
ako skutočnosť. 

„Ďalej, nikde som nevravel, iže môžem prijať vý-
nosy Tridentské úplne, ani som to nenaznačoval. 
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Mám veľkú ťažkosť s doktrínou o trassubstanciácii, 
keďže, ako myslím, nie je primitívna. - Ani'som ne-
povedal, že naše Cláňky pripúšťajú v každom ohľa-
de'rímsky výklad; samo slovo ,transsúbstanciácia' 
nie je v nich uznané. ' ' -

' .-„TiaMo vidíte, že nielen z dôvodov vhodnosti sa 
nespájame s vami. Sú tu pozitívne ťažkosti v ceste 
k. tomu. A i keby tu neboly, nebudeme'mať nijaké 
božské plnomocenstvo," aby• sme 1 tak robili, kým 
myslíme,' že anglická' cirikév je vetvou pravej . cir-
kvi a'že vzájomný styk s ostatným kresťanstvom je 
potrebný nie" pré život niektorej" jednotlivej 'cirkvi, 
ale leň pré jej zdiravie. Nikdy som nezakrýval, že 
jestvujú skutočné okolnosti v rímlskej cirkvi, ktoré 
ma veľmi trápia; nevidím nijakú nádej na1 ich "od-
stránenie, kým sa vám pripbjujemé jéden po dru-
hom; ale keby bola naša cirkev pripravená pre jed-
notu, mohla by stanoviť svoj é podmienky; mohla by 
vyhrať Pokál; mohla bý protestovať "proti r extrém-
nym poctám, •vzdávaným sv. Márii; mohla: by podať 
nejaké vysvetlenie' r doktríny o tránssubstanciácii. 
Nie som pripravený' po,vedáť," že reforma v iných 
vetvách rímskej cirkvi by bola potrebná pré "naše 
sjednotenié s nimi, akokoľvek je to a j ' žiadúce 
iv sebe, takže (by náin bolo' dovolené; urobiť ' refor-
mu v 'naše j vlastnej krajine. Nehľadíme smerom 
k Rímu vo viere, že jej spoločenstvo je néomyIné, 
ale že'jednota je povinnosťou". 

Nasledujúci list bol vyvolaný darovaním knihy 
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priateľom, ktorému je napísaný; nižšie poviem viac 
o jeho predmete: — 

„22. nov. 1842. Len si želám, aby bola vaša cir-
kev známejšia medzi nami takými spismi. Nespôso-
bíte u nás záujem o ňu, dokiaľ ju nevidíme nie v po-
litike, ale v jej pravých funkciách, napomínania, vy-
učovania a , vedenia. Želám si, aby sa naskytla šťast-
ná náhoda priviesť vedúcich ľudí medzi vami k po-
rozumeniu, čo, nazdávam sa, nie je pre vás novou 
myšlienkou. Nie učenými diskusiami, bystrými ar-
gumentační alebo zvesťami o zázrakoch si možno zí-
skať srdce Anglicka. Môže sa to stať len pomocou 
ľudí, prejavujúcich sa ako apoštoli, aíko pomocníci 
Kristovi". .-.'-vv h', . 

„Čo isa týka vašej otázky, či kniha, ktorú ste mi 
poslali, nie je určená odstrániť moje obavy, že 
vo vašich praktických pokynoch je: dosadené iné 
evanjelium za pravé, prv, než môžem na ňu nejako 
odpovedať, musím vedieť, nakoľko sú kázne, ktoré 
obsahuje,'vybrané z počtu, alebo či tie,'ktoré iboly 
uverejnené autorových kázní, tvoria celok alebo 
také voľačo ako celok. Uisťujem vás alebo aspoň 
verím, že, ak sa mi jasne dokáže, že som nemal 
prawdu v tom, čo som povedal o tejto veci, moje 
verejné vyznanie tohto presvedčenia bude u mňa 
len otázkou času. -

„Keby ste však videli našu cirkev, ako ju my vi-
díme, ľahko by ste pochopili, že taká zimema cíte-
nia, ak sa stala, by nemala nevyhnutnú tendenciu, 
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od kitorej asi očakávate, že pretiahne osobu z am 
glickej cirkvi do cirkvi rímskej. Je medzi nami bož-
ský život, jasne prejavený, i pri všetkých našich ne-
poriadkoch, čo je práve tak velkým znamením cir-
kvi, aké len môže byť. Prečo by sme mali hľadať pxí. 
tomnosť nášho Pána inde, keď nám ju on umožňuje 
tam, kde 'sme? Aké vyzvanie máme, aby sme zme-
nili náboženskú obec? 

„Rímski katolíci zistia, že je to nastávajúci stav 
vecí -v budúcnosti, nech si namýšľajú akýkoľvek 
prísľub veľkého odchodu k ich cirkvi. Tento alebo 
onen človek nás'môže opustiť, ale nebude tu nijaký 
všeobecný pohyb. Je tu naozaj začínajúci pohyb 
našej cirkvi smerom k vašej a vaši vedúci ľudia ro-
bia všetko, čo môžu,' aby svojimi neúnavnými ná-
mahami pri všetkom nebezpečenstve zmarili odviesť 
jednotlivcov. Kedy spoznajú svoje postavenie a po-
dujmú sa širšej a múdrejšej politiky?" 

Posledný--list, ktorý isom vsunul, je adresovaný 
môjmu drahému priateľovi Ďr. Russelovi, terajšie-
mu prezidentovi v Maynooth. Mal možno viac dó či-
nenia s mojím obrátením než ktokoľvek iný. Navští-
vil ma, idúc cez i Oxford v lete r. 1841, a myslím, že 
som ho povodil po niektorých budovách Univerzi-
ty. Opäť ma navštívil iného leta na svojej ceste 
z Dubliná do Londýna. Nepamätám sa', že by pove-
dal čo len slovko b veci náboženstva pri obidvoch 
príležitostiach. Poslal mi v rôznom čaše viacero lis-
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tov; bol vždy príjemný, mierny, nedotieravý, nepo-
l e m š c k ý . Nechal ma osamote. Aj on mi dal dve ale-
bo tri knihy. Veronova Vládá viery a niekoľko po-
jednaní o Wallenbuŕgoch'bola jedná; kniha kázní 
sv. Alfonza Liguori89 bola druhá; a tejto sa týka list, 
btorý som vložil nakoniec. : , 

T e r a z treba poznamenať, že spisy š v. Alfonza, ako 
eom ich poznal z výťahov, obyčajne z nich robe-
n ý c h , <ma natoľko predpojalý proti rímskej cirkvi, 
ako čokoľvek iné, v dôsledku toho,:čo sa nazýva 
„modlářské uctievanie Ranný Márie" (Mariolatry); 
ale nebolo nič toho druhu v tejto knihe. Napísal 
som Dr. Russelovi, aby som sa ho opýtal, či bolo vo-
Iačo vynechané v překlade;'odpovedal, že iste vy-
nechäli pasáž o Panne Márii. Toto vypuiáteňie v prí-
pade knihy, určenej pre katolíkov, ukázalo aspoň, 
že také pasáže, aké sa nájdu v dielach talianskych 
autorov, neboly prijateľné každej čiastke katolícke-
ho sveta. Také zbožné prejavy ku pocte Bohorodič-
ky boly mojím veľkým crux vzhľadom na katoliciz-
mus,- vravím otvorené, že nevnikám do nich teraz 
plne; verím, že ju némôžem zato mať o to menej 
rád, lebo nemôžem do nich vniknúť. Možno ich plne 
vysvetliť a obrániť; ale ámýšľanie a vkiís nejdú zá-
roveň s logikou; hodia sa "pre Taliansko, ale neho-
dia sa pre Anglicko. Ale cez a za Anglicko, môj 
zvláštny prípad bol špeciálny; už od čhlapectva som 
bol vedený ,k domnienke, že môj Stvoriteľ a Ja, Je-
ho stvorenie, sme dve bytosti, isteže také in réŕum 
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ňátuia (v povahe vecí). Ale nechcem tu hútať o 
svojich vlastných pocitoch. Len toto viem teraz 
úplne dobre, a nevedel som vtedy, že katolícka cir-
kev nedovoľuje nijakému podobenstvu akéhokoľ-
vek druhu, hmotnému alebo'nehmotnému, nijakému 
dogmatickému symbolu, nijakému obradu, nijakej 
sviatosti, iii j akému -svätému, ba ani Preblahoslave-
nej Panne. Márii Samotnej, aby vkročila medzi dušu 
a jéj Tvorcu. Človek je so svojím Bohom v každej 
veci tvárou v. tvár, „solus cum solo" (sám so" samot-
ným). Boh jediný tvorí; On jediný vykúpil;' pred Je-
ho hroznými očami: ideme na smrť; vo vízii Jeho je 
naša-večná blaženosť. „Solus cum solo": — Len ne-
určite sa pamätám na účinok, ktorý" na mňa spôso-; 
bila táto kniha, ale musel byť značný. Nakaždý prí-
pad som dostal kľúč k jednej ťažkosti; v týchto káz-
ňach" (alebo iSkôr v záhlaviach týchto kázní, akými 
sa, ždajú, ä 'ktoré;písal istý poslucháč)* jé mnoho to-
ho/ čo :by: sa nazvalo legendárným" objasnením; ale 
ich podstata je prostá, praktická, bázlivé kázanie'o 
veľkých pravdách spásy. O čom môžem vyprávať 
s väčšou dôverou je účinok, ktorý na mňa urobily 
trošku neskôr; Cvičenia sv. Ignáca. Tuná qpäť v čis-
téj; Veci najpriamejšieho" náboženstva, ,V0' 1 vzájom-
nom -obcovaní medzi Bohom a dušou, cez" obdobie 
Spomienky, ľútosti, dobrého 'predsavzatia, skúmania 
v. povolaní, bola duša„sola cum solo";" nepostavil 
sa-tu nijaký oblak medzi stvorenie a cieľ jeho viery 
a: s lásky: Príkaz, prakticky" uplatnený, bol: „Syn 
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môj, daj Mi svoje srdce". Pobožnosti k'anjelom á 
s v ä t ý m práve tak málo odporovaly nedeliteľnej slá-; 
vé V e č n é h o , ako naša láska, ktorú preukazujeme 
s v o j i m priateľom ä príbuzným, " ako'naše nežné ľud-
s k é sympatie odporujú tej v r c h o l n e j pocte srdca 
N e v i d i t e ľ n é m u , ktorá' naozaj lén p o s v ä c u j e a po-
v z n á š a to, čo je na svete."Neskoršie mi poslal Dr". 
Russel veľký sväzok p e n n y o v ý c h ' alebo polpennyo-
vých m o d l i t e b n ý c h knižiek všetkých druhov, ako 
ich možno nájsť u k n í h k u p c o v ' v Ríme; a, prezrúc 
ich, bol som celkom udivený, keď som zistil, ako sa 
Hšia od toho, áko som si ich p r e d s t a v o v a l , ako málo 
bolo v nich toho, 'proti čomu "som mohol skutočne 
namietať. Hovoril som o nich vo svojej essayi o Vý-
vine doktríny. Dr. Russel mi poslal knihu sv. Alfon-
za' ku koncu r." 1842; ale bolo to "ešte dlho predtým, 
čo som sa dostal cez svoju ťažkosť pre pocty, vzdá-
vané-svätým; akó usúdzujem ž liistu, ktorý" som ob-
javil,'bolo to možno áši k r/1844, prv, než ša mohlo 
povedať, žé som sa dostal cež'ňu. 
" Nié šóm si istý, či aj iné uváženie nezapôsobilo 
vtedy na mňa. Predstava Panny Márie bola postu-
pom času ako by zväčšená v rímskej cirkvi, ale; tak 
tó ibolo so všetkými kresťanskými predstavami ako 
aj s predstavou o svätom prijímaní. Celý obraz ble-
dého, slabého, vzdialeného apoštolského kresťan-
stva možno vidieť v Rínie ako by "cez ďalekohľad 
alebo zväčšovacie sklo. Harmónia celku je však 
zrejme takou, akou bola. Je teda nesprávne vybrať 
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jednu rímsku predstavu, predstavu o Ranne Márii, 
z'toho, čo možno nazvať jej súvislosťou. 

Takto som privedený k zásade o vývoji doktrí-
ny v kresťanskej cirkvi, ku ktorej som sa priklonil 
•ku koncu r. 1842. Hovoril som o nej v pasáži, ktorú 
som citoval veľa strán dozadu, v Myšlienkach na 
domov v cudzine, uverejnených r. 1836; ale bol to 
vždy obľúbený námet u mňa. A je určite uznaná 
v " tom slávnom pojednaní Vincenta z Lerins, ktoré 
bóly tak často brané za základ anglikánskej teórie. 
R. 1843 som začal'o tom stále uvažovať; a hlavný 
náhľad, kur ktorému som'došiel; je takto stanovený 
v liste priateľovi s dátom 14. júla 1844-• spozoruje 
sá," "že teraz, ako predtým, je môj výsledok ešte 
vždy Viera versus Cirkev: —: ;; . . 

'„Druh uvážení, ktoré zavážia u mňa, je tento: —• 
1.' Som si ďaleko istejší (podľa Otcov); žé sme v sta-
vé trestuhodnej rozluky, než; že výklady nejestvujú 
zá'evanjelia, a že rímske výklady : nie sú správne; 
2. Som si ďaleko istejší, že'naše (moderné) doktríny 
su nesprávne, než,v že rímske (moderné) doktríny sú 
nesprávne. 3. Pripúšťajúc, že rímske^ (špeciálne) dok-
tríny ' nemožno' nájsť rozvinuté v prvotnej cirkvi,-
predsa myslím, žé jé tam dostatočná stopa' po nich, 
aby ich odporúčala a dokázala na základe hypotézy, 
že cirkev má; božské vedenie, f hoci- nie' dostatočné, 
ábý Ich "dokázala samá sebou. Takže otázka sa jed-
noducho zvrtne na povahe'sľubu Ducha, daného-Ot-
covi; 4. Dôkaz rímskej' (modernej) dóktríný je práve • 
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taký silný (alebo silnejší) v starobylosti, ako dôkaz 
určitých doktrín; ktoré vyznávame my aj rímski: 
n a p r . v starobylosti je viac dôkazov pre potrebu jed-
n o t y než pre apoštolskú následnosť; pre svrchova-
n o s t rímskej stolice než pre prítomnosť Eucharistie"; 
pre prax vzývania než pre určité knihy v terajšom 
K á n o n e Písma, atď., atď. 5. Analógia Starého a No-
vého zákona vedie k uznaniu doktrinálneho vý-
voja". ..".v,..!; 

A takto som bol vedený k ďalšiemu uvažovaniu. 
Videl som, že zásada vývoja nielenže vysvetľuje 
určité fakty, ale je sama v sebe zaujímavým filozo-
fickým javom, dávajúcim ráz celému priebehu kre-
sťanského myslenia. Bolo ju možno rozoznať od 
prvých rokov katolíckeho učenia až do dnešného 
dňa a dala tomuto učeniu jednotu a individualitu. 
Bola akouisi skúškou, ktorou ša anglikáni nemohli 
vykázať, že moderný" Rím je v skutočnosti starou 
Anltiochiou, Alexandriou a Carihradom práve tak, 
ako matematická krivka má svoj vlastný zákon a 
vyjadrenie. 

A takto-som bol ďalej vedený skúmať pozornej-
šie, čo, nepochybujem, bolo v mojich myšlienkach 
dávno predtým, totiž reťazové sputnanie argumentu, 
ktorým myseľ vystupuje od svojej prvej k svojej 
poslednej náboženskej idei; a prišiel som k záveru, 
že v právej filozofii nie je nijaký stred medzi ateiz-
mom a katolicitou a že dokonale dôsledná 'myseľ sa 
musí v týchto okolnostiach, v akých sa riáchádzä tu 
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•dole," chopiť jedného, alebo druhého. * A ešte vždy 
na. tom trvám; som katolíkom pre svoju vieru v Bo-
ha, 'a ak sa ma. pýtajú/ prečo verím v jedného Bo-
ha, odpovedám;: že preto, lebo verím, v seba samého, 
lebo cítim, že je nemožné, aby som veril vo svoju 
vlastnú , existenciu (a som si celkom istý o tom fak-
te) .bez toho, žeby som aj veril v jestvovanie Toho, 
ktorý žije ako Osobná, Všetkovidiaca, Všetkosúdia-
ca Bytosť v mojom povedomí. Nuž teraz sa odvažu-
jem povedať, ze som isa nevyjadril s. filozofickou 
presnosťou, lebo.som neštudoval to, čo iní povedali 
o veci; ale myslím, že je silný, pravý význam v tom, 
čo hovorím, a že to obstojí pri skúške. ; . 
j i Ba viac, pri rozumovaní o tej istej vlastnosti som 
prišiel k záveru, ktorý, som podával, ak o k takému, 
ktorý som použil pri veci vývoja doktríny. Pakt o 
pôsobení tohto princípu vývoja od začiatku do kon-
ca je argumentom, pr ia^ivým pre totožnosť rímske-
ho, a primitívneho kresťanstva;: ale, a to jestvuje zá-
kon, ktorý pôsobí na predmet dogmatickej teologie, 
tak jestvuje aj zákon vo veci náboženskej viery. 
V prvej časti tohto vyprávania som hovoril o isto-
te ako o následku, božsky zamýšľanom a nám pre-
ukázanom, o hromadivej sile určitých daných dôvo-
dov, ktoré, brané jeden po druhom, sú len pravde-
podobnosťami. Pripomeňme si, že historicky líčim 
stav svojej mysle v období svojho života, ktorý pre-
zerám. Nevravím .teologicky, ani nemám' úmysel 
púšťať sa do. polemiky alebo obhajovať' sa;' ale,' yra-
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Viac historicky o tom, čo som vyznával r.. 1842 až 
1844i hovorím, že som veril v Boha na základe prav-
depodobnosti, že som uveril v kresťanstvo na zákla-
de pravdepodobnosti, že som veril v katolicizmus po-
dlá pravdepodobnosti a že všetky tri boly asi rovna-
kým druhom pravdepodobností, hromadivoú, trans-
cendentnou pravdepodobnosťou, ale predsa pravde-
podobnosťou; nakoľko On, ktorý nás urobil, tak: 
chcel, aby sme v matematike naozaj prišli k istote 
prísnou demonštráciou, ale v náboženskom výsku-
me aby sme prišli k istote nahromadenými pravde-
podobnosťami — nakoľko On, ktorý chcel, aby sme 
tak postupovali, spolupracuje s nami pri našom po-
stupovaní a tým nás obdarúva istotou, ktorá stúpa 
výš než logická sila našich záverov. Ä takto som do-
spel k tomu, že vidím jasne a že mám. uspokojenie 
pri videní, že pri tom, keď som bol védéný do rím-
skej cirkvi, som postupoval nie podľa nejakých dru-
hotných dôvodov rozumu alebo podľa polemických 
detailných článkov, ale bol šom chránený, á ospra-
vedlněný" dokonca i pri užívaní tých druhotných 
argumentov veľkou a širokou zásadou. Ale musím 
poznamenať, že zisťujem skutočnosť, neobraňujem 
ju'; a, ak' niektorý katolík povie-prětó, že sóm.'kohj-
verťoval zlým spôsobom,' nemôžem; za. to teraz.. 

A teraz šom priviedol históriu svojich názorov 
áž k ich poslednému bodu, "predtým, áko som sa 
stal katolíkom. Zisťujem/veľkú.ťažkosť pri presnom 
stanovení dát; ale muselo to byť.vari dajako k ro-
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ku . 1844,. predtým, ako som myslel, že nielenže an-
glikánska cirkev určite nemá pravdu, ale že Rím má 
pravdu. Potom som nemal nič viac čo poučiť sa o 
veci. Ako „samaria" vymizla' z mojej predstavivosti, 
nemôžem povedať, ale odišla. Teraz sa vráťme k ča-
su, keď začínal posledný stupeň môjho skúmania, 
čo bolo, ak sa odvažujem určiť dáta, ku koncu ro-
ku 1842. ' 

;; R. 1843 som podnikol dva velmi dôležité a vý-
znamné kroky: — l . 'Vo februári som formálne od-
volal všetky silné výroky, ktoré som vyslovil proti 
rímskej cirkvi. 2. V septembri som sa vzdal kňaz-
ského dôchodku z chrámu sv. Márie počítajúc v to 
Littlemore: — Budem hovoriť o týchto dvoch ve-
ciach osobitne. -

1. Slová, ktorými som -vyjadril svoje odvolanie, 
daly vznik mnohému kriticizmu. Keď som bol cito-
val množstvo pasáží zo svojich spisov proti rímskej 
cirkvi, ktoré som odvolal, skončil som takto: — „Ak 
sa ma pýtate, ako sa jednotlivec mohol odvážiť nie-
len proste vyznávať, ale uverejniť také náhľady , o 
cirkevnej obci tak starej, tak ďaleko rozšírenej, tak 
plodnej na svätých, odpovedám, že som si povedal 
sebe samému: ,Nehovorím svoje vlastné slová, ja 
len skoro sledujem consensus (súhlas) teologov svo-
jej .vlastnej cirkvi. Vždy používali najsilnejšiu reč 
proti Rímu, dokonca i najschopnejší a najučenejší 
z nich. Želám si , pridať, sá k ich systému, i Kým ho-

-272 



-rixn, čo, oni hovoria, som bezpečný. Aj také náhľa-
dy sú potrebné pre naše postavenie'. Ale mám predsa 
dôvod obávať sa, že takú reč treba nie v malej mie-
re pripísať prudkej povahe, nádeji, že sa uplatní 
pred osobami, ktoré si vážim, a želaniu zahnať ob-
vinenia z romanizmu". 

Tieto slová znova a znova citovali a citujú proti 
mne ako by priznanie, že, keď som bol v anglikán-
skej cirkvi, vravel som veci proti Rímu, v ktoré som 
skutočne neveril. 

Čo sa mňa týka, nemôžem pochopiť, ako ich. mô-
že nejaký nestranný človek tak chápať; a mnoho 
ráz som ich vysvetlil v tlači. Verím, že o tomto ča-
se sú už dostatočne vysvetlené tým, čo som povedal 
v predošlých čiastkach tohto vyprávania; ale musím 
ešte povedať slovko alebo dve o nich, ktoré isom ne-
povedal predtým. Ospravedlňoval, som sa v dotyč-
ných riadkoch, že som vyriekol proti rímskej cirkvi 
obvinenia, o ktorých som plne veril, že sú pravdi-
vé. Co je podivuhodné na takom ospravedlnení? 

Je mnoho vecí, ktoré človek môže vyznávať, 
o ktorých môže zároveň cítiť, že nemá nijaké právo 
vyrieknuť ich verejne., Zákon uznáva túto zásadu. 
V našom vlastnom čase boli ľudia uväznení a odsú-
dení, lebo povedali pravdivé veci o zlom kráľovi. 
Zastávala,.sa maxima, že: • „Čím väčšia, je pravda, 
tým väčšie je ohováranie". A tak, čo sa týka úsudku 
spoločnosti, spravodlivé rozhorčenie by : sa pociťo-
valo proti spisovateľovi, ktorý vyniesol svojvoľne 

18 Obrana svojho života 
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na svetlo slabosti veľkého človeka, hoci by celý 
"svet vedel, že jestvujú. Nikto nemá voľnosť hovoriť 
zle o druhom bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci 
vie, že vraví pravdu a svet to tiež vie. Preto som 

"nemohol béz dobrého dôvodil vravieť zle protť rím-
skej cirkvi, hoci som veril v to; čo som povedal. 
Veril som, čo som povedal; ale či som mal dobrý 

"dôvod k tomu, že som to povedal? Myslel šom, že 
som mal, totiž, povedal som to, o čom som veril, že 
je jednoducho potrebné v polemike, aby sme sa chrá-
nili; nazdával som sa, že nemožno obhajovať angl;-
'kánsku pozíciu bez toho, že by sa nepredniesly ob-
vinenia proti rímskej cirkvi; Vari nie je to skoro 
•;ždanlivá pravda? vári nie je to ono, čó hovorí kaž-
'dý/'kto • vraví vôbec o veci? či vážny človek haní 
rímsku cirkev len preto; aby ju hanil; alebo preto, 
že 'to ospravedlňuje jeho vlastné náboženské zása-
dy ?J Čo je význam samotného slova „protestantiz-

mus";;: ak nie je tu výzva vravieť otvorene?-Nuž to 
som vravel; ,,Viem, že som silne hovoril proti rím-
skej: cirkvi; ale nebolo'to iba hanobenie učenia tých, 
ktorí boli predo mnou." ' 
- 'Priznal som sa k vine; ale som aj namietal; že 

"v:prípade boly poľahčujúce okolnosti. Všetci pozná-
•tíie'rozprávku o zločincovi, ktorý na popravišti'od-
hryzol: ucho svojej matke. Urobiac tak, nepoprel 

-'fakt svojho vlastného zločinu, za ktorý mal visieť; 
aíé vravel, že zhovievavosť j ehb matky, keď bol 
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- -ôsobom som urobil obvinenie a urobil som ho ex 
ánimo, ale obvinil som iných, že ma priviedli k.to-
mu, že som tomu veril a to uverejnil. ^ 

Ale viac než toto bolo myslené v slovách, ktoré 
som užil: — najprv sa chcem volne priznať, iiabzaj 
eom to povedal niekoľko strán dozadu, že < som sa 
hneval na anglikánskych teologov. Myslel som, že 
ma oklamali; čítal som Otcov ich očami; niekedy 
som veril ich citátom alebo ich dôvodeniam; a ked-
že som sa' spoľahol na nich, užil som slova ,alebo 
urobil vyhlásenia, ktoré "som mal vlastne prísne vy-
šetriť ja sám. Preukázal som .viac,viery, než kriticiz-
mu vo veci. To nezahrnovalo v sebe nijaké široké 
nesprávner zistenia s mo j ej : strany, ktoré by vzni-
kaly zo spoliehania.na ich autoritu, ale zahrňovalo 
to nedbalosť v detailných veciach. Ä to bola zrejme 
chyba. , ' 

Alé bola tu omnoho hlbšia príčina pre moje'vý-
.roky, ktoré som povedal: v tejto veci/ ktorej som sa 
až doteraz ešte nedotkol;! a bola táto:"— áajskľú-
čujúcejšou myšlienkou v celom priebehu mojej zme-
ny náhľadu bola jasná predtucha,' potvrdená udalo-
sťou, že to má vyústiť; v triumfe liberalizmu. Proti 
aňitídogmatickému principů; som vrhol celú svoju 
myseľ; ale teraz somrkonaL viac/.než ktokoľvek iný 
mohol urobiť, aby ho podporil. Bol som jediným 
ž tých, ktorí ho držali "v úzkych v j Oxforde po tak 
mnoho rokov; a takto bolo "moje. vlastné utiahnutie 
jeho triumfom: Ľudia, ktorí ma /vyhnali z Oxforďu, 
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boli jasne liberáli; boli to oni, ktorí zahájili útok na 
90. Traktát, a boli to oni, ktorí by získali druhú vý-
hodu, keby som sa i naďalej uťahoval od anglikán-
skej cirkvi. Ale to nebolo všetko. Ako som už'po-
vedal, sú tu len dve možnosti, cesta k Rímu a cesta 
k ateizmu: anglikanizmus je domom na pol ceste na 
jednej strane a liberalizmus je domom na pol ceste 
na strane druhej. Ako mnoho ľudí tu bolo, ako som 
vedel, celkom dobre, ktorí by ma teraz nenasledo-
vali v mojom postupe od anglikanizmu k Rímu, ale 
neraz by opustili anglikanizmus a mňa pre liberál-
ny tábor. Nie je vôbec ľahké (hovoriac ľudsky) na-
tiahnuť Angličana na dogmatickú o plochu. Urobil 
som tak dobrou ,mierou ako v prípade mladých ľudí 
tak aj laikov, zatiaľ čo anglikánska VJa Media bola 
predstaviteľkou dogmy. Dogmatický a 1 anglikánsky 
princíp boly jedno, ako som ich učil; ale láma'l som 
Viu Mediu na kúsky, a či by nebola dogmatická vie-
ra celkom zničená v' mysliach veľkého množstva 
zbúraním Vie Medie? ÓLakým nešťastným ma to 
urobilo! Počul som raz od očitého svedka správu 
o úbohom námorníkovi, ktorému guľka ; roztrhala 
nohy v bitke pri Alžíre r. 1816 a ktorého odniesli <• 
;k operácii. Lekár a kaplán ho prehovorili, aby si dal 
odrezať jednu nohu; urobili to a operačný prístroj 
priložili k rane. Potom mu oznámili, že:"si musí dať 
odrezať aj druhú nohu. Ubohý chlap povedal: „Mali 
ste mi .to povedať, páni", a úmyselne odšrauboval 
nástroj a vykrvácal do smrti. Či by to nebol prípad 
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ohých mojich; priateľov? Ako som mohol kedy 
ať priviesť ich k tomu, aby verili v druhú teolo-

-bi, keď som ich oklamal v prvej? s akou tvárou by 
jom mohol uverejniť nové vydanie dogmatického 
v i e r o v y z n a n i a a žiadať ich, aby ho prijali ako evan-
jelium? či by im nebolo jasné, že1 nemožno nikde 
jnde nájsť istotu? Nuž vo svojej obrane som mohol 
urobiť len nedostatočné ospravedlnenie; ale bolo 
ono pravé, totiž že som nečítal Otcov dosť kriticky; 
že v tých obťažných bodoch, ako sú tie, ktoré roz-
hodujú o uhle rozdielu medzi dvoma cirkvami, som 
sa' značne prepočítal; a ako sa to stalo? Nuž, faktom 
bolo, akokoľvek nepríjemným je priznať to, že som 
sa opieral primnoho na tvrdenia Ussherove, Jeremy. 
Taylorove alebo Barrowove a že ma oklamali. Va-
leat quantum — to bolo všetko, čo sa mohlo pove-
dať. To teda bola hlavná príčina tej slovnej formu-
lácie odvolania, ktorá spôsobila tak mnoho pohor-
šenia — a nasledujúci list ho osvetlí: — 

„3. apríla 1844. Želám si poznamenať o hlav-
nej skľúčenosti pána, W., že moja zmena môjho 
náhľadu zjavne poplietla dôveru niekoho v prav-
du a klam ako vonkajšie veci a viedla ho asi, aby 
mal podozrenie o novom náhľade, ako sa stal nedô-
verivým voči starému.. Nuž a v tom, čo poviem, ne-
hodlám hovoriť v prospech svojich druhých myšlie-
nok v porovnaní s prvými, ale proti takému skep-
ticizmu a zmätku vzhľadom-na pravdu a klam vše-
obecne, predstava čoho je veľmi trápna. 
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Toto bol teda môj prípad a isteže nie nepriro-
dzený: ako vec cítenia á povinnosti zapojil som sa 
do systému, v ktorom som sa našiel. Videl som, že 
anglická cirkev má teologickú predstavu alebo teó^ 
riú ako takú a uchopil som; ju. Čítal som o Tradícii 
od Lauda a pokladal som to (ako to ešte vždy po-
kladám) za veľmi majstrovské dielo. Anglikánska 
teória bola;veľmi bystroumná. Obdivoval som ju a 
uveril som jéj.1' Nepřihodilo sa mi (myslím), žé som 
pochyboval o něj; videl som, žé je schopná a podo-
pretá^ učenosťou, a cítil som," že je povinnosťou u-
držovať ju. Ďalej, pohliadnúc do starobylosti a číta-
júc' Otcov, videl som také čiastky z nej, aké som 
skúmal, plne potvrdené (napr. •>svrchovänošť Písma). 
Len objednej otázke som pochyboval, totiž,, či bude 
pôsobit,' lebo nebola nikdy ;viac než papierovým 
systémom.. . 
' - f-'iÍKeďžé potiaľ som mal zo svojej zmeny náhľadu 
nejakú úprimnú' snahu popliesť iľúdí -vzhľadom' na 
pravdu a klam,'chápané ako objektívne reality, malo 
b ý š a uvážiť, či taká zmena' nie - je - potrebná,- a k ' j e 
pravda' skutočnou objektívnou' vecou a je urobená, 
ábý konfrontovala osobu/ rktoŕá bola vychovaná 
v systéme, skúpom na ; pŕavdú. Isteže stálosť jednej 
osoby, ktorá si želá ísť priamo v zlom systéme, a nie 
vzdanie sa ho, by bolo týni, čo bojovalo proti objek-
tívnosti pravdy, vedúc naozaj k podozreniu, že. jed-
na a druhá vec sa rovnako páči'nášmu Stvoriteľovi,' 
kde ľudia sú úprimní. 
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,Isteže to nie je ani vec, pre ktorú musím by t 
grttutný, že som obraňoval systém, v ktorom som 

a takto som mal odvolať svojé slová. Lebo či nie 
je povinnosťou ľudskou zapojiť saľšľachetné do te j 
fonny náboženstva,-ktorá je prozreteľnostne'pred-
ložená pred -človeka, miesto toho, aby začal s kri-
ticizmom? Je ' to správne, alebo nesprávne začať 
s o s o b n ý m úsudkom? Či nemôžeme na druhej stra-: 
ne hľadať požehnanie skrze poslušnosť dokonca u 
bludného systému, a vyvedenie z toho i pomocou 
něho. Či boli tí, ktorí boli prísni a svedomití vo 
s v o j o m judaizme, alebo tí, ktorí boli vlažní alebo: 
skeptickí, pravdepodobnejšie vedení do kresťan-
stva, keď prišiel Kristus? Ale v pomere k ich pre-
chádzajúcej horlivosti by bolo zdanie ich nestálosti. 
Zaiste som vždy' tvrdil, že poslušnosť, dokonca i pre 
bludné svedomie, bola cestou k získaniu svetla a1 že 
nezáležalo na tom, kde človek začne, takže začal na 
tom, čo bolo pri ruke, a vo viere; a že' čokoľvek sa 
mohlo stať božskou metódou Pravdý; a že čistému 
éú'všetky veci: čisté a že majú samóopravhú moc 
é silu klíčeňia.i A, hoci nemám vôbec práva predpo-
kladať, že táto milosť jé mi udelená, predsa fakt, že 
osoba v mojej situácii ju môže mať sěbé udelenú; 
zdá sa1 íni odstrániť zmätok; ktorý môže spôsobiť 
zmena môjho náhľadu.' -

„Možno povedať — povedal som to sám sebe — 
,Prečo si však úverejňoval? kebý si- bol pokojne ča-
kal,bol bý si zmenil svoj náhľad bez akejkoľvek tej 
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biedy, ktorá "je teraz zatiahnutá do zmeny sklamať 
a zarmútiť ľudí'. Odpovedám, že veci sú tak spoje-
né dohromady, že tvoria celok, a že človek nemôže 
povedať, čo je alebo nie je podmienkou voľačoho. 
Nechápem, ako som možno mohol uverejniť Traktáty 
alebo iné diela, chcejúce obraňovať našu cirkev, bez 
toho, že by som bol k nim pripojil dôrazný protest 
alebo argumet proti Rímu. Jediná zrejmá námietka 
proti celej anglikánskej línii je tá, že je rímska; tak-
že naozaj myslím, že tu" nebola nijaká možnosť me-
dzi úplným mlčaním a utvorením teórie a napad-
nutím rímskeho systému". 

2. A teraz po druhé, čo sa týka môjho vzdania sa 
chrámu sv. Márie, čo bolo; druhým krokom, ktorý 
som urobil r. 1843. Zjavnou,, priamou a dostatočnou 
príčinou toho, že som tak konal, bol; neprestajný 
útok biskupov na 90; Traktát.; Narážal som na to 
v liste, vsunutom vyššie; adresovanom jednému 
z najvplyvnejších medzi nimi. Sled ich rozhodnutí ex 
cathedra, trvajúci cez tri roky a zahrnujúci;v obvi-
není môjho vlastného biskupa poznámku nie malej 
vážno sti, bor tak blízko k odsúdeniu môjho traktátu 
a k zavrhnutiu starej katolíckej doktríny, ktorá bola 
cielom traktátu, ako len bolo možné v anglickej cir-
kvi. Aby som chránil traktát od takého odsúdenia, 
dal som sa v čase jeho uverejnenia jednoducho k dis-
pozícii vyšším mociam v Londýne. Všetko,:čo v tom 
čase jasne zamýšľali na spôsob cirkevného pokar-
hania, bolo posolstvo,'ktoré mi poslal môj biskup, 
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jg tQ bolo „nechválitebné". Myslel som, že je to ko-
niec veci. Odoprel som,poprieť traktát a popustili 
Y tom smere. Odvtedy, ako som napísal predošlé časti 
tohto vyprávania, našiel som, čo som 24. maTca na-
písal Dr. Puseymu, kým vec bola v chode. „Čím 
viac na to myslím", vravel som, „tým viac sa zdrá-
ham poprieť 90. Traktát, hoci zrejme to urobím, ak 
si to biskup želá; nemôžem zatajiť, že to budem cí-
tiť ako krutý čin". Podľa záznamov, ktoré som mal 
o listoch alebo posolstvách, ktoré som mu poslal 
toho dna, som yraVel ďalej: „Mojím prvým pocitom 
bolo poslúchnuť bez slova; chcem, ešte poslúchať; 
ale môj úsudok ša od toho času proti tomu postupne 
vzoprel". Potom v;, prípise: „Ak som urobil nejaké 
dobro Cirkvi, prosím od biskupa túto priazeň, ako 
svoju odmenu za to, aby netrval na opatrení, o kto-
rom myslím, že z neho'nevyjde nič dobrého. 'Ale 
chcem sa mu podrobiť". Neskôr sa stávam ešte ráz-
nejším: „Skoro som prišiel k rozhodnutiu, že naozaj 
popriem traktát, ak biskup verejne naznačuje,, že ho 
musím poprieť, alebo ak vo svojom obvinení hovorí 
ostro proti nemu, ale že sa' vzdám aj kňazského dô-
chodku. Nemohol som podľa svojho svedomia konať 
inak. Môžete toto ukázať, v ktorejkoľvek spoločno-
sti sa vám páči". , 

Všetky moje vtedajšie nádeje, všetko moje u-
spokojenie zo zdanlivého splnenia týchto- nádejí 
boly r. 1843 pri konci. Nie je teda podivné, že y máji 
toho roku som adresoval list o. veci chrámu sv. Má-
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rie .tomu istému priateľovi, s ktorým som sa r. 1840 
radil o utiahnutí sa odtiaľ. Ale teraz som urobil: 
viac; povedal som mu o svojich velkých rozpakoch 
mysle v otázke cirkvi. Vsuniem časti z dvoch Svo-
jich l istov:— : 

' „4. mája 1843.. . Nakoľko môžem analyzovat 
svoje vlastné presvedčenia,-obávam'sa v prítomno-
stí, že rímsko-katolícku cirkev pokladám zá-cirkev 
apoštolov a že aká milosť je medzi nami. (ktorá-skrže 
milosť božiu nie je níaláj, jé neobyčajná a jé ž vý-
levov Jeho odpúšťania. Som si ďaleko istejší, žé An-
glicko je v rozkole, než že rímske prídavky -k pri-
mitívnemu vierovyznaniu nie sú asi vývinýí povstá-
vajúce z bystrej, 'až divej predstavy o božskom de-
pozitu^vierY. • ' 
•: - „Teraz pochopíte, čo dodáva ostrosti biskup-
ským obvineniam, bež: akejkoľvek nepríslušnej cit-
livosti š mojej- strany. -Zarmucujú ma : dvoma' spô-
áobmi: — najprv, keďže sú v nejakom smysle přo-
teštami' a> svedkami i môjmu svedomiu proti mojej 
vlastnéj nevernosti •; voči "-'anglickej: cirkvi a ďalej/ 
keďže sú príkladmi jej učenia á znameniami,* ako 
veľmi ďaleko je ona dokonca od snahy- po katoli-
cite. 

„Zrejme, moja nevernosť dôvere je predmetom 
môjho veľkého strachu — akým aj dlho bola, ako 
viete". ' 
- - Keď mi písal, aby proti môjmu zámeru podal pri-
rodzené námietky ako ób*á-\hi, že odstránenie kňaz-í 
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záväzkov by mohlo mať nepriamy účinok, že 
iy* ma hnalo smerom k Rímu, odpovedal som: — 

18. mája 1843;;'.. Môj úrad alebo poverenie pri 
c h r á m e sv. Márie je'nieleri stav, ale súvislá činností 
Eudia si preto namýšľajú a tvrdiá určité yeči o mrie. 
S akým druhom úprimnosti riiôžem poslúchnuť bis-, 
kupa? Ako mám postupovať v častých prípadoch; 
v ktorých takto alebo onakb príde rímska cirkev 
do úvahy? Pokúsil som sa zb všetkých svojich šíí 
zdržať ľudí od Ríma a s nejakým úspechom; ale prá-
ve po poldruha roku odvtedy moje argumenty, hoci 
pôsobivejšie, něž mohly byť ktorékoľvek iiié u ľudí; 
pre ktorých boly určené, boly tej povahy, že vlialy 
yeľké podozrenie o mne do myslí tých, ktorí sa pri-
zerali. 

„Tým, že si ponechávam kostol sv. Márie, ;som 
urážkou a kameňom úrazu. Ľudia sú dosť bystrožrá-
kí, äby- zištili, čo smýšľam:.o určitých bodoch; ä po-
tom; ̂ vodzújú , že také náhľady sú srovnatelné spó-
držaním dôverných postavení v našej cirkvi. Množ-
stvo mladších ľudí berie platnosť svojej interpretá-
cie Článkov, atď., odo mňa s dôverou. Či nie je mó-
jé prítomné póstavenie krutosťou práve tak ako zra-
dou voči cirkvi? • " . . . 

„Nevidím, ako môžem kázať alebo uverejňovať; 
zatiaľ čo ši podržiävam kostol sv." M á r i e ; ' ále-u-
vážte opäť nasledujúcu ťažkosť v takom rozhodnutí,' 
ktorúí musím obšírnejšie počlať. 

„Za posledných-veľkých prázdnin sa'mi vnukla 
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myšlienka uverejniť životopisy anglických svätých-
a hovoril som (s istým nakladatelom) o tom. Myslel 
som, že by bolo prospešné zamestnať mysle ľudí, 
ktorí boli v nebezpečenstve zdivočieť, odviesť ich 
od, doktríny k histórii a od špekulácie k faktu; — 
potom "prebudiť v nich záujem o anglickú pôdu a 
anglickú cirkev a zdržovať ich od hľadania sympatie 
v Ríme, v takom, aký jej a ďalej usilovať sa urých-
liť rozšírenie správnych náhľadov. 

„Ale v poslednom mesiaci mi zišlo na um, že, ak 
plán pokračuje, bude to praktické prevedenie 90. čís-
la z povahy zvyklostí a náhľadov predreformátskych 
časov. , • , • ' ,' -

i,Je ľahké povedať: ,Prečo chcete robiť voľačo? 
prečo nechcete mať pokoj? akú horlivosť ste,mali, 
žé ste vôbec mysleli na taký plán?' Ale nemôžem 
nechať určitý počet mladých ľudí v tiesni. Som po-
vinný urobiť to najlepšie pre veľký počet ľudí v Ox-
forde a inde. Keby som ja nekonal, našli by iní pro-
striedky, aby konali. " 

„Nuž plán bol prijatý s veľkou horlivosťou a so 
záujmom. Mnohí ľudia sa dávajú do práce. Spisu-
jem mená ľudí, väčšina z nich sa zaviazala, ostatok 
sa zaviazal napolo a s pravdepodobnosťou, niektorí 
už práve písali". Asi tridsať mien nasleduje, niekto-
rí z nich .v tom čase zo školy Dr. . Arnolda, iní zo ško-
ly Dr. - Puseyho, niektorí moji osobní priatelia, iní* 
ktorých som sotva poznal, kým zrejme väčšina: bola' 
zo strany nového Hnutia. Pokračujem: -1-- ' 
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i „Plán pokročil natoľko, že by spôsobilo prekva-
e a hovor, keby sa teraz náhle upustilo od ne-

. Ale ako sa to znáša s tým, že zastávam miesto 
i chráme sv. Márie, keďže som tým, čím som?" 

Taký bol cieľ a pôvod zamýšľanej; serie o, anglic-
kých svätých; a keďže jej uverejnenie, ako sme vi-
deli, bolo spojené s mojim vzdaním sa chrámu sv. 
Márie, bude mi možno dovolené uzavrieť to, čo tu 
musím povedať o veci, hoci sa to bude čítať ako 
odbočenie. Len čo sa teda prvá séria dostala do 
tlače, celý plán sa zlomil. Už som předtušil, že nie-
ktoré časti serie budú napísané štýlom, nesrovná-
vajúcim sa s vyznaniami kňaza, požívajúceho du-
chovného obročia, a preto som sa; vzdal svojho 
kňazského požitku; ale ľudia veľkej vážnosti išli 
dalej, keď videli životopis sv. Stefana! Hardinga, a 
rozhodli, že je takého rázu, aký sä neshoduje do-
konca s tým, aby ho dal svetu anglikánsky vydava-
teľ: a tak sa zaraz upustilo od zámeru. Po prvých 
dvoch častiach som sa utiahol od vydavateľstva a 
len tie životopisy boly ešte uverejnené, ktoré boly 
už vtedy hotové alebo v pokročilej príprave. Nasle-
dujúce pasáže z toho, čo som v tom čase písal ja 
alebo iní, objasnia, čo som vravel:— ; ; 

V novembri r. 1844 som tak písal jednému z ich 
autorov: „Nie som vydavateľom, nemám priamy do-
zor nad Sériou. Je to dielo T.-ovo; môže pripustiť, 
čo sa mu páči; a vytvoriť, čo sa niu páči. Ja som 
mal byť vydavateľom. Vydal som aj prvé dve čísla. 
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Bol som zodpovedný za ne tak, ako je vydavatel 
zodpovedný. Keby som ból pokračoval ako vyda-
vatéľ, muséľby som mať dozor nad všetkým.* Napí-
sal .som > v Předmluvě, žě .doktriáiálne . námety, ak 
možno, majú byť vylúčené. Ale aj vtedy isóm určil, 
-že nijaký spisovateľ nenia byť zodpovedný za iný 
zo životopisov než svoj. Keď som sa vzdal vydava-
teľstva, mal som rôzne dojednania s priateľmi o jed-
notlivých životopisoch, ktoré mi zosťaly v rukách. 
Bol bý som iste rád prerušil s < nimi všetkými, ale 
boli -tu niektorí, s ktorými som nemohol prerušiť a 
nechal som ách ísť" svojou cestou. Niektorí neprišli 
k ničomújiiní, ako vaši, pokračovali. Videl som' nie-
ktoré v rukopise alebo v.ukážke. ,Postupom času bu-
děm mať menej a menej: dočinenia so sériou! Mys-
lím, žě ujednanie medzi' mnou á vami by. sa malo 
skončiť. Mám každopádne" mnoho:zodpovednosti na 
sebe. Napíšem T.-vi, že, ak chce rpoužiť výhodu va-
šej pomoci, smusí vám priamo;napísať". ' ' : 

V shode s týmto listom som oznámil už v januári 
r. 1844, desať mesiacov predtým, že „iné životopi-
sy " , p o sv. Štefanovi Hardingovi, „uverejnia prí-
slušní autori na svoju vlastnú zodpovednosť". Táto 
zpráva sa opakuje vo: februári v oznámení druhého 
jšväzku, nazvaného „Rodina sv.! Richarda'!, hoci aj 
snä tento sväzok z určitého, dôvodu'Somí položil svo-
je iniciálky. V životopise" sv. Augustína vraví, autor, 
človek skoro môjho veku, podobným spôsobom: 
.,;Iba každý sána je zodpovedný zä spôsob, akým!po-
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tieto látky". Mám v rukopise iné upozornenie 
obného obsahu, ale nemôžem povedať, či bolo 
y vytlačené. 
Keďže pokladali autorov za chlapcov shorúci-

f©i h l a v a m i , ktorých som mal : ja na starosti a kto-
"rým som dovo l i l 'urobiť nemierne veci, chcem" pri-
dať, že, kým pisateľ o sv. Augustínovi bol"zrelého 
•veku, ako som to oznámil,< väčšina ostatných. bola 
na tejto alebo onej strane tridsiatky. Traja boli pod 
,25. Ba viac, niektorí z'týchto pisateľov sa stali ka-
to l íkmi , niektorí zostali anglikáni á iní vyznávali, 
•ako sa hovorí, voľné alebo liberálne názory. 

Bezprostrednú príčinu vzdania sa' 'svojich kňaz-
ských požitkov udávam v nasledujúcom liste, ktorý 
Som napísal svojmu biskupovi: — 

„28. augusta 1843.Í S veľkým zármutkom oznamu-
jem vášmu Lordstvu, žé pári A. B'.,*j ktorý bol minu-
lého roku dôverným í členoiri môjho domu tu, prá-
ve' konvertoval k Rímu. Keďže' som vždy .túžil'po 
tom, aby som sa nieleri verne'zhostil 'dôvery, ktorá 
je obsiahnutá rv'poberaní pôžitkov v diecéze vášho 
Lordstva, ale aby som sa ' a j ; osvedčil vášmu Lord-
stvu, pre vašu informáciu vám oznamujem jednu 
alebo dve okolnosti, spojené ;s .týmto nešťastriým prí-
padom . . . Prijal som ho s podmienkou, že mi sľúbi, 
čo jasne urobil, že zostane v' pokoji y. našej cirkvi -
po tri roky. Rok; prešier od tohch času i a; hoci som 
nevidel nič'v ňoih, čo by sľubovalo,'že bude naozaj 
spokojný so svojím súčasným stavom,ípredsa 'sá na 
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ten čas jeho myseľ upokojila, ako si človek mohol 
želať, a často vyslovil svoje uspokojenie, že plní 
sľub, ktorý som si vyžiadal od neho". 

Cítil som, že je nemožné zostať dlhšie v službách 
anglikánskej cirkvi, keď mi budú robiť výčitky pre 
také porušenie dôvery, akokoľvek málo som mal 
s tým čo robiť. Za niekoľko dní som písal priateľo-
vi: „7. sept. 1843. Tohto dňa žiadam od biskupa do-
volenie vzdať sa chrámu sv. Márie. Ľudia, o ktorých 
si to sotva myslíte alebo aspoň o ktorých som si to 
ja sotva myslel, sú skoro na beznádejnej ceste. Na-
ozaj môžeme očakávať hocičo. Chcem vydať Knihu 
kázní, obsahujúcu tie štyri kázne proti hýbaniu sa". 

Vzdal som sa svojich požitkov 18. septembra. 
Nemal som prostriedkov vykonať to legálne v Ox-
forde. Zosnulý pán Goldsmid mi pomáhal vzdať sa 
toho v Londýne.- Nenašiel som nijakej chyby u libe-
rálov; porazili ma na riadnom zápasišti. Čo sa týka 
rozhodnutia biskupov, myslel som, ako Walter Scott 
použil textu,'že „uvarili kozu v mlieku jej matky". 

Povedal som priateľovi: — f 

;ľ.: „Victrix causa diis. placuit, sed victa Catoni". 
(Víťazná vec sa zapáčila bohom, ale porazená Ca-
tonovi). 

: A teraz som priviedol skoro; ku koncu históriu 
tak svojich náhľadov, ako aj verejných činov, ktoré 
přivodily, nakoľko tento náčrt má o nich pojedná-
vať. Zostávalo mi už urobiť len jeden pokrok v my-
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bblo to byť si istý tým, čo som doteraz predtii-
aizatváral a veril; a bolo to' blízko k môjmu 
obeniu sa katolíckej cirkvi. Mal som previesť 

len jeden čin, a to čin samotného podrobenia sa. 
ešte dva roky vkročily pred dátum týchto po-
"ých udalostí; zatiaľ šom bol v laickom spolo-

^fitstve v anglickej cirkvi, navštevujúc akó obyčaj-
ne jej bohoslužby a celkom sa zdržujúc od sty-
.jfU s katolíkmi, od ich'miest pobožnosti a od tých 
^náboženských obradov a zvyklostí, ako sú Vzýva-
nie svätých, ktoré sú charakteristické pre ich viero-
vyznanie. Robil som to všetko zo zásady; lebo nikdy 
,*>m nevedel pochopiť, ako môže mať človek naraz 
dve náboženstvá. ' i ' - ' ; • ' ••• Av.bc';*' 

.., Čo teda musím 'teraz pridať, j é súkromného rá-
zu, keďže je to moja príprava.na\veľkú udalosť, xia 
ktorú som čakal v intervalé medzif jeseňami r. 1843 
a 1845. A to, čo márni povedať,' skoro obmedzím na 
ten jeden bod, na ťažkosť, v akej som bol vzhľadom 
tái najlepší spôsob, ako' vyjaviť'stav svojej mysle 
svojím priateľom a iným, a ako som to vedeľ vy-
konať. i 

Do januára 1842 som nevyjavil svoj stav zmätku 
viac než trom osobám, ako "som spomenul vyššie, a 
čo sa opakuje v listoch, ktoré chcem: teraz: predlo-
žiť čitateľovi. Dvom z nich, dôverným a priateľským 
spoločníkom, na jeseň r. 1839; tretiemu, tiež staré-
mu priateľovi, keď, ako sa nazdávam, som ból vo 
veľkej tiesni mysle pre , udalosť* s Jeruzalémským 

'8 Obrana svojho života 
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biskupstvom. V máji. r. ,1843 som to spomenul pria-
teľovi, ktorého radou som si želal byť, nakoľko mož-
.né, .vedený. Spomenúť to úmyselne komukoľvek, ak 
.som naozaj nepýtal í radu, by som iste musel pociťo-
vať ako zločin. Ak je;niečo, čo mi bolo a je odpor-
né, tak je to nepotrebné rozširovanie pochybnosti 
a znepokojovania svedomí.. Silná predtucha, že mo-
je jestvujúce náhľady nakoniec popustia á že ich dô-
i vody > sú:.nepevné,' nebola dostatočným' "plnomocen-
• stvoih na vyjavenié stavu mojej mysle. "Nemal som 
-ešte nijakej; záruky, že táto predtucha sa úskutoční. 
Dajme tomu, že by som prechádzal cez ľad, ktorý 
mi prišiel, priamo do cesty,", ktorý som z dobrých dô-
vodov pokladal za pevný a kadiaľ som videl pre-
do mnou prechádzať množstvo ľudíLV'bezpečnósti, a 
domnievajúc sa, že cudzinec ;s. brehu by ma' hlasom 

:autority. a vážnym tónom .varoval,* že. je to, nebez-
pečné a potom utíchol,; myslím, že by, som bol za-
.razeriý a díval by'som sa bojazlivo: dookola,, ale že 
:by som á j išiel ďalej, kým by'som nemal lepších dô-
vodov pre,pochyby^:a,/myslím, také bolo moje roz-
položenie až do konca roku 1842. Potom ďalej, keď 
sa moja nespokojnosť zväčšila, bolo najprv ťažké' 
rozhodnúť sa o dobe času, keď je veľmi. dôrazné 

• vhodne poprieť. I s t o t a j e , isteže '• stoj atým; stavom, 
ale pochyba je pokrok;, nebol som -.ešte blízko 

•ki istote. 'Istota:je. reflexívna činnosť; ,treba vedieť, 
že človek vie. Nazdávam sa, , žé: som to nevedel1 až 

:tesne do svojho prijatia do; katolíckej cirkvi. Potom 
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faktická, účinná pochyba je stojatým stavom, 
kto si to môže lahko zistiť pre seba? Kto môže 
todnúť, kedy to je, že stupne v rovnováhe náhla-

' sa začnú točiť a že to, čo bolo väčšou pravdepo-
-bnosfou v prospech jedného presvedčenia, stane 

á§|fc pozitívnou pochybou proti nemu? 
Uvažujúc o tejto otázke v jej zamerení na moje 

iprávanie r. 1843, moja jednoduchá odpoveď na moju 
^rfkú ťažkosť bola: Uiob, čo prítomný stav tvojho 
iléhladu vyžaduje a daj tomu konaniu hovoriť vrav 
Hnxni. To som urobil; môj prvý čin roku bol vo feb-
ruári 1843. Po trojmesačnom uvažovaní som uverej-
nil svoje odvolanie prudkých obvinení, ktoré som 
Vyniesol proti Rímu: nemohol som mať nepravdu, 
keď som urobil toľkoto; i ale neurobil som viac: ne-
odvolal som svoje anglikánske učenie; Môj druhý čin 
bol v septembri; po mnohom smutnom kolísaní a vá-
haní som sa vzdal svojich požitkov. Pokúsil som sa 
naozaj zadržať iittlemore pre seba, hoci i malo zo-
irtat podstatnou časťou: farnosti sv. Márie. Urobil 
som z neho faru. a mal som ju rád; ale nemal som 
úspech vo svojom pokuse. Mohol som naozaj trpieť, 
stať sa správcom fary xz i vôle druhého, ale predsa 
som dúfal, že budem tam môcť byť svojím vlastným 
pánom. Dúfal som, že sa bude môcť urobiť výnimka 
v môj prospech v tých okolnostiach; ale nedosiahol 
som splnenia svojej žiadosti. Naozaj som žiadal, čo 
bolo nepreveditelné, a jé dobre pre mňa, že to bolo 
'tak.' • .:...' t.M o? • • ; ( . ' < ' • . - -^vV. 
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To boly dva moje činy toho roku a povedal som: 
„Nemôžem mať nepravdu,; žé tak konám; nech prí-
de, čo musí prísť v myšlienkach sveta o mne, keď vi-
dia,čo robím". Plne odpovedali na môj úmysel. Co 

f som pociťoval za jednoduchú povinnosť.urobiť, stvo-
rilo všeobecné podozrenie o mne bez také j zodpo-

vednosti, aká by. bola zahrnutá v; tom, keby som sa 
ja chopil iniciatívy stvoriť to. Potom, keď mi pria-
telia písali o veci,-alebo som to poprel alebo sa pri-
znal podľa povahy a potreby ich i listov. Niekedy 
.v prípade dôverných priateľov,* ktorých som sa zdal 
ponechať nevedomosti o tom, čo iní vedeli o -mne, 
nastolil som; otázku. ' • ' 
..i:? ä tu prichádza iný' bod na vysvetlenie. Zatiaľ, 
čo som v Oxforde bojoval pre anglikánsku cirkev, 

».som sa naozaj veľmi tešil, že som urobil konverti-
to v, a hoci som sa nikdy;nerozlúčil/od .tohto pra-
vidla svojej mysle (ako ho môžem nazývať), o kto-
rom som už hovoril, nájsť žiakov radšej než ich hľa-

Idať, nemám. pochyby, že som sa priblížil k; iným 
jzvláštnoú > cestou; to sa však ukončilo, lén čo som 
upadol do pochýb o tom, aké správne: postavenie 
mám zaujať v polemike. Potom, keď som sa vzdal 
jsvojho miesta v Hnutí, upustil som od takého po-
stupovania: mojou vrcholnou snahou bolo; upokojiť 
'také ,. osobypredovšetkým i tie,' ktoré; prináležaly 
,k novej škole, ktoré boly zmätené vo svojich nábo-
i ženských náhľadoch a, ako súdim,* iprenáhlené t vo 
svojich záveroch. Tak to šlo až do r. 1843; ale len 
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za tohto dáta obrátil svoju tvár smerom k Rí-
vzdál som sa celkom a v každej podobe, nakóľ-

kedy bolo možné, myšlienky pôsobiť na iriých. 
y som si bol jednoducho sám sebe starosťou, 
som mohol v nejakom smysle riadiť iných ja, 

(ý šom sám mal byť vedený v. takej vážnej'veci? 
r ma mohli pokladať za i schopného povedať im 

to i len slovo'týmto-alebo oným spôsobom? Ako 
flfrn sa mohol domnievať, že ich uvediem do zmät-
ku/keďže som sám bolzmätený, keď som nemal ni-
jaký prostriédok vyviesť ich z takého zmätku? A ak 
ož boli popletení, ako som im mohol naznačiť mie-
jto útočišťa, o ktorom som si nebol istý, že si ho i ja 
zvolím pre seba? Mojou jedinou líniou, mojou jedi-
aou povinnosťou bolo držať sa jednoducho svojho 
vlastného prípadu. Pripomenul som si Pascalově šlo-
vé: „Je mourrai sěul". (Zomriem sám). Úmyselne 
som vybral zo svojich myšlienok'všetky iné práce 
a požiadavky a nevravel som nikomu nič, ak som 
nemusel. , ' : 

Ale to priviedlo na mňa veľký nepokoj. V novl-
aéch boly neprestajné zvesti o mojich zámeroch; 
neodpovedal som na "ne; a ak som stále ešte trval 
na svojom rozhodnutí a nevravel nič, nuž'mysleli 
omne, že som záhadný, á podráždili predsudok proti 
aae . Ale čo bolo omnoho horšie, to bolo niekoľko 
nežných, dychtivých sŕdc, "o ktorých* som nevedel 
vôbec nič, ktoré ma pozorovaly, želajúc si smýšľať 
«ko smýšľam ja; a konať, ako konám já, keby to len 

-293 



niohly zistiť; a boly preto zarmúteňé, že v takej váž-
nej veci nemohly vidieť, čo prichádza, hoci! p o č u l y 
prvého a druhého dna zprávy o mne takto alebo 
onak; a pociťovaly únavu z čakania a chorlavenie 
pre odloženú nádej, a nechápaly, že som práve taký 
popletený ako ony; a kedže maly omnoho citlivej-
šiu povahu mysle než ja, ochorely pre neistotu z o-
čakávania. A aj ony ma zrejme pokladaly v tom 
čase za záhadného a nevysvetliteľného. Prosím ich 
o' prepáčenie, nakoľko som bol; skutočne nezdvoři-
lý voči nim. Bola tu jedna nadaná a hlboko vážna 
dáma, ktorá v parabolickej zprávě o tom čase opí-
sala svoje vlastné správanie ako aj moje správanie, 
ako ho ona cítila.; V neobyčajiie malebnej, zábavnej 
vízii o pútnikoch, ktorí spoločne prechádzali cez 
pustatinu vo veľkom nepohodlí a ktorých vždy va-
rovali pred „kráľovskou cestou", ale ku ktorej sa 
napravo neprestajne blížili, vraví:: „Všetky moje 
obavy a nepokoje sa chvatné obnovily pri pohľade 
na najodvážnejšieho z našich vodcov (toho-istého, 
ktorý si najprv vynútil cestu cez. palisádu a do kto-
rého odvahy a bystroumu my všetci vkladáme plnú 
dôveru), ako naraz zastal a vyhlásil, že nepôjde ďa-
lej.' Neskončil však naraz, ale, sadol: si pokojne na 
vrchol' plota, zatiaľ' čo jehoVnohy visely; dole na 
cestu, ako by zamýšľal vziať si čas k tomu, a ľahko 
sa* spustil". Vôbec sa nečudujem, že som sa zdal ta-
kým neúctivým dáme, ktorá ma v tom čase vôbec 
nevidela. Boli sme obidvaja v: skúške pri; našich 
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iýcli cestách. Som ďaleko od toho, aby som 
al, že som postupoval sebecky voči nim a' voči 
ale bola to náboženská sebeckósť. Isteže sa 

zdá moja vlastná povinnosť jasnou. Tí, čo sú 
, môžu uzdravovať iných; ale v mojom prípa-' 

lo: „Lekár, uzdrav sám seba". Moja vlastná du-
f f y * bola prvou starosťou a1 môjmu rozumu ša zda-

jjj absurdným, aby' som bol obrátený na partner-
stvo. Želal som si ísť; k svojmu Pánovi sám so se-
bou a svojou vlastnou,cestou alebo skôr Jeho ces-
leu. Ani som si neželal a t môžem povedať,1 že som: 
asi • nepomýšľal • vziať • niekoho -só sebou. Alé iní ne-
u h l i vedieť o tom nič. ; i / '; : 
l Nasledujúce tri listy som napísal priateľovi, kto-

rý mal všetok nárok,: abysom bol úprimný k'nemu: 
uvidíme, že mu <vyjavím skutočný , stav mysle,1 

úmerne k tomu,'ako.!nalieha na mňaj : ' r '^ ; 
, 1. „14. okt. 1843. Chcel by. som vám povedať má-

lo slovami, prečo som sa vzdal chrámu sv. Márie, 
keby bolo možné urobiť tak, čo sa zdá, že si . želáte. 

.Ale je veľmi ťažké podať y krátkosti, alebo dokonca 
iií exŕenso, nejaký spravodlivý náhľad o mojich po-
citoch a dôvodoch. 

„Najbližším priblížením'k všeobecnej zprávě o 
nich, .ktorú môžem podať, je vravieť, že to vzdanie 
sa bolo spôsobené všeobecným: zavrhnutím náhľa-
de so strany cirkvi; f ktorý obsahovalo 90. i čísloj Ne-. 
Jnoholsom sa postaviť proti takému jednomyseľné-'; 
i&i vyjadreniu náhľadu! biskupmi, podporovanému 
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skutočne, spolupomocou alebo, aspoň; mlčaním .vše-
tkých tried cirkvi," laikov; aj kňazov. Ak -bol kedy 
prípad, že individuálny učitel bol odstránený a sku-
točne odoslaný svojou obcou, môj je jedným. Ne-
bolo možno zistiť nijakú slušnost v autoritatívnych 
útokoch na mňa; neponúkly sa nijaké protesty proti 
nim. Gíti sa — ďaleko som od toho popierať to—: 
právom sa cíti, — že som cudzím materialom a ne-
môžem sá prispôsobiť anglickej cirkvi 
• ;,Ba i môj biskup povedal, že môj sposob vykla-
du Článkov spôsobuje, že znamenajú' voľačo, alebo 
nič; Keď mi to oznámil,'íneveril som' svojim ušiam: 
Poprel som pred inými, že sa to povedalo V.. Prišlo 
obvinenie a slová nebolo možno zle chápať. Udivi-
lo ma tó tým viac; lebo som uvérejnil ten List bis-
kupovi (to viete, ako neochotne) i o dohode; že ja 
mám podať jeho úsudok o 90. čísle mies í o neho. 
Uplynie ;rok, prišiel druhý-a;ťažší'rozsudok'. Nejed-
nal "som - o ňom, -— ani on, ale príboj bol prisilný 
preňho. ' ' " . ' • ! 

. : Bojím sa, že musím' priznať, že v pomere, ako 
myslím; že anglická sa prejavuje podstatne a "radi-
kálne odlišnou od katolíckych zásad/ tak ja cítim, 
že ťažkosti" obhajovať jej požiadavky sú vetvou ka-
tolíckej cirkvi. Zdá sa snom nazývať náboženskú 
obec' katolíckou, keď sa človek nemôže odvolávať 
na ni j aké j asné vyhlásenie katolíckej doktríny v j ej 
formuláciách, ani dvojsmyselné : formulácie vysve-
tľovať pri j atým a žijúcim' katolíckym smyslom, či 
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ým alebo prítomným. Ľudia katolíckych' ná-
ov sú priveľmi-pravdivo i len stranou v našej 
i. Nemôžem poprieť,* že;k tomu istému' záveru 

priviedlo mnoho niných; nezávislých ókolnóstĺp 
ý k t o r ý c h sa'rozširovať nestojí za námahu. 4 
i. '• • „Nevravím totô všetko každému,' ako sa možno 
nazdávate, ale nerád- robím z toho tajnosť "pred ,va-
mi". 

.2. „25. okt.. 1843J > Pustili ste sa - do, nebezpečnej. 
k o r e š p o n d e n c i e ; hlboko ľutujem bolesť, ktorú vám 
gpôsobím. . A ;v':':;j cr.: • t í 
i „Musím vám teda otvorenei povedať(a le ' som 

proti argumentom, ktoréj sú mi,1 bohužiaľ, len:tieň-"> 
mi), že nie zp sklamania, podráždenia alebo nepoko-
ja, či správne alebo nesprávne) í som lsa>vzdál;,chrá-
mu sv. Márie'; r ale preto, žé pbkladámVrímsku ľciŕ-
kev za katolíčku cirkev; af našu nie za ; čias tku c ka-
tolíckej cirkvi, lebo t nie ' je v. spoločenstve s 1 Rímom; 
á pretože í cítim, že ,som v 'nej 1 nemohol ;byť. ďalej 
poctivo učiteľom, s" ,">">. v. • . W/ vlsi'.H/. 

„Táto myšlienka; mi ;prišla od minulého leta pred 
štyrmi rokmi. . . !Ná jeseň som ju spomenul dvom 
priateľom... Povstala pri prvej príležitosti z mono'-' 
fyzitských a donatistických polemík, z ktorých 
prvou som sa zaoberal pri teologickom štúdní,/kto-
rému som sa bol oddal. Bolo to v čase,' keď; nijaký 
Wskup, myslím, sa nevyslovil proti nám a keď vše-
tko bolo pokrok : á nádej. Nemyslím; žé r som .-kedy' 
pociťoval sklamanie alebo nepokoj, isteže nie Ivte-
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dy;: lebo nikdy som sa nedíval dopredu na budúc-
nosť, ani teraz si ju nepredstavujem.. 
• „Mojím prvým úsilím bolo napísať. ten článok 

o Katolicite anglickej cirkvi; na dva roky ma to u-
ppkojilo. Od leta r. 1839 som písal: málo alebo nič 
o modernej po l emike . .V ie t e , ako J nerád sôm pí. 
sal svoj list biskupovi,, v ktorom som sa zas podro-
bil, ako najistejšia cesta za okolností, článok, o kto-
rom hovorím, ma upokojil' až do konca r. 1841, za 
aféru s 90. číslom, keď? to zatratené jeruzalemské 
biskupstvo (nijaká osobná vec) oživilo všetky í moje 
nepokoje. Zväčšovaly; sa ;až po i túto chvíľu. V tom 
čase: som vyjavil;svoje tajomstvo' ešte jednej inej 
osobe. • ! 

-'. •,;Vidíte teda, že rôzne cirkevné a quasi cirkevné 
skutky/; ktoré; sá ôdohraly za posledných dva a pol 
rokov,únie' sú príčinou f stavu t môjho náhľadu, ale sú 
bystrými; dráždidlami ? a !závažnými,potvrdeniami 
presvedčenia, mne nanúteného, izatiaľ? čo; som bol 
zaujatý vo vykonávaní povinnosti, totiž' tým;téolo-
gickým čítaním,;ktorému"som:sa; óddal.7A táto na-
koniéc 'spomenutáiiokolnošť jé faktom,; ktorý, mys-
lím, nikdy' neprišiel predo mňai až: doteraz,', čo vám 
píšem.' ' • , "•• * ' i " ; - - " , I 

•'„Sú tomu tri roky/čo som pre stav svojho náhľa-
du' márne?naliehal.na; prepošta; -aby;;dovolil;oddeliť 
farnosť sv; Márie- od: Uttlemoreu; nazdávajúc, sa," že 
budem'môcť s pokojným' svedomím slúžiť posledné-
mu, hoci som; nemohol pohodlne pokračovať na tak 
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,m mieste, ako je Univerzita. Bolo ;to pred 
lom. i í: j r.-;\ 

,Konečne som konal r podia rady, a to nie ktorú 
si sám zvolil; ale ktorá mi prišla do cesty na 

sob povinnosti, ani nie podľa rady iba tých,- ktorí 
iasili so mnou, ale blízkych priateľov, ktorí sa 

${§ili odo mňa. 
- , „Nakoľko vidím, nemám si . čo vyčítať vo veci 

ggpokoja; to jest prakticky alebo v správaní. A ve-
x b a , že On, ktorý ma doteraz udržoval v pomalom 
priebehu zmeny, ma predsa len zdrží od prenáhle-
ných činov alebo od rozhodovaní s pochybným-sve-
domím. . • 
, „Som si istý, že také zakročenie ako vaše, nech 
je akokoľvek láskavé, robí len to, čo iste vy pokla-
dali za škodu. Núti ma to uvedomiť si svoje vlastné 
náhľady; núti ma to vidieť ich trvácnosť; uisťuje > ma 
to o mojej vlastnej rozvážnosti; naznačuje mi to sto-
py prozreteľnostnej Ruky,-: odoberá bolesť z vyjave-
ní: zbavuje ma to ťažkého tajomstva. , .-
, „Môžete použiť moje listy, ako pokladáté za 
správne". .. , : ' . -v* r • '. -cKHi.'.' 

Môj dopisovateľ mi písal ešte raz a takto som 
mu odpovedal: 

„31: okt. 1843. Váš list spôsobil môjmu srdcu 
ešte väčšiu bolesť a vzbudil vo mne viac a hlbších 
Vzdychov,': než aké som mal prednedávnom,: hoci 
Vás uisťujem, že je (mnoho toho na všetkých: stra-
nách okoló mňa, čo spôsobuje. vzdychy! a bolesti 
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srdca. Na všetkých stranách ma celkom prenasle-
duje jeden hrozný šepot, opakovaný z tak mnohých 
kútov a spôsobujúci nájphidkejší zármutok priate-
ľom.; Poznáte len čiastku mojej prítomnej skúšky 
keď viété^že som sám znepokojený.; / nive 
r/>. ,,Od žačiátku tohto roku som bol nútený vyjaviť 
stav svojej mysle niektorým iným; ale myslím, že 
nikdy bež toho,' že' by som nebol dajako nútený či 
priateľmi,- ktorí mi • písali ako' vy, alebo hádali, ako 
veď stoj í. Nikto v* Oxforde nevie o tom, ani tu" (Litt-
lemore) „okrem jedného priateľa, ktorému druhého 
dňa to povedať som sa nemohol zdržať. Ale nazdá-
vam sa, že veľmi mnohí to tušia". 

:" Ak si správně; spomínam,', môj dopisovateľ po 
prijatí, týchto listov ihneď ôznámilich obsah Dr. Pu-
šeymú a to . mi umožní udať tak približne, ako mô-
žem, spôsob, ktorým som mu oznámil zmenu svoj-
ho' náhľadu.' ' > • 
•í '„Pôsobilo ;mi' ód začiatku veľkú ťažkosť priviesť 

Dr. Puseyho k pochopéniu tých rozdielov v náhľade, 
ktoré 'jéstvóvaly ; medzi; ním a mriou-Keď ku koncu 
r. 1838 prišiel návrh na upísanie na Cranmérov pa-
mätník; želal si;/äby 'sme obidvaja spolu upísáli. Ne- •> 
mohol som zrejme a želal som si, abý upísal sám. 
To'nechcel; urobiť, nemohol 'zniesť myšlienku,, že 
v/dôležitej veci sa/zjavíme svetu v oddelených po-
staveniach. A postupom času nechcel' prijať nijaké 
náznaky,'; ktoré som mu podal o veci vzrastu mojej 
príkloiinosti k : Rímu. Keď šom zistil, že jé tak ŕoz-
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utý, nemal som často odvahy pokračovať. A 
som spoznal, že z příchylnosti ku mne tak 

uchopil a vrhol sa do toho, čo som vravel, tak-
ísom cítil, že by som si privodil veľkú zodpoved-
ť, keby som mu predložil veci práve ták, ako by 

ich mohol ja chápať. A keďže som ho nepoznal 
dobre ako neskôr,, obával som sa, že ho znepo-

••jfriim. Ba viac, dobre som sa rozpamätal,:" ako ho 
W r°ku 1832 srazila choroba ä často som myslieval, 
,§e začiatok Hnutia mu dal nový živôt: Namýšľal som 
.gi, že jeho fyzické sily dokonca závisia od prítom-
Hftittti dôraznej nádeje a jasných;.výhliadok,, na kto-
ných '.by sa Jeho predstavivosť živila; inatoIko,« že 
-Med s ním miestne .vrchnosti? r. 1843 tak: nehodne za-
chádzaly, pamätám sa,' žes som ̂ napísal/zosnulému 
p&nu Dodsworthovi,! aby, som, mu: oznámil svoju: o-
bavu, že, ak j eho' myseľ J bude pre : to skľúčená; i aj 
.jeho zdravie vážne utrpí. >To boly ťažkosti v mojej 
češte; a potom, ďalej inou! ťažkosťou: bolo, ,že, keďže 
Ume neboli spolu pod::jednou strechou,) videli sme 
jeden druhého len v určitom čase; iní naozaj,-ktorí 
vchádzali alebo vychádzali c voľne z mojich mies t-
ností, a ako mohla byť potreba v chvíli, poznali ľah-
ko všetky moje myšlienky ;a le aby ichon dobrepo-
aaal, k tomu bolo treba f formálnych" rnsilí. r. Náš 
spoločný priateľ mu",to;r..1841 (.objasnil všetko,; na-
koľko veci, pokročily v tom: čase, a ukázal mu; jasne 
logické závery,'.- ktoré musiaUspočívaťi vuzámeroch, 
ktorým som sa oddal; ale tak; alebo onak upadla je-
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ho : myseľ za krátku chvíľu do svojho predošlého 
šťastného stavu a nemohol nijako uveriť, že on a ja 

•nemáme ísť spokojne spolu až ku koncu. Ale tento 
dojemný sen. sa musel nakoniec nevyhnutne zlomiť, 
a dva roky po tom ten priateľ, ktorému som písal 
tie listy, ktoré som práve teraz vložil, dal sa, ako 
som vravel, do prácé rozlomiť ho. Potom som tiež 
prosil. Dr. Puseyho, aby povedal súkromne,- komu-
, koľvek chce, že myslím skutočne, že budem musieť 
; opus.tiť anglickú , cirkev. Ale on nechcel tak uro-
biť; a ku koncu r. 1844 skoro znova upadol do svo-
jich-predošlých I myšlienok o mne, i ak môžem súdiť 
z jedného jeho listu, ktorý som našiel. Ba myslím, 
že pri spomienkovej .slávnosti r. 1845, málo mesia-

. cov predtým, čo som opustil anglikánsku cirkev, 
povedal o mne jednému priateľovi: „Dôverujem po-
dľa všetkého, že si ho udržíme." -

; V tej jeseni r. 1843, v čase, keď som vravel Dr. 
Puseymu, žiadal som iného priateľa, aby tiež: ozná-
mil ostatným dôverne zámer, ktorý som mal pred 
sebou. 

Inému priateľovi som dal príležitosť zvedieť to, 
ak by zvedel, v nasledujúcom prípise k listu: — 
„Zatiaľ čo píšem, chcem; pridať slovko o sebe. Mô-
žete sa priblížiť jednej alebo dvom osobám, ktoré 

• vzhľadom na okolnosti poznajú presnejšie stav môj-
ho cítenia než; vy, hoci by vám to aj nepovedaly. 
Nuž nemám rád, abý ste' si neboli toho vedomý, hoci 
nevidím nijakú príčinu, prečo by ste mali poznať to, 
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y náhodou poznajú. Vaše želanie, aby to bolo 
by bolo príčinou." Mal som drahého a staré-

©riateľa, którýibol blízko k svojej smrti; nikdy 
* mu nezjavil stav svojej myšie. Načo by som mal 

kovať tento sladký, pokojný kľud,"keď som 
al nič iného, čo mu poskytnúť miesto toho? Ne-
ol som povedať:, „Choď k Rímu"; ináč by som 
bol musel ukázať cestu. Ale ponúkol som sa vy-

äšať ho. Istého dňa ma priviedol k tomu, aby som 
vyslovil; ale, správne alebo nesprávne, nemohol 

(fam odpovedať. Môj dôvod bol: „Nemám sám istoty 
-O'.veci. Vravieť: .Myslím' znamená dráždiť á. zne-
pokojit, nie presvedčiť". 
0H Písal som iriu na deň Mikuláša r. 1843: „Ako sa 
môžete nazdávať, nemám riič príjemného, čo by som 
vám napísal. Mohol; bý som. vám vráviéť niektoré 
veľmi trápne veci; ale: je najlepšie netušiť dopredu 
zmätok, ktorý sa podľa všetkého môže' len prihodiť 
a, nakoľko vieme, možno hó: odvrátiť. Ste vždy taký 
láskavý, že niekedy, keď sa š vámi lúčim, som skoro 
dojatý k slzám,:aibolo bý poľahčéním;ikebý tak bo-
lo pri vašej láskavosti, a pri mojej tvrdosti. Myslím, 
že nikto ešté nemal' takých • láskavých priateľov 
ako ja". 

Nasledujúceho roku 22. januára som mu písal: 
\Jhisey toho má dosť na sebe a veľkodušne berie na 
séba viac než dosť, aby som mu pridal bremená, 
keď nemusím; aj najmä* kéď :som si veľmi j vedomý, 
že jestvujú bremená, ktoré musím alebo' budem mu-
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sieť vložiť naňho teraz alebo potom, či chcem, alebo 
nie". 
/ 'A 21. februára: „Pol desiatej.. Som práve hore 
špatné nachladnutý; podobné sa mi nepřihodilo 
(okrem dvakrát :v januári), í nakoľko ; sa pamätám. 
Môžete si myslieť,: áe som na vás myslel dávno 
.predtým, čo som vstal. Zrejme,: myslím na vás stále, 
ako dobre viete. Nemohol by som prísť vás navští-
viť; nie som,hoden priateľov. So> svojimi náhľadmi, 
ktorých plnosť sa neodvažujem : priznať, ; cítim: sa 
u: iných' ako -vinná; osoba, hoci verím, že ňou nie 
som. Ľudia i ochotne, myslia;? že musím 'mnoho zná-
šať navonok, sklamanie, ohováranie, : atď. Nie, ne-
musím, nič znášať okrem strachu, jktorý- pociťujeni 
pre obavu svojich priateľov o mňa,a pre ich zmätok. 
Tento; (list) je lepšou Popolnou stredou než-dar- na 
narodeniny "j (mal ;ľ narodeniny toho .istého, dňa ako 

; ja;. na,Popolnú*» stredu toho roku); „ale nemôžem sa 
zdržať, aby; som! nepísal o tom, čo je najprednejšie. 
A' teraz moje ; najpríjemnejšie a najlepšie želania 
vám, môj najstarší .priateľ; o ktorom nesmiem viac 

,hovoriť ä ;s :ohľadom:na mňa,'aby ste 'sa nehnevali". 
-NeboloiV jeho povahe pochybovať:,Díval sa na,mňa 
s obavou, a 'žasol nad tým, čo prišlo na mňa. ; 
.1., Na Veľkonočný pondelok:; „-Váetko,čo je dobré 
ja milostivé,-nech sostúpi na,vás a; vašichsz účinkov 
tohto Požehnaného obdobia; a bude to tak (kiež by 
,to tak bolo!), lebo čo je život nás všetkých, ako deň 
plynie po dni,- než prosté úsiliei slúžiť Jemu, od kto-
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richádza všetko požehnanie? Hoci sme odde-
mieste, predsa máme to spoločné, že vy pre-
pokojný a radostný čas a ja sa teším z myš-
na vás. Je vaším požehnaním mať jasné nebo 

koj okolo, podia požehnania, vysloveného Ben-
ovi. Tak je to, a nech je to tak navždy'1. ! 

l i a l jednoduchú dobrú vieru. Zomrel v septembri 
0 roku. Očakával som, že jeho posledná choroba 

^ ines ie svetlo do mojej mysle vzhľadom na to, čo 
gjptm robiť. Nepriniesla nijaké. Poznamenal som si 
•tólo: „Vzlykal som trpko nad jeho rakvou, pomys-
liac si na to, že ma ponechal ešte vždy v temnote 
0 tom, aká je cesta pravdy a čo mám robiť, aby som 
ša páčil Bohu á splnil Jeho vôľu". Myslím, že som 
napísal Charles Marriottovi, aby som povedai; že 
v tej chvíli, s myšlienkou na svojho priateľa pred 
sebou, zostal môj pevný názor v prospech Ríma 
práve tým, čím bol. Na druhej strane, moja pevná 
viera, že milosť možno nájsť aj v anglikánskej cir-
kvi, tiež zostala.* Napísal som istému priateľovi pri 
jeho smrti: — 

„16. septembra 1844, Naplňujú ma zlé a biedne 
pocity, ktoré podrobne uvádzať je neužitočné, také 
sd odporné a zlomyseľné, keby som mal byť por 
trďačný. Zrejme, keď človek, vidí taký požehnaný ko-
niec a to zakončenie takého bezúhonného života 

•O tejto, veci vid moju tretiu prednášku ' „O anglikán-
skych ťažkostiach". : . ' . , 

® Obrana svojho života 
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človeka, ktorý sa naozaj živil nádejou na našich 
pravidlách a dostával z nich silu, a vidieť to jsté 
pokračovať v celej rodine, kde malé deti nachádza-
jú skutočnú potěchu pre svoju bolesť v dennej mod-
litbe, je nemožné necítiť sa hneď volnejšie v našej 
cirkvi, ako na mieste útočišťa a časového odpočin-
ku, pre strmosť cesty. Nech sme uchovaní od nezá-
konnej istoty, aby sme nemali za svoje pokolenie 
Moaba90 a Ammona,91 nepriateľov Izraela". 

Nemohol som pokračovať v tomto rozpoložení, 
či vo svetle povinnosti alebo rozumu. Toto bola mo-
ja ťažkosť: raz som sa veľmi sklamal; ako som mo-
hol byť istý, že mám teraz pravdu? Po ako mnoho 
rokoch som sa pokladal za istého v tom, čo teraz 
zavrhujem? ako môžem mať kedy znova dôveru 
v seba? Ako som r. 1840 načúval vzrastajúcej po-
chybnosti v prospech Ríma, teraz načúvam pomíňa-
júce pochybnosti v prospech anglikánskej cirkvi. 
Byť si istý znamená vedieť, že človek vie; akú záruku 
som mal, že sa nezmením znova po tom, čo som sa 
stal katolíkom? Mal som ešte obavu o to, hoci som 
myslel, že príde čas, keď zmizne. Ale bolo by treba 
nejak obmedziť tieto neurčité pochybnosti; musím, 
urobiť všetko možné a potom prenechať to vyššej 
moci, aby to žehnala. Tak som sa rozhodol napísať 
essay o Doktrinálnom vývoji; a potom, ak by po jej 
ukončení moje presvedčenia v prospech rímskej cir-
kvi neboly -slabšie, rozhodnúť sa hľadať prijatie do 
jej lona. Riadil som sa podľa tohto, rozhodnutia na 
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r. 1845 a pracoval som na svojej essayi su-
do jesene. 
z a č i a t k u roku som oznámil rôznym priateľom 
rozhodnutie; naozaj, vedelo sa to všeobecne 
čase. Takto som písal istému priateľovi: — 

lojím úmyslom je, ak nič nepríde na mňa, čo 
predvídať, zostať pokojne in statu quo cez 

ný čas, dôverujúc, že moji priatelia si láskavo 
aú na mňa a na moju skúšku vo svojich mo-

ich. A vzdal by som sa svojho univerzitného 
gj0gsta nejaký čas predtým, než by sa voľačo pri-

Charles Marriott, veľmi drahý priateľ, ktorý už 
tartz nežije, mi na začiatku ďalšieho roku poslal je-
den list, z ktorého pre lásku k nemu citujem niekto-
té vety: — 

i,15. januára 1845. Poznáš ma dosť dobře, aby si 
vedel, že na začiatku nikdy cez nič nevidím. Tvoj 
list B.-vi vrhá temnotu na budúcnosť, čo môžeš chá-
pať, ak si ma pochopil, ako že myslím, že si pia ozaj 
pochopil. Ale môžem sa vysloviť ihneď o tom, čo 
vidím a cítim ihneď, a nepochybujem, že budem ke-
dy Cítiť; že celé tvoje správanie voči anglikánskej 
cirkvi a voči nám, ktorí sme sa stále usilovali a ešte 
sa usilujeme nájsť za jej autority a vedenia Boha pre 
seba a oživiť pravé náboženstvo medzi "inými, bolo 
šľachetné a rozvážne a, keby bolo to slovo prilieha-
vé, prísnejšie voči sebe, než ako by som si bol mys-
lel, že príroda môže zniesť. Pociťoval som s bolesťou 
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každé spojivo, ktoré si rozdelil, a nepýtal som sa 
nijaké otázky, pretože som cítil, že musíš merať 
halenie svojich myšlienok podľa príležitosti a p0(u 
schopnosti tých, ku ktorým hovoríš. Píšem v náhlo. 
sti,-uprostred zaujatí, ktoré zmohutnely samy y se-
be, ale čiastočne znechutený, čiastočne zatrpkiý 
tým, čo som počul,-;ale som ochotný sverit dokonca 
i > teba, ktorého mám najradšej na zemi; do Ruky bo-
žej,. vo vážnej, modlitbe; aby si bol taký zamestná 
ný, ako je najlepšie pre svätú katolícku cirkev". 

: Bola-tu istá dáma, ktorá* sa1 mnoho' strachovaia 
pre vec a ktorej som napísal nasledovné listy: — 

ľ 1. „Október 1844." Čo viac môžem povedať k váš-
mu zámeru? Ak sa ma chcete pýtať na nejaké zvlášt-
ne otázky, chcem odpovedať na ne, nakoľko som 
schopný". 
: 2.' „7. rioVémbra 1844. Som. ešte vždy, kde som 
bol; nehýbem sa. Dve véci sa však zdajú jasnými, 
že každý je pripravený na taký prípad, ďalej, že 
každý ho odo mňa očakáva. Málo je veru takých, 
ktorí to nepokladajú za vhodné, éšte menej takých, 
ktorí tô nepovažujú" zä pravdepodobné. Ale ja to 
nepokladám ani za vhodné, aiii za pravdepodobné. 
Mám veľmi malú príčinu pochybovať o výsledku 
veci, ale kedy a kde, to vie On, od ktorého, verím, 
prichádzá aj priebeh vecí, aj výsledok. Vyjadrenie 
miénky, ako aj skrýtý a zvyčajný pocit o mne, kto-
rý je na každej strane a medzi všetkými stranami, 
má veľkú. silu. Poukazujem na to, pretože mám vel-
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ijr p r o t i tomu riadiť sa podia svojich" vlast-
;itov, aby ma nesviedly. Človek musí ísť po-

jjho smyslu pre povinnosť; ale vonkajšie fak-
jrujú človeka v tom, aby tak robil". 

*8. januára 1845. Mojím plným presvedčením 
lase s vaším listom je, že, ak bude nejaký po-
našej cirkvi, velmi málo osôb sa ho veru zú-

Pochybujem, či jeden alebo najviac dvaja 
usadlíkmi v Oxforde. A neviem, či si to mô-

• íelať. Položenie rímskokatolíkov je teraz také 
jkojivé. O tom som si istý, že nič, iba prostá, 

aa výzva povinnosti je zárukou komukoľvek, 
qgÍJifajúcemu našu cirkev, nijaké uprednostnenie 

cirkvi, nijaký pôžitok z jej úkonov, nijaká ná-
dej na väčší náboženský pokrok v nej, nijaké roz-
horčenie, nijaké znechutenie u osôb a vecí, medzi 
ktorými sa môžeme nachádzať v anglikánskej cirkvi. 
Pftjgtou otázkou je: Môžem ja (je to osobné, či nie 
iný; ale či môžem ja) byť spasený v anglickej cir-
kvi? či som ja v istote, keby; som mal zomrieť tejto 
noci? Je to vari mravným hriechom vo mne, že sa 
nepridávam k inej - náboženskej obci?" 

4 30. marca. Teraz vám chcem povedať viac, 
než vie ktokoľvek iný okrem dvoch priateľov. Moje 
vlastné presvedčenia sú také pevné, akými,, myslím, 
sa môžu stať: len je tak ťažké poznať, či je to výzva 

alebo svedomia. Nemôžem zistiť, či som. 
hnaný tým, čo sa zdá jasným, alebo či smyslom' pre 
Povinnost. Môžete pochopiť, akou trápnou je, táto 
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pochybnosť; tak som čakal, dúfajúc v svetlo a 
vajúc'slov žalmistu: ,Ukáž na mne nejaké známem 
Ale nazdávam sa, že nemám práva čakať naň sta 
le. Potom čakám, lebo priatelia;veľmi ohľaduplný 
myslia na mňa a žiadajú vedenie pre mňa; a 
rím, že by som mal dbať o každé nové pocity, ktoré 
prídu na mňa, keby to bol účinok ich láskavosti 
A potom toto očakávanie prospieva zámeru připral 
vy ľudských myslí. Je mi odporné ľakať, miast ľu. 
dí. Jednako sa však nemôžem vyhnúť -spôsobil 
nevyčerpateľnú bolesť. Tak, keby som mal Svo-
ju vôľu, rád by som čakal až do leta roku 1846 
čo by bolo plných sedem rokov od času, čo začaly 
mojé presvedčenia najprv prichádzať na mňa. Ale 
nemyslím, žé vytrvám tak dlho. 
í * „Mojím terajším úmyslom je vzdať sa v októbri 
svojho univerzitného miesta a medzi októbrom a 
Vianocami uverejniť nejaké dielo alebo pojednanie, 
Želám si, aby ľudia vedeli, prečo konám, ako aj čo 
robini; odstraňuje to ono neurčité zarmucujúce pre. 
kvapeníe: ,Čo ho mohlo prinútiť?'." 

5. „1. júna. To, čo mi vravíte "o sebe, jasne uka-
zuje, že je vašou povinnosťou zostať pokojnou a 
trpezlivou, až kým nevidíte jasnejšie, kde ste; ináč 
skočíte do temnoty. * 

V prvej časti tohto roku, ak ňie prv, poletovala 
svetom predstava, že moje utiahnutie sa z anglikán-
skej cirkvi možno pričítať pocitu, že som bol tas 
odstrčéný nabok bez toho, že by sa ma voľakto za-
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yslím, že v dôsledku tejto domnienky sä ra-
rôznych opatreniach. Súhlasne s tým bol uve-

-ý veľmi zdvorilý článok o mne v istom štvrť-
cu, v jeho aprílovom čísle. Pisatel ma chválil 

ení a v krásnej reči ďaleko nad moje zásluhy, 
|>riebehu svojich poznámok vravel, hovoriac o 

ako o vikárovi pri chráme sv. Márie; „Mal pri 
budúce pokolenie duchovenstva, ktoré ho po-

alo. Oceňoval a vážil si svoje postavenie a bol 
ylný k nemu?. . . Vôbec nie . . . Nedbal o také 

l." 
Bola to príležitosť, aby som napísal velmi dôver-

f|ému priateľovi tento list: — 
„3. apríla 1845. . . Prijmi toto ospravedlnenie, 

gáôj drahý C., a odpusť mi. Keď tak vravím, slzy sa 
gtf vlievajú do očú — vzniká to z príhody času, keď 
|a vzdávam toľkého, čo mám rád. Práve teraz ma 
íVrátil A. B.-ho článok v C. D.; ale naozaj, môj 
drahý C., nikdy ani len na chvíľku som nemal po-
kušenie oľutovať, že som opustil Oxford. Pocit 
Mtosti ani len ne vošiel do mojej, mysle. Ako mo-
hol? Ako som mohol zostať pri chráme sv. ; Márie 
ako pokrytec? ako som mohol byť zodpovedný za 
duše (a život tak neistý) s dôkazmi alebo aspoň 
8 presvedčeniami, ktoré som mal v sebe? Je naozaj 
Zodpovednosť konať tak, ako ja konám; a cítim, že 
ttžko bez prestania dolieha na mňa Ruka Jeho, kto-
tf je celá Múdrosť a Láska, takže moje srdce a mo-
ja myseľ sú unavené práve tak, ako by mohly byť 
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unavené nohy pre náklad na ľudskom chrbáte. Ma-
je tento druh zomdlenej boľavej bolesti; ale moja 
zodpovednosť nie je veru ničím y pomere k zodpo. 
vednosti za duše, za zdôverenie sa milujúcim dušiam 
v anglikánskej cirkvi mojimi presvedčeniami. Odo. 
vzdaj môj srdečný pozdrav Marriottovi - a ušetri m} 
námahu poslať mu lístok"; 

Istý biskup pokladal za hodné námahy ozná-
miť svetu v júli, že „prívržencov pána Newmana j® 
málo v počte. Krátky čas teraz pravdepodobne po, 
stačí, aby dokázal tento fakt. Je dobre známe, že sa 
pripravuje na'secesiu; a keď sa táto udalosť stane, 
bude sa vidieť, ako málo ich s ním pôjde". 

Po celý tento čas som tvrdo pracoval na svojej 
essayi o Doktrinálnom vývoji. Ako som postupoval, 
môj náhľad sa tak vyjasnil, že miesto toho, aby som 
ďalej hovoril o „rímskych katolíkoch", smelo som 
ich volal , katolíkmi. Prv, než som sa dostal na ko-
niec, .rozhodol som; sa, aby ma pr i ja l i /a kniha zo-
stáva v .stave, v; akom bola vtedy, nedokončená. 

8. októbra som napísal niekoľkým priateľom ten-
to list: — , . ' 

„Littlemore, 8. októbra 1845. Tejto noci očaká-
vam otca Dominika, passionistu,92 ktorý od svojej 
mladosti bol vedený, k tomu, aby mal jasné a pria-
me náhľady, najprv o krajinách severu, potom o An-
glicku. Po tridsaťročnom (skoro) čakaní ho bez je-
ho vlastného pričinenia poslali sem." Ale mal málo 
dočinenia s konverziami, yidel som ho tu za pár 
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m i n u l é h o roku v deň sv. Jána Baptistu. Ne-
e mojom úmysle; ale zamýšľam žiadať od neho 
tie do jediného Lona Kristovho.. . 

I^víusím písať toľko listov, že tento musí stačiť 
v š e t k ý c h , ktorí sa radšej chcú pýtať o mne. So 

-iím najlepším odkazom příchylnosti drahému 
'les Marriottovi, ktorý je nad vašou hlavou, atď. 

5. Nepôjde to tak, kým nie je po všetkom. Zrejme 
íduje to odpovede". 

'Za nejaký čas po svojom prijatí som si predsa-
dať sa na nejaké: svetské zamestnanie. Takto 
písal v odpovedi na veľmi milostivý blahopraj-

ný list: — „25. novembra 1845:= Dúfam, že ste iste 
ftv, než to vyslovím, vytušil veľké uspokojenie, 

'ktorého sa mi dostalo z listu vašej Eminencie. Toto 
upokojenie bolo však zmiernené obavou, že láska-
ví a starostliví dobroprajníci v diaľke budú'prikla-
dať viac dôležitosti môjmu kroku, než mu naozaj 
patrí. Pre mňa osobne je to zrejme naozaj neoceni-
teľný zisk; ale osoby a veci vyzerajú veľké zo 
vzdialenosti, akými nie sú, keď ich vidíme zblízka; 
a keby ma vaša Eminencia poznala, videla by, že 
som človek, o ktorom, tu bolo omnoho viac dobrých 
izlých rečí, než si zasluhuje, a o ktorého pohyboch 
«a rozvírilo omnoho viac očakávania, než: ako uda-
losť ospravedlní. .": : 
. „Keďže som. nikdy nemieril, ako. verím, na nič 
iné, ako poslušnosť svojmu vlastnému smyslu pre 
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právo, a keďže som nikdy nebol zveličený na vod 
cu strany bez toho, že by som si to želal alebo ako 
taký konal, tak teraz nech ;si želám hociako mnoho 
ä nech sa akokoľvek vážne usilujem (ako je mojou 
povinnosťou) slúžiť pokorným spôsobom katolíckej 
cirkvi, predsa sa však obávam, že moje sily sklamú 
očakávania tak mojich vlastných priateľov, ako aj 
tých, ktorí sa modlia za jeruzalemský mier. 

„Ak by som mohol žiadať od vašej Eminencie 
priazeň, je tá, keby ste láskavo umiernili tie pred-
tuchy. Kiež by bolo v mojej moci urobiť to, čo si 
nenárokujem urobiť! V prítomnosti isteže sa nemô-
žem tešiť na budúcnosť a, hoci by to bola dobrá prá-
ca, keby som mohol presvedčiť iných konať tak, ako 
som konal ja, predsa sa však zdá, ako keby som mal 
práve dosť čo robiť, keď myslím o sebe". 
- Dr. Wiseman, v ktorého vikariáte Oxford ležal, 

ma čoskoro pozval do Oscottu; a išieťsom tam s iný-
mi; potom ma poslal do Ríma a konečne ma umiestil 
v Birminghame. 

Písal som jednému priateľovi: — 
„20. januára 1846. Môžeš si myslieť, ako som o-

pustený. ,Obliviscere populum tuum et domum pa-
tríš tuť (Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca) 
znelo mi v ušiach za posledných dvanásť hodín. 
Viac si uvedomujem, že opúšťame Littlemore, a je 
to ako ísť na šíre more". 
; Opustil som Oxford úplne v pondelok 23. febr. 
1846. V sobotu a v nedeľu predtým som bol vo svo-
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^ ^ • L dome v Littlemore len celkom sám, ako som bol 
^^Bvého alebo druhého dňa, keď som ho pôvodne 
^ B L v z a l do vlastníctva. V nedeľu v noci som spal 
^Bfhvezdárni u svojho drahého priateľa pána John-
^Epna . Rôzni priatelia prišli ma naposledy pozrieť; 

Copeland, pán Church, pán Buckle, pán Patti-
H o n a pán Lewis. Aj Dr. Pusey sa prišiel odobrať 
WĚyfi0 mňa; a navštívil som Dr. Ogleho, jedného zo 
•Bvojich vôbec najstarších priateľovi lebo on bol mo-
|Kjxn súkromným učiteľom, keď som bol študent. 
Ry ňom som sa odobral od svojho prvého kolégia, 
»Troj ice , ktoré mi bolo také drahé a ktoré udržovalo 
H na svojej základni tak mnohých, ktorí boli láskaví 
*5 ku mne, keď som bol chlapcom a po celý môj ox-

fordský život. Kolégium Trojice nebolo nikdy ne-
láskavé ku mne. Mnoho kvetín — dračích úst — 
rástlo tam na stenách naproti môjmu nováčkovské-
mu bytu a po roky som ho chápal ako príznak svoj-
ho vlastného prebývania, dokonca i do smrti vo 
svojej univerzite. ' 

Z rána 23. som opustil hvezdáreň. Nikdy odvte-
dy som neuzrel Oxford, okrem jeho tenkých veží, 
ako ich vidno zo železnice. 



V. ČASŤ 

Hlavná odpoved pánu Kingsleymu.9%a 

Od času, , čo som sa stal katolíkom, nemám zrej-
me nijakú ďalšiu históriu svojich náboženských ná-
hľadov, ktorú by som rozprával. Vraviac toto, ne-
mienim povedať, že moja mysel bola nečinná alebo 
že som' sa vzdal ; rozmýšľania o teologických otáz-
kach; ale že som nemal nijaké zmeny na zaznamena-
nie a nemal som nijaký strach v srdci. Bol som úplne 
kľudný a spokojný: Nikdy som nemal , ani jednej 
pochyby. Pri svojom obrátení som si: nebol vedomý 
nijakého rozdielu myslenia alebo povahy od toho, 
čo som mal predtým. Nebol som si vedomý pev-
nejšej viery v základné pravdy zjavenia, ale väčšie-
ho sebaovládania; nemal som viac vrúcnosti; ale 
bolo to ako vojsť do prístavu po búrke na mori; a 
moje šťastie zostáva z tej príčiny až podnes nepre-
rušené. ' • • 

Ani som nemal nijakú ťažkosť s prijatím tých 
dodatočných článkov, ktoré nie sú v anglikánskom 
vierovyznaní. Niektoré z nich som už vyznával, ale 
ani jeden z nich nebol skúškou pre mňa. Pri svojom 
prijatí som složil sľub na ne s najväčšou ľahkosťou, 
a mám tú istú ľahkosť teraz pri ich vyznávaní. Som 
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zrejme ďaleko od toho, aby som popieral, že každý 
článok kresťanského ; vierovyznania, či vyznávaný 
katolíkmi alebo protestantmi, je obklopený intelek-
tuálnymi ťažkosťami; a je prostým faktom, že, čo 
sa mňa týka; nemôžem žadostučinit týmto ťažko-
stiam. Mnohé osoby sú veľmi citlivé ňa nábožen-
ské ťažkosti; som práve tak citlivý ako ktokoľvek 
iný; ale nikdy som nemohol vidiéť spojitosť medzi 
obavou pred ,tými ťažkosťami, akokoľvek aj bola 
bystrá, ich: rozmnožením do akéhokoľvek rozsahu 
afpo'chybovaiiím: o doktrínach, ku ktorým sú pripo-
jené." Desaťtisíc ťažkostí netvorí jednu pochybu, ako 
chápem vec;: ťažkosť a pochybovanie nemožno me-
rať rovnako. Môžu zrejme jestvovať ťažkosti v zŕej-
mosti;:ale vravím ó vnútorných ťažkostiach doktrín 
alebo ich shodnosti1 medzi sebou. Človek sa môže 
hnevať, žé nemôže vypracovať mátemátický prob-
lém, ktorého odpoveď je alebo nie je mu daná, bez 
toho, že by pochyboval, že pripúšťa odpoveď; alebo 
že nejaká zvláštna odpoveď je správna. Zo všetkých 
článkov viery je jestvovanie Boha podľa' môjho 
vlastného chápania najviac obklopené ťažkosťou a 
pôsobí najväčšou silou na naše mysle. 

'Ľudia vravia, že je ťažké veriť v doktrínu o trans-
substanciácii; neveril som v doktrínu, pokiaľ som 
nebol katolíkom. Nepôsobilo mi ťažkosť veriť v ňu, 
len čo som uveril, že katolícka rímska cirkev ja 
veštkýňou božou a že vyhlásila túto doktrínu za 
súčasť pôvodného zjavenia. Pripúšťam, že je ťažké, 
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nemožné predstaviť si ju, — ale ako je ťažké veriť 
v ňu? Ale Macaulay93 sa nazdával, že je tak ťažké 
veriť v ňu, že potreboval jedného nadaného človeka, 
veriaceho v ňu, takého vynikajúceho ako Sir Thomas 
More,94 prv, než mohol prísť na to, aby pochopil, že 
katolíci osvieteného veku môžu vzdorovať „premá-
hajúcej sile argumentu proti nej". „Sir Thomas Mo-
re", vraví, „je jedným z vybraných príkladov múd-
rosti a čnosti a doktrína o transsubstanciácii je 
akousi skúšobnou záťažou. Viera, ktorá obstojí 
v tejto skúške, obstojí v akejkoľvek skúške". Ale čo 
sa mňa týka, nemôžem ju naozaj dokázať, nemôžem 
povedať, alco to jej ale vravím: „Prečo by ťo ne-
malo byť? Čo jej má prekážať? čo viem o podstate 
alebo veci? práve toľko ako najväčší filozofi, a to 
je vôbec nič"; — natoľko je to tak, že tu vzniká te-
raz filozofická škola, ktorá sa nazdáva, že fenomé-
ny (zjavy) tvoria celok nášho poznania vo fyzike. 
Katolícka doktrína necháva fenomény, osamote. Ne-
vraví, že fenomény pomíňajú; naopak, vraví, že zo-
stávajú: ani nevraví, že tie isté fenomény sa vysky-
tujú naraz na viacerých miestach: Zaoberá sa tými 
o čom nikto na svete nič nevie, s materiálnymi pod-
statami (substanciami) samotnými. A podobným 
spôsobom o vznešenom článku tak anglikánskeho, 
ako aj katolíckeho vierovyznania o doktríne Troji-
ce v Jednote. Čo viem o podstate božskej Bytosti? 
Viem, že moja abstraktná predstava o troch je ne-
slúčiteľná s mojou predstavou o jednom; ale keď 
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prichádzam k otázke konkrétneho faktu, nemám ni-
jakých prostriedkov, aby som dokázal, že nejestvuje 
ani jeden spôsob, v ktorom jeden a traja môžu byt 
rovnako potvrdení ako súčasť Nedeliteľného Boha. 

Ale chcem vziať na seba zodpovednosť za viac 
než len iba za vierovyznanie cirkvi; ako sú strany, 
ktoré ma obviňujú, rozhodnuté, tak budem konať. 
Vravia, že keďže som teraz katolík, hoci sa isteže 
nemusím zodpovedať za svoje urážky proti poctivo-
sti, predsa aspoň som zodpovedný za urážky iných, 
svojich spoluvyznavačov, svojich bratov, kňazov, 
cirkvi samotnej. Som celkom ochotný prijať zodpo-
vednosť; ä verím, že, ako som vedel v mysliach vše-
tkých tých, ktorí nezačínajú s tým, že mi neveria, 
pomocou málo slov roztrúsiť podozrenie, s ktorým 
tak mnoho protestantov si začína tvoriť svoj úsu-
dok o katolíkoch, totiž, že naše vierovyznanie je 
skutočne postavené v nevyhnutnej povere a pokry-
tectve, ako v dedičnom hriechu katolicizmu, tak 
chcem teraz ísť ďalej než predtým, stotožňujúc, se-
ba s cirkvou a zastávajúc ju — zrejme nepopierajúc 
nesmiernu masu hriechu a nevedomosti, ktorá ne-
vyhnutne jestvuje v tejto ďaleko rozšírenej mnoho-
tvárnej náboženskej obci — ale pristupujúc k dôka-
zu toho jedného bodu, že: jej systém nie je v nija-
kom smysle nepoctivý a že preto vyznavači a uči-
telia tohto systému, ako takí, majú nárok, aby boli 
oslobodení vo svojich vlastných osobách od tohto 
odporného obvinenia. 
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Začínajúc teda s jestvovaním jedného Boha (čo, 
ako som povedal, mi je tak určité ako istota môjho 
vlastného jestvovania, hoci, keď sa pokúšam vložit 
dôvody tejto istoty do logickej podoby, nachádzam 
fažkosf v tom, aby som to urobil v spôsobe a v tva-
re k svojmu uspokojeniu), dívam sa von zo seba, do 
sveta ľudí a tu vidím obraz, ktorý ma naplňuje nevy-
svetliteľným zármutkom. Zdá sa jednoducho, že svet 
obviňuje z klamu tú veľkú pravdu, ktorou je celá 
moja bytosť tak naplnená; a účinok na mňa je v dô-
sledku toho ako vec nevyhnutnosti práve tak ohro-
mujúci, ako keby popieral, že sám jestvujem. Keby 
som sa díval do zrkadla, a nevidel* svoju tvár, mo-
hol by som mať asi ten pocit, ktorý skutočne na mňa 
prichádza, keď sa dívam do tohto živého činného 
sveta, a nevidím nijáký odraz jeho Tvorcu. To mi je 
jednou z velkých ťažkostí v tejto absolútnej prvot-
nej pravde, na ktorú som práve teraz poukázal. Ke-
by nebolo tohto hlasu, hovoriaceho tak jasne ,v mo-
jom svedomí a v mojom srdci, musel by som byť 
ateistom alebo panteistom' alebo polyteistom," keby 
som sa díval do sveta. Hovorím len za seba; a som 
ďaleko ód toho, aby som popieral skutočnú silu 
argumenov na dôkaz jedného Boha, čerpaných 
z hlavných'faktov ľudskej spoločnosti, ale tieto ma 
néohrievajú,.--. ani' neosvecujú; v neodstraňujú zimu 
môjho zúfalstva, ani nepôsobia, abý sa puky rozvi-
ly ;*a 'lišty vzrástly vo. mne a aby sa moja mraviiá 
bytosť tešila. Pohľad na svet nie je nič iného"— ako 
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•prorokov starý pergamen, plný „nárekov, smútenia 
a bolesti". 

Chápať svet Y jeho dĺžke a šírke, jeho rozličné 
dejiny, mnohé ľudské rasy, ich počiatky, ich osudy, 
ich vzájomné odcudzenie, ich spóry; ich podnika-
nia; ich bezcieľne cesty, ich náhodilé, výdobytky a 
zisky, bezmocný záver dlhostojacich. faktov,' zna-
menia tak chabé a zlomené o dozerajúcom zámere, 
slepý vývoj toho, čo sa vykukli ako veľké sily ale-
bo pravda, pokrok vecí, ako by z nerozumných prv-
kov nie smerom ku konečným príčinám, veľkosť a 
malosť človeka, jeho ďalekosiahle zámery,; jeho 
krátke trvanie, opona, zavesená nad jeho budúc-
nosťou, životné sklamania, porážka > dobra, úspech 
zla, fyzická bolesť,: duševná ! tieseň, prevládame a 
intenzita hriechu, prenikajúce cmodloslužbárstva, 
skazenosti, hrozné beznádejné neverectvo, ten stav 
celého pokolenia, tak bojazlivo,'ale presne opísaný 
v slovách apoštolových, „ktoré nemá nijakej náde-
je a bez Boha vo svete," — všetko toto je víziou 
na závrat ä k podeseniu; a vtláča mysli pocit hlboké-
ho mystéria, ktoré je úplne nad ľudské rozriešenie. 

Čo sa má povedať na tento fakt, prenikajúci srd-
com a uvádzajúci rozum v zmätok? Môžem len od-
povedať, že alebo nejestvuje nijaký Stvoriteľ, alebo 
táto živá ľudská'spoločnosť je v pravom smysle pre-
pustená z Jeho prítomnosti. Keby som uvidel chlap-
ca dobrého vzrastu a mysle, so znamením uhlade-
nej povahy na sebe, vrhnutého do sveta1 bez toho, 
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žeby bolo postarané oňho, neschopného menovať 
svoje rodisko alebo rodinné príbuzenstva a odkiaľ 
prišiel, uzatváral by som, že nejaké mystérium je 
spojené s jeho históriou a že on je jedným z tých, 
za ktorých sa z jednej alebo druhej príčiny jeho ro-
dičia hanbili. Takto jedine by som vedel vysvetlif 
protiklad medzi prísľubom a podmienkou jeho jest-
vovania1. A tak aj súdim o svete; — ak by jestvoval 
Boh, odkedy je Boh, ľudská rasa je zapletená do ne-
jakého hrozného: vrodeného nešťastia. Vymyká sa 
,to z úmyslov jej Stvoriteľa. Toto je skutočnosť, sku-
točnosť práve tak pravá ako skutočnosť o jej jest-
vovaní; a takto doktrína'o tom, čo sa teologicky na-
zýva dedičný hriech, stáva sa mi'skoro takou istou, 
ako že s vet. jestvuje a akou je jestvovanie Boha. 
... A teraz predpokladajme, že by to bola požehna-
ná a ľúbezná vôľa Stvoriteľova zamiešať sa' do tohto 
anaŕchického stavu vecí, aké by boly podľa nášho 
názoru metódý, ktoré by mohly byť potrebné alebo 
prirodzené zahrnuté do predmetu jeho milosti? Keď-
že svet je v; takom abnormálnom stave,' isteže by to 
nebolo prekvapením pre mňa, keby zamiešanie bolo 
nevyhnutne mimoriadne — alebo, ako sa povie, zá-
zračné. Ale: táto otázka neprichádza priamo do ob-
lasti mojich, terajších poznámok. Zázraky ako zrej-
mosť zahrnujú argument; a, prirodzene, pomýšľam 
naänejaký spôsob, ktorý, nevplýva bezprostredne do 
argumentu. Skôr sa pýtam, aký musí byť protivník 
,tvárou v tvár, pomocou ktorého sa má vzdorovať a 
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zničiť prudká sila vášne ako aj všetko rozožierajúci 
a všetko rozpúšťajúci skepticizmus intelektu v ňá-
boženských výskumoch? Nezamýšľam vôbec po-
pierať, že pravda je skutočným cieľom nášho roz-
umu a že, ak nedospeje k pravde, je alebo v pre-
mise alebo v postupe chyba; ale nehovorím o správ-
nom rozume, ale o rozume, ako pôsobí v skutočno-
sti a konkrétne v padnutom človekovi. Viem, že aj 
nepodporovaný rozum, keď je správne upotrebovä-
ný, vedie k viere v Boha, v nesmrteľnosť duše a 
v budúcu odmenu; ale uvažujem o tom súčasne a 
historicky- a :nemyslím, že mám nepravdu v tomto 
stanovisku, keď hovorím, že jeho tendencia smeruje 
k prostej nevere vo veci náboženstva. Nijaká prav-
da, akokoľvek posvätná, nemôže obstáť proti nemu 
v dlhom priebehu; a odtiaľ vyplýva, že, keď prišiel 
náš Pán, v pohanskom svete skoro vymizly posledné 
stopy náboženského poznania predošlých dôb z tých 
čiastok sveta, v ktorých bol intelekt činný a mal pô-
sobište. 

A v týchto posledných dňoch podobným spôso-. 
bom smerujú veci pomimo katolíckej cirkvi s omno-
ho väčšou rýchlosťou než v onom starom svete pre 
okolnosti veku k ateizmu v jednej alebo druhej po-
dobe. Aký obraz, aký výhľad poskytuje celá Euró-
pa tohto dňa! a nielen Európa, ale každá vláda a 
každá civilizácia naprieč svetom, ktorá je pod vply-
vom európskej mysle! Predovšetkým, keďže sa to 
najviac týka nás, aký smutný je so stanoviska ná-
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boženstva obraz dokonca i vo svojej najzákladnej-
šej, najstenčenejšej forme, ktorý nám skytá vzde-
laný intelekt Anglicka, Francúzska a Nemecka! Mi- ' 
lovníci svojej krajiny a svojej rasy, náboženskí ľu-' 
dia, stojaci mimo katolíckej cirkvi, pokúsili sa o rôz-
ne prostriedky, aby zastavili krutú, svojhlavú ľud-
skú povahu v jej ďalšom behu a aby ju podrobili. 
Potreba nejakej formy náboženstva pre záujmy ľud-
stva sa všeobecne uznala:: ale,kde bol konkrétny 
predstaviteľ neviditeľných vecí, ktorý by mal silu 
a tvrdosť, potrebnú, aby bol lámačom vln proti.po-
vodni? Pred troma storočiami sa v tých zemiach, 
ktoré sa oddělily od katolíckej cirkvi, všeobecne 
použilo ustanovizne náboženstva, materiálnej, záko-
nitej a sociálnej, ako najlepšieho prostriedku; k to-
muto účelu; a .za dlhú dobu to bolo úspešné; .ale 
štrbiny týchto ustanovizní pripúšťajú teraz nepria-
teľa. Pred tridsiatimi rokmi sa spoliehalo na výcho-
vu; pred desiatimi rokmi bola nádej, že pod vply-
vom obchodného podnikania a za vlády úžitkových 
a pekných umení vojny navždy prestanú; ale či sa 
niekto odváži povedať, že je tu niekde niečo na tom-
to svete, čo nám poskytne podporu, ktorou zabráni-
me zemi, aby sa nehýbala dopredu? 

Úsudok, ktorý skúsenosť prenecháva • zariade-
niam alebo výchove ako prostriedok zachovať ná-
boženskú pravdu v tomto anarchickom svete, treba 
rozšíriť aj na Písmo, hoci aj Písmo je božské. Skú-
senosť isteže dokazuje, že Biblia nezodpovedá úče-
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lu, pre ktorý nikdy nebola zamýšľaná. Môže byť ná-
hodilé prostriedkom na konverziu jednotlivcov; ale 
kniha podľa všetkého nemôže vzdorovať proti di-
vému živému intelektu človeka, a čo sa týka jej 
vlastnej štruktúry a obsahu, začína v prítomnom ča-
se svedčiť v prospech sily toho všeobecného rozpúš-
ťadla, ktoré tak úspešne pôsobí ňa náboženské za-
riadenia 

Predpokladajúc teda, že je Vôľou Stvoriteľovou 
zasahovať do ľudských vecí a postarať sa o to, aby 
sa vo svete udržála o Ňom vedomosť, tak určitá a 
jasná, aby bola dôkazom proti sile ľudského skep-
ticizmu v takom prípade —- som ďaleko od toho, 
aby som vravel, že tu nebol iný spôsob — ale nie je 
tu nič, čo by prekvapilo myseľ, keby mal On po-
kladať za vhodné uviesť do sveta silu, vyzbrojenú 
výsadou neomylnosti v náboženských veciach. Ta-
kéto opatrenie by bolo priamym, bezprostredným, 
účinným a1 rýchlym prostriedkom vzdorovať proti 
ťažkosti; bol by to-' nástroj, prispôsobený potrebe; 
a keď zisťujem, že je to vlastná požiadavka katolíc-
kej cirkvi, nielen že nepociťujem nijakú ťažkosť pri 
pripúšťaní predstavy, ale je v nej vhodnosť, ktorá 
ju odporúča mojej mysli; A takto prichádzam k to-
mu, vravieť o neomylnosti cirkvi ako o opatrení, u-
pravenom milosťou Stvoriteľovou ná zachovanie ná-
boženstva vo svete, na obmedzenie tej voľnosti 
smýšľania, ktorá je sama v. sebe zrejme jedným z jej 
vlastných samovražedných výstrelkov; A treba po-
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znamenať, že ani tuná ani v tom, čo nasleduje, ne-
budem mať príležitosť vravieť priamo o zjavenom 
súhrne právd, ale len o tom, ako vplývajú na obra-
nu prirodzeného, náboženstva. Vravím, že sila, , ob-
darená neomylnosťou v náboženskom učení, je šťast-
ne prispôsobená, aby bola^ pôsobiacim nástrojom 
v priebehu Judských činností, aby tvrdo ranila a 
vrhla zpät nesmiernu energiu útočného intelektu: 
a treba si vždy pripomenúť, že v tom, čo tu vravím, 
ako aj v. iných veciach, ktoré musím povedať, stále 
mám na mysli svoj hlavný cieľ, ktorým je obrana 
seba samého. r .- i 

• Obraňujem sa tu z výrečného obvinenia, vyne-
seného proti katolíkom, ako bude lepšie možno vi-
dieť, keď pokročím. Obvinenie je toto: — že ja, ako 
katolík,1 nielen že sa priznávam, í že vyznávam dok-
tríny, v ktoré; nemôžem: vari veriť yo svojom srdci, 
ale že aj verím v jestvovanie sily na zemi, ktorá po-
ukazom na neomylnosť podľa svojej vlastnej vôle 
vkladá na ľudí akýkoľvek nový súbor: c r e d e n d, 
keď sa jej páči; v dôsledku toho že moje vlastné 
myšlienky: nie sú mojím vlastným majetkom; a že 
nemôžem ipovedatsči zajtra nebudem : vari musieť 
vzdať sa toho, čo (vyznávam dnes,: a že nevyhnut-
ným účinkom takého stavu mysle musí byť ponižu-
júce otroctvo, alebo trpká vnútorná vzbura, obľah-
čujúca si v tajnej nevernosti, alebo nevyhnutnosti 
ignorovať celý účel náboženstva v akomsi odpore a 
(nevyhnutnosť) vravieť mechanicky všetko to, čo 
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vraví cirkev, a prenechať inýin'obranu toho. Ako 
som teda vyššie hovoril o vzťahu svojéj mysle, ku 
katolíckemu vierovyznaniu, tak!teraz budem hovoriť 
o postoji, ktorý vstrebala vzhľadom na neomylnosť 
cirkvi.: .'"'.:-:• 'd--,• .'."•.•• — í. 

Začiatočnou doktrínou neomylného učiteľa musí 
byť dôrazný protest proti jestvujúcemu stavu* ľud-
stva. Človek sa vzbúril proti svojmu tvorcovi. < Toto 
spôsobilo božský zásah: a prvým činom božsky po-
vereného posla musí byť vyhlásiť ho. Cirkev musí 
odsúdiť vzburu ako najväčšie zo všetkých možných 
ziel. Nesmie mať nijakú smluvu s. ňou; keby' bola 
verná svojmu Pánovi, musí ju vyhodiť a dať do cir-
kevnej kliatby. To je smysel osvedčenia, ktoré po-
skytlo látku pre jedno z tých zvláštnych obvinení, 
na; ktoré teraz odpovedám: í ale nemám! nijakú chy-
bu, ktorú by ' som' vzhľadom na > to priznal; nemám 
nič. čo odvolať, a preto to tu úmyselne opakujem. 
Vravel som: „Katolícka cirkev vyznáva, že je lepšie 
pre slnko a mesiac, , aby spadly s nebá, pre zem, aby 
klesla, a pre všetky tie miiohé ;milióny na nej, aby 
zahynuly hladom vo vrcholnej agónii, nakoľko sia-
ha1 časové utrpenie, než aby jedna duša, nechcem 
povedať , mala byť: stratená;; ale aby sa mala dopu-
stiť jediného .všedného hriechu,; aby mala povedať 
jednu úmyselnú nepravdu alebo mala ukradnúť je-
den biedny groš bez; ospravedlnenia". Myslím, že 
tósada, tu vyslovená,5; «je iba úvodom vo formál-
nych plnomócenstvách katolíckej cirkvi,! ako Výnos 
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Parlamentu by mohol začať s jedným Keďže". Je 
to v dôsledku intenzity zla, ktoré sa zmocnilo ľud-
stva, žé sa postarali o vhodného protivníka proti 
nemu j a začiatočným činom tejto božsky poverenej 
sily je zrejme odovzdať svoje vyzvanie a vzdorovať 
nepriateľovi. Taký; úvod dáva tak smysel jej posta-
veniu vo svete a výklad celému priebehu jej učenia 
a činnosti. . 

Podobným spôsobom predniesla vždy s veľmi 
dôraznou jasnosťou tie iné véľké základné pravdy, 
ktoré sú alebo vysvetlením jej poslania alebo do-
dávajú ráz jej dielu;;Neučí, že ľudská povaha je ne-
napraviteľná, iiiáč načo by bola poslaná? nie že ju 
treba rozbiť a obrátiť, ale vymotať,'očistiť a obnoviť? 
nie že je ona iba masou zla, ale že'má nádej na veľ-
ké veci;; a dokonca i 'teraz mát čnosť a česť, sebe 
vlastnú. Ale na ďalšom miesté vie a káže,'? že také 
obnovenie, aké sa ona usiluje v nej spôsobiť, musí 
byť prevedené 'nielen proste ! nej akým: vonkaj ším 
opatrením, o kázaní a vyučovaní, i keby to bolo jej 
vlastné, ale z určitej vnútornej duchovnej sily ale-
bo milosti;- udelenej priamo shora, a ktorá je v jej 
vlastníctve: Ona má na starosti • vyslobodiť i ľudskú 
povahu z jej biedy, ale nie proste jej pozdvihnutím 
na jej vlastnú hladinu, ale jej pozdvihnutím k vyš-
šej hladine'než jej ^vlastnej. Uznáva v nej skutoč-
nú mravnú význačnosť, hoci poníženú,* ale ona ju 
nemôže oslobodiť od zeme,Jak nie povýšením sme-
rom k nebu. í Pre tento cieľ bola vložená do jej rúk 
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obnovujúca milosť, a preto z povahy daru, ako aj 
z rozumnosti prípadu nalieha ďalej, ako ďalší bod, 
že každá pravá konverzia musí začať s prvými po-
čiatkami myslenia, a učí ďalej, že každý jednotlivý 
človek musí byť vo svojej vlastnej osobe jedným 
celým a dokonalým chrámom božím, zatiaľ čo je aj 
jedným zo živých kameňov, ktoré budujú viditeľnú 
cirkevnú obec. A takto sa rozlíšenia medzi prírodou 
a milosťou a medzi vonkajším a vnútorným nábožen-
stvom stávajú dvoma ďalšími článkami v tom, čo 
som nazval úvodom jej božského poverenia. 

Takéto pravdy ona dôrazne opakuje a vytrvale 
ukladá i na ľudstvo; čo sa toho týka, nezachováva 
nijaké poloopatreňia, nijakú hospodárnu výhradu, 
nijakú jemnosť alebo rozvahu. „Musíte sa znovu na-
rodiť", je jednoduchá, priama forma slov, ktoré, uží-
va : podľa Božského Majstra;* „vaša celá prirodze-
nosť sa musí preporodiť, vaše vášne, vaše náklon-
nosti, vaše zámery, vaše svedomie, vaša vôľa sa 
musí1 celkom okúpať v novom prvku a znovuzasvä-
tiť vášmu Tvorcovi a nakoniec predsa vášmu inte-
lektu". Preto, že-som opakoval tieto1 body jej uče-
nia svojím spôsobom, boly určité pasáže jednej 
z mojich kníh zatiahnuté do hlavného obvinenia, 
ktoré urobili proti mojim náboženským náhľa-
dom. Pisateľ povedal, že som šialený, ak verím, a 
človekom bez zásad, ak neverím vo svoje prehláse-
nie, že lenivá, otrhaná, špinavá, rozprávky vyprá-
vajúca žobrácka, ak je čistá, striezlivá a nábožen-
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ská, má výhľad na nebo, ktoré je úplne zatvorené 
pre vzdelaného štátnika, advokáta, šľachtica, nech 
aj akokoľvek ; spravodlivého, priameho, šľachetné-
ho,' počestného a svedomitého, ak nemá aj nejakú 
dávku božskej kresťanskej milosti; ale predsa by 
som sa bol mal. pokladať za obhájeného proti kri-
ticizmu slovami, ktoré použil náš Pán k hlavným 
kňazom: „Colníci a pobehajky vchádzajú pred va-
mi do kráľovstva božieho". Ä zas som bol vystave-
ný tej istej alternatíve obvinení, že som sa odvážil 
povedať, že súhlas s nečistým želaním je nekonečne 
ohavnější než akákoľvek lož, videná pomimo svo-
jich príčin, svojich pohnútok a svojich následkov; 
hoci lož, chápaná pod obmedzením týchto podmie-
nok,' je náhodilým vyjadrením, skoro' vonkajším či-
nom, nie priamo zo srdca, akokoľvek hanebná aj 
môže byť, zatiaľ čo máme výslovné slová nášho Pá-
na-j k doktríne, že „ktokoľvek sa pozerá na ženu, 
majúc chúťky po nej) spáchal cudzoložstvo s ňou už 
vo svojom srdci". Pri sile týchto 'citátov z Biblie 
mám zaiste práve toľko práva veriť v tieto doktríny, 
ako veriť v doktrínu dedičného hriechu alebo že je 
tu; nadprirodzené zjavenie alebo že božská Osoba 
trpela alebo že trest je večný. 

/ -Prechádzajúc teraz od toho, čo som nazval úvo-
dom toho udelenia moci, ktorou je obdarená.: cirkev, 
k tej moci samotnej, k Neomylnosti, mám dve krát-
ke poznámky: na jednej strane nerozhodujem tu 
nič o podstatnom sídle tejto moci, lebo to' je otázka 
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doktrinálna, nie historická ani praktická; ani na 
druhej strane, nerozširujem ponad náboženský ná-
hľad priamy predmet, nad ktorým má táto, sila prá-
vomoc: — a teraz čo sa týka moci samotnej. 

Táto moc, chápaná vo svojej plnosti, je práve 
taká , ohromná, ako obrovské zlo, ktoré volalo po 
nej. Keď je uvedená v činnosť právoplatným spô-
sobom, lebo ináč. je zrejme iba spiaca, požaduje, 
aby mala pre seba bezpečné uvedenie do vlastného 
významu každej, časti božského posolstva v detaile, 
ktoré náš Pán sveril, svojim apoštolom. Žiada' si po-
znať, svoj e vlastné medze a stano viť, i čo môže abso-
lútne rozhodnúť a! čo nemôže. Žiada si nadto mať 
vplyy.jna.»výnosy nepriamo náboženské, nakoľko 
má;rozhodnúť, či sa nepriamo vzťahuje na cirkev, a 
podľa svojho vlastného definitívneho úsudku sa vy-
jadriť, či: sú, alebo nie sú; vo zvláštnom prípade sú-
hlasné so zjavenou pravdou. Nárokuje si rozhodnúť 
pánovite, či neomylne, alebo nie, že také a také 
prejavy sú, alebo nie sú predpojaté ,voči apoštolské-
mu; depozitu viery vo„ svojom duchu alebo vo svo-
jich následkoch, a podľa ; toho; ich pripustiť, alebo 
odsúdiť a zakázať ich. Nárokuje si umlčať podľa vô-
le akékoľvek veci ; alebo polemiky j doktríny, ktoré 
podľa svojho < vlastného ipse dixit prehlasuje za ne-
bezpečné,'nevhodné alebo nepríležitostné. Požaduje 
ďalej,;nech je úsudok katolíkov' o: takýchto kona-
niach akýkoľvek,-aby tieto konania prijali s .tými 
vonkajšími, znakmi zbožnosti, pokory a lojality, aké 
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Angličania vzdávajú napríklad prítomnosti svojho 
vládcu bez verejného ich kritizovania pre to, že sú 
vo svojej podstate nevhodné alebo vo svojej pova-
he prudké a drsné. A konečne si nárokuje mať prá-
vo uložiť duchovný trest, odrezať od riadnych korýt 

^ božského života a jednoducho vyobcovať tých, kto-
rí odopierajú podrobiť sa jej formálnym vyhláse-
niam. Taká je neomylnosť, sídliaca v katolíckej cir-
kví, videná v konkrétne, ako je odetá a obklopená 
príslušenstvom svojej vysokej svrchovanosti: je 
to, aby som zopakoval, čo som vyššie povedal, vyni-
kajúca, zázračná moc, soslaná na zem, aby sa stretla 
v boji š obrovským zlom a ovládla ho. • 

A teraz, keď som ju tak opísal, vyznávam svoje 
úplné podrobenie sa jej požiadavke. Verím v celú 
zjavenú dogmu; ako ju učia apoštoli, akó ju sverili 
apoštoli cirkvi a ako mi ju cirkev vyhlasuje. Prijí-
mam ju, keďže ju neomylne vykladá autorita, kto-
rej je takto isverená, a keďže ju bezpodmienečne tá 
istá autorita musí podobným spôsobom, ďalej vy-
svetľovať až na koniec vekov. Ba viac, podrobujem 
sa všeobecne prijatým tradíciám cirkvi, v. ktorých 
spočíva predmet tých * nových dogmatických defi-
nícií, ktoré sa robia s času na čas a ktoré sú vo vše-
tkých časoch šatom a osvetlením katolíckej dogmy, 
ako bola už definovaná. A podrobujem sa tým ostat-
ným rozhodnutiam svätej stolice, či teologickým, 
alebo nie, skrze orgány, ktoré sama ustanovila, kto-
ré, zriekajúc sa otázky svojej neomylnosti, prichá-
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dzajú ku mne na najnižšom podklade s požiadav-
kou,] aby boly prijaté a uposlúchnuté. Aj sa nazdá-
vam, že postupne a v priebehu vekov katolícky vý-
skum prijal určité jasné .tvary a odel sa do podoby 
vedy. so svojou vlastnou metódou a frazeologiou, 
za intelektuálneho riadenia velkých myslí, ako sv. 
Athanasia, s v. Augustína a sv. Tomáša; a nepociťu-
jem vôbec nijaké pokušenie zlomiť v kúsky velké 
dedičstvo mysle, takto nám sverené pre tieto ne-
skoršie dni. r ;. -

' Keď -sa .všetko toto uváži ako vyznanie ex 
animo tak s mojej vlastnej strany, ako aj so 
strany katolíckeho • spoločenstva, nakoľko to po-
znám, povie sa na prvý pohľad, že nepokojný inte-
lekt našej obecnej humanity je úplne stlačený k po-
tlačeniu všetkého nezávislého úsilia a akejkoľvek 
činnosti, takže, ak toto má byť spôsob, ako ho pri-
viesť na poriadok, je privedený na1 poriadok, len 
aby bol zničený. Ale toto je ďaleko od výsledku, 
ďaleko od toho, čo pokladám za úmysel tej vyso-
kej Prozreteľnosti, ktorá zaobstarala veľký liek pre 
veľké zlo, — ďaleko od toho, aby história podporo-
vala v minulosti spor medzi neomylnosťou a roz-
umom a výhliadkou preň v budúcnosti. > Sila ľud-
ského intelektu „vzrastá z opozície"; prospieva1 s tu-
hou pružnou silou a je veselá pod hroznými ranami 
božsky, uspôsobenej zbrane, a nie je nikdy natoľko 
sama sebou, ako keď bola nedávno porazená. Je 
zvykom protestantských spisovateľov nazdávať ,sa, 
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že, kým sú predsa dva velké princípy, autorita a1 sú-
kromný úsudok, v činnosti v dejinách náboženstva, 
majú celý súkromný úsudok pre seba, a my máme 
plné dedičstvo a horeležiaci tlak autority. Ále to nie 
je tak; ale je to sám ohromný katolícky celok a on 
jedine, ktorý poskytuje arénu pre obidvoch zápas-
níkov v tomto hroznom, nikdy nezmierajúcom súbo-
ji. Je potrebné pre vlastný život náboženstva, ako ho 
chápeme v jeho širokých pôsobeniach a' v jeho de-
jinách, aby sa v boji neprestajne pokračovalo. Kaž-
dý výkon neomylnosti je uvádzaný v činnosť ráz-
nym a striedavým pôsobením, rozumu znútra aj 
zvonka, a vyvoláva zas reakciu rozumu proti sebe; 
a ako v civilnom spoločenstve jestvuje štát a po-
mocou rivality a srážky znáša: zásahy a porážky 
svojich tvoriacich strán, tak rovnakým spôsobom 
katolícke kresťanstvo nie je prostým prejavom ná-
boženského absolutizmu,'ale poskytuje súvislý ob-
raz; autority a súkromného úsudku, striedavo postu-
pujúc a cúvajúc ako príliv a1 odliv mora; je to 
ohromné shromaždiště: ľudských bytostí so svojhla-
vými intelektami a divými vášňami, ktorých priviedla 
spolu do jednoty krása a vznešenosť nadľudskej si-
ly — do takzvanej reformátorskej alebo činnej ško-
ly, nie aby ich poslali ľahnúť si, ani aby ich pocho-
vali zaživa, ale aby sa ako by v morálnej dielni po-
mocou neustáleho hlučného procesu (ak môžem pri-
stúpiť k inej metafore) rozpustil, vytríbil a for-
moval surový materiál ľudskej povahy, taký vy-
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nikajúci, taký nebezpečný, taký schopný božích 
zámerov. 

Sv. Pavol vraví na jednom mieste, že jeho apoš-
tolská moc je mu-daná, aby budoval, a nie aby ru-
čal. Nemôže tu by f nijaký lepší dôvod pre neomyl-
nosť cirkvi. Je to náhrada za potrebu a nejde ponad 
túto potrebu. Je j cieľom a. aj jej účinkom je nevy-
sílit slobodu alebo silu ľudskej myšlienky v nábo-
ženskej špekulácii, ale vzdorovať a kontrolovať jej 
výstřednost Co boly jej veľké diela? Všetky z nich 
v jasnej oblasti teologie: — sVrhnúť arianizmus, eu-
tychianizmus, pelagianizmus,94a manichaeizmus,95 lu-
teranizmus, jansenizmus.96 Taký je široký výsledok 
jej činnosti v minulosti; — a teraz, čo sa týka istôt, 
:ktoré sú nám dané, že vždy v budúcnosti tak bude 
postupovať. ; 

. 5 Po prvé, neomylnosť môže pôsobiť mimo určité-
ho okruhu myslenia a vo všetkých svojich rozhod-
nutiach alebo definíciách, ako sa nazývajú, musí vy-
znať, že sa drží v ňom. Veľké pravdy mravného zá-
kona, prirodzeného náboženstva a apoštolskej vie-
ry sú jej hranicou aj jej základom; Nesmie ísť za ne 
a vždy musí poukazovať na ne. Tak; jej predmet, ako 
aj jej články v tom predmete sú určené. Tak na ob-
jasnenie, nerozširuje sa na vyhlásenia, akokoľvek 
pevné a zrejmé, ktoré sú len logickými závermi 
z článkov apoštolského depozita; ďalej, nemôže vy-
sloviť nič o osobách kacírov, ktorých diela zapada-
jú do jej zákonitej oblasti. Musí vždy vyznávať, že 
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ju vedie Pismo a tradícia. Musí poukazovať na oso-
bitnú apoštolskú pravdu, ktorú dokazuje alebo (ako 
sa povie) definuje: Nič mi teda v budúcnosti nemô-
žu predložiť ako súčasť viery, čo by som už nebol 
mal prijať a' nebol už skutočne prijal,; (ak nie) , iba 
preto, lebo mi to nevraveli. Nič mi nemôže byť na-
nútené, čo sa líši v druhu od toho, čo už vyznávam 
— omnoho menej, čo sa tomu protiví. Nová pravda, 
ktorá je vyhlasovaná, ak sa má nazývať novou, mu-
sí; by f aspoň homogenná, príbuzná, úplná, keď "sa 
posudzuje vzhľadom k starej pravde: Musí ;ona byť 
tým, čo som vari hádal alebo si želal, , aby bolo 
zahrnuté do apoštolského zjavenia; as: bude mať 
aspoň taký ráz, že moje myšlienky ochotne súhla-
sia a sa spoja s ňou, len čo ju počujem: Možno, že 
ja a iní sme vždy skutočne v to verili, a jediná otáz-
ka, ktorá je teraz rozhodnutá v môj prospech, je tá, 
že v budúcnosti mám veriť, že som len to vyznával, 
čo apoštoli vyznávali predo mnou. 

Dovolte mi vziať doktrínu, ktorú protestanti po-
kladajú za" našu najväčšiu ťažkosť, doktrínu o Ne-
poškvrnenom Počatí. Tu prosím čitateľa, aby si spo-
menul na môj hlavný smysel, ktorý je tento: Ne-
mám nijakú ťažkosť, keď ju prijímam: ak /a nemám 
nijakú ťažkosť, prečo nemá mať aj iný nijakú ťaž-
kosť? prečo nie sto ľudí? tisíc ľudí? Nuž som si istý, 
že katolíci vo' všeobecnosti nemajú vôbec nijakú 
intelektuálnu ťažkosť vo veci Nepoškvrneného Po-
čatia; a že nie je tu nijaká príčina, prečo by mali 
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mať. Kňazi nemajú nijakú ťažkosť. Vravíte mi, že by 
mali fažkosf; — ale nemajú. Buďte dosť velkomy-
selní a uverte, že ľudia môžu rozumovať a cítiť veľ-
mi odlišne od vás; ako je to, že, keď sú ludia pone-
chaní na seba, upadajú do takých rozličných foriem 
náboženstva, okrem toho, že sú tu rôzne typy mysle 
medzi nimi, veľmi jasne oddelené od seba? Nuž po-
dľa môjho svedectva o sebe, ak mu veríte, súďte aj 
o iných, ktorí sú katolíci: my nenachádzame ťažko-
sti, ktoré nachádzate vy, v doktrínach, ktoré vyzná-
vame; nemáme v tom nijakú zvláštnu intelektuálnu 
ťažkosť, ktorú vy nazývate novotou tohto dňa. My 
kňazi nemusíme byt pokrytcami, hoci by nás vyzý-
vali, aby sme verili v Nepoškvrnené Počatie. Pre tú 
širokú triedu myslí, ktoré veria v kresťanstvo po-
dľa nášho spôsobu, — v tom zvláštnom smysle, du-
chu a svetle (akékoľvek slovo sa. použije); v ktorom 
to veria katolíci — nie je vôbec nijaké bremeno vy-
znávať, že Panna Mária bola počatá bez dedičného 
hriechu; naozaj je prostým faktom vravieť, že ka-
tolíci nezačali v to veriť, pretože je to vymedzené, 
ale bolo ono vymedzené, lebo v to verili. 

Definícia, ktorá r. 1845 bola tyranskou pokutou 
katolíckemu svetu, bola prijatá pri svojom vyhláse-
ní všade s najväčším nadšením.: V dôsledku jedno-
hlasnej prosby, podanej so všetkých strán Svätej 
stolici v prospech vyhlásenia, že doktrína je apoš-, 
tolská, sa vyhlásilo, že je to tak. Nepočul sonro ne-
jakom katolíkovi, že by mal ťažkosti s jej prijatím, 
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ktorého'viera na iných základoch už nebola podozri-
vá. Zrejme, boli tu vážni a dobrí ľudia, ktorí boli 
poľakaní pochybnosťou, či ju možno dokázať za a-
poštolskú Písmom alebo tradíciou, a ktorí podľa to-
ho, hoci verili v seba, nevideli, ako ju možno učiť 
autoritou) ale to je iná vec. Predmetom otázky je, či 
doktrína je bremenom. Verím, že nie je nijakým. 
Nakoľko jé to tak, myslím úprimne, že sv. Bernard 
a sv. Tómáš, ktorí o tom pochybovali za svojich dní, 
boli by sa tešili, že ju prijímajú kvôli nej samej, 
keby boli žili až dodnes. Ich ťažkosť, ako ju vidím, 
záležala vo veciach slov, predstáv a argumentov. 
Mysleli, že doktrína je v neshode s inými doktrína-
mi; a tí, ktorí ju v tom veku obhajovali, nemali tú 
presnosť vo svojom náhľade o nej, ktorá mu bola 
daná prostredníctvom dlhej polemiky storočí, ktoré 
nasledovaly: A odtiaľ rozdielnosť náhľadu a polemi-
ka. ' ' • • 

Nuž príklad, ktorý som uvádzal, naznačuje inú 
poznámku; počet tých (takzvaných) nových doktrín 
nás neskľúči, ak to trvá osem storočí vyhlásiť čo 
i ien jednu z nich. Taká je asi dĺžka času, za ktorý 
sa prevádzala príprava na definíciu Nepoškvrnené-
ho Počatia. To je zrejme mimoriadny prípad; ale je 
ťažké povedať, čo je riadne, berúc v úvahu, ako je 
málo formálnych príležitostí, pri ktorých. sa sláv-
nostne zdvihol hlas neomylnosti. Je to pápež, na 
ktorého sa dívame pri ekumenickom koncile ako na 
normálne sídlo neomylnosti: Nuž bolo tu len 18 ta-
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kých koncilov, odkedy jestvuje kresťanstvo — prie-
merne jeden za storočie — a z týchto koncilov nie-
ktoré nevydaly vôbec nijaké doktrinálne rozhodnu-
tie, iné boly zaujaté len jedným a mnohé z nich sa 
zaoberaly len základnými bodmi vierovyznania. Tri-
dentský koncil isteže obsiahol široké pole doktríny; 
ale mal by som použiť pre jeho kánony poznámku 
z tej mojej univerzitnej kázne, ktorá bola tak igno-
rantsky kritizovaná v pamflete, ktorý ma priviedol 
k písaniu; — povedal som tam, že rôzne verše atha-
názskeho vierovyznania sú len opakovaním jednej 
a tej istej myšlienky v rôznych podobách; a podob-
né tridentské výnosy nie sú navzájom izolované, 
ale sa zaoberajú tým, aby predniesly v detaili nie-
koľkými oddelenými prehláseniami sopár potreb-
ných právd ako by v ich telesnej forme. Mal by som 
použiť tú istú poznámku pre rôzne tézy, zavrhnuté 
pápežmi, a všeobecne na ich dogmatické rozhodnu-
tia. Uznávam, že na prvý pohľad sa zdajú pre svoj 
počet väčším bremenom pre vieru jednotlivcov, než 
sú kánony koncilov; predsa však neverím vo sku-
točnosť, že sú vôbec také, a podávam pre to tento 
dôvod: — nie je tak, že katolík, laik alebo kňaz, je 
indiferentný k veci alebo že z akejsi nedbalosti pri-
jme, čokoľvek sa mu predloží, alebo že je ochotný, 
ako advokát, vravieť podľa svojho poučenia, ale že 
v takých odsúdeniach je Svätá stolica zväčša za-
mestnaná zavrhovaním jedného alebo dvoch veľ-
kých spôsobov bludu, ako je luteranizmus alebo jan-
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senizmus, hlavne etických, nie doktrinálnych, ktoré 
sú cudzie katolíckej mysli, a že vyjadruje to, čo 
každý dobrý katolík riadnych schopnosti, hoci ne-
učeným by povedal sám zo zdravého a všeobecného 
smyslu, keby mú bolo možno vec predložiť. 

Chcem teraz ďalej úprimne povedať to, čo mys-
lím, že je velkou skúškou pre rozum, keď je přirov-
naný k tej vznešenej výsade katolíckej cirkvi, o kto-
rej som vravel. Práve teraz som sa rozšíril o kon-
krétnom tvare a o okolnostiach, za ktorých sa čistá 
neomylná autorita sama predstavuje katolíkovi." Tá-
to autorita má výsadu nepriamej právomoci nad 
predmetmi, ktoré ležia za jej vlastnými1 medzami, 

, a veľmi rozumne má takú právomoc. Nemohla by 
konať vo svojej vlastnej oblasti, keby nemala právo 
konať mimo nej. Nemohla by náležíte obhajovať ná-
boženskú pravdu bez toho, žeby požadovala pre se-
ba to, čo možno nazvať jej pomoeria (územie medzi 
hradbami); alebo, áby som podal iné objasnenie, bez 
toho, aby konala, ako konáme my; ako národ, ná-
rokujúci si ako svoju vlastnú nielen zem, na ktorej 
žijeme, ale aj to, čo sa nazýva britskými vodami. 
Katolícka cirkev si nárokuje nielen súdiť neomylne 
ô;náboženských otázkach, ale kritizovať náhľady vo 
svetských veciach, ktoré majú< vzťah ku nábožen-
stvu, vo veciach filozofie, vedy, literatúry^ dejepisu, 
a vyžaduje, aby sme sa podrobili jej požiadavke. 
Nárokuje si odsudzovať knihy,'umlčať autorov a za-
kázať debaty. Vo všetkom tom nehovorí natoľko 
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doktrinálne, ako nanucuje opatrenia pre disciplínu. 
Treba ju zrejme poslúchať bez slova, a možno že 
v priebehu času tíško ustúpi od svojich vlastných 
príkazov. V takých prípadoch neprichádza otázka 
viery; lebo, čo je predmetom viery, je pravdivé pre 
všetky veky a nemožno to nikdy odvolať. Ani vô-
bec nevyplýva, že, keďže je tu dar neomylnosti 
v katolíckej cirkvi, preto sila, ktorá ňou vládne, je 
vo všetkých svojich pokračovaniach neomylná. „Ô 
je výborné", vraví básnik, „mat silu obra, ale je ty-
ranské užívať ju ako obor". Myslím, že dejiny nám 
poskytujú príklady v cirkvi, kde zákonitá moc bola 
kruté použitá. Pripustiť to nie je nič viac než pove-
dať, že božský poklad je podia slov apoštola „v hli-
nených nádobách";: ani nevyplýva, že podstata či-
nov vládnucej moci nie je správna alebo vhodná, 
lebo jej spôsob bol, vraj, chybný. Také vysoké au-
tority konajú pomocou nástroja; vieme, ako také 
nástroje si nárokujú pre seba meno svojich pred-
stavených, ktorým takto pripadnú chyby, ktoré nie 
sú ich vlastné. Ale, i keď pripustíme všetko toto do 
väčšej miery, než akú možno s nejakým dôkazom 
pričítať vládnucej sile v cirkvi, čo je v tomto nedo-
statku rozvážnosti alebo umiernenosti viac, než mož-
no s ďalekoväčšou spravodlivosťou dokazovať proti 
protéstantským obciam' alebo ustanovizniam? Čo je 
tu v tom, aby nás spravilo pokrytcami, ak to nemá 
toho účinku na protestantov? Vyzývajú nás, nie aby 
sme vyznávali voľačo, ale aby sme sa;podrobili a 
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boli tichó. Také príkazy, ako som sä nazdával, sa 
ukladajú len na naše činy, nie na naše myšlienky. 
Napríklad, ako to smeruje k tomu, aby urobilo člo-
veka pokrytcom, tým, že'sa mu zakáže uverejniť ha-
nobopis? Jeho myšlienky sú práve také volné ako 
predtým: autoritatívne zákazy môžu umlčať a zne-
pokojit,, ale nemajú nijaké zamerenie na vykoná-
vanie rozumovej činnosti. 

Toľkoto na prvý pohľad; ale chcem ďalej pove- „ 
dať, že i pri tom všetkom, čo vari najnepriateľskej-
ší kritici povedia proti zásadám alebo prísnosti, vy-
sokých cirkevných hodnostárov v minulých časoch 
pri užívaní svojej moci, myslím, že udalosť podľa 
všetkého ukázala, že mali väčšinou, pravdu, a že tí, 
na ktorých útočili, majú väčšinou nepravdu; Mám 
napríklad rád meno Origena:97 nechcem počúvať na 
predstavu, že taká veľká duša sa stratila; ale som 
ši celkom istý, že v spore medzi jeho doktrínou, je-
ho nasledovníkmi a cirkevnou mocou mali jeho pro-
tivníci pravdu a on mal nepravdu. Ale kto môže 
vravieť s pokojom o svojom nepriateľovi a o nepria-
teľovi sv. Jána Chrysostoma, o tom Theophilovi, 
biskupovi z Alexandrie? kto môže obdivovať alebo 
si uctiť pápeža Vigília?98 A tu sa ponúka mojím 
myšlienkam iná úvaha. Čítajúc cirkevné dejiny, keď 
som bol ešte anglikánom, často sa mi nasilu zjavo-
valo, ako začiatočný blud o tom, ččrsa neskôr stalo 
kacírstvom; tlačil dopredu nejakú pravdu proti zá-
kazu autority v nevhodnom čase. Je čas pre všetko 
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a mnohý človek si želá opravu zneužitia alebo plnši 
vývin doktríny alebo použitie určitej politiky, ale 
zabúda pýtať sa seba, či prišiel, správny čas pre to? 
a vediac, že nie je tu nikto, kto urobí niečo v pro-
spech toho za jeho života, ak to neurobí sám, nebu-
de počúvať na hlas autority a pokazí dobré dielo vo 
svojom vlastnom storočí, aby druhý človek, ktorý 
sa ešte nenarodil, ho nedokončil šťastne v ďalšom. 
Svetu sa môže zdať, že nie je nikým iným — ako 
smelým bojovníkom za pravdu a martýrom volného 
náhľadu, keď je práve jednou z tých osôb, ktoré by 
mala príslušná autorita umlčať, a hoci prípad nemu-
sí zapadať do predmetu, v ktorom je neomylný, ale-
bo hoci formálne podmienky prevádzania tohto da-
ru môžu chýbať, je, jasne povinnosťou autority ko-
nať rázne v prípade. Ale ten čin sa odovzdá potom-
stvu ako príklad tyranského zasahovania do súkrom-
ného úsudku, ako príklad umlčania reformátora a 
nízkej lásky pre pokazenosť alebo blud; a povedie 
to ešte menej k úžitku, ak náhodou vládnuca moc 
bude vo svojom postupe konať s nejakou chybou 
rozvahy alebo uváženia. A všetci tí, ktorí sa pridajú 
k tej vládnucej autorite, budú pokladaní za slu-
žobníkov času alebo za indiferentných voči veci 
priamosti a pravdy; zatiaľ čo, na druhej strane, spo-
menutá autorita môže byť azda podporovaná prud-
kou ultrastranou, ktorá povyšuje názory v dogmy 
a má predovšetkým na srdci zničiť každú školu myš-
lienky, okrem svojej. 
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Taký stav vecí môže časom dráždiť a odrádzať 
v prípade dvoch tried osôb; umiernených ľudí, ktorí 
si želajú rozlišovať v náboženskom náhľade tak mno-
ho, ako dobre možno; a takých, ktorí smelo vníma-
jú ä poctivo dychtia liečiť jestvujúce zlá — zlá, o 
ktorých teologovia v tej alebo onej cudzej zemi ne-
vedia vôbec nič a ktoré ani nie každý doma má pro-
striedky oceniť. To je stav tak v minulosti, ako aj 
v prítomnosti. Žijeme v obdivuhodnom veku; rozší-
renie okruhu svetskej vedomosti práve teraz je jed-
noducho zmätkom, a to tým viac, lebo má výhľad 
na pokračovanie, a to s väčšou rýchlosťou a s vyni-
kajúcejšími výsledkami. Nuž a tieto objavy, isté ale-
bo provdepodobné, majú skutočne nepriamy vplyv 
na náboženské náhľady a vzniká otázka, ako treba 
upraviť príslušné nároky zjavenia a prírodnej vedy. 
Málo vážnych mysli môže zostať v pokoji bež akých-
si rozumových dôvodov pre svoje náboženské pre-
svedčenie; jé skoro inštinktom mysle smieriť teóriu 
ä fakt. Keď potom spadá na nás záplava faktov, po-
tvrdených alebo tušených, s množstvom iných vó 
výhľade, všetci, ktorí veria v zjavenie, či katolíci 
alebo nie, sú pohnaní uvážiť ich vplyv na šebä sa-
mých jak pre úctu božiu, tak aj z nežnosti k tým 
mnohým dušiam, ktoré pre dôverný tón škôl svet-
skej vedomosti sú v nebezpečenstve, že budú zave-
dené do bezdného liberalizmu smýšľania. 

Nehodlám tu kritizovať tu širokú skupinu ľudí, 
ktorí by v tomto čase vyznávali, že sú liberálmi 
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v náboženstve; a ktorí sa dívajú na objavy veku, 
isté alebo na postupe, ako na svojich priamych ale-
bo nepriamych učiteľov toho, ako majú smýšľať o 
neviditeľnom alebo o budúcom. Liberalizmus, ktorý 
dáva teraz zafarbenie spoločnosti, je veľmi rozdiel-
ny od toho druhu myslenia, ktorý mal to meno pred 
tridsať alebo štyridsať rokmi. Je teraz sotva stra-
nou; je to vzdelaný laický svet. Keď som bol mladý, 
poznal som to slovo najprv ako meno periodického 
časopisu, ktorý^založil Lord Byron a iní. Potom bol 
liberalizmus znakom teologickej školy suchej a od-
pornej povahy, nie veľmi nebezpečnej samej v se-
be, hoci nebezpečnej, keďže otvárala dvere zlám, 
ktoré sama ani netušila, ani nechápala. Teraz to nie 
je nič iného ako hlboký falošný skepticizmus," o kto-
rom som vravel vyššie, že je vývojom ľudského roz-
umu, ako ho prakticky prevádza prirodzený človek. 

Liberálni pobožnôstkári tohto dňa tvoria veľmi 
smiešané spoločenstvo, a preto nezamýšľam hovoriť 
proti nim. Je tu vari a bezpochyby je aj v srdciach 
niektorých alebo mnohých z nich skutočný odpor 
alebo hnev proti zjavenej pravde, o čom myslieť je 
zarmucujúce. Ďalej: u mnohých vedcov alebo literá-
tov môže byť rozhorčeriosť, vznikajúca zo skoro o-
sobného pocitů; a je to vecou strany, otázkou cti, 
rozrušením hry alebo následkom bolesti alebo hne-' 
vu, spôsobeného štipľavósťou alebo úzkoprsosťou 
obrancov náboženstva, aby, sa dokázalo, že kresťan-
stvo alebo Písmo je nehodné dôvery. Verím naproti 
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tomu, že mnohí vedci a literáti postupujú priamou, 
nestrannou cestou vo svojej vlastnej oblasti a vo 
svojom vlastnom myšlienkovom smere, bez akého-
koľvek rozruchu z náboženského názoru v sebe sa-
mých alebo vôbec bez akéhokoľvek želania spôso-
biť iným bolesť výsledkom svojich skúmaní. Zle by 
mi slušalo, ako keby som sa bál pre pravdy akého-
koľvek druhu karhať tých, ktorí pre svoje logické 
závery sledujú svetské fakty pomocou rozumu, kto-
rý im dal Boh: alebo hnevať sa na vedu, pretože ná-
boženstvo musí vziať na známosť jej učenie. Ale od-
ložiac na stranu tieto zvláštne triedy ľudí, keďže 
nijako zvláštne nelákajú sympatiu katolíka, zrejme 
veľmi hlboko vniká do pocitov štvrtej a veľkej trie-
dy ľudskej, do vzdelaných složiek spoločnosti, ná-
boženských a úprimných myslí; ktoré sú jednoducho 
popletené, postrašené alebo prípadne privedené do 
zúfalstva úplným zmätkom, do ktorého nedávne ob-
javy; alebo špekulácie uvrhly ich najzákladnejšie 
predstavy o náboženstve. Kto necíti pre takých ľu-
dí? kto môže mať o nich neláskavú myšlienku? Chá-
pem sa nádherných slov sv Augustína: „lili in vos 
saeviant" (Nech zúria oproti vám), atď. Nechajte ich, 
nech .sú prudkí oproti vám, ktorí nelnajú nijakú skú-
senosť s ťažkosťou, s akou sa rozlíši blud od pravdy 
a s akou sa vyhľadáva cesta života uprostred kla-
mov sveta. Ako. mnoho katolíkov nasledovalo vo 
svojich myšlienkach takých ľudí, mnohí z nich takí 
dobrí, takí pravdiví, takí vznešení! ako často povsta-
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lo v ich srdci želanie, aby niekto zpomedzi nich sa-
mých vyrazil ako ochranca zjavenej pravdy proti 
jej odporcom! Rôzne osoby, katolíci a protestanti, 
ma žiadaly, aby som tak urobil ja sám; ale mal som 
viacero silných ťažkostí v ceste. Jednou z najväč-
ších je tá, že v chvíli je ťažké povedať presne, čo je 
to,, čomu sa treba vzoprieť a čo treba premôcť. Som 
ďaleko od toho, aby som popieral, že vedecké po-
znanie vzrastá, ale deje sa tak skokmi a.výbuchmi; 
hypotézy vznikajú a padajú; je ťažké vytušiť, ktoré 
si podržia svoj základ a aký búde stav poznania 
vzhľadom na ne s'roka na rok. Za tohto stavu vecí 
sa mi zdalo, že je veľmi nehodné pré katolíka, aby 
sa dal do práce zaháňať to, čo by sá mohlo prejaviť 
ako prelud, a vzhľadom ná zvláštne námietky byt 
dômyselný vo vynachádzaní teórie, ktorá prv, než 
bola dohotovená, by bola muséla urobiť miesto ne-
jakej éšte novšej teórii z tej skutočnosti, že tie pre-
došlé námietky už vyšly nanič pre vznik iných. Zda-
lo sa, že je to čas všetkých ostatných, keď kresťa-
nia boli vyzvaní, aby boli trpezliví, keď nemohli ni-
jako ináč pomôcť tým, ktorí boli postrašení, ako ich 
povzbudzovať, aby mali trošku viery a zmužilosti, a 
„stráriiť sa", ako vraví básnik, „nebezpečných kro-
kov". Zdalo sa mi to tak jasným, čím viac som roz-
mýšľal, že ma to priviedlo k domnienke, že keby 
som sa pokúsil o to, čo je tak málo sľubné v sebe, 
že by som zistil, že najvýššia katolícka autorita je 
proti pokusu; a že by som* bol premárnil svoj čas a 
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svoje rozmýšľanie konaním toho, čo by bolo alebo 
nerozumné predniesť vôbec pred verejnosť, alebo 
čo, keby som tak urobil, by len ďalej komplikova-
lo veci, ktoré už boly skomplikované viac než dosť. 
A vysvetľujem nedávne činy tej autority tak, že 
splňujú moje očakávanie; vysvetľujem ich tak, žé 
pútajú ruky takého polemikára, akým by som bol ja, 
a že nás učia tú pravú múdrosť, ktorú Mojžiš priká-
zal svojmu ľudu, keď ho Egypťania prenasledovali: 
„Nebojte sa, buďte pokojní; Pán bude bojovať zä 
vás a vy zachovajte svoj pokoj". A natoľko vzdia-
lený od toho, aby mi pôsobilo ťažkosť poslúchnuť 
v tomto prípade, mám príčinu byť povďačný a tešiť 
sa, že mám také jasné riadenie v obťažnej veci. 

Ale keby sme chceli určiť s presnosťou skutoč-
nú cestu jedného princípu, musíme sa dívať naň 
z určitej vzdialenosti a ako nám ho dejiny predsta-
vujú. Nič nie je prevádzané ľudskými nástrojmi, čo 
nemá svoje nepravidelnosti a čo poskytuje dôvod 
pre kritiku, keď sa podrobne skúma až do detailov. 
Vravel som o tom vzhľade činnosti neomylnej au-
tority, ktorý je najviac otvorený závistlivému kriti-
cizmu tých, ktorí sa dívajú naň zvonka; pokúšal 
som sa nestranne oceniť to, čo možno povedať na 
jeho neprospech, ako sa to dosvedčuje v katolíckej 
cirkvi, a teraz si želám, aby jeho protivníci boli rov-
nako nestranní vo svojom úsudku o jeho historic-
kom ráze. Môže sa teda o neomylnej autorite s ne-
jakým preukazom odôvodnenosti povedať, že naozaj 
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zničila silu intelektu v katolíckej cirkvi? Pozname-
najme, že nemusím hovoriť o nejakom spore, ktorý 
mala cirkevná autorita s vedou, lebo nič takého tu 
nebolo, keďže svetské vedy, ako teraz jestvujú, sú 
novotou vo svete, a nebolo "tu ešte času'pre dejiny 
vzťahov medzi teológiou a tými novými metódami 
poznania, a naozaj možiio povedať o cirkvi, že sa 
ich .stranila, ako je dokázané neustále citovaným 
prípadom Galileovým." Tu „exeptio probat re-
gulám" (výnimka potvrdzuje pravidlo): lebo je to 
jediný argument v zásobe. Ďalej, nemám hovoriť 
ô nijakých vzťahoch cirkvi k novým vedám, lebo 
rňojou prostou otázkou je, : či prijatie neomylnosti 
vlastnou autoritou je prispôsobené, aby ma urobilo 
pokrytcom, a dokiaľ táto autorita nevynesie výno-
sy o čisté fyzických predmetoch a ma nevyzve sú-
hlasiť s nimi (čo nikdy neurobí, lebo nemá sily), ne-
má nijaký úmysel zasiahnuť svojimi činmi do môj-
ho súkromného úsudku o tých veciach. Prostou o-
tázkou je, či autorita tak pôsobila na rozum jedno-
tlivcov, že nemôžu mať svoj vlastný náhľad a ma-
jú len alternatívu otrockej povery, alebo tajnej vzbu-
ry srdca; a myslím, že celé dejiny teologie zapiera-
jú úplne takú domnienku. Je sotva potrebné doká-
zať tak jasný bod. Sú to jednotlivci, a nie Svätá sto-
lica, ktorí sa ujali iniciatívy a dali vedenie v teolo-
gickom výskume katolíckym 'mysliám. Naozaj; je 
to jednou z výčitiek, snášaných proti rímskej cirkvi, 
že nezačala"nič'a'-pôsobila len ako akési remora 
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(zdržovanie) alebo prielom do vývinu doktríny. A je 
to námietka, ktorú pokladám za pravdu; lebo ta-
kým chápem hlavný účel jej neobyčajného daru. 
Hovorí sa, a správne, že rímska cirkev nemala v ce-
lom období perzekúcie nijakého velkého ducha. Po-
tom za dlhú dobu nemôže preukázať ani jedného 
učenca; sv. Lev, jej prvý, je učiteľom jedného bodu 
doktríny; sv. Gregor, ktorý stojí na samotnom kraji 
prvého veku cirkvi, nemá nijaké miesto v dogme 
alebo vo filozofii. Veľkým svetlom západného sveta 
je, ako vieme, sv. Augustín; on, nijaký neomylný 
učiteľ, formoval intelekt Európy; naozaj musíme 
hľadať hlavne u africkej cirkvi najlepší prvotný v ý -
klad latinských ideí. Prípad je ten istý, čo sa týka 
ekumenických koncilov. Autorita vo svojom naj-
úchvatnejšom prejave, vážni biskupi, obťažení tra-
díciami a súperením jednotlivých národov alebo 
miest, bola vedená vo svojich rozhodnutiach rozka-
zujúcim duchom jednotlivcov, niekedy: mladých a 
nízkeho pôvodu. Nie, že neinšpirovaný intelekt pre-
vládol nad nadľudským darom, ktorý bol sverený 
koncilu, čo by bolo samo popierajúcim tvrdením, 
ale že v tomto pochode výskumu a uvažovania, kto-
rý skončil v neomylnom vyhlásení, bol individuálny 
úsudok navrchu. Tak spisy sv. Bonaventuru100 a, čo 
je viac k veci, žiadosť kňaza a teologa Salmerona 
v Tridente malá kritický účinok na niektoré z defi-
nícií dogmy. Súbežný s týmto je tak dobre známy 
vplyv mladého dekana sv. Athanasia na 318 Otcov 
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v. Nicaei. Rovnakým spôsobom počujeme o vplyve 
sv. Aňselmä101 v Bari a sv. Tomáša102 v Lyone. 
V posledných prípadoch by mohol byť vplyv čias-
točne mravný, ale v prvšom to bol vplyv súdneho 
poznania cirkevných spisovateľov, vedecká obozná-
menosf s teologiou a sila myšlienky v prejednávaní 
doktríny. ! 

Sú tu zrejme intelektuálne vlastnosti, ktoré teo-
lógia nezamýšľa tvoriť, napríklad experimentálna a 
ďalej filozofická; ale to je preto, lebo je to teologia, 
nie pre dar neomylnosti. Ale nakoľko toto siaha, 
myslím, že by sa dalo dokázať, že fyzická alebo ma-
tematická veda na druhej strane poskytuje len ne-
dokonalý cvik pre intelekt. Nevidím teda, ako vchá-
dza nejaká námietka o úzkoprsosti teologie do na-
šej otázky, ktorá proste znie, či neomylná autorita 
ničí nezávislosť mysle,- a nazdávam sa, že celé de-
jiny cirkvi, a najmä dejiny teologických škôl, za-
pierajú obvinenie. Nebol tu nikdy čas, keď intelekt 
vzdelanej triedy bol činnější, alebo skôr nepokoj-
nější, než v stredoveku. A potom ďalej cez celé cir-
kevné dejiny od začiatku' ako pomaly autorita za-
sahuje! Vari miestny učiteľ alebo učenec v nejakej 
miestnej škole sa odváži vysloviť vetu, ä vznikne 
polemika. Tlie alebo horí na jednom mieste, nikto 
sa nevmieša; Rím ju proste nechá osamote. Potom 
príde pred niektorého biskupa; nejaký kňaz alebo 
nejaký profesor, v inom sídle učenosti sa jej ujme; 
a potom prichádza jej druhý stupeň. Potom príde 
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pred univerzitu, a teologická fakulta jú môže odsú-
diť. Tak postupuje polemika rok za rokom, a Rím 
ešte vždy mlčí. Potom sa vari urobí výzva na sídlo 
autority, podriadené Rímu; a potom-nakoniec po 
dlhej dobe vec príde pred najvyššiu moc. Medzitým 
sa otázka pretriasala a prekrúcala znovu a znovu a 
pozorovala s každej svojej stránky a autorita sa vy-
zve, aby vyslovila rozhodnutie, ku ktorému sa už 
dospelo úvahou. Ale aj vtedy hádam najvyššia: au-
torita váha tak urobiť, a nič sa;nerozhodne o veci 
po" roky; alebo tak všeobecne'a neurčite, že treba 
znovu prejsť cez celú polemiku,; kým sa konečne 
rozrieši. Je zrejmé, ako takýto spôsob pokračova-
nia smeruje nielen k slobode, ale k odvahe jednotli-
vého teologa alebo polemikára. Mnohý .človek má 
predstavy, o ktorých dúfa, že sú pravé a užitočné 
pre svoju dobu, ale želá si, aby sa debatovalo o nich. 
Je ochotný, ale skôr by bol povďačný vzdať sa ich, 
ak možno dokázať/že sú bludné alebo nebezpečné, 
á - pomocou polemiky dosahuje "svoj ciel. Vyho-
vie sa mu, a on sa podrobí; ale zistí, že ho pokladajú 
za bezpečného. Neodvážil by sa to "urobiť, keby ve-
del, že jedna autorita, ktorá je vrcholná'a konečná, 
pozoruje každé slovo, ktoré vraví, a robí znamenia 
súhlasu alebo nesúhlasu pri každej vete, ktorú vy-
slovuje. Potom by naozaj bojoval ako perzskí voja-
ci pod šľahnii biča a mohlo by sa správne povedať, 
že sloboda jeho intelektu je z neho vybitá. Ale ne-
bolo to tak: — nemienim; povedať, že keď sa v ško-
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lách alebo dokonca i v malých složkách cirkvi po-
lemiky vystupňujú, že zasiahnutie sa nestane vari 
správne; a ďalej, otázky môžu byť takého, nalieha-
vého rázu, že treba sa ihneď odvolať, čo je vecou 
povinnosti, na najvyššiu autoritu v cirkvi; ale, ak 
sa pozrieme do dejín polemiky, myslím, že zistíme, 
že všeobecný priebeh vecí je taký, ako som ho pred-
stavil. Zosimus zaobchádzal s Pelagiom a Coeles-
tiom103 s krajnou zdržanlivosťou; sv. Gregor VII. 
bol rovnako zhovievavý voči Berengariovi;184 

" v smysle svojej vlastnej moci boli pápeži všeobec-
ne pomalí a umiernení pri jej užití. ' ; 

A tu je zas ďalší útulok pre individuálny úsu-
dok: •— Zistí sa, že množstvo národov, ktoré sú v lo-
ne cirkvi, konalo pre jej ochranu proti akejkoľvek 
úzkoprsosti a tak u rôznych autorít v Ríme, u kto-
rých spočíva praktické rozhodovanie polemizova-
ných otázok. Ako sa respektovaly grécke tradície 
a ako sa o ne postarali na neskorších ekumenických 
konciloch i pritom všetkom, že krajiny, ktoré ich 
udržovaly, boly v stave rozkolu! Sú tu dôležité: bo-
dy doktríny, ktoré boly (ľudsky hovoriac) vyňaté 
z neomylného rozsudku starostlivosťou, s akou jej 
nástroje pri jej tvorení zaobchodily s náhľadmi jed-
notlivých miest. Potom ďalej také národné vplyvy 
majú prozreteľnostný vplyv tým, že umierňujú silu, 
akou miestne vplyvy Talianska môžu pôsobiť na sto-
licu sv. Petra. Obstáva proti rozumu, že ako galská 
cirkev má v sebe prvok z Francúzska, tak Rím musí 
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mať prvok z Talianska; a nie je to nijaká předpo ja-
tost voči horlivosti a vrúcnosti, s akou sa podrobu-
jeme Sv. stolici, keď to priamo pripúšťame. Zdá sa 
mi, ako som hovoril, že katolicita nie je len jedným 
zo znakov cirkvi, ale podlá božských zámerov jed-
nou z jej istôt. Myslím,- že by bolo veľmi vážnym 
zlom, ktoré nech Božská Milosť odvráti! aby sa cir-
kev v Európe scvrkla na rozsah jednotlivých národ-
ností. Je veľkou myšlienkou uviesť latinskú civili-
záciu do Ameriky a zlepšiť tak stav tamojších kato-
líkov silou francúzskeho náboženstva; ale verím, že 
všetky europské rasy budú mať vždy miesto' v cir-
kvi, a zaiste myslím, že strata anglického prvku v jej 
složení, nehovoriac o prvku nemeckom, bola veľmi 
vážnym nešťastím. A isteže, ak by jedno uváženie 
viac než druhé malo nás Angličanov urobiť povďač-
nými Piovi IX., tak ním je to, že, dajúc nám svoju 
vlastnú cirkev, pripravil cestu pre naše vlastné spô-
soby mysle; pre náš vlastný spôsob uvažovania, pre 
náš vlastný vkus a naše vlastné čnosti tým, že sme 
našli miesto a tak posvätenie v katolíckej cirkvi.' ' 

Je ťu len jeden iný predmet, ktorý pokladám za 
potrebný, aby sa tu uviedol, lebo sá vzťahuje na ne-
určité upodozrievania, ktoré sa v tejto krajine pri-
pojujú na katolícke kňažstvo. Je to vec, o ktorej môj 
žalobca mnoho hovorí, obvinenie. % výhrady a z hos-
podárnosti (rezerva a ekonomia).; Zisťuje ich v nema-
lom stupni na tom, čo som vravel o veci svojej His-
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tórie ariánov a v poznámke o jednej z mojich Kázní, 
v ktorej na to poukazujem. Zásady výhrady sa zá-
stava áj jeden obdivuhodný pisatel, v dvoch číslach 
Traktátov pre časy. 

Nuž čo sa týka ekonomie samotnej, chcem tu len 
povedať, že sa zakladá na slovách nášho Pána: „Ne-
hádžte svoje perly pred svine"; a prvotní kresťania 
to zachovávali" viac alebo menej vo svojom styku 
s pohanským obyvateľstvom, medzi ktorým žili. 
Uprostred "ohavných modloslužbárstiev a nečistôt 
toho strašlivého času nemohli konať ináč. Ale pra-
vidlo o ekonomii, aspoň ako som ho ja vysvetlil a 
odporúčal, nešlo ponad 1. zakrytie pravdy, keď sme 
tak mohli urobiť bez podvodu, 2. jej iba čiastočné 
stanovenie a 3. jej predstavenie v najbližšej podo-
be, možnej učiacemu sa alebo skúmateľovi, keď jej 
nemohol azda presne rozumieť. Nazdávam sa, že na-
kresliť anjelov s krídlami je príkladom pre tretí 
z týchto ekonomických spôsobov; a vyhnúť sa otáz-
ke „Veria kresťania v Trojicu?" odpoveďou „Veria 
len v jedného Boha", bol by príklad na druhý spô-
sob. ..Čo sa týka prvého, je sotva ekonomiou, ale 
spadá pod to, čo sa nazýva „disciplina arcani" (dis-
ciplína tajomstva). Druhý a tretí ekonomický spô-
sob nazýva Klement lžou, mysliac, že čiastočná prav-
da je v určitom smysle lžou, a takou je aj zastupu-
júca pravda. A myslím, že toto, je1 asi celá historka 
dôvodu obvinenia, ktoré bolo tak prudko vynesené 
proti mne, že, vraj, som ochrancom ekonomie. 



Od niekoľko rokov myslievam a verím, tak isto 
aj mnoho spisovateľov, že Klement mal v úmysle 
viac, než som povedal. Obyčajne som myslel, že 
použil slovo „lož" ako hyperbolu, ale teraz verím, že 
on, ako iní prvotní Otcovia, myslel, že v určitých 
okolnostiach je zákonité povedať lož. Nikdy som 
nezastával túto doktrínu, hoci som myslieval, ako 
myslím teraz, že teória o veci je obklopená značnou 
ťažkosťou; a nie je zvláštne, že by som tak mal po-
vedať, berúc v úvahu, že veľkí anglickí spisovate-
lia proste vyhlasujú, že v určitých krajných prípa-
doch, ako je zachovať život, česť alebo dokonca 
vlastníctvo, je lož dovolená.' Ä takto som privede-
ný k priamej otázke pravdy a pravdomluvnosti ka-
tolíckych kňazov hlavne v ich jednaniach so sve-
tom, keďže má vzťah k všeobecnej otázke o; ich 
poctivosti a o ich . vnútornej viere v náboženské 
vyznania. 

Neodpovedalo by to nijakému zámeru a zname-
nalo by to odchýlku od smeru písania, ktorý som 
stále zachovával, keby som sa dal na nejakú for-
málnu diskusiu o veci; čo urobím tu, ako som uro-
bil na predchádzajúcich stránkach, je podať svoje 
vlastné svedectvo o dotyčnej veci a v tom ju ne-
chať. Nuž chcem najprv povedať, že, keď som sa 
stal katolíkom, nič ma naraz neprekvapilo viac než 
anglicky otvorený spôsob kňazov. To isté bolo 
v Oscott, v Old Hall Green, v Usham; nebolo tam 

356 



nič z tej vľúdnosti alebo manýrovitosti, aká sa im 
všeobecne pripisuje, a boli nestrojení a prirodze-
nejší než mnohý anglikánsky duchovný. Tých mno-
ho rokov, čo uplynulo od toho času, len potvrdilo 
môj prvý dojem. Vždy som to nachádzal v kňazoch 
tejto diecézy; keby som si želal ukázať jedného 
priameho Angličana, uviedol by som biskupa, ktorý 
k nášmu prospechu bol po toľko mnoho rokov na 
jej čele. . v -

A ďalej, keď som mal viac príležitosti súdiť o 
kňazoch, bol som prekvapený prostou vierou v ka-
tolícke vierovyznanie a systém, čo vždy prejavovali 
a čo, ako sá zdá, nikdy v nijakom smysle nepociťo-
vali ako ťarchu. A teraz, čo som bol v cirkvi 19 ro-
kov, nemôžem sa; rozpamätať, že by som bol počul 
čo i len v jedinom prípade o nevernom kňazovi 
v Anglicku. Zrejme, vyskytujú sa s času nä čas ľu-
dia, ktorí zanechajú katolícku cirkev pre iné nábo-
ženstvo/ale vravím o prípadoch, keď nejaký človek 
ukazuje svetú neškodný vonkajšok a je neúprim-
ným pokrytcom vo svojom srdci. 

Čudujem sa, že samožerstva našich kňazov ne-
prekvapuje protestantov v tomto stanovisku. Čo zí-
skajú vyznávaním vierovyznania, v'ktoré, ak sa má 
v eriť môjmu útočníkovi, naozaj neveria? - Čo je ich 
odmenou za to, že sa1 oddávajú životu sébazdržova-
nia a námahy a koniec koncov predčasnej a bied-
néj smrti? Írska horúčka zahubila medzi Liverpoo-
lom a Léeds 30 kňazov aj viac, mladých ľudí v roz-
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kvite svojich dní, starcov, ktorí sa zdali mať nárok 
na nejaký pokojný život po svojom dlhom lopote-
ní. Na severe skosila jedného biskupa) a čo mal člo-
vek jeho cirkevnej hodnosti dočinenia s drinou a 
s nebezpečenstvom návštev chorých, iba že ho kres-
ťanská viera a láska nútily?. Kňazi sa dobrovoľne 
hlásili k nebezpečnej službe. To isté bolo, keď sa 
prvý raz objavila cholera, to tajuplné navštívenie, 
čo vnukuje bázeň. Keby kňazi neverili úprimne vo 
vierovyznanie cirkvi, teda chcem povedať, že po-
známka apoštolova mala svoje najplnšie objasnenie: 
— „Ak v tomto; živote máme nádej jedine v Kristu, 
sme zo všetkých ľudí " najbiednejší". Čo mohlo u-
držovať rad pokrytcov v. prítomnosti smrteľného ne-
poriadku, zatiaľ čo jeden z nich. nasleduje druhého 
v dlhom rade hore k stratenej nádeji a jeden zomiera 
za druhým?; A, môžem povedať, že takýto je v pod-
state život každého misijného kňaza. Je vždy pri-
pravený obetovať' sä za svoj ľud. Deň aj noc, sám 
chorý alebo zdravý, za každého počasia ide preč pri 
zvesti o volaní chórého. Skutočnosť, že jeden farník 
zomiera bez sviatostí pre jeho chybu, je mu hroz-
ná; prečo hrozná, ak nemá hlbokú absolútnu vieru, 
na ktorú pôsobí voľnou službou? Protestanti to ob-
divujú, keď to vidia; ale! zdá i sa, že nevidia práve 
tak jasne, že to vylučuje" samotnú predstavu pokry-
tectva. . . . 
- Niekedy,'keď o tom premýšľajú, privádza ich to 
k tomu,"že spozorujú obdivuhodnú" disciplínu kato-
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líckeho kňažstva; vravia, že nijaká cirkev nemá 
tak dobre zriadené duchovenstvo a že v tom ohľa-
de ono prevyšuje ich vlastné; želajú si, aby mohli 
maf takú presnú disciplínu medzi sebou. Ale je to 
vynikajúca vlastnosť, ktorú možno kúpiť? je to zjav, 
ktorý nezávisí na ničom inom, iba na sebe samom, 
alebo je to následok, ktorý nemá príčiny? Nemô-
žete kúpiť zbožnosť za peniaze. „Nepočuli o tom 
nikdy v zemi; Kanaan, ani to nevideli v Theman. 
Deti Agarine, obchodníci z Meran, ani jedni z tých-
to nepoznali cestu toho". Čo je teda to obdivuhodné 
čaro, ktoré pôsobí; že všetkých tisíc ľudí koná jed-
ným spôsobom a vnukuje okamžitú poslušnosť vlá-
de, ako keby boli pod prísnym; vojenským donúte-
ním? Ako. ťažko nájsť odpoveď, ak nedovolíte tú 
zjavnú, že veria hlboko v to; čo vyznávajú! 

' Nemôžem si zmyslieť, čo to môže byť, čo za ta-
kéhoto dňa udržuje predsudok tejto protestantskej 
zeme proti nám, ak to nie sú neurčité obvinenia, 
ktoré čerpajú z našich kníh o mravnej teologii, a 
s poznámkou najmä o diele, ktoré nám môj žalob-
ca obzvlášť hádže' do zubov, zakončím velmi málo 
slovami tieto poznámky. 

Nemožno poprieť, že s v. Alfonso Liguori stavia 
zásadu, že dvojsmyselnosť, to ; jest hra; so slovami, 
ktorej jedného významu sa chápe rečník a druhý 
význam určuje pre poslucháča; je prípustná, ak ide 
o spravodlivú vec, to jest vo zvláštnom prípade, a 
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ak ju možno potvrdiť aj prísahou. Podám svoj náhľad 
o .tomto bode tak jasne, ako si to ktorýkoľvek pro-
testant môže želať; a preto sa naraz priznávam, že, 
akokoľvek veľmi aj obdivujem vysoké stupne ta-
lianskej povahy, mám v tejto oblasti mravnosti ra-
dšej anglickú povahu; ale, vraviac ták, nehovorím, 
ako sa uvidí, nič neúctivého proti sv. Alfonsovi, kto-
rý bol milovníkom pravdy a ktorého jprihovorenie, 
dúfam, nestŕatím, hoci vo veci, o ktorej uvažujem, 
naslédujem iné vodcovstvo, ktorému dávam pred-
nosť pred jeho. ' 

Nuž najprv poznamenávam toto: — veľkí anglic-
kí autori, Jeremy Taylor, Milton,105 Paley,106 John-
son,107 ľudia veľmi rozdielnych myšlienkových škôl, 
vravia jasne, •• že v určitých zvláštnych okolnostiach 
je prípustné luhať; Taylor vraví:,' ,;Luhať ž lás-
ky, zachrániť ľudský život, život priateľa, man-
žela, princa, užitočnej a verejnej osoby,-to nielen 
žé'sä robilo vo všetkých časoch;'ále odporúčali to 
veľkí, múdri a dobrí ľudia. Kto by nezachránil život 
svojho otca za cenu nevinnej lži''od prenasledova-
teľov á tyranov?" Ďalej Milton vraví: „Ktorý človek 
pri svojich smýsločh by popieral; že jestvujú "takí, 
o ktorých mám najlepšie dôvody nazdávať sá, že ich 
máme oklamať — ako chlapci, šialenci, chorí, okúz-
lení,"' ňepriateliá, ľudia v omyle, zlodeji? Pýtal by 
šóm sa, ktorým z prikázaní je lož zakázaná? Povie-
te, že deviatym. Ak teda moja lož nerání môjho su-
sedá, isteže ju toto prikázanie- nezakazuje". Paley 
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vraví: „Sú klamy, ktoré nie sú lžami, to jest, ktoré 
nie sú zločinné". Johnson: „Všeobecným pravidlom 
je, že pravda by nemala byť nikdy porušená; musia 
tu byť však niektoré výnimky. Ak by sa vás naprí-
klad pýtal vrah, ktorou cestou išiel jeden človek". 

Nuž neužívam týchto príkladov ako aigumentum 
ad hominem; alé kladiem ich za týmto účelom:—-

1. Po prvé, uviedol som jasné výroky Taylbrove, 
Miltonove, Paleyho a Johnosonove; nuž pripisoval 
by niekto sebamenšiu váhu týmto výrokom pri tvo-
rení reálneho úsudku o pravdivosti pisateľov; keby 
teraz žili? Keby sa mal človek, ktorý tak ostro za-
chádza so sv. Alfonsom, zajtra stretnúť s Paleym 
alebo Johnsonom v spoločnosti; díval; by sa naňho 
ako na luhára, podliaka, ako na nečestného a'nespo-
ľahlivého? Som si istý,, že nie. Prečo teda nerozdáva 
rovnakú mieru katolíckym kňazom? Keby sa kopia 
Scáviniho, ktorý vraví o dvojsmyselnosti, že je prí-
pustná vo spravodlivej veci, našla v študentovej 
izbe v Oscott, nie Scavini sám, ale nešťastný štu-
dent, ktorý, ako protestant vraví, vlastní zlú knihu, 
bude pokladaný pre život za nehodného dôvery. 
Sú všetky protestantské učebnice pri univerzite ne-
poškvrnené? 1 Jé vari potrebné pokladať za evanje-
lium každé slovo Aristotelovej etiky?'alebo každé 
tvrdenie Heyovo alebo Burnettovo108 o Článkoch? 
Sú vari učebnice vrcholnou autoritou alebo sú vari 
príručkami v rukách čitateľa a základom jeho po-
známok? Ale ďalej, !vezmime 'nie prípad študentov 
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alebo profesorov, ale samotného Scaviniho alebo sv. 
Alfonsa; nuž tu sa zas pýtam, ak by ste neváhali 
pokladať Paleyho za poctivého človeka i pri jeho 
obrane lži, prečo váhate pri sv. Alfonsovi? Som si 
úplne istý, že by ste sa nerozpakovali o Paleym" 
osobne; nemuseli by ste súhlasiť-s nim, ale nazývali 
by ste ho odvážnym mysliteľom: teda prečo by vám 
mala byť osoba sv. Alfonsa protivná práve tak ako 
jeho doktrína? , , 
• Nuž chcém vám povedať, prečo sa nebojíte Pa-

' leyho; lebo keď obhajoval; luhanie, hovorili by ste,, 
že uvádzal zvláštne prípady. Nemali by ste nijaký 
strach od človeka, o ktorom ste vedeli, že zastrelil 
nočného zlodeja vo svojom vlastnom dome, lebo 
viete, že vy nie ste lúpežníkom: .tak by ste nemysle-
li, že Paley mal vo zvyku vravieť lži vo spoločnosti, 
lebo v prípade krutej alternatívy: pokladal luhať 
za menšie zlo. Nuž teda prečo tak upodozrievate ka-
tolíckeho teologa, ktorý vraví o určitých zvláštnych 
prípadoch, v ktorých sa spovedník na dvójsmysel-
nosť kajúcnikanemôže pozerať, ako keby bola hrie-
chom? lebo to je presný predmet otázky. 

Ale ďalej, prečo Paley, prečo. Jeremy Taylor sta-
via maximu o zákonitosti luhania, keď nemá pred 
sebou nijakú praktickú vec, čo zarazí väčšinu čita-
teľov? Príčina je jasná. Tvorí teóriu mravov a musí 
sa (zas) zaoberať každou otázkou v poradí, ako prí-
de. A to je práve to, čo robí sv. Alfonso íalebo Sca-' 
vini. Len skúste sami svoju ruku pri pojednaní o 
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pravidlách mravnosti a uvidíte, aká ťažká je to prá-
ca. Čo je definícia lži? Môžete podať lepšiu než, že 
je'ona hriechom proti spravodlivosti, za aký ju po-
kladajú Taylor a Paley? alebo, ak je tak, ako môže 
byť vôbec hriechom, ak váš sused nie je ranený? 
Ak nemáte radi túto definíciu, vezmite inú; a potom 
pomocou tej budete vari obhajovať dvojsmyselnosť 
sv. Alfonsa. Ale na tomto trvám, že sv. Alfonso tak 
ako aj Paley skúma rôzne časti širokého predmetu 
a musí o veci klamania podať svoj úsudok, hoci je 
ťažké utvoriť si o tej veci nejaký úsudok, ktorý je 
uspokojivý. ' . 

Ale ešte ďalej, nesmiete sa nazdávať, že filozof 
alebo moralista užíva vo svojom prípade licencie, 
ktorú by mu sama jeho teória dovolila. Človek vo 
svojej vlastnej osobe je vedený svojím vlastným 
svedomím; ale pri tvorení systému pravidiel je nú-
tený riadiť sa logikou a nasledovať presnú dedukciu 
záveru zo záveru a byť si istý, že celý systém je sú-
vislý a jednotný. Počúvate,; že ľudia slušnej pova-
hy píšu dokonca nemravné alebo bezbožné knihy; 
je tu mladý spisovateľ, ktorý hovorí, že skeptické 
diela Davida Humea nie sú vôbec obrazom'človeka. 
Nejaký kňaz napíše hádam pojednanie, o ktorom by 
sa hovorilo, že je skutočne voľné vo veci lži, ktoré-
mu by sa mohlo dostať odsúdenia S v. stolice, ako nie-
ktoré pojednania boly preto odsúdené, a predsa mô-
že byť vo svojej vlastnej osobe človekom prísnych 
mravovl A: naozaj je známe zo života sv. Alfonsa, 
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že on, ktorý má povesť, že je takým volným mora-
listom, mal jedno z najsvedomitejších a hajštarostli-
vejších svedomí. Ba viac než toto, bol pôvodne práv-
nikom a pri akejsi príležitosti ho sviédli k tomu, 
že sa dopustil niečoho, čo sa zdalo ako klam, hoci 
to bola náhoda; a to bola vlastná príčina, že zane-
chal povolanie a oddal sa náboženskému životu. 

Zprávu o tejto pozoruhodnej príhode nám výpra-
va jeho životopis: — ' ' 

' „I pritom, že pozorne preskúmal podrobnosti pro-
cesu, úplne sa mýlil vzhľadom na smysel jedného 
dokumentu, ktorý tvoril právo protivnej strany. Ob-
hajca Veľkého Vojvodu zbadal omyl, ale dovolil 
Alfonsovi, aby pokračoval vo svojom výrečnom o-
slovéní bez prerušenia až dokonca; len čo však 
skončil; povstal a povedal s režúcim chladom: .Pa-
ne, prípad'nie je presne taký, akým sa nazdávate;, 
že je; ak chcete znovu prehliadnuť proces a skúmať 
pozorne tento "papier, nájdete tam presne opak vše-
tkého toho, čo ste predniesli'. .Ochotne', odpovedal 
Alfonso bez* váhania;: .rozhodnutie závisí od tejto 
otázky — či léno bolo udelené podľa lombärdskéhó 
práva,! alebo podľa franckého práva'M Keď preskú-
mali papier, zistilo sa, že obhajca Veľkého Vojvo-
du ból v práve. ,Áno', povedal Alfonso, držiac pa-
pier vo svojej ruke, ,nemám pravdu, mýlil som sa'. 
Tak neočakávané odhalenie; a strach před obvine1 

ním-z/nečestného" konania naplnily hó úžasom a po-
kryly í ho zmätkom natoľko, že každý videl jeho po-
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hnutie. Nadarmo sa pokúšal prezident Caraviata; 
ktorý,ho mal rád a poznal jeho bezúhonnosť, upo-
kojiť ho, vraviac mu, že také omyly nie sú nezvyklé 
dokonca i medzi prvými ľuďmi u súdu. Alfonso ne-
chcel počúvať na nič, ale, keď ho premohol zmätok, 
klesla mu hlava na hruď a povedal sám sebe: ,Svet, 
poznám ťa teraz; súdne dvory, nikdy viacej ma ne-
uvidíte!' A, obrátiac svoj chrbát k shromaždeniu, 
utiahol sa do svojho domu, neprestajne si opakujúc: 
,Svet, poznám ťa!' Najviac ho nahnevalo to, že, štu-
dujúc po celý mesiac a znovu preštudujúc proces bez 
toho, žeby bol objavil túto dôležitú chybu, nemohol 
pochopiť, ako unikla jeho pozornosti". 

A toto je človek, ktorého tak-ľahkoverne vyhla-
sujú za ochrancu lži. 

Ale vpravdě má katolícky teolog na mysli veci, 
ktoré ľudia vo všeobecnosti málo obsiahnu; on ne-
myslí na seba, ale na množstvo duší, chorých duší, 
hriešnych duší, svedených hriechom, plných zla, a 
pokúša sa celou svojou mocou vyslobodiť ich z ich 
biedneho stavu; a aby ich uchránil pred ohavnější-
mi hriechmi, pokúša sa do takej plnej miery, do akej 
ísť mu dovolí jeho svedomie, zavrieť si oči pred ta-
kými hriechmi, ktoré, hoci hriechy, sú predsa ľah-
šie v povahe alebo v stupni. Vie celkom dobre, že, 
ak je taký prísny, akým by si želal byť, nebude môcť 
urobiť vôbec nič s ľuďmi; preto je k nim tak zhovie-
vavý, ako vôbec len môže byť. Ani len na chvíľu sa 
nedomnievajte, že pripúšťa maximu konať zlo, aby 
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vzniklo dobro; ale, jasne sa strániac toho, jestvuje 
spôsob, ako odvábiť ľudí od väčších hriechov tým, 
že sa pozhovie načas pri menších alebo obyčajných 
neprístojnostiach alebo chybách; a toto je kľúč k 
ťažkosti, ktorú katolícke knihy o mravnej teologii 
tak často spôsobujú protestantom. Sú určené pre 
spovedníka a protestanti ich chápu ako určené pre 
kazateľa. • 

2. A ja poznamenávam k Taylorovi, Miltonovi 
a Paleymu toto: . i 

Čo by mi povedal protestantský duchovný, keby 
som ho obvinil, že učí, že lož je prípustná; a keby 
som odpovedal, ak žiada môj dôkaz, že Taylor a 
Milton tak učia? Nuž odvetil by ostro: „Neviaže ma 
ani Taylor, ani Milton"; a keby šom ďalej dôvodil, 
že „Taylor je jednou z jeho autorít", odpovedal by, 
že Taylor je veľký spisovateľ, ale veľkí spisovate-
lia nie sú preto neomylní. Toto je približne odpoveď, 
ktorú dávam, keď ma v tejto veci pokladajú za žia-
ka sv. Alfonsa. 

Jasne a-pozitívne prehlasujem a bez akejkoľvek 
výhrady, že vôbec; nenasledujem tohto svätého a 
dobročinného človeka v tejto časti jeho učenia. 
V cirkvi sú dovolené rôzne školy názorové: a v. tej-
to veci nasledujem iných. Nasledujem kardinála 
Gerdila a Natalisa Alexandra, ba dokonca i sv. Au-
gustína.; Odcitujem teraz jedno miesto z Natalisa 
Alexandra: — „Isteže klamú tí, ktorí vyslovujú slo-
vá prísahy bez vôle prisahať alebo sa zaviazať: alebo 
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ktorí užívajú duševných výhrad a dvojsmyslov pri 
přisahaní, keďže vyjadrujú slovami, čo nemajú 
v mysli a čo je v protivé k účelu, pre ktorý bola reč 
ustanovená, totiž ako znaky predstáv. Alebo mienia 
niečo iné, než čo znamenajú slová samy v sebe a 
všeobecný zvyk reči". A aby som ukázal príklad: 
neverím, že by niektorý, kňaz v Anglicku sníval, že 
hovorí „Môj priate! nie je tu"; mieniac, „Nie je 
v mojom vačku, ani pod mojou topánkou". Ani by 
ma nijaká úvaha nesmela, priviesť k tomu, aby som 
tak vravel sám. Nemyslím, že by sv. Alfonso bol tak 
povedal vo svojom prípade; a bol by býval práve 
tak velmi zarazený Taylorom a Paleym, ako sú pro-
testanti zarazení ním. ' 

A ďalej, ak si protestanti želajú vidieť, čo je na-
še skutočné učenie jak v iných-veciach, tak aj vo 
veci lži, nech sa pozrú nie do našich kníh o kazuis-
tike, ale do našich katechizmoy. Diela z patologie 
nepodávajú najlepší pohľad do formy a harmónie 
ľudského ustrojenia; a ako je to s telom, tak je to 
s mysľou. Katechizmus tridentského koncilu bol so-
stavený 'pre ten výslovný účel, aby zásobil kazate-
ľov námetmi pre ich kázne; a keďže celé moje dielo 
bolo mojou obranou, môžem tu povedať,, že zriedka-
kedy kážem kázeň bez toho, žeby som nesiahol k to-
muto nádhernému a úplnému katechizmu, aby som 
dostal tak svoj námet, ako aj svoju doktrínu. Nájdeme 
tam tieto poznámky o povinnosti pravdomluvnosti. 

,,,Nebudeš falošne svedčiť, atď.: obráťme pozor-
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nosť k dvom zákonom, zahrnutým v tomto prikáza-
n í : — jeden, zakazujúci falošne svedčiť, druhý, žia-
dajúci, aby, odstrániac všetko predstieranie a kla-
my, merali sme svoje slová a činy prostou pravdou, 
ako apoštol napomenul Efezských o tejto povinnosti 
týmito slovami: ,Konajúc pravdu v láske, zmáhajme 
sa y Ňom cez všetky veci'. 

„Oklamať lžou zo žartu alebo pre poklonu, hoci 
nikomu nevzniká pre to strata alebo zisk, je jedna-
ko celkom nedôstojné; lebo apoštol takto napomína: 
.Odložte lož a hovorte pravdu'. Lebo je v tom 
veľké nebezpečenstvo, že sa upadne do častejšej a 
vážnejšej lži"a zo lži pre žart si ľudia privodia zvyk 
luhať, čím si získajú povesť, že nie sú pravdomluv-
ní. A preto potom, aby získali vieru pre svoje slová, 
zistia, že je potrebné, aby zaklínali. 

• " „Nič nie je potrebnejšie než pravdivosť svede-
ctva v tých veciach, ktoré ani nepoznáme sami, ani 
nie je prípustné, aby sme o nich nevedeli, o ktorej 
veci jestvuje ona maxima sv. Augustína; ktokoľvek 
zatajuje pravdu a ktokoľvek predsunie lož, každý je 
vinný; jeden, lebo nie je ochotný vykonať službu; 
druhý, lebo si želá urobiť škodu. 
. „Je zákonné niekedy mlčať o pravde, ale mimo 
súdneho dvora; lebo, keď sa na súde sudca pýta po-
dľa zákona, treba úplne vyjaviť pravdu. 
. „Svedkovia sa však musia vystríhať, aby z pri-

veľkej dôvery vo svoju pamäť netvrdili ako isté to, 
čo si neoverili. • , " 
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„Aby sa verní mohli s väčšou dobrou vôľou vy-
hnúť hriechu zo lži, farár im má predstaviť vrchol-
nú úbohosť a hanebnosť tejto bezpečnosti. Lebo v svi 
Písme je diabol nazvaný otcom lži; lebo tým, že ne-
zostal v Pravde, je luhárom a otcom lži. Majúc v ú-
mysle zbaviť ľudí tak veľkého zločinu, pridá zlá, 
ktoré nasledujú za klamaním; a keďže sú bez počtu, 
vyznačí (aspoň) pramene a hlavné názvy týchto diel 
a úbohostí, totiž 1. Aká veľká je božia neľúbosť a 
ako veľká je Jeho nenávisť voči človeku, ktorý je 
neúprimný a luhár. 2. Aká je tu záruka, že človek, 
ktorého Boh obzvlášť nenávidí, nemusí byť navští-
vený najťažšími trestami. 3. Čo je nečistejšie a ha- ' 
nebnejšie, ako vraví sv. Jakub, n e ž . . . alby studňa 
tou istou rúrou vydávala sladkú a horkú vodu? 4. 
Lebo ten jazyk, ktorý práve teraz chválil Boha, na-
koľko v tom klame, hneď ho zneucťuje lžou. 5. Pre-
to sú luhári vytvorení z vlastníctva nebeskej blaže-
nosti. 6. Aj to je najhorším zlom luhania, že táto 
choroba mysle je-obyčajne neliečiteľná. 
, „Konečne farár uvedie na správnu cestu tých, 
ktorí ospravedlňujú svoju neupřímnost a uvádzajú 
príklad múdrych ľudí, ktorí, ako vravia, zvyknú prí-
ležitostne klamať. Povie im, čo je veľmi pravdivé, 
že múdrosť mäsa je smrťou. Napomenie svojich po-
slucháčov, aby dôverovali v. Boha, keď sú v ťažko-
stiach a v úzkych, a aby sa neobracali o pomoc ku 
lži/' • 

„Takých, ktorí svaľujú výčitku pre svoju vlastnú 

24 Obrana svojho života 
36.9 



lož na tých, ktorí ich už jednou lžou oklamali, treba 
poučiť, že ľudia sa nesmú pomstit, ani nesmú nahra-
diť jedno zlo iným" . . . 

V katechizme je omnoho viac o .tej istej veci a 
má to všeobecnú záväznosť; zatiaľ čo rozhodnutie 
súkromného autora v morálke nemusí nikto prijať. 

Dovolávam sa jednej inej autority v tejto veci, 
ktorá mi prikazuje pozornosť zvláštneho druhu, le-
bo to sú slová jedného Otca. Pomôžu zakončiť moje 
dielo. 

„Sv. Filip", vraví rímsky oratorián,109 ktorý napí-
sal jeho životopis, „obzvlášť nenávidel tak v sebe 
äko aj u iných pretvárku v reči, v obliekaní alebo 
v čomkoľvek inom. ( 

„Vyhýbal sa každej obradnosti, ktorá chutnala 
svetskou zdvorilosťou a stále sa prejavoval ako vel-
ký zastanca kresťanskej prostoty vo všetkom; tak-
že, keď mal rokovať s ľuďmi o svetskej múdrosti, 
nie veľmi ochotne sa im prispôsobil. 

,/A vyhýbal sa, ako len mohol, mať niečo doči-
nenia s dvojtvárnymi osobami, ktoré nepřistupova-
ly proste a priamo k práci pri svojich podujatiach; 

„Čo sa týka luhárov, nemohol ich trpieí a stále 
napomínal svoje duchovné deti, aby sa ich stránily, 
ako by sa vyhýbaly morovej nákaze". • 

Toto sú zásady, podľa ktorých som konal prv, 
než som sa stal katolíkom; toto sú zásady, ktoré, ve-
rím, budú mi podkladom a vodcom do konca. 
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Zakončil som túto históriu o sebe menom sv. Fi-
lipa v deň sviatku sv. Filipa; a, urobiac tak, komtí 
ju môžem vhodnejšie ponúknuť ako pamätník ná-
klonnosti a vďaky, než synom sv. Filipa, svojim naj1 

drahším bratom z tohto domu, kňazom Birmingham-
ského Oratória,110 AMBROSOVI ST. JOHNOVI, 
HENRY AUSTIN MILLSOVI, HENRYMU BITTLES-
TONOVI, EDWARDOVI CASWALOVI, WILLIAM 
PAINE NEVILLEOVI a HENRY IGNATIUS DUD-
LEY RYDEROVI? ktorí mi boli'takí verní; ktorí tak 
cítili moje potreby; ktorí boli takí zhovievaví pri 
mojich chybách; ktorí ma preniesli cez tak mnoho 
skúšok; ktorí neodopreli nijakú obeť, ak som ju po-
žadoval; ktorí boli takí mužní v ťažkostiach, ktoré 
som ja zapríčinil; ktorí vykonali tak mnoho dobrých 
skutkov a dovolili mi mať ich dôveru; —: s ktorými 
som tak dlho žil a s ktorými dúfam, že zomriem. 

A'tebe najmä, drahý AMBROSE ST. JOHN; kto-
rého mi dal Boh, keď On odobral každého iného; 
ktorý si spojkou medzi mojím starým a mojím no-
vým životom; ktorý si mi bol teraz po 21 rokov taký 
oddaný, taký zhovievavý, taký horlivý, taký sta-
rostlivý; ktorý si mi dovolil oprieť sa tak tesne o te-
ba; ktorý si ma z tak blízka pozoroval;- ktorý si 
nikdy nemyslel na seba, keď išlo o mňa. 

A v tebe zahrnujem a pamätám si tých dôver-
ných príchylných druhov a radcov, ktorí mi boli 
daní v Oxforde jeden po druhom, aby boli denne 
mojou útechou a polahobou; a všetkých tých iných 
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velkého mena a vysokého príkladu, ktorí boli moji-
mi úplnými priateľmi a preukázali mi pravú náklon-* 
nosí v časoch dávno minulých; a aj tých mnohých 
mladších Iudí, či som ich poznal a či nie,, ktorí mi 
neboli nikdy neverní slovom, ani skutkom; a zo vše-
tkých týchto,, tak sa líšiacich vo svojich vzťahoch 
ku mne, osobitne tých, ktorí sa od toho času pridali 
ku katolíckej cirkvi. 

Ä ja sa vážne modlím za celú túto spoločnosť 
s nádejou proti nádeji, že všetci z nás, ktorí boli raz 
takí sjednotení a takí šťastní v našej jednote, budú 
aj teraz konečne môcť byť privedení Mocou bož-
skej Vôle do Jedného Lona a pod Jedného Pastiera. 

26. mája 1864. In Festo Corp. ChiisU 



POZNÁMKY A VYSVETLIVKY. 

1 Tisíc a jedna noc. 
2 Watts Isaac (1674—1748), angl. skladatel hymien, 

nar. v Southampton; roku 1702 dostal pastorstvo v Mark 
Lane Chapel ä stal sa velmí významným kazateľom. 
Je autorom asi 600 hymien, náboženských básní, metri-
ckých Žalmov Dávidových. Sostavil výchovné príručky, 
ako Logiku a Históriu Biblie, a uverejnil doktrinálne 
pojednania o AriánsJcej tendencii. 

3 Radcliff e Ann, rod. Ward (1764—1823), angl. no-
velistka,. nar. v Londýne. Napísala: Zámky v Athlin a 
Dunbayne (1789), Sicílska romanca (1790), Romanca lesa 
(1791). Najznámejším jej dielom sú Mystérie Udolpha. 

4 Porter Jane (1776—1850), angl. románopiska, nar. 
v Durhan. Napísala Tadeáš z Varšavy (1803), Škótski 
predáci (1810). 

5 Paine Thomas (1737—1809), angl. autor, r. 1761 
vyberač potravnej dane; pretože agitoval za odstránenie 
krívd, bol prepustený. Odišiel do Ameriky a uverejnil 
spis Ľudský rozum. R. 1787 sa vrátil do Anglicka a uve-
rejnil Práva človeka. Ale po uverejnení 2. sväzku musel 
utiecí do Francúzska, aby sa vyhol prenasledovaniu. 
Zaraz ho zvolili za člena Convention, bol však uväzne-
ný. Uverejnil ešte Vek rozumu. R. 1802 znova šiel do 
Ameriky; jeho diela boly pôsobivými vyjadreniami ab-
straktných práv človeka a radikálna strana v Anglicku 
si ich veľmi cenila. 

6 Hume David (1711—1776), filozof a dejepisec. 
Uverejnil: Pojednanie o ľudskej povahe, Morálne a po-
litické essaye, Filozofické essaye o ľudskom rozume. V 

373 



určitom čase bol známy medzi ortodoxnými pre svoj 
skepticizmus. Je jedným z vedúcich metafyzikov. 

6a Kalvinizmus, založený Jánom Kalvínom spisom 
Ustanovizne kresťanského náboženstva (Bazilej, 1536). 
Jeho učenie sa týka hlavne predestinácie. Boh, vraj, vy-
volil určité duše pre spásu, iné pre zatratenie. Toto 
rozhodnutie nemožno meniť. Vyvolený dostane, vraj, 
istotne dosť milosti a , aj dar vytrvanlivosti. Čo,sa týka 
vlády,, zamýšlal presbyteriánsku. cirkev, nezávislú na 
štáte, hoci cirkev sa mohla obrátiť na civilnú moc, aby 
uplatnila jej disciplínu. Do Škótska priniesol ten systém 
John Knox (1560). V Anglicku, hoci tam boli puritáni 
V XVII. storočí kalvinisticky orientovaní, presbyterský 
systém cirkevnej vlády sá neujal. * 

Presbyterianizmus je forma cirkevnej vlády, kde ve-
dúce miesto majú presbyteri alebo starší. U presbyteria-
nizmu autoritu má sled rádř, každá pozostávajúc z kňa-
zov a zo starších. Všetky presbyteriánske sdruženia sú 

' kalvinistické. V Škótsku ho zaviedol John Knox (1560). 
•V. Anglicku sa neujal. Sled rád podlá významu a auto-
rity od najnižšej po najvyššiu je tento: cirkevná rada, 
presbytérium, synoda, generálne shromaždenie. 

7,Ramaine William, (1714—1795), angl. evanjelický 
duchovný, syn fŕanc. protestant, utečenca. Napísal po-
jednania: Prechádzka viery X1771) a Triumf viery (1795). 

8 Unitarianizmus. Termín tento .vo svojom prísnom 
a doslovnom význame označuje jednoducho vieru v jed-
ného Boha. Keď sa takto chápe, možno ho použiť nielen 
pre kresťanstvo, ale aj pre židovstvo, mohamedánstvo a 
každú íormu monoteizmu. Ale skoro nemeniteľne sa pou-
žíva za označenie viery, vyznávanej určitými protestant-
mi, ktorí, hoci podobu ortodoxnej teologie zavrhujú ako 
celok, • jednako uznávajú prednostné postavenie Ježiša 
Krista v dejinách sveta — ako učitela náboženstva r a 
proroka spravodlivosti. Táto definícia je trošku"neurči-
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tá, ale nevyhnutnosť neurčitosti uvidíme, keď si pri-
pomenieme, že určití unitariáni proti dogmatizmu , a de-
finícii preukázali takú horlivosť, ako by chceli namietať 
proti vlastnému termínu „unitarianizmus". Nijaké unita-
riánske spoločenstvo nevydalo nijaké vyznanie viery, 
a je ťažké neupadnúť do sledu negácií pri popise unita-
rianizmu. Unitariáni popierajú Božstvo Ježiša Krista, 
doktríny o dedičnom hriechu, pokání a večnom treste, 
ako ich vyznávajú iné kresťanské spoločenstvá. Moder-
ný súhrn ich viery vypočitúva Otcovstvo Boha, Brat-
stvo Človeka, Vodcovstvo Ježiša, Víťazstvo Boha, Krá-
ľovstvo Božie a Večný Život. Vždy voľne vítali zaruče-
né výsledky vzrastajúceho biblického kriticizmu a štú-
dia. Najmodernejší unitariáni sa dívajú na inšpiráciu 
Biblie ako na takú, ktorá sa líši len v stupni, a nie v 
druhu, od inšpirácie inej veľkej literatúry. 

9 Doktrína Trojice.— V teologii je to názov, užívaný 
pre najvyššie mystérium kresťanskej viery; doktrína, žé 
Boh, hoci je jeden, má tri rozlíšené osoby: Otec, Syn 
a Duch Svätý. V Starom zákone táto doktrína neza-
stáva ešte význačné miesto, lebo Židia mali poznať jed-
notu Boha ako protiklad polyteizmu. 

10 Athanasius (296—373), nar. v Alexandrii. Jeho 
život sa vyznačuje vytrvalým a pozoruhodným odporom 
proti doktrínam Áriovým. Prv, než mal tridsať rôkov, 
vyznamenal sa na koncile v Nicaei (325) a v ďalších ro-
koch stal sa patriarchom Alexandrie a prímasom Egyp-
ta. Arius, ktorý bol po koncile v Nicaei poslaný do vy-
hnanstva, bol znova nastolený hlavne preto, lebo sestra 
cisára Konštantína sa klonila k arianizmu. Athanasiovi 
bolo nariadené, aby Aria znova prijal do kresťanského 
spoločenstva, ale odmietol. Nato bol Athanasius aj pre 
iné obvinenia súdený a odsúdený v Tyre. Od tohto času 
strieda sa jeho pobyt vo vyhnanstve s pobytom v cudzi-
ne. Bol aj v Ríme, kde si získal priazeň. Odvtedy možno 

375 



pozorovat začiatky rozluky medzi západnou a východ-
nou cirkvou. Jeho smrť bola znamením pre výbuch ná-
boženského prenasledovania; štyridsať rokov bol prí-
masom Egypta a štyrikrát bol vo vyhnanste. Bol vodcom 
Cirkvi v jednej z jej najnebezpečnejších periód a svojou 
horlivosťou, vrúcnosťou a pevnosťou ukázal príklad, 
ktorý nezostal nenapodobnený v jeho vlastnom čase. Ako 
vodca ľudí a Cirkvi nemal páru. 

11 Antinomianizmus (grécky äu-í = proti, vo[aó; 
=zákon). Je doktrína, že kresťania sú oslobodení od zá-
väzkov zachovávať zákon Boží. Antinomiánsky — je 
"názov, použitý teologmi pre tých, ktorí tvrdia, že viera 
"v. Ježiša Krista oslobodzuje, od zachovávania morality 
"a, nakoľko sa to týka budúceho stavu, robí zachováva-
nie morality a vykonávanie dobrých skutkov nepotreb-
ným. Termín ten užíval sa až po reformácii. Luther ho 
použil pre nasledovníkov. Júlia Agricolu, ktorý r. 1537 
vo Wittenbergu zastával antinomiánske stanovisko. 

12 Law William (1686—1761), angl. teolog, nar. v 
Kingscliffe v Northamptonshire. R. 1711 bol vysvätený 
za kňaza a zvolený za učiteľa svojho kolégia, ale, keďže 
po nastúpení Juraja I. na trón nemohol složiť prísahu 
vernosti, zanechal svoj úrad a stal sa bezprísažníkom 
(non—juror). Law bol smelým dialektikom." Jeho polemi-
cké spisy zahrnujú Tri listy biskupovi z Bangor (1717), 
Prípad rozumu (1732); jeho Pojednanie o kresťanskej 
dokonalosti (1726) a Vážne volanie po zbožnom a svätom 
živote (1729), ktoré maly hlboký vplyv na vodcov évan-
jelickej obrody, sú ešte vždy jeho najobľúbenejšími die-
lami. " •."' ' v ' 

13 Milner Joseph (1744—1797), evanjelický teolog a 
historik, vychovaný v Leeds a Cambridge. Stal sa správr 
com jgramatickej školy v Hull, vikárom v North Ferily 
a v kostole Sv. Trojice v Hull (1797). Jeho Dejiny cirkvi 
Kristovej (1794—1809) doplnil sväzkom štvrtým až jeho 
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brat Isaac (1750—1820), dekan v Carlisle, ktorý ich zno-
va vydal so Životopisom a neskôr vydal aj bratove So-
brané spisy (1810). 

14 Newton Thomas (1704—1782), bristolský biskup, 
nar. v Lichfield. Vydal Miltonov Stratený raj a uverejnil 
Rozpravy o proroctvách. , 

15 Whately Richard (1787—1863), dublinský arci-
biskup, nar. v Londýne a vychovaný v Bristole a Oxfor-
de, stal sa členom Oríelského kolégia. Bol jedným zo 
zakladateľov Broad Church School a favorizoval nesek-
társku náboženskú výchovu. Jeho hlavné diela: Kres-
ťanské zrejmosti, Zvláštnosti kresťanského náboženstva, 
Kristovo kráľovstvo, Logika a rétorika. (Členovia Broad 
Church, medzi ktorými boli aj Kingsley a Dr. Arnold, 
žiadali širšiu slobodu vo vyznávaní článkov viery a vo 
výklade dogiem.) 

16 Oriel College, Oxford, založené r. 1326 Eduardom 
II. Počet učiteľov (fellows) bol najprv desať, s jedným 
prepoštom, ale neskoršie nadácie zvýšily počet členov 
na; osemnásť. Od r. 1877 snažili sa počet učiteľov snížif 
postupne na 12. 

16a Scholastika je názov širokého významu, používa-
ný pre všeobecný teologický a filozofický systém stre-
doveku. Prvotní cirkevní otcovia zanechali širokú prí-
ležitostnú teologickú literatúru, apologetickú a exege-
tickú. Bolo úlohou scholastiky urobiť usporiadanú syn-
tézu tejto tradičnej doktríny (scholastická teologia) a -
odôvodniť jej závery poukazom na rozum (scholastická 
filozofia). 

16b Butler Joseph {1692—1752). Jeho otec bol presby-
terián. Jozef bol vychovávaný s tým zámerom, že sa 
stane presbyterským kňazom. Ale za štúdií bol neuspo-
kojený presbyterianizmom a pridal sa k anglickej cir-
kvi. Vstúpil do Oriel College, Oxford, r. 1715. Dosiahol 
hodnosti r. 1718 a hneď sa stal kazateľom a rýchle po-
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stupoval v cirkvi. Neskôr sa vzdal-kazateľstva a v r. 
1725—36 žil velmi uzavřete. R. 1737 bol ustanovený za 
biskupa v Bristole. Mal aj pridelené služby, na kráľov-
skom dvore. R. 1750 sa stal biskupom v Durham. R. 1736 
vyšlo jeho veľké dielo Analógia náboženstva. 

17 Erastus Thomas (1524—-1583), nemecko-švajčiar-
sky teolog, nar. v Baden, Švajčiarsko. Študoval téologiu 
v Baseli (1540), potom filozofiu a medicínu v Padove. 
Bol profesorom lekárstva v Heidelbergu (1558). V po-
slednom roku svojho života mal katedru etiky na uni-
verzite v Bazileji. Je známy hlavne ako teolog. Zastával 
Zwingliho doktrínu o Sviatosti večere Pána, a na nalie-
hanie kalvinistov bol exkomunikovaný pre obvinenie zo 
socinianizmus. Jeho najdôležitejšie dielo, napísané r. 
.1589, má titul: Explicatio gravissimae quaestionis utrum 
excommunicatio, quatenus religionem intelligentes et 
amplexantes, a sacramentorum usu, propter admissum 
facinus arcet, mandato nitatur divino, an excogitata sít 
ab hominibus, Bol toho názoru, že štát má právo trestať 
cirkevných záškodníkov. Odtiaľ „erastianizmus" sa užíva 
na označenie doktríny o svrchovanosti štátu v cirkevných 
veciach. ' v 

18 Traktarianizmus. Meno, kedysi všeobecne dávané 
hnutiu, známejšiemu teraz ako Oxfordské alebo Katolíc-
ke hnutie, ktoré vzniklo asi r. 1833 v anglickej cirkvi. 
Bolo tak-nazývané preto, lebo jeho propaganda sa pre-
vádzala väčšinou prostredníctvom serie Traktátov pre 
časy, ktorých bolo uverejnených 90. , : 

19 Oxfordské hnutie, známe tiež ako Traktátske hnu-
tie, a svojimi zastancami nazývané aj Katolícka obroda, 
bol . pokus oživiť primitívne a katolícke náboženstvo v 
anglickej cirkvi. Bezprostrednou jeho príčinou bolo, že 
vláda zrušila r. 1833 desať írskych biskupstiev, čo spô-
sobilo, že mnohí sa pýtali, o čo sa môže opierať cirkev, 
ak je napadnutá vládou. Odpoveď prišla z Oxfordu 
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v r zdôrazňovaní Božského poslania v cirkvi ako rozšírenia 
Vtelenia. Newman dátuje vznik hnutia podľa Kebleovej 
kázne v chráme sv. Márie, Oxford, 14. júla 1833. V tom 
istom roku. začalo sa aj uverejňovanie Traktátov pre 
časy. R. 1834 Pusey svojou učenosťou a vplyvom dodal 
hnutiu vážnosť. Traktáty roznietily pravú búrku opozí-
cie a v chaose, ktorý nasledoval, mnohí z pôvodných 
vodcov prešli k Rímskej cirkvi. Ale hnutie pokračovalo 
so stupňovaným, úsilím, a začiatkom 20. storočia preme-
nilo tvárnosť celej anglikánskej pospolitosti. Podporo-
valo domáce a zahraničné misie, časté služby Božie, vy-
soký stupeň kleríkálneho života a zbožný ceremoniál. 

,20 Episkopát je názov, používaný pre systém cirkev-
nej organizácie, kde biskup má hlavnú cirkevnú autori-
tu vo vymedzenom dištrikte alebo diecéze. V tomto sys-
téme berie biskup na seba kolektívne právomoc cirkvi 
vo. svojej diecéze Božsky udelenou autoritou. 

21 Arius (256—336), pôvodca ariánskeho bludu, nar. 
v Libyi, stal sa jednou z hlavných postáv prvej veľkej 
polémie v cirkvi. Šiel do Alexandrie a tam bol vysväte-
ný za dekana. Pre účasť na Meletiovej schizme bol ex-
komunikovaný, ale oľutoval a Achillas, biskup v Alexan-
drii, ho znova prijal do cirkvi, aj ho vysvätil za presby-
tera a sveril mu jeden kostol v meste. Po biskupovej 
smrti si robil nároky na biskupskú stolicu, ale zvolili 
Alexandra. Až keď bol celkom starý, okolo roku 321, 
začal Arius prvý raz so svojím bludom, ktorý bol v me-
nej vyvinutej forme už dávno v obehu v Antiochii, kde 
bol vychovaný. Popieral, že 85m je spoluvečný s Otcom, 
hoci tvrdil, že bol splodený pred všetkými inými stvo-
reniami a že pomocou Neho Otec stvoril všetky veci. 
Áriovým cieľom bolo zamedziť predstavu, že jestvujú 
dvaja bohovia, a aby ju odstránil, opísal Syna ako stvo-
renú Bytosť, hoci ďaleko prevyšujúcu všetky ostatné. 
Alexander exkomunikoval svojho presbytera, ktorý od-
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mietol povoliť a hladal pomoc v Severnej Afrike. Ale-
xander tiež poslal obežník biskupom, kde ich informoval 
o priebehu udalostí. Mnohí podporovali Aria a hlavným 
z jeho prajníkov bol Eusebius, biskup v Nikomédii, kto-
rý s ním spolu študoval v Antiochii. V Thalii Arius vy-
svetlil svoje doktríny vo verši s hudbou, ktorá sa čo-
skoro spievala v krajine. Spor čoskoro došiel do Ríma 
a Konštantín, ktorý si nepredstavil dôležitosť dogmy v 
debate, pokúšal sa o kompromis. Keď sa mu ťo nepoda-
rilo, svolal Prvý ekumenický koncil do Nicaei r. 325. 
Athanasius, dekan v Alexandrii,, bol hlavným exponen-
tom ortodoxného náhľadu. Ortodoxná strana tvrdila, že 
Syn je „z tej istej podstaty" ako Otec, a bitka zúrila 
okolo tohto slova. Arius bol odsúdený a poslaný do lily- ^ 
rie do vyhnanstva, kým ortodoxné vierovyznanie bolo 
rozhlášené. Ale Eusebiovou podporou dosiahol Arius, že 
r. 330 bol povolaný zpät a zároveň mu zaistil aj priazeň 
u cisára. Keď Konštantín zistil, že je nemožné, aby do-
nútil Athanasia, teraz biskupa v Alexandrii, aby znova 
dosadil bludára, poslal r. 335 preláta do Gallie do vy-
hnanstva. Nakoniec r. 336 prehovorili Alexandra, bisku-
pa v Carihrade, aby súhlasil pripustiť Aria do spoločen- 5 

stva, čo urobil len s nechuťou. Ale prv, než sa tak stalo, 
Arius náhle ochorel a za pár hodín zomrel. Po jeho smrti 
arianizmus prakticky vymrel v cisárstve pred koncom 
4. storočia. Cez niekoľko ďalších storočí zostával medzi 
Gótmi a inými teutónskymi kmeňmi, ktoré přijaly kre- r 

sťanstvo od ariánskych misionárov, ktorých hlavou bol 
biskup Ulfilas. - . ; 

213 Bull Jura j (1634—1710), učený teolog, nechcel . 
prisahať vernosť Republike. R. 1655 ho súkromne vysvä-
til za kňaza biskup Skinner, ktorý sa tým dopustil smr-
teľného previnenia. Napísal Harmonica Apostolica 
(1659). Dielo, ktoré mu získalo vysokú vážnosť, má ná-
zov Defensio Fidei Nicaenae (1685). 
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22 Nicaea, mesto v bývalej Bithynii, v Malej Ázii. V 
cirkevných dejinách je známe dvoma koncilmi: bol tu 
Prvý ekumenický koncil r. 325, aby okrem iného pre-
jednal ariánsku otázku a Meletiovu schizmu a aby sta-
novil dátum Veľkej noci. R. 787 bol tu 7. ekumenický 
koncil. 

Nicénske vierovyznanie, jediné vierovyznanie cirkvi, 
ktoré dostalo ekumenické schválenie, bolo postavené na 
koncile v Nicaei r. 325. Končilo slovami „Verím v Ducha 
Svätého"^ Znova potvrdené bolo na carihradskom kon-
cile (381) a koniec vierovyznania, ako ho máme, bol vte-
dy pridaný, okrem slova „filioque" (a od Syna). 

223 Middleton Conyers, (1683—1750), anglický teolog 
a polemikár. Napísal: List z Ríma (1729) a Výskum zá-
zrakov (1748). • 

2S Peel.Sir Robert, druhý Baronet (1788—1850). Vstú-
pil do parlamentu r. 1809 za stranu Tory a o rok bol 
menovaný podsekretárom pre vojnu a kolónie. Neskôr 
sa stal hlavným sekretárom pre Írsko na šesť rokov, po-
stavil sa proti katolíckej emancipácii. Stal sa aj predse-
dom vlády.; Potom často striedal ministerské kreslá a 
funkcie. 

24 Keble John (1792—1866), angl. teolog, získal si 
prvoradé pocty, keď r. 1811 plosiahol akademickú hod-
nosť v Corpus Christi College, Oxford; bol členom a uči-
teľom v Orieli od r. 1823, profesorom básnictva v Oxfor-
de od r. 1831 do r. 1841, konečne r. 1836 sa usadil vo 
vidieckom vikárstve Hursley, Hampshire, kde zotrval až 
do svojej smrti. Čo sa povahy týka, Keble bol plachý 
a skromný a na svoj talent pomerne neambiciózny. Pria-
telia zanechali šľachetné pocty jeho podmanivej osob-
nosti,: jeho nešetrnej oddanosti svojim farárskym po-
vinnostiam a jeho nezištnej starostlivosti o svojho cho-
rého otca. Toryovec a rytier v politike, podľa Newmana 
bol „pravým a prvotným pôvodcom". Oxfordského hnu-
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tia anglickej cirkvi. Hnutie toto vyrástlo z jeho slávnej 
kázne o „Národnom odpadlíctve" (1833), ktorej sympatie 
pre Vysokú cirkev (High Church) sa znova zjavujú v 
jeho príspevkoch pre slávne „Traktáty pre časy", v jeho 
štandarnom vydaní Hookerových diel (1836) a vo vše-
tkých jeho kázňach a básňach. Je všeobecne známy 
svojou knihou básní „Krestanský rok" (1827). 
' 25 Dr. Pusey, Edward Bouverie (1800—1892), angl. 

teolog a jeden z velkých vodcov Oxfordského hnutia, 
nar. v Pusey, Berkshire. Bol vychovaný y Etone a v 
Christ Church, Oxford, a r. 1824 ho zvolili, za člena Orie-
lu. Potom išiel do Nemecka, kde študoval orientálne ja-
zyky a teologiu. Jeho antagonizmus proti nemeckému 
racionalizmu, ktorý bol jednou z hlavných príčin jeho 
neskoršej akcie, vznikol zo znalosti racionalizmu v, svo-
jom vlastnom domove. Aby zastavil- stúpajúci príliv ra-
cionalizmu do Anglicka, spojil sa ý Newmanom vo vy-
dávaní Traktátov pre časy čoskoro po ich začatí (1833). 
Jeho vlastnými príspevkami boly state, pojednávajúce ' 
o veci vyčerpávajúcim ä učeným- spôsobom. R. 1836 
začal Oxfordskú knižnicu Otcov, to jest sériu prekladov 
z diel raných cirkevných spisovateľov. Puseyho vliv za-
bránil, aby výsledky Newmanovej secesie a ďalších úsi-
lí neboly väčšie, než aké boly v skutočnosti. 

20 Berkeley Juraj (1685—1753), írsky filozof a bis-
kup. Za štúdia na Trinity College, Dublin, ho ovplyvnil 
Descartes, Newton ä Locke. Čoskoro formoval svoj nový ; 

princíp vo filozofii, že vec, podstata a príčina nemajú 
význam bez vedomého ducha. Berkeley tvorí spojku ' 
medzi Kantom a Lockeom. Ústredným princípom jeho 
filozofie je, že podstatou každej reality je, aby bola vní-
maná, alebo inými slovami nemožnosť niečoho, čo je-
stvuje nezávisle na vnímaní. Čiže: nič nejestvuje mimo 
vnímania. Obvinili ho, že sa pokúša dokázať nejestvo-
vanie hmoty a že všetko vo svete je len ideálne. Ber-
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keley protestoval, tvrdiac, že všetko, čo vidíme, cítime, 
počujeme alebo .vnímame hocijakým spôsobom, je sku-
točnou bytosťou, to jesť jestvuje, kým vec, ktorú nevní-
mame, nemôžeme poznať, a keďže je taká, nejestvuje. 
Jedinou pochopitelnou príčinou všetkého je myseľ. Ani 
bolesť, ani radosť nejestvujú pre seba, bez toho, že by 
boly pociťované. Diela: Nová teória vízie (1709). Zásady 
ľudského poznania (1750). 

27 Tory, synonymný názov, hoci historicky neprí-
slušný, pre konzervatívca. Slovo toŕy je írske a v dobách 
írskych válok za vlády Alžbety (1558—1603) označovalo 
lúpežníka,, ktorý,, nespojený s nijakou armádou, lúpil 
hlavne na vidieku. Odtialto sa názov použil pre skupinu 
ludí, ktorí r. 1680 sa vysmievali pápežskému komplotu 
a predsa ho povzbudzovali, aby sa oživil. Sem sa družili 
hlavne šľachtici a tí, ktorí vyznávali lojálnosť ku korune 
a oddanosť anglickej cirkvi,, ako ju ustanovila kráľovná 
Alžbeta. Prijali názor o dedičnom Božskom práve na 
trón. R. 1834 bola strana oživená ako konzervatívna. . 
V 28 Reformný zákon sa týka hlavne volebného práva. 

Po napoleonských vojnách sa vzmáhalo volanie po.spra-
vodlivejšom zastúpení v parlamente, ktoré sa upravilo 
týmto zákonom z r. 1832. Previedla ho strana Whig za 
vedenia Lorda Greya. 

29 Teokracia (gréc. Ssoxpsc-ría = vláda Bohom), názov 
používaný pre zriadenie izraelitskej vlády, ako ju ustá-
lil Mojžiš, pretože bola pod priamym dozorom Jehovaha. 

Schizma (gréc. cr̂ ífjAK "= diel, rozdelenie). Označuje 
skutok, keď určitý počet kresťanov sa oddelí od hlavné-
ho tela cirkvi. 

Apokalypsa — zjavenie, čiže niečo, zjavené len vy-
volenej osobe. Názov sa používa pre poslednú knihu No-
vého zákona, Apokalypsa sv. Jána. Názov používali už 
omnoho skôr Zidia, na označenie niekoľko spisov, ktoré 
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vo forme parabol a proroctva, vraj, zjavovaly koniec 
alebo budúci stav sveta (Kniha Danielova). 

30 John Bull, ludový názov typického Angličana. 
Pochádza z Arbuthnotovej Histórie Johna Bulla (1712), 
politického to spisu, satirizujúceho vojvodcu z Marlbo-
rough a roznecujúceho verejnú mienku proti Francúz-
sku.* •-. • • . ..-

31 Whig, pôvodné označenie jednej z velkých poli-
tických strán v Anglicku. Slovo je škótskeho pôvodu a 
najprv ho požívali za vlády Karola II. (1660—1685). Po-
dia jedných bolo odvodené od whiggamores alebo kon-
skí j azdčíci a používalo sa ako posmešný názov (nará-
žajúc na pochod ľudu do Edimburghu, vedeného du-
chovenstvom r. 1648) pre všetkých, ktorí boli v opozícii 
proti královskému dvoru. Tento názov si dali tí, ktorí 
sa usilovali nastoliť na trón neskoršieho kráľa Williama 
III. (1689—1702). Potom dostali meno „liberáli". 

32 Lord Grey (1764—1845), anglický štátnik. R.^.786 
vstúpil do parlamentu za stranu Whig. Bol jedným zo 
zakladateľov „Spoločnosti priateľov ľudu" a tvrdil, že 
Parlament nezastupuje národ. R. 1830 sa stal premiérom 
vlády a prvým Lordom pokladu. Za jeho obdobia bol 
prevedený veľký Reformný zákon (1832). R. 1834 sa vzdal 
vlády pre írsku otázku. 

33 Bezprísažní (nonjurors) tvorili skupinu duchoven-
stva anglikánskej cirkvi, ktorí roku 1689 odopreli pri-
sahať vernosť kráľovi Williamovi III., tvrdiac, že Jakub 
II. je ešte kráľom. Medzi nimi bolo 8 biskupov a asi 400 
kňazov. Laikov bolo veľmi málo. v:-.} 
: 84 Wiseman, Mikuláš Patrick Stefan - (1802—1865), 

angl. kardinál rímskokatolíckej cirkvi, narodený v; Se-
ville. Pochádza zo starej anglickej rodiny. Bol vycho-
vaný pre kňazský stav a stal sa profesorom orientálnych 
rečí a potom rektorom anglického kolégia v Ríme. Keď 
sa stal biskupom, urobil ho pápež. r. 1850 Westminster-; 
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ským arcibiskupom a zároveň aj kardinálom. Bol velmi 
učený. Bol jedným zo zakladateľov Dublin Review. Na-
písal viacero teologických diel. 

35 Dr. Arnold, Matthew {1822—1888), významný an-
glický básnik. Mnoho pozornosti vzbudil svojimi polo-
filozofickými, poloteologickými knihami a aplikáciou li-
terárnych metód kriticizmu na Bibliu. Dôvodil, že mno-
ho, čo bolo zlé v teologii doby, spočívalo v tom, že Bibliu 
čítajú ako vedecké dielo, zatiaľ čo jeho ponímaním bolo, 
že je to dielo literárne, preto možno na ňu aplikovať 
metódy literárneho kriticizmu. „Literatúra a dogma" 
(jeho dielo) znamená úplný odklon od kresťanských 
doktrín. - • 

36 Auto-da-fé (prejav viery), ceremónia pri inkvizícii 
v Španielsku a Portugalsku, pri ktorej boli kacíri upále-
ní po verejnom sprievode a omši. Deň Všetkých Svätých 
bol obľúbeným dňom pre auto-da-fé. V Mexiku trvalo 
až do roku 1815. . • -
- 37 Dr. Hampden, Renn Dickson (1793—1868), anglický 
teolog, nar. na ostrove Barbados. Bol profesorom mo-
rálnej filozofie (1834) a profesorom bohoslovia (1836) v 
Oxforde. Jeho Bamptonské prednášky (1832) o „Schola-
stickej filozofii, skúmanej vo svojom vzťahu ku kresťan-
skej teologii", v ktorých zastával teóriu, že autorita Pís-
ma má väčšiu váhu než autorita cirkvi, přivodily mu 
obvinenie z neortodoxnosti a spôsobil prudkú polémiu. 

38 Laud William (1573—1645), angl. duchovný. Zastá-
val mnohé miesta na Oxfordskej univerzite a v cirkvi. 
Nakoniec (r. 1633) bol Canterburským arcibiskupom. 
Cez vládu Karola I. (1625—1649) bol najvernejšou krá-
ľovou oporou. Ustanovil prísny postup proti všetkým, 
ktorí odopreli prispôsobiť sa anglickej cirkvi a snažil sa 
vyhubiť každú formu inoverectva pomocou trestov, vy-
hnanstva a väzenia. R. 1640 bol obžalovaný z velezrady 
a uvrhnutý do Toweru (1641), súdený r. 1644 a poprave-
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ný r.' 1645. Jeho cieTom bolo pozdvihnúť anglickú cirkev 
na jej právoplatné postavenie ako vetvu katolíckej cirkvi. 

39 Bramháll John (1594—1663), írsky duchovný, štu-
doval v Cambridge. Bol odbarený silnou mysľou a jeho 
cirkevná politika zmarila nádeje royalistov v protestant-
skom Ulsteri. Pri vypuknutí občianskej vojny (1642) 
prešiel do Anglicka.. Po kráľovej smrti utiekol na kon-
tinent. Po reštaurácii (1660) sa vrátil zpät a dostal bis-
kupstvo v Armagh, Írsko. 

40 Stilling-jleet Eduard (1635—1699), angl. duchov-
ný. Zastával mnohé kňazské a univerzitné miesta v Ox-
forde, Cambridgei a v Londýne, r. 1689 sa stal biskupom 
vo. Worcester. Bol populárnym kazateľom a kaplánom 
Karola II. (1660—1685). 

41 Cirkevní otcovia sú tí spisovatelia prvotných sto-
ročí, ktorí vynikali svojou dokonalou ortodoxiou a veľ-
kou svätosťou. Ich spisy sa po Biblii vždy považovaly 
za najhodnotnejšie súčiastky kresťanskej literatúry. Tí, 
ktorí sú nakazení bludom alebo majú malý význam, ne-
nazývajú sa „otcovia", ale cirkevní spisovatelia (scripto-
res ecclesiastici). Skoro nemeniteľné dostávajú otcovia 
prvého storočia na rozdiel od ostatných meno „apoštol-
skí otcovia'1. Hranicou pre určovanie príslušenstva me-
dzi otcov je doba Gregora Veľkého (zomr. 604) na zá-
pade a doba Jána z Damasku (756) na východe. Po tejto 
dobe čerstvosť a spontánnosť myslí, ktorá charakterizuje 
prvotných spisovateľov, skoro celkom mizne. Dve skupi-
ny otcov vynikajú a majú meno „učenci cirkvi". Západ-
ní alebo latinskí učenci sú: Ambróz, Augustín, Hieroným 
a Gregor Veľký; východní alebo grécki učenci sú: Atha-
nasius, Basil Veľký, Gregor z Nazianzu ;a Ján Chry-
sostom. . . . 
- 42 Kollekta, krátka modlitba, venovaná pre nejaký 
osobitný účel alebo niektorého osobitného dňa. Začína 
vzývaním' Boha; - obsahuje jednu žiadosť s osobitným 
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poukazom ha oslavovaný deň alebo udaloäť a konči 
chválou Ježiša Krista. ~ 

43 Sv. Gregor I. (540—604) s přímením Veľký, nar. v 
Ríme. R. 590 bol zvolený za pápeža. Preukázal velkú 
zručnosť a múdrosť v správe cirkvi. Poslal Augustína, 
aby pokrstil Anglicko. Smieril Španielsko s cirkvou. 
Upravil omše a rituál, napísal mnohé zo starých piesní 
rímskokatolíckej cirkvi. 

44 Tridentský koncil, je devätnásty ekumenický kon-
cil cirkvi, svolaný pápežom Pavlom III. r. 1545, aby 
znova dosadil mier v cirkvi,r vtedy narušený Luthero-
vým učením a inými reformátormi. Zasadal do r. 1563 
a vydal niekoľko výnosov, definujúcich doktríny, o kto-
rých protestanti pochybovali, a opravujúcich rôzne zne-
užitia. • 

Gilpin Bernard (1517—1583), obyčajne známy ako 
„apoštol severa". Študoval v Oxforde, v Louvaine a Pa-
ríži. Bol arcidekanom v Durham. Jeho neohroženosť a 
veľkomyseľnosť mu získaly mnoho nepriateľov. . Jeho 
vplyv-v záujme dobra bol nesmierny a urobil mnoho pre 
výchovu. 

46 Fleury Claude (1640—1723), francúzsky cirkevný 
dejepisec. Študoval právo, neskôr teologiu. Ako kňaz 
bol aj v službách kráľovského dvora. Konečne .dostal 
priorstvo v Aŕgenteuil. R. 1691 začal svoje veľké dielo 
Histoire Ecclésiastique, vydanú v 20 šväzkoch. 

47 Christ Church, kolégium Oxfordskéj univerzity 
a najväčšia kolegiátna základina v Oxforde. Začal ho 
kardinál Wolsey r. 1525. Jeho dnešné zriadenie pochá-
dza z roku 1546. Skladá sa z jedného dekana, ktorý je 
hlavou kolégia a dekanom katedrály, zo 6 kanonikov, 
z katedrálneho štábu a zo študentov, členov sboru (star-
ší študenti) a žiakov. Piati z kanonikov sú Univerzitní 
profesori. • 

48 Anglokatolici, ako ich meno naznačuje, sú tí v 
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anglickej cirkvi, ktorí považujú túto cirkev za časť vše-
obecnej alebo katolíckej^ cirkvi. Táto skupina má odpor 
proti názvu „protestant" a zdôrazňuje názov „katolík". 
Populárnejšie meno tejto skupiny je strana „vysokej 
cirkvi" (High Church). Anglokatolicizmus je bezpochy-
by vzmáhajúcou sa silou v anglickej cirkvi. Jej prísluš-
níci vynikajú vrúcnosťou a náboženskou horlivosťou. 
Žiadajú si, aby boli uznaní rímskou cirkvou. Popierajú 
pápežskú neomylnosť. Ale v mnohých kostoloch v An-
glicku sa prevádza a prikazuje celý rímsky rituál a dog-
my. Ako sa líšia od anglických protestantov XVIII. sto-
ročia, možno zistiť z „Prehlásenia viery" z júna 1924, 
ktoré podpísalo do 3000 anglikánských, duchovných a 
ktoré poslali ortodoxnému patriarchovi v Alexandrii. 
Okrem iného bolo tam, že podpísaní vyznávajú, že po-
svätené prvky v anglikánskej eucharistii „sa stávajú 
pravým Telom a Krvou Kristovou a my veríme, že 
Krista, takto prítomného, treba vzývať". : 

• 49 Andrews Lancelot (1555—1626), slávny anglikán-
sky biskup, nar. v Londýne. Bol riadnym kaplánom krá-
ľovnej Alžbety. Pomáhal pri prekladaní Biblie (autori-
zovaná verzia). Bol najučenejším zo všetkých anglikán-
skych teologov. 

50 Hammond Henry (1605—1660), anglikánsky teolog. 
Za občianskej vojny (1642—1649) bol kaplánom kráľa 
Karola I. v jeho väzbe. Bol zbavený univerzitného miesta 
a zomrel v utiahnutí. Vydal Praktický katechizmus. Naj-
lepším dielom je Parafráza a poznámky k Novému zá-
konu. 

51 Henrich III. (1216—1272), Vyznavač (1042—1066)i 
Alfréd (871—901), anglickí králi. 

52 Melanchton Filip (1497—1560), Lutherov spolu-
pracovník pri reformácii. Profesor gréčtiny vo Witten-
bergu (1518). R. 1521 uverejnil Loci communes rerum 
theologicarum, prvé veľké protestantské dielo o dogma-
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tickej teologii. Zúčastnil sa na tvorení augsburgského 
vierovyznania. 

53 Homilia, prednáška, určená shromaždeniu v cir-
kvi. Bolo zvykom v židovských synagógach podat po 
prečítaní zákona príslušné vysvetlenie, a túto prax čo-
skoro použila aj kresťanská cirkev. Alexandrijská škola 
bola najmä bohatá na takéto vysvetľujúce výklady. Naj-
slávnejšou starou sbierkou sú Origenove homilie z III. 
storočia. V prvých storočiach kresťanstva to bola skoro 
jedine užívaná forma kázania. Homilie anglickej cirkvi 
sú sbierkou kázní (viď. 35. Článok), určených pre neu-
čených kazateľov. Prvá časť bola uverejnená r. 1547, 
druhá r. 1563. 

54 Apokryf a je slovo, ktoré sa používa pre falšovanú 
hebrejskú literatúru, ale technicky sa obmedzuje tak, 
že znamená knihy, ktoré boly pripojené ku gréckemu a 
latinskému Starému; zákonu, a neboly zahrnuté v heb-
rejskom kánone. Všeobecne slovo apokryf a sa vzťahuje 
na nepravé knihy Starého zákona, ale jestvuje aj mnoho 
apokryfnej literatúry v spojitosti s Novým zákonom. 
Šiesty Článok anglickej cirkvi stanoví, že iné knihy cir-
kvi možno čítať ako príklad a pre učenie, ale nie pre 
stanovenie doktríny. 

55 Sv. Ambróz (340—397), jeden z najvýznačnejších 
cirkevných otcov, biskup v Miláne r. 374. Exkomuniko-
val načas Theodosia, východného cisára (378—395) preto, 
že súhlasil s masakrou v Solúni. 

56 Kánon, názov používaný pre pravidlá viery a pra-
xe. V katolíckej cirkvi znamená: 1. sbierku svätých pí-
sem, 2. predpisy pápežov a usnesenia cirkevných sne-
mov, 3. sbierky apoštolských nariadení, 4. dogmy Tri-
dentského koncilu, 5. pravidlá pre spoločný život du-
chovných svetských a rehoľných, 6. soznam svätých, 7. 
cirkevné kázeňské pravidlá, 8. stála časť v liturgii sv. 
omše. • 
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57 Zwingli Huldreich (1484—1521), švajčiarsky re-
formátor. Za svojho kazateľstva v pútnickom meste Ein-
siedeln, začal svoju reformnú činnosť, keď kázal proti 
púťam k oltáru Panny Márie. Y Zurichu stupňoval svo-
je úsilie, hlavne keď bol odhalený jeho neriadny život. 
Za jedinú autoritu mal Písmo. Vcelku sa podobala jeho 
činnosť Lutherovej. Ale vznikla medzi obidvoma prudká 
polémia o veci Sviatosti Oltárnej. Pre Zwingliho to bol 
len pamätný pokrm, kým Luther trval na skutočnej 
prítomnosti Kristovho Tela a Krvi v posvätených spô-
soboch. Tým bola, daná rozluka medzi nimi. Zwingli sa 
zúčastnil boja na okolí Zurichu, kde bol zabitý a jeho 
strana porazená. Jeho prívrženci, zwingliáni, sa na roz-
diel od nemeckých protestantov, volajú aj reformovaní. 
^ : Wesley John, (1703—1791), spoluzakladatel meto-
ďizmu. ľ V r .. . . 
\• ;M.Hooker Richard (1554—1600), anglický teolog, do-
siahol hodnosti magistra na Oxfordskej univerzite. Jeho 
hlavné dielo Zákony cirkevnej ústavy má ,8 sväzkov. 
Jeho teória jé založená po prvé na jednote a všemohúc-
nosti práva, ktorého sídlom je hruď Božia, a po druhé 
na svrchovanosti pokojného a umierneného, rozumu, na 
ktorý sú konečne odkázané všetky veci, dokonca i Bož-
ské zjavenie. , . 
. 60 Scott Walter. (1771—1832),. slávny anglický básnik 
a románopisec, jeden z hlavných predstaviteľov roman-
tizmu. Kriesil mŕtvu minulosť, ktorú naplňoval svojou 
bohatou fantáziou. 
„ 61 Coleridge Samuel Taylor (1772—1832), angl. bás-
nik romantizmu, filozof a literárny teoretik. Jeho básne 
sú mysticky naplnené. 

02 Southey Robert (1774—1843), angl. básnik roman-
tizmu. Preslávil sa epickou básňou Thalaba. 
.... ®? Wordswort William (1770—1850),-jeden.z hlavných 
predstaviteľov anglického romantizmu, básnik prírody. 
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S Coleridgeom vydal Lyrické ballady (1798), odkedy sa 
oficiálne dátuje anglický romantizmus. 

64 Sv. Augustín (354—430), nar. sa v provincii Nu-
midii. Študoval v Kartágu. Profesor, rétoriky v Miláne, 
kde bol r. 386 pokrstený. Roku 390 išiel do Hippo, kde 
sa stal neskôr biskupom. Jeho dielo je hlavne určené 
proti súčasným bludom. V spise Contra Faustum Mani-
chaeum vyporadúva sa s manichaeizmom. Známa je je-
ho velká polemika proti donatistom (Sedem kníh. o krs-
te). Najväčšiu polémiu mal však proti pelagiánskemu 
bludu, ktorý popieral platnosť dedičného hriechu a tvr-
dil, že, ak deti zomrú bez krstu, sú predsa spasené. Proti 
týmto kacírstvam napísal so 15 pojednaní. Z najväčších 
jeho diel je kniha De civitate Dei (Obec Božia). Augustín 
zomrel za veľkého obliehania Hippo Vandalmi r. 430 
prv, než sa muselo poddal -

, _6f Hildebrand'• '."= pápež Gregor VII. (1073—1085), 
známy, pre svoj spor s nemeckým cisárom Heinrichom 
IV. pre investitúru r. 1076., ; , . 

66 Loyola, Ignác de, — Inigo Lopez de Ricalde (1491— 
1556), zakladateľ Spoločnosti Ježišovej (1540), jezuitov. 

67 BellarminRóbert (1542—1621), • belgický kardinál. 
Vstúpil do rehole jezuitov, bol profesorom teologie na 
univerzite v Louvain, (1570). R. 1576 odišiel do Ríma, kde 
prednášal o polemickej teologii. 

68 Sv. Ignác, žil v II. storočí po Kr. Zanechal takzva-
né Epištoly, čiže listy, určené obyvateľstvu miest, cez 
ktoré prechádzal. Obracia sa proti bludu gnosticizmu 
a zdôrazňuje biskupskú autoritu. Bol jedným z prvých 
biskupov rímskych. ; : ; - :: 

69 Bunsen, Kristián Karol Josias baron von (1791— 
1860), nemecký učenec a diplomat. Študoval teologiu a 
filozofiu. R. 1818 sa stal tajomníkom pruského vyslanec-
tva v Ríme, neskôr ministrom. Bol aj v Londýne ako 

391 



osobitný vyslanec. Z jeho diel: Die Basiliken des christ-
lichen Roms. 

70 Monofyziti, bludárska sekta, vznikla ako reakcia 
proti nestorianizmu. Tvrdia, že v Kristu je len jedna pri-
rodzenosť, Božská. Popierajú ľudskosť Ježiša Krista. 
Blud bol odsúdený na koncile v Chalcedone (451), ale 
rozhodnutie přivodilo veľký rozkol. Skoro celý Egypt 
odoprel prijať rozhodnutia z Chalcedonu a zostal v stáve 
herézy až doteraz. Pôvodcom bludu je Eutyches. Žil 
v V. storočí po Kr. 
, 71 Cranmer Tomáš (1489—1556), Canterburský arci-
biskup. Je v zásade iniciátorom toho, že sa Henrich VIII. 
(1509—1547) odtrhol od Ríma, lebo mu navrhol, aby sa 
vo veci svojho rozsobáša neobrátil na pápeža/ ale na do-
mácich hodnostárov cirkevných a univerzitných. Previe-
dol aj ostatné rozsobáše Henrichove. Jeho hlavné dielo 
je vo smere anglickej reformácie. Má veľký podiel na 
sostavení anglikánskej Modlitebnej knižky. Jeho Obra-
na pravdy a katolíckej doktríny o sviatosti je mocným 
útokom na transsubstanciáciu. Vraví, že „Kristus je len 
v nebi, nie vo sviatosti". Po nastúpení Márie (1553—1558) 
bol zbavený úradu. Bol súdený z velezrady a keďže 
neodvolal činy, bol upálený v Oxforde. 
' ; 72 Ridley Mikuláš (1500—1555), protestantský lon-

dýnsky biskup, bol kaplánom arcibiskupa'Cranmera a 
Henricha VIII. Mal podiel na prvej reforme Modlitebnej 
knižky (1548). Zá vlády Márie bol uväznený a upálený 
v Oxforde spolu s Latimerom. 
; 73 Latimer Hugh (1485—1555), jeden z vodcov anglic-
kej reformácie, biskup vo Worcesteri a kazateľ. Súhlasil 
s Cranmerovymi názormi. Za Márie bol tiež odsúdený 
pre kacírstvo a upálený v Oxforde. 

74 Usher Jakub (1581—1656), angl. teolog, učenec, 
írsky primas. Jeho najlepším dielom s ú Annales Veteris 
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set Novi Testamenti, kde navrhol plán biblickej chrono-
logie, všeobecne v tom čase prijatý. 

75 Taylor Rowland (zomr. 1555), Cranmerov kaplán, 
jeden z prvých, ktorý bol upálený za vlády Márie, angli-
kánsky martýr. 

76 Whittington Richard (zomr. 1423), starosta Londý-
na, obchodník. Utvorila sa o ňom legenda, ktorej pôvod-
ný základ sa stratil. 

77Sv. Malachius (1094—1148), význačný írsky du-
chovný, arcibiskup v Armagh. Zomrel na ceste do Ríma. 

78 O' Connell Daniel (1775—1847), „Osloboditeľ1, ír-
sky patriot. Bol vynikajúcim právnikom a rečníkom. Or-
ganizoval Katolícku asociáciu (1823). R. 1829 sa usku-
točnila emancipácia írskych katolíkov zásluhou O' Con-
nella. Bol na čas členom spoločného anglo-írskeho Parla-
mentu. R. 1844 bol odsúdený pre pokus o vzburu, ale 
čoskoro ho vypustili. 

r 79 Beveridge William (1637—1708), anglikánsky bis-
kup. Vynikal pokorou, a zbožnosťou. Uverejnil 9 sväz-
kov kázní, Súkromné myšlienky o náboženstve. 

80 Exeter Hall, velká budova v Londýne, postavená 
r. 1831 pre shromaždenia náboženských a charitatívnych 
spoločností. R. 1880 ju kúpila YMCÁ (založil ju r. 1844 
Sir George Williams). 

81 Nestorius (zomr. 450), mních a presbyter v Antio-
chii (Sýria), r. 428 patriarcha Carihradský, čoskoro po 
jeho ustanovení vznikla polemika okolo Božskej a ľud-
skej povahy Kristovej. Anastasius,- jeden z mníchov, po-
prel, že Panna Mária môže byť naozaj nazývaná „Matkou 
Božou", keďže je v skutočnosti len matkou človeka-
Krista. Nestorius prijal a obhajoval tento názor a vypra-
coval ho ešte vyhranenejšie tým, že prehnal rozlíšenie 
dvoch pováh v našom Pánu v rozlíšenie dvoch osôb — 
ľudskej osoby Krista a Božskej osoby Slova. Vznikla 
rozhorčená polemika. Bol svolaný koncil do Efezu (431), 
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ktorý - sosadil a odsúdil Nestoria. Najprv bol zavretý y 
kláštore, potom poslaný do Egypta ďo vyhnanstva. Né-
storianizmus ešte žije na východe. . -

82 Juraj 111. (1776—1820), angl. král. 
83 Torres Vedras, mesto v Portugalsku s maurskou 

citadelou. 
84 Sv. Lev (440—461), nazývaný aj Velký. Ako rím-

sky biskup sa prvý postavil proti bludom, ako bol mani-
chaeizmus a nestorianizmus, upevnil prvotnú autoritu 
rímskeho biskupa, autoritu práva rímskeho biskupa, ako 
aj autoritu- práva jeho apoštolskej stolice. Proti mono-
fyzitom, eutychiánom formuloval doktrínu jednoty ľud-
skej a Božskej osoby v jednom Ježišovi Kristovi, v liste, 
určenom, pre synodu v Efeze, ale použitom na koncile 
v Chalcedone (451). . . 

85
;. Socinianizmus je smer v náboženstve, ktorý je' 

podobný, hoci nie totožný, s moderným unitarianizmom. 
Založil ho Laélio Sozini (1525—1562) a jeho. synovec. 
Fausto Sozini (1559—1604), ktorý pokračoval v jeho zdo-
konalení. Socinianizmus sa líši od unitarianizmu tým, .že 
vyznáva, že. toto narodenie bolo zázračné a že Kristus 
bol,vtedy obdarený určitými Božskými vlastnosťami. 

S6.Ken Tomáš (1637—1711), slávny anglický, prelát 
a jeden z otcov hymnologie. Zastával mnohé kňazské 
miesta. Návšteva v Ríme r. 1674 posilnila jeho anglikán-
ske smýšľanie.rR. 1685 sa stal biskupom. Ale r. 1691 bol 
zbavený miesta, lebo odoprel prisahať vernosť Willia-
movi Oraňžskému, anglickému kráľovi. _ 
., 87 Katachreza, (gréc.) = zneužitie, v poetike druh 
metafory, keď totiž možnosť, zrejmosť analogie, na ktorej 
je metafora založená, alebo chýba alebo ju ťažko možno 
odkryť alebo v rozvinutí obrazu je porušená. 

88 Chester, biskupské sídlo, 16 míľ juhovýchodne od 
Liverpoolu. 

89 Sv. Alfonso, Maria di Liguori, (1696—1787), rím-
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skokatolícky teolog, zakladatel radu Redemptoristov, 
nar. v Marianella pri Neapoli. R 1726 sa stal kňazom 
a r. 1732 organizoval „Kongregáciu najsvätejšieho Vy-
kupiteľa". Bol kanonizovaný r. 1839 a vyhlásený za u-
čenca Cirkvi r. 1872. Morálna teologia bola najdôleži-
tejším oborom jeho učenia. Hlavné dielo: Theologia mo-
ralis. 

90 Moáb je územie na východ od Mŕtveho mora. Ke-
dysi bol tento štát mocným nepriateľom kráľovstva Iz-
raelského.. Moabiti sú blízki príbuzní Židov a ich reč 
je,dialektom hebrejčiny. Kráľ Dávid si podmanil Moab. 

91 Ammon, egyptsko-thébsky boh, najprv uctievaný 
v Thébach ako pastiersky boh, potom po celom Egypte 
ako boh, spojujúci v sebe bytosti všetkých egyptských 
bohov. 

92 Passionisti,- rad založený, sv. Pavlom od Kríža r. 
1730. Do Anglicka prišiel r. 1841. 
! ' ^ Kingsley Charles (1819—1875), angl. romanopi-
sec, ktorého útoky daly. vznik • Newmanovej Apologii. 
Študoval na univerzite v Londýne a v Cambridgei. Vstú-
pil do anglikánskej cirkvi a zastával v nej niekoľko 
miest. Bol členom kresťanskosocialistického hnutia a pod 
vplyvom jeho ideí začal písať. Keď sa,hnutie stávalo ra-
dikálnym, opustil ho. Z jeho románov sú najlepšie: Hy-
patia (1853), obraz života v Alexandrii v V. storočí, keď 
rímska cirkev a cisárstvo zápasily o prvenstvo; Západne 
Hó! (1855), najpopulárnejšie dielo o alžbětinských hrdi-
noch a o boji proti španielskej Armáde. Pred dvoma 
rokmi (1857) o Krymskej válke. Písal aj verše. 

93 Macaulay, Thomas Babington, Barón, (1800—1859), 
anglický historik a štátnik, bol niekoľkokrát členom 
parlamentu, členom najvyššej indickej rady, ministrom. 
Je známy svojimi 5 sväzkovými Dejinami Anglicka. Na 
začiatku boly prijaté s nevšedným záujmom a nadšením 
a prehliadla sa aj ich zjavná whig-tendencia. Reakcia 
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čoskoro preskúmala hodnotu jeho Dejín. Nemožno po-
vedať, že by bol celkom spoľahlivý. 

- 94 Sir Thomas More (1478—1535), nar. v Londýne. 
Studoval právo, bol členom Parlamentu. R. Í528 ho Hen-
rich VIII. menoval Lordom kancelárom. Dostal sa však 
do sporu s kráľom pre náboženské otázky, keďže za-
stával prísnosť proti kacírom a trval na autorite pápe-
žovej. Za to bol uvrhnutý do Toweru, odsúdený a sťatým 
Jeho hlavným dielom je slávna XJtopia. -

943 Pelagius, pôvodca sekty pelagiánov, mních z Bri-
tannie, žil v V. storočí. Podľa jeho doktríny nejestvuje 
dedičný hriech a človek nepotrebuje milosť, aby sa vy-
hol hriechu a dosiahol spásy: ľudská slobodná vôľa stačí 
pre tento účel, hoci milosť robí dosiahnutie spásy ľah-
ším. : ' 

9S Manichaenizmus, náboženstvo, ktoré vyznával a 
učil Peržan Mani (216). Pochádzal zo zámožnej rodiny. 
Vo svojom učení spojuje náboženstvá vtedy jestvujúce: 
iránsky mithraizmus, kresťanstvo a perský magizmus. 
Manichaeizmus bol duálny systém náboženstva, otvore-
ný vážnemu morálnemu zneužitiu, ako to dosvedčuje 
sv. Augustín, kedysi manichaeista. Mani trvá na dvoch 
večných princípoch, dobra á .zla, svetla a tmy, ktoré sú 
rovnocennými silami. V človeku prenikajú tieto princípy 
ako dve duše: prvá, dobrá,. j e z Boha, druha, zlá,' má 
pôvod v hmote. Prvý človek bol produktom Satanovým, 
hoci mal v sebe iskru sveta Božieho. Mani veril, že sám 
je posledným z vyvolených prorokov, ako sú Noe a A-
brahám, možno aj Zarathustra a Budha. Učil aj divnú, 
hmlistú, duchovnú vieru v Ježiša Krista, hoci nepripu-
stil, že bol človekom alebo že trpel a zomrel. Mani bol 
ukrižovaný. Ale jeho náuka, hoci umiernená kresťan-
stvom, trvala až do XIII. storočia a dala vznik iným sek-
tám (albigenci). • • -

90 Jansenizmus, škola rímskokatolíckej teologie, kto-
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rú založil Cornelius Jansenius (1585—1638), biskup v Yp-
res, Belgicko, a velký zastanca augustinianizmu. Jeho 
hlavné dielo-Augustinus obsahuje jeho názory, pokúša 
sa oživiť učenie sv. Augustína.- Bol oponentom jezuitov. 
Najznámejším jansenistom je Pascal svojimi Lettres 
provinciales. 

87 Origenes (186—254), slávny učenec a cirkevný 
spisovateľ, narodený v Alexandrii. Origenes je zaklada-
tel vedeckej biblickej exegézy (= výklad Písma). Jeho 
dielo je adaptáciou gréckej filozofie pre potreby kres-
ťanského myslenia. Učil, že pred terajším svetom jestvo-
val od večnosti svet duchov, že niektorí z nich hrešili 
a sú svrhnutí do terajšieho sveta, kde v ľudských telách 
ako v žalároch sú dušami ľudskými; že ľudské telá po ' 
vzkriesení budú zničené. 

9ii Vigilius (537—555), pápež. 
90 Galileo Galilei (1564—1642), slávny, matematik, 

fyzik a astronom taliansky. Založil experimentálnu vedu 
v Taliansku. Vynašiel teplomer a hydrostatické váhy, 
postavil základy modernej dynamiky. R. 1609 sostrojil 
v Benátkach ďalekohľad a pozoroval kolísanie mesačnej 
osi. Jeho pozorovania ho viedly ku Koperníkovej sústa-
ve, slnečnej. Prehlásil teda, že slnko, a nie zem, je stre-
dom planetárnej sústavy a že zem sa otáča okolo slnka 
ako ostatné planéty. Toto tvrdenie vzbudilo proti nemu 
búrku odporu, za čo bol obžalovaný z kacírstva. Sľúbil 
vzdať sa učenia Koperníkovho a bol prepustený. Tieto 
svoje názory spísal v knihe Massimi sistemi, načo ho 
znovu priviedli pred súd. Pred inkvizíciou musel odpri-
sahať svoje tvrdenia, aby sa uchránil upáleniu (1633). 
Keď odchádzal zo siene, vraj, povedal: „A predsa sa 
hýbe". 

100 Sv. Bonaventúra (1221—1274), slávny františkán-
sky teolog. Napísal mnohé diela teologické a filozofické, 
pre ktoré bol nazvaný „Doctor seraphicus". Dante ho 
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kladie medzi svätých vo svojom Paradiso. Diela: Itine-
rarium mentis ad Deum. De reductione artium ad theo-
logiam. Breviloquium. . 
' 101 Sv. Anselm (1033—1109), arcibiskup Canterbur-
ský. Mal spory s anglickým kráľom Henrichom I. pre 
investitúru, ktoré skončily kompromisom. 

102 Sv. Tomáš Aquinský (1226—1274), jeden z naj-
slávnejších scholastických teologov,; člen radu domini-
kánov. Mal veľkú autoritu ako vedec a najvyšší hod-
nostári cirkevní sa naňho obracali o radu.-R. 1274 ho 
pápež Gregor X. povolal na veľký koncil do Lyona. 

103 Celestius, najhorlivejší pomocník a vyznavač u-
čenia Pelagiovho. Žil v. V. storočí, pôvodom, vraj, Škót, 
čo vtedy znamenalo Irčan. 

104 Berengarius Tourský, scholastik v XI. storočí, po-
pieral transsubstanciáciu. " 

105 Milton John (1608—1674), jeden z najslávnejších 
"anglických básnikov, reprezentant náboženského purita-
nizmu v literatúre aj v politike. Napísal epos Stratený 
raj, 1 yricko-epické básne Ľ Allegro, 11 Penseroso, elé-
giu Lycidas, sonety; v próze: Doktrína a disciplína roz-
vodu. Areopagitika (o slobode tlače). O kráľoch a úra-
doch (kde nadržuje ľudovej strane). 

106 Paley William (1743—1805); anglický duchovný, 
nar. v Peferborough; študoval v Christ Gollege, Cam-
bridge. Arcidekan v Carlisle (1782). Uverejnil: Zásady 
morálnej a politickej filozofie. Horae Paulinae. Názor 
o zrejmostiach kresťanstva: Toto dielo mu získalo veľ-
kú vážnosť ako teologickému spisovateľovi. 

107 Johnson Samuel (1709—1784), jedna z najpopu-
lárnejších postáv, anglickej literatúry v XVIII. storočí. 
Je známy svojím Slovníkom. Sostavil Životopisy anglic-
kých básnikov. Vó -verši napísal Márnost ľudských pria-
ní; Rasselas' princ z: Ab esínie. Vydával literárny časopis. 
Bol: nazývaný' „diktátorom" v. literárnych veciach. : 
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108 Burnet Gilbert (1643—1715), angl. historik a du-
chovný, nar. v Edimburgh. Bol profesorom bohoslovia 
na uxiiverzite v Glasgow. Neskôr biskupom v Salisbury. 
Napísal Históriu reformácie, Históriu svojej vlastnej do-
by a Výklad 39 článkov, ktorý vzbudil mnoho odporu 
u duchovenstva. 

109 Kongregácia Oratória sv. Filipa Neri, založená 
svätým, ktorého meno nesie. Sv. Filip sa dlhý čas ve-
noval náboženskej práci v Ríme a r. 1558 dostal povole-
nie, aby postavil oratórium nad jednou z lodí chrámu 
sv. Hieronyma. Tu mal kázne a viedol pobožnosti. Od 
tohto oratória dostala meno kongregácia, ktorá sa shro-
máždila okolo neho. Spoločnosť nemala najprv presných 
pravidiel, ale po smrti sv. Filipa sostavil historik Baro-
nius, jeden z jeho prvých spoločníkov, ústavu spolku, 
shodnú s duchom a smernicami sv. Filipa. Oratoriáni 
sú kňazi, žijúci v spoločenstve, viazaní jednoduchými 
prísahami, ktoré môžu skončiť v ktorúkoľvek hodinu. 
Do Anglicka uviedol Oratórium Newman r. 1847. Prvý 
dom bol v Marydale pri Birminghame, neskôr v samot-
nom meste. 

110 Oratórium (lat. oratorium = z orare = modliť sa) 
je malá kaplnka alebo miestnosť, obyčajne pripojená 
k veľkému domu, užívaná pre účely súkromnej pobož-
nosti. -
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