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BEDŘICHOVI BROU-ovi,
SOCHAŘI.

Vaše poprsí, milý Brou(moje tlama v bronzu), 
jest veledílem,o němž se bude mluvlti. (Marche) 
LEON BLOY NA DLAŽBĚ! Jaká to fackal1)

Nemaje, čím bych vám zaplatil, nabízím vám 
své nepřátele, kteří sice nejsou velké ceny, avšak 
kteří jsou, zdá se, stádem velečetným. Bůh dej, 
aby výtěžek z tohoto nájemného dobytka vás 
obohatil 1

Víte, že jsem se vzdal, nepravím pouze bo
hatství, jež jest svlňstvem, avšak i touhy, bych 
již netrpěl...

Přejte jistým, že neumírám jako SAMOTÁŘ 
pronásledovaný a zoufalý, jenž se obrací vztekle 
na konec, by rozpáral několik psů dříve než 
padne...

Jedině proto, že jste zahlédl toto gesto — 
jsa sám obludou odvahy a vůle — vytvořil jste 
práci tak krásnou.

LEON BLOY 
Montmartre —1905



1) POZNÁMKA K STRANE PŘEDEŠLÉ:

Frédéric Brou vystavil v Saloné v Parili bronzové poprai Leona Bloy
a postavil je charakteristicky na dlaždici, vytrženou z ulice, čiml naznačil bídu 
človéka, jenž často bývá z bytu vyházen na dlažbu, na ulici. Slovo „Márcht“ 
jest v rukopise přeikrtnuto (jestif vénováni v originále reprodukci autografu); 
jest to narážka na Marchenolra ze Zoufalce. j. p.



Prosím, by mi odpustila ubohá prasata, — ta Jež 
chodí po čtyřech, Jež Jsou bez viny, Jež Jsou krásna, Jež 
Jsou dobrodějna, Jež Jsou u řezníků a Jež zneuctivá 
nespravedlivě lidský Jazyk.

Prosím za odpuštěni tyto pokorně bratry, že Jsem— 
z nouze obrazotvornosti nebo nedostatku slov — při
podobnil Je neuctivě kategorii zvířat smrdutých, z nichž 
nejučenější průmysl masný nedovedl by zužitkovati 
ani nejmenšiho kousku.

Ubohá milá prasata! z nichž Jelita a poctivá sla
nina tvořily potravu mého mládi, z nichž hlava se mi 
zdála v osmnácti letech nejžádoucnějši lahůdkou, a Jež 
Jste mne potěšovaly tak často šťavnatosti svých nohou 
pečených na rendlíku;

ó prasata! tak roztomilá, když vás opaří; pelikáni 
literárniho mládí; vy, Jež básnici z povinnosti mají 
opěvati pod vavříny, o něž vás olupují;

Prosím vás, odpusťte mi.

Epilog LEONA BLOY 
PŘED PRASATY.



1900

Byl Jistý virtuos, který hrál na 
svou duši jako na nadpřirozené hou
sle, a nikdy neslyšel Svět hudby tak 
bolestné....

i



Jest v našem domě prostinký obraz, který nám byl draho
cenný, jakási Kalvárie pokorných, vypůjčená ani nevím 

z kterého venkovského kostela, naivni kresba barevnými 
křídami, o níž by se myslilo, že jest dílem kteréhosi podivu
hodného dítka. Na okraji lze čisti tato slova:

Paní Johance Leona Bioy, která mi prokázala čest poho
stinství svého domu, lásku svých nejlepších péčí, když jsem 
byl nejchudší, nejnemocnější a nejopuštěnější. .. Velmi pokorně 
a uctivě oddaný s vděčností nejvroucnějši a nejhlubší.

Henry de Oroux.
1. července 1893.

A teď vizte, co jsem psal dne 22. března 1901 svému 
příteli Julienovi Leclerquovi, který zemřel o několik měsíců 
později. — Tento list byl uveřejněn bibliofilem Renatem 
Martineau v jeho brožurce: Jeden Živý a Dva mrtvi.
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... Až se uvidíme, budeme bezpochyby si míti co povídat 
o Henry de Grouxovi; snad vy mi konečně vysvětlíte, proč
se tak tajemně a obludně ke mně choval.

Hle vše, co vím.
V oplátku prvního pohostinství mnoha měsíců roku 91. 

a 02., v nichž tento nešťastník, zmíraje bídou a vážně ne
mocen, byl ošetřován u nás jako bratr a postaven znovu na 
nohy; oplátkou na druhé pohostinství toliko jednoho měsíce, 
avšak nadmíru obtížného r. 97. (byl tehdy otcem rodiny); 
v oplátku přátelství naprostého, slavného, heroického, jehož 
stopu nesou po léta všechny moje knihy, Henry dc Groux, — 
když jsme se vrátili z našeho Dánského vyhnanství, a když 
jsme byli takřka v troskách, — vyhódil nás za dvéře ze svého 
domu po čtyřikrát 24hodinovém pobytu do čiré noci, — vy
sloviv mi téhož rána osvědčení nejstálejšího a nejpevnějšího 
přátelství — aniž by se přesvědčil, mužeme-li zaplatili hotel, 
bez známé pohnutky, bez jakéhokoliv vysvětlení. To bez ohledu 
na nebezpečí, že z toho úlekem zemrou naše ubohá děvčátka, 
spící, protože nic nevěstilo tuto pohromu. Chtěl se nás prostě 
zbaviti...

Když se ho vyptávám, odpovídá tajemně, že vím, co 
jsem mu učinil, a že on nemá čeho říci. Přirozeně posluchač 
uchystá se k domněnkám o všemožných hanebnostech. Nevzdav 
se nikdy statečnosti svých citů nebo svých myšlenek, mám za 
to, že přátelství takové a tolikaleté nesmí býti přerušeno bez 
prohlášené pohnutky a že nesmíme odsoudili aniž opustili 
někoho, když mu nesdělíme proč, — ač máme-li varlata.

Z prvu bolestně jsem krvácel, potom hojivé opovržení 
se dostavilo. Dnes tento člověk jest pro mne mrtvolou.

Myslím, že jest dokonale slušno na tom zfistati. Rovněž 
nemám odvahy, bych s hněvem a hořkostí protahoval své 
sezení u ^tola hostiny bratrské lásky, která byla sežrána ne
čistými zvířaty................................................................................



ČERVENEC

14. — Po nesmírné únavě naše usídlení skončeno. Mohu
se konečně posaditi a znovu se dáti do svého ubohého 
psaní. Pět neděl uplynulo od našeho návratu do Francie, 
a neuchoval jsem — jak právě jste viděli — než jednu cel
kovou vzpomínku. Což na tom? Do vzdálenosti několika 
let jisté události, o nichž jsme myslili, že jsou důležité, ztrá
cejí veškerou moc na duši, nevzbuzuji již chvění v paměti. 
Zpozoroval jsem to, když jsem pořádal ty dva svazky, které 
tomuto předcházely. Psáti každého dne, co se pozoruje ve 
viditelnu a v neviditelnu, jaká bída a jak málo lze vybratí 
z tolika stránek I

Úhrnem naše modlitby v Dánsku byly vyslyšeny. Žádal 
jsem Boha, by mne z tohoto království vysvobodil bez trýzně, 
beze zmatku, bez truchlosti. Nebýti velkého úleku, který nám 
způsobil Henry de Oroux v noci ze dne 18. na 19. června 
— noc Waterlooská I — a hořkosti svrchované, která násle
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dovala, nebyli bychom cítili než sladkost a láskyplnost jeho 
Ruky. Jest pravda, že naše srdce byla připravena ode dávna 
na toto hoře prozřetelnostni, které bylo podivuhodné. Kte
rému nebezpečí neunikli jsme oné noci, a kterak záhodno 
bylo, bychom utekli! Ba de Oroux ani neodpověděl na mi
losrdný list mé ženy, kterou tak vážně a tak bídně urazil. 
Pán Náš smilujž se nad ním.

Vše ostatní však jest zázračné. Naše,cesta tak snadna; tě
šíme se každodenní podpoře mladé dívky, která se s námi vypra
vila z Dánska, by se pobavila, a která již sdílela s námi jednu 
z nejfantastičtějších útrap; nalézáme hezký dům u Těch-Dole, 
předměstí to v Prasečím na Marně, čtyřicet kilometrů od Paříže, 
a ještě podivuhodněji nalézáme vydavatele pro neuvěřitelný 
pamflet Obviňuju se... Co vím ještě? A kolik věcí, kterých 
nemohu viděti! Vrchol štěstí, 14. červenec jest zde neurážlivý.

15. — Přijata klidně zpráva o smrti starého pitomce,
kterému jsem se silně podivoval ve svém mládl.

19. — Pout do kostela Těch-Dole. Hodina cesty. Jsme
uchváceni zvěděvše, že tato farnost chová, nebo snad chová 
od věků nepamětných Hlavu svaté Veroniky, na neštěstí ne
viditelnou a neověřitelnou v hloubce kterési zazděné krypty. 
Rádi tomu věříme, aby bylo v našem životě poněkud více 
krásy. Skoro abychom věřili, že jsme byli zde očekáváni. 
Farář tohoto lůna církevního, které jest naší farností, nevyhlíží, 
jakoby pochyboval o jsoucnosti Boží. Dozvěděl jsem se od 
té doby, že jest to pozoruhodný případ v dlecesi Meaux-ské.

22. — Jistému Naundorffistovi, který nemiloval mé knihy
o Ludvíku XVII.:
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Milý příteli. Jest to pravda, proč bych vám to nesvěřil? 
Domníval jsem se, že, nespokojen se mnou z neznámých dů
vodů, rozhodl jste se považovati mne pro příště za člověka 
tohoto světa — což pro křesťana mého druhu jest potupa nej- 
vyššf, poníženi, nad něž už není. Odpusťte mi, jestli se mi 
nedostávalo spravedlnosti, avšak vaše mlčeni po tolik neděl 
a v takových okolnostech zdálo se mi tvrdým . ..

Zajisté, musel jsem napsat! svou myšlenku, bych, libě se Bohu, 
sám sobě se líbil, aniž bych dbal jaké „různosti mínění*, a vy jste 
to ušlechtile pochopil. Nesmí se nikdy žádati na Leonu Bloy, at 
v kterémkoliv případě, aby se zdálo, že ctí to, čím opovrhuje.

Nicméně nejsem nerozuma a není spravedlivo říci, že „ani 
přátelům takovým jako vám a Fricdrichsovi nepodařilo se do
cílit! toho, bych změnil jen jediné slovo*. Jaká nesprávnost!

Friedrichs mi poslal seznam dosti dlouhý malých oprav, 
o nichž soudil, že jsou nevyhnutelný historicky, a já jsem se ne
rozpakoval učinili dle jeho rady jako žák velmi učenlivý. Kdyby
ml byl navrhoval změny řádu filosofického nebo theologického,
byl bych velmi jistě a velmi hbitě poslal ho k ďasu, o tom
nepochybujte. Avšak takto, v oboru Ludvíka XVII. viděl jsem
v něm svého mistra a byl bych hlupák, kdybych ho ne
poslechl. K vůli vám učinil jsem trochu více. Učinil jsem to,
čeho nikdo ode mne nedosáhl, ústupky literární. Friedrichs
mi označil mnoho věci, jež vás mrzely. Myslím, že jste měl
ve většině pravdu. Ve společnosti bez velkosti a bez síly, totiž
hluboce pokrytecké, slova mají krajní důležitost. Jest to hi
storie sluhů, stavšich se pány. Nuže, chtěl jsem aby moje kniha
mohla být! čtena i chudými, totiž lidmi světským^ a učinil
jsem změny, kterých jste na mne požadoval. Nelituju než jediné
chyby na stránce 137, v řádce 8. — „špatné místo*, kde má
se nahradit! slovem „bördel*, — ústupek, kteréhojsem nedovedl
vám odepřít!, a z něhož, přiznávám se, nemohu se potěšiti.

Jiná věc. Pravíte, že „tato kniha tížila moje bedra*, což 
jest pravda, z důvodů dosti povýšených, myslím, vyjádřených 
v kapitole XIII. Avšak vy pravíte, že jsem ji psal „ve vysíle- 
nosti*, totiž v pocitech otrockých, jak se koná robota. Nuže,



J 6^_____________ ČTYŘI LĚTA ZAJETI V PRASEČÍM NA MARNĚ

|
; právě opak jest pravdou. Mám svědka, kterého neodmrštíte 

jako podezřelého. Moje žena ať řekne, že největší část byla 
stržena ve dvou měsících, v záchvatu nadšeni.

Pravíte, že „přední kapitoly jsou vyšší posledních kapitol“, 
■i Toť možno, avšak nemyslím. Jsou jiné. Kdybych byl uchoval tón

čtyř prvních, moje kniha by byla k četbě nevhodná. Ani bych 
se byl k vlastnímu obsahu knihy nedostal. Doufal jsem, že 
„Vévodkyně Kajn“ a „Halali posledního Krále“ vám se líbily, 
neboť jsem o sobě myslil, že jsem umělec, píše ony stránky, 
a zakoušel jsem neobyčejný rozruch duševní. Avšak vy jste 
člověk světa, tof népřekonatelno.

Jsem nadšen naším farářem. Dlužno vrátiti se z Koldinga, 
by se ocenil farář, schopný výroku, že přítomnost křesťanské 
rodiny jest požehnáním jeho farnosti.

30. — Rozprávka o svaté Veronice s tímto pastýřem.
Praví mi, že vidí v ní hrdinský příklad proti lidské cti. 
Mínění všední, seminaristní, které možno koupiti v každém 
krámě s devocionáliemi. Odpovídám mu, že krása této Svě
tice jest neporovnatelněji vyšší a hlubší. Objevuje se ve 
středu Umučeni, by čest prokázala Kněžství, by uctila nej- 
vyšší Pontifikát, všeobecně uplvaný, a Tvář, která nahání 

i strachu a za niž se hanbi lidské pokolení. Důsledně dle této 
ideje, myslím, bylo by žádoucno, aby některý velenábožný 
církevník založil nějaké dílo, nesoucí jméno svaté Veroniky 
s ohledem na časnou a nadpřirozenou pomoc kněžím.



SRPEN

2. — Návrat bídy. Začínali jsme zapomínati na tuto
starou společnici asi ode dvou měsíců, kdy se zdálo, jakoby 
se od nás vzdalovala.

3. — Bylo také na čase, aby něco hořkosti nám bylo
připraveno naším farářem. Hrozilo nám nebezpečí, že půjde 
vše příliš krásně. Hle, kterak dnes slouží svou mši s hbitostí, 
s rychlostí nepochopitelnou, neslýchanou. Nemožno jej sle- 
dováti, dělej co dělej. Hluboce zarmoucen a rozrušen napsal 
jsem mu list, který přijal velmi špatně.

4. — Druhý list témuž:

Milý faráři. Moje žena mi sděluje, že můj list vás urazil. 
Úžas a hoře pro mne. Předpokládaje o vás, že jste na cestě 
svátých a klamaje se, běda! o několik století, myslil jsem, že 
prostě přijdete, rozplývaje se v slzách, a že mne stisknete 
do svých paží, řka mi jako podivuhodný Jan Tauler jistému 
lajkovi, který ho obviňoval způsobem nekonečně tvrdším a váž
nějším : — „Zdá se mi, že se mi stává v tomto okamžiku jako
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se přihodilo Samaritánce u studně. Tys mi vyjevil všechny 
moje chyby, můj synu, pravil jsi mi, co jsem měl v sobě nej* 
skrytějšího. Kdo tě asi o tom poučil? Bůh to jest, o tom 
jsem ujištěn ..." Proč a kterak mohl jste býti rozmrzen na 
důtku tak lehkou jediného z vašich farníků, který bdi nad 
tím, by jeho pastýř byl SVĚTEC? . .. Usoudil jste, že můj 
dopis jest urážlivý, běda! místo abyste viděl truchlost veliké 
lásky a úsilí přátelství zcela mužného . .. Domníval jste se, že 
jsem viděl ve vás špatného kněze. Kterak mne málo znáte! 
Kdybych byl tak myslil, byl bych k vám mluvil jiným tónem, 
ba byl bych mluvil Církvi, jak jest psáno v Evangeliu. Myslil 
jsem toliko, že jste si osvojil špatný zvyk a cítil jsem, že 
bylo mou povinnosti vás uvědomiti.. •

Vzpomeňte si na to, co jste mi tvrdil s takovou silou, 
řka, že jste se mnou, odhódlaně „s očima přimhouřenýma*1, 
a ku podivu, kterak na první slovo, jímž se vás osobné do* 
týkám, odlučujete se ode mne! ...

Proč byste se nepokusil mne vyslechnout a mně uvěřit? 
Mám málo přátel, neboť jsem vždy řekl všem pravdy, které 
se zdály nesnesitelnými a bez lásky. Svatý Filip Nerejský, 
jehož mše trvala celé ráno, a drsný svátý Ignác, který koupal 
svou duši tři čtvrtě hodiny v modlitbách kanónu, byli by se 
věšeli na paty pobudy, který by jim býval řekl: „Vy mne po* 
horšujete*. Kdo vám pověděl, milý faráři, že jsem vám nebyl 
poslán, ač velmi nehoden ř...

List Charles Morice, který mi ohlašuje svůj obdiv, avšak 
který okázale mne přesvědčiti hledí o tom, co vím; že mne 
totiž nemiluje. Budu se z toho potěšovati, jak dovedu 1 
V nejhorším případě vrhnu se na chlast

5. — Udobření s farářem Tam-Těch-Dole, pobouřeným
předevčírem, avšak dnes odevzdaným do osudu, a který slouži 
svou mši jako malý světec«

11. — Potkáváme skoro každý den jdouce do kostela,
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ženatého kněze. Zdá se, že tento nešťastník není odpadlíkem, 
což jest nesnadno pochopití. Smilstvo kněžské, obludné již 
tím, že zahrnuje theologicky cizoložství, krvesmilství a svato
krádež, nepřivádi nutně odpad. Avšak kněz dožadující se 
na občanském zákonníku, by stvrdil jeho hanebnosti, jest 
nucen vše přetnouti, vše zničili. Tento, o němž mluvím, 
pláče prý nad svou zbabělostí. Neznám nic tragičtějšího, 
nic tajemnějšího nad tyto slzy, jež Anna Kateřina Emmeri- 
chova viděla padati jako kapky ohnivé do studnic věčných.

Jiný kněz, který není ženat leda s penězy, avšak způ
sobem, který se zdá nerozlučitelný, příkladný farář Tam- 
Těch-Nahoře, sousední to farnosti, poskytuje mi podívanou 
na pastýře, jenž se rozhodl, že nesvede ni na jedinou ovci 
byt sebe menši odnož z hojného pramene, v němž se napájí.

Co jest náhoda? Jest to moderní jméno Ducha Svatého.
Co jest všeobecné hlasovací právo? Jest to volba otce 

rodiny ditkami.
14. — Znovu se chápu Dvanácti Dívek Eugena Oras- 

seta, totiž dvanáctí, měsíci, básní to v próse, inspirovaných 
jeho podivuhodnou sérii zodiakální a z nichž tři první byly 
napsány r. 96. Nevím, zda jest možno porozuměti jim, ne- 
nl-li před zraky podivuhodných kreseb v barvách, o jejichž 
doprovod jsem se vynasnažil. [Poněvadž nemohl jsem až do 
tohoto dne nalézti vydavatele dosti bohatého nebo dosti inte
ligentního, by se pokusil o tuto dvojnásobnou publikaci, chci 
vložiti sem prozatímně svoje nešťastné básně, z nichž poslední 
dokončena byla 12. září téhož roku 1900. Mercure de France 
je uveřejnil bez kreseb ve svém čísle listopadovém 1903.]
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Velkému malíři 
Eugenu Orassetovi.

Komu vlnovatl tyto básni, ne-li vám, který jste je inspiroval, 
můj přemilý příteli? Bude o tom my sieti, co kdo bude chtiti, samo 
sebou se rozumi. Stačí mi, když vás na hodinku tim zabavím.

Podivuhodné Jste pochopil, že váš Zvířetník nebylo mi možno 
pojati a vykládati jinak než ve smyslu Kalendáře Svatých, katolického, 
apoštolského, římského.

Bylo by neslýcháno, bych vyjádřil ať při čemkoliv špinavé my
šlenky tohoto světa a prosím vás, byste odepřel jakéhokoliv vysvětleni 
pitomcům.

Váš
LEON BLOY.

Říjen, 1900.

LEDEN

To mně jámu ryješ, dobrotivá dívko? Jestli tomu tak 
pospěš si, nebot se mi zdá, že jsem tak mrtev jako pohřbený 
rok, že zapáchám již jako Lazar, a moje netrpělivost napjata 
jest do nejvyšší míry, jen jít očekávat Vzkříšení do lože svátých.

Neboj se, že vykopeš příliš prostornou. Nezapomínej, že 
jest třeba, bych se do něho položil se svou chudobou, která 
jest tak veliká a která se bez ustání obrací.

Místo se mi velmi líbí, krásná zahradničko. Miluju tuto 
cesmínu, která mne, nesymbolisuje špatně se svým tvrdým 
dřevem, svými drsnými listy a svými plody barvy ohnivé. Její 
jehličí zastraší poutnické sentimentálnosti, smuteční žvatlavost, 
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oddanosti nad rakví, a její stín příliš spořivý chrániti bude do* 
statečně spánek Žebráka Nevděčníka.

Bezpochyby jest to tvůj úřad a tvůj osud připravovali ná
ležitě hroby. Od doby tvé Matky, která způsobila v jednom 
okamžiku konečkem svého prstu Infantky Boží, že všechny 
plody se stromů Ráje spadaly, jest skoro bez příkladu, by ně
která žena nehloubila ve své zahradě propastky, do níž by 
pohřbila některého nešťastníka. Není-liž pravda, milé dítě, že 
mi udělíš přednost? Vyptej se jen, chceš-li, všech tchořů. 
Řeknóu ti, že není mrchy, která by se mi rovnala, a že nic 
není tak naléhavého jako mne zahrabati.

Potom jest tu tvoje studnice z neprůsvitného křišťálu, 
se svými namrzlými rampouchy, které jsi jistě zledovatěla 
svými vzdechy milostnými. Jitření a var mých útrob je snad 
rozmrazí. Buď pokojná, moje hezká rusovlásko, nebudu hostem 
neužitečným. Tvoje okrouhlé pažity budou zelenější a jemný 
písek tvých skrovných alejí stane se bledším. Zimostráz tvých 
záhonkových obrub nebude zoufali již nad tím, že není po
žehnán v některou neděli Kvetoucích Velikonoc ve farním kostele, 
který neví jistotně o tvém žlutém šátku nákrčním a o tvé kašta
nově zbarvené sukni vesničanky, navyklé pracovali ve Svatý 
ten Den. Ta okoličnatá květina, která rozkládá se jako truchlivý 
slunečník, a již pozoruju za vodojemem, pozná konečně slávu 
cedrů; tvůj buk s bledým pněm, tvoje štěpnice zdivočelé, tá
hnoucí se až ke skleníku, v němž skrýváš svoje zimomřivé 
květiny, odsouzené k tomu, by zemřely nostalgii na nečistých 
ňadrech našich panen — všichni tito tvorové, zarmoucení tím, 
že cítí, že jsi nejedla dnes Těla svého Boha, přijmou z mé 
kostry lektvar, který zabráni jejich melancholii.

Zároveň i ty, rozrývačko neústupná — a až do této ho
diny fantomatická — illusomi půdy, kterou hniloba sta milionů 
živých obrazů Páně přepodstatnila, vztýčíš se v postoj po
někud více než lidský, jakmile, zatáhnuvši mne do této vlasti, 
dovtípíš se, že máš pod svýma zvířecíma nohama chudobu, 
ano, opravdu, samu Chudobu, neb aspoň její dokonalý obraz, 
který jest dokonale božský, to mi věř.
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Nuže! libé hovádko, pospěš si a vykopej svou jámu. Oka
mžik jest dobrý. Jsem plný zasvěcených hostií, plný žalmův 
a pokání, plný něhy a hanby, a vzklíčím pro tebe.

ÚNOR
Hnusí se mi lato zběsilost ořezávati ubohé stromy, melan

cholické stromy, jež se nemohou brániti a jež by hnaly své 
ratolesti do všech, směru, jichž větve otevřely by tak dobře 
brány a okna domů a rozvrátily by jako ruka velepevná vše
chny zdi zahrad, v nichž se_ ohrazuje ropucha nepopěrného 
egoismu zahradníků.

Avšak kdo pomýšlí na zajetí těchto zajatců lidského La
bužnícki? Katané Kristovi, kteří by měli se považovat! za šťastné, 
kdyby mohli dřepěti v červí havěti, pějíce přečisté hymny a po
jídajíce nejhořčejší kořínky květin náhrobních, vynalezli mrza
čení těchto tvorů neošklivých, by je přinutili vlévati jejich pod
statu do plodů tak líbezných, že člověk div neumře jejich vůní.

Překvapující obrazy oněch Mučedníků, jež oklešfovali na 
jatkách křesťanských, by zplodili ve svých trýzních rozkoš Církve. 
Také nevidí-liž se, jak se kroutí, ubožáci, jak se křečovitě sví
její a vzlykají pod svou korou, která puká, jak jsou znetvořeni 
a žalostni!

Myslím, že druhdy před katastrofou člověka, — jest tomu 
hrozně věků — stromové dělali, co chtěli, že se procházeli 
dobrotivě v nevýslovné Zahradě před očima nevinného Párku, 
by mu ušetřili únavy cestováni pod jejich rašením. Později ně- 
kteří vznešení slepci, kteří sami sobě vyrvali oči, by je vrhli t 
na dno studnic Rajských, viděli velmi zřetelně stromy všech | 
druhů a všech časů, kterak přibíhají z končin země — spěchajíce i 

? kolem lidí nevidomých, kteří myslili, že sami jdou kolem nich 
— k Hoře jediné a zázračné: — Budu to já, Panel říkali 

| tehdy, budu to já? |
í Zajisté, \ hle, hezounká osůbka, by probrala větvoví tohoto l
? celibátnika, z jehož ohavné kostry hrušně bezútěšné dostávám | 
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laskominy víc než hořké. Tato dívka únorová nevyhlížl jakoby 
život ji soužil a odlesk nůžek v jejich očích plných pozornosti 
stačí hojně, tuším, jejím kontemplativním instinktům.

Ať se má však na pozoru. Strašno jest býti v zahradě doko
nale zavřené, do níž žádný chudý nemá práva vstoupiti. Třesu 
se věru, že tato špičatá větev, kterou se strojí uříznouti, vskočí 
jí do tváře, a propíchne ji oko a vnikne do jejího mozku, až 
do jejího mozečku, kam nebyly bezpochyby nikdy připuštěny 
žebrající myšlenky o nebi.

Neboť žádného stromu neznáme, nadtož některého člověka. 
Jest jeden, který jest nesmrtelný a jehož historie jest nekonečně 
slavná, avšak Cherubínem strašlivým tak dobře skrývaný, že 
Bůh sám ví, kde se nalézá. Nuže, povždy odstrašuje, když 
vidíme ženu, ana vztahuje ruku na strom, a který anděl temnot 
by se odvážil říci, že tento strom, právě proto, že vyhlíží tak 
nešťastně, není onen, který byl pojmenován Dřevem vědění 
Dobrého a Zlého, kolem něhož se ovinuje starý Had?

BŘEZEN

Na obě kolenal osévačko, na obě kolena! jsi-li schopna 
srozuměti, co děláš. Jednoho kolena není dosti. Neboť pravím 
ti, na mou věru, jakmile se něco seje, to Bůh tudy jde! . . . 
Něco, dobře mi rozumíš, totiž buď to cokoliv.

I když předpokládám — rád to připouštím — že tvoje 
zrnka byla koupena v krámě démonově a že jsi rozsela Mor, 
Hlad, Blud, Zkázu, Hrůzu, půjde právě tak tudy, a bude třeba 
tím více pokleknout!. To Bůh tudy jde, pravím ti to.

Ten z jeho Apoštolů, který se chlubil, že umí sázeti, a 
kterého vyobrazujeme s mečem, psal jednoho dne smilným 
Řekům, že jest pouze trojí způsob setby: v hnilobě, v ponížení 
a v slabosti; proto tedy totó držení těla ti jedině sluší. Protože 
v moci Páně pouze jest zúrodňovati život nebo smrt, jen 
před ním pracuješ a on patří na tě v strašlivém mlčení.
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Konečně jest možno, že nemyslíš síti něco jiného než 
květiny. Pohovoříme si o tom později, až se dostaví doba 
květin. Pro tento okamžik jsme pouze v měsíci březnu, vý- 
ročnici to Stvoření světa. Dála se tehdy před věky a věky setba 
sluncí a plazův, o nichž si nedovedeš učiniti ani představy. 
Tvoje hezká hlava se žlutými vlasy rozskočila by se, jen když by 
o tom slyšela mluviti. Potom, když hemživého tvorstva bylo
do sytá, objevil se Člověk, který jest současně globem světla a
zvířetem, jež se plazí. Ten měl býti Osévačem po výtce a ne
vidím zcela dobře, proč jsi zaujala jeho místo.

Kdybys aspotí sela za noci bez luny, jako činí čarodějnice, 
byla by vyhlídka, že černé květy nebo zeliny temnot, úděsně 
požehnané inkubami chaosu, dále za denního světla sníti budou 
sen nespravedlnosti a zpronevěry, který jest ve tvé duši. Avšak 
vidím tě ve světlé zahradě s alejemi zelenými a hlubokými, kde 
svěží vánek Neděle Laetare podněcuje již starost zamilovaných 
ptáčat. Ah! nikoliv, na mou věru, nevíš ani, co činíš, tof nad 
míru zřejmo.

Nikdy jsi sobě na příklad neřekla, že semínkáři jsou kramáři 
Tajemství a že nemůžeme nikdy býti jisti, co prodávají. Nuže, 
poslyš. Málo záleží na tom, že chceš síti levkoje nebo dýně, 
avšak jest jedno Zrnko zázračné, nic než jediné zrnko, nej* 
menší ze všech, praví Evangelium, které jest nevyzpytným 
podobenstvím Království Nebes a neskonale přesným měřítkem 
Viry, Právě odtud bezpochyby — pravím ti to mimochodem 
— óna pověstná pýcha prodavačů hořčice, neboť toto semínko 
jest obyčejným zrnkem hořčičným.

Obyčejným, nikoliv však lecjakým, protože Parabola ta 
označuje pouze Jediné, jež státi se má krajně jedinečným 
kolosem, do něhož uchýlí se všichni ptáci. Co bys řekla, 
kdyby ve tvém pouzdře nebo ve tvých balíčcích, nad nimiž 
tmu, skrývalo se hrozné semínko tohoto obra a kdyby bujně 
vyhnal do větví v jedné minutě — jak sluší zázračným vege
tacím — a kdyby, spožíravši tvoje květiny, tvoje záhonky, tvoje 
aleje a tvoje houští, zapustilo svůj nejdelší kořen do tvého srdce?



DVANÁCT DÍVEK EUOENA ORASSETA 75

DUBEN

Toť měsíc Velikonocí, měsíc stromů kvetoucích, měsíc sa- 
sanek, blatouchů a pryskyřníkú a nyjících mladistvých tužeb 
a mdlob. Druhdy před třiceti nebo čtyřiceti lety válel jsem se 
na něžné trávě, říjeje po Nekonečnu. Od té doby nenalezl 
jsem v plochém světě zevnějším nic cennějšího. Mont Blanc 
zjevil se mi provrtán a znechutil jsem si oceány, které každý 
pitomec může překročili.

Pozemský Ráj, ztracený Eden, jehož zase dosíci usiluje 
každá lidská bytost, nemohu jinak pochopiti než takto: louka 
Zvěstování plná pampelišek a pryskyřníkú pod přepokornými 
jabloněmi, které se podobají Zpovědníkům a jichž větve ob* 
těžkané kalíšky květů jakoby zemi líbaly.

Pokud tebe se týká, Rusalko přesladká, která mne roz* 
rušuješ, přiznávám se k tomu, v této krajině rozkošné, dovol, 
abych ti vyprávěl příběh, který mi připomínáš, milou událost 
starých dob. Pochopíš, samo sebou se rozumí, co dovedeš, 
jako dívka na potkání, avšak toť nahodilost bez zájmu. Snažím 
se zvláště zalíbiti se své duši, která jest v mých očích Kráskou 
světa.

Jistá světice ztratila se v lese. Noc kvapem se přibližovala, 
vše strašilo. Tu modlila se s velikou věrou, jako bys ty snad 
prosila, kdyby tě otec byl naučil modliti — vzývajíc hbité 
Anděle o pomoc. Ihned se objevila studnice u jejích nohou, 
a z ní vyvinul se potůček barvy nebeského blankytu, který 
ji zavedl k její poustevně. Takový jest celý můj příběh. Není 
dlouhý, avšak líbí se neobyčejně mé duši, ještě jednou, a právě 
roztomilá tato řeka mne naň upamatovala.

Nuže, když ti povídám o své duši, ó Rusalko, jsi schopna 
mi porozuměti? Dovedla bys alespoň tušiti ono bláznovství 
Umučení Pána Ježíše, jež nepřestává tryskali, křičeli a vzlykat! 
ve mně, když není znehybněno hrozným spánkem?

Duše moje nedovedla by jako ty sníti stojíc pod těmito 
stromy a v těchto květinách. Hladoví po Nekonečnu, pravím ti
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to. Trápena jest zběsilou žízni po věcech, kterých nemožno 
viděti a které tolik existují, že se z nich umírá.

Kdyby tě předhodili živou této obludě s celým tvým rájem, 
neukojila bys jí ani na hodinku. Každého rána jest jí třeba 
jisti Boha a shroucení světů.

Poslyš mne. Tato voda tak čistá, která protéká tvou 
krásnou lučinou a která jest bezpochyby neznámým přítokem 
nesmírného Proudu Slzí Eviných, jehož katarakty jsou v nebi; 
kdybys chtěla s ní jiti, s touto vodou roztomilou, jak učinila 
panna mé legendy; kdo ví, ó Rusalko, obsypaná kvítím uprostřed 
květů; — kdybys chtěla jen poněkud s ní jiti... kdož ví, zda 
bys nepřišla brzy, zatím co všechny tvoje stromy by zmizely, 
k svému pravému příbytku, k svému strašnému domu mladé 
dívky bez Boha, na zvápněný břeh nějakého Orinoka krve, 
ozářeného rozzuřenými hvězdami?

KVĚTEN

Hle pátá dívka, zjevně rozhodnuta unaviti se pokud možno 
nejméně. Nestojí ani neklečí, ani na jednom koleně. Postoj 
k rozjímáni a držení těla k modlitbě jest ti stejně neznámo. 
Zcela pitomě sedí na zahradní lavici jako služka oné Junony 
vznešené, jejíž kravské oči vřezaly se do dobrého Homéra pro 
celé trvání věků.

Záhubně nakloněna, trhá nedbale velké kosatce barvy 
Umučeni, které v brzku svadnou v jejím košíku. Neučinila by 
lépe, kdyby je nechala na jejích lodyhách, vedle těchto zvonků 
a této kaliny, nedaleko tohoto mladého kaštanu, který týči svá 
jehlancová květenstvi v slávě byzantinského soumraku?

Zdá se mi, že nevíš dosti dobře, co činíš, moje sladké 
dítě. Posloucháš prostě, tak se domýšlím, pudu zkázy, 
který jest v tobě. Nevidím, že bys, kouzelnice s vlasy rudými, 
přinášela tyto krásné rostliny Marii do kostela své farnosti. 
Ba víš skutečně, kdo jest Maria, Panna přečistá a strašlivá,
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o níž jest psáno, že „Smáti se bude v Den Poslední“? Nikoliv,
není-liž pravda? Myslíš jako kde kdo, jestli to se nazývá my
slili, že měsíc této Královny jest k tvému ozdobení, k okrase
tvého oltáře, tvých oltářů, ó nešťastnice! I upadla bys v strnutí,
z něhož bys nikdy nevyšla, kdyby se ti řeklo, že bude ti brzy,
snad i dříve než zazvoní první nešpory Svatodušního Hodu,
slôžiti účet ze všeho toho Duchu Svatému. Hle již, kterak se
choulí v kouli ohnivou, aby padla na tebe . . .

Myslíš tedy, že bude trvati stále tato bezbožná fraška 
slávy mladých světských děvčat, před nimiž by couvli aligátoři, 
kdyby jejich vnitřek byl ukázán těmto plazům?

Jest jistý hlas, který všichni uslyší, jakmile ostatní hlasy 
se odmlčí. Jest to Hlas Utěšitele, Chotě Neposkvrněné, samé 
Lásky, a nikdy nebylo a nebude hlasu tak strašného. Nevím, 
co tobě řekne. Avšak tehdy čas milosrdenství pomine a ihned 
jej pocítíš, až zasáhne květiny. Tvoje zděšení sežere tě jako 
drak, a Hvězda jitřní zazvučí smíchem v hloubce nebes!

ČERVEN

Hle, ty stojíš, aspoň ty, Antoinetto-Baptistinko, jiná vra
žednice květin! Jestli tebe zasáhnou, budeš míti proč padnouti. 
Avšak tys tak mladá! Sotva patnáctiletá, není-liž pravda? Příliš 
záhy vraždíš ubohé duše. Ostatně, kdož ví? Snad je proto 
trháš, abys oškubávala jejich lístky v procesí s Velebnou Svá
tostí. Tomu raději bych věřil . . .

Jsi ostatně příliš špatně vystrojená, než abys měla my
šlenky ošklivé, myšlenky modly, a tvoje gesto Evy, tak doufám, 
nebude příležitostí žádné katastrofy.

Moje blahovolnost jest dnes taková, že i třešně, která jest 
za tebou, ó Petruško-Pavlinko, málo mne rozrušuje, ačkoliv 
vím, že byla druhdy přinesena z Východu křižáky, v téže době 
jako malomocenství a ogivální stavitelství.
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Avšak Matka Boži jest jmenována Ruží tajemnou, toho 
by bylo třeba dbáti. Jest tak nebezpečno dotýkat! se věcí, 
jež jsou symbolické!

Stvoření květin jest tak dokonale nepochopitelno jako 
stvoření světu. Avšak když Adam pojmenoval jmény všechna 
zvířata, jak jest psáno v Knize, ncvidí-liž se, že jistě pojme
noval dodatkem i květiny? Kdo by mohl vysloviti extatické chvění 
tohoto Otce všech Proroku, když měl stanovití tak navždy 
podstatu Té z těchto podivuhodných tvorů, která měla býti 
pro věčné časy věrným obrazem Kalichu Spasení!

Nejkrásnější růžový keř na celé zemi jest v Assisi. Jest 
to ten, v němž se válel zcela nah svátý František, by odstrašil 
zloducha. Tento zázračný růžový keř jest stár sedm století, 
a každého roku jeho listy rodí se postříkány krví Serafického. 
Tvůj růžový keř, ubožačko, jest jiného druhu. Domýšlím se 
ostatně, že krev kohokoliv na jeho listech by tě poděsila. 
Mladé dívky mají málo nadšení k heroům, dávajíce přednost 
mnohem více muflům. Ba neví ani, co to Světci jsou.

Růže, které ty trháš, jsou přese vše tolik viditelnými 
vzory Růže s pestíky bolesti, z níž prýští Pramen Krve, řinoucí 
se na tebe skoro dva tisíce let. Jen dej pozor, abys si ne- 
propíchla svoje hezounké prstíky, neboř není nic podobnějšího 
Trnové Koruně nežli keř růží.

Právě tak si představuju klanění hodnou hlavu Ježíšovu 
na Gabbatha, totiž na vrcholícím místě Umučení, jakmile sto 
tisíc židů zoufale křičelo, aby ho ukřižovali, a když jeho 
Matka vybavovala mu všemi pory, — keř růží!

ČERVENEC
Ah! ano, zajisté! co se děje s chudými? Kde pak jsou? 

Nejen že nevidím jich, avšak nepozorujú nijakého předmětu, 
který by mi je připomínal.

Od nějaké doby nepotkávám než ženy neobyčejně oděné, 
které se procházejí nebo jako přimraženy stojí v krásných 
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zahradách. Ani jeden z těch roztomilých rozedraných nuzáků, 
z těch drahých hladem zmírajících; kteří vkládají trochu slávy 
do krajin, a kteří potěšují z odstrašujícího smradu domácích 
pánů.

Vizte tuto vznešenou dámu, která má na svém modrém 
šatu znamení lva, jakoby chtěla vše sežrati. Nemám ni nej- 
menší chuti říci jí nejmenšího slova. Příliš dlouho již plýtvám 
řečmi k těmto nízkým tvorům, již by mne pokoušeli k pro
jevům o jejich ctihodnosti, kdybych je viděl bez haléře. Tato 
nemá mne zapotřebí, toť jisto. Jest ostatně velmi zaměstnána 
a neudělila by mi žádné pozornosti. Zalévá liiije skvělejší než 
Šalomoun, ačkoliv nepracují, aniž předou.

Právě proto pečuje o ně předpokládajíc, že ji symbolisují, 
ji, zahálčivou, povalečnou ženu a otcovražednici, která dává 
na své útraty křižovati sladkého Spasitele každého rána, a která 
nemá ani tolik síly, by povstala s lůžka a šla se podívat na 
jeho umírání.

Zapomíná nebo nechce věděti, že tytéž květiny vyjadřují 
velmi obzvláštně čistotu, která může slušeti několika bosákům, 
avšak o níž uznati dlužno, že jest neslučitelná s povinnostmi 
tohoto světa.

Zalila již ony nádherné máky, které pozoruju za ní? Ať 
to jsou máky spánku nebo máky smrti, zdají se mi lépe sdru
ženy s touto chotí zatracence. Skvěle září na venek a zle za
páchají uvnitř. A objevuju je do nedohledna v zahradách ze 
sousedství, u jiných pašatic, které je pěstují s nemenší láskou.

— Můj Božel tebe teď se tážu. Co jsi učinil se svými chu
dými? Pane Ježíši, kde jsou? Vím z tvého Evangelia pravdi
vého, že budou vždycky, protože jest ti nemožno, ať jsi sebe 
více Synem Božím, bez nich se obejiti; protože nemůžeš býti 
hlavou bez údův a poněvadž by bylo třeba, aby všechna 
tvoje slunce zhasla v den, kdy jich již nebude.

Vím také, že právě na chudém jest vše naplniti, a myslím, 
že v tuto minutu otáčí světem na svém prstě, v některém 
brlohu.
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Milosrdný Ježíši! nedopouštěj, aby bohatci zaplavili zemi. 
Hle, den končí a noc se snáší na krajinu. Pošli nám libé 
lampy, jimiž jsou tvoji chudí, lampy pokojné a líbezné vůně, 
jež osvěcují tvůj Ráj a které tají mocí božskou všechny ručeje, 
všechny vodopády světla, všechny požáry oslnění, jichž může 
postřehnouti inteligence některého Serafína 1

SRPEN

Hle, nebe barvy dosti hrozivé, jak se mi zdá. Tato mladá 
osoba, kterou její modré stuhy připodobňují dítku Mariinu, 
neměla by se opozďovati uprostřed těchto slunečnic a v sou* 
sedství těchto zachmuřených stromů. A pak jsou tady tyto 
emblematické lekníny cudnosti, které by mohly snadno při* 
táhnouti blesk.

Měsíc srpen jest ostatně plný tajemství. I když ničeho ne- 
řekneme o svátém Petru v Okovech, ani o svátém Vavřinci, 
jest zde Proměnění, Nanebevzetí . . . Stětí. Zdá se mi, že 
tyto slavnosti jsou vyvolavateikami převratů, poslední pravdě 
podobněji než ostatní.

Avšak kdo na to myslí? Jakmile Církev skončila slavnost 
ekumenického triumfu Panny, řeklo by se, že vše, co potom 
přichází, ustupuje do pozadí, takového nesmírného úsilí to 
vyžadovalo! Sotva vidíme, jak přejde svátý Bartoloměj ve svém 
krásném, purpurovém rouše a vznešený král Masurska a Kar* 
taginy na svém loži popelném. Nikdo nespatřuje Stětí, umučení 
Člověka naprosto jediného, poslaného Bohem, by byl svědkem 
Světla a skrze něhož všichni lidé přijímají Víru.

Třesu se, když vidím ženu, ana něco nese. Byť to byl 
koš kaštanů v měsíci prosinci, jest mi nemožno nemysliti na 
Hlavu svátého Jana. Vzpomínám si, že byly dvě ženy, jež se 
přičinily, aby tato Hlava, nevýslovně požehnaná, byla odloučena 
od svého těla a že potom bylo více jiných žen, které ji vyhle
daly v hnusné stoce, plačíce láskou. Tážu se tedy, zda všechny
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ženy nejsou učiněny k tomu, by nesly tím neb oním způsobem 
Hlavu svátého Jana a zda to není jejich hluboký zákon.

Odejdi tedy, mladá dívko s modrými stuhami. Pospěš si 
a utec. Nevím, kterak Jest mi oznámeno, že mocná bouře se 
připravuje. Odejdi se svým košíkem, s tím, co jest ve tvém 
koši, ó dívenko, strachu mi nahánějící! . . . Uřízli Hlavu svá
tého Jana, by se líbili mladé divče, která se ti snad podobala, 
a hle, kterak sem pádí svátý Fiakr osobně, přivážející hrom ve 
svém voze . . .

Zachraň se, povídám ti, a bojíš-li se Boha, jdi a skryj 
se v kostele nejbližším. Učiň se zcela malou na stupních ol
táře, a modli se, jak dovedeš, za ty, kteří neznají Předchůdce, 
zatím co větry a hromy rozpoutají se nad bídným světem, 
který uřízl Hlavu svátého Jana.

ZÁŘÍ
Ještě jedna rusalka, která nese domnělé květiny. Patří na 

mne podivně, jakoby o mně myslila, že jsem její soudce. 
Běda! jak jsem málo uzpůsoben k tomu, bych v ní vzbuzoval 
strach! Zkušenost zabila ve mne podezření. Všechno jest tak 
prostřední a tak hloupé! Kde nalézti dnes skutečnou perversní 
ženu, hrdinku Balzakovu nebo Barbeye ďAurevillyho; ženu 
více méně krásnou, avšak oddanou peklu, schopnou skrývati 
k postrachu duší nějakou odstrašující relikviji pod květy!

Dekorace, dlužno to vyznati, suggeruje romantické zaní
cení. Jsme v okázalé zahradě, v místě zařízeném k procházkám 
milenek, všedním a velikolepém. Avšak ta marnivost všeho! Co 
těch slečinek zámeckých, které ztrávily třicet let za účtárenským 
stolkem mezi objednávkou a účtem, a jejichž lyrism vyčerpal 
se na formulích takovýchto: „A co ještě poroučíte, pane?“, 
nebo .Docela správně obdržela jsem váš ctěný dopis“, nebo 
.Vyhotovím na váš účet směnku takové a takové sumy a takové 
lhůty“, atd.l Lze rozumně žádati šekspírovského rozuzlení na 
takových srdcích, na takových mozcích!?
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Ať se tedy upokojí ta milá duše, uprostřed svých bledých Ji
řinek a pod svým jeřábem 1 Nebudu znovu pátrati zvědavě, co nese, 
aniž co myslí, příliš jist jsa, že nicota byla by mým nálezem.

Potom jestif hodina, kdy vše co nevidět odumře. Maria právě 
se narodila a Církev hnedle vyzdvihne Kříž. Po všem tom, čím 
jsou formy Umění a záchvěvy Poesie? Ejhle, podzim. Příroda jest 
hluboce, nevyléčitelně zastrašena. Vyjma mrtvé křesťany, klade-li 
se něco do země, děje se tak bez naděje. Byliny nepěkně působí 
na oči. Proč ženy, které jsou sotva nad květiny, uchovávaly 
by uprostřed vesměrné agónie jakýsi přelud vítězství?

Nuže, tradice básníků, která jistě má, svůj původ na dně 
Propasti, pod skvělými ztracenými Pravdami, chce naprosto, by 
triumf ženy byl v jejím tajemství. Tajemství jejích očí, tajemství 
jejích úst, tajemství jejích postojů, atd. tajemství také, tuším, 
jejích nestávajících myšlenek. Jaký soucit vyluzuje tato romance, 
i když víme tak dobře, že vše má zemříti a že vše jest mrtvo!

Avšak kdož zakouší potřebu žiti, když Matka Boží při
chází na svět, a co říci o triumfu lidském, když Kříž Spasi
telův jest vyzdvižen!

ŘÍJEN
Nech tady toho listí, moje dívko, prosím tě. Necítíš, 

že jest to rozkošná výzdoba? Byla bys snad z těch hlupaček, 
jež vidíme stále s koštětem nebo hraběma v ruce, a které 
mají o pořádku ideu tak nízkou, že jejich bedlivost vymazala 
by i božskou Krásu? Tedy k vůli tomu, bys vymetla nebo 
zničila tyto listy podivuhodné, které vyčerpávají v říjnu dvě 
třetiny palety, jsi sobě navlekla tento nádherný šat šafránový?

Nikdo, vidím to dobře, nikdy tě nenaučil, že platan jest 
dle Svatého Textu jedním z tajemných stromů, určených k tomu, 
by symbolisovaly Marii, a jeho listí udržuje nejdéle a s nej
větší skvělostí ctihodné barvy zmírajícího slunce.

Zajisté, znám málo věcí krásy tak pronikající jako jaké
koliv nastlání tohoto listí na pažitu, a sousedství nejkrás-
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nějších chrysanthem světa nepřidalo by ničeho k melancholické 
intensitě tohoto vidění.

Ještě jednou, nech tedy těchto ubohých listu.
Dovol, ať padají list za listem, až by utvořily zlaté 

stelivo Býku svátého Lukáše. Pôjdu a posadím se s chutí vedle 
tohoto roztomilého zvířete, pod svátým Františkem a svátým 
Divišem; tento nese svou hlavu amethystovou ve svých rukou 
biskupských, onen celý září stigmaty Ježíše Krista.

A jestli, opustivši svoje hrabě malé spořádané buržoy, 
svolíš a vzdálíš se v prostotě svého srdce, uvidíš snad říjnové 
Anděly Strážné, jimž byla svěřena sladká agónie přírody.

Ah! jak potřebujeme těchto andělů, když jsme chudil 
Jest to měsíc poslední lhůty před zimou, nejhroznější ze čtyř. 
Vidouce háje a nejskromnější lesy v jich oslňujícím rouše bro
kátovém, vlastníci a domácí páni mnou si ruce, pomýšlejíce 
na nesmírné trýzně duší. Říkají si, že v tom jest jejich sláva, 
protože, by je zaplatili, bude nezbytno, by nešťastní muži vyzáblí, 
by matky trpěly hladem a by malé dítky zmořeny padaly.

Malé dítky . . . zlato nebes, Jerusalem nebeský, věčná 
vlast zmučených údu Spasitelových . . K domácí páni! Ahl 
Ježíši, Radosti Andělů a Otče chudých, slituj se nad námi!

LISTOPAD

Konečně! Jsme na hřbitově, v Pozemském Ráji dle Mar- 
chenoira. Jaký pokoj! Jaká sladkost! Kdo dovede vypraviti 
osvěžení pohledem na hroby? Ti, kteří je obývají, díky Bohu! 
nevyjdou po své chuti, by trápili zase jednou ty, kterým jest 
teprve zemříti.

Jest pravda, že kdyby mohli se vylámati a uniknouti, země 
by neobsáhla jejích úpeňlivých proseb nebo jejich křiku zou
falství ... Ať žije ticho!

Není pozemské útěchy, která by se dala porovnati s tou 
útěchou, že všem lidem jest umříti a že zatím, co se oče-
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i kávati bude zázrak konce konců, připadat! bude na každé i 
pokolení plné nářku příslušné pokolení mlčenlivé. Sto tisíc 
povstává; sto tisíc uléhá. Oh! krásný zákon! Žádost člověka, 
by pohřbil někoho dříve než sám později scepenf, jest tolik 
v přirozenosti lidské, že možno dobře říci, že pouze Církev 
jest milosrdná k nebožtíkům.

Rád věřím, že se zbožným úmyslem, by vyzdobila hrob, 
tato mladá dívka trhá smutné tyto levkoje podzimní. Netváří 
se ani vážně, ani melancholicky ve svém šatě, posetém šípy 
Lukostřelce. Proč by také? V jejím věku se nemyslí na smrt, 
nebo myslMi se, tu tak neurčitě a s pomocí jakých sen
timentálních výlevů!

Průběh jejího života jest bezpochyby nanejvýš plochý. 
Říkalo se jí od jejího nejútlejšího věku, že všechny cesty vedou 
do Říma, že není kouře bez ohně, že velké bolesti jsou němé, 
že záležitosti jsou záležitosti, a že Bůh toho tolik nežádá. < 
Když byla opatřena tímto viatikem, vsoukali do ni trochu ; 
gramatiky, trochu hudby, trochu poesie a aritmetiky, a četla 
knihy hezké síly, knihy Paula Bourgeta na příklad, v pře
stávkách jízdy na kole.

Jde-li na hřbitov v Den Nebožtíků, tu proto přede 
vším, že zvyk toho požaduje, snad také proto, že kostra jejího 
otce nebo její matky tam trouchniví v některé jámě, a že jest 
slušnější a dojemnější rozněžňovati se nad těmito mrchami 

, než hýřiti v hampejzu.
— Moje dcero! vyje hlas zoufalý, kterého nemožno slyšeti, 

moje dítě ukrutné, proč nemáš se mnou slitování? Trpím ne
skonalými mukami. Kdyby kouř mého trápení dostoupil až 
k tobě, padla bys mrtva, a setina krůpěje mého potu strašného 
zažehla by tě jako věchet slámy. Což nemáš modlitbu, bys 
nám ji dala, nic než modlitbu, v tento den Vzpomínáni všech 
zemřelých?

Kdyby žalostná krasavice to uslyšela, uvěřila by dle svých 
učitelů, že to byla halucinace a řekla by si sladce dojmuta, 
že mrtví jsou blaženi, protože přestali trpěti.
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Obrať se tedy, sveřepé zvíře, a patř na tento strom 
z listí odraný, na tuto řadu hrobů, na toto slunce pohaslé! .. . 
V několika hodinách zemřeš.

PROSINEC

Bůh budiž pochválen! jest to již poslední. Přestanou de
filovat! před našimi zraky tyto obzvláštní krásné dívky, jež 
podivuhodný Grasset nám postupně předvádí jako příklady, 
zobrazující marnost všeho pomíjejícího. Moje únava jest pří
lišná a proto s radostí velmi sladkou propustím tuto druidku 
Kozorožce, po níž již žádná nepřijde.

Nic mi není do jmélí, jímž naplnila svou zástěrku. Ať 
nese tohoto příživníka těm, kteří mu přisuzují tajemnou moc. 
Žádám ji toliko, by měla pozor na ony čemcřice, jimž říkají 
růžc vánoční, a jichž, jak se zdá, nevidí u svých nohou. 
A pak, můj Bože! ať si odejde, ať zmizí do svého velkého 
parku plného sněhu!

Upřímně řečeno, nemohu již dále, jsem vysílen všemi 
těmito bytostmi bez Boha, které by z mé paměti vyhladily Tři 
Tajemství. Odlož své slečny, dobrý Grasšete. Příjemně se 
to na ně dívá, nepravím, že nikoliv, avšak jsou tak špatně 
vychovány. Ani jedna, na které bych zahlédl nejmenší zna
mení, že by byla křesťankou! A právě proto nemohl jsem je 
rozjímat! beze smutku, ba mnohdy ani ne bez hněvu.

Vzpomeň si, co jsem pravil čtvrté, té uchvacující, která 
nese na svém šatě orientální barvy hieroglyf Býka. Oné, která 
se mi zdála míti více duše než ostatní, mluvil jsem o své duši, 
zacházeje až tak daleko, že jsem řekl, že to jest obluda, které 
nic by nedovedlo ukojiti. Jistě pramálo pochopila z takové 
řeči. Co potom! Tvých dvanáctero děvčat, Evžene, toť bez
božné modly, a nedovedl bych k nim mluviti jiným jazykem, 
nežli jazykem starých Svědků, které dřeli a pálili za živa a 
kteří byli jmenováni Mučedníky.
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Co by prospělo, kdybych připomínal této žnečce jmélí, 
že Ježíš se co nevidět narodí v Betlémě, kde klaněti se mu 
budou Andělové, Pastýři, Králové, a kde se setkají, by ho 
přivítali svým dechem, Vůl a Osel, symboly Obou Zákonů, 
přiběhnuvší k jeslím chudého Dítka, plníce příkaz, který 
jim byl dán prorokem před dvaceti šesti věky?

Patřila by na mne velikýma očima barvy sněhové, očima 
model věčně slepých.

Hle, jak jsme daleko od očí, z nichž se řinou potůčky 
slzí, kterých by bylo třeba, by se mysliti mohlo toliko na 
úctyhodnou Chudobu! A v jaké nekonečné vzdálenosti jsme 
od očí podoby věčných studnic, které asi měla Samaritánka, 
když Emanuel, stav se velkým, žádal jí, by mu dala piti!

A potom ještě á potom konečně, ó drahý veliký umělče, 
co chceš, abych řekl xodiakalím, které neví — mezi jiným — 
že Spasení pokolení lidského uskutečnilo se ve Znamení Ryb 
a že to jest psáno v Evangeliu. To se jich přece týká.

Ostatně, nemají-liž naháněti strachu zodiakály, které jsou 
bohatý? Vyjímaje první, která sama ryje svou zahradu, všechny 
jsou markýzky, až na tuto poslední se zraky dětskými, která 
jest venkovanka na způsob nějaké kněžny. Žádné z nich ni
čeho nechybí, většinou jsou zřejmě majitelkami činžáků. Zvěro- 
kruh domácích pánů! . . . Podléhám.

17. — Setkávám se u faráře s hypnotisérem, spirifistou
neb okultistou, — nevím, kterak pojmenovati to zvíře, — 
které praví o sobě, že jest dobrým křesťanem a rádo se 
chlubí svým růžencem. Dozvídám se s hrůzou, že církevní 
vrchnost, daleka jsouc toho, by prudce odvrhovala od sebe 
toto sviňstvo, nabádá kněžstvo, by studovalo je s největší 
péčí pod záminkou tisíckrát hloupou, že musejí býti ozbro
jeni proti bludu, který by mohl daleko nebýti absolutní.
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[ To nás vzdaluje příliš od Mučedníků, kteří raději se dali 
í posaditi na rozpálenou plotnu, na hlavě s řeřavou pánvicf 
1 jako korunou, než aby učinili polovici kroku ve směru k dé

monům. Po čertech daleko, smím-li tak říci!

Příležitost, abych uvedl překrásnou stránku slavné jasno- 
vidkyně Dulmenské, (Živor Anny-Kateřiny Emmerichové od 
Otce Schmoegera, sv. 1. str. 485):

Používání magnetismu sousedí s kouzelnicí vím; jenže nc- 
vzýváme v něm ďábla, nýbrž on přichází sám. Kdokoliv se 
tomu věnuje, béře přírodě něco, čeho nelze dobýti zákonně 
leda v Církvi Ježíše Krista a čeho nelze uchovat! s mocí lé
čebnou a posvěcující než v jejím lůně. Nuže, příroda pro 
všechny ty, kteří nejsou v živoucí jednotě s Ježíšem Kristem, 
pravou věrou a milostí posvěcující, jest plna vlivů Satanových. 
Magnetické osobnosti nevidí žádné věci v její podstatě a 
v její odvislosti od Boha; vidi vše osamocené a oddělené, 
jako nějakou děrou nebo skulinou. Zachycují paprsek věcí 
magnetismem, a Bůh dej, aby toto světlo bylo čisté, totiž 
svaté. Jest to dobrodiní Boží, že nás odloučil a zahalil na 
vzájem, a že vztýčil zdi mezi námi od té doby, co jsme na
plněni hříchy a odvislí od sebe; jest dobré, že jsme nuceni 
jednali předběžně, dříve než se vzájemně svádíme a si sdě
lujeme nákažlivý vliv zlého ducha. Avšak v Ježíši Kristu, 
Bohu samém, člověkem učiněném, jest nám dána jakoby naše 
hlava, v níž, očištěni a posvěceni, můžeme se státí jedinou 
věci, jediným tělem, aniž bychom přinesli do tohoto spojení 
své hříchy a své zlé náklonnosti. Kdokoliv chce přerušiti jiným 
způsobem toto odloučení, zřízené Bohem, sjednocuje se způ
sobem velmi nebezpečným s přírodou převrácenou, v níž 
panuje se svými svůdnostmi ten, který ji strhl k svému pádu.

Vlastni podstata magnetismu jeví se mi pravdivou; avšak 
jest jakýsi otvor, prorvaný do tohoto světa zastřeného. Každé 
spojeni mezi hříšníky jest nebezpečno; vzájemné pronikání
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jest ještě nebezpečnější. Avšak když se tím působí na duši 
zcela otevřenou; když stav, který nenabude jasnovidnosti než 
proto, že vyžaduje jednoduchost a nepřítomnost vypočítavosti, 
stává se kořistí obratného kousku a pletichy; tu jedna ze schop
nosti člověka před pádem, schopnost, která není úplně mrtva, 
křísí se jistým způsobem, by byl pak zanechán odzbrojenější 
a ve stavu tajemnějším, vniterně vydán útokům démonovým.

Tento stav jest skutečný, ekssistuje; avšak jest zahalen závojem, 
protože jest pramenem otráveným pro všechny, vyjma svaté. Atd.

■ i

20. — Výlet do Paříže. Praví se mi, že de Groux, ne
spokojen tím, že namlouval kde komu, že jsem lotr, obvi
ňuje nyní mou ženu, aniž by se určitě vyslovil, čím že mu 
ublížila. Moje ubohá Johanka, která mu kdysi zachránila 
životl Vracím se s návalem hnusu.

21. — Věnování Syna Ludvíka XVI. Markétě de la Tour
du Pin Chambly: „Melancholická vzpomínka na bratrské 
přátelství, které mi slíbila a které neznámé důvody nedo
volily jí dáti nešťastnému umělci.“

23. — Mluvil jsem dnes v příležitosti Syna Ludvíka
XVI. o nesmírné nespravedlnosti, skoro neslýchané, která
mne tíhou velikou drti. Jest nemožno, pravil jsem, by Bůh
snášenlivě díval se na to, by umělec tak zneuznaný zůstával
bez odměny neb aspoň bez jakékoliv náhrady. Básník,
i atheista, byl-li zanechán lidmi bez jakékoliv mzdy, jest
věřitelem Boha, kterého ctil, aniž by to věděl, a bude za
to odplacen velmi přesně.

27. — Závěti. Když člověk pořizuje svou poslední vůli,
zakouši dojem jediného druhu. Jest to poslední okamžik, 
kdy musí ukázati svou duši lidem dříve než ji ukáže Bohu.



ZÁŘÍ

1. — Farář Těch-Dole, dozvěděv se o mé nesnázi, sdě
luje mi, že se pokouši nakloniti mi jednoho ze svých farniků, 
Majitele Hutí, totiž pravého hrdinu romanopisce Jedlíků 
Věcí nečistých. Tento Vulkán, jménem Trouduc, kterého 
jsem viděl z daleka a který se mi zdál málo nižší, v poměru 
k záslužnosti postavení, než jistý tlustý komorník z třídy 
Kleberovy, jest tak bohat, tvrdí se mi, že utratí 80.000 franků 
každého roku na mravenčí vajíčka k vyživení svých bažantů. 
Má z čeho vystupovati výpar krve před očima 80.000 chu
dých. Obyvatelé z okolí jsou připouštěni ve dny slavnostní 
k té cti, že se smějí procházeti v jeho parku, který se že
leznice jeví se jistojistě tím nejokázalejším, co si dovedeme 
představit!. Nad tuto zahradu nepoznal jsem mrzčejší; jedině 
zahrada nebožky Mme Boucicaut ve Fontenay-aux-Roses 
před dvaceti roky se dá přirovnali. Chápu, proč Hrbáč 
Ohnět vypravil se pro takovou ohnivzdornou pokladnu,
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I 
avšak nechci se stavětí protí krokům faráře. Výsledek mohl í 

by býti dosti komický.
Velmi bedlivě se přičiňuju, bych nenavštívil Výstavy.
2. — Animas pauperum tuorum ne derelinquas in finetn...

Kupčík s vínem ze sousedství, který jest také mechanikem, 
přišel za jakousi nicotnou záminkou. Nabízím mu, by si se 
mnou zavdal; dlouho prodlévá, mluví mnoho o své nezišt
nosti, o potěšení, jež mu působí to, že mi může posloužit! 
a bez ohledu na cenu ujednanou předem, končí tím, že 
nevrací mi peníz, který mu vpouštím do ruky. Tento bratr 
se jmenuje Dieuleveut! (Bůh tomu chcel) Budiž.

4. — Výroční pouť u svaté Veroniky v kostele Těch- i
Dole. Jest to jako slavnost Svaté Tváře Chudého. Přede 
mnou v první řadě miliardáři s mravenčími vajíčky, Trou- ' 
ducové, samec a samice, kteří slíbili přeptati se na mne a 
udělit! mi knížecí podporu několika sous, v neurčitém počtu 
trimestrů, jestli zprávy budou uspokojivé. Obchodnická spro
stota těchto „zámeckých* jest s to příměti Nejsvětějši Svátost, 
by před nimi couvla. Přemýšlím o našem faráři, který 
jim radí, jak se dozvfdám, by se netázali na mne než lidí 
ctnostných. Komičnost v tom jest náramná. Možno si 
představiti jakýsi druh dostředivé propasti, do níž by se 
vrhly ručeje směšných nesmyslův, odevšad sběhlé.

10. — Vypravuje se nám o rotě zlodějů neuchvatitelných,
kteří se vloupávají do nejúctyhodnějšich domů, a kteří se 
zapřisáhlí, nevím ani nad jakými relikviemi, že „vyklidí“ 
všechny příbytky. [Dozvěděl jsem se později, že četnictvo 
samo bylo navštíveno.]
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11. — Hrbáč Ohnět má v okolí Férté-sous-Jouarre zámek
des Abimes (Propasti). Ano, Ohnět a Propasti! Dávám si 
opakovati mnohokráte toto ohlupující tvrzení. „O Nicoto, 
pravil svátý František Salesský, tys moje vlast; jsem vytržen 
z tvé temné propasti a z tvé strašné jeskyně“.

13. — Stará vesta. Bohatí jsou stále nepřítomni.
14. — Pokračuje mlčení miliardářů s mravenčími va

jíčky, dobrých to křesťanů, kteří strojí hostiny a slavnosti po 
10.000 francích a kteří nemohou se na nic zmoci pro spi
sovatele Božího, prokazujícího jim neuvěřitelnou čest tím, 
že trpí, by se pro něho u nich něčeho žádalo.

17. — Vyšla kniha Obviňuju se vydaná Domem 
Umění.

19. — Smutek našeho faráře, který ničemu neporozuměl
z Obviňuju se... a který myslí o mně, že jsem dreyfusard. 
Jeho trúchlivosť a jeho nevědomost zabíhají až v delirium, 
í daří mne několika frásemi, klišátky z Drumonta, který je 
všechny otrávil, tyto ubohé církevníky. Jest to tak hloupé, 
že se vzdávám své obhajby.

21. — List od neznámého Josefa H . . ., který praví
se býti mým „bratrem a obdivovatelem“, a který mi nabízí 
tajemné, nesrozumitelné obcování.

Eugenovi Gilbertovi v Lovani:

Milý pane! Až vám dojde tento dopis, budete již bez
pochyby míti v rukou mou novou knihu nadepsanou: Obvi
ňuju se . . již jsem vám dal odeslati včera večer svým vy
davatelem. Její forma jest velmi surová, váš „dobrý vkus“ 
neopomene to poznamenati. Svolíte-li však přece na minutu
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a uložíte mlčeni tomuto dobrému vkusu, který nepřestává 
býti odporučován jedinému člověku proti všem po dvacet let, 
děravému ranami, z nichž každá by jiného zabila a který není 
bohat leda svým nářkem; — ano, jestli toto strašidlo Knížete 
tohoto Světa, jež nazýváte Dobrým Vkusem, vám dovoli po- 
slouchati mne toliko několik minut, povím vám, že to jest 
kniha k službě Boha a následkem toho psaná jazykem, jakého 
bylo třeba. Myslím, že tato výpověď není ani smělá, a že ne
potřebuje vysvětlování. Opomenutím tiskařovým důležitá řádka 
zmizela. Slova Mercure de France, září 1894. měla by se 
čisti pod poslední řádkou Blbce Pyrenejského, neboť obě 
části mé brožurky byly zpracovány v mezidobí pěti let. Jistí 
čtenáři praničemu z ní neporozumí.

A teď, milý pane, dovolte mi, ačkoliv jest to trochu pozdě, 
bych vám blahopřál k podivuhodné noblesse vašeho chování 
vůči mně po dlouhou již dobu. Přes jisté odporné vlastnosti, 
které lpí na vaší povaze, a jichž malá slušnost bude vám 
zjevena v jistý den, vy jste stále protestoval s ušlechtilou 
energií proti kruté nespravedlnosti, jíž trpím a z níž umírám.

Osobně nepotřebuji žádného člověka a nedovolávám se 
žádného souhlasu. Poslouchám jakéhosi příkazu s hůry, jak činil 
člověk, o němž mluví Josef v předvečer ztroskotání Jerusaléma. 
To do té doby, až budu jak on rozdrcen. Stačí mi, že jakýsi 
hlas neskonale sladký mi praví v hloubce mého srdce v ka
ždém okamžiku: „Kdybys věděl, jak Ježíš jest krásný!* Po
třeb uju-liž jiné odměny? Bůh dovede živiti ty ze svých dítek, 
kterých jeho Ruka strašlivá ušetřila. Avšak raduji se pro čest 
Pravdy troškem lidské spravedlnosti, a prosím Vás, byste 
přijal statné stisknuti ruky.

27. — Přečetl jsem skoro úplně knihu Peladanovu,
Příští konklave. která jistě byla uveřejněna loňského roku 
bez data. Jest nemožno býti hloupějším a jest jistotně ne
snadno míti tolik talentu. Kdo to vysvětlí? Peladan jest zá
roveň tak hloupý a tak nadaný, že píše věci pozoruhodné,
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jimiž bez jeho vědomí jsou vyvrácena, v nicotu přivedena 
kacířská tvrzeni dřívější a potomní, o nichž myslí, že jsou 
základem jeho myšlení. To skoro na každé stránce. Jaký 
zázračný a nadpřirozený pitomec!

30. — List jistého muže dobře vychovaného, jenž mi
vyčítá „nešťastné výrazy“ z Obviňuju se . . . Tento světák 
mi mluví o Světě, předpokládaje obludně, že se pokouším 
o to, bych se líbil této hromadě mrch.



ŘÍJEN

1. — Jakoby se cosi děsně černého vznášelo nad naším
domem. Bylo nám dnes vytrpěti krajní hořkost a nad- 
smyslné špindírství. Jistá osobnost, kterou jsme zahrnuli 
dobrodiním, náhle prohlašuje nám válku. Kolik jiných strastí 
ještě! Ukládáme se na lože s jedovatými hady, kolem srdce.

2. — Podepsal jsem smlouvu, pronajímaje zahradní
domek na břehu Marný.

List z Kodaně zpravuje mne o smrti knížete Alexandra 
Urusova. R. 1891 tento slavný ruský advokát přijel schválně 
z Moskvy do Paříže, aby mne hájil proti Peladanovi, který 
na mne požadoval deset tisíc franků, náhrady škody i s úroky, 
že jsem útočil na jeho čest. Čest Peladanova! Záležitost ta 
působila nemálo hluku po několik dní. Byl to první advokát 
ruský, zastávající při v Paříži a bylo to v pozítřku Kronstatu. 
Potom byl to jakýsi velký pán, hájící bosáka. Francie a 
Rusko mne sprostily obžaloby. Jsem snad jediný Francouz»
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který těžil s výhodou ze Spolčení. Avšak kdo vzpomíná 
si dnes na tuto neobyčejnou příhodu, nad níž všechny 
žurnály se rozhlaholily?

3. — List Jehana Ricfa, velmi nadšeného mou knihou
Obviňuju se... [Známo ve světě literárním, že jsem se stal 
obdivovatelem a přítelem tohoto básníka. Ba, někteří se 
domnívají, že jsem nenapsal Poslední Sloupy Církve, než 
abych měl příležitost dáti mu jeho pravé místo, jež se mi 
zdálo býti prvním. Myslil jsem, že by se mohla čisti se 
zájmem odpověď, která následuje. Uvidí se cesta, kterou 
jsem vykonal ve třech letech a vítězství neobyčejné toho, 
kterého jsem pojmenoval Posledním Básníkem Katolickým. 
Říjen 1904.]

Jehanu Rictusovi:

. . . Vaše Samomluvy poskytly mi o vás ideu, již míti 
o pravém básníkovi může ten, kdo jest autorem Zoufalce, a
Lkáni přičinila, myslím, něco k tomuto dojmu. Nevím, jste
snad nejlepší básník současný, největší nebo nejvyšší, jak
kdo bude chtíti. Avšak váš jazyk jest odstrašující. Jevíte se
mi jako kníže, který by se oženil z lásky se šedesátiletou a
měchatou poběhlicí, nebo jako geniální malíř, který by ma
loval výlučně s lejnem. Ah! bezpochyby odpovíte, že básník
jest sám soudcem svého způsobu. Připouštím, sám jsem to
mnohokráte opakoval. Přece však toto zůstává. Jazyka francouz
ského dlužno si vážiti. .. Jsem pravým synem z lidu, já, který
vám píšu tyto věci, avšak nemiluju hantýrky. Měl jsem za
předky z obou stran velmi skrovné dělníky. Od patnáctého
věku řval jsem zoufalstvím. A tak stal jsem se markýzem
Markýzatu svého Já a vystavěl jsem své srdce jako věž. Tisknu
vám ruku otvorem jedné z mých střílen.
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4. — Farář Těch-Dole odvažuje se mluvlti k bohatcům
a je odsuzovali. Aspoň se tím chlubí. To jest jistě ne
slýcháno v této diecesi.

Dopis od jistého belgického básníka (který se nikdy 
neklamal) a který praví o sobě, že jest v bídě. Pomohl mi 
minulého roku, když jsem byl v Dánsku, potom mne opu
stil, dav si zaplatiti své služby. Co mohu činiti dnes a co 
mám činiti?

Píšu Paulu Adamovi, by mi zjednal trochu veřejnosti 
v Joumalu. Prosím ho, by mi udělil almužnu článkem, já, 
který o takové věci nikdy nikoho neprosím. Dne 22. května 
roku letošího, když jsem byl v Dánsku, několik řádek od 
něho v kronice bylo mi na prospěch a k potěše.

5. — Rozhodujeme se, zvláště moje žena, a nabízíme
pohostinství belgickému básníkovi. Předpokládaje o něm, 
že by byl schopen zdráhati se, dodávám mu odvahy ně
kolika řádky:

. . . jste-li básník a křesťan, utecte z Belgie. Tato země 
jest nepopěrně hlavním sídlem katolického Pokrytectví, kato
lické Lakoty, katolické Pitomosti. Není co dělati u těchto 
směšných démonů. Čím více budete obdařen geniem, tím 
méně vniknete do duší tohoto předměstí Sodomy. Ani vás 
nebudou čisti. Zařídí se mezi mrchami, jen aby vás naprosto 
potlačili. Belgická nízkost jest jediná a nic se jí nevyrovná 
leda hloupost národů, kterou všechnu vzala na sebe.

Nanejvýš pozoruhodný list Jehana Ricta. [Úplně otisk
nutý v Posledních Sloupech Církve, vydaných „Mercurem 
de France“, 1903.]
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Nová odpověď:

Díky za váš list, jímž se cítím velmi poctěn. Máte doza
jista pravdu, avšak nikoliv v Absolutnu, jež jest mým příbytkem. 
To vám vysvětlím.

[Nikdy nic jsem nevysvětlil. Uvidí se proč, jestli se kdo 
přičiní a nahlédne do díla, které právě bylo uvedeno.]

6. — Objevujeme, že náš farář podléhá záchvatům
mrzutosti a vodivosti, čímž stává se mnohdy nesnesitelný.

8. — Paulu Redonnelovi a Paulu Femiotovi, pořada
telům Domu Umění:

Chovám k vašemu použití jedinou ze svých knih, která 
nikdy nemohla býti vydána, Kyotitelé Zvěře a Prasáci, velmi 
personelní pohled na literární bzučení od dvaceti let, objem
nou to sérii, z níž jsem musel mnohé odříznout!. Tato kniha 
nabízená po léta, každému působí třesení. Dostalo se mi do* 
pisů, které dosud smrdí! .. . Zdá se, že jste mi určeni. Ne
mohli bychom ihned sepsat! smlouvu? Mám za zády šerednou 
herku domácí paní, propadlou lhůtu k zaplacení obchodníka 
8 vínem, který mobilisuje již soudního vykonavatele, atd.

[Příznivá odpověď, která pozbyla platnosti pádem Domu 
Umění. Krotitelé Zvěře a Prasáci čekají stále na vyda
vatele, 1904.]

13. — Posílám Syna Ludvíka XVI. Paulu Adamovi,
který si ho přeje. Věnováni: „Sluhové stávající se pány a 
pánové stávající se sluhy, takové jest tajemství historické 
evoluce všech věků. Imperium aequiparat servitutem.*

15. — Farář nám vyličuje své trampoty s hanebnými
zámeckými, rozhořčenými, že nenalézají v něm sluhu vele-
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poslušného, jakými jsou obyčejně a skoro neomylně faráři 
na venkově vůči těmto proklatcům. On prý jest pravým 
opakem a následkem toho obzvláště považuje se za kněze 
nemožného. Chce vyhledati Pána Hutí a příměti ho k de
finitivní odpovědi. Dle ženy jeho, která se v tom jistě vyzná, 
neupírali by mi umění psáti, avšak bezpochyby něco jiného 
mi upírají. Tito buržoové, s celou zadnicí ve zlatě, sotva 
opouštějí zámek jich obdivuhodného přítele Georges Ohneta.

16. — Faráři:

Prosím vás, nespoléhejte na mne zítra ráno. Vrátím se 
do vašeho kostela, který jest mi milý, až Bůh mi udělí milost 
a osvobodí mne z hrozné hořkosti, kterou jste mne napojil 
dnes večer, tak nespravedlivě. Aniž jsem vás mohl ještě zpra
vili o předmětě své návštěvy, propustil jste mne, odvolávaje 
se na jakousi únavu. Nuže, nikdy jsem tolik nepotřeboval svého 
pastýře a odešel jsem velmi nešťasten. Nepochopil jste, že 
almužna kněžského slova jest často potřebná člověku, kterého 
Búh miluje způsobem tak strašlivým, a že bylo nebezpečno 
pro naše obě duše odepříti mi toto slovo.

Nemám ani zlata ani stříbra, avšak co mám, to dávám, 
a když vstával jsem v půlnočních hodinách, bych se za vás 
modlil, 8 rukama skříženýma, tak jak jste mne o to žádal, 
nepomýšlel jsem na svou únavu. Proč jste byl tak málo šlechetný?

[Přicházel jsem snad ke zpovědi. Divný ten pastýř řekl, 
že jsem přišel, bych z něho vycásnul několik franků. Do
zvěděl jsem se poněkud později o tomto serafickém výkladu.]

17. — Jest obludno — a banální — že na list včerejší
náš farář nepřiběhl. [Nikdy jsem ho již neshlédl. Říjen 1904.]

Veronika stává se externí chovankou pensionátu klá- 
šternic svátého Josefa z Kluny, které mají v Prasečím na
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I 
Marně značný ústav. [Budu mítl příležitost znovu promluvili | 
o těchto služebnicích Páně.) I

18. — Poněvadž farář rozhodnut přerušili s námi, dává
mi donésti některé z mých knih, posílám mu texty násle
dující: Mat., XXV, 43; Jan, X, 11 a 14; Ezech, XXXIV, 11; 
potom velkými písmenami: VISITABO.

Napsal jsem Fiasco r. 1900. [Článek uveřejněný 5. listo
padu v prvním čísle Partisans, periodickém to tisku geni
ální hlouposti, který dovedl žiti pouze několik měsíců.]

FIASKO R. 1900.

í Jsem velice nespokojen s tímto posledním rokem století1). 
I Mohl a měl býti rokem Ztroskotání. Nezanechal ani naděje 
j na Převrat na rok budoucí, jenž bude rozhodně prvním Sto- 
I letí Dvacátého!

I *) Mnoho lidi chtělo neb chce dosud, aby rok 1900 byl prvním 
i rokem století XX. To bez jakýchkoliv námitek dokazuje všeobecné se- 
t slabení rozumu. Jakoby věřitel sta franků se o sobě domníval, že jest 
J úplně zaplacen, jakmile mu jeho dlužník odčítá 99 fr.

i Čím se staly přípovědi a sliby roku minulého? Kde jest 
I Aféra? Kde jsou Prasečiny Zolovy? Kde jsou sviöstva tolika 
j jiných a tato cválající hanebnost celého světa, jímž vyvolávány 
í byly nejhojnější katastrofy ? . ..
I Mám právo se bouřiti, když jsem tak horlivě a jak se 
I slušelo prorokoval Potřeni od několika let.
I Právě vlivem jakési vědy posluhů lázeňských neb ob- 
Íchodních cestujících s trikotovým zbožím věří se, že nutně 

a výhradně prorokem jest ten, kdo vidi budoucí věci.

Prorok jest nade vše Hlasem, jenž křičí, by sestoupila 
Spravedlnost.
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I
! Chcete-li rozhodně s ironií nebo bez ironie dáti toto vzne- 
í šené jméno křikavci mého druhu, jest potřebí přijati ihnedI tento důsledek vyplývající ze samé povahy věci: jeho volání
] nabudou moci, jež uspíší příchod pohrom a zpustošení. V tom 

smyslu bude prorokem pokud možno bez božské inspirace, 
právě jako člověk modlitby jest divotvorcem.

*
Jaké byly celkem moje předpovědi, totiž nejvnitřnější 

přání a touhy mého srdce, bouřlivé a hluboké žádosti po pa- 
doucnici země, jimiž mi zuby drkotají a jež otřásají mnou od 
hlavy do paty jako zmítaným pápěřím?

Jednoduše toto. Výstava tolik obdivovaná Hanotauxy 
a tak hodná, aby jimi obdivována byla, nejsouc povinna opa- 
třiti si záchod, protože Paříži a národům bylo by dalo dosti 
starosti a námahy, kdyby svými pažemi se vzepřeli proti smrti.

Potom spuštění Anglie, na níž démonové na bobku dře
pěli, spuštění této coury, tohoto cumplocha vřískajícího a vy
jícího mezi potupenými národy, až globus se z toho kymácí 
na své dráze.

Konečně a naposledy rozhodné a naprosté zoškliveni 
a znechucení licoměrné společnosti křesťanské, jež lezouc po 
čtyřech tlapách hledá své ztracené poklady ve výkalech spro
stého davu, ba i v tom, co psi vyblili. To jest to.

Kdo jest tak mnohonásobným blbcem, jenž vzešel ani 
nevím už z jakého mršinatého tření masa buržoasního, jenž 
se odváží říci, že takové požadavky byly přemrštěny?

Ať přijde ke mně tato lójovitá usedlina z nejnečistějších 
ejakulací byrokracie nebo kancelářských písalův a ať konečně 

! dozvím se od něho, čeho třeba mysliti o nepochopitelné
i neposlušnosti Věcí!

Avšak proč? Což mi nestačuje přemýšleti o tomto zmet
koví, jenž všechno vysvětluje vskutku způsobem tak strašně 
uspokojujícím! *

Současná ochablost a malátnost jest schopna zázraků. 
Ano, zázraků, beze strachu to prohlašuju.
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Objevilo-li se co jistého, jakmile Výstava se připra
vovala a jakmile marnosti, veškeré hlupstvl, všechny smyslné 
chtíče vesmíru prudce se hrnuly k Paříži, jež stala se prasá- 
čtější, hovadštější, márnější a prázdnější než dosud, byl to 
Kotrmelec, Bankrot neslýchaný.

V téže době čtyři nebo pět dílů světa jalo se řváti a je
čet! proti Anglii, nad jejíž hanbou žasnou a podivem se plni 
oceány a již každá nadsázka v malomyslnost jest uváděna. 
Kterak nebýti dvacetkráte ujištěn o vodopádech špíny a nečistoty, 
jež jakoby jen čekaly na znamení, nepatrné kývnutí Vojevůdce 
Andělů, jímž by pohroužena byla tato část země do hlubin.

Potom, ptám se, jaký by měl býti osud — každý dostá
vaje takto svou mzdu — tak zvané společnosti domněle kře
sťanské, nekonečněkráte proklaté a bohaprázdné, která tísní 
svou hanebnosti lidské sebevědomí a dovoluje pochybovat! 
o Spasiteli?

Dozajista a tisíckrát jistě, o neviditelná Panstva, andělé 
a přisluhovatelé Milosti; avšak hle:

Neni již lidí, a úpadek nabyl takového stupně, že není 
již ani sběře, jakživ to nebylo takové.

Pokolení lidské jest tak zázračně degenerováno, že do
vede vyráběti toliko lidi čestné, schlíplé totiž nestvůry, slizké 
a klihovaté obludy, stejně neschopné ohavností zločinu a ohav
ností ctnosti 1

Co chcete, aby konal ubohý prorok v tomto strašném 
kašovitém blátě? *

Docela nic, není-Iiž pravda?, leda utéci a skrýti se mezi 
pokorná hovádka a odtud úpěnlivě k Bohu volati, lijavcem 
slzí vynutit! libou potopu, z níž vzejde jeho Velebnost.

19. — Věnování jednoho exempláře Zoufalce: „Jsem
Job na svém hnojišti a přepouštím vám jednu ze svých 
střepin. Oškrabejte se.“
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Jiná dedikace Syna Ludvíka XVI: „Ahl jest to přece 
podivný dojem býti synem královským, o čemž neví ani 
jeho domovnice, a zvláště synem krále pitomého. Za
kusil jsem jej sám častokráte stotožněnim, píše tuto ra
dostnou knihu.“

25. — Paul Adam blahosklonně popravuje Syna
Ludvíka XVI. Jest to případ kata Villiers de ľlsle-Ada- 
mova. — „Pomazlím se s vámi“, pravil jednomu ze 
svých klientů, chtěje ho obštastniti malou jemnôstkou krátce 
před kosířem guillotiny. Přivede-li mi to jediného čtenáře, 
bude to znamením, že Bůh nepřestává dělati zázraky. Moje 
odpověď:

Vyznám se příliš v řemesle, bych neviděl, jak draho vám 
přišel tento článek, když jste na to šel z takové dálky, z ta
kové zázračné dálky! Ba tážu se s trochou úzkosti, nepo- 
vstala-ii již nějaká pranice z popudu vašich novin při vířícím 
bubnu Joumalu. Děláte, ó Pavle Adame, nebo pokoušíte se 
dělati reklamu, která není placena! Břídíte Eucharistii Kurev- 
nlkú! Tof odstrašující.

26. — Podnikám jako u Zoly každodenní poznámky
o románě Bourgetově, Muž záležitostí, uveřejňovaný Jour- 
nalem. Přečetl jsem tři první feuilletony. V začátcích záměry
Balzakovské jako vždy. Právě to jest nejryzejší v pletichářské
mašince Pavlově. Za jakoukoliv cenu jest mu býti Balzakem.
Ahl opravdu 1 nedá se snadno říci, čím se stává velikán
ten, když projde řešetem tohoto mozku. V podstatě neblahé
dítě školdozorcovo neuvidělo v Lidské Komedii než zlatou
svítilnu šejdířů a útkové předivo aristokratických lepých
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obratův a ozdobných rčení. A na mou věru, poněvadž právě 
Rodový původ není jeho případem, béře aristokracii, kde 
může. „V této proměně bursovnlka, hrajícího si na šlechtice, 
Nortier, zdá se, zasluhoval mnoho výčitek: za nejkrutějši 
egoismus k svým chudým rodičům nebo k svým soudruhům 
na mizině, za nejnemravnějšl nedostatek rozpaků ve volbě 
prostředků k zbohatnutí, za nejbrutálnější prospěchářství 
v ostatních stycích. Nikdy však nebyl směšný.“ .Tedy vše 
jest v pořádku. Nejvyššl aristokracii u našeho kleštěnce jest, 
miti mnoho peněz a uměti si obléci kabát Poznamenejme 
mimochodem, že aniž by to zpozoroval, odhalil nám již 
•vou rakovinu: strach před tím, by se nestal směšným.

Cizoložství, přirozeně, nesmí dáti na sebe dlouho če- 
kati. Šlechtici takoví, jaké může pochopit) mozkový strojek 
Paulův, nemohou si odpustiti, aby nespali s ženami jiných. 
Jest to již jeho jakýsi způsob, že sbírá a kouří špačky 
z doutníků. Krátce, zpřezvěďte, co mysli páni Pacholci a 
obdržíte myšlenky a city tohoto akademika.

Abych doplnil předcházející, dtuju: .Když by nesmírné 
bohatství bursy nedocílilo než tu výhodu, že by zachránilo 
definitivní sřícenl některých veieděl našeho národního sta
vitelství, která unikla pitomému vandalismu .obrů z 89“, 
pak dlužno odpustiti všechny zločiny nejhorším spekulantům 
lichvy.“ Stále sluha.

27. — Diamant nalezený ve feuilletoně Pavlově: .Není
velmi obecno ve Francii, že by dům nikdy NEVYŠEL 
z rodiny, která'ho vystavěla.
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Návštěva přítele, který přišel, by se pokusil do mně 1 

vpravit), že mu není již osmnáct let a že tudíž nemám již ‘ 
spoléhat! na jeho nadšení. í

28. — Věnování Obviňuju se .. . mému převěmému j
Augustu Marguillierovi, sekretáři uměleckého časopisu Oa- I 
zette des Beaux-Arts: „Tu máte kůži Zolovu a očekávejte | 
kůže hromádky žalostných kněží a několika jiných služeb* | 
nlků Démonových.“ j

Ubytováni dcery naší staré služky, najmuté k obsluze í 

belgického básníka, který asi přijede v několika dnech. Po- | 
divný ten náš život! Čím méně máme, tím jsme četnější, t



LISTOPAD

1. — Zdá se, že se mi lidé čím dál tím více přejídají.
Smutek a hnus mne mučí. O nedělích a svátcích tato trý
zeň, již tak nesnesitelná, roste. Dnes ji opět cítím, a s jakou 
silou I Ošklivost těchto křestanů v obchodě nebo v úřadech, 
kteří přicházejí k dobrému povzbudit svou farnost, stává se 
mi zcela nesnesitelnou. Jejich sousedství mne doslovně dusí.

Mladá Dánka, která přišla s námi z Koldingu, ptá se 
naší staré služky, jestli její dcera, dítě, má ženicha. Celé 
Dánsko v tomhle vidíte.

3. — Bývalá a strašná útrapa obchůzek po Paříži znovu
začíná, s globem obtížných obrazův a myšlenek, které 
vláčím s sebou jako galejník po tolik letí V omnibusu kte
rýsi mladý buržoa, čta poslední román hrbáčův, Zádumävá, 
tuším, umíněně mi šlape po nohách. Jakási ironie, která na 
okamžik mne dráždí k hněvu. Četl jsem na obálce knihy 
ani nevím již jakou náramnou číslici lotemiho tahu. Avšak 
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modlil jsem se, jako tolikrát, jsa snad ze všech modernfch, 
kdož nejvíce se modlil v ulicích Paříže, tristis incedens a 
při každém kroku div nevzlykající. Strpěl jsem tedy svou 
strast. Bezpochyby toho již jest mnoho, že Bůh nedopouští, 
by srdce moje padnulo do jam. Po dni ohavném konečně 
ocitám se na ulici, s nohama chorobnýma, u dveří zasta
várny, posledního to útočiště.

Protestanti stále radí k procházkám. Choditi stále a 
nikam nejiti, takový jest vskutku protestantismus. JEANNE.

♦. — Tot věc velmi jistá, že Slova Svaté Knihy živí
duši i ducha po způsobu Eucharistie, aniž by bylo třeba 
jich pochopiti.

5. — Zase Pařížské ulice! ... Ve svém nedostatku přátel
rozjímám jako lidé, kteří do místa samotářského zapadli, 
o tom, že ve svém věku padesáti čtyř let uplynulých a ja
kožto autor tolika děl, nevím, na které dvéře zaklepat!
v okamžiku tísně. Tu vzpomínám si, ach, s jakou hroznou
hořkostí, na Henryho de Grouxa.

„Duchové pochmurní procházejí se bez odpočinku 
z jednoho konce na druhý v pláni svých myšlenek“, 
pravil múj přítel Arnošt Hello.

Bourget píše dále svůj feuilleton. Musel jsem se 
vzdáti každodenní analysy. Kterak sledovali ikoglana (pa
noše sultánova), jehož celá touha záleží v tom, by sestoupil 
každého dne do srdce mladých děvčat světa, jako dozorce 
cidičfi stok sestupuje do stoky v určitou hodinu vyškrabováni.

Dějiny Říše Byzantské od Lebeau-a, v nichž pokračuje 
Ameilhon, pedant bez nadšení, na něhož i akademie zapo-
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menuly, neustávají mi působiti po patnáct let rozkoše. Hle, 
co mi nabízí dnes pokračovatel, kniha CVIIL:

„Mladý Andronik radoval se z úspěchu své poslední vý
pravy proti Tatarům, když nová mrzutost zakalila jeho radost. 
Dozvěděl se, že císařovna, jeho žena, zemřela. Tuto ztrátu 
velice pociťoval . . .*

6. — Rachildě, která napsala přátelský článek o Obvi
ňujú se

Milá přítelkyně, četl jsem váš článek v pátek, v Den Ze
mřelých, a nedostali jsme lidsky jiné útěchy od mnoha dni.. . 
Máte pravdu, Rachildo, „pravda nevychází z bryndy*, a já 
jsem chudý více než jak si myslíte. Možno se spokojiti s bí
dou, která jest nemocí jako tolik jiných, nejbolestnější, chcete-li. 
Avšak nemožnost žiti, byť to bylo v mukách, a to každého 
dne po celé čtvrtě století, s bytostmi, které milujeme! . . . .

Nemyslete však o mne, že jsem příliš naivní. Věděl jsem, 
co dělám, když jsem věnoval Obviňuju se .. . Mirbeau-ovi, 
který až do tohoto dne nedal žádné známky vděčnosti. Četl 
jsem v Dánsku v Aurore (Červánky) z 29. listopadu 1899 
dlouhý článek od něho, nadepsaný „Plodnost*, kde náš Špin
díra byl rozhodně prohlášen „evangelistou, . .. prorokem . . .*, 
a konečně „BOHEM*. Ano, Rachildo, Bohem, nic méně, pra
vím vám to, s rájem a s peklem — což mi věštilo nepopěrně 
budoucnost. Bylo tam vysloveno bez rozpaků — a ujišťuju vás, 
že to na mne působilo čerchmantským dojmem v Dánsku — 
že řečený Špindíra „rozptýlil na všechna kolečka současné spo
lečnosti nevyčerpatelný olej svého genia.*!!!!!!! Uschoval 
jsem článek ten, který asi byl dobře zaplacen dvěma nebo 
třemi tisíci, není-liž pravda? Tehdy, byv obdařen gratis, dva 
roky před tím, jiným vášnivým článkem od téhož o Chudé 
Ženě, mohl-liž jsem lépe učinit! než věnovati svou novou 
knihu tomuto „opovrhovateli falešnými velikány*? Jsou jistí
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i zlomyslnici, kteří by to nazvali výpraskem. Děláme, co mů- 
í žeme. Potěšuju se takto slabě z opovržení „komorných* a 
j z utrpení ubohých svých milých, — utrpení, které může se 
j zvrátit! v agónii hned, jakmile se Bohu zalíbí.

Básník belgický opovidá se na pátek. Dlužno se rado- 
vati nebo rmoutit! ?

7. — Čtu v Joumalu povídku nápodobenou a skoro
opsanou z mých Nezdvořilých povídek. Dílo jistého mla
dého šplhavce, druhdy známého.

9. — Příchod belgického básníka, přivádějícího svou
ženu, chlapečka u prsou a žlutou kočku, ohromnou a žravou 
jako jaguár. Chmurný dojem z celku. In manus tuas, Domine.

10. — List jakési Mme Tuparle, vlastnice přístavku, na
jatého dne 2. října. Tato stařena sděluje mi, že dostalo se ji 
o mně prašpatných zpráv, a proto přeje si zrušiti naši smlouvu.

i Vzpomínajíc si, že jest křesťankou, ba i zbožnou, a zároveň 
ť domácí paní, připojuje tuto ušlechtilou frási, která upomíná 

na odloučeni Světců: „Raději bych podržela svůj pavilon 
bez nájemníků, než abych v něm měla nájemníky, kteří by 
mi správně neplatili.* Beatius est magis perdere quam dare, 
huhlá ztlumeně kůr démonů.

Po několika minutách, zasvěcených obdivu, odpovídám, 
že žádost za zrušení smlouvy třicet devět dní po jejím po- 
depsání jest poněkud zpožděná a že se hodlám obrátiti na 
smírčího soudce.

S jiné strany můj nynější domácí pán, p. Le Bison, 
doručuje mi připiš hutného muflismu, jímž požaduje na 
mne činži za říjen.
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Jaký to krásný den! Bylo by přerozkošno, aby stará 
harpagona, urážející mne bez známého důvodu, byla určena 
k tomu, by zaplatila mé domovné směšnému a krutému 
buržoovi, o němž jsem právě mluvil. Bylo by na čase, aby 
nájemníci počali konečně vybírat! nájemné, by zase oni 
přijímali peníze od domácích pánů.

13. — Odpověď na zaslaný účet:

Pane, chci si vypořádati vše, co jsem dlužen, avšak třeba 
též, bych to věděl a zvláště abych to chápal. Nuže, váš výtah 
z účtu jest mi nadobro nesrozumitelný. V mé hodnosti umělce 
nerozumím ničemu z obyčejúv obchodu, jehož vzorce mi 
způsobují závrať. Když jest mi někdo dlužen sto franků a když 
mi týž zaplatí sto franků, mám za to, že jsem zaplacen, věřím 
tomu a nepomýšlel bych na to ani minutu, bych upomínal. 
Nuže, byl jsem vám dlužen sto franků, což sám jste stanovil. 
Přijal jste stofrankovou bankovku při projiti lhůty 31. ledna. 
Přirozeně myslím, že tím jest vše zakončeno. Podle vás však 
nikterak. Požadujete na mně kromě toho 9 fr. 50 c, totiž 
kupní cenu překrásné knihy. Proč? Byl bych vám velmi za
vázán díky, kdybyste mi to vysvětlil v jazyků pochopitelném.

[Dozvěděl jsem se brzy, že těchto 9 fr. 75 c připadlo 
na směnečné osvědčení pro nezaplacení. Prasata 1 prasatal 
prasata!]

* 23. — Předvolání k smírčímu soudu. Bloy proti Tuparle.
Jak jsem doufal, zvítězil jsem. Ta licoměmice přišla osobně, 
věc málo předvídaná. Formuluju svou stížnost a svůj poža
davek dvou činží, načež ona mi odpovídá tím, že vytasí se 
s opisem svého smradlavého dopisu a s mou odpovědí, 
spoléhajíc bezpochyby na to, že soudce bude míti dojem,
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jakobych se pokoušel vymámiti hrozbou peníze. Zprvu do
mníval jsem se, že tohoto účinku bylo dosaženo, neboť 
soudce odvolává se na velkodušnost nebožtíka Tuparle-a, 
„dobrodince obce Těch-Dole“. NeřeH dobrodince chudých. 
Málem bych byl v tomto okamžiku vše ztratil. Již již drala 
se mi prudká slova proti tomuto pitomému úředníkovi. Můj 
dobrý anděl mi na štěstí zavřel ústa. Omezil jsem se tedy 
na to, že jsem upozornil, kterak sláva Tuparle-ova nezplno- 
mocňuje jeho vdovu, by mne zničila, a že mně, hovícímu sta
rému obyčeji čestných návštěv, bylo velmi nesnadno přijmouti 
hrubosti kuchařčiny. S důstojností neuvěřitelnou tato odpovídá, 
že jest Mme Tuparle a že to musí stačiti. Soudce mysle na 
štěstí, že to nepostačuje docela, nabídl mi jednu lhůtu pla
tební, dle zvyku těchto usmiřovatelů, kteří nezachovali po 
Šalomounovi leda pravidlo rozříznouti ve dví. Nedoufal 
jsem v nic lepšího. Vdova po dobroději Tuparle-ovi mohla 
si ušetřiti této potupy, kdyby mi byla několik dní před tím 
zaplatila krápět prvopočáteční spravedlnosti. Avšak pobožná 
stařena, buržoa až do hloubky svých střev, doufala, že klo
pýtne úředník, který by byl zachránil její předrahé peníze, 
její sladký, vřele milovaný mazanec, jehož nebyla by ji
stotně opomenula užiti k zalíbení Božímu

24. — Návštěva jistého mladého muže, který byl před
nedávném mým kypícím obdivovatelem, a který nyní, stav se 
držitelem hezkého dědictví a soudě o mně, že jsem ve světle 
plnoluní peněz, zachází až tam, že popírá i mou formu lite
rární a dává přede mnou přednost. . . Fenelonovi! Od ny
nějška pro něho není již pravdy, a budhismus jest tak pravdě-
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' podobný jako víra křesťanská. Nízkost tohoto nešťastného 
hocha tryská, jakoby byla světlem. Smutek zatíná své staré 
drápy do srdce.

29. — Dojemný list ojedinělého Čecha, obývajícího ne
daleko Slavkova v malém městečku Moravském, kde mne 
zbožně čte. Jmenuje se Josef Florian, praví se býti „ctitelem 
Panny Vítězné“ a podporuje mne, seč jest
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PROSINEC í

1. — K tajemství zpovědnímu velmi krásné slovo Jo- i
hančino: — Až Bůh řekne své tajemství, secretum meum j 
mihi, kněží též svého sproštěni budou j

4. — Bolestná cesta do Paříže, po mnoha jiných cestách, |
jichž vypočítávání bylo by nudno, protivno. Depositní po-1 
kladna. Dozvídám se, že spořitelní knížka pensijního fondu, j 
zastrčená do kterési zásuvky před dvaceti třemi roky, když í 
ošklivost a hnus mne přinutily, bych opustil mizerný úřad 1 
při Severní železné Dráze, poskytuje mi právo k patnácti- ! 
frankovému ročnímu důchodu, počínaje říjnem roku 1901.1 

a že po mé smrti jedině moji dědicové budou moci dostati! 
původní kapitál, totiž 48 fr., zaplacených z donuceni r. 1878.1 

Stát, který potřebuje chleba chudých, by cpal své Hanotauxy i 
nebo své Trouilloty, střeží lichvářsky obnos 700 frankův, | 

utvořený hromaděním úroků, připisovaných ke kapitálu po čtvrt 1
století. Skvostné. Jsem tedy konečně majitelem doživotní renty, |
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8. — Obzvláštní milost Ztrácím špatného přítele.

Milý Jiří. Dnes ráno, když jsem se vracel se mše, kde 
jsem se modlil se slzami, soucitem a velkým účastenstvím, do
ručen mi byl váš dopis, tak podobný tolika jiným od dvaceti let.

Odpověď: Jest bez zájmu, že ubohý malíř, zbavený roz
umu, vám pravil to neb ono.

Jest bez zájmu, že věci řečené jsou pravdivé nebo falešné, 
správné nebo nesprávné.

Jest bez zájmu, zda jste se rozhodl nebo nerozhodl již 
mne neviděti.

Jest bez zájmu, že jste dělal to či ono v ulici Lafayette 
nebo na bulvardu Tour-Maubourgském.

Jest bez zájmu, že jste „litoval* nebo že jste nelitoval 
té či oné věci.

Jsme oba blízko smrti a vše jest bez zájmu.
Vyjímaje toto:
1° Aspoň dva roky dříve, než věděl, že můžete jednoho 

dne mu pomoci penězy, kterých jste ani nevydělal ani ne
ušetřil, a které tedy vás pranic nestály, a tudíž naprosto vám 
nepatřily; dvě léta před tím, pravím, dostávalo se vám od 
žebráckého Leona Bloy pohostinství stálého a více než jednou 
heroického, na něž syn šlechtice, byť degenerovaný, chtěl by 
snad uchovati aspoň vzpomínku.

2* Od dlouhé doby navykali jsme svá děvčátka, by se za 
vás každodenně modlila.

Dnes ráno po mši Neposkvrněného Početí, po vašem 
listě, slyše po tisíckráte tuto modlitbu jejich hlasů nevinných 
a strašných, tázal jsem se, čeho třeba učiniti. Chcete, by se 
odmlčely?

10. — Pátá výročnice smrti Petříka, našeho druhého
syna, zavražděného, jak se velmi podobá, po dvou a půl 
měsíci kojnou z porodnice. Co konečně Bůh chce od nás?
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Jsem zmítán úzkostí a láskou. Budeme podporováni tímto 
dítkem, které roste pět let v Ráji ? Svět jest nevýslovně hnusný.

11. — Potřebovali jsme jakýchsi peněz, bychom odvrátili
jisté neštěstí, a jediný možný krok právě ztroskotal. Náhle 
osobnost, u níž se ucházím, propouštějíc mne, jako u vytr
žení mi praví: — Máte dítky? Na mou odpověd přisvědčující 
odhodlává se k oběti. Bylo tehdy půl třetí hodiny. Právě 
v tomto okamžiku moje Magdalenka modlila se za mne 
s rukama skříženýma, nápodobujíc svou matku.

12. — Odjezd naší mladé přítelkyně dánské, povolané
do Dánska otcem. Byla nám milá a potěšující častokráte a 
její odjezd hořkost nám působí. A tak se ocitáme sami ted 
tváří v tvář se dvěma ohavnýma služkama a našima dvěma 
hosty, mužským a ženskou, jichž prostřednost ducha a srdce 
každým dnem patrnější, nás děsí.

14. — Ottovi Friedrichsovi:

... F. se úplně ode mne odloučil. Jest příliš snadno 
to pochopit!. Mme B., zuřící, že vyhodila peníze pro umělce, 
když myslela, že odměňuje pacholka, hořce si mu stěžovala. 
Tento ubohý F. vyčítá mi zvláště, že nepíšu jako každý lil 
Tof odstrašující, to aby člověk plakal. Nešťastník ten jest 
ČLOVĚK TOHOTO SVĚTA pro všechny věky věků. Není co 
dělati. Marně bych psal veledíla, až bych hvězdami otřásal, 
byl bych stále u těchto mozkův uličníkem. Možná, že F. byl 
hrdinou, vznešeným odvážlivcem, když mluvil pro mne, pra
vím to velmi vážně. Avšak má teď toho dokonale dosti. Za
jisté to, co se jmenuje ironicky duchem světa, mělo takovou 
pokořující sílu, by katolík a muž velmi ušlechtilý, který na
psal knihu, již znáte, dospěl tak daleko a zasnoubil se proti 
mně s rozhořčením kuchařky a k tomu kuchařky kalvinky!
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I Když před třemi roky mluvil se mnou — nikoliv bez ob
divu — o nesmírném jmění této dámy, neptal jsem se ho, 
jaký byl jeho původ. Věděl jsem to příliš. Toť jako bychom se 
tázali po rodném listě skandinávské kathedrály, proměněné v XVI. 
století v chlév lutheránských prasat, nebo po převodní listině 
toho či onoho panského sídla v době, kdy lejnem oplývající 
dítky sodomity Kalvína zpřevracovaly katolicismus. E, který se 
domnívá býti katolíkem, nepochopí nikdy, že Mme B., i kdyby 
mi dala miliony, musela by ještě dopláceti, by se se mnou 
vyrovnala.

Není-liž přece, Friedrichsi, podivno, že od více než šesti 
měsíců po odluce dvou let, tento člověk, kterého jsem miloval, 
kterého dosud miluju a který mi druhdy sám podal důkazy 
nejživějšf náklonnosti, nepocítil potřeby viděti mne?

í Pokud se týká úsudku Mme B. ... o mé knize, prone- 
i seného při velmi prostředním článku Paula Adama, co chcete, 
■ abych vám řekl? Kdyby lidé a věci byly na svém místě, což

by se mohlo přihoditi, protože doba jest velmi neobyčejná,
neodepřel bych vžiti tuto osobu k své obsluze, k prádlu . . .

18. — Pranice a špinavosti našich dvou služek. Nic ne
přichází, a nebezpečí počíná. Jaký konec měsíce! Jaký konec 
roku! Jaký konec století!

19. — Znovu čtena Uršule Mirouet. Neuvěřitelné oslov- 
ství Balzakovo. Tato kniha jest vypravováním o citech nebo 
evolucích i rozuzleních citů náboženských u neznalců jakého
koliv náboženství, vypravované nejúplnějším všech těchto ne
znalců, neznalcem geniálním.

21. — Můj belgický básník, nespokojen tím, že jest nepo
hodlný, ba zdrcující, pomýšlí na to, jak by se stal nesnesitelným. 
Johanka svěřuje se mi roztruchlena o krajní svobodě, s jakou 
tento předstíraný katolík posuzuje kněze před našimi dítkami. 
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Dozvídám se, že tento způsob rozprávky velice pohoršil 
naši mladou dánskou luteránku, která jí pravila krátce před 
svým odjezdem, jak žasne nad tím, že slyší souditi kněze tak 
tvrdě katolíkem, jakoby mezi nimi nebylo ani jediného, který 
by zasluhoval úcty a vážnosti. Ihned vyjadřuju našemu hosti 
své přání, by se více zdržoval v mém domě, zvláště v pří
tomnosti dítek. To bez prudkosti, avšak velmi pevně a roz
hodně. Tu náhle objevuje se obluda pýchy úplné, odstra
šující, naprosto nepřekonatelné, slepé a hluché jako sama 
pitomost Nepřipouští ani na vteřinu, že by se mohl klamat), 
a moje nejsilnější námitky jsou ničím. Námitky Johančiny 
jsou méně než nic, a dráždi ho tím více, že nemůže na ně 
odpovědět!. To však jest stará praktika pýchy: utíká a brumlá. 
Mamě mu říkám: — Pohoršil jste mladou dívku, vychovanou 
v bídě protestantismu a uvedl jste ji v hrozné nebezpečí, že 
zapudí Milost, která se jí nabízí. „Čerta si z toho dělá“, a 
opakuje s blbou, rozjitřenou umlněností, že pravdu třeba 
pověděti, opíraje se o texty, kterých nechápe a jichž zneužívá. 
Jest hotov začlti znovu a jde až tak daleko, že, jak praví, 
vychová svého syna v opovržení ke kněžstvu, uváděje s ne- 
pechopitelnou tupostí, že jest to jediný prostředek, jímž 
možno uchovati dítě před pravděpodobnými úklady nehod
ných církevníků. Chce, — taková jsou jeho slova, aby dítko 
rozeznávalo jako muž mezi většinou a všeobecném.

Mamě mu namítám zákon, dle kterého nutno dítko živiti 
mlékem a nikoliv masem syrovým. Toho nechápe. Rozhoř
čuje se a stává se nestoudným. Tu se ocitám v koncích. 
Vidím, že jsem se zase jednou notně zklamal, a že se nalé-
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zám v přítomnosti zlého blbce, kterého nemohu rázem odbyti. 
Strast náramná, na niž mne můj děsný život připravil.

22. — Dlouhý list Johannessa Joergensena, velikého
katolického básníka Dánska, v odpověď na kterési moje 
psaní, jehož opisu jsem neuschoval. Zdá se, že jsem v něm 
mluvil velmi odvážně o Lvu XIII. Prohlašuje mi svou na
prostou úctu k Svrchovanému Veleknězi, pokoušeje se ; 
na neštěstí vysvětliti mi NUTNÉ omezení textu »No lite 
conformarí huic saeculo*. Vše to proniknuto něhou a sy
novskou prostotou. Jaký rozdíl od toho, kterého máme právě 
před očimal A jak jest podivuhodno, že takový list přichází 
v takovou chvíli 1

Joergensenovi:

. . . Zmučeni tímto krutým hlupákem, jehož přítomnost 
jest na nás uvalena, nikdy nic lidského neviděli jsme v takové 
líbeznosti, jako když zjevila se v takových okolnostech vaše 
upřímná a loajální podoba nábožného Kalmuka. Odpovídáte 
mi na věci, na něž si nejasně pamatuju. Neuchovávám opisu 
všech svých listů. Zdá se, že jsem mluvil hrubě o Lvu XIII., 
kterého, pravda, nikterak nemiluju; že jsem uvedl Nolite při 
podnicích tohoto velekněze, podnicích ve prospěch Fran
couzské Republiky, bezbožné, odpadlé, proklaté, svatokrá
dežné, vraždící otce i děti, konkordátní, a při demokra- 
tisaci kněžstva, věci, kterých nelze ospravedlniti žádným 
Textem. Dodávám toto: Učedník Našeho Pána, nejmenši ze 
všech, svědek Zapření svátého Petra, měl by právo vyčítati 
Knížeti Apoštolů jeho zbabělost s nejkrajnější rozhorčeností, 
ba bylo by to jeho povinností, s podmínkou, že ihned po tomto 
činu by prohlásil zjevně svou výslovnou vůli poslechnout! 
Hlavy Církve. Tak tomu jest se mnou. Víte, milý příteli, i 
že bych raději svolil k nejstrojenějším mukám, Deo ad-
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juvante, než abych odepřel poslušnost v oboru vfry a kázně 
neomylnému Nástupci. Ale přísluší mně vše ostatní, a každému 
křesťanu jest se rmoutiti nad lidskou ocháblostí Papežovou. 
Takové jest to, a myslím, že jest to velmi prosté. Jsem 
s vámi v poslušnosti, byl jsem v ní upevněn dříve než jste 
byl katolíkem, ba dříve než jste přišel na svět, a mnoho 
jsem proto trpěl. Kterak bychom mohli býti odloučeni, jak se 
dle všeho obáváte? ...

23. — Obzvláště, neobyčejně rozrušuje to, že Bůh jaksi dělá
zrovna tak jako špatní boháči (vlastně, kolkolem vzato, proč se 
říká Špatni boháči, jakoby mohli býti dobři?); tito bohatci 
dávají si zaplatiti hanebně draho, co dávají, a nedávají to 
dokud není nejhůře, jakmile není již možno odepříti. Jest 
jedna odpověď neskonale tajemná a melancholická. To proto, 
že Bůh jest chudý a až do jisté hodiny bezmocný. Jest 
třeba, aby to, co dává, napřed sám dostal s mukami ne
známými, jichž pouhým odleskem jsou naše nejznačnější 
trýzně. Jest zapotřebí, aby Eliáš přišel. Jaká kniha dala by 
se napsati o Penězích, jak já jim rozumím, totiž v hod
notě obrazu Bohal Není na světě než jeden člověk 
schopný napsati ji a člověka toho já neznám. Jeho jméno 
jest Leon Bloy.

25. — Strašné Vánoce. Smutek náramný, dřepění v čer
ném smutku, ve společnosti našeho básníka a jeho ženy. 
Pocit samoty, děsné opuštěnosti.

31. — Dozvídáme se, že vůlí Lva XIII. mše bude se slaviti
o půlnoci ve všech farních chrámech světa, na zahájenou dva
cátého století. Bylo by mi jiti samému, i vzdávám se toho.
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O půl noci však přece sjednocujeme se s velikým tím aktem 
žádajíce, jak jen dovedeme, života věčného pro sebe a pro 
naše ubohé dítky.

Tak skončilo v smutku, v lásce, v modlitbě, bolestné a 
velmi nízké XIX. století. Tak počíná pro nás XX. století.



1901

Přihlíží-H se k tomu, jak dlouho 
trvala pruská okupace v Prasečím na 
Mamu, roku 1870—71, a uváži-li se 
praktický smysl, jímž se honos! plným 
právem třída buržoasní — jest se proč 
domýšleti, že většina nynějších občanů 
tohoto hlavního místa kantónu byla 
zplozena semenem německým.



LEDEN

1. — Požadavek pekaře, bychom zaplatili jeho pohle
dávku; zvolil tento den s velkým taktem. Takové jsou naše 
novoroční dárky. Bůh posadil se za stůl mých muk, by si 
na nich pochutnával jako při nějaké hostině, i požaduje jich 
stále víc a více.

2. — Obchůzky k vůli vykopání mého syna Ondřeje;
pět let uplynulo, kdy byl uložen do společné řady hrobů. 
Nenaleznu-li peněz před devatenáctým, pevně stanoveným, 
bude pak třeba, bych někoho zabil.

6. — Krutá zima. Uhlí není, peněz nelze se odnikud na
dití, naše dvě služky posedá zběsilost a chuť našich hostí 
roste den ze dne ... Věru, přál bych si býtí po boku mých 
neviňátek na hřbitově chudých!

[Říjen 1904. Když čtu znovu dnes tyto staré stránky, 
ztrácím mysl a jest mi velmi často ustátí v opisování. Nepře- 
rušitelnost, paradoxální intensita muk a jednotvárnost nářku,
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jsou s to člověka o rozum připravit). Tato četba jest ne
bezpečná. Na konec se ani za mák neporozumí, aniž se 
věděti bude, kde vžiti Boha, a přihlédne-li se, že to týž 
člověk jest na této kovadlině více než dvacet let, tu jest 
proč zavříti tento sešit s hrůzou a žádati s chvěním pro sebe 
milost]

9. — Můj belgický básník nezdá se pozorovati, že jest
zde jako těžký tlustokožec v týle nešťastníka, který se topí. 
Naopak protežuje mne, jsa z těch, nad nimiž se máme 
radovat!, že nám poskytují příležitost, bychom je vyčastovali, 
protože všemohoucnost jim zítra ráno spadne do klína. [Viz 
v mých Exegesích Obecných Rčení, str. 128 a 132 dosti 
věrnou podobiznu tohoto dareby a jeho společnice.]

Čtu v Le Slide (Století), pohrobní to knize Heliově, 
kapitolu o p. Dupontovi, „Svatém Muži z Toursu“, který 
odporučoval, nechce-li kdo býti vinen nedostatkem víry, 
modlitbu ve způsobě příkazu nebo vyzvání, vysýlaných 
k Bohu. Tento svátý člověk nikdy mne nerozplamenil Po 
čertech se mu toho nedostává. Tohle však přece není příliš 
hloupé. Kdyby se to bývalo zkoušelo! ...

10. — Jistý přítel mi dává 100 fr. k vykopáni mého dítka.

11. — Posedlost jisté kupcové s tváří rajského jablka,
která požaduje neústupně, bych šel vyplachovat její nočník 
každého rána, protože jsem ji dlužen několik stosuových mind.

17. — Paul Adam jest velmi modem! slepoun, který
tápe v místě temném a špinavém, doufaje nalézt! elektrický 
knoflík.
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19. — Svatého Kanuta, velikého dánského světce. Vy
kopání mrtvoly. Přenocovav v bídném hotelu třídy Orleánské, 
jdu na první mši v Saint-Pierre, kde jsem byl velmi posilněn 
pro odstrašující ten úkon. Přicházím na hřbitov v počasí 
vlhkém a tíživém; sotva rozbřeskuje. Nalézám hrob otevřený, 
vidím rakvičku. Zřízenci přicházejí. Jeden z nich ji otvírá, 
a svýma rukama přendává kus po kuse ubohé tělíčko do 
nové rakve. Úzkost byla by nesmírná, kdyby Bůh nebyl ná
pomocen a kdyby tvary a podoba údů nestaly se skoro 
nezřetelnými. Rozeznati jest pouze hlavu, která se rozloupla ve 
dví, jak se mi zdá, a žebroví . . . Některá nařízení mramor- 
níkovi, a obracím se na útěk.

20. — Ohavná nestoudnost našich služek a účastenství
básníka a jeho ženiny, kteří jakoby se silně bavili, zatím co 
jiní se hádají. Nebof až tam to došlo. A odnikud peníze, 
bych vyhodil za dvéře tuto hromadu obžemé zběře.

21. — Jistá uzdraveni Lurdská podobají se ďábelským
rejdům. Poutníky jsou křesťané (I), zaměstnaní zvláště svým 
masem, kteří nejsou uzdravováni, než aby byli uvrženi ve 
stav, v němž možno býti lépe zatracenu. Při požáru Dobro
činného Bazaru jistě bylo hodně těchto zázračně uzdravených. 
Vskutku, co tam shořelo, bylo trojnásobným výtažkem, vele
jemnou essencí luzy Světa.

23. — Věkovitá coura (královna) Viktorie, zcepeněla.
Lev XIII. řekl, že Církev utrpěla tím velkou ztrátu. Hanotaux 
dodal dnes ráno Joumála zprávu, jejíž podlost a sprostota 
údiv vzbuzuje, i u něho.
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Rozjitřen upomínkami, obležen pohrůžkami, zpitomen 
hubováním a nadávkami, potřísněn blátem duší, píšu Edmon
dovi Pikardovi, bohatému Bruselskému advokátovi, list velmi ne
smyslný, abych ho požádal o novoroční dárek k novému století.

26. — List Demolinsovi, redaktoru Pays de France,
revue proven^alské, a jednomu z nejpozoruhodnějších mužů 
tohoto času. [Viz mou knihu Poslední Sloupové Církve, 
strany 168 a násl.]

. . . Muži dosti vysocí a dosti pevní, aby viděli — přes 
nejasná napomínání podivného Velekněze — absolutní ne
srovnatelnost Kohouta Francie a Demokracie, stali se tak vzác
nými, že by se měli v nich viděti historické památníky. Děsné 
sprosťáctví politické a filosofické, jimiž div nezdechneme, vždy 
se mně ošklivily, jak víte. Jsme tedy dokonale pospolu, blaho- 
přeju vám a blahopřeju sobě, divě se ovšem poněkud, že 
spisovatel vaší jasnovidnosti a vaší mužnosti zmiňuje se o ka
pounech takových jako Barrés nebo Paul Bourget, zrovna 
jakobyste je za něco považoval.

Pokud se týká znovuzřízení Moci Panovnické, myslím, 
že jest nejen pravděpodobná, avšak nespoutatelná, nezadrži
telná, jako globus na své dráze. Avšak bude to tentokráte 
svrchovanost pravých Lilijí, protože ty druhé, lilije země, které 
předobrazovaly nebeskou tu Květinu, staly se hnojem a pra
chem. Bylo by dlužno býti trochu více než čtrnácti sty tisíci 
Panstev, která střežila tři sta let Kříž Ježíšův v temnotách, by 
se řeklo, co vynalezne dvacáté století. » Time manifestu erunt 
abscondita cordis nostril Brev. rom. in Inventione S. Crucis.

Pokud mne se týká osobně, velmi dobře jste uviděl vše, 
co jsem chtěl ukázati, a ušlechtilé stránky, které mluví o mém 
»Králi strašidlu“, mne obšťastnily, mne potěšily . . .

Váš list mně došel neočekávaně, v minutě, kdy jsem čekal 
něco jiného . . . Jestiť dnes pátá výročnice tragického konce
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staršího z mých obou synů zardoušených. Vypravoval jsem 
toto drama více než pochmurné v Chudé Ženě, neboť moje 
knihy vůbec jsou spředeny z mých bolestných vzpomínek. 
Soudobnost ta poskytla mi látku k přemýšlení. Jest bez užitku 
říci vám, že věřím ve velmi jisté přispění těch z našich nebožtíků, 
kteří umřeli bez jakéhokoliv hříchu a kteří mluví pro nás ve 
světle. Byl jsem tedy ihned zaujat vámi, i tázal jsem se jako 
vždy v podobném, proč jste se objevil takto v mém životě, 
proč jste byl poslán . . .

Krutý výstup s našimi dvěma necudami, jimž bylo ode
jiti dnes večer. Bylo dlužno čekati až do noci a trpěti jejich 
ustavičné láni pro nedoplatek sta sous jejich mzdy, které 
mi přišly až velmi pozdě. Jaká to agónie, když nemožno 
potrestali tělesně takových bfdnicl

29. — Naprostá bída. Trpíme zimou a počínáme po
ciťovali hlad. Belgický básník na štěstí připovídá nám nadále 
svou ochranu a diví se, že není lépe stravován nuzáky, kteří 
budou jeho vděčností obohaceni.

31. — Faráři Těch-Nahoře, nevídanému knězi Vignoble- 
ovi, podporovateli obchodu a průmyslu, odpírajícímu svátosti 
Církve křesťanům, kteří mají dluhy u kramářů jeho farnosti, 
a zavdávajícímu tak podnět k domněnkám o jakési kano
nické prebcndě, spočívající na jakémsi procentu při vyrov
návání účtů:

Pane faráři, Zneužil jste nehodně dnes ráno mé přítom
nosti ve zpovědnici, nedaleko Nejsvětější Svátosti, byste mne 
urazil způsobem nejvážnějším — beze stínu dovolené pohnutky, 
neboť žádný křesťan není povinen skládat! účty ze svých 
hmotných záležitostí v tribunálu pokání a předkládat! nějaké
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kvitance na vyrovnání účtů, protože toho nikdy nebylo po
žadováno Cirkvi k rozhřešeni kajlcníka, kterého ani neznáte. 
Proto žádám, byste se mi omluvil v mém bytě, ne-li, tož 
obrátim se zprvu na vaše představené, potom na tisk.

[Přišel den na to. K vylíčeni této schůzky a podobizny 
důstojného toho kněze, odkazuju čtenáře na stránku 166. 
a následujici v Exegesi Obecných Rčení, kdež, myslím, jsem 
látku tu vyčerpal.]

Při zmínce o tomto faráři (od té doby kamsi přesaze
ném), výborná odpověď církevníku téže beranovitosti, na
mítajícímu, že chvíle, kdy se vypovídá válka kněžim, jest 
špatně volena k tomu, by se házelo bláto na kleriky. — 
Lépe jest, odpovídá hbitě kdosi, by bláto bylo na klerice 
než uvnitř.

„Každý křestan bez hrdinství jest prase“, prohlásí jednoho 
dne vyslanec Ducha Svatého. „Toto slovo jest tvrdé a kdo 
je dovede vyslechnoutiř“ řeknou jako u svátého Jana po
horšení fariseové.



ÚNOR

2. — Obecné pravidlo bez výjimky. Nastane-li konflikt
mezi knězem a laikem, křivdu dlužno přičísti vždy laikovi.

Právě mi to klade na mysl děkan Prasat; byl jsem dosti 
hloupý a stěžoval jsem si na jeho podřízeného spolubratra 
v úřadě Těch-Nahoře. — Vy máte horkou krevl pravil mi 
s podivem ubožáka, navyklého šeptati uprostřed mrtvých.

3. — Den nad míru bolestný. Po tisíci trpím onou
strašnou melancholií, o níž nedovedu jinak poskytnouti 
pojmu, nežli když řeknu, že to, co jest nejkrutějšiho v po
citu strachu, jest jednou z jeho přísad. Trýzeň, působená 
zimou, jež mi po celý den kosti ledovatí. Čtu Ostrov dok
tora Moreau-a od Wellsa v Merkuru. Nemyslím, že peklo 
kdy vyslovilo neskonalou ohavnost modloslužby pomocí 
hlasu tak panického. Jsme-li nuceni pHznati, že Poe čerpal 
svou inspiraci z Míst podzemních, co říci o tomto odstra
šujícím Angličanovi?
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5. — Modlitba Našeho Pána a Spasitele v Zahradě.
Přečti jsem poslední svazek Života Našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista od Anny Kateřiny Emmerichové. Co podivu
hodná světice vypravuje skoro na každé stránce o farizejích, 
hodí se tak dobře, tak nadpřirozeně dobře na současné 
kněžstvo, že to poskytuje její knize kypění a var proroctví. 
Ahl kdyby tak nějaký světec se představil v diecesi Meaux- 
ské, v diecesi Bossuetově! jaké přijeti! A kdyby tak Bůh 
se představil!!! Přál bych si nalézti o tomto předmětě něco, 
co by mne uspokojilo.

8. — Jsem zaplaven hořkosti při vzpomínce na mrzkost
světa a na hroznou potupu Církve. Čím dál tím více farář 
Těch-Nahoře jeví se mi dokončeným příkladem kněžské 
prostřednosti. Až i do svého přijímáni jsem pronásledován 
jeho odporným obrazem. Zimy přibývá a uhlí ubývá.

11. — Die Apparitionis B.-M.-V. Immaculatae. V téže
době, co Neposkvrněné Početí zjevuje se v Lurdech, Johanka 
podosahuje toho, že jest zázračně tupena jistou přítelkou 
kupcové z 11. ledna. Že by bylo možno žiti v zemi ještě 
prasáčtější, jest vyloučeno.

13. — Nix abundat, tribulatio redundat, constantia
mox deficit.

14. — Máme sousedem potrhlého zuřivce, denního
štěkavce a nočního dělostřelce. Vstává v hodinu hvězd, by 
vypaloval svůj revolver na kolemjdoucí. Náš básník, vracející 
se z Paříže posledním vlakem, myslel, že jest ztracen, čímž 
by veliký smutek padl na Belgii. Protože artilerista ten jest 
milionář, pokračuje ve své palbě.
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Mráz třeskutý, úzkost nesmírná. Skoro nemožno zahřát! 
naše ubohá děvčátka. Prodali nám za nejvyšši cenu uhli 
nejhorší jakosti, které nehoří. Prodavač jest nejkrásnější exem
plář ze slot zdejšího kraje.

15. — Náš básník a jeho rodina se vystěhovali. Rozchod
bez bolesti. Někdo věděl, že jsme se octli na konci sil 
a odvahy. Doufajíce utéci sami z tohoto kraje zlopověstného 
a hovoříce o našem možném nastěhováni do Paříže, pra
vili jsme: Byli bychom podle všeho nuceni stráviti první 
noc v hotelu. — Zajisté, zvolal náš drnkač lýry, my bychom 
nemohli vás u sebe ubytovati. — Poskytli jsme jim poho
stinství a živili je po tři měsíce a oni by nemohli nás vžiti 
pod střechu ani na jedinou noc. Tahle belgická poesie 
protrhuje strop cudných hvězd.

17. — Nepamatuju se na žádné období svého života,
kdy jsem se cítil tak skrušen. Johanka zakouší téhož po
citu. Není na živobytí a jsme bez obrany, v ohavném 
předměstí, kde každý, s faráři v čele, jakoby nás nenáviděl 
pudově, a nevíme, kterak prchnouti . . .

V podstatě pýcha na všech stupních zakládá si na víře, 
že jest Bůh a že stvořil svět.

18. — Jistý přítel (dnes nebožtík) usmyslil si zavlažiti
mne subskripcemi. Běželo o shledáni sta osob, které by se 
zavázaly spláceti 25 fr. ročně na moje malé obroči. Dostával 
bych tak knížecí důchod 200 franků měsíčně, kdyby každý 
se odhodlal pod lunou. Paul Adam, zpraven o tomto fi
nančním plánu, toto mi lístkem vzkazuje:
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Milý Mistře (s/c), zabývám se v tomto okamžiku tím, bych 
uskutečnil vaše přánf, tak skromné, způsobem účinným, a dou
fám, že se dodělám výsledku, který vás jistou měrou uspokojí. 
Račte věřiti v moji oddanost.

Paul Adam.

19. — Masopust. Zdrženlivost a půst.
21. — Jistý podlý kavárnik dopouští, bych odnesl jednu

láhev) Úvěr mrknutím oka. Deset minut po tom vchází k nám 
pod jakousi chvatnou záminkou. Vracím mu předmět ještě 
netknutý, aniž bych opomenul vyjádřití mu svou ošklivost 
výrazy pokud možno nejméně stravitelnými. Avšak co na tom 
záleží těmto ožralům, kteří by spolkli s radosti vývratky, by 
získali nebo ušetřili 50 centimů? Pomýšlím na potupný román, 
jehož jevištěm byla by tato krajina. Avšak učinil jsem to 
již pro Montrouge, a městské obvody Paříže jsou si podobny.

Svati pravili, že jednou z nejhroznějších muk pekelných 
jest, že se necítí vůkol než nenávist . . .

Zima stále roste.
Vidím jako ve snách, že jsou dni, v nichž Bůh lomí 

rukama v hloubce nebes.
22. — „Odporučte svou duši Bohu ä zemřete“.1) Neslý

chaná zpráva mého přítele z Moravy (viz 29. listopadu), zou
falého, že nemohl vzbuditi pro mne zájem u jistých mili
onářů. Velké kolo dne toho jede nám těžce přes srdce.

23. — Mysleli jsme vskutku, že zemřeme hladem, když
přišlo deset franků od jistého ubohého kněze, kterého jsem

9 Slovo P. Josefa Karáska, opata kláštera NovoHšskébo, který 
záhy potom na všech údech ochrnuv, zemřel. (Pozn. překl.)
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o nic nežádal. — Když přítel umírá hladem, píše mi, tu
chleba dlužno mu posiati a nikoliv fráse.

Gabrielu Randonovi (Jehanu Rictus-ovi):

Osobnost, která byla mým hostem po více než tři měsíce 
a která se právě usadila v Paříži, pravila mi, že vás před 
málo dny potkala. Byla řeč o mně ve vašem rozhovoru a do
vtípil jsem se, že tento Belgičan, jehož rozlíšivost a přesnost 
nezdají se mi nepopěrnými, domníval se, že jest povinen 
předpokládati mezi sebou a mnou souručenství v úsudku, 
k čemuž jsem ho neoprávnil. Vy snad jste tu pronesl takovýto 
nářek: „Každý jest proti mně od nějaké doby“. Pokud mne 
se týká, vroucně si přeju, abych vyhladil z vaší mysli takový 
dojem. Nejsem proti vám, Randone, jsem s vámi, byť i proti 
Žehánu Rictovi. Doufám, milý příteli, vím, že to pochopíte, 
(ekl jsem, že nemiloval jsem váš jazyk, totiž jargon, jehož 

některá slůvka jsou snad krásna, avšak jenž se ušlechtile 
nevyjímá. Pravil jsem také, že způsob, jakým mluvíte o jistých 
Osobách, zdál se mi zneuctívajícím, pobuřoval mne. A to jest 
vše. Zázrak, chcete-li, avšak vaše osobnost mi zůstává velmi 
sympatickou. Přeju si, byste byl o tom přesvědčen. A to tím 
vroucněji, že Laurent Tailhade vás ctí svými urážkami — do 
té míry, že se podobá nějakému pochlebnikovi. Zdá se, že se 
těším téže výsadě, a že jsem dostal výprask zároveň s Barbeyem 
ďAurevillym, kterýž pojmenován byl hlupákem v jistém listě 
z neděle nebo pondělku masopustního! Myslím, že jsem vám 
to již psal: Laurent-Slepýš má stále účet u mne otevřený. 
Smrtelnou ranou pro tohoto „raté“1) bylo by, kdyby se do
kázala jeho literární nemohoucnost, což jest aspoň snadno.

Čtli jsme vespolně několik stránek z Anny Kateřiny 
Emmerichové! Ach! jak náš život byl by krásný a svátý, 
kdyby Bůh dopustil!

*) Raté, slovo francouzské, znamená: ohlodaný od krys, kdo se 
minul se svým cílem, kdo se marně dvořil dámě.
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25. — [Tento den byl tak bolestný, že se vzdávám
toho, přepisovati děsné memorandum, které mám před zraky. 
Moje dcerušky samojediné budou to čisti později, až hle
dali budu svou cestu „na schodech paláce nebes“, jak 
zpívá moje malá Veronika, a budou mne pak podporovat! 
svými modlitbami. „Ach, jak jest bolestno, pomyslíme-li, 
co Ježíš nakládá na své přátely!“ pravil mi jednoho 
dne podivuhodný kněz, nebožtík více než pětadvacet let. 
Listopad 1904.]

26. — Randonovi:

Milý příteli. Přijal jsem s pohnutím vašich deset franků. 
Utrpení bylo skoro nesnesitelno. Zdá se, že jistá znamení 
opravňují k trošce naděje. Kdož ví? Neznepokojujte se. Ne- 
nevím, kterak mne nenávidí, a kterak většina těch, kteří mnou 
opovrhují, octla by se ve velkých rozpacích, kdyby se na 
nich požádalo, by přesně udali své důvody. Jest to případ 
velmi zajímavý, jakýsi malý zázrak nedostatečně pozorovaný. 
Jest to tak, jakobych byl tomuto davu osobností zcela tajem
nou; individuum znepokojující, protože se cítí, že není, čím 
se jeví . . . Zdá se, že velice vám záleží na mém ocenění, 
na tom, jak si vás vážím. Velmi neobratně jsem se asi vyjádřil, 
když bylo vám možno obávati se opaku. Rmoutil jsem se nad 
jargonem, snad neprávem, právě proto, že se mi zdálo, že 
tento jazyk jest na škodu povýšenému básníkovi, kterého 
jsem ve vás rozpoznal. Možná, že se v tom klamu. Nejsem 
kritikem. Abych vše řekl, jsem sotva člověk literárně vzdělaný. 
Můj případ velmi výjimečný jest vyjádřen přesně, myslím, 
v Chudé Ženě, kterou jste snad četl: „Poutník Svatého Hrobu“. 
To a nic více, opravdu. Jsou lidé, k nimž vy nepříslušíte, 
dosti málo hlubocí, by se domnívali, že můj katolicismus jest 
strojený. Pravdou jest, že jsem zbožný, naprosto, člověk, 
který stále pěstuje úkony náboženské, člověk zpovědí, každo
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denního přijímání, růženců, škapulířů atd. Nuže, vidíte, jsme 
na dvou březích proudu. Avšak jste příliš hoden urážek 
Tailhada, když necítíte, kterak jest neobyčejno, že jste obdi
vován — děj se co děj — člověkem takovým jako já.

Pravíte o sobě, že jste křesťanem. Budiž. Ba snad jste 
jím více, než jak myslíte. Avšak zdá se, že nevidíte než kře
sťanství zbavené nadpřirozená, což jest nesrozumitelno a proti- 
kladno ve výrazech.

Ježíš přišel pro chudé, pravíte. Eh! bezpochyby, avšak 
přišel pro bohaté také, aby se stali chudými z lásky, a vy 
nemůžete nevěděti, že statisíce světců poslechlo. Ježíš přišel 
pro duše, takhle třeba to říci. Hantýrka by mne netísnila, 
kdyby se snažila vyjádřiti Lásku Boží. Nuže, vizte, co 
vy vkládáte do úst svým nešťastníkům. Bylo kdy truchlosti 
nižší, tělesnější, zoufalejší, ďábelštější? Pro takové bytosti není 
samozřejmě ani Spasitele, ani Utěšitele. Jest to nejohavnější, 
nejděsnější forma anticipovaného pekla. Bezpochyby nikdo 
nemá práva mluviti o Ježíši tolik jako chudý, protože Ježíš 
jest pravý Chudý. Napsal jsem mnoho svazku, bych neřekl 
než to, avšak jest třeba, by k němu mluvil v naději, v po
slušnosti a v pokoře. Jinak proč by k němu mluvil? Když 
konečně představujete na příklad svátou Marii Magdalenu, 
při jejímž jméně se třesu, jakobyste představoval děvče z bu- 
levardu Ornano, a když předstíráte tělesnou lásku mezi Druhou 
Osobou vtělenou a touto Kajícnicí, co upřímně chcete, aby 
se dělo ve mně? atd. atd. Přes to, jak jsem vám řekl, miluju 
vás, protože doufám, že se na konec přece sejdeme . . .

28. — List proslulého belgického advokáta, který si
zjednal druhdy literární jméno ve dvou nebo třech ulicích 
Bruselských a to články, zrobenými z vět nebo útržků 
vět vypůjčených t jedné mé knihy (Zoufalec} bez udání 
pramene. Zpravil jsem tohoto velikána, který jest zároveň 
milionářem, o projektu subskripčním, výše zmíněném. Ne- 
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zpečuje se upsati pro tři roční lhůty 25 franků, avšak, — 
jsa ve chvíli, kdy mi psal, opilý, jak rád milosrdně před
pokládám, — vroucně by si přál, by mi namluvil, že Belgi
čané „bzdinu si ze mne dělají“. Tak se vyjadřuje.

Moje žena a moje dítky jsou v Paříži. Jsem sám 
a čekám na nějakou propadlou směnku, které nemohu za
platili. Úzkost nesmírná. Trapič duši uvaluje na mou duši 
illusi nevyličitelného nebezpečí. Nikdy jsem se necítil bíd
nějším. Déšt bičuje mé okenní tabule a nejmenši šustot 
mne děsí. Jediná ubohá žlutá kočka, která spi u mých nohou 
před ohněm zoufalcovým, mne potěšuje . . .



BŘEZEN

1. — Belgickému advokátovi:

Milý pane P. Samo sebou se rozumí, není-liž pravda?, 
že nevěřím ani jedinému slovu o vašich předstíraných krocích. 
Promluvíte o mně s mnohou finesou v hotelu Ravensteinu, 
kde přeušlechtilí duchové se zaradují; až bude jim možno uvířiti, 
že Leon Bloy jest konečně pod zemí. Toť vše. Vaše vzpomínky 
z Konga vás halucinujt. I když jsem byl „supem“, nikdy jsem 
neutíkal před žádným „hejnem papoušku“. Proč bych započal 
dnes? Kterak vaši přátelé jsou málo ušlechtilí, když „si ze 
mne bzdinu dělají“, jak pravíte uprostřed svého listu s taktem 
brabantským! Já z nich bzdiny nedělám, to víte dobře. Za
mítám vašich pětadvacet penízků. Myslel bych, že vás urážím, 
kdybych přijal od vás méně než pětadvacet luisdorů. Ohi 
jest nepopěmo, že padesát mincí stosuových jest dokonale 
postačující částkou, kterou dlužno nabídnout! „slovutnému 
mistru“, jímž jsem byl tak dlouho pro vás, avšak do jaké 
míry bych zneuctil žáka vaší důležitosti, kdybych je přijal? 
Slabě jsa poučen o věcích Belgicka, nevěděl jsem o vašich 
podnicích v tomto okresu. Předpokládal jsem o vás, že jste 
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statný muž advokát docela neurážlivý. A teď objev za ob
jevem se prudce na mne hrnou. Co si mysliti?

3. — Demolinovi:

Napsal jsem vám to, zázrakem jest dnes potkati muže, 
který myslí silně. Avšak právě proto, že jste vy tímto mužem, 
toužím po tom, byste se měl ke mně spravedlivě.

Chtělo se a chce se mermomocí, by autor Spásy skrze 
židy, nebyl než pamlflefářem, nebo nanejvýš nějakým »kri
tikem0. Přijímám to od mnohých iidí, avšak od vás jest to 
velmi hořké. Jiný omyl. Barbey d’Aurevilly byl výlučně umělcem, 
ba umělcem dítětem, právě tak jako můj ubohý Hello přes 
svůj vlčí hlad umělecký, byl výlučně myslitelem, když jeho 
žena ho neucpávala. Bylo by záhodno vymeziti . . .

5. — Navštívil jsem byty v nové čtvrti Lion de Belfort
Nic ohavnějšího nad lakotu domácích pánů, žádajících na 
příklad 800 franků za tři smutné světničky. Toť všeobecné 
spiknutí proti chudým, kteří nikdy nebyli tolik nenáviděni. 
Bezpochyby chce se, by Paříž byla obývána výlučně bohatci 
a sluhy. Avšak jest to možno a kterak to skončí? Ďábel 
počátků století jistě ví, co činí.

6. — Pořadateli mých subskripcí:

Na koho by bylo právě vhod se obořiti, tot Ed. P., bel
gický advokát. Spoléhal jsem na něho, že mi zjedná hodně 
subskribentů v Bruselu. Napsal mi nevysvětlitelně nestoudný 
a uličnický list, v němž praví: »Belgičané si z vás bzdinu dě
lají.* Odpověděl jsem ihned, jak se slušelo, a on mi odsekl, 
vyklopiv mi Belgii na hlavu. Nicméně, poněvadž jest to 
svrchovaný pitomec, připadl na konci svých urážek na 
myšlenku, že mne zdrtí almužnou, kterou stanovil podi-
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vínsky na 75 franků. Chopte se tohoto slova a vymáhejte je 
ihned. Stačí, když řeknete, že jsem vás zpravil o jeho úmyslu 
a že jste netrpčliv se započetím záchrany spisovatele, jehož 
povaha není méně podivuhodná než genius . . . Neboť vůlí 
tohoto Belgičana jest, by moje duše byla tak smrdutá, jak 
moje výmluvnost jest aromatická. Proč toto nové mínění u ad
vokáta, který mi lízal paty po deset let? Tlachalo se, praví 
mi kdosi... Ah!, život je příliš krátký!

10. — Neděle Oculi. Hledáme nový byt Passer invenit
sibi domům . .. Jsou tato slova dnešního dne pro nás ? 
Nic nenalézáme a jako již tolikrát zase nevime, do kterého 
koutku Ruky Boži se uchýliti.

11. — Huysmans, upozorněn byv na subskripci a přímo po
žádán jistým přítelem, poslal 50 franků. Strachuje se odepříti, 
sterilisoval jak jen mohl úsilí původcovo, dávaje velmi málo. 
Dal pro respectu, jako Fariseové. Kéž Bůh ho soud! a ne 
já. Druhdy velmi jsem hledal jeho duši, mnoho jsem pro něho 
z lásky vykonal, s radosti jsem za něho trpěl a platil, a mám 
hlubokou jistotu, že tomuto nešťastníkovi dostalo se mamě če
hosi velmi drahocenného. Jakýkoliv útok na jeho svědomí ode 
dneška zdá se bez užitku. Posilněn bídnými kněžími, kteří ho 
neuvědomují o jeho nebezpečí, předsevzal si, že ve svých 
smutných knihách a ve svém životě nebude patřiti než na sebe.

12. Vzpomínám si, že jsem viděl velmi jasně ve spánku,
co to jest, pomoci bližnímu. Cítil jsem způsobem velmi vni
terným a rmoutím se, nemoha to vyjádřiti — že není než 
jediná pomoc. Jest to naprosté sebe dáni, takové, jaké Ježíš 
učinil. Jest třeba se dát zpoličkovati, uplvati, zbičovati, ukří-
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žovati. Obecné rčení: vrhnouti se do náruči někoho, osvět
luje to neobyčejně. Všechno ostatní je marnost. i

13. — Nucen přenocovat! v Paříži, myslím na moje ubohé ;
lidi v našem osamoceném domě, a cítím veliký soucit. Tot 
zajisté to nejbolestnější, soucit bezmocný. Tato nesmírná trýzeň 1 
jistě byla jako všechny ostatní v Umučení, neznámým způsobem, j

• Viděl jsem se s Bisonem, naším domácím pánem, jedním •
! z nejhnusnějšich starců tohoto kraje. Má atelier, v němž t
t páchá malbu domácího pána. Úroveň jeho inteligence tako- 
i váto jest Asi v období říjnovém doručil jsem mu Syna Lud- ! 
í víka XVI. a Obviňuju sedoufaje tak naivně jej odzbrojiti, 
! sraziti mu rohy. Vrátil mi skoro ihned oba svazky, s dů-
1 stojným dopisem, v němž mi sdělil své opovržení k politice, 
> která „se s ničím nerýmuje“, pravil. Tento roztomilý prona

jimatel, bývalý hodnostář z poštovního úřadu, kdež zanechal
na sebe vzpomínku jakožto na hodně starou herku, považoval
mne za nějakého politického pobuřovatele.

Kakal ten po chvilce zdráhání ráčí svoliti k tomu, že mi 
nebude bránit! v opětném pronájmu jeho bytu, prohlašuje, 
že konec konců není to k jeho prospěchu. Jsa umělcem, ne
opomíjí mne upozomiti na to, že „záležitosti jsou záležitosti“. 
(Viz Výklad Obecných Rčení, str. 33).

14. — Návštěva kuchařky Bisonovy, sedmdesátnice, vy
dlážděné klenoty, nesoucí v deskách nájemní smlouvy a smě
nečné blankety. Náš kakal dostal list od kolegyně z náměstí

i Denfert-Rochereau, kde jsem doufal nalézti byt Zdá se, že 
j to, co bylo řečeno včera, nestačí. Bison se mne pitomě ptá, 
’ co třeba odpověděti. Pravím, že jest dlužno dosvědčiti, že
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i jsem člověkem velmi spořádaným, což ho přivádí do ne
snází. Jeho svědomí poštovního úředníka a malíře-majitele 
domu nedovoluje mu než opovržení k spisovateli mého druhu. 1 
V hloubi srdce dareba jest rozhodnut podati špatné zprávy. í 

Kéž Bůh se nad námi slituje! Bojím se, že ztratím veškerou 
odvahu. Nedostatek milosrdenství a nenávist k chudému vy
mykají se dnes obraznosti.

Viděl jsem i jiná smradlavá zvířata, která tvrdí, že jsem 
jim více nebo méně dlužen. Nedovedl jsem nikdy vyjádřiti 
způsobem, který by mne uspokojil, smrtelné úzkosti, hrůzu 
melancholie, jež probouzí ve mně styk nebo pouhé přiblížení 
k těmto zatracencům. Míti srdce sevřené, jest obecné rčení 
dosti přesné. Přece však nepraví všeho. Jest to jako pohyb 
drápu pozvolného, který by rozdíral tento ústroj bolesti a ra
dosti. Ah! kterak znám to gesto bezmocné, jímž by se rádo 
vyrvalo vlastní srdce z útrob.

15. — Domácí paní z ulice Denfert-Rochereau, jakési
Mme D., kolegyni Bisonově:

Pani, Jsa křesťanem a otcem rodiny, považoval jsem za 
svou povinnost přeptati se na vás, a tu mi byly dány tak 
špatné zprávy o vás, že jsem nucen vzdáti se svého záměru 
najmouti příbytek ve vašem domě, jehož vzhled jest ostatně 
pochmurný. Řeklo se mi mezi jiným, že nedovolujete svým 
nájemníkům, by měli chudé přátele!!! To jest ďábelské, to jest 
hanebné a směšné.

Buďte ujištěna paní, že si vás vážím, jak zasluhujete.

16. — Stržení a rozřezání ubohého sloupoví ze dřeva,
na němž se Veronika houpávala a které jsem s velkými ob-
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tížemi vybudoval. Jde o to, bychom rozdělali libý oheň 
naši Majdalence, která trpí. Avšak necht činím cokoliv, cítím 
takovou potřebu Boha! Ahl kdyby ráčil naložit! se mnou 
s velkým milosrdenstvím, propůjčit! mi pokoj, bezstarostnost, 
bezpečnost, jistotu, konečně 1 ach zajisté pracoval bych na 
tom, bych se stal světcem a bych posvěcoval své. Literatura 
tehdy zaujímala by málo místal

17. — Neděle Laetare. Špatná noc k vůli Magdaleně ...
Jdu tedy poprosit Dr. N ..., by k nám přišel. Jest to velký 
učenec v kraji tomto, ba i lékař bohatý, který, jak se rád do
mýšlím, nás bezpochyby natáhne. [Nikdy nás nenatáhl. Jest 
to pravý lékař, myslím, avšak dobrák a málo bojechtivý. 
Zemře, aniž mne poznal].

Při Mši jsem neobyčejně dojat slovy Nobis peccatoribus, 
které jsem tolikrát četl bez lásky. Opakuje tuto modlitbu 
v ulici, div se nerozpláču uprostřed nedělní havětě. Stát! se 
světcem! Podosáhnouti aliquant partem et societatem... 
Naděje pro utrpení, radost z utrpěni! Prosil jsem Marii, bych 
měl účastenství na radosti Církve, v Laetare. Takhle jsem byl 
vyslyšen.

Surový list mého organisátora subskripci, vyčítajícího mi 
nedostatek „toho praktického smyslu, který nebývá údělem 
literárního genia“. Odpověď:

... „Smysl praktický“, pravíte. Můj Bože! pokud mne 
se týká, jsem velmi nucen přiznati, že jim nejsem opatřen . .. 
Bojíte se velice, abych vás nežádal za osobni přispění, kterým 
jste jiným povinen. Nejsem však žebrákem dosti smělým, mohl 
jste to pozorovat!. Zacházíte až tak daleko, že chcete, Abych
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se zaručil ve smyslu tom „svou přísahou pořádného člověka*, 
jako bych byl jedním z pořádných lidí. Myslím, že moje 51ovo 
křestana musí vám stačit!...

Zvláštní následek- mého zvláštního osudul Neřeklo by 
se, že heroismus jest naprosto nezbytný ihned, jakmile se 
někdo odhodlá nebýti mi nepřátelským?

18. — Ti, kteří mne milují nejvíce, shledávají zcela
prostým, když jsem urážen. Až na to, výtečné přijetí. Přátelství, 
ba í oddanost jisty.

Jednoduchá poznámka. Nikdo, byť to bylo u nejlepšlch 
křesťanů, nezdá se hledati Boha, aniž na něho mysleti. Sedají 
ke stolu jako psi a kladou se na lože jako prasata. Nemožno 
vznítit! nejmenší pozornosti, když se mluví o Bohu.

19. — Dnes ráno jedna z mých nejhroznějšlch křísí me
lancholie mne zachvacuje. Trýzeň údů, v přirovnání k této 
agónii, jistě jest rozkošná.

20. — Chudí nesměji si nikdy vybírati. Jest nám pře
stěhovali se v dubnu a se spokojiti na 40 kilometrů od 
Paříže s jakým takým příbytkem v ulici venkovského města, 
s vyhlídkou na jakýsi malounký bördel, a bez zdání byť 
teleskopického nějaké zahrady. Jest pravda, že starosta Prasat 
na Mamu jest naším domácím pánem.

21. — Nalezl jsem — po jakém úsilí! — dosti peněz,
bych zadržel pomocí částečných splátek u protokolisty smír
čího soudu, záměry jisté zhorka nakvašené kupcové, která 
žádala si mé kůže. Toto vypořádání, provázené kletbami nej
hojnějšími, tvoři to, co buržoové jmenují „důkazem dobré 
vůle“.
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22. — List Charlesa Morice; oznamuje mi příští číslo

časopisu la Plume, na oslavu Tolstoje, který se chystá pojiti, 
jak se doufá, a žádá mne „o stránku prosy“, bych přispěl 
k apotheose slavného moskevského blbce.

25. — Vstávám plný truchlosti, neboť můj spánek byl
chmuřen děsuplnými obrazy naší bídy. Pravím si, že jest 
opravdu ohavno podléhati takovému násilí, a že člověk jako 
já, nucený trávit! všechny hodiny svého života prasprostým 
sháněním peněz, místo abych jich použil jedině k jedeni 
a pití Slova Božího, jest divadlem soucitu pro Anděly.

Pavlu Adamovi:

Zasýlám vám prostě lístek, který jsem dostal včera v ne
děli od svého přítele J., organisátora subskripce, o níž víte. 
Jest to jeden z těch lidí — nepravděpodobných a nepocho
pitelných v deseti nebo dvaceti letech — kteří milují a se 
oddávají bez frásí. J., který nemyslí o sobě nikterak, že jest 
hrdinou, jest přesvědčen, že dlužno zachránili mne za jakou
koliv cenu a že by mu bylo nemožno ctíti sebe, kdyby se 
nepokusil o nejnesnadnější kroky k vůli tomuto výsledku. Dal 
jsem mu čisti přirozeně ušlechtilé řádky, které jste mi poslal 
dne 18. února.

26. —Den pochmurný, mlčenlivý, bezútěšný. Hle, znovu
začíná zima a severák fučí a sníh padá. Přečti jsem opět 
podivuhodné kázáni Bossuetovo o bohatých, kteří „umírají 
v blahobytu“, nadepsané O nekajícnosti až do konce. Jest 
tedy pravda, že ve vzdálenosti dvou století pouze, bylo ještě 
dosti křesťanství, by se smělo mluviti takto synům Kainovým: 
Quia non pavisti, occidisti... Tato četba vrhá mne náramně 
daleko od faráře Těch-Nahoře a od svatokrádežného davu
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cfrkevnických pacholků, kteří na kolenou klečíce vyplachuj! : 
buržoasní nočníky, a kteří jsou dnes obludně největší částí i 
Kněžstva Ježíše Krista.

28. — Georges Dupuisovi, kreslíři, známému pod pseu
donymem Geo:

Milý Dupuis. Myslím, že jste se velmi špatně k nám za
choval. Předně způsobil jste roztržku mezi mnou a Rémondem, 
tím, že jste mu sdělil nesprávné údaje; pak jste nás sám na- ! 
dobro opustil, ze strachu, že přijdete pro nás do ostudy, 
jak jste se sám přiznal. Konečně nebál jste se připravit! své 
dítky o jejich kmotry, což vám snad někdy hrozně vyčtou. 
V tom všem není ani za mák lesku a jasu.

Přece však, poněvadž nemohu, ani nechci zapomenout! 
( na pouto duchovního příbuzenství, které jest mezi námi, ne- 
I myslím, že bych měl právo skrývat!, že jsme se octli u ve- 
I likém nebezpečí. Přes vaši krutou a děsnou nedbalost nechci, 

aby vás stihlo to neštěstí, že byste dal zahynouti chudým lidem, 
kteří vám neučinili než dobro, aniž byste se snažil je spatřit!, 
aniž byste se pokusil o nějaké úsilí, by se jim pomohlo.

Bezpochyby tak jedná celý svět skoro bez výjimky, když chce 
mne opustiti se záminkou nebo bez záminky. Ba zdá se, že to tvoří 
část povinností občana. Avšak vy nesmíte býti s celým světem.

Vzpomeňte si na své odpřisáhnutí, na svůj křest, na po
hostinství, které jste nalézal u nás tak dlouho, na chleba, který 
jsme s vámi sdíleli i v době nejhorší tísně, konečně na pomoc, 
které jsem vám mohl dopřáti v rozličných formách, mnohdy 
i ve formě minci 20frankových.

Jestli váš nábytek se nezměnil, jest vám nesnadno popatřiti 
kolem sebe, aniž byste si nevzpomněl na Montrouge. A to 
něco znamená.

Nyní dosti řečí. Přejete-li si naprosto býti muflem, buďte 
tnuflem do libosti. Avšak jste-li přese vše oním dobrým 
hochem velmi slabým, kterého jsem znal a miloval, dokažte to 
Jest již na čase.
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[Bez odpovědi. Viz o této osobnosti Můj denník, stránky 
83, 86, 139 a 319.]

22. — Jsa zvláště oddán Matce Boží, žádám ji úsilně,
by povzbudila některého křesťana, který by nás osvobodil. 
Potom rozkazujú tomuto neznámému skrze víru, kterou Bůh 
mi dává, a ve jménu slibů Evangelia, by se ukázal a by jednal.

30. — Nová návštěva staré hospodyně Bisonovy, svrchu
jmenované. Chce věděti, jestli se pozltřku vystěhujeme. Od
povídám, že zaplatím darebovi ve třech dnech a že nemohu 
nic lepšího učiniti; že ostatně chřipka našich dítek nás do
hání, buď jak buď odložiti vystěhování až na čtvrtek snad, což 
jest kysele přijato vyslankyní. Bison má veliký strach, že ne
bude zaplacen, že bude připraven o tělo a krev chudých. 
Nelze doufati žádného soucitu z této strany.

31. — Květná neděle. List od jistého Tuřana jménem
Renáta Martineau-a. Jest to snad ten neznámý, kterého jsem 
se předevčírem dovolával ? Tato myšlenka mne proniká. Můj 
dopisovatel mluví o malé sbírce vybraných kousků, by mne 
uvedl ve známost u nevzdělaných bibliofilů, a nabízí mi, že 
mi předloží rukopis, bych jej prohlédl a opravil Bezprostřední 
odpověď:

V jiných okolnostech váš list byl by mi snad vítán. V této 
chvíli podobá se ironii. Přichází právě v hodinu, kdy, maje 
co nevidět býti vyhozen na ulici domácím pánem, jemuž 
nemohu zaplatit!, a pozoruje strašný osud své ženy a bu
doucnost více než pochmurnou svých ubohých dcerušek, 
jsem jak možno nejblíže zoufalství. Jistě jste prohlédl mou 
povahu, když jste mne mnoho četl. Suďte tedy o účinku, jaký 
asi způsobil váš list na »spisovatele geniálního“ — jak pra-
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víte — rozhořčeného a jemuž se vše zhnusilo, nevypravitelně, 
nespravedlivou krutostí, kterou umírá. A kterak byste chtěl, 
aby tento ubožák byl schopen zkoumat! váš rukopis, pokud 
trvat! bude děsná úzkost? Uprostřed podobné trýzně což mu 
záleží na pozornosti, obdivu nebo zlořečení současníků nebo 
potomstva, a kterak možno se zajímati o svá vlastní díla?

Zajisté jest tuze samozřejmo, že spisovatelé geniální jsou 
sluhy celého světa, nicméně jest to přílišný požadavek, a když 
se nechce nebo nemůže ničeho pro ně učinit!, bylo by aspoň 
žádoucno, nechat! je v pokoji zemříti. Upozorňujú, pane, že 
vás nežádám naprosto o nic, přesvědčen jsa as! od deseti nebo 
čtrnácti let, že by to bylo naprosto bezúspěšno a že bych se ocitl 
fako vždy v přítomnosti obdivovatele zarmouceného, že ne
může ničím pomoci. Tyto řádky jsou prostou odpovědí na 
váš list.

Zase včerejší stařena, přinášející výhružný list Bisonův, 
ultimatum domácího pána. Kdyby kopance do zadnice visely 
na stromech, jaká to aklimatisační zahrada pro tohoto pře- 
žvýkavcel Metáme do Paříže zoufalé listy. Bylo by třeba 
více než genia, bychom vylíčili úzkost tohoto průvodu Palem 
Bolesti v našem domě.



DUBEN

2. — Úterek Svatého Téhodne. Potřebný obnos nám
konečně přichází cestami nejméně předvídanými . . .

25. — Mezera třiadvaceti dnů. Vystěhovali jsme se,
zaplatili jsme, udrželi jsme se na živu. Od okamžiku prvního 
Hříchu, v zapadajícím jasu Edenu bylo rozhodnuto, že se 
vystěhujeme na Velký Pátek, v sedmitisicí sedmi sté šede
sáté třetí výročnici Vypuzení z Ráje, podle pravděpodobného 
výpočtu Septuaginty. Velký Pátek studený a černý. Déšť 
bez přetržky. Pro nás žádných obřadů, žádného uctění 
Kříže, usebráni mysli nemožné. A přece s radostí opouštěli 
jsme tento dům, tak málo ráji podobný, kde jsme právě 
přetrpěli jednu z nejhroznějších zim. V novém bytě nás čekal 
list belgického básníka. List nízký a jedovatý. Cítil nebo 
tušil, že vyjdeme z oné propasti a to se mu nelíbilo. Ko
respondence s Martineau-em, který zdá se býti rozhodně mým
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Neznámým, a jehož dílko: Jeden Živý a dva Mrtví, pečlivě 
prozkoumané, jest velmi hodno uveřejněni. Dávám mu ně
kolik nevydaných kusů, bych zjadrnil jeho brožurku, v níž 
zaujímám, jakožto jediný Živý velké místo. Dva mrtví jsou
Arnošt Hello a Villiers de l’Isle-Adam. Zvláštnost překva
pující, s nadpřirozeném hraničící: paní Martineau-ová má 
strýce jménem Hercula Jolyho — jako smyšlený onen Tuřan 
z Chudé Ženy — a fysické utvářeni mé osobnosti jest 
přesně takové, jakým honos! se toto authentické dítko Tou- 
rainska. Znal jsem a zošklivil si okultisty, kteří by shledali 
to velmi jednoduchým a kteří by snad měli pravdu. Já však 
zůstávám zmaten a můj podiv větší se pokaždé, když na 
to myslím.

26. — Mše v kapli Bratří Prasat. Almužník jakýsi abbé
Galette. Nikdy jsem neviděl, aby se mše tak odbyla jako 
tuto. Jest to neslýchané. Zase jedna klerika, která se od
poroučí mé lásce, a které budu snad moci příležitostně 
poskytnouti trochu povyraženi.

28. — Líbezná a posilňující četba Cesty po Tatarsku a
Tibeté od misionáře Huc-a. Myslím, Že není mravní strasti, 
která by potrvala v přítomnosti této neobyčejné knihy.

30. — Zbaven mše z neznámé příčiny, vzkazuju k dě
kanovi s prosbou, by nám ráčil podati Tělo Páně. Odpověď 
přinesená kostelníkem: Nemá kdy. Všichni stejní. Tito kněžl 
stávají se soudci svých vlastních povinností, by si odpustili, 
co je tísni, byt při tom duše zahynuly. Komu si stěžo
vat] 7 Jest jediný příklad, že by se kdy kněz mýlil?



LÉTA PÁNĚ 1901 II DNE 30. DUBNA 93

Pavlu Adamovi:

Můj podivuhodný přítel J., který si uhnal k vůli mně 
nekonečné trampoty, a kterému se podařilo zaopatřit! mi ně
které prostředky v nouzi, na neštěstí nedostačující, napsal mi 
asi přede dvěma týdny, že vás viděl a našel v nejušlechtilejší 
ochotě vůči mně. Končil tvrzením, že dle věcí řečených ne
obmeškáte ihned po jistých krocích přepustit! mi »prvních 
deset luisdorů“ ze své sbírky.

Prosím vás za odpuštění, že jsme vás tak obtěžovali. 
Hodil jsem vám na krk tohoto přítele, protože slib vašeho 
listu z února mne k tomu opravňoval. Přece však přes svou 
hanebnou pověst nerad bych byl obtížným svým kolegům 
a zvláště vám, který jste mluvil o mne ušlechtile. Vracím vám 
tedy vaše slovo a vaši svobodu, prose vás, byste mi odpustil.

Přikládám váš list z 18. února.

[Paul Adam mlčky přijal jako bernou minci tuto ťafku. 
Myslel snad, že dostal pouze kopanec do zadnice, což 
jest jistým druhem okultismu, který pěstujHoučasni Šplhavci.]



KVĚTEN

5. — Svatého Pia V. Mše Statuit. Evangelium o hřivnách.
Nebyl by oním prvním služebníkem, který dostává pět hřiven, 
národ hebrejský, přijímající Zákon, totiž Pentateuch? Druhým, 
který dostává dvě hřivny, nebyl by národ křesťanský, jemuž 
dány byly dva Zákony? Konečně třetím, který nepřijímá než 
jednu hřivnu, nebyl by tajemný lid Ducha Svatého, Církev 
Láskou zmlazená a obrozená?

Co dostane tento, kterého předobrazuje služebník na
zvaný „nešlechetný a lenivý“, zakopávající svou hřivnu? 
Unum est necessarium . . .

13. — Svátek představené pensionátu Svatého Josefa
Clunyjského. Každá žákyně má dáti pět franků. Takový jest 
obyčej. Tyto řeholnice shrábnou do svých přehoušlí při této 
příležitosti tisíc franků, vyšachrovaných na dvou stech žákyních.

15. — Návštěva našeho nového přítele Martineau-a,
jenž přišel na čtyřiadvacet hodin. Nese všechny moje knihy
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na své tváři a zdá se, že se nám opravdu srdečně oddal. 
Dávám mu v oplátku co mohu, mezi jinými věcmi posmrtní 
fotografii našeho syna Ondřeje s tímto: „Vzpomínka našeho 
blaženého syna Ondřeje, uneseného do lilijl své nevinnosti, 
který jest po šest let na pravici Ježiše Krista.“

17. — Od našeho nového usídleni upotřebujeme tlustého
kupce s drobným zbožím, stálého to dodavatele kněží a 
řeholnic; jest to vtělená poctivost, zaručená nejvybranějšími 
růženečkáři z farnosti. Tone v slasti a v tuku tento lotrin- 
čan a spojen jest s unylou, cukrující hrdličkou, nakypřenou 
jako ony zářijové kaštany, o něž kramáři z Paříže a před
městí perou se s prasaty Perigordskými nebo Bretaňskými. 
Tato symbolická panímáma má jedno oko skleněné a druhé 
fajansové, by bděla jako moruta a zároveň jako gruyéra 
nad bekasinkou, vyšlou z jejího bedra — a zasvěcenou 
jako její tvůrcové kupectví, — a kterou zalévá pečlivě vlahou 
své zkušenosti. Chodí na mši v neděli a ve svátcích, ba 
odskočí si i na obřady a kázání, avšak nezavírají nikdy svého 
krámu Optáni, odpovídají: „Naši odběratelé by šli jinam.“ 
Překlad do obyčejného jazyka: Přikázáni Církevní a přikázání 
Boží nejsou dána pro obchodníky. Když zachovávajíce je, 
octnou se v nebezpečí, že by ztratili několik franků, jsou 
ipso facto dispensováni. Takovíto jsou tedy tito příkladní 
křeštané, dokonale bez výčitky, jež žádný kněz neuvědomil 
o jejich hrozném stavu znesvěcovatelů a odpadlíků. Naopak.

20. — Cesta do Meaux. Jistý blahovolný kanovník nás
provází v kathedrále, která jest velmi krásna. Zdá se, že 
ostatky Bossuetovy jsou ještě v choru na pravo pod dlažbou,
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kde jest vyryt jeho nápis. Náš průvodčí viděl je vlastníma 
očima, aniž jich mohl, přiznává, stotožniti. Ubohý velikán, který 
neuměl se státi Světcem a který má zapotřebí, až to strachu 
nahání, soucitu bídných!

23. — Návštěva našeho básníka. Jest oholen, ošklivý
a ponížený. Nudí nás škaredě a nízce po tři hodiny, a konečně 
odchází se zásobami, jimiž se nacpaly jeho kapsy. Jest po- 
divno, jak belgický básník čerstvě oholený podobá se pitomci!

25. — Nová zkušenost na mši v kapli Bratří. Jest to
neslýchanější než ponejprv. Jest zřejmo, že celebrant, který 
jest ostatně považován za dravého církevníka, tropí si na
dobro smích z Ježíše Krista.

Gustavu Schlumbergerovi, členu Institutu:

Pane, dostal jsem po sobě z domu Hachettova Bulharo- 
bijce a z domu Didotova Nicefora Fokasa, toto poslední dílo 
vkusně vázané. Nemám čím odvděčiti se za přelaskavý dar 
než tím, že řeknu veřejně, co myslím o vaší nesmírné práci 
v okršcích historie, zůstavších tak temnými, přes důležitost, 
jíž nic nepřekonává.

Neznal jsem od tři let již než obrovské drama Cimiska 
a obou Bardasů, úžasné znovuzbudování doby skoro tak málo 
doložené jako doby Nina nebo Hyksů. Vždy jsem shltnul s ob
zvláštní lačností všechny knihy, povýšené nebo prostřední, 
které jednaly o Byzancii. Moje vášnivá záliba pro tyto Dějiny 
jest skoro slavná. Pevně tedy doufám, že napíšu po vás a dle 
vás několik stránek, které by vás uspokojily. Sami moji ne
přátelé, jež jsem již přestal počítati, dobrotivě mnohdy přiznali, 
že jsem něčeho schopen. Prosím vás toliko, byste mi propůjčil 
úvěr celého času, jehož bude mi třeba k přečtení pospolnému 
a velmi pozornému dvou tisíc stran objemných, obsažených 
ve vašich třech svazcích a bych mimo to mohl opatřiti výživu
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1 svým milým. Omluvíte mne, že vám posýlám zároveň s listem 
1 tímto Chudou Ženu, druh to osobního, velmi bolestného ro- 
I mánu, který dodělal se jisté ozvěny. Jest tam řeč o Byzancii 
I na dvou místech.

I [Slíbenou tuto práci jest ještě vypracovati. Protože p.

Schlumberger oznámil čtvrtý svazek, mající dokončiti jeho 
I Epopeu, pocítil jsem zuřivou potřebu tohoto celku, dnes 

uskutečněného. Zde stůjž ještě list, který právě posýlám vě
hlasnému historikovi Byzancie.

24. listopadu 1904.
Milý pane! Svrchovanou radosti byl jsem naplněn, když 

mi přišla skvostná ta kniha, tolik očekávaná. Hle, tedy vaše dílo 
ukončeno, protože nechcete Komnenú, začínajících ve skuteč
nosti až Alexisem a nikoliv Izákem, který se spokojil tím, že 
„ukázal své rodině cestu k trůnu“, jak praví výborný Lebeau.

Kéž byste byl, vystupuje od IX. století až k strašné smrti 
Pijanově, vypravoval o prvním Basilovi. Měli bychom tak celou 
tuto krásnou sérii macedonskou. Avšak bylo by třeba poněkud 
více, bezpochyby, než síly jediného člověka. Již vaše čtyři 
svazky představují nesmírnou práci. Mám konečně před svými 
zraky souborné dílo, které jste chtěl a oznámil. Buďte ujištěn, 
že nebudete litovati, poctiv mne svou důvěrou.

Nemám tedy žádné platné výmluvy, kdybych se již 
k práci neodhodlal Přečti jsem dvakrát tři první svazky. Ba 
přečti jsem třikrát Cimiska a Oba Bardasy, a jsem snad 
jediný ze současníků, který to učinil. Nový a poslední svazek 
bude rozkošnou příležitostí k nové hostině.]

29. — Ještě jednou poněvadž jiného nezbývá,^mše
u Bratří. Vycházím pln rozhořčení, odhodlán, nikdy již tam
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nevkroěiti. Kdyby anděl mi pravil, že tento abbé Galette 
neopomíjí žádné z liturgických modliteb, odpověděl bych 
tomuto andělovi jako Angela z Foligno: „Znám tě, to tys 
spadl s nebe!“ Bude však přece třeba, bych o nich mluvil, 
o těchto hanebných kněžich.



ČERVEN

5. — Opět jsem se dal do Výkladu Obecných Rčení,
započatého dne 30. září r. 97 a přerušeného 30. října násle
dujícího.

10. — Jakési paní Frusquinové, rozené Visible, majitelce
domu v Prasečím:

Paní! Včera večer moje žena, procházejíc se s našima 
dvěma dítkama na cestě Svato-Vavřinecké, potkala skupinu 
osob, mezi nimiž vaše slečna dcera a jakýsi mladý muž. Tito 
lidé tropili si z ní velmi zjevný posměch, s tím větší drzostí, 
že byla bez obrany. To se již mnohokráte opakovalo.

Samozřejmě, paní, jste volna vychovati svou dceru, jak 
tomu rozumíte, a dáti jí společnost, která jí přísluší. Avšak já 
vám sděluju, že nemám rád uličnictví, a že kdy toho třeba, 

| dovedu vzbuditi k svým úctu.
i Nuže, uvědomuju vás, že jsem starý voják a umělec, totiž 
| člověk, mající facku pohotově pro mladé klackovité lidičky, 
l a že si čerta dělám z buržoů. Čekejte na hezký škandál při ;
| první-nestoudnosti. ■
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Za dvě hodiny na to návštěva této dámy. Fysionomie 
zemáku s červenými fazolemi. Bylo by nesnadno, byt s harfou, 
opěvati tuto schůzku, přesahující vrcholy směšná. Vida ji, 
ana sotva dechu popadá, předpokládám přirozeně, že vše 
opustila, by přišla se mi omluvit. Jaká naivita! Doufala toho 
ona ode mne, majíc pár grošů, počestně nabytých, jak rád 
věřfm, a jsouc držitelkou směšných nemovitosti, v nichž úpí 
několik odřených. V pastelínové mozkovici této buržoy, která 
prý pásla krávy ve svém mládi, to stačf, by si vlastnila právo 
k nejponfženějšl úctě, k úctě, jež by se nejvfce po břichu 
plazila. Vecpal jsem do ni radu, by se chovala tiše, a by si 
dala zarámcovati můj list s všemožnou nádherou jakožto 
nejdrahocennější rodinný dokument Potom vyzval jsem ji, 
by se odstranila se svou kostrou, protože mám něco lepšího 
na práci nežli škrobeně rozmlouvati s pokojskými jistého 
věku. Zřídka kdy rozjímal jsem tlamu tak odpornou. Ošklivost 
a všednost této dueny jsou sotva uvěřitelný. Až jsem z toho 
pitomý, jak říkával velký Corneille. Dusíc se vztekem a na
dobro se již neovládajíc, odchází, nohy za sebou vlekouc 
těžce jako volové Ajaksovi, opakujíc mnohokráte, že věci 
půjdou, dále než jak myslím . . . Dnes večer jest vystavena 
Velebná Svátost ve farním kostele, a tu znovu vidím tuto 
občanku, ana klečíc, sama sobě se klaní několik kroků přede 
mnout Ah! ta zbožnost domácích pani na venkově!

15. — Co překáží lásce, tof smysly.

19. — Člověk bohatý nebo chudý jest na cestách. Než
se vypravil, dal příkaz, aby se za ním žádný list neposýlal, 
aniž jaký předmět, který by byl schopen upomenouti ho na
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Boha nebo na lidi; jmenuje to „moudrou obezřelostí“. Dle 
tohoto znamení poznáte sluhu ďáblova.

26. — Dostal jsem úryvek listu, v němž jest urážlivá
a Tailhadem ošklivě psaná věta o Krvavém Potu, ani nevím 
při Cem. V době Nevděčného Žebráka, když dodrával — 
literárně — moje staré kalhoty, domníval jsem se, že ubožák 
ten jest ohrožen rozplývavostí, z čehož by mu byla kynula 
budoucnost Rozplývavec jest hromada rumů, a trosky bývají 
i zajímavý. Mýlil jsem se. Tailhade jest pouze pitomec a nic 
ho neohrožuje.

29. — List belgického básníka, vyzývající mne pro Boha,
bych mu poslal 200 franků, kterých mu nejsem dlužen. Bez
prostřední odpověď, která, jak troufám, učiní konec přátelství 
tak drahému.



ČERVENEC

1. — Nový list téhož básníka a téhož Belgičana, který
se konečně projevuje. Jest nemožno býti podlejším, špindír- 
štějším, sprostáčtějším, níže vzdálen jakékoliv šlechetnosti, 
jakékoliv velkodušnosti, jakékoliv slušnosti a spravedlnosti. 
List zřejmě vnuknutý jeho samicí, v němž zvláště Johanka, 
— která živila tohoto člověka a o něho pečovala jako druhdy 
o Jindřicha de Grouxa — jest tupena způsobem nejšpina
vějším. Schovávám si tento památník hanebnosti. Zabíhá až
tam, že přeje neštěstí našim ubohým děvčátkům, svolávaje
na ně kletby, protože jsem mu nemohl uděliti almužnu 200
franků . . . Mezi jinými věcmi vyhrožuje mi svým „pérem“,
ubohým zkurveným starým pérem, sebraným v mých smetích,
řka, že mne již od nynějška neopustí.

Krátká odpověď: „Uděláte zcela rozumně, když se mne 
nespustíte. Jest to jediný váš pramen literární.“
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7. — Koná se krajinská slavnost, slavnost hasičů. Veliký
rozruch, přljemno zůstati doma. Nic hloupějšího a ubo
žejšího než tato paráda hasičů. Vyšedše za potřebnou pro
cházkou s dětmi ku konci manévrů, stěží jsme unikli, bychom 
nebyli politi na náměstí před obecni radnici těmito zuřivá, 
kteří vrhají proudy vody na diváky.

10. — První idea brožurky o současných apoštollch:
Coppée-ovi, Huysmans-ovi atd.

[Uvedena ve skutek r. 1903 pod titulem: Poslední Slou
pové Církve.}

Dovídám se, že Georges Dupuis, řečený Géo, jenž 
dostal místo dvorního kreslíře u Ollendorfa, umínil si, že 
nikdy mne již nespatři. Žádalo se toho na něm a on k tomu 
svolil. I když pomlčíme o úžasné hanbě takového zbabělce, 
co mysliti o tomto knihkupci, před nímž nesmí se moje 
jméno ani pronést!, by nepodtil ihned potřebu dáti nej
lepším knihám svého krámu jich pravé místo?

28. Jubileum, plnomocné odpustky. Loňského roku pouze
bohatl, totiž ti, kteří mohli stráviti tři týdny v Římě, byli k nim 
připuštěni. Letošního roku z jakéhos studu tato výsada jest 
rozšířena i na chudé a projevuje se triduem ve farnostech. 
Ahl, třeba míti víru zapjatou skobami bronzovými 1
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2. — Nové hrubosti a nestydatosti, psané naším básníkem.
Pro jakou to sviňskou potvoru jsme trpěli I

12. — Jsme ode tří dnů v Pouliguenu u Martineau-ů,
kteří nám poskytují pohostinství v Ker Saint-Rochu, najatém, 
bychom tam ztrávili pospolně čtrnáct dní. Poprvé vidím 
Oceán. — Snad také naposled, neboř chudí nemají práva 
rozjímati děl Božích. V sousedství jest stará kaple námořníků, 
a prastará Kalvárie, viditelné přede dvěma nebo třemi sty 
lety ze šírého moře, dříve než skála ta pokryta byla příbytky 
lidi Kaple, zasvěcená svaté Anně a svátému Renátovi, tak 
chudá, jak stará, jest spravována po čtyři nebo pět měsíců 
roku třicítkou kněží, bez ustání obnovovaných to strávníků 
blízkého církevního hostince. Vše to jest velmi milé. Naši 
hostitelé neúnavně nám dosvědčují svou oddanost

13. — Čtu Quo Vadis, jehož nesmírný úspěch zdá se
mi nevysvětlitelným. Jest to ovšem prostřední, tolik prostřední,
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jak jen si luza přáti může, avšak jak nudnél . . . Klopota 
s jedním naším zbloudilým balíkem. Jsou v něm šaty 
našich drahých maličkých. Marné reklamace na dráze. Bylo 
třeba bezpochy tohoto kraptu hořká do naší ubohé radosti.

18. — Jistému jesuitovi:

... Nedostal jsem žádného listu od ötce G., čemuž se 
ani dost málo nedivím. Jestli tento řeholník vám slíbil, že mi 
bude psáti, jistě, rozváživ to, patřil na tento slib jako na 
omyl a psal někomu jinému. Opak byl by neslýchaný .. . 
Jsem přesvědčen, že sem a tam jsou v řádech duchovních 
nebo mimo řády výborné duše, milované Bohem a plné žá
dosti po jeho slávě. Avšak tyto duše jsou v počtu příliš malém, 
by zachránily Sodomu, a myslím, dle podivuhodné Anny Ka
teřiny, která tfm byla poděšena, že není již křesťanů v pravém 
smyslu slova.

Důkaz jest příliš snadný. Kdyby nastalo pronásledování, 
rozumíte mi dobře, opravdové pronásledování, byl byste tak 
laskav a řekl byste mi, kolik našich katolíků zvolilo by černou 
bídu, hanbu a muky? Jeden na sto tisíc snad. Nastalo by od
padání bezprostřední, všeobecné, apostasie odstrašující. Jakým 
slepcem nebo jakým hlupákem nutně jest ten, kdo by doufal 
v něco lepšího?

Ahl, vím dobře, že mi hodláte mluvit! o Milosti, avšak 
zadržuju vás ihned s nejvyšším rozhořčením. Milost Boží není 
pro psy, zrovna jako jeho Slovo nebo jeho klanění hodné Tělo, 
a nazývám psy ty, kteří přijímají bez jakékoliv přípravy. Ježíš pravil: 
Vat vobis divitibus — Běda vám bohatci — a moderní křesťané 
praví: „Šťastní bohatí*. Řekl také, že jest dlužno vše opustit!, 

I bychom jej následovali, a že to jest nezbytno, chceme-li míti 
I účast v jeho království; a nikdy hrabivost, ba i v domech 
i řeholních, nebyla prudší, zběsilejší. Říká se: „Řád jest bohat, 
í snad, avšak každý řeholník osobně jest chůd/ Jaké bídné so- 
I fisma a v hloubce jaký pekelný výsměch!...
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Od počátku svého listu vedete mne na okraj propasti, 
a zvete mne, bych do ní skočil. Mluvíte mi o volbách!!! na 
r. 1902, do nichž se u vás skládá velká naděje. Jiná ostuda,
velmi nevědomá s vaší strany, bezpochyby, avšak tím žalost
nější. Tvrdíte podle smyslu, že špatný strom může nésti dobré
ovoce, neboť konečně pod trestem, že se odsoudíte sám k nej
horší prostřednosti, jste povinen uznati, že všeobecné hlasovací
právo jest zlo absolutní, ohavné zakukleni anarchie pekla.

Bůh jest mocen vyvoditi dobro ze zla, vím to, avšak je
diný on má tuto moc, protože on jediný může vyvoditi bytost 
z nicoty — což, ostatně, jest úplně nepochopitelno. Jaká 
úžasná domýšlivost, jaká nadutost, jaká pýcha, když chcete mu 
předložití předmět tohoto nemožného zázraku, když mu celkem 
takto pravíte: — Viz tento vynález Neposlušnosti, Zloby, dceru 
Závisti, Pýchy a Hloupostí lidí v tomto posledním století. 
Rozkaž, nikoli aby byl zničen, neb aby mu přítrž byla uči
něna, avšak aby triumf tvé Církve byl jeho výsledkem a by 
tento vynález, ustavičnost to chrchlů na tvé tváři, stále byl 
mezi námi, a čím dál tím více ctěn, ba i ve tvých svatyních, 
ba i na kazatelně pravdy, přímo před tváří Nejsvětější Svá
tosti tvých oltářů!

Nolite conformari huic saeculo, pravila Nádoba vyvolená. 
„Jiti se svým stoletím“ odpovídal Podvodník již odedávna; 
avšak nemá-liž člověk vzlykati, když si řekne, že sám Lev XIII., 
který nastolil tak zvanou křesťanskou politiku, tolik ubral tomuto 
tvrzeni Ducha Svatého! Proslulý, hrozný a navždy žalostný přiklad!

Od nynějška touhou většiny katolíků jest jeviti se tak demo
kratickými jako nejzločinnější nebo nejnesmyslnější Jakobíni, 
a o tom, ó nevypravitelná bído! věří se, že jest to vrcholem 
dovednosti. Kterak na tomto stupni zaslepenosti možno vyjá- 
dřiti zbídačelost a hanebnost duše křesťanské?

A přece Deus non irridetur... víte, jak jest nebezpečno 
dotýkati se Třetí Osoby božské, Té, která neodpouští. Bazary 
Dobročinnosti a jiné pokusy o to, by se sloužilo dvěma pánům, 
jsou málo výhodný. Může se státi, že Oheň s praskotem skočí 
na krásné dámy, které si tropí smích z Evangelia. Napsal jsem
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o tom stránky, jichž by nesnesl žádný z vašich otců, kteří by
mi dali kůži za živa sedříti, kdyby se byly mohly uveřejniti
v té vhodné chvíli.

Co, milý Pavle, chcete, bych mluvil takovému světu? 
Často jste se horšil na to, že se mnou krůtě nakládají. Avšak, 
milý příteli, já nejsem jediný. Jest tomu stále tak a bude to stále 
takové. Není nenávisti, která by překonala účinností svou ne
návist katolíků moderních, pokud se týká toho, co jest nebo 
co se zdá povýšené, zvláště v Umění, protože Krása jest v jejich 
očích neslušnosti. Jejich myšlenky jsou vám známy. Mrzká hi
storie Otců Asumpcionistů také jest vám známa .... Nemstím 
se, milý příteli, jsa přesvědčen, že utrpení mi bylo dobré, 
nechť jakýkoliv bude soud Našeho Pána o těch, kteří mi 
je působili. . . „Zajistili by vám živobytí,* pravíte, kdybych 
svolil k jistému žurnalismu, kterého nikterak nemiluju. Vím 
příliš dobře, co obludy ty rozumějí slovem živobytí, když ne
běží přímo o ně. Víte, čeho mi třeba. Chce-li mi kdo dáti 
opravdu živobytí, poznám po tomto znamení, že požaduje se 
na mne oběť jedné z těch věcí, k nimž pociťuju nejtrpčí odpor. 
Řeknu pak ihned ano a budu dle toho jednati. Ah! na pří
klad, nesmělo by se na mne žádati, bych kuchtil nějakou volbu, 
ani abych obdivoval Coppée-a nebo Jules Lemaitra nebo au
tora Quo vadis, ani abych objevil, že Huysmans jest apoštol, 
nebo že pitomec de Mun jest velikán. Skrýti do tajemství mého 
srdce, že Orleáni jsou shnilinou a že schlíplost křesťanů mo
derních jest s to odstrašiti démony, hle toť vše, co mohu slíbit!. 
Vidíte, na jaké všeobecnosti byl bych odkázán, avšak vy víte, 
co mohu učiniti i v tomto genru.

19. — Vycházka do městečka Batzu a Croisicu. V Batzu
viděl jsem oba kostely, z nichž jeden v troskách, jako bývalý 
opatský kostel Prasat-na-Mamu, s tím rozdílem, že trosku 
v Prasečím przní, zachcává ošklivě pokolení za pokolením 
po těch, kteří tam přijali před tisíci roky svůj křest; zatím 
co kostel v Batzu jest zřícenina uzavřená, nepřístupná, která 
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se drobí pod nebem po jedno století bez hanobení. V Croi- 
sicu nic než oceán, cesta světová.

Jsou zde také automobily. Druh vražedného a ďábel
ského deliria. Žádná bezpečnost Dnes ráno vozka našeho 
vozu ukazoval mi jeden z těchto nástrojů, který zabil právě 
jistou stařenu, a který jak se zdá, jest pohotově znovu zabljeti. 
Žádný trest Drtitel zaplatí trochu peněz a vše tím jest odbyto.

22. — Vycházka do Guérandy. Ponejprv vidím město
úplně opevněné, jako v XV. století. Proslulý román Balzakův 
otvírá se na plno v mé paměti, když rozjímám nad touto 
úctyhodnou stopou, nad „tímto nádherným skvostem feuda
lity“. Znovu vidím du Guénic, slečnu des Touches a Klaudii 
Vignon; vidím zvláště hanebnou Beatrici, a zakouším zase jednou 
onoho velkolepého pocitu Nicoty všeho Viditelného, který 
se vybavuje ustavičně při četbě nesmírné Lidské Komedie.

23. — Shledal jsem se konečně po deseti dnech s naším
ztraceným tlumokem. Jestli správa železniční svolí k tomu, by 
nás odškodnila, toto týrání bylo by vítáno. Prozřetelnost jest 
jakýsi Paktol slzí.

24. — Malý chlapec, syn našeho hostitele, byl štípnut
hovadici a jeho ruka očividně nabíhá. Na mou radu jdou, 
by ho požehnal u oltáře Svaté Anny kněz, jehož usebranost 
při mši nás dojala. Dnes večer zlo zmizelo.

25. — List bez naděje k řediteli Společnosti dráhy Zá
padní, bych dostal odškodněnou.

30. — Smutná cesta zpáteční. Vracíme se jako chudí.
První návštěva zastavárna. Takový jest konec našeho pobytu 
na venkově.
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Velká mše ke ctí svátého Fiakra, patrona zahradníků. 
Ví-liž pak kdo v celém Brijsku, kde jest zvláště ctěn, že tento 
světec, ostatně autentický, nahradil velmi pravděpodobně v VII. 
století v těchto krajinách ještě modlářských, starého Priapa, 
Boha zahradníků? Převod stal se asi jak možno nejjedno* 
dušeji, nejduchovněji, ASSONANCl, jako u divochů. Bud 
tomu jakkoliv, jest zvykem v Prasečích slavití nábožensky 
tento den. Děkan, velmi cizí Priapovi, přednáší důležitou řeč. 
Poznamenávám z ní toto: „Nežádá se na každém jako na 
svátém Fiakrovi, vše opustiti. Možno získati nebe, 1 když se 
žije uprostřed bohatství.“ Vzpomínaje si na Vae divitibus a na 
jiné výslovné Texty o nevyhnutelném odřeknutí, hanbím se 
a hnusí se mi, že jsem famíkem tohoto starého rouhače.

31. — Svatý Rajmund Nonnat, totiž non natus, nenaro
zený. Vyřezali ho z lůna jeho mrtvé matky, by ho uchovali. 
To se stalo v Katalonii v XIII. století. Stal se pastýřem, pa
stýřem, jemuž anděl opatroval stádo; stal se řeholníkem, stal 
se knězem a misionářem u mořských loupežníků, kteří mu 
provlékli oběma rty žhavé železo a uzamkli mu ústa, by mu 
zabránili pronášeti jméno Ježíš. Byl konečně vykoupen, a papež 
ho obdařil kardinálstvím, hodností, z niž těžil v ten způsob, 
že daroval jistému chudákovi svůj červený klobouk. Tehdy 
Ježíš Kristus dal mu na hlavu svou Korunu trnovou a brzy 
na to zemřel, přijav Nejsvětější Svátost z ruky Spasitelovy. 
Člověk by si přál, by mu byly o tvář otloukány vnitřnosti 
shnilých ryb, když se myslí na takové lidi.



ZÁŘÍ

5. — Ačkoliv jsem se úplně vzdal naděje, správa Západní
dráhy nás odškodňuje.

10. — Vypuzování řeholníků počíná. Brzy jich ve
Francii nebude. Co se stane s jeptiškami, a o něco později 
se světským kněžstvem? A ještě později co se díti bude 
s křesťany lajky? Neboť konečně chce se vyhlazení křesťanství 
a neskrývá se to již ani. Bude-li zapotřebí, dospěje to až k vra
ždění. Katolíci všeho zasloužili. Snad Bůh ráčí takto poskyt
nout! trochu krásy tomuto stádu, jež tak zodpomělo, tak 
zohavnělo.

11. — Čtu v časopisu Raison (Rozum), listě to mrzkého
Charbonnela, článek mého starého plagiátora Laurenta Tail- 
hada. Tento slepýš, zasáhnutý demokratickým změkčením, ne
uspokojený tím, že slouží mši každého rána svému duchov
nímu otci, jakoby kromě toho přislíbil moje zničeni abbému 
Viktorovi. To odzbrojuje. V témže papíře na vytírání četl jsem 
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toto: „Nechť mrtví, pravil jistý básník, pohřbívají své mrtvé.“ 
Neslýcháno.

12. — Návštěva jednoho z vypuzených řeholníků, jenž
jest na cestě do Holandska. Několik hodin rozprávky s ním 
posilňuje znamenitě moje opovržení k současnému světu kato
lickému. Bezectnost světského kněžstva, přehlédnutá v její cel- 
kovosti, jest dokonalá, ba poněkud apokalyptická. Toto kněžstvo 
mne si ruce, rozradostněno tím, že bude zbaveno konkurence 
řádfi a přesvědčeno, že jeho bude ušetřeno. Jaká to pitomost 
a hanba. Pochmurná, odstrašující budoucnost

13. — Nápis jistých osamělých starých slunečních hodin:
„Jest později, než jak byste mysleli.“

18. — Žalostná cesta do Zastavárny pro směšný výsledek.
Republika utrácí desítky milionů, by uvítala Cara a jeho ženu, 
a by vypudila řeholnlky. Usquequo?

19. — Není mše ve farním kostele. Rozběh k Bratřím,
kamž přicházím jen tak tak, že mohu přijfmati z ruky ohav
ného almužníka ledajáka. Tážu se, zda takový špatný kněz dá 
si tolik času, by zasvětil chleba, a nepodává-li mi jedu 
předstíraným Tělem Kristovým.

Pane, zbav nás naší bídy nebo naší úzkosti I

Fraška frankoruská pokračuje. Hrozná služebnost kde 
koho. Dějiny někdy poví, do jaké míry neslýchané pokročila 
lidská služebnost přispěním naší čtvrté republiky.

21. — Po ošklivých pochůzkách po Paříži, nucen jsa
čekati, až se uprázdní cesta, stojím a dívám se, jak vystupují 
z vlaku při návratu z Remeše pozvaní k opětné schůzce
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s carem. Ah! moji přátelé, jaká podívaná, jaké rozpoutání 
opeřených, naparáděných, vyčabrakovaných pacholků! Ah! ty 
tlamy hrdých republikánů, ještě cele se chvějící svým nad
šením pro autokrata! Nádraží se hemží poslanci, senátory, 
důležitými funkcionáři s jejich samicemi ve svátečních toaletách. 
Marně jsem hledal Hanotauxa, žíznivě touže po tom, bych ho 
mohl obdivovati. Smuten a znaven cítím, že hnus „ve mně 
stoupá jako moře“. Když jsem ráno přišel, spatřil jsem v těchže 
místech a ještě sem a tam v omnibusových kancelářích po
lekané jeptišky, odcházející do, vyhnanství s cestovními vaky 
v rukou, a četl jsem v jistém poslušném listě krásný kousek 
Rostandův, který stal se národním básníkem, kde bylo řečeno, 
že carevna jest naší císařovnou. Uchoval jsem si jídelní lístek 
snídaně Compiěgne-ské, z dnešního pátku čtvera suchých dnů, 
žranice, udílené atheisty schismatikům.

27. — Dověděli jsme se včera veřejným vyvolavačem,
že přijdou dnes vojáci, a že naše ulice má je ubytovati; každý 
obyvatel nechf čeká návštěvu dvou mužů. V naší situaci toto 
oznámení zdálo se nám hrozným. Tím přitíží se náramně ubohé 
lodici, která jest na překocení.

Dnes tedy tito vojáci přišli do města a zaplavili všechny 
domy naší ulice do všech poschodí. Naše sousedka, lakomá 
stařena nad námi, dostala čtyři!, z nichž dva pro nás, jak se 
velmi podobá. Připravovali jsme se, že je přijmeme, posta
vivše na stůl víno a obětovavše dva franky, bychom je poslali 
do hospody. Nuže, nedostali jsme nikoho. Stařena, zuřivá nad 
svou četou, křičela o nespravedlnosti, plníc ulici svým vře
štěním. Mnoho jiných vojáků bloudících si stěžovalo, tuším, 
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! že nenašli nikde místa, sousedi vyplýtvali mnoho slov, sta- 
j rosta osobně přišel vykládati cosi široce pod naše okna, za- 

j ujatý, jak si představuju, konáním nejpřesnější spravedlnosti, 
i Všechno marně. Nikdo na nás nepomyslil a nemohl, zdá se, 

na nás pomysliti. Byli jsme zapomenuti celým světem, zapo
menutím naprostým, nepřekonatelným, nadpřirozeným.



1I
I

ŘÍJEN

1. — K svátému Remigiovi. V Synu Ludvíka XVI. po
věděl jsem své přesvědčení o nenapravitelném pádě Bur- 
bonů. Přece zapomněl jsem na fakt základní důležitosti, který 
dokazuje, že Bůh již měl nadobro dosti tohoto rodu a že jej 
opravdu zavrhl. Jest to znesvěcení a nenahraditelné zničení 
Svaté Ampuly členem konventu Rhulem r. 1793. Bylo o tom 
napsati krásnou kapitolu.

Jistému belgickému knězi:

Váš list, který jsem právě dostal, rozhořčuje mne hluboce. 
Chápu příliš dobře, že jste nemohl přijati kombinace, kterou 
jsem navrhoval, avšak jaký to nedostatek taktu, i když tomu 
jiného jména nedáme, jaký nedostatek jemnocitu a opravdové 
lásky, když roztrušujete mou tíseň, s níž jsem se vám důvěrně 
sdělil, a do té míry, že jste o tom mluvil i s nejhroznějšími ; 
žvastaly, když podnikáte, neb toliko sníte o sbírání podpor, 
jímž by mohla býti dána počestným lidem Bruselským pouze í 
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příležitost, kterak se veselit! jako démoni. Když už jste byl tak 
bezmocný, měl jste mi to jednoduše ohlásiti a na tom zůstati, 
a nepřipravovati mi ostudy kroky, kterých jsem nedovolil. A co 
vám tuto pravím, jest základní, počáteční, pane abbé.

Pokud se týká vašich rad, jichž provádění by mi bylo 
k hanbě v očích lidí a v očích andělů, jakým způsobem je 
označiti? Byly mi často udíleny mými nejhoršími nepřátely. 
Ah! zajisté, kdybych chtěl jednati jako každý jiný, psát! plo
chosti, jak mne k tomu ponoukáte, lháti svým schopnostem, 
svému povolání, naléhavému volání Toho, jehož jediným 
svědkem zdám se nyní býti, kdybych, píše od nynějška pro 
dav, vyhledával souhlasu Jidášů, pitomců nebo zbabělců, kteří 
nechtěj! království Boha; ano, bezpochyby, moji vydavatelé pro
dávali by pohodlně moje knihy. Úhmkem radíte mi, abych se 
zahodil k vůli získání peněz. Ať žije bída!

Otázku. Proč jste mi psal první? Neboť konečně, já vás 
nehledal, ba měl jsem k vám i velkou nedůvěru a řekl jsem 
vám proč. Co znamenají opětovaná, ustavičná osvědčování va
šeho obdivu, vašeho přání, byste mi byl na prospěch, nemáte-li 
ve skutečnosti než nabídnout! mi belgická odmítnutí, mravo- 
kárné lekce!?! nebo ošklivé rady? Ještě jednou, nehledal jsem 
vás. Jste snad nějaký mystifikátor?

2. — Ve škole Veroničině, u řeholnic Svatého Josefa z Čluny,
požaduje se, aby každá žákyně přicházela v rukavičkách, 
aby — pravila matka, jíž bylo uloženo toto důležité sdělení — 
žákyně řečené školy, jíž používají výlučně rodiny mohovité, 
nemohly býti směšovány s chudými dětmi školy sester Svatého 
Vincence Paulánského. Tato ohavná opatrnost vysvětluje lépe 
a způsobem jinak hlubokým než běsnění bezbožnosti úpadek 
duchovních řádů. Hynou světáctvím. Opovrhují chudým, a ježíš 
Kristus je opouští.
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4. — Dovídám se o smrtí Maria Tournadra, jednoho 1
z nejbídnějšfch tvorů, jaké jsem kdy poznal. Kterak zemřel I 

a co se stalo s jeho ubohou duší? Byl to člověk vynalézavý | 
bez vzdělání, a taškář zjevný, bez výmluvy, temnou potřebou 
spravedlností. Podváděl domácí pány nebo obchodníky, jako 
se koná náboženský úkon, a viděl jsem, jak dával chudým 
peníze, jež si přivlastnil, vydávaje se v nebezpečí policej
ního soudu.

5. Jistému dobrodinci:

Pane. S chvátáním oznamuju vám příjem poukázky na 50 
franků, které jste mi ráčil posiati. Protože jste mne četl, ne
můžete nevěděti, že jsem pobožný, jemuž všechny události 
tohoto světa jsou dostatečně vysvětleny velmi jistým dogmatem 
o Prozřetelnosti neomylné. Před dnešním jitrem domníval jsem
se, že potřebuju hojné almužny. Vidím teď, že právě 50 franků
jsem potřeboval, protože právě tuto pomoc Bůh chtěl a dovolil.
S toho hlediska jasno jest, že čísla nejsou již ničím, a vidím
ve vás dobrodince, jako byste mi byl dal 50.000 franků.

Jaká škoda, že jste si nemohl zabrániti, abyste nemluvil 
ke mně o budoucnosti s takovým strachem! Můj list, myslím, 
nepostrádal ušlechtilosti. Proč tak opatrná odpověď? Proč při- 
měšovati hořkosti k soustu chleba, který dáváme nuznému? 
Neznepokojujte se, prosím vás za to, a nevzpomínejte si na 
mne, když si vzpomínáte na Sesostrisa. Jest zbytečno uvádět! 
znovu, co jsem řekl. Přál bych si poskytnouti obecenstvu 
stránky překrásné a zvláště velmi ušlechtilé o tomto panov
níkovi, při vašich knihách. Ztroskotám-li, nebudete tím tak 
zarmoucen jako já . ..

j

[Nebojím se uveřejniti tento list po tolika jiných a před 
tolika jinými, protože jsem člověk zaujatý Smrti. Myslím na
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ni ustavičně a přečasto s láskou. Čím by mi tedy měly býti ! 
soudy tohoto světa?]

8. — Jistý časopis, na štěstí velmi málo čtený a redigovaný
nezvažitelnými, uveřejňuje jakési provolání k šlechetnosti nebo 
spíše k soustrasti svých čtenářů. Titul: Tíseň Leona Bloy. 
Zprvu velmi trapný dojem. Avšak což na tom? Což jsem se 
súčastnil tohoto kroku? Ponechejme Bohu, necht jedná, jak 
chce. Vystřihám se tuze ozvat se proti tomu. A pak, když 
se vše uváži, jsem žebrák. (Zbytečno dodati, že toto provo
láni nepřineslo žádného ovoce).

10. — Súčastňovali jsme se rádi růžence v našem kostele;
blahodárně to na nás účinkovalo. Děkan nás o to připravil, 
rozhoduje, že od nynějška bude se modliti v osm hodin večer, 
místo v šest hodin, čímž se zmenši aspoň o polovic počet 
účastníků. Hodina předcházející překážela bezpochyby někomu, 
tak předpokládáme, některé krásné dámě se zlatým pupkem, 
s řití opeřenou stříbrem. Vzpomínám si často na tvrzení Anny 
Kateřiny Emmerichové: „Není již křestanů v pravém smyslu 
slova.' Dnes ráno po mši Johanka, potkavši jednu ze vzácných, 
opravdu zbožných osob farnosti, podotkla k přítomnému 
pronásledování, nikoliv dosud krvavému, jehož úsilnost zdá 
se každodenně stoupati, že by bylo třeba snad připravovat! 
se k mučednictví.

— Ahl nikoliv, bodejfl co vás napadá!, odpověděla tato 
křestanka s krajní živostí, odhalujíc takto naivně hroznou bídu 
srdce; takové jest to ve skutečnosti se všemi moderními ka
tolíky. Co se díti búde, až přijde řešeto Boha?

16. — Modlitba k Svaté Panně:
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Maria Neposkvrněná, moje Panovnice a Pani, takto se 
modli přepokorně tvůj otrok. Nemám kromě svých trýzni ni
čeho, a ty víš, že byly veliké. Obětuju ti tento jediný poklad 
jako kytku bolestných květů. Jsa již stár a snad blizek smrti, 
podávám ti je na kolenou, s očima a se srdcem v slzách, v nej- 
tužši bídě a sklíčenosti, abys se ustrnula nade mnou a nad 
mými, i prosím tě úpěnlivě, ó Matko Ježíše v agónii, skrze 
Sedmero Mečů tvé Bolesti, vyžádej nám milost, bychom se stali 
Svatými. Maria, Immaculata Conceptio, per Septem Dolores 
tuos, adjuva nos.

19. — Čteme společně Historii Krištofa Kolumba od
Rosellyho de Lorguesa, knihu tolik druhdy studovanou. Jsme 
zprvu omrzeni, nechuti přesyceni protivnou frásovitosti a šablo- 
novitostí spisovatelovou; brzy však nás uchvacuje krása tohoto 
výjimečného Života, a ihned možno se domýšleti, že některý 
anděl vstoupil k nám, tolik naše pohnutí jest podivuhodnél 
Připomíná mi to neobyčejné dojmy z mé první četby před 
27 lety. Zázrak knihy, naprosto prostředni formou, nicméně 
všemohoucí na duši.

20. — Četl jsem několik hodin Papeže od Josefa de
Maistra. Byl jsem nadšen tímto autorem v době svého mládí. 
Dnes mám z toho větší požitek, když ho vymezuju. Genius 
nepopěmý, avšak omezený. Genius výlučně tradicionelnf. My
slelo by se, že jeho „Prozřetelnosti“ jest nějaký mechanismus. 
Neporozuměl, že r. 1789. Bůh změnil tvář světa.

21. — „Slyšela jsem, jak Maria říká Pater, klečíc před
Bohem. Svatá Trojice jí odpovídala Ave Maria a všichni tvo
rové dodávali: Sancta Maria, Mater Dei, etc.“ To moje 
drahá žena takto hovoří.
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I 22. — Osvobození jest tak blízké, že je takřka vidím 
I a slyším, tolik tenká přehrada, která mne od něho odděluje. 

I Avšak od pětadvaceti let nemožno mi k ní se dostati.
I 23. — Jistý kazatel snaží se vystříhati před světem mla- 

j dičké dívky, které letošního roku přestaly navštěvovati školu 
! a kterým jest započíti jejich velmi nízký život kramářek nebo
! buržoasních slečen bez zaměstnání. Neskonalá zbytečnost to- 

h0t0 Úsilí.
i' 28. — Četl jsem starou brožurku Micheletovu Polsko

a Rusko, uveřejněnou r. 1852. Přes svou nesnesitelnou jako-
• bínskou sentimentálnost toto dílko mne zajímá k vůli Rusku.
; Mám hlubokou jistotu, že nic dobrého nemůže vzejiti Francii

z této obludné a sveřepé říše. Avšak komu to sděliti? Třeštění 
francouzsko-ruského spojenectví, jež skončí nejhroznějším zkla
máním, jest v mých očích ďábelským marném druhu nejne
bezpečnějšího.

' Toto jsem nalezl na 16. stránce proti lživým publicistům: 
„ ... Jestli zhasli den, nechť jsou osvíceni bleskem I“

29. — Renátu Martineauovi:

Dostal jsem dnes ráno s pohnutím podobiznu mého ubo
hého Villiersa na jeho smrtelném loži. Díky vám, jest mi do
přáno konečně útěchy, že vidím tento žalostný obličej, kterého 

! mi nebylo dovoleno políbit! posledně r. 89. Příkazy Huys-
! mansovy se tomu příčily a nebyl jsem připuštěn, bych poklekl,
až před rakev s víkem přibitým.

Vypravoval jsem více nebo méně tuto ohavnou historii.
Huysmans jest dnes „ve zbožnosti*. Myslím, že chtěl učinit!
a domnívá se, že učinil pro svátou Lydvinu to, co učinil pro
nešťastného Villiersa. Jsou vlčí jámy ve VLASTNICTVÍ. Těm
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fraškám, dobře mi rozumějte, daří se nebo jakoby se dařilo, 
když Bůh dovolí, a v míře jak tomu dovolí. Uvidíme konec. 
Pochoval jsem již jiné.

Právě pracuju pro jistého výborného muže, který mne o to 
prosil, na klíči k Zoufalci. Bylo čtyřiadvacet těch, kteří dostali 
výprask v této knize, mnohem mírnější než jak se myslí vše
obecně. Nužel od 87., dáta vydání, již dvanáct jich pošto, 
a na dvanáct, kteří se zdají ještě žiti, jest jich jistotně šest neb 
osm, kteří visí již jen na velmi malém vlásku .. .



LISTOPAD

1. — Ve stavu pádu Krása jest obludou.
2. — Den Zemřelých. Dovídám se o úmrtí Juliena Le- 

clercqua. Novina nanejvýš bolestná, která mne hluboce za
rmucuje. Byl to jeden z mých vzácných přátel. Kde jest teď 
tento ubohý nešťastník? Jaká strašná myšlenkal Avšak on nebyl 
zlý, i doufám, že nalezl milost Kdo se bude za něho modliti, 
vyjma snad mne jediného?

Pohřeb občanský. Nemám ani práva sůčastniti se jeho 
pochovávání. S kterými škarpami Žurnalismu bych se tam 
nesetkal?

[Dověděl jsem se nebo pochopil jsem poněkud později, 
že jsem nebyl zpraven o ničem z opatrnosti. Báli se, že při
běhnu napomenout umírajícího, čímž by se mohlo zabrániti 
krásnému zcepenění odpadlíka, o jakémž pro něho snili.]

4. — Viděl jsem se s paní Leclercquovou, která se mi
zdá méně zarmoucena než nezviklatelna ve své vůli nemodliti
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se a nedati na modlení za svého manžela. Obdivuje se mu, 
že umřel bez Boha a nechce věřiti ani na minutu, že by byl 
býval potřeboval pomoci. Co odpověděti? Nepřemožitelný 
jsou skandinávská a lutheránská nevědomost nebo zatvrzelost. 
Okamžik ostatně jest málo přízniv. Na tři kroky na pohovce 
spí ubohý dvouletý siroteček. Pohled na toto neviňátko, na 
něž čeká vražedné vychování, svírá mi srdce, i odcházím pře-

! sycen smutkem, s pocitem ledového pláště.
5. — Dnešní noci obzvláštní sen. Zdá se mi, že jsem

králem a že jest doba mé korunovace. Trpím při tom řka si, 
že by bylo lépe, kdyby mi pomohli zaplatit kupce, k němuž 
chodím nakupovat Jest to směšné, nebo se tak zdá. Přece 
však moje dojmy byly silné a hluboké, a tyto věci jistě mají 
smysl. Avšak kterak obnoviti, co se děje ve snách?

6. — Chmurný a studený den. Pocit naší nekonečné bídy
se sesiluje. Kterak tento bolestný život podobá se tomu, co 
se praví o Očistci I Zbavení pohledu na Boha. Nikdy neu
kojená a čím dál tím mocnější žádost nekonečné Krásy. Avšak 
kdo trpí s námi tímto neviděním Boha?

Dočetl jsem nový román Wellsův První lidé na městci. 
Jest to Jules Veme spisovatel, totiž obluda. Anglosaský athe
ismus. Tento člověk jakoby psal na dně jámy. Přece však tato 
kniha svou invencí mnohem níže než Válka Světů, nechová 
nic z hlavní, prvotní a nadsmyslné hanebnosti Ostrova Dr. 
Moreau-a, knihy černé z ohavných, v níž i Démon jakoby 

I byl urážen.
9. — Veronika přichází ze své školy tak rozbolestněná,

f 8 tolikerým utrpením, že ji dlužno ihned uložiti. Řeholníce,
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řídící její třídu, jest jakási hlupačka, neschopná spatřiti, co 
viděly všechny spolužačky. Spokojila se tím, že jí řekla, by 
si šla na chvilku na vzduch, totiž do mlhy. Říkali jsme si, 
že v případě naléhavého nebezpečí svěřili bychom své dítky 
tomuto domu. Ubohá Veronika by odtud živa nevyšla.

10. — Zatím co Veronika má horečku a třeštění, a když
všeho co nevidět bude se v domě nedostávati, čtu, jak mohu, 
Život Bossuetův od kardinála Bausseta. Kniha prostřední, která 
mne omlazuje o dvě stě padesát let.

14. — Řeholnice od Svatého Josefa, ač uvědoměny ode
čtyř dní o nemoci Veroničině, ani kroku neučinily. Kdybychom 
byli bohatí, přicházely by každý den, a kdyby tušily, že jsme 
milionáři, představená přišla by osobně.

17. — Ohledně automobilů a elektrických vlaků Johanka
mne upozorňuje, že tyto moderní vynálezy směřují čím dál 
tím více k tomu, by lidem dopomohly k útěku.

19. — Svaté Alžběty. Bůh slitují se nad ubohou Bětičkou
Orouxovou, žije-li ještě l Uvidíme kdy toto nešťastné dítko, 
naši kmotřenku, kterou ohavní rodičové tak krůtě od nás 
vzdálili? Výjimečně trapný den. Tato trýzeň černé bídy, která 
trvá od druhého Císařství, počíná býti nad moje síly.

21. — Většina buržoův umírá beze zpovědi, protože by
bylo třeba nahraditi škody, navrátit i statek, nezbytný to ná
sledek, který zastrašuje zvláště spořádané lidi. Taková jest 
hluboká příčina. Faráři to vědí dobře. Tu možno doslovně 
obrátíti na umírajícího evangelický příběh o onom mladém 
bohatci. Abiit tristis. Bídný článek Paula Adama mne na to
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upozorňuje. (Viz moje Exegese Obecných Rčení, CXXXII. 
Netřeba viděti věci příliš černě.)

24. — Život Bossuetův, 2. svazek. Shromáždění z 1682.
Hrozná prostřednost tohoto velikána.

25. — Slavnost Svaté Kateřiny v klášteře Svatého Josefa.
Žákyně se baví, nikoliv však zdarma. Dobré matky velmi bedlivě 
shromažďují peníze.

27. — Tohle jest, myslím, zákon absolutní: Nižší protěžují
vždy vyšší.

Jisté osobě, která se horší dozvídajíc se, že jsme si 
najali na jaro zahrádku:

Vězte, že jsem majetníkem doživotní renty 15 franků ročně 
z pensijního fondu, byv v letech 77. a 78. úředníkem při Se
verní Dráze. Když úrok z úroků nevyplácených po několik 
měsíců konečně utvořil na konci třiadvacátého roku kapitálek, 
Stát si ho přisvojil a dlužno, bych se považoval šťastným, že 
jsem vše neztratil.

Těmito 15 franky zaplatí se tedy dvě třetiny ročního nájmu 
z kousku půdy nevzdělané, avšak zastíněné asi půl tuctem velkých 
stromů. Dosti jsme trpěli minulého léta, vidouce, jak naši drazí 
maličtí zbaveni jsou zahrady. Ve všech dobách, i v Dánsku, 
i v čas nejkrutější bídy měli jsme vždy svou zahradu, nikoliv 
proto, bychom v ní pěstovali zeleninu, avšak bychom tam naseli 
nějakých květin. Toho potřebujeme, Jest nám to nezbytno, dobře 
rozumějte, nikoliv pro zdraví našich dítek, nýbrž pro zdraví 
našich duší, které by zahynuly hnusem a hrůzou, kdyby jí 
měly býti zbaveny. Bylo by mi nemožno, bych pokračoval ve 
svém literárním životě bez záhrady. Mnohdy jsme ji platili 
velmi draze. Dnes Bůh ráčí nám ji propůjčovati skoro zdarma. 
Proč bychom z toho netěžili?



PROSINEC

1. — Prvnf Neděle Adventní. Hora est jam nos de somno
surgere, praví epištola dnešního dne. Právě opak pro mne. 
Usínám bídou.

6. — Svatý Mikuláš a maličká mrtvá dětátka a moje tíseň
nezměnitelná, a moje zajetí, které nekončí, a všechny trýzně 
mého života I Pláču a doufám.

10. — Rachildě, která se dověděla z brožurky Marti- 
neauovy Jeden Živý a dva Mrtvi o ohavném činu Jindřicha 

de Grouxa před osmnácti měsíci, a která nad tím žasla:

Není možná, abyste zůstala více .zařezaná“ než jak já 
zůstal „zařezán“ příběhem s Jindřichem de Grouxem. Myslil 
jsem zprvu, že se zbláznil, a dosud skoro ne že bych tomu 
nevěřil. Pomyslete, že tři nebo čtyři hodiny před tím mluvil 
se mnou s nejněžnější vroucností a s nejúplnější důvěrou...

Tajemně tento nešťastník stal se mým nepřítelem oka
mžitě a mým nepřítelem zuřivým, tou měrou, že mi vyhrožoval 
vlastnoručním dopisem zavražděním. Jeho zběsilost ostatně
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není bez mrzkosti, protože, jak jsem psal Julienovi Leclercquovi 
v listě, jejž jste četla, odpírá jakékoliv vysvětlení, našeptávaje 
tak vše, co kdo bude chtíti. Vidíte, kam to vede, když jest 
člověk obdařen krutou pověstí. Popadlo-li ho bláznovství, není 
toto bláznovství ani tuze nevinné, ani tuze sympatické. Poně
vadž vím, že jest v něm mnoho Dreyfusa, mnoho Zoly, mnoho 
zadnice a mnoho absintu, nebude vám pranic s podivem, že 
jsem vzal útočiště k opovržení, napřed velice trpěv. Věřila 
byste, Rachildo, že došel tak daleko, až mne podezříval, že 
jsem se oddával náboženským úkonům proto, by Dreyfus byl 
zadržen na Ďáblím Ostrově!

. . . Jest jasno, že vy ho nevidíte skoro nikdy. Jinak byste 
byla bezpochyby postřehla rychlé a žalostné popletení, které 
v něm způsobila afféra Dreyfusova. Pomyslete, že učinil Ha
nobeného ZoluH! Ano Rachildo, to on učinil!

16. — I naše řeholnice od Svatého Josefa jsou ohroženy
vypuzením. Vše závisí od hlasování městské rady, jehož vý
sledek bude brzy znám. Zdá se, že k městské radě, která 
by měla býti složena pouze z pitomců, jest přimíšena jistá 
dávka ochlastů, a že všeho jest se obávati. Co bychom si počali, 
kdyby byly vypuzeny! Právě k vůli Veronice jsme zde zůstali. 
Toto ohrožení, připojené ke všemu ostatnímu, mne doráží.

18. — Cena Nobelova (200.000 franků) jest udělena
Sullymu Prudhommovi, jenž byl vyhlédnut akademiky ze 
Stockholmu, vymočenými to lutherány a ostrovtipnýmí mo
ralisty, jakožto spisovatel „nejkrásnějšího díla idealistního“. 
Zosobněný patriotismus zajisté přisvědčí i v Paříži, že ne
možno býti hloupějším. Šťastný vítěz prohlásil svůj úmysl, 
že použije tohoto obnosu, by jím bylo pomoženo chudým 
básníkům, aniž by si z toho haléře sám schoval. (Jdéalistní 
žvást, jehož výsměch neotálel a brzy se projevil.)
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23. — Četba, která se čte již měsíc u nás, o dějinách
Krištofa Kolumba, má mne k tomu, bych změnil některé 
bývalé myšlenky. Isabella, kterou jsem chválil v Objeviteli 
Globu, dnes se mi nechutí, a nad ohavnými chválami Ro- 
sellyho, když mluví o této kněžně, div nezvracim.

Jaká bída psáti knihy definitivní, když není zkušenosti I
24. — Vánoce marně přišly. Duše zchromená, otupělá,

nehybná. Jsem jako staré hodiny, plné prachu.
25. — Temnoty Noci, temnoty Úsvitu, temnoty Dne.

Nekonečné hoře.
26. — List Joergensenův, který mi již ani nepíše. Toto

k Merkuru Francouzskému. „. . . A pak intelektualism 
Remyho de Gourmonta. Tof dokonale hnusné. Mluví věci, 
při nichž se chvěju, jako na pokraji propasti zloby!“

Henri Fouquier, jeden ze Zoufalce (Nestor de Tinville), 
právě vypustil svou krásnou duši: „Zemřel, praví Figaro, 
s jakýmsi jemným úsměvem“. — Jest to tak mrzké, že jest 
to nezbytně pravda, pravil mi jednoho dne Barbey ďAure- 
villy, při kterém jinémsi sviňstvu.

30. — Den více než trapný ... Stalo se mi kdy, bych
byl nešťastnější, a způsobem, který by se mi zdál tak ne
bezpečným? Jakési smáčknuti mozku, jakési dušení duše. 
Stav děsný. To bez nové příčiny zarmucující, ba, zdálo by se, 
s příhodami potěšlivými. Bylo by třeba, bych se viděl osvo
bozen, a ještě tážu se, zdaž není příliš pozdě, zda nějaká 
nenapravitelná rána nebyla zasazena. Jest jisto, že vše, co 
bych dovedl napsati o svém utrpení, bylo by žalostně pod 
pravdou.
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Zatracenci nemají jiného občer
stvení v propasti svých muk, než pa
tření na úděsné tváře ďáblů. Přátelé 
Ježíšovi vidi kolem sebe moderní kře
sťany a právě tím mohou chápati peklo.



LEDEN

2. — Dočten Život Bossuet&v. Ošklivost úplná. Co
mysliti o tomto „otci Církevním“, jak ho kvalifikuje jeho 
historik, který umírá bez lítosti, rozrušiv a pokaliv Církev 
na jedno století, odsoudiv z vlastní moci jako zločinný 
blud papežskou Neomylnost, která stane se jednoho dne 
Dogmatem?

5. — Kdyby bylo možno při jakékoliv události obe- 
jmouti jediným pohledem nekonečné množství spolupůsobících 
gest Prozřetelnosti, a kdyby se vidělo, jako v jednom za
blesknutí, s jakou důmyslností, s jakou podivuhodnou učen- 
livostf všechna tato fakta si odpovídají a vrhají se na sebe, 
pochopilo by se vše a oslnění ducha bylo by málo rozdflno 
od blažené extase.

6. — Epifanie. Když zakoušíme tak velké radosti při
objevu nebo spíše při zahlédnuti božské pravdy, jaká jest 
vlastně příčina této radosti? — Ta, že cítíme při tom, 
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I jak tři tvoří jedno a že takový jest základ každé radosti 
i přirozené i nadpřirozené. Každá pravda jest takováto: Tři 
I v jednom, a není jiné pravdy. To dostala Johanka dnešního 

; rána Tří svátých Králů.
Od téže o jednom z našich přátel, který myslí o sobě, 

že jest dobrým křesťanem: „Umříti s Ježíšem není nic, ná- 
sledovati ho, toť nesnadno“.

7. — Probudil jsem se o půl noci na hlas zvonu, který
jakoby byl zvonil Anděl Páně, i vstávám velmi znaven a pln 
spánku, chápaje, že dlužno poslechnouti. Modlitba spícího 
za „spící“.

8. — Stav duchovní lepší. Krajní nesnadnost mluviti
k Bohu v těchto posledních dnech se zmenšuje. Moje duše, 
proniknutá zármutkem a zalezší do nejpochmurnější jeskyně, 
počíná vycházeti.

14. — Exegese Obecných Rčení. Brzy tomu bude osm
měsíců, co na nich pracuju; jest čas, aby tato kniha se do
končila. Byla ze všech nejnesnadnější a nejvíc mne natrudila. 
Avšak daleko ještě nejsem u konce, a moje únava jest příliš veliká.

17. — Nebezpečně přetěžují Veroniku v její škole. Jsem
povinen stěžovati si energicky.

Dovídám se ohromen, že Lev XIII. právě ustavuje 
komisi, již uloženo, by studovala Otázku božské inspirace 
ve Svatých Knihách. Proč OTÁZKA o Božství Křesťanství?

Trojí zapření Petrovo, předcházející zpěvu Kohoutímu, 
totiž Spasení, jistě předobrazovalo trojí zapření Papežství, 
která jsou nerozhlašovanou historii Církve bojující až do 
konečného příští Ducha Svatého. Tázal jsem se často, zda
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nedospěli jsme k Třetímu Zapření a zda Kohout Francie j 
právě nezazpíval! ...

19. — Slavnost svátého Furcy-ho, nepotěšitelného apo
štola Prasat-na-Marnu. Přenesení ostatků ze starého relikviáře 
do nového. Úkon, který se provede veřejně dnešního odpo
ledne. Avšak děkan nemůže si odpustiti směšno i v okol
nostech, kdy směšná nelze doclliti leda zázrakem. Tak dnes 
ráno, ohlašuje obřad, praví toto: — Po nešporách zahájení 
lovu . . ., potom okamžik octnul se v rozpacích.1)

20. — Jistému oddanému:

Milý příteli, Jsem nemocen a velmi smuten. Ze strachu, 
abych nespatřil, jak prchá poslední illuse, neodvažoval jsem 
se žádati výsledku vašich kroků. Jest toho přece třeba a zlo 
dostoupilo té výše, že vše zasluhuje přednosti před nejistotou. 
Moje illuse, nebo, chcete-li, moje naděje jest ostatně velmi 
slabá bylinka, vzrostlá ve sklepení úzkosti. Od prvního dne 
zdálo se mi neslýchaným, aby člověk takový jako ten, o němž 
víte, mohl by se o mne zajímati. Avšak myslil jsem zároveň, 
že snad vašemu úsilí bude žehnáno. Podejte mi sveřepě zprávu. 
Zakusil jsem tolik krutých operací ve svém životě! . . .

22. — Časopis Temps uveřejňuje list Sully-Prudhommea,
nedávného vítěze Štokholmského, jímž hlásá národům, že 
si vyhrazuje právo, naložiti s cenou, které se mu dostalo, 
„po svém svědomí“. Nemám již pochybností. Když nějaký 
protestant nebo filosof mluví o svém svědomí, můžete býti 
jisti, že z toho nebude nic.

*) Toto přeřeknutí není přeloženo zde v odstínu francouzského 
rčení, v němž chasse znamená honbu a chásse schránku neb reli- 
kviář s ostatky. Chtěl říci: Otevření relikviáře.
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! Jistý mladý Průkopník posýlá mi Hrob Ludvíka Menarda.
i Znal jsem, bude tomu hezkých třicet let, jakéhosi Ludvíka

Menarda, plodivého a cnostného lékaře, protěžovaného 
i dobrými otci Asumpcionisty, který mne opustil skvěle ihned, 

když objevil, že nevydělávám peněz, avšak to nebyl tento. 
Odpověď odesýlateli Hrobu:

Když jste mi psal před rokem, abych vám pověděl, co 
soudím o dílech vašeho Ludvíka Menarda, nemohl jsem vám 
dáti jiné odpovědi než odpověď Royera Collarda Vignymu. 
Naprosto jsem ho neznal. Dnes dosud neznám tohoto básníka 
až na některé verše, které právě Čtu ve vaší brožurce a ty mi 
nezachutnaly. Olymp, stoicism a kal, pěkně děkuju! „Byl 
skoupý a bohatý“, psal můj starý kamarád Haraucourt. V obraz
ném nebo vlastním smyslu, to mi stačí. Ah ano! a kterak mi 
to stačí!

Ostatně měl vzezření takového zaměstnání. Nelze potkati ; 
fysionomie odpornější. Popatřte na svůj světlotisk. Jest to půj- ■; 
čovatel na záruky se symbolickou prackou žáby v koutku oka. 
Tenhle nepoznal nikdy soucitu. Potom »milý mistr“ Barrěs 
mne odpuzuje, odvážím se říci, jako rukou.

Nechrne tudíž tam vašeho básníka, který jistě ví v pří
tomnou hodinu a od okamžiku své smrti, zdaž jest pravda,

. že Bůh nemůže ani trpěti, ani umříti“.

23. — Jaká to trýzeň, neviděti uvolnění, nebýti vyslyšen.
Ta neobyčejná bolest, že nalézám Boha málo věrného 
v jeho slibech, nebo spíše že nedává nijakého viditelného : 
splnění jistým znamením, která by od něho přišla, a jež | 
se nám zdála opravdovými sliby. Vzpomínám si na ne- j 
obyčejná zklamání. Prokazuje se mi čest, že se se mnou | 
jedná jako se svátým Bernardem, jemuž Bůh uložil zkoušku, | 
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lidsky nesnesitelnou, fiasko Druhé Křížové Výpravy, zaručiv 
mu před tím šfastný výsledek. Pravda, že svátý Bernard 
dopustil se veliké chyby. (Viz Nevděčného Žebráka, 20. 
srpna 1895.)

25. — Naše posluhovačka, dověděvši se, že Veronika
má plané neštovice, dává se na útěk ihned s prudkostí 
špindíry, odstrašující náš obdiv. Pravda, že odnáší naše 
poslední haléře. Jsme nemocni, nemáme do úst a dokonale 
osamoceni... Bůh mne miluje více než jiného, bez pochyby, 
protože tolik let nakládá takto se mnou s krajní strohosti. 
Dnešní noci bude sedmá výročnice blažené smrti našeho 
Ondřeje.

26. — Ještě Sully-Pruďhomme. Když tři nebo čtyři přá
telé dopsali tomuto zvítěziteli, by vyzvěděli, zda by mu ne
působilo nesnázi, kdyby zabránil, abych nepošel hladem, 
dostalo se odpovědi jednomu z nich sekretářem jménem 
Bourgeois. Bellerofont ideálu má sekretáře tohoto jména. 
Odpověď vyjadřuje rozhořčení tohoto odměněného akade
mika nad tím, že „město a okres, které obývám, ničeho pro 
mne nečiní“. Výtečný ten idealista rád by mne viděl v kan
celáři pro dobročinnost.

27. — Jednomu z přátel žadatelů, o nichž právě byla řeč:

. . . Víte, milý Aleksandře, že bych nechtěl ani za padesát 
milionů býti na místě Sully-Pruďhomma. Tento žalostný básník, 
milovaný dušemi vlažnými a poblitými, byl uveden nezmě
řitelnou dobrotou v okolnost takovou, že mohl vykoupiti svůj 
marný život použitím spousty zlata, kterého nevydělal, na 
ušlechtilé skutky milosrdenství. Nuže, toho on naprosto nechce...
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Známe jisté sentimentální a neupokojitelné nemehlo, 
jednoho z těch lidi sebou jistých, kteří posýlaji přítele pod 
gijlotinu říkajíce s očima v slzách: — Udělal jsem, jak nej
lépe jsem uměli

i



ÚNOR

1. — Nestoudnost a ožralstvi našich prodavačů drobného
zboží, samce i samice. Moje slovo nestačí těmto štěnicím, 
jest jim třeba „záruk“. — Jest to veliké neštěstí, říkával mi 
Barbey d’Aurevilly, žiti v době, kdy nemožno již dávati 
rány holí těm pod sebou.

3. — Vzpomínaje na nedostatečnost studie Balzakovy
o Kupci se smíšeným zbožím jeho doby, hledám ideu po
vídky, v níž bych vylíčil grotesknem překypující naše kupce.
Možno ostatně, abych neoslavil klidné a šťastné pokrytectví
olova a přítěže, jímž zakuklují rouhačně Syna Božího a Syna
Člověka, potícího se krví v Getsemaně?

4. — Mše příliš pozdě z jakéhosi směšného patronátního
práva. Jsou zde dámy, řečené z Prozřetelnosti, vznešená to 
společnost z Prasečího. Tyto osobnosti se spolčují, „by či
nily dobro“, jak pravil Coppée. Nemohouce vyvaliti svého 
masa z postele časněji, v den své schůze vše zpožďují.
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i Děkan ovšem jest jim k službám. Jistotně nejsou tlustí ti 
t chudáci, jimž pomáhají tyto křesťanky.

I 5. — Dle Journalu Sully-Pruďhomme založí pouze 
í roční cenu o 1.500 francích pro mladé básníky, již přisuzo- 
i váti bude Společnost literátů. Až k tomu uzrála náramná 
i reklama obětování se pro chudé. 1.500 franků, to jest čtvrtina 
í důchodu z 200.000, na tři ze sta, tedy 4.500 franků úrokův 
í a kapitál uložený, bez újmy pověsti o sebezničení. Idealismus 

! jest spíše dobré výdělkářství.

8. — Krutá bída. Jistému příteli, jemuž vykládám o na
šem děsném životě:

Jakobych se ubíral k objevu nového světa, s trhlinou 
(v lodi), požárem, nemocí a hladem. Na štěstí moje ubohé 
mužstvo se nebouří.

9. — Neděle Quinquagesima. „Manducaverunt et sátu- 
rati šunt nimis . . .“ List velmi chudého, jehož jsem o nic 

.neprosil a který mně posýlá deset franků.

12. — Popelec. Velká radost Magdaleny, jíž jsme řekli,
že kněz ji bude jmenovati člověkem.

25. — Klášter Svatého Josefa, škola Veroničina, zdá se
nám čím dál tim více továrnou, dílnou, raffinerií panen, kde 
hloupé řeholnice vyrábějí toliko krámské slečny nebo příští 
kasířky. Jest jeptiška, fintilka, k ohledání a brakování žákyň. 
Ví se o nás nebo se dohadují, že jsme chudi, a opovrhuje 
se námi, jak spravedlivo. Již již nebudu moci mysliti na 
tento dům bez hnuti hnusu a hrůzy.
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Všechno u těchto prodavaček aritmetiky a polévky jest 
tak opatrné, tak světu přizpůsobené, že Veronika je opustí, 
aniž by se jf dostalo jediného z těch dojmů náboženských, 
jichž možno nabyti i v domech nejlaičtějších, není-li přímo 
válka Bohu vyhlášena. Ubohé dítě, jež se připravuje k prvnímu 
přijímání, nenaučilo se ni jediné písni.

26. — Konečně i já vážně onemocněl. Hlásí se mi rýma
číslo první, ta, která trvá a která ohlupuje. Zbytečno při- 
pojovati, Že jsme bez haléře.

Právě dnes jest stoletá výročnice narození Hugova. 
Velká vlastenecká a literární maškaráda. Hanotaux dělá řeč 
v Pantheonu.

27. — Ó těch sviňstev žurnálů dnešního rána! Vylíčení
včerejší slavnosti, Gabrielova řeč v Pantheonu! Jak směšno 
a jak stydno mysliti, že nebylo tam nepochybně ni jediného 
posluchače tohoto pitomce, který by věřil v „občanské ctnosti“ 
Viktora Huga, a že by nebylo možno nalézt) tam tucet 
schopných citovati jeden verš Legendy Věků! Hanotaux, 
jemuž se velmi tleskalo, byl tak laskav a upozornil, že r. 
85. Viktor Hugo byl příležitostí, by se Pantheon odňal pů
vodnímu určení. „Dal otevřití před sebou brány, by tam
vnesl slávu.“ Jinak řečeno to, že tato mrcha nahradila Nej- 
světějši Svátost.



BŘEZEN

1. — Vážný list jistému jesuitovi. Mluvím k němu o jeho
Řádě, v němž by světec našel dnes nejméně katů. Avšak o před- 
mětě licoměrného a prostředního rozeznávání mezi příkazem 
a radou evangelickou toto dodávám: „Příkaz jest dán Druhou 
Osobou a Rada Třetí, kteréžto Osoby jsou Jeden s První, 
tak že není, kterak z toho uniknouti. Estote perfecti*.

4. — Navštívil jsem na smrt nemocného v sousedství,
jistého žalostného dělníka, který jako by si byl přál viděti 
mne, ačkoliv mne nezná. Odmítl již jednoho z kněží farnosti. 
Nalézám ho tolik sklíčeného, zmořeného, ospalého, blízko 
smrti, že nemohu se nijak k němu dostati. Rodina ostatně jest 
ukrutná. Předně žena, pak i dcera mi pravily pevně, že zvláště 
netřeba mluviti o knězi; že znají a že ctí jeho přesvědčení. 
Přesvidčent tohoto umírajícího l To na mne lehlo hrůzou nej
neobyčejnější. Johanka mi pravila, že vážená jistá sousedka, 
dovídajíc se, že jsem se byl podívati na tohoto odsouzence,
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vyjádřila nejnaivnější úžas, což nám otvírá vpravdě hezounké 
pohledy na dno duší těchto buržoů.

5. — Dokončení Exegesi Obecných Rčení. Toto dílo,
jež jsem dráže zaplatil, než bych dovedl říci, ukončeno bylo 
ve výminečném soužení. Nikdy neviděl jsem se úplněji lidmi 
opuštěn. Nikdy, a přece ...

6. — Za řeči o onom dokonávajícím, který trvá ve své
agónii a odmítá kněze, naše posluhovačka stává se najednou 
myslitelkou. Praví nám s tváří pokojnou, že není na třicet 
umírajících ani jednoho, který cítí potřebu zavolali kněze. Tato 
blbá osoba vyjadřuje myšlenku kde koho. Není již křestanů.

7. — Četba ohavného románu, který mi půjčil Randon
a který jsem si přál poznati, protože se považuje za veledílo: 
Bubu de Montparnasse, autor, Charles-Louis Philippe. Talent 
docela povýšený, až dojem genia poskytující, jaká však ne
znalost Boha a jaká obludná sentimentálnost, by se nahradili 
Četba této knihy mne naplnila hnusem.

9. — Kázání postního misionáře. Nesnesitelná prostřed
nost Potřeba pochlebovali posluchačům: „Vím, že pomáháte 
mnoho chudým.“ To pro dámy Prozřetelnosti nebo jiné spolky 
téhož druhu. Co činiti s takovým kněžstvem? Tento kněz ví, 
že lže a věří snad, že jeho lež jest užitečná. Poslouží aspoň 
k tomu, že ubezpečí bohaté buržoy, kteří mysli, že dávají al
mužnu, když ubírají centim z franku svého přebytku.

Zatím co řečnil, představoval jsem si choř chcípajících 
bídou, řkoucích: „Slyšíš tohoto člověka, Panel“

10. — Jansenismus stále trvá. Jest nekonečný počet do
mnělých katolíků, kteří nevědí, že každodenní přijímání jest
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důtklivým požadavkem Modlitby Páně: Panem quotidlanum. 
Bizarní křesťané, kteří ho nechtějí, nezbytně znovu obnovují 
bez svého vědomí odstrašující Zlobu Betléma. — Byl jsem 
cizincem, řekne jim soudce, a nedali jste mi pohostinství.

Naše posluhovačka již nepřichází. Od té doby, co se 
nám naskytlo vyjádřiti své opovržení k lidem bez Boha, tato 
svině, jak se zdá, pojala k nám zášt Onen dokonávající mi
nulého týdne byl pohřben v sobotu. Jeden z kaplanů přišel 
pro tělo a z našeho okna viděli jsme rodinu v slzách. Těch 
slzí a těch modliteb nad zdechlinou tohoto odpadlíka I

14. — Dnes ráno mladé pobožné dívky, shromážděné
nevím proč v kostele, zpívaly písně, v nichž nedočkavost nebe 
byla vyslovena. Měl jsem silný dojem, že žádná z nich ne
měla touhy, ani zárodek touhy jiti do nebe. Cítil jsem, že 
v okamžiku, kdy se opakoval refrén, obraznost těchto panen 
byla naplněna obchody nebo sviňstvy, a že pouze praktický 
a sentimentálni atheismus byl na dně jejich srdcí.

16. — Tolik se mi hnusí zdejší buržoové, že již již se
budu báti na nedělní služby boží, kdež jistotně se s nimi 
setkám. Pocit, jakobych byl mezi stonožkami a štěnicemi.

17. — Četl jsem o žalostné smrti bretaňského básnika
Quelliena, řečeného Barda, svědka při mém sňatku, který 
mne před dvanácti lety opustil, a který včera byl rozdrcen 
automobilem. Přicházel snad ke mně a dal se cestou nejkratší.

18. — Setkal jsem se ve dveřích kláštera s proslulou
matkou Marií, „krasavací“ tohoto domu. Tato hezká hruška 
přezralá, soudíc, že jest vhodná chvíle, by mi podala zprávy
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o Veronice, „jedné z nejlepších žákyň školy“, jak mne ujišťuje,
mluví mi mimochodem o aritmetice, jíž toto dítko přetěžuje.
Odpovídám, že jest to příliš aritmetiky pro děvčátko, které
nestrojíme do obchodu, v němž však naopak pokoušíme se
vzbuditi k němu opovržení, protože chceme z ní učiniti kře
sťanku ... Opouštím ji při tom, aniž bych se snažil zvěděti
účinek, jímž to působilo na tuto skoro představenou domu,
v němž děti cvičí se zvláště proto, by se z nich staly účetní
a kasírky.

19. — Mému jesuitovi o jistém jesuitovi. Běží o otce
Milleriota, proslulého před třiceti lety, kterým se mi zhnusil 
jakýkoliv úmysl uchýliti se k jesuitům, poněvadž mluvil mi 
hned na ponejprv o penězích:

Vypravoval jsem vám tuto událost, protože bylo vysvětliti 
vám jisté myšlenky, jistý odpor, které mají částečně tento původ 
a z nichž jsem se nedovedl nikdy zcela vybaviti. Nemám práva 
předpokládat!*, že tento otec jednal z tvrdosti nebo z hrubosti. 
Vypravovaly se o něm velmi krásné věci, o nichž nepochybujú. 
Avšak zvyklý jsa na klienty, kteří se mi ani za mák nepodobali, 
odepřel mi svou pozornost, a následky tohoto odepření byly 
takové, že jsem oprávněn obviňovati ho z vražedné ledabylostL 
Zlo bylo veliké a nenapravitelné. Několik let později, r. 1878., 
uchýlil jsem se, pravda, na dosti dlouhou dobu do La Trappy, 
avšak to již nebylo to, dobrý okamžik minul. Chovám pevné 
přesvědčení, že celý můj život asi třicet let byl prozřetelnostním 
pokračováním této události. Ten, který se neklame, vyvodil 
jako vždy dobro, jehož jsem potřeboval, z jistého zla. Bylo 
nezbytno bez pochyby, abych byl odvržen, osamocen úplně, 
abych nepřijal od lidí žádné pomoci. Jak jinak bych byl napsal 
Zoufalce, Chudou Ženu a zvláště Nevděčného Žebráka, 
jehož někteří považují za knihu jedinou svého druhu? . . . .
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27. — Témuž, který mne žádal, bych mu vysvětlil věno
váni knihy Obviňuju se .. . Mirbeau-ovi:

Nikdo nade mne neoškliví si bezbožnost Mirbeau-ovu, 
autora některých knih naprosto neodpustitelných. Tato zuřivá 
bezbožnost, živená a rozněcovaná jakousi zběsilostí proti še
stému přikázaní, najala si do služeb, — platíc ji příliš draze, 
— varjackou milici nebo gardu nejnepřemožitelnějšlch obecných 
rčeni. Antiklerikalismus tomu tak chce. Nemožno útočiti na 
Církev než po čtyřech tlapách a vztýčením sviňského rypáku. 
Vidíte, jaké asi jsou moje city.

Avšak člověk jest živočich složitý. Tomuto, jak jen možno 
zbloudilému, nechybí přece ušlechtilosti a honosí se mnohdy, 
co do umění, velkodušnou jasnovidností. Když vyšla Chudá 
Zena, tento proslulý žurnalista, kterého jsem nikdy neviděl 
a o nic nežádal, napsal článek plný nadšení a přinutil Jour
nal, kdež mnou opovrhují, by jej otiskl. Tento článek ne
zjednal úspěchu knize a tomu aby se člověk zase divil jako 
tolika jiným bizarnostem, neboť byl to důkladný útok kavalerie, 
provedený s nejskvělejši chrabrostí, která jistě, tak zdálo se, 
odstraní všechen odpor. Pravda, Nepřítel chtěl, aby se to stalo 
v den Velké Ceny, v jednom z těch dni roku, kdy nikdo 
nic nečte.

Přes to všechno chraňte se uvěřiti, že věnování, které 
jest vám tak divno, bylo z vděčnosti. Naopak, jest ironické. 
Pařížský literární svět nebyl v tom na rozpacích. Ale kdo ne
přísluší tomuto světu, kromě něhož jest samozřejmě spása, 
jak by mohl věděti na příklad, že Mirbeau r. 99. pozdravil, 
když vyšla Plodnost, sviňský román Zolův, rozebíraný v Obvi
ňuju se neobyčejným článkem, v němž Blbec, nepravím 
již »Pyrenejský“, ale celého pásma hor, jmenován byl Bohem (!) 
určitě a rozhodně?

V minutě a jako zázrakem tato reklama smazala ve mně 
jakoukoliv vroucnější vzpomínku na článek o Chudé Ženě. 
Ba zdálo se mi, že by bylo prostitucí hleděti se zalibiti 
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a protože jsem právě psal den ze dne pamflet proti Zolovi 
a jeho hanebným Evangeliím, věnování padlo samo sebou 
z mého péra jako příliš těžká kapka inkoustu . . .

Rozprávka na prahu kostelním:
— Kterak to, pani Bloy, pravila jistá kupcová, že vás ne

vidíme nikdy zdobiti oltáře, jak činí všechny zdejší dámy?
— Proto, že nejsem toho hodna.
— Jak to smíte říci? Vy, osoba tak zbožná, již možno 

viděti stále v kostele?
— To vy, paní, jste zbožná, protože s vámi se v něm 

setkáváme leda v neděli, z čehož patrno, že nepotřebujete 
Boha než jednou za týden. Ale my, kteří ho potřebujeme kaž
dého dne, my jsme samozřejmě luza.

Odpověď jistému pitomci, diktovaná dobrovolnému se
kretáři:

. . . Leon Bloy potěšen, jak se dozvěděl, že jest vaším 
«kolegou**, rmoutí se přece, když vidí, že jste ho nečetl. 
Zoufalec a Leon Bloy před Prasaty úplně říkají, co mysli 
o souboji. Týž ukládá mi, bych vám odpověděl dle jeho pra
starého a zatvrdlého přesvědčení na vaše dvě otázky:

1° Souboj jest oslovství, vynalezené zlomyslnými dareby.
2° V otázkách cti není nic správnějšího a rozhodnějšího 

nad kopance do zadnice.-
Buďte ujištěn o mých kolegiátních citech.

Přečetl jsem několik kapitol z Marie Agredské o Umučeni, 
ó toho záření, toho nadpřirozeného lesku uplvané a políč
kované Tváře Ježíše Krista.
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29. — Slavné služby Boží na Bílou Sobotu. Pozoruju tu
zvláštnost, že náš děkan, přece tak prostřední, dbá obřadů, 
liturgických forem. Přečti, aniž by opomenul jedné řádky, 
Dvanáct Proroctví, z nichž faráři Pařížští čtou obyčejně jen 
první verše. Velebme tohoto ubohého člověka.



DUBEN

1. — Uvažujíce o zdejších kněžích, naříkáme si na své
osamocení a na to, jak mamo by bylo doufati v kněžskou 
pomoc. Kdyby v Prasečím na Mamě šel se vyhledat kněz, 
by se s ním mluvilo o Bohu, bylo by to považováno za po
matenost Kterak sníti o přátelství toho neb onoho z těchto 
služebníkův opravdu „neužitečných“, děsně neužitečných, kteří 
nejdou se nikdy na nás podívat a kteří se nezajímají o naše 
duše?

K obecnému rčení: „Nevezmou se s sebou peníze“, sdě
luje se mi o jisté ženě z okolí, jak si vyžádala na smrtelném 
lůžku, by se jí dala 20tifranková mince do jrakve.

3. — Hnusná samovražda Dubuta de Laforesta, hloupého
feuilletonisty a hnilobníka. Vrhl se oknem se čtvrtého nebo 
pátého patra, před tím pečlivě skrývaje svůj úmysl, zrovna ja
koby ubožák ten byl svržen ďáblem. Jakž takž zahlédl jsem 
osobnost tuto druhdy v krčmě Černé Kočky... Jaká ha-
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nebná smrt! Všechna okna v Paříži a v předměstích by ne
stačila, kdyby tak bylo učiniti pokaždé, kdy život se mi jeví 
nesnesitelným.

4. — Dle jisté žvatlavé Sičky buržoové tohoto města skoro
bez výjimky jsou lotři. Cizoložství, krvesmilství, svatokrádež 
a otcovražda prý jsou obyčejnými úkony, když již ničeho se 
neřekne o menších ohavnostech. Zajisté, jsem ochoten věřit! 
ve všemožné neřesti buržoů, ale tolik stylu jim přece ne- ; 
přiznávám.

Dnes ráno v pátek Velikonoční, kaplan, který sloužil mši 
v sedm hodin, čti s nezvratným klidem mešní obřad dne zí
třejšího. K přijímáni a po přijímání připadl přece na modlitby 
tohoto dne. Tu spatřil svou chybu, bez zjevného zármutku, 
neboř utal poslední evangelium v jakémsi heroickém výbuchu, 
unešen byv, jak se povídá, jakousi fanfárou Pravda, tento jest 
muzikantem a cyklistou Takové jest naše kněžstvo. Komu si 
stěžovat!? Byli bychom považován! za dotěry, za pyšné ne- 
snášenlivce, za nepřítele Církve, a to bylo naprosto vše.

6. — Neděle Quasimodo. Děkan promlouvaje k svým
famlkům, aby napomenul odkládajíc! s velikonoční povinností, 
započal těmito slovy: — Rád bych vás upozornil na rozto
milé přirovnání, které nám poskytuje dnešního dne apoštol 
svátý Pavel: QUASIMODO GEN1T1, atd. Všeobecně známo, i 
že tento text přísluší svátému apoštolu Petrovi. Hle, co jest

X * I

dokonale roztomilé.

Ottovi Friedrichsovi, slavnému historikovi Ludvíka XVII., 
který mi píše, že prý jakási dráha se prorazí hřbitovem Delftským, 
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na němž jest pohřben Naundorff, ale hrob ponechá se jako 
nějaký protest:

Myslím, že se nedopustí hlouposti, by zřídila pomník nad 
tímto žalostným prachem. „Rozhořčený protest“, o němž pra
víte, byl by mnohem jinak výmluvný s onou ubohou dlažicí 
zcela nahou, onou truchlivou kalvínskou deskou bez kříže, 
pouze s tím děsivým a fantasmatickým jménem Ludvíka XVII.

8. — Náramná práce korektury prvních tiskových obtahů
Exegesi. Doufám mnoho od této knihy, která jest nepopěmě 
ze všeho, co jsem kdy učinil, tím nejoriginálnějším.

13. — Evangelium o Dobrém Pastýři, které se četlo o velké
mši k poučení hezounkého stáda, připomínalo mi hořce naše 
kněze. Slyšel jsem, jak stoupá z hloubky mé jámy hlas, řkoucí 
našemu děkanovi: Mercenarius es et non pertinet ad te de 
ovibus. Již rok jsme jeho nejpravidelnějšími famíky a ještě 
k nám nohou nevkročil. Ahl kdyby tušil o nás, že jsme bohatil...

Při jistém nedorozumění, které nám značné utrpení způ
sobilo, Johanka mi praví:

— Když dva lidé, plní přímosti, oddanosti a noblessy 
mluví o penězích, třetí se představuje ihned, by zakalil jejich 
zraky a by převrátil jejich city. Děje-li se to listem, oba ti 
lidé jsou naprosto v rukách tohoto neviditelného.

14. — Důvěrná sdělení mému jesuitovi:

... První Přijímáni Veroničino určeno jest na 8. května, 
na Nanebevstoupení... Chápete dobře, milý Pavle, že při
bližováním se takového dne chvěje se srdce moje, ale bojím 
se, aby tato jediná radost a tak čistá radost nebyla otrávena. 
Nebot pravda jest, že jsme v rukách lotrů . ..
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Povídal jsem vám o jeptiškách a o jejich filutářství. Oškliví 
se mi jejich methodické stáčení sumiček na žákyních pod tisíce
rými záminkami a od jednoho konce roku ke druhému. Po
drobnosti ostatně jsou groteskní. . .

Pokud se týká faráře děkana našeho nepojmenovatelného 
místa, ten umí pozoruhodně házet udice. Považuje se za jednu 
z nejzajímavějších jednotek tohoto kněžstva diecese Meaux-ské, 
o jejíž pověst už netřeba se přičiňovati. Tento zde zakládá
prý dvě nebo tři zbožná družstva za měsíc, jedině proto, by
seskupil lidi do sakristie, jejíž dvéře zamyká na klíč» a by je
poplácával statnou svou rukou. Co myslit! o knězi, který za
vdává podnět k takovým klepům? Já nikdy nebyl pozván. Ne
důvěřují mi, vědouce, že jsem spisovatelem a poněkud nepo
hodlným. A pak přijímám každodenně jediný ze všech mužů
farnosti, což jest pohoršení neslýchané. Jsem pokládán za člo
věka nanejvýš nebezpečného.

Jsme zpraveni předem, že každé dítko dle zvyku jest při
držováno ve svědomí, by udělilo »dar“ tomuto důstojnému 
pastýři, i jest otázka, zda-li chudý maličký, který by neměl co 
dáti, byl by připuštěn k prvnímu přijímání. Myslím, že se nám 
prokáže čest a že nás zařadí aspoň pod taxu 20 franků. Jeptišky 
požadují tento obnos jen na svíci, která není než za 3 franky 
i u nejhrabivějších kramářů . . . Naše Veronika jest zbožná 
a dobře připravena. Tolik bych si přál, aby tyto mrzké duše 
nehodily svou hnilobu na její bílý šat!

16. — Dnes ráno svátého Fructueuxa, praví dosti směšně
kalendář mé agendy. Bylo třeba vžiti z trošku, který nám 
zůstal, 5 franků na svátek představené, která se jmenuje matka 
Isidora (!!?). Přivolili jsme k této nespravedlnosti jedině proto, 
aby naše ubohá Veronika nebyla utlačována, pokořována, 
snad urážena.

21. — Jsem nanejvýš smuten. Dnes ráno při mši, při
přijímání všechny muky mého života táhly přede mnou. Prosil
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jsem Marii, aby učinila z této nesmírné spousty zázračné po
žehnání našim dítkám a zvláště Veronice.

Když Johanka ukázala některé dobré listy Exegesí klá
šterní sestře vrátné, tato se na minutku zamyslila; potom před
ložila takovouto podivuhodnou otázku: Jest to aprobováno?

22. — Tělo Ježíše Krista! Co jest to za plamen, který
šlehne často srdcem, nemo sciens unde veniat aut quo vadat?

23. — Jest v těchto dnech, 27., tuším, slavnost ve škole
Veroničině na oslavu padesáté výročnice založení Řádu. Bylo 
rozhodnuto, že si při tom zakomediančí. Právě proto nás 
žádaly o 5 franků. Budou hráti směšné veselohry ve velkém 
sále nad kaplí. Dovídám se, že se zjednali dělníci, by zpod- 
pírali strop této kaple. Mají strach, aby se neprovalil pod 
tíhou množství. Vzpomínka na Bazar Dobročinný rozhoduje, 
že nepošleme Veroniku, protože tento druh zábavy v domě 
řeholním nezdá se nám toho rázu, by přitáhl déšť požehnání.

24. — Představená Veroničina čte svým žákyním seznam
děvčátek, které přinesly pět franků! Nehorázné.

25. — Svatého Marka. Evangelium z jeho Mše: Si ibi
fuerit filius pacts. Nic snadnějšího nad morální výklad to
hoto Textu. Avšak ten jiný výklad, jaká to propast!

26. — Naší Paní Dobré Rady. Pozoroval jsem, že ka
plánek snědé pleti, který slouží mši a který se vždy odporoučí 
mé nechuti způsobem, jímž začachruje dvě třetiny Posledního 
Evangelia, velmi neobyčejně opomenul obě slova boni consilii, 
která se praví dnes při Introitu a k Přijímání. Vše ostatní bylo
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proneseno zřetelně a měl j’sem ucho nastražené. K čemu by 
to bylo, kdybychom se ptali, co znamená toto opomenuti?

27. — Veronika dívá se v klášteře při zkoušce kusu,
který prý se bude hráti za dva dni. Doprovázím ji až ke 
dveřím kláštera a v jakých citech I Není snad nepřítomnost 
víry u těch, kteří se zaslíbili životu vyššímu, dokonalejšímu, 
u kněží i řeholnic, a tupá bezmyšlenkovitost celého zdejšího
světa, nákažliva? Co viděla Veronika. Kus byl naprosto všední
oslovinou, v níž Josef prodává se svým bratřím. Jakobem
bylo děvčátko, zakuklené VOUSEM l Na konec divadla šla
obejmout, pořád ve vousech, představenou kláštera: hloupá
to a nízká profanace, která způsobila třeštivou veselost

29. — Místo aby se sťjčastnila blbé maškarády, v níž malá
děvčata jsou přestrojena na patriarchy, Veronika navštěvuje 
s matkou síň Mučedníků Missionářského semináře v Paříži, 
lepší to zajisté příprava k úkonu, na nějž se za týden chystá.



KVĚTEN

1. — Jistému směšnému lékaři, který mluví jen o očkování,
o séru, o moderní vědě a o Pasteurovi, v něhož věří jako
v Boha: — Stojím bez odpovědi před vašimi důvody nebo
námitkami vědeckými, protože jsem nestudoval fysiologie a po
něvadž jsem velmi nevědomý. Avšak vím intuitivně, vidím,
že se klamete, že Pasteur se klamal, a že vaše světlá cesta
vede k černým propastem.

5. — Jistý ubožák laskavý a oddaný, avšak znetvořený
masitým výrůstkem, napsal bláhové, nemotorné fráse k prvnímu 
přijímání Veroničině, od nynějška tak blízkému Několik řádek 
mé odpovědi:

Veronika není »andělem světla*, avšak ubohým děvčátkem, 
na němž spočívá s útlakem šest tisíc let neposlušnosti, jež se 
připravuje třesouc se k úkonu nanejvýš strašnému, na němž 
závisí jeho život, a které potřebuje nejnevýslovněji modliteb ...
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Dnes ráno Johanka potkala matku Mariji, jeptišku kráso
tinku, která jí odporučuje vážně, by se modlila za Veroniku.

1. — Znám jistou matku tak zvanou křesťanskou, tvora
beze zloby, ba kterou možno považovati za velmi dobrou 
osobu, ale sentimentální, prošpikovanou obecnými rčeními 
jako krůta cpaná kaštany, a schopná VŠEHO, by unikla nad- 
přirozenu. Sprostota jejích myšlenek jest odstrašující. Anděl 
by se vzdal, kdyby měl vrhnouti světlo do této jámy.

8. — Nanebevstoupení. S pohnutím, o němž Bůh ví, viděl
jsem, jak Veronika přijímá ponejprv Ježíše. Drahé a vroucně 
milované dítě! Učinil jsem tehdy, co jsem mohl, vše, co jsem 
mohl, opravdu... Ubohá maličká byla by potřebovala pokoje 
a usebráni mysli. Byvši určena, by sbírala příspěvky u dveří 
kostela, sklízí namáhavě patnáct franků, značný to obnos pro 
dobročinnost této farnosti. Celkem 25 franků s tím, co jsme 
sami vložili do měšce. Bude možno dámám Prozřetelnosti 
zaplatiti si podvazky. Ba bude možno nabldnouti z nich pár 
panu děkanovi. Tato myšlenka mne posilňuje.

Odpoledne biřmováni. Jsa na témže místě jako dnes 
ráno, vidím Veroniku v okamžiku, kdy biskup jí uděluje Ducha 
Svatého. Kéž Bůh mne slyší a zasype požehnáním toto dítko 
mé bolesti, af sebe dráže dá si zaplatiti toto dobrodiní! Ta- 
kovýf tento den věčnosti — „nejkrásnější života“ — dle pro
slulého obecného rčení, jímž jsme častováni všema rukama 
po čtyřiadvacet hodin.

9. — Mše na poděkování. Melancholická promluva dě
kanova; předvídá!, že za velmi krátkou dobu jeho první Jco- 
munikanti všeho se spustí.
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Nepochybně, ale komu vina? Přísně a absolutně vzato, 
věřící za tolik, zač jejich pastýři: „Kněžstvo svaté zplodí lid 
ctnostný, pravil jistý veliký filosof; kněžstvo ctnostné zplodí 
lid slušný; kněžstvo slušné zplodí lid bezbožný.“ Často jsem 
citoval tuto podivuhodnou zkráceninu současné historie. Ale 
kde jest farář, byf děkan, schopný, by to pochopil?

10. — První zprávy o nesmírné katastrofě na Martiniku.
Třicet tisíc mrtvých v několika vteřinách, právě v hodinu 
prvního přijímáni Veroničina! Protože není náhody, bylo 
toto zahlazení nezbytno, by byl vyvážen v neomylné Ruce 
zázračný úkon našeho dítka. Nesmělo býti ani o jednu oběť 
méně této nevinné, a sopka staletí čekala na své znamení.

11. — Sveřepě sloužená mše již jmenovaným knězem
Galettem, jehož nepopěrnou zásluhou jest, tak mne ujišťují, 
že rozumí finančnictví, ba i nejnižšímu finančnictví jako ně
jaký směneční jednatel nebo kupovač zastavárenských lístků. 
Odměnu bych nabídl tomu, kdo by mi řekl, proč děkan trpí 
tohoto mizeru ve svém kostele.

Další dojmy ze Saint-Pierre na Martiniku. Četl jsem toto: 
Mezi loděmi v rejdě Svatého Petra (Saint-Pierre), které skoro 
všechny zahynuly, byla též jedna italská, nesouc! toto jméno 
neobyčejné: Sacro-Cuore de Pompei!! Bůh ví, co dělá.

12. — Bizarní návštěva jakéhosi starce, provázeného
mladou ženou, jeho dcerou, a dítkem. Tito neznámí mně 
sdělují, že jsou Belgičané a že přicházejí, by dostalo se jim 
od nás zpráv o dítku Apollona, jehož jsme hostili. Dovídám 
se, že tento, dohnán k nejhoršímu, pověsil se na krk jisté 
bohaté ženě, divadelní ředitelce (?), jíž namluvil, že jest velký
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básník a velký prorok. Zpupně prý se u nl usadil jakožto 
apoštol, jakožto biblický eksegeta (!) a ona hlupačka, stejně 
vzdálená jakéhokoliv pojmu náboženského i jakéhokoliv lite
rárního rozlišení, byla prý oslněna a zdolána, až nemohla se 
již obejiti bez tohoto společníka, který žil u ní bujaře, by 
ji lépe vyučil. Navléká na ni škapullře, těší ji (jest rozvedena 
se svým mužem) a navnazuje ji rozkošemi jakéhosi sjednocení 
jejich sesterských duší, totiž sňatku, až tento člověk Boží sám 
podosáhne rozvodu se svou ženou!II

Můj návštěvník, který praví se otcem této ztřeštěně za
milované, a jeho druhá dcera, která s ním přišla, skoro s jistotou 
prý mohou říci, že tlustá žena našeho básníka jest se svým 
manželem účastnicí na tomto mamičském manévru; líčí na oko 
nesrovnatelnost nebo nenávist, a ve skutečnosti chtějí docíliti 
rozvodu, by došlo k tomuto obludnému sňatku, který by jim 
nasypal mnoho peněz do rukou Příběh skoro neuvěřitelný, 
a který stěží chápu Jest v tom obstojně podezřelá směsice 
prvopočáteční mrzkosti, pokrytectví a hluboké hlouposti.

Pravda, jsme dosti silni, bychom praničemu nevěřili z to
hoto románu Vyhlížejí! naši návštěvníci, jakoby si chtěli půjčiti 
našich hlav, a to dosti neobratně. Prohlašuji — se zřejmou 
ničemnosti a velmi špatně strojenou rozhorčeností — že doufali 
od nás ani nevím jakého odhalení, které by sloužilo k vy
stopováni vykořisťované osobnosti prozrazením vykořistovatéle. 
Zajímavá neschopnost bližšího vysvětleni uvědomuje nás, 
bychom se měli na pozoru a bychom nezapomínali pojištu- 
jícím bezpečnostním řetězem obepnouti svoje dvéře. Propustil 
jsem tuto čeládku, ujistiv ji o svých výborných citech.
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13. — Stále Saint-Pierre. Veronika bezpochyby sníti bude
později o této strašlivé události a o její neobyčejné součas
nosti, až bude věděti, jaké ceny jest jedna duše a její zvláště. 
V minutě, kdy přijímala Potravu Život dávající, jiní v pře
velikém počtu, dítky jak ona, umírali pro ni děsnou smrtí.

Typografické nářky žurnálů jsou sprostoty dokonale nor
mální a uspokojující. Mluví se o „vrtošivosti planety“, „o su
rovém hněvu“ sopky a o jiných věcech. I mezi křesíany není 
řeči než o tělích, nikdy o duších.

14. — Nemohu se vynadiviti láci zrády a když vidím,
kterak Jidášové jsou vždy tak skrovní, tak za babku. Nej
ohyzdnější prostřednost není jim ničím. Po rozprávce s jistým 
cukrovým kapucínem, jehož jediným dychtěním, zdá se, jest 
Hbití se dámám.

Journal uveřejňuje bídnou mapu Francie a kolonií, udá
vající současný politický stav dle nejnovějších voleb. Skoro 
všechno jest republikánské s rozmanitými odstíny. Mezi kon
servative, totiž, mystím, katolíky nebo kapitalisty, jimž běží 
o udržení tohoto řádu, pozoruju druhý volební okres Marti- 
nika; totiž okres Saint-Pierrský. Poslanec ze Saint-Pierru byl
KONSERVATIVEM

15. — Nejheroičtějším činem tohoto dne bylo zaplacení
směnky. Exegeta Obecných Rčení prokazuje čest svému pod
pisu. (y‘vz o tom knihu Exegese Obecných Rčení LXXXV.)

19. — PonděU Svatodušní. Pohřební průvod. Pro ne
božtíka byl jeden z kaplanů, bezpochyby ten nejctnostnější. 
Na prahu kostela široký věnec, položený na zemi, a na něm 
tato neuvěřitelná slova skleněnými perlami vysázená: Věnováno
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nájemníky //! Rakev nesnadně přendávaná čtyřmi muži, zdá 
se velmi těžkou Neblahá předtucha! Po desetitisícím již val
chuje nás někdo.

„Prst Boží“ toť Duch Svatý, pravila Ctihodná Marie 
Agredská.

20. — Úterý Svatodušní. Dvanáctá výročnice našeho

sňatku. Dvanáct let uplynulo ve vyčkáváni na listonoše!
21. — Našemu faráři, — jářku totiž děkanovi, — který

mysli o sobě, že jest mužem iniciativním, napadlo něčím přispět! 
nešťastníkům na Martiniku. Mše, na které jsem nebyl, přiro
zeně skončila sbírkou. Zajímala by mne číslice, která jistě 
nepřekročila sto sous. Nedivil bych se, kdyby tomuto nebe
skému muži vstoupilo do hlavy brakovati kapsy svých farníků 
doma v bytech. Tu bych odpověděl, že dávám bez prostřed
nictví, an vulkán trvá.

Hloupost skoro všech jest neslýchaná a leda jen vše
obecná mrzkost, obraznost rozrušující, předčí ji. Přecházeje 
dnes ráno mimo našeho řezníka, zaslechl jsem tato slova, 
hlasitě pronešená v pozadí krámu: „Třeba býti po čertech 
pitomcem, by kdo šel na mši“.

Noviny udávají číslice. Sehnalo se kolem milionu pro 
Martinik. Dostanou nešťastníci z toho aspoň čtvrtinu? Domýšlím 
se, že pomoc peněžitá padne do rukou zvláště několika mi
lionářů, jichž nadbytečné statky byly více nebo méně dotčeny 
sopkou, a jimž dlužno se zotaviti. A hladem umírajícím ode
šlou se neprodajné tresky, ztuchlá mouka, zavánějící konservy, 
všechen brak a každý odpadek ze skladišť Francie nebo Anglie. 
Dodavatelé plouti budou s jásotem a pachtýři veřejné Sou-
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strasti skoupi nemovitosti do náramných vzdálenosti kolem 
celého kráteru.

22. — Mluví se o novém čtveráctví sopky. Otázka.
Spalovalo se hojné v krematorijích na Martiniku? Dlužno 
snad takto výbuchům rozuméti: Přejete si, aby vás zpopel- 
ňovali? tu to máte?

Paříž. Jest mi zastaviti po dvacáté snad a s vnitřním 
vzlykotem naše snubní prsteny. V okamžiku, kdy jsem sedal 
do železnice, zaujat truchlými myšlenkami, čtu v záhlaví kte
rýchsi večerních novin náramnými literami: Výbuch Zasta
várny?) Přirozeně bylo tam Mont Pelé.

23. — Jiřímu Dupuisovi, řečenému Oeo, již jmenovanému:

Rémond jistě vám vyřídil ode mne, že bych vás * radostí 
uviděl, kdybyste byl té ušlechtilosti a odpustil mi vaše odstra
šující muflovství. Očekávaje, co zmůže, domýšlel jsem se právem 
nebo neprávem, že mi budete velmi povděčen, když jsem vás 
pozval k prvnímu přijímání Veroničinu, které se stalo osmého 
května. Neviditelné osobnosti, které byly se mnou svědky va
šeho odpřisáhnutí a vašeho prvního přijímání, jistě se rmoutily 
nevidouce vás při tomto obřadu.

Dodávám, že jsme velice stísněni. Rémond nám sdělil, že 
jste teď štasten, i ptám se vás, zdaž neučiníte naprosto ničeho 
pro chudé, kteří tolik pro vás učinili.

[Bez odpovědi.]
Journal uveřejnil včera list ženy jistého průmyslníka, dato

vaný ze Saint-Pierre a právě před 8. květnem. Prohlašuje, že nemá 
ani „pomyšlení na jídlo“, a že Martinik jest „zpropadená země“.

") Zastavárna francouzský jest Mont-de-Piété.
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Schovávám si tento památník buržoasnl sprostoty. Pisatelka 
jistě zahynula. Bylo by bývalo možno, ptám se na kolenou, 
nalézti v této zemi jedinou lidskou bytost, kněžstvo v to za
hrnuje, jež by byla schopna mysliti na Spravedlnost Boha? 
Všichni mučedníky, jako v'Bazaru Dobročinnostním.

24. — Ó té krásné liturgie soboty Svatodušnil Spiritus
ubi vult spirat ... Ve chvíli, kdy Pán vulkánů projevuje 
svůj hněv, tato slova zasahuji obzvláště mého ducha a jen 
tak tak že neohromují i srdce mého.

/

Pudu buržoasnímu nejodpornějším jestif denní přijímání. 
Buržoa jí všechno, vyjímaje Boha.

26. — Dvě krásné věci v Joumalu: I

1° Text jakéhosi prohlášení v Saint-Pierre, ze sedmého (1), 
z rozkazu gubernátorova, v němž se praví po vědeckých vy
světleních, že „ bezpečnost Saint-Pierru jest zajištěna“. Sopka 
osušila návěštní plakáty. Jakým dokumentem byl by tento 
tiskopis, kdyby bylo možno opatřili si hol

2° Článek nepochopitelně nadepsaný: „Konkurs Humbert- 
Daurignac“, obsahujíc! úplný dotazník o těchto podvodnících, 
jichž nebylo možno nalézti až do tohoto dne. Vypisuje se 
200 cen pro ty, kteří odpoví více nebo méně správně. Jest 
to všeobecné pozvání k špehounství a k udavačství. Avšak 
konec konců třeba zásylku každého ucházeče provázeli 50ti 
centimy, sice nebude připuštěna ke konkursu. Celkový obnos 
bude odveden národnímu komitétu ministerstva kolonii, by 
se jím přispělo poškozeným na Martiniku. Neviděl jsem nikdy 
nic krásnějšího.
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Johanka mne upozorňuje, že dvacáté století takto bere 
tvářnost, takto ustavuje svou vlastní tvářnost Dotáhli jsme to 
v přítomnou hodinu k sentimentálnímu muflismu.

Mám duši tak vykliděnu, že čtu kapitoly z Montaignea.

27. — Propustiv energicky couru, která nám posluhovala,
oddávám se rozjímáni o štěnicích. Hnusno říci nebo myslit) 
jako Manichejci, že demon snad něco stvořil. A přece ne
možno domýšleti se, že štěnice byly v pozemském Ráji. 
Snad to tedy, jako mnoho jiných ošklivých a škodlivých 
zvířat a rostlin, tvorové zvláště zasažení a znetvořeni pádem 
člověkovým. Viz, co praví o hmyzech odporných Anna Ka
teřina Emmerichova.

28. — Čiré a prosté trvání nesmírného smutku. Nic ne
přichází, ani pomyšlení na nějakou pomoc. Naše bída nás 
drtí. Jak jsem dovedl, strávil jsem svůj den, podporuje se 
Svatým Pavlem a nevím ani kterými jinými. Proč Bůh nechce 
nás osvoboditi? A Exegese, které mě tolikerou nadějí těšily, i 
nevycházejí) A ten bídný Dupuis, jímž můj list ž 23. nepohnuli 
Tolik jiných věcí, abych už ničeho neřekl o vzpomínkách 
z minulosti, které se stále vracejí, když trpíme, a jež jsou 
peklem bolestil

30. — Jistému člověku, pro něhož Bůh zemřel:

Zprávu vám dávám, že to již našeho přítele Marchenoira 
zmáhá. Úzkosti a tísně těchto posledních dnů nelze již snésti. 
Nedostává žádné zprávy, žádné pomoci, žádné známky milo
srdenství. Sotva jíme, a když jíme, pláčeme. Jsme tolik zmateni 
že žízníme po smrti, nedoufajíce nalézti človíčka a plni hořkost 
nad myšlenkou, že jistí lidé, jímž dostalo se poslání k jeho
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OSVOBOZENÍ, neposlouchají. Žádám od vás tedy potěŠlivé 
depeše tomu nešťastníkovi, dobře rozumějte, telegrafické depeše. 
Bude-li třeba, zaplatím ji.

31. — Žádaná depeše: „Jsem s vámi.“ Bědal jest opravdu
s námi? Jest kdo s lidmi tak nešťastnými?



ČERVEN

2. — Post-scriptum listu přátelům, kteří chtěli obraz
naši bídy:

Tento list béře našim ubožátkům snídaní dnešního rána, 
na jehož zbytky jsme spoléhali na večer. Tak pochodí příliš 
velká starostlivost. Vše se spálilo a není čím nahraditi. Chmurná 
pohroma, bylof o pochoutce té dlouze a trapné uvažováno. 
Ať vám tato podrobnost osvětli náš rozvrat a naši tíseň, nad 
nimiž dlužno vzlykat!.

3. — Pane, přečasto pláču.
Děje se tak trúchlivostí, když pomýšlím na to, co trpím?

Děje se tak radostí, vzpomínám-li na Tebe?

Kterak se toho dopátrati a kterak neplakati, když se po
koušíme o toto dopátrání?

4. — Věří se ve skutečnost přílišného množství věd.
Tento denník jest toho pro mne důkazem. Zaznamenávám



170 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARNĚ

zde nejmenší události s úzkostlivou péčí. Jak jen trošku času 
uplyne, divím se, že jsem přikládal tolik důležitosti něčemu, 
co jí mělo tak málo. Události nebo vedlejší okolnosti, které 
působily na mou duši, splošťuj! se, smazují se do jisté vzdá
lenosti, jakoby vstupovaly do nicoty, z níž nikdy dle všeho 
nevyšly. Zbývá jen to, co jsme učinili nebo vytrpěli pro Boha.

5. — Den bez trýzně, avšak bledý a truchlivý. Čekáme
tvé vůle, Pane! Moje myšlení jest liknavé a moje činy mali
cherné. Velmi pracně robím hrubý stůl a dvě lavice do naší 
zahrady. Jdeme tam na večer. Vzduch jest velmi čistý na této 
výšině a světlo západu zdá se nám tu tak libé. Na jednu 
nebo na dvě hodiny zapomínáme zpola svých strastí.

6. — Potřeboval bych 1000 franků. Přichází mi sto sous
se slibem devítidenní pobožnosti k svátému Antonínu Paduán- 
skému. To už jest něco, aby člověk zbezbožněl.

Procesí v klášterní zahradě o slavnosti Nejsvětějšlho Srdce. 
Johanka vede tam naše drahé maličké v bílých šatech. Já 
zůstávám doma k vůli damám, s nimiž bych se nerad setkal. 
Při pohledu na tyto buržoasnl a nesmiřitelné pobožnůstkářky 
propadám se do propastí pekelných. Jdu sám do kostela 
vzlykat do tmavého kouta.

7. — Odstrašující vetešnice s uměleckými věcmi, soudíc,
že jsem v zoufalém, platí mi sto sous za hromadu starých 
věcí, jichž cena se páčí nejméně na 200 franků.

8. — Journal uveřejňuje podobizny nových ministrů:
Combesa, Andréa, Pelletana, Trouillota ... Nemyslím,, že lze 
předstihnouti demokratickou, odpadlickou a zednářskou mrzkos 
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těchto tváří pacholků, blbců nebo zlomyslnlků. Takoví jsou 
naši páni. O Velké dnešní neděle naslouchám varhanům a zdá 
se mi, jako vždy, že slyším buráceti děla neskonalé Bitvy 
předobrazené všemi bitvami Napoleonovými, který jistě byl 
předchůdcem Utěšitelovým. Čím se stanou pak tito bfdáci?

10. — Slova bolestné duše: Cítila jsem se v temnotách,
v děsných a zoufalých temnotách ducha. Čas od času po 
nekonečném vyčkávání dvéře se pootevíraly právě jen na 
tolik, co by propustily ruku, která vhazovala kousek chleba...

11. — Svatého Barnabáše. Jest to jeden z těch, od nichž
jsem mnoho dostal. Osobnost tak veliká, že dle svědectví 
Ducha Svatého (Skutkové Apoštolští, XIV, 11) obyvatelé Lystry 
v Lykaoniji domnívali se, že jest Bůh a Král Bohů v podobě 
lidské, jmenovali ho Jupiterem, zatím co jeho společníku 
svátému Pavlovi bylo se spokojiti jménem Merkura. Okolnost 
podivná, na kterou, zdá se, nikdo neupozornil.

Bamabáši, apoštole oslňující, zázraku dobroty, zázraku 
plnosti Ducha Svatého a plnosti Víry, osvobod mne.

Kdo věří dnes v Modlitbu? Říkati Otčenáš nebo Zdrávas 
nebo jakoukoliv jinou modlitbu liturgickou ani nevím v jakých 
pocitech, tof vmetnouti oharek do prachárny. Jsou lidé, kteří 
jsou zhromeni svou modlitbou.

Jsa dnes večer na kávě, bych se pokusil, čta listy, zapo- 
menouti na hodinu svých muk, viděl jsem, jak jde mimo 
náš bývalý domácí pán, Le Bison krav, starý býk poštov
ských kanceláří, který nás trápil loňského roku. Maje na 
hlavě naraženu špinavou čepici, vykračuje si jako starý ko- 
pinnik s koštětem, v nepamětných obnošených pantalonech, 
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jichž nohavice, směřující k lýtkám, připomínají sítové hrazení 
proti možné dělostřelbě kopanců do zadnice. Byla kdy maska 
zatracencova šerednější? Ó ten ohavný stařecí

13. — Velmi chudý a velmi nemocný člověk, bývalý
knihovník, který nemá ani z čeho žiti, vynalézá, jak si od úst 
utrhnout), by mi poslal občas skrovný peníz, kterého nesmím 
odmítnout!, bych ho nevrhl v zoufalství. Dnes dostávám po
ukázku desetifrankovou. Jest to k pláči. Sděluje mi, že „jeho 
bezmocnost zabezpečiti můj hmotný život ubíjí ho, a pro
měnila ho od kterési doby v starce“. Jeho list, porovnán 
s jistými listy přátel méně bezmocných honosí se čímsi nad
přirozeným.

Odpověd na některé otázky:

Mluvíte mi o Martiniku a Burech. Moje myšlenky o udá
losti Saint-Pierreské málo se liší od těch, které jsem vyjádřil 
při požáru Dobročinného Bazaru (Viz Můj denník, str. 52. orig.). 
Mohl jste to čisti v brožuře Martineauově. Nejsem s tó, abych 
nehnusil si bohatců, kteří žijí jedině proto, by se radovali, 
pranic se nestarajíce o chudé, a tak se to má se Saint-Pierrem, 
městem rozkošnickým, v němž nejhromadněji nakupeno jest mi- 
lionářských otrokářů, ze všech otrokářů světa nejotrokářstějšícb.

Co do Burů, dostalo se těmto kalvinistům správně, čeho 
zasluhují. Hloupost jejich donkichotismu jest zázračná, a zdá se, 
že má cosi pekelného. Když pomyslím, že tito mizerní váleč
níci drželi Anglii v hrsti a že döpustili, aby jim unikla; když 
pomýšlím na neslýchaný vliv, jehož mohli nabyti, kdyby byli 
muži hlavou i srdcem; když si vzpomínám na to, jak vraceli 
zajatce jako klystýry, místo aby tito otcové rodin, jimž vraždili 
ženy a dítky, jako Cesar posýlali je Anglii s pěstmi uřezanými 
nebo s vypíchanýma očima, jak to činil Bulharobijce; konečně 
když vidím onoho třikrát místem vyvařeného blbce sentimen-
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tálního, jménem Delareye, který uděluje svobodu anglickému 
generálovi, aniž by si vzpomněl vykoupit! touto prasečí hlavou 
jediného zajatce svého národa — šlechetnost, za niž by ho 
bylo potrestali smrti zrádců; ano, zajisté, pak rozumím, proč 
ohavná Anglie dobře učinila, vkročivši do tohoto hnojiště a roz
mačkavši tuto červi havěť! . . .

15. — Exegese Obecných Rčení prodávají se již třetí den
a již ztratil jsem veškerou naději v jejich úspěch. Víc než kdy 
myslím, že Bůh nechce, abych vydělával si živobytí pérem, 
abych takto bral svou odměnu. Chce jednati sám a lidem 
nedopouští, aby pro mne něco činili.

Komusi:

Milý příteli! prosím vás pro lásku Boží, nemluvte mi o mé 
knize. Patnáct let živořím poslouchaje samé chvály a osla
vováni, a při tom hynu bídou a zápasím se zoufalstvím. Mám 
toho již dosti.

Věnování našemu lékaři: „Doktoru N., jedinému lékaři 
v Prasečím, který nemá vzezření pitomce.“

16. — Okázalý pohřeb. Příšerný průvod. Dělníci nebo
venkované nebudou nikdy leda groteskní. Avšak buržoové 
z pařezu buržoasníhol Ahl ty obludy ošklivosti, mrzkosti, 
lakotnosti, tuposti, hanebnosti I Zvláště ženskél Jaký hnus pro 
toho, komu dlužno dieti v této červí havěti I Déšť nedovoluje 
těmto myslitelům, by se zastavili před kostelem, jak se to 
stává obyčejně při pohřebních obřadech, i bylo třeba, aby 
kavárny okolní pojaly je u velmi velikém počtu. Byli to bez 
pochyby ti nejpřednější . .. Zmírám potřebou Spravedlností.
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17. — List přítele, který nám praví s hněvem, že koná
vše, seč jest. Bylo by možno mu prostě odpověděti: Proč 
se s námi nesdílíte? Ale jest dávno, co tento hebrej neučí 
se již ve školách.

Poukázka s penězy, ohlášena přede třemi dny, nepřichází. 
Ironie naprosto nesnesitelná, již dlužno přec jen snésti. Bůh 
žádá na nás, bychom klusali přes hory a bychom křísili 
nekropole.

Jedině Bůh a jeho svati pomáhají, křesťané mají sdíleti. 
Bohatý nemůže nikdy býti sám, protože jest v davu těch, kteří 
mají chléb svůj zajištěný. Pouze bída osamocuje. Chudoba 
sdružuje lidi, bída je osamocuje, praví Leon, neboť Chudoba 
jest od Ježíše a Bída jest od Ducha Svatého . . .

Jakmile všeho se nedostává, kromě pohrůžek a hanby, 
jsou chvíle, v nichž dýchání jest přeťato pojednou nevypra
vitelnou úzkostí. Tehdy člověk myslí na přátely, kteří nejsou 
v nebezpečí a praví si: — Kterak to jen dělají, by se člověk 
toho s nimi súčastnil?

JOHANKA.

19. — Prazvláštní posedlost ideou bohatství, vítězství, osvo
bozeni. Mamě jsem se přičiňoval, nemohu uniknout! tomuto 
snu. Vidím se náhle zaplaven zlatém, jednaje konečně jako 
člověk svobodný, totiž jako pán, k službě a slávě Boha, a po 
svých tisíci. tlapách přichází šeredný dav, by mi konečně 
olizoval nohy.

Jan Lorentowicz mi píše: „My Poláci hladovíme po Ab
solutnu a slovo Leona Bloy na nás působí zvlášť povzbu
zujícím dojmem.“ Kdybychom byli méně nešťastni, tento 
souhlas by nás více bavil.
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Čelí jsem v Journalu s podpisem Jeana Bonnefona 
článek neobyčejné škodolibosti a prohnanosti při jisté zjevně 
posedlé v kterési vesnici Aveyronu. Tento licoměrný sofista, 
který ujišťuje rád o své úctě k Církvi a který se chce Ubiti 
špindírům a špindířicím, přicházejícím k němu na radu, roz
hoduje, že opravdu možnost posedlosti jest potvrzena v Evan
geliu, že však možno vždy popříti případy zvláštní. Mrzkost 
a nízkost tohoto pokrytce a podvodníka až jaksi překvapuji. 
Odvažuje se i říkati, věda opak, že dnes posedlosti se velmi 
vzácně vyskytují. Odstrašujícím jest pomyšleni na ubohé by
tosti domněle hysterické, nespočetné v nemocnicích, vydané 
na pospas příšerným pokusům lékařů, a jimž nespěchá sta
tečně na pomoc milosrdenství žádného kněze.

20. — Tento zvláště bolestný týden nás naučil, že ve
vážném nebezpečí není se čeho nadíti od lidí.

Záblesky radosti, abychom viděli, jak trpíme.
Hodiny kráčejí po nás bronzovýma nohama slona.
22. — Monomotapa jest na Moravě. Mám tam jakéhosi

nepochopitelného přítele, velmi chudého Moravana, který mi 
posílá doušek své krve pokaždé, když se domnívá, že umí
rám — poukázkou telegrafickou, ó moji obdivovatelé ve 
Franciil O tom se bude mluvili na Soudě posledním.

23. — Lístek našeho lékaře, jímž mi děkuje za Exegese.
Píše moje jméno Bloix. Odpověď:

Přijímaje vaše poslání, milý doktore, pocítil jsem zase 
jednou nicotu všeho. Sám posuďte. Asi před pětadvaceti lety 
začal jsem svůj spisovatelský život, který byl nesmírně krutý, 
protože vždy dal jsem přednost nouzi, ba i špatné pověsti
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před literárními kravírnami nebo prostitucemi, které vynesly 
mnohé z mých bývalých soudruhů k Akademii nebo k Moci. 
Nuže! po čtvrti století muk často strašlivých nedostalo se mi 
té cti, by na 40 kilometrů od Paříže vzdělaný muž znal čtyři 
litery mého jména!

24. — Záliba Napoleonova k imperfektu subjonctivu.
25. — Toť pravidlo bez výjimky od mého vzdáleného

mládí, že píšu dlouhé a důležité listy, na něž se neodpovídá. » 
leda několika všedními řádky. Stává se, nevím jak, že jsem 
povinen každému, kdo se mi na ponejprv namane, hned 
všechny boty s úctou vycíditi.

26. — Ošklivo žiti v době tak prokleté, tak odpadlé,
že jest nemožno nalézti světce; nepravím nějakého svátého 
člověka, nýbrž světce, uzdravujícího nemocné a křísícího 
mrtvé, jemuž by bylo možno říci: — Čeho Bůh chce ode 
mne a čeho třeba, bych Činil?

28. — Milý Ondřeji, několik řádek odpovědi na vaše
výčitky . .. Huysmans nesnaží se po Pravdě, jak se domýšlíte, 
avšak po Úspěchu, což jest právě opakem. Zdá se, jakoby 
nemohl vystřízlivěti z netušeného vítězství Tam Dole, špatné 
to knihy, která ho proslavila. Od onoho dne des Esseintové, 
až dosud hrdí, jali se počítati pečlivě svá vydáni. Poznal ko
nečně štěstí kramářů, kteří přepočítávají příjem a ukládají na 
konci dne. S hlediska přísně katolického jeho nynějším řeme
slem jest házeti chléb psům a v duších vzbuzovati nudu a omrze- 
lost. Jeho řemeslo bývalé, méně výnosné, zasluhovalo přednosti.

Mluvíte mi o odpuštěni. Jakožto jeho soudci, když ne před 
lidmi, aspoň před Bohem, nepřísluší mi, abych mu odpouštěl. 
To na něm jest, by mi odpustil mou bídu, která jest většinou 
jeho dílem, a proslulou přímost mých citů nebo mých nauk. 
Ale toho neučiní nikdy.
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[Ať osoby dobré vůle, jimž by se jevil tento úsudek 
přemrštěným, nahlédnou do Posledních Sloupů Církve, do 
kapitoly o Huysmansovi.\

Journal konečně uveřejnil ozvěnu třířádkovou o Exege- 
sích, ozvěnu zaplacenou ovšem vydavatelem. Jaká to nyní 
sprostota, že skoro nemožno domoci se toho, aby žurnály 
se jen zmínily o knize a nepožadovaly felčárské mzdy chirurgů.

29. — Články nebo dopisy, týkající se Martinika, ještě
trvají. Zřejmost, den ze dne větší, trestu nadpřirozeného. 
Jest tolik znamenil Sebral jsem vše, co jsem mohl, a scho
vám tato zajímavá akta pro některou budoucí práci. Rysem 
jistě neslýchaným v historii těchto katastrof jest to, že ne
zůstává ni jediného svědka. Několik jednotlivců z větší nebo 
menší vzdálenosti vidělo cosi. Ale vše, co žilo v Saint-Pierru, 
lidé i živočichové bez výjimky, byli zabiti v minutě.
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2. — Na dnešní den Navštíveni čekal jsem marně jistou
návštěvu až do deseti hodin večer. Jsme předěšeni svým 
utrpením. Více než dvanáct hodin zakoušel jsem takového 
škubání srdce, že at cokoliv zdálo by se mi žádoucnějším. 
Henry Houssaye nezvi nikdy, že v takové úzkosti četl jsem 
jeho překrásnou knihu 1814. Když duše jest na skřipci, 
věci, které se vidí a které se čtou, v paměti rokle vyhlubují. 
Historik Pádu Císařství nebude zapomenul Tato agónie 
moci Napoleonovy, takto viděná v mé agónii, tot něco 
strašlivého.

4. — Neodvažujú se mluviti o svých procitnutích od
některé doby. To jistě vyvolává soucit u Boha i u jeho 
svátých, když vidí tolik trpěti duši od první denní hodiny.

5. — Jak jen možno zachycujeme se skobami, avšak
rozum hasne. Člověk již ani nevidi. Jsme jako hovada, která 
úpí, přitisklá k zemi. Tato trýzeň jest opravdu nesnesitelná.
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Aspoň nějakého znamení kdyby se člověku dostalo, nějakého 
slůvka dobroty. Byl jsem si pro syfon selterské vody v okolí, 
a tu starý dobrák, který mi jí posloužil, podal mi liliovou 
lodyhu v květu, vyňatou z kytice, kterou právě nařezal ve 
své zahradě. Nevadí, že tyto květy byly zpola zvadlé. Stěží 
zadržel jsem slzy, protože měl jsem přelud nebo zřejmost 
jakéhosi hnutí dobroty.

6. — Introity dvou posledních neděl vyjadřují úzkost.
Jest to křik k Bohu, by seslal pomoc. Zvláště v druhém 
úzkost příliš svírá: Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, 
ne sileas a me: ne quando taceas a me et assimilabor de- 
scendentibus in lacum.

Dnes jest to píseň vítězná: Jubilate Deo, in voce exul- 
tationis. Jest jenom na našich srdcích v agónii, bychom 
viděli v tom vlastní tajemnou historii.

Našel jsem v naší dopisní schránce toto: „Drazí přátelé, 
zde malounká poukázka od jistého přítele, kterého máte, 
který však nemůže učiniti, jak by si přál.“ Odpověď:

Poděkujte, prosím vás, osobě, o níž mluvíte. Již již bych 
vám byl psal, že všemu jest konec. Agonie snad potrvá ještě 
nějaký čas. Budete uvědomen.

Dnes, nevím proč, krajinská slavnost. Náramný povyk 
a všeobecná chlastanice.

7. — Posilám Exegese jistému plukovníkovi:

Svému starému příteli L., tyto zábavné kousky umělce chcí
pajícího bídou, jemuž svlékají kůži se zadku, když ho před tím
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pozorně skalpovali, a jehož prý budou péci na drobném rošti 
za několik dní.

8. — Jistý básník, jehož jsem stejně podaroval, píše
mi, že byl až dosud příliš ožralý, by mne čti, jak by se 
bývalo slušelo.

9. — Ta a ta proslulá osobnost, "jíž nebudu jmenovati,
jest rozhodně z těch, kdož nechtějí žádného styku s chudým, 
i nepřijímá ani osob, ani listů, ba ani rekomandovaných, 
jak to činila kdysi odstrašující vévodkyně-Galliera, a jak to 
činí tolik jiných; — lidé, jejichž dvéře jsou neúprosně 
zavřeny neznámému, totiž Bohu, tolik zavřeny, že až přijde 
smrt, ani jim nepodaří se jich odemknout), aby se pokusili 
prchnouti.

Sekretáři řečené osoby, která mi dala posiati sto franků:

Nežádal jsem na M. mizerné almužny, mne i jeho nehodné 
a dané bez jakéhokoliv taktu. Předkládal jsem mu velmi čestný 
návrh, aby mi pomohl zdolati důležitým nějakým uveřejněním 
nespravedlivé a v pravdě vražedné mlčení, které útlakem spo
čívá po tolik let na autorovi některých nejlepších knih tohoto 
věku, na autorovi, jenž hledá svůj chléb a chléb svých v 56tém 
roku. Zdá se mi, že tento návrh honosil se velikostí a že za
sluhoval jiné odpovědi.

Veliká trpělivost našeho domácího pána, který ráčí sho
vívat]. Divím se tomu. Jest tak stár a zbývá mu tak málo 
času na to, aby trápil jiné!

10. — Požaduje se na mne, čeho se na nikom nežádá.
Chce se naprosto, abych psal stále o Leonu Bioy. V den, 
kdy bych psal o Paulu Bourgetovi nebo o Anatolu France-
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ovi, řeklo by se, že jsem se stal mazalem. Ba jsou čtenáři 
jižního temperamentu, kteří by mi vysvědčovali, že píšu 
jako prase.

Přese vše nemohu zříci se té myšlenky, té staré jistoty, 
že se mi dostane odvety na tomto světě, a že moje drama, 
až dosud plné temnot a vzlyků, skvěle se rozuzlí. Již déle 
než dvacet let počítám dny, v počtu neznámém, které mne 
oddělují od onoho veledne, v němž moci, o níž nevím, 
bude mi dáno. V bdění nebo ve spánku slyšívám poplašná 
voláni míst hlubokých.

Také, jakého dojmu nezakusil jsem při četbě knihy ta* 
kové jako 1814, kterou právě dočítám. S hlediska zcela po
výšeného Napoleon jest velkolepý Raté, Ztroskotanec, obrov
ský Neduživec. Od jistého bodu vše, co plodí, zmetává 
a hroutí se s nesmírným třeskem, a on sám již není pánem 
žádného díla, avšak podivuhodným nástrojem Předobrazování.

11. — Dle hvězd šestapadesátá výročnice roztomilého
dne mého narození. Bizarní dojem mého počínajícího stáří. 
Před několika lety mohl jsem, obrněn důkladným opovržením, 
smáti se nepozornosti nebo nespravedlnosti. Dnes nikoliv. 
Přiznávám se, že trpím na konec tolika hanebnostmi a že 
denní četba nadšených článků o knihách, v nichž Náš Pán 
Ježíš Kristus a jeho Matka jsou hrozně tupeni, aniž by se 
tam kdy objevilo řádky pro moje knihy, mne zmáhá . . . 
Potom jsou duše, jimž opatřuju chléb s únavami nekoneč
nými, a tento chléb chudých, sháněný chudákem, zadržují 
prasata. Hello zemřel tímto zármutkem, ale ten měl aspoň 
svůj pelech a své sousto silně zajištěné, — věci, jichž ma- 
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jetnictvi zdá se ml předchutf Ráje. Dodávám se silnou chuti 
k pláči, že nebyl povinen tolik chleba obstarávali jako já, 
a že tedy bývalo u něho méně zkrušeni, méně hořkosti.

Právě odhaluji jakousi sochu Ctihodného Otce Jidáše 
(Didona) v Arcueil. Řeči a chlast. Jest podivno, že tímhle 
se mu má prospěti in loco suo. Kde pak jest Hakeldama, 
a co se stalo s dobrou silniční a pouliční policii z dřívějška?

12. — Neuvěřitelný dokument:

PENSIONÁT SV. JOSEFA
SPRAVOVANÝ

SESTRAMI SVATÉHO JOSEFA Z CLUNY

V Prasečím na Marně, 
6. července 1902.

P.

Při pbhledu na nesmírný zármutek na Martiniku, který 
stihl tak veliký počet rodin a naši Kongregaci zvláště, zdálo 
se nám slušným nepropůjčovati Rozdáváni Cen obyčejný jeho 
ráz zábavy; bude tedy soukromé.

Žákyně vzdaly se bez zdráháni a úplně svých cen knižních. 
Peníze z této kruté, avšak šlechetné oběti, obrátí se ve prospěch 
postižených . . .

Račte přijmout!, pane, úctu naší zbožné oddanosti.

Sestra M. ISIDORA.

Co mysliti o rozdáváni cen, které bude „soukromé“, 
když žádná cena se nebude udělovali? Co mysliti o žákyních 
„vzdávajících se úplně svých cen“, když žádná žákyně dle 
všeho nebyla tázána o radu? Veronika nevěděla o ničem.
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Co mysliti o této lži, o tomto pokrytectví, o této ne
pochopitelné nemotornosti? Pro nějakou špinavou úsporu 
bohatá kongregace zarmucuje chudé ditky a znepokojuje 
dvě stě rodin, když jest tolik pohrůžek. S tou záminkou 
Martinika jest to již věru hanebné. Avšak nespravedlnost 
k dltkám jest jistotně jednou nejodpornějši tvářnosti zloby 
Démonovy. Ubohá Veronika, která tolik pracovala v naději 
na tuto slavnost! Kolik jiných? Toto rozhodnuti jest ostatně 
tak pitomé, že v něm ničemu neni rozumětí.

Zpozoroval jsem při pramalounkém potrestáni tajemnou 
hrůzu Ďáblovu před metlou, protože má moc, běži-li o ditky, 
ba i o lidi dospělé, obrátiti ho na útěk.

13. — Cosi jako přítel, mající zcela jistě přijití, jest
očekáván sedm vlaků za sebou a nepřichází. Takto se ke 
mně chovají ti, kteří by byli mými nejponíženějšimi sluhy 
v pozítřku mého úspěchu. „Jistým osobám, praví Otec Faber, 
jest žití ve svých duších jako v nádherných jeskyních.“

14. — Slavnost tak zvaná národní, výročnice vítězství
dvou set tisíc lidi nad čtyřmi četami, vítězství, po němž ná
sledovalo zardoušení vězňů na dané slovo. Slavnost lido
žroutů, která dnes již potuchla. Jakou vzpomínkou jest pro 
mne ta první ze 14. července r. 18801 Národní slavnost 
s oktávou. Osm dní lid nevycházel z opice. Dnes ráno měl 
jsem duši nadobro zmučenou, vzpomínaje na strašné trýzně, 
jichž ml bylo zakoušet! od těchto dvaadvaceti let, aniž bych 
mluvil o ostatních bolestech, které předcházely před touto 
ústřední dobou mého života, kolem niž navíjel jsem pásmo 
románu Chudá Žena, zrcadlo tolika agónií... Bylo mi tehdy 
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čtyřiatřicet let a byl jsem zaplaven nadpřirozeným jasem. Můj 
literární život, třeba to říci? ani ještě nezačal. Bude dnes 
skončen, nebo kolik roků zbývá mi ještě trpěti?

15. — Psáti komusi takovému a nadití se odpovědi,
byť ve smrtelném nebezpečí, bylo by s mé strany jakýmsi 
činem pomatenosti. Jistě, že složil slib nikdy neodpovídali 
na jediný z mých listů, ať okolnosti budou jakékoliv. A tak 
věrně jej plní, že nic nedovede zlomiti této bohabojné pří- 
povědi. Jest to do té míry, že kdyby mne nějaký miliardář 
splnomocnil, bych nabídl mu na obou kolenou a se sepjatýma 
rukama šedesát milionů, by zaplatil nejnaléhavějši směnku, 
raději by se toho vzdal než aby mi napsal prostě Ano. 
Toto jest jedno z nejzvláštnějších povolání, jež znám.

Již jmenovaný slovutný belgický advokát žádá zapome
nutí naši hádky, strhši se r. 1900., tuším, a na niž velmi stěží 
si vzpomínám. „Kde jest váš výminečný vrchol, píše mi ve 
svém mateřském jazyku, tam se záhy zapomíná na mraky 
po stráních.“ Toť jedna odpověd na zásylku Exegesí.

20. — Odjezd řeholnic Svatého Josefa každého dne
poněkud pravdě podobnější. Jaká to hnusná doba a jaká to 
sběř ovládá Francii. Pravda, že oběti zde nebo jinde tolik 
zasloužily si svého osudu I Obětmi rozumím řeholníky nebo 
jeptišky vůbec. Jsou jiné ještě oběti, dítky, běda! na jejichž 
duše vztahuje drápy krutost tohoto pronásledování. Takové 
jest strašné tajemství bolesti. Vše se vztahuje na děti. Ne- 

I možno spáchali nějaký zločin nebo svolití k nějaké haneb
nosti, aniž by se nezabíjely dítky, aniž by se nepoškozoval 
palác nebes, jehož jsou slabými sloupy.
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Nevím již, kterak vyjádřili naši bídu, naši samotu, náš 
smutek. Modlitba, četba, vše jest nemožno.

Od dvou dní kupujeme Autoritu, časopis rozhodně 
katolický, bychom se lépe poučili o vypuzováni. Co trpí 
Církev, jest tolik v souladu s tím, co my trpíme, a dostalo 
se mi takových přislíbení kdysi, že mne to má k tomu, abych 
věřil v brzké rozuzlení svého osudu. Moje trápení, sdružené 
s protivenstvími Církve byla by toho předzvěstí. Ahl kdyby 
se mohlo pochopiti, co Bůh činí, zemřelo by se obdivem. 
Nechápajíce ničeho, zmíráme zármutkem . . .

Autorita nám sděluje, že Combes, ohavný a pitomý 
zednář president Státní Rady, který zbavuje náboženského 
vyučování desítky tisíců dítek, jest bývalý jáhen vyklouz. 
Válka dítkám! Takový jest zvláštní ráz pronásledování Jidá
šova, pěstovaného v naši době.

Ale co mysliti o prvním ministrovi, an si chodí pokorně 
na zapísknutí pro vyhubování a pro facky špinavého uličníka, 
ševče nebo cidiče stok, přece však biskupa svobodného 
zednářstva, který se ho ptává, spílaje mu ,budiž k ničemu', 
zda není již malých dítek, aby se pojídaly!

21. — Náš život jest obluda utrpení. Opatřujeme si
živobytí jen smělostí. Ale řeznice a její řezník, u nichž si 
vypůjčuju jídlo, obsluhují mne velmi špatně a mám v jejich 
krámě pocit vzduchu velmi těžkého. Zdá se mi, že jest tam 
něco jiného než prasečí.

Mojí jedinou útěchou v této agónii byla mi Historie 
Křižáckých Výprav toho starého osla Michauda, čteného po 
třetí a ode dneška tak bez chutnosti jako jelito z nosorožce.
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24. — Vallette mi oznamuje, že s Exegesemi děje se
jako s ostatními mými knihami. Tisíc kupců v jednom roce, 
klientela to velmi jistá, velmi věrná, ale nevzrůstajlcí. Vy
davatel neztráceje ani nezískávaje na mně, uveřejňuje mne 
pro okrasu. Jsem věcí luksusnl, bibelotem.

Starodávná nenávist proti autoru Zoufalce, odkázaná 
mrtvými domnělým živým, jichž jsem nikdy neurazil, stala 
se nepřekonatelnou, nevykořenitelnou. By se zajistil úspěch 
mých knih, bylo by třeba umíněné vůle nějakého milionáře, 
který by ukládal veřejným listům a zdem Pařížským hou
ževnatě den ze dne nejnestydatější reklamu.

25. — Svatého Krištofa, Pomocníka a Obra Mučedníka,
který zemřel zvláště pro mne před 1652 ti lety. V jiné době, 
v niž nevěděl jsem ještě, až jak byl mým ochráncem, 
a aniž bych příliš věděl, co jsem dělal, pokusil jsem se 
vysvětlit! při Krištofu Kolumbovi nesmírnou důležitost této 
osobnosti zvláště s hlediska prorockého. (Viz Objevitele 
Globu). Dnes bych něco jiného věděl . . .

Co mysli doktoři o takovéto prosté události? Vracejíce 
se z Dánska r. 1900, přenocovali jsme v Kolíně na několik 
kroků od kathedrály. Neopomenul jsem zítřejšího jitra jiti 
na první mši. Postavil jsem se, aniž jsem věděl, pod tradi- 
cionální a kolosální sochu svátého Krištofa, již zcela jistě 
najdeme ve většině starých basilik. Upozorněn jakousi nevol
ností, pozdvihl jsem konečně hlavu i udeřila mne přímo do 
srdce tato přítomnost přítele sedmnácti věků. Christophorum 
videos, postea tutus eas. Vzpomněl jsem si hned na tento
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leonský verš z dřívějška, který se stal pořekadlem: „Popatř 
na svátého Krištofa a pak jdi v pokoji.“ Věřilo se ve Středo
věku, že nic zlého nemohlo se za dne přihoditi tomu, kdo 
pohleděl ráno na obraz svátého Krištofa. To z hlubokých 
příčin, jichž nynější oslabení Rozumu nedovoluje již pochopiti.

V hodinu našeho odjezdu vlak, na nějž jsme se strojili, 
nepřijel, ale místo něho jiný zcela mimořádný. Ničeho nebylo 
se nám nadití od tohoto nekonečného rychlíku, jehož každý 
vagon byl zamluven předem přívalem Němců, jež vábila Vý
stava v Paříži.

Vpustili jsme však přece skrovnou minci do ruky jednoho 
úředníka, vyloživše mu své rozpaky. A tu hle. Aniž by se 
vteřinu zdráhal, tento muž zavedl nás do oddělení, zapově
zeného kuřákům, kde tři cumlalové dýmek, poslaní svátým 
Krištofem, schraňovali nám místa. Na slovo našeho průvod
čího pozdravili nás zdvořile, sestoupili s výrazem uspokojení 
jako lidé, propuštěni z roboty, a my přijeli večer do Paříže 
skoro bez únavy a velmi záhy, dopraveni tímto rychlíkem.

26. — Čeho Bůh žádá na svých chudých, tot trpělivost
Atlanta, který nesl nebe.

Rozdělování cen, jež mělo se díti dnes v klášteře, bylo 
nahrazeno slavnostním pozdravem. Nepřestávám nechápati, 
proč se slavnost nekonala, proč jí byly zbaveny ubohé dítky, 
z nichž mnohé vzpomínati budou na to s hořkosti, a jež 
řeholnice snad brzy navždy opustí. Nebyla-liž to naopak 
vhodná chvíle poradovati se naposledy? Ale co polykám čím 
dál tím méně, fot ten žvást o Martiniku.
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Výjimečnou přízní Veronika dostala pramalounké poprsí 
z hrubé kameniny, podobiznu řeholnice zakladatelky, a já 
překvapení malého dodatečného účtu 12ti franků.

27. — Obávám se každé minuty, že vybuchne můj do
mácí pán.

31. — Zarmucující článek Rachildin o Exegesích; jakoby
byla nadobro popletena. Nemožno, bych si představil osob
nost, sebe dovtipnější a ochotnější, která by koupila mou 
knihu po četbě těchto zasmušilých a odpuzujících řádků.



SRPEN

2. — Renát Martineau, který právě mi posílá pomoc,
mluví mi o poslanci Sartheského kraje, nově zvoleném, při
rovnávajícím své vítězství k vítězství, dobytému v těchže 
končinách r. 1370. du Ouesclinem. „Nemáte ponětí, praví, 
o podobném čumáctví.“

4. — List, který dostal náš děkan:

Pane faráři. Dnes ráno jistá matka rodiny byla výjimkou 
na vaši řeči. Slyšela, jak jste pronesl toto: „Řeknete mi, paní, 
že chudí nejsou zajímaví. Tot pravda. Bída není zajímava*.

Nuže, když kněz odvažuje se mluviti taková slova před 
Nejsvětějši Svátostí, tu hodina pronásledování udeřila. Tento 
pak odpadne jistotně na první pohrůžku .. . Náš Pán se ne
hanbil za bídu, On Bůh, a vy byste ho vyhodil hrubě za 
dvéře svého kostela, kdyby se odvážil a ukázal se v něm 
bos. Po několika hodinách vře to ve mně ještě rozhořčením ... 
Až vám vezmou vaše platy, zvíte snad, na kolik jest bída 
„zajímava“, protože jest branou nebe. Jistá křesťanka diecese 
Meauxské.
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5. — Velice si vážím Cassagnaca, tak zbaveného talentu,
avšak tak věrnéhol Jeho chování zdá se dokonalým, zatím 
co všichni ti, kteří nejsou na nočnících, zavdávají a ťukají si 
s vražedníky dítek.

Jiřímu Rémondovi:

... Co myslíte o tom, co se děje v hodinu přítomnou 
a co se vám zdá o rostoucí zbabělosti našich katolíků? Ne- 
shledáváte, že něco jakoby se konečně připravovalo, ba spíše 
urychlovalo, něco, co jsem předvídal před více než dvaceti 
lety, a zuřivě rozhlašoval? Domníval jste se nade mnou trium
fovat před nedávném soudě o mne, že jsem špatný prorok, 
jakoby úchylka několika měsíců nebo několika tuctů měsíců 
oslabovala přesnost, když běží o tak zázračný převrat. Uvidíme, 
uvidíme. Chápu se jen této vhodné chvilky, abych vás poprosil, 
byste byl pózoren. Přítomné události jistotně jsou hnusné, ni
koliv však všední co do jejich tendence (směru). Čemu se chce 
naprosto a všude, toť konec Církve, která nemůže skončiti. 
Jenže theologie učí, že kdyby nezůstal než jediný katolík, 
Církev žila by v něm se všemi svými tajemstvími, se všemi 
svými zázraky, s veškerou svou mocí, s celou svou plodností. •. 
Myslím tedy, ještě jednou, že jsme v prologu neslýchaného 
dramatu, jemuž nic se nepodobá ód dvaceti století, i vybízím 
vás, byste se snažil v mysli na jistý stupeň usebrati.

6. — Viděl jsem proslulý zámek de Ferriéres, nudný to
padělek italské renaissance z poslední doby. Jen tak mimo
chodem, sotva dvě minuty, což stačí. Vilém a Bismarck byli 
tam ctně ubytováni, a právě zde mrzký Favre, plnomocník 
Francie, v zoufalství plakal u bot kancléřových. Krásný les 
jest úplně majetkem Rothschildovým. Toť jiná hanba, že tak 
veliká panství jsou v rukách lichvářů. Zastaviv se na sklenici 
v sousední vsi, vylévám si žluč před tlustým hospodským
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a jakousi osobnosti nízkého vzezřeni učitele, jemuž jakoby 
se to Ubilo i nelíbilo. Ale, nemám kdy ani chuti zvídati, jak 
to vlastně jest.

7. — Nevidíme již děkana, který se právě, myslím, chystal
na odpočinek. List poněkud výše uvedený byl výtečným vý- 
chodištěm z jeho kněžských meditací.

10. — Svatý Vavřinec, jehož památku dnes slavíme, opět
nám přivádí velmi správně děkana, který proslovuje vražednou 
a zbytečnou řeč.

11. — Kterak vštípiti, že smrt pro jisté duše jest milo
srdenstvím, jediným nástrojem spásy a tudíž nejdrahocen- 
nější všech milostí? Když umírá dětátko nějakého buržoy, 
zdá se mi, že by se nemělo opomenouti slavnostního osvět
lení. Ale věru jinak se děje.

12. — Všeobecná hanebnost, odpoutaná již. týden Jour- 
nalem, jest neslýchanou. Tento mrzký list usmyslil si rozdávati 
v ulici dary každému čtenáři. Tyto dary liché, jak myslím, 
ba zrovna podvodné, jak třeba bankovky pěti set franků 
v obálce, atd., jsou reklamy nesčetným obchodním domům.

Smělý vynález, o němž by bylo možno mysliti, že jest 
geniální, kdyby nevzbouzei neodolatelnou potřebu vrhnouti. 
A ta pitomá hltavost novinek u obecenstva, navnazovaného 
každého jitra bezuzdnými sliby a lžemi! Nikdy nebude možno 
Francii více zprzniti.

To není vše. Týž vytírad papír vynalezl ještě vítězný 
návrat jakéhosi rehabilitovaného galejníka, lékárníka Danvala, 
odsouzeného před pětadvaceti lety z travičství a jehož ži
dovský profil, bojujíd proti jakékoliv sympatii, uveřejňuje.
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Journal připravuje s velikým nákladem jakousi velkolepou 
nebo spíše náramnou manifestaci na dnešní večer na nádraží 
Lyonském. Tážeme se, co znamená tato nová fraška, v niž_ v
řve se o spravedlnosti a o SVETLE ve chvíli, kdy statisíce 
duší dětských odsuzuje se k záhubě v temnotách.

13. — Zmíněný Journal jest plný Danvala a přijeti, jehož
se mu dostalo na nádraží žurnalisty a několika jinými lékár
níky, kteří nebyli ještě odsouzeni. Řeklo by se, že jest to 
Bonaparte vracející se z Egypta nebo od Marenga. Směšno 
a hanba mimo jakékoliv měřítko.

15. — Nanebevzetí. Čím dále postupuju, tím hnusnějším
se mi stává obecenstvo nedělí a svátků. Myšlenky, které ve 
mně vzbuzuje pohled na tyto buržoy, jsou hrozné. Tyto 
bytosti jsou odpornější, myslím, o dnech velikých slavností 
než v obyčejných nedělích, protože v oněch dnech přijímají. 
Kramáři přijímají 1 Tof odstrašující . . .

Dnešní procesí na památku slibu Ludvíka XIII. ve všech 
farních kostelích Francie působí bizarním dojmem, vidíme-li 
co se děje a víme-li, čím se víra stala.

17. — Naše zahrada začíná nám býti nesnesitelnou.
Chtěli jsme utéci lidem. A hle, jsme kořistí červených hmyzů, 
vlastních tomuto kraji Brie, kde se hemží a žerou, doplňujíce 
takto svým způsobem hnusnost ostatní havěti této šeredné 
země. Člověk aby se jen pořád drbal.

20. — Četba Dějin Konsulátu a Císařství. Jaký to
mravokárný a pochmurný blbec ten Thierst

24. — Anna Kateřina Emmerichova praví, že svátého
Bartoloměje dlužno vzývati v beznadějných nemocech a
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v ochrnutí údův. Toť přítomný stav Francie. Kdyby katolíci 
byli muži, zbožnými a milosrdnými syny, opakovali by, způ
sobem vážnějším puštění žilou, které bylo tak blahodárné 
r. 1572.

Ponejprv od té doby, co bydlíme v Prasečím, slyším 
faráře čisti Evangelium na kazatelně. Tato četba, tolik druhdy 
odporučovaná, obyčejně se nahrazuje nesnesitelným žvaněním, 
jež tito pánové tak nestydatě jmenují Slovem Božím!

Z toho vyplývá, že většina famíků, kteří nevědí ani, co 
znamená slovo Evangelium a kteří nechodí na mši v neděli 
než ze zvyku, ztrácejí tak jedinou vhodnou chvíli něčemu 
se naučiti. Svatých těch Parabol, na nichž byli vybudováni 
věkové, naprosto již neznají.

29. — Při vydání listů Barbeye ď Aurevillyho Trebu- 
tienovi radí se mi, abych uveřejnil listy téhož ďAurevillyho 
mně psané. Jest to možno?

31. — Konsulůt a Císařství. Jsem u smrti vévody
Enghienského a u smrti Pichegruho. Obešlo i na Frottého. 
Tato dramata krajně temná, avšak zcela jasná průzračné sle
potě Thiersově, vzbuzují ve mně myšlenky jako již tolikrát 
o nicotě historie. Jaká ochablost, třeba-li si říci, že se naprosto
nezná leč povrch událostí, jichž rub, hluboké příčiny a ještě
hlubší účinky často nevyjeví se až v Den Páněl Tajemstva
Historie. Uvažuju, že taková kapitola nebyla by jen tak
vedlejší v mém Synu Ludvíka XVI.
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1. — Rachildě odpovědí na její článek ó Exegesi Obec
ných Rčení. (Víz 31. července):

Milá přítelkyně, myslím, že se vám zdám trochu muflem, 
nepoděkovav vám za váš článek. To by mi usnadnilo přiznati 
se vám, že tento článek mi způsobil zármutek. Tolik jsem na 
vás spoléhal! Pomyslete si jen! Kromě vás není již dnes ni- 
köho, kdo by dovedl promluviti o tom, co činím,' a právě 
Exegese jsou jaksi nejuzavřenějši, nejnepřístupnější a nejnedo
bytnější z mých děl, rozhodně.

Co se tedy stalo? řekněte mi. Tak dobře jste začala tento 
nešťastný článek a s tak roztomilou neurvalostí házíte mne na 
hlavu obecenstva! „Jaké to rozrušující veledílo tato nová kniha 
Leona Bloy, pravíte hned v prvních řádcích, a jaký krásný sen 
snil, chtěje vyrvati jazyk všem buržoům!“ Ah! dobře jste se na 
to vykasala, a dva nebo tři tucty zuřivcfi na vaše slovo přibylo 
by ke kupcům mých knih.

Náhle roztrhujete svůj papír, — uvědomujíc si, že bohat
ství nedělá štěstí, že nepotřebuju nikoho, že nejsme na zemi 
pro zábavu, atd., konečně, že „Nic není věčného“. Neboť vy
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jste tohle napsala na Čtvrté předposlední řádce svého článku. 
Na to jsem zapomněl nebo jsem ho nedbal vypustiv je, jako 
jsem zapomněl nebo vypustil tolik jiných, by kniha moje ne
měla závad nějakého Bottina.

Obludně píšete — abyste se líbila, komu? ani sobě ne, 
myslím — že „Bloy jest mnohem blíže Ravacholovi než Ježíši*. 
Stejně řečeno, s odpuštěním, že obědvám raději lejno na tvrdo 
než kapouna nadívaného lanýži. Toť zarmucující.

Konečně, moje ubohá Rachildo, že ano, přiznejte 6e, 
z důvodu, kterého se nedohaduju, tak jste to chytře a žalostně 
nastrojila, aby se zdálo, že jste sotva prolistovala můj nešťastný 
svazek, zvláště že jste nečetla předmluvy.

— Tím hůře! zvolala jste si, Bloy bude mysliti, že podle 
povinnosti svého stavu čtouc odborně nejapnosti nebo sviňstva, 
zkrušena jsem do té míry, že nedovedu již rozpoznati knihy 
ušlechtilé a silné a že budu bez odvahy mluviti o ní jak by 
se slušelo.

Tedy, ó Rachildo, tentokrát jsem nadobro poražen. Na 
chvilku popadala mne chuť, bych vám napsal tyto věci jako 
odpověď uveřejněním v Merkuru, avšak ta ošklivost sám sobě 
dělati reklamu!

2. — Pokouším se odstrašiti jistého chudého, aby si
pro mne nepouštěl žilou, řka mu, že moje osvobozeni vy
žadovalo by asi 50.000 franků, kdyby opravdu měl vůli 
osvobodit! mne, kdo by měl k tomu moc.

3. — Četba předivné básně toho trojnásobného buržoy
Thiersa, jehož jednooká moudrost šantaly přece nijak nedo
sahuje až tam, aby zničila skvělost Napoleonovu.

4. — Znovu čtu staré listy d’Aurevillyho, pro mne tak
truchlého dětinství, které však budou snad zajímati mnoho lidi.

Jistá zdejší ohyvatelka nás cti svou návštěvou. Vidím 
jakousi mechanickou šeredu, říkající předvídané hlupoty
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způsobem suchým a ostrým; nešťastná stvůra bez vychování 
i bez inteligence, která přišla velmi viditelně učinit dojem, 
snad aby mne oslnila, a která myslí pouze na sebe. Není 
možno, aby se komu nedostávalo dokonaleji taktu, prostoty, 
světla, a aby kdo byl protivnějším.

Od prvních minut považovala za svou povinnost mluviti 
se mnou o Chudé Ženě, kterou ji Johanka půjčila, a z níž, 
jak praví, přečtla první část. — Jest to roztomilé, hezounké, 
velmi pěkné, ale jest to vážné, velmi vážné, vyjadřovala se. 
Nad to slibuje mi svůj úsudek, až dočte. Když k ni Johanka 
promluvila o Krvavém Potu, odpověděla: — Ohi vypravo
vání vojenská, tof příliš suchopárné.

Protože nesmírnost tohoto hlupství počínala mne dusití, 
dal jsem se na útěk. Myslím, že jistě jsem v ni vyvolal k sobě 
veliké opovržení, když jsem tak málo chutnal její přítomnost.

6. — Historie Napoleonova mne opojuje. S ní naše
děsné postaveni lze snáze snésti.

Ohavník Vignoble, bývalý farář Těch Nahoře má ná
stupce sebe hodného. Jakožto častý návštěvník jeho starého 
kostela, který miluju, a neznaje než z podívané nového pa
stýře, přesvědčuju se, že by to bylo věcí nejprostší, kdybych 
si u něho vypůjčil pět franků s přlpovědí zítřejšího vrácení, 
maje před sebou prospěšnou pochůzku po Paříži zitra ráno 
a nemaje ani peněz na cestu.

Bez otálení jsem zvěděl, že nic není prosté s faráři. 
Modlila se křížová cesta. Jaká křížová cesta I Tato seminaristní 
sentimentální rozjímání, v nichž Maria jmenuje se „ubohou 
matkou“, jsou odporný nad jakýkoliv výraz. Potom, co to 
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za zběsilost u všech těchto kněžl říkati pořád francouzský 
modlitby jako Pater, Ave, Litanie atd. Co by mohli nad to 
protestanti?

Po tomto pobožném cvičení jdu rozhodně vyhledat faráře 
do sakristie, i dostává se mi zase jednou krásného umrtveni 
v mém životě. Jakmile pochopil, že na něm žádám služby 
peněžní, jeho tvář, zprvu blahovolná, mění se. Není již přede 
mnou než škraboška pokrytectví a lakoty, a hned, přes moje 
protesty, bylo mi zakusiti elegie plné kyselosti o kněžské 
chudobě. Povídá mi o nuzných své farnosti, jimž třeba na
před pomáhati a o jisté zpronevěře předstíraných vypůj
čovatelů, atd. Nemožno mu vpraviti do mozku, že žádám 
nejvšednější služby a toliko, na čtyřiadvacet hodin. Vše mamo, 
nedá si vymluvit!, že nežebrám, i ustupuju, zaplaven hanbou. 
Rozhodně nemám štěstí u Těch Nahoře. Tento sluha boží 
jmenuje se Toudou.

7. — Moje návštěvnice před třemi dny splnomocnila
kohosi, by ml dodal její oceněni Chudé ženy. Takto zní 
tento převzácný slíbený úsudek-. — Ten pán jest jako já, 
není uzpůsoben k tomu, by žil v Prasečímfll... Ted nemám 
již práva naříkali si, že jsem zbaven mzdy.

9. — Konsuldt a Císařství. Af autor jest jakýkoliv, tato
historie jest pro mne tak živoucí, že trpím skutečně, když se 
Napoleon vzdává záměru vtrhnout do Anglie, jako jsem trpěl 
předešle vyklizením Egypta. Jiná nesnáz. Kterak vyjádřili ve 
smyslu symbolismu v historii naprosto jedinečnou velikost 
Napoleonovu? To odstrašuje.
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Alfred de Vigny, z něhož jsem právě znovu čti Ne
známý Dialog, nic nepochopil z této velikosti, nic, pranic.

10. — Rachilda odpovídá na můj list z prvního. Zdá se,
že jakýsi dobrák kanovník (ř) dodal ji slovo „blíže Rava- 
chola než Ježíše“. Hezký, ten kanovník. Přísluší kolegiátní 
kapitule Priapově nebo Bacchově?

Jest rozhodnuto, že se uveřejní listy Barbeye d’Aure- 
villyho, mně psané. Osobnost, kterou ubohý Barbey, do tři 
čtvrti zničený, ustanovil svou dědičkou, ráčí k tomu svoliti, 
avšak s tou výminkou, že vše, co nebude pouze tekstem 
nebožtíkovým, bude podrobeno jejímu přezkoumání. Sbírka 
objeví se tedy bez předmluvy a bez poznámek. Byla by 
bývala kniha, budou zásuvkové oškrabky. Amariorem morte 
mulierem, pravil Šalomoun.

11. — Přicházím konečně k výpravě r. 1805. po oné
hrozné pohromě, jakou bylo nezbytné vzdání se záměru se
stoupit! do Anglie.

Právě dnes dovídám se, že generálové boerštl, kteří kapi
tulovali, spoléhajíce na anglickou poctivost, byli hanebně 
napáleni. Spravedlivá mzda za jejich hloupost Tito kalvinisti 
se zbraněmi v rukou jakž takž zajímali. Teď tomu konec. 
Zbývají jen blbí heretikové, jimž Bůh neráčil dáti slávy za- 
hubiti kuplířku národů.

12. — Výprava z r. 1805. zbavuje mne posledního kraptu
energie, že nemožno, bych se prospěšně zabýval ať čímkoliv.

Lze býti pitomcem a užívat! přece imperfektu subjonktivu, 
to se ví. Ale nenávist k imperfektu subjonktivu nemůže býti 
leda v srdci pitomcově.



'r^*-*«**~» *~-«>m«*-^ae~e -•

202 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARNĚ

15. — Matin uveřejňuje neslýchaný list kardinála Ram- 
polly. „Bylo rozhodnuto, praví tento list při tom, když kterási 
audience byla odepřena, že Svatý Otec by neřekl nic, a prostá 
opatrnost vyžaduje, aby nikomu ničeho neříkal, aniž něco 
učinil, co by vedlo k nevčasným výkladům.“

Papež nezajímá se o křesťanstvo! „Opatrnost“, „moudrost“ 
vyžaduji, by obětoval své stádo. Aspoň jeho sluhové dělají, 
jakoby se tak choval.

Otázka. Proč člověk nemůže říci beze směšná: Jsem 
myslitelem, zatím co vzbuzuje úctu, ba obdiv, když řekne: 
Jsem svobodným myslitelem.

16. — Divím se, že nenalézám v bitvě u Slavkova
ohromujícího strategického veledíla, o němž jsem snil Jest 
pravda, že vypravovatel jest mizera. Přece však zdál se 
oslňujícím v líčení Marenga.

18. — Točím se kolem onoho odporného a hrozného
Pruska z r. 1805. a 1806., kterého by Napoleon byl vyhladil, 
kdyby Bůh nepotřeboval, by vytrvalo k pokoření Francie.

Nepřestávám se diviti správnosti a věrnosti mého přítele 
Valletta, pořadatele Merkuru Francouzského, zcela jistého 
z těch vzácných lidí, jež jsem kdy potkal

20.— Johanka mamě čekala na šičku, která přicházívala
v sobotu, již dva nebo tři měsíce. Posledně hrubě se nám 
zošklivila rozbalováním jakési vznešené bolesti. Pohřbivši 
svou babičku před osmi dny, rozhodla se vzbouzeti v náš 
podiv nad ušlechtilostí své oddanosti hodné vnučky, i často
vala nás celý den svou plačtivou tlamou, snažíc se, aby 
krása jejího srdce byla nepopěmá, ukázati, jak jest neštastná,
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ubohým dítkám, zledovatělým mrazem tohoto zármutku. Ať 
zmizl navždy!

21. — Konsulát a Císařství. Jena. Poutá mne jedna věc,
která by mohla býti látkou krásné stránky. Jest to neslýchaná 
samota Napoleonova. Zajisté že jeho důstojníci mu pomáhali, 
a to často způsobem hodným podivu; jím dosazení úřednici 
sloužili mu oddaně a moudře. Ale kdo by mohl na celém 
okršku zemském býti společníkem tohoto zázračného Snílka?

22. — Nic nepřichází leda smutek. Jsem rozhořčen pro
střednosti svého života, tak nespokojen sám sebou, jak jen 
možno. Svatost jest v nekonečné vzdálenosti a zdá se, že 
stále couvá. A pak ta bída těla, toho těla jež až dosud bylo 
statným a mladým společníkem duše strávené a bolestné ... 
Najednou velmi sestarávám.

Jflava. Jak jest patrna z projektu chrámu (templu 1) na 
počest velké armády, který se stal kostelem sv. Maří Magda
leny, prostřednost, úplná nechápavost Napoleonova v umění. 
Viz první stránky XXVI. knihy Thiersovy.

23. — Můj jezuita posílá mi malou fotografii nepředsta
vitelného a úděsného krucifiksu, uctívaného V Udenu, v kapli 
Křížovníků, a o němž se dnes dovídám. Historie tohoto zá
zračného krucifiksu je neslýchaná, a obraz, který mám před 
očima, ač nedostatečný, jest naprosto strašlivý. Hle, jak jsem 
jím posedlý. Toto vidění pronásleduje mne až do hlubokých 
míst mé duše, kam málokdy vnikám. Vyličuju zasílateli dojem, 
jimž na mne působil, tímto obrazem: „Učiní snad ze mne 
světce. Ustavičné patření na katolíky z Prasečího na Mamu 
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nepostačovalo. Ošklivost môže urychliti spasný útěk, avšak 
zvracení jest špatným můstkem na odskok do Ráje“.

25. — Bolestné placení našich daní. Neopomíjím vyjádřiti
výběrčlmu svých pravých citô. Pôvabné pripodobňujú jeho po
kladniční otvor díře záchodové, do níž, jím dohnán, vrhám 
chléb svých dítek, jenž tak stává se chlebem Trouillotovým, 
projímadlem Pelletanovým nebo kalhotami abbéa Combesal 

Dávám se zoufale do četby jakési rukopisné sbírky vol
ných veršů, svěřených mi, bych je přezkoumal. Jest to srdce- 
lomné. Verš volný jest v mých očích jedním z nejhorších 
moderních poblouzení, z těch, které rozhlašují s fanfárovým 
vřeskotem oslabení Rozumu. Nahraditi zcela nadpřirozené 
tajemství Rytmu a Počtu odstavci a znaménky rozdělovacími, 
to není jen z hlouposti, tot ze zvrhlosti.

29. — Svatého Michaela. Smrt Zolova. Zprávu o této
šťastné události přináší před jakýmkoliv šetřením žurnálů jistá 
sousedka, která byla v okolí toho prasince. Jsme nadšeni 
myšlenkou, že autor Čtyř Evangelií, jehož prasviňský konec 
ohlašoval jsem přede dvěma lety, chcípl právě na den sv. 
Michaela, a hned ráno. Divina virtute, in infemun detrude. 
(Viz postskriptum „Obviňuju se...*) Bohaprázdný špindíra 
nemohl již dohudlařiti svého čtvrtého evangelia. NĚKDO 

toho měl dosti.
30. — Autorovi básní v rukopise, o nichž zmínka poně

kud výše:

. . . Bylo by jak se dorozuměti, a to tím, že bychom ne
mluvili umění. Jsem tradicionalista, člověk z dřívějška. Třeba 
mi Autority, totiž Poslušnosti a Kázně ve všech věcech. Na-
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prostá potřeba. Odvoláváte se neprávem na mne. Vytvořil 
jsem básně v prose, nikoliv však volné verše. To nikdy. 
Stávám se nebezpečným, když se mi o nich mluví. Četl jsem, 
jak jsem dovedl, váš rukopis. Nuže, protože naléháte, slyšte: 
Jest ve většině těchto kusů a zvláště v těch, které vám nejvíc 
přirostly k srdci, nejen záliba ve formě hrozně zkažené, ale, 
běda! nepřítomnost stylu a původnosti; a co ještě horšího, 
naprostý nedostatek myšlenky, ústřední a tvárné koncepce. 
Kus, který jste mi tolik odporučil, jest žalostný. Ale když 
dotýkáte se věcí náboženských, aby člověk zplakal nad ta
kovou bídou.

Ostatně, čeho závratně neznáte, tof to, že umění není 
mým cílem, ale jenom nástrojem, jehož jsem se naučil po- 
uživati jako meče nebo děla, a že jsem nejprve duši nábožen
skou. Dal bych všechny umělce světa a všechna umělecká vele- 
dila za Modlitbu Páně, říkanou žebrákem na pokraji jámy. 
Víte aspofi, co to jest, tato Modlitba? Nikoliv, není-liž pravda? 
Kterak pak možno, abyste rozuměl člověku, který nepsal než 
aby parafrasoval její slabiky, a který myslí ustavičně na smrt?

Jest v této chvíli v ulici Bruxeileské »hnusná mrcha*, 
která nebude opěvána žádným básníkem, příbytek, opuštěný 
pranečistou duší, která ví od čtyřiadvaceti hodin, čeho myslili 
o Modlitbě Páně ...

Žurnály potvrzují blahou novinu Dle jedné zprávy Blbec 
Pyrenejský chcípl prý ve své literatuře. Sebrali ho ve vý
kalech ... V Matinu dithyramb bratří Margerittů, literátů 
o čtyřech prackách jako Rosný nebo Goncourtové. Mluví
se tam o „cestě“ Zolově, která byla „kalvárií“. V témže
žurnálu interview Huysmansovo, prohlašující o Zolovi, že
byl „statečný muž“lll V Libre Parole (Volné Slovo), interview
téhož Huysmansa, neuvěřitelné zbabělosti, překonané toliko
Coppéem řkoucím, že „smrt očišťuje“.
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Úhrnkem v této smrti výkal převládá. Skatologická žra
nice. Echo Pařížské vysvětluje, že pani Zolová, která přežila 
svého manžela — a jež se považuje jaksi za živou — „dě
kuje za svou záchranu tomu, že mohla dojiti až do svého 
toaletního kabinetu“. Emil, jemuž nebe méně přálo, nemohl 
se vrhnouti dosti hbitě k záchodům ...

Johanka, jíž naskytlo se navštívili řeholnice Svatého Jo
sefa, byla jimi dobře přijata, avšak podrobily ji jakémusi 
výslechu, aby poznaly naše důchody, moje spisovatelské vý
dělky, přibližnou obsažnost našich nočníků, atd. — Ukládáte, 
není-liž pravda, paní? pravila kterási Matka . . . Všechno to 
provázeno zázračnou neinteligencí. Rády by mne měly za 
nějakého kramáře. Po směšném zápasu Johanka vrátila se 
s hnusem.



ŘÍJEN

1. — Sviňstva dále se valí. Červánky dovolávají se

Pantheonu. Volné Slovo, které nepřestává dovolávati se stoky, 
uveřejňuje německý obraz, na němž jest Zola v podobě 
svátého Michaela, v ocelovém brnění, držící v ruce meč, na 
jehož čepeli jest blbě napsáno slovo Pravda, a drtící jaké
hosi wagnerovského draka z papírové kaše. Na okraji: „Ať 
žije Zola, mstitel“!

Vallettovi při Listech Barbeye ď Aurevillyho. Odpověď 
na návrh jakési předběžné vysvětlující poznámky, která by 
byla kontrolována:

Jsa zbaven svobody, jakých vysvětleni bych mohl poskyt
nout!? V šestapadesáti letech jest věru kurveni bez budoucnosti, 
bez prospěchu a bez omluvy.

2. — Co dělají Andělé Strážní, jejichž slavnost jest dneš
ního dne? Oznamuje se: Jules Barbey ďAurevillyJeho Život,
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jeho Dílo, od Eugena Grelé (! I! ?) 1 vol. ín-8°. Tato knížka 
prý jest zpracována dle nejvážnějších, dokladů. Ničeho prý 
v ní není opomenuto. Důkazem toho jest, že se mnou se 
nikdo neradil, ač jsem žil důvěrně s ďAurevillym od 1867 
až do 1889. Není-liž podivno, že tato publikace, zřejmě 
podnícená dědičkou, dílo kteréhos z jejích drobných přátel, 
a celé k její slávě, jak se domýšlím, jest oznámeno právě 
ve chvíli, kdy potřebuju odvety a tolik po ni žízním?

3. — Uveřejnění Merkurem Francouzským jednoho
z mých prvních literárních pokusů: Medusa Astruc, pošetilé 
básně na poprsí Barbeye ď Aurevillyho, jest bizarní. Jakoby 
byla od spisovatele mrtvého a pohřbeného, jemuž by se byly 
vysmejčily staré zásuvky.

Dnes ráno pekař mluvil ke mně o mém účtě s vnitřní 
výmluvností, jako kdysi první křestané mluvívali o království 
Božím.

Vypravuje se o nesmírné a panické hrůze Zolově před 
smrti. Zdá se, že tento proklatec byl vyvrhován často ze 
svého lože myšlenkou na smrt, jsa kořisti nevýslovného děsu.

4. — Vstoupila mi do hlavy studie o Barbey ďAure- 
vfllym při onom Greléovi, jehož jsoucnost byla mi zjevena 
před včerejškem. Pravím „jsoucnost“, protože jazyk jest chůd.

5. — Slovo básníka Očarované o Zolovi k Va/mr a be
sedám v Medanu: — Ah, jak nedělá dobře, že jíl uvidíte, co 
z toho vykvete.

Připomenuto v Echu Pařížském Octavem Uzannem přímo 
v den pohřbu Blbcova.
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6. — Článek Joergensenův o Zolovi ve Vort Land (Naše
Země), velkém žurnálu Kodaňském. Tento článek, nadepsaný 
ironicky Mučedník a myšlený velmi prostředně, jest jakýmsi 
siláckým kouskem. Joergensenovi podařilo se napsati více 
než tři sta řádek, aniž mne jen jednou jmenoval. Kterak mu 
bylo možno tohle spáchati ? Měl mou knihu Obviňuju se.. . 
otevřenu před sebou, by do ni nahlížel a čerpal z ní ob chvíli. 
Z mrtvých jmenuje Barbeye ď Aurevillyho a Villiersa de 
1’lsle-Adama, oba katolíky, jejichž jména vyvolávají moje 
jméno se zoufalým křikem. Z živých nebo domněle živých 
jmenuje Anatola Francea a Remyho de Gourmonta, dva zjevné 
nepřátele Našeho Pána Ježíše Krista. Tihle jsou virtuosové 
jazyka JEDINÍ, které ráčí znáti. Jaké síly potřeboval, by 
vzdoroval tak velitelským příkazům svého svědomíl Joer- 
gensen, o němž jsem věřil, že jest „člověk Bohem poslaný“ 
(viz Můj Denník str. 156. a násl.), jest tedy žurnalistou jako 
ostatní, a až bude se domýšleti, že jsem mrtev, hodí bez po
chyby i on na mou rakev svou hrst skandinávské prsti. Jaká 
hanbal To mně se děje, který jsem ho miloval jako bratra, 
a který jsem ho uvedl ve známost ve Francii, mluvě o jeho 
díle, jak nikdo nikdy nebude o něm mluviti! Ah! ničeho jsem 
nebyl ušetřeni Ví přece, jak jsem opuštěn a jak současníci 
jsou ke mně nespravedliví 1 Ví to lépe než kdokoliv v Dánsku, 
a o knize, kterou měl před očima spisuje tento článek, řekl 
mi, že jest veledílem. Čím se to dal jen obluditi, že nenapsal 
mého jména, a proč? Takoví jsou tito skandinávští katolícil

7. — Renát Martineau postupuje mi knihu Oreléovu,
v niž nemluví se o mně, praví, leda až na konci, kde jest
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o mně zmínka přeletem jako o jakémsi „obyčejném příteli“, : 
který šel pro kněze, krok ostatně bez důležitosti. í

Náš život jest nadpřirozenou cenou zuřivého boje kaž- í 
dého dne. Chtěl jsem následovati Ježíše a hle, jak mne seje i 
do pouště, in terra deseria, invia et inaquosa.

8. — Co se řekne, to se řekne, ale nemohu se smfřiti
se svým osudem, zapomenouti a připustiti, bych měl přátele 
a obdivovatele žijící v hojnosti. Bylo mi sotva deset let, když 
jsem četl v jakési ubohé premijní knížce povídku, nadepsanou 
naivně Citlivý Syn. Dlužno věřiti, že toto dětské vypravování 
mělo do sebe božskou moc, neboť vzpomínka na to provázela 
mne celým životem. Běželo prostě o jakéhosi chlapečka, pla
čícího v koleji před dobrým obědem a vzpírajícího se jisti, 
že mu vstoupila na mysl chudoba skrovninkého stolu jeho 
rodičů. Po pětačtyřiceti letech pláču ještě, já starý pamfletář, 
vzpomínaje si na tuto věc tak nepatrnou a tak vzdálenou.

9. — Vyprazdňujeme ubohé spořitelničky dítek, bychom
ztrávili den.

10. — Nic nepřichází leč počasí velmi lahodné, skoro
jarní, které jakoby se vysmívalo naší strasti ... Zmírám 
zármutkem.

11. — Jest to možno, aby za celý pozemský život ne
dostalo se mi nikdy trochu spravedlnosti?

12. — Konsulát a Císařství. Přicházím k velikému odboji
ve Španělsku. Příčinu tohoto povstání celého národa, smlouvu 
Bayonneskou, tak statečně zhaněnou Thiersem, a bezpochyby 
právě proto hodnou chvály, jest studovati, aspoň v jejích násled
cích, které přestrašily svět Tato válka Španělská byla počátkem
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pádu, i nenf-liž neskonale oprávněno domýšlet! se, že právě 
tu dlužno hledati klič tajemství tohoto nepomyslitelného 
Předobrazení? í<

13. — Nalezl jsem v Thiersovi krásnou stránku o kapi
tulaci Baylenu. Zrovna div. Jistě, že tento prostřední spiso- \ 
vatel choval vojenskou slávu Říše v hloubce srdce! Opisuju:

. . . P. de Villoutreysovi, vrátivšímu se k svému vrchnímu 
generálovi, bylo uloženo jiti na cestu Andujarskou vstříc ge
nerálovi Castaftosovi, by dal potvrditi příměří, povolené jeho 
podřízenými důstojníky. Nešťastný generál Dupont, až dosud 
tak skvělý, tak šťastný, vchází do svého stanu, zmožený strastmi 
morálními, pro které skoro necítí fysických trýzní dvou bo
lestných poranění. Tak chodí štěstí, ve válce jako v politice, 
jako všude na tomto světě, světě zmítaném, divadle měnícím 
se, v němž štěstí a neštěstí se proplétají, střídají se, smazují 
se, nezanechávajíce po dlouhé řadě opačných dojmů než ni
cotu a bídu!

Tři léta před tím na březích Dunaje týž generál Dupont, 
přispěchav sotva dechu popadaje na pomoc maršálkovi Mor- 
tierovi, zachránil ho u Diernsteinu. Ale jiné časy, jiná místa, 
jiný duch! Bylo to v prosinci a na severu; byli to staří vojáci, 
plní zdraví a bujarosti, drsným podnebím povzbuzováni a ne 
skličováni podnebím vysilujícím, zvyklí na všechny vrtochy 
a psoty válečné, nadšeni ctí, nerozpakující se nikdy mezi smrtí 
a vzdáním se. Ocitli-li se na chvilku v úzkých, bylo dosti kdy 
přiběhnouti jim na pomoc a zachrániti je. A pak, štěstí se ještě 
usmívalo a opravovalo vše: nikdo nepřicházel pozdě, nikdo 
se nezmátl, nebo lépe, zmátl-Ii se jeden, druhý opravoval 
jeho chybu. Tady v tomto Španělsku, do něhož tak špatně 
vtrhli, byli mladí, slabí, nemocni, zmáhaní tímto podnebím, 
novým pouze utrpeními. Začínalo se zakoušeti, co to jest, ne- 
býti již šťasten, a zmátl-li se kdo, druhý chybě jeho přítěžová!. 
Dupont zavčas přišel na pomoc Mortierovi k Diernsteinu; Vedel 
přicházel na pomoc Dupontovi až už bylo pozdě.
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16. — Dal jsem se do četby Grelého. Jest to kniha
směšná, a pokud mohu souditi dle prvních stránek, kniha 
nepřítelova. Osoba, která ji vnukla a která není jistotně blbá, 
byla by tedy bývala a i na dále jest nepřítelkou ďAurevillyho, 
ba nejnebezpečnější nepřítelkou. Tvrzení zcela prosté, které 
se bude zdáti přemrštěným.

17. — Četl jsem celý den Grelého, jehož hloupost mne
zajímá, ale i dále myslím, že jest zde něco jiného než hloupost. 
Poznamenávám jako už tolikrát, že nikdy ďAurevilly nemluvil 
se mnou o svém mládí, leda způsobem nanejvýš neurčitým. 
Nezacházel dále než k roku 1840., nic nesvěřoval před tímto 
rokem. Bylo by bývalo nad jeho statečnost říci, že byl mla
díkem r. 1825. Jaký věk má teď tam dole, v Propasti?

20. — Výprava národnostní, nejapná kniha apologetických
nároků známého Julesa Souryho, žáka Renanova, který našel 
před pětadvaceti lety, tuším, tajemství, jak jiti dále než jeho 
mistr ve sprostotě myšlenky a v rouhání, jsa jedním z oněch 
Vyobcovaných, k nimž schýlit se nejmenší choutkou odpu
štění zdá se navždy nemožno. Nejspíš že tenhle rovněž jako 
Coppée nebo Huysmans stal se sloupem Církve.

22. — Mše svaté v sedm hodin a v osm hodin. Nikoliv
jenom dnes pozorujeme rozdíl těchto dvou mší. Předně milost 
jistá provází první, mši na úsvitě, at v kterékoliv zemi. V Pra
sečím pak jest jedinou mší, na níž možno se sejiti se čtyřmi 
osobami, které se modlí. Mše o osmé hodině slouží se stádu 
p. děkanovu, totiž paničkám, které ráčí poctiti kostel svou
přítomnosti.
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Tyto zbožné služebnice démonovy způsobují jistotně 
nebezpečné ovzduší, jež jsem mnohokrát cítil a jímž Johanka 
velice trpěla. Já lépe tomu vzdoruju, maje duši silnější než 
spojené duše těchto bídných kreatúr, které nemohou na mne 
svým vlivem.

24. — Přicházím na konec Grelého, jehož nepřesnost,
hloupost a prohnanost rostou, samo sebou se rozumí, jak 
se blíží závěrek, jakmile totiž vnukatelka vstupuje na jeviště.

26. — Ochrany Svaté Panny. Z nás čtyř chudých tři
přijali dnes ráno Boha, svého Boha živého. Johanka jest ne
mocna. S kým se poraditi v této zemi pitomců a kterak jí 
dáti potravy, jíž by potřebovala?

27. — Jest nahoře v Prasečím jakási příšera, která by
postrašila i Edgara Poea. Stařena od divadla, kdysi skákající 
a vřískající, která však nalapala hezkého bohatství, sídli usta
vičně ani nevím v jaké jeskyni hluboko v parku, kamž nikdo 
nevnikne. Kolem dokola skupina domů neobydlených z vý
slovné vůle této trosky, která je skoupila schválně, aby ne
dbalost a povětroně učinily z nich trosky jak ona, trosky 
bezcitné, které smrdí a které vzbuzuji ošklivost. Majitelka, 
bojíc se snad, aby nejmenšl šustot neprobouzel jistých vzpo
mínek, potřebovala mlčeni. Nemohouc dosíci tohoto mlčeni 
ani na ptácích, ani na hromech, pokusila se o ně takto. 
Chuďasové nebo tuláci beze střechy, kteří jdou mimo tyto 
příbytky zavřené a mrtvé, na nichž hlodá čtvero ročních po
časí, jistě mají myšlenky nebo city, jež zaznamenává pozorně 
nejstrašnější z Andělů.
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29. — Johanka v hodině nadšení pro svého manžela
napsala překrásnou poznámku, která jest mi k největší cti. 
[Byla uveřejněna o několik měsíců později v VIII. svazku alba 
Marianiho. Záleží mi na tom, abych ji tady znovu otiskl, nepřed
stavuje si spisovatele, jenž by byl schopen něčeho lepšího.]

LEON BLOY
POSOUZEN SVOU ŽENOU.

Za těchto dob amerikanismu, zženštilosti, snobismu do 
krajnosti vzrostlých, kdy vše se koná d^vem, spolky nebo 
stádně, bylo by snad dobře popřáti odpočinku zraku a roz- 
jímati nad jistou malbou Primitivistů, jež se skrývá živá upro
střed nás v hloubce jakési převznešené půdy, kamž vnikají 
jedině slunce a zvuk zvonů.

Jistý muž, padesátku let naplnivší, „s hlavou zbělenou 
pěnou kataraktů Hanebnosti soudobé” žije jak žije mimo 
svět, mimo společnost lidí, svou vůlí a vůlí této společnosti, 
jež nemiluje již Uměni. Tento člověk jest samotář doby Van 
Eyckův a Cymabuů. Jest ctitelem Kříže a obyvatelem Snu.

Jmenuje se Leon Bloy.
Nadán jsa nádherou obrazotvornosti dokonale jediné, ne

ustává vlévati své obrazy, hned kruté a divoké, hned zase 
naivní a líbezné, do svých knih, vždy znovu se rodících, 
v okamžiku, kdy se mysli o jejich autoru, že jest poražen 
a přemožen, stále vydávaný. protože existuje čím dál četnější 
skupina těch, kteří se po něm shánějí; stále utápěn v mlčení 
hanebného tisku , a vyplavavší buď jak buď vždycky nad ho
dinu současné literatury, jako nádherné trosky starého lupič
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ského korábu, jejž by rádi na dno potopili, jehož kapitán však 
honosí se darem kráčeti po vlnách.

Tak vyhlíží v několika rysech tento muž z jiné doby, tento 
spisovatel prvního řádu, jenž vás neponechá nikdy bez od
povědi — Intuicí zcela prorockou — napadlo-li vás požádat! 
ho o radu.

Ctěte Chudou Ženu, dílo z dob jeho zralosti, čtěte pak 
Zoufalce, knihu jež ho proslavila před patnácti lety, a srov
nejte bolestnou líbeznost první s uraganem druhé. Najdete ‘ 
téhož člověka, silného, protože miluje, ať v bouři, by za- i: 
chránil svou duši, nebo lépe v pokoji, by zachránil duše jiných.

Když duch váš, otřesen dojmy z těchto četeb, přeje si 
odpočinku, aniž by mu bylo třeba sestoupit! s výšin, vezměte 
si Spásu skrze Židy, psanou pro elitu myslitelů s veškerým 
uměním, jehož tajemství třímá a jež vás dohání padnout! na 
kolena. Rukou pevnou a klidnou, duchem v nebesích a srdcem 
v ohni, ohýbá Slovo dle své vůle a vtiskuje vám svou myšlenku, 
jež se dôvolává skutku v tichu, války v pokoji, klanění v pancíři.

Však těch několik jediných přátel, kteří mu zůstali věrni, 
vzpomene si a zapamatuje si, kterak slyšeli čisti jeho díla! 
Hlas jasně znějící, avšak ohebný, jemuž veliká duše, jej pod
porující a udržující, propůjčuje neslýchaných akcentů lásky 
neb hněvu, nemůže býti, jsa jednou poznán, zapomenut. Inten
sita jeho pohledu pod dvěma vážnými vráskami jeho čela 
taje v neskonalou něhu, když některý přítel s ním rozmlouvá. 
Cítíme, že spisovatel neb umělec, nechť jakkoliv veliký, nemůže 
dáti ničeho nad Přátelství silné a srdečné, jež dovede se v oběť 
přinést! až k obráni sebe samého o vše, až s radostí béře na 
sebe plášť hanby, jejž naň uvrhli všichni ti, kteří řídi a udržují 
dnes mínění, plášť setkaný z potupy, lži, závisti a nenávisti 
Krásy. Ten, jenž dal vše, byl nazván žebrákem!

LEON BLOY trvá. Chtěli jej zabiti mlčením, nejpodlejši, 
nejzbabělejší a nej vražednější zbraní na spisovatele. Proč! 
Protože není jak ostatní, protože pociťuje hrůzu a ošklivost, 
má-li prodat! svou myšlenku, protože pojal vážně Křesťanství.
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Aniž tomu chtěl, usnadnili mu život: nemůžeť žiti leda 
v samotě. Jedině zde nalézá živou vodu modlitby a tam přeje 
si býti ponechán. Věku stříbra, dobo peněz, bylo třeba tvého 
sprostého rámu kolem tohoto obrazu samotáře plačícího Láskou, 
jenž tě nenávidí, poněvadž jsi okradl Slávu!

Chcete poznati slova kletby a zatracení, jež LEON BLOY 
pronáší proti tomuto světu, totiž proti buržoovi, jenž jest 
králem peněz a nepřítelem Krásy? Tu otevřtc jeho Výklad 
Obecných Rčení a zakusíte veselých chvil patříce, s jakou 
spravedlností a dobrodušností maluje vašeho souseda.

Rozmanitost jest jedním z nejpozoruhodnějšfch rysů díla 
LEONA BLOY. Jeho místo jest proto zcela přiměřeno v ně
kterém velkém žurnále, jemuž by dopomohl k úspěchu, neboť 
pramen jeho genia jest nevysychající, a zatím co jeden po 
druhém z našich tak zvaných velikánů chabne a umdlévá a vy
čerpává se, on zůstává pevně státi, jsa pánem své myšlenky, 
jednak tragické, jak vidíme v jeho vzpomínkách z války 1870 
v Krvavém Potu, jednak zábavné a satyrické, jak vidíme 
v Povídkách Nezdvořilých.

Jeho Žebrák Nevděčník zasvěcuje nás konečně v jeho 
život každodenní, život bolesti a radosti, jejž sdílí se svými 
a jejž nestrachuje se vypravovati. Vybízíme všechny, kdož 
nenalézají výživné stravy v literatuře, jíž jsou dnes častováni, 
by zatloukli na dvéře tohoto zneuznaného, jenž je zve, by ho 
dpprovázeli po cestě jeho výjimečné existence v této knize, vy
tvořené ze slunce a slz.

Johanna LEON BLOY, roz. Molbechova.

Thlers. Dobytí Madridu. A teď jsem zbaven předsudku 
z dětství o hrdinství Španělů proti Napoleonovi. Velikán ten 
jimi pohrdal jako zbabělou a mrzkou luzou, a měl pravdu, 
s výjimkou Saragpssy. Ale co mysliti o heroismu, který po
třebuje zdí?



«rr-»rr Jrrja~a^a a--a^aa-a-^aa-a~aa~a~_aa-^a-aa-a-~a a—a-aa-aaa-a^a a- a^aa- a^-a a~a~aa-a~_aa~a~-aa-a-ara^araa , 

LÉTA PÁNĚ 1902 // DNE 30.-31. ŘÍJNA 2?žj '

30. — Vizte dva buržoy, muže a ženu, kteří prožili
spolu půl století, aniž řekli kdy co jiného leč obecná rčení, 
aniž sobě kdy co jiného řekli. Kdyby Bůh dopustil, aby se 
spatřili náhle ve Světle, nepoznali by se.

31. — Žurnály vypravuji, že král Portugalský o návštěvě
v Paříži těchto posledních dní udělil sprosťákovi Combesovi 
velký kříž Řádu Kristova.



LISTOPAD

1. — Slavnost Všech Svatých. Modlím se, jako již tolikrát,
za neodvislost, bych mohl vykonati své dílo, jímž jest bojo- 
vati s duchem tohoto věku, hrozně ho zkrušiti ke cti Boží 

• a k slávě všech jeho Svatých.

Veronika nám opakuje úžasné slovo své učitelky, mluvíc! 
o děvčátku třináctiletém, které ještě nebylo u svého prvního
přijímání. „Všeobecně, pravila tato řeholnice, lépe jiti co nej
později“. Třeba tedy čekati na úmrtní lůžko? Vysvětlujeme
našemu dítku hustou nevědomost a nepochopitelný nedostatek
víry, skrývaný za takovým slovem.

Mercure de France. Velmi prostředni článek Remyho 
de Gourmonta o Greléovi; spokojuje se jeho tvrzeními 
a ideami a prostě je přepisuje. Jiný článek Quillardův, srov
návající Zolu se Sokratem 1!! Merkur nepřestává býti mladým... 
Polovice čísla jest naplněna anketou o německém vlivu při
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řeči Vilémově. Hrozná nuda. Každý byl tázán vyjma mne, 
jak se samo sebou rozumí.

2. — Den Zemřelých. Následky zla, které se spáchalo,
vracejí se ustavičně k svému prameni, — k mukám odsou
zenců a duší Očistcových, — ledaže se přeruší proud a přetne 
kabel, když se někdo stane svátým.

Duchové nemají místa. A přece možno říci, že jisté duše 
jsou zavřeny na jistém místě, v Očistci na příklad. Avšak 
dlužno tomu rozuměti duchovně, totiž, že jisté nezbytné věci 
jsou jim skryty. Jejich nevědomost působí jim jejich vězení.

4. — Zase list rekomandovaný, s nímž nejdou žádné
peníze, a dal jsem iistonošovi několik našich posledních soust 
Napíšu svému dopisovateli, když pocítí nátlak psáti mi listem 
rekomandovaným, ať mne uvědomí několik dni předem, abych 
nebyl příliš překvapen.

5. — Půjčil mi kdosi podivnou knihu: Zdvořilost a sluš- ‘
nosti duchovenstva, od kněze Branchereaua, autority, v níž se 
učí, kterak kněžím jest chovati se za stolem a jinde, zákonník 
ô 323 článcích. [Tady stůjž několik z mých poznámek, za
chycených četbou, která trvala několik týdnů.]

SANCTUM CANIBUS

Svatý Pavel .hledaje v tom své slávy, když se přizpů
soboval všem požadavkům a potřebám*. Strana 10. Osob
nostem, které bledaji své slávy v četbě Epištol toho Apoštola, 
možno věřiti opak. Viz slavné Nolite conformari huic saeculo. 
Rom., XII.
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Ideál kněze uhlazeného. S. 10.
„Nikdo neřekne, že poctivý člověk, který platí své dluhy, 

koná čin zdvořilosti.“
Dle tohoto prazvláštního doktora „odporovati pokušení 

nemá nic společného s láskou“. S. 13. Právě opak toho, co 
se čte při společné (mši) na den vyznavačů ne veleknězů: 
Qui potuit transgredi et non est transgressus, etc.

A tato zázračná myšlenka na téže straně: „Zdvořilost 
jest něco zvláště, láska jest nezbytně potřebné“.

Vidí v liturgii „dokonalý kodeks zdvořilosti“. S. 20.
Pokud se týká DOKONALOSTI, ta spočívá v tom, že 

„se uvedeme do souhlasu s ostatními lidmi, co do mravů 
a zvyků že konati budeme tytéž věci týmž způsobem, pod 
trestem podivinství*. S. 29. Celé místo dlužno čisti.

Zrovna jakoby se řeklo, že dovršením vyvýšenosti nějaké 
hory jest nepředčiti ani o vlas lejno přežvykavců nejnižší pláně.

Kdo by dovedl změřiti nenávist světa církevničkého k zvlášt
nosti od dvou nebo tří set let, věděl by jako andělé, proč 
není již Světců v Církvi.

Odporučení „přezouti punčochy každý den, když páchnou 
nohy“. S. 31.

„Zvláště ne voňavek“. S. 35.
„Šňupete-li ve společnosti, nenabízejte šňupců“. S. 47.
„Sňupajíce, čiňte to tak, zvláště na volném vzduchu, aby 

nezalétal tabák do oči vašich sousedů.“ S. 48.
„Šňupáci dobře učiní, když' obnoví často své kapes

níky.“ S. 49.
„Jak se vysmrkati. Vůdce mladého kněze.“ S. 49.
„Na osobě nejpatrnějším jestiť oděv“!!! S. 51.
„Látka šatů kněžských ať není bohatá a drahocenná. Ba 

může býti i chudá, jen když nebude hrubá.“ S. 54. Překlad: 
Ježíš může se naroditi ve chlévě. To muže do slova s tou pod
mínkou, že buržoové Betlémští, kteří odepřeli pohostinství jeho 
rodičům, nebudou tím znepokojováni nebo pohoršováni, zvláště
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však- s tou podmínkou, že nebude žádného satyrického nebo 
alegorického úmyslu volem a oslem, kteří jsou zvířaty velmi 
hrubými.

„Dle Monsiňora de la Motte, biskupa Amienského, roz- 
trženina na šatě jest méně hodna pokárání než skvrna“. S. 55.

„Jsou v Životě Svatých jisté podrobnosti, které není 
vždy prospěšno nápodobiti.“ S. 57. — Ty pravíš! řeknou 
sborem seminaristi dvacátého věku.

„Nesmrkati si a neprskati si na límec, na prsa.“ S. 68.
„Lepšího oděvu přísně se požaduje, když jdeme k bo

hatým.“ S. 74. Když se jde k chudým, maškara, ač se jí přísně 
nepožaduje, jest dokonale vhodná.

„Ať nikdy, pod jakoukoliv záminkou, kuchyně neslouží 
za jídelnu.“ S. 77. Jenom v dobách krvavého pronásledováni 
bude dovoleno jisti v záchodech.

„Jest nezdvořilostí uváděti kuchyní vážené návštěvníky.“
S. 77, totiž starostu, notáře, soudního vykonavatele, výběrči
daně, četnického strážmistra, cestmistry a vlivné kapitalistické
obchodníky.

„V opatřováni nábytku nejmóudřejším pravidlem jest za- 
říditi se jako ostatní.“ S. 78.

„Nesluší se, aby kněz měl nábytek tak chudý, by se ne
lišil v ničem od poslední třídy lidové.“ S. 79. Jest otázkou, 
zda nábytek svátého Simeona Sloupostojce slušel by vikáři 
od Svaté Klotildy, nebo zda abbé Olmer, farář u Svatého 
Vavřince v Paříži a proslulý židák, mohl by vyměniti s vý
hodou své zařízeni za nábytek svátého Aleše, který žil čtyři- 
atřicet let s prasaty.

„Žádných uměleckých kuriosit.“ S. 80. Arciť až na některé 
výjimky. Jsou jistotně faráři venkovští, kteří sbírají známky 
poštovní nebo dopisnice. Slyšel jsem o jistém nepatrném 
správci fary, který podivem plnil svou diecesi vycpanými ža
bami, které bojovaly s meči v rukou na jeho krbu. Jistý mi
sionář, zdolaný pohledem na nekonečné množství těchto žabáků 
v okolí presbyteře, radil mu posledně obležení Port Arthuru. 
Konečně osoby, jimž bych mohl býti důvěrným přítelem, znaly
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děkana, který pracuje od pětatřiceti let na záhubě MedusinČ 
nebo na Posledním Soudu Michel Angelově v korkových 
zátkách. Umělecké kuriosity, libo-li, avšak spořádané trpělivostí 
a zmírněné cudnotou.

„Na stole netřeba cínového náčiní.“ S. 82. Vezmouť sou- 
stolovníci za vděk velmi dobře olovem, jako v románech Huys- 
mansových od jeho obrácení.

„Co vidno v salonech světských, není povinno do „Sa
lonu kněžského“??? S. 83.

„Poznamenejme o jistých hřmotných hnutích, které sluš
nost velí potlačiti nebo zmírniti.“ S. 100. Slovo hnutí jest 
stydlivosti církevnické dokonale výtečné.

„Honba zakázána kněžím a rybolov nezakázán“??? S. 109.
„Hry v karty se trpí“!’! S. 110. Vyjma, tuším, když jsou 

průhledné.
„Zůstaňme lékaři duší a ponechme zaměstnání lékařů těl 

těm, kteří nesou jich jméno.“ S. 118. Kam se poděl svátý 
Marek? Poslední kapitola tohoto evangelisty jest škrtnuta Bran- 
chereauem. A svátý Petr, jehož pouhý stín uzdravoval, měl 
býti pečlivě odstraněn z duchovní správy.

„Jest neslušno zastavovati se u okna nebo u dveří domů, 
a hovořiti s osobami, které jsou uvnitř. Lid tak činí, člověk 
z dobré společnosti nedovoluje si toho nikdy.“ S. 121. Velmi 
dobře, avšak když sami jsme uvnitř, možno si lichotiti, že pří
slušíme ještě dobré společnosti, když se dotazujeme mimo- 
jdoucích? První apoštolově, kteří nepříslušeli jistotně dobré 
společnosti, zanechali nám o tom příliš málo světla.

Návštěvy. — „Nepředstavovati se, dokud dámy se strojí.“ 
S. 153. Bylo by málo slušno, přisvědčíte mi, býti při sezení
vyřezavače kuřích ok, a jest dosti nesnadno představiti si
církevníka, i výmluvného, u dámy, když se dává kadeřiti.

Proč toto dílo obrací se na kněze, když autor jak se zdá, 
nikdy jich nerozlišuje od ostatních lidí? Nekonečná povýšenost 
Kněžství není ani spozorována. Ah! jak jsme od toho daleko!

„Neklaďte klobouk na zem ani na postel dámy.* S. 158» 
Zdá se, že na jiné posteli nebylo by těchže závad.
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„Když dostáváme návštěvu, nenf slušno nabízeti sedadlo, 
na němž sami sedíme, ani to, na němž sedí jiný návštěvník*! // 
S. 170. Vytáhněme žebřík a přistupme ke kapitole o hostinách.

„Nesedejte si příliš daleko od stolu.“ S. 179.
„Za stolem jako jinde vždy pořad dle hodností, farář 

venkovský na příklad af jde po podprefektovi nebo okresním 
starostovi jako člověk menší důstojnosti.“ S. 200. Které by 
bylo místo desátého malomocného z Evangelia, a kam by se 
posadili ti neduživí žebráci z Podobenství, pro něž hospodář 
posílá do ulic, by je přiměl zúčastnit se jeho hostiny?

Ahl Pane, všechny tyto obyčeje světské, všechna táto 
pravidla, celá tato etiketa Démonova, navrhovaná, odporučo- 
vaná kněžím Ježíše Krista 1

„Církevníkům se všeobecně promíjí podávati rámě dámám, 
když se jde do jídelny.“ S. 201.

V rozmanitých odmítavých formulích té neb oné mísy 
autor zapomíná na takovéto: — Díky, paní, jsem najeden. 
Nebo přijme-li se: — Dovolte mi, bych si napřed popustil 
přesku u podpěnky. '

Vizte ještě vclevýtečné odporučení: „K služebnictvu ne
buďte nezdvořilí, ale střežte se býti uctiví.* S. 210.

Hra. „Kněz nesmí podváděti.“ S. 232. Vyjímají se ovšem 
kněží řečtí.

„Dluhy ve hře, dluhy čestné.“ S. 233. Totiž, prohrá-li 
farář, mající čest, částku peněz určenou chudým, af si chudí 
utřou hubu, čest toho požaduje.

„Není slušno, aby nějaký kněz podával ruku jinému člo
věku.“ S. 235. Ba ani, jak myslím, potřebuje-li tento jiný 
člověk pomoci.

Na koni. ~ „Čestné místo jest po pravici. Kdybyste však, 
jedouce po levé straně, znepokojovali vyššího sebe, jenž jede 
po pravici, prášíce na něho, přejeďte na druhou stranu.“ 
S. 237. Bude-li to člověk nižší vás, nebude to nijak neslušno,
prášit! na něho, stříkati po něm blátem neb i lejnem.

„Nenavštěvujte museum, v němž by byla vystavena ně
jaká neslušnost." S. 238. Poněvadž naprosto žádného zájmu
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í nevzbuzuje, co se ustálilo jmenovali Uměním, nebo raději, 
J protože není záliby v obrazích malovaných nebo dlabaných, 
! anžto se přehojně vkus uspokojuje v krámech ulice Svatého

! Sulpicia, co by bylo pohnutkou pátrání po musejích, ne-li
potřeba viděti neslušnosti? Tu bylo by lépe, aby církevník se
spokojil doma albem poutavých fotografií.

„Buďme přátely pravdy, ale nebuďme nešetrní.* S. 241.
Jinými slovy, jsou okolnosti, v nichž třeba uměti lháti bez
obalu.

„Vystříhejte se pečlivě všeho, co nese pečeť obzvláštnosti
nebo původnosti/ S. 274. Viz výše citát strany 29.

„Jednou z nejneocenitelnějších výhod, kterých skýtá mla
dému církevníku pobyt v nějakém zámku, jest to, že může
nabyti lépe než kde jinde vědy a prakse způsobů/ S. 322.
Závěrek nabízí se sám sebou. Jest příliš zřejmo, že navštěvo-

; vání chudých jest ze všeho nejnebezpečnějším pro jinocha, 
který jest povolán piti Krev Ježíše Krista na jeho oltáři.

Výslovnost. Autor poučuje, že dlužno říkati Mosieu, taba, 
estoma, almana, por. S. 362.

Nemiluje besed. Chce, aby se říkalo „zajímavá rozprávka, 
správný poměr*. S. 365.

„Neříkati facka ani chvástati se, atd/ S. 380.
„Vůbec nevydávejme se v nebezpečí žádného výrazu 

obrazného, nebo příslovečného, nejsme-li ujištěni, že jest při
puštěn v dobré společnosti. Přece však příliš daleko by se 
hnala jemnost, kdyby se vylučovala z rozhovoru slova prase, 
tlama, zvraceti, bliti, atd.... S. 382. Zapomíná pověděti, zda 
slovo Cambronne jest připuštěno v dobré společnosti nebo 
jenom ve špatné.

Krajní nedůvěra k imparfait subjonctivu. S. 383. A pak, 
ať mne to políbí. Mám dokonale dosti tohoto nesmírného 
pedanta.. •

Ipse Spiritus postulát pro nobis gemitibus inenarra- 
bilibus. Jest poptávka po Kněžích.
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6. — Myslíme, jak Opovržení bylo by lékem jistým, lek
tvarem pravým pro zdraví duše i těla. Ale dlužno rozuměti 
opovržení úplné, opovržení ostatními, opovržení sebou, po
sléze a zvláště opovržení opovržením, které osvobodňuje.

Hřích jest branou nebe, Felix culpa.
7. — Prší do našeho kostela. Voda na jistých místech

crčí s klenby. Jest to chybou děkanovou, jehož kde kdo 
obviňuje z lakoty a který bere příliš málo dělníků na opravy? 
Či snad kostela nelze již spraviti?

Znepokojení. Hle několik dní nebo několik neděl, co 
matka Maria, oprchalá krasotinka, hlavni dozorkyně školy Svato- 
Josefské, jakoby si vzala Veroniku na mušku, bručíc na ni 
pro minutu neb dvě minuty zpoždění, jlmžto naše ubožátko 
jest nevinno, protože příčinou tohoto zpoždění jest mše, 
a jest nám nezbytně šetřit) každou minutou, nechceme-li ji 
vynechati. Ale mše není ničím této řeholnici, která jistě námi 
opovrhuje velice, že takových věcí dbáme a že nejsme 
v obchodě. Ví se, že nemáme služky, což se zdá bez po
chyby posledním stupněm vyvrhelství a sprostoty.

8. — Ještě jsem ničeho nejedl, ovšem papír pije; dě
láme, co můžeme.

Mám dnes důvody, bych věřil, že naše bývalá krasotinka 
jest jednou z těch řeholnic, které dlužno poplácávat).

Zanedbáno Zdvořilosti, by se čti Wagram.
9. — Článek Pierra Gaye v Obecném Blahu Lyonském.

Jest tam řečeno, že se rovnám alespoň Ezechielovi nebo 
Jeremiáši, což nevadí, bych byl „škodolibá“, „zlomyslník“, 
ba i „dokonalý buržoa“ll!

—----- Z--- ----------------------
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11. — Podivná umfněnost Thiersova stále mluviti o Štěstí,
napořád psáti slovo Štěstí místo Jména Božího, jakoby se 
mu opravdu klaněl.

13. — Ještě Martinik. Povšiml si kdo toho, že soudobé
a slavné katastrofy ohněm staly se v květnu? Komická opera
25. května; Bazar Dobročinný 4. května, Saint-Pierre na Mar- 
tiniku 8. května a o slavnosti Nanebevstoupení.

16. — Můj den uplynul ponenáhlou četbou Zdvořilosti
a Výpravy Soultovy do Portugalska. Jest to snad totéž v Ne
konečnu.

S hezkou hořkostí myslíme na Svatou Kateřinu za ně
kolik dní. Při té budeme cásnuti neomylně a rukou pevnou. 
Sestry uspořádaly prospěšný čachr počastovati děvčátka za 
poplatek dvou franků z hlavy na snídani, pěti franků na dva 
obědy, což činí, přihlédne-li se k té trošce, jaká stačí 
dítkám, a k jich počtu, důchod mnohem větší než polovina 
vydáni na tuto hostinu. A není, jak z toho uniknouti, neboť 
ubohým maličkým, které by nešly, pokládalo by se to za 
hanbu.

17. — Již dávno jsme tak krůtě netrpěli ve svých du
ších. Jestif to ono svírání, nám tak známé, ono dušení, ona 
agónie vniterná, která nedovoluje naděje. Zakoušeti to tak 
často a nezemříti tím, kterak jest to možno? — Trpíme za 
někoho, praví mi Johanka.

Bitva u Talavera. Jaká rozrývajfcí historie tato válka Špa
nělská a jaká „sklíčenost ducha“ toto rozdrobování kolosaI

20. — Věřícím netřeba světla. Takové jest zřejmě smý
šlení našeho děkana, ve smyslu jak vlastním tak obrazném.
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Sníh zatemnil okno malé kaple, kde se slouží týdenní mše, 
temnoty byly by úplné, bez dvou svíci oltářnfch. Jsou zde 
kohoutky plynové, ale ze spořivosti děkan nechce, by byly 
rozžehovány. Nemožno s knězem čisti modliteb liturgických, 
což jest hluboce lhostejno tomuto ctihodnému pastýři. On 
sám již stěží je čte, protože nemůže si jich prominouti, ale 
věřící at tam vidí nebo nevidí, nevědí si rady s modlitbami, 
jež se chtějí modliti s Církví. Ve zmatku a rozhořčení žádám 
Ježíše, aby se slitoval nad svým knězem.

Stávám se populárním v diecesi. Oznamuje se mi, že 
kněžl nebo seminaristé Meauxští čtou mne s větším nebo 
menším uspokojením.

22. — Obludný účet z kláštera, 88 franků za čtvrtletí,
které skončí 1. ledna. Hezky si přichvátly, bídnicel Nestydatě 
si na nás přitáhly. Jest v tomto výtahu 13 fr za „přípravy“, 
jichž nelze ospravedlniti. Dali jsme již 3 franky na snídaní 
svaté Kateřiny. Žádají ještě na tombolu, na společnou foto
grafii, atď, atď Tyto obchodnice mne přesycují hnusem. Nízce 
bezpečily se bez pochyby, že jsme chudobní, a že kde kdo 
má právo nás zkrušiti, a že naše známá zbožnost tude nám 
raditi resignaci. V čemž se klamou.

23. — Konsulát a Císařství. Rozvoď Zdá se mi, že
v této chvíli, kdy Napoleon chtěl si opatřit! dědice, zvláště 
zplodil moderního Buržou.

25. — Svatá Kateřina a naše nynější postavení. Potřeboval
bych 20000 franků, ale přijal bych O fr 50 se slzami radosti.

26. — Strašné ráno, rozhořčením hrozně stižené; -Dítky
nám pověděly podrobnosti o včerejších zábavách v klášteře.
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Hrály se dva kusy. V prvním malé děvčátko posílá oknem 
polibky svému bratranci I Ve druhém, onačejším, rázu po
výšenějšího a proto pošetilosti mocnější, jsme v Lyoně, za 
časů Mučedníků. Svatá Blandina a svátý Pothin! jsou před
stavováni ; tento poslední mladou ťopkou, nastrojenou vousem I 
mitrouW a dávajíc! své požehnání Mučedníkům!!! Veronika 
nám povídá, že v oné chvíli diváci se dali do smíchu... 
Tedy hle, Velekněz Mučedník, totiž Náš Pán Ježíš Kristus 
Sám, vystaven řeholnicemi posměchu buržoasní havěti, ma
lým budoucím poběhlicim, jejichž sprostotě se lichotí a tím 
hlouposti se přitěžuje. Když jsme křesťany, otcem a matkou 
dítek křesťanských, to aby člověk plakal hanbou a bolesti.

27. — Thiers. Blokáda evropské pevniny. Nevědomost,
nejapnost a nepoctivost v tom, co se týká věcí Církve.

29. — Dvěma kněžím přátelům, kteří snili na chvilku
o tom, že mi nakloní Paula Bourgeta:

... Nevíte tedy, že dvacet let jsem nepřítelem této osob
nosti a že pokaždé a methodicky stržil výprask v mých kni
hách nebo v mých článcích, ať běželo o cokoliv. Nejslavnějši 
z mých knih Zoufalec jest zvláště proti Paulu Bourgetovi. 
Dodávám, že ho nikdy nepropustím. Přijímá teď, pravíte. 
Ještě této příšernosti se nedostávalo. Přitěženi odstrašující, 
které by mi ho o něco zhnusilo, kdyby to bylo možno. „Sta
tečný muž*, napsali jste. Ah! kdybyste věděli! Jest tomu hrubě 
dávno, co jej znám, co vfm o jeho pekelné prostřednosti, jeho 
mrzkosti srdce, jeho lakotnosti, jeho hrabivosti, jeho ohebnosti 
hřbetu před mocnými a jeho tvrdosti k slabým nebo nižším. 
Dnes prý se stává sloupem církve, jedním z posledních sloupů 
s Coppéem, Brunetiérem, Huysmansem a několika jinými. Ah! 
poslední ranou a nejsmrtelnější, kterou bylo možno Cirkev 
zasáhnouti, jest jistotně obrácení literátů...



PROSINEC

1. — List jistého přítele, jenž jest přesvědčen, že vše jde
velmi dobře a který mi blahopřeje. Neznám nic hořčejšího 
než ironii těchto blahopřání lidem, kteří trpí, ve chvíli, kdy 
trpí nejvíce.

3. — Již nemohu učiniti ani kroku, abych nepřešel mimo
oči některého věřitele.

Zamýšlím knihu, která by se nazývala: Ubohý Mistr. 
Hlavní osoba, Jules Barbey ďAurevilly.

[Rozhodujú se po dvou letech uveřejniti stránku počá
teční — jedinou, která jest — protože osvětluje poněkud 
dva nebo tři temné kouty. Kniha byla by bývala důležitá, 
nebol autor jest z těch, kteří mají potřebu říci vše, co vědí, 
a vše, co myslí. Zřekl se toho ze strachu, aby nezpůsobil 
příliš potěšeni jistým ďáblům, snad také, aby sám sobě ne- 
rozerval srdce. Viz o tom v Žebráku Nevděčníku od 20.—
28. října 1895.]
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Nedokončený úvod k Ubohému Mistru s tímto nápisem: 
íFlammeum gladium atque VERSATILEM, Barbey ďAure- 
villy sám“. i

Nejhoršlm neštěstím velikána jest obdiv pitomců. Právě 
byl uveřejněn těžký svazek nadepsaný: JULES BARJBEY 
ĎAUREVILLY, jeho Život a jeho Dtto, od jakéhosi pana 
Eugena Oreléhó, s předmluvou pana Julesa Levallois (í) Co 
jsem v tomto mladickém pokusu samorodého inspektora, 
poučeného starou. slečnou světoobčankou našel nejpříjem- 
nějšíbo, ,tof předmluva p. Julesa Levallois, které zde není. 
Kdyby ostatek nebyl než pitomý, bylo by možno se do
rozumět!. Nemám v nenávisti prostých blbců, kteří mne po
těšili často z lidi duchaplných, avšak rád mlátím do .zazo
baných* a jedovatců. Nuže, zdá se, že bylo péčí pana 
Orelého, by udělal z Barbey ďAurevillyho směsného podivína, 
ba i něco vice.

Bůh ví, že jsem se vzdal někdejšího zámyslu knihy 
o ďAurevillym. Byl jsem 22 let důvěrníkem tohoto nebožtíka
a zůstal jsem sám, jenž schopen jsem mluvit! o něm věrně
a soudně, i líbilo mi se, že urozený umělec, který míval tak
krásné hodiny hrdosti, zase se stává, jda k blažené Věčnosti
cestou muk Očistcových, tím Neznámým velkolepým, jimž byl
před pěti sty lety.

Ale dovedu-liž dívat! se na prasata marnosti nebo makaků 
s hlavou sploštělou a krátkým ocasem ochotnické literatury, 
jak skládají svá lejna a své bobky na jeho hrob?

— Spoléhám na vás, říkal mi, že budete brániti mou čest, 
až budu mrtev.

Barbey ďAurevilly nemá než mne na obranu. Kdybych 
nemluvil, nebylo by konce ^neuctívání a oslovinám. Ah! ne
zapomínám, že budu mluviti pro malý počet a že neznalost 
věci literárnfch se šíří čím dál tím více. Kdo ví na příklad, 
že p. Doumic jest hlupák a že pan Ledrain jest taktéž hlupák!
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Ba i já sám sotva to vím, nemoha za živý svět uchovat! všech 
těchto jmen pedantů, která mi ustavičně unikají.

Kolikrát autor Očarované, dokud se domníval býti ještě 
mladým, mi neřekl: — Milý Bloy, jste jediný, jemuž bych rád 
svěřil vydání svých děl, až mne již nebude! . . . Jistá osoba 
uměla sejmout! se mne břemeno tohoto dědictví. Barbey 
ďAurevilly nebyl pevností nesnadno dobytelnou, zvláště v osm
desáti letech.

Na mne čekalo něco lepšího. Což nežádal mne několik 
neděl před svou smrtí, bych mu přivedl kněze, by ho na ni 
připravil, řka mi, nešťastník, že nezná druhého člověka, na 
něhož by se obrátil o takovou službu? Dobře ho znaje, na 
štěstí nalezl jsem mu skoro hned kněze, který by mu slušel. 
Byl to přepokorný františkán, zpovědník nuzáků a nevzdělaný 
v literatuře. Věděl jsem, že umírající, jehož starý žaludek nikdy 
nezvykl na ropuchy pokání, byl by si býval zhnusil až k zou
falství církevníka zvláštnost. I takový Orelé, který se domníval, 
že píše, o čem myslil, že bylo životem jeho osoby, zmínil se 
aspoň o této Okolnosti, — pro něho, ostatně tak vedlejší! — 
na poslední stránce svého vraždivého životopisu. Jsem jmenován 
na oné stránce prvně a posledně, a tajemně nazván obyčejným 
přítelem.

(Vzdav se tedy, jako už tolikrát, aspoň prozatím, zastra
šování vražditelů nebožtíků, myslím, že některé z mých po
známek o knize, kterou jsem právě poctil zmínkou, nebudou 
usouzeny bez zájmu. Stůjtež zde zcela hrubé, takové, jak 
byly napsány — jako poznámky o pedantovi Branchereauovi 
— za četby, která mne plnila ošklivostí. Jest známo roztomilé 
slovo Eugenie de Ouérinové o ďAurevillym: „Krásný palác, 
v němž jest labyrint“ Minotaurus zbloudilý v tomto labyrintě, 
jistotně nepodléhá meči Theseovu. Veliký sochař, jemuž jest 
toto dílo věnováno, řekl mi často, že jsou lidé, četnější než
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se myslí, jichž povoláním jest vymáhati ustavičně na bližních 
kopance do zadnice, a kteří zmírají úbytěmi, když se jim 
jich nedostává. Grelé jaksi přísluší této tlupě.)

»ANTE PORCOS«

„Antigôna“ starého Barbeye. Tohle, myslím, Severinová 
vynalezla. Ubohý Mistr, přestrojený za Oedipa slepého a vo
děný k vydavatelům nebo kupcům autografů slečnou čtyřicát
nicí ... A pak že žádný člověk nemíval více starosti a strachu 
před směšném než ďAurevilly!

„Milosrdná sestra geniova“, pravil něžný Coppée, mluvě 
o téže osobě. Úžasno, jak tento básník jest nadán napsati věty,
v nichž všechna slova bez výjimky jsou nesprávna. Jednak
milosrdná sestra, jednak genius, toť náplň pitomosti nebo po
matenosti. Toť zvláště obecné rčení v květu, přivlastněné roz- 
plývavcem.

„Z nedostatku talentu, vyznává Grelé, vložil jsem tam 
celou svou duši.“ Celá duše Grelého! Jistě že zbude ještě 
místa. Grelé představuje potomstvo. S. 8.

Hanotaux a tucet osobnosti této důležitosti, skoro všichni 
uvedení mnou, o němž není nikdy pověděno slova. S. 10.

Praděd ďAurevillyho protestant a tím „statečný muž*.
S. 15.

„Vlněná punčocha Barbeyů.* S. 17.
„Nejlepší věci máji pouze jednu dobu.* S. 17. Možno 

věřiti, že néjhoršl mají dvě doby, ba tři, jako valčík.
Nízká nenávist Greléova k šlechtictvi při šlechtictvi ďAure

villyho, o němž soudí, že bylo směšno. Úvahy o koupeni 
hodnosti šlechtické jsou krásného uličnictva.

Přivíastkářský lyrismus. „Horečnatá předrážděnost nákažli- 
vého enthusiasmu, která se stávala nezdravou svou prudkostí*. 
S. 29.
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„Má (mladý Barbey) více náklonnosti k onomu ztajenému 
pohanství, vniternému naturalismu .. .* S. 32. j

„Hezké jméno ďAurevilly, tento spanilý název.“ S. 61. ?
„Uzavíral se do své věže ze sloně.“ S. 62. Kdy budeme 

zbaveni tohoto svatokrádežného klišé?
„Byronské smutky a zoufalství ďAurevillyho, Co neumírá, 

Láska nemožná, atd.“ S. 94. Jak se mi to všechno hnusil
Proč ďAurevilly nestal se demokratem? Vybalení ušlech

tilých ideji Greléových.
Jeho marnivost, jeho jediná bohyně budoucně.“ S. 104. 

Nevěřivost ďAurevillyho. S. 109 — 111.
Jak komicky si vede Grelé, vyprávěje o melancholických 

záchvatech ďAurevillyho, — o záchvatech, jichž svědkem 
nebyl a o nichž není dosti jist. Tento historik podobá se pře
pečlivému ošetřovateli nemocných, jenž podává bez přestáni 
nočník nebo ódvar z léčivých bylin.

Grelé mluví o Ironijr ďAurevillyho, která prý ho „karakte- 
risovala“. S. 122. Falešné a hloupé.

Barbey ďAurevilly proživá své dni „žvatláním, oblékáním 
a svlékáním“. S. 123. Plochost a sprostota.

Úslužná připomínka onoho „děda, jehož otcem a kmotrem 
byl Ludvík Miláček“. S. 129. Když se někomu nasazují rohy, 
nebo když jest někdo zparchantěn prostým soukromníkem, 
toť hanba nesmírná. Když se to děje králem, jest to vzpomínka 
neskonale čestná, která se uchovává v rodinných papírech. 
Ubohý Barbey, který se neštítil žádnč marnosti, často mi vy
právěl, supaje slávou, o pradědu, který mu přenesl tímto 
způsobem hanebnou krev Bourbonů. Grelé válí se v tomto 
sviňstvu.

Stylový kousek našeho Greléa: „Oblaka snění a plošiny 
země“! S. 126.

„Tisk se tni hnusí.“ Toto slovo ďAurevillyho jakoby 
působilo na Grelého dojmem špatného rozmaru nemocného. 
S. 128. Za to jemu se hned tak něco nezhnusí. Má výtečný
žaludek.
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Grelé ví lépe než ďAurevilly, co jest komedie. S. 142.
Barbey ďAurevilly, prodavač mešních rouch. Veliký umělec 

minutu choval naděje, že získá tímto způsobem trochu peněz. 
Nikdy o tom ke mně nemluvil, a neznám podrobností. Ale 
kterak bylo možno, aby nebyl hanebně ošizen ? Věc byla dosti 
dobré skryta. Bylo třeba čichu hledačů lanýžů, vlastního pp. 
Anatolu Franceovi a Julesu Lemaitrovi, by se tato bída vy
nesla. Ovšem Orelé, od přírody shánějící se po sprosťáctvech, 
jmenuje tyto dvě osobnosti „našimi nejbystřejšími kritiky“.
S. 179.

Světácký život Barbeye ďAurevillyho. „Nemožno pořád 
vykládati / hlouposti po salonech nebo budoárech.“ S. 180. 
Tento tón od Grelého jest neslýchaný.

Ještě mešní roucha. Radost Grelého, představujícího si 
skutečný a hmotný prodej kostelních ornátů podivuhodným 
spisovatelem. Rozvinuje se dosti tento nečistý plaz! S. 187.

Jeho rozhořčení při myšlence, že ďAurevilly s opovržením 
pojednává o takových pedantech jako Jules Simon, Vacherot, 
Saisset. S. 193.

Barbey ďAurevilly neuměl se zalíbit! davu, špatně si při 
tom vedl. To se mu říká do očí. S. 199.

Dělníci 1848. nenalezli v ďAurevillym „duši sesterskou*, 
jíž potřebovali.

D'Aurevilly jistou dobu žádal si prchnout! světu a zavřití 
se do kláštera; moudrý Grelé mysli, že by mu bylo bývalo 
třeba kláštera j*ko byly některé před Revoluci, v nichž se 
pořád hýřilo. S. 216.

Grelé, loyálni Grelé odvrhuje antiliberálni nauku ďAure
villyho, tleskaje státnímu Převratu. S. 222.

Nestrpi Creda v oboru kritiky. S. 233.
Baudelaira jmenuje „fantastickým básníkem*. S. 240.
Jediné šťastné slovo Grelého, při Trebutienovi, který se 

připravil na mizinu vydáváním knih svého přítele ďAurevillyho: 
„Jeho přátelství jíž zasluhovalo, aby nabyl jmění.* S. 241. 
Jistě ukradl někomu tento prostinký skvost.
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Pitomé myšlenky k zamýšlenému sňatku ďAurevillyho. 
Jest pravý opak toho, co praví, nebo spíše toho, co jistá 
osobnost mu našeptává — tak hloupě ostatně. S. 261.

Grelé neodpouští ďAurcvillymu, že chtěl „svět zavésti 
nazpátek“, atd. S. 282.

Jméno Barbcye ďAurevillyho nevystupuje ve vydání Mau
rice de Guérina, právě jako moje nevystupuje v ŽivotěGrelého.

Dlouhá nesprávná a zlomyslná poznámka o Čtyřiceti 
Medaillonech Akademie. S. 299. Proč by se chtělo, aby 
tento pán byl nezdvořilým k jiným pánům sobě podobným, 
kteří přišli?

Trojnásobný blbec Grelé vysvětluje Prst Prozřetelnosti 
při Ženatém Knězi. S. 308.

Stále to směšné slovo „individualista*, by vytkl nezávislost 
ďAurevillyho 1

Nevědomost Grelého. Nepraví ani slova o denníku Desátý 
Prosinec z 1869 a 1870. Sukně, která mu dodává doklady, 
nikdy o něm neslyšela.

„Když se vrací do Paříže na jaře 1873, nepřináší již 
k svému úkolu žurnalisty válečný zápal z dřívějška. Jeho kri
tické schopnosti se zčisťují a zjemňují. Pěstuje krásný květ, 
který nikdy dosud nekllěil v jeho duši: ctnost snášenlivosti 
a lásky.* S. 347.

Slovo TOLERANCE jest zřejmě jediné, jehož Grelé muže 
pochopit!.

„Pravda, že stařec pětašedesátiletý neuměl by sdíleti ne
snášenlivosti neofytovy. Nač by jinak byla zkouška staroby?* 
S. 348.

— Však to také na vás přijde 1 pravil seminaristovi 
plnému-nadšení starý hanebný kněz.

„Sestárnuv, jest pořád neodvislý, avšak chápe lépe, že 
neodvislost každého spisovatele má meze, a že této vzácné 
ctnosti nesluší místi s duchem nesmířlivosti.“ S. 356. Bez 
pochyby, hampejz by nebyl již možným.
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„Po smrti Leona (svého bratra), zatarasuje se do své 
skrovné světnice. Prchá světu. S. 358.

Od této doby 15. listopadu 1876, dvanáct let viděl jsem 
opak den jak den.

Nesprávnosti náramné. S. 363.
Stále „individualista d’Aurevilly, jeho střelivo, jeho rány 

mušketou, jeho střílna, jeho chochol třpytící se, jeho vytrvalá 
palba, atd.® Jaký styl školometa!

Chochol ďAurevillyho, „svolávající“ kolem sebe individua, 
která nikdy k němu na krok nestoupla. S. 370.

„Svou Hermínu zdobí jako nevěstu, přichystanou přijmouti 
snubní prsten přízně veřejné* S. 374. Tato věta sama zaslu
huje ceny Monthyonovy.

„Renan, spanilý obrazoborce života Ježíšova.“ S. 388.
Grelé jakožto dobrý buržoa jmenuje život „všeobecnou 

loterií“. S. 391.
„Barbey ďAurevilly, praví, chtěl zemříti s pérem v ruce!* 

S. 392.
Takový jest blbec, na něhož bylo vloženo napsati historii 

jednoho z největších křesťanských spisovatelů minulého století.

6. — Smrt křesťanova jest pouze nesmírným úkonem
pokory. JOHANKA. - ' ‘ '

Četl jsem článek Luciena Descavesa o zvonech, článek 
beze světla a bez tepla. Dovídám se tak, že mrzký Combes, 
který jakoby byl opravdu posedlý, právě naporučil oběžníkem 
prazvláštní šetření. Tento bzdina rád by sehnal stížnosti oby
vatel, jimž překáží ve spaní zvony kostelů nebo řeholních 
domů. Úřední zákaz zvonů 1 . . . Výzva na cestu!

.. . Kdybychom nežili v myšlenkách krásy zmáhající, píše 
Johanka jisté přítelkyni, kam bychom se poděli? Kéž Bůh se 
slituje nad těmi, kteří jedí a kteří se hřejí!
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Jestliže máme Život věčný, což nám do ostatního, nám, 
kteří bychom rádi šli za Ježíšem Kristem v jeho hanbě? . . .

7. — Thiers. Andalusie a Torrěs Védras. Jaký soucit,
když Napoleon takto břídi svou moci

Mluvíme o kompasu, jehož magnetová jehla hledá usta
vičně Sever, totiž Nepřítele, Démona. Tak tomu chce Pád, 
neboť dlužno viděti tu obraz Člověka ukřižovaného. Obrácen 
k Severu, jen rozpřáhne paže, by se dotkl Východu rukou 
pravou a Západu rukou levou.

9. — Podivný vztah událostí nebo okolností tohoto ži
vota, kterých nemožno viděti leda postupně, bědal a jimiž 
by byly zjeveny tolik úmysly Boha, kdyby bylo možno upev- 
niti je soudobně do Světlal Tak jako hlásky abecedy, které 
nejsou ničím o sobě, a které, sblíženy umem, nabývají 
mod dáti život nebo smrt.

Hle, mnoho roků již Ježíš mne žene šlehy biče, bych 
kráčel před ním po vodách . .. Pravdě, jíž On jest, třeba 
Svatých, Mučedníků, nikterak nepotřebuje spisovatelů. Při
znávám se, často jsem doufal, pro jistou mocnost slova, že 
přitáhnu k Bohu zástupy. Co se stalo z toho snu? Některých 
duši toliko, některých ubohých a drahých duší dobyto. Ale není 
to nesmírné, a kdo dovede říci, jak jest to nesmírné? . . . 
Buď trpěliv a shovívavý sám k sobě. Nekonečně se podobá 
pravdě, že Bůh neučiní ničeho z toho, o čem sníš. Učiní lépe.

Thiers. Stále Massena v Portugalsku. Žalostná a hrozná 
historie.
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13. — Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nésti jeho Kříž.
Moderní křesťané házejí svůj kříž na záda Ježíšova.

Četl jsem chvalořeč na svátou Terezii od Bossueta. Jsou 
tam krásná místa, ale jaký ohavný konecl „Opustiti bohatství, 
trýznili tělo? Nikoliv, nepravím vám, křesťané, abyste še vzdali 
bohatství, ani abyste trýznili těl svých dlouhým umrtvováním... 
atd.“ Toť právě úroveň našeho děkana. Křesťanství jest dobré 
pro packáře. Pravda, arciť, že Bossuet kázal před dvorem 
Ludvíka XIV., zatím co náš děkan vystupuje na dvoře drů
beže p. Méniera. Možná že jest to totéž. Jde se k čertu 
s takovými slovy, která jsou výsměchem křesťanství, a když 
jest někdo Bossuetem, stává se Schismatikern v pětapadesáti 
letech.

Thiers. Fuentés ďOňoro. Od Tilsittu a události Bay- 
onneské zakouším úzkost a tesknotu stále rostoucí, jsa divá
kem nejobludnějšího mrhání silou, krásou, velikostí, jaké 
jen kdy byly.

Který člověk byl zaslepen tak zjevně jako Napoleon? 
Nepochopitelná liknavost tohoto Hannibala — volného přece 
a pohotového po Wagramu — prodlévajícího umíněně v Pa
říži, když jeho přítomnost byla by bývala tak prospěšná 
v Portugalsku, jest toho ohromujícím důkazem.

17. — Po velikém počtu dní kruté bídy, jejíž podrob
ností nemožno vyprávěti, dostáváme konečně odpověď vra
žedníkovu Jistý bohatec, nedávno můj přítel, ba i poněkud 
můj dlužník, prohlašuje, že jest mu naprosto nemožno uči- 
niti ať to cokoliv/ a ujišťuje mne o své oddannosti. Jakoby 
smrt na mne dechla.
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18. — Měl jsem mnoho přátel, kteří prošli mým životem,
jak se prochází temnou a nebezpečnou ulicí, a kteří se vzdálili, 
aby se nikdy nevrátili.

19. — Sedmdesátiletý listonoš, který nám donáší poštu,
prohlašuje hlasem apologetickým a hrobovým, za řeči o možné 
smrti, o níž nevím proč se mluví, že nemá, čeho by si vy
čítal. Bůh chraň, bychom se přeli s tímto podivuhodným 
mužem I

Thiers. Koncil. Zvláště zde se dobře roztáhl starý deštník 
voltairiánský. „Svatost není vždy Moudrosti.“ Celá kapitola 
jest sebrána v tomto výroku jako hromada výkalů na ráz se 
odnáší v prostorné lopatě hoynové. Což jsem se dosti ne- 
naposlouchal ve svém dětství a ve svém mládí o této moudrosti 
buržoůl

Říci o někom, byť o osobě osvícené: „Není hloupější“, 
jest jistotně činem zlomyslným. Proč opak: „Není méně hloupý“ 
zdá se ještě nezdvořilejší?

20. — Význačným rysem buržoy jest strach před jakým
koliv hrdinným rozhodnutím u jiných, jakož 1 před vlastním 
rozhodnutím.

Jistému knězi:

Řekněte „dobrému chudému“, který dal těch 10 franků, 
že jsem je uložil s vámi do svého srdce, a že mne uvidí jed
noho dne mezi žebráky u nohou svého Soudce.

22. — Místo, které zaujímám v Plánu skrytém, jest ta
kové, že nemůže mi býti spomoženo ani v řádě hmotném 
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leda těmi, kteří mne milují nadpřirozeně. Ti, kteří mne milují 
přirozeně, nemohou NIC.

Jest jistý chudý, který by se rád dal svléci do kůže 
a dal by si napliti do tváře, kdyby mne tím bylo možno 
osvoboditi. Takovýto může něco velmi jistě.

23. — Podivná historka o neporovnatelném kramaření
pobožností svátého Antonína. Novéna mší jest zamluvena 
u jistého faráře; při tom se neurčitě Siní zmínka o časné
výhodě, jíž by se rádo nabylo. Desátého dne pobožná ta
osoba přichází pro mši díků za vyslyšení, které si světec, zdá
se, perně zasloužil. — Jistý příbuzný, praví, po němž jsem
měla děditi, včera skonal, právě ve chvíli, kdy končila po
slední mše.

25. — Vánoce. Velká mše velmi trapná tím starým oslem
děkanem, který nemůže si odpustit půlhodinného vřeštění. 
Lépe by udělal, kdyby šetřil slovy a plýtval trochu uhlím. 
Nikdy v jeho kostele se netopí. Vcházím domů zledověn až 
do prostřed duše a až do číše kostí.

26. — Deus Caritas. Tekst, výlučně a ustavičně použí
vaný těmi, kteří nenávidějí Boha z celého srdce svého.

Hezká jest ta nová eksegetická škola, co do výkladu 
neb i jen co do četby Svatých Tekstů. Jsou kněží, kteří myslí, 
pohrdajíce Sněmem Tridentským, že jest něco lepšího než 
Vulgata. Znám jednoho, jemuž ruší spánek ocas psa Tobiášova.

27. — Křížová cesta v klášteře. Promluvme si o ní, za
sluhuje toho. Rozjímání, farní a smradlavé rozjímání ve fran- 
čině, čte matka Mária, stará krasotinka, která jest patnáct nebo 
dvacet lei ozdobou a volavkou pensionátu, osoba plná cukru,
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jejížto specialitou jest, ve všem všudy býti dokonalou. Ač 
obstojně zvykl jsem kurevnictvům farisejstvl, přece způsobu 
četby této fraškářky podivil jsem se. Byl to hlas božský, jeden 
z těch hlasů andělských, zvuk za zvukem lámaných pohnu
tím a zdůrazňovaný svátými rozlety. Měla vám způsob vy- 
dechovati „sladký Ježíši“, který připomínal nepřekonatelně, 
— af se to zdá sebe odstrašivějším — „maman“! prostitutek. 
Hned potom Modlitba páně a Pozdraveni andělské, stále ve 
frančině, byly, s odpuštěním, chrochtány, hokynářským hlasem 
představené. To čtrnáctkrát za sebou. Krutá zkouška mé 
zbožnosti. Možná, že událost Martinická následovala po kří
žové cestě takovéto, konané řeholnicemi téhož ústavu.

28. — Nic, a co nevidět radostný Nový Rok. Dopustl-li
Bůh, aby tato tíseň trvala jenom několik dni, nebudeme moci 
již skrýti své nouze, a v tomto mrzkém městě byla by 
to smrt

29. — Agonie. Více než kdy jindy, tento svět se nám
zdá šeredný. Kupci, řeholnice, většina kněží jsou opravdu 
nepřátely Boha. Dům jako klášter Svatého Josefa na příklad, 
s celým svým popředím zbožnosti a svým odborným vzdě
láváním nevinných, jest jistotně Stánkem démonů. Kdyby ně
jaká okolnost, jako třeba rozhlášení naší bídy, právě sloupla 
pokost laskavosti nebo zdvořilosti, jenž nejsprostším zájmem 
rozplyzl se na všech těchto tvářích, jejich vzezření stalo by 
se rázem odstrašujícím.

30. — Nesl jsem lampu do tmavého kouta. Pojednou
při tomto světle pozoruju na poličce hromádečku sous, slo
ženou tu a nadobro zapomenutou. Všeho všudy 35 centimů.
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Jakoby mi Ježiš pravil: — Toť vše, co mohu v této chvíli. 
Trpělivost a statečnost! Nezlob se na mne. Jsem ukřižován ...

Tomu, pro něhož Bůh zemřel:

Pravíte mi, a není to ponejprv:
Co to zmín za dvě leta! Nikterak nevím, co rozumíte 

těmito slovy. Ale vizte, co vím dobře. V oboru náboženském 
čeho se nekoná naprosto, naprosto se nekoná, a jest obava, 
že nikdy se toho nevykoná. Křesťan, který by přijímal třista- 
krát za rok, ale který ÚMYSLNÉ nepřijímal by všechny dni, 
byl by se všemi „dobrými křesťany*, totiž se všemi těmi 
dobrými přátely vlažných démonů, kteří „pracuji o svou spásu“, 
a kteří po všechny věky věků Bohu se nepřiblíží. Kněži, kteří 
praví něco jiného, jsou Jidáši nebo vražední blbci. Nepřestal jsem 
poslouchat] Heroda a rdousiti Nemluvňátek až tehdy, kdy 
jsem se rozhodl přijímati každý den. Až do té doby byl jsem 
doslovně čmudlíkem a žalostným idiotem.

To nikoliv v mé obraznosti spisovatelské, ale v pod
statné skutečnosti. Prosím, by se na to měl pozor.

V den, kdy učiníte, co jest vaši povinností, pod trestem 
smrti, nikoliv pro vás, ale i pro vaše, v onen den uvidíte, 
uslyšíte, pochopíte, pocítite, zapláčete a budete moci. Tehdy 
mne osvobodíte, čas-li ještě mne osvoboditi. Řekl jsem vám 
to. Ale moci nebude vám k tomu dáno jistotně dříve ... Tolik 
bylo mi trpěti, že jsem bez sil. Nemohu vám nabídnout! 
dárkem novoročním než tento autograf. Jsou dary všednější.

31. — KTERAK BŮH ČINÍ SE SVÝMI PŘÁTELY.
Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas, et sapientes, et

.scribas*, et ex illis ocddetis, et cmdfigetis, et ex eis 
flagellabitis in synagogis vestris et persequemini de civí- 
täte in dvitatem. Matth. XXIII, 34.

Jest to vše,. Pane? Nikoliv, jest dodáno, že to potrvá, 
až přijde na pokrytce a proklatce všechna krev, která byla
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vylita na zemi. Ale tento přiliv, tento příboj stoupající jest 
moře nekonečného, jehož vlny se stáhly do Srdce Mariina 
a jehož odliv jest nevypočitatelný. Zatím přátelé Ježíšovi trpí 
jak trpí, s trpělivostí, jíž nalézají. Pokud jest to dovoleno, 
zabíjejí je, křižují je, bičují je, pronásledují je, a povím vám, 
jakého potěšení se jim dostává. Jest to potěšení odsouzenců, 
kteří nemají jiného občerstvení v propasti svých muk než vidění 
odstrašujících tváří démonů. Přátelé Ježíšovi vidí kolem sebe 
moderní křesťany a právě takto mohou pochopiti peklo. Ta
kový jest náš stav v Prasečím na Mamě.

Ježíš pravil: „Mé jho jest libé a mé břímě lehké.“ Ne
zbytně třeba jest hádati na smysl tajemný, neboř jest jasno, 
že ve smyslu přímém nic není strašlivějšího než toto jho, 
aniž co drtivějšího než toto břímě.

Předem a zvláště Ježíš jest Opuštěný. Ti, kteří ho mi
lují, nezbytně jsou opuštěnými, ovšem opuštěnými jako on, 
opuštěnými Bohy! Ejhle muka, která nemá jména.



1903

Tvrdím zřetelně, že katolický mo
derní svět jest světem nadobro, ne
napravitelně odsouzeným, zavrženým, 
zatraceným, světem ohavným, jímž 
Pán Ježíš byl přesycen způsobem nej
úplnějším, zrcadlem mrzkosti, v němž 
nemůže se sblížetí, aby neměl strachu 
jako v Oetsemaně.



LEDEN

3. — Jsem zavřen do temnot, v nichž slyším plakati
a krváceti ty, které miluju, skoro jich nevida.

4. — Trpíme « stola. Otázka od tohoto čtvrtého dne
nového roku: Žádá si Bůh našich koží?

René Martineau, mnou zplnomocněný v říjně, by uvě
domil Joergensena o mých citech při jeho neuvěřitelném 
článku ve Vort Landu, předává mi konečně odpověď Ne
chtěl znemožniti dánskému obecenstvu četbu svého článku 
tím, když by mne byl jmenoval Tak se potvrzují nejhorší 
podezření. Johannes Joergensen, o němž jsem se domníval, 
že jest mužem nejpodivuhodnějšího karakteru (viz Můj Denník 
str. 156. a násl) jest prostě žurnalista. Vysvětluje moje 
nářky krajní „marnivostí literáta“ a „zuřivou žádostí pó tom, 
bych byl všude rozhlášen“. Rozhlášen v Kodani! Ubohý 
básník tak hluboko se skotálel po schodišti, že již nepo-
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chopí, jak jest mi lito vidět! ho tak nizko, když jsem se í 
přece tolik napokoušel, povznést! mu srdce. í

Naše ubohé dítky žádají si chleba před usnutím . . . ‘
5. — Kterak jest možno, ó Maria l že nepovoluješ toli- j

kerým slzám? Kdyby moje přemilé dcerušky prosily mne ; 
na kolenou a plačíce, byl bych velice neschopen něčeho | 
jim odepřít). |

Hle, cosi stejně podivného i bolestného. Veronika složila, j 
možno tak říci, na nepatrná slova, nalezená v dětské sbírce, í 
melodii smutku, síly smutku neuvěřitelné, a Magdalena, nad
šená, zpívá to celý den. Nemohu říci, čeho zakouším. Byla 
by moje Veronika dostala onen zvláštní dar Ducha Svatého, 
jímž jest genius hudby?

6. — Zjevení Páně. V sedm hodin večer zápasilo se
se smrtí. Johanka i dítky trpí HLADEM, i běžím k uzenáři, 
který svoluje ještě k úvěru několika kousků. Nikdy, ani 
v 95. nebyli jsme tak nizko.

8. — Pomoc přichází. Dříve než psáti budu dále tento
hrozný denník, a poněvadž jest nám dnes dopřáno na chvíli 
oddechu, rád bych pověděl, co mi naplnilo srdce a co zů
stane zde jako svědectví, by bylo čteno s pohnutím za ně
kolik desítek let mými přemilými dceruškami.

Ubohé dítky měly hlad, tof jisto, a jejich nářky byly by 
nás doháněly k zoufalství. Nuže, miláčci naši ve své inteli
genci a odevzdanosti do vůle Boží, daleko nad svůj věk, | 
ani trochu si neposteskli, omezujíce se na to, že chtěli často j 
chleba, jediného pokrmu, který byl v domě, protože pekař j 

nám ještě úvěru nevypověděl. |
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Kéž Bůh jim žehná věčně jako já jim žehnám.

11. — Thiers. Čtu dále v bolestné historii z r. 1812.
Trýzeň zmirňuje se, když si pomyslím, že Napoleon byl, 
ne-li otcem, aspoň strýcem, po němž dědil současný Buržoa, 
a že dlužno viděti v něm rozhodně jakéhosi pitomce nej
ohromivějšího genia.

12. — Moskva, Berezina. Vše stává se nesmyslným,
zoufalým.

13. — Bylo by třeba velmi jiné četby, bych si vytvořil
osobni názor na tuto krutou válku. Thiers odsuzuje Napo
leona způsobem naprostým, a jeho hana jakoby se zamlou
vala. Avšak jmenuje se Thiers a tudíž jistě se klame. Ve 
Španělsku a zvláště v Portugalsku jest chyba bez výmluvy, 
myslím. Tof nepřítomnost Napoleonova. Ale v Rusku byl, 
aby byl, a s ním i jiní, zázračně potrestán . . . Ostatně 
Historie jest podstatně nedohadnutelná. Události jiných než ty, 
které se staly, nelze si představiti bez hlouposti nebo bez 
bláznovství. Napoleon bez Bereziny nebo Waterlooa byla 
by postava bez očí, nevylíčitelná obluda. A pak, neporov
natelné kráse bitvy Borodinské na příklad, jaké vítězství 
by se vyrovnalo?

14. — Dal jsem se do četby Kathedrály od Huysmansa.
Odporné, ale potřebné. Kdo by řekl pravdu o Huysmansovi 
obráceném, kdybych já jí neřékl?

Obíraje se právě tímto člověkem, četl jsem v Echu Paříž
ském (l’Echo de Paris) článek o akademii Goncourtů, v níž 
jest Huysmans předsedou Věděl jsem již, že každý z deseti 
Akademiků má důchod šesti tisíc franků, ale nevěděl jsem,
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že jest roční cena pěti tisíc, určená k tomu, by se podpo- ! 

rovali talentovaní mladí a chudí spisovatelé, totiž mně se i 
nepodobající. Bude zajlmavo zvěděti, kterak funguje tálo | 
mašinka. I

15. — Čtu dále Kathedrálu. Nic nevyrovná se nerozumu í
a nádhernému oslovství této knihy, leda nízkost srdce, na- | 
prostý nedostatek velkodušnosti, již se autor vyznačuje.

Havran svátého Poustevníka, jehož Církev dnešního dne 
uctivá, nás navštívil. Ještě žijeme.

16. — Mluvím o Huysmansovi k jistému knězi, který
ho trochu poznal. Pravím mu, co myslím o tomto akade
mikovi, který se ke mně tak nespravedlivě zachoval a který 
naloží snad stejně i s Bohem, až jeho libůstka katolicismu 
pomine.

17. — Ještě Huysmans a jeho kniha. Kdyby nebylo
promluviti o něm prospěšně poněkud později, nebylo by mi 
možno hloupěji času použiti.

18. — Byla celá Kathedrála přečtena jednou jedinkou
osobností? Nemyslím, že jest ve Francii jediné dílo tak zvané ; 
literární, jehož nuda by byla dusivější.

19. — Dokončil jsem, s velkým zaúpěními 488 stran,
aniž bych se setkal s ideou; tot zdrcujícíI Ahl jeho úspěch 
se vysvětlujel Myslím však, že se kupuje z mody, ze sno
bismu, aby se nečetL Dlužno býti jako já galejníkem kritiky, 
by se to spolklo.

Abych se občerstvil, beru zase Thiersa, jehož prostřed
nost zaznamenává aspoň velkolepé a strašné události. Začal 
jsem XV. svazkem: Španělsko r. 1812., Wellington, Sala-
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manka, podivná nesjednocenost vůdcův a vražedná zlovolnost 
některých, konečně a zvláště agónie na tomto druhém konci 
Evropy, vznešení vojíni, kterých Napoleon neodsoudil k straš
nému vyhlazení výpravou do Ruska.

20. — Dokončil jsem tiskové korektury Listů Barbeye
ďAurevillyho. Jest nudno a smutno při tomto vyvoláni mi
zerné doby, aniž by bylo jak zotaviti si srdce poznámkami 
nebo vysvětlivkami. Některé z těchto listů, z posledních, 
jsou velmi dobré, velmi ušlechtilé, a pomsti mne za mnohou 
pohanu a pokoření.

Ubohý Barbey byl tehdy lepši než na konci svého života, 
zdá se mi. Kdyby byl Zoufalec vyšel o deset let dříve, 
r. 1877., myslím, že by byl vykonal něco důležitého pro
tuto nešťastnou knihu, jejíž osud byl by býval takto silně
změněn. Tehdy neznal Antigony a chodil méně dlouho
k ohavným Židům, kteří zhanobili, seč byli, jeho stáří.

Další četba Thiersa. Žalostná podívaná na Napoleona 
při návratu z Ruska. Jeho nedostatek mravní velikosti, jak 
se zdá. A přece jaké síly bylo třeba tomuto shroucenci, aby 
nezoufali

23. — Včera četl jsem v Echo de Paris interview italské
jisté stoleté stařeny, žijící v okolí Říma, která prý chovala 
na svých rukou Lva XIII. jako dítko asi před devadesáti 
lety, a na kterou pro to chodí se dívat poutničky. Tato zří
cenina měla málo co pověděti. Přece však mluvilo se o dlou
hém rozhovoru, který v poslední době měla s papežem, 
rozhovoru tajemném, jejž chová v obzvláštní mlčenlivosti.
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Nuže, dovídám se, že včera ráno, ve chvíli snad, kdy 
jsem čti ono interview, tato stařena zemřela, shořevši za živa, 
prý náhodou . . .1

Přerušil jsem Výpravu Saskou, bych začal Svatou Lyd- 
vinu od Huysmansa.

24. — Svatá Lydvina. Huysmans zanesen jest svým
předmětem do Holandska; postaven takto na krátký čas 
k své kolébce, poněkud lépe si vede. Ale jaká zbldačelost 
a kolik této zbfdačelostil Co říci třebas o deseti stránkách, 
věnovaných armádě světců té doby, s použitím celé tech
nické fraseologie vojenského uměni? Jest čím poskytnouti 
i těm nejchudším přelud a pýchu bohatství.

25. — Smutek neděle jako tolikrát již znovu pociťovaný.
Tohoto dne zvláště se Bohem opovrhuje, a právě proto 
zvláště tohoto dne pociťujeme naši samotu.

26. — Dočtena Svatá Lydvina. Život světcův, důkladně
prostudovaný příběh některého svátého měl by býti dobro
diním pro duši, měl by vzbúditi radost, nadšení pro Boha. 
Tento neposkytuje leda omrzelost a nechuť

Ahl že nejsem i já sloupem Církve svého stavu, sloupem 
stříbrnými

28. — Soudní příkaz na zaplacení s hrazením útrat
vymahatelových. Takové věci se střídají s Bulletiny Velké 
Armády.

Dovídám se, že mrzký odpadlík Combes, karabáčník 
kongregaci, prohlásil nevysvětlitelně sněmovně, ani nevím 
jaké spiritualistní city nebo hlediska, jež vyvolaly ihned
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bouři mezi zběsilými sektáři, kteří ho poctili svou důvěrou. 
Hodlá i tento státí se sloupem Církve? Sloupem z hovna!

Četba Huysmansova tolik mne zmořila, že opět beru 
Thiersa. Lützen. Velkolepé přestalo od Moskvy. R. 1813.,
1814. a 1815. studí nás z těch tří nebo čtyř set tisíc mrtvol 
hrdinných vojínů, nesmyslně obětovaných v Rusku a ve 
Španělsku, jež bylo třeba nahraditi dítkami. Nezdá se, že 
by se byl kdy Napoleon z toho kál.

29. — Budešín. Hořkost této historie jest v souladu s mým
nesmírným smutkem. Večerní modlitba v kostele, říkaná fran
couzský vikářem, jenž mluví nosem. Tato zůmyslnost, tato 
schválnost ve všech farnostech, říkati umíněně francouzský mo
dlitby, které každý umí latinsky, zdá se mi prostě ďábelskou.

30. — Jistý přítel mluvil se mnou o mé chudobě. —
Dejž to Bůh, řekl jsem mu, bych byl chudý! Byl bych pak 
společníkem klanějících se pastýřů. Já však jsem nuzný, na
prosto nuzný, žijící zázrakem, dělající dluhy a spoléhající 
při tom na Boha, že je zaplatí, jedním slovem konající to, 
co počestní lidé by pojmenovali podváděním, zneužíváním 
důvěry — v Boha. A to trvá léta, a svět o tom nemá ani 
potuchy, a nedostal jsem se ještě do chládku . . .

31. — Očekávaje, jak se zdaří, co jsem s ošklivostí
podnikl, vleku se za Thiersem vlekem zoufalce ... Na večer 
se mi dostává ujištění, že smím si oddychnout] na dva na 
tři dny. Potom Bůh se snad rozpoutá.

Znám jistého bídného člověka, který pro peníze trýzní 
se božskými mukami a který snad zemře ve dvaceti čtyřech 
hodinách, všecko jedem napustiv a zkaziv.



ÚNOR

1. — Co nás rmoutí nejvíce, toť posloupnost, zákon
Času. Jsouce podobnostmi Boha, účastníky božské Podstaty, 
sami Bohové, potřebujeme vidětí vše, cítití vše soudobně. 
Pád nastal, když jsme vypadli z Věčnosti.

3. — Klášter Svatého Josefa. — Kurs zdvořilosti a sluš
ných způsobů. Veronika nám praví, že dostala takovéto po
učení: — Když někdo kýchne, ať se mu neříká: Pozdrav 
Bůh! To bylo dobré druhdy. Dnes se to již neříká!!! Třeba 
říci: „Noha!“ nebo „Tvoje huba!“?

5. — Hle, čeho mi poskytla Johanka:

„Celý národ židovský povstane, by konal vzlykaje Kří
žovou Cestu. Jeho nepřátelé budou se naň vrhati při každém 
zastaveni, by ho řezali a drtili tam, kde on pokořoval Ježíše.“

6. — Článek nevydaný:
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VÁNOČNÍ MYSTERIUM |
i ;:

Právě jsem přečetl ráz na ráz Kathedrálu a Svatou Lyd- 
vinu od Huysmansa. Jsem tím nadobro vysílen. Tato útrapná 
literatura, stále vyhlížející, jakoby byla vysoukávána na světlo 
jako tasemnice, s obezřetnostmi lékárníkovými, mne úplně zkru
šila. Žák Medanu, autor mnohých necudnústek, předcháze
jících jeho obrácení, z nichž jsem ho stěží vykřesal asi před 
čtrnácti lety, a který nejnověji Objevil Katolicismus, by se stal 
ihned jedním z jeho sloupů, zahrnoval mne v pětadvaceti 
tisících řádcích svými „vzácnými epithety“, tak pracně vyklu- 
čenými z rozličných slovníků, jen aby rozhlásil — o před
mětech, v nichž drobné děti jsou napořád doktory — třesky 
plesky a stoleté odhady.

Bylo to v této sklíčenosti, když mi dobrý listonoš přinesl 
Vánoční Mysterium od Jakuba Debouta. (Gabriel Beauchesne, 
éditeur, Paris.) Spěšně přiznávám se k prvnímu hnutí velmi 
nepřátelskému k této brožuře, v níž chtěl jsem viděti jeden : 
z oněch vražedných výmyslů popův, jimiž se ohlupuje mládež ' 
ve spolcích nebo ústavech katolických.

Brzy však změnil jsem své mínění. Tento Jakub Debout, 
— zřejmě pseudonym — nebyl neznámým pro mne. Četl 
jsem od něho román, jehož všech myšlenek jsem nemiloval, 
který však se mi jevil ušlechtilým a statného jazyka. Bylo 
třeba viděti.

Dříve, než pokročím do předu, jest mi upozorniti, že 
nemiluju formy divadelní ať kteréhokoliv způsobu. Soudím 
o ní, že jest antiliterární tak, až dlužno litovati na příklad,
že Shakespeare nezpracoval historii Anglie v básni epické ;
místo v dramatech. Dle morálky křesťanské myslím s Bossuetem,
který v tom následoval Otcův a Tradice, že divadlo jest pod
statně špatné, naprosto neobhajitelné. Vidno z toho, čeho
možno nadít! se ode mne, když běží o kterýkoliv kus, určený,
by byl hrán na scéně mladými lidmi, tak zvanými křesťan
skými. Zábava, za jejíž vynálezce považují se Jesuiti a jež se
skoro všude koná od té doby, co víra jest mrtva a pohřbena.
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I 
Ale domáhá-li se kus, o němž předem si myslíme, kdož ví, ] 
jaký jest, býti jedním z těch Mystérií, jak jim rozuměl stře- j 
dověk, oh! pak se nadobro rozjitřím. | ■

O jedné slavnosti, která se konala minulého roku v klá- ? 
Steře v Prasečím na Marně, bylo lze viděti ve způsobě mystéria j 
neodpustitelnou maškarádu o Josefu, prodaném bratry, kterou i 
hrály dcerky kramářů nebo kožených polštářů, z nichž jedna j 
byla nastrojena za patriarchu Jakuba a nepomyslitelně zaku- ! 
klena vousem 1 to se dálo v sousedství Svaté Svátosti u řeholnic, | 
které nemyslí o sobě, že jsou Bohu nepříjemný. |

Jiného dne v témže domě tytéž umělkyně nabízely neméně 2 
neslýchané divadlo Mučedníků Lyonských. Byl tam tentokrát j 
svátý Pothin, i on vousatý, s mitrou na hlavě a s berlou | 
v ruce, udíleje Svědkům Ježíše Krista biskupské požehnáni!!! | 
Síň se svíjela smíchem, když se tento velekněz objevil . . . t 
Opakuju, dálo se to v domě, kde jsou přesvědčeny, že věří | 
v Boha. Z

Zajisté že směšno těchto pletek postřehují i obchodníci I 
v drobném zboží hlavního města kantónu. Ále kdopak by í 
mohl mezi hovady obchodu, smrdutým a nejedlým krmným < 
dobytkem účtárenským míti tušení o dokonalé mrzkosti a sváto- í 
krádežné ošklivosti těchto maškarád? |

Zvláštní to, není-liž pravda? úvodní slova k článku o tomto j 
prostinkém Mystériu Vánočním, o němž jsem se rozhodl j 
mluviti. Jsem mu tím povinen, protože mne potěšilo v den | 
smutku. Po tom, co právě bylo řečeno, chvála, kterou bych j 
rád učinil, nezdá se velmi snadnou. Vždyť předně neuvažoval | 
jsem až dosud o ničem jiném než o všedních oslovinách, i 
a Mysterium Vánoční jest naopak věc dojemná a krásná. | 
Potom se přesvědčuju, seč jsem, že tento kus by nemohl j 
nikdy býti hrán podle přírody v žádné křesťanské škole nebo | 
křesťanském pensionátu. Vskutku, poněvadž tlupa herců obou | 
pohlaví jest nemožná v těchto místech, bylo by třeba nezbytně | 
buď děvčat, aby hrály svátého Josefa, Pastýře, krále Mágy, | 
buď jednoho chlapce, aby hrál Mariil — obludnosti nesne- i 
citelné. Zbývá podivuhodná pomůcka loutek. |
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Bůh chraň, abych zapoměl na Mysterium Narození od 
Maurice Bouchora v malém Loutkovém divadle galerie Vivienne 
v lednu 91, kde úlohy byly čteny za kulisami Janem Riche- 
pinem, Raoulem Ponchonem a dvěma jinými. Ano, pravé 
loutky, veliké jako dítky desetileté, přihroublé a chudé, jako 
vyřezávané postavy pokorných Kalvárií.

„Nic nepřekonává, psal jsem několik dní později, sladkosti 
této básně, v níž důležité úlohy hrají Vůl a Osel, když jim 
byl archanděl Gabriel přidělil lidský jazyk. Neskonale pokorný 
jásot těchto hovádek bez hříchu, která nanejvýš vědí, že Ježíš 
se co nevidět narodi, jest pronikavý jako světlo. Bahnitá duše 
divákova jest tím ztříbena a zjasněna. A hned potom padá 
déšť Lilii, velkých bledých lilií, skvoucích a mlčenlivých lilií 
nejčistšího Klaněni. Líbeznosti této chvíle nelze vylíčit!. Jakési 
fluidum usmíření a lásky, takřka eucharistické, line se zjevně 
z těchto lepenkových hovádek, milosrdných a prostinkých, která 
rozmlouvají svatě dojemným hlasem neviditelných předříkávačů.*

Mysterium Jakuba Debouta jest hodno těchto loutek a tof 
chvála nejvřelejší, nejhlubší. Kéž by se mu dostalo jednoho 
dne tohoto ztlumočení, jediného, kleré mu přísluší 1 Tato 
skromná báseň jest krásná formou, krásnější přízvukem, an 
její autor jest z těch oblud, které milují opravdu chudé, a jejž 
Chudý, všecek žhnoucí slávou, zamilovaně navštěvuje. Jest 
snad posledním nebo předposledním přítelem těchto chudých, 
čím dál. tím opovrženějších ve Společnosti, která co nevidět 
bude docela bez Boha.

Mnoho lidí, jež jeho Mysterium by rozplakalo, jest do
slova žrouty chudých. Známe anthropophagi! citlivců.

— Měl jsem hlad a nedali jste mi jíst!, řekne Soudce. — 
Odpusť, Pane, odpovědí mu, pouštěl! jsme krev chudému 
onoho dne, a upravovali jsme ho, aby ti dělal čest. Jen od 
tebe záviselo zúčastnit! se naší hostiny.

Jakub Debout oblibuje si jiný způsob četby Evangelia. 
Má způsob Svatých, který jest neodolatelný, a nemám, co 
bych lepšího, řekl ö této brožuře skoro dětinné, kteri mne 
silně dojala ...
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Krajně hořká četba Výpravy Saské, stránka pohrom. 
I Toto zříceni největšího z lidi jest nesnesitelno . . .

j Jsou dni, v nichž by se myslelo, že Bůh žhne zuřivosti 
j proti těm, kteří ho milují. Deus nosier ignis consumens est. 
I Hebr. XII, 29.

9. — Přečetl jsem o strašné bitvě u Wachau, u Lipska.
Vida bezcitný klid Napoleonův před těmito nesmírnými ja- 
tečnými řežemi, když se dály, i po nich, ba i jeho veselost 
někdy v nejděsnějšich katastrofách, a aspoň zdánlivě bez 
jakékoliv, výčitky svědomí na Svaté Heleně, vzpomněl jsem 
si na tuto rozrušující podrobnost, pravdivou nebo smyšlenou, 
zapsanou ani nevím v jakých pamětech. Lékař, vyšetřujíc! 
jednoho dne Napoleona, objevil, že tlukot jeho srdce jest 
naprosto neznatelný.

Jedna věc v Thiersovi sladce mi chutná. Jeho zuřivá 
a ustavičná nenávist k Bemadottovi.

11. — Dokončil jsem hroznou Výpravu Saskou. Napo-
' leon zatlačen na Rýn. Náramné křeče jeho mod. Jen v bitvě 
: u Lipska přišlo o život 120.000 lidi . . . Práč tato četba 

jest mi tak trapna? Slovo vlastenectví ve vzdálenosti jednoho 
století neznamená mnoho. Pravda, myslím, jest ta, že neberu 
účasti na silách zmařených — což jest s hlediska transcen
dentního jednou z forem nespravedlnosti, která nejvíce za
rmucuje.

R. 1814. Napoleon usiloval o to, by spasil Francii
s několika desítkami tisíců mužů, v nichž většinou byly dítky, 
ztrativ zbytečně ve Španělsku předně, potom v Rusku, na 
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konec v německých pevnostech skoro pět set tisíc vojáků 
nejlepších sborů, jakých kdy bylo na světě. Strážní andělé 
Francie jistě vzlykali.

Dověděl jsem se o narození malého lutheránka, čímž 
přibývá zase o duši pekelné prostřednosti, leda že by se 
stal zázrak. Sním s velkou sladkostí o muži Božím, o pro
roku obdařeném mocí Boha, který by stihl neplodností ná
rody kacířské — očekávaje jejich odpřisáhnutí neb jejich 
vyhubení . . . EGEO GLORIA DEI (Rom., III., 23):

12. — Otázka. Proč Bůh nepotřeboval nikoho k tomu,
aby stvořil svět? Jest velmi jisto, že Bůh stvořil svět zcela 
sám, svou vlastní Rukou, a na tohle se nemyslí dosti. Bůh

; neměl služebníků, aby na jeho místě stvořili všechny věci, 
i atd. Ale když chtěl „ napraví ti důstojnost lidské podstaty“, 
i jak se praví ve svátosti mše, nemohl se ani naroditi ani 
' zemříti zcela sám; nemohl, on všemohoucí, ani se poličko- 
' váti, ani si plivat! do tváře, ani se bičovati, ani sama sebe | 

ukřižovati. Bylo mu tuze třeba, by si dal sloužiti, a jedině j 

■ nejohavnější zběř bylo možno povolat!, aby tak spolupůsobila ;
: na Vykoupení. Nebyli by takto katané Ježíše Krista pravými I
: dělníky jedenácté hodiny?

13. — Začal jsem náramný XVIII. svazek Thiersa: 1814.
i Větve velikého stromu padají větev za větví. Jest to stále 
i táž trýzeň pro mne, jenž jsem tolik vrstevníkem lidi r. 1814. 
i Tento bídný historik, tento průpovídkový spravovač starých 
! deštníků, ukazuje mi přece tak veliké vědí Ohi ty obě řeči
! Napoleonovy, pivní Sboru zákonodárnému (str. 179) a druhá
• k Senátu (str. 182)1 Zvláště první!
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— Když jsem ponejprv potkala Leona Bloy a ptala se: I 
Kdo jest tento člověk? bylo mi odpověděno:'— Žebrák. ‘ 
Ucítila jsem tehdy, že takový byl osud. Za šest měsíců po | 
tom byli jsme svoji. JOHANKA. í

14. — Dnes ráno byla zde mše ke cti svátého Severina J
pro abbatibus, v níž se praví: Centuplum accipiet. K tomu j 

svátá Kateřina Sienská, kterou studujeme, tvrdí, že počet sto 
jest počtem Ducha Svatého. Na chvilku myslíme, že všechny 
věci božské burácejí kolem nás.

Jistý Jesuita mi tvrdí, že jsou světci v jeho řádě, světci 
soudobí, ale skrytí. Odpověcf: Možno skrýti požár?

15. — Namluvili mi, abych psal jakési Matce Mercédés,
vzdělané a mocné řeholnici, o níž se soudí, že jest schopna 
změniti můj život, kdyby chtěla, a o níž se mi mluví již měsíc. 
Napsal jsem této řeholnici list a sázím se o nevím co, že si 
ho ani nepovšimla. Mezi jiným takto jsem psal: „Rád bych 
dokončil své dílo. Žádám o to jako dítko zbožné žádá si, 
by mu bylo dovoleno dokončiti modlitbu před usnutím, i 
O to žádám a o nic jiného“.

Exsurge, quare obdormis, Domine? praví liturgie dneš
ního dne, v neděli první po Devítníku. Johanka mi připo
míná takovouto podivnou věc: R. 95. v onom příšerném j 
domě na Malém Montrouge, kde jsme byli tak nešťastni, Ve- | 

ronika, zotavujíc se ztěžka z nemoci, která ji div nezabila, | 
jak krátce po smrti jejího bratra Ondřeje, pravila jistého jitra | 
své matce, ukazujíc jí krucifiks: — Maminko, tak mu řekni, | 
aby se probudili Nuže, bylo to ráno v neděli první po | 
Devítníku. I
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16. — Počáteční geografie. Co jest Prasečí na Marně?
Jest to díra, plná červí havětě.

17. — List matky Marcédés jednomu z přátel, kteří mne
pohnuli k tomu, bych jí psal. „Cítí dokonale, že jest její po
vinností jednati, a chápe, že s člověkem takovým jako já 
dlužno jiti až na konec.“ Takové jsou její výrazy. Zřejmý 
slib, neklamu-li se.

Thiers. Přišed k Montmirailu, souběžně čtu znovu Hen
ryho Houssayea. Člověka unavuje, přechází-li ustavičně od 
živého' slova k slovu mrtvému, od Lucifera k výrobci svíček I

18. — Začal jsem Poslední Sloupy Církve. Jest čas, aby
se řekla pravda. Trochu příliš posmívají se Ježíši Kristu.

19. — Mluvil jsem o Bossuetovi s jistým knězem přítelem.
Namítáme tohoto velikého biskupa Fenelonovi, který chtěl, 
aby duchovní vůdce dával kajicnikovi své vlastní city nebo 
myšlenky, místo aby se omezil na to, jak ho nastřažiti proti 
úchylkám a sběhnutím s pravého směru. Srozumitelněji se 
vyjadřuju, upozorňuje, že vůdci duchovnímu dlužno býti 
taktikem a nikoliv stratégem, poněvadž tato úloha přísluší 
Duchu Svatému. Při tom vyslovujú myšlenku, tak starou 
u mne, že smrt Boha, pro tak málo, jak vidíme po devate
nácti stoletích, jest nesnesitelná rozumu, což můj rozpravčí,
zdá se, neomezeně schvaluje. Souhlasí, že přísluha knězova
v naší společnosti, vydané démonovi bezbožnosti nebo démo
novi hlouposti, jest skoro napořád mama, jen aby člověk
při tom upadal do krajní 'trúchlivosti. Mluvíme také o někte
rých pitomých pobožnostech, plemenících se od nějaké doby,
pa příklad o pobožnosti k svátému Ekspediiovi, aby se vy

\
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mohlo rychlého vyslyšení! Tento svátý mučedník, jehož jsouc
nost zdá se nejistou, zobrazuje se s křižem, na němž se čte: 
Hodie (dnes) a šlapajícího nohama havrana, který křičí: Crasl 
(zítra). Tropí se kolem této výminečně směšné pobožnosti 
důležitý obchod s medailkaml, obrazy, sochami, atd.

20. — Duše, kterou Bůh obléhá s veškerou svou mocí!
Představte si něco krásnějšího!

21. — Poslední Sloupové, kapitola o Huysmansovi. Čím
více ho pozoruju, tím více opovrhujú ssedlým a tak pro
spěšným katolicismem tohoto důvěrníka slovníků.

23. — Masopustní pondělek. Dvěma kněžím, kteří si
vzpomínají na Umučení Ježíše Krista:

Drazí přátelé, Využívám těchto dní, v nichž Ježíš jest 
tak zvláště trýzněn, a snažně prosím vás, abyste si na mne 
vzpomenuli před jeho vystaveným Tělem. Víte o naději, která 
mi byla dána. Zdá se mi, že jsem poněkud nešťastnější než 
před tím, z bázně před novým zklamáním po tolika jiných. 
Potom ty dlouhé odklady. Třeba vytrpěli muku čtvrcením 
kolem od ospalých katanů v lethargické samotě, aby se zvě
dělo, co bolesti mohou způsobili odklady, a zvláště odklady 
neznámé, nešťastníkovi, který by potřeboval, aby se mu ihned 
pomohlo, neb aby byl ihned odbyt. Ah! dobrodiní nestačí. 
Třeba, aby nepřišlo příliš pozdě, a jest se obávati, aby, byvši 
žádáno v mukách, na konec neztratilo své chutnosti a své pů
sobivosti. Snad tato poznámka nebude vhodná při této věci, 
ale jsem tím přece posedlý. Víte, co říkal často můj starý 
přítel Arnošt Hello, který tolik trpěl žádostí a modlitbou nevy
slyšenou: — Člověk by rád viděl ruku Boží, a jen hbitost 
tuto Ruku ukazuje.

Znáte naše roztomilé dítky. Představíte si něco drásavěj- 
šího než když slyšíte, jak tato maličká nevinná mučeůátka 
prosí nás o to, co jest jim nezbytno aneb velmi užitečno,
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a čeho nemůžeme jim dáti. Zakusili jsme již této nesmírné 
strasti, která hrozí, že se zase vrátí. A k tomu vše ostatní, 
o čem dobře víte. Staří a noví věřitelové, netrpěliví věřitelově
štěkající, denní sháňka po živobytí, a pro spisovatele, pohří
ženého do takového pekla, by se usebral, by se zotavil do
statečně. Kde jest galejník, který by si přál podobného života,
a kterak bych jej mohl snášeti, kdybych neměl pokaždé ráno
Tělo Našeho Spasitele ukřižovaného? Dnes ráno pocítil jsem
první závan jara, tak líbezný, a toto polaskání proniklo mne
melancholii. Mysl moje obírala se praskrovným domkem se
zahradou, kde by mohly moje ubohé dcerušky běhati a hrátl
si, zatim co bych pracoval v pokoji. Všechno to ve vašem
sousedství, ó moji drazí přátelé! A zároveň pravil jsem si,
že to bylo marným a bolestným snem, že tyto věci, přece
snadné, nejsou pro mne. Potěšte mne, dovedete-li, ale zvláště
modlete se za mne, modlete se jako Knížata Krve Boží, jimiž
máte čest býti . . .

P.-S. — Pracuji, seč jsem, na Posledních Sloupech Církve, 
knize, které nikdo kromě mne nezamýšlí napsati, a která 
úspěchem apoštolů kramářského zboží stává se den ze dne 
potřebnější.

24. — Úterý masopustní. Johanka vracejíc se z kostela: —
Připomínajíc Ježíši naši krajní nouzi, pravila jsem mu: Dej j 
mi, co jest ve tvé Ruce, otevři svou Ruku. Tu otevřel SVOU j 
RUKU, i spatřila jsem, že jest probodena! |

Nenašel jsem nic krásnějšího u žádného mystického spi- i 

sovatele.
1814. Thiers a Houssaye. Tato historie jest mi rozhodně I 

agónií. Od začátku až na konec jen a jen chyby a zločiny. | 
j Augereau, Marmont, Ney, Soult, ba i Napoleon, který nemyslí | 
Ínež na Paříž, místo aby šel rozhodně na svá místa a by j 

odvolal strašné posádky z Antverp a Hamburku, čímž by se j 

ľ .. .-..ľ-*-..-. ..r r~ *r* ľ r-r r-.-, r-.-.. « ľ.
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: ocitl v čele 150.000 mužů dobrých sborů; kde kdo se klame 
i nebo ochabuje hrozným způsobem, a zbídačelá Francie jest 
I požírána. Napoleon, běda! který měl jednati jako básník, 
i krkolomně, a který by byl takto vše zachránil, jakoby byl 

otupen buržoasní žádosti panovati stůj co stůj, panovati byl 
; jen Paříži, místo panovati nad světem, říkaje si, že od ny- 
! nějška hlavni čtvrť Napoleonova bude hlavním městem Francie.
I 28. — Žádné odpovědi Matky Mercédés. Jest prý příliš
j pracemi zabrána. Až Bůh přijde, budou jistě jeho služebníci 
j příliš pracemi zabráni, aby ho přijali. In propria venit . . . 
| Ví, kdo jsem, tato žena, která jakoby chtěla nedati mi leč 
! naději, a která snad ještě nepohnula prstem, aby mi přišla

! na pomoc? Jest přece uvědoměna, a jeji nedbalost jistě že
nepřitáhne příliš hojného požehnání na jeji dobré skutky.
Ale pokuste se vpraviti do hlavy af cokoliv řeholnici, která
myslí, že něco dělá!



BŘEZEN

1. — Jindy, jest tomu vlče než dvacet let, když jsem
ještě nepsal, na tento první den březnový čekal jsem s lásky
plnou netrpělivosti. Jen při pomyšleni na to moje staré srdce 
se třese. Od té doby byl jsem tak krůtě opuštěn Tím, kte
rého jmenuji „Strážcem Pokladu nebes“, a který byl první 
z těch, kteří mne opustili, nejnemilosrdnějšl, takže celá tato 
sláva mé minulosti rozpadá se v trosky, i cítím jakési bolestné 
rozrušení, vida přicházet), jako už tolikrát, děsný měsíc tohoto 
Patriarchy odstrašujícího, jemuž jsem vše daí, co člověk může 
dáti, aniž se mi dostalo něčeho jiného než muk.

Ta Matka Mercédésl Od prvního dne spoléhal jsem na 
ni jako se spoléhá na člověka Čeká snad, až zemru, a pak 
něco udělá. Snad by se podivila, kdyby se ji řeklo, že přátelé, 
kteří za mne u ni prosili, čest největší ji prokazují. . . Achl 
ti moderní katolíci a jejich proklaté dobré skutky 1
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. . . Ježíš přendává svůj' Kříž se svých ramenou na naše 
ramena a s našich ramen na svá ramena, takže pláčeme 
pořád bolesti nebo soucitem.

2. — Kapitulace Paříže. Podivuhodná stálost Napoleonova.
Jeho nekonečná povýšenost nad všechny vrstevníky, v nichž 
vidím ustavičnou luzu, odpoutanou proti dítkám Jupiterovým.

3. — Komusi, j'enž mi poslal směšný obraz:

Svatá Monika od Aryho Scheffera jest docela hodna tohoto 
malíře. Jest to plátno protestantské a sentimentální, což nazývám 
malbou Záchodů. Vaše nejistota v tom dokazuje, že jste mne 
nikdy nečti.

4. — Když čekám peníze, přicházejí mi obyčejně věci
takovéto: Listinka, abych předplatil Novou Revue Egyptskou, 
list zasvěcený „intelektuálnímu a uměleckému povznešenl obe
censtva egyptského“. Zdá se mi, že pořadatel, jménem Braun, 
který mluví o svém „apoštolátě“, má hrdou prdelku.

Praví se mi, že prodlévání Matky Mercédés lze vysvětliti 
nesmírným návalem jejích záležitostí. Organisuje dobročinné 
prodeje a jiná prasáctva téže jakosti. Snad i ona pracuje na 
povznešení obecenstva egyptského.

5. — „Obětuju se ti, Maria, prose tě, bys mne obětovala
Ježíšovi, aby on mně se obětoval“. JOHANKA.

7. — Plakati, tof žiti. Výročí krutého dne v Rendeba- 
nenu. (Viz Aidy denník, 7. března 1900).

8. — Dostal jsem Oblata Huysmansova, který právě
vyšel. K této nové knize o 448 stranách jest připojena stránka 
reklamy pro každou knihu předešlou. Předpokládám, že 
Huysmaris jest jejich autorem. Při Svaté Lydvlné praví se,
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že jest největším křesťanským spisovatelem, od mnoha věků. 
Tof zřejmě jeho mínění. Kdo ví? Možná snad, že k němu 
s úctou chodí na radu osobnost, která má ve své ruce 
chléb mé ženy a mých dítek.

Při mši děkan ohlašuje na třetí hodinu Te Deum ke cti 
pětadvacetileté výročnice korunování Lva XIII. Jen bych rád 
věděl, zda toto Te Deum bude míti ohlas v nebi. Řečník 
nás uvědomuje, že jest dlužno chválili Boha za dlouhost tak 
slavného pontifikátu — a jak slavného! Kdo by dovedl to 
povědítiř — a žádati za jeho prodloužení do neurčitá. Spíše 
bych myslil, že jest naléhavo žádati opaku.

11. — Sen. Viděl jsem se vojákem, ani nevím v jaké
válce, ale odloučen od svého pluku, osamocen, a odhodlán 
prodati svůj život velmi draho, neboť byla to jakási válka 
ďábelská a bez slitováni. Když se nepřítel objevil, bil jsem se 
s úporností nadlidskou. Mnoho nepřátel povraždiv, byl jsem 
zavřen do vězení, očekávaje smrt, nevím jakou strašlivou 
smrt Ale odporoučel jsem se Marii. Ihned bylo mi možno 
uniknout! bez nejmenšího úsilí, otevřel jsem dvéře s krajní 
snadnosti a navrátil jsem se bosky, s duší v slastech koupanou.

Opakuji mi, že se šlo na Matku Mercédés ve chvíli 
velmi špatnou. Pochybujú o tom. Kdyby měla atom svatosti, 
byla by si řekla, že jsem ji byl poslán, snad, bych ji zachránil, 
a všechno by pro mne opustila. Nejsouc světici, neutrousí 
pro mne ani stébla, tof velmi podobno pravdě.

12. — Ptám se Marie, zda jest — i Ona — zabavena
dobrými skutky, které ji bráni vyslyšeti mne, osvoboditi mne, 
jak ji prosim se slzami tolik let.
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14. — Mercédés, viděná jistým přítelem, který se hrdinně
na to vydal. Přijat jest od ni jako dotěra a nedostává než 
dvě kvapná slova, která dokazuji, že jsem velmi špatně po
chodil. Zůstavuju tuto farizejku Tomu, který neodpouští.

Takovéto jsou moje myšlenky o Fontainebleau. Když 
Ney, Oudinot a ostatní jali se předpisovat! Napoleonovi, 
mfti ho nestoudně k tomu, by se zřekl, přes dobrou vůli 
a naprostou oddannost své armády; jaké divadlo neslýchané, 
jaká zázračná rána, kdyby byl velikán, povolav svou gardu, dal 
pochytat! a ihned postřílet] půl tuctu svých maršálků 1 Jaký 
strašlivý účinek na jeho staré vojáky, kteří nemluvili leč o zrádě! 
Jaký nepokoj pro cara a jeho prostředni spojencel Jaký 
možný návrat štěstí!

16. — Jakési kázání o Johance d’Arc, jejíž Pře Beatifi- 
kačni co nevidět bude rozsouzena. Vznešené a skvělé věd 
bylo by říd o Johance d’Arc, ale nikdo se toho neodvažuje, 
a ostatně, kdo by to dovedl poslouchati? Johanka d’Arc 
předobrazuje Ducha Svatého, jako Krištof Kolumbus, ale způ
sobem určitějším, protože jest ženou; co nepochopitelnějšího 
sentimentalistům, kteří ji hanobi svým obdivem? Pracovav 
druhdy, a jak mamě! na Při Krištofa Kolumba, přiznávám 
se, že jsem bez nadšeni pro tuto při, která nezajímá Kongre- 
gad Ritů leda proto, že jest to věc zlata. Kromě věžových 
panceřníků není nic tak drahého jako procesy beatifikačnl.

17. — Jiná řeč o Johance d’Arc od abbého Galetta,
kněze peněžníka, který sype mše jako z rukávu, a-Jehož 
jsem již jmenoval. Odvar z . obecných rčení.

\
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18. — Thiers. S hnusem četl jsem první Restauraci.
Všichni tito maršálkové, generálové a úřednici, kteří dostali 
vše od Napoleona a kteři se plazi u nohou prasete, postave
ného na jeho místo I

19. — Učitelka Veroničina pravila v těchto dnech ma
lým kramářkám své třídy, že bezpochyby bylo by dobře 
zavírati v neděli, ale že se nedopouští žádného zla, kdo za
vírá až v poledne. Hle řeholnice, které si pěkně tropí smích 
z La Saletty! Uvidí, co jim to přinese. Sněmovna odhlasovala 
včera uzavření všech vyučujících kongregací.

20. — Hned dva lakomí kněží na tuto farnost, takovou díru)

21. — Modlím se jako raněný, který žádá piti na své
nepřítomné matce.

22. — Stará již nesnadnost: Non sumus ancillae filli,
praví svátý Pavel Ecce ancilla Domini, praví Maria. Vše, co 
nalézám, tof to, že Maria by byla ancilla až do příští Para- 
kletova, a svobodná hned po tom. To, rozumí se, jest pro 
eksegety ryzí. Ale přes to myslím, že to není příliš silné.

— Maria Immaculata Conceptio, quae sursum es Jeru
salem, mater nostra, da nobis laetitiam tuam HODIE.

Řeč Postního kazatele o Lásce Boží. Tento kazatel, který 
přišel z daleka, jak se domýšlím, jest výminečně knězem 
a ne natahovacím strojem, kněz jaksi živý a jakoby měl 
smysl pro chudé, což se velmi nelibí. Slabě dnes inspirován, 
jen lásku Boží na dosah kupcových a manželek úřednických 
nám nabízí. Řekli byste: robota Chvilku mluvil i o Lásce 
k Bohu, již možno sloučiti s obchodem. Zdi na štěstí ne
couvly ... Tu jsem již neposlouchal než svůj sen. Sen
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o knize, která by byla řadou kázáni na každé Evangelium j
postní, ale kázáni drobným buržoům, a strašlivá, v nichž i
tato chátra byla by praskána jako psi. Pôstni kázáni nadobro
neupotřebitelná, bez pochyby, v nichž by však kazatelé
dobré vůle našli snad některé idee. Sousedství bylo mi ne
obyčejně nápomocno, neboť zakoušel jsem pocitu, jakobych
byl obklopen nečistými zvířaty. Schátralost kazatelů vzrostla
již až na tolik, že se neodvažují již říci pravdy: „Vy ostatní ■
bezbožníci, vy ostatní pokrytci“, atd. „Moji drazí bratří a sestry,
my jsme všichni mrtvi a smrdíme odstrašivě“, atd., atd.. Roz
hodně nechybělo by zajímavosti Velkému Cyklu Postních
Kázání Otce Marchenoira.

Na jednom místě kazatel připomenul slovo silné: »Qui i 
non odit patrem suum, atd.“, v patách za ním navazuje vý- l 
klad seminární, zatím co by bylo bývalo tak snadno osvětliti je 
tekstem svátého Jana: » Vos ex patře diabolo estis.* Jaká bidal

Jest na prahu Kostela, nezúčastňuje se nikdy žádné 
bohoslužby, zbídačelý člověk, jemuž domácí pán dal právě 
odnésti dvéře a okno, že nemohl zaplatiti dluh několika franků. 
Rozum! se, že tento domácí pán jest bohat Jest to zablječ 
chudých velmi letitý, který snad zítra zemře. Myslím, že 
děkan mu svěří klíč Ráje. Dlužno, aby domácí páni jedli! 
vysvětlila nám jistá geniální prodavačka. Zkrácenina jakékoliv 
lidské moudrosti.

23. — Bude mi někdy dopřáno napsati o Napoleonovi
knihu, o které jsem často snil? Stěží, neboť olej mé lampy 
jest již skoro vyčerpán. A jest mi mnohé jiné knihy vytvořiti. 
Zdá se mi však, že jsem nabyl jistého světla o tomto Před
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chůdci a to dávno již. Ale dlužno napřed, abych byl vysvo
bozen ze svého nynějšího žaláře, a nikdy se mi nezdálo vě
zení tak silně zamčeno.

24. — Návštěva jistého špindíry, roznášeče soudních
donucení, nesoucího mi příkaz, který není ani od Boha, ani 
od Církve. 1 fr 60 za papír na vytření.

25. — Zvěstování. Hle, brzy dva tidce let, co krvácíš
pro mne, ó Ježíši 1 a Krev tvoje crčky po mně celém se 
řine. Popatř na mne a měj slitování se sebou.

Dnešní ferie (4. po Laetare) jest sladkosti nevystihlé. VI- 
disti eum et qui loquitur tecum ipse est. Viděti Ježíše! Mluviti 
s ním, můj Božel Ten slepý od narození, tof zřejmě já . . .

26. — Johanka zhlédla včera v kostele jistou starou
paní, o níž věděla, že jest nemocna. Dnes ráno dovídá se 
o smrti této osoby, která nemohla býti v kostele včera, ba
ani předevčírem, poněvadž tehdy byla mrtva nebo na sot- 
nách. To tedy duše žádá na ní modliteb. Často mi přišlo
na mysl, že mnoho lidí, které spatřujeme sem a tam, jsou 
opravdu mrtvými, mrtvými, kteří vydechuji zápach jámy, kteří 
mají obyčeje mrtvoly. Kolik jich jest živých v Ministerstvu nebo 
v Parlamentě? Nejméně všímanou závadou všeobecného vo
lebního práva jest dohánění zahnívajících občanů k tomu, 
by vyšil ze svých hrobů bud volití nebo býti volenu. Pre
sident Republiky jest nejspíše mrcha.

Četl jsem vášnivě Návrat s ostrova Elby, v Thiersovi, 
bolestný pokus napraviti nenapravitelné, jedinečnou báseň 
v historii světové. Povšimnu! jsem si, že Napoleon, postu
puje na Grenoble a nikterak jist až do té chvíle svým
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‘ úspěchem, šel Corpsem na úpatí La Saletty. Bylo by třeba 
i zde něco pověděti.
< 27. — Svatá Matka Mercéděs dále mlčí. Kdosi, jenž ji
j zná, poučuje mne, že jest spojena s Bohem způsobem, který 

I jí nedovoluje mysliti na luzu.
I 28. — Jistý přítel, jemuž mnoho nepřátel přisvědčí, píše
I mi, že moje utrpení dlužno vysvětlovali Spravedlnosti Boha, 
j který mne trestá za mou zlobu. K Posledním Sloupům Církve, 

nebof ví, že mám úmysl vydatí toto dílo, želí tento přítel, že 
jsem stále týž „mladý člověk“, prudký a neschopný odpuštění, 
který nemohl sestámouti od Zoufalce.

29. — Náš kazatel, který příliš improvisuje, mluvě o ro
dině a rozvodu, zabředl do věty, v níž žena plnila povin
nosti ... V tom, zpozorovav, že jen tak tak že neřekl 
slovo málo vhodné, zastavil se na několik vteřin a na konec 
vrhl se na slovo, jež se mu prvně namanulo. A tu plnila 
žena povinností rolnické!. . . Poslouchaje ho, snil jsem 
o jiném strašném kazateli, který by byl jaksi prorokem, a jenž
by hlásal rozvod Ježíše Krista a jeho Církve. Ale kdo by do
vedl pochopiti?

30. — Na zemi vidíme Neviditelno Viditelném. Po smrtí
spatříme Viditelno Neviditelnem. JOHANKA.

31. — Paříž se mi stává nesnesitelnou. Když jest tady
člověk bez přátel, a když vzdali jsme se života smyslného, 
není co dělatí uprostřed bicyklů, automobilů, elektrických 
tramvají, v ulicích všude rozkopaných nebo zatarasených, pro 
práce městské dráhy. Kam se podělo to rozmilé město před 
čtyřiceti lety?
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2. — Nejopatmějši zmínka o modlitbě za mrtvé bez
jakéhokoliv pokusu apoštolátu stačí, by se vzbudilo nejživější 
rozhořčení u Iutheránských protestantů. Právě jsme toho, jako 
už tolikrát, zkusili. Tento úkon jest v jejich očích neobhajitelné 
rouhání. Opravdu, kdyžtě všichni lutheráni bez výjimky ne
opouštějí tento svět, než aby vstoupili hned potom do Ráje, 
jaká nestydatost věřiti, že by potřebovali pomoci, by tam 
vnikli I Zpozoroval jsem často krutost, utajenou pod líčenou 
laskavosti těchto heretiků.

3. — Henrymu Houssayeovi:

Budete tak dobrý a dáte mi posiati svým vydavatelem oba 
uveřejněné svazky 1815, jichž mi nezbytno pro práci histo
rické eksegese o Napoleonovi, podniknuté již před mnoha 
roky? Přečet dvakrát a velmi pozorně 1814, vidím ve vás 
nejvýbomějšího historika tohoto Člověka, jedinečného, jehož 
místo, to vlastní jeho místo v Řádě neviditelném, rád bych
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ukázal. Nuže, mám čest býti chudým a čest větší žebrati. 
Znáte-li mé jméno, což velmi nejisto, nejspíše je víte toliko 
skrze mé nepřátele, slušný to a hrdý zástup, o jehož sčítání 
jsem se nikdy nepokusil. To mi dodává odvahy. Račte . . .

4. — S velkou námahou napsal jsem — při Huysman- 
sovi — několik řádek o způsobu, jak patřili na dějiny svá
tých. Náramná nesnadnost upoutati na to pozornost vzdě
lanců.. A s obtížemi ještě většími rozeznati nebo spozorovali 
lze takového Huysmansa v sousedství svaté Lydviny.

Porada u svátého Augustina o vzkříšeni Lazarově v jeho 
Pojednání o svátém Janu, abych se ubezpečil jeho autoritou 

i proti Huysmansovi, jenž mluvil směšně o tomto zázraku. 
; Nenalézám ničeho. Pořád jen mravoučná eksegese jako ve 

většině Otců. Ta druhá eksegese nespatřuje se leda u něko
lika vidoucích a to ještě tak slabě I . . . Tuto vědu, takovou, 

! jak jsem ji pojal nebo vynalezl, vycházeje odtud, že Písmo —
1 totiž Vulgata — není leč Autobiografií božskou, možno

a dlužno vyjádřiti slovem 1LLUMINACE; v místech těch na
loďuje veškerenstvo nauk theologických a mystických.

Thiers. Akt příštipkářský. Smutek a bída. Úpadek nej
většího z lidi, an se věší na Benjamina Constanta, by si ještě 
popanoval, místo aby zmizel hrdě s tímto: Říše světová 
nebo nicl

6. — Pondělek svátého Týdne. Náš kazatel, který ne
hanbí se milovati opravdu chudé a jenž na konec to draze 

! zaplatí, mluvil dnes ráno o Svaté Rodině, bloudíc! po Betlémě,
' a v krásném vzplanutí ukázal Spasitele, jak jest vysazen naroditi
■ se na ulici. Na neštěstí nepoužil toho na ráz, jak se slušelo,
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Í 1
í nejspíše proto, že na to nemyslil. — Která z vás, paní, nebyla | 
í by jednala jako ženy Betlémské? Což neměly tisíckrát pravdu, 
I když zapudily chudé a tuláky? atd. Ah! jaká krásná řeč, j 

» kdyby bylo dosti energie a určitosti, by se nenechalo těmto i
farisejkám žádných dveří, jimiž by prchly. Kdy přijde muž
Boží, jenž si poslouží Slovem jako kladivem?

Odpověď Henryho Houssaye. Praví, že mne zná z mých 
knih lépe než od mých nepřátel, i posílá mi 1815.

7. — Úterek svátého Týdne. Ave Rex Judaeorum Židů
odráží ozvěnou Ave gratia plena. Toto slovo ave tak plné 
tajemství, tento anagram Evy, mutans Evae nomen, jest takto 'i 
na počátku a na konci Spasení. Chtěl jsem o tom mluviti
s kazatelem, mysle, že tato idea by mu snad posloužila 
k jeho kázáni o Umučení. Nepotkal jsem ho. Byl bych 
k němu mluvil také o svátém Josefovi z Arimathie. Znal 
jsem jistého přepokorného kněze, který myslil, že by kněží 
dosáhli zvláštních milostí, kdyby se zbožně obraceli k to
muto světci, který byl první reponens hostiám super corporate, iI

8. — Četl jsem dnes večer v kavárně cosi jako povídku, |
v níž Richepin nápodobuje mizerně Ďábelské, jmenuje ostatně j 
ďAurevillyho. Tohle tedy jest celá šlépěj, zanechaná v du- | 
šleh ubohým velkým spisovatelem. Pořád Ďábelské! Doufám t 
pro sebe potěšlivějšího zavazadla na cestu. I

10. — Velký Pátek. Pokus, jak vysvětliti verš 15. v V. i
j kapitole svátého Matouše. Světlo jest Ježíš, a Měřice jest | 
j Zákon, míra. Jest třeba s Ježíšem na svícen, totiž na Křiž, | 
! kde jest mu svítiti bez míry, býti milovánu nad míru. j
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I
Naše Verůnka napsala s velkou jasnosti a výraznosti I 

sen, který se jí zdál. Viděla se, jak šla za Ježíšem a stala 1 
se svědkyni třetího pádu a pomoci, poskytnuté Šimonem > 
Kyrenským. „Zdálo se mi, že jsem byla pannou“, pravila i 
s líbeznou nevinnosti, chtějíc vyjádřit! jistý způsob svatosti. |

Dokončil jsem devatenáctý a předposlednísvazekThiersův. 1 
Dojem silný. Autor, tak často žalostný, zdůrazňuje zrovna : 
jakoby měl duši, truchlivost Napoleonovu, jenž padl s ta- | 
kové výše. Strana 628 se mi jevila krásnou. Z Porto-Ferrajo i 
do Paříže vítězosláva, protože měl před sebou chyby Bouř- 1 

bonů. Ale v Paříži již nesnadnosti, hořkost, temné před- í 
tuchy, protože tehdy se ocitl před vlastními chybami. :•

13. — Setkal jsem se s obětí paní Frusquinové, oné
směšné domácí paní, jež mne poctila tak slastnou návštěvou 
10. června 1901. Nešťastný nájemník mi vypravuje, do ja
kých pěkných rozpaků vehnala ho tato vlastnice nemovitostí,
snažíc se udržeti jej ve svém domě, z něhož rozhodl se
utéci, a nepokoušejíc se ani, by mu skryla chatrné motouzy, !
jimiž jej hodlá spoutati. Tato osobnost, na štěstí odolá- i
telná, navštěvuje v Paříži kursy choulostivé měkké literatury, ‘
chrchlané v Sorboně vynikajícím blbcem, který se jmenuje j
Ďeschamps. Měl jsem přítele v naturalistní hnojůvce, který í
by to byl nazval: „srkati u okapu splaškových koryt“. Chodi 
prý tam pravidelně s dvěma dcerami žirafami, nejškaredějšími 
to kreatúrami, nejhloupěji škaredými —, jak jen možno spatřiti. 
Nevědouc, že jest sama nuzačkou až k pláči, přála by si, 
aby se chudí honili do práce šlehy bičů, a by se topili ve 
stoce jako otrávené krysy ti, z nichž nelze již ničeho vy-
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| ždímati. Tato žačka Oastonova jest jinak pobožnou křesťankou 
I a nejspíše i Dámou Prozřetelnosti, láskového družstva pod 
; ochranou našeho děkana.

16. — List Generála Chartreuxského našf potvoře,
prvnímu ministru, jehož obesllá před soud Boži:

... Tam konec šantážím, konec řečnickým prskavkám, 
konec effektům tribuny, i manévrům parlamentním; konec fa
lešným dokumentům, i povolné většině; ale soudce pokojný, 
spravedlivý a mocný, a rozsudek bez odvolání, proti němuž 
ani vy, ani já nebudeme se moci vzepřiti! Na brzkou shle
danou, pane Presidente ministerské Rady. Nejsem již mlád, 
a vy máte jednu nohu v hrobě. Připravte se, nebof konfron
tace, kterou vám oznamuju, schraňuje vám neočekávaných 
dojmů . . .

17. — Jakýsi Schwarz, vydavatel a pořadatel časopisu
Assiette au Beurre, žádá mne o spolupracovnictví. Proč by 
ne? Leon Bloy v Talíři na Máslo!1)

Waterloo. Až budu psáti o Napoleonovi, vyslovím svou 
podivnou úzkost pokaždé, když jest řeč o Waterloo, af od 
kohokoliv, a jak jest mi na věky nemožno, bych svolil 
k této pohromě. Jsou chyby nebo zločiny Napoleonovy, ano. 
Ale jest mnohem něco jiného, a cítím, že nikdy, v žádný 
den, tak náramné nespravedlnosti nebylo spácháno.

21. — Článek, odevzdaný dnes Schwarzovi (a uveřej
něný v Assiette au Beurre, 16. května, pod tímto titulem: 
Žurnalisti.)

’) Ľ Assiette au Beurre znamená česky Talíř ha Máslo.
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ARISTOKRACIE KUREVNÍKÚ I
; í

Osobnosti neobyčejně obeznalé přicházejí mne znepo- 1
kojovat do špindírského kantónu, by se mne ptaly, co }
myslím o Žurnalismu. Již jsem to často řekl a často na- [ 
psal. Ba dobyl jsem si tím i hezké pověsti a, odvážím-li se j 
tak říci, i radostného živobytí. „Duch francouzský, psal jsem 
r. 85. v prvním čísle mého nešťastného Kůlu, který trval tak
málo dní- duch francouzský na tomto konci století připomíná | 
nepřemožitelně odstrašující Mrchu Baudelairovu, a žurnalisti j 
jsou její červí havětí. Nespočetní hemži se a tísni na této ? 
mrtvolé bez hrobu a urychlují její hnilobu, která div vesmír j
neotráví.“ j

Tento obraz, přiléhavý až řve, přemílal jsem dvacet let, * 
den ze dne věrněji a věrněji, a s hořkosti, která nepřestala í 
se zvětšovat!, až se stala čímsi, co jest beze jména.

Žena bystrého ducha — proč bych ji nejmenoval? — 
Marie Krysiňska, pravila mi před nedávném, že vidí ve mne 
člověka, který se nejvíc bavil, chtějíc vyjádřiti, že si nevzpo- : 
miná na žádného knížete, který by si byl tolik půjčil svých 
vrstevníku. — Zaplatil jste si to, dodala, toť jisto, ale jak jste 
si pochutnal! Měla pravdu, pochutnal jsem si, div jsem z toho 
nepošel, doslovně. - -

Na neštěstí počíná se to opotřebovávali. Žurnalisti svou 
zvrhlosti tak se odcizili jakémukoliv citu cti, že jest od ny
nějška naprosto nemožno, vpraviti jim do kotrb, že se z nich 
vrhne, a byvše vyvrhnuti, zase jsou zuřivě polykáni, by zad
kem byli vypouštěni. Sebranka ta uvázla na tom patře hanby, 
kde svědomí již nerozeznává, co to jest býti čmudlíkem 
a špindírkou.

Ah! vím dobře, že se již příliš neleskl tento hezounký 
svět před třiceti nebo čtyřiceti lety, totiž před Afferou Drcyfu- 
sovou, před Panamou a Boutangerem, před válkou francouzsko- 
německou, ale přes to bylo tehdy čím a jak se zneuctiti. 
Bylo možno ještě státi se bzdinou a zvrhnouti se na luzu. 
Dnes toť přímo opak. Tím lépe, vede-li nás to k žádoucímu
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1 ztroskotání konce. Jest jasno, že v den, kdy nebude již jak 

vykonati dobrý čin nebo dílo umělecké, aniž bychom se ne
vydali v nebezpečí galejí, nebo aspoň na pranýř, svět bude 
spravován žurnalisty, a že Potopa Lejna co nevidět začne, 

j Jsou chvíle, kdy se mi zdá, že již v tom jsme.
Jest však přece nesnadno přijmouti, že by tomu tak bylo! 

i Když jest člověk dosti stár, že žil i v době, kdy bylo možno 
j setkati se v úřadovnách redakčních s něčím jiným než s obžernou 
| cháskou, jest kruto býti svědkem podobného šeredná, a samota 
j úplná zdá se mi posvátnou slastí.
í Nemluvím, rozumí se, o žurnalismu pouze politickém, 
! jehož pekelná hloupost a pekelná vyprahlost jsou nad mé
i sily. Mám jen na zřeteli žurnalismus literární, nebo tak zvaný 
1 literární, nastolený před padesáti lety nebožtíkem Villemessantem, 
j k potěše důstojníků jezdectva a úředníků různých administrací.

Tento Villemessant, druhdy slavný a teď neznámý, byl 
jedním z těch chlapů od masa, jak se potkávají, když se jde 
na jatky. Byl čímsi v smírčích vražděních onoho příšerného 
roku, vychvaluje jako nikdo jiný francouzskou lehkovážnost 
a rozpustilost. Vím tuze dobře, že nikdo dnes již nedovede 
pochopiti, že rozpárání břicha, požár, sázení za mříže, kano
náda, střelba pušková a kartáčová jsou nezbytnými a proso- 
dickými následky švandy. Ale Zkušenost, železný bůh, ctěný 
lidmi, pronáší, že jest tomu tak. Rochefort byl poštván tímto 
Dryáčníkem, nepravLliž se tím všechno?

V oné době však přece, opakuju to, vpád německý, 
germánská bota nezúrovnily ještě všech zadnic, i byly i mezi 
fraškáři jisté literární mravy, zvažitelná potřeba nebýti toliko 
pitomci, střeženými prasaty. Tento čas jest daleko!

Abychom byli spravedliví, slušno připojiti, že vše neshrou- 
tilo se hned po Sloupě Červencovém. Deset let později nalé
záme ještě zde i onde některé jedince myté, jejichž ruce, 
nohy, ba i svědomí vypadají jakoby byly čisty. Není naprosto 
nemožno r. 1880 čisti články kritické, ba i novely nebo 
romány, které nebyly psány v bordelecfy chvastouny. Byl 
ještě Barbey d’Aurevilly a dva nebo tři jiní, kteří chtěli stůj
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co stůj s větším menším rozlišením nebo kmetstvím umění í 
a spravedlnost. !

Ale Gil Bias právě se rodil a panství prasat se zahajo- ; 
válo. Tu bylo všemu konec. Ať se každý podívá, kde jsme se 1 
octli./Žádá se jen a jen literatury řitě a žurnalismu řitě. Ba j 
i tekst mizí, aby ustoupil illustraci obnaženého masa. Neodva- i 
žuji se docela ještě přímé oplzlosti, rozdírající oči rumělkami j 
a karmíny, ale chybí tak malý chloupek, že možno říci, jak i 
věc jest splněna. Nad to, horoucímu lyceistovi nebo úřední- ; 
kovi, zbaveným žen, možno si odlehčiti za pár sous na 6 nebo l 
8 stránek velkých žurnálů. S toho hlediska rubriky Sňatků j 
a Drobné dopisnice daleko nejsou dokonaly. Odporučoval $ 
bych „dámy z vyšší společnosti, jež stihla rána osudu a které ‘ 
dávají hodiny jazykové“. Jest také sotva zastřené kuplířství l 
v nabídkách pronájmu a prodeji všeho druhu. Posléze jest I 
to vábidlo zcela bezpečné, skoro cudné, při němž se ušetří } 
a z něhož netřeba ani poplatků kotvičných/ Znám jistého roz- j 
říjněného národovce, obráceného ošklivostí, který si tak zhnusil I 
toto blbé a zběsilé obětování údů pohlavních, že neustává se i 
nad tím rozhořčovali v průhledném listě révovém, který po- í 
třebuje ctnosti k volbám. !

Domyslíte se, čím se stává ta druhá literatura a jaký asi jest 1 
hezounký osud spisovatele, zamilovaného jak do Spravedlnosti | 
tak do Krásy, ztraceného v tomto americkém lese reklamy 1 
a kurevnictva. Když na nesmírné neštěstí jste tímto spisovatelem, i 
pohroma se zřejmě dovrší, dlužno-li vám obrátiti se s okem | 
prosebným k žroutům výkalů, kteří drží v rukou veřejnost. I 

Mátc-li miliony nashromážděné v močůvce Ludvíka XVIII. I 
nebo v krvcsmilné kapavce vévody Decazesa, a jste-li z béhavky 1 
po různých poetických besídkách jako vybliti,n& způsob domně- | 
lého hraběte Roberta de Montcsquiou-a, možno ještě verši ma- ! 
sové vláknitosti, vysoukanými nesmírnou dřinou z hloubky I 
zadnic svých autorů, oslniti dosti dav, předem vyčastovaný. | 
Ale kterak chcete, aby básník chudý, historik chudý, romano
pisec chudý, byť měli genia za tři sta Titanů, domohli se toho, z 
by byli slyšeni? |
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Tak tedy řiť a mazanec, takový jest diptych soudobého 
žurnalismu. Velicí umělci, nuzní nebo přesycení hnusem, jest-li 
kde ještě jakých, ať jen pochcípají hladem, ač nezmocní-li se 
jich krásné zoufalství, jímž puzeni budou vraždili, a tak se 
oznámí v soudních síních a porotách.

Nechtěl jsem jmenovali nikoho, a až do dneška nemyslím, 
že jsem označil jediného vrstevníka, jenž by měl něco podob
ného s ústrojným životem. Ale, upřímně, jest mi nemožno ne- 
jít i svou cestou, kdyžsi vzpomínám na slavného FelicienaTagueula 
(Tvátlama), autora čehosi pověstného, ani nevím jak jest to nade
psáno. Zahlédl jsem osobnost tu v Černé Kočce před dvaceti lety. 
Naposled, když jsem o něm slyšel, myslím, že ho bylo uží
váno v noci k oškrabování neřádu se stěn žumpy. Odkud 
dnes ten zuřivý mistral, ten samum, to sirocco reklamy, které 
obklopují tohoto zřejmého pitomce, tohoto blátivého blbce, 
který nebude nikdy překonán? Jakostí svého zboží jistě nikdy 
by nebyl svedl tisk a upoutal automobily nepozornosti . . . 
Jistý kritik, bez pochyby důležitý, jehož jméno málo vhodné 
podobá se nějakému ablativu, pravil o tomto mamlasovi, že 
jeho kniha byla by „veledílem Balzakovým, kdyby ji Balzak 
mohl napsati . . . 11!“ Hledám historika — jak jen možno 
španělského — jenž by vysvětlil, jak nabyl tohoto ablativu.

A teď, co bych k tomu připojil? Mluvil jsem, kolikrátl 
o strašném zneužívání slóva, o neskonale zhanobené šlépěji
Slova. Kdybych se dopustil zpozdilosti a opakoval to, kdo by
dovedl pochopili?

Moderní duch, přecpaný svinstvy své pýchy, řítí se po 
Schodišti Obrů Kretinismů a Cloaca Maxima, Sloka Největší 
otvírá svůj jícen na posledním stupni tohoto schodiště.

22. — Mému jesuitovi, jemuž jakoby mnoho na tom
záleželo, že neopovrhuju jeho Řádem:

Jistotně máte právo na odpověď o Jesuitech. Po tom, 
co se stalo, bylo by velmi nesnadno, bych nedůvěřoval
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nebo opovrhoval. Nemožno než s velkou něhou míti se k ta
kovým jako vy a s nesmírným soucitem ke všem ostatním. 

Stává se Vám, píšete mi, „že udílíte značné almužny, 
abyste si Pána zavázal, by se pro vás prohlásil*. Běda! není 
příliš pozdě? Pokud mne se týká, kdyby Vaše Společnost 
byla učinila před patnácti lety, čeho Assumptionisti, přece tak 
dobře zpraveni, nechtěli učiniti, kdyby vaši otcové, všimnuvše 
si, že Církev jest bez vojáku, rozhodli se dokonale mne vy- 
zbrojiti, věnujíce na to slabou část statků, nezbytných k živo
bytí, jimiž tehdy Řád vládl, kdo může znáti Požehnáni, jehož 
by se dostalo na tento akt spravedlnosti ?

V oné době, bylo to za Zoufalce, cítil jsem se silen 
jako Bonapart u Marenga, schopen vyhřátí všechny bitvy, i 
Možná, že bych byl dovedl strhnouti věci do nezdolného ; 
proudu. Kdyby mi nebylo zápasiti den ze dne s hladem a se 
všemi hrůzami bídy, a kdybych byl býval zabezpečen hmotnou 
i mravní podporou mocného Rádu, jaká by nebylabývalamojesíla? 
Pomyslete jen, ubohý Huysmans stal se jakousi hlavou Školy, lépe 
věštcem, působícím s jistotou na mnoho duší — on Huysmans!

Místo toho budu z obludné nedbalosti všech katolíků bez 
výjimky velkou silou ztracenou, právě opak toho, co Bůh, 
myslím, chtěl. Znáte tyto věci, milý Pavle, a pochopíte, že 
jest mi nemožno, mysliti na to bez přílišné hořkosti.

Katolíci, řádoví nebo světští, mohou si říci, že dobře 
zasloužili, co na ně přišlo a có na ně ještě přijde. Pozorujte, 
že jsem přiklad mezi mnoha jinými. „Nikdo se nehýbá, pravíte, 
všechno snaží, se šetřit! zákonů.* R. 1880. — často jsem to 
již povídal, — dvě nebo tři sta mužů ozbrojených, seřazených • 
na chodníku ulice Sévresské před domem vašich otců a poho
tových dáti se pobiti, i jiné zabíjeti, bylo by bývalo nepře- 
kročitelnou překážkou ve vykonávání dekretů. Nikdy slabá vláda 
Republiky nebyla by se odvážila toho nedbat!.

Můj bývalý soudruh Hanotaux, jenž se stal od té doby 
tak vybledlým spratkem, byl tehdy jen jakýmsi pohůnkem , 
Gambettovým, a přiznal se mi k tomu. Když jsenb vykládal 
jasnou myšlenku svrchu vyjádřenou, pravil: — Bezpochyby
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máte pravdu, ale jsou velmi pokojní. Vi se dobře, že možno 
všeho si dovoliti s vašimi katolíky!...

Co říci o katolících z r. 1902, vedených Muny a Gayraudy? 
Kdyby jediná válečná duše se byla ukázala před několika mě
síci, celé Bretaňsko povstalo, dávajíc příklad všem provinciím, 
které zůstaly kresťanskými. Bezectné ministerstvo bylo ztraceno. 
Daleko toho, by se jednalo, mluvilo se jako v 80. o zákonnosti 
a oprávněnosti, a tradice devatenácti věků vyběhla v několik 
skatologických protestů...

Bůh nejspíše tomu chtěl, aby své slávě dal zazářiti v ně
jakém nevylíčitelném zázraku, neboť Francie jeho Matky nemůže 
zahynouti. Jest Pánem a může posiati Někoho zítra ráno nebo 
zítra večer...

Byv tázán o radu odpovídám toto:
— Všeobecná Tradice a Rozum praví, že na počátku 

jakéhokoliv vyučováni kresbě dlužno studovati lidskou tvář.
Neumí-Ii se oko nebo nos, nedovede se nikdy krajina, 

ani květina, nic. Naopak, umí-li se kresliti lidská podoba, umí 
se kresliti vše. Proč? Prostě proto, že Syn Boži, in quo 
omnia constant, vtělil se v Podobu Lidskou.

Sestra vrátná pravila Johance s tváři tajemnou, že mne 
prosí z kláštera, abych tam nechodil již na mši, že od ny
nějška budou se dvéře zavtrati, aby se nedala žádná záminka 
pronásledovatelům. Več doufají tyto mizerné řeholnice z tak 
hanebné opatrnosti? Ještě jednou, máme, čeho zasluhujeme.

24. — Přečti jsem z velké části poslední a tak trapný
svazek Thiersův. Napoleon nezdá se mi v žádné době svého 
života tak velikým, jako tehdy. Napoleon, odevzdaně patřící 
podruhé na to, jak ztrácí říši světovou jako cosi bezcenného, 
a to příliš odevzdaně. Ale jaká náramná a skvělá přesycenost
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lidmi a věcmi, v této nevysvětlitelné bytosti, která neznala 
Boha a která zemřela, prý, aniž ho poznala! Jaký soucit se 
člověka zmocňuj'e při pohledu na ty mrzké pletky, které 
se hemži kolem něho dříve ještě než byl poraženi Jaká 
hanba, ti nevděční a nečisti sluhové, bzučící a třepetající se 
za Fouchéem, aniž by věděli jako jejich vůdce, proč bzučí, 
a lekající se ovoce své zrády dříve než byla spáchána.

Historie Napoleonova tot Tvář Boha v temnotách.
28. — Jiný článek pro Assiette au Beurre, uveřejněný

9. května pod pitomým titulem: Zakládejme osady!

JEŽÍŠ KRISTUS V KOLONIÍCH.

... Sstoupil do pekel. 
Apoitoliké vyznáni viry.

Jeden z nejhloupějších lidi naši doby a snad všech dob, 
můj starý kamarád Hanůtaux, obdivovatel Abdul Hamida 
a Paula Bourgeta, nezhnusitelný sluha všech mocných — ku- 
revníků nebo císařů — jejichž lejna možno shromažďovati; 
jinak akademik a státník k volnému užíváni, uveřejnil nedávno 
dosti radostný žert s tímto titulem: Volba kariéry. Bůh mne 
chraň nějaké analysy tohoto cucadla! Netoužím příliš po Institutu, 
bych ohlupoval své vrstevníky tímto způsobem. Chovám jinou 
ctižádost, která se jinak odměňuje.

Ale mám-li psáti ani nevím co o koloniích a o koloni- 
sačním geniu naši vlídné, přívětivé vlasti, bylo by mi nesnadno 
nepomysliti ihned na Gabriela, který o tom tak často mluvil 
od té doby, co viděl chcípnouti v slávě svého bývalého patrona 
Tunisského a Tonkinského, toho, který měl tak krásnou tlamu 
karabáčníka nájemníků nebo vyplachovače láhvi v hampejzu.

Vzpomeňte si na jeho nadšeni pro Alžírsko, po němí 
cestu svou konal tak málo měsíců před cestou Loubetovou.
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To bylo několik dní příjemných. Dvakrát týdně Journal zapa
loval se prósou tohoto cestovatele. Jím dověděli jsme se 
posléze, žečas minulý se již nevrací, že netřeba všecko na jednu 
kartu vsaditi, aniž uvazovati psy jitrnicemi; že vrcholem zasle
penosti jest považovati bubliny za svítilny; že není kouře bez 
ohně, že zahálka jest matkou všech zel, že dlužno uměti šetřiti 
kozy i zelí, a že jest dobře míti více důkazů pohotově. Posléze 
tento muž politik, tento spisovatel tak původní, nenašepfal-liž 
nám svého důvěrného tajemství, totiž aby se nepožívalo much 
s octem a že ševci jsou často nejšpatněji obuti.

Co to nečekaných hledisek, co to ponaučeni, co to rad 
s tohoto intelektuálního cimbuří! ještě jednou, jen jím kde 
kdo mohl zvědět! o bezúhonné kráse našich koloniálních 
institucí, o liliové prostodušnosti našich úředníků a o pocti
vosti, jíž jen patriarchové před Potopou se honosili, o radosti 
bez příměse, jíž se těší domorodci jakékoliv barvy, poddaní 
ochranné vládě Republiky, a o rajské budoucnosti jejích úlisníků.

Zanechme však tohoto sluhy, o němž jsem nemluvil, než 
abych připomenul krutý a nepohnutě obnovovaný výsměch 
nejvraždivější reklamy. Právě s týmž dalekohledem byl objeven 
pozemský Ráj v Sudaně nebožtíkem Zolou krátce před tím, 
než vydechl svou ušlechtilou duši ve výkalech svých psů. 
Předmět jest vážný nad všechno, co možno vyjádřiti.

„Vznešená paní, praví Krištof Kolumbus k Isabelle v Atlan
tidě Vcrdaguerově, dej mi lodě, a přijde hodina, v níž ti je 
vrátím se světem na vlečném lanu.“ Dostal je, tyto ko- 
rábky, z nichž se měly zbytky uchovati jako nezaplatitelné po
klady, neboť jejich dřevo jest nejdrahocennějším na zemi po 
dřevě Kříže Kristova a to z těchže důvodů. Dostalo se mu 
jich, jak známo, po osmnácti letech snažných proseb po všech 
končinách Evropy, a smrt to byla, již přinesl indiánskému 
světu ve svých rukou nevýslovně otcovských.

Změnili mu jeho dílo od prvního dne. Učinili temnoty 
s jeho světlem, a jaké temnoty! Opili se krví jeho nespočetných 
synů, a co zbylo z této krve, co šakalové plenu a psi dávení
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nechtěli již, sebrali v dlaních rukou, na lopatách horníků, ve 
sběračkách a lejkách člunařů, do číší obžerství, na obě misky 
prostituované spravedlnosti, ba i do kalichů svátých oltářů, 
a postříkali ho s ní od hlavy až k nohám! Přiměli tuto milu
jící Holubici, by šlapala jako havran v kaluži vražedníků. 
Nevázanost a orgie lakomců a krvežíznivců obklopila horu 
jeho nebetyčného ducha jako vírem bouři, a to byla nejne- 
slýchanější samota na tomto kurhaně bolestí!

Krištof Kolumbus žádal si, by žádný Španěl nesměl pri
státi k novým zemím, leda že by byl jistotně křesťanem, 
odvolávaje se na pravý cíl tohoto podniku, totiž „vzrůst 
a slávu křesťanského náboženství“. Vyprázdnili pro něho ža
láře a galeje. Podvodníkům, křivopřísežníkům, padělatelům 
listin, zlodějům, kuplířům a vrahům bylo uloženo, by nesli 
Indům příklad křesťanských ctností. On sám byl obviňován ze 
všech zločinů, a šeredná spřež, která mu byla poslána, byla 
připuštěna, by svědčila proti tomuto andělskému Pastýři, který 
chtěl hájiti svého stáda, a jehož hlavním přestupkem bylo, že 
mocí stavěl se proti svobodě drancování a rdoušení.

Byl posléze sesazen, vyvlastněn ze svého poslání a po 
mnoho let přihlížet! mohl spoután a bezmocen ke zkáze svého 
díla. Jeho nezákonní a hrabiví nástupci nahradili ihned Otcovství 
Robotárnou a pokojnou evangelisaci krutým systémem repar- 
timientoS) který byl ortelem smrti těchto nešťastných národů.

Takové byly červánky evropského osadnictví v dobách 
moderních. Nic nezměněno po čtyři století. Jediný rozdíl 
přesnadno, pravda, ocenitelný — jest ten, že právě v době 
objevu Nového Světa byl člověk, veliký jako Andělé, zabitý 
množstvím luzy, a že ihned na to byla již jen luza.

Ah! jak jsme daleko od evangelisace divochů, od rozší
ření a vzrůstu Církve v nich, věci tak vášnivě chtěné Krišto- 
fem! Ani nějakého zdání prvopočáteční spravedlnosti, ani nějakého 
záchvěvu soucitu pouze lidského pro tyto nešťastníky. To aby 
se třásl člověk od hlavy k nohám, řekne-li si, že krásné rasy 
amerikánské od Chile k severu Mexika, zastoupené mnoha 
desítkami milionův Indiánů, byly úplně vyhlazeny v méně než
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I 
jednom století jejich výbojci ze Španěl. Toto jest ideál, který i 
nebude možno nikdy nápodobili ani Anglii, tak přece J 
kolonisační. |

Jsou chvíly, kdy nad tím, co se děje, sopkám dlužno j 
chrliti. Vidělo se to na Martiniku a jinde. Toliko pokrok vědy | 
brání pochopili, a hrůzy nezastavují se ani na minutu. | 
Abychom nemluvili než o koloniích francouzských, jaký nářek, l 
kdyby oběti mohly křičeli 1 Jaký řev, přicházející z Alžírska | 
a Tuniska, těšící se časem oblibě i u břicháče Presidenta naší | 
roztomilé Republiky! Jaký vzlykot z Madagaskaru a z Nové > 
Kalcdonie, z Kočinčiny a Tonkinu! 4

Ačli jen poněkud jsme v apoštolské tradici Krištofa Ko- j 
lumba, kterak možno nabídnouti něco jiného než kartáčový | 
náboj rasům domorodců, neschopným ve Francii zaříznouti í 
nejmenší prase, kteří však, stanouce se úředníky nebo kaprály | 
v krajích velmi dalekých, rozčtvrcují klidně muže, rozsekávají 
je, pekou za živa, dávají je za pastvu rudým mravencům, 
uvalují na ně muky, jež nemají jména, by je potrestali za to,

■ že se zdráhali vydatí jim své ženy nebo své poslední haléře!
; A vše to jest arcivšední, celý svět o tom ví, a démonové

páchající tyto věci jsou velmi počestní lidé, vyzdobení řády
čestné Legie, jimž netřeba ani pokrytectví. Vracejí ses hezoun
kým výdělečkem, někdy s velikým jměním, provázeni dlouhou
strouhou černé krve, která teče za nimi nebo po boku, v Ne- 

i viditelnu — věčně; — rozmačkali ke všemu několik štěnic na
; špatných noclezích, jak se stává každému dobyvateli, a paní
■ tchyně, oslněné, vyhýčkají jim panny.
• Mám před sebou doklady, totiž takové a takové údaje.
: Bylo by možno shromáždili jich miliony. Historie našich kolonií <
' není, zvláště na Nejzazším Východě, než bolest, ukrutnost
! bez mezí a nevypravitelná hanebnost. Dověděl jsem se o pří

bězích, že by se nad nimi kamenové rozvzlykali. Avšak 6tačí
; příklad onoho statečného nebohého muže, který podnikl
• obranu několika vesnic Mois, hrozně utiskovaných úředníky.
: Jeho účet byl brzy spořádán. Vidouce ho bez opory, bez
' jakékoliv ochrany, nastrojili mu jednoduchou past, do níž se
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chytají neomylně velkodušní. Přivedli ho jako za ruku k ná
silnostem, zařáděným do vzpoury, a hle, dvacet let již ago- 
nisuje v kterési galejní káznici, ač žije-li ještě. Promluvím 
jednoho dne s větší silou a podrobnou přesností o tomto 
naivním, který věřil v zákony.

Jest článkem víry, že Ježíš po svém posledním vzdechu 
sstoupil do pekel, by odtud vyvedl bolestné duše, které ne
mohly býti osvobozeny než jím. Protože každá věc božská 
jest věčná, jest tedy stále táž jediná naděje^ pro totéž hoře 
nekonečné. Avšak ona jest opravdu jediná a zvláště zde 
v koloniích není se čeho nadití od lidí.

Úřední zprávy nebo řeči na banketech jsou masky hrozných 
muflů, a možno říci s jistotou a bez dokladů, že stav neci- 
vilisovaných domorodců všech zemí dobytých jest posledním 
stupněm lidské bídy, již možno viděti na zemi. Tot přesný 
obraz Pekla, na kolik jen dá se představiti tato Říše Zoufalství.

Každý křesťan odcházející do osad nese s sebou nezbytně 
ráz křesťanský. Ať chce nebo nechce, ať to ví nebo neví, má 
na sobě Krista Spasitele, Krista, který krvácí pro bídné, Krista 
Ježíše, který umírá, který sstupuje do pekel, který vzkříšen 
vstává a který soudí živé i mrtvé. I tento křesťan jest, ať dělá 
cokoliv, Kristoforem jako Kolumbus, avšak Kristoforem s hla
vou Medusinou, Kristoforem hrůzy, vytí, vykroucených ramen, 
a k jeho Kristu v polovině cesty přidali se démonové.

Dobrý jinoch, vychovaný dobrými Otci a naplněný svá
tými úmysly, objímá zbožně svou matku a své mladé sestry, 
dříve než odchází do vzdálených osad, kde mu bude dovoleno 
poskvrňovati a mučiti nejubožejši obrazy Boha...

A takto pokračuje dílo sladké Holubice z XV. století, 
a takovým způsobem Spasitel světa jest nesen do osad.



KVĚTEN

8. — Johanka přichází rozhořčena z pobožnosti Májové,
byvši odsouzena vyslechnouti Četbu jakéhosi nesnesitelného 
rozjímáni. Řeklo by se, že faráři hlavu si lámou, jak vyhnati 
z kostela své famíky. Po tomto dojmu napsala děkanovi:

Pro rozmanité překážky nebylo mi možno jiti na pobožnost 
májovou až dnes večer. Svěřuju vám přepokorně své úvahy, 
jista, že nebudete k nim lhostejný. Proč nezvolíte četbu živoucí, 
vibrující, místo těchto hrozných meditací, jichž nuda odstra
šující vyhání — vím to — lidi dobré vůle z vašeho kostela? 
Navykli jsme si u vás, pane děkane, řečem tak vroucím. 
Prosím vás, ustrňte se nad svým stádem a promiňte mu onu 
čtvrt hodinky, jejíž nuda zabiji nejhorlivější úmysly... Nemohu 
nečinně přihlížeti, když mne až na tolik někdo ohlupuje. 
Jest nemožno, abyste necítil téže nudy. Proč tedy ukládáte 
ji svým farníkům?

12. — Jistému odsouzenci na smrt:

...Neřeknc se, že jsem neměl slova díků za tak vzácné
hodiny, jichž jste mi včera dopřál. Bůh mi ukazuje takto občas
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své milosrdensví, zvláště od několika měsíců, a víc a více í 
jakobych poušť měl za sebou, poušť nesmírnou, kterou mi | 
bylo přejiti zvolna s krajními bolestmi. Bylo nezbytno, abychom | 
se včera setkali mocí božského úradku, pojatého hodně dávno | 
před stvořením dnu. Neboť takové to jest se všemi věcmi, i 
protože náhody, boha pitomců, není. Bylo nezbytno, abychom í 
právě včera ponejprv se potkali. To z důvodů jistotně podivu- | 
hodných vzhledem k neznámému splnění, jehož nadějí opájejí | 
se Nebesa. |

Nebude třeba méně než věčnosti, by se obdivovala na- | 
prostá, nevylíčitelná krása věcí, kterých sami nekonáme, a víte, | 
že nejsme nikdy strůjci svého osudu. Hle, hezkých pár let | 
již tomu, co jsem třesoucím se pozorovatelem vlastního života, I 
jakobych byl divákem nějaké nadpřirozené tragedie. Jsa tak í 
zbabělý jako všichni moji bratří, stýskal jsem si, že nejsem I 
pohodlně usazen. Naříkám si na to ještě, a jest k pláči, vím | 
to, že se lépe neuznává dar Boží. Si scires Donum Dei! 1 
pravil Ježiš k Samaritánce. Ah! ano, kdyby se vědělo rozhodně, j 
že není malých věcí, a kterak vše, co se děje, jest veliké, | 
umřelo by se nadšením. I

Pomysli, ubohý Marchenoirc, že když pronášíš jméno | 
Ježíš, všechno sklání kolena, na nebi, na zemi a v peklech, j 
a že to přímo Duch Svatý vyslovil! Jakmile vykonáš čin dobrý | 
nebo špatný, připomeň si, že jest duší bez počtu, duší živých | 
nebo duší domnělých mrtvých, které odpovídají tajemně tvé ? 
duši — celé tvé příbuzenstvo duchovní, které ti nebude vidi- | 
telno až ve Světle — duše otroků nebo císařů, jež snad | 
oživovaly těla před pěti tisíci roky, nebo je oživují v tuto í 
hodinu, a které neskonale tě potřebuji. Špatný-li tvůj čin, toto ; 
množství jest odháněno; dobrý-li jest tvůj čin, přivádíš je jako j 
za ruku. Možná že pohroma Martinická na příklad byla způ- 2 
sobena nějakým odepřením poslušnosti nebo lehkým pokles- ? 
nutím, jímž se proviňovala polovinu století nějaká bídná stvůra | 
pro věky poznačená, by vmetávala takto jiskru na dno onoho jícnu. I 
A možná též zcela dobře, že ten neb ónen divoch z Ťásma- l 
nie nebo z Angoly, který se zdržoval krutostí ve století mi- |
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nulém, připravil šťastný obrat, který zachráni, nevím kdy, toho i 
neb onoho umírajícího v některé nemocnici Londýnské. Když | 
rozhořčení podveíitelové Orouchyho naléhali na něho zuřivě, | 
by Šel na pomoc Napoleonovi, představuju si velmi dobře ? 
miliony paží neviditelných, zadržujících tohoto pitomce, jenž | 
se stal na vteřinu osou světa. Toto všechno jmenuje se Obco- ‘ 
váním Svatých, devátým článkem Symbolu, Souručenstvím všech | 
bytostí, všech světů a všech dob, — Nekonečnem! j

Není tudíž možno, abychom se setkali nadarmo, a tato t 
událost, chtěná a připravovaná od jakživa pro jistý bod, úcty- | 
hodně vypočítaná, v čase i prostoru, jest bez jakékoliv pochyby j 
důležitá nad to, co bychom si mohli pomysliti. Z naší rozprávky | 
velmi nesouvislé, jak bývá mezi dvěma poutníky na potkání i 
v pozadí nebezpečné jeskyně, uchoval jsem ten dojem, že 
jste z těch, po nichž Tři Osoby hladoví a žizní a jichž si 
žádají s netrpělivostí. Hleďte tedy, jaké to pro mne požehnáni, 
že jsem se stal, byť jen na tak málo hodin, přítelem člověka, 
bež něhož Bůh nemůže se již obejiti 1... '

14. — Dovídám se od osoby, která zná Matku Mercé- '!
dés, že tato řeholnice, úplně sesvětačelá, žije v nádherném I 

příbytku a vycházívá okázale nastrojena. Nadto jsem uvědoměn | 
o tom, čeho jsem — po tomhle — málo potřeboval, že |
neplní nikdy svých slibů. {

15. — Čtu v žurnálech a moje staré proroctví o vše- |

obecném ztroskotání Církve jakoby se již již splňovalo. V po- I 

sledních dnech kostel Aubervillierský byl znesvěcen za plného j 
obřadu, přepaden ožralou sběří na rozkaz Charbonnelův i 
a Tailhadův. Přístojící, ženy a děti většinou, byli nemilosrdně | 
ztlučeni, a farář, sám zbitý, pokusiv se o odpor, byl potrestán | 
skoro hned ztrátou svého platu. Oznamuje se, že tyto výjevy | 
nastávají po celé Francii. Neskrývá se již, že se chce zkáze I
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křesťanství, a poněvadž katolíci jsou příliš zbabělí, by se * 
vzepřeli, podobá se, že se to podaří. :

17. — Velmi slavná Velká Mše. Dle jakéhosi zvyku, |
zavedeného, tuším, naším děkanem, jedna neděle každého > 
roku touto dobou zasvěcena jest Památce francouzské (sic), j 
úsloví krajinské nebo brijské, značící, že se bude modliti i 
jen a jen za Francii, s výjimkou Švýcarska a Belgie, za. živé ■ 
i mrtvé francouzské. Kostel jest naplněn prapoiy a fanfarami, ’ 
a já, hle, celý tím zpitoměl. Farář Těch Nahoře vřeští řeč : 
hasičskóu, setkanou ze všech obecných vlasteneckých rčení, j 
Jedinou skutečnosti ve všem tom jestif mše, na niž, tuším, j 
nikdo nemyslí. ;

18. — Matce Mercédés: !
i

Velectibodná Matko, Dovídám se, že zamýšlíte přijeti do ‘ 
Prasečího na Marně a při tom mne navštiviti. Prosím vás, í 
nedávejte žádného místa druhé části tohoto záměru. Podívaná | 
na vás byla by mi neobyčejně trapna. Jest nezbytno říci ! 
Vám proč? i

Způsobila jste mi mnoho zla, neskonale snad více, než I 
můžete pochopit! nebo uvěřili, i svěřil jsem tajemství to Bohu, ! 
žádaje ho o spravedlnost.

Že jste nechala bez odpovědi můj list z 15. únóra, budiž, i 
Největší spisovatel světa, když jest nuzný, nemá práva na nic, í 
vím to, ani ne na nejprvotnější šetrnost, a osoby obdařené | 
jako vy výjimečnou inteligencí, vědí, že nejsem největším spi- 1 
sovatelem světa. I

Ale šáliti Chudého, slíbit! mu osvobození a n«dati mu ; 
ho, opojiti ho radosti pro NIC ZA NIC, bez ohledu na to, 
zda brzy potom padne do zoufalství, jest možno vymyslili si 
činu horšího, nešpravedlnosti krutější? Tropiti si šašky- z Chu
dého, tof šlapali po Srdci Našeho Pána Ježíše Krista, víte to ?
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í Ah! jak vám bylo snadno ničeho neslibovat!! Stačilo, 
I abyste byla odepřela jako tolik jiných. Ale slíbiti, a slibovat! 
j až dosud, a tak marně, takovému nešťastníku a v takových 
I okolnostech! Toť odstrašující!

j Prosím vás tedy, nevyhledávejte mne leda proto, abyste 
se pokořila. Bylo by nad mé sily zůstati pokojným. Ostatně 
zemřeme jeden i druhý zítra nebo pozltřku, a tu Otec Chudých 
bude nás souditi...

Přijměte, velectihodná Matko, ujištění o mé uctivé sou
strasti. —

19. — Jest zde kdosi, pro něhož Matka Mercéděs jest
přes to svíticí. Ať žije Catnbronnel

20. — K mému velikému podivu někteří katolíci jakoby
se probouzeli. Povídá se mi, že mnoha Charbonnelovým 
uličníkům bylo hodně napráskáno.

21. — Žádné odpovědi svaté Matky Mercéděs. Kdosi mi
pravil: „Kdybych dostal takový list, hned bych opustil vše 
a přichvátal bych k tomu, jehož jsem urazil,' bych ho po
prosil za odpuštěni“. Nuže, takového zhola nic zde není. 
Právě naopak, to tato podivuhodná řeholnice v atlasovém 
živůtku, jest uražena, a celý svět katolický, celý Bazar Dobro
činný v její osobě.

23. — Počasí se velmi oteplilo, a můj smutek jest veliký,
když vidím naše ubohé dítky, jak trpí v tomto bídném pří
bytku, místo aby se proháněly pod stromy a mezi květinami. 
Proč nám milost nepřichází? Proč tak skromná přání se 
nesplňují?
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24. — Mluvilo se o zamýšleném vpádu do našeho ko-
1 stela sběří Charbonnelovou a kyklopa nočníků. Ale bfdáci, 
j již zřezáni v Paříži a na jiných místech, neodvažují se.

I Od Renáta Martineau-a:
i
i Přináším Vám anekdotu, které neopomenete Ocenit! a vy-
i užiti, až se vám naskytne.
‘ Monsiftor Renou, arcibiskup Turský na objížďce biřmo-
< vací po okolí byl pozván na oběd do zámku na břehu Cheru 
' před osmi dny. Byl přijat velmi mladou rodinou. Obraceje 

se k hospodyni sídla toho, řekl ji asi toto:
— Teď, pani, když jste se stala zámeckou paní, nazna* 

čím vám vaše povinnosti křesťanské. Dlužno předně navště* 
vovati chudé a všechny nemocné...

Paní přerušujíc jej ihned pravila:
— Monsiňore, mám strach z mikrobů!
Biskup se spokojil tím, že zbledl a pokrčil rameny. Co 

se týká ostatních svědků, ti shledali to velmi žertovným.

25. — Pracoval jsem vášnivě na článku o Jehanu Rictu- 
sovi. Poslední Básník katolický. Článek, jenž by mohl býti 
úkonem lásky jakož i spravedlnosti. Náš Pán ví dobře, že 
mám zvláště na zřeteli duši tohoto ubohého básníka.

Zuřivé šílení automobilismu. Byla uspořádána jízda 
o závod z Paříže do Madridu, a jaké to třeštěni už tolik
dni. Z P/aříže pak až na nejzazší konec území francouz
ského cesta do Španělska byla střežena pluky vojáků. Ná
rodní život byl přerušen pro zábavu milionářů. Vyrobili jim 
stroje, letící rychlosti neslýchanou, daleko předčící hbitost 
vlaků nejrychlejších. Z toho snadno bylo předvídali, že
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bude rozmačkán, čistě a prostě povražděn nějaký tucet 
osob. Někteří ze zločinců sami byli zraněni, v příliš malém 
počtu, běda!

Tato moderni věc zdá se čím dál tím ďábelštější. Před
stavíte si hrůzu těchto dvou set nebo tři set vozů ošklivých, 
vržených jako koule a rozdírajicích jeden za druhým od 
jednoho obzoru k druhému tytéž krvavé cáry! Jsou útěchy. 
Jeden z těchto vozů se vzňal a šofér byl štastně zuhelněn.

29. — Dokončen článek o Rictusovi. Nemyslím, že bych
kdy kterou práci tohoto druhu byl dráže zaplatil a sotva 
kdy jsem co psal s větším zanícením srdcel

V 8 h. 40 ráno vlak úřednický. Tito lidé, kteří se vesměs 
znají, přicházejí neproměnně s kabelkou nebo košíčkem 
potravin na ruce k snídaní v kanceláři. Tisknou si ruce 
a od počátku roku až do konce vyměňují tytéž žerty podle 
ročních počasí, tytéž vtipy, táž obecná rčení, v nichž je za
hrabají, až se bude zdáti, že zemrou.

31. — Jistá osobnost, které bych ukrutně rád nafackoval,
mluví ke mně o skutcích dobročinnosti, konaných bohatými 
křesťany. Již pomalu nebudu moci ani myslit! o těchto pro- 
klatcích, abych nebyl rozrušen.



ČERVEN

2. — Článek nevydaný:

ODVETA OHAVY
Zdrňne Ohava,

Voltaire»

Bylo třeba doby, v níž nikdo nemá již nic na práci 
a neví se naprosto již, kam jiti, aby se rozpoutalo zuřivé šílen* 
štvi rychlosti. Af vysvětlí, kdo dovede, tuto anomálii.

Jen vizte člověka, deset tisíc lidi bohatých, kteří nemají 
žádné potřeby vydělávat! svého živobytí, zvláště pak žádného 
přáni vykonat! něco vlastního, zranitelní jenom ostnem pitomé 
marnivosti sportů, a kteří vášnivě vydávají v nebezpečí své 
kostry, by přišli, nezáleží kam, o dvě hodiny spíše než rychlík. 
Jak by jeden z nich měl zájem nějaký, zájem opravdový, by 
se dostal jak možno nejhbitěji na určité místo, takový jistotně
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opustil by hned svůj automobil, by skočil do prvního vlaku. 
A to by bylo v běhu jeho života paprskem světla — arcif 
bez užitku.

Ah ta prasata! ta prasata! ta prasata I Rozparujte se vespo
lek, praví evangelium dvacátého století. Na konec mnozí tam 
nechali své kůže, což jest málo zajímavé, ale všichni dohro
mady rozmačkali šest neb osm osob. Vraždy hromadné, za něž 
nikdo z těchto bohatců nebude pronásledován. V zemi po
kroku průmyslového a tak řečeného vědeckého, v níž se roz
umí, že každému dlužno ponechali se vlastenecky rozdrobili 
pod kopytem stěhovavých bisonů, bylo by groteskní chtiti ať 
na komkoliv, by byl zodpověděn ať za cokoliv.

.Pravda jest na pochodu“, pravil Blbec Pyrenejský. Toť 
táž balamutina. Dítě, které se svíjí v agónii nebo které nemá 
ani kdy se svijeti, rodiče v zoufalství, rodiny v smutku, sirotci, 
vdovy vyjící bolestí a s rukama do nebe lomícíma, čím jest 
to vše, když běží o to, aby zvítězil „pneukontinentální“ nebo 
„vůz Mercédésř* (Vůz drtič Mercédés!) Neboť jsme v obchodě, 
a záležitosti jsou záležitosti.

A pak, není-liž pravda? od té chvíle, co paní du Oast 
nenechala tam ani kousku svého masa pro malbu jako 
stvořeného, této mršiny, tak drahé knížeti Saganovi, a co náš 
přítel Rudolf Darzens vylezl z toho se zdravou kůží, jest velmi 
jisto, že možno se o to starého čerta starali. Tlouk jest na 
chudé, to každý ví.

Ba odvažuju se říci, že jest zřejmou známkou pevnosti 
duševní, řádného žaludku, jeti přes lidská střeva, páditi 
jako blesk přes lesy a pole, které nedostanou nikdy pohledu. 
Považte jeq, že pranepatrný sprateček, synek selský, poslíček 
venkovského notáře, jenž má pro život ucpáno, v okolí Ver
sailles nebo Cháteaudunu, prvním vozem bude snad rozmačkán, 
hněten postupně 254ti jinými vozy, které urazí sto nebo sto i 
padesát za hodinit směrem k Madridu. Květy krásné majitelky, 1 
žroutky chudých, jistě načichly zvláštní vůní, která.nebyla i 
bez pochyby' něčím jen tak ledajakým v rozkošnických slastech | 
její osoby. Neboť bohatec se nebaví, neraduje doopravdy, j

1
1
i 
!
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| leda když ubiji. To vyplývá ze zkušenosti lidské a šedesát- | 
j krát věkovité. Dlužno býti hloupým jako cyklisti nebo auto- j 
I mobilisti, by se o tom pochybovalo.

Budoucnost jest ostatně takováto: Každý jednotlivec, do- z 
páděný při samém činu četby, chápáni, obraznosti nebo my- ? 
šleni bude usouzen nebezpečným a nejspíše zamřížován jako | 
šelma. Až kretinismus vyspěje na tolik, že bude se mluvit), | 
jak to dělají v Joumalu, o „neohrožených řidičích, kteří za- I 
světili svůj život vítězství mechanického pohybování“ a „jichž j 
životem jest automobil“, kterak nejzběsilejši lidožroutství ne- 1 
stalo by se zákonem? |

„Oh! kdydys byl viděl ubohého Marcela bez ducha na j 
okraji cesty!“ Kolik jich povraždil ubohý Marcel? „Zkouška, | 
které jsem se zúčastnil, byla bitvou, v niž byli ranění i mrtví“, ‘ 
praví nám týž Rudolf. Kdyby člověk byl mladší, aby zrovna z 
vyskakoval holotě až do výšin nebes nad tímto uhlovým ná- I 
črtem takového Wagramu idiotů nebo vrahů pomatenců. V době, | 
kdy křesťanství nebylo mrtvo, a kdy byl ještě ve Francii jakýsi | 
pojem cti, takovíto válečníci byli by hbitě pověšeni a jejich í 
vnitřnosti hozeny psům. Jeden z těchto zločinců shořel na | 
uhel. Vede se pořád stejná. „Obdivovali se Mrtvým*, praví 1 
ještě Darzens, popaden záchvatem bezvědomí. Což vozy, zvané | 
„výletními“, šeredné od jejich vytvoření, nestaly-liž se pohřeb- | 
nimi, a( nedím, pro pompy pohřební, přijavše rozhodně tvar | 
rakví a pohřebních kočárů? |

Jest zřejmo, že každý ctižádostivý automobilista jest vra- I 
Zedník úmyslný, protože takový sport zahrnuje v sobě, s jeho | 
vědomím a skoro nezbytně, zavraždění kterékoliv bytosti živé, í 
s kterou bude mu možno potkati se na cestě. Toť jasné, na- | 
prosté, nesporné, a jedině neslýchaná ochablost současníků jest | 
schopna vysvětliti mrzkou trpělivost, která povzbuzuje tohoto 1 
vražedníka. |

Přede dvěma lety, přebývaje v zemi smrtelně soužené | 
automobilismem, radil jsem rozjitřeným rolníkům, by pozdra- | 
vovali na přejezdu automobily stříkačkami s močůvkou | 
a sračkami. Ba pustil jsem se až tam, že jsem schvaloval pře- | 
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kážku v před i vzad, na osamocených koncích cesty, potom 
rozbít stroje kladivem, neopomenouti však svědomitě na nudle 
rozsekat turisty u vytržení, samce i samice. Ale kde kdo holotf, 
a nikdo nepohne se vpřed. Jestiť zbabělost, malomyslnost 
všeobecná.

Nikdy si tolik netropili z chudých šašků, toť jisto, ale 
nikdy chudí toho tolik nedovolovali. Jakoby jim lichotilo, když 
je rozmačkávaji stroje, které byly za sto tisíc franků. Říká se 
a tiskne se, že výroba automobilů zaměstnává nesčetné množ
ství dělníků, že zítra zaměstná jich dvojnásobně nebo trojná
sobně, což vzbuzuje naději, že na konec zaměstná všechny 
dělníky bez výjimky. Dvě třetiny obyvatelstva Francie a kolonií 
budou vyráběti výhradně nespočetné automobily, jimiž bude 
denně a horlivě rozmačkávána poslední třetina. Jest možno, 
že takový hezký osud nás čeká. Bylo by to hromadné povstání 
k dobré válce za dokonalé zhovadění francouzské. Sotva de
set let uplynulo, a bicyklet jakoby jedním vzmachem dospěl 
k tomuto výsledku. Pomalu nikdo již ničeho nečetl. Ale auto
mobil jest nástroj pokrokový, slibující všechno rozbiti, všechno 
sbořiti, všechno rozmačkati.

Bez pochyby vzděláváni polí jest opuštěno a snad opravdu 
pochcípá se hladem, by tomu byl rychleji konec. Nevím, 
není-li v tomhle nerozmotatelná nesnadnost, a nepřísluší zrovna 
mně, abych ji rozplétal. Ovšem že tato okolnost nezmění nic 
na nepopěrném faktě ohlupováni národa, který býval prvním 
na zemi. To jest jinak vážné než nahodilé rozmačkávání jed
notlivců nebo davů.

Když smradlavý miliardář, zbohatlý nejzločinnějšími spe
kulacemi a přecpaný výživou nuzáků, právě se blbě a sprostě 
rozpleskl o strom neb o zeď, jichž od té chvíle nebude možno 
očistiti, vykonávaje hňupovský hrdinský čin rychlosti, dvě stě 
žurnálů v pozítřku mu přisoudí mučednictví, a budou osla- 
vovati v této mrše oběť povinnosti a MYŠLENKY! !f Neřekli 
byste, že to patří k odumírání lidského Rozumu.

Byla druhdy podivuhodná selekce Krve a Duše, která se 
jmenovala aristokracií ctností. Jest dnes selekce peněz, která 
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zplozuje přirozeně aristokracii pitomců a vražedníků, předsta
vovaná 255 automobily z Paříže do Madridu.

3. — Smutek náramný. S dopuštěním Božím trpím po
tisící tou strastí, že myslím, že jsem ztracen.

Četl jsem 1815 od Henryho Houssayc, jenž mne nikterak 
nepotěšuje. Nic není truchlejšího jako tento konec nádhery 
a skvělosti. Napoleon i Francie zdáli se mně méně padlými 
v Thiersovi než v Houssayeovi. To působ! nejspíš povýše
nost dokumentace tohoto posledního.

Znaven touto četbou, upadám do rukou nepřítele.

4. — Četl jsem v rozličných listech:

Fonogramy Jeho Svatosti Papeže Lva XIII. — Jeho 
Svatost Papež Lev XIII. ráčil vyvolit! fonografy X..., aby 
jeho slovo bylo navždy vryto pro blaho věřících. Svrchovaný 
Velekněz pronesl do dvou fonografů modlitbu Ave Maria 
a slavnostní Požehnání, udílené 3. března v Římě při svém 
Jubileu... Oba fonogramy J. S. jsou na prodej. Ave Maria 
lO franků, Požehnání za 12 franků. Viz naše katalogy.

6. — To je dobré) hle, i o děkanovi se mi teď zdá.
Ve spánku viděl jsem tohoto pastýře, tohoto faráře s bez- 
početnými skutky. Ubožák právě založil sdružení „Sousedek“. 
Zřejmě, tof hloupé, ale v přeludu snu bylo to tak pravdě 
podobno a byl to takový démant směšná I

Četba 1815. Dověděl jsem se toto, o čemž Thiers, 
tuším, nédí ničeho. Napoleon po návratu z Ostrova Elby byl 
by snadno rozpoutal vášně z 93tého, pouze uspané, a bylo mu 
snadno státi se tak jakobínským králem velmi strašlivým.
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7. — Slavnostní obnovení prvního přijímání Veroničina.
Oblekla si zase své bílé roucho z roku minulého, a byl 
jsem dojat v kostele, vida ji z daleka a jevící se mi velmi po- 
bobnou mé matce. Věděl jsem, že tato podobnost jest, ale 
nepocítil jsem jí až dnes... Kde jest v této chvíli moje bo
lestná matka a jaké pomoci může poskytnouti svému ubo
hému starému dítku?

Occident (Západ), umělecká revue, mluví o Oblatovi. 
O Huysmansovi povídá, že jest „jediným náboženským spi
sovatelem“.

Ježto jest dnes na Sv. Trojici třetí mše s třetí řečí děkano
vou, nepřestává tento mluviti o rodičích dítkám, z nichž 
některé podle všeho nemají ani otce ani matky.

Vzdávám se nešpor, na nichž bude prý čtvrtá řeč děka
nova. Johanka přichází poděšena. Tento zběsilý osel hulákal 
tři čtvrtě hodiny, vztekaje se čím dál tím více, až se stal 
jakýmsi posedlcem, jakoby se vsadil, že všechny posluchače 
vyžene, házeje jim skoro rukavici a triumfuje z jejich mlčení, 
posléze prohlašuje, že jest odhodlán mluviti, až se mu strhá 
hlas. Toto kázání, jež přivedlo v údiv kantón, vysvětluje se 
milosrdně hypothesou o výtečném předběžném posnídáni. 
Děkan jest tlustý a maso s něho jen visí.

8. — Listy rad duchovních od ctihodného Otce Jidáše
(Didona). Marnivost akrobatova a sentimentalita, hraničící 
s chlípností.

9. — Vrchnímu pořadateli jisté revue, o niž se domní
vám, že se ji daří (a která přestala již od několika měsíců):
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{ ... Nevíro, jak vy o mně smýšlíte. Svolil byste uveřejnit! j
I ode mne kritickou studii o Huysmansovi? Tato práce, jež má > 
1 asi dvanáct set řádek, hnána jest z hluboká, prudce snad, někdy, 
j ale bez nespravedlivé násilnosti. Chtěl jsem se ozvatl ve jménu 
I katolicismu absolutního a úplného proti všem způsobům 
í pámbíčkářstvl, jsa opovrhovatelem stejnou měrou jablečným 
l cukrem ulice Saint*Sulpiciánské i hollandského řepného cukru
j od J. K. Huysmanse.

I 12. - PROSBA, BY SE UVEŘEJNILO:
1 Listy J. Barb eye ď Aurevillyho Leonu Bloy s podo

ly biznou a autographickým listem J. Barbeye d'Aurevillyho. — . 
‘ Společnost Mercuru Francouzského.

I Známo, že Leon Bloy byl více než dvacet let domácím
I Barbeye ďAurevillyho.

Tyto Listy Barbeye ďAurevillyho Leonu Bloy posky- ■ 
1 tuji proto dvojí zájem, který se připíná k autoru Ďábelských 
j a k složitému autoru Zoufalce, Žebráka Nevděčníka a Ekse- 
I gest Obecných Rčení.
t Tyto listy jdou od 1872 až do 1878. Některé, neoby-
< čejně zajímavé, vztahují se k literárním počátkům Leona Bloy, 
I jenž lituje, že dědicové jeho starého přítele dovolujíce mu 
I uveřejnit! tuto kolekci, zakázali mu jakýkoliv komentář a jakou- 
1 koliv předmluvu. Jeho vzpomínky a dokumenty literárně histo* 
í rické přejdou tak — ostřeji — do jiné knihy, k níž nebude 
I třeba žádné autorisace, a v níž o Barbey ďAurevillym bude 
I vypravováno jediným spisovatelem ještě žijícím, který jej 
i dobře znal.
i Listům Barbeye ď Aurevillyho Leonu Bloy předchází 
I překrásná podobizna velikého spisovatele na úmrtním lůžku.

17. — Článek o slavném obraze Felixe Jeneweina Do
poledne Velkého Pátku, jehož krásnou lithografii v barvách
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i dostal jsem z Moravy. (Článek uveřejněný Mercurem fran- 
i couzským, 1. září 1903. Felix Jenewein právě náhle zemřel 
i 5. ledna minulého ohromen radostí, že byl zvolen do Aka- 
I demie Uměni ve Vídni. Leden 1905.)

l
I DOPOLEDNE VELKÉHO PÄTKU
1 Dopoledne Velkého Pátku. — Jest odsouzen, bude 
l ukřižován. »

Ante meridiem Ferine VI in Parasceve. — Damnatus 
i est, crucifigetur.
i Takový jest nápis nebo spíše podpis tohoto díla, jež 
i silně rozechvělo duše. Není to věc včerejší. Jest to obraz, jenž 
I budil dosti velikou pozornost r. 1895. na výstavě ve Vídni, 
t by jeho tvůrce stal se ihned slavným ve své české zemi, bono- 
I sici se ostatně tím, že ho nechala velmi dlouho mříti hladem, 
Iz úcty k Evangeliu, jež nechce, by proroci byli ctěni ve 

své vlasti.

Možno však říci, že byl tento prorokem? Stačí, by byla 
duše otevřena všem závanům jako jeskyně nebezpečné hory, 
strašidelně obydlená ? Pak zcela dobře běží zde o proroka. — 

I .Jest odsouzen, bude ukřižován." Felix Jenewein slyšel tento 
I řev, jímž zemí bylo zatřeseno, jakoby Titan uchopiv ji oběma 
I rukama pokusil se zuřivě vyrvat! ji z jejích stěžeji, i chtěl, 
I by byl slyšen ostatními, by i oni se jím zachvívali. Neboť 
* malin mají moc dáti slyšeti očima.
I Proroci jsou lidé, kteří si připomínají budoucnost. Po- 
I staveni jsouce právě do prostřed, budoucnost mají před sebou 
S i za sebou, po pravici i po levici. Poněvadž čas neexistuje 
í o sobě zrovna jako prostor, vše, co přísluší říši smyslů, jest 
I totožno v Absolutnu.

í Vizte svědectví nepodobné Anny Kateřiny Emmcrichové, 
i jíž dostalo se na počátku minulého století té výsady, že byla 
j svědkyní okem i uchetn Bolestného Umučení:
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l 
Krátce po vypravování o odsouzeni Ježíšově, uvádějíc i 

nejstrašlivější slovo, jaké kdy lidé pronesli, vypravuje proro- ; 
kyně minulosti'. |

Kdykoli ve svých rozjímáních o utrpeních Pána Ježíše | 
Krista slyším židy volatí: „Jeho krev přijď na nás i na naše 
synyl“, zdá se mi vždycky, jakoby byli těmi slovy sami sebe 
prokleli, a účinek slavnostního tohoto prokletí čitelně proje
vuje se mi podivuhodnými a strašlivými obrazy. Vidím nad 
nimi nebe zamračené, pokryté mraky krvavými, z nichž vyšlehuje 
plno ohnivých metel a mečuv. Jakoby ta kletba byla je veskrz 
pronikla až do kosti, ba až do dítka v životě mateřském. Vidím 
všechen lid jako zatemnělý, a ten hrozný křik jak oheň vy
cházející z úst jeho, a oheň ten se nad ním shromažďuje 
a pak zase zpět do něho vrací.

Nevím, zdali Felix Jenewein četl visionářku Dulmenskou, 
jež jest bez odporu tím, co možno čisti největšího, ale jest 
jisto, že tím neb Oním způsobem něca vstoupilo do něho 
z božské Hrůzy Velkého Pátku.

Jeho obraz není složitý. Maria stojí ve středu na první i 
náschodní ploše. Přijala ránu aniž padla, ať už jakkoliv 
o tom mluví zmíněná světice, protože ona nemůže padnouti,
protože Matka živých nemůže padnouti. Kdo by podpíral
modré nebe nebo pochmůrné nebe, kdyby tahle zde padla?
Tato válečnice podpírá nebe na hrotu kopí, jímž byl probo- 
den bok Ježíšův, jak Galové tvrdili o svých pikách. Avšak
zvláště jest, v pravdě, Matkou živých, a právě proto Evange
lium ukazuje ji stojící u paty Kříže, ana patří na divadlo, jež
by lvy usmrtilo.

Stoji tedy, ruce sepjaté majíc na onom slavném Životě, 
jejž křesťané každodenně jmenují a jenž nesl Spásu světa. 
Hlava jest mírně vzad nakloněna, avšak oči polozavřené ne
opouštějí této země, kde Syn Člověka za chvilku zemře.

Děsné trýzně obléhají jak ozbrojený zástup tuto Věž 
Davidovu, tuto Věž ze Sloně, jíž nelze dobyti a jež trpí. 
Bude třeba, by nebylo již lidi, by se spatřil konec takové



♦ . ____ - - -
J 64 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARNĚ

i agónie. Ona marně slavila vítězoslavný průvod; Ona marně 
| zemřela jistého dne, nebo jenom zdřímnula, neboť neví se; 
| Ona marně byla vzata do nebe, odkud panuje nedílně, trochu 
I níže než Bůh; nadarmo byla ctěna a skoro zbožňována brzy 
| již po dva tisíce let na zlatých oltářích v démantových kathe- 
I drálách, jež ani andělé, neschopní utrpení, nebyli by mohli 
i vystavěti; dokud bude chudý a ubohý jeden na zemi. Nepo- 
■ skvrněné Početí státi bude s hrudí plnou mečů.

To pod aureolou ve vznešeném výsměchu pláště blan?
kytného, jejž ikonografie křesťanská vždycky propůjčovala
Marii, zapomínajíc, že jest zvláště bolestnou Studnici, odkud
prýští všechny proudy žádosti nevyslyšené, Lásky Sílené, Slzí
krvavých, Soucitu, jenž smrt uštědřuje, Odpykání, jemuž nelze
utéci, Zděšení a Hrůzy, jež valí se přes pokolení lidské jako
Dunaje.

Citlivková přemrštěnost chce mermomocí tomu, by Panna 
; Maria byla jakýmsi medovým idolem v blankytě, uprostřed 
- květin. Jsou tři nebo čtyři statisíce démonův k zakrývání cim

buří a vraždivých střílen této Citadelly Sedmera Bolestí. Chce
se nevěděti, že Ona jest přede vším adie všeho residentkou,
nevyvratitelným stagiem Golgoty; že má nohy v Krvi svého
Syna, žě její oči a její obličej jsou v krvi, a že její plášť, byť
byl světle průhledné modře před mukami, jest postříkán krví
z Bičování, krví Koruny Trnové, krví z Hřebů, krvi z Kopí,
veškerým tím šarlatovým prýštěním, jehož se ji plně dostalo,
když se slavila velká mše Spásy.

Odmítá se naprosto a nechce se chápati, že jest nemožno
takové Matce nemíti ustavičně na mysli sveřepě krutá gesta
katanů takového Dítěte, jejich fysionomie posedlých, jejich
neodpustitelné urážky a hanobení...

Jděte říci tomu stádu prasat, jež jmenují moderními ka
tolíky, že pokaždé, když obslastněni jsme nějakou katastrofou:
požárem bazaru hojně navštíveného mučednicemi v parádních
šatech, o nichž žebráci nemají anf potuchy a jichž by nezaplatil
Pot Našeho Spasitele\ Ježíše Krista; nenadálým výbuchem .sta
rého dobráka vulkána, o němž Sodoma a Oomorha myslily,
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že usnul v dřímotách a jenž sháší dechnutím třicet tisíc životů; 
srážkou vlaků nebo lodí, cyklony nebo zemětřeseními, bez 
újmy půvabných vraždění, jež byla až do dnešního dne histo
rickou a nevyhnutelnou výslednicí nanejvýš rozjitřené sentimen
tálni horečky; — pokuste se tedy vpraviti do hlav těchto opo- 
vrhovatelů a tupitelů spravedlnosti, že to takto „Panna milostná“ 
prochází se ve svém království očekávajíc hrůzostrašný Den 
své plnomocné manifestace. Maledictio Matris eradicat fun- 
damenta.

Proč by se chtělo, by ušetřila někoho Ta, jež vydala 
v oběť k zabití své vlastní dítě? Neboť souhlas a přivoleni 
Marie jsou nástroji Umučeni Ježíše Krista, nikoliv způsobem 
symbolickým nebo metaforickým, avšak způsobem substanciál- 
ním, a právě tak tomu rozuměli i nejvíce svati doktoři. „Maria 
vystupuje na Kalvárii s klidem, pravil P. Faber, by pomáhala 
usmrtiti svého drahého syna ž Betléma.“

Svatý Jan, jenž ji doprovází, padl na kolena za ní, rukama 
lomě nad srdcem, křečovitě je svíraje. A tak tu trvá přikován, 
ztuhlý, s krvi sraženou, bez síly, beze světla. Efes jest daleko, 
Pathmos jest dále, a „Syn Hromu“ teď sám jako bleskem jest 
ohromen. Později, až „Zrcadlo spravedlnosti“ Litanií sežehne 
mu oči, a až projde vroucím olejem Domiciánovým, bude míti 
co napsati, by svět drkotal zuby až k naplnění věků. Avšak 
dnes na Velký Pátek tvář jeho jest dokonale zničena.

A obraz celý jest kolem těchto dvou Bytosti jak uragan. 
Jest zde půl tuctu osob a máme dojem davu. Mohutná sila 
umělcova způsobila tento zázrak. Jest to dav rozzuřený a tak 
strašně prorocký sám nad sebou, vylíčeůý za devatenáct století 
po Evangeliu Annou Kateřinou. Hebreové, zachránění druhdy 
z Rudého Moře a netrpěliví, by tam vstoupili, křičí a řvou, 
by se otevřela stavidla Krve láskyhodné.

Na pravo jakýsi vojín parabolický, anachronický, synthe- 
tický, nevystižitelný, jakýsi dobrodruh krveproléváni, podobající 
se zároveň pretorianovi, jízdnému oděnci a banditovi kalabrij- 
skému, sednuvší si na špalek, strachem sezelenavši, nohy ulič
nicky přehodiv přes sebe, i ušklibá se uštěpačně a chechtá se,
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když patři na tuto Růži mystickou, vybarvenou ze své červené, 
na tuto Hvězdu jitřní v její bledosti. ’

V jisté vzdálenosti tučný kněz nabádá ani nevím k jaké • 
ďábelskosti špinavého židáka, jenž přišel z Polska, by byl pří- ( 
tomen Ukřižování. Na pravo jakási saturnalie z roku tisícího » 

3 nebo roku čtyřicátého ; nahý člověk, šeredně zakuklený v čepici i 
jakéhosi druhu přilby obludného brouka s tykadly, čímž se po- | 
dobá ďáblu, jenž nesen jest na ramenou jiných dvou maskovaných ’ 
rošťáků, zdvihaje nad zástup jako labarum výsměch krucifixu, j 
věchet špinavý, skroucený, motouzem omotaný a zavěšený na í 
příčce ve výšce jakéhosi koštiště, — figurám crucifixi in ba- t 
culo, quo verriiur, píše mi jistý vykladatel — bohopustá, rou- : 
hačná to maškaráda, jež neskonale chátru obveseluje. ;

Tento podivuhodný obraz, o němž tvůrce nemysli, že jest ! 
allegorický, jest nanejvýš neobyčejný. Našel jsem v něm na ; 
přiklad, s čím se neshledáte, myslím, nikde. Padouští holotové • 
zběře, spití veselím a jásotem a smějící se, jak se říká, až se i 
za boky popadají, mají stejný postoj a gesto jako když skříží j 
se ruce za zády s dlaněmi uvolněnými, představujíce tak za- í 
jatce neviditelně řetězy spoutané. Qui potest capere, capiat. ?

i ♦
19. — Najal jsem nový byt Naše děvčátka budou míti ’

posléze stromy a zahradu. !
Malá theologická rozprávka s knězem o posvěcujíc! Mi- ; 

losti a o bezcennosti naprosté, podle něho, dobrých skutků, | 
vykonaných mimo stav milosti. Můj odpůrce jest theolog ! 

přísný, zatvrdlý, kněz z panství Ježíšova. Já jsem z panství > 
Ducha Svatého. Hájím filosoficky trvalost skutku lidského í 
a theologicky Zákonodárcovo právo milosti. Nemožno se do
rozuměli, i ustupuju rád, nejsa ostatně řádně vyzbrojen k hádce, j

21. — Pozoruhodné slovo matky Marie, bývalé kráso- :
tinky: „Pan Bloy, člověk tak skromnýl“ Nevěděl jsem, že ! 
zasluhuju takové chvály. Nikomu až do tohoto dne nepřišlo •
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to na mysl. Byl bych snad bez mého vědomi vhodil jiskru ! 

do této sušárny?
22. — Ohi ten kněz, ten příšerný kněz, který nedává

nic nikomu, a který, zdědiv jmění, by je věnoval na dobré i 
skutky, užívá ho jedině na lichvářské obchody a žije v pokoji ' 
v zděšeném opovržení diecesel Přece však domýšlím se, že i 
většina jeho spolubratři jistě mu tajně závidí.

Přehlídka našeho nového příbytku. Zajisté budeme moci 
v něm býti šťastni, dá-li nám Bůh vše potřebné. Ale jakého 
cídění bude třeba? Špinavost domu překonává jakoukoliv 
rhetoriku, a nynější držitelka, vdova, před níž by couvly svaté 
oltáře, jest zázrakem lejna a všivoty.

24. — Narození svátého Jana Křtitele. Jest mi toto uká
záno: „Pokaždé, když se říká Magnificat, svátý Jan „plesá“ 
v lůně své matky.

Ujišťují mne, že pohoršujú Prasata na Mamu. Několik ne
věst Ježíšových hrozí se nad pánem, jenž jest znám tím, že ne
píše než sviňstva a jenž chodí každý den k Svatému Přijímáni.

25. — 1815. Waterloo. Týž trapný dojem. Povždy kom- '
binace Boha války, zmetávající slabostí nebo zradou jeho ná- : 
městných velitelů. Maje psáti o Napoleonovi, rád bych ukázal 
dokonale tuto bídu vrstevníků největšího z lidí, kteří byli po
vinni z nedostatku vyššího chápání, býti reky oddanosti a po
slušnosti, hrdiny obdivu, — jak byli ubozí vojáci, kteří ne
byli vůdci. Zdá se mi, že by bylo zde napsati věci, jichž krása 
proklála by srdce Boha jako kopí.

26. — Lístek Henryho Houssaye: „Nejvřelejší díky. Tyto
Listy zasluhovaly plně, by byly uveřejněny. Byl jsem šťasten, 
uviděv v nich, jak ožívá hrozný a libý Barbey ďAurevilly“.
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27. — Dlužno vše opustiti, dlužno opustiti i zítřek. ,
JOHANKA.

1815. Rád už bych s tím byl u konce, jest to příliš bo- 
lestno. Jaká bizarní nejistota v srdci člověka, jaká zvláštnější 
ještě potřeba nejistoty, nebo spíše jaká podivuhodná před
tucha, že nic na tomto světě není určitého! Mamě jsem zvěděl 
o této kruté řadě pohrom, jest mi nemožno nedoufati za kaž
dou vteřinou, že se nepřihodí. Úsilovně chci a chci se pře
svědčit), že u Ligny poslechne ďErlon svého císaře,' že Ney 
bude ho poslušen u Quatre-Bras, nalezna zase svou rozhod
nost z dřívějška, že Orouchymu posléze zráčí se poslechnout! 
svých důstojníků a svých vojáků u Wavru. Ať dělám cokoliv, 
neštěstí této války, na oko příšerná a tak nespravedlivá, vždy 
mne překvapuji... Aby tak celý svět se klamali Aby tak 
bitva Waterlooská dosud trvala!...

28. — Jehanu Rictusovi:

Můj článek o vás nebude nikdy pozměněn ani oslaben. 
Psal jsem jej v plném vědomí a s dobrým svědomím a nechci 
v něm nic přejinačovati. Pouze až jej uveřejním ve svazku, 
bude mi nezbytno učiniti — v poznámce pod čarou — jistou 
výhradu, ostatně velmi bratrskou a velmi mírnou. Ať sebe širší 
jest můj názor a ať sebe ochotnější jest moje vůle vstoupit! do 
vašeho ducha tuláka podivuhodného,není mi dovoleno zasnou
bit! se, ani zdát! se, že scbvaluju způsob — hrozný pro mne — 
jímž mluvíte o Lásce Magdalénině, str. 115; o lásce Mont- 
martrské nebo Montparnasské, velmi rozdílné od neskonale čisté 
a nadpřirozené lásky Evangelia. Jsou věci, jichž nelze se dotýkat).

1
• \ ;

29. — Jistému umělci, který mi prokazuje čest, že dává
mi přednost přede všemi svými současníky:
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Těší mne, že Listy Barbeye ďAurevillyho vás zajímaly. 
Nebylo mi dovoleno učiniti předmluvu ani výklady a tím jsem 
velmi zarmoucen.

Co mne uchvacuje, toť to, jak chutnáte Spásu skrze Židy, 
která jest nesporně nejlepší z mých knih a ta, o které mi nikdy 
nikdo nemluví. Svěřuju se Vám jako prastarému a prajistému 
příteli s touto strastí, která jest na dně mého života, docela na 
dně mého života, velkou hořkostí.

Psal jste mi v záři 1900 list, který se nenelibil. Ohi kterak! 
Protiví se mi proroci nebo visionáři, kteří neproměňují vody 
v krev a kteří nekřísí mrtvých. Ale vy milujete Spásu skrze 
Židy, vy plníte tento čin spravedlnosti a sbíráte v prachu 
a v temnotách ubohou knihu opovrženou. Jste tudíž opravdu 
mým bratrem a opravdu přítelem Božím. »Ten, kdo miluje ve
likost a kdo miluje opuštěného, když přejde mimo opuštěného, 
pozná velikost, velikost*!! tam jest.“ Toto skvělé slovo jest od 
Arnošta Helia, který byl takovým opuštěným.

Pro mne není než jeden způsob chápáni hříchu proti Duchu 
Svatému, hříchu neodpustitelného. Toť nedostatek lásky, zlo
čin hrozný, velmi určitě vymezený svátým Pavlem, I Cor., XIII. 
Vše, co možno říci nebo napsat! vně toho, toť doslovně mou- 
ďalství. Moderní katolíci, kteří jsou pode vším a kteří zaslou
žili všech trýzni, páchají tento hřích, jsouce neposlušní zjevného 
napomenutí přijímati každého dne, odvrhujíce »panem quoti- 
dianum supersubstancialem*, povzbuzováni v tom kněžími, 
vražedníky lidí. Doufám napsat!, čeho bude třeba v době pří
hodné. Bůh nedopustí, abych zemřel hladem a zoufalstvím...

P.—S. — Pravíte, že Vulgata mluví do budoucnosti. 
V tom se nijak nevyznáte. Vulgata toť Duch Svatý, bez minu
losti a bez budoucnosti. Čas neeksistuje.

30. — Poslal jsem svému jesuitovi Slánek o Rictusovi,
uveřejněný Mercurem a mající býti poslední kapitolou Po
sledních Sloupů Církve. Vysvětlení zkráceně a parabolické: 
»Christus evomens Phariseos, coenat lib enter apud istum
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I :
j principem publicanorum*. Připojil jsem: „Práce málo snadná, í 
1 tato nová kniha, a neobyčejně působící dávení. Ujišťuji Vás, ;

že není dobře opozdovati se při Coppéeovi nebo Bruneti- I 
érovi, zvláště když jsme Jacens ad januam divitis, ulceribus i 
plenus, egens micis et nullis canibus ulcera lingentibus.* i

1815. Waterloo, str. 314. Jakýsi průvodčí Josef Bour
geois, dělaje strachem do kalhot ve svém jméně. Pravil, když 
se ho ptali, jak vyhlížel císař: „Jeho obličej byl jakoby ho- 

! dinovým ciferníkem, na jehož hodiny člověk by se neod
vážil popatřiti.“

Kázání děkanovo, ani nevím o čem. Tvrdl, že jeho po
slucháčstvo jest shromážděním svátých, dilectis Dei, vocatis 

\ sanctis. Byl jsem takovým svátým, jemu nejblíže, když před- , 
i nášel tuto krásnou řeč, a myslím, že moje přítomnost jistě j 
< jej tísnila.
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3. — Děkan, poddávaje se dnes večer jakési prudké
rozplývavosti, skýtá nám cosi jako pohřební řeč nad osob
nosti, které nejmenuje, která však byla bohata. To řečeno 
polohlasitě s výrazem zbožnosti a úcty nekonečné. Tento bo
hatec tedy byl sžírán žádostí pošlo užiti něčím, až z toho 
zemřel. Žádné vysvětlení, žádná podrobnost této smrti, která 
jistě nebyla méně zajímavou než příkladnou. Tento mučedník 
bažil po tom, tak jest nám zjeveno, by byl „členem městské 
rady a rady generální, by mu bylo lépe možno něčím po
sloužit!“, po čemž jaksi poznáváme v něm hezkého mufla.

♦. — Křičím k Marii jako zoufalec.
5. — Neděle Nejdražší Krve. Prosím, aby tato Krev byla

změněna pro mne v Peníze, ve shodě s eksegesí.
! Prasata mají slavnost Sprostá radost tohoto davu. Když

buržoové se veselí, tof zrovna, jako když mají strach. Podo
bají se démonům.
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6. — Kdy zlíbí se Bohu vytrhnouti mi ze srdce trny,
jež mne bodají?

7. — Znovu čtu Dobré Utrpení maje na zřeteli Poslední
Sloupy. Líbeznost oslovin Coppéeových. „Stýská se mi méně 
než druhdy“, praví. Jaký krásný epigrafi Doufám, že se po
bav! ti, kdož mne čisti budou, i já sám.

8. — Jsme krajně nešfastni, smutek nás drtí, a četba
toho rozplývavého farisejce zrovna neni tak, aby mne do
vedla potěšiti.

10. — Hovoře s jistým knězem o blízké smrti Lva XIII.,
prohlašuju, jako již tolikrát, že jsem viděl vždy v tomto vele
knězi překážku Bohu. Zpěčuje se sledovati mne, řka, že Lev XIII. 
byl podivuhodným pro dělniky, zásluha velmi neznámá všem 
dělníkům světa. Když nějaký kněz jest výborný, tohle u něho 
nalézáme.

11. — Jistý občan z Nímes přišel se na mne podívat
Hovoříme o protináboženské výpravě v provinciích a o od
strašujíc! úloze Charbonnelově, jenž právě stává se jakýmsi 
mocnářem pomoci lóži, a jenž působ! svým hanebným žur
nálem až i na ministerstvo se svrchovaností, která nemá jména.

13. — Vedro hrozné. Bych se občerstvil, přečti jsem sto
stran Étape od Bourgeta, stále se zřetelem na Poslední Sloupy, 

v nichž tento přítel Hanotauxův má ovšem své místo. Aka
demik dam jest tak prostřední, že uniká i směšnu. Jeho hlou
post jest nesoudržná a neuchopitelná.

14. — Doktor X. jest lékařem bedlivým, ale mokvavý.
Jest to jeden z těch, kteří říkají: „Mám tak na chvat, že ne
mám kdy čisti“, a kteří mluvívají u každého svého klienta
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půl hodiny o spojenectví francouzskoruském nebo o tom, 
jak četnický strážmistr jest nekompetentním v hydrostatice.

15. — Jest jistotně dobrých kněží, kteří želí zmrtvělosti
Lva XIII. ve věcech Armenie a v nynějším pronásledování. 
Haní vzdychajíce shovívavost tohoto velekněze, přijímajícího 
Taxily a Brunetiery, ale nechápou, že jeho ohavná politika 
jest zločinem téhož druhu, větším ještě. Taková jest bída sou
časného Kněžstva, a není léku ... Dobré obtlumočení Bully 
Unam Sanctam Bonifáce VIII. za spolupracovnictví Ducha 
Svatého, jaká světelná fackal...

16. — Čtu dále Étape. Ahl jak jsem právem pojmeno
val Bourgeta „Eunuchem“! Jest to neslýcháno nemohoucnosti. 
Srdce vymíškované, chápavost rozumová sražená, ssedlá, zle
dovatělá. Ba není ani účinně nudný. Jakási zajímavost udržuje i 
jeho bídnou knihu, a řeklo by se, že jest posypána oškrabky i 
romano-feuiiletonovými.

18. — Jaký to kněžský duch, jenž obrací zřetel na duše
až po skutcích l

19. — Lev XIII. jest na sotnách, a takovýto jestif Introit
dnešní neděle, introit, který bude panovati nad celým týdnem: ■ 
Omneš gentes, plaudite manibus: jubilate Deo in voce exul- ■ 
tationis. Quoniam Dominus excelsus TERRIB1LIS...?

20. — Zásylka Listů-. „Mému příteli Aleksandra Royovi, .
vítězi Tyrskému a přemoženci Babylonskému. Bylo by třeba 
Barbeye ďAurevillyho žádati za věnováni pro tuto knihu, 
jejími autorem sám nejsem, a která by byla bývala tak pozoru
hodná bez hlouposti jisté ženy, jež na neštěstí měla moc, 
postaviti se na odpor mému záměra předmluvy a komen
táře, které jedině já na světě mohl jsem napsati.“
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21. — Lev XIII. zemřel včera o čtyřech hodinách od
poledne. Již více než dvacet let čekám jeho nástupce.

22. — Pracoval jsem na kapitole o Bourgetovi (Poslední
Sloupy) s málem energie a obstojnou dávkou ošklivosti. 
Tento autor jest z těch současníků, jež jsem nejvíce zvrátil. 
Jest tak nízko a tak hloupý, že nevím, co jej unáší.

24. — Žiju jako hovado ve společnosti Bourgetově. Na
štěstí kapitola ta jest dokončena dnes večer.

26. — Bych ohlušil své trýzně v nejkrásnějším všech
snů, čtu knížku o Napoleonovi odNorvinsa, jejíž roztomilé 
illustrace od Raffeta tolik rozněcovaly moje smutné mládl.

27. — Vystřihl jsem v žurnálu:

Řím, 26. července. — Voce della Verita uveřejňuje tekst 
pamětního spisu na pergameně, složený do rakve Papežovy. 
Tato pamětní listina, sepsaná Otcem jesuitou de Angelisem, jest 
jakýmsi životopisem Lva XIII., provázeným několika zmínkami 
o zlobě času. Závěrem praví, že Lev XIII. byl papež, jemuž
snad nikdy nebude možno jiného přirovnati pro dobrotu duše,
velikost ducha, bezúhonnost života, svatost mravů a pro hor
livost, jíž zasvěcoval celou svou bytnost a všecky své sily službě
Církve a Krista.

Nuže! dovolávám se urputně svého patrona svátého Leona 
Velikého a dosti velkého počtu jiných, mezi nimiž papeže mu
čedníka, svátého Martina L, který dal přednost příšerné smrti 
a urážkám kde koho, než aby se súčastnil sofismatu a ka
cířstva, která mu navrhovali.

29. — Štěstím jest pro mne, že znám kněze zbožného

a intelligentního. Přece však cítím se osamělým vedle něho. 
Přísluší kněžskému pokolení, zplozenému Lvem XIII. A já
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jsem katolík Syllabu a Bonifáce Vlil. Na trochu vzdálenosti í 
od přísného Dogmatu nemožno se setkati. 1

31. — Albínu Michelovi, vydavateli: |

Jehan Rictus mi praví, že jste výminečně vyzbrojen vho- J 
diti dílo do veřejnosti. Byl byste tedy mužem, jehož hledám j 
po tolik let. Nepotkav ho až dosavád, stal jsem se jakýmsi 1 
„starým mistrem“, velmi známým ve světě literárním a velmi | 
neznámým velkému obecenstvu. |

Dnes zahajuje se Konklave. Pojal jsem záměr krátké bro
žurky, již by bylo lze přečisti za hodinu, v niž by byla před
vedena podstatně domyslitelná úloha budoucího Papeže. To 
v literární formě, jak jest u mne známa, a která potěšuje f 
a rozhořčuje tolik lidi. Padesát nebo šedesát stran mi postačí, j 
Hodí se vám to ? Dal bych se do práce hned po vašem zjevném j 
přijeti. |



SRPEN

1. — Nesmírná trýzeň, jíž tolik trpěl ubohý Hello před
dvaceti lety, ta totiž, když člověk není vyslyšen a když se zdá, 
jakoby prosil marně, stala se mou mukou. Zdá se mi, že 
nedostávám již ničeho, a že věc, které jest mi den ze dne 
více třeba, jest právě ta, které se mi odpírá s největší zatvrze- 
lostf. Hrozná sklíčenost, přehořké slzy, když si připomínám 
staré dny, jisté nevylfčitelné dny z dřívějška.

2. — Povšimnul jsem si úžasné liturgické modlitby při
mši svátého Alfonsa z Liguori: Sacerdos magnus qui in vita 
sua suffulsit domům et in diebus suis corroboravit templům, 
quasi Ignis effulgens et thus ARDENS IN IONE. Slova, 
která se jeví docela nadpřirozenými, když se pomyslí, že 
Konklave jest právě shromážděno, by zvolilo Papeže IONIS 
ARDENS li/Takovéto věci přešlehnoumne jako blesky, uvě
domujíce mne, že Bůh jest přítomen, stále přítomen, a že jsem, 
stále též, touž orvanou a zpustošenou troskou v proudu.



78 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARNĚ

Jehanu Rictusovi:

Nečekám něčeho velikého od vašeho vydavatele. Znám příliš 
nevědomost těchto lidí, jejich Čilou hloupost a zvláště vůkolní 
chamraď, k níž se utíkají o radu... Víte, co jest říci o mně 
literárně. Co se týká mého vyznáni víry, mých nauk, nebojte 
se odloučiti mne násilně od ostatních katolíků, nikoliv, jak se 
samo sebou rozumí, podstatně, ale zcela jiným způsobem. Jedním 
slovem, tvrďte, ba holoťte, že jsem katolík, toť pravda, ale ka
tolík ne ohlupující, protože jsem katolík ABSOLUTNÍ, To by 
bylo originálním na mé brožuře. Požadavek theokracie podle 
Syllabu a Bonifáce VIII., velkého Papeže z konce XIII. století, 
v této době pitomců a taškářů, to by nebylo všední. Řeknete: 
Bloy učiní to, co již tolikrát učinil, poví věci nejnespojitelnější 
s automobilismem a telegrafií bez drátů. Vezme na pomoc, by 
je řekl, nejméně proniknutá tajemstva tradicionální filosofie 
a theologie, ale všechno to ve formě takové, že i obchodní 
cestující a dryáčníci pochopí nebo budou mysleti, že chápou. 
Atd. . .

Jak s honorářovým mazancem, uvidíte, co bude možno 
z pána vycásnouti. Ale nechci, abyste se s tím pro mne utahal 
do zblbnutí, milý příteli. To bych se pak dával spoluvinníkem 
bezpráví nejodpornějších muflů. My oba jsme pastýři. Naší 
úlohou jest stříhati a nikoliv býti stříhánu. Jest pravda, že naše 
stádo stalo se tolik prasaty, že nemůže již býti otázky o stří
hání, nýbrž jenom o rdoušení. Pustíte-li tedy krev některému 
z našich hovádek, schovejte mi dávku.

3. — Na krásnou slavnost Nalezení ostatků svátého Ště
pána, Prvomučedníka, mše abbého Galetta, kněze posměváče, 
brebtala, břicháče, držgrešly, jenž si hrá na slepou bábu a pů
sobí dojmem korby na pohřbívání mrtvol. Nemohu než zá- 
pasiti s hnusem a šerednem. Kdybych na neštěstí nalézal se 
v místě, kde by byl toliko tento jediný kněz, byl bych dohnán 
vzdáti se jakýchkoliv náboženských úkonů.
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Odpověď Albina Michela. Výslovné odmítnutí bez mož- ! 

ného návratu. Pravidlo. Když některý člověk napíše: „S lítostí [ 

jest mi vám sděliti“, můžeme býti jisti, že není co dělati, a že í 
sděleni to jest stejně lživé jako lítost.

4. — Ten Galette má bratra blba. Af jen o něho pečuje.
Z toho, co má, tohle jest nejdrahocennější. Jmenují je nevi
ňátky v mém kraji. Až pojde uprostřed svých peněz a mezi 
svými svatokrádežemi, tento ubohý tvor snad bude pro něho 
mluviti.

Dověděl jsem se dnes večer o volbě patriarchy Benát
ského, který si vzal jméno Pius X. Tato zpráva mne zarmu
cuje, daleka toho, by mne potěšila, ba padám i do černá. Tolik 
jsem si žádal události neobyčejné! Jest tó pořád stejné: Ital 
a stařec.

5. — Vstupuju do kostela, bych z něho obrátkou vyšel,
nebot bohaprázdný Galette slouží mši. Celý den přechovávám 
toto lejno na srdci.

8. — Raoulu Narsymu:

Četl jsem v Occidentu, který jest mi pravidelně zasýlán 
nevím kým a proč, několik řádek od vás, vyjadřující jistý stupeň 
přízně. Ale v těchto řádcích, které mám v této chvíli před očima, 
pravíte: .Jakýsi J.-J. Rousseau*, přirovnávaje mne krůtě k to
muto synu Onanovu, k tomuto hanebnému przniteli jiných 
a sebe sama; pravíte mi .pessimista*lll já, pověstný optimista, 
jemuž rovného nebo společníka aby pohledal, nenapravitelný 
a ustavičně vochlovaný optimista! Poněvadž naše doba není 
právě dobou myslitelů, velmi málo se pochopilo, že Marche- 
noir jest .zoufalcem* filosofickým a nikterak zoufalcem theolo
gickým. Jinými slovy, nečeká ničeho od lidí, ale čeká VŠEHO 
od Boha.
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Nazýváte mne také „zmalomyslnělým“,zapomínaje, že boju ju j 
dosavád, a více než kdy jindy, v padesáti sedmi letech, opuštěný 
ode všech, prostřílen jako řešeto hroznými ranami a mučený bídou.

Posléze pravíte, že „prohlašuju svou porážku*, zatím co 
právě opak by vysvětlil můj život. Aby se někdo domýšlel, že' 
se považuju poraženým — což není — k tomu bych nikdy 
nesvolil, leda ironicky. Jest tedy tak nesnadno pochopiti mne?

(Uvedl jsem tento list, jehož zájem jest prostředni, jedině i 
proto, že příjemce zdá se býti katolíkem dobré vůle. Soudí-li 
takto tihle o mně, čeho jest se mi nadlti od ostatních?)

9. — Neschopen-li člověk velikých zločinů, jest neschopen
i svatosti. Tato pravda p. de La Palissa jest nad schopnosti 
jistého profesora náboženské filosofie, jenž přišel velmi z da
leka, by nás poučil.

10. — Jiřímu Rémondovi, jenž jako by nás byl úplně
opustil. Blahopřeju mu k jeho překladu „Života Mikuláše 
Poussina“, z italštiny do frančiny, zajímavého přizpůsobeni, 
který právě uveřejňuje Occident. Pravím mu, jak vzácně do
stalo se mi spravedlnosti, že bych však zasluhoval podobného 
jednáni, kdybych ji odpíral jiným.

11. — Počátek popravování Paříže, odsouzené ode dávna
k záhubě ohněm. Rozsáhlý požár Městské Dráhy na místě 
zvaném Koruny!! Žurnály oznamují nalezeni 85 mrtvých. To 
pro začátek pontifikátu Ignis ardens.

12. — Jakého smrtelného zranění dostalo se Rozumu I
Stále táž věci Všichni jsou přesvědčeni, že špatný strom může 
vydávati dobré ovoce.

21. — Pohoršení náramnél Člověk špatného života a bo
hatý právě zdechl. Smuteční obřady první třídy s rozvinutím

L
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neslýchané nádhery. Kde kdo běží do kostela, aby to viděl. 
Jak hořko mysleti, že částkou peněz, vyhozených marnivě na 
tuto mrchu, byli bychom snadno osvobozeni)

Co se mi vypravovalo o obřadu, vzbouzí ve mně lítost, 
že jsem zůstal doma. Zdá se, že se to podobalo slavnosti 
démonů. Na každém ze čtyř rohů přepychového katafalku 
byla k úžasu nebo úděsu, náramná lampa, svítící plamenem 
zeleným. Tím jakoby bylo vymezeno fantastické ohraničení 
nebožtíka v prostřed proudu světel. Umělecký orchestr, jenž 
přišel z Paříže, hrál pánovitě vše, co se mu líbilo, a nade 
vším tím, smíšen s kadidlem a s potem hovad, vlál a plynul 
podivný a pronikavý zápach plesniviny.

Nechybělo než strašné ono rozuzlení, vypravované v ži
votě svátého Brunona a malované Lesueurem, kde mrtvý se 
vztyčuje, aby řekl davu: „Jsem zatracenecl“ Jaké by bylo vze
zření našeho děkana, který odepřel před několika měsíci kře- 
stanský pohřeb jisté nuzačce pro souložnictví, a jenž trpí dnes 
s radosti bez pochyby tyto odstrašující pohřební obřady sou- 
ložníka, odhadnuté na patnáct tisíc franků?...

22. — Přemýšlím o svátém Bernardovi, jehož památka sla
vila se předevčírem, i pravím k Svaté Panně, že slavné Me- 
morare jejího velikého přítele stává se mi den ze dne nesnad
nějším. Non esse auditum a saeculo quemquam, praví tato 
modlitba. Bědal Já jsem to. Tak dlouho tě prosím, bys mne 
osvobodila) Potom přemítám o všech ostatních modlitbách 
liturgických nebo neliturgických, i pravím si, že každé slovo 
vyřknuté námi v modlitbě jest pro vždy, že shledáme se s je
jich množstvím v hodinu smrti a dále než v hodinu smrti.
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24. — Dnes večer dojem, jako bychom posledně obědvali.
30. — Svatého Fiakra (Viz totéž datum 1901). Řeč dě

kanova zahradníkům. Ježíš důvtipný (I) do té míry, že vy
myslil toto přirovnání: >Pater meus agricola est.* Otec můj 
zahradník jestl Jeho zahradou jest duše naše, *hortus con- 
clusus*. Nebudu vyjadřovat), co ve mně vzbuzuje pitomost 
této homilie.



ZÁŘÍ

2. — Jistému chudákovi, jenž právě umírá:

. . . Nemohu povzbudili své ženy, aby vám psala. Tak 
úplně připravil jste se u ni o důvěru! Má ten dojem zvláštní 
a neblahý, že podala ruku člověku, který se topil, s úmyslem, 
by jej zachránila, a že byla zhruba odstrčena tímto člověkem, 
jenž dával přednost smrti. Divíte se, když vás považovali za 
protestanta. Toť velmi prosté. Zamítáte zpověď a pravite, že 
nevěříte ve všechna dogmata, jimž učí Církev. NenMi tohle 
protestantismus, pak nevím už, jaký smysl slova mají...

6. — Za řeči o Obrazoborcích mluvíme o náramné
a zcela tajemné důležitosti obrazů. Rozvinout! ideu: Bůh učinil 
člověka k svému obrazu a učinil ho ze zemí. V Deutero
nomiu v kapitole IV. zakazuje výslovně svému lidu v tomto 
ho nápodobit!.

8. — Připravuje se náš nový příbytek. Družina dělníků
pracuje na desinfekci zdi a přepážek již tři dni. Tito lidé, přece 
zvykli, diví se tak nepodobnému zasviněnf. Ale dům není

7
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ničím vedle obyvatelky, smrduté vdovy po jakémsi starém í 
důstojničkovi, ubohém odpadku armády, jenž právě zemřel. | 
Tato osoba vpravdě odstrašujte! podobá se nějakému asij- ( 
skému městu, v němž se hemži hmyzem a z něhož mor se | 
line, v němž by se na odiv stavěly všechny nečistoty a všechna t 
havěť. Pravda, myje se, otlouká se, oškrabuje se, vyklizuje l 

se, vysušuje se obydli to; přece však vážním, pomýšleje, že | 
se má státi našim příbytkem. Potom ten osten trýzně, ten | 
krutý bodec, jímž jest pocit mé dokonalé bezmocnosti, naší j 
naprosté bidy. Prodlouží-li se nynějši nedostatek, nejen že | 
nebude nám možno užiti tohoto bytu, ale ani již žiti nebude | 
nám možno. I

9. — Moje -nová domáci pani, buržoa klasické ošklivosti, ‘
oznamuje mi, že smrdutá důstojníkové, kterou právě my vystři- ! 
dáváme, jest vážená ochmela, krajinská pijačka, horlitelka pro I 

nejdávnějši Polsku. Přirozeně. 1
11. — Náhlý odchod jistého mladého muže, jemuž jsme I

dopřáli pohostinství dva mísíce. Opouští nás skoro beze | 
slova, zavaluje nás svým opovržením. Dosáhnuv vlastním j 
úsilím dvaceti let, tento atleta snil šlechetně o prospěchu, 1 

jejž mi bylo čerpati z jeho zkušenosti^ když mne vyučoval 1 
literatuře a zbožnosti. Špatně honorován za svou námahu, | 

odchází velmi lidmi přesycen. |
(Nechtěl jsem mluviti více o tomto ubohém dítku, jehož | 

hloupost a pýcha působily nám utrpení šedesát dní. Domnívá | 
se, že jest povolán na kněžství.) |

12. — Všechny časopisy jsou plny Renana a slavnosti | 
na odhalení jeho pomníku v Tréguieru. Pranízký sluha Loží, |
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špinavý odpadlík pronásledovač Emil Combes, dobrodinec 
milionu od Kartusiánů, půjde zítra proslovit řeč na počest 
slavného bzdiny, opovrhovatele demokracie. Šest tisíc vojáků 
bylo vyzbrojeno, by okádrovali řečníka, ohroženého fackami, 
neb aspoň přívalem lejna.

14. — Doufal jsem, že odhalení Jidášova pomníku bude
záminkou nějaké krvavé srážky. Že aspoň Bretaňci zavrou 
neprodyšně své domy a své krámy a neprodají ani kousku 
chleba, ani sklenice vína. Odpor naprostý, smutek úplný. Ale 
jsme v XX. století. Vše mělo býti a bylo prostřední. Všechna 
mrzutost a nelibost halamovi a jeho společníkům s nebe přišla. 
Pršelo bez přestávky. Bláto pod nohama a v srdcích.

Johanka byla napadena a potupena dnes ráno jistou 
buržoou, které není nic dlužna, ale která nenávidí pudově 
lidi našeho druhu. Jaká ďábelská radost v tomto hanebném 
městě, kdyby uzřeli naši zkázu I Spes unica!

17. — Kdosi se pokusil spatřiti oči bídného Oaletta.
Nemožno.

Bída krutá, šfastně a zázračně neznámá.
18. — Znám kněze jinak výborného, z diecese Tarbské,

který věři nevysvětlitelně — jako tolik jiných kněží moder
ních — že Špatný strom může dáti dobré ovoce.

Uviděl jsem mu v rukou protestantský překlad Bible, 
o němž soudí, že jest znamenitější, blíže Tekstu než Vulgata.
Když milujeme Cirkev, tu jest to k pláči. Tento abbé má
příliš ducha. Až vyjdou Sloupy, pošlu mu eksemplář s těmito
slovy: „Od zbožného ctitele Vulgáty, který si žádá, by ho
ukřižovali po latinskú“.

/
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23.-29. — Nepořádek stěhováni jest v mé duši. Od 
' mého sňatku fot dvanácté, z nichž dvě v Dánsku.

30. — Svatého Jeronýma. Když myslím na moderní ekse- 
getickou školu, cítím k svátému Jeronýmovi a k jeho Vulgátě 

i nejněžnějšl lásku. Vidím, že jest sám, jako já sám jsem. Snad 
! jsem jeho jediným přítelem.



I
j ŘÍJEN

I

2. — Svatých Andělů Strážných. Mluvím k svému andělu
strážci, k tomuto neviditelnému společníku, který byl půl sto
letí svědkem všech mých muk a který jistě má velkou soustrast

Aktuár Smírčího Soudu oznamuje mi upomínku na 25 
franků, již vymohla coura, které jich nedluhuju.

3. — Mám na paměti stále svou knihu o penězích, tak
dávno strojenou. Jakou kapitolu napsati o domácích pánech, 
schovávajících do kapsy, co se jim dává s příšernou lhostej
ností úzkosti jejich nájemníky — úzkosti, která snadno za
bíhá devětkrát na deset až k agónii I Vidím tuto pani Corbil- 
lardku, starého rasa se žlutými zuby, která nás vzala do nájmu 
a která chce, by se jí platilo předem, jako všichni tito pro- 
klatd; vidím ji stále, jak týmž posuňkem, jímž se cpou husy, 
vpouští methodicky do dlouhého sáčku ze stříbrných kroužků 
nešťastné mince, které byly jako krev vyssáty z mých žil, 
které představovaly, — na tolik dnll — život mých ubohých 
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dítek, peníze drahocenné a mrzké, jichž ani nepotřebovala, 
a stěží potlačujú vzlykot, když vidím, jak mizí bez návratu. 
A tuto oběť nesmírnou bude dlužno obnovovati ve třech 
měsících.

5. — Jsme živi z posledku našeho schřadlého ubohého
úvěru.

6. — Dovídám se, že děkan použil vážné nemoci kostel
níkovy, by ho zbavil jeho úřadu, pod záminkou, že. ubožák 
ten, otec rodiny, vypil někdy skleničku, aniž to bylo na újmu 
jeho službě, v níž vynikal. Nové hrubijánstvi, které by do
plňovalo tohoto farisejce, kdyby bylo třeba, aby byl doplněn.

8. — Na cestě do kostela. JÁ. — Čím více půjdeme k Bohu,

tím více budeme sjednoceni, totiž sblíženi. Bytosti lidské ne
jsou rovnoběžný, nýbrž sbíhavý, a Bůh jest jejich ohniskem. 
Každá duše jest paprskem Božství, z něhož vyšla jako ze 
slunce a jimž bude jednoho dne pohlcena.

JOHANKA.—Et sanabitur anima mea, praví se při přijí
mání. Jsme nemocni, ale Maria jest naším hospicem. Salus 
infirmorum. Uzdravení v tomto hospici, tof svatost.

Takové myšlenky dovoluji nám snášeti šeredný život to
hoto světa.

Míra zdá se vrchovatou. Agonie smutku. Pokouším se 
pracovati, ale není než jeden kalamář pro všecky. Spletitost 
směšná a nesmírná.

10. — Nad způsoby bohatců zrovna aby zvracel Ten,
který střeží prasata v Podobenství.

11. — Mirbeáu ve Vídni v Rakousku interviewoVán pro
hlašuje, že Napoleon nebyl než blbec.
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V Clermond-Ferrandu Combes odhaluje (zase) jakousi 
sochu Vercingetorixovu, vrhá do tváře tohoto Oalla, že nebylo 
nikdy tak roztomilé vlády, jako jeho (ovšem že vlády Combesovy).

13. — Paříž. Assiette au Beurre žádá mne o článek o Sul
tánovi. Mrzkost a hanebnost tohoto krámu, v němž neni viděti 
než tváře odporné.

Obsílka, donesená soudním vykonavatelem, jíž jsem zván 
k smírčímu soudu na pátek, bych si „vyslechl rozsudek“ na 
zaplaceni 25ti franků oné couře a k náhradě útrat, úhrnem 4 fr 45.

Fysický hnus k těmto papírům jest, myslím, rysem mé 
povahy. Sám jejich vzhled mne vyšinuje z rovnováhy, strhuje 
mne v zoufalství.

14. — Věnování Sloupů Renatu Martineauovi, „Touřanu,
Bohem nalezenému, by dodal trochu příchuti tomuto kraji 
odslaněnému, kterého již již ani prasata marnotratného syna 
nechtěla“.

15. — Jiná zásylka jistému knězi: Dormientibus somniator.
Neslýcháno. Redemptoristi boulevarduMénilmontantského,

majíce býti vypuzeni, dali se fotografovat] spalmami v rukou!!!
Angustia creberrima. Srdce ve svěráku.
17. — Mše o osmi hodinách. Děkan si smyslil dáti ří

kali růženec hlasitě, zároveň kdy celebrant slouží mši, takže 
jest stejně nemožno sledovati to i ono. Tohle chtěl ďábel, 
a deset tisíc kněží denně jest mu po vůli.

Smírčímu soudci:

Jest jisto, že moji literárni nepřátelé, kleřf jsou velmi četni, 
byli by se neskonale potěšili včera při vašem soudním řízení, 
mým velmi dokonalým pokořením.
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Vysílen pétihodinným čekáním, stoje a v ovzduší, o němž 
víte, zkrušen na úmor únavou, zármutkem a hnusem, zcela ne- 
popěrně ztratil jsem všechnu živost a pružnost, když posléze 
na mne obešlo, a tak nebyl jsem již mocen hájiti se. Když 
jsem se viděl u zábradlí v takové společnosti, na očích mrzkého 
obecenstva, bylo mi, jakobych byl pohroužen do jámy sviňstev, 
i viděl jste mne skoro beze slova, nad čímž všude jinde by 
se bylo podivilo mnoho lidí. Byl jsem si tak úplně odzbrojen! 
Možno-li, aby člověk jako já, maje se příti s takovou necudou, 
nebyl na ráz otupen a ochromen? Jest možno dosvědčit! svědky 
věci, které se staly beze svědků a pouze pod rouškou důvěry? 
Tu počestný člověk jest osudně a nepochybně zvochlován.

Přece však byla pomoc. Intuice dobrého soudce, aspoň 
rozumný a jistotně spravedlivý úsudek, vyvozený soudcem ze 
známé morality osob. Ale zdá se, že to se nedělá. Pocítil jsem 
to právě ve chvíli, když jsem předstoupil, a ztratil jsem ihned 
veškerou naději.

Pokládám si tedy za čest oznámit! vám, že vzdávaje se 
svého práva, svoluju splatili já, prachudý spisovatel, paní J. pe
níze, kterých jl nejsem dlužen a které by byly velmi prospěšný 
mým dceruškám, oloupeným tímto smraďochem.

Složím dávku tu zároveň s nespravedlivými útratami kol
kovaného papíru s hlubokým pocitem rozhořčení a hnusu.

19. — Zaměstnávám v naši zelinářské zahradě, která
zuřivě potřebuje obdělání, velmi chudého muže, kdysi za
hradníka, teď chorého a žijícího skoro z almužen na prahu 
kostela. Trudná robota pro tohoto nešťastníka, neboť zahrada, 
dosti veliká a nejhanebněji zanedbaná, podobá se spíše hno- 
jišti. Ale on se přičiní* a to bude, myslím, způsob dosti čestný, 
jak sdfleti, co Bůh nám dává, s jedním z jeho přátel.

21. — Dohnán ‘ podrobiti se chtěj nechtěj, jdu k aktu- 
árovi smírčího soudu, který mi předkládá listinu na zaplaceni
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34ti franků bez odkladu, bez možnosti rozetnouti ve dví dávku. 
Nebudu-II moci zaplatiti, začne to znovu. Taková jest spra
vedlnost. Platím.

A ten nestoudník soudce s tváři uzeného sledě, jenž 
neráčil odpověděli na list, který jsem mu se zvláštní ctí na
psal I Se srdcem svraštěným se vracím, mysle na tu svini, 
která se právě ožrala růžovou krví děťátek Betlémských.

Jest jasno, že Ježíš chce ve své hodnosti Velekněze zkou
šet) mne jako inženýři zkoušejí most, totiž nakládaje na mne 
nejtěžši břemena.

23. — Článek pro Assiette au Beurre (uveřejněný dne
31. října 1903).

TŘICET LET VRAŽDĚNÍ.

Nynější sultán Abdul-Hamid II., starší bratr sultána Mu- 
rada a synovec sultána Abdul-Aziza, jest druhým synem sul
tána Abdul-Medžida. Jsa vnukem Mahmuda Reformátora, jest 
34. padišahem rodiny Osmanovců a 28. od dobytí Carihradu.

A tak od 29. května 1453., totiž ode dne, kdy dobyto bylo
Carihradu Mahomedem II., bylo zároveň s 28ti sultány 50 pa
pežů, 16 králů tak zvaných velekřesfanských; 15 králů nebo 
královen katolických ve Španělsku; skoro právě tolik vele- 
věrných veličenstev v Portugalsku, mezi nimiž Emanuel, řečený 
Šťastný, jímž jakoby v jisté chvíli měl vzkříšen býti Alexandr; 
asi čtvrt sta císařů Německých; nemenší dávka monarchův an
glických, polských nebo skandinávských, a nevím ani kolik po
družných potentátů. Vznešená to sebránka, domněle křesťanská.

Jen. při pouhém pomyšlení, že tato nádherná Prostitutka 
Východu a Západu, jež se jmenuje Cařihrad, vlastně Konstan- 
tinopol, a to již po šestnáct set let, byla přepadena jako dívka 
hrozným bovadem otomanským, bylo na křesťanech a panov
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nících, aby si udělali během čtyř století a jedné poloviny pokdy, 
by vyvětrali Západ z tohoto smradu.

Zajisté, podnikla se skvělá úsilí. Nikopolis, Lepanto a Vídeň 
jsou mezi nejvznešenějšími freskami křesťanského heroismu. 
Avšak čemu to prospělo ? Bylo by bývalo potřebí vůle sjedno
cené, trvalé, umíněné, neodstrašitelné koalice všech mocností, 
a hanbou nevýslovnou Evropy jestiť, že havěť Mohamedánova 
stále lpí na pohlavních částkách civilisovaného světa.

Pravím, na pohlavních částech. * V enter meus intremuit 
ad tactum ejusi, takové úpění ozývá se ve Velepísni. Když 
dotýká se někdo Konstantinopole, svět se tetelí od hlavy až 
k patě. '

Hle, co jsem napsal 14. března 1897 — asi v době hrůz 
kretských — Jindřichu de Grouxovi, o němž jsem myslel, že 
jest inteligentní, a jenž vskutku byl, jenž však tak skvěle mne 
opustil o čtyři léta později:

„ ... Nespalte se příliš na Řecích. Není na světě národa 
méně zajímavého, a všechen hluk, jenž se tropí kolem nich, jest 
toliko mrzkým žvástem. Naprosto odmítám míti útrpnost s těmito 
schismatiky, obývajícími zemi, na pospas vydanou všem démo
nům po tři tisíce let, a jichž předkové ve středověku zpízdili 
všecky Křižácké Výpravy. Jejich historie jest sledem stop hni
loby a krve.

„Jak se Evropa teď chová, jest bezpochyby dokonale ha
nebné, avšak nevidíte, že všechen ten řecký tlach jest zvláště 
k tomu, by se zapomínalo na Arménii, jejíž strašné vraždění 
nepohnulo žádným z našich rytířských studujících, kteří mluví 
dnes, že se dají zabiti pro Řecko a kteří by náhle silně zko- 
prněli, kdyby je člověk vzal za slovo?

„A přece víte-liž, čím jest tato Armenie? Jest to nejta
jemnější země světa, místo vyvolené k Usmíření. Právě tam 
Potopa se skončila, a odtud jalo se lidstvo rozmnožovati.

„Asi od deseti století nikdy nebylo jiné otázky Východní, 
než trojsměrná a trojnásob naléhavá tato otázka: Vyhlazení neb 
aspoň vypuzení musulmanů, vyhlazení Řeků a dobytí Svatého 
Hrobu. Vše ostatní jest hloupost nebo lež.
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„Co však mysliti o tom Lvu XIII., jenž pracuje v politice, 
zatím co dvě nebo tři sta tisíc křesťanů Arménských jest na 
kousky rozsekáváno: Ah! třeba míti pevnou víru...“

Po Arméncích a Kréťanech jsou konečně a zcela přirozeně 
na řadě Bulhaři. Není staršího účtu, neboť Historie jest usta
vičným opakováním. Po tisíc let stále Bulharsko. Pro Byzancii, 
řeckou, latinskou nebo tureckou, křesťanskou nebo nevěřící, toť 
staletá úzkost. Na počátku XI. století, v předvečer Křižáckých 
Výprav, žil muž nad mnohé hrozný a strašný. Byl to císař byzant
ský, Basileus barvou krve, vůdce neslýchaný na způsob Hanibala. 
Také přísahal vyhlazení národa, ale že byl šťastnější než Hanibal, 
podařilo se mu to. Poněvadž Bulharsko bylo tehdy nebezpečnou 
říší Cařihradu, rozhodl se, že nebude nadále ani Bulharska, ani 
Bulharů. Po čtyřicet let nezouval se, nescstoupil se svého koně, 
a když se položil, aby zemřel, národu toho již nebylo. Jmenuje 
se Basil II., Bulharobijce. Neznám epopeje úděsnější.

Poslechněte toto. Stalo se, že jednoho dne, vleka za se
bou patnáct tisíc zajatců, kteří mu překáželi v jeho pochodu, 
rozdělil tyto nešťastníky po tlupách o sto lidech, dal jim vy- 
píchati všem obě oči, vyjma jediného na každé sto, jemuž nedal 
vyrvat! než jedno oko, aby sloužil za vůdce svým soudruhům. 
Odeslal je v tomto stavu jejich králi, který padl bezduch hrůzou 
a nevzpamatoval se leč s tak prudkým tlučením srdce, že z toho 
zemřel po dvou dnech. Dlužno čisti tuto událost v Gustavu 
Schlumbergrovi.

Pokuste se teď postaviti Abdul-Hamida jemu po bok! 
Zhlédnuvše válečníka XI. století, pokuste se představiti si to
hoto ohavného zuřivce, ustavičně třesoucího se o své mrzké 
zkažené maso a obětujícího své zastaralé běhavce celé národy.

„Uvidíš velbloudů hrubého vodiče“, napsal Voltaire, mluvě 
o Mahomedovi. Neberu nikdy na svědectví patriarchy pitomců,
ale toto užiti jakoby chovalo něco ohromujícího, když pozo
rujú špinavého prodavače motyček výkalových, tak olizovaného
Hanotauxy a Delcasséy.

Jeden z jeho historiků, Pierre Quillard, upozornil na to, 
že sultan, ať tak neb jinak se jmenuje, jest vždycky a nezbytně
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osobností bez Jakéhokoliv intelektuálního dědictví, ve své vlast
nosti syna otrockého, neboť i zákon zapovídá panovníkovi ja
kékoliv spojeni s ženou prostředního stavu, s dcerou úřed
nickou na příklad!

Pochopíte snadno, co vyplývá z této ohavné monarchické 
ústavy. Abdul-Hamid jest nepopěrně tím, co možno předsta
vit! si nejpodařenějšího v šcrednu a obludnu. Obraznost se 
leká a podléhá před tímto krutým blbcem, který nemá myšlenky, 
leč jak zachovat! nebo zachrániti svou kostru, a jenž jakoby 
neznal jiných radostí než vraždění nebo muky. Jsou známy 
děsné řeže Arménské, ale byla ještě vraždění Arabů v Jemenu, 
vraždění Drusů na Libanonu, vraždění v Asii Kurdů, Lazů, 
Čerkesů neb Albánců v Evropě, pokaždé, když jich' nepoužíval 
jako popravčích. Vraždil u Mossulu Jezidisse úplně nevinné. 
Vraždil Heleny na Krétě a v Epiru. Vraždil v Macedonii Bul
hary, Srby a Valachy. Povraždil tisíce Turků utopením v Bo
sporu, zaškrcením ve vězeních, odstraněním do vyhnanství. Ža
lářník a snad i vrah svého vlastního bratra, sultána Murada, dal 
si posiati do Jildizu jako umělecký předmět uříznutou hlavu 
Midhata-Pašy, jemuž byl zavázán díky za své povzneseni k moci.

Všechno to mu přece nepostačuje, neboť se to děje ve 
vzdálenosti. Jemu třeba vidět! krev, slyše ji vzdechy a řev zou
falství, líbezné divadlo křečí a agónii. Má tudíž katany zvláštní, 
kteří pracují před jeho očima, v jeho paláci. Jakožto osvícený 
amatér dává jim své rady a za čest si pokládá, že sám vynalezl 
některé muky.

Člověk má, čeho zasluhuje, i když jest Turkem. Bůh dej, 
aby tento lotr vyhubil celou svou říši! Ale zmrtvělost Evropy, 
účastné na zločinech takového vražedníka a dovolující mu rdou
sit! až i národy evropské, toť divadlo hanby, schopné jazyk 
prorokův vysušiti.

Až Abdul-Hamid pojde, což nebude již dlouho trvat!, uvi
díme, jak budou se rmoutit! Hanotauxové a celá služebná 
ožralá sběř diplomacií. Půjdou do Byzancia ve svých kalho
tách, a aby smutek byl jak se patři skvělý, učini jiní snad 
jako kofiům pohřebního průvodu Solimanova, kteří prolévali
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slzy, protože jim nafoukali do nozder ani nevím jakého slzo- 
vého prachu.

24. — Vyšli Poslední Sloupové Církve.
25. — Jinému dobrodinci:

Pane, dostal jsem 40 franků, které jste svěřil člověku ne
obyčejnému, jenž mi prokazuje čest, že mne miluje do té 
míry, až pro mne žebrá... Neznám všech jeho pochůzek. .. 
Byl u Vás, budiž. Ba zdá se, že jest čerchmantsky nesnadno 
býti přijat ve vašem domě, když nejsme akademiky. Věděl ode 
mne, že nejsem vám neznám, viděl vás bohatým, naleznuv ta
kové příkazy u vašich dveří, i doufal buď jak buď.

Pravda, jsem v nebezpečí — jako už tolikrát — ale já 
bych se byl toho neodvážil. Cháska literární, vědouc o mně, 
že jsem velmi chůd, rozhodla, bych byl žebrákem, i učinil jsem 
z této čestné nadávky chochol pro nejhrdější z mých knih. 
Ve skutečnosti nikdy jsem nedovedl žebrati. Můj hlas není dobrý 
leda k proklínání nebo hossana. Když se přečte deset mých 
stránek, není o tom pochybností.

Dal jste 40 franků. Na vašem místě nemoha a nechtěje uči
nit! čeho bylo třeba, byl bych zhola nic nedělal. Proč poko- 
řovati umělce, který trpí nikoliv bez ušlechtilosti? Kdybych 
byl chtěl jako tolik jiných, které znáte velice dobře, nebyl bych 
chudým. Jest to známo ve světě literárním, ale nikdo toho ne
praví. Kniha, kterou jsem vám poslal, snad mne zachrání. Ně
které osoby věří ve skrovný úspěch. Bůh dej! Nesmírná nespra
vedlnost, kterou trpím a jíž pykají dvě nevinné, zdála by se 
mi zapomenutelnou, kdyby se mi dostalo jenom trochu toho, 
čeho mi třeba. Život jest tak krátký a tak marný!

Pošlete mi svůj třetí svazek, až vyjde. Pouhé jméno Na
poleonovo schvacuje mne láskou, jakoby to bylo Jméno Boha, 
i promluvím o vašem díle jinak než ostatní, toť pravdě po
dobno. Jenom neuvalujte na mne pokořování. Již jsem tolik 
trpěl, kdybyste věděl!
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26. — Vzhledem k jisté posluhovačce, mrše jako všechny
ostatní: Není již sluhů ve společnosti, která neuznává již 
Boha pánem.

27. — Dověděl jsem se o smrti Rollinatově v blázinci.
Jeho žena, ještě podivnější než on, zemřela prý byvši za
chvácena vzteklostí. Jaký hrozný konec umělce, který na mne 
působil tak hlubokým dojmem na počátku mého literárního 
života! Nikdy bláznovství a smrt nebyly takto vyzývány. Jeho 
uměni bylo jakýmsi vleklým rouhačstvlm. Jeho poesie vyvo
lávala jeho hudbu a obě společně ihned přiváděly ďábla. 
Vzpomínám si na měsíc, prožitý u něho v černém Berry na 
březích Creusy, r. 1882. „Výtečný Haraucourt, který nás tak 
hrubě od té doby opustil, byl naším společníkem a jistě ne
zapomněl na tento venkovský pobyt, byť jeho paměť byla 
tak prostřední jako jeho talent nebo jako jeho srdce. Pokusil 
jsem se v Chudé Ženě vylíčiti toto příšerné místo.

30. — Liturgické věnováni Sloupá: »Knězi Viktoru Char- 
bonnelovi. Ecce sacerdotulus qui in diebus suis displicuit 
Deo, et inventus est nequam, et in tempore iracundiae factus 
est anathema«. (Bez odpovědi.)

31. — Vidím v kostele našeho děkana, jak blíží se plný
úsměvů, by mi poděkoval za eksemplář, který jsem mu dal 
odeslati s tímto věnováním: „Od prašivé ovce dobrému pa
stýři“. — Protestujú proti „ovci prašivé“, praví mi, ale nepro
testuje proti „dobrému pastýři“.
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!
1 1. — Všech Svatých. Prosím Svatou Pannu a Svaté, by
j mne zbavili pohledu ostatních lidí, který mne špiní a vrhá 

I v zoufalství.
Objemný účet pekařův. Všechno to jest daleko od Života 

věčného.
3. — Ustavičné čekání a úzkost. Jsme dlužni v hodinu

přítomnou více než 800 franků, a někteří z našich věřitelů stá
vají se hrozivými. Skobami naděje se zavěšuju na svou ubohou 
knihu, která se snad svalí se mnou. Pokouším se přesvědčiti 
se, že konec mé staré trýzně jest blízek a že možná tak bude 
při mých Sloupech. Nevíme již, jak žiti.

4. — Jest mi ohlášena blízká návštěva děkanova. Tento
tlustý pastýř, dojatý mou knihou beránčí, rozhoduje se posléze 
vstoupiti k nám, — po třech letech.

5. — Kupec, jehož jméno jest směšno, posílá mi ne
správný výtah z účtů, hanebně nesprávný. Mamě jej upozor-
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ňuju, ba dokazuju mu, že jsem ošizen o 20 franků. Jeho 
účetnictví jest neomylno. Cítím jako s tou špinavou důstojnicí 
z minulého měsíce, že jsem poražen předem a že bude třeba 
k zabezpečení míru — spravedlnosti smíru! — bych se ne
chal ještě jednou okrásti. Nic nelze činiti. Knihy obchodní 
jsou právoplatným důkazem 1 . .. Bleju do propasti.

6.— Tvrdím určitě, že moderní svět katolický jest světem 
zatraceným, odsouzeným, odvrženým naprosto, nenapravitelně, 
světem nejhanebnějším, jímž se Pán přesytil způsobem nej
úplnějším, zrcadlem mrzkosti, v němž nemožno zhližeti se 
mu, aby neměl strachu jako v Gethsemaně.

Jistý Sakamer, železář a prodavač uhlí, jemuž jsem dlu
žen 110 fr., byl prošen, by na mne nepožadoval obchodní 
směnky. Tento mladý a skvělý manžel nejstarší z dcer Dépen- 
deurových (Sundavač pověšenců), dal mi donésti list stylu od
porného, řka, že se strojí „střeliti po mně“. Johanka pokusivši 
se přesvědčiti ho, aby nic takového nepodnikal a by mi počkal, 
shledala v něm překrásného mufla, který odmítá nestoudně. 
Rozhodujú se přijati směnku. Neznám, jak už to se mnou jest, 
sviňstva tohoto postupu řízení, a každý pokus odporu tomuto 
uličníkovi byl by zbytečný a hrozně zlým bych toho zažil.

8. — Jistý sublimnl Čech jménem Josef Florian, který mne
rozšiřuje, seč jest, na Moravě, a který mi píše listy mnohem 
drahocennější než diamant, vyjadřuje tu prostou ideu, že bych 
potřeboval „překladatele v nebesích“.

10. — Na návštěvu děkanovu přece obešlo. Provází ho
missionář, jakoby přicházel k divochům Oceánie.-Tomuto 
milosrdnému a tlustému děkanovi nezdálo se, že smí ve svě-
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domí zbavovat! mne déle této přízně. Ale viditelně přišel se 
strachem a právě proto dal se provázeti. Beseda groteskní. 
Neviděl jsem nikdy člověka, jenž by se tak špatně cítil vol
ným, jenž by byl tak málo mocen vyjiti z rozpaků. Nemohl 
nalézti jediného slova, něco podobného slovu o mé knize, 
která byla přece záminkou jeho návštěvy. „Nechtěl jsem dříve 
přijití, dokud ji celou nepřečtu,“ pravil mi, neboř přísluší davu, 
který myslí, že umí čisti. Nic vice, leda několik obecných rčení 
nanejvýš neurčitých ani nevím o čem.

Vážný jako mul, na něhož by naložili velmi těžké reli
kvie, dovedl jsem se slušně chovati, vystříhat! se každého 
slova mrzutého. Ostatně neobyčejná nevědomost tohoto ná
vštěvníka, neskonale necítícího se doma u nás, vzbuzuje ve 
mně soustrast Odešel po půl hodince.

11. — Jiný účinek Sloupů. Můj jesuita mi píše, že jeho
svědomí ukládá mu povinnost odlouati se ode mne, poněvadž 
způsob, jímž mluví o Lvu XIII. zdá se mu nepřípustným.

Pomýšlel jsem na reklamu v Týdenících náboženských. 
Myšlenka, která nemá pražádné ceny; jestif jejich obecenstvo 
ze všech obecenstev nejzabedněnějši a redaktoři Týdeníků ná
boženských jsou skoro vždy nepřemožitelnými pitomci.

12. — Lourdy, svazek mladého (?) okkultisty, Orillota
de Givryho (?), který píše Xrist, cituje z řečtiny a hebrej
štiny, a praví o sobě, že jest „sloupkem zapomenutým“. Život 
jest krátký. Epigraf přece však poutá mou pozornost Con-

I
gregationes aquarum appellavit Maria. Jisté věty sem a tam 
jakoby byly opuncovány vyšší značkou. Dal jsem se do četby 
této knihy, která jakoby byla jedině k slávě Mariině.

? j r-.j ľ . jľ. r.. r- —j f».» ľ r-J J
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Od Johanky:

Nedává-li Bůh leč málo, tu jest mu nemožno dáti více, | 
z důvodů, které jsou nám skryty. Tím vedena přemýšlím j 
o našem ubohém zahradníkovi, žebráku na prahu kostelním, je- ;
muž nemůžeme zaplatili v této chvíli, který trpí pro nás, ale ‘ 
který byl by nespravedliv, kdyby nás obviňoval. I jsem jata í 
nesmírnou souslrastlkBohu, soustrastí tajemnou a nadpřirozenou. |

■ 13. — Další četba ze včerejška. Vystřízlivění. Okkultista |
znovu se hlásí s veškerou pýchou, vlastní těmto lidem, a s ne- | 
uvěřitelným pedantismem, jímž přetřepávají svou nicotu. Jme- | 
nuje se „zasvěcencem Hermovým, mysteriarkem starobylých | 
věr.“ Nemám rozhodně co dělati s takovým člověkem. I

15. — Stará posluhovačka, o níž jsme věřili, že jest to I
poklad Bohem seslaný, opíjí se. Všemu, co se děje, hodno !

dáti přednost před tím, co by se mohlo dfti.
17. — Kupčík směšného jména, o němž jest řeč výše,

zamítá naposled a výhružně pozměniti svůj účet. Jako zprvu 
I tento pitomec kasá se, že mi dokáže — svými knihami — 

správnost svého účtu. Již jsem mu odpověděl: „Budu čisti 
vaše knihy, až vy budete čisti moje.“ Ale nechutná takové rady.

Jest řečeno, ba i psáno, tuším, že knihy obchodníků 
: „jsou platným důkazem právním.“ Pročpak? Toho se nikdy 
j nedovíme. Již jsem vyjádřil tuto myšlenku. Kdo zabrání pro- 

» davači drobného zboží napsati, co se mu líbí, do jeho knihy,
Ipak přenésti na své účty fantastické položky, a činíte-li ná-

I mitky, odpověděti: — Ztratil jste jeden nebo více účtů mezi 
j tím. Tady máte mou knihu, která dokazuje, že jsem vám 
* vydal zboží, jehož mi upíráte?
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Jest velmi jisto, že knihy některého obchodníka mne by j 
vždy odsoudily, poněvadž jsou mnohem hodnější viry než i 

Bible. Pochybnost, vyjádřená o jejich správnosti, přitáhla byt 
mi zlost všech soudců. •

Přes to čtu dále Lourdy, tu zvláštní knihu, již jsem do- 
stal 12tého. Velice stěží chápu, jak tomu jest s autorem, jehož 
talent jest nepopěrný, a který mne velmi zajímá, když dá ná
hubek svému okkultismu.

18. — Kupčíkovi se směšným jménem:

Pane, odesílám vám poštovní poukázkou dávku 128 fr. 
30, za niž mi laskavě pošlete kvitanci na úplné vyrovnání 
účtů. Můj čas jest drahocenný a nechci jej ztratili bezúspěš
nými reklamacemi nebo spory. Vaše knihy nejsou ničím pro 
mne, a víte dokonale, že mám důvod stěžovati si. Raději však 
platím, co nejsem dlužen, než bych se přel s kupcem o mrz
kou otázku peněžní. Radím vám jen, abyste pečoval poněkud 
více o své účetnictví. Každý by nebyl tak ochoten jako já. .

Tři hodiny později přichází kupcová a přináší mi kvi
tanci a trest. — Pane, kupci vyrovnají se dobře spisovatelům 1

Přijal jsem tuto hroznou ránu s přiměřenou pokorou. 
Ba bylo mi nezbytně uznati, pozdravuje až k zemi tuto Ne
mesis, že kupci mnohem větší cenu mají, čímž jakoby se jí: 
„ucpal kout“, jak pravil s tolikerou svrchovaností můj starý 
kamarád Alfons.

19. — Prospekt, k jehož autorství se přiznávám, poslaný
Merkurem, velkému počtu církevníků:
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POSLEDNÍ SLOUPOVÉ CÍRKVE.
COPPÉE, CTIHODNÝ OTEC JIDÁŠ, BRUNETIÉRE, HUYSMANS, 

BOUROET, ETC., POSLEDNÍ BÁSNÍK KATOLICKÝ.

OD LEONA BLOY.

Známo, že obrácení Huysmansovo jest jedním z děl LEONA 
BLOY, jediné, jež mělo trochu úspěchu. Poněvadž slavný ka
tolický pamfletář byl viditelným nástrojem této neobyčejné pro
měny, nic není zajímavějšího než viděti dnes žáka posouzeného 
mistrem.

Zároveň při tom Leon Bloy soudí některé jiné spisovatele, 
jichž Církev nedávno nabyla, a jichž horlivost obrácenců zdá 
se mu poněkud na závadu.

Když známa jest mohutnost a původnost tvůrce Rytiřky 
Smrti (Marie-Antonietta) a Syna Ludvíka XVI., oznámení po
dobného díla stačí, aby vzbudilo do nejvyšší míry zvědavost 
v této době krise náboženské.

20. — Johance, povídající mi o vztahu, jejž nalézá často
mezi hnutími své duše a liturgií: — Liturgie jest tak nad
přirozená, že možno zcela prostě říci, jak jest vskutku v nás, 
jak jest vtisknuta do nás jako účinek svátostí Křtu a svátostí 
Biřmování. Myšlenka neuvěřitelně plodná.

21. — Mluvíme o jistém abbé Loisym, který jakoby se
postavil v čelo těm, kdož vedou válku proti Vulgátě a svá
tému Jeronýmovi. Tof moderní sklon, a nejlepší jsou na tomto 
srázu. Čirá a prostá negace svátého Textu Nikdy víra ne
probíhala větším nebezpečím. K plodu stromu zapovězeného, 
o němž soudí tato škola, že jest mythický, pravím, že tento
plod, toto jablko není více mythem než Způsobu eucharis
tická, a že když Duch Svatý dotvrzuje tento plod, dlužno
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věřit! tomu jako viditelné a smyslové skutečnosti, ve středu 
t víru tajemstev.
i Křesťan, který přijímá pod posvátnými způsobami, po

žívá Život — tajemství. Adam a Eva požili Smrt pod způ- 
sobou plodu zapovězeného. Jiné tajemství jistotně totožné.

22. — Grilíotu de Givrymu:

Pane, nevím nic o vás, i vaše jméno mi bylo neznámo,
a přijal jsem vaši knihu s krajní nedůvěrou. Již málo spoko
jen svými současníky, zvláště svými katolickými současníky, jichž 
blbstvl a zbabělosti mohou se diviti i nejpevnější pitomci; byl 
jsem odstrašen kromě toho okkultistickou formulí, již jest mi 
skoro nesnadno ztráviti. Epigraf přece však u mne rozhodl, že 
jsem vás četl. Jsa žákem Grignona z Montfortu a jedním z posled
ních štítonošů katolického Absolutna, přestal jsem tedy viděti co ve 
vašem díle snad jevilo se mi nepohodlným nebo nesnadným, a ji- 

■ stotně jste připojil k mému vidění osobnímu Slávy. Křesťan, dá-
1 vající dnes Marii, co jest ji dlužen, tof nejúžasnějši všech zázraků.

Doufám, pane, že nebudete lhostejný k tomuto souhlasu sta
rého spisovatele, zapíraného všemi, k nimž byl snad poslán, by 
je poučil, opuštěn všemi ohavnými věřícími, jichž povinností bylo 
zabezpečit! mu chleba, a jenž pracuje po dvacet let pro Krá
lovství Boží a pro jeho spravedlnost, smrtelně zápase s bídou.

(Bez odpovědi. Prohlas, že jsi chůd, a máš tajemství, 
jak v kámen člověka obrátíš. Medusa jistě byla chudá. Zvěděl 
jsem od Peladana, že opovrhování chudými jest jedním 
z arkán Okkultismu.)

24. — Pozvání na 30. To bude veliký Převrat. Bylo by
dobře přivésti vyšší společnost

25. — Zábavné slovo Eugena Grasseta o Huysmansovi
za řeči o Sloupech: „Shledávám jeho knihy neztravitelnými

! od té doby, co se zřekl koření, zavařenin a pamlsků“.
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Nedostatek vína a strasti mne vysilují. Jistá osoba přináší 
mi frank, jiná dva franky. Tof jakoby Ježíš na kříži nechal 
skanout! tři kapky své krve.

28. — „Andělové jsou zrcadly dobrovolnými*. Maria
z Agredy.

29. — Mám přátele, jež moje vytrvalá bída kormoutí
a jichž důvtip spočívá jaksi v přesvědčení, že vše se. zařídí na 
minutu správně, kdy začíná chrapot smrtelného zápasu.

Když úzkost jest nesmírná, chtělo by se skoro — dojem 
zcela zvláštní — pohromy, by jim bylo možno říci: „Vizte, 
kterak vaše bezpečnost byla krutá I“

Jistému vášnivému příteli, který přichází každý osmnáctý 
měsíc:

Rád věřím, že posléze přijdete toho neb onoho dne, ba 
svoluju přijmouti i vašeho mladého malíře. Jenom........ (pravím
jenom) pod jednou podmínkou. Píšete mi, že tento jinoch četl 
„náhodou“ Eksegese Obecných Rčení, ale že nečetl než to 
jediné dílo ode mne. Nuže, aby kdo byl přijat do mého domu, 
třeba miti přečteny aspoň čtyři mé knihy, mezi nimiž Zoufalec 
a Chudá Žena. Jsem povinen sám sobě požadovat! toho na 
neznámých, kteří přejí si viděti mne, nechtěje, ve svém věku, 
a nestav se ani akademikem, býti navštěvován jako nebezpečná 
šelma. Požaduju kromě toho, aby moje knihy nebyly čteny ná
hodou. Smiříte-li se s tím, můžete přiložit! ruku k tomuto vý
konu. Budu „přijímavý“, budu-li ještě žiti, což není zcela jisto.



PROSINEC

1. — Již řečený Sacamer tvrdí, že mi dal předložití směnku
včera, což není pravda. Tento „netopýří padouch“, jak dí 
Rabelais, sosnoval s jistým prazasraným soudním vykona
vatelem tuto namazánku výloh, zapomenuv mi předložití svůj 
špinavý papír. Na štěstí vzpomněl jsem si na to zavčas a byl 
jsem platiti svou směnku u obstaravatele soudních příkazů, 
neopomenuv zahmouti Sacamera výrazem svých citů, což ho 
rozhořčuje, jak možno souditi podle vřeštění, jež jsem zaslechl, 
zavřev za sebou jeho dvéře. Nadál jsem se marně, že se za 
mnou vyřítí a tak sklidí několik facek na chodníku. Nebyl bych 
jimi skrblil; ba byl bych připojil i několik kopanců do zadnice, 
ale ještě bylo třeba, by mne o ně požádal.

2. — Čisti Výstrahy Bossuetovy za hrozné zimy a piti při
tom ledovou vodu, to odporučuju lidem, kteří by rádi pěstovali 
cudnost
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Bůh chce vždy býti neproniknutelný, a jest vlče než kdy 
jindy, když jakoby říkal svým zarmouceným přátelům: Patřte 
na mne.

4. — Hojný sníh na naši bídu. — Bolest jest milost, které
jsme nezasloužili, praví mi Johanka.

7. — Ondřeji Martineauovi, mladičkému dítku, jež slyšíc
mluviti o naší bídě, žádalo, aby jeho rodiče poslali nám několik 
franků, které má:

Můj milý přítelíčku, Tys dobrodincem Leona Bloy. Co to 
jest, toho nemůžeš ještě dobře chápati. Ale budeš-li, schovaje si 
tento list, znovu jej čisti ve dvaceti letech, když ubohý Leon Bloy 
bude pod zemi, budeš plakati soucitem, pomýšleje na pozemský 
život tohoto spisovatele tak nešťastného. Zároveň plakati budeš 
radostí vzpomínaje si, že moc ti byla dána potěšili ho na několik 
hodin ...

Osoba, která to se mnou dobře myslí, rozšiřuje, že jsem 
ožrala.

8. — Ke knihkupeckému účtu, jehož zaplacení jest požado*
váno s nestoudnosti. Johanka mne upozorňuje, že konec roku 
jest doba, podobná nějakému hallali. Všichni psi s tlamami 
otevřenými se vrhají na člověka.

10. — Osmé výročí smrti našeho Petříčka. Nemáme vzpo
mínky bolestnější. Doprošuju se ochrany tohoto nevinňátka, 
jež se stalo naším Benonim v nebesích.

Veřejná přednáška v Paříži, v ulici Bourg-Tibourg, u velmi 
chudých, kteří mne milují. Jest to skrovný kroužek křesťanských 
dělníků a jmenuje se to Naděje. Malá moderní katakomba pod 
jistým domácím pánem. Nikdo není méně veřejným před- 
nášečem jako já. Vyvlékám se z toho, seč jsem, četbami. Poslu- 
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chačstvo, rozhodnuté obdivovati se všemu, co se mi zlfbf jim 
povědět), spokojuje se tím. Ale já sám sebe nemohu obdivovati, 
at dělám cokoliv. Zde stůjž konec tohoto žvatlotu, oznámeného 
pod tímto titulem.

LID BOŽÍ VE DVACÁTÉM VĚKU

... A Lid Boží ? ptáte se mne ? Což jsem vám jej neukázal ? 
Druhdy, jest tomu více než tři tisíce let, Lid Boží, to byl národ 
hebrejský. Zázraků mu nechybělo. Jehovah vedl jej za ruku 
středem vln a v poušti, k úžasu a vyhlazení jiných národů. Od 
Ježíše Krista lidem Božím jest každý z nás, jsem to já, jsi to ty, 
truhlář, ty zámečník, ty, úředník kancelářský, cídič stok nebo 
básník. Jest to každý, kdo jest chudý, každý, kdo trpí, každý, kdo 
jest hluboce pokořen. Jest to nesmírné stádo v samotě, nekonečný 
zástup srdcí truchlivých na hledání Ráje. Jsou to v něm, kteří 
dobývají jen tak tak svého chleba, kteří nemají nikdy hodinky 
k vzdělání svých duší, a kteří na konec se toho vzdávají.

Ostatně, kdo by je mohl učiti, vésti, dodávati jim mysli? 
Kněžstvo, nedostačující počtem, jest skoro vždy odstrašující pro
střednosti. A Leony Bloy zase, když se již nějaký najde, rdousí, dusí 
tak dobře, že jest nemožno poznati je a že není, jak je slyšeti. Což 
tedy? nezbývají než zaměstnavatelé nebo domácí páni. Upřímně 
řečeno, toho není dosti.

A přece duše tof něco, co jest. Byli jste koupeni, zaplaceni • 
velikou cenou, pravil svátý Pavel. Rád věřím! Nebylo třeba méně 
než Krve Boha! Tohle jsou věci, kterých nemůžeme pochopiti. í

Ale předobře chápeme, že nic na světě nebo v peklech nebylo ; 
by schopno zaplatit! našich duší 1 „Jsem synem člověka a ženy, jak 
mi bylo pověděno. Divno mi. Myslel jsem, že jsem více!* Toto 
slovo bylo napsáno básníkem dokonale moderním, který byl jak 
jen možno nešťasten. Paskal plane slávou za mnohem menší slova.

Svatí tvrdili, že kdyby dovolením božím duši možno bylo 
viděti takovou, jakou jest, zemřel by člověk mžikem, jako by byl
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vržen do řeřavé výhně nebo do sopky. Ano, duše af číkoliv, ! 
duše eksekutorova, duše domovnice by nás strávily. |

Ah! Pane, jaký to tu truchlý lid Boží! podivný a nepochopi
telný lid Boží! Průvod ustavičný a vesměrný, proud pochodní 
zářnějších, žhavějších než hvězdy, a které se ani neznají! Sirius, 
Aldebaran, Altajir nebo ta úděsná hvězda Konstelace Herkula, 
na niž naše slunce se vrhá s rychlostí zrychlovanou o několik tisíc 
mil za vteřinu; — takové hvězdy, pravím, naprosto pokryté temno
tami, netušené, ale jisté, protože byly koupeny za cenu veškeré 
Krve Ježíše Krista: tof, z čeho sestává Lid Božf.Tavírny veliké jako 
světy, ale neviditelné a nevědoucí o sobě, že jsou tavírnami. . .

Jestif obludou pro myšlení, zrovna aby se umřelo obdivem, 
řekneme-li si na přiklad, že i tuhle takový ubohý výpravčí, od osm
nácti do pětadvaceti let, nebo nějaké pramizerné úřednisko, které 
čmárá administrační papír, by opisoval osloviny nebo sviňstva, 
který bude to tak dále dělati až do smrti, bez naděje a zhovadšťuje 
a hloupna čím dál tím více, že i oni mají duše, které byly zaplaceny 
životem Syna Božího! .. . Řekněte si po tom, že tento nešťastník 
jest ke všemu aristokratem, jakýmsi červeným podpatkem, nebo 
Býčím Okem, přirovnán k jiným otrokům. Pomyslete, že jsou sta i 
miliony jiných, kteří nevědí ani, že Bůh jest, a které vraždi od rána 
do večera. To těmhle Ježíš Kristus pravil: Opusťte vše, prodejte 
vše, vzdejte se všeho a následujte mne? Bezpochyby, protože nikdo 
není vyloučen z evangelického kázání. Jenomže tento dav může 
odpověděti: — Nemáme, co bychom opustili, co bychom prodali,• 
a nemajíce ničeho, ani svých těl, ani svých duší, nevíme, čeho by-: 
chom se vzdali. Nezdráháme se tě následovati, ale jsme zpusto- 
šenci, zmučenci, sta miliony zpustošenců v temnotách. Tápeme-li 
v pravo, jest to tvoje Srdce, ó Ježíši, jest to Rána tvého boku ? 
Tápeme-li v levo, popadá nás to Ďábel za ruku ?... Pozoruj, libo-li, 
ó Pane, že nebylo nikdy Boha, který by měl žalostnější lid.

Moji drazí přátelé, ať si to řekneme nebo neřekneme, ale 
jisto jest, že naše útroby to křičí, když ne pro nás, aspoň pro 
naše bratry úplně vyděděné.

Služba Bohu jest krutá. Jenom pokrytci vám řeknou opak. 
Připravila mi, mně, pravím, dvacet let muk, hanbu dokonalou
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I 
a smrt dvou mých dítek, zabitých před mýma očima nejkrutější | 
bídou. Přes to však nechci si naříkati. Utrpení jest milost neskonale i 
vzácná, jíž hodným není každý usouzen. Tím hůře pro mne, j 
jsem-li příliš zbabělcem, bych žádal o doplatek. >

Přišel jsem vám říci, že jsme všichni vespolek neobyčejně > 
zajímavými bědajáky, protože jsme Lidem Božím, nejsouce domá- 1 
čími pány. Ale tento jazyk nemůže býti vhod leč duším, a přiro- i 
ženě měl jsem na mysli vaše duše. Vaše duše I Ah! mám na | 
zřeteli stále tyto neviditelné tavírny 1 Ptejte se buržoy, jenž se | 
vám prvně namane. Řekne vám, že vážným v životě jest naplnit! 1 
si drštku. Takto-li věc se béře, nebyl jsem nikdy vážným a pro- j 
hlašuju, že neumím mluviti k masu. Právě jste toho zkusili. !

13. — Krutý život, hrozná hořkost. Jaká způsobilost, aby
se přijala Liturgie této Třetí Neděle Adventní: Oaudete; iterunt 
dico: Oaudete. Děkan, jehož hloupost kvapem roste, jakoby 
byl puzen vyhnati věříc! ze svého kostela. Nedovoluje již vy
bratí si místo. Z jeho rozkazu židle jsou svázány motouzy, 
takže jest nemožno odnésti si jednu a osamotniti se, byt to bylo 
proto, aby člověk unikl smradlavosti některé skupiny. Bude třeba 
býti ode dneška v košáru podle jeho chytrého rozumu a platiti 
statečně. Vzal si to do kotrby a nestydatě mluvil o tom s kazatelny. 
Jest to hanba na církevní vrchnost, když svěří důležitou farnost 
knězi tak nadobro bez inteligence a dobroty.

14. — Přenechám Bossueta s jeho V. Výstrahou naší ožralé
sběři Jurieuově. Tato učená hádka, v níž se hájí pozemská bez
trestnost a božské právo králů, způsobuje mi dávení. Na vzdá
lenost více než dvou věků tato pedagogie, vyšedší z druhé 
strany propasti Revoluce, a když všichni národové svíjejí se, 
zápasíce se smrtí na prazích Ducha Svatého, jest mnohem více 
než obzvláštní.— Jsem ostatně jak jen možno špatně nachystán
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přivítat! pěkně tuto veteš. Pouhá myšlenka, že za čtrnáct dní 
bude třeba vyklopiti mé domácí paní, která toho nikterak ne
potřebuje, peníze, sehnané (?) za cenu jakých pokoření! a před
stavující naše živobytí na měsíc, — tato pekelná myšlenka při
pravuje mne málo k úctě k mocným špindírům tohoto světa.

15. — Znovu to začíná; nemůžeme již uživiti dítek. Vypla
cení nezbytného listu, 30 centimů, krvácení z plné krkavice, 
proud krve!

16. — Myslím mnoho na naše nebožtíčky, na »dům, který
zpívá“, krásnou a bolestnou povídku Johančinu, žádám za 
pomoc u těchto névinňátek a pláču.

17. — Bude-li Bůh dále skrývati svou Ruku, toto memoran
dum stane se co nevidět denníkem plavby na Prámu Medusini.

19. — Velmi trýznivý dojem, způsobený pádem jednoho
z velkých stromů v sousedství. Zpustošeni, které nás rmoutí 
a nám znechucuje již naše nové bydlo. Včera ráno srdce se nám 
sevřelo, když jsme viděli celou řadu těchto nádherných topolů 
roztažených na zemi, které nás sem přivábili, a jichž šumot 
nám působil illusi sousedství lesa. Div jsme nad tfm neplakali.

Ale dnes, vidouce a slyšíce, jak padá jeden z nich, pocítili 
jsme krajní smutek, nesmírnou sytost tohoto světa. Divoši mají 
tajemnou bázeň před silami přírodními, před elementa mundl, 
jak říkali stáři, jimiž bývají odvracováni od zničení krásné věci. 
Ale buržoa, hovado svrchované, jest neschopen této bázně. 
Krása Tváře Boží nevyrovná se hodnotou obrazu Ludvika 
Filipa nebo Napoleona 111. na minci stosouové. Matka porážečů 
našich ubohých stromů, vzdělaná kramářka, dala před několika 
dny pravou odpověď: Nezkácíme-li jich my, zkácí je někdo jiný!
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pravila s velkou noblessou výrazu. Kdyby Jidáš dostával za 
svého Mistra patnáct denárů, jen at ho prodá. Proč pustiti 
z rukou obchod?

Dnes večer hrozný listonoš vhodil do naší schránky dlouhý 
list jakéhosi řeckého blbce, jakéhosi idiota z Athen, jemuž se 
tuze chce uděliti mi historickou důtku a dátf mi radu, bych 
se chytil rozumu a vzdal se náboženství přetvářky a podvodu. 
To můj článek o Abdul-Hamidovi odpoutal tohoto hellenského 
vlastence, tohoto potomka bojovníků Marathonských.

20. — Krásný sen dnešní noci. Byl jsem v Paříži, vstupoval
jsem, ani nevím jak, do Svaté Kaple. Do jakési Svaté Kaple 
snu, která se stala ihned Domem Mariiným. Nikoliv skromným 
Domkem Nazaretským, ale Domem zářícím, skvělým, Domem 
slavným. Nemohu vyjádřiti pocitu tepla a zdraví nadpřiroze
ného, jehož jsem zakoušel. Tof neproniknutelné tajemství snů. 
Nemožno rovněž vysvětliti to, že mi bylo uloženo přikládat! 
do krbu velmi libého, který zahříval celý dům. Občas zlatá 
mříž se pozdvihovala a já strkal do prostřed plamenů velké 
větve, podobné větvím našich ubohých poražených stromů. 
Tyto větve se ohýbaly snadno a rády, dobrovolně, by se vešly do 
pece ... Probudil jsem se v slastných pocitech, hotov přijati 
radost nebo bolest, jak by se Bohu zlíbilo.

21. — Trochu práce a četby, ale s jakým houštím trnů
kolem srdce!

22. — Čtu, že Akademie Ooncourtů vypsala cenu pěti tisíc
franků nejlepší knize ... Jsou aspoň tři v této skupině, Huys- 
mans, Descaves a Mirbeau, kteří vědí, že. tato cena nebude 
mi nikdy přisouzena, a Že umírám bídou velmi spravedlivě ...
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i
Ostatně af Bůh je zahrne požehnáním, Bůh Emmanuel, který 
se narodí za dva dny, a at se slituje nad starým oslem a starým 
volem, jež spojuju ve své osobě 1

23. — Škaredá zima v kostele z vůle našeho pastýře, který
dává přednost mrzkému zisku před svou povinností. Vybírá 
na vytápěni a nikdy netopí. Nebezpečí vzácným věřícím a obra
cení nevěřících na útěk, aniž mluvíme o pohoršeni. Tyto věd 
se znovu najdou na lůžku smrtelném.

24. — V kavárně Obchodu. Poznámka na chvat. Kdosi
právě vstupuje. Skoro hned přichází jiná osobnost, věrně první 
podobná. Potom třetí, potom čtvrtá, potom desátá, dvacátá, 
padesátá, pětistá, nevím ani kolikátá. Kavárna jest naplněna, div 
nepraskne, lidmi, kteří jsou naprosto totožni, kteří jsou/ťdfoý/n 
jedincem. A hle, počátek konce kaváren, počátek konce světa!

Děsný obraz, jenž přišel z Dánska v albu Vánočním '.Jule 
Roser. Jest to lutheránské klaněni Dítku Ježíši skandinávskými 
farisejci, jež malíř chtěl učiniti dojemnými a mnohem ctihod
nějšími než svati katoličtí. Někteří jsou na kolenou s rukama 
sepjatýma, nevypravitelně odporní. Ale to není nic. Jest zde 
Maria, jakási obludná Maria, jak si ji zobrazují ani nevím jací 
svinšti zatracenci. Umělec, velmi schopný, vyplýtval všecko své 
umění, by předvedl Matku Ježíšovu sprostou, pravou ohyzdu 
sprostoty. Mrzká šerednost této tváře jest vypočtena, by vrcho
vatě naplnila radostí srdce protestantská. Na jejích kolenou dítko, 
jehož obličeje nevidíme a které se zdá mozku zvodnatělého.

Schovám si to, k hanbě protestantismu. Napsal jsem 
vespod: Vánoce lutheránské. — KLANĚNÍ SPATNÝCH 

PASTÝŘŮV.
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25. — Vánoce. Ani dnes děkan netopí. O velké zledo
vatěl jsem až do kostí, a bylo mi trpěti tři čtvrtě hodiny žvaněním 
tohoto starého lakomce. Řekl před několika dny svému nešťast
nému kostelníkovi, otci šesti dítek a skoupě placenému: „Nemám 
rád nuzných úředníků“.

Poněvadž lakota jest vášeň, rostoucí s věkem, hrozno jest 
pomysliti na konec tohoto kněze.

26. — Jistý statečný muž, jenž myslí, že mne četl, nabízí
mi své rady. Ukazuje mi dobrou cestu, která záleží v tom, bych 
byl mírný, přívětivý, a bych se podobal jiným katolíkům, ó nichž 
jest zjevno, že Bůh v nich nalézá potěšení.

27. — Jakýsi mladý pán jména hrozně ženevského Morerod
a říkající o sobě, že jest malíř, jest nám představen jakožto 
„obdivovatel“ jistým starým přítelem na polo zdivočelým. Při jetí 
tak dobré, jak tomu okolnosti dovolují. Nemoha ho ani pohostiti, 
aniž mu uštědřili nějaké almužny, mluvím k němu přívětivě 
a dávám mu dvě z mých knih. [Nikdy jsem ho znova nespatřil.]

31. — V Merkuru dlouhá žádost Peladanova na Papeže,
by opravil kanóny, týkající se rozluky manželské. Nad nerozluči- 
telností stojí mu rozum. Sofisma společné všem kacířům: Láska, 
dovolávaná na pomoc vášni. Joséphin byl zábavnější, když byl 
Sarem a když prováděl kněžnu Pavlínu po všech hampejzich 
Pařížských.



1904
Bolest jest milost, které jsme sobě 
nezasloužili...



LEDEN

1. — Dovídám se s uspokojením o požáru divadla Irokej- 
ského v Chicagu. Toto potěšlivé zpopelnění domácích pánů 
připomíná mi zase jednou požár Paříže, tolikrát předpovídaný.

2. — Druhdy nadšeně blouznilo se o velikosti, dnes blouzní
se po malosti.

— Proč bychom opouštěli Prasata na Marnu? praví mi 
Johanka. Tady aspoň jsme známi, opovrhují námi. Jinde bylo 
by snad nesnadno nalézti toho.

4. — Návštěva naší domácí paní, která zamítá v placení
činžovní lhůty velmi dobrou směnku, vystavenou Merkurem, 
milostivou to zálohu na Můj Denník, který bude z jara uve- 
řejněn. Praví, že přijetím směnky vydala by se v nebezpečí, 
že ztratí své přednosti domácí paní, ana by se tím snížila 
k úrovni toho neb onoho věřitele. Jinými slovy, neměla by 
záminky, by mi dala prodati nábytek za mrzkou cenu, — což 
by jistě bylo stvůře jejího druhu božskou radostí, zvláště, když
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i jest to umělec a dvě malé dítky, jimž by mohla způsobiti utrpení. ! 
i Spokojena a hrda na toto slovo, jež by bylo k hanbě i počest- I 

j němu galejníkovi, svoluje k tomu, že mi měsíc bude čekati. ‘ 
j Potěšlivější slovo jiné stařeny, jíž používá Johanka k šití a jež !

přišla dnes ráno obstojně opilá. Nevím již, na které podotknutí I 

mi pravila, že „si nemá čeho vyčltati“. Když jsem jí blahopřál, | 
závidě jí pro špatný stav svého svědomí, jež mi nedopřává, bych { 
si vydal takovéto trvalé svědectví, uhnal jsem si takovouto silnou | 
odpověd: — Pane, snad jest to proto, že máte vzděláni 1 |

5. — Žádných zpráv od Boha. 1

7. — „Přijímáni není v ustavičnosti“. Odpověd našeho ‘
milého děkana na jistou žádost, již možno uhodnouti. Láska 
tím méně jest v ustavičnosti, rádo by se mu odpovědělo. Neslý
chaná nepříčetnost takového slova oživuje ve mně staré přání 
po románě ze skutečnosti, který by byl nadepsán Prasečí na 
Mamu, hlavní měsio kantónu. Vylíčil bych tam děkana v rysech 
světce, mocného některých zázraků a plnícího pravý opak směš
ných nebo pobuřujících činů, jež zde poznávám.

8. — Obtížná nezbytnost, bych dobyl peněz papírem, žene
mne o pomoc k dovednosti jistého ekssólicitátora, vypověze
ného z úřadu ani nevím pro jaké hanebnosti, a který vede 
pokoutní směnečné obchody, by osušil své slzy. Tento výtečný 
muž zmýlí se pokaždé, když vydává peníze. S klienty jako já 
se nenapálí.

Za řeči o čemsi přišlo na jakési úkony, o nichž jsme pra
vili, že jsme povinni splnili je. Náhle Magdalenka nám klade 
před oči svou modlitební knížečku, otevřenou na stránce úkonů 
víry, naděje a lásky, řkouc nám: Tady jest tol
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10. — Děkanovi:

— Mohl jste zpozorovali za tři leta, že jsme křesťané, moje 
žena i já, a pochopil jste, že chodíme do kôstela v naději, že 
v něm najdeme pokoje. Kterak byste tedy mohl přisvědčovati oso
bám pobožným, které bez jakékoliv výzvy, beze stínu záminky, 
urážejí nás ve vašem kostele? A to se stalo dnes podruhé.

Moje žena, přítomná velké mši s naším mladším děvčátkem, 
byla hanebně uražena paní R., kterou jsem spatřil jedinkrát, 
a z jejíž krajní sprostoty soudili jsme, že to nějaká chůva. Moje 
žena byla dobře v řadě a nikterak nepřekážela této občance, 
která měla ostatně více prázdných židlí před sebou. Dlužno věřiti, 
že roztomilá ta stvůra byla ožralá nebo posedlá, neboť nepřestala 
naříkati si pohoršlivě, ba i zmítati sebou zuřivě, pronášejíc křiky 
a urážky, aniž bylo jak nadíti se utišení za cenu nevím jakého 
ústupku.

Víte, že dobře vychovaná žena jest bez obrany, když se 
jí něco podobného přihodí. Prosba velmi laskavá, by si při- 
pamatovala, že jsme před Nejsvětější Svátostí, jen lítici rozhořčila. 
Jest neslýcháno, abyste si byl něčeho někdy nepovšimnul.

Taková jest tedy situace. Pohoršení se bude možná opakovat!. 
V domnění, že jste pánem ve svém kostele, namlouvám si, že budete 
chtít! a že budete moci opřít! se dalšímu takovému nepořádku.

Dnes večer vzdali jsme se odeslání tohoto listu, jsouce 
jisti, že děkan by nám práva nepřiznal.

11. — Jen a jen soudní poslové a směneční peněžníci. Dostav
od řeholnic, jimž dlužíme 40 franků, nestoudnou a výhrůžnou 
upomínku, posílám posluhovačku a ta se vrací s kvitancí na 
44 fr., 4 franky na víc za potřeby naprosto smyšlené, a pokry
tecký list, v němž jest řeč o našich „drahých dítkách“. Ah, 
jak mají pravdu, když vypuzují tyto Čubky, a kterak Bůh ví, co 
dopouští l
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Smrt malíře sochaře Géróma. Bude o čem týden psáti. Smrt 
j náhlá. Jedním z posledních činů tohoto pochybného umělce, 
i kterému se dostalo od Světa tolik sladkosti, byl výrok za řeči 
; o mně, jenž jsem ho o nic nežádal, že jest rozhodnut probudouc- ' 
i nostt ničeho již nikomu nedávati.
! 12. — Mluví se mi o Matce Mercéděs, o níž někteří myslí,

že to velmi daleko přivedla v životě nadpřirozeném. Zdá se,
že tato svátá Terezie podloudnictví nebo překupnictví soudí
o sobě, že jest povolána již z života své matky k nejskvě-

' lejší svatozáři, prohlašujíc, že pokání není její cestou, že jest 
jí třeba radosti a slávy Vzkříšení, a že Utrpení Ježíše Krista ij 
málo ji zajímá. i

i — Nemohlas tedy bdíti hodinku se mnou ? praví Spasitel ' 
v agónii. — Vidíš dobře, milý Mistře, že nespím. Raduju se ! 
před tvou Tváří krví pokrytou, a drobné duše, které jsi mi dal, : 
bych je vyučila, líbají mé nohy s převelikou uctivostí. Právě : 
tak jsem s tebou spojena. Trpíš potupu a muky, abych já žila 
v rozkoši, a nemám nic lepšího na práci, než chtíti, aby tomu 
tak bylo. Co se chudých týká, kteří jsou tvými bolestnými údy, • 
není-liž spravedlivo, když platí za tvou Vyvolenou, a co jest ; 
jí do nářků nebo úpěnlivých proseb těchto divochů, kteří neznají i 
tvé skvělosti ? j

13. — Prosím Boha, aby mi prokázal milost aspoň centimy, i
aby nepožadoval všeho od svého ubohého dlužníka, aby mi ■ 
dal posléze trochu radosti, trochu bezpečnosti.

14. —Nic mi není potřebnějšího jako víno. Proto můj vinámík '
vzpírá se s chocholem a hvězdami dávati mi dále na^úvěr. ■

j t !
Nemohu se vynadiviti schopnosti, s jakou všichni tito pacholci ;
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kráčejí na obrátku hned po dvou, hned po čtyřech, podle toho, 
jak z daleka čenichají bohatství nebo chudobu.

15. — List mého jesuity, dlouhý a bizarní, ale nad míru
shodný s tradicemi jeho Řádu. Rmoutí se, že „nemůže mne 
již sledovati“, pro jisté smělosti ve Spáse skrse Židy na příklad, 
a pro můj nedostatek úcty k moderním katolíkům, které špatně 
znám. Na konec, a v tom, myslím, přistihuju ruku jeho před
stavených, našeptává mi, že by mne osvobodili, kdybych svolil 
přetvořit! se do té míry, abych pojal lásku k takovýmto lidem. 
Vida! vida! vida!

Jistý abbé Purgatoire (Očistec), žák abbéa Loisyho, nechápe, 
že záleží víře na tom, by Mojžíš byl považován za tvůrce 
Pentateuchu. Co tedy chápe? Toť přece pravda, že jsou lidé 
vyšší, kteří přicházejí na konec života velmi dlouhého, aniž co 
kdy pochopili.

Odpověď mému jesuitovi:

. . . Nepožadujú, abych byl sledován „až na konec“, ani 
na hodinu. Spokojujú se jen troškem spravedlnosti . . . Mluvíte 
mi o katolících, „jichž jsem neuměl využitkovati* a jimž bych 
mohl ještě dosud „způsobit! nesmírné dobro“. Toho dobra, víte, 
přál jsem si vroucně, a nikdy nemohl jsem ho splniti. Co dnes 
bych mohl ? Jest mou vadou neodpykatelnou, že jsem považován za 
spisovatele geniálního. Tudíž umírám bídou. Dobře mi rozumíte. 
To do té míry, že kdyby jistí katolíci posléze si na mne vzpomněli, 
stěží by nepřišli příliš pozdě. Pekař, jemuž jsem mnoho dlužen, 
snad zítra mi odepře svého chleba. Vím, že ve vašich řádech 
každý řeholník jest chudý osobně, ale nemá na starosti než svou 
duši, a břímě žádného života lidského na něm neleží. Řekněte mi, 
věříte opravdu, že jest mnoho vašich spolubratři, kteří by dovedli, 
nepravím pochopit!, ale postihnouti toliko nesmírnou pohromu, 
vyjádřenou těmito prostými slovy: Odepření pekařovo?...

I
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16. — Ve svém listě můj jesuita pravil mi mimochodem, že
Arnošt Hello jevil se velice nepatrným, když se četl sv. Tomáš. 
Přirovnání pedantské a nesmyslné. Zrovna jakobychom postavili 
vedle sebe nádhernou tabuli a pšeničné zrnko, zapomínajíce, 
že obilné zrnko může se státi Tělem Ježíše Krista. A tohle jest 
můj Soudce!

17. — Číslo Assiette au Beurre, illustrované Geo Dupuisem,
totiž naším Dupuisem z Montmartru, mým obráceným kalvínem. 
Dělá teď karikatury antiklerikální, a tento sešit Assiette jest zřejmě 
nečistý.

19. — Vyčítám si, že jsem nikdy neřekl slova o starobylém
opatském kostele Svatého Furcia. Bylo by učiniti celou práci 
archeologickou a historickou o této trosce hrozně znesvěcené. 
Přeměněno v prasprostou krčmu, toto baptistérium Briejské 
podobá se hampejzu pro pobudy. To místo, v němž byla po 
věky obětována Oběť, jest stájem, a staré kameny, které byly 
přátely svátých, které chránily před zimou a vedrem pokolení 
chudých, staly se přehradami kurvíren nebo záchodů...........
Co nejřidčeji chodívám před touto pokořenou a úctyhodnou 
fasádou, která zmírá ušlechtilosti ve sviňstvech, která jest ji
stotně jedinou krásnou věcí v kraji, a na niž nikdo nikdy se 
nepodívá.

20. — List skupiny mladých neduživců, řkoucích si „Katoličtí
studující z Gandu“, a předkládajících mi pitomý dotazník o redakci 
jakéhosi almanachu. Měl bych je odkázati na Cambronna.

23. — Nový a velice bídný list mého jesuity. Řada úkolů
a rad. Zneuznávám dobrých vlastností katolíků, a s úpěním vidí 
se, že jest příliš pozdě, dostati mne na dobrou cesta



LÉTA PÁNĚ Í904 II DNE 23.-25. LEDNA 123

Odpověď:

Jest kruto předkládat! hádanky člověku, který umírá, zvláště 
když jsme mu dali zásvit naděje. Nemožno-li se zmoci na něco 
lepšího, žádám aspoň mlčení. Jaká skromnější mzda dělníkovi, 
který nesl tíhu dne a platil za mnohé, z nichž vy jste jistotně ?

24. — Odesílateli stovky franků:

Nechci na vás uvalovati všednost nějakého děkování. Známo, 
že žiju z almužen a nehanbím se za to, maje před sebou řadu 
patnácti asi svazků, které by mi byly zajistily blahobyt, ba mnohem 
více než blahobyt, kdybych je byl psal proto, by se líbily lidem. 
Ať jakkoliv vzdálen jste ode mne svými city i svými myšlenkami, 
nemohu uvěřiti, že byste tím pohrdal.

Čti jsem první feuilletony románu: Svět živých, uveřejněný 
revui Quinzaine, dílo mladého spisovatele, Jakuba Debouta, 
o němž se mi již naskytlo mluviti (viz 6. února 1903). Jest to
pravé a ušlechtilé vino, ale trochu kyselé, jež potřebuje sklenice.
Jsou v něm překrásné stati. Autor by mohl dobře napsati jednoho
dne veledílo, ale zbývá mu zdolati úplně adjektivum, zpřerážeti
páteře adverbiu a participiu, střásti se sebe docela pýřavku
pobožného obrázkařství, snad také jistých obecných rčení, nikoliv
výrazem, nýbrž myšlenkami. Znakem spisovatelovým, toť slovo
v záblesku, a zde shledáváme se s ním velmi často.

(Svět Živých právě vyšel ve svazku v knihkupectví Beauches- 
neově. Únor, 1905).

25. — Bych se zahřál, pracuju na Mém Denníku. Vypravo
vání o našem zajetí v Dánsku. Jaká vzpomínka smrtelného zápasu 
a kterak podobná všem mým ostatním vzpomínkám!
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29. — Sklíčenost úplná. Byl jsem sám s Magdalenou.
Ustranil jsem se do stínu ke kamnům, abych plakal. Magdalena 
chápajíc, že trpím, přišla a posadila se mi na kolena a něžně 
mne hladila. Kéž Bůh jí věčně žehná!

30. — Stále zaměstnán záměrem románu, který bych nade
psal skromně: Prasečí na Mamu, vítám radostně půvabnou 
a svěží ideu, která se mi nabízí. Lze se domýšleti — při- 
hlédneme-li k tomu, jak dlouho trval vpád pruský v letech 
1870 a 1871, a pozorujeme-li praktický smysl, jímž honosí se tak 
důvodně třída buržoasní — že většina nynějších občanů tohoto 
hlavního města kantónu bylazrobena semenem německým. Jaký 
paprsek světla!

Četl jsem v Epilozích Remyho de Gourmonta: „Svatý Pavel 
není pro mne ničím jiným než spisovatelem prostředním a frivol- 
ním. — Slovo Boží není snesitelno, zrovna jako slovo Scribovo, 
leč v hudbě“. Děsná zbldačelost tohoto ducha a ještě děsnější 
stav této duše! A když si řekneme,že všeho toho nabyl! Když 
jsem poznal tohoto neštastníka r. 1893, byl by se hrozil tohle 
napsati. Pravda, že tehdy ...

31. —Dnešní neděle Septuagesima jest zorou Spásy a počíná
bolestným úpěním. Evangelium jest o dělnících jedenácté hodiny. 
Zdálo by se, že právě tato neděle jest označena těmito dělníky, 
a to tak, že jí dlužno platiti, poctiti ji jako ostatní neděle až 
do Velikonoc; jestif takto první a poslední zároveň, nebol jí 
se počíná. Idea více nebo méně jasná, z níž vyvodím, co dovedu, 
poněkud později.
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2. — Hromníc. Jistému nešťastníkovi, který zemříti hodlá
bez svátostí:

. .. Dnes jest Hromníc, totiž slavnost onoho svätého starce, 
jemuž se dostalo zaslíbeni, že nezemře, dokavád neuvidí Krista, 
a který, všecek v slzách, přijal posléze do svého náruči děťátko, 
které bylo Světlo světa. Milý příteli, kdybyste chtěl, přijal byste 
je také a vaše útěcha by byla nekonečná. Slitujte se nad sebou, 
slitujte se nad námi, slitujte se nad Ježíšem Kristem, který jest 
u vašich dveří a který vás úpěnlivě prosí.

3. — Uveden v podiv mši, která není requiem, a která má
přece epištolu i evangelium zemřelých, vyptávám se knéži, kteří 
nevědí pranic a nechápou nic více než já. Věci prozkoumav doví
dám se, že svátý Odilon, opat Clunyjský v XI. století, jehož slav
nost jest zaznamenána dnes v Ordo této diecese, založil slavnost 
Památky Dušiček (2. listopadu), čímž stává se osobností zcela 
obzvláštní, i divím se, jako už tolikrát, nevědomosti církevnické.

•*-**«•
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Ve své nevědomosti laické nemohl jsem než sledovati mši 
svátého Blažeje, prose tohoto apotropeana, tohoto pomocníka, 
tohoto patrona mé volby, by zaplatil mému pekaři, mému domá
címu pánu a všem ostatním, Bůh-li tomu chce.

Frederiku Massonovi, akademiku nově zvolenému:

Nejsem vám snad neznámým. Dvacet let již konám málo od
měňované řemeslo spisovatele potulného, literárního harcovníka 
bez druha. Nabyl jsem, co tolik jiných hledalo marně: legendy. 
Mám svou legendu, jako Napoleon a někteří lotři. Právě to mne 
povzbuzuje až i vám psáti.

Rád bych skončil svůj život knihou o Napoleonovi. Mám 
tohoto velikána v krvi do té míry, že jest mi nesnadno slyšeti 
o něm a neztratiti nebo nenabyti něčeho na své rovnováze. Nuže,
nemohu si opatřiti děl nevyhnutelných, takových jako vaše, než
žebráním, neboř nouze jest přirozeným následkem mého výběru.

Dáte mi tedy, milý pane, posiati ty ze svých knih, v nichž 
se pojednává o Napoleonovi a o jeho rodině? Vím dokonale, oč 
vás prosím. Nenevím, že tento způsob žádosti jest zvláště nepří
jemný autoru, který nemůže vždycky dáti svých knih s krajní snad
nosti. Ano, pane, mám zkušenost této nepříjemnosti. Zatím však 
přece odvažuju se vás tím trápiti, poněvadž jsem opravdu velmi 
chůd, a také proto, že mám, co bych řekl o Napoleonovi, i po 
vás. Jakási korunovace literární činnosti, která byla spíše bolestná.

[Bez odpovědi. Jest špindírství i akademické].
4. — Náš ubohý kostelník líčí mi své strasti. Tento nešťastník

jest ošklivě utlačován děkanem, který, nespokojen, že přetěžuje 
otce pěti dítek, jemuž hanebně platí, působí ještě nesnadnosti 
při zúčtování jeho prabídné mzdy.

Padá na mne děsný smutek. Stará Corbillardka, naše žlutá 
domácí, posílá svého sluhu s listem. Ničemnice ta požaduje, 
aby se jí hned zaplatilo, sice že nám dá výpověď Neschopen 
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zdržeti se, hned v přítomnosti tohoto muže vyjádřil jsem se 
tak násilně, že jsem z toho ztratil rovnováhu na celý den. — 
Odpovím zítra vaší opici.

5. — Corbillardce:

Váš list jest hádankou způsoby nejnepříjemnějšf. Nemohu 
a nemohu pochopiti, že na první ráz a bez známé pohnutky 
jednáte se mnou jako s pobudou a zločincem. Toto chování jest 
tolik neslýcháno, že se mi zdá vysvětlitelno jedině účinkem 
pomluvy přijaté se zvláštní zálibou.

Když jste zamítla výborný cenný papír, který jsem vám nabízel, 
rozumělo se, že mne budete očekávati v únoru. Předpokládaje 
jednak vaši důvěru a jednak mou dobrou vůli, jak se děje mezi 
počestnými lidmi, strojil jsem se vypořádati se s vámi vskutku 
během tohoto měsíce, který sotva počíná. Kterak bych měl před- 
vídati prohlášení války? Toť omračující.

Nemůžete-li snésti naší přítomnosti ve svém domě, půjdeme 
z něho tím raději, že vyklizení a vyčistění tohoto příbytku zasmradě
ného byly jak jen možno špatně učiněny. Již teď se na nás vyrojilo 
tisíce blech, jež pozůstaly, tuším, ve škvírách parketové podlahy. 
Ba zpozorovali jsme i štěnice. Jaké to bude v létě? Myslím, paní, 
že byste neměla ve svědomí pronajímati jiným osobám svůj dům, 
dokavád ho neobnovíte od základů až k hřebenu střechy. Za 
700 fr. máme právo na obydlí, způsobilé k obýváni. Toť požadavek 
počáteční spravedlnosti.

Jest ještě jiná otázka. Bylo třeba platiti 40 dní zahradníka po 
2 francích za spravení zelinářské zahrady, by ji bylo možno vzdě- 
láváti, neboť nebyla, jak dobře víte, než spoustou neřádů. Nemám-li 
těžiti z této útraty, bylo by spravedlivo o tom se mnou účtovat!.

Na konec předložím vám některé pohledávky za rozličné 
správky, které dle vaší vlastní přípovědi nebudou na můj náklad.

[Uvidíte dále ušlechtilou odpověď této babizny, jíž jsem, 
dosti prohloupiv, poslal Sloupy, jakobych byl poslal kouzelnou 
svítilnu krtčici. Tato jest snad přítelkou mládí Coppée-ovaJ
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I Úvěr jest nám odepřen tu i tam. Řeklo by se, že jest někdo, 

kdo nám všechno všude bourá.

6. — Již došlo víno, maso a uhlí. A teď nemáme ani vody.
Majitelka domu odpovídá posluhovačce, poselkyni našich stíž
ností, lží a nestoudností. Nový list:

Paní, Rmóutí mne, když vidím, jak osobě vašeho věku chybí 
upřímnosti. Víte dokonale, že čerpadlo v kuchyni bylo ve špatném 
stavu, protože jste třikrát nebo čtyřikrát poslala dělníka, který nám 

j prohlásil, že není k ničemu, a že jste se snažila prostě ušetřiti 
na útraty svých nájemníků. Čekám pořád odpověď na list, který 
jsem vám dal donésti včera. Chápu, že s nechuti chováte ve svém 
domě lidi vzdělané a dobře vychované, ale přece bylo by třeba 
trochu přímosti a spravedlnosti.

Zkrušen nedostatkem a usiluje přes to pracovati, cítil jsem 
kolem srdce onen krutý dráp, který znám, a který by způsobil 
brzy smrt, když nová lotrovina našeho rasa přibyla k mé již tak 
krajní tísni. Tato rozvzteklená čuba chce, aby jí bylo zaplaceno 
před večerem pondělkovým, ne-li, nadělá mi výloh. Zmíraje 
zármutkem, rdoušen rozhořčením, jdu k jisté osobnosti, s níž 
jsem se již setkal, bývalému solicitátorovi Br., v němž s neuvě
řitelným překvapením nalézám čtenáře svých knih a přítele. 
Zajímá se o mé postavení, slibuje, že se podívá na tu obludu 
a nevzdává se naděje, že dosáhne odkladu.

7. — Seksagesima. Po těžkém spánku lidí zmořených
vlečeme se do kostela. Exsurge, quart obdormls, Domine? 
Nemluví to pro nás Liturgie? Jaká vzpomínka 1 Právě dnešního | 
dne r. 1895, když jsme byli tak hrozně neštastni, Veronika I 
nemocná pravila své matce líbajíc krucifiks: — Ježíšek spí na I

i r-a^a r^ar-J-aro-a -a a--e~-a •- a-~a •**a*«A a-a- -a »-aaaaUraa a- a^a a- aara -a a~a-a a~a>-a a-a~a raaaaa •
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svém kříži, dlužno ho probuditi! Ty dny smrtelné zase se snad 
vracejí? (Viz rok minulý, 15. února.)

Můj přítel solicitátor dostál slovu a podařilo se mu. Nebudu 
ihned zardoušen. Bude se mi čekati do konce měsíce, ale chce 
se, abych odešel v dubnu. Co do škody, která nám vznikla 
ze špatného stavu domu, nic nelze dělati. Dlužno nalézti, kterak 
utéci z této prokleté země.

8. — Nemožno usnouti v této ville blech. Jest velmi jasno,
že by zde nebylo možno žiti v létě. Snad něco zhoubnějšího 
a nebezpečnějšího než hmyzí havěť bylo zde zanecháno našimi 
předchůdci.

Noviny mluví o hrozící válce ruskojaponské. Nebezpečí 
snad pro celý svět. Počátek, Bůh-li dá, největších věcí.

Jistý přítel, s námi stejně nešťastný, přišel si potrpěti ho
dinku do našeho domu. — Každý rys jeho obličeje, pravila mi 
Johanka, majíc na zřeteli tuto zpustošenou fýsionomii, jest pří
slibem Blaženosti.

9. — Hrozný den! Nedostatek vína a posilující stravy,
ohrožení nedostatkem uhlí, lidská jistota, že nebudu moci uži- 
viti svých dítek zítra, nemožnost dále zde žiti a nemožnost 
utéci, zjevné opuštění od celého světa a zřejmé nepřátelství 
tolika lidí; posléze a zvláště to neskonale bolestné čekání 
osvoboditele, který nikdy nepřichází; vše to dohromady nás 
staví na dva kroky od zoufalství. Zatím co napínáme své vůle, 
náš dům jest otřásán bouři a nebe jest truchlivé jako smrt 
bez Boha. Pro koho pak takto trpíme? A mohl jsem praco- 
vati, robiti knihy v těchto mukáchl O tom bude řeč na Soudě 
Posledním.
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10. — Začátek války ruskojaponské. Tajemné zákony chtějí
tomu, aby následkem všeobecného souručenstvi byl nějaký 
svazek mezi touto obrovskou událostí a naším skromným a bo- 
lestným osudem. Jaká jest to souvislost?

Předpokojštl a chlévští žurnalisti uveřejnili, že paní Lebaudy, 
známá miliardárka, rozpomenuvši se křesťansky na nespravedl
nost svých bohatstev, rozhodla se restituovati, zahrnujíc chudé 
dobrodiními. Znám ji, tuhle lásku blíženskoul Farizejství, až 
by vrchy vyskakovaly I Několik statečných duchovních psalo 
jí, by i na mne pamatovala. Sázím se, oč chcete, že se jim 
nepodaří ani listu dodati.

[Vyhrál jsem, přirozeně. Ale i kdyby jej dostala, kterak 
byste chtěli, aby tato žena, zabývající se národní politikou, by 
se líbila Bohu, mnou se zabývala? Má dosti činití podmazávajfc 
kurevníky Dobrého Tisku.}

13. — Býti bohat, tof odstrašující. I když se chce konati
dobro, jak se tvrdlo oné Lebaudy, pudí to státí se neviditelným 
jako démonové.

Řádná výpověď mého rasa s touto podmínkou: „Zůsta- 
nete-li až do 15. dubna, ráčíte laskavě zaplatili ke třem měsícům 
běžným i za těchto patnáct dní“. Ano, moje kočko, zaplatí se 
ti tvůj pelech I

14. — Jistému dokonávajícímu:

Žijete ještě? Můžete mne čisti, můžete mi psáti nebo mi dát i 
psáti? Poskytl jste své zpustošené duši útěchy, jíž potřebovala? 
Trpěli jsme pro vás, až na úmor. Pravím pro vás, protože od 
zvěsti o vašem nebezpečí všechno jsme obětovali, vše jsme dali, 
aby sladkosti Ježíše Krista vám bylo uděleno. A byli jsme tak 
hluboce, tak hrozně nešfastni tyto minulé dni, i máme naději,
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že se zachráníte. Za tuto cenu, zdá se nám, jistě něco vpravdě | 
drahocenného bylo zaplaceno.

A teď, milý příteli, za poslední věc vás žádám. Dáte mi ji, 
svolí-li k tomu Bůh. Víte, že v pravém smyslu slova není smrti. 
»Vita mutatur, non tollitur“, praví Liturgie. Až tedy váš život
bude změněn a až budete posléze ve Světle, zaklínám vás Bohem i
živým a s jeho svátým Dovolením, byste se ml projevil. Žádostí ;
nesmírnou žádám si věděti, co chce se mnou můj Stvořitel a můj
Spasitel, a jsem-li nebo nejsem-li na jeho cestě. Vím, že toho možno
pokorně žádati, a že jest mnoho příkladů podobných sdělení.

Po vašem odchodu vaši přátelé budou se za vás modliti. 
Naše modlitby budou prodloužením našeho pozemského dopiso
vání. Budou vám na prospěch bez pochyby, a doufám, že přitáhnou 
mi zvláště výjimečnou milost, o niž prosím se slzami. S Bohem!

[27. srpna 1904. — Dnešní noci viděl jsem ve snu starého 
muže blízko smrti. Poněvadž ve snách vše se děje co nejprostěji, 
tento stařec stal se, aby zemřel, pramalounkým dítkem, které 
zhaslo před našimi zraky, pronikajíc nás sladkostí a božskou 
láskou. Vše jsem zapomenul, jen to nikoliv, že to byl dojem 
Ráje. Za několik hodin potom zpráva o smrti starého knihovníka 
Aleksandra Roy, příjemce listu, který předchází.]

18. — Ošklivé počasí tajícího sněhu. Myslím o naší domácí, :
• které by bylo tak radostno vyhoditi naše dítky na ulici...

19. — Praví se mi, že Sloupy způsobily zde spousty. Bohatá
i a stará kupcová, která zde ujala se posudků o literatuře a užívá
! prý imparfait subjonctif, nemůže spolknouti mého Ctihodného i

Otce Jidáše, rozhořčujíc se s mnohými jinými pobožnicemi ;
! osvícenými, že časté přijímání jest dovoleno člověku tak málo
I dobrotivému. Tato markýzka účtárny oslňuje ubohého děkana,
' který vidí v ní jakousi Maintenon a který se s ní radí podle

všeho s úctou kněžskou, již dlužno prokazovati haldám tolarůl

r-*- j r-*«* e^-» ’
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Myšlenka o pobožné buržojce románu nebo povídky, která 
by planula nadšenou pobožnosti k Jidášovi, poněvadž byl kně
zem, ba biskupem, nezmohši se na to, by jej rozlišila od svá
tého apoštola Judy.

21. — Proud tlachanice děkanovy, který, nespokojuje se
přečtením pastýřského listu biskupova, z něhož bohužel nechápu 
ani slova, mluví před ním i po něm, bez konce. Jen na počátku 
podařilo se mi něco lapití. Ani nevím již při čem, hřměl a blesky 
metal proti těm, kteří majíce nějakou moc, zneužívají jí, by 
utiskovali své podřízené. Tento farisej jest odstrašující. Když na 
konec sestoupil se své kazatelny, hodně si poholotiv, mohl jsem 
se obdivovati, jako již tolikrát, spravedlnosti Boha ve sprostotě 
této tváře kněze hloupého, marnivého a bezcitného, oděného 
rouchem kanovnickým a nosícího na břišní vydutině velmi 
okázale kříž, který hází s tolikerým uspokojením na záda druhých. 
Jest čas prchnouti. Jest toho příliš.

22. — Viděl jsem ve snu zástup osob přišlých z daleka,
schválně jen proto, by nám pomohly; byl jich plný dům. Byli 
to nebožtíci.

Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis.
23. — Proč kněži dostávají tolik jasnosti, by odepřeli,

a tak málo světla, by dali? Jiná otázka. Rozhodne-li tlustý nebo 
hubený farář, aby svátostí křtu nebylo přisluhováno než v ten 
neb v onen den, bude třeba, aby vikář z poslušnosti odepřel 
Obrozeni dítka umírajícího? JOHANKA: — Poslušnost stává

; se hrobem lásky, když láska není kolébkou poslušnosti.
24. — Upomínka za upomínkou Život hroznýl A ten pud ,

krutosti buržoů, který je má k tomu, by se vrhali všichni společně ;
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na nešťastníka, jenž podléhá, jako psi na kořist. Přece se pracovalo, 
jest toho velmi třeba. Nejhoršlm neštěstím jest, že potřebujeme 
lidí; tu jsme ihned křižováni na levici Ježíše Krista.

25. — Svatého Matěje. Svíjím se pláče u nohou Apoštola
Svatého Ducha a Života Věčného. Protože ostatní mi neodpoví
dají, aspoň ty mi odpověz!

26. — Ke všemu tomu ještě fysická strast postu z nouze, ale
velmi úplného, který dlužno obrátiti v kvadragesimální a záslužný 
přijetím. Jsme tím zcela otupeni. Na štěstí dítky ještě netrpí. 
Proč Bůh tak krůtě nakládá chudým, kteří ho milují?

28. — Ve své tísni obrátil jsem se na rodinu Reille, parlamen- 
tární chamraď málo nadanou, ale svrchovaného katolictví, která 
má otroky pod zemí jako katolíci belgičtí. Domníval jsem se, 
že dosáhnu aspoň ždibec pomoci, byv doporučen dvěma nebo 
třemi mrtvými a spoléhaje na pomoc advokáta Josefa Menarda, 
důvěrného domácího přítele toho domu, který byl kdysi mým 
přítelem. Jistý kněz se toho ujal. Nemožno spatřiti těchto darebů. 
Josef Menard, jedině viditelný v síni, propustil s nestoudností 
nějakého sluhy posla, u něhož měl aspoň dbáti kněžské hodnosti.

Tento advokát Josef Menard, ctižádostivec bez ducha, 
stejně slibný volebním hlasům a kopancům do zadnice, ď/á/ 
starý obraz, který mně přísluší. Svěřil jsem jej jistého dne anarchie 
jednomu z jeho bratří. Když tento, nejzajlmavějšf a nejméně 
ctnostný, zemřel za krátko potom, Josef shledal prospěšnějším 
přivlastnili si věc tu, než mně ji vrátiti, vyčíhav ostatně, až se 
velmi prozřetelnostně naskytne, kdy mi škodu nahraditi půl 
tuctem mincí stosouových. Neboť právě takto jsem Žebrákem 
Nevděčníkem. Není nic nákladnějšího než tato sinekura.
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Myslil jsem často, zvláště když jsem viděl svoje děťátka 
v zápase se smrtí, na tento ubohý obraz, štípnutý nepřítelem 
ŽIDŮ, jenž má snad velkou cenu, a který byl by pro mne takovým 
pramenem pomoci! Připojuju, že tento antisemita využil té 
vhodné chvíle a zabral některé papíry Leona Bloy, jež jsem 
svěřil témuž nebožtíkovi a o něž jsem marně upomínal po 
dvacet let.

Advokát Josef Menard, útočiště, přístřešek, úkryt a ochrana 
vdov i sirotků, jest jedním z posledních důvěrníků božského 
milosrdenství. Tomuhle se za to odměním, ať jen vyčkál

Ale jaké bláznovství nadití se, byť na pouhou minutku, ať čeho
koliv od oněch proklatců, kteří představují svět katolický nejnižší, 
svět katolický Otců Assumptionistů, kterýmž řehole zakazuje 
dávati almužnu! (Viz Žebráka Nevděčníka na str. 368.)



BŘEZEN

1. — Utrpení včera se zastavilo. Podle Johančina vyjádření
zdá se, že od tří dnů, — od návštěvy jistého chudého uhlíře, 
jenž přišel, by nás upomínal, i on, o peníze, a který nedostav 
jich, přes to nám nechal dva pytle uhlí, — pocítili jsme, jakoby 
se stěžeje posléze otáčely, stěžeje dobrých dveří, které se až 
dosavád nechtěly otevírati. Bůh učiní, co se mu zlíbí, nemáme 
strachu ani z něho, ani z lidi.

2. — Stará miliardárka, která nechce ničeho učiniti, dovolá
vajíc se břemena svých platebních povinnosti, radí Společnost 
literátů! kancelář dobročinnostiII na konec... p. Loubeta I! I

3. — Jest jistá radost, které jsem nikdy nepoznal, radost
nemiti psů v patách, necítiti již za sebou vyjících a žravých 
tlam, a zastavit! se posléze v bezpečnosti, byt jen na hodinu, 
by se pilo ze studnice Boží.

Poněvadž se mohu vypořádat! se svým rasem, jeden 
z písařů mého přítele solicitátora, na něhož byl vložen tento



r j r » jr/urAjr'» jr^jr-Ajr^ Jr» jr*j» •-»

|/-?6 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARnF] '

ošklivý výkon, přináší mi kvitanci a vzkaz. Pijavice tvrdl, že i 
jsem jí dlužen za dvéře a za okna. Odpovídám tomuto plsa- i 
řovi, že by se jí měl zeptati, nebyl-li jsem též povinen s nf léhati. i

4.—Jiná majetnice, méně neprodyšně ucpaná životu intelek- ■ 
tuálnimu, protože se přiučuje literatuře u Gastona Deschampsa, 
pani Frusquinová, rozená Viditelná, již poctěná mým souhlasem, 
jest pohoršena kázáním, v němž byla uctivá řeč o chudých. 
Komusi, jehož trpělivost jest krátká, když namítal, že bohatství 
jest odsouzeno v Evangeliu, odvětila: — Pak jest Evangelium 
přemrštěno.

V časopisu Ľ Autoritě odpověď Marka Sangniera Paulu 
de Cassagnacovi, jenž mu pravil: „Vaše úmysly jsou dobré, 
vaše dílo jest špatné, protože jste republikánem“. Přes odpověď 
bohužel myslím jako Cassagnac. Sotva jest dila marnějšího 
než Sillon.

Jenže Sangnier, přes ideje falešné jde přece k chudým. 
Jsem tedy s ním a povím mu to.

Poslání Chudě Ženy: „Marku Sangniere, co jest vám činiti 
s tou starou mrtvolou Cassagnacem, když přichází k vám živý, 
jenž podpisuje tyto stránky?“

V den, kdy Sangnier opustí chudé, vrátím se k staré 
mrtvole.

7. — Vypravuje se mi, že jistý děkan z jisté mandžurské
diecese dal na novoroční den 5 fr. kostelníkovi a 5 fr. Švýcarovi. 
Štědrost úžasná. Ale ubožáci nemeškali objeviti, že oba peníze 
byly falešný. Stěžují si děkanovi z Mandžurska; odpověď jeho 
takováto byla: „Dostal jsem od někoho, nezbývá mi, než zase 
je vydati“.
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8. — Zaslechl jsem v kavárně Obchodu: — Četl jste
Quo vadíš? — Ano, ale nemohu čisti mnoho najednou, příliš 
to člověka zabírá, jest to příliš hluboké. Žádá to příliš napjaté 
pozornosti.

11. — Návrat vyhnané posluhovačky. Snad tato ochlasta
přitáhne trochu milosrdenství na náš příbytek. Nahradili jsme ji 
tehdy vtělenou ctností, kterou bylo dlužno vyhoditi předevčírem.

Opisoval jsem pro tiskaře důležitý list mathematikovi, jak 
jej možno čisti v Mém Denníku, 8. srpna 1899. Jest to jeden 
z mých nejlepších kousků. Příjemce, který zmizel tak náhle 
z mého života r. 1899 a jenž se stal pro mne strašidlem, jen 
proto se naskytl, bych mluvil k ostatním.

13. — Krásné a libé slunce Laefare, a pro nás čekání
ustavičné, čekání Boha, čekáni Svatých, čekáni pomoci, rozto
milého domácího krbu, počátku osvobozeni.

Dovídáme se, že starý zahradník žebrák, kterému jsme 
dali práci z lásky a který nás připravil asi o 80 franků, mluví 
mnoho zlého o nás, a že farář, rád těmto pomluvám, je podpo
ruje. Kdož ví, neni-li tento žebrák jeho bratrem, a což nejsou 
jeden jako druhý podobni Corbillardce a celé zdejší sběři?

15. — Paříž. Moje první cesta v métro. Práce obrovská,
přiznávám, ba ani nepostrádající jisté podzemní krásy, ale hluk 
pekelný, nebezpečí jisté, smrt snadná — a jaká smrt! — pokaždé, 
když se sestupuje do těchto katakomb. Dojem konce pramenů, 
konce lesů chvějících se, jiter a soumraků na prériích Ráje. 
Dojem konce duše lidskél

16. — Dovídám se, že malíř Georges Rouault, žák Gustava
Moreau-a, vášnivě se o mne zajímá. Nalezl u svého mistra
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Chudou Ženu, kdysi poslanou s těmito slovy: „Gustavu 
Moreau-ovi, by byl pomstěn na p. Folantinovi“, a tato kniha 
zakousla se mu do srdce, zranila ho nezhojitelně. Třasu se 
při pomyšleni, jak bude potrestán tento nešťastník.

Jistý mladý muž, který byi našim hostem minulého léta 
po dva měsice, odpovídá na mou zásilku Sloupů. Ubohý hoch 
jest plný sám sebe a nepozoruje toho. Zpozoruje to kdy? 
Žádá předně za odpuštění, nebo spíše klade vedle sebe věty, 
které se mu zdají dobrými, by to vyjádřily, a hned oddává se 
vtipkování.

17. — Jiná historka o děkanovi mandžurském. V lednu
tři nemajetní pochovavači přišli požádat ho o své novoroční 
dary. Odpověd: „Rozhodl jsem se, že napříště nebudu dávati 
novoroční až v měsíci červenci“.

20. — „Tihle lidé jsou všude dlužni“ 1 Takový jest nad námi
skalpovací zpěv počestných lidí tohoto kraje.

23. — Nesmírně trapné hledání bytu v Paříži, kde chceme
ode dneška žiti. Nalezli jsme posléze příbytek, obklopený stromy, 
které by nás uspokojovaly, i když mlčením pomineme obzvláštní 
domovnice, vrkající plienim hlasem s důstojností staré perlice, 
která věří ještě, že má poprsí.

Návrat truchlivý. Jest mi zima a vidím černě. Myslím o Ježíši 
Kristu, na něhož by naléhalo zaplaceni činžovní Ihfity. Slovo 
Boží by mělo domácího pána!

24. — Georges Rouault převezl nikoliv na Kytheru, nýbrž
na můj pustý a pochmurný ostrov svého přítele a druha Ge- 
orgesa Desvaliěres-a, jiného žáka Gustava Moreau*a, a hle, 
jak oba hledají pomoci shánějíce peníze na moje osvobozeni
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Jsem díky zavázán za tato dvě srdce Augustu Marguillierovi, 
rozmilému sekretáři umělecké revue Gazette des Beaux-Arts, 
jenž mi byl vždy nakloněn přes nezpůsoby mé nevděčnosti. 
Pravím mu, jak jest pro mne slavno, že tito stateční lidé vyrušuji 
se takto, by mi pomohli v mém stáří tlouci štěrk na silnicích 
okresních a na cestách polních.

27. — Neděle Květná. Dojem při mši dnes ráno. Jakési
malé dítko zakřičelo. Tu jsem měl jakoby viděni jezera smutku 
a temnot, nad nímž vlálo nesmírné mlčení. A toto mlčení bylo 
přerušeno pojednou osamělým křikem tohoto malého dítka, 
jediné bytosti, která se mohla hlasitě projeviti mezi věčnými 
zoufalci, ležícími na tomto místě. Nebof bylo to nejvlastnější 
vidění pekla.

Řeč děkanova. Motýlové lapeni v letu: — Jsem velmi rád 
farářem. — Shledávám život velmi dobrým. — Cement modlitby 
předčí velmi cement portlandský. Atd.

28. — Pln dobré vůle chtěl jsem poslouchati pozorně
jakési křestanské cvičení. Kazatel, jenž není přece děkanem, jme 
se mluviti o „záležitosti spásy“; výraz sakristijnl a kramářský, 
na němž jakoby ulpěl. Usínám. Kdyby mluvil o SVATOSTI, 
byl bych probuzen jako kůň trubkou polnicí.

29. — Poslední list mému jesuitovi:

Milý Pavle, nemínil jsem vám psáti, omezuje se pouze na 
to, že jsem si na vás smutně vzpomínal, ode dne, kdy jste mi 
prohlásil svou vůli „odloučili se“ ode mne. Dovolíte, bych se 
vám přiznal bez hořkosti a bez obviňování, že jsem nepochopil, 
jsa zvyklý bráti radu ve všech věcech s vaším neomylným patronem 
a pevně rozhodnut nebýti moudřejší než on. Nuže váš list vyža
doval takového škrtnutí, tak úplného zabaveni nebo zrušení
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I kapitoly XII. první epištoly ke Korintským (divisiones gratiarum, 
j divisiones ministrationum, divisiones operationum — ad utili- 

tatem), že jsem pocítil, jak jste zcela pro mne ztracen. Vy 
myslíte teď, pohrdnuv svátým Pavlem, že všechny křesťany dlužno 
hoditi do téhož kadlubu. Neklamal jsem se tedy o Jesuitech, 
běda! A nemožno již, abychom si rozuměli. .. S Bohem tedy, 
milý Pavle. Umru-li před vámi, jak se pravdě podobá, vzpomeňte 
si někdy na ubohého spisovatele, který nebyl jesuitou, který 
však vás přece dal Ježíši Kristu.



DUBEN

1. — Dvě věci sobě zdánlivě odporující a přece jisté, pozo
rované u Corbilíardky (Krkavčice neb Pohřební vůz): Tuto 
dračici jednak souží, že ztratí nájemníky, a jednak zase tolik 
se jí chce působiti jim utrpení! Zlomyslnost a lakota kousají se 
vyjíce v hloubce její staré drátky. Nemožno býti více domácí paní.

2. — Myslím, že jsou nespravedlnosti, jichž Bůh potřebuje
na vyvážení čehosi, jako obchodníci házejí závaží na misky na 
zboží, by pověřili si a přezkoumali tíži.

3. — Odpověď mého jesuity, který ne že by se odhodlal
ztratili mne, jenž však vše stěžuje řka mi skoro, že jsem kacíř, 
jistě však, že „jisté z mých tvrzení jsou hubitelkami dogmatu“. 
Nemůže spolknouti 155. strany Spásy skrze Židy. „Jest to meta
forické srovnání nebo absolutní tvrzení?“ Takový jest jeho kruh 
Popiliův. Kterak mu vysvětliti, že to není to ani ono? Kterak 
vpraviti do mozku plného formulí, že nesnadnost přestává a že 
kruh ten se láme, jakmile sblížíme tuto strašnou stránku 155.



142 ČTYŘI LÉTA ZAJETÍ V PRASEČÍM NA MARNĚ

s liturgickou modlitbou Bílé Soboty: Lucifer, inquam, quinescit 
occasum? Převzácní křesťané, kteří užívají ještě svého rozumu, 
snad prohlédnou, že neběží zde nebo tam o metaforu, aniž 
o nějaké přísné tvrzení ve smyslu nauky zjevené, ale prostě
aby se konstatovalo tajemství, PŘÍTOMNOST tajemství, na
pohoršení pitomců nebo theologů puntičkářů, kteří tvrdí, že 
vše jest jasno.

4. — Pondělí Velikonoční. Když přichází sláva Velikonoc,
duše jest zachvácena zvláštní truchlostl, již možno takto vyjádřit!: 
„Jsem s Ježíšem v jeho Vzkříšení, nebyv s ním v jeho Smrti. 

| Netrpěl jsem s ním, můj půst byl výsměchem. Tedy bez jakého- 
i koliv práva se raduji se Svatými, a zrovna by člověk zemřel 
I hanbou bez nepochopitelného božského Slitování“.
! 6.—Znám jistého kněze opravdu zbožného, kterého miíuju,

| a který mi působí rozpaky až do nesnáze. Popouzí ho cosi 
j k odporu, zvláště v oboru eksegese, ba i liturgie, jímž mne 
1 ochromuje. Mluvil mi dnes o Papeži, jak škrtá jména svátých 
; uznaných nebo domněle apokryfických nebo nejsoucích, ač 
j celou Církví po věky uctívaných. Pomyšlení, že by Kanon Mešní
í bylo možno přepracovati, nerozrušuje ho. Já v tom odhaluju 

í kořen zoufalství
! 8. — Můj dennník, posléze dokončený, zaplatí moje pře

stěhováni. Práce náramná, stržená přese vše v málo týdnech, 
jejíž poslední řádky právě dopisuju. Dopřeje posléze Bůh, abych 
žil ze své práce jako ostatní dělníci? milost, o niž žádám se 
slzami, tak dlouhou dobu!

12.—Vystěhování, uniknutí, osvobození. Žádná jiná nesnáz, 
I než že mi byl sluhou ohavné Corbillardky předložen účet na
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32 fr. 20 za dvéře a okna a nájemné od 1. do 12. dubnal Tato ; 
dávka v těchto okolnostech jest právě tolik jako máz mé krve. : 
Rozumí se, nebude mi nikdy zaúčtována suma silnější, kterou 
jsem zaplatil na zahradu, přijatou ve stavu hnojiště a promě
něnou, aniž opravy, jež bylo poříditi domácí paní, a na jejichž 
zapravení tato počestná žena nadobro zapomněla. Pobádán 
havětí hmyzu, jejž vesna probouzí a jenž se líhne v tomto domě 
hemživě, platím, co nejsem dlužen, bych utekl rychleji, ale 
dobře si uschovávám tento účet, památník buržoasní hanebnosti 
a nespravedlnosti.

Bídnice, jejíž smrt jest podle všeho málo vzdálena, odejde 
takto k Bohu, s chlebem mých ubohých dítek ve své staré tlaměl

Montmartre, únor 1905.
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