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ijch Zc chiuy. Mrnci. Žiwč cepy. éZpťlťtyry
a dwacct hodin w mUťtrnť. :čUUši ň rUliky.
:ňndnjnr Mamanarrď a lemar di Zan ZUUU.
anni doly. šojcšd.,do .Madridll. č!drndor eňno
lomir. Boboťnost Zpančlůw w bnstcle. ščisiby K
půtcc ň býby. ChrňnP. Zw. Zsidnr, rolnib. Zabé
pošrhnňni Umirajici Zpanťl swým dřtbňm dňwň.

MUoho yslrpých. cMlnsu:nnl.

W ďrUhý deU rúno o scdmi hodinúch jeli
jsme Ua Uúdraži, chttce cestu dúle konati. Don
José Qdena, ktcrý núm bUl w Scwilte welikč
slUžby pronúzal, pťisfrl jesstč w posledntm okao
mžent, aby Uám dal „B Púnem Boýemee. U we:
likém pohnntt loučili jsme se š ttmto milým
mUžcm, ktelého, jak se domhsliti dú, Ua tolnto
swětč již widčti UebUdeme. Zdaliž pak tč kdy jesstč
spatktm? Tak jsem sa!xw dUchU tázal, kdUž jsem
OdeU:owi Ua poslch rukU tiskmll. LoUčent,
truchlň bodiUka! Nle UeUt jinak na tomto swětč.
Liďč se fchúzejt a seznamth, ale po krútkém čase
opčt se nnlst rozjlti. Podobúx fe zajistě žiwoďytt
člowčka pUtowúni.

Dojcdsse na Uňďražt widčli jsme, že i še
železnict jesstčewprwotnčm stawu sr Uacházt. Sňly,
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w nichžto čekali cestthct drUhě a tťeti tktdy, měly
dkewěné podlaby a bldné stolice; súl pert tktdy
wynikal krúsoU naď soUdrUby swé ttm, že byl
trochu wymalowamž.de) Mezi ttm co jsme w
tomto sálc čekali, až wlak pojeďe, obrútila na
se pozornost nafsi jedna rodiana sestúwajlct z pňUa,
z panť, z 5 chlapcůw, slUžebntka a služky. Tyto
dwť sloUžtct asi 25leté osoby byly černš pleti a
pochúzrly z Jndic (lnůioš drčuxoď). Qnen pán,
bohatb to kUpec, koUpil tyto dwa mouťentUh, a
daro je Ua jmena EUscbiuš a Maria ad Niwro
(Maria sUěžUú) pokřestiti, podržel je we slUžbč
swě. Francesko Kardona U Qrsila mč prawil,že
ssp:mklskň wláda domolnje,s otroky kUpowati, ale
pod wbminkoU, aby doUeU, který w riztch
dtlcch swťta otroka koupil, jej we kťestanskěm
Uňboženstwt wyUčiti a pokřestiti dal; jak milc
ale otrok pokkcstčn irst, stak sr již takč mnžcm
swobodným. Takowbch Usslechtilbch .xlids, jeUž w
chrice aUcb w Nsii ď uttmj:úmysiem otroky
kšlpth, aby z Uich kťéstany Uďčlali, jest prý we
Spanělsku mUoho, a zdú se, žc kňd:pro wkapoa
wúnt otrokůw (ůč: ršúemptione oňprisoruw),
kterh co kebolnň spolčečnostxwyzdwižedt byl, až
podUeš U laikňw se Udržek. Francesko Kardona
mi whprawowal, že znale w Barjrelonč lwhatoU
a zbožUoU hrabčnkU, kterň w Nmericc 50 otroků

e) Slusino wssal prawdť fwčdoctwt sdydatj. že we SpančlskU
žrleznice se mUožl a še rossr,4coonimi ouwisi, odš dne lc
duu sc zlepssch. N. 1887 ccswwal we paňčlskU p. Rcinu
dold annstarke rada kraj čho jfoudur w Kellostuil:ijJ wde

?rawl:jc wc swťm zajtmaw m dspisn. že na mUo!žých ccstšillxsterč jsmc md w dlligrnck konati mnscli, jsou jiz zelrzmce.
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loupila a je, kdhž se byli kkeskany stali, za swou
bodnčd prohlúsilae

Bylo rúno osm bodin, když jsme SewillU
opnstilie Den byl xpkekrúsný; pťtroda kwětouct
blúsala wssemoboucnost a neskončenou dobrotu
Božtč Skťiwúnci sc wznússeli whsoko, a zptwajtce
chwúlili Stwoťitele swěho. Rúd bych se byl
každého z Uich túzal:

„Skťiwúnkll můj milťj, co twé ptsně pčjt,
Že se neUstawnčjz ústa twčho lejt?“

a bylo mi, jak.o kdyby mnš odpowtdal:

To je. má radost Uad pťedobrým Bohem,
Co Umě wyťim:je we zpka tom mnobém.

(Snssil.)

Jtzda Uasse byla dtlem pro UekrúsnoU rowu
noU krajinu,ďtlem pro pťlliš dloUbézasiawowúnt
Ua jcdno:liwých stanictch dosti UUdiwá. Jeli jfme
wedle wesnice, kde prňwě obilt mlútili. Byltč
to zwlckfstnt způsob mlúcmt, jakěbo jsem jesstě
nikde rnewidešl. We stkedu. welikěho okronhlébo
prostranstwt stňlo Uěkolik mužů pohúnčjtclch biěi
swbmi 24 koňů. ktekt obilt sslapati mUseli. Měl
jsem z počútkU zax to, že jest zde Učjakú jtzdňrna,
we které koni krasojezdectwt se wyUčujt, a hlc!
byl lto sspanělský mlat. TU jsem widěl, že kůii
Špančlňm nejenom k tahúUi a kxjtzdč sloužt,
nýbrž také co žiwý cep na hUmUč obilt mlň:
titi mUst.

Dojcdsse do Kordowy, mUseli jsme po občdě,
který pro Uúš a jiné cestnjtct w bospodč již
pťiprawexx bys, opčr do ďiligence wstoupiti ď
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radostnoU nadějs, že w nt po 24 hodin poje:
deme. Nemúlo útěchy mi wssak dodúwala mdsslenka,
že Uasse trúpent přece tar welikč nebndc, jako
trňpcnt Ubobého zagala, kterb Uúm po ten celý
čaš co pťedjezdec sloužiti mnsel. Tentokrňte sc
nachňzeli w nasst společnosti tťi mUžowě, jejichžto
zewUčjssek welmi nňpadnb byl; newčděl jsem, co
bych z nich mťl Udčlati. Každý měť wlash na:
pťed welmi zkrútka ostťihané, w zadu ale w dosti
dloubý cUllk spletené. Byli to sscrmiťowé či mU:
žowé, jrnž se potbkúwajt š bbky. Cestowali do
Madlidn, kdež jsme scpoždťji w tmnějsst okroUhlici
opět š nimi setkali. chouce rychlhm krokcm a
mnohť)mi lesy, dorazili jsme na wečer o půl
desútě bodině do Utěsta NUdearU, kdrž nasse dilia
gence po ccloUhodinu sc šdržela, za kterýžto čaš
núm bylo lze nčco pojksti. Odtud jsme pťijcli do
mčsta Baylenn; pak Uňm cestowati bylo pťeďznňmč
již hory „Sierra Morena“, w nichžto jsme opět
potkúwali mnoho četntkůw, kteťt semotam se pro:
chúzejtce ccstnjtct od pťepadů loUpežUických ochraňon
wali. Odpolche o půl drnbé hodině dorazili xjsme
do města Manzanaresu, odkud jsme po žclczUici
okolo čtwrté bodiny do leazarn dř San Juan
dojkli. Laskawý čtenúk již widl, že se nachúztme
opťt na staré již znúmé cestč a sice w ončch.mčstech,
o kterých jsmc již w kapitole2a1etémlUwili.Poobčdu
wawsse w restanraci na Uúdražtw Wkasaru di Scm
JUan, jeli jsmc do Madridu ď wlakem, jenž byl
prúwčzWalcncic dojel. Jtzda žerasarU až do
Madridx:, hlawntho to města we Spanklskn, Ucmá,
co krúsy se týče, do sebe nic obzwlússtUtbo, wijna
snad solnt doly7 kterš se na tčto cestěnachňzejt.xTak
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jsme jeli U stanice G.uero zwané wedle jezera,
jrhožto ldkeby byly zcela bllé; domnl!oal jsem se
Z počútku, žc jesž to sntb, zottm to ale byla sůl.
Zdú se mi, že Spančlsto, co soli se lýkú, UoUze
Uetrpl; i krajino okolo Montserratu a Manresy e)
mú slowútné solnt dolU.

Bylo okolo 11tč hodiny w noci, kdyžjfme do
MadridU dojeli. Ponťwadž mnohé bostince a mezi
nimi také onen„ který núm schwňlen byl, již pke:
plněny bylu, Ubytowali jsme se w bostinci „hštel
de ambajodorešee (hostiUec wyslancůw), w Ulici
„wltězné“ (ošjle ůš x!ittoričd). Hostinec tenlo, Uú:
lržojlct jistč::m J:aliann, jest w každém ohledU
chwňlyrboden. Nalezli jfme w něm stlčpnlka, roze:
něbo Swť)cara,který měl nemalon radost,že šnami
UčmeckdmlUwiti mohl.

Dťtwe nežli jednotliwě znameUitostiMadridU
popisowati počneme, mtntme o mťstč tomto něco
wsseobchébo čtenňťům swým ošUúmiti.

Madrid, hlcmmtdmčsto Špcmčlsta, stojt Ua
lcwém bťth ťeky Manzanqrcstu, pkcš kteroU dwa
dlonbé mosiy weďou. Mťsto skoro do čtwerhranU
stawrné a„zdčmi obchnnné mú 15 braU, z Uichžto
brúUy PUertq d„eleala a puerta de Ntocha Ueju
krásnčjsst jsoU. Ze mčsto weulikčujest,jz toho již soU.u
diti lze,užemú 42 númčstt a 484 Ulic.NejkrňsUťjsst
Ulezinúntčstlmi esou: Uť)jšxš mšžsoree (trhowé Uúa
mčsit)xobehnanǧwysokými domy, PUerta del Sol
asBlaza. oricntal pe Palazio.,Mčsto jcst dobťcdlážo
dčné a w Uliclch swých čistč. Z tčchto json Ueju
krúsnějsst; Calle d! leala, calle ďe S. Bnnarďo,
d: FUeUlarral, d, Ntocha a jiné. Madrid čttú wice

e) Wiz kapřtolu 19tou.
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Uež300.000 obywatelů, mú mnoho palúců, wyfoké
sskolya Umoboúsiawů pro wzdčlúwúnt a wychowúnt
:leúdcže. Powtda sr, že Ua jedo mlstě stúlo za času
Rtmanůw malč mčstoMantUa Carpetanorum, které
za časů MaUrůw Majoritum (arabsky: Medssellit)
slulo a r. 961 od kkeskanůwybojowúnoxbylo.Karel
7. a obzwlňsstnč krúl Filip druhý wywolili fobš
Madrid za son residencř a od tobo časUsc toto
mťsto wždy zwčtssowalo a okrússlowalo.

Byloby Uazďyt, čtenúťe ujisstowati, že jsme
prwnt nďc po daleké ze Sewilly až do Madridn
wykonaně cestč doďke spali. UnllaweUémU cestowan
teli, Ubtrajtctmn se na odpočinek, Uetkeba zptwati
UkolibawkU: j

Spi, děsútkomé!

Sladce odsiočlwej,
Dčka ncotwttrj!
Sladcespi!

Cizincowi nacházejtcimU sr we welikěm
Utťstš a chttcth wčděti znamenitostix jeýd, zapoe
tťcbt siužcbnlka nújemného co wůdce, bezu ktea

lčho by mnobo časU ztňnkil. J my jsme foběw
Madridč lUajcxli takowčho služcbnika, a sice Týcou
dopa Kolomika, pkeýýwajkclho w Ulicř„calle Hortau
lezaee rťlslodxée.e,a můžeme tpbbto hodnčho mUže kaž:
détnU cestUjscťmUdo Madridux š dobrbm swťdomtm
odporučiti. Qbčeřsiwiwsse se sladkbm spňankema
dobrým sUtdanlm, odebrali jsmc“šserúUo do chřúmU
sw.xScbastiana, abychom tam uu byla xprckwšxnedčle
uu msii fwatoU slysieli. Chrúm,tcnko, ktčrijtcose
jeho stawďy a wni:ťnt ozdoby eč;čc,núixcoďzwlňssr:.
Utho do sebe ncmú, byl núbožným lidem až pkeplnťn
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Modlili se z wětsft čústi zmodlitebných kntžek, a
bUlo mezi nimi i takowé widěti, kteřt patrnč z
wnšsstch rodin pochúzeli. Nedú se Upktti,že sipau
Uťlský lid wůbcc welmi Uúbožný jest a že se
Uestydt, wtrU katolickoU wekejnč whznáwati. Bki:
anlost kU katolické wtťc a weťeré whznňwúnt
jt jrst hlawntm tabem w pownzc Uúroda sspa:
Učlskébo. Nčkoliw my, obywatelé 7fcroex:nťžc:l)krajiU,
mnohč roěci, které jfme U Sančlůw widčli „
(k. p. masskary pťi slawném průwodU Božtbo
Tčla, weselé brúnt Ua warham; pťi slUžbňch
Božtch da jiUé),za podiwné poklúdúme, pťece nr:
můžemr jich ňplUk zawrhowati, Uýbrž mUsime
tyto a podobné wýjewy obniwč powazr pťipsati,
jc:koUdŠpanělošoé a wůbec oubywatrlé jižných
erajinl majt. Spaněl, Jtalian a jižný FraUcoUz
wyzUúwú a Ukazch wtrUrson přeswětlým, do
očt bijtctm způsobem; toho žúdú jejich obniwá
powaba; ale Uúm wúžným oďywatelům krajin
sewernhch fe to snad neltbt. Masskary pťi slaw:
Utxchupx:ůwodech widěl jsem jenom we SpanělskU
a w Jtalii, a eouse weselč bry Ua warhany týčr,
pozorowal jscm,. že takowé hrúnt, čtxm dúlc
jfem od jll)ll „k seweru cestowal, stáwú sr wňže
Uějsst. Wc SanťlskU a w Jtalii slysseti Ua
warhamj hrúti.,wrselé a bťmotUé kUsy zc zpkwoa
ber, a hUdba kústelnt zjcsktam wňbec weselá. We
Francii UeUt sice xbUdba lostelnt ďiwadelnů alc
pxkcc:enUa mnohých mtxstech weselá; tak jsem slyssrl
iuw Baťtži wc chrňamčsw. Rocha dosti wcsele
Ua warbany brúti..„xxW Učmeckých zemtch sldssel
jsem wúžnou ljrn Ua „warbany, a j,t sc podobúi
kostclnt hUdbar Bťiž posUzowúUt způsobu, jakým
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ten aneb oUeU Uúrod wťrU swon wd;nňwú, mUsi
tedy Ua pownhU téhož núrodu oblcd se brúti.

Bo skoUčenbch sknžbúch Božsch ssli jsme do
pisúrny (ťšuwčdu), wrd které se listky aneb bilety
! pňtce š býkyprodúwajs. Bylo dcsrr bodin rúUo;
pisúrna bwla mUožstwtm lidU jako pewnost woje
skem oblebnnta a ltstků nebylo lze wtce dostati,
ačkoliw půtka š bl;ky teprwé o pěti bodinňch
po poledni dúti se mčla W Madridť býti a boje
ď blsky newiděti uun poklúdal by si lUUohú
ccstnjict za hťtch, ktcrl; se anť Ua tomto ani na
bUdoUcim swětč neodpousstl My jsmc toho ani
za wsscdnt hťtch nepoklůdnli, alc jsouce w Mada
ridč chtčli jfme boj tento widěti, abychom o Učm
wypřawowati Utohli. Bo dlouhěm dotazowúttt
posstčstilo se núm,od, dohazowačů skoro za ďwojl
Uúsobný plat Uadzmtnčně eltstky koupiti. Uu kasy
byla takowů tlačenice že fe lidé o ltstkd takoťka
rwali, a Uebylo tam žúdnčbo četntka, 1enby je
byl w poťňdek a pokoj Uwcdl Qstatnč jsem nle
pozorowal, že to byliez wětssi čústi: zeelň sprosit
lidé dčlntci, sedlňci atd, což mnš bylo důka;km,
že pťedewsstm tito lidč w nkrUtných bojtch 8
bčsky obltďenl majt

Nňš Uňjemný služebsltk nňď zawedl do krú:
lowského palúcc. o kterém se prawi, že jest jcdc
ntm z nejwčtsstch a Uejkrásnůjsstch krúlowskbch
palúců w Ewropě Widěl jsem palúce mnobých
mocnňťůw a w prawdčektoi mUstm žeďy fe mi
palňc w Madridk Uejlépe ř,ltbile mút patero
poschodt a jcst do ětwtrohram: stawen a mmhými
krúsnhmi sioUpy oždoben Ptcd Utm jest zahrada
oe stromořadtm; w zabradě tč wldčri kamenně
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sochy sspanťlských krúlů w pťiro;ené welikosti;
i za palúcem jsou welifé krúlowskč zal,rady, které
fe lcež k ťece ManzanarešU túhUoU. Poněwadž
krúlowna práwě w Madridk bUtem byla, nebylo
núm dowoleno, súly a pokoje w pnláci probléd:
noUtř. Směli jsmc ale “oo krúlowsič kaply jtti,
we kterč práwť flawná msse sw. se floužila. Tato
welskú a okronblč: kapla mú Uad seboU krásnon
kupolu a stšUyeramorowané. Krcilowlm,lpťttomna
jfouc flužbúm Božtm, býwú we zwlússtntm ora:
toriU. Slawňou mfsi sw. sloužil kněž B 4Usie
stenct; sedm Ua zpúsob kanowntků oblečenkpch
knězů a mnoho choralistů, lteťt wůďec welmi krúsnc
bafdwé blasy měli, zptwali chůralnt mssi š průu
wodetn warbcm Jenom ňxúlo núbožnbch Uacházelose
w teto kaple a patličky seďěld z wětsst čústi na ka
memlé dlažbě J zde wlděl jsem zwlússtntho strúsce
ktcrý,w talúrU a w rochetce oblečena maje berlU w
ruce w kaple se prochúzel a znamcnt kn klekmltt
dáwal.

Mudrid mú 77 kostelň,j lterě an welikostk
ani krasoU siúwby Urwdnskajt,ex ale: mUobýmai
obrazy siowútnbch sspanělskbch, iťalianských a
ntzozemskhch maltťů ozdobeňyu jsoU.. Pozorubodny
jfoU .pťedrwsstm chrúmy: sw. Jsadclly (Nlžbktlj),
sw. Jsidorc:,usw. Paskalaž sw Martina sw Do:
minika, chrám JesUitůw,x chřňm Salesianeka
jiné Nawssttwili jsme ta!é chrňm sw Qndťeje
w Učmž fe spatťch mnobo mramotU a stUkatUUj
Chrúm sw Zsidora patřil kdhsi ťúdn JesUitůw
e: zdá fe mi dýti jedntm z Uejwčtsstch chrňmů
w Madridk; Uaď jcho hlawntm oltňťem odpočto
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wajt wc ďraboccnnbch rakwtch tčla sw. rolnlka
Jsidora, a manželkUjckjoMarie

TrUto sw Jsidor ď pkljmtm rolUtk(ašrio
oolč:) Uarodil se w Madridš z chUdbchalc welmi
bohabojnbch rodičů, ktekt mU flowem l pťlkladcm
zúhy ofskliwost pťed bťtchem a lúskU k BohU do
srdce wssttpili. Co mlúdenec wstoUpil do slUžbU
sflechtice, jmcnem Jan de Wargaď, aby mu Ua
jeho stntkU role wzdčlúwal. Jsidor se pozdťji
ožcnil a wzal sobč za manželkUMarii Toribiowx:,
wclmi núbožnou to eženu, ktcrú asi, r. 1140
zrmkelal a od papeže JnocenciaoUtého r. 1897
za swaton proxhlúsfena byla. Sw. Jsidor jest
wzorem pro wssechny rolntky a ukazUje jim,
jakby powilmosti swého stawU konati a pťi tom
Púnn BohU wěrnč sloUžiti mohli. ste lco swl
Jsidor konal bylo sinžboUBožt; mezi ttm co
rUka jebo rúdlo wcdla, wznússcl se duch jeho w
modlitbě k Bohu Sw Jsidor měl takč welikoU
lúskukchUdým,jimž často celoUson mzdu darowal
Zemkell r. 1 130. Hťbklel tmebuskwostnú rakcw,
we kterč jebo a manželcmy losiir se Uachňzcjt,
stúla prý 1600 dUťatů

Nawsittwili jsme ichrúm sw Tomússe Akwinu
ského ltcrý do kťtžr stawen, krňs„mU knpoloU a
pkti .kaplami lopcxtť„enpřjest. Tam fe sloUžisa jcsstč
o jedUé bodinč upopolcdnt Ulsse sw. :Wystoupili
jsme na wysokou wčž nachúzejtct se U chrňmn
sw Kklžc šc které celě město Madnd a okolt
jeho lze pkehlédnomi Četl sem jednou w jakési
„knize, že mčsto Madrid U panťlúw w takowč
cti a wúžnosti sto1t, že ho za stťed wsieliké cti,
wssehoUměnt a wsfcchrozkosftpowažujt a že Umirajlct



11

otec Ucwi, jakby dttkúm fwbm lepsstbo požebnúnt dúti
mohl, Uržli: „Bůh Wúm popťej milosti, abyste w
Madridš pťebťjwali!“ S wěže jscm owssem Ucu
widěl, zdaliž ti, kterým jejich Umtrajict otcowé
tohoto sstěstt pťúli, w skutkU we stkedu wsselikč
ctiž wsieho Umčnt a wssech rozkossi pťebýwajt;
to jfarmuale widěl, že pťebýwajt we stťch welmi
nekrúsné, Uudiwč krajiny, we ktcré bych an po
smrti lržeti Uechtťl. Nent blawntbo mčsta unu
wyjma sUad Berlin uu ktetč by w tak Uckrúfnč
krajinš lcželo, jako Madrid. KU kterčkoliw stranš
oko obrúňk, eridlš we wzdúlclwsti Zauš hodiU
kolem do kola Uic jiněho lrč pole, jcjichžto
skrnista w létč Urblahý pohlcd poskthjt; Uefpatklš
šňdUého lch, Ua nčmž by oko twé 9 potěssentm
odpočlwalo. Jenom ku straně scwero.nzňpadUt
widlš we wzdňlenosti asi 12 ýodiU hory Kwaa
dařramské (GUadarrama), Ua jejichžto wrssctch i
w létě snth se Uachňzt. Madridnjest mťsto krňsUé,
ale okolt jeho jcst Uckrúsné. Nikde jscm Uenalezl
tak wnoho nsiepýchxjakos w Madridč. Tato polio
towúnt hddnň rňna powstňwú brz pochybyz welikčho
parna a z xbtlekjoxprachu, kterb sr Ua silnictch Ua:
cházt. xxUbozt siept fedúwajt sco žebřúci U dweťt
chrňmdwých, plosicr .za almUžuU; Učktcťt z Utch
mňjt kyturý, Ua které ýtajt a k lomU núbožné ptsnť
zptwajl.. TabUlka mosazowň na prsoU ů nápiscm:
oiooo (slépý) aneb: l.oičšt:a(sktpň)p kteroU takowý
Ubdbkj 1d úťcrdn dostal, doswědčujc, že stUtečnť
slcpbm a tUdy almužny hodnbm jest.

Nňš Uňjenmý slUžebnsk zawedl Uňš do
musen. Na cestč k němU ssli jsme wrdle domu
depUtowaných(ooošrššo ňe 198 úiputšňoď), wr
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ktrrč:U se wyflancowé wssech fspanělskbch proo
wincil ďbromúždtwajl, aby se o zúležitostech zcmě
radili. Pťcd timto domcm stojt na númčstrt
bronzowb pomUtk slowútného ssanělskébo spisor
watele Michula de CcrwaUtcš. Pomntk pťedn
stawuje tohoto znamenitého mUže we sspanťlském
oděwU, stojtclbo Ua sloUpč; dole Uuchúzt se
latinski; Uúpiď. BZ)CcrwnUteš Unrodil se dne 9e Qku
tobra 1549 w Mate dc Hochrcš a byl z poe
čútku komprným slUžebnlkem U kardinala Akw a:
wiwy w Rsmě, pak mojúkem; teprwé w drUbé
polowici fwěho žiwota stalx se spisowatclem.
Sepft:ld asi 40 diwadelnich kusů a mnoho roa
múnů, mczši Uimiž Uejznamenitějsst jestj komický
romún aDon Quišote. Cerwanteo zeemťcl w
Madtidi dne 23. apx:ilarl1616e !
x: Pťeš Brado, ktcrý okolo mčsta fe túkjnc

wekerou prochúku twokt, řwsslidjfme dox mďsim
w nčmž xse mchúzt ob:azúma. Kdo e wýbornč
obúazy widťti chce, n at.ux see podlwň do atohoto
musea. PoUčwadž mi možnockU(wdt, wssechny přcr
krúsnč dk:rnzy,xokteré toto meeUm w soběechowú,
popifowllatč; uwcdeu zde jjcnom, !tcrč.se mi Uejlépp
ltbily a ktrrú 7jso::uprmeotsuúudtjy Umčlcckýlni. Bd
sldwútnčho: Mmiellasi) json xtam tdtoexjob,cazy:
Sw. Jan Kčestitel šj be:rňnkem.,suŠawešl ancb
anel od dbleskn uzo,stilžnutý;jan š ďončd.padúš
swatt pousiewntci Pawelxa AntoUtU, kterým.kUkawer
chlčb pťinňfsi;.,zřdčstowňnl B. Marie:; sw. lkcljicu

e) lecdueki úř! (Tormúteu Buawůlž Uiďpguiao jneueťpt:orrmxx
priuqipi:. „Michalowijz Cerwantelňw Saawtdtowjťe ťutšečtť
s isowatrlůw sjpánťlských “ u

0) tomto slowxltuém ma!ltki byla ťeč w kapitole Nrčš
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Uice Magdalelta; blawcx sw. Jana Kťestitele Ua
mise; sw. Frantissek z Pauly; starú pkedouct
žena; sw. AUUU wyučujict P. Marii; Pcm
Ježiš, který swémn milúčkn Janowi z misky
ptti podúwň; swu Bernard klečlct pked P. Je:
žtssem a před Maril; Maria, panna neposskwrn
Uěnú, a mnohě jině. u Qd maltke Welaskcša:eš)
Dwa sw. poUstewUlci Pawcl a NntontU, kterým
krkawec chléb pťřnússt; korunowúnt P. Marče;
dworUt ssasskowč ctsake Karla pútébo w rozlič:
Uém fměssném postawent a pitwořent. u Qd
maltťe Ribery :M) sw. Jeronym a fw. Sebastčan.
Dd Jana Ribalty:ejeeee)Sw. Frantissek Aššiskb,
jak se mU, kddk umtral, aUděl zjewil, a jrj
tčssil. uu Qd Rubenša:ckešckee)Tomúš Mornšk
smrli odsonzený. Wbbornč malowún jest Ua
tomto obraze aksamitowb plásst, kterým Moruď
pťiodělt jest.

Z mUsca anrútili jsme se do hostince,
abychom tam pťi „table d!bďte“ poobědwali;
po ětwrté hodinč ssli jsmc do o!rouhlice, dlwat
se Ua půtkU ď býky.

dunuuo

e)sol;equea ae ščlw. byl dwornim maltťcm rrále Fčlčpa
ss. w Madridč a zemťel rz 1660u

ee) Guiseppe Ribem. zwaný Spagnolerro (malý Špančo nawdil
se ř. 1593 wt, ťatiwu a sial se dworntm mfllťcm miflou
krúlc Neapolskeho; Umťcl r.dlkča.e;ť!l

Ue) Narodil se r. 1597 xř 1628e Welký obrazdukťtžowúnt. pal
dlawa jcdr,rč.blaženť, dúle ewangelistč Marek a LUkáš json
jeho nejwytccnčxsslmi ďtlh.

njn)ch: Pawel RUbenď narodil sc r. 1577 w KoltUčnad Nýn
nem a byl kntžctcm ntzozcmskýchmaltťůw. W Antwcrpenách

jsem šořščl lrúsuý pomnit, ktrrý mu tam r. !810 postanwell U z
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xxxu.

Půtna e dýšy.

Každé welikč mčsto zemč sspanělské mú son
okronhlici (okronhlč staweni, arcna Ueb amsitl;eau
tcr). Takowú okronhlice býwú stawena na spůsob
wejcete; zuwenku mtwú dwoje i troje poschodt
a ke každémU úhlU swěta brňnU, ze kterč wedoU
schody.wzbňn: na prawo i Ua lewo ksedadlstm
diwňkůl Tato sedadla wystUpnjt z achd t. .j. z
bojisstč kolem do kola wl;sse a wýsse, takežc
diwúct ď wyšsstch srdadel pkeš sedadla nižsst Ua
arěmt widěti Uwhcmz Bojisstťe bbwň 60 mužských
kroků dloUbč a 50 kroků ssirokě,do kola oďehnňno
jsoUc prkennoU,xasi uUc:sás; wysokon siěnoU. Mezi
toUto stčnoU a mezi nejnižsstmi sedadly, ltcrá
jsoU wssak o mnol;o wyšssi Uežlř stěUa, nan
chňzt se prostranstwt, w Uěmžto Zuue: lidé wrdle
sebe jtti moboU. rioUblice na tento spůsob stau
wrné majl města Barccllona, Balencia, Grao
Uada, Balladolid, Madrid a jiUňd. Nejwčtssl a
UejkroasnťjsstaokroUblřcř mú město Ronda; stawba
okronblice této stňla pxrť)j3 milliony frankůw.
Nejwyšsst sedadla xw okrouhlirich býwajt neelepfsi,
ncďot jsoU opatťena stťrchoU, kdežto diwň ům w
nižsstch sedadlech Uáramně slUncčnč parno snúu
sseti býwú.
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riouhlčce jcst obyčchě wlastnictwlm města,
kterěžto ji za wcliký ročUťxplat nějakémU nújcmntkn
projcdnúwú. Wěct takowého nújemUtka jcst, aby sobč
obstaral spolcčUost ssrrmtťůw čili bojcůw, kteťlbh š
búky se potýkali. J bbky a koUě, jichžto k takowé
půtce potťebt jcst, zaopatťiti sobč mUst. Šeru
mtťowé twoťt Ua spňsob nassich !rasojezdců spo:
lečUosti, jejichžto údowé z jednoho mšsia do drU:
dého dochúzejtce od Uújemntků okrouhlice Uajati
býwajt, aby za jřstťp plat nčkolikrúte š kťdčjkyzsc
potýkali. Potkebslé k boji tomu býky kupujt ná:
jemntci w jižném Španělskn, we krajinč kečcné
NUdalUsia. Zwlřata tato ďhwajtasi osm dnt pťed
půtkoU we chlewtchanitk okroUhlice fe Ualezajtu
clch zawřena, drúždlct plct krmena a ptchňntm
neb jiným způsobem kc hněwU popUzowňna.
Stúwút se to za toU pťtčinoU, aby Ubohú zwtu
kata 1ato co ncjwtce rozhoťčena a obťhrm ttm ť
boji rozdrúždklta bhla.

Po čtwrté hlloďinč popolednl odebrali jsme
se uu jak již rď wrchn ťečcno bylo w do okroUu
bliee. Řady fedadel naplňowaly fe wždy wtce a
wtce diwúky wsselikého drnhn; fbor hUdebUýhrňl
pro obwcselmt wsselijaké koUsky,kteréž ale Ubohým
bť;kům a koňům co úmrtnt zpčw w Usstchzaznt:
wati Utusely. Když fc pťibltžila hodina půtá,
hyld uasi12.000 diwúků w okroUhlici sbromúždčlw.
Zúdost moje, widěti wčci, kterě se tU před očima
mbma dúti měly, dosúhla nejwyšsstbo stUpnk.
Mé sedadlo bylo jcho z Uejwyšsstch a nejlep:
sstch: ncbot jsrm “š něho widčl zrowna na brňnU,
kteron jeden bťsk po drUhčm ze chlšwa ďo okrouu
hlice wpousstčn byl; Uadd to jsem š mtsta toho
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takč pkebsčdnnl celon arenn a widčxl jfem dobťe,
co a jak se wsfcxchlw Ua nt dálo.

Bo púté bodině otewťela se brúna ležtcl
kU straně zúpudnt a sbor ssermtťůw wstupowal
do okroUhlice. Dúlot sc to w Uňsledujlctm pou
ťúdků: Napťcd jelo Ua koUlch 12 čctUtků (žanu
darmůw), ktertžto siermtke Ua arčnU doprowodili
a je shromňždťUčmU obeceUstwU tukoťka pkedstuu

wili. Za Uimi se Ubtrali w poťňdkn sišrmlťowé
pťsfl, tak zwant „BaUderjllerowč“. (Spunělskč
slowo eeBaUdcrillero“ znamenú tolik co: bojowntk
ď býky, Stierfechter). Banderillerowé tito byli
pkkUě odčni; mělit krútkě spodky, hedbúwně, wye
sstwané kabátky, punčochy a stťewtce; wlasy mťli
z předU na krútko ostťlbcmě, w zadU ale dloUhé
a w cnllk spletené. Barwa odčwU jejich byla
čerweUú, zelenú, modrú uu slowem: barwa do
oka padajlcs, jakoUžto bbk sUadUo ke zlosti popna
zen býwú. Banderillerowé tito Uebyli Uikterat
ozbrojeni; ale každý z Uich mčť w rUce koroUh:
wičkU aneb prapor barcw swrchu zmtněUých.
Zu bandelillery tčmito jeli na koUtch3ssermtřowé,
zwant pikadorcš, jessto bťxwajt plkami ozbrojeUi.
Šermtťowě tito mkli kožené spoďky a kabútky,
wysokč boty š ostrUťjami a btlě ssiroké klobony.
Koňowé, Ua Uichžto seděli, mťli oči zawúzaUé,
což poklúdňm za UkrUtUé trýznťnt zwtkat, jessto
takowb Ubobý kůň, maje oči zawúzcmé, prou
tinlka swěbo uu rozltceného bbka u ani Uea
widt. Za „pikadory“ jelo dwojr fpťežent 3 mezků,
wedeUé nťkolika pacholky. Mrzkowé, jejichžto
úlohou jest, wytahowati z bojisstč mrtwč lchky
a koUť, mťli hlawy okrňsslené kwlttm a pentliče
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kami. J psowě doprowňziwajt bojownéky Ua
aréUU; poněwadž sc nčkdy stňwň, že nčkterý býk,
Uemaje do boje chmi, ode psů k tomu drňždťU
býti mUst. Bojowntci pťissedsse Ua arénU, objeli
ji dwakrňte neb tkikrúte,pťičemž liď Ua wssechnd
strrmy pozdrawowali. Po té wyjeli četUtci brau
noU wbchodnt, a siermtkowč pčsst a jizdnt čili
„banderillerošse a „pikadoreš“ rozestawilř se
po oktouhlici w jisté wzdňlenosii jedni od dru:
hých. Na to wyjel jedeU z pikadorů a hodiw
jednomu z pacholků kltč, rozkňzal mn, aby jižUt
brňnu otewťel a prwnlho býka ze chléwa do
arény wpustil.

Když byl pacholek brňnu tn otewťel, za:
wznčly po tťikrůte trouby, načež pmmt býk do
arétly wdčbl. Bylotč to zwtťe krňsnš a silné,
prawb to fyn poUsstč, kterbž snad ponejprw do
chléwU zawťen, tam rozdtlnbm fpůsobem drňžděU
a Uynt opět whpusstťUbyl. Bylo na nčm widčti,
že jest rozzloben a že by se rňd potbkal. Barwa
pentliček Ua hťbetč jeho oznamowala krajim:,
z ntžto pochňzel. W prawdč krúsný byl pohled
na býka, když wyběhmlw z chléwa pťed arčUoU
se octnul. Nsi 10 Ueb patnúct kroků pkcd brau
UoU ostal stňti, a pohlédaje okolo sebe kroUtil
hlaon na prawo i Ua lewo.Wsse, co tU spatťo:
wal, bylo mU wťct Uoon a erbyčejnoll; čilt
snad,. že tU běži o žiwot jeho. Nž posUd byl žiw
co swobodnb pňn w borúch úrodně a sanilě
NndalUsie, kdež mU Bylo wssechno wyhýbalo a
kde se mU Uikdo nrprotiwil. Nynt zde stňl co
Uražený krňl, a spolěhaje na stlU swoji měťil
ohniwým okem bojowntky, jako by byl sioUmal,

2
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Ua kterěmz nich by zlost swou wyltti mčl. Běna
mU stúla U huby, soptčl zlostt, bučel. potrhowat
se a húzel hlawou semotam a rhl Uobamii
rohuma w zemi. Konečnč zaměřil okem Ua jjeda
Uoho pikadora a crle rozllcen rozběhmll se a
wrazil Uaň š UáramnoU wzteklostt. Wikador hle:
dčl trkúnt bbka od ťoně swého pikoU odwrútiti;
bť)k ale bodnul obťma rohy koUě do bťicha a
wyhodil jej wzbňrU i š jezdcem jebo Mezittm
co pikador padal pťibčhli š drUbé stralty dwa
Ueb tři pacholci, zachytili ho a odtúhli by pod
loUť Uepadl a nohy sobě nezlúmal ,Zúroweň
Uřibťhlo také Učkolik banderillerňw, xktl!ťtbýka we
siťewúch Ubohého koUě ryjtcibo drúždili a pobyu
bowúntm loroUbwiček swých pozornost jebo na
sebe obrútiti blcděli. TU býť ostawiw konč, hnal
sc za baUderillerem, kterňžto w útčku spúsy ble:
dati mUsel. Bčželt 8 wclikoU rychlostt a skočil
pťcď om: wysokoU prkemwu stěnU, o Utžto swrchň
zthka Učiněna bysa. Bbk skočilza Utm. Moblot
by se zdňti, že tak tčžťé zwlťe by ani nebylo ď
:o, aby takowý skok wywedlo; ale widěl jfem
pťi též půtce býka, ktm? zmtněnou zeď tři:
lrňte pkeskočil. Banderillero skočil ihned zafe pťeď
coUže zeď na zpčt do arény, čebož ale býk Učiu
Uiti Uemohl, poněwadž mU za pťtčiUoU tčsUčl;o
prostranstwt Ucbylo lze, dosii se rozběonUti. Běu
bal tedy za onou stčUoU a packolci dňwali pozor,
kU které brúně bd se obrútil. Jessto pak polo:
wici této ďrúUU otewkelř, mUsel býk opěc do
aréUy wstoUpiti Ubohý kůň jeUž od býka po:
trkún jest, poskytuje osskliwý a UkrUtný pohlrd
Býwút obyčejně tať těžce rcměn7 že mn již an
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wstňti Uelze; chsoUZli wssak rňny jeho smrtelné,
bbwú od pacholkň bittm Uncen, by opět wstal,
pikadorǧx fwého nosil a š bťskem znown se po:
tiskal. Castokrúte bčhů takowb Ubon lůň, jemUžto
stkewa ze bťicha dolů wist, sem a tam po qréUě,
a ponťwadž, Uxaje zawúzané oéi, bresmitil se nre
může, wrňžt opět na bť;ka, lterkzžnm bťicho jesstě
wlce rohama probňdň. Widťlt jsem jednobo koně,
jemnžto již téměť wssechna stkewa dolň wisela;
bťsk, jenž bo bwl probodnUl, byl zattm usmrcen;
alc Ubobý kňň musel pikadora fwébo jcsitč w
boji š druhým býkem nositi. žTotonad mtrU ukrutné
trbznťnt zwtkat, jakéž we Spaněllch w půtkúch š
býky fpatkitxř lze, Uedú se ani dostatečnč popsati.
Brotož prawtm, že kdo w Madridč byl a tam
půtky o bbky newidčl uo nic nrwidťl.

quž bbk z onobo malťho prostranstwt za
prkennou zdt opět do arěnp wstonpil, poUssttwá
se do ssenntťe, jenž mU nejbltže stojt, bUď si to
banderillero Ucb pikador. Qnčn mnst hledčti, abd
rychlbm útěkemaneb obratným skokemw prawo nebo
w lcwo trlnntt býkowUse wyhnnl; častokrňtc mUst
i pťeš bťskaskočitřw tom okamžent, koyžtento hlawU
k trkúnt sklonil. Nedňk se Upktti,. že ssermtťowé
tito projewnjt w ol;ledUtom welikoU obratUost a
podiwuhodnon hbitost. Stňwň se ale pkecenezltdka,
že pki tom od bbka tankni bbwajt. Kdo se whu
dňwň w nebezpečeltstwt, pťichňztwň w nčm Ua
zkňzU. Wedle mne seděl mezi diwúky ssermtk,
mladý to, krňfnb a silnb mnž, jenž mět rnku
obwňzanon, an, ofm dnt pked ttm od bbka w pňtce .
raUčUbylz .u Ulobon pikadoroon jest, aby pikoU

z 23
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swojt trkúUi ďýkowo od koně odwracel, pťi čemž
wssak býka zabčti Usšsmtl

Jeali bksk krwúcentm, Uamahawým bojem
a Ustawičným běhúnlm již unawen (což asi po
čřwrt hodině býwú), dúwú se znamentzonkem,
aby zabit byl. Na to wystupth dwa bandcrila
lerowě, z nichžto mlwú každý 3 neb 4 sstpy,
kterěž malbmi, z paptrU zhotowenbmi koroubwea
mi opatkcny bbwajt Ulobou banderillerůw těchto
jest, aby bka w onom okamženi tdyžby hlawU
k trkúUt Uahýbal, ssipy ty na bťbet hodili Býk
Uemoba ssipy tyto, jejichžto konce kotwičité jsou
zc sebe shoditi, stúwú se dolestt a zlosti jako
wzteůbm: bučt, ryje Uohami a hlaon w zemi
a cUpú. Núsledkem pobybowúnt jeho otwtrajt sč
ony paptrowě, Ua sstpech Umtstěné korothičky,
z nichžto pak wyletth uo wrabci, kteťtžto do
nich pro obwesclcnt obecenstwa dňni byli. „Pkea
wýlwrnčee! kkičtwútU lid, tleskaje pťi tom rukama.
Býk krwňct núramUě z ran, dkteréžmU sstpy těmi
zasachy byly, slňlme, omdléwú a a nemtwú již
chuti lU pronňsledowúnt Uttkajtctch banderillrrůw.
Nwssak pkece by jesstč žúdlch ze sscrmtkůw fe
erpowúžil k ačmU se pkibltžitř

Nynt wystUpUje jcdeU z nejwbborUčjsstch
bojoinlů, ta! zwaný „Matador“ (wrah, zabijúk)
Matador tento mú w prawé rUce meč a w lcwé
kUď čerwenébo tkepetnčho sukna J drúždt jcsstě
po UčjakoU chwtli býka, hledě, aby mU w tom
okamžent, kdyžby hlawU k trkúnt Uakloňowal,
meč do bkbetU zabodnnl. Podaťiloali se mU to,
silesú býk; poněwadž ale hUed mrtew Uebýwň,
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bode do matador koptčkem w zadU do krkU,
načež bisk ihned zdechň.

TU blnčt hudebrch sbor a lid júsú, wzdúwaje
matadorowi pochwalu;fpťežent tťl mezků pťijtždt
na arěnU, pacholci pťiwazujt mrtwébo bbka za
rohy a erzkowé jej wytahth w rychlčm bčbUz
aréUy. Podobným spůsobrm odstraňUjl pak i
mrtwé konč. Pokrwúcenú Ua bojissti mtsta za:
sýpajt se pt kem a ležtct semotam stťewa koňůw
se odnússeji. Když toto wssechno wykonňno, stawt
se ssermtťowč (banderillerowé a pikadorowé) opět
na mlsta swoje, troUba zazntwú, brúna fe otwtrň
a drUbý bťsk wbthú do arény. Když i tento asi
po čtwrt bodině podobnbm způsobem ubončn a
Usmrcen byl, pťichúzt tkett, čtwrtý a tak i ostatnt.
Počet býků bbwá pokaždč Určen, Ue ale počet
koňůw. Pťi půtcr, jtžto jsem w Madridš pťtu
tomen bhl, padlo osm bbků a dwanácte koňň.
Pochod hranb sborem budebným činiwň konec
tomuto krwawěmU diwadlu.

Jistý slowútnb Uěmecký spifowatel wychwau
lUje nad mtru obyPatele zemč sspančlstč a prawt,
že jest UU: jeďeU Spclnťl milejsst Uad tistce jio
nf;ch liďt. Půtky B bbky, toboto Ukrutnéýuottý;něnt
zwlkat, sice také nechwúlt, hledt je wssak pťece
we prospěch UňrodU sspanťlskébo osprawedlUiti;
i pťirownúwa zkňzn, jakonž půtky takowé pťiu
wúdt, kU ztúze mnobem wťtfst, kteroUž prý působt
diwadla nasse. Proti tomuto pťirownúnt nemúm
čeho namttati; túzati sc ale musim, zdali w diu
wadlech sspančlských poUze mrawnosti lze se pťiu
Učiti. Wyprawowal jsem w kapitole )(sl, že
w diwadle sspančlskťho měfta FigUerašU, prúroč
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téhoš dne, kdr)ž jsme tam bwli, prowozowala se
činobra čili drama: EžpUlsioU de loš JesUitaš
eU Ešpaňa (wybnúnl Jeritůw ze Španělska),
kterýžto kUš núbožnčbo obsabU UeUt A poklúdúli
tbž spifowatcl mnohoU hospodyni w NěmeckU
proto za UkrUtnoU, že dčwcčku son jesstč o půl
Uoci w knchyni neb drhmxttm dlúžťU se mučtcl,
Uad to i skrownk)m jtdlcm, zimoU a Uedostateč:
me spantm sužuje; Uečintm ani proti tomUto
UúhledU je.,bo númttky; ztoho wssak nelze foUditi,
žeby we SpanělskU podobrchch UkrUtUbch hospoo
dynl Ucbylo. A sitwou:li se w německl)ch zcmlch
w čaď lowU psowé na zwčť, kaponnuji:li se
kodoUti, býwúrli Ubohú bUfa scdčUlm akrmentm
tak mUčena, žc jútra Brodnickú (Strafšbnrger
Leber) dosiúwú; tedy z toho wssrho jefstč eryu
swttú, žc sspanělskč půtky š býky Ukrutnbmi a
osskliwhmi nejfoU. Jestir to w prawdť zúbawa
tak UkrUtnú a osskliwú, že bych jt podrnhé obco:
wati nechlěl. Zabijluli ťezntk wola, kuchaťka
kachnn a .mysliwec zwťť, stúwú sc to k UžitkU
člowčka; ale Ukrntné půtky ď bkxkynemajl jiného
účeln, leč aby Upokojilydion krutost Špančlůw
Brawlnli zmtnťnb spisowatel, že Španělowé pťi
půtkúch tčchto Ueradujt se z proléwúnt krwe,
Uýbrž ze szžilosti, .Udatnosti a obratuosti ssera
mtťůw, mblt se,nemúlo. Sedmý bčsk,jejž jsem
w okronhlici Madridfkč widčl, wyběhl z chlěwa
Ua orčnU a spatťiw tam konč, počal ibned
couwati. N hlc! lid žúdal š núramným kťikem,
abh btst tento be; odťladu se ;abil, jessto prý
odwážliwosti k boji nemú. Tu ncměli tedy sscr:
mlťowč pklležitofti ku projewrnt obratnosti a
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žmužilosii a býk pkecc smrti UeUsfel. Někteťt z
býků jrsstě neraněných chtčli Uěkolikrútr z bojisstř
do chléwa sc wrútiti; ždúlot se, jakoby ttm byli
projewowali osikliwostfon Uad lidem, majlctm
zaltbrni w tak Ukrntněm zúpasn. Nentrli pak
to Ukrutnostt, nrchttti darowati žiwot bťšku, jenž
byl již dokúšal, žr bojc se nebrozt? Nent:li to
Ukrutnostt, zawazowuti Ubohým koňům oči, aby
se brúniti a Uebje;pečenstwt wydUoUti Urmoblie?
BojUjexli slepý kůň š widoUctm býkem, must
owssem tento zwttčziti. Jistťz mUž w mčstš Maa
laze mi wyprawowal, že w tamčjssi okroUhlici
jeden býk dewčt koňů Ufmrtila W okronhlici Se:
wilské bylo jrdnoU 34 koňů od ssestiabýků za:
hnbeno; jedeU z býků těchto Ufmrtil prý súm
9 koňů a tomu prh byl darowúU žiwot.

, deúk sr, že i súm lid sspcmělskýpočtnň již
Uahltžcti, že půtky ď„ ďbky jsou coš Ukrutněbo.
Netrpčlt by zajisté, aby pťi nich nťjaký sspanělskb

,kněz mezi diwúky se objewil. W Madridč stro:
jtwajt se půtky tyto wyjma Uěkolik mčsiců w
rokU, každou Uedčlie; w Barcelo:lě, we Balencii,
w Granadč a w jiných mťstech dwakrúte Ueb
tťikrúte w rdce; w Portugalsku prf; ale již don
cela pťestaly. Mnozt papežowé půtky tyto zapo:
wčdčli a Uňkidili, aby ssermiťowé, jrnžto žiwot
fwůj bšz pťtčiny w nebezpečenstwt wydúwajt, z
elrkwe wyloučeUi byli. Francesko Kardona y
Brsila mi ofwědčowal, že jedna, zúležitosti tčto
se tťskajťct bulla papežsků začlnú slowy: U()oxxa
oeáimUď orUůelidUš ťťjďpčmiš“ (dowolujeme
Urrmnc;m Špančlňm). Slyssme wssak jesstč ťU

A
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koUci, co o půtkúch tťchto fmýsslt slowútný spi:
sowatel sspančski) ou Ferncm Caballrro.ňe)

„J nejtwrdsst srdce uu dt fpisowatrl tento
uu museloby pťi mukách Ubohbch zwtťat tčchto
pUkaUti; ale milowntci diwadel tčch majt oči,
pozoonst a cit toliko pro býka. Býwajtt jako
pomateUi, a pomaterst tatp pťechúztwúi na
mnobč cizozemce, kteťt jinak Spanělskll aUkrUtnč
té kratochwili pťtzniwci nejsou. Qstatně mUstme
wyznati a wyznúwúme ď bolestt: We ŠpanělstU
jest útrpnost še zwtťaty obzwlňsstUč U mnžských
wtce wéct skUlUnosti (teorie) Uežli wěct wbkoUU
(praktiky). Nižsftm tťtdúm lidu Uedostúwú se
úterosti té docela. Půtky ď bťskybýwajt zúa
baon cizozemcům, kteťt majt buďto pokaženon
chUt, aneďo ktekt okUsiwsse již wssech rozkosil žiu
wota až kU zosikliwcni, wodě se podobajt, kterú
jižjiž zamrzati počtUú a po obžinjtclm zamt:
chúnt prahne. Dúle bkpwajt7tyto půtky zúbaon
welikébo počtU takowých Spančlůw, ktekt majt
mnoho energie (rúzlwsti), ale múlo sentimeUtúlu
Uosti (citliwosti), a ktcťť Uad to již od mlúdt
takowbm diwadlům pťiwdkli. Mnozt pťichňzejt
do diwadel tčchto ze zwyku, jiUt, obzwlňsstnč pant,
se jich zúčastňnjt, aby widěld a widčxty byld;
jiUým ansitěwowatelům tčchto půtek š ďýky
Ucbýwajt půtky ty zúbaon, nižbrž mUkoU; Uica
ménč při Uich pkece fetrwúwajt Uúsledkem tťlesa
Uosti, jtžto lidské Uasst pkirozenosti w hojné mtkc
se dostalo.

e) Wlnstnť Ceciůa de Arom. Wtz jejt fpřo: Bic Mčwc
ll. Theil, S. 39, 10.
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ijrťd do Tolcda. Zlc:andcr Domct a šMňrbýň ť
Zraisardu (Broasardů). UclšrňsnňUrajina„ňrnnjmť.
Msio čcolcdo a ťnumrnitosti jcdo. Uňmrňt dn

:Madridn.

Dnc 17. čerwna rňno o půl dewňté hodině
jeli jfme z Madridu po železnicř do mšsta Tou
leda. Na stanicř sessli jsmé se š knčzešn, kterého
jsme podle keči ihned co němce ze Swýcarska
pochúzejtctbo po;nali. Byl to wp. Nleč:ander
Bowet, rodúk FrbbUrskb, býwalh wychowatel w
domk Markýsa z Froisardů. Markýš tcnto, jehož
dobročřnnosti a Uúbožnosti jmenowaný kUěztento anř
dosti wynachwúliti se Uemobl,dúwal 20 až 49.000
franků ročnč chudým; rownč takoon dobročino
Uosit a nňbožnostt wynikaka chot jebo; bylat
praon milosrdUoU sestrou; nebot za čafu chouu
lery ansscčwowala a obsthowala i nejbtdu
nčjsst nemocnč. Bowct byl pozdčji farúkem w
jedUommlstč UFrňburkU, onemocnčwale bohnžean
prsa, musel na radč: lékakůw do jižných krajiU
se odebrati. Uchtplil se tch do Madridu; tu mU
bylo w domdč,kdež se byl Ubdtowal, Ukradeno 700
fraUků, z Uichžto později toliko 300 na;pkt odu
držel. Potkalo ho tedy podobnš nesstěstt jako
jednoho z mých spolucestujlctch, krerému, jak
swrchu wyprawowúno, w Barceloně a w Malaze
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od tafskčxků též znamenité sumy prnčz Ukradeny
bylw. Trptctmu priz býwú ňtěchou, mú:li w
nrsstěstt spolntrpiciboe

We společnofti wp. Boweta konali jsme
cestu do Toledar Krajina, kteron jfme jeli, jost
tak čarowně krúsnň, že bych ji byl rúd prospal.
Zpomenul jsem si na angličana, který, cestujťc
po železnici pťcš krúsnon swětoznňmou horu Sro
nlerink, Ustawičnč četl w knize, w ntžto
hora ta popsúlw byla, ale na zUamenitosti jejt
(propafti, tunely, mosty atd.) fe Uepodtwal. Upo:
šornčU bUw od spolUcestthclbo, aby se přece na
tU Ueb UaoUUznamenitost podtwal, odwětil: Toho
UrUk zapotťebs; wždyt múm zde w knize swé
popsúnt celé hory a železnicc přeš ni wedoucf,
a widtm že to wssrcko krúsné býti musi. Núpo:
dobnhm způsobem může nrkrcisnoU krajinu mezi
Madridem a Toledem takě oneU cestthct wy
chwalowati ltcrý se na Uianinepodiwal Dobťe
prawt, Nlban Stolz, že Španelslo jest krúsnč.
ale jrnom uu na krajtch fwt)ch; we siťrdu jest
zemč tato nelrúfnú Qko fe Unaws, newidouc leč
hplé pole a múlo kdy strom skňlu cmrb nťco jiněho,
na čemžbyše zaltbcntm Utkwtti mohlo. Krúsnťjsst
jrst již krajina Ustancc Kastillcyď; tU wbthň železmi
drúkja do údoll, w Učmž teče ťrka Tajo (wyflow:
Tacho). Řeka tato Uenl zde jesstč pťlliš ssirokň, a
podobň sr dlc wrlikosti keceMorawě. Bťehy jrjt
majt zde mnoho sttomů astromoťad.t, mezi nimiť
lcžt w krúsné weliké žahradě krúlowský letobrad
Nraner; (wyslow: NranchUe;).

Již cochlapec slťpchúwala čttúw al jsem otomto
žňmku, a žnúmé mi bnlo Uťtslowl: Krňsné dnn w
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AranerzU již pominuly; newčdčl jsem ale, co
pťtslowt to znamenú. Tehdňž jfem nemyslel, že
takč kdysi do Nranjnezu přijdn. Boložcnt toboto
zňmkU a okolt jeho nent tak okouzťujtci, jak
jsem si je wždy pťedstawowal. Kdo znú poťtčUé
a lesnaté položent klússtera Rujýradstébo Ua
Morawě, může sobč krajinU U NranerzU w
duchu poněkud pťedstawiti; jen š tlm rozdtlem,
že údolt NranUezské jest o mnoho Užsst a bory
kU straně zúpadnt a wýchodnt wyšsst. Letobrad
sňxn staweU jest wc slobn italskěm; krňlowé
Ferdinand xsl., Karel lll. a Karel 17. jej
zwětssili a ozdobili. Krňsné mramorowé schody,
welmi skwostné Uňkadt w pokojtch amnohú Uměo
leckú dlla nejfou š to, abh zúmku tomUto odňaly
jakousi trudomyslnou twúťnost, kterú na nťm se
obrňžl. Welmi krňsnú jest kupla w zňmkUtomto.
Spatkthr sc w nt mnol;é wbbomě obrazy sloo
wútnbch maltkůw k. p. obraz pťedstaijtcl zwěstoe
wňnt B. Marie od Tiziana; sw. Wltonin Paa
duanskh od Korrada GiaqUiUtoa; P. Maria,
fwe Cecitia, sw. Ferdinand, sw. Barbora od
tčbož maltťe. J palúc sám mú takč mnoho wýu
bornbch obrazů. Mobl bych zde také popsati
welikoU krúsnou zahradn tčhož letohradU, jejt
fochy a wodomety, což alc mlčentm pomtjtm;
Uebot jsem widčl dosti krňsných zňmků a zahrad
krúlowských, a zdň se mi bhti pťtlissUoU pochwau
loU, co prawt ďňsntk Leonardo de Nrgenfola o
Nranjuezu:

xůlmwč: čdj13(10 ůšj jéueňjn ňoriůo
00n quňt:ro jxšrmoďe:ď ťxešntšď Unň oUďUP
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GUG nUncdš šj šoj ku ďšmšjčntš bď. řxď:ejáo
1)81 tho oťxnpitol ťxšštď ťUdgďš
dťinšxxnš jmporfďc:oion bUUUrďe pušůe
Zi šl šrčm fitmrio m:ďjmš;žs 1Uoompšďš.

t. j. „wedle těto čarownadné zahrady stoji palúc
“še čtyrmi stranami; palúc teUto jest od swého
Uejwyšsslbo wrchU až dolů tak dokonalým, že
sluUcc jcsstě nikdy na jiUh jemu podobný Ueswtu
tilo. Kdyby weliký Witrnwee) powstal a jej
mčťil, nenalezl by Ua Učm žúdné chyby.“ Toto
Upťilissowúnt we chwúleUt zúmkU Nranjuezskéýo
dú sc ttm jednodufse wyložiti, že krajan, kteroUž
se z MadridU tam jcde, jestu welmi chudú, jcda
notwňrUň a smutUú. Tepruw w okolt Nranjncza
skčm opťt widěti stromy, wody a zelcň.

QpUstiwsse NranUez odjeli jsme do Tou
lcda. Město toto wzdúler jest od želerč drúhy
asi půl hodiny cesty; protož Uúm bylo do doa
stawntkU sednouti a cestu tuto wc woze konati.
Dostawntk byl ale cestthctmi xtak pťeplUěn, že
koně Uebyli š to jej Utáhnouti a to ttm ménč,
pončwadž silnicc hrUběsstčrkowúlta byla. TU jsem
opět widčl kUš trbznčnt zwtťat, jakého snad jelwm
we ŠpančlskU widčti lze. Wozkowč bičowali
nemilosrdně ubohé koně, tak že tito se zptnalř,
a skňkali, až prostranky potrhali. WssichUi cestujtct,
a mylš Uimi, Uznalijsme za dobré, z dostawUtka
wysioupiti a pčssky do mčsta jtti, Uad čtmž se
wozkowč nemúlo mrzeli.

e)Marcho Boslio Witruw, rozrný errronč, byl slowútmšm
stawřtelem.
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Pťedstaw sobě, milý čtenúťi, welkč město,
lcžtct Ua wysoké hoťe, okolo které ze tťt stran
ťcka Tajo dr) teče, a wlš, jaké položenl Toledo
mú. Dúle widěti kolem do kola jrsstě wyšsit
wyprablé bory, na kterbch snad anijednobo stromn
nent. Zdú se, že obywatelé stťedmho .Španělsra
stromůw nemilujt; jenom w owocnýchzahradúch,
které zďe Cigarraleš sluji, lze stromy spatťiti.
Holč,sluncem wypúlcné skaantč hory tyto jsou
pťtčinou, že mčsto Toledo poskytnje pohled nea
krúsný. Nenl din, že zde w letk parno nefnea
sitedlUé býwci; bory okolo Toleda jsoU jesstč wyšsst
Uež hora, na ntžto mčsto ležt; obywatelě Toledsstt
Uachúzejl se tedd jako w zatopeném kotli. Krajina,
we kterě se lesy wyfckaly, stňwň sc UekrúonU a
horkoU a trptwú welikoU Uonzi o ďklwt. Tak
jest to w Tol!dče Lesy tomuto mčstn paptťtct jsoU
welmi wzdúleny a jak we stťeďntm Spančlsku
wůbec z wčtsst čňsti wysrkúUy.

Staroznúmé Toledo mú tak úzké Ulice, žc
Uejssirsst z Uich mú 5 a UrjUžsst 2 kroky w sstťi.
Obywatrlé mohoU tcdy z okcn jeden druhémU
rUce podati, a poUěwadžw mUohýchUliclch trúwa
rosie, lzr jim zptwati:

Bod Uassima okUy
Trňwa zclcnň.

Brwnt a chhlawnějsst ýzdoboU Utěsta jrst
jeho katedralný chrúm, kterýž jsmc pťede wsstm

e)Tajo mú pramend swš w údoli Bcguisla zwančm. wdhorúch
U KUeUzU; bčh jcho aš do Toleda odnňfsi asi 40 mlle
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anssttwili. Qbsstrlxé popsúnt chrúmu toboto xmxl
plnilo by mnobo knih. Welmč krúsnú jest již
jeho hlawnl brúna (poltal), nade kteroUž wiďěti
kameUUé sochy, pťedstawujtcl pklpadnosti znowého
zúkona, jakož i sochy mUobbch fwatých. N jakú
medle krúsa a majcstatnost se rozwiUula pťed
očima Uassima, když jsme do chrúmU samého
wkročili!! Pkisslas mi tn na mysl slowa žalc
mistowa: „Bane, milUji okrasU domu Twěho a
mtsto, kde pťebýwú flúwa Twúee (ťalm 25).
Pťedstaw sobč, milťj čtenúťi, gotický chrúm 150
kroků dloUhý a 72 sfiroký 9 pčti kdďmi a 32
sioupy, z Uichžto každý dole tak ssirokťy jest, že
jsem 17 kroků Udělati mecl, abych do obessel ;
tU múš flabý pojem o welikosti chrúmu toho.
Brostkcdnt ancb hlawnt loď mú w sitťi 11 a
každá z ostatntch lodt 8kroků.We stkedU chrúmU
nachúzt se kůr (chor) oe 144 sedadly (stalla); na
zewUťjsit stranč jeho Umtstěno jest opšt Umodo
kamcmtých soch, pťedstawujtctch Udúlosti ze
starého a Uowého zúkan. Cbrúm stawen jest we
způfobU kťtžc ae mú kolem dokola 21 kapel ď
wýbomými malbami Ua sklc. Swttt:li slUnce Ua
tato malowanú okna, jest pohlcd na ně w Prawdč ,
okonlejtct. W jednč kaple rýidčti kamen še sile:
pěžemi P Marie kterú fe zde sw Jldefonsowi,
arcibistupu Toledskčmu zjcwila; Uúpiď tohoto
kamena znt: Ž.ňorudimuď in 1oao Udi Zteocša
rUnr peůeď erZe t j klančti se budcmeUa
mtstě kde stúly Uobh jejt (žalm 131)

U jednoho sloUpU stojt malý stůl, a pťt
Uěm se nachúzt tento núpiš:
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lxoš mifwš quš 88 poxxššn unj
jxčmůš trčwr s:eůujš. áš Zi
ššt:čmdřustišéxůt)šo lw

t. j. dťti, jenž se zde wystaijs, :nUsejt mtti
cedUlkU, oznamthct, jsoU:li pokťestčny čili Uic.
Katolickú ctrkew, jejtžto neobmezenú lúska Ua
wssechUy lidi se potahUje, thmú se owssemi
takowťjch dětt, ktrré miUlo manželstwt zrozrny
byly a rodičů swbch snad ani Ueznajt. Zdú se
to ale pťece coš neobyčejnčho bbti, Ustanowtrli
se w chrúmU Pčmč zwlússtnt mtsto, Ua kleré takowé
Ucmanželskč dčtř položeny býti majt. Nedáwú se
ttm swobodně matce pťtlcžitost, sprostiti se dttčtc
swéhoP

Pťed jednoU kaplon Uachúzt se krypta arcia
biskupů Tolcdstých Krúřký, ale welewýzUamnh
jcst núpiš jejt, jenž takto zUt:

„ťlio jo.oet pulriď, oinig št. Uibů.“

t j. zde ležt prach, popel a nice Tcmo núpio
bodt se pro hrobnt kúmen pkcxžďěkjočlowčkaz at si
za časn žiwota swčho Ua zemi jakoukoli bodnosň
a slňon wynikal. Widtwúme častokrňteskwostUé
brobUt kameny š dlouhými nápisy, w nichžto
obsstrnč Udúno jest, čtm ten aneď onen zemkclý
býwak jakbch důstojnostt dossel kterč úťady zastúa
wal ujakě bohatstwt mkl než to wsse mU již Uic
neprofpčje Lčpe by znťl Uúpiš hrobU jebo: „zde
ležt prach popeť a Uic “

W jedně kaplč téhož chrúmU konúwú se od časU
4.fnťmU Toledstšho (r. 633) msse sw. podlc obťadU
mozarabstčho, který od Uasseho obťadU w mnohem
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ohledU rozdtlmý jest. Nrabowě oanowawssc město
Toledo, pťijali pozdčji wtrU kťestanskoU, alc mUobč
mrawy, spůsoby a obťady swč podrželi. Tito
pokťestěntNrabowé nazýwúni bnli „Mozarabowč“
t. j. polowičnt (Ueprawt) Arabowé. Poťňdck,
w Uěmžto kněžt obťadU mozarabskěho mssi sw.
sloUžtwajt, jpst teUto: kněz pťistoUpiw k oltúťi
znamenú fe sw. kktžem a prawt: ln nomine
kštriď et ťexijii et BpjritUš šůnoti Ž.meu
(We jmeUU the i SyUa i DUcha swatťbo).
Pak ťtkú modlith, jrnž začtUú slowo: Ušabso
orux pret:iočm.7qUUoin oorpore Ǧdrjštj“ štoe
(bUdiž pozdrawcn drabý kktži, jcnž jsi w tčle
Ktista atd..) Na to ťtkú wersikUl: „Žůommuš
t.e ()ťuxiďdeot denoůiďimm Pidi (klaUtmefc
tobě Kristc a dobroťečtme tobč); ministrant od:
powidň: „CUiU por Uruoem ýlmm reňemišci
munňumll (poUěwadž jsi kťtžem fwým swčt
wdkoUpil). KUěz pak ťtkú modlitbu, kteraUž jsem
sobě i še mnohými jinbmi pro krátkost časU
bohužel opsati Uemobl. Nad to rozprosttrá korc
poral, čistt kalich, Ualěwú do Učhowtna a wodd,
ktcroU byl dťtwe žrťjnal a ktkú opět modlith
Položiw hostii Ua pateUU koUsekrUjeji (proměňUje
ji w tčlo Púnč) tčmito flowy: „Uoo eot onxm
oorpnď meUme, a nad kalichemkikň: „kbo eďt
onjm c:ůj: ZUUqUinomšiee eto (totot jest tčlo
mé a totot jest kalich krwe mé atd) Cuotueša
UUUqUo lu:wůuoubitjš pčmem !xuno eto
(kďykoliw jtsti bUdete chléb tcnto atd). Bozdwihou
wňni sw hostic dkje se jako U núď Knkz dělt pať
sw. hostii Ua 9 dtlň ancb čústek znichžto mú každú
swé wlastnť jmčno, pťedstawnjic Uějaké tajemstwt.
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Gorpormio (wtělent), no.tiritčw (narozrni), Upo
paririo (zjcwenl). oiroUmoiňiop(obťezúnt),pnďo
uio (Utrpeni), morď (smtt), rooUrwotio (z mrto
wých wstňnt), šjoriš (slúwa) n ,rešuum (lrúo
lowstwt); tatot json jwéna tčch dewtli čústek fw.
bostie, ltcrč knčz mozarabský we spůsob:: kťtže
na pateUě pťed sebon ležetix.mú. Mezi tlm co se
kněz modlt za mrtwť (me:mďuto pw ůokuuoriň),
držt onu čústku,která ,.wšuumee slUje, w.r::cc
a čústkU „pmšioee zwanoU dúwú do kalichu:;
koncčnč wssechny čústky tnto přijtmá: Nao to ťe
modlt chwaložpěw: (Moriš in cšxe:cšlgigtj)oo
(chwúla BobU na wt;fostcch),pak čl:šewangelinm
(Kredo zptwú abor .střldawčxuezipozdwihmúntm),
m konečUě učo dtkůčinťnte ktká modlitlm; ,zaělnajict
těmi:oec.slowy:. „ťššpletum ešt šaUůio no
noštrm:uee (naplnčna žson radosti ústa ndsit).
Bamřtihodme še w katedrúlnčm chrúmč: Toledo
sičm služby Božl sončnsnč wr dwnjlm obťadUfc
konáwajt ;u Uekwt, mezi :xům, .co řtmskoakatoličň
knťžt wc hlawntm rchrčnu: dbodinkxs zptwasi aneb
msse xsnmté dleujcdbka!mťlmskéljo slmlžt, konajt Moa,
zdtabowč flUžby Božtxdlea fwého w.bťadu w Uadx
zmťnknč kaplrzee) . ťť,.W.. ro. „x..zrp

) šú!llrgawp:lsšátz:čul:šťadja,w:lcbdlel:mellwn:šwšllnsd?šř??nú.slušš
“ zn čálů dťlat c roždtl mczi liťur „orientalnt U

olcřdemnlutee(whchodni a nidš K prwnt patkild nasln
dnjtci litnrgie:. ťec!á (dclň od lm ia allutsii odčfw.,
zZcum Zlatoqstého). moskoloitská. reptj , grmmskň a mardx
ullskú !: drnhč pak : gaůiňú:od llu. Hilaňa st Zogj am:
b:osio.nskú(sw.jderož uř398) a mozarabska. Aď liturgic

mozarubskň sc zachowala, eřdklldřlarcibxsknp alqreglq ťimmcctp UG hťi cbrůmn Tol kémzwlňsstni lolcxtcill ůd:ar sklan
dajict jc zc 17 lnčit a dwou služebnsků„a pkjlázal ab tito
mssi sw. a jinč obťadd dle lpůsobn mozarabskčho onali
(Zoua, ňo red. !itarš. lid. j. e, 11).

3
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chna kapla chrúmU jest kapitulnbm súlcm,
w nťmž arcibiskUpp kterb spolu i primaš cclébo
Španělska jest, še swbmi radami sc schúztwň,
aby š nimi o zúlcžitostcch diocése fwé sc rádil.
Tamt widěti podobizUy wssech arcibiskupůw Toe
lcdských. Bylot jich až do podncš 97, a lnnozt
zlllúch od clrkwc za swaté wyhlússcni byli. Udňmc
zdc jmcna alcspoň nčktcrhch z biskupů tkchto:
MoUtanUo (xř asi 53 j..); AUrasiUš (xjx 612);
sw Eugcninš (od r 647 až 668); sw JldefoUo
(xlx667); sw Juliamw (jx 690); sw Eulogmš
(856)

Nax stěnúch kťlžowé chddby chrúnm stoboto
widčti wýbďrné malbh na obmttce pťedstawujict
Ukrntnč mUky, jaké r. 1492 kťrskanský pacholtk
od židň pketrpěti mnsel. Núsledkcm toba byli
wsiichni židé z mťsta Toleda wyhnňni. Jakx w.
lrtopťfech dočlsti se lzc, bhlo za starých časů .i
w jiUých zemtch Učkolik.xkicskanských dčtt od židů
Usmrcer k. p ldl imou w Tridmtu. eexy

quskiwsse katcdrúlný chtňm ddebrali jfme
sc do mUsea,jenž siUje Uluuoeum proriluiule
(musenm krajinské) Stawent toto bbwalo kdysi
klússtcrem frantisskůnským a Uazýwň sc nyut ď
chrúmcm pki Učm se nachúzejtctm: UZUU .Tmu
ňo lo.š Wesuee t. j sw Jan n krňlůw Historič
o založent toboto klússtera whprawowala se Uúm
takto: Sw krňl Frrdinand a zbožUňchot jcho
Jsabella uersli se že darth oo Frantissťúnňm
mlsto btdného klňsstera, jejž ťcholntcř tito w Ton
ledU mčli, jiný dům, a ustanwili k tom wlastnt
swňj palác, kte:ťp w klásster promčniti dalř.
BoUěwadž ale Frantisskňni siibem chuřwbh žawúa
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zúni jsouce klňsster fwůj dobrowolUě opUstiti
Uechtěli, poujil sw. krňl lsti, by keholntky do Uoo
wčho pktbytka toho pťestěhowati mohl. Wypsaw
welkoU ctrkewnt slawnost, naťtdil, aby wssickni
Frantisslúni jt fe zňčastnřli. Mezi slawnostt toUto
dal pak krúl wssecko jrjich domúct núkadt zc
starého klússtera do nowého pkenesti a starb
klňsster zbokiti Takowým spůsobem donutil krúl
Frantisskňny, že. do nowého klússtera odtáhnouti
mnscli Časowé fe mťnt a lidé 9 nimi Nynťje
sslho čafn, kdcžto fe zbožnost wtce a wtceu lidU
trařť, nepoltechúwajl fe ťeholnikům ani jejich starč
klňssterd,“ ttm méUk dňwajt sc jim Uowč.e) Aby
wssak Frantisskúni i onwěm tom klússtekeswém
na pominutedlnost wssech pozemskych wěct Ua
mrtwent tčla zaptrůUt sebe samých a na fmrt
nezapomtslali, dal jim král Uade dweťmř jtdelny
(refcttúťr) podobizm: smrti nu kostrU uu z
kamene wytesati a pod dt tato slowa wyryti:
ťe)xpooto, áoneo soniat immUtut.io wšu (Qčea
kúwňm, dolawňd nepťijde změnšnt mš. Job 4,
14). .sklňsster tento wystach0 a ozdoben byl 9
núdhernostt w prawdč krúlowskon. .skťtžowč jeho
chodbh mčlU krúsné sloupy a Umšlecky zhotowenč
sochy; býwalotě to prawč mUseUm a neb skla:
disstě kťeskanskčbo kezbúťstwi. .skažďý sloUp byl
okrásslen nčlolika sochami Poněwadž ale nic Ua
tomto swětč skúsosti nemú, měl krňl Ferdinand
i Ua dwéťc ťlússtera tohoto Uňpiš Umtstiti: „Dčce
kúwúm, dokawůd nepkijde změnčnt mě.“ Frano

e) Jak weliký počet tlússterů byl jenom Ua Morawě za časU
cisaťe Josesa ll whzdwižen! Welehrad Zďár, Lde. Hra
dissk a mnobč jinč.

3B



36

conzowč, jrnž o solxš twrdl, že prwnt ciwilifo:
wmch Uúrod we swťtě jsou, a že knmkoli pťijdoU,
ciwi!isnci aUueb wzdělanost přinússejs. zuťiuli w
w tomto klúsiteře za časU wojny še Špančlskem
až pťehrozně. Sloupy potřlskali ua kusy, sochňm
Usekali kslawy. rUce a Uody, krúsUú okUa zbawili
ozdobyjcjich, kťtžoon chodbu pobořjli, slowem rw
tropili wandalism (ka;xcplstwt boUrúnt), jakéhož
si ani pohnnč dobywsse Jerusaléma Uedowolili
Řimský wůdce Tituš dal swť)m wojúkům rozkaz,
aby alespoň chrámn w JerUsalčmě Ussestili, a
kťeskansstt FrancoUzowé púchali w nadzminěUčm
klússtekc a chrámx: jeho takowé bokitelstwt! Nent
din, že Španělowé FraUcoUzňwncmilth!

Býwalh klússter S JUan de loš Neyeď
w jebož malě, posUd zachowanr čúfti nadzmtněne
Umuďeu!u proxnminju 4fe nachňzi, chqwň w
prwntm swěm poschodt pamútUoU cclU aneb swět:
ničťn, ow ktcrč sloročxtunýl arribisiup a kardinal
Fimeneš kdysi pťebťqul Cpla tato jest 6 kroků
dloUbú a tolikéž krokň ssirokú; Ua jejt kamcnnč
dlažbě četl jsem temo nápiš: ;;

Tštš fuš 13 oejňš ůej oejedw ošrůxnaj
)earďobjšťm ůe Pojšúo 1) kllmžxanckšm
ximeneď ňe ()innďroo. ůoš rčpeš Srodewnu
ůor ůe č:Btošťieinoš primer nosioio člšeštď
aonselxto áe 8 .)Umx úo loš lščžreg. l
t j totot byla .cela znammirčýd kardinala a
arcibiskupa Pz bratra Frantisska Fimenesa z
Cisnerůw, jenž byl dwakrúte mistodrži.elem tčchto
krúlowstwt a dťtwe Uowicem tohoto !lússtera sw.
Jana U krňlůw
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Nebnde snad od mtsta, sržUúmlm:li zďe
čtenúťealefpoň poněkud še slowůtným tlmto mužem.
Frantifsek Tlmeneš, jeden z Urszamenitějsstch
mUžň w dějepisU a prawú ozdoba latolickě clrkwc,
narodil se r. 1437 w Torrelaguně wellstarč
Kastilii a pochůzrl z chudobnš sslechtické rodind
Cisnerůw. Wykonaw fstndia Ua wyfokých sskolách
w Salamance cestowal dwakrúte do Řtma, oded
sš po smrti swťho otce Alfonsa z CisUerňw do
Spanťlska nawrútil. Co mladý a welmi Učenb
knčz stal se lnzatelem w mčstě Ušédč a pak
farúkem w diocésc Siguenskě, kdež 1ejx biďknp i
za swéhounejwyšsstho wikňťe Usianowil. Timeneď
alr, pozan mamosti tohoto swčta, toužilr po
osamťlčm a dokonnlejssim, žiwotč; wstoupil tedy
do kúdn Frantisskúnůw w Toledě u složil we
swrchu popsaněm klússteťeslawnč sliby. PoUčwadž
tam ale pkichúzelo nmobo lidt žúdajlcich jej
nawssttwiti a widěti, odebrals feť do klússtrra
Kastanelského, bd U wčtsst fcunotlmstip žtti mohl.
Juko ale sialka, byt sebewlre fe ukřbwala, wňnt
swou pťece se prozrazUje a objeweUa bt;wá, nňa
podobnk Uemohl fe UčeUý a núbožný Bimeneš
takč Ua dlonhh čaš Ukrhti. skrúlowna Jsabella
whsuolila si xho za zpowkdntka a Usilowala, abd
r. 1495 cnccibiskupamrunZ Toledč Ustanowen byl;
jesstoexwssaxk čřmeneď důstojcnstrot toto na sebe

wǧétř fe zpěčowal, xmufcl jej papež zwlásstnlm
dopisem kU pkiijtt:hodnostť té xdomltiti. Nc:
chetme zdc obsstrUkwdprawowati, jok pkisUýžiwbt
Timeneš co arcibřskup wedl a jcdkswelmi mnoho
dobrého spůsobil. Zňstaw mnichem zachowňwal
wždy swkdomitč pťtonU ťeholil xťůdU fwéhox;
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ssetťil wťrnč ťcholou Ustanerých postň, spň:
wal na prknč a žil wňbec tat pťtsně, jako kdysi
w llússteťe w Tolcdě a w K.astemclnn Bo smrti
lrňlowny Zsabelly (1509 odewzdal mU krúl
Ferdinand Katolický wlúdU celš ťtsseswě. ťimcneš
byl tedy auo jako kdysi Joses Uad Egyptem uo
pňnem drubčjm nač celým Španělskem; ale i w
těto wznessené bodnostizůstalpokornbm mnichem.
Wssechny pťljmy arcibiskUpstwl swého wynaložil
lu konňnl skutků milosrdnťjch. We swém rodntm
městť TorrelagUnč szdowal klússter, a wystawčl
wodowod (Uquuňuot).W Alkale dc charez zax
ložil wyfokč sskolh (UnioersitU), Ua Uiž powolal
Učenbch mužů, ktekt za jeho Uaktzenlm swňtě ptsmo
w ssesti tečech wydali. Kniha tato stňla
tebdňž 501)00 dukútů. W čaď hladU staral sc
FimeUeď co Uejwtcr o to, aby lid za mérnb
pentz obiltu kUpowuti moljl; kr tomu konci dal
w Toledě, w leale a Torrrlagnnť wclikš sýpky
whstawťti a je Ua swč lútraty obiltm naplniti.
Když město GraUada newčťtclm mUhamedaUúm
odňato bylo, kúzal. tam Bimrmš co borliwb mio.
sionňť,apolťcsiil prý tťčtisice nmhamedauů wlastnt
rUlom Bro thto welikč zňsluhh Učinil jej upcudcž
Julemď U. kardinalem, a krúl Fe:dinand xmlstoe
držitelem aned mcsto:kraxen; celeho Špančlsra
(r. 1516). Eo mtstodržitel wlúdl welmi mondťea
sprawrdliwě. Jgkož ale laždý člowěl, měl ikardinal
ťim,enrď ncpťátely a to nejwtce mczi sslcchtici,
kte!t s: pťtkazňm jeho na odpor xstawilie Nee
pťátrlč tito ofpčilip jej uu mladého krále Ferdiu
Uanda, mistupce.„ to Uadzmlněného Ferdiualtda,
núslcd,kem čeboš kardinalTimeneš ze slnžby stútnt
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propUsitťn byl. Psantm, jtmžto jej krúl ňťadU
msstodržitclského zbawowal,byl tak bolestnč dojat,
žc za nčkolik bodin po obdržent listU krňlowa
zrmťcl. Bylot to dnc 8. listopadU, když bhl
dosúanl 81 lct wčkU swčbo.

Chrňm býwalčbo klússtera 8. .AUUUůo loš
ťťoseď jest Uad mtrU krňsnb. W prcsbyterin jeho
nacházt se mnobo soch swětců majtctch nad hlau
wami krňsné wťžky; sochy i wčžky jsoU wclmi
Umčle z kamcne wytesúny. Krasmi, bohužcl, ne:
mňlo poroUchanú kazatelnice stojt na sionpč
zhotoweném ze dťcwa z!amenčlého. Francouzowě
nadčlali i w tomto kostcle, jebož co kasámh
Užtwali, nemňlo sskody, a pťiwlastnili sobě wý:
borně obrazy jeho

Nawssttwili jfme w Toledč také chrúm
zwaah „Bantu. Uarja ddmoae (U pannh Marie
btle), který býwal nž do ..r 1405 židowsklm
synagogoUBasilika :ato ma 24 mamorowých
slonpň, jejichžto nadhlawky tak Umčle wzdčlúny
jsou, že zdaleka pletenými bťxti se zdajt. Hlawnt
oltútr jejt 1est prastarú, a strop zzbot„sdnenicst ze
dťtm. Chrňmmxtmto, .nyul zecla opusstěný, jest
laké protd pamůtnbnl, že weenkwe sw. Binccnc
Fmrský !) ocn ,misimmk„několikráte kúzal. ee

.xxxoZ toboto kostclamsili jsme:l xa mtsto, odknd
jsm sc dolň do údollxukekyTajo dtwali. Mcži ttnr,
capjsmr m smutnč bezestromč a kameuttě okolt
měska ztralt, wyprawowal nňnl Uňjemný sluba
nů, ženčsto Toledo mú 23 panenskýchklňsiterůfi)
xxxeďqxsskexue ae 1,

P)znj lapťtuluxxlllee Ueml 1869 d l kla má a
) pkiwlasknšiasifoaďuťnxťeánérwťstatkyw?zmh a mwbo si
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načež p. Mešander Bodet důwtipnč prawil:
„Bumw ty wstoupily fnad wssechny do klússtera
ze szfalstwt, aby na nekrúsnou krajinU tUto
dtwau se Urmufely.eeSlowy těmito ncchtčl wssak
ktci, že pochyije oprawčm powolůnl paneU tčch
kj džiuwtx:xťeholnému; mtuil toliko nal;načitř, jat
webni nekrůsmi jest krajina okolo Toleda.
:x xš?Občerstwiwsse se w hostincijtdlcm a núpojem

nawrútili jfme se odpoledne do MadridU.

u e,š uj „; .eck u e .é xdšxdjd

Wlll .x::ť„ Z šx l xle! . fsx
.ZňmclxEsdnrial a ťnamnilasti jrha Uňwru du
eaadridU. Urrrrni prachňťůnw BradU.Žpančřsbr
hudebučsbmby Urťrjxú šaxmnne Frndť Krřnclt.d

.x .x Boa eeňnlonia Bou. Fonťnů.
s,sf , x Nex, j:iJs

Kdo již w Madridč se mchúzlp!nwpomine
jistotuť!:takš na. zúmekaEskurial st pdlu
wati. t Wc spolrčnosti e:šwpež.:čFranrrska eskúrč
dony a Nlešckndra Bodcter wdjeli:.jsmr w dostmooš
rltkU uokolon7. hodiny rňtnřxslzešMadridU: axdoraa
zili ojsm o 11. bodink sstastně do Estmialn.
Fraacrsko Karddna měl odporuěns úst Ua7wp.
eDonNUrouia Batchanae xťcdčtelesmřnáb w Eskua
riálld; lnsiawostť tohoto kcditetr bylá aňni lzee
znamenitosti toboto fwčtozllňmého zňmkUproblrdu
noUti Bkedstaw sobč, milý čtenúťi welťkúnfth do
čtwcrhrann stawcnú zúmek. jedo o kešdzastrnna
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čttú 200 kroků zdélt. Zámek tento jest Ua 4
pofchodt wUsoký, mú 12 welťeýchdworů, 10.000
okcn, několiktislc pokojů, weliký kostel a osm wěžl,
kažbon o ssesti poschodsch; z tobo můžeš sobť aspdň
poněkud pojem o EskurialU utwokici. W tomto
wclikáUsiém stawent, ktcré we fwětč fnad rownčho
Uemň, Uachúzt se tromč pokojů a stnt krúlowskčxch
klckssrerxHierom;mitůw, dnchownt scmim!k xpro
40Tchowanců, člňsfter panrnfkb, zwanh c!o ime
mčwujntš oonošptionš (neposskwrnčnéhopočekt
panmp Maric);obrexzňrncc7 mufeum,xx sisitalnt !a:
binrt Ya mlwhč jiné důležité mtstlwskiš Bodoďa
se zajřsté zňmekj tmdo waltmn .mčstU. Podčt
Učhoselúhnonse jefskčtjinú welikú awysolň stawent,
w,uichž minisirowé á služebntci xkrúlowssrt, když
krúlowna .w EskxuriulU stdlt,u pkcbýwajlee) .Zňmer
dmto byl půwodnk kiússtcrew; .jeeǧ dal .wystawitt
krňl Filipa j.xlmUúfl,cdkem flibU po sskastném. wt:
tčzstwt nad Ftaneeuzd xoku 1557: dne 10 sxrpm
Jrssto Ua drn ten pťipadú pamúrka fw mučma
Uiťa Wuwťim:eptterý Ua rosstě Upúlm bql dal
kďňš zú:mek teUro we spňfdbu rosstU wystawktř.
Esknrial ležt zúpadnč od Madriďn u paty l;ord
Gunduramy Bltžc znameuitčho t)ežúmlu !oboiu
lmchézřle ulěst!čku asi 2wu3069 oďywatelů
čftnjbcť: eš tx l x :cdš: e:s A jn m

u:: skoskel w Csiúňolx: ,jest weliký axxnuetwiť
krúsUb; dke mého měťelckxačttú?x,l()šntroků zdělt a
70 zsstťta wúckkilodč W prawdč Uměleckýmdtlem
jest wysolú šťupUla chrúmUEskuňalskédo; !Uw:liň

Aťs,xxfš :;:„ !t“slf

, .)šll:chn?zše Upš: :gšxstŠu?.mkčlsturcwofncea krélowua Jsa
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nachúzrjt sc wýbornč malby na obmttce.; chrám
tcnto mú dwoje weliké warbany a dwč knzatelr
Uicr. Scdmnáct wysokých, z čerweného mramom
wytesanbch stupňů wrde kU blawnth oltúťi:
na oltúťř tomto mchúzel se druhdy wrlmi skwostUb
stúnck (tabernakul), jejž wssak pozdťji Francono
zowé odnrsli. Na jeho mlsko zbndowán bdl skúnck
dkewěnb.Sakristie, 40 kroků dlonhú a 1:1 ssirokú,
ozdobenajest mnohbmi wýbornbmi a drahoccnnými
obrazd.

Podsi hlanmim oltňťcm nachňzt sc kUlaté
stnwcná krňlowskú krdpta, w jejtechžto stěnňch
jsoU pro mrtwold ozdčlúm;n„otwory tlm spůsobrm,
že wždy čtdry rakwe jrdna Uade drUhou we ždi
Umtstěny býti mohon. Núpisy Uad otwory se Ua.:
chúzejtct Udúwajt, leterýrkrúl, aneb :která králowua
w tom aneb onom otworu. odpočrřwá.,Zde polskbm
jest takč .ctfať Karel 7., kterb bbwal pňne.mnad
tak wrlikou ktssi, žo w! jclzu zamtchťnikdy sluncr
nezachňzelo. Clsať t.ento odťesl se pdzdčji swětské
slňwy al stal se nmichem w klňsstrchan.xJUstn.
Dewčt otworů pro toliléž rakwt bhlo ewrstknúch
krypty jesstč prúzdno. Nemohu zapliti, že jstm
byl hluboee. dojat, prochňzeje .se w této xknťptť.
kde ejm krúlowsié nnrtwolh odpočtwajt.š Býhl:d
na rakwc mrtwol tčchto nwňdčl mi ttm mocnťji
lta pmnťt prawdn,exže důstojnťsi, bohatsiwt, Uwc
c:lslňwa lobotoo swť:ňt Urjfon.:uo lrč p:ach; poo
pel a nic.xW krúsué !ryptť xumb w j:dnodnchčm
posn!ťcetlénlux hrobňř fna hťbitowč odpočlmati ňnxe
jest pro mrtwého lhostejno. Bomodliw se poe
božně za odpočulwcajlctj tam sspayťlské, trňle
a j kkšfdwny , a ““pkipomenuw solčš xj tá;ťč eencn
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brob, we kterém nťkdy súm odpočtwati lmdu,
prawil jsem ď Uasstm, bodužel, již zwťčnťlým
búsntkem:

Budeš dobroU matkou takč pro mč tčlo,
Aby we twčm lňnť sladký spúnek mělo.

(Snssil.)l

Cbrúm w EsiUrčalU chowal drubdg wzňcně
poklaďy, čctné totiž ostatky swatých. Cetl jsem
tam soUpčď zr. 1754. němž ndán jest počet
sw. relikwit takto: úb kem 7422 relikwii, a
mezi nimi welijhch (inoišueď) 462 (144 hlaw
swatbch);t,akmčťwelřkých(quaši iuoišuoš) 255 a
mcnsstch (miUoreď) 1006. Cclú tťla swatých a
sw,ťtir Božtch lnčl tento chrúm 12 a mezi nimi
takča tťlo blahosl. Anežknl z Prabye B)xAž poďneš
mň chrúm xtcnlo rukopisy sw. JaUa Zlatoústčho,
sw. Nngustim a xsw. Tcrczie, jakož i kalamňř
tčto swštice, relikwiňť papeže Pia pútého š pozů:
statkd mnobbch swatbch, dšbú!ta jeboš Ušťto
na swatběu w Kúnť Galilejské a rozličné Uúskrojc,
jimižrmUče„nntci pro wtrU w Krista „Ježtsse mučeni
byli, k. p. železnon korUUU majlct pUmobo sspičau
tťjch bodůkň, kterú Ulnčmmtkům do hlawy wrao
žma obýwala.„Smrc xmnčennska, jehož hlawa ko:
rUnou touto zlyobú!n;jbyla,d mnsšla bbli w plawdč

U Tato blab.ňmžra byla dcewnltétr BkemdslaBtaka:a a choň

jebo .skonskancie,dcery lrélesUberLlčbo Qndkeje, aj narodilasc w Brazc r. 1205 Cisak Bed ch ll. chtťl ji mkti a
unm llel!u; ald Anežka wstonplilč. r. Unš do ťňdu llarřket
w n!řraze a zemťela co abatissc w powťsti swčtice dnq
ď. bťr;na 1282. Ncmlmr, jatbm spňsobrm se tťla blaho“slá:
erč Jlnežly do Eskurialu dostalo.
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hroznň; ale Upamatowúnt Ua Krista Ježtsse, pro
Něň se fmrti podroďil, mu ji dojista oslaďowalo.
Q takowé koruně lzc ťlcř še žalmistou Búně:
„Wsadilš (Banc) na hlawn jebo (mUčrnntkowU) koa
runu z kament drahčho“ (žalm 20, 4). NeUtt
mnobo katolickbch chrňmů, jenž by měli sak mnoho
poxůstatků swathch a swčtic Božtch, jako jich
chowú chrúm w EskUrialu Broukúzawssc jim
dlužnoU úctn spomenuli jsme si že katoltkům
šr strmtd Uekatoltkůw nezřtdka wýčitka činčna
bhwú žr ostatťům sw ch wzdňwajl úctu N
proč bhchom ostatkntFxo Uemkťiwchtiwostř?e
Coš jesk w tom ncslnssného? Wždyt cttme i poo
žůstatky neswatych lidt a wúžkme fobk wťci které
núm kodiče, přtbuzUé a pkútcky nasst pkipotntu
Uajt Tak nňm bylo w chrúmě Eskurialském9 jáa
koUsi Uctiwostl nlozowúno oratorinm we kterém
krňl Filip U mssi sw pťttomen bbwal; nalezú
se tňm také ǧesstč fedadlo, psacl stůl a mnohé
jiné Udcci, jichžto křňl ten za žiwota fwého
Užlwal

T Wp ťeditel Barchan žawedl núe ta!é do
kUihowny, jejižto strop ozdobm jest wbtcčnbmi
maldami na obmltce Bohlchuw m množskwt
knih tam se nachňzejtclch, zpomenul jscm si na
slowa fw Nngdstina 1cUždl: Pimoo sirum
UUiUš 1idriee (bojtm sr. muže, kteňj jednu kUihn
četl) Zdali pak by sr fwětec tento byl take
búl mužes kterýby wsscchay tyto knchy byl pťe:
četl? Jak bohatň jest kUihowna tato jšž z todo
soUdčU lzr, že xnú 216 mifútů (knib mrssnbch),
ozdoďemjch welmi krúsnhmi krcďbami po krajtch
(dignetteď)
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Brossli jsme takč krúlowsté pokojc, lteré w
prawdě B krúlowskoU núdhernostt Uspoťúdúlm jsou.
We mnobých súlech nachňzejt se obrazárny„ wc
kterbchž wýborné obrazy dle pťedmětů srstaweUU
jsoU. Tak se nachúzejt k. p. w jednom súle jen
samě bitewnč obrazy; w druhěm obrazy loweckč,
w tťettm obrazy pkedstaijtct sspanělské bry,
pňtkh š býky,. taUce a rozličné núrodnt slawnosti.
Milowntk zobrazú mělby zde dosti pťtlržitostř,
festu„ďowatiu slowňtne maltťské sskoly.

Duchownt seminúře w EsknrialU fe nachňu
zrjsct, wydržUje krňlownae na swé úttath. Semio
nňť tento čttň ::0 chowanců a 10 profesorů;
na čtyry žňky pktpadň tedy wždy jeden Učitcl.
Seminaristňm poskthje sa!uwyUčowúnt w liboo
mudrctwl, w pťtrodopifu, w lUčbě, w pťlro:
doskUmU a wefwčdňch bohosloweckčjch. Chowanci
seminňťe tohoto nost oblek kněžský, konajt kaž:
dodenUč ossiinm čili hodiňky dUchownt a .ob:
cujt mfsi swaté ; wden swútcčnt zp.twňwajtslawUč
hodinky š mnichy Hieronymitskými. t xx„qmj

xxxDbčerstwiwsse se w jednom hostinci městeěka
EsknrialU obťdexu, ekterý pťtliš dobrý .nebyl, jejž
jfme wssak dobťe zaplatiti mnseli, wydali jsme
se ona zpútečnt cestU do Madridn. Wečer zbyl
wklmi k„rúsnb,an dennt depcanobhlo již ptcstalo;

ochňce Užitřx čelstwého nwszchU„ prochúzealiǧ jf:me
ft šew Mnďridě dna weťejné, husiým stromoťadtm
obsazmč prochňzce, již lnazýnmjt Brado. Tam,jezu
dili w lesklýchkočňrechbohatt sspančlsstt Grandowč, a
zdňlo sc núm, jakoby fe zde bylo shromúždilo wssecko,
co Madrid mú bohatého a núdberného. Když jsme se
na toto pyssné jezděni sspančlskýchboháčňw dlwali,
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nadhodil wp. Yleťandcr Bodrt otúztU: Kdo wt,
jsouali tito bohúči tak sstastni, jak se býtizdajt?
Mnozt z Uich wedoU zahalčiwú,nealžitečnh žiwot,
Uadělajl fobě při wssem bobatstwt Ucmalých stau
rostt, Ukrúdajt Búmx Bobu den a Ukracuit a
ztrpčth sobč žiwot. Můj otec pu prawil Bodct
dňle uu fprostý to sedlúk we wacarsku měl 6
synů a 2 dcery. Dům jeho skňl osamčlý na hoťe,
kolem něho byly patklct k nčmn polnosti, a celb
siatek tento obrochn byl bUstbmi na způsob pod:
kowd sňzenýmielesy. W den UedčlUt a swútečnl
chodtwali jsme e hory dolů do furntho kostela ke
službňm Božlm, erčdoUce ani, jak město wdc
padň; netoUžilit jsme po marnostech a rado:
wankúch toboto fwčta; nawrňtiwssr seldo domu
otcowského, žili jfme!u po celý týdr!t jako prawt
poUstewUtci. W práci a w modlitbť trňwili jfmc
čao a dny swč jsoUce pki tom weseli ar spokoa
jeni. Tak Uňmwyprawowal wp. Bodel a my jsmr
se zcela srowpnňwali ď nňhledmt,jcho, žcbohatstwt
člowčka w prawdč sskastným Uečint, a že ne:
zřtdka sstastnčjsstm bť;wú člowťk chUdb, kterb
Ucznaje marné a hřkssnč radosti tohoto swčtq,
žije w bázni Božižx konaje prňce a powinnoski
powolánt swého. Swatost žiwota jest kwttko,
ktcrč lčpe rosir w údolt chudoby a sprostnosti,
Uežli na hoťe bohatstwt a szcssenčho rodU. Bou x
hňěům hrozil Bňn Jcžtš slowy: „Bčda wňm
dohatým !ee ale chudé wyhlňsil za bladosiawenč,
kka: „Blahoslawetli chUdt!“

Swčl th 8 pompoUswojt
DrUhdy w rumy padne;
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Jen kďo w Bobu stojt,
Wěčné wěky zmladne. (Snssil.)

Jefstkd jeden deu sttúwili jsme w Madridě,
jesstonúm bylo pťiprawy k odjesz činiti. Hlawnt
ftarost jfme mčli o to, 9 jakoU pťtlcžitostt dňle
freudostancme. Bonťwadž želcznú drňbaz Madridu
do WalladolidU wedoUct jesstě ďobotowena nec
byla, a my prňwč tUto cestU komti jsme chtěli,
Uezbylo núm nic jiného, Uež abychom opkt ponu
žili diligcnce. S brůon a strachcm jsem pkedu
wtdal wsselikú trúpcnt, ktcrú nňm w této mUa
čtmk pťestúti bUde a kosti w údech mbch se již
Uapťed skrachowald, že pokoje mtti UebUdoU.
Zaopatťiwssc sobč tedy mtsta w diligenci, toUlali
jsme sc fenwram po Madridě prohlčdajlcr si
znmnenitostiz jeýo. .Wkročilt jsme také do dudowu
kupcr, jenž hUdcďné skladby prodúwú; chtčlt jsem
sobč tam koUpitiUštubut Macoree, ktrrňžto skladba
mi co znamenité a whbornč dllo wychwúlcna byla.
TU jsem wkdkl,že kupci, jenž w Madridč bndebné
skladďy prodúwajl,. weďou takě obchoda hudclmhni
nústroji: nrbot!upec Un mčl Ua prodcjxuč xklawlr“yz
housir, klarinety, trompety erkjinéunňstrojr. Btadat
mUtor, hUdebnt tato skladba pro pět zpčwáckhchhlasů
ď prňwodem warhcm, jesi od jjisiého Wclasqueza
slože!a a krňlownť Zfábšelle wčnowúna; i tato
siladba patťt k onomúdmbU lchkowúžnhchu we:
sellpch hUdcbntch skladeb, kterč bohnžrl w kosteltch
sspanťlských a italských prowozowňny bl;wajt.
Problédmlw partitUrU toboto „Zmdgt mgteree,
Uenatezl jsem w dtle lom žúdnťhozaltbent a protož
jscm ho takč nekoupil, a to ttm wčnk, an ceUa
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od kupce žúdallů (9 zl. stť.) pťtliš wysokú bUla.
KoUpil jsem ale jiUoU hlldebnt skladbu „Ueš
áče Mo.rišee (mťstc Ularianskb) ú) a sice ponze
proto, bych milowntkům pl:esně lostr!ni bUdby
Ukúzati mobl, jak lrhkowúžnoll bndbu Spančlowč
wc chrúmech swť;chxmajt.

JdoUce k pmězomčncowi B., na kteďékjo
jsme lu wUzdwižrnt penčz odporUčný list měli,
potkali jsme w jché nlici muže ažem!, jejichžto
zewnčjsst twúťnost nassi pozornost na sc ob:úu
tila. Qba byli welmi sspatnť oblečeni a
wypadali welmt wyhladowčlt, a pťroe sr zdúko,
že z lepfftho a wznesseného „rodn pochúzejt. Byko
Uúm wyprawowúno, že osoby tytoajfoU bratr a
sestra a že dopUstiwsse se spolU welikého. hřlch,
nyni dobrowolnk weťcjnč pokňnt MǦNespúwajt
po celh čaš swého pokánt, pod ňkecho“ux.!a emžen
brajtce almužnn jsoU spdkojent š..ttxn,d cnjim od
jjnbch z milosrdenstwt Udčlem býwň. Nikdo si
zdnich ncsmt posmčchu rropiti ancb jim nčjaa
kým spůsobemx. Uj!ltži.tir;x xsiojlt .pod. zwlň tni
ochranon. jpoťicir. Ze: cobo xmpswttú,nx že lmxx!. n:

nťlskn .Uachňzejt se nž podncš alida!,xktekt.zax fhúo
chanč wcliké hktchduxčwekrjnč:pokúnt čintd ačdoliw
toho ctr!ew fw. již nenklňdň. Pťed časy býwal
obhčcj, že hřtssntci, s!.jenž. wcřejnš zbřrssťli, tpkč
weťejnk za dl;ťlchy pukňntč.činiti muskli, a.„pnxto,
také wckr1ntuzkajichlci.sinli,u (pUdďcúx poenjdw?x
teď). Spúchal:li k. p. nčkdoxw:aždU, mUset.xepo
20 let Urb ixxpo cclh žiwotxswůj w.eťejnk po:

e) chl to hudebni skladba pro tťi lxlaswaprowarhand, klrrů se
zpiwú pťi méjowč marianské pobožnostie
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kúnt činiti; krúdež trestňwala se pokňnlm jcdnoho
rokU; cizološstwt pokutowalo se pokňntm drftti:
lethm; pokúUlm sedmilelým pak trcstúna bržwala
kkiwú pktsaha; totéž pokňnt Uklúdalo fc i zu
smilstwld Kdo jedUoU w kostele sseptal aneb nra
flUšně se chowal, musck sc po 10 dUt pki chlebš
a pťi wodč postiti; kdo !odiěům swťxm kťide
Uččnilaneb je bil, mUsel po Z roky ano i po 7 let
weťcjnémn pokúnt se podrobiti. Kdo swou wtrU
znpťel a pak opčt do ctrkwe se anrútil, musel
po desct lct neb i po crlý žiwot fwůj pokúnt
činiti.

Nawssttwili jsmc i c.kdrakouskčbowyslancc,
jtmž bhl p. hrabě Kridelli. B.štňwornýjmu.ž tento,xjenž
co horliwb katoltk zUúm bhl a jenž m Mndridč
wsseobecnéúcty a lňskd požtwal zemkel r. 1868
co wyslanec w Řtmě Byltť tum poslňn od miu
Uistra Bcustn, aby lichhm libcralism:m nakažmé
a ctrkwi katolickč nepklzniwé Bjčakrmskoušr stolict
papržsko:x smtkil; alc jako mnohý jinb nemohl
ani on úlobn swoji wykolmti. Bůb bo powolol
dktwe ze swěta a oswobodil jej bčbem ttm od
Urpťtjrmnč a mařnč prňce, která sr mu byla za
úlobu dostalae U palňce braběte Kridelliho w
Madridč potkal Francesio Kardona swčho pkto
tele a kdysi spolnstudnjtctho Don leonina
Pona. Jal radostné to shledčmt pro Uu:že tyto!
jedcn druhébo dloubo již newiděli, ani jeden o drU:
hém newčděli,ahle! zdew Madridť sstastnou nňu
bodou sc shledali. PoU, doktor prúw a bobosšowi,
jcst adwokútem w Madridť. NalcznoUti we Spa:
UčlskU adwokňta, jenž jest Uejen doktorem prúw
nýbrž i bohoslowt uu nrnt nic nrobyčejnébo.

a:
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Byloby žúdoucno, aby také adwokúti w jiných
zemich UrjeU patagrafy knib trcstntch zúkonů
znalč, Ubbrž takč wčtsst znúmost mrawowčdy mčli;
pak by zajisté mUobú pťe fprawedliwťjsstho rozhod:
Uutt dossla.

Na wcčcr okolo ssesté hoďřm; odjoli jswe
Z Madridue Tčžkč núm bhlo loučent š wp. FraU:
ceskcmKardonou a ď wp. Alešandrem Bodetcm.
OUomU obžlwňsstnč mufeli jsme býti powděčnými
za welikč slUžby, lj!tex:é núm byl co tlnmdčntk
Ua daleké restč z Barcelolw až doé MadridU
proukúzal. Když Kardona naposledy rUkU moU
tisknul, polilyl jebo i mne flzy, ktcré byld ttm
hoťčejsst, aU jsme fes wsstliké nadějez žche ťdy
jcsstě Ua tomto swětč flplcdúmoe,jw;dňtiumuseli.
Kardona anrútil fe pkešAlikantedo Barcelony.
Kdykoliw si zpomem: na Španělsko, zpomtnňm
i na hodnčho kněše toboto, a posilňm mU poe
každé w dUchUpozdrawent:

Bozdrawt tč každb Ulrúček
Wětrem k tobč jsa zahnún
Božalnje každý ptúčeť ,
Mnon tobč jsa zasiúU. (Šir.)
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WU.

ijch ; Mudrid:r. Zan Edidrien. Znila.úťdršm
datrdrňlný. :rňtdý jiwotopiň sm. Wrrcstc. Bauaxo
dnlid a Znamcnřtosti jrho. eRcdinčl ťlcl eňampo.

tňr:ntčl la Birdra. eňrůlowsdý poUstcwnib.

Tčžkh wůz Uúš, kU lterému .wždy tťi daneb
n. čryry púry koňů aneb mezkůw zapťaženo bylo,

jcl po celou Uoc š w.elikou rychlostt a wczl Uúď
pkeď born zwaUé Sierra uxGUadcn:cmm.Rckno Uúu
sledného dUe dorazřlš jsme okolo sicsté hodin do
wchice SaU Cbidriemx. Bosntdawsse taňt jeli
jsme dúle do města Ndily, kdežto jfme se uw
hostincř U sw. Josefa Ubytowolč. Toto asi 12.000
obywatelůw čltajlct město mň krňsné položent ;
bbwalot druhdy shtomúždisstťm staro:kastilských
sslechticňw, jenž r. 1465 krňle xJiUdťicha MA.
sesadili a jeho bratra .leoUsa za krúlelLeonského
a Kastilskél;o wywolilt. Měsio ležict U.xpaty hory
GUadaramy a Ua kecc Ndaje, dUtúUmoho wěžt,
kostelů a klúsiterů a ctt co swčho patrona sw.
Sekunda. ZnameUitosti dosslo město toto obzwlússtě
swatou Terrsil, která sc w Uťm.dne 25. břera
15.18 narodila. O swčticitéto promlthme dúle
poUčkUd obsslrUěji. Wrwnt nůwsstčwU wěUowali
jsme chrúmu katedrúlnčmU. Cbrňm tento, 123
kroků dlonbý a 41 kroků ssřroký, staweU jesi we

47?
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slohu gotickčm a okna jebo ozdobena jsoU wýu
bornbmi malbami. SloUpy a zdi Uejsou na bllo
ltčemx jak bohUžcl U mnohk)ch gotickbch chrúmň
widtwúme. Prúwč byla wystawena welebná
Swútost, pked kteron jsme klekli a núbožUoU
modlith wykonali. Widěli jsmc takč wůz, na
kterěm welebnú Swútost pki slawnbch průwodech
wozrna býwú. Wůz teU jcft welmi skmoftmýsU
stťtbrem bobatč ozdobený. Stčny kůrU chrňmo:
wčho okrňsileny xjsoU wýbornon wypUkloU praci
z kamene, pkcdstaijlcl žiwot dWúna nasicbo
Ježtsse Krista. Chtčli jsme se takč podtwati do
kostrla whsiaweného na onom mtstč, kde stúwal
rodnt dům fw. Teresié;x alr ncbylo tU nikoho,
jenž by Uúm ho:byl otewčel. Poklúdali jsme fr
za sssastně, že Uúm alespoň popťúno bylo spatťiti
mtsto, kde welká tato swětice Božt se narodila.

Sw. Teresia lbylc: Uejmladsst zc tkt dcer
Alfonsa Sancheza z Cepcde a jeho manželky
Blažcny (Beatňš) z NhUmade: Bobabojnt rodi:
čowč staralč fe, aby dceřy: swé kťestansky wychoa.
wali. Qtec leolwu pťedčltúwal rodinč swě kažu
dodrnnř žiwocopiď Uějakěhoswatčbo. Malú Teresia
nasloUchala B welikhm zaltbenlm a častokrúte
wzala knihUda četla dúle. szwlňsstně ji dojtmal
žiwotopiď swatťgch Umčentkňp Čtonc žiwotopifh
tyto zwolala nejednou: Kéž bych i jú mohla prd
Jcžtsse Krista nmťlti! Jednoho dUe se wzdúlila
z domU otcowského š úmyslem, žc fe odebéťe k
newěťtctm, aby U nich mUčcUické smrti dosska.
J wydala se skUtečně již na cestn, Ua ktrrčž ji
wssak potkal jedrU ze pťlbuznhch jejtch, který jč
zawrdl nazpčt do domU otcowského. Teresia pťio
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pomtnúwala sobě často poslcdnt wěci a ktkúwala:
Jok? na wžd!), Ua wždy bUch měla od Boha od,
loučena byti! Na wšky w pekle hoťcň! Kdož
ntůže snčstč nchsslénkxx tUto! WidoUc, že jt nelzc
Umřtti smrtt mUčenictoU, chtěla alčspoň co
poustrwnice žtti. Zbotowila si tedy w zadraďě
otcc swébo z ratolestt stromowi;ch malou chyžku
aneb celu, do které se častokrútr odebrala, uby
tam š wčtsst pobožnostt rozjimati a modlitbh
swč konati wala. Byly to owsseúl jen dčtinskč
hračky; ale i tyto dokazowaly, po čcm toUžilo
srdce mladč Teresic.ll)

Tercsia toužila wždy wtce po konánt wsse:
likých ctUostt. Nwssak smrt milě jejt matky,
kterou ztratila we stúťt dmanúctč let, zadržela
takťka rychlť; bčh jetha cesiěctnosti.Terrsia ztrau
tila chUt ke čtent núbožných kUihxa čttúwala
knihy, z Uichžto jen Ularnostem toboto swťta se
pťiUčowala. Dktwe bbwala borliwú w modlitbě,
prostú a jednoduchú wc swbch způsobech a mra:
wcch, a ble! UyUt se stula wlažnoU we službť
Božt, oddala fe Uúdbeonsti a pbsse a toužila
jen po hťtssnbch radostech tohoto fwčtaj Bdla by
snad docela sc zkazila, kdyby uji bdl otec jejt,
znamenajc Ua Utx welikoull promčUU, nebyl dalx
ku wychowúnt do klúsitera panenllřúdu sw. NUgU:
stinad W tomto klússteťe ztrúwila Tcresia pňl
druběho roku a pťiznala sr, že tam opčt na
cestU ctnostř pťiwedena byla.x Doďrh pťstlad,

e)Z robo poznati lze, jak prospťssnč jcst čtsti žřwotopisd swaa
rých. Blaze rodine, we které tenro obyčej zalreden jesrl Na:
opak jest čcent ssputnbch knih wklmi ss!odliwč a nebqpcknč,
o čcmž se ibncd ze žiwola Tcrrsie pťeswčdčtme.
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ktcrú Ua swčx wychowatrlkyni widťla, a wťxbomé
wychowúnt, kterč od nl obdržela, pťiwedly Tercsii
kpozUúnt welikčho Uebezpečenstwi, w němž dusse jejt
se Uachňzrla. UčiUila tch pkcdfewzets, že se oďťeknc
fwěta a žc wstoupi do klússtera. TomUto pkedfea
wzett skUtečnč takč dosiúla; wstoUpilat do ťúdn
Kurmelitanek axsice do klússtrra „wtčleni Púnč“
(inc:mxnntion) w Noilee) a pťijala w Učm
odčw ťebolUt dUe 2. now. 1536 w 21. rokU
stúťt swčho. Qd onoho okamžrnt auo prawila sw.
Trresia později uoo w Uěmž jfrm se Bohu w
ťlússteťr odcwzdala, okUsila jsem, jak mocně Bůh
podpornje čldwčka, jenž sobě Uúsilt čiUt, aby wc
slUžbč Božt setrwati mobl. Tuto pťipomtslka
působt tak mocnč Ua dUcha měbo, že Uent nic
tak tč?žllkčho,ocožbnch we slUžbě Božtx.nčiniti se
zpččowula. Kdybych mčla Učkomn radU dútř, ťrtlcl
bycl;uUm7 aby každý dobrý stUtek, ku kterčmU jej
Bůb ernitk powszzUje, ibned wykonal, neobúx
wnjo fc„ žcby ho whkmati nrmob! Nebot jestliže
uúď l dobrčmu sku:ku wsz;Ujr lúska keBohn,
šajistér sc nám skutrk trn podaťi; wždyť tomU,
jwž Boba milUje, UrUt nic nemožného.“

Cim wtce Tercsia prosptwalu we zbožnosti,
ttm wtcrenpoznúwala swč wlastnt nedokonalostixa
chyhd; b,prrolo se stúwala wždy pokornčjssl a w
nsodlitbúch horliwčjssk. Nepkesiňwala wssaxkUa pou
zxnňnt chnbswojich, nýbrž snnžila sr takě wssemožnč,
chnbhe:yta nasi:awňi; zaplraxlu sc při kuždčpki:
ležitosti a hledčla wssemožnč, aby pked Bobem,
qaruozuuouo

Usk)ešerdšmpamútný :t!éss:er Uachúžt se pťrd jednon brauon wm.c„
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kU ktcršmn nic ncčistébo pťijiti ncmůže, wždw
čistťpa swatý žiwot wedla. cht spolnsestry w
klússtrťe ďiwily fe nemúlo welikěmU profpčchn,
ktrrý Teresia we wssech ctnostech činila; famy
wfsak nrměln dosii szžilosti, a Urdostúwnlo se
jim npťtmnč wňle, oby ji w tom núsledowaly;
nebot klňsster, w nťmž fw. Tcresia žřla, patťil
k oněm kebolnbm domům, w nichžto se wtcr po:
bodlnosti swťtské nalczú nežli wc swětč faměm.
Teresia pťúla sobš tonžebně, aby jcjt fpolUsestry
žiwot rswůj naprawily a swatě dlc pťedpisů
řcboly fwč obcowaly. J chtčla w tomto klússteťr
reformn zawěsii, eož fe jt alc Ucpodakilo, pon,ě:
wadž se tomuto úmyslU jejtmn osiatUt festrU na
odpor stawily. Tmsia mnsel)a proto dsnňsseti
Unwbú pronásiedowňnt a nmohé úkory, uuž fc jt
koncčnš r. 1563 podaťilo, že mobla založiti w
Adile nowb kťússter,jejž Uazwala klúfsterem „U fw.
Josesaeex.ssW atomto klúfsteke zawedla pak ťebolan
karmelitariskoUw:jejt půwodni pťisnosti. Horliwú
nwdlitba ua Ustawičnč se zaptrúlň, tot bylo zňr
lladem wbnowené pktsnč ťeholy, kteronž i sami
Karmelitáné později pťijali. Sw. Jan „zxjKťiže“
(ůe ořUm) bylemezi ťcholntky„ťúdU toho pertm,
jenžš oblek aňrbolU pťtsnbch karmelitúnů Ua fe wzal.
thladx: jdho„Uúslrdowali napotou! imnozt jint
ťebnluúici jťaidxu?chrmellner.aTitn: pktsnt Karmelitě
nazýwali sr.e„bosňci!,x(áiďoajoešti).ll)
jz:,rfBčkoliw fw: Teresia dle tťla slabň, útlúť„a

odu Uxskawičušho. postu ea znptrúnt ssebcsamé zmou

x exj:nyǧ . “ . e ,.

xš)dW emtch rutouslých majt pk„csnčŽxamelitánč násseeryll w
řčnxc, we šthrsrčnssoradci a jindel xs “
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ťena byla, konala přecc obtlžnč powinnosti sw.
ťeholy wždy š horliwostt a szžilostt k wlťr Ueu
podolmonj Hrflcm jejtm bbwalo: Pane! bUď
trpěti, aneb Umktti! Swětice tato dokončila
swatý žiwot fwňj w klússteťr Nlba de Tormcš
(o kterěm pozdčji mluwiti bndeme) dUe4. oktobra
r. 1582 we stúkť 67 le!l:d

Starb a krúsný jest w ečldile chrúm sw.
mučrnikňw Wiucčncia, Sabind a Cbristety, jenž
w městč tomto pro wsrU w JežřsseKrisia mnčeni
byli; chrú:n tento podobú fe chrňmu sw.Rmbrože
w Milanť. u.auR. 1454 zemťel w Ndile biskup
Alfonš Tostal, Uurž to wč rosicchawťdúch tak
zběblb, že mu:llna hrobUt ťúmen tcnto krátký ale
wrdlntiuwýznamttý Uúpiš wdrdti dali: slio ďl:uu
por ďšt Uxuxliůif qui Zoidijčd ájše:Urjt onwš
(zďe jcst mnž podiwuhodný, ktcrý wsse, ca wčdčti
lze, wyskoUmal). . Powúžtme:lis že thto Utuž
dosseljen siúťt 10let,že“jeho wýklad plsma “sw.
již 26 welkých dtlů (in folio) oobnússt a žc co
biskUp i o swon diocčfU welikc sturosti měl
budeme cUoci pouěkUd posonditi, jak wclmi pila
ným bbti mUsel .

W San Ebidricmt Ualezli jsme k neo
Utalé tadosti swč opčt želržnoU drahn, Ua ktrrč
jsme jclř!dú Walladolidn. Klájiua,x ttcroU jsmc
rychlr prolétlk, jesk :ownú ax xnekrňsnú; jenom
semotam widěti malč lesy oe stromy, lterč
sosmj piniowč (pilruň pinešz Přnienbanm) slujtj
Sosna piniowň patťt k boroldťctm nneď kr“dklwl
jehličnčmu a wypadú z dulrka jako rozwinUtý
desstntk aneb jako welikňnskú douba. We woze
seděli š Uňmi takč pňn š pant, jenž sejbrzo co
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dobkl a pobostinnl Španělowč oswědčili. Majlce
š seboU w pocestltých tlUmoclch chlčb, maso, owoce
a wlno, podúwali nňm ze wssebo: ano pnnt
Uabtdm:la mněi swůj wějtk, abdch se jtm, poněkUd
ochlndil, poněwadžweliké parno bylo. Dělowal jsem
jtza toso Uabtdnnti mchtčl jsem radčxji, co prawh
syn Ndamůw, w potu twúki swéUe:li pracowati,
tedy pťecc aspoň wc wozc jeti JedoUce wedle
stanice Duchxskc widěli jsme dloUbý ťctčzowb
most, wedouct pťrš ssiroloU ťekn Duero Špančl
a Šančlkynč Upozornili Uúš ibned Ua tento
most jakoby núm byli chtěli Ukúzati, žc Špau
nklsko mú takc ťetězowé mostd Pro nňš ale
jenž jsmc byli Ua cestúch swých mnobem ďelfsi
a wyšsit ketězowé mosty widěčř,mbyl most tento
roš neobyčejneboa.

MčxstoWalladolid, čttajtct asi 20u30.00c!
obywatelů, rozprosttrú sc na welikč a úrodné
rowinč, kteroUž tekou ťeky PisUerga a Engera.
Nejtcpssi hostřnec we Wasladolidn jest ťxšch ůš
kariď.xx Ulicc jsoU sitroké, rowné. ale .mrtwé,
jessto welikú čúst domů rUmem ležt. qu tobo
časU, co krúlowé sspanělsstl a kastilsstt Madrřd
sobč za sidelUt lmčstoax.swdwolili uuo což se stalo
pod Filipem U. u od,tobo časueprawtm, tlcsl
Wallaďolid tak, že nylštomú sonna pútý dtl fwých
nčkďťjsstchobywatelů. Sestnúcr bran, 15 kameno
núchx mostů a pozňstatd; krúsnbch stamcmtd pkipon
mlnajt posUd býwaloU znamcnitost :nťsta tobolo.
Nlc Učco mň Walladolid, čim sc pked jinbmi
mčsty bonositiť můžr, a to jfou dwč welikň náa
p!ěstt: oj ošmpo šxrewůo (wclké pole) a plowň
uxňž,or (welikč Uúmčsti)e Na prwnlm z Uich,
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nrjwětsslm to snad núměstt w Ewropě, nacházt
sr 15 kostelů; na drnhém jest slonpoťadt (ooloo
naáš) pozůstúwajlct ze 400 sloupů a piltků.
Meši chrámy toboto města, kterě za času Řtma:
nůw Uňljiďa()jlč:tum (údolt olejowě) a pozdčji
takč 1)inrine flulo, zanlmú plwnt mtsto chrúm
sw. Pawla. Cbrúm tento mystawen jest wr slohu
gotickém a má mrwbo wýbortchch obrazů apract
ťežbúťstých.Chrňm katedrúlUl„ jehož stawa krúl
Filip U. započal, jcst sotwa do polowicr dohor
towen. R. 1322 držún byl we Walladolidč snťm
ctrkewnt, jcmuž co legat skolicc opofstolské pťed:
sedal Wilém, bťsknp Sabinský. Na bťth ťrkn
PisUergy Uacházi xfc krúfnú a Utčssenú prochúzka,
jižto Špcmčlowč Uazýwajt Espolon; jestit ozdo:
bena stromoťadtm zr stromů jilmowť)ch. R. 1506
zemťel we Walladolidč swětozUúmý KolUmbuš,
jerlž, jak známo, objewil Nmeriku.

W Uadzmťnčnčm chrúmě sw. Bawla, jenž
dml;dyl Uáležrl ťúďU dominitanskčmu, Uachúzt se
hlawa blahoslaweného dominikúna FraUtifska Fera
dinaUda de Kapillaš, kteth w tomto klňssteťcco
mltichžil a pozdšjimdne 15. lednar. 1648no
co misionúť nš Ctltč pro wtrU w Ježlsie Kňsta
Umučen bylřl Cteme o Uěm, že umkel ď welikou
weselostt aradostt, tak že seipobané smřti jrďo
diwili. uu R.x 1624 zemkel we Walladolidč
slowútný Jeznita aLudwtk z Ponte, mUž to w
prawdč swatý; sepsal. mnoho knihz které i do
linbch ťečt pkcložcny byly: Jcbo rozjtmúnt, jakož
řxsepsanéd od něho. knihy o knězskě a btskupstě
důstojnosti (ůU ouoerůoešš otdúox l,epiďoopm)
pkrložil Jezuita Petr Fromage do ťeči arabské.
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Wr Walladolidě Uarodil se r. 1526 sloc
wútný Mfonš RodrigUez, knčz řúdU jesxlitskčho
a jeden z prwnlch společnikůw sw. Jgnúce z
Lodoly. Býwal Učitelem boboslowt, a později se
stul rektorem koleje MomexŘeyqskč w Gax
licii, krajinť to zemč sspanělstč, a zemťrl dUc
21. února 1616. Byltč mUžnad msm ctnostný,
který welmi dobťe znal srdce lidské. ru Sepsal
wýborné asketickč dtlo pod Uá;wem: „Uwcdent
kU kťrskatlské dokonalosti“, ktcrč do mnohých kečt
pkeloženo bylo.

Za časU sw. Teresic žila wc Walladolidč
blahoslawcnúpanna Blažena (Bratriš) Qngrzowa,
jedna to zprwntch panen, jenž obnowcnoU pťlsnoU
ťrbolU karmrlitanskoU pťijaly.

Nčkolik Util od Wallodolidu k jibU ležt
mčsto Medina del Kampo, do ktcrého jsme na
swé dúlsst cestč do Salamanky pťijeli O tomto
mťstť ťtkajt Špemělowě že nc:nú ani nebe an
zcmi poněwadž obyčchč mrakem zadalrno bťpwú
a pro časté prssent ta!ťka w blatť wisi. Qkolt
mšsta tohoto: jest ncpčkné a Urmú mnobo stromů.
Po dwče hodilm cestd jcli jsme we.wodť a w
ptskU; i domntwal jsem sc již, že diligence nasse
dúlr fc. Uedostanc. !Nrdina del Kampo sklúdú je
ze don rč“ústt, z wrchntbo totiž a z dolnibo
města; mensst čúsk stojt na uťkope:i a wčtsst w
údoli. W tomto jsme spatkili dům, jenž drUhdy, jnk
posud widčti, wcťikostťaxkrúsoUwynikal ; xdům ten jest
rodisstťm Mfonsa 7., králc NragoUskéboa Nmpolo
skébo(r. 1394) n Uůstnpccjeho Jana U. (r. 1397).
Mčsto Medina drl Kampo jest také rodisstěm
dwon proflnlých Jezuitůw, Jofefa Akosty(xjx1600)
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a Řebokc Walcncia (1.1603). Quen wstoupil ď
4 bratry swými do ťúdu Jrzuitůw a působil po
17 lct co borliwb misionúk Uzúpadntch JndiaUůw
w PerU. Walencia byl wýborUým boboslowccm
a wyučowal také Ua wysokých sfkolúch w JU
qolstadtc w Bawořlch: paprž Klement 7isslll.,
Uznaw jeho welké zúslUby, powolal ho do Řlma
Nkosta a Walencia srpsali Ulnohčwňborné knihy
chaleko od Medimž dcl Kampo ležtmťsto Kanta
la Piedra, u kterého se zaftawiti a čcenúťům
něco zajlmawédo z dějrpisarwdprawowati thlmd

W letech144101444 bojowalWladislaw,
krúl polský a xuberský, w Srdskn a Ua pomezt
Macedonstčm sstostnť proti Qsmanům (Turkům).
Nmurath sld, hlawnt wůdce wojska tureckého,
wynaložil wssecku stlU fwou, aby posiupowúnl
wojsta kťeskanského zamezil. Nechtkje o wssechUo
pťijtti, musel od Wladislawa š welikými občtmi
mtr whkoupiti, ktrrb z oťwu ftran nax deset let
swatť zarnčm byl. Wladisiaw Ule!derffil slowo
swé a započal znowU wúlťiti. Dklamanř„AmUrath
tňhl ď wojskem proti uUťmnz a dne 10. listou
padu 1444 sirl;la se mezi Uimi.U Warny, nedai
leťo černčho moťc, krwawň bitwa, we kteréxmm
jak se wyprawujc euu i krúl Wladislaw 8 welie
!ým mUožstwtm wojska fwěbo padť: ancř prb
ukali králi Wladřslawowi xblawu a Uosili jixco
wttťznt pamútkU w mčstčé.uTak a podobnč wyo
prawujl dějcpiscowě konec msstastUého krúlee Wlau
dislnwa; ale zccla jisté ,zpráwh usutom nemúme.
Kčúle toho Uapotom již nikdo eridět; alá
dokúzúno nent skUtcčUťwllWladislaw w bitwč tř
zabynnl l
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Dwaadwxacet let po této bitwč (r. 1466)
clstowali čcsitt ryttkowé Lew z Rožmitúla a z
Bjatny, Jan Kolowrat Burion Šwamberg,
Frodnar, Boťita Wětipeskť),Šassko, Drzlnw a
Wratislaw po ŠpančlskU a pťijeli take do město
Kanta la Medra. Tom jim bdlo wyprawowúno,
žq žije w horách nedoleko jrdné wesnice poustewntk,
který prb dktwe býwal krúlem. Na dalsst poptúwúnt
dowědťlč se ryttťowě, že ponstewntk ten byl prý
krúlem polským. Wyprawowalo prťj se o Učm,
žr w bitwč š pohany (tak nazňwali anky) za:
hynnl; on žc wsiak toliko z bojisstč zmizel a
zde co núbožný poUstewntk za hťtchy swé poo
kúnt čint.

Lewz Rgžwitúla Uemúlo se diwil, dossedzde
axrwuw stťedU Spnnčlska uu zprúwy okráli, jehož
nesstastnh konec měl Uemalb wliw talé na českoU
zemi. Chtěje se pkeswčdčiti zdali aneb co na
této powěsti jesi prawdiwčho, cesiownl do onč
wesnice, U které se poustewntk zdržowal. thUd
posxlal Uěkolik spolUccstujtclch š drnžinon napťed
do Salamanky a podršel š seboU Frodnara
Jal!a Zehrowskěho, Šasska tlumočntkaajednobo
polského poUtnth Tento poutntk pťidrUžil se we
sspančlských pohraničnhch horúch k uryttkům a
zůstal wždy pťi jejich drUžině, še kteron byl již
cestU padefákc .mil wykonal. Pontntk tcn byl
Uynt Lnu zRožmitúla, jenž ho sobč byl potud
múlo powsiianl,welmi wttún, jesstomUkUwy:
pútrúnt prawdy dopomoci mol;la Wzal jej tedy
š sebou na poUssk, we které se ponstewntk na:
chňzel. Muž, jejž byli we wesnici Uaijli, aby
jim Ukazowal cestU,wyprawowal p. Rožmitúlowř,
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že poustewntk Uúwsstěwy nepťijtmú aže ze swébo
wnsoko lržtcřho botu snadno každébo přtchozsho
Uhlědnomi nxůže, Uačež prb se obyčerč Ukrbwú.
Ryttť najal tedy jinébo wůdce a poslal prwnibo
Uapřed š naťtzcntm, aby poUstewntka pod UějakoU
zúminkoU tak dloUbo zadržcl, ažby ostatnt Ua wrch
se dostali. Když Rožmitúl a soudrUhowé jeho
lesem Ua horU bnli dossli, Uúlezli poUstewUtka,
an prúwť š poslent ontm před chyžkoUstúl, tak
že pňchozlm již whhnouti Uemobl. PoUstewUtk
byl muž welkč postawy; mělt podloUblb, od slUnce
opúleUb obličej, poněkUd wyscdlý noš, čerUé wlasy
a dloUbé ďllč onfU. Jak sc UU prwnt pohled
zdňlo, bUl to kmrt asi 70letl;.lle) j ,

Rožmitúl túzal sc ho prostťedlem tlUmoče
Ulka, jakt;m ťrajanem jest. PoUstrwntk ale on
hUUw otúzce této odwktil: Což profptwú púm:
twčmu, wčdčti, we které zcmi jsem fe Uarodil?
Mczi ttm dtwal se polský poutnik š welikbm
úžasem na poustewntkaxa sseptal p. Rožmitálowi
do ucha: „Hleďtc jcj pohnouti, abn wům Ukúzal
Uoby; múoli na každě Uoze ssest prstů, múme
pled seboU nessťastnéhokrúle polstcďo.“ Lew prosil
poUstewUtka, aby stťewtce zzul, což ale tento Učiniti
se zdrúbal; když wssak konečuě keusUažrchm proše
bňm pťece swolil, shledalo se, že mú Ua koždé
Uoze uo ssest prstů. Polský pontntka nemoba sc
Udržcti, padl k nohoum poUstewnikowbm, ltbal jc

ex .skrňlWladislnw, jcnž 1uthobra 1123 senarodll, byl by tchdáž
kdybdbdl skutrčnčjcsstčžťl.čttal 13 leta. the wsiak,zeftarosixmle
trapenim, posiem. žalostč, púsmrma tUbým jiworgm a jinýmt
ololnoflmi člowčk dťiwe sestarúe Bodiwno jest, zepoustewnil
ten mčl wlasy černč a wousu dtlč.
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a zwolal: NUo, ty jsi to! Tyt jsi Uesstastný
pún a krúl můj! ktert; od TUrkůw pťemožen byl !ee
Diwtm se uo odwětil poustewntk uu že pťede
mno:: na kolena padňš a Uohy mč ltbúš, wida
pťece, žc mi takowň úcta UepťtslUssl. Jút jsem
toliko hťlssnt; člowčk, ktcrh za hťlchy swě na této
poUssti pokúnt činiti chce a Boha o sllU prosi,
aby w tomto pťedsewzctt setrwati mohl. Slowa
tato pronesl poUstchtk še slzami w očlcha každé
jcho hnntt dokazowalo, žc anitk rozčtlen jest.
Wtce nemluwil, nhbrž wzdúlil se rychle od pťla
chozlch a ořdesselxš plňčem do chyžkU swojt.

e Na zpútcčnt cestč twrďil polskýx poUtUlk, žc
p.ewnč .pťeswčdčcn jrsi, že teUto poUstewUtk Uent

dnikdo jinh, Ucž UesstastnýZrúl leadislaw. ZUalt
prý trňle toho w mladosti swť a wčdčl, že mú
na každč nozr .ssest prstů.eť)

s

1š)Wčz: Dea ddhmčschen Frečherrn Lďw ooU Rožmirar Und
Blatna Dcnkwůrdig!citm UndRciscn. 1. Tbl., S. 2aou245
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)()()(71.

Zčllňmanba a Znamrnilosli jcži. Zlba dc Ccormw.
esndrúni. tsčcona Uoch a dowňťc a o bolňřc.

Niuasrmma. ?ťnga. Zan Zaga di Zompastcum

Z Medin dcl Kampo do Salamanky bylo
núm jcti dewťt hodin. Bylot to brozné cestoo
wú nt 7mtelo bezeskromčholopusté krajině, we které
jsme častokrňte chro dUe!dostcxtckmostů i wc wodč
a w ptskU jetř mnseli. Jako za odmčml po
snessenbch trampotúch nemňlo jsme pťckwapeni
byli krňsným položentm města Salamanky. Město
toto rozprostlrú sr po sirúni hory, u jejtžto
paty teče ťeka Tornn!šo Krúsný to pohled! Do
mčsta wedc mnoho bran, Ulice ale jsoU szstlč;
jestit patrnoss žc Salamcmka byla pked časy
městem o mnoho lidnatějsstm ncžli Uynt jest.
Počrt obywatclů obnússt nyUt asi 14uo15.000.
Nejktňsnčjsst jebo númčstt slUje „Blaza majoree;
núměstt toto mú stejnč stawené, na tťi poschodt
wysokč domy a podél Uich Ua 90 sloUpech odn
počtwajtct podloubt. Na slouplch tčch nachúzejt
se kamenUč poprsUl podobizny krúlůw Kastilo
ských a Leonskych, a mnol;a jinbch znameo
nirých Špančlňw. Kdo widčl rrasUč númestt San
Marko w Benátkúch (Benedig), může sobč snadno
i Uúměstt w Salamance pkedstawiti.
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Následetct Ua to den obdiwowali jsme
;namenitosti mčsta, mezi Uimii prwnt mlsio zae
njlmú chrúm katedrúlnt, jenk zaswěceU jest na
Uebewzetl Banny Marie. Cbrúm tento, jebož
siawba w 16 stolettzapočala a r 1734 dokonu
čena byla, jrst jrden z UejkrúsUějssich chrňmň we
Špančxlskn; mút wzdélt 378 stťrwscň, zsstťt 181e
a w prostkednt lodi jest 130e wUsoknJebo oltúťe,
sakristie a kaply jsoU welnú krňsné a majt mnoho
wbbornl;ch obrazň a pract kezbúťských. Pkedeo
wsstm pozoruk,wdlla jest kapla, wc kterě se schon
wúwajt pozňstatky swatých; tams se Uachúzt list,
který fw. Teresia wlastnt rUkoU psala; kosti sw.
Jana z Křtže, swd MagdaleUy, sw. Ursuly a ji:

uUt;ch swatbch. Na jrdnom oltúki spatkuje fe onen
pamútný sroz kktž, pťed kterým se deltwal
slowútnb sspanělský bojownlk Cid, o němž pozdčji
obsslrnčji mluwiti bUdeme. W tomto chrúmč od:
počtwú také tťlo fw. Tomússe z Willanowy, jehoš
lebka núm w katedrúlntm chrňmě we Walencii
Ukazowúna byta.

Seznňmili jsme sew Salamance š wp. Don
Pedrem Manuelem, knťzem to ťúdu domio
Uikúnskěho a profesorem w jedUom ústšwě. Kněz
teUto mlUwil trochu francoUskh a zawedl núš
laskawč k Uejdůstojnějfstmu pann biskUpowi, jchož
adresu jsem sobč takto napsal: Muďtriďďimo
Br. 1). .šnčmtuoio Zoůrjšo fUďco odiďpo Čš
Bajumčmou (nejoswtcenčjsstpan Nnastasiuš Ro:
drigo YUsto biskup Salamanskb). Pan bisinp
pkijaw núš welmi lafkawě, diwil se nemňlo, že
až z Rakouska, z tak daleka, do Salamanky pťi:
chúztme. Dowolil Uúm, podiwatj se na mnohě

5
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wěci, klerťpch bychom brz jrbo dowolent byli Ue:l
spatťlli. Tak jsnse widčli k. p. bbwaloU jeznltx
skoU koleji, nyUějsst to semiUúk, o jebožto wclio
kosti sobč čtenúkowé bUdoU moci alespoň pončkud
pojem Učiniti, oznúmtm:li jim, že w čaš wúlky
w Uěm 5 ba i 6000 wojúků ubytowúno bý:
walo. Weliké siawrnt jesi také Uniwersita
(wysokč sskoly). Salamanka 7býw:xla wysokčgmi
sskolami swl;mi w celčm Spančlskn proslUlú;
bbwalot tam 14: až 15.000 skudujtctch, kdcžto
jich UyUt jen asi 400 bbwú. Počet profesorůw
aneb učitelůw rozltčmjch pkedmčtů pňčil se na
60870. Wysoké tyto sskoly pozdčji klesly a
pozbnly swč znamenitosti. Mimo tyto wysokš
sskoly jest w Salmnance jesstě mnoho jinbch
wyučowactch ústawů k. p. kolej sml Bartolomťje
a jinče StUdujtct každébo ústawU mtwali pťcd
časy zwlú tnt stejný oblek a byli dle Uúrodnostt
lletoliko pančlowé, Uýbrž také Wlassi, Fran:
coUzowě, Nngličcmč atd. Půwodně byla Uniwrr:
sita tato od krúle leona U(. r. 1239 w
xnčstčPolenci založena; krúl Ferdinand Ul. pťc:
ložil ji wssak r. 1239 do Salamanky. Wyprao
wuje se, xže toto mčsto za časU Řtmanň Sala:
mantica aneb také Elmantica slulo; že od Ha:
nibala w druhě pUUickéwňlce wybojowúno, ale
pro udatnost žen za swobodnč od nťbo prohlňc
sseno bylo. Dne 21. julia 1812 swedcna U
SalamaUky lrwawú bitwa mezi Francouzy a
Nngličany, we které tito Uad oněmi zwttězili:

Mčsto Salamcmka mňže sr boUositi, že mělo
mnoho blahoslawených a swatl;ch, z nichžto zde
Učkteré Uwésti mtnlme. W 11. stolett žila tam
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blaboslaweUú Nbbatifsa, pkedstawčnú klússtera
„swatého Dncha“. Na obrazech fe pťcdstaijc
stojtc š bcrlou w rUce.

R. 1283 zemťela tam bohabojnú panUa
Nnežka z ťúdu fw. Frcmtisska; byla welmi hora
liwú w modlitbč a we slUžbě Božs.

R. 1520 zemťel w Snkamancr bobabojllý
Didakllš, š pktjmtm „z Luga“, laický bratr z ťúdU
sw. Frantisska; ťcholUlk tcnto bnl modlitbš a
rozjtmúnt swatých wťct ta! oddún, že častokrúté
zewnčjsslch smyflů zbawen byti se zdúl

ZUamenitým údcm kúdu dominikúnské o w
klňsstekesw Štčpúna w Salamance byl ehok
de Beretta, mUž to wclmi swatb, kcerý od toho
čnfu, co byl do klússtera wstoUpil, masa nejedl,
chUdobU wždd milowal a welmi pokomhm byl.
Staw sc misionúťcm w Meč:ikU byl wywolcn
za btskUpaw Nowém Karthagu; nechtčl ale tUto
důstojnost přijmoUti; nbbrž nawrútil fe do Špae
nčlska a zcmkel w klússteke w ToledU r 1562

R. 1600 zemkel wSalamance wčrUýfluha
Bánč, úd ťádU sw. Franttsska, Betr z KaroUe;
čte se o něm, že bhl welkbm milownlkem sw.
chUdoby, že Ua ponbém prknč spúwol a wůbec
welmi pktsnb žiwot wedl. Etil welmi swého aUa
děla strúžcc, kterb se mU častokrúte zjewowal.

R. 1631 zemťcla w Salamance Uúbožnú
pauua Anna Maria, š pťtjmtm „od sw. Josefa“,
z ťčldn sw. Klúry. Jejt neobyčejnč ctnosti a zúc
zraky, kterými ji Bůh oslawil, popsal zpowťdntk
jejt JoaUetiU Nino we zwlússtnt kUize, kterú se
we knihowně wyfokých sskol Salamanských na:
chňzt. uu

58
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Škold w SalamaUce mswaly proslUlé
Učitele. WyUčowal na nich takč leonš, rozenb to
žid, ktcrb pkijaw wirU lkestanskoU wstoUpil do
kúďU fw. Frantisska. R. 1494 wydal knibU pod
núzment: „pcwnost wsry“ (fo:etšrššč:e ůe 1u ťoi).
W Salamance wUnčowal takě boboslowt welmi
UčenýDominikún„ Dominik BanUéš, který wyložil
spify sw. Tomússe Nkwinskébo; zemťel r. 1604.

Na tčchto wysokých sskolúch sstUdowali blaa
hoslawenb JaU z Prado, úd ťňdUsw. Frantissta,
ktrrý později horliwbm misionúkem sc stal a co
takowťj w MarokkU r. 1631 na rozkaz ctsaťe
umUčen byl.

K jihoawbchodnt sirnnč oď Salamanky we
wzdňlenosii asi 4 bodilt dležt městečko Nlba dc
Tormeš. J toto mťsto mú jméno swč od ťeky
Tormcš, Ua kteréž ležt a kterň odtUd ke straUč
zúpadnt k Salamance teče a pa! dúle U hranic
Portugalských do welké keky DUera se whléwň.
Krajina mezi Salamankon a MboU de Tormeš
jcst szstlú a lidUprúzdnú. Na celé této cestě
widěti jcnom jrdnU dčdinU. Mnohh čtenúk ďude
se snad túzati, co jfme w Lllbč de Tormeů hlcu
dali. W mčstě tom Uachúzt sc klússter pancn
karmelilňnskýchp w jcbož kostele odpočtwň tčlo
sw. Teresie, jejlžto krútký žiwotopiš jsme fwrchU
podali. Abychom do klňsstera toho pktstUp obu
eoržeti a na jeho znainenitostix podlwati sc xmobli,
bylo nňm potkebt zwlňsstntho dowolent Uejřaůstojj
nějsslho p. biskUpa Salamemského. thž jsme
byli do Nlby de Tormeš a sice kUklússtern Kare
mclitúnek uu dorazilč, pťijal Uúš kaplaU klňssternt
wp. Francisko Wawe, knčz ťúdU karmelitanskčho,
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wclmi přtwčtiwč a Ukúzal núm šUamcnitosti
klússtera a chrúmu jebo. Klússtr.rnt tcnto chrúm
jest welmš krúsUý; Uad bluwntm oltúkem jrbo,
Uad který co do mUožstwt stťtbra bobatsslho we
swčtť snad UeUt, odpočtwú we stťteré rakwi
tělo sw. panny Teresie. Nenl tťeba, abychom
čtenúťe njisstownli, že jsnle pťed ttmto oltún
ťem poklekli a sro. Teresii o dpťlmlUwUuBoba
prosili. Rakrw, we lterčž tčlo tčto swštice odu
počtwú, zamčrna jest tťemi kllči. Chrúm Karo
melitúnek, w nčmž také rodičowč fw. Teresie od:
počtwajl, mů nčkolik kapel, w Uichžto se Uachú:
zejt pozůstatky sw. Eliússe, blaboslawenčbo Šia
mona Stokn, Jana sztže a jinbch fwatl;ch.W

njedné kaple widětiasrdce sw. Teresie a jejl rUku,
kteroU jakúa núbožnú braběnka z Nlby dc Tor:
mcš mnodým zlatem a drahokamy ozdobiti dala.
J w klúslteťe nachúj;lse několir lapel, mezi Uimiž:
to jest nejpamátnčjsst ona, we které fw. Trresia
swůj fw. žiwoc siončila. Krúsnú jest také klúx
sstrrUt kťlžowň chodba, wc ťterč fc Uachúzl mnobo
obrazů, pkedstaijlctch swatč z kúdn karmelio
tanského. W tomto klússteťe žije mimo pťeworu
kyni ssest panen.

deoledne okolo čtwrtč bodimy Uastoupili
jsme zpútečm cestn do Salamanky. Konali jfme
tUto cestU w tartaně, t. j. w otrwkenčm woze
o don kolňch, nud kterbm mtsto stťcchy kůže roz:
tadnuta byla; tažen byl jedUtm koUčm. Naa
jali jsmc tuto tartanu již w Snlamance a
byli jsme rúdi,že jsmr ji dostali; nehot na mtsta
od blawnt cesty wzdúlcnň jest we SpančlskU o
pťtležitost wždy nemalú pottž. Chcccli se cestujlct
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dúle dostati, mufl buď na koni ncbo w tarc
tanč jrti.

Jeli jsme dosti btdně a zdlouhawě krajinou
welmi smUtnoU a zpustloU. Tn wozka núš Uan
jednou zblednul a obrňtiw se k Uúm sseptal
po tichU: Ladroni! Laďroni! (loupežntci! loupeža
ntci)! Mustmt se pťiznati, že uo búzeň a tťesem
pťisslo na núš; a.le odporUčiwffe se do ochrany
Božt očekúwali jsmr wěci, které pťijtti měly.
Múm již od mladosti zwy!, že kdykoli wstu:
puji do wozu, po každé znamentm fw. kkiže sc
zUamcnúm, a to jsem takě dělúwal na cestúch wc
ŠpanklskU. Pkipomtnáwúm fobě onen kktž,který se
ctsaťi KonstaUtiUowi na nebi zjewil š nňpisem:
„W tomto zUamrnt zwttčzlš.“ Nejscms powťrcčným,
mobl bych ale čtenákům wyprawowati mnobč
pťtpadnosti, ktrrě mnc na cestňchpotkaly; poznaliby
znich palrnč, že mne Bňh wždd od nesstčstt
zachowal. Nňš wozka spatřil zdaleka mUže, ktekt
sc ť núm bltžili, a pozm:l w nich bncd loupežu
ntky. Muži tito jeli Ua kontch ozblojcni, mčli
sspatný oblek a bnli až pod oči zaobalcni. Pťie
jedsse l nassenm wozu dlwali fe zwčdawč do
něho a na Uúš, jakoby byli chtěli wypútrali, kolik
núď jest a co š sebou wezeme. WidoUcc alr, že
nňš wlcc bylo nežli jich a žc we wo;e mnoho
Ucmňme, zammnlali cosi a u odjeli.js My jsme
jim w dUchUpťúlč sstastnoll cesin a děkowali jsme
Púnn Bohu, žc w tomto nebezprčenstwtbyl nan
sslm och.rancem. Wozka twrdil pewně, xže tou bylt
„ladroni„ což fe také k wtke podobú. Núm se
stali tito ozbrojent a zaobalcni jezdci tlm podea
zkrlými, že tartanu Uassřzastawili, ji prohltželi
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a nňš očima tak podiwnč mťťili. Buď si tomU
tak ancb jinak; jistoU prawdou jrst, že núš Bůh
i na této cestě chrúnil a že jsme ssiastnč okolo
osmé hodiny do Salamaner dorazili. Na wečer
pťissel jesstč do hostince, w Učxmi jfme bydleli,
wp. kanowUtk GiUseppe Knrsta , š kterbm
jsme sr byli dřtwc scznúmili, a wyťtdil Uám še
strany nejdůstojnčjsstho pcma bifkupa pozdraweUt
a pťúnt wffeho sstčstt pro Uasfe dalssi cestowúnt.

Opustiwsse nňsledx:jtctho Ua to dne Sala:
maUkU,anrútili jfme fe do WaladolidU. Staré
pktslowt prawt :Kdo mnoťjo cestowal, mUoho widčl;
a kdo mnoho widěl, lomn lze také mnoho wwprae
wowati. Kdo ale na cestúchmnoho widěti chce, nesmt

zse Ua krejcar ol;ližeti, ani Ua mnobon zújtťdkn, kteroU
semotam dčlati tťeba. Mú:li čteUúřpťedsebou mapU
Španělska, můžc snaduo poznati, jak welice jsme
sobč zajeli, cestujtce ze Salamanky do Santjaga
přooj Waladolid, LeoU, WillafraUkU a LUgo.
Nezbwlo Uúm wssak jiněbo, Uežli tuto cestU wy:
woliti, ponšwadž w tčchto krajinúch jcsitč želez:
nice nebylo a wozy dostawnt aneb diligmce chom
na hlawnlch restúch jezdily. Dojedsse tedy do
Waladolidu a odpočiUUwssesobě,objednali jsme
si sedadla w diligeUci. Pťtssttho dne okolo desúté
hqdiny odjeli jsme dúle. Nechci wyprawowati, co
núm bylo snússeti w diligenci, prawé této mU:
čtrně lidského pokolent; podotýkúm .toliko, žr jsme
z xWaladolidU až do Santjaga skoro puo 60 xu
prawtm sscdesúte nu hodiU we woz„e jako ptúčata
w kleci seděli a trúpent jtzdy fUússeli. Wssechny
kosii mě byly jako od mlýnskěho kamena rozdrtěny.
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Krujina U LeoUU jest wclmi smutnú; w
létč mú nn:bnt orachU alc skoro žúdného stromn
Bůb wt dcoč Špančlowe stromy tak nenúwidt
Strom dúwú kc mnobbm wčccm potťebné dťtwt„
ochlazuje w letě sttncm swým poccstného a po:
s!ytuje i mnoho jinčbo Užitkn; a we stťedUtm
Spanělsku jesi, jak jscm již časiokrútc podotknm,
pkece tak málo stromů widčri. W Leom: se
diligence nusse Ulusela zastawiti, aby dostula jinč
spťežčnt. Chtějtce chwllc těto poUžiti, podtwoli
jfme sc do chrúmu katedrúlnlho, ktcrý sc prúwč
oprawowol. Jeslit to welikú a krúsnú stawba, w
Utžto sc Uachúzrjt hrobownt pomntky krúlůw
leoUskbch.

Po Uějuké dobč jeli jsmc opťt dúle. Krau
jina u Willafrankd jcst již pkijcmnčjssi; i Lugo
ležt w krnjiltč oprade romoUtickě; widčti tU
lesy kosstanowé a mnoho potokň.

Yle anratmc sc UUUtw dUchUjesstě jednon
do LeonU a Uweďme sobě Ua pamčt Uěklelé swaté,
jenžto žiwotcm swým a smrtt fwon mťsto toto
oflawili. Za clsoťe Diokletiana bdli w městě
tom mUčeuř sw. bratkt KluudiUš, LupcrkUš a
Biktor. fynowč to sw. setnlka Marcella.

Re 1008 zemťel w Lconě sw biskup Froi:

lanUď Zrozen byl w Lugu (ijoUš šlxšuori),
ktcrýmžto městem jfmc Ua ccstk swe do Santo
jaga jcli . bned od mladosti žil w búzni Božl
W 18. roku wěkU swébo wstonpil do klússtera,
kde se po nkkolik let cwičřl we wssclikých ctnostech.
Powěst o swatosti jcho žiwota rozuefla se tak,
že se okolo něho sbromúždilo mnoho Učentkůw.
kteřt od Učho na cestě dokonalosti wcdeni býti
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žúdali. Založil dwa klússtery, Tabarskb a Morero
welský, w Uichžto aš Ua dwě stč mnichůw
dýwúwalo. Nej;namrnitčjsstm z Učentkůw jeho
bdl sw. Nttilan, núpotomuý biskup Zamorsky
slqunmntig); wypraijet fe o Uč!m,že směho
bisknpstwt se w;dal a žr po dwa rokn co žcbrúl
od mtsta na Unsto chodil, abu za hťlchy mlaďosti
swé aspoň poněkud Bodu zadost UčiUiti mohl.
Potom prb prosil Boba, uby mu dal Učjaké
znament, jfoUeli mu bťtchy jebo odpusftěny a
múeli opět Ua se w;tti úřad biskupslý. Když se
mU zUameUt takowčho stutečnč dostalo, uwúzal
se w úřad ten a sprawowal jej nž do smrti
swé; zemťel r. x1009. Učitcl a misir jeho, swe

.Froilan, byl r. 990 od kralc Beremunda za
biskupa Leonstébo wywolen, a pracowal Uqua:
wcnč pro čest Božt a spasent sobé swčkených dusst
až l:mlr. 1006, kdežto zcmťel w den, jejž byl
súm předpowčdčl.

R. 1063 Umťel w LeoUč fwa biskUp Nldin
tUše který byl dřtwe mnichcm a opatem w
klňssteťe Sahaguntském; ztskal si welike zúsluhy
o pťenessent těla sw. Jsidora Sewilskébo.

Z Leonu poch:žcla blah. panna atrúlowskú
princrska Berengaria, kterú r. 1240 w klússtcke
cisterciackém:w Huclgasu slawné sliby složila.

Ptsmo sw. wyprawuje, že za času wúlky,
kteroU ktúl Saul ď FilistiUskými wrdl, we wsit
zemi israelské se Uenalezulo kowúke; to prý bylř
způsobili Filisttnsstt,aby Hebrejsstt sUad Ueudčlali
mcče Ucb kopt (1. krňl. 13, 19). W krajink
mc;i mčsty WillafrankoU a LUgem mUst býli
zase Uouze o kolařc; Uebot wozy w tamčjsst kraa
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jině majt mtsto kols dkewěné krUby, jejichš Ustao
wičné wrzúnt welmi protiwné jest.

Město SanaJago di Kompostella (sw. Jau
kUba aposstola) aneb zkrúceně také Kompostella
mú nad mtru krúsné položent na wýssině mezi
kekami Sarrm a Sacelon. Podle ústntho poa
dčmt, které we Španělsku až podneš sc zachon
walo, pťissel sw. aposs(ol JakUb starsit blúsaje
sw. ewangelinm,i do Spanělska, a Uapotom prý
byl i we Španělsku pochowán a sicc w tomto
městě, kterě prý odtnd obdršelo jméno fwč „Gia:
como Posioloe.e(Jakub aposstol) aneb zkrútka: Komu
postclla. Jint majt za to, že toto město jméUo
swé proto obdrželo, že we blawnlm chrúmě
jrho pozůstatky toboto sw. aposstola se chowajt,
BUď si tomu tak aneb jinak, jisto jest, že San
Jago di Kompostella Uǧezi pontnickými nttsty we
swětěpo Je:nzalémě a Rtmč prwnt mtsto zaujlmá.
Mťsto Kompostrlla počttň asi 30.000 obywntclů
a jest stdlem arcibiskUpstwt. Nalezajl se w Uťm
také wyspkč,r. 1532 založenč sskoln a tťi koleje.

NeUt tťeba. abych čtenúťe Ujisstowal,žc nňm
po tak daleké cestě, na které jsme Umoho tramu
pot snússcli, spúnek chntnal. Poodpočim:wsse w
hostiUci. osmťlili jsmc se drUhého dnc po pťto
chodu ,swěm,. nawsstiwiti nejdňstojnčjsslho pana
arcibiskupa a kardinúla. NrcibiskUp trnto, Mlu
gnel Rafael Garcia GUesta, jenž co kardia
Uúlmú titUl čilinúzrw od chrúmU sw. Pristy w
Řtmk, pkijnl núš pklchozt z takz dalekhch krajin
welmi pklwětiwě a odporUčil núš lnskawě wdp.
probosstowi kapituly swé. Ctrkewnt hodnostúťtrnto.
Don Bifania ngcsiaš, Kastelnada, wodil núď.
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pak w mťstě a ukazowal núm ncjhlawUějsst znaa
lanitosti jebo.

Nawssttmili jsme pkedewsstm chrňm katea
drúlný, který welmt welikb a krúsný jest. Mú
mnoho kapel, nad Uimiž se nachúzejt nňpisy,

oznamnjtct ktcrému Swětci tap Ucb ona kaplazaswěcrna jest Četl jsem k. San Rafaes
San Jakob atd J na zpowědniclch nachúziejt
se núpisy k. p. Gallika, Hongarcse, Germaniika
atd., z Uichžto poutntci poznati mohou, wc kterč
zpowědnici se w ťeči swé zpowtdati mohou. Zdú
sc ale, žr nynějsslho času múlo poutntků z ciztch
a wzdňlených zemt do Kompostelly pkichňzt: nebot
mimo swrchu jmcnowaného p. probossta, který
xdosti zbčhle francousky mlnwl, Ualezli jsme tam
toliko jednoho ťnčzc, který trochU polskč keči lrou
znmt; řcči nčmccké nent žúdeU z nich mocen.
Způsob pťijtmúnt nejswčtějsst swútosti oltúťnt,
jenž sr w Kompostelle zachowúwú, mú do seďe
coa zwlússtUtbo. Za knězem podúwajlctm wrlrbo
non swútost jde ministrcmt nesoUct midobU šwoo
don; jak mile knězpťijtmajlclmU sw. hostii podal,
dňwú mU ministrcmt wody. Mczi mnohými kao
plami téhož katedrúlntl;o chrúmU zaujtmú prwnt
mtsto kapla sw. Jakuba, jejtžto stěny obložem:
jsou pozlaceuým stktbrem. Tam se Uachúztsochatéhož
sw. aposstola, kterou poUtUlciswdkonawffc pťed nt
UúbožUoUmodlitbu, ltbúwajt. Welmi ,krúfnú jest
také sakristže, zwa!které widěti obrazy pťcdstawujlct
taje.mstwl r fze žiwota Panny Marie a člúnkd
z aposstolskčho wdznúnt wtry (()roůo). Qbu
razy tUco wyryty jsoU we mědi a pochúzejt od
jistébo Umčlce we Flandersku. Pozornbodm w
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chrčmlť tomto jest kadidelnice, kterň, jako U Uúš
lampa, Ua prowa;c wist a tak “ohromně wčli!ú
jest, že bhwú osm mUžů potťebl, múnli rožklúx
cena bbti. Jrst to snaď prabába wssech kadidcl.
nic. Téhož ďnr, kdpž jfme we chrámU tom bdli,
konala se prňwč pamútka zjrwentose sw. Jakuba;
koluje totižto w Kompostelle powťst, žr sc temo
sw. aposstol kťeskmům bojnjtclm proti Maurům
zjewil a jim twttězstwt dopomohl. Při slawném
průwodu, kterh proto we chramč držen bUl, Utěli
wssichni kněži poutnické hole w rukou. Při služu
bňch Božtch, které welmř slawně konúny byly,
hrúlo se Ua dwoje warbany; ale hra tato bUla
dle obnčeje jižntch lkmjin welmi weselú.

San Jago di Kompostella mú jesstč jinč
chrňmy,k. p. chrňxn xsw. Michalo„ fw. Martina,
pki kterčmž bhwal pked časy welikh bencdiltiUský
klňsster, chrňm fran:isskúnský a jiné. Jesiližc
prawda jest, co Uúpiď Uad branou klússtera franu
tisikňnskéhonpraxwl, pťissel sw. FraUtissek Nšsiský
až do Kompostelly a založil tam llčlňssn:rjťňdu
swél;o. Zdú sc wssak, že klússtcr teUto pozdčji
wyzdwižen aneb fnad i zboťen byl; nebot U
brúUy jeho widťti hrobnt kameU 8 podobiznoU
muže a š Uápiscm zwěstujlclm, žc srm dUc
6. thobrn 1798 ptrnesseny bnly pozůstatky
jistého Kotolay,zakladatelc tohoto klússtera (ťuuu
ůat.or úe euto t:ousčmco)

Také jsme ď welcdůstojným p probosstcm
nawssttwilř wysoké sskolys knibowm: jejich, sisia
kalUb kadinet, muchm a kapilulnt sňl, jrjichžto
zUameUitostt ale popisowati nebUdU, poněwadž
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podobné i w jinbch welkbch městech widčti lzee
Jelikož čtenúťům swým jesstš Uluobo wyprawou
wati mám, opustlme pamútné mčsto San Jago
di Kompostella, které ku stranš zňpadnt od mořc
atlantického jenom čtyry mtle wzdúleno jest, a
budeme dúle cestowati.

WM.
dšťrchd g Žompostclly. Brýžnťnt mlndých ptšdůw.
BUrgoňe xCdrňmd datcdrňlný. eůlňsstcr Bmlgao.
Žoo a bťepclinba. Zmč sr m Eldorňdn chytaji

dosič.Fartoma „mirastmď.

Rozžchnawsse fe B jcbo EmiUenct nejo
důstojnčjsitm p. kurdinálem a B weledůstojn
nbm p. probosstem a wzdawsse jim Upťthé
dlky za laskawost, 8 ktrrou nňš pťijali, a za
slnžby ným pronúzané,nastoupili jsme cestUzpňn
tečnk. Dwť cesty byly núm nynt otewťcny; jedna
po moťi a drUbú. po pewné zemi. Mobli jsme
totižto cestowati do KorUnny a odtUd na jjlodi
se pťeplawiti podél bťebu sewerntho Španělska
pkeš Santcmdcr do San Sebastiana, aneb na
pewnč zemi opčt do Waladolřdn. BoUčwadž ale
prwnějsst crsta o mnobo delsst a také Uebezpeča
nějfsi jest, wywolili jsme cestn po pewnč zemi
dleznamčho pťtslowt: ze dwojtho zla wywol mensst.
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Bylo Uúm opět totéž trmácentsnásscti jaké jsme
byli w diligenci storo po 60 bodin snússeli
Člowčk pkiwyknc časem wssemu, tedy také strafsně
a Unawujtct restě we sipanělském dostawnlku

Drn byl welmi krúsnť)a cclň pktroda wzdeil
wala chwúlu stwokiteli swěmu.

A wiz jejt zdobn
W 1Uto rannt dobn!
We wsst swojt krúsc
Púm: zaskwtwú se. (Sufsil.)

Tato slowa basntkowa pkissla mi na pamčt,
když jsme rúno opUstili San Jago di Kompou
stclla. Bťeš Lugo, WillafrankU a Leon konali
jfme ďo Waladokidu staroU známou cestu, Ua ntž
se núm Uic zwlňsltntho nepťihodilo. Mlčentm ale
opominouti mmohU, žejsme na této cestě widěli ne:
obyčejné trbzněnl zwlťat. Jela ď númi totiž rodina
pozůstúwajtct z otce, jenž se zdúl bbti nťjakým
wyšsstm úťedntkem, z matky . a Uťkolika dčtt.
Když jsmc jedouce do kopce o wozU slezli, Ua:
lezl otec hntzdo a wybral z Učho mladé ale
již dosti wyrostlč ptúčky

Dal je pro wyraženl dttkúm fwým, ktcrč
o nimi hroznč UkrUtenstwl tropily; tubaly je za
nožky, wytrhowaly jim peťt, jež pak semotam
bňzely. Ubozt ptňčcř dúwali sswiťinkúntm bolrst
son Ua jewo, a hle! dťti a jejich Ukrutnt ro:
dičowé mťli Ua ttm radost. My ostatnl spolU:
ccstnjtct dali jsme nad ttmto jednúntm nelibost
fwou na jewo, což ale ani rodičů ani dttek k
útrpnosti nepowzbudilo. Pklpadlwst tato byla mi
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nowým důkazem, že Španělowé múlo útrpnosti
še zwlťaty majt.sťdyš Už dltě od rodičů swbch k
tomU wedené zwtťata trť;;niti anhklo, nebudc
š Uimi jistč w dospělejsstm wčkU lépe Uaklúdati,
an bndc snad i lidi 1rýzniti. Bůh stwoťil wssechtty
twory kU slúwč swé a k Užitku člowěka, a ptsmo
swaté prawl, že sprawedliwý milostiw jest také
swčmu dobytkU (pktslz 12, 10). J ptactwo jest
k nossemU UžitkU; nebot núš obwefclnje ltbezným
zpěwem fwbm a čistt sady Uasse od sfkodného
hmy;n. N jakou chwúlU wzdúwú ptactwo zpča
wem swým PúnU Bohu!

SkťžwúnkU můj milb, co tak wstúwúš z rúnae?
An se jcsstš dnowú ertwlrá brújna?
To mně milb Pún Bůh na wýsosti weli,
th moje ptsnč lidi probox:zrly.u (Snssil.)

D kéžby kťesransstt rodičowč do úrloch srdet
dttck swbch ňtrpnost ke zwtťatům wsstčpowali!
Kéžby jim ptúčt l;nlzda wyblrati a těmto ltbcz:
nbm zpčwcům ubližowati nrdowolowali!

Dokonawsse sstastnč zpútečnl cestu do Wa:
ladolidu, jeli jsme po železnici dňlc a dorazili
jsme o don hodinúchpo poledni do mčsia Ber:
gosn, kde jsme se w hostinci „hďtel d!Eldorado“
Ubytowali. Jelikož jmrňrm Eldorado bňsntkowč
rozUmějt mtsto wfselilých rozkosst a wsselikč blaa
žcnosti, mUsclby jmenowaný hostinec dokňzati,
zdaliž Eldoradem jcst.eť) My jsme w Uěm Uic

e) Ctdorado, t. j. zemčna zlato bohatá. slula zwlásstnč jedna
krajina U jqera Barimd wr fspaučlskč prowřncři w jižni
Bmerice, kde muoho zlata bdlo.
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oďzwlňsslnlbo nennlešli, lcč, že tam mtsto sklep:
ntkňw sklepnice ljostd obslubujt. Již oblek tčchto
na spůsob pňwň wysspčrkownntxch dlwčk byl w
pruwdš poborsiliwý; a co nxúm třper ťtci o
jejich chowňme? Dle tohoto bylo lze souditi, že
krňsnon ctnost, pro kteron parma pannoU se na:
zýwú, již dňwno byly ztratily. Uspolcčnďho stola,
U nčhož mimo nňš jrsstč mnol)o jiných cestU:
jlctch občdwnlo, newědčly tyto mladé obslnc
dujtct žčnsstiny, jakbU se mčly twákiti a točiti.
Každú chodila jako na jehlňch a jatoby na wsiech
údech těla swého kUťt oka mčla. O každé se
mohlo ťlci:

Kudy chodt, cicy plods,
Wúbt na se hledťnt;
Wlěwú radost, koUzlt žúdost ř
K milosinčmu swedcnt. (J. T.)

Praon ozdoboxl města BUrgosU jrst jebo
swčtoznňmý katedrňlnt chrňm. Qbsstrné popsúm
jeho naplniloby zajistč mnobo knih. Mňme za to.
žeby i krňl ŠalomoUn, kterl; w Je„rusalémč Bňnu
BobU krúsnb chrňm wystawčl„ Uemňlo se obdin
wowal gotickčmu chrúmu w Burgosu. Chrúm
tento jest we způfobndkřtžewystawcn a mnohbmi
sloupy, z nichžto každý ďole 14 krotů w obo
jemn mň, na tťi lodš rozdělen. Prawým Uměleckbm
dtlem jest wysokň kUpola jeboz Uprostťed blawnt
lodč nachň;t se kůr ďc 102 scdadly (stalla) pro
duchowenstwo při tomto chrňmč Ustanowené. Nad
ttmto welikbm počtem xsedadčlnchdou se jistč čten
núťowé nnssi ďiwiti, oznňmlme:li, že pťi chrňmU
tomto nžpodneš 29skaltečxtýcha 24čestnhch kanownlkň
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se Uachňzt. Wýbornú ťczbúkstú prácr na seda:
dlech pkcdsiawuje pktpadnosti z nowčxho zúkona a
ze žiwota mnohých swati)ch. W kryptš pťcd hlaw:
ntm oltúkem odpočlwajt arcibisknpowé Bnrgosstl,
jichžto až podneš 33 bUlo ajrjichžto dje)podobizny
w sakristii se Ualčzajs. PozoruhodUo jest knlaté
oka nad hlawnt branou B whbornoU malbou
na skle. Swlttuli slUUce do okUa tohoto, jest to
pohled w prawdč okoulejlct.

W lodlch postrannbch Uachňzt se 16 kapel, z
nichžto jedna Uad druhoU krásoUwynikú. Jenom Uťo
kleré z nťch zde Uwedeme:

Kapla Konstablůw oluř) š welmi krúfnhmi
pomntky Petra Fernanda Wclasqneza a jcbo
manželky MeUtie Lopcz de Mendosa (xďx1500)
Zdň se že pant tato rúda mtwala psy; Uebos
U pomnlku jcjtho nachúzt se také jejt obltbenh
z kamena wytesaný peš. Nemňme nic proti tomu,
stawleli se pomUtkh zemťelbm lidcm, obzwlňsstnč
takowým, jenž sobť nějaké zúsluhy ztskali; tobo
wssak nňm Uclze schwalowati, budet:li se pome
ntky i nerozumnbm tworům, jak Učinil jistý
kUtže, který na :Ulsto, kdc jeho zdcchlý peš zakou
pún byl postawřti dal pomntk š nápisem: „Wťra
UémUa Zřu!řudř)

W kaple sw. Jakuďa widěti hrobnt pomu
Utk jistého Pctra WillegUasa. Zemkelý jest wyx

k) Ndnčjfsi arcibistup BUrgostý sluje Anastaš ?)nfto
U) Konstablowe (latiusky: oomeunt:aduu) bdli we Špančlsku

n eijšssi důstojsriciwojska
uť) Známe ta kč jeden leď we kterčm sobť jistú bohaprúzdná

pani n swčbo obltbcnčho psa misto wččnčho odpočmnti wh
wolila Chutř json rozličnč

6
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obrazeU w pťirozené wclikosti drže w ruce na
polo otewťeru knihU.

Pozoruhodna jest také kapla ď názwem:
„kapla Krista z BUrgosa“ (ůšj ()Uriďro ůčd d.
Žur šoď); teUto núzew obdržela fnad od di:
wotwornébo kktže, jenž se w nt Ulchňzt. Welikú
socha Krista Pňna ma fťbtlý ženskb oblck a stojt
Ua tkcch psstrostch wejctch Zdú sr že k tomUto
obrazU núbožný lid mň welikou dňwčrU W těto
kaple býwala pťed časy krypta pro kanowntky.

Wbbornč dtlo od maltťe Michala Nngela
zbotoweUč jest obraz nad oltúťem w kaple obě:
towúnt P Marie (ť)mšoencntioniš 13U 7)
Bťedstawujrl P Marii š dttětem Ježtssem w
chrňmť. Kapla založena byla od kcmowatkaJana
Lermy, jehož hrobnt Uápiď oznamuje, že také
poUt do Řtma wykonal.

Kapla sw ostatků mú mimo welmi krúďo
Uh obraz pťedstawujlct P. Marii ď Jcštsskemlze)
pozůstatky ošw. Desidcria, EdUarda Kašildy,

Jndalccia Hclcny, Šebasticma,tholita Rochaa jinť!ch
W kaple sw Jana ď pťljmlm de SaUn

widčti kosk téhož Swětce Tam se Uacházt takc
hrob blahoslaweného Lesmcsa, kterb pochúzcl z
BUrgosU a jenž co patroň apomocntkwbolentkťtu
žc wzýwúU býwň. Jeho hrobowý jkňmen mú
Uúpiď:

Ž qm sm:o ol dšuto lxďďmšďs
ťjijo úš Zuršoo, aboššůo ůg
ůolor ůď reůonoo

e) Newimc, proč obraz tento mzbwň se obrazem zPaňnd Ma
rie od hushe
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t. j. zde odpočtwú blahoslawenb Lrsmeš, shn z
Burgosa, kterébo wzýwajt w bolent kklťe.

Křlžowú chodba U katrdrúlnébo chrúmu mú
wclmi krúsné sloupy a okch, a w kapitulné slni
(ZUUU onepitujmee) Uachúzt fe dťewčnú, mnohým
žrlezem posazenň truhla, kterú kdUď Uúležela slon
wútnému Cidowi. Na mlstť, kde stúwal dům toa
boto xnuže, o kterěm ntžc obsstruěji pronlluwiti mtu
ntm, stojt Uynt jen tťi slonpy.

We společnosti jedUodo z kostclntků ka:
tedrúlnlho chrúmu ssli jsmc Ua bťbitow (ošmpo
onnco), pťed kterým fe Uachúzt wclikolepý pomnlk
slowútného generala Dieza el Empecinado (xjx1825)
š tlmto Uňpisem:

š 13 šjoriočm mčmorjne ůej šenewj
T)UUUU Mňrcjn Uiem el Tmpeoinňůo (slawo
Ué pamútce generala Jana Martan Dieza el
Empccinado).

Čtwrt hoďin cesty od Burgosn stojt w ltu
bezněm lúdolt starý klússtčr panen cisterciackbch
pod Uúzwem: BUnta Maričx ja ťťeu! aneb také!
ťlUélšUšck); klússtcr tento, jcjžto jfme také Uac
wsstswili, založeU byl od krúle AlfoUsa l)(. pro
150 panen pochúzejlclch z rodů sslechtických.
Bčbem stolrtt žilo. w klússteke tomto mnoho
panen, které UrjeU z rodů hrabat a knlžat Ubbrž
č z rodň krúlowslbchpochúzely; mnohč znich whni
kaly i swatostt žiwota; tak k p zcmťela co aba:
tisse w tomto klússteťe r 1599 blaboflawrnú
Anržka Henrikesia, jejtžto tčlo jefstť r. 1612
zcrla Ueporussené nalczeno bylo. Mnohč abatisse

B HUělga wdznamenúwá tolik co: odpočinutt od prúce pokoj. x
eř6
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pkiwlastniťy sodč prúwn, kterú jim Uepťislussela.
Tak se k. p. opowúžila abutisse Konstancia noe
wickúm požebnúnt Udělowati, sw. ewangelinm
wyklňďati a kúzati, kebolnice swč zpowtdati a
jiné kněžsté úťady konati. Papež JUUocenc Uj.
za kúzal jt to r. 1210. Wonšwadž jenonx knťz,
jenž k tomU poswěceU a Ustanowen jest, prúwo
a moc mú, slowo Božt kúzati, hťlchw odponfstěti
a jinš swútosti Udčlowati; bylo wdlonúwčmi
knťžskijch úťadů še strany této abatisse rownť
tak neprňwně a ncplatně, jako kdyby nčjakb stao
rosta anrb úkedntk chtěl Uastúwajtctm manželům
swmost stanU manšclstčho Udčlici. Řtrúwú se w
pťtflowt: Sewče, drž se kopyta! t. j. každb at
zůstňwú U fwého powolňnt a úťadU a at nepťřn
wlasiňUje sobč prúw, kterú mU Uepťinúležt. Nřco
ménť mň abatisse klússtera HUélgaského podneš
jesstě nadobyčejnú prúwa; UdělUje k. p. kněžtm
jUriďdikri t. j. plnomocenskwl, ťebolnice klússtrra
tobo zpowtdati. Nynějfsi abatisst w Huélgafu jest
Dona Bernarda Pocnti; pod sprúwou jejt žije
25 pancn, kleré se dle xcodůs z nichž pochúzejt,
na tkř tktdy dčlt: Uejwznessenčjssi totiž, wznesseu
Uč a obyčejné. Banna prwnt tktďy mú dwě pana
ny z drUhé tťtdy kU swč poslnze: panny tťett
tkldy konajl w domě rozličné Uižfst prúce a spú:
wajt we společnč spňrně. Zdú se, žc w tomto
klússteťe, jenž wtce ústawU sslechtičen se podobú,
pam:je už podneď jakňsi aristokracře (silechtowlňa
da), nesrownúwajtct se š dUchem klňssterntm, dle
Učhož mezi ťel;olnicemi rozdtlU býti nemú. Múmc
wssak za to že sslechtické ťebolnicc klússtera HUela
gaského ttm pilnčji rozjtmúwajt flowa Ježtsse
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Krista řkoUctbo:„the, že kUtžataUúrodůanujt
naď nimi a kteťt wštsst jsoU, prowozth Uloci
nad Uimi. Ne tak bUdr mezi wňmi; ale kdožkou
!iby chtkl býti mezi wúmt wštsslm, budiž slUžeb:
ntk wúš, a kdoby chtťl bbti mezi wámi prwntm,
bUdc wúš slUšebntkeee(Mat. 20, 25u27) t. j.
w ctrkwi (a ttm uwlcr w klússtekr) nemú bbti
žúdného obyčejnčho panoinctwt, jako jcst U pňx
Uů swčtfkbch; nbbrž, kdo jest wťtsslm, pťedntm,
at se poklúdú za slUžebUtka wssech, jsa hotow,
wfsem sloUžiti a za wssecky se občtowati.

Cbrúm klússterUt, w jehožto pťedslUi widěti
bkbyletě (oďrj:okňšžx) mnohť)chkrúlowicňw sspančl:
stých, jest weliký a pozůstúwú ze don
.čústt, znichžto jižUt a wětsst pro klússternicee
fewerUt a meUfst pak pro„lid Ustanowena jestd
Wysokúx mťtže děll jedUU jořae druhě. We chrúmu
tom Ualczú se také ffcst hojným zlatem ozdobe:
nbch oltúťů. Když jsme do něbo wkročili, ,zpte
waly prúwč řebolnice hodinky (mutUt:inum);
krúsnhm zpěwem panen těchto byl jsem wrlxnid
dojat a k pobožUosti powžbUzeU.Bkipomemll jsem djsi
slowa Uasieho zwěčUklébo búsntka. j

Panny, milé panny!
Kwttkct, ýrostú hany! x

u WxxnňbožUěm wy plefe
l)Sestoupilyx jste se,

By wáš w dťwé zpoUťe
Nezlúmala ,bjoUťe.

Dnch se swatoswatý
, x Snesl do komnaty,



Srdct wassich tisfe
S nadhwězdowé klsse.

Milost erbsňblň
Do strUU wassich sňbla;
A tU z jejt ruky
Šly th ďlahč zwuky. (Susiil.)

Poněwadž nňm pťtstup do samého klňsstee
ra dowolrn ncbyl, nastonpili jsme zpňtečUt
ccsiU do Bnrgosn, a byl již také swrchowaný
čaš, abychom se anrňtili; Uebot ke straně zú:
padnt stahowaly se černň mračna na nebi, a ze
blhskňUt a bktmúnl dalo sr pťedwldati, že bone
dloUho na sebe čckati nedú. Bl w skUtkU! sorwa
jsme se byli do hostince Uasseho nawrútili, nastal

již Uňramný lijawee Prsielo po celoU noc, z
čehož isme se ncmňlo radowali, donajtce, že ttm
wszch poněkUd se fchladt a že se zmlrnt pamo,
které bylo těmčť Uesnesitedlné

ProbUdiw sc pťtsstt rňno, pťekwapeU xsem
byl zpčwem welmi ltbezným Bylot to rannt za:
siawentčko, na ktcré nezapomenU.e W domě na:
proti byl Ua okně w kleci koď lterb welmi krús
Uě zptwal Nejsem sice milowntkem wyUčeUých
ptňků ktcťt jako na kolowrútkU Ustawičně jcden
a tqž konsek zptwajt; milUji wtce pťirozenb
zpěw, jakýmž každb ptúk od Stwokitele fwého
obdaťen byl. NadzmtněUb koš dyl sice také wyo
Učcn, ale zptwal čtdry konsky š tak čistbm ul)lao
sem a š takowon jistoton, že jsrm se zpěwU tou
mU dosti Uadiwiti Ucmohle Núpčw ten Uwedl
jsem áhnrd do not, abych Uaň UezapomeUUl. K
tomUto zpčwu wyučeného kosa zptwala pilnč
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swt;m pťirozcným hlasem ťťepelice, kterúž se na
tčmž oknš nalězala.

Kťrpelička wolň z žita:
Pojď ke mnť! pojď kc mně!
KomUž hlaď ten nezawttú?
Neb nezptwú Uepťljemnč:
Bojď kc mnť! pojď ke mně!

(Z poťsstiny Hanka.)

TU se tcdy wyUčený koš a neUčeUň kkee
pclicc uu Umčlost a pkirozcnost wu fpojily a
wzdúwaly zpčwem chwúlU Púnn BoýU Stwokin
tcli swémn.

Když 1sme chtčli dolů kU xsntdcmi jtti, nea
bylo nňm jUmžno; Uebot dwčťe oUobo poschodt,
w nčmžto se nachúzely fwčtnice Uasse, byly na
zúmck zawkeny. chpali a wolali jsme,7 alc
wsscchno bylo na zmar, až Uúm konečnč ssermtť,
který š Uúmi w témž poschodt xbyt.swůj mčl,
w .Uesnúzi Uasst ku pomoci pťissel. Uzťew jej
pomyslil jsem sobč: Zcstližc muž tento, kterh
se již snad potýkal o mnohým bťskcm, Uad zao
wťenhmi dweťmi Uezwitťzé, ttm ménč fe to pon
daťi núm slabým dčtem .Ndamowým Núdčjemň
Uebyla sklamúna; ssermtť opťel se o dwčťr, kterčž
chUedpraskld a se otewťely Majitel bostince
Eldorada,llekterémU snad již nkktmchhost,. jenž bhl
U xnčho pťenocowal, bez ,zaplacent utrkl, mň
obyčcj, že dwéťe každéboxposchodt w l;ostinci swčm
w noci na kltčxxzawtrú; xzpúsobcm ttmtollxmú
hosin swéxjakd ptúky w klerř zawťcuť, abh mU
nculrtčli. Možm takč, žc to proto dčlň, aby
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bostč jcbo Eldorado tak brzy Ucopousstčlř a blao
ženostt jebo déle okousscli. BUZ si tomU tak aneb
jinak, pro bosty jest to Ua každý způsob welmi
Uepťsjenmo. Kdož wl, zdalibd majitel Eldorada,
kdyby w hostinci jedo oheň wypukl, také Ua za:
chrúněltt zawťeslbchbostů swbch pamatowal.Možno.
žeby tito, aby žiwot fwúj zachowali, š okell
skúkati museli.

Najawssc sobč wůz, jeli jsmc po snldant
do kartoUzy Mřrasioreš, kterú asi maloU hodinU
cesty od BUrgosU wzdúlena ke straně wýchodnt
na pahrka lcžt a U ktcré sc welmi krúsnú wyu
blldka na okolnt krajiUU rozprosttrú Jméno jcjt

„Mtraskoreš“ wyznamenúwa lolik co: „obdinj
kwltt “ Dojeli jsme kU klússterU Jeden z knčž
oděU čcrným talúrem pkijal Uňš welmi pťtwčtiwš
a byl hotow, okúzati nňm, jak jsme byli žúdalis
kostel i klňsster a znamcnitosti jejich. Diwiť
jscm se, že kUězten poď černým talúrem také jcsste
btlý mú. Na moU otúku, proč ěrmb a btlý.tae
lút Uost, odpowčdčl we7 francoUské ťcči: chmt
kartxxsiúnem; pončwadž ale klássteřňúš wyzdwižen
jcst, mUi ani mně, ani spolUbratťtm mojim dox
nwleao, we dne ťehollch oblek Uositi; wlúda
žňdú.u abychom jako swťtsstt ťnťžt w čerUémobkeku
chodili ,

Bťcdewsstum upozornil náš Q. Bollawemx:ra
(:ak se jmenowol knkz ten) zna zewnčjsst staubU
chrňmU klússterntho. Podobár sr stawent to weliu
dánskč ! Urbt sttrmlcte rakwř aneb nmrlčt trnhle
Ua kterou swthy postaweny json Zdň sc, žezaa
ksadadcl tčto kartonšy měl Umysi aby zkwžnt
kaňnzča!lowě kdykoliw by pohlédlina kostelswúj,
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na smrt upamatowúni byli. Wkročili jsme do
klússtcra; jestit to budowa čtwerhranú, welikú a
k jižnt stranč kostela pťistawenú. Brostramtč chodby
klússtera toho ozdobeny jsoU znakd krúlowskbml.
Kapla, w Utžto knrtuziani posud w klússtčťc
žijlct u jestit jich jesstť pčt uon msse sw. flon
žtwajt, jesi welmi krúsnn. Na oltúťi bojně poo
zlaceném nachúzt se Bmma Maria co krúlowna
Ucbeš š dttťlem Jcžtfsem; na prawo a Ua lewo
Umtstčny jsoU sochy sw. Mikulússe, arcibiskupa
BologUeskébo, a fw. HUgan, biskUpa Lin:
kolnstěbo (w NUgli„cku), kteřt oba kartuziany byli.
Sw. Hugo byl pro Udatné hújeni wtrh kato:
lřcké Uazwún „kladiwem kactťůw“„?) Pťed oltňa
ukee!mstúla w Uúdobč welikú khtka krúsných čersřa
wých kwčtin. Zbožnt a !ndčščntjkmtuziané paměte
liwř žsoucc krňsného xjmena Mirasioreš, které klú:
sster jejich .xodzakladatele swébo obdržel, erpo:d
mtjejt dňwati pťed .oltúť P. Marie kytkuz
krúsnčho kwltl. Nxa stčnúch kaply widčti
krúsně obrazy, pkedstawujtct fwatš poUstewUlky
annucia, BachomčazeBlasta, Zoerarda, Cioma,
Aattmia, Bawla arGUirřcma. Jindyštam býwalo
jesstč jiných ssest podobnš krúsaých obrozů; ale

e) Wyprawujc se, že t wxnusn swe Hngonu ncjermlmalč
dčti, mepbrš ť Ueroz,nmnú žwiťčxta weliron upťltUonst jewila.
Wu týž dene ma ncmš xsw. ďUgo co břskwp w Lin!olml se
nfařšil„přřlctěla ta.m ci,;t, neznámá a,nmbyčcjnč wcliká
laďnt, pťibltšila se k disknpowi, brala pokrm Z rUkU, jřdo

str:aš blm: Žlo?hňlrm! .swúj du ruřúwu a chtklasn p oa ťytie de raulide tdl pp, ccsty, odlctčlai
Ua bllzlý ryďntk; pťilet!la“e le po?:ždč o nčkolřkdxň dťlwe,
ldyž se bisknp opčt mčl anrúttli.a erwm ljá:nmer ncklla

labut púUu,swčmu wftilc, Uýbrj chodila ď naklonťnoU bla:
on, dáwajtc na jewo žármutel. chkoubd na to zemťel
sw: Hugo ra 1199. e
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FraUcoU;owč je pobrali; i swrchn jmerwané
obrazd bUď popichali Uebsjiltak porussili.

Chrúm klňsstcmt jest welmi krúsnťp. a proa
strannťj; klcmxtt jeho staweno jest do sspice a
okna ozdobena jsoU wýbornoU malbou na sklc.
Mút troje oddělent, ž nicbžto Uejwyšsst a hlaw:
UimU oltňki Uejbližssi nrčeno bylo pro knčze,
prostkednt pro bratry laické a poflednt pro lid
obecný. Nax sedadlech (stalách) kartUziúnůw (50
pro kUězea 15 pro laiky) widčti wybornč prúce
kezbúřské ze dkewa. HlawUt oltňk Uňležt k Uej:
bohatsstm, jež jsem kdy widěl. W prostťedu jeho
Umistčna jest socha předstawujtct Ježtsse KristU
Ukkižowanébo; wedle ni nalezajt se sochyPannh
Marie a Jana Učrntka; o něco dúle pak sochy
aposstolůw a znamellitějsstch ctrkewntch Učiteťůw,
jakož i Uejhlawrlějsft pťtpadnosti z Umučent PúUa
Ježtsse Wssechnd sochd tyto jfoU bohatť pozlao
eend Uejprwnčjssim zlatem. které ž chrřky do
Španěl pťinessenobylo Jestit:to oltňk o kterém
fe wxuprnwděx ťtci mňše, že se zlatem tťpytt.
Prawými diwy nmělčho kezbúťstwk1foU takě !ďwa
welřké pomntky, lteré sew :omto opusstěném chrúe
Um Uachňzejt. Prwňt zenich stojt pkcd hlawntm
oltúťem a byl postaweU Jaml U., krúli z Kao
siřlieajeho choti, co žaslňdatelům kartouzh této. Boo
mnik trnto, jenž spočtwú na hťbetechčtyr lwů mň
na podstawci swěm mnohň wyobrazent prprokůw,
aposstolůw a jiných swathch; i hlawnt cnosti
jsoU Ua Uěm w obrazsch pkedftawcny Na wrchU
widěti ležtcsbo ťrčilc a krúlownu w pťirozenš
welřkosti, o korunami Ua hlawúch a w úplUčm
krúlowském oděwU. Celý tento pomntk še wsstm



91

co se Ua Učm nacházť, zkjotowen jcst z průzračo
nébo alabasirU (úbťl, sadrowec crlistwý.) Umčlec
Gil Silwa, pochúzejsct z BUrgosU, pracowal Ua
tomto pomnlkn čtyry léta, tťi mčfsce a 13 dni,
a dokončil jej r. 1441.3)

Podobnč krúsnh pomntk, od téhož Umklcc
zbotowený, lchchňzt se na lewč straně od blawn
Utho oltúťe. Pomnlk tento pťedstaije leonsa,
fdna nadzmtněného krúlc JaUa, klečtctho Ua kle:
kútkn a modltctho se z otewťené kUihy. Socha
mladého ktňlowice, klekútko, kUiha, polsstúk, prou
stěradlo, kytka 8 kwtttm ou wssecko jest z alao
bastrU. Pomntk tento Uachňzt se we zdi we wťž:

. klenkU a ozdoben jest gothickýmiwčžkami a mnoo
hými wťtsstmi a mensslmi sochami. Mezi tčmito
pozorUhode jsou sochy sw. Bartolomčješ Uožem,
a socha jnkéhoš starce, w jčhož obličeji Umělec
i wrúsky wýbornš wyobrazijl. BobUžel, že tyto
welmi krús:lé pomnlky od FrancoUzůw nemňlo
porusseny bylya Tak jest k. p. korUUa lrúlowny
rozražena; jiUé sochy majl Urašcné rUce aneb
nohy atde FrancoUzowé tropili we chrúmč tomto
w čaš wňlky UkrutUh waUdalřfm. Za hlawUlm
oltúťem počali také lopati, domntwajtce se, že
tam naleznou poklady; w chodbúch klasfternlch
mťli chlěwh B wepkowým dobytkem. Bylat 1o
ohaonst a szsitčUt weliké na mtstč swatčm. KU
straně sewernt mú chrúm Učkolik kapel, mezi

e) We e.slownUu.nňučUčmee„dtl 8. str. 48! omhlnč se prawl,
že kartoUza, !tcrou zdc popisujcme, Mřafloch se jmenujo a
ze uměelec Gil Silwa (Silwe Gilde) r. 1199 8 Birgrm

ele ln ()lm prowcdent hlawntho olmťe w též !artonz e.šťeowzexljGil Stlwa zholowil jenom pomuity, jak núm ťc no
bylo. oo
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Uřmiž pozorUUejhodnťjsit jcst kapla sw. Brunona;
nachaztt se w nt welmi Uměle dčlauú socha,
pkedstaijtct tčhož fwčtce, an držt w ruce kťlž,
maje U nohou bifknpskou čepici a bexrlul Ttm
Uxá Uaztlačcno bbti, že swčtec th podúwanou mU
biskUpskoUdůstoonst přijmouti Uechtčl a radčji
pťtsný žiwot kťtže wywolil. Sochc!d tato fhotoc
wena byla od proslUlého obrazotworce Brdeida,
rochěbo to PortUgalce. Uprostřed klússtera nap
chazt se hťbitow. Kďyš jsmr Uaň wkročili, zpoe
menUl jsem si na krúsUú slowa básntkowa:

To xjest polc Bňně;
Na tom Božtm lúnč
Rozslwajt. swčcenň
W Uňdčji se semena.

Pťijde jednou čaš,
Zawznt trouby blaď,
Wpustl Bún Bňh swčho ducha,
Qžijc kost každú suchň. (Sussil.)

U prásiťcd bťbitowa stojt welmi starý cipťišy
ktcrýžto strom, jak sc powldú, od krňle Jmmp

zakladatele těto kartoUzy, tam zasazen byl, aby
co Učmh strúžntk nad broby bdčl. Na tomto bť bia
towk odpočtwá také slowútný kartuzřún Nnto nln
Molina, který w powěsti fwčtce ry 1612 zemkel.
Narodil se w mšstč WillauNuewa „de loď Jnu
saUteš w Kastilii. Napťed byl Nugustinianem;
ale cttč w fobě powolúnl lu pťtsnějssth žiwotu,
wstonpil do ťúdU kactuziňnskčbo w MirasiorešU.
Mezi rozličnými fpisy tohoto welmi Učeněbo
mužezm:jlmň fnadprwnt mlfto jehospišplwšcruorio
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prešdžxtďwrlxm“z (Uňwod pro kněše), jenži
do franconské ťeči pťelošrn br)l. Neopomiltuli
jfme se za Uěťjo a za wssechnrj zde w PúnU odo
počtwajtct Kartuziany pomodliti.

W býwalé jidarnč (refektúki), kterú mú
dwoje oddělent (jedno pro kněze a drnbé pro
bratrn laické), widšli jsme welmi krúsmý obraz
na obmttce, pťedstawujtct poslednl wečeťi Bňně.
ley Kartuziňni, požtwajtce zde skrowný pokrm
swůj, Ua trýzněUt těla a zaptrúni febe samých
Uezapomtnali, měli Uade dweťmi jtdňrny namau
lowané Uňstroje UmučeUt Pňně: kladiwo, hkeby,
klesstě atd. B. BonaweUtUra zawedl Uňš takč do
.swé cely. Wkročiw do nt, myslil jsem, že se
Uachňzim w dtlně Uťjakého stolake aneb foUstrUža
ntka; spatkilt jsem tam hoblowact stolice, wětsst
a mensst pilky a mnohě jinč nástdroje.Sw. Eliu
gřuš prowozowal jrsstk co biskUp NoyoUský ťeo
meslo zlatntka; sw. Spiridion, biskup w Tremix
thontě, bylpastýkem. Proč lw tedy Uemohl kněz
Kartuzian býti foUstrUžUtkemeťZ cely swě wedl
Uňš B. BanwentUra i do zahrňdky swojt, w
nlžto pěstowal mnobo krňsných kwčtin. Tyto mu
sUad měly pťipomtnati, že jebo klásster Miran
sioreš (obdiwuj kwtti) slUje; zňrowrň ho snad
mšly powszzowati, aby také w srdci swém
kwčtiny kkesranských ctnosit zachowati hledčl.
W malě kassni prýskala čerstwň woda, w nlž
měl P. Bonawentura 11 okounů (Gold:sische,
powa oermm). Rybičky tyto byly krotkča jemu
tak pťiwyklě, že mU z rUky drobty chleďa žraly.
„Widlte w prawil k núm uo tyto němč ryby
jsoU KartuziaUy mezi zwlkaty. Těměť každé jiné
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zwlťe wydňwú nějaký blaš; ale ryba jcst
němú; núpodobně mnst iprawb kartuzian témčť
Ustmdičně mlčeti.“ Posadili jsme se w zabrúdce
U rybyček, a Wl Bonawentura počal núm B trUchliu
wým srdcem royprawowati zajtmawé wčci ze
žiwota wlastntho a z bistorie kúdu swého, š Uiu
mižto i čtenúke swoje w Uúsledujtct kapitole
chci seznúmiti.

7

)(MNU.

Eo Uňm Žartužiňn wyprawowal. šabby lxasdý
bťcskan šinwt Uarlmiňnst:ý mťski mohl. Uadnirc
m BUrgosU. Cid. Zan d!strban. Fně: jdoUci b

UmirajirimU. Zmati a smčtirc.

Jsemc uu tak nňm wyprawowal Pe Bonao
w.entura uoo rozeUý paněl a pochúztm zKao
talonie.ee) Byl jsem po dwa roky w matečntm
klúfstcťe nasscho kúdU, we weliké kartouze w hoa
rňch U Grcnoblu.U) Poalťwadž a.le krUtú zima
a ostré púfmo tamčjsstch ťjor zdrawt mémU sskor
dily, byl jsem k žňdosti swé pkesach do karu
toUzy bltže Pawie w Jtalij. Zde jfem se pťiur

ů) .skaralonie slch oueU dilxsewerowňchodntdo Špančlska, je:e
hož hlawnlm mčslcm jes! Barcelom; popiš mčsta lohoto pox
dali jsme w kap. U. a 20. 1. dtln tohoto ceslopisu.

ee) Tnto tartoUzu jsme obsssrnč popsali w kapitolc xl. dllu l.
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čil od jchoho spolubratra, rozenčbo ze Soonx
bradU w Rakousku, ťcmcslU soustružUickčmu. Poo
zdčji jsem byl od pťedstawených swých poslún do
klússtera „Zošjš l)ei“e U Taragko w Katalonii
ležtctbo. Tam bych byl milcrúd ostal po cclý
čaď žiwota swého; nebot jsem měl w ccle swš
obraz UkťižowaUého, ktcrý mnč jednoho swětce z
ťúdU Uassebo na pamšc Uwúděl.“ Když jsem fc
wypraijtctho túzal, co to byl za obraz a kte:
rédo swčtce mtnt, whprawowul takto dúle: Jedu
Uoho dne přisscl do !artoUzy ..Bmůš j)oiee jip.
nolch a prosil pkcwora, aby ho do ťúdU kartUzir
úUského pťijal. Pončwadž alc mlúdeUec cento dle

.tťla byl welmi útlý a slabý, nechtčl do pťewor
pkijmoUti, obúwaje se, že bh Ucbhl ď to, aby
snússcl welikú a pťtsnú mrtwcnt :žiwota knrtUzi:
anského. Wida zbožUý jinqch, že pkcwor prost
jeho wyslysseti nechcc, padl pťedxzmtněným obra:
zcm Ukřižowaného Ua kolena fwú a prosil .w důr
wčrně Utodlitbč Boba, nbh mU w této zúležitosti„
pomohl. TU prý Pňn Ježtš prawil ď kktže k jiu
Uochowi: „Jú tč pťiij“ (ešo co dčuxsše:ipi:;:u).
Mlúdemc radostt naplUčn ffel pťsssttho ckrúUa
opčt k přeworowř n opakowal prost swoji: Pkcš
wor widčl, žc kmtdiďát skutečnť Utú powolňnt k
žileootuukartUziaUstémU; poUčwadž se mU ale, zdápe
lo,že jest welmi slabéhoztěla, Uechtčl ho o wa,Ujmč
pťijmoUti; odpowěděl mw,trdy, že zúležitost etnto
pkedložt swým fpolnbratřtm, aby hlasowňntm xroz:
hodrmli, zdaliž pk,iijt býti Utň, čili UicauBůh
alc, od nčhož každý dobrý a spasitedlný úmhsl
pochúzt, řtdil frdce sbromúždšUbch bratkt tcxkseže
každý z Uich si myslil! Jessto snad žúdný ze
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spolubratkt mých zbožnémU jinochu tomUto blasn
Ueďú, dúm mu ho alespoň jú. Během ttm sc stae
lo, že kandidat jednohlasně do kúdu karwzianský:
ho pťijmut byl. Co nowic obdržel klússternt
jmeno Jan, a ponkwadž welmi pťtsný žiwot wedl
a Ustawičnč proti hťtssným žúdostem tťla bojoo
wal, dúno mu později pťljmt: „Jan filnýee
(.jUnn aUeb .)oémueď kortiš). Zbožný ťeholnlk
tento zemťel co prawý swětec dne 14. kwčtna
1464. Umtraje prosil pťcwora q spolUbratťt
swých, aby ho pochowali wedle Bcltrana, mUžc
to swatého, jenž bylx w Uowiciatč mistrem jeho.
Prosba ta byla wyplUěnn; mezi ttm ale, co se
U hrobU stojlct bratťi mezkufebou radili, majteli
„Jana silUého“ na prawoj Uneb Ua lewo od Bela
trcma pochowati, Uhm:la Utrtwola Beltranowa
fama na lewou stramle aMrtmola ta byla jesitč
zcela xachowalú, ač jižxd25 rokůp w bxeobě ležrla.
Žiwot swatébo kartnziana Jana silnébo, Ucrčmn
byl mistr a nčitcl jeho Bcltran z Uctiwosti ěrstUé
misto w hrobě postonpil, popsaleobssirnč Joachim
leaUra, xpťeworkartoUžy zwanč „73Ujď Gřuxiďt:iee
(údoll .skďista Pňna).

Toť Uňm wyprawowal P. BanweUtUra a
Uaťtkal welmi nad tsm, že klússtery kartUzianské
w otcowské zemi jebo wyzdwiženy byly. Šcstnúct
kartouz býwalo we ŠpančlskU a wsiechny byly
ersseUy. Po wyzdwižent klásitera „Bonjn 1)eiee
odebral se P. Bonawentura do kartoUzy Miraa
sioreď. Nle i tUto wlňda zrussila a prodala ji
ď polnostmi a še wsstm, co k nt Uúlrželo, za
100.000 realůw (10.000 zl. stť.) jeďnomU ade
wokatowi w BUrgofU. Pčt Karmziúnů žijc w



97

Ut jesstč z milofrdenstwt wlúdy a toboto adwo:
kúta, nesmčjt wssak nni Uowiců pkijtmati ani
weťejnč ďtlť) kartuzianskb oblck nositi. Zachowúu
wajtce, poknd jim mošno, přtonU swou kebolU,
chodlwajt posud i Uočnlho čan k modlitďč do
kůrU a žijt zc fkrowltého ročnlho platU, jejžto
jim wlňda pofkytuje, a z olmUžny, které se jim
od dobrodinců dostúwá.e) Se žalostUi)w srdccm
rozloučili jsmc sc š P. BonaweUtUroU a šwdu
zdwiženým llússterem jeho. Jako Uuwsstčwowatelč
kwčtnic brúwajtš seboUUéjakékwltko na pamútku,
Uúpodobnč wzal jsem si také já na pamútkU z
Mirasiorrsu mtsto kwttka Uásledujlct Uad celoU
čtslo 9 Uapsané wersse:

Žj ščmmx U wcked81 munůo
Uonoreď ůčjaiten riquemq
úl ťmmbre ůe qnš 18 ďo:ese
Bi ZU Ul:uš oš (:ouůeua?

t. j. Byt nčkdo i celh swčt ztskal, čcst,radosti a
bobatstwt; což mU to wssechno prospčje uu tru
ptuli pťi tom sskodn na řmssř7swé?

Zawedl jscm čtcnúťe již do mnohčbo kartnu
zianského klússtcra;e wodil jsem jej po chrúmcch,
dťbitowech, celúch a zahrňdkúch; wyllčil jsem mU
i pktsnťj žiwot Kartu;ianůw. Nynl chcemc spoln
rozjtmati, jakby každb kťeskan, tťcbaš bh i we
fwťtč žil, Kartuzčanrm bhti mohl a bťzti Utčl.

e) šrňwť co tyto kúdkd ptssi (31. ledm 1869) pante wepančlskuprawú anurchic (bezwlúdl). Mo“no, že rrnmlnčnlr
wlúda, ktcrň na cirkcwnt ftatky n ráw rnkn wložila, t
tťchto 5 ubohbch Kurtuzianůw z jcji klásinru jlž wyhnala.

7



Každý Kartuzinn žije, jak známo, ofamělý
we swš ccle čili komůrce, maje pťi Us zcxhrúdku,
kteroU wzdělúwú; běhcm ttm zabi;wú se také
tťlesnoU pract w hodinúch, které mu ;bizwajt od
modlitby,a drozjl:núrxl. W zahrúdce té kopú, ryje
a zalčwú fwé kwčtiny, byliny a stromečky; nikdo
muš pťi těto prňci nepomúhú, leč Pan Bňb, sw.
andělé, s!unce,d desst a rosa. Do zadrúdky jeba
nepřichúzt nikdo ze. fwětských lidt, a wsse, co w
nt roste a kwěte,. Uúlčžt jcmu, pokUd žiw jrst.
Umťelnli, Uepťebhwň:li nikdo w cele jcbo, wadndu
i kwčtimž a w zakgrúdce roste rozltčnč bcjlt, ja:
kobyj želilo nad sřnrts zobradntkowon.e Brawilt
jscm, že by každý člowčk w jistém smyslu mčl
bijri KartUziancm; každú mň son zahrúdk:l,
kterou pilUě wšdélúwati, každý mú son celu, wc
které osamčlh žiwot wésti xmú. Touto cčlou čili
komůrkou jest tčlo člowěka; Uebot jako KartU;ian
ď komnatou swou co chňžrji spojcn jest a w Us joko
U;ba we wodč swůj žiwot trúwt; Uúpodobnč mň
i dusse lidskň w dobč žiwota wezdejsslhobyt swůj
thťlc, a jest š ttmto tak ú;ce spojeua, že ů Utm
cclck twoťt. .skomůrka kartuzianowa mú takč okénko,
kterým se obywatel jejl dtwú na krúsné, modré
Uebc.a na přtrodn, owsiem bezxiwotnoU; nebol
klúffteryu kartuziunskě ležl z wřtsit čústi w barňch
a na pustčxchš„a osamělč,ch mtstrch. Nňpodobnč
mú i komnata amb eccla (t. j. tčlo), wc ktcrč
dUsse lswůj wezdejsst žiwot trúwt, dnokěnko(oči),
aby widitelné twory widťti a Boha, Stwoťčtele
jejich, chwúlici walaz Dňlc mú cela rkcartuzianomc:
otwormncl spolrčnou klúfjternt chodbu; otworem
ttmto podáwú sc mU w čaš polednt jtdlo; Kar:
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tuzian newidt, kdo mu pkinesl pokrm, a děkch
nejwýš dobrotiwémU BobU, od ktcrého knždh dar,
tcdy i wezdcjsst chlčb pochčxzi.

Mohlťm muě někdo Uamltnouti, že swčlský
KartUzian swou celU we fwčtč mú, a žc tedy
tak núbožnb a BohU ltbeznh žiwot wčsti Uelnůže,
jako oprešwdiwý, na poussti w samotč žijtcl Kara
tuziaU. Crho fe ale člowčk odťtci může, toho sc
mú takč odřtci; oddúwúali sr wssak přece ro;trc
žitostem a hťtssňým rqdostem, stúwú dse to jrho
wlnstnt winou.. chnň:uli se ale o okolnostš, kler
rhch Uám Uikterak odstlcmitčx nelze, powaťujme
je za boUťi, kterú š wclkňm,zwukem na komnaa
tž: dusse nasstu dorňžt, ale jt pťece jUsskeoditi ner
mňže, pokud jako KartUzian w cele swč setra
wáme. Každý Kartnzimt mú nade dwetmi cely
swé Uějaký zbožný Uúpiš, pťipomlnajlct mU tU
neb onu cnost, we které by se pťrdewsitm cwřčiti

wěl. J my sobč wppj me do kowůrky dnfse fzwě
núpiď: „Nž potud a ne dňlc“ t j odstraňme
wssechno, co zbytečně wssecko, co hy nňm, upťtn
čirm .ke,jhťtchU zawdati a Uúš od Boh,a ordwrúo
ti:i moblo. J š lidmi, š Uimi,žuUúpmobcowati
jest a ktcťt se odprawiti nedajt„ mUstme jako
núbožnt poustewntcizjen taljka.x okénkem mluwiri,
je zkrútka a laskawš odbyU a ihned ;ase olěUko
zawťtti Kartušian w komnatč swé osamťlý wede
žiwoc wnitťnt núpodobuč .mú i laždý k.testan co
swětský Kartužian, seč jest, swěta sc odťlci a
a intkni žiwot wčsti„ t. 1„8 Bobrm a šc zúa
lržitostmi dusse fwé nejradzěj,i sc oblrati.Ta P,owtdú
se,j žed ťúd Kar,tuzianůw až podna!ďd půwodnt
pťtsnosti swě wč:nixm šzůstal, a žc ťeholu lwatě

73
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zachowúwá„ čebož hlawnt pťlčinou jest, že we
klússtrťtch kartuzianskť)ch klmstry (;awťenl) pťlsně
sr ssetřt, tak že KurtUziaU bez dowolent pťcdstau
weného ani z klúsitera wyjtti, ani do cely swé
nikoho wzlti nesmt. Juko ryba jen we wodč
žiwa a zdrúwa zůstňwú, Uúpodobnč zůstúwú i
kartnzian toliko w samotě cely swé prawbm kara
tuzianem. W tak pťtsném zawťent mčl by člowěk
i son dufsi držrti; pozorujerli, že by nějaká
Uedowolenú mysslenká, nějakú núrUžiwost aUeb
coš podobnébo do srdce fe wloUditi mohlo, Uemň
jim pťlstupU dowoliti. Tnto komnatU, wc které
dnsse pkebbwú, must člowťk owssem wssUdUšsebon
Uositi a Urmůže z Ut wykročiti aneb se jtnewčru
me slúti, což by Kartusianowi wzbledem krelc
jeho nebylo Uemožno.x J zahrúdklx UUi každb člou
wčk, kteroU wždy 8 sebou nost a od které se odu
loučiti Uemůže, jak se prqwý KartUzidan neodlno
čúje od zabrúd!y swojt. Záhrúdkn tUtšo newidin
telnou mú každb súm wzdělúwati, w Ut pilUě rbti
a kopati; du této prúce se mn Ucmň nikdo jiňb
michati. jLŽBychklňdň:l,ikdo pilnou prúci na wzdčn
lúnt “zahrúdťy té, mú z Ut také Užitek; kwčtiny,
kterč !ň Ut pčstuje, wydáwajt ltbeznoudwůnt, a
podled na krúsU jejich působt mU nemňlo radosti.
K tomU potťebt pomoci Božt;xl nebo jedinl; Bůb
dúwú zrůst wssemu; jedinč Bůh může ,seslati rosU
milostie, abn kwčlin cnostt a dobrých stUtků zdúrnč
rostly a UeUschly Ueb Uezakrsly. Starostliwý za:
hradnik mú také těžkb žiwot a Uemú pokoje a
odpočinutt po celý rok, mnst častokrňte i společ:
nost swťjch wěrnbch pťútelůw opUstiti, aby kwě:
tiny zaltwal cmeb je od sskodliwébo mrazu chrúa
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Uil. Núpodobně nrmů i člowěk pťi wzdčlňwlirxt
zabrúdky swé žňdného odpočinutt a pokoje; pťe:
stmlc:li w télo zohrúdce pracowati, ujme se w
srdci jeho koukol Uúrnžiwostt a ndusi w Uěm
ltbczné kwětiny wsselili)ch cnosttr Tuto zabrúdku
noft člowčkwssudy šfebou; ak jest doma Ueb na
ceftúch, při prúci, tanci aneb rozfosstch. wždy ho
Uapomtnú jebo swědomt jako Učjaký rolUiclý lean
leUdúť: Qčtuj, sstěpUj, sslechti plmxé stromečky
w zahrúdcc fwojt; t. j. zaptrej sňm sebe. potlan
čuj Uúrnžiwosti swě, abyš se stal Usslcchtilhm
člowťkem a prawkgm kťrskanem. Sbtrej a zmaťUj
w sobč houfenky zlbch anyklostt odťe;ujsskodné

wprky pbchn a marnosti a netrp mechu kterb
se Uňsledkemleinosti na tobť usadal Jako Kar:
tUzian wzdšlúwej i ty pilUě zakjrňdku swou, prau
cnj každodmnť od rúna až do wččcra na w;dčn
lúwňnt a sslechtěnt swém; a poněwadž ti wody
kzaltwňnt potťebt, wyproš sobč w modlitbúch
oné wody, o které mluwil Bún Ježtš oe ženou
SamaritanskoU. Hleď aspoň jednou za mčstc pou
zwati Bňna Ježtsse do zahrúdky srdce swél;o, aby
se do nt podtwal, a aby tipťi této pťtležitosti dal
dobrou radu jak byů to aUcb ono w zadrňdce
fwé jcsstč zlepssitio mohl; t. j, ptistup čc:stějis
ke stolu Púnk a pťijlmej Uejswétějssť swútost
oltúťnt. Kristuď Pún Uúš k tomu súm pow,zbux
zuje slowy: „Pojďtež, ke mnč wsslckui, ktrťt praa
chete a obttženi jste, a jú wxeřšobčerstwlm“
(Mat. l1, 28)! K Ježlssi KriftUf tedy se často
Utstej„ milý čtenúťi! blrď se š Nlm častčji proa
stťedkrm swatého pťijtmúnt fjrdnotiti; odpo5
ručiž Mu zahrúde srdce swébo, a proš ho, aby
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ji Urowlwal wťtrem milostt swých, by krottl
ctnoftt twých wšdy lšpe se dařilo, a wždxy llbeza
nrjsst wůni wydúwulo Wolej k nťmn w mod
litdňch: Zdwil)ni se wčtřlčkn pňlnočnt a pkijď
wětktčku polrdni, prowěj zahradu moU, at tckon
wňnč jeje (szeň Šalom 4 16)

Wadtš tedy milb čtenúři, že ti nent tkebo,
siúti fe Kortu,;ianrm a že we swťtě w jakěm:
loliw stamn kartuzianský žiwot wésti mňžeš.
Swčt w Uěmžto žijrš, bUdižtobč kartoUzt Qpa:
trm, pkeworem anrb jakkoli pťedstawenébo těto
welikě kartoUzy nn;nwatť chcrš, jesi nejdobrotir
wějssc a nrjlaskawčjssi Bůh; a proto se Uemnstš
búti, že by .dobrotiwý tento pkedstawený twůj
Umťtti mxeb pťrsach býti a še by na jebo mlsto
jiub tobě lUěUěapklžni,wh ,a snad pťtliš pktslch
předstawens: pkijlťi mohl. Wún Bůb jcst a zůstane
nawždy pťeworem a pťedstnweným eweliké kat:
toUzy t. j. púnrm toljoto šswěta; Ua něho sklňdej
tcdy wssexchnystarosii swé a Uebojxfe, že by tento
wrlikb klňsstčr od Frunrncouzů wydrancowňn aned
od liberúlnt wlxňdy wy;dwižen býti mohl. Toho
wsieho nwřňš se co obúwdti.x e

leUwil jsem š mnodýmisKartUzianh, a
wssichni twrdili e že Umich Kartuzinn snadtto
Umtrú a žc to w klňssteke nrpůsobt žúdného ob:
zwťňsstusbú hlUkU a žúdnč zúwady, kdljž někřeřý
úd na wčxčnost se odeblrú Když prý pťewor
shr,omúšděným břatťlm oznamuje, že ten Urb onen
brátr zemťel, ax kdyť jejwu;bllzujr, by dzečfřullébo w
modlitbúch swbchdpamčtlřwi byli tU prý widčti,
že po;ůstcxlt ťrbolnici zrmťčlěmn sssěstt jeho takřťa
zňwidéjs U že !aždý umťtli žúdú we fmyslU sw
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aposstola Pawla, jenx prawile „Žexdost mňm
rozdčleUUbbti a bňti š Kristem“ (k Fllip. 1, 23).
N toulu se dojista nebudeme diwiti, powúžlme:li,
že pťtsný žiwot Kartarzianůw jest UstawičnoU pťlu
prawou k smrli. Kartuzianowi jest smrt branoU k
žiwotu wěčněmu BUdemr li tcdy i my, co swčtsstt
Karlu;ioni cely a ;abrúdky swé brdliwš opa:
trowati a w;dčlňmati budemeli Zežtsse Klista
w nežsmětějsst smútosti oltúknt často pťjjtmati,
nelrknemr sc žajisié, ťdyž Spnsitel núš pťijdc a
dnssi Uassi z tčla wywolá, aby bo Uúsledowala
dou siúnkú nebeskixch, kU požtwúnt .radostk, kteri;ch
oko eridělo, Ucho Ueslyfselo a srdce lidské Uepou

z cttilo.

S těmito a podobnňmi mysslenkami o ži:
wotě !ortuzinnůw anrútil jfem fc ďo BUrgosa.
Tam jsme ncxwssttwili dňm radnt, w jehožto sale
nňm ufa;owúno starožillté sedadlo, ektcré drubdy
býwalo trůnem krúlůw .ČťasiilfkýchdNúpiď na Uěm
zm takto: „ťť:mo 1)ijnj Uuniuš, Znďurn.
Glesoqliď jxnjuuš ()UZUZUZGjuášošo prjmam
ďoáom wbcinuorumt (toto prwnl sedadlo mlwaů
pňnisoudcowé kastilsstt NUniuď, Rasura a Kalwo
Lninuše) Dťewčué sedudlo to jest zcela jeďnodnché
a bez wfseliké ozdoby Mnohý krúl za dob Uaš
siich zpěčowal by se zajisié na trnto trůnlse
posaďiti W témž sňle wřst také podobizna slo:
wúl.něboCida pťedsiawujtct jej co rhtstr w tlplněmx
rdttřském oděwU ď mcčem. w rUce. Podpiď na
obraťe tomto se nachúzejsct znt takto: „Tl (šjůu
ťčwňrjšeo:l)išw ůš ďirmell (ryttť Rodrigo Diuz
z Biwarz) Muž tento. o nčmžto jsme jlž často
zmtnku činili, byl jeden z nejznamenitějsstch
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wojenskťjch wůdrů jcdenúctébo stolett a wyznau
menal se obzwlússtuč za času Ferdinanda ll.,
krúlc Kastilského, we wúlkúch proti Maurům, nad
kterýmiž častokrňtc w bitwúch zwltčzil. chUoU
prb zajal w bitwě pět k:ltžat aneb krúlůw mauu
rickťzcha powtdú sr, že jmeno swéCid (arabsky:
Sid T pún, ryttť, ;wttčzitcl) obdržel od Nrabůw,
kteťt jej co Udatslého bojowntfa welmi ctili. Cid
zemťel, jak sr mnozt domnlwajl, r. 1098. W
kaple nadzmtněného ,radnlbo domU w BurgosU
UkazowúnU Uúm wsstxchny kosti znamenitého mUže
tohoto; lcbka jeho jest Ua malé koUskyrozsekúna.
Krúsný sarkosag, w Uěmžto sc kosti ty chowajt
ozdobrn jest jeho wlastntmi znaky, jakož i zUaky
krúlowsiwt Kastčlského

Welmi starý a pťekrúsrlý jcst gotbicky chrúm
San Estcban (sw. Štčpňsla) w BUrgoer Nad
jeho portúlem wiďťti sochy blabosl. Panny Marie
a Umohbch swětců. Pod sochou matky Božt naa
cházt sc tcnto prastarý núpiš: ()onaodjůn. ďin
peošňo Grišiušlee (ďrz hřtchu prwopočútečnčho
počatú) Núpiš tento jest dňka;em že katoličtt
Spančlowé již pťed mnohbmi sty let wřřili, že
Balma Maria bcz posstwrny hřtchu prwotntbo
počata byla. Hlawnt oltúť tohoto chrúmu jest
kcúsnč pozlaccn a Uprawtn. Wtročiwsse do todo
kostcla widčli jsme kněze, který pluwialem pťio
oděU jsa pod baldachinem welebnou swútost k
nemocnémU Uesl. Doprowázclo jej muoho Uúbož
ných mUžůw a žen, jeUž majtcc w rnkou boťtct
swlce hlasitě se modlili. Bylit to údowe bratrn
stwa, keeťt Ua se wzali powinnost, knčzc, swútost
oltňťUtk Umtrajtcth UesoucthosiawUč doprowúzetl.
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Zaopatkowňnt Uemocnýcha poflednt boďiUka
fmrti nu jsou zajisté wěcř wážUě, které Ua srdcc
každčbo lkestaua mocnň dojcm čiUt. Kdo by sobť
Uepkňl sssastně Umťlti? Smrt jest branU kn.dččl
Uosti. Blaze tomU, kdo fw. swútostmi zaopatken
a š Pňnem Bobcm smřken Ua wččnost se ode:
blrúl

Jak přebrozUé odpowtdňnt pťed Bohem be:
roU tedy Ua se ti, jenž Uemocného fw. swňtostmi
zaopatťiti nedajt, aneb kněze tcprůw w pofled:
Utm okamžcUt dwolúwajt, kdež pak š UemocUým již
Uic pořtditi nemůžel Zdú se, že tonm iw BUr:
gosu tak bylo. chwt wyssedsie po krňtké dobč z
chrúmu potkali jsme tčhož kněze, aU B welebnou
fwútostt opčt do chrňmU se wracel. J zwolal
jsem: Qd Uňhlé a Urnadúlé smrti wyswoboď
Uáš Prmel uu

Jměsto BUrgoď oslawer jest Umohtjmi
swťtcť a swěticemi jenž se w mťstě tom bUď
Uarodili, aUcbutam žiwi byli. Z BUrgosU po:
chňzela sw. panna Kasilda. Bdlat dceroU krúle
saraceUskébo a pronňzala zajatým kkeskaUům
wrlmi mnobň :dobrodiUt. Když jim jednoho dUe
jak obyčrjnč jtdlo chla, túzal sr jt otec, co to
Uesc. Kasilda odpowčdťla, že Uese růže; a otec
widěl wa skutku růže, kterč se wssak U zaja:
tých opťt w xchlčb a mafo promťnily.e) Čte sc
o Ut, žc jsoUc Uemocna, odebrala se za wUUkUUttm
Božtm k jednomU jezerU U BUrgosa, kdežto,zúo
zračnč Uzdrawena byla. Powldú se takě, že doo

e) ssškdidbnýzázrak jsme wyprawowali o sw. Rosalinť lap. 9.d .
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sňhla ftůkt7100 lrt a že činila mnobo diwň a
zú;raků. Zeny trptcl na krwotok ctt ža w;ýwujt
sw. pannu KasildU co putronru. Tuké sw.„Juo
lian, druhťp biskup w Kuencc (Concha) we Spao
nčlskU,narodil se w BurgosU. Swčtec tento wyn
nikal odzwlússtť wrllkou lúskoux k chudtjm, horliu
wostt w xnodlitbě a daxcm anohbch dřwň a zúr
zrafů. Pkedewsslm ale wynajožil welmi mnolw
prnkz k wykupowáut kťcssanskt;ch otroků zruč
Sasaccnůw. Bři tom wedl ale podle přtkladU
simxých poustewnt!ů (ňnxchoretů) wrlmi pťlsný
žiwot, zaankstnúwal sedčosto plrtrnlm tossů, chtčjc
sobč bčehrln ttm wlastul pracl zaopatř“alč, črhož
nm k zachowúut žiwota wr;dejsscho polřebt bylo
Žčwotopiscowě jelxo wdpraijt, že jednohoedne
Božsky Spasitrl sňm we spňsodU žebtňkaš.almužml
od nčho piijal, jrmn za nl dckowal aa žiwot
wěčnh přisllbil. Kdrň prtz jrdnou l nčmu pťčsslo
welikě nxnožsiwtchudqch pťlkú;al sw Julian stuo
žebnlkn1wčmn Elrsmowi (!.eďmrň) abrj je obiltm
podťlil Slou:lct wčdtl že na sdpce anixzrnkxa
obilt nent; ssel ale pťeee ;a xpťtfazem blskupa
swéha.xnal š.d delwěrou w .diwodw,ornost jeyo eěna
shptn, axudle! nňlezl ji obillm uUcelpldxťlmeBou
zdkji lrpčlo i samé mesto Kuencaxxwelikou nonzi
o obilt; sw. Julion modlil se horliwčxk Bohu
o pomoc a modlřtba jeho neostula bez“wýsledtn;
nebof w mčxsté wx.sskytnuly .sc z.anenadúnt udllmhč
ťadd soUmarůw be; honičů a pťinrsly k dolml
bisknpowu mnuho odřlt kteahxn ihned obywuteté
poďěleni bnli Při sklňdúnt a podxlowúnl tohoto
obill numňhol prň usr horliwtj a lňskoU l bltžo
UlmU rozntcer.ý slUžebntr Elesmuď tak nňramně,
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že br;o Ua to zemkeld Tělo toboto sw. služeb:
ntka, ktcrého Špančlowč Elesmeš aueb zkráceně:
Lesmeš Ua;bwajl, oďpočtwú w jedné knple kateu
drúlntbo chrňmU w Burgosu.lle) Sw. biskUp JU:
lian zcmťel r. 1207.

Z Burgosa pochúzel také flowňtný a borc
liwý misionňř ťňdu sw.anrantisska chn Gaona,
kterb Jndicmům w Nmerice slowo Božt kcizal a
r. 1559 tam swatč žiwot swůj dokonal.

R. 1570 zemťel w powčsti swčtce w Nmex
ricc misionňk“ Qndťr“jllxde Olmoš, který též ez
Bnrgosa pochňzrl., Učenťja núbožný ťeholntk tento
z ťňdU sw. Frmttisska,ll crsiowal ď bisknpem Jau
Uem Zumaragon do Mcšikn, pkiučil se tam w
k:eůtlém axčcxsc!rozličnhm ťeťem a kúzal pkeš 40
let neunamně sw.x ewaňgeliUm.
““šx W BurgdsUe žila a r. 1650 zemťeta Joe

ďmtaxsde JesU Maria, xžbožnň upnnncc z kúdU
Klarisek. Wyprawnjeuse o ns, že jednoho dUc z
rUkoU Božskěho Spasitclc kťtž obdržrla. ete

ld:u j,xlš. ,

1

.ťust

,Pďux

rj.fť“ dx

e) Jest to týž bluh. Lejmce,esj:hoŽ hrobnt nňpjo Ume swrchluUwedtx.



108

Mlla
Býwalý misionůť. ďcdoda. Nittoria a drahé sniw
dani. ďrspůsobný Zrancong. Bamprlnna a sw.
Zgnňt Z ckoyoly. Ftarinctista a lmbrntlšl Matba
ťašrbamťclň. Bislxayn. Zanu.Srdestian. erraň rclo

nik ťa smť sltdťnt Zaplaccn byl.

Q půl čtwrté hodink popolrdnt opustili jsme
město BUrgoš w diligeUci, kterň z MadridU
byka dojela. W Unsst společnosti Uachúzel se UUUt
takč farňk z okolt města Wittorie. Wyprawowal
nňm, že byl po frdm let KapUctUem a žc se pa
ersscnt klásstera, w Uěmžto žil, odebwl co misie
oUáť do Nmeriky, kdež po Uěkolik roků Ua wia
Uici PúUč pracowal Z ťcči jeho jsem soUdil
žc toliko z wclké lúsky ku wlasti opčt do Spau
Učlskase anrňtil

Wkasti milú,
Roztomilň
W tobč chci jen žtti;
Poskthješ
Wsseho hojnost,
Blahé žiwobytt (A B M)

Ltbeznou krajiUoU mezi horami wezl Uáš
wůz w rychlčm bčhU dúle, až jfme dosti pozdč
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na wečer U wesnice BankorbU dojeli do welmi
romantického skalnatého úžlabl. Mčslc swltil jafně,
a celé údolť toto wypadalo š bllhmi skalami
swhmi tak, žc wěťtct Ua strasstdla bU tam byl
nrmúlo strachU wystúl. Prúwš se tam stawčla
žcleznú drúha z Francic do Spanělska wedoucl,
kterú nejménš tkicet tUUelů mú. W též noci stala
se núm nehoda, ktcrň pro Uúď smutné núsledky
mtti mobla. W jedUé úzké ulici mťstečka Mi:
randa del Cbro srazila se nasse dilichce ď jiUoU,
kterň naproti nňm 1ela Jakbm spůsobem se to
stalo, zdaliž zagalowé (předjezdcowé) aneb Umjoul
ralowé (dowúžečowé) ttm wřnUi bylt, Uelze Udati
JedUi swňděli wiUU Ua drUhé Jisto jcst, že
sz! a kři! crstthctch a kopúUt a konsúnt koňů
a Umlůw bylo pťehrozné WyhnoUti Uebylo
možno ani jedUomU ani drUhémU wozU. Komčnč
se pacholkům ťposstěstilo koně a muly U jednoho
wozUwypťúbnouři a wůzsten sochorami a železnými
týčemi poUčkUd z cesty odstranti, pki čemž ňle
brňna bltzkého kostela nemalou sskodu wzala
Bťtsstlho rňna Utťl dUchownt fprúwce tčhož mťa
skečka zajistč maloU radost wida, w jak btdném
stawU hlawnt dwéťe kostela jeho sc nachňzejt

Dkolo tťctt hodiny rannt dorazili jsme do
do mčsta Wittorie Toto mťsto lcžt we wclikém,
wysokými lesnatbmi horami obthaUěm kotli;
mň ssiroké a dobťe dlúždčUé nliee, krúsné domy
a nňměstt. W hostiUci, před kterbm sc Uasse dia
ligcencelasi hodimx zastawila, bylo pro Uúo již
sntdani pťiprawelw; pozňstúwalot z jednoho wcjce
a z čokolady, kterúž byla w siúlečku asi Ua palcc
wysokěm a tolikéž ssirolěm; k tomU Uúm podúno
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jesstč koUsek pisskotu a sklenici wody. Za chatrnč
sntdant to bylo každčmU ďwa m prawlm dwa
franky (osi ,42 krejcarů stť.) platiti. Sw. FraUu
tisick Salrski) byl welkť)m milowntkem hospodo
skhch a ťlkúwal, že majt Uejwlcc opřtležitosti cee
ftujtctm ciincům sleutky milosrdenstwt prokazou
wati; newlm alc, zdaliž také Ua hospodské we
Španěltch pamcǧtowal. Jň alespoň o mnobhch
hostiUcich wc SanělskU ťt,ci Ulustm, že majiteu
lowé jejich hofty swé drancujt a jim penlzc
wddtrajt., Mnohý sspanťlský bospodsth podobú se
pijawici; oba člowčku Ulehčujt; pijawicc poskyl
tUje totiž úlewu tčlu a x!ťospodski)kapfe. Jedu
nomU hospodskému we Spaněllch mUsel jsem
za skleniciwody 1 frank zaplaliti. Spasitel prawil:
„Kdožbykoli dal wúm plti člfsi we jmrnu mém,
proto že jste Kristowi: ameU prawtm wňm,
ncztratt odplaty fwé“ (Mar. 9, 40. Mat., :10,u
42).š Mnč se zdúlo, žr onen hospodský zasllben,é
této odplaty se odťrkl a žeu mU časUú„peněžité,
odplata milejsst bhlae xMezi nassimi „spolucesiUu
jlrtmi Uachňzcl zse takče rFrmu:oUz, ktcrh sc nemúťo
rozhorlil Uad hostinccm wexWittorii, wančmžta
jfme jako od Uplrů wyďsúti ukdyli. MUž teUto
mťl, co se UúbožeUstwl thčc, swé zwlúsitllt poc
diwne Uúhlcdy. „Widtte n„n prawil a„wu mUčo
lowč UtUsejt do, koftcla choditi, pončwadž jrjich
duchownl je k tomu pUapo„manjt;, alc my Frcmo
couzowé jdeme do kostcla, kd!e Uúm„libo.“ Zako
jedna kapka wody Ucdčlň, deskr a jednae wlasstoo
wička léto, Uúpodobnč jnebrjl dte!Uto fftčbetawčx a
přihlouplb FrancoUz celoU Francit. J w tél:o
zemi napomtnajt kUěžl k horliwénm núwsstčwoe
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wňnt chrúmu, ť modlitbě a k pťijllnúnl swútostt
jako wssudy jinde; chcerli wssak nadzmtnčnb
Froncouz ňtti jako kůň a me;ck, w Uichtto ncnt
roznmu (Tobinš 6. U), ktrrý duchownt můtc
mu w tom brúnitč? SoolucestUjscsho p. farúťe
sspičkowel a poichowal drzb Francouz tm
bez ptrstúnt a nejwtce proto, žc ouru kdysi
kapuclnčm býwak Člnill mnohú nrslussnú pťia
rownúnl mezi kapucsnem a rožličnými wěcmi a
newědčl jstm w prawdč, nad čtm se wlce diwiti
múm, zdaližu :md smčlostt a neftydntostt tohoto
Francouze, čili nad tichostl a trpčliwostt, š ktec
rou .Uad;rnlUěUb p. farúk wssechno snússel. Mc;i
Uúboťuúm, prowa;em, opúfamhm kapuclnem a rozn
ličnýmč snad i neflussntxmi wécmie lǧe owssem
naleznoUtč mnohý rozdtl; ale mezi drzhm
a Ucftydatým FraUcoUzem a oslcm Ucnlj žúdného
rozdtln.

Nékolik bodin cčxsty wýchodně oď Wittorixo
ležt pcwné dmčsto BampelUna, pamútnč proto,
že U unčhcapJgnúthxaLodoly co wojúk w bitwč
ranťu byl, a xnúsledkem txobo swěta ax 4jekjo rad
dostl se odťesnuw swatým se stal Narodil se ,r
1491 w zúmku Loyola, ktcrkz jeljo otci Bertrao
mowi pánU z anczu a z Loyoln patťil; w
mladickém wéku swém zwolil staw wojenský;we
wňlcc, kterou ctsať Karel 7. o Frantisskem j„
krúlem srancouzským wcdl bojowal Jgnút o wea
liloU Udatnostl KdyžFrancouzowé r 1521 pcwa
Uost Bampelunu oblebli byl Jgnňt pťi důjent
jl tnk těžcc rančn, že fotwa fmrtip ussel. Zaopan
tkrn fw. swútostmi, počal na losi fwěm o por
lepssrnt žtwota a o spascnt dusie se starati; čctl
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žiwotopify Ježlssr Krista a swatťjch a učinil
pewné pkedsewzetl, že fe swěta a marnostl jeho
zcela wždú a že jedinč Bohu sloužiti bude. Bňb
jcj takkka zúzračUým spůsobem uzdrawil. Bťi
popisowúnt klússtera Monfcrratstěbo a města Mcml
rrsy (wiz dll 1. kap. 19.) wyprawowal jsem, co
Jgnút z Loyoly dúlc iUčiml a jak fe stal swa
tým; zde mtnim toliko jefftš podotkuoutť že nce
jenom ono poranťnt nť)brž i čtenl dobrých knih,
obzwlúfstnč žiwotopisůw swatých afwětic Božtch,
Jgnúta obrňtilo Čta o swathch, jak žiwi byli, a jak
weliké wěci wykonali, klkňwal: Swatt byli take jeU
slabt lidé, jako jú ; proč bych nemohl tedyi jň činiti, co
oni činili ?ck)Múš snad milh čteUúťižiwotopiš nektcx
rkho swčtcc w domě; čttej w Uěm pilnč, wy:
nasnaž fe, wésti .podoxbnhžiwot a zajisté staneš
se fwatým. Nňbožné knihy lzc nazwati fwčtlcm;
nebot ofwčcht núš rozum fwčtlcm spasio
tedlné prawďy. Z dobrheh knčh nčtme fe znúti
Boýa a,jebox wlastnosti; dobré knihy Ukazujt
Uňm osskliwost a ohawlwst.hklchú a potkebnost pon
kňnt; z Uich se xdowtdúme, co múmečiniti ar čeho
múme zanechati, chcemealt dojtti wččného fpasmk.
Kdi;bychom čao, který Uezťtdka zahúlkon nebll rozo
ličnými Uičemnostmi maktwúme,načltňnt dobrých
knčh wynaklúdali, tonžili bychom jistě wlce po
mbi, Uežlř po swčtk. Dobrú kniha neoswěcnje
tolčko rozUm, nýbrž, jak jsme na.swatčm JgUútU
widčli, powszzch také wůli kU konúnt dobrých
skutků. J čtentm swětských kněh býwú nčkdy w
p

e) Sw. Angu U woláwal podobnť: „Mohli to ti a oni wyr
tonati, pr pal ur i ty Bnqnstine7“
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rozmnu jakbsi tcmnb plamtnek roznicen, ale
srdce ostúwú pťi tom prňzdné. Nwssak čtent knčh
núbožných působt netoliko na rozum, nýbrž i na
srdce a na wůli člowčka. Kniha fwětskň podobň
fe cukrowým pochoUtkúm, které hrdlu lahoďt
ale žnludek nenasycujt , kdežto knik,xa núbožnň
dUssi dobrý a hojný pokrm poskytuje. Kdykoli
laskawý čtenúťi núbožnoU knihU čltúš, pomysli sobč
že súm Bůh z nl k tobč mlth a že chce, aby
co čteš, rozUm twůj oswttilo a wůli ton kdox
brěmu powzbudil o. Zapamatuj sobč zc čtent
tobo tu aneb onu průpowěď, kteron snad srdce
twé pohnuto bdlo; častokrňte o nt w srdci rozc
jtmej; hlawnt starostt ton wssak buď, abyš to,
co jsi dobrěho četl, 1akč skutky plUil.e BamatUj
sobě krňfnú flowa fw. Cypriana: „Cttej pilUč
a modli fe přlnč; mlUw napťed k BohU a pak
at mlnwt Bůb k tobě.“)

Laskawý čtenňť mi zajistč Uezazlt, že jsch
wyprawowňnt swém poněkUd zcesty wykročil; poo
dobňmt se w ohledUtom kejkltki,který chtčjepozornost
diwňků swhch wždy napnuťou Udržcti, brzo ten, brzo
onrn koufck pťed .očiina jejich wywňdt. Než abya
chom se xod cesty swě pťtliš newzdúlili, anratme
se již nazpčt. Za Witorit dostalř jsme fe poznenňhla
do hor Pyrenejstť)ch, we kterbch jfme obzwlússtnť
U měst Salinaš a Montragon čarokrúsné kraa
jiny widčxli. Na wysokčm Uňměstt pofledně jmeu
nowanšk)o města prowozowali obywatelé, jak Uúm

e) Welmi Uillečno jest. dúuli otec ancb matla rodiun swon do
dčdictwť CyrisloeMetbodějslého amd Swatojanskěho wtčliti.
Dobrú kniba jest nejlepfsim domáctm pťttelem a podobá se
sememl, tteré stoUájobný nžilek w rodinč přiUússt.
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wyprawowúno bylo, w Ucdčli pťed nasstm pťte
chodem půtkU uu š krawami, pki které několil
lidt od rošdrňžďšných kraw těžce raněno bylo. Z
ncdostatku býků muscly tedy krňwy, tento tichb
a welmi Užitečný dobytck, š likmi až na smrt
se potýkati. Z toho lšc čtenúki opět widčti,
jakčho obltbeUt dosslh U Špančlú půtky ď howě:
ztm dobytkem a jak Ukrutné trýznťnt zwtťat U
Uich se prowňdt. Mohlbych zde opťt činiti rozjt:
mňUt o útrpnosti a o milosrdeUstwl, jaké člowěk
i 9 UerozUmnými twory mtti mú, ncž opomljtm
tobo a bUdU dúle wyprawowati. W městč Bcra
gaťe zastawila fč diligeUcc Uasse a tam jsme
w bostiUci posntdali. Bťi sUtdaUt pkekwapili núš
dwa hUdebntci zastawcntčkem. Jscm fice welkbm
milowUtkem hUdby, alc hUdby wúžné; hUdba ssUn
maťskú jest mi až do srdce řprotirotm. Takoon
ssUmakskoU hUdbU, jako w Bergaťe Ueslysscl jscm
jesstč nikdy. J Uejhorsstmu ssUmaťowi bylby se
pki Ul obrútil žalUdck. Slowútný Bccthowen,
o ktcrčm čteme, že mlwal ttm wčtsst gaUdiUm
(radost), čtm sspatnčjsit hUdbč UasloUchal, bylbd
w Bcrgaťe radostt pukl. N jakč byly hUdebUt
Uústroje, jimiž se tato w prawdě ssumaťskúhudba
prowozowalae? KlariUet a bUbčU.ck) Tyto dwa
bUdebnt Uňstroje hodt fc tak jech k drnhěmU,
jako fe srownúwň smysl tčchto werssů:

e) PodoonU lrňsnoU hudbU slyfsel jsem w HambnrkU. Z
xednobo domu wdssel protrstantský dobťcb, při nčmš pao
storowč a kantorowěz wali jalozpťwy; wcdle před domcm
hráli ssnmaři na klarmet a na lesUt rob a současnč wýla
k tomU bejno psůw.
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Šcwci potťebujt fstdla u
W radť bbwú bňdúnt;
KomU pún Bůh Uedať kťldlcx,

TeU at Uechú lstúUt. (Šnaidr).

Za BergaroU jeli jsme do wrlmi wyfoťčho
kopcc; wssichni cestthct slezli, koUč a mezci bylř
wypťaženč a k wozU sc pťipťúhlo pět púrů sil:
Uých wolů. Na této ccstť, již jsme pčssky konali,
bylo by múlcm jchoho zUassřch spolUcestnjtclch
potkalo weliké Ucsstťstt. Nachúzela se totiž w
nasst společnosti také jakáš pant zFrancic; tato
sc o swého asi sedmiletého synňčka wrlmi málo
siarala; zanechala ho starosti jiUých a sama wy:
.rňžcla sc w jiném oddělent šc swrchU zthťnbm
Franconzcm, o ktcrém jsem prawil, žc mezi Utm
a oslcm rozdtlU Ucbylo. Pončwadž chlapečck od
matky swé zancdbňn byl, Ucdostalo fe mU doa
brčbo wychowňnt. Swémdslnost, neňstupnost a
twrdohlawost byly hlawUtmi wlastnostmi jeho.
Bodle oďlekU swěbo wypadal jako prawý ssassck
aneb harlakhn. Stťewtce, pUnčochy, krútkč kal:
boty, jasnočerwený kabútek, ssirokč ožidlt a černý
klobončck, ozdobenh swětločcrwenými pentličkami
a pcťtm au to w.sse dčlalo z nčho prawéhd paa
jaca. Doraziwsse sssastně až Ua wrch kopcc po:
ňali jsme nčkolčrspťežent wolň. Čerwenň barwa
w oblckUchlapcowu an wolňm se ncltbila; jcc
dǧ!U z Uich sc rozběhl a chtěl chlapce trkati.
Stastnou UúbodoU spozorowal to we pkthodnb
jesstč čaš jeden z ccstthctch, který pkiskočiw,
wzal pacholtka do UúrUči a wyswobodil jej z ne:
bezpečt. Newiděl jfem, žeby matka tomuto o:

899
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chranci dttětc jejlbo byla pťtliš dčkowala. TUto
zakrkawčcloU matkU Uwúdtm co odstrassujtct pkta
klad wssem matkúm, které se o dťti swé mčnč
starajt než:li zwtťe o swé mlndč. Jak mUobý,
na údech swých zmrzačcný člowťk mnsi Uesstěstt
swčlpťipisowati wlastntm rodičům, kteťt jej w
mladčm wčkU jeho dosii beďliwě neopatrowali.
N co múm ktci o rodičtch, ktekt dobrč wychowňUt
ďttek sobč od Boha swěťeUýchmúlo anrb nic nou
dbajtcc je jako siromy w lcfc růsii ncchňwajtl
„Wy otcowé uuo Uapomtnú sw. nposstol Pawel
u wychowúwcjte synů a dcer swbch w kňzni a
tresiúnt Pňnť“ (k Efesk. 6, 4). Nejlepssl dčdiu
ctwl, kterého rodičowé dttkňm swbm pro wezdrjsst
i bUdoUct žiwot pozůsiawiti mohoU, jcst zbožnč
wychowňnt. Co rodičowé wlastntm dttkňm swbm
čint dobrého, jest jejich powinnostt a tobo žňdň
lňska pťirozenú; wždyt i zwtkc o mladé swé peu
čUje. Prokazujt:li ale ciztmu opusstěnémn dltčti
nťco dobrého, tos jest lňska wyšsst a zňstha pťed
Bodem. Ncmáš snad, milý čtenňťi neb milň
čtenúťko, wlastnlch dčtt, ale fnad mňš wětsst
jměnt a můžeš se Uějalébo opUsstčnčbo sirotka
Ujmonti a jemu otcem neb matkoU btpti. Často,
cmo obdčejnť bbwajt takowé pťijaté děti, když wyu
rosild, kdobrodincům swým wěrnčjssta wdččnějsst,
nežli wlasint děti. Widlš:li nťjakěho opnsstěného
sirotka, který tť snad o pomoc proft, pomysli sobě, že
jcsi snad wůle Božl, byš se Ubobčbosirotka Ujal,
a jemU ochrancem, otcem neb matkoU b!)l. Blazc
tobč, Ulilb čtenúťi, wdplniš:li flowa Spasitelc
ťkonctbo: „Kdoby přijal jedno takowé pachole
we jmrml mém, mnet pťijtmú (Mat. 18, 5);
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ano tťikrňte blazc tobě, když od tcbe za wlastnt
dttč pkijatý sirotek ťtci může: „Qtec můj a matka
mú opUstřli mne, ale HofpodiU pťijal Ume“
(žalm 26). wn

Po delsftm cestowňnt dojeli jfme do krajin,
kterú slUje Biskaya. leck obywatelů toboto
prUhUzemčsspanělskéjest erbyčejnh. MUžowš nost
čcrwené aneb modré ploche čepice bez stťtfsky a ženy
majt wlasy w jeden aneb t we dwa dloUhěcUltky
splctené Mút zajisté každúzeměba t každú krcxjina
swůj zwlňsstnt kroj w ffatech, ktcrěho se obzwlússtnč
ssetťt U lidU obecnčbo Jinak se ssatt Llrab jin
Uak Řek, jinak Wlach, jank Špcmčl jinak Hau
Uúk atd Pťičinou rozličného krojc tohoto bbwá
rozličnď pňsmo, poloha země, prňce, zamčstnňnt
a jině okolnosti. Nechci zde mlUwiti o krinoliu
núch, kloboUctch, naUssnictch, prstenech a o jiUém
Utalichemčm ssperkU Uassich dúm, jakébož si roza
Umný člowčk tak múlo wsftmú, jako sspanělských
mezkň, jeUž Ua sobě mnoho různobarewných penn
tliček mtwajt. Nedú fe Upktti, že býwalo lépe
na fwětě, když alcspoň obccný lid kroje pťedrů
swých a š ntm i mrawopočestnosti a Uúbožnosti
jejich sobě wúžil. Nastaly jiné mody a obyčeje;
ale še starým krojcm a š Uťkdejfstmi obyčeji wyo
hymlla na mnoze i nčkdejsstnúbožnost. Mnobý
hanúcký jonňk, 1eUž nynt jako sfwihúk we frakU
a š cigaroU w ústechsoběwykračUje, může snad ktci:

Nassi sc mne poťňd ptajt,
Kde jsem ztratil halem:.

leožil halenu a koupil si frak, kouki ciu
gary čili doUtUtty a naUčil se jUUtol;ějiné wčci
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znňti a jich Užtwati; wěci, kterých jcho zbožnt
pkedkowé Uerali a bez kterých takě dobťe, ano
fUad i lčpe šili. Milý čtenúki! jedUej co sc
swětskě modd týkň podle zUámého pťtslowi: Sta:
rého UepdpoUsftčj a Uowčbo UezačtUej. Šat se,
jak tobo žúďú twůj staw, obzwlússtnč lehdňž, kdyk
co syn, dcera aneb maUželka podle wňle manžela
swého aUeb otce ťtditi se mUsiš. W každčm
stawU jcst alc ohledem Ua ssat wtce stupňů
mczi těmi, ktekt jedUodUchť;oblek nost a jiUými,
kteťt sobě Uňdhemčho oděwn a ssperků hledt.
Wtš, žr prawú ceUa člowčka nepozůstúwá w oo
blekU, a že mnohb žrbrúk, který otrhmch odčw
ale „silechetUoUdUssi mň, U Boha tistrkráte wtce
platt, Uežli mnobú slečinka aUcb panička, kterú
ssperkem swým zewně pňwU aneb wUstrojeUémU
ssančlskémU meku se podobú, jejtžto srdcc wssak
rozličnými Ueprawostmi posfkwrltěnojest. Múš:li
tedy kkeskcmsiého dUcha, bUdcš sc ssatiti, jak hou
dUťjsst a ctUostUějsst lidé stawU twého se ssatt.
WyUalezúxlř kdd possetilá swětskú moda, ktcrú
jako powětrňúk se mčUtwú, Učjaké Uowě wěci kU
pť.kriUolin, (jšquštt:šZ. obsšUonGmemtislš atd)
trpt prawú kkrstaUskú anUa radčji potUpU, Ueže
liby uo jak Mbcm Stolz dobťe prawt auu tox
hoto smilstwa w oděwn se dopUstila. NemUu
siš:li ale skrany odťwU Ua jiUé ohled brúti, ssat
se tať, abU lřdé widčli, že se Uchledtš oděwem
UčkomU zaltbiti; ssat se jednodUsse, sprostč a čistč.
Ale š drUhé straUy mustš se také stťežiti jisté
Uedbalosti w oděwu. Takowú Uedbalost bbwň čac
sto zUameUlm lenostř a Uečistoty; Uěkdy powstňwú
snad i z jakési pýchy Ucb ze snahy, lissitř se od
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jink)ch. Jiš pobané ťtkúwali o jistých lidcch, že z
děr roztrbanébo plňsstě jcjich wykonú pýcha.
Nenlt zajistč tkeba pkipomtnati todě, že takowč
ncdbalosti w odka warowati se múš.

deoledne okolo čtwrtč bodiny dojeli jsmc
do San:Sebastiana, poslcdntho to města, jež
žsnte we SpanělstU nawssttwili. Toto mčsto mú
i ďe fon, Ua wysokěm wrchu wystawenon pew:
mstl welmi krúfUé položent. Tn jsme ebyli zase
u krúsněbo moťe a pťekročiwsse U městečka JrUU:a
sspunělsko:francox:zskéhranice, dostali jsme se opět
do Francie. Pťtsnk prohledňwali fraUcoUzsstt
policerl úťednlci a celntci Uasse cestné listy a

jtlnmwky; wssichUi crstthct mufeliš wozU slézti
a talš celt) núklad scz nčho mUsel složiti. Nejwtce
pútrali cclntci po čokolúdť a cigarúch sspcměl:
skúch, Un kterě také nejwhšsit clo wysacho jest.
Toto až pťtliš pťtsnč pútrúnt upamatowalo Umc
Ua smčssnou Událost, kterú se kdysi zďěhla Ua
hranictch sswbcarskoefrancol:zskbch.Jakýš franconzský
celnsk tázal sc jisté cestthct pant, kterň B scbon
mčla malé dttť, co we fwém tlUmokU mňe Pant
odpowčděla: prúdlo pro dttě. Celntk ale nechtčl
tomU wčťiti, prohlcdňwal tlumok a súbl rUkoUdo
jistť)ch wěct, jichž“ slnssnost zdc jmenowati Uedoo
ponssti. Žc se tomltto nž pťtliš fwědomitémU celu
ntkowi, když rUkU son wčemirnedobkc wontctmi
pomalowanon z tlUmokU whtúhl, wfsichUi cestU:
jtct hlasitč smňli ou dňt se domysliti. Tebdúž
ďostal dojista za wynčrnon. Wyplnilo se Ua Uěm
pktslowi: „Jcn se brachU fspatnť mčj, o posmčch
se nestarej.“ uu
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Bayonnc. Ztoliťlmu w lewslclc anwnprnť. Mibňť
Eesiar (wyslow: erlab) a úslaw jcho. anrc Amo

mand.

Bylo prňwč o půlnoci, když jsme do franr
coUzskčhomčsta Bayonm: dorazili. Powčtťt kylo
w prawdč strassUč; hrom wedl zúpaď 8 blcstem
w rychlém se:stktdáUt; š Uebe ch lilo, jakoby
mčla pkijlti drUhň potopa swěta; w takowěm
počast dojcli jsme do bostince jxďtč:l úšl c:ommešrp
oio (hostincc obchodnt). Žc nám spáUek po tak
dloUhé a Unaijtct cestč chutUal, snadUo se dá
domysliti. Nrjwčtsst radost mčl jscm wsiak z
tobo, žc jfem sspančlskč diligencc, této mučtrně
chcnom ccstthctho pokolenl lidskčho, nýbrž i koa
ůůw a mczkůw sstastně Ussel. Rozloučil jsem se
še sspanělskhmi zagalh a ď hrubými majoraly
a myslel jsem U scbe:

W dobrém jsme se sessli,
W dobrčm sc rozejdem,

Š púerm.BoheU.t p.ůjdem.

Nynt núm bylo, wyjma malč wýlery, ktrré
jsme scmotam od hlawnt ersty činili, až do
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Wthč na žrleznici jrti. Jakú to radostnú wy:
hltdka!

Mčsto Bayonne, jebož jméno prť) pochúzt
od slow Buičx U Ǧnčx (dobrý pťtstaw), ncnt pťto
liš welité a mú krúsné položeUt. W Banně fln
dleli již w dewútém siolett biskUpowé, kteťt sc
Uazbwali: epišoopi lxšdpurůšnxč:čš (biskupowé
Lapurchsstt), pončwadž mčsto toto U Řlmanň
LapUrdUm slulo. Nawssllwili jsme chrúm katea
ďrálnb; dosti weliké a krúsUčto staweni wc slohU
gothickém. Prúwč bylo kázcmtd Kazatel na ka:
zatelnici brzo stúl, brzo se pofadil; tot mi wssak
Uebdlo Uic diwnčho, jessto jsem to i we chrúa
mech italskť;ch dosti často wřdc“l. Wlasftt a fran:
coUzsftt kazatelowé majt zajistč mnohé zwlásstu
nosti, které by dojisia Uonho zwukU U lidU spůa
sobily, kdyby si jich některb kazatel w nassich
ktajinúch dowolil. Nemalou roztržitost činilo
mezi kázantm a i mezi slawnoU msst fwatoU Uu
stawičné semotam tahúnt malbch srdadel. Poněe
wadž welké chrámy we francoUzsibch mčstúch stolic
Uemajt, poUžtwajt wěřtci malbch slaměnbch stou
liček, Ua kterbch se i klečeti i scdčti dú. Kdo alc
takowé stoličky Užlwati chcc, mUst za ni zaplar
titi; wysazenú cena aUeb taša za takowé sedadlo
bbwň ttm wětsst, čtm wčtfst slawnoft se koUú.
We mnohých chwňmech wist zwlúfftnt tarif, Ua
Uěmž Udáno jest, co se za stoličkUzaplatiti Uwst;
Uazbwajt ho: ,ťarjf ůU prix (188 odčúďco.
Wyprawowal mi jeden klerik z Marsilie, žc
když tam w jcdnom chrúmč slowútlch dominikňn
Lakordaire kúzal, jedna takowú stolička až na
30 franků přissla. Pončwadž wc Francii chrúmh
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wlastUt mohowitosti nemajt, Uúležejtpcntže, ktcré
fe za takowé stoličky pťijtmajt, do kasy kostelUl
(tšdriquš), a ž Uich se obstarúwá čel;ož kU wy:
konúwúnt slUžeb Božtch potťebt jest uu Mťsio
Bayonne o ktcrčm Uynt wypraijeme, bylo
oslaweno mUčenickoUfmrtl fw. Gerwasia a fonu
drUbů jebo. Swětec tcnto byl bratrem sw.
Leona, biskUpa RoUenskébo a kúzal š ntm, jakož
i š drthm bratrem Filipem, sw. ewangeliUm
w mčstč Bayonnč a w okoli jeho, kdež asi re
900 od moťských loUpršUtků UkrUtně UsmrccUi
byli. .u

We průwodu jednoho z kostelntkú wystou:
pili 1sme Ua wěž chrúmU katedrúlného. Jak pťeo
krúfnú to wybltdka Ua .mčsto a okolt jeho! K
jihU jsme widťti wdsokč hory PyreUrjskě, ke drU:
l;ým stranúm swčta úrodnoU, ťekami powlažowan
UoU a lesiky pofetoU rowinu, a dole pod Uá:ni
fe rozprosttralo mčsto Bayonne. Mezi ttm, co
jsmc obdiwowali kraj tento UtťsseUťx,Ukúzal Uúm
kostelUtk w dosti weliké wzdúlenosti kUstraně zú:
padnt klússter, jejž založil Bayonenskb wikňť
Cestac (wUsl. Sestak). ŠlechetUý mUž teUto wda
Ualožil wssechUU swon mohowitost kU založcUt
ústawU, w Uěmž by zaneďbaUé dttky a znc:
mrawačlě žensstiny kU pracowitosti al pokúdUěmU
žiwotU wedeny byly; žijtt tam pod dobltdkoUklňsstera
Ubch pancn Bernardinek a oblrajt sc wzdčlúwún
Utm rolk, chowúUtm dobytka atd. WrchUt dozor:
stwt Uad ústawem ttmto wede abbé Cestac, kterb
takč již Učkolik jinbch podobUbch ústawů založil.

Pťed Uějakým časem poslún mi byl od jeu
dnoho z tebdrjsstch spolucestowatelů spiš wztae
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bujtct se na založrnt a působent ťečcnčbo ústawu.
Wyňat jest z denntka, jejž7 sepsala pant Mono
tcithowá z Larnaku we SkotskU, kterúž sc pťed
nějakým časem iš manželem swým do lůna
ctrkwe katolické nawrňtila. Jesfto spio ten nad
mtru zajtmawť) jest, mlnlm i čtenúťe swé ď ntm
seznúmiti.

Wtce než pťed tkiclti lctd započato dtlo,
zper sice skromně a nepatrné, kteréž wssak nicš
mčnč wždy wlce a wtce se zmúhalo a prosptx
walo, což jest patrným znamentm, že sc mU dou
stalo pťrbojné pomoci a zwlásstntho pťispčUt š
hůry. Múm totiž na mysli „útočisstč“(xxefušo),

.ústaw to tťi až čtyry mtlc od BannnU wzdúu
lený. ústaw tento swťťen jcst sprúwč keholnic,
ktcré pode jmčnem „slUžky Panny Maric“ (ďoro
m.nteš Čš Mňriš) známy jsou. Těsnč k Uěmn
pťiléhú klússter Bernardinek či Trappistek, kteréž,
jak Už jmeno samo naznačuje, kajicnb a welmi
tth žiwot wedoU.

Bayoncnskk) wikňť Cestac, mUž to nad mťrU
zbožnť;, widtwal še frdcem zkormoUcenbm a žac
luplnbm, žc po Ulictch rodnčbo města jeho potU:
lUje se mnobo opUsstčných dttck, jimž ncUprosnú
smrt rodičc wyrwala, a o nťž nikďo Ucpečch.
TU Uzrňlo w nčm předscwzett, že jim bUde ota
ccm; awssak chtťje úmysl swůj wc skUtek Uwésii,
zakusil pki tom ncmalých klopot a starostt; neu
bot erědťl bndeuli B to, a by jim zjednal Uěa
jaký útulel.

W této ttsni nabldla mu jistň osoba z poubé
útrpnosti staron kUchyni, ktcréž fama Upotťebřti
ncmohla. Nabtdnntl toto pťijnl wikúť š radostt
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nemalou; Uebot ačkoliw pťed bont a desitčm
ochrany welké neposkysowala, widěl Uicménč, že
snaha jrho Uebyla murnú, an se mU podakilo,
že jakěš takěď pksstťessi wypútral. Bez wúhňnt
pútral nynt na Ulici po dětech opUsstěnbch; chtěl
jich tolik Uajsti, pro kolřkby Uowý byt stačowal;
zúroweň také obětowul Uepatrné dňchoďy swé Ua
wýžin swbch swčťencňw. Lcč co si mkl počtti,
kdybd se nalezlo dttek nad počet, Ucžli Uowý
byt prostory poskytowal?

Powťst o dobročinněm wikúki dostula se až
k mairowi (starosiowi) Bayonenskému. Tcmo nau
btzel wikúťi Uepatrnkp domek na wenkowč, w němž
Už po dloUhý čaď Uikdo Uepťcbýwul, a jejž nikdo
pro sspatnon polohU jeho koUpiti Uechtčl. Wiu
kňť Uúwrh tento wděčně pťijal; wždyt mU skytal
whodnoU pťtležitost, že w nťm mobl wtce dttck
pkijmoUti, nežli w nadzmtněné kUchyni; leč i tento
dňm byl w brku pťeplněn.

W tčmž témkť čase pťissly tťi ze společu
Uosti lidskč wyloučené kajicnice k wikúři Cen
siacxowi ď úpčnliwon prosboU, bU jim w domč
swém nějakb koUtek wUkňzal, kdežby, odlončeny
od swěta, žiwot kajicnb wésti a o spňsu dUsst
fwých pečowati mohly. Ubohý wikúť byl až k
flzúm pohUUt, wčda, že pro Uedostatel mtsta
prost jejich wyslysseti Uemňže; leč pojednoU obn
jewil fe w dussi jeho puprssleknaděje. Prohlédaje
pked Uějakbm časem dňm, w němž Uynt še swěkenci
fwými dydlcl, zpozorowal, že Uajednč chodběnalczajt
se zapadact dwéke, nač ale pozdčji úplnč byl zaa
pomeUUl. Zpomenmd si nynt na dwéťe ty, myc
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slel súm U scbe: „kdc jsoU dwéťc, tam bUde takč
nkjakú prúszú prostora“, do Utžto dwéťe wcdoU.
Konpil tedy za 2 sranky ťcbťlk, wylezl po Uěm
naborU, otewťel dwékr a k nemnlč radosti swé
nalczl prostranný pokojtk, kterýžto sice proti zimě
a desiti mňlo ochrany poskytowal; awsiak Uebohč
kajicnice pťijaly š okem slastt zňktctm nňwrh
wikňkůw, aby se w pokojtkU Ubytowaly. Pťedoa
brň sestra wikňťowa Uwolila se bbti jim drUžu
koU a Učitelkou; dostalot se jim mimo to pou
tťebné wýžiwn, tak že bez starosti kajicnému žia
wotU oddati sc mohly. Leč za UedloUho Uestaa
čowal i tento pokojtk wssem žensstinúm, jenž tU
ňtošsstě bledaly.

Zwťst o Udúlostech tťchto dossla taktéž jiu
siébo sslechtice w Bayonně, kterbžto se tomu neo
múlo obdiwownl, že wikúk Ccstnc za tak Uepkte
zinbch okolnostt a pťekňžek tolřk dobrého působt.
Z Učinil núwrh, žc dú wystawěti dům tak pron
sirqnnb, by w nťm 40 kajicUic Ubytowúno bbti
mohlo; když pnk núwrh ten wc skutek Uweden
byl, odewzdal sslechrtnb dúrce wikňťi kltč ď dou
ložentm: „Dům pkinúležt wňm.“

ToUž dobou počtnň kaďa podiwubodných
ndúlosit, jřchžto se wikúť Ccstac dožil. Býwalt
odedúwna wťelbm ctitelem Rodičly Božt, od nižto
se mU také dostalo pokym:tt, by dům teU Uepťix
jal (newlm š jistotou,zjewila:li se mu Utatla Božt
pťi té pklležitosti; nle jisto jeste že mu wůli swou
tak zťejmě na jewo dala, že ani ro nejmensstm Ue:
pochnbowal); ačkoliw tedy dům ten pro něho
wystawen byl, měl kltč zasc wrňtiti a sslcchtico:
wi za občtawost a lúskU, jakouž mU na jewo
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dal, powilmč dtky wyjúdťiti. Bylot zajisté wůlt
Uejswčtšjsst Panny, by opusstčnč kujicnice zůstaly
na oUom mtstč, kdež byly žúdoUctbo útUlkU.Ualezly.
Bmma pťrswatú dala nad to wikňťi na sroz:
Uměrwu, buď zjcwenimasc anebo wniterným oswt:
ccntm, abn Uikobo o pomoc a o pcntze Uežúo
dal, a wůbcc od nikoho darů pro swčřence
swé Urpkijtmal. Kdyby prb mU alc pťrce nčkdo
Uabtzel Uějakou pcnčžiton poďpor::, aby jt Uepťi:
jtmal, nýbrž aby dobrodincetakowého upošornil,
že může dar swňj wčnowati jiným Ubožúkům,
pro něž pentze brúti dowoleno jest; ňlohou jeho
že jest, aby dtwky z FraUcie a jinbch zemt do
ústawU pťijtmal.

Dobromysknh wikúť wrútil tedy ď dtkůči:
něntm sslcchetnému dúrci kltč a črkal, co se dúlr
dtti bnde. Pťi káždě prochúzcc a pťi každč jinč
pktležitosti, kďykooli wyssel z domu, pútral po nš:
jakčm wýodném útulkU na wcnkowě, kdež bU
chUdč dttky a kajicnice Umtstiti mohl.

Jednoďo dne ansstiwil starék;o chorého
sslechtice, kterýžto skoro tťi mile od Bayonml
bydlcl. Mezř rozmluwou túzal sr pojedUou
sslechtic wikúťe: „Důstojnh pane, proč pak jste
tak UúramUč smUtcn o. zkormoUceUeč“

Wikňť wyprawowal wssecko, co nňm Už do
podrobna znúmo jest, a když pkipomcUUl pkthodU
oUU, žc dům darowaný opčtně anrňtiti mUscl
a že Uynt ncwt, kam by chUďinU son mčl Umt:
stiti, zwolal stach sslechtic š whrazem ncltčrnč
radosti: „D můj drabý panc, zde wedle mčbo
domu jest bUdowa, k Utžto značnč polnosti pťi:
Uúležejt; můžete ji i B polnostmi okamžitě
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bUď UajmoUti anebo koupitč; stawent jest úplnč
pUsté n prúszé, jessto fe posUd nikdo nehlúsil,
jenž by ho koupiti chtčl Mtstnost tato by se
wúm prúwe hodila, a nad to lze se Uadtti, že
kUpni cena bUde UepatrUú“

„Mnoho:li nš může za ni majitcl požadoo
watie?“ túžal se wikčikl

„45.000 frcmků“ odpowčdťl sslcchtic.
„Ach, zwolal wikňk, widtm již, že mú Uac

dčje jest zmaťena; Uebot Uemúm ani halčťe, a
nemohU také doUsati, že bych kdy majetek ten
mohl zaplatiti; tedy š Pánem Bohem!

Starého fslechtice slowa tato pončkUd roz:l
čilila; i zwolal: Nle, wždys tam mUsite jtti a
řaům ten sobč problédnoUti; a to dojista takč
Učintte. Nechcetc:li tam fúm jtti, doprowoďtm wúš.

Po dloUhoU dobU Uebyl už starh pún Ui na
krok z domu; leč optraje se o hůl Uchopil fe
ruky wikúťowy a pťimšl jej k tomU, že se odo
bodlal, dům swrchu naznačcnb problédnoUti.
Když wcssli do domU, nechtěl sttsUťnh wikúk ani
na nic pohlčdnoUti a Ua nčco se tňzati. Pro:
chúzel se po prúzdnhch fwčtnictch a mtstnostech
š welikou Uetečnostt; tU wkročiw do jedně fwčtu
Uice, a pozdwihnuw očt wzhůrU spatkil obraz
sw. Mařt Magdaleny. Pťi pohledU Ua obraz
teU pťisslo mU na mysl, že mtsto toto bude Uej:
whodnějsstm pro ubohě jeho kajicnice. Qbrútiw
se kU starěmn sslechtici a k osobč, ktcrňžto jim
dům Ukazowala, psawil:

„Rúd bych ďům teUto koUpil.“ nw
„A kdy pnk chccte fmloUwu Uzawťtti?“
„W sobotu, w den matky Božt.“ uu Po
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tčchto slowech zmocnila se ho opčtnť poklcslost
na mUsli a Ueďůwčra; bylot Už útcrý a on Uea
mčl Ui baléťe k zapraweUt ohromné smny. Qdu
ložil tUdlž dobu platebUt Ua stťch pťtssttho tbu
hodne, na k:erýžto den pkipadal swútek sw. Jou
sesa. Po wyjitt z onoho domU pocttil anitť
tak trpké wýčitky pro son uUedůwěrn, že opětnč
sobotU zwolil. N wrútiw fe do Bayomnx, odea
bral se neprodleUě k Uotúrowi, kterýžto mčl
smloUwU wdbotowiti. DostihnUw obydlt jeho
zwťděl od sthy, že k němU Uikdo Uejmt pro
chorobU, kterňž jej k ložiUpoUtala,e mň prý rozu
kaz od lékaťe, aby k UemocUémU Uikoho Uepona
sstěl. Leč wikúť Ucdal se Uikterak odbyti, ano
moci wcdral se w pokoj Ucmocněbo doklúdaje,
že mnst do soboty wstňti a fmloan mU wyo
hotowiti a podepsati.

„N Uwidlte,“ pokračowal w ťeči swé, „že
do tč doby Uemoc wúm Ulewt, byste žňdosti mč
wyhowčti mohl.“

N dle wsseckose wyplnilo; Uotúk ozdrawťl,
wyhotowil smloan, kterúž w sobotu podcpsúna
bhlač awssak wiráť neměl ani halčke, o placent
se tedy prozattm Uemohlo mluwiti. Qdkud měl
pentze wztti? Umtnil si,xže.se wUdú Ua pout k
UctěUl Uejswětějssi Pmmy w BUglose U Dač:U,
rodissti to sw. Wincencia anuly. Wyprawil se
tedy Ua cestn, a pťissed t Dač:rU wzýwal swe
Wincencia, by sc za Učl;o pkimlUwil U Rodičky
Božt. Přissed pak do BUglose poklekl pťed olx
tňťem PaUUy Marie.

Uzťew Ua jedné straUč sochu sw. Wincencia
z Bauly, a na dthé sochUsw. Makt Mcxgda
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leny nemálo se podiwil. DUssc jeho naplněna
byla dňwťron, že prosba jebo nebudc oslyssena,
a že Boborodiěka jistk mn dopomůžc ! 50.000
slrcmkůsjichž mU bylo tťcba; 45.000 totiž za
dňm š polnostmi a 5000 na oprawU. J dúno
mU nejswětčjsst Bannou na srozumčnoU, by U
nikoho o pomoc fe nenchúzel, aniž jt o pentzc
prosil ; „tot moUpččt“, doložila „dňwěťuj we mnc. ee

Bťlpowěď tUto pťijal wilúř š dčtiUnoU od:
danosts, a matka Bánč dňwěrn jebo bojnč odu
měnila. Nicmčnč mnsel mnohč mrzntosti a rozu
ličnú pronňslcdowúnt od wťťitelůw snússeti; dou
léhalitna nčhoUstawičnč,aby wc lhůtách we smloUwč
ťlrčcných čaď ob čao dluh spláclelt Jeden z nich
byl tak dotčrnb, žc kdyťoliw wikúť mssi sw.
sloužit ssel, od sakristic až k oltáťi jcj pronňn
sledowal, žúdajc 300 frankůw, !jejichžto zaplaa
cent lhůta byla dáwno wyprsscla. Ubohý wikúť
newkdčl co počtti; wždhl mU bhlo zakázúuo od
Učkoho pentze žňdati a Rodičku Božt také ncsměl
o nč prositi. PorUčil tcdy swěťencům swým,
by wysllali k nebesům wroUcné prosby, za wye
swobozenl z ttsnč této.

JednoU Ulural se wikúť do zpowťdnjcc;
mczi zpowtdňntm pťibltžila sc jakňď pant ku zpou
wčďnici a žňdala ď ntm mluwiti. Wikéť sc
domntwal, žc snad nčkdo núblc pťispťnt jebo pou
tťeijc; pťerussil tcdy zpowčď a túzal se pant,
čcho po nkm žúdň. Bant mluwila blascm pon
bnntým:

„Qtče duchowns, jň a manžcl můj wzhu
wali jsmc wc zwlússtnt pťtpadnosti Boba o pou

moc, a sltbili jsme, žcwúm doručtmc 500 fršnků,
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buxderli prosba Uasse wyflyssena. Wssemobouct
wyslyssel pťánt nasse; zdc jsou peUtze.“ .u

Wikúř widčl w tom patrně dobrotu Božt,
a zwolal U zbožslěm nadssent:

„Milú pant, wyt zajisté ani nctUsikte, jau
kých starostt mne darem timto zbawltc, a jak
wrliký skutek kťeskanskč lúsky mnč prokúžete.“

Na to pokračowal we zpowtdúrtt a po skono
črné zpowťdi bral se do sakristie by pťijal peu
Utzr, jež pant ta pťinesla

„Tyto zťejmé důkazy dobroty a prozketelu
nosti Božt, tak wyprawownl wilňť súm, tato
Ustawičnú péče a pktmlUwa blaboslaweUé Banny,
jakož i UoUze, w ǧjakěž jfem se nalezal, majc
platiti 3000 frmňkůw a newěda, odkud by sc mi
jich dostati Uwhlo, to wsse pťimčlo mUe k tomn,
žej jsem se odhodlal, psúti jedné starč pant„
jčžto jsrm dobke znal (zdú sr mnč, že prawil
do Biaricu); ant ta mčla bojnost statků we:
zdejsstch a bhla welmi dobročimtá, alew tmčao
průwť těžce UemocUú. Uthil jsem si tedd;, žc
ji ,budU psúti, aby mi tťi tisicc frcmlň poslala.
Sedl jsem tedy a wyltčil jsem jt btdn, w jakčž
jsem se Ualézal, pkipojiw zúrowcň prost o on
mu,š jtžto mi tťcba bylo. Ukončiw pak list swůj,
pozorowal jsem, že jcst welmi ncpčkně psún a
sloxď w nťm že jest Ueuhlazenh. Roztrbnmd jcj
sedd, pfal jsem jiný; trUto wssak dyl jcsstč horsst
nežli prwnt a proto sc potkal o týmž osUdem.
Bsal jscm list třert, ale čta jej, sbledal jfrm, že
roz něm Uent smyslU.“

„Teprwč nynt pťisslo mi na pamčt, žc jscm
poklcsl w dňwěťe, an že jsem byl UeposlUssen
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dobtotiwč a laskawé Matly, kterň mně Už tak
často w potťebúch pomoci poskytmxla. Zničil
jsem tcdy i tťrtt list, prose za odpnsstěnt a obu
nowil w sobč důwě!n k Bohu a kU bťahosk
Banně Marii.“

„Čtrnúct dnt na to zemťela starú bobatú
pant. Shromúždiwssi jesslě Uapťed wesskctčpťtbuu
zmstwo kolrm lože swěť,o prawila, že jim poon
čiln cclč jmťut swé, jsoUc pťefwčdčena, že ho
bUdon užtwati jel k dobrým ňčelům, jichžto wssak
jňtže neUdl:lnop Awssak. pokročowala dúle, múm
pkrce jedno pťůnt; odesilrtež po mč slnrti 3000
ř:anků tajnť wikňťi Crstakowř.“

. Dčdicowě splnili posledni wůlir jejk a pon
slalť udcmou sUmn wikúťi, kterýžto wrlebil Boýa

a lrjfwčtějsst Pamm a Učinilpcwné pťedfcwzett,
ž: wtw nechce w důdťťc po,klcsnoUti.

ústaw sr steue zmúhch wydržowún čeenbmi
dworcy zahmdqmi a polmstm jakož i wbmsem
drabčho kruwplowúnl jtmžto fe asi 150 osob

. zabhwú. x
.wx Zsoutč tam dwe núbožeUskčspolečmsti; slUžky
tořlžchnd Martr (ďerršuteo ňe Murie)a Brl:
mrdinky ťili Trapistly. Bemardiuky, welepťtsul;kau
jiclb ťúdppťijřmajtz prwčho ústawn ony rajčtnice,
ltrréžlo seknúbožnčmnňžiwotuklússtemtnm powolúny
bhti cltt; xNUnl:majt“lam asi 9 Uebo 10 kajicnic.
Brtnar!únky .json osobyžktrréžto we swštč zwolily
žiwor kajicný ldr) Pťedstawenň jejich býwú wždy

ě e

) Jš?šwišš?mw? r?ššs?? ššllššskš?šllčwřllšešiššeajee?šč
Bernard a Angliáú spisowatella mzdwň je talč skran

, pistkami protoše wclmi Uxbb šiwot wcdou
ǧ e “ x Poznúmťa pťeňadasklowae ,9
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wolena ze služck Panny Marřr. Nikdy spolU
nerozmlouwajt, wyjma pťi sw. zpowědi, ncbo
kdhž pťedsiawenň Ua něco sc túže, anebo když
pťedepfanč modlitby w kaplc odťlkúwajt. Dťtwc
mtwaly jrden den w tbdni, kde wcfpolel mluu
witi smťly; prosily wssak, by swoboda tato oda
ňata jim byla.

Hned w prwnt době, když sc byly w domť
usadily, stawlwaly si samy chhžky we blUbokém
plskn bltzko mokc. Stťny anitk byly wčtwou
wlm obloženy aaxstťecha bbwala taktéž z wťtwt
zhotowena. Na lýž způsob whstawťly soběi
kaplu, jen žc byla o nčco prostrannčjsst. Ja!
do chbžck tak i do kaply wnikalo swřtlo lolilo
dweťmi. Podlaba bhla z plskU, a wssak stčny
a stťecha neposkytowaly ochraUU pťrd wčtrcm a
desstčm. Ubohéx Bernardinky býwaly núsledkem
toho časko pakosťnict a podobnhmi nednhy skliu
ťeny.a Boslézes Ustanowcno,a aby chýžc a kapka
jejich byly uopmťenyj podlaboU prkennoU, stčny
aby sc stawčly z cihelana stťcsscaby byl prwný
krowe Každň chbžka čili ccla byla dprňwč tak
welikú, že w nt mohla býti malá postcl, dťrwťnú
lenosska a Umywadlo, pak na stěnč kťlž a trnowá
korUna. .skaždaccla mň jen jcho okno. W Ut
pťebbwajt po cclý den, wyjma onn dobU,aťdyž se
w jldúrnť k jldln jbromúžďujl. Bodlaba jtdňmy
jcst z ptskn, na nčmž každý pútck pokrmň klea
čtcc požtwajt; awssak mezi jtdlem častčji také pon
mstňwajtl Qdčw č“lli hňbit jejich jcst ťňsnb, z
b.tlé wlnčnč lútky zholowenb; wclikú kňpč jcho
sahá jim až do poloU obličeje, tak žc w dýchúnt
jim mwadt. Na čcrnť roussce wajt w zadn
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wclkh bňtp kťtž. Tčm, ktcré jsoU dosti silny, wy:
kúzúna bl;wú prúcc Ua poli a w zahraděe Nčo
ktrlé widkla jsem U woza, w Uťmž byli woli
zapťaženi, jiné pracowaly Ua ohradě kolem zau
hrady, opět jiné zabýwaly se jemnou pract ženu
skou, a wbrobky swč prodňwaly we skladč U
brúUU. x,Jakmile se powťst o krúse a jemUosii
wbrobků jejřch na wonek rozsslťila, činčny U Uich
četné zakňzky kn swatbňm, jakož i pro dltky. Z
wýtčžkn za prúce tyto opatťUjl sobě potkebnoU
wbžin. W dmhé bUdowčpřebýwajt slnžkyBanny
Múrir a kajicnice; tyřo poslednl majt na stao
rosiixdworec, a obdčlúwajtzahradl:; chowajt 100
kraw a proďňwajt mnoho múfla; 500 kusů weu
pťowčho dobytka a 1000 krúltků poskytujc jim
potťeďnou potrawl:.e W oboU spolrčnostech Ualčzú
se naexf)l)l) dUsst; obydll rjejich UrjsoU obražena;
wchod jest každčmu wolnb. Wikúť Ccstac sto.it
w xčelt cclě spdlcčnosti; w NUgletu bydlt tolikěž
pmni pťcďstawenú slUžekMariinbch, ktrrč také
jcsstč četné twmy we Francii U:ajt Sirotčincc
(orpbojinut) nalézň sr nedaleko od Bayomw.
Dďydlt slnžtk B Maric jest pod zwlússtnt ochran
Uútd„blah matky Božt Ua pousstiee dům Berr
UardiUek pa! pod žůsstatou „Matky Fedmibolestné“

Bťi pozdčjsst Uňwsstčwť u wikúke Ecstaka,
dowčdčla jscm se wesskrré podwbnosti o založent
!lússte:a Bernardimk a služckP Maric, z Uichž
poslednť jmcnowanč wynčuji we sskolc mlúdež
wrsnickou. Bodnčt kxu založcnl samostanu Brro
Uaďdimk zuwdala nňslede trt Udúlost:

;sAsir pked 25 lety sbtralo několik kajicUic
wětwř Ua ptsiú jež tam byl wttr ; pobltzkeho
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piniowého leslka zanrsl. BojednoU zaslechly úpkuu
liwťy núkek: ssly nrprodlcnč po hlasU a Ualezly
w btdnč chatrči Uuzného starého muže, těžkou
choroboU skllčenébo. J wrútily se rychle dowů,
kay to mohly flUžkám Bmmy Marie oznňmřti.
Těchto se tam ihUed Učkolikodebralo, by stakečka
w Ucmoci ossetťowati mohly; donússely mU poo
trawU a wsse, co Um w Uemoci ůlewy poskyte
noUti mohlo. :

Jednoho dnc prawil starb mUž k sestke,
kterň jej ansstěwowala: „Milú sestro, Urďylo
by pro mUe i pro wúš lčpc, kdybych we wassem
obydlt pťijat býti mohl? Uebylot by wám tťeba
sem a tam choditi.

Sestra to oznúmila „dobrotiwémU otciee
(bcmj péxee, jak wikúťe Crstaka Uazýwajt); teUto
odwětil: „0ui qU!il 7j8nne“ (ano at pkijde.)

eNa to byl staťrc z chatrče odnessrn auw obydlt
kajicnic opatrowúU. Po nějakém časc prawil stae
ťrc: „S ossetkowúntm wasstm jfm ňplně spoe
kojen a jsem wúm k nemalým dtkům zawúzňn;
znňmot wúm, že mňm zadradU, w n:lžto rozlťčné
zrliny xlostoU; jú súm nejfem nynt k to, abych
o zahradU pcěowati mohl, a Uedndcali pilnť ossc:
tkowňna, ucponesr Užitkn; nemohly byste zaýradn
tn wzdťlňwati?

Ossetkowatelka, k Ulž takto mlmdil, ozllúe
miln žňdost stakečkowou dobrotiwémU dtci, načež
tento odwětil: de!„()ui7 cm!t:irem ďon j:ueňjnee
(ano wzdčlňwejte xzabradU jebo)x. Nč!olikx kažic:ic
bhlo bez prodlenl odeslúno,r ěbh skrownoU zahrňdb:
w Usskowé pnstině wzdělňwalh. Bywsse famotoU
a klidem mlsta tohoto Uúramně dojaty, ustama
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wiln U febr, že zde westúlé Usebranosti ducha a
w pťlfném mlčeUt praeowati, mdsi k BobU poo
wznússeti a jedinč š Bobem obcowati bndoU.
Bylyt tak sstostny, že by tu byly rňdy žiwot
fwůj trúwily. Llwfsak služťy PanUy Maric, pod
jcjichžto dozorem byly, prawily k nim: Drabé
dttky, pkedfewzett wasse jest chwňly hodno, ale
Uezapothejte, že jfmc fr zawúzaly kposlUssUosti
a tUdtž mUsime dkiwc „dobrotiwého otce“ o
dowolent prositi, nržli bychom tcnto nowl; zpň:
sob žiwola započaly. J srznúmily jej 8 úmyslem
fwbm, doklúdajtce, žch sr cttilU sstastmei a
blažeňbmi, kdybd cell; žiwot swůj w samotk a
pokoji ztrúwiti mohly. Wikňť se Uad ttm neo
múlo podiwil a dowolil jim pklsné mlčent zau
chowňwati. Nadto si tu také fměly stúUky ze
slámy a dktwt bUdowati a w Uich po různu
žtti. W Uedťli wssak mčly wefpolek rozmloun

Zwati; tak naktdil wikúť, domUtwaje se, žeby
Ustawičnč mlčent bylo pktlik pťtsné. Po nťjakoU
dobn. naktzrnt toho ssctťilh, w Ueděli wespolnč
rozmloUwajtce; upozději ale pkissiy k wikáťowř
ď prnsbon, by jim úplné mlčenl napornčil, tak,
aby smčly mluwiti jeU wc zpowědi, pki spoleťUé
modlitbě w kaple,e a když bUde tťeda, š nčkterou
služkoU Panny Marie sirany uloženč prúce jed,u
nati; a dle prawidla tohoto fprawnjt se až po
dnessnt den.

Bktfnč mlčent dojtmú na těchto mtstech
Uesmtrně. Byli jsme tam jednoho tme pťed osmoU
dodiUoU za pktlcžitostt núwsstěwy, a wsse co jsme
zasleehli, byly bonliwé pčntrt se wlny rnolxské,u
a zpěw nepočetných slawtkůw. Nad to sdťch
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núm také způsob wyučowúnt„ jčmžto sc sestry
we sskolúch pro chUdč zabbwajt.

Jistú pantz BaU obtrala se dloUho o
mysslenkou, aby seskry wyučowúnl dttek pťewzaly,
a zjewčla Uúhled swůj i wikňťowi Tento dou
klúdal, že by ho Uemúlo tčssilo, kdyby ta! Učiu
Uild, ale že by k tomU také swolent wlúdntbo
potřebi dylo. Bant, kterúžto w zúležitostcch wlasta
nlch do Baktže jtti mUsela, chtčla také strany
této wčci ď minšstrrm oswěty a weťejného wyu
Učowúnt promluwiti. J modlila sek BohU, aby
žúlcžitostcm jejlm popťál žúdoUclho zdaru: don
klúdala zňroweň, že by se wtcc tčssila z pťta
zulwěho wyktzent žňdosti sester se týkajtct, nežoli
ze tedh zdarU swbch wlastntch zňležitostt. J činila,
čo jt jcn možno bylo, aby swolenl wlúdy doa
súbla; ale žňdost jcjt byla Urcttč odmttnuta .
proto se wssak pťece newzdala wsst naděje a
obrůtila se plsenmě Ua wikúkc, a oznamoo
wala mU, že jt nebylo pťňUo, wčc tu wyťtditi
žčlbUdc tkeba aby sňm do Baktže pťissrl; jemU
že se zajisté podakt zúležitost tU ke sscastUčmU
konri pťiwčsti Wilúť odpowčděl: „Milcrňd žúa
dost wussi splUtm a odeberU fe w zúležitosti té
do Paklžr, leč dťlwc sobť mnstm wymoci powols
lrnt biskUpa swého ee J wydal sr bez prodlent
Ua cestu do Bayomx, by od bisktlpa dowolent
tobq sobč wyžúdal Když nž wsse bylo pťipraa
wéno prawil mnjakýc internb hlaď: „Nesmtš
jttřef ou 8 odrpsll ihncd zpťt ant kterúžso
tak wťrle wěci tč sr thmala, že mn nemožnd
ollePaktže sc odebrati Bant ta byla odpowťdt

teoú!o nad mtn: rozhořčena, a Uemalé činila wřa
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kúkowi whč“ltky, že zúležitost ta jedo winoU Ua
zmar pťiwcdena byla. List, jejž wr wťcř tčto
choti swčmU pfala, byl prawbm wbrazem roze
borlent jejll;o. Ndrrsa znčla: Bún M . . .
M . . . w PaU. Leč jmeno Bau bylo tak nco
čitelnť psúno, že každb mtsto WUU Pakiž četl.
Nemohl nikdo pochopiti, co osoba, ktrrúž jej od.
silala, ttm zambsslrla. Jmeno tak podiwnč wyu
júdťeno a Uad to jesitě Paťlž k UěmU pťidúno.
Bo dlouběm a marném pá:rňnt po adrrsatowi,
odewzdún list ústťednt kancelňťi, zřtchč pro listy,
jichž nemožno dodati osobúm, kterbm poslňnh
byly. Ředitrl kancelúřc list ten otewřel a sczmw
z e Učho, oč tU bťžt , odeslal jej ministwwi
oswětd. Ministr četl list jednon, čctl jej poa
dnxhě, ajžasnul Uemúlo nad obfahem jeho. J odeud
skal jrj pozdčji ptsatelce š doložeUtm, žc mu sice
znýmo,ežc list ten nebyl Určen pro nčho, awssak žc
sjedncmohl zdržeti, že jej wtcekrúte pťcčetl, a žc
nynt milerúd k žňdosti jejt swolUje.

leZapomnťl jsem dťlwe již na whodném
ntlskč pododtkňouti, kterak fe do rukoU festeř, doxa
stala socha bolestnč Pcmny Marie, Uejkrňsnťjsst
to sochax dzee wssech, jašžjjsem kdd widťl. Socha
tato stojt za fwasostčmkrm w kaple Bcrnardinck,
w žiwotné welikostř,ecelň černo oblečenú. Bolestnú
Matka mú w srdci sedm wečů a w jednč rucc
držt trnowou kormmj Wbraz obličcje jejtho jest
UúdwsrU wrlebUý, jale jewt se w Učm zňroweň
blubo!ň bolest. .skdokoliw Ua sochU tUto patxklž
erň e sc Ubrúniti ncbcstěmu Uadssent.

Ux“ Nsi pťrd 15 lery byla jistáe jcptisska“z jedu
Uoďollssspňllčlskčhú klússtera, kdež pťeworkou bdln,
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wdpowkzena: a tento krUtb osud zastibnul zňa
rowcň mUoho jintxch ťebolnic. J pťisila do
Biarricu a zdržowala se po Učkolikdnt wxústawn
slUžek Banny Marie podrobiwssi se tam dUn
chowntmu cwičent. Zc wfsekw, co tam spatťila
a slyssela, byla tak Uúramně potčssena, že při
odchodU prawila k wikúkowi: „Possin wúm sochn
matky Božt.“ Bo krútkém čase dodňna wikňťowi
obromnú bedna, w Utžto nalézala se socha lwu
lestUč matky Púnč. Bylat tak wclkú, žc pro ni
Uilde pkthodnčho Uňsia naleznouti nemohli; neu
chúna Zedy w bcdnř. Nembltmcli se zůstala w
Ut po 3 lčta. Wikňť bylby welmi rúd wzdal
jcptisskúm za tak wzúcnb dar powiUUé dtky, alc
Ucwťdčl we kterě zemř klússter jcjich se Ualezq;
znalt jediné jméno dúrkynč. Po jedmúcti nebo
dwanúcti létcch mUscl wikúř odccstowatč do Mau
dridU, kdcžto mčl pro slUžky Banmp Marie dům
pronajmonti. Brúwč když sr mťstem,Ubtral, uzť:ť
ohromnon bUdowU, kterúž mn úplUč Ucznama
bylan; proto se otúzal wozkd, ro by to kwla za
lmtžonmuzMuž odwčtil, žc jest jto klásiter uUjmcc
no„wal mU zúroweň řňd, kU kterémUž ťeholUior
w lšm pťebýwajtct pťinúležejt. Jessto i onaukehola
nice, kterúž mU kdysi sochU Matky Božt poslala,
z .téhož ťúdU bqla, kázul wozkowi zastawiti a
wystoupiw bez prodlcnt z wozU, ptal sc, zda hh
ncbylo možno, ď pťedstawenoU klússtrra toho prou
mluwiti thž byla po Uějaké chwlli pťedskaa
wenú pťissla,túzal se jt nemohla:li lw nw ktei
kdr jeptifska, jcjtžto jméUo udal Uynt bydlňe;
zúrowm wyprawowal Udúlost ďe sochon Matky
Božt. Bťedstawena na něho pohltdala dzmkem
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zwčdmdl;m a Udiwenbm. J tňzal se jt po pťt.
činť tohoto UdiweUt.

Wúm fe tedy dostala Uasse pťekrúsnň socha
Marie pmmy! zwolala w Udiwent pťcdstawenú,
a doklúdala zúroweň, žc ona ťeholnicc, kterůž
jak se mUť zdú, wrchnt .pťedstachoU byla, jede
Uoďo dUc rychlck nt pťissla a prawila: „Milú
seskro, pťichňztm, bych sobť welikoU občt od wúď
wyžňdala.“ J odpowěďěla jfcm jt: „Milcrúdd
wsiecko nčintmc, aco w moci Uasst jest!“ .u J
ťrlla: „Žadúm od wúď sochu bolestné pamly
Marie, jižto nťkam jinam poslati zamýssltm.“

Swoliwsie kxžňdosti jejt odcwzďaly jsme jt
lúzňcný tm klenot; ale byla to wšrU la ncjo
wčtsst oďkt, jtžto od nňo žúdati mohta. Socha
da byla msst jedinou radostt, jediUoU potčchsm.
Wc wsselikbch potkcbéch a strastcch blcdald jsme
U Ut útočifstě a ochrando Nynt jt tedy múte Wh.
Qkolnosti této wikúť uUemúlofc podiwčl, pkemil:aje
na mxhsli, že fdcha byla odnessena z mtsta, kde
ďnla odc wssech tak milowňna, a že pkissla Ua
mtsto, kdex n Ut Uikdo Ucwťdčl a lde byla po
3.: léta wn bedně Ukwta ležela. Myslil xsi, žc
snad jcst Uústtojem w rnkoU Bánk, a že Búh
na pťlmluwn dolrstné Boborodičkd nowemU
ůstawU Udťlt .pkeýojných miloskt.
e JiuoU perlm může se jesstčnlťstoBayonm
konositi a stee kupcem Lormandcm ktcrý asi
pked pntnňctt lcty Umťcl Wclikolepň json Uňu
božnň Uakúnt kterň doďrotiwb a nsslcchtilý muž
tm učinil wr pwfpěchBrúml:, chudých,sirotťů
a choshch. Whstawěl na swč útraty welikb chrům,
Uadal sspitol pro chudč Urmocné, založil úskaw
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pro zestúrlč a churawč knťze, nadal dUchownt
feminúť welikým kapitúlem, jebožto úroky
wynússejt ročUě Uťkolik tislc franků, slowem:
mUž teU obětowal Uěkolik UtilioUů franků dsk
núbožnbm a doďročinnbm Učelům. Ty, milb
čtenúki, tak mnoho peněz, jak kupec Lormand
ncmúš, a proto také Bůb od tebe Uežňdú, abye
tak mnoho dobrěl;o jak kupec Lormand činil.
We dobré skUtky mnstš pkec konati, chceš:li dou
jtti odměny w ncbessch. Spraij se tedy nau
pomem:ttm starčl;o Tobiňssc: „BUdešeli mlti
mnoho, dúwej mnoho; jestliže múlo mtti budek,
1akč i z múla rúd Udťlowatihleď.“ (1, 9e) Ncu
zapomtnej také Ua slowa sw. apositola Pawla,
jonž xdl: „Jeden!caždspo (dej), jakž nložil w srdci
swč!n, ne še zúrmutkem ancb z mUsscnt; ..nelw
wesclčho dúrcc milnje Bůh“. (2 Kor. 9, 7.)
Jsiali laskawb čtenúťi bobat, nepoUsstčj o mysli
dobroU radU, ktrroU dnl Pún Ježlš bohatčmjl
mlúdenci: „Chccšli dolanlbm býti, jdi pxrodrj
co múš a rozdrj chUdbm a bUdeš mlti poklad
w Uebi“ (Mat 19, 21) Nbbé Cestak a kuprc
Lomland řtdili sc radon, kteron Spasitel dál
bobatěmU mlňdeltci, kterúe,sc alc tomutý wélmi
těžkon býti zdúla. u!kdo jcduň dle radh Božskčhd
Spasitelc, zbaije xsrxxmohýchstarostlsa poktlb
sfent.j Wždyte bohatstwt rozdwojnjr častoťcúte i
nejbližsst pťthznů achpťútely; jboxl;extstwlodlUěnje
člowěřa jrnž k UťmU pťilnul, od Bobau a působt
mU mUoho starostt a ncsnúzt; dokjaťskwt býldň
pklčťnoU mnohbch rozrpťt a různic a mnohčho
ncsprawedliwěho jednňnt. Mňš li bohatstwt,
hleď alespoň, abyo k nčmu ,Uepťiklúdal srdce,
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sicc bytč jako tťžký kúmen tlačilo. Zpytuj
w obledU tom swé swědomt. Mnobť) člowěk mú
za to, žc bobatstwl nemilch, a pťccc tomUbýwú
jinak. Jako ptúček teprw tenkrúte cstt, žc na
ssňůrcc pťiwúzún jest, když chcc Uletčti; núpou
doďnč ctti i člowčk teprthenťrútc, že jcho srdce
w ďohatstwt lpl, když bohatstwt tol;o býwú zbac
wen aneb když sc ho mú odťeknontř. Ztrattuli
takowý dčlowťl nčco zc swého jměnt, múnli
nčco wtcc platiti, jinčmu fskodU Uahraditi, chnu
dčho podporowati, tU tcprwč poznúwú, jak wclicc
lňska ! wezdejsstm statkúm w srdci jcho se zau
koťenila. Protož, milý čtenúki, nemiluj bohata
stwt, „nebo ktcktž chtějl zbohatnoUti, dsUpcň:ňnac:jt
w pokussent. a w osidlo ďúblowo a w žňdostř
mUohč Uenžitečnč i fskodliwč, ktcrčž pohkižnit
lidi w zahynutt azatraccnt“ (1. Timoth. 6, 9);
hledej pkcdewsitm lúskn Božt a waruj sc, aby
srdcc twé od lakon:stwt jako jablko od čerwa
nablodúm ncbhlo; pal se jistotnč ncstmleš otror
km mamony.
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)čbl.

Frajina pisrťmtň. .Sw. Wincrnc Z Bmuy. esrň
Amldrň. Balsrrino. Bmuťonšy. ššordcau: e(uyst.
Bnrdú). Fidmm. Cognac (wysl.. ešoňad). neZřic:u
niuy Ulňsstrra Mťťnť swťlťuw anomcmr Uočo

tirru (wysl Yoatie) eBm..Uadcgundn s

qustiwsse mčfto BayoUm jeli jsme po
žclerici krajinoU wclmi ptfcčUatoU a četUými
b„oronchmi kesU porostlon. We mUohých mtste:ď
widěli jsmc kidč Ua chňdúch chodeiti; chňdy thto
byly wlastnč ! Uohonm přiwňzaná prkénka. Bez
těchto dťcwerchch Uohou ncbyloby obdwatelňll
zdejsst !tajiny možno w ptsku ehoditi.xxutBltzkě
moťe dosahowawssi pťed časy až .fremx.xxosiawil,o
zde muoho ptsku, w Učmžto sr těžko chodt. Jeli
jsine okolo mčsta Daš:U, w jehožto okolt ležt pa:
mútnň wesUice Pouw. we které se r. 1576 nae
rodil sw. WiUccUcz Pauly.Q tomto swatčm musel
bych wclmi mnoho wyprawowati, kdybych čteu
núřům obsslrUh žiwotopiš jeho podati chtěl: poo
dotýkúm toliko, že WinceUc byl snad Uejwťtsstm
swklcem 16. a 17e stolrtt (xjx1660). Co pau
choltk púsal stňdo fwého otce; pak sc dal na
studia a byw Ua kněžstwt poswěceU stal sc
sarúťem, wisionňťem, wychowatelem w hraběctm
domč, krúlowým rúdcem a zakladatelrm don
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ťúdů, Lazzaristůw totiž a milosrdnbch sester;
Uadto založil sspitaly, erocnice a rozličně do:
bročinně úsiawy. Swětec teUto jcst důkazrm, jak
mnobo dobrébo jrdiUý člowčk wa;konati mňže.ďe)
Kdyby každb člowťk úlohu žiwota fwébo pochopil
a co Uejwtce možno dobrčho činiti sc snažil,
jak blaze by Uúm bylo již Ua tomto swětě!
Než bobUžel, jak mali; jest počet lidt, ktcťt časU
žiwota fwébo dobťe použtwajtce nquawenhm ko7
Uňntm dobrých skutkůw BobU fe zaltbiti ažiwor
wčěUý fobř pojistiti hledt! Každb člowčk mň swč
powiUUosii a son zwlússtUt úlohu, kterou zdr
ňa zemi wyplUiti mUst; newykonň:li ji, doknd
žiw jest, tam na onom fwčtč už jt Uchde mocř
dokonati; Uebot dle slow božskébo Spasitele nau
stalkr „noc (smrt), kdežto žúdný Uemňže dťlafr“
(Jan 9, 4).

Za stúUici RioUskoU žačiňú prawú poUsst,
we ktrré mtsto úrodných polt jenom močály a
na nejwbš semotam borowý lcsik spatťiti lze.
Widčl jsrm již UmohoU pUstimx k. p. w Balr:
stiUě, w HanowrrskU u Lůnelmtku, Kraš (Karst)
U Tcrstu a jiUé podobné kraje, we kterťpchse
ani erťr an neseje,e pUstú krajan U Niomlx a
dúlr Umt lepssl a úrodUějsst. Taňt ll

Jelen srkú wotawU,
LřsskaUahraije,

e) chiný člowřl může alc tatč welmi mnobo zlčbo činiti. Núu
čelnl! loupežnklůw,Krisňan Froschdammer, rošeuň Baworů!,
Uerý kU konct 1o. stolett lrajinn okolofwlouskčdo mčsta Roda
(Hom) nejis:on činři, přiznal sc. gc c tomardssi sw ýml
jmom oo 716 wraid spáchat.
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Zajlc Ua wůz Uallúdá,
Moncha nasslapnje.
Komňr noby natahuje,
Že sc ženit bUdc,
Moucha Ussi nastrkch,
Že na fwath půjde.

Tato krajina ležt w kraji (dcpartamcntu)
ňoď ťxanáďo. FraUcoUzské slowo „leunáeee (wyu
slow: Lúnd) wyznamrnúwú tolik co: pnstina,
ponsfl; a krajinU tuto lzc wsstm prúwcm tak
Uazýwati. U wesnicc Laboubeyrc mú clfať Nau
poleon Ul. statck swůj, jejž nazwal Solfcrinrm;
mň tam několik dworů, w nichžto sc chowň Unwho
!raw, owct a jiného dobytka; pro pacholkǧya
pastýťc swč dal tam zwlásstnt kostel wystawkti.
Zdú sc, žc Napolron dwory tyto zde založil za
ton pťtčinou„ aby krajina ta siala se úrodnějsit.

Žeay stražcůw pki tamťjsst železné drúzc
majt zwlásstnt oblek. JsoUt Uniformowúnd, majt
klobonly z btlého woskowaného plňtna jako mia
losrdné scstty, tcmlwmodrč ssaty a kabňlky tčžc
barwy o čcrwcnými wýložkumi Ua prson. Stojtoli
takowú amazonka Ua mlstě swém, držt w lcwé
rUcc malý prapor a prawon dňwú znamcnl, žc
wlak bez pkekňžky dále jeti múžc.

Dojelč jsme do mťsta Bordcanš:U, které tuto
čtenúťům pončkud popfati chci. Toto wcliké, asi
120.000 obywatclů počttajscl mťsto rozprosttrú
se Ua lewém bťrbn wclmi ssiroké krky Garonny.
Bkel ťckUtUto wcdc zdc 892 stťewlců dloth a
na 18ti nowbch pillťtch spoělwajlci mosk Bora
deanš jest dle wclikosti čtwrtč mťsto Francie a
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wede wclikh obchod; krňfnú jsou tU welikú a
ťúdnú nňmčstt Dansine, SaintaGernlaiU a jiUúd
Gotickh katedrúlný chrňm, bohUžel Ucdostnwenh,
pochúzt z jedenúctého stotett; mimo nčj mú mčo
sto toto jesstě asi :10 kostelň, které jsme alte
prohltdnonti ncmohli , jessto núm neb lo lze,
dlouho w mčstš tom messkatt. Za časn maUů
slulo mťsto toto Burdigala, a powtďňs se, že
tamťjsst biskupsiwt již okolo rokU 300 založeno a
pozdčji na xarcibiskUpstwt powhsseuo bylo. meďu
stť tomto narodila sc a žilo Umodo znammůhch
mUžů; žilit tam knupk. swatt biskupowé LegUUa
tiuď, Makariuo, Scwcrin, Mumntuo, Surinma
a jint;e žtli tamxxcáčé slowútut ťočUtkowěa bafu
Utci ScwerUšx (okolo r. 386) a Uusoniuů (xjo::k9j.3),:7
Učitclew. NaUlina, biskUpa Nolanského. Tehdúž
bylo rjčž kťeskanstwt we e welikých mčskech wzsitn
ťeno, ne. ale ,rjess.tčwssudy nw wéukúym dčdinách
a.čweskliclch, a roldtndelpochňzt, žc latinské stowo
„ťmšo.xxuxčae,l(wlastnč obywatčl wesUice, rolntb
wyznamenňwú také lolik, co poban, neznalwhe
R. 386 panowal w ťtmskčklssi a i w okolt mčsta
Bordeauš:u hlozUý pňd.dobytka. JmenowaUý ťeču
ntk a búsUtkScweruš ssepsaljproto bňscň (ošmou
duoojiomn), we .lteréž whprawujc, že lidé žeb:
nali nemocUý dobytck na .čele sw. kťtžem a že
1oto znamcnt wssemu dobytkU jistč pomohlo (doo
ďišnum nxeůiiďťrontiduď Uúňitulu ounotšrum
pooUňUm oorm .anug kuic)eooyNásledkem:taho
obrňtilodse mnobo xxpohcmůjna wtw kkcskaUskdU.
Wtš, milt;1čtenúki, že Spasitel núš Ježtš Krie
st:w pro wykoupxrat nosse na kktži nmťelqa wtš
snad také, že clsaťi Konstantinowi l,!!jšeliknčnm,

10
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wúlčlcth proti mocnémU nepťtteli, kktžna Uebi
fc Ukúzal ů núpiscm: „w tomto znamcnt zwttkc
ztk.“ Znamcnt sw. kťtže má zajisté welilou moc
do febe a protož jest welmi prospčssno, sw. kťta
žem častčji se znamenati. Sw.x ctrkew žrhnú a
poswčcnje také nejenom lidi, nbbrž i jiné twory
Božt (oheň, wodu atd.) sw. kťlžem a modlitboU,
pončwadž wt, že xwssrliké stwoťcnl Božt jest doo
brč . . . a že se poswěcnje skrze slowo Božt a
modlitbu (1. Tiňwth. 4, a:uZ). Ncnt trdydptoň
Učeut swjx nňboženstwt ani proti rognmu, žehnae
menli xt ne:ozumné xtwory, abh Uúmunesskodily,
nýdrž k.,dobrčmU sloužily. Sw. aposstola Bawla
Usstknul had jedowatý a Ucusskodilmn; fw. Beo
Ueldičtsžrhnal. :zname::tm Bťtže skleuici jedem nao
plnťnošn a bltx! !sklenicex“pukla; sw. German,
biskup Aučerreský ažchlml w Bařtži Gmwch
co malé dčwčňtko, a.dhlc! Genowésa sialaresezadee
loikoUesmtoU .a patronkon welilého mťsta Puťlže.o
Známo je.st :i, laskawý čtcnáki, že jsm .mwho
ctstowal a žc jsem ktci mohl: x cč;lae.:čx

x ! e ut!:le, je„

Jú zajdn dalclo xáxx
Do ssirčboswčta,
Newrňttm se Uazpťčtd
Bo ctlfi tťi lttae ř ,xf,šš

Byl jscm lwe tťech dtlechswčta; widkl jsem
zc.mť mnobých ctsakůw a krúlůw; ale bql jsem
take w rozlišných Ucbezpečenstwtch na moťi, mczi
lotrh a jinbch.xrDobrotiwý Bůh, w jehož rukoU
jsoU wsscchuy konce zemť, jlljrňnil mne wždh. od
wsselilčbo ncsstčstt, snad proto, že mňm obhčcj,
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pťi wstupowúnt do wozu aUcb na loď zUan
Unentml wykonpent nasieho se znamenati. un
W mťstč BordcaUšU zcmťel r. 1681 slowútnb
kazatrl a hajitrl jwiry katolické Jan Ndam, kněz
kúdu chUitského. Sepsal a wydal mezi jinbm
takč mnohú kázaUl a knibdp we ktcrbch wtrU ka:
tulickonploti kaciťům kalwinským hújil. uuu R.
1685 odcbral se na wěčnost Joscs Woisin (wye
slow:Woasen). Zrozen wBordeaUšu stal se rada
doU těhož města, wzdaw fe ale tohoto úťadU,
wstoUpil do stawU knťzstébo, stal se doktorem w
bohoslowt a kazatelem U kntžetc zPonti. Kromč
swé mateťskč ťeči znal i latinskoU, ťeckou a bea
brejskol ťcč tak dokonale, že mpdal mnohč knihd
týkajtct se núboženstwt židowskébo. Tak pkeložil
kep r.1635 knihn jistéýo :abina Jsraela
jednajlct o dnssi člowěka z hebrejskéťeůi do lau
třUské.R. 1617 lwytml „boýoslawt židůw“ (la
tťaoološjo ď.on.juikď) atd

Krajina okolo mťsta Bordeaušx: mú wbn
boruň. wtna, kterň dalc!o a ssiroko znčmml jsoU.
Wluo bordeanšskč jest bUď btlé Ueb čerwenča
wezl rozličnými drUhy jebo zanjimú prwnt mtsto
wtno zwanč„ bnň ttee.

OpUstiwsse BordeaUč: jeli jsme na žcleznici
krajinou welmi úrodnou, ktcrň se w prawdť pou
dobň nějaké zahradě a o jcjichžto obywateltch fc
tež ktci může, že plodem obilt, wtna a oleje
lwčbo rozmnoženi json (žalm 4) t. j. žc wsseýo
tobo bojnost maji. Rott, winice, zaýradd. xonu
wssccko jest co nejlěpe wzdčlňno. U mťsta,LiboUrne
widčli jsme ťetťzowb most pťeď, ssitokou ťckU

Dordoglde (wyfl. Dordoň) wcdouct a ta?k wy:10
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soký, žc i welkč korúby o wysokými stěžny swhmi
pod ntm projeti moboUl Núdražt w malč wca
snici Dď.roojwobšlďt (la rošssalé) bylo prontťa
Ukno w prawou kwťnlici, wc které pťede wsstm
mnobo růžt sc Uachúzclo. Nedú se npktti, žr Frano
couzowe Umťjt použiti i chmensstho mtstax a zaa
klúdajt, kde jcn upončkUd možUo, kročtntzal;rňtďkyj
Zak radostnb to pobled pro cestujtetho, an takťka
na každč stanici spatkuje růže! e

Stúla růže, siála cn
Podlé“winohradl:„s x xaxc
BťerozkossnoUzúla
Z úUoby swč wnadU. (SUssxl)

7

Zeli jsmc wedle malč na pahrbku lcžtct
wesniceGošuuo (Koňak) Weo tato dala!jmeno
jistémn drndU koťalky ktmř sc tam z matolme
ctli z mlúta púlt a č do wzdúlenhch zxcmtrozu
wúžcna bywň chnúš mill) otenňťi koňakň ale
znňš snud ttm lépo sproskoUkokalku, ktera Umozc
i udu rasowinn úneb bťečkUnazhwajt a jeťčžťo
požswúnl tak mnohčho pťewract a we zkúzu
Uwúdt. Sw. aposstol Bawrl napomtml swůho
žňka Timotbea, !terťj flabl; žaludck mčl,xčdh pil
trúchn dwtlm, a jú dbl;ch Uapomtnal tebe, :Uďďo
nepil kokalky. Qpil.stwt jest welikb a ohawný
bktch Bťda člowčku, ktcrh se stal otrokem nea
stťtdmosti W jisté časy mu býwú, jakoby jej
spťežent wolů do bospody túblo N ja!ý UžitekUlú
z pitt koťalky? Čint sc ncschopným kU prňci a
podkopúwá zdrawl swé. Hlawnička, wodnatelnost,
zapňlent plic, soUchotiny ancb jinč ncmoci bhwajt
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Uúsledkempitt koťalky. Kokalrčntk pkipraijc fc
o son mobowitost n Uwalnje Ua sebe dlUbU,
rnfst pokoj domúct, Uwňdt w chUdobUženU adťtie
a čini jnefskcxstni)msebc i mnobé jiné. Opilcc jcst
opowrženějsstm tworem, nežcli nerozumné zwiťc;
Uebot zkotke jest zwtťetcm, poUťwadž co zwtťe
siwoker bylo; opilec jest ale zwtketem, poněwadž
jtm býti chce; opilec fúm sr zbaije rozUmU,
kterhm sc člowčk od zwtťetc rozrznúwú. A co
čekú op„ilcc tam Ua wěčnostieť Mezi těmi, o
nichžto fw. ap. Pawel twrdt, že do krúlowsiwt
ltebeského ncpťijdoU , Uwúdkjt fe také nu opilci
(1. ke Koriltt. 6).

e Na cestč do AngoUlemU npozornil nňď jeden
ze spolncestowatelů Ua welikolepé zťlcrUiUUbbwau
lébo chrňmx: a klússtera, kterč fe bltzko želcznicc
Uachúzejt. „Widste auo prawil uuu to Udělali rea
wolUcionúři. Škoda uu wclikú sskoda o ty tlňssu
tenp a chrúmy, ktcrť Francic mčla a ktcré wyo
zdwiženy a we zťtceniny promťněny ble.“ Že
nadzmlnťný klússter weliký a chrňm jcho krúfný
byl , poznati lze podUeš z wysokbch goticktxch
oken, jakbmiž bUdowy ty opatťeny byly. San
hlasil jfem úplnť š Uúbledcm wyprawowatelowým,
a litowal jsem, žr i w jinbch zemtch a jmenou
witč i na Morawč nmoho welkbchklússterů (Wea
lehrad, Žďár, Hradissr ard.) zrusseno bylo. Dle
Uassebo zdňnt jsoU klússtery a pki nich se nachňn
zejtct welikč a krúsUé chrňmy ozdoboU a majetu
kem celé země. Stařt ťtkúwali: „Pod bcrloU jest
dobťe žsti“ a poklňdali sc za sstastné, když we
swé obci aneb na bltzkn klússter Ulěli. Qbywaa
telé klňsstcrů tčch starali sc Uejen o dUchowntpotťebd
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jejich, nk;brž podporowali také chUdépoddaUé swč
a prokazowali jim wsseliké skutry milosrdenstwt.
Tchdúž Uebýwalo we swětč takowé chndoby, jao
koU nynt nalezúmr. U brúny mnohého klússtcm
dostňwalo 50, ano i sto chudbchkaždodemlt jldlo.
Nňbožnt a Učent ťeholmei anwdlčlč se pilnč i za
lid a podporowali wčdy a nmčnt. Brawil jfem,
že již weliké a krúsné chrúmy, jrž klússterntci
siawtwali a w dobrém stawu zachowati hledělř,
bbwajt okrasou a majrtkem Urtoliko jedmtlřwých
obct, Ubbrž i celé zcmě. Až se wclikýe a krúslch
chrúm bťdwalého klúsftera Žďúrskěho Uěkdy zboťi,
pochyijcmc, že w nynějsst wrlikosti opět wysiaa
wene bude. Pro maloU sarUi obec dosiačt také
mall; lostel. Z býwalých klússterů Udčlaly se zúmky,
trcsiUice, kasňrny, Uemocnice, fabriky atd. We
mnohém klúfstrťe, kde se dťtwe knťži modliwali,
ležt Uynt wojňcř aneb zajatt zločincowé, anrb
tam pracht za dosti btdnh plat dčlntci. Jeli
jsme také wrdle welké zahrady (parku), kterň
mnohbm swčtlem oswťtlena byla. Na každém
stromě a Ua každém kťi wisrlo mUoho různobau
,rewných lamp, jejichžto swktlo we wrčerUt teme
Uosti krúsnť se neslo.x Zabrada tato patkita jjUmŽ
jitcli wcliké sabriky, a byla od dělntků osidčtlena
k poctč jeho, aUxpktssttl;o dne xna řd jmcnowiny
swč siawiti mčl. Nentt diwu, žr skmostné oswťta
lent to muobo zwědawl;ch diwáků pťiwúbiloe eďe

Nemám Uic proti tomU, když wděčnt děla
Utci Ua dl!kcxzslňsky a Uctiwosti xmenowiny púna
fwého tak oslaijt. Nle znúm jebno swčtčlká,
které dnem i noci w u maličké lampč hokl
a tebe,xmilý čtenúti, Ustawičně k sobk wolů. Jcst
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to ono tajnoplUé swětélko w chrňmě, které k
toďč prawt:

Tut Božt stdlo,
Tul spňsy žtdlo,
TU PúU Uúš we swútosti.
Q pťistUp bltže
Tut wččný kUtže,
TU Bůh dlt wr skrytosti. (Sussil.)

Podaw ti swrchu ponaUčeUt, jak byš i wc
swčtč kartUzianskh žiwot wésti mohl, radil jsexm
ti, abyď častokrútc Púna Ježlsse don zahrúdky
srďce swého zwúti neopominnl. Hle, PáU Uúš
jcst w Uejswětčjsst swňrosti oltúťnt zázračným
Způfobcm pťttomen, jsax wždy hotow, erobé we
wsscch potťrbúch tčla a dusse pomocá poskytowati.
Swčtčlko pked oltákem Udúmei..á:i lo.ntřlstoxtrůnu
jel;o, odkud i tebr zwe: „Bojďtc“ ke.mnť wssicklti,
chž prarujctc a obttžcni .jstc, ja wúš občer:
stwtm.“ Dňwúoli Ué!ďrerhlpozeemský krňl nějakoU
slawnoU hostinn, zwe k nt obyčcjně wždy jeUmUp
jistý počet wznessmých hostů, ea“ě“mnohh kntže
aneb hrabkd poklňdú se za sitastného, čte:li swé
jmeno:xw srznamU pozwanbchx. Neraďil bych
chudémU, Ucmajtrth ani sslechtického diplomU
ani, swadelmlho roucha,eaby bez pozwúnt k teakllo7
wé bostinč ssel; ťckli by mu zajisié.: Pťtteli!
jcxkdjsi sem pťisselFedA blel Ježtť KristUď, krúl
wssech krúlň, jlrnmžodána jest :wsselikň nwcx já!
na enrďi tnkd i Ua zemix,xxncwydawú žňdné sca
znamy hostú, sjenž by pozwáni býti ěmčli, mlťž
čint rozdtl mezi fslechtici a sprostými, bohatými
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a chUdbmi; nizbrž wolú wsscch bcz rozdtlne
„Bojďte kc mně wssickni,“ takt znt zwúUt Jeho.
N ty byš pozwúntm ttmto chtělpodrdnoutieť Ty
byš se zdrúhal, Búna a krúle swého w ncjswťu
tčjsst swňtosti oltúťUt pkttomného pilně nawsstču
wowati?

Qbraz i sebc krúsnťjsst, stúwú se núm lhou
stejnťxm, múme:li jej Ustawičnť pkcd očima; a
sebe krúsnčjsst kUď hUdeďUt mnsel by se núm
zncchUtiti, kdybqchom do ďcz pťestúnt poslouchati
musrli. J jú bych se ti, milý čtenúťi, protiwo
Uým stúti mnsel, !dyďych ti wždy o jcdné a též
wšci wyprawowal. Rozmanitosti jest wc wsscm
pot.kebt. leych tť tcdy zachowal w dobrém rozu
marU, ktdtm se pktsladem dobrbch hUdebUtků.
J„ako .tito brzy tcn, brťy opťt oncn kUď brajt,
aby eposlUchačůfwých Uemldili; tak i jú tč brzy
pollčuji, brzy Uapomtnúm a brzy tť opťt obweu
seliti eblcdtm. N tot také pktčiUoU, že jscm poo
někud wybočil z ccsty, Ua Uižto se nynt opět
nawrútiti mtntm. Núslchjž mnc tedy Ua ccstč
tčto dč:le!j

Dostalit jsmc se k Nngonlémn; město toto
mú wclmi kráfnou polohu na pabrbku, okolo
kterédo sr winc dosti ssirokú kcka Charentr; čttň
asi 20.000 oďUwatclů a jest stdlem biskupskbm.
Znňš snad, mili; čteuňťi, dlonbý tUUcl, ktcrý
Uod Nowýmhradcm u Blcmůka se nachúzt; a
blr! pod umčstrm NngoUlčmem jde podoblch tUUrl.
Bowtdú se, že prwntm biskUpcm toboto mčstn
byl sw. AUsoniUď„ dktrrý tam Ua začútkn tkcřtho
stoletl wtrU Jcžtssc Krista ohlassowal a pro nt
také Umnčen byl. J sw. Llptoninď byl biskUprm
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w Bngoulému a zemkel r. 574. R. 1568 zeu
mťeli w tčmž mčstčsmrtt mUčenickou čtyki Frono
tisskúni:Michael Grelet, Betr Boneau, Jan Biu
rolant a Jan Npriliš; Bylit od kactktlw jati a
ke smrti Ua ssibcnici odsouzcni. Michael, muž
to wclmi nňbožuý a Učenbx,xbUlkwardianem klňsstera
w Nngoulému; zbožný muš tcn pkedpowťděl pů:
wodcř této hrozné UkrUtnosti trest Božt, který jej
skutečněpčt roků později w Bnťizi zostibl. Petr byl
doktorem w bohoflow.t a kazotelem; jeho tělo Uaa
lczer bylo po dwou lctrch jesstě zcela neporUssené.
Jan Npriliď bdl již osmdesúlltiletbstaťec, když pro
wtrU od kactťůw Umučrn byl. Tu widtme že i
w Angoulému možno jest, swatť žtti a swatě
mnktti. ačkoliw slUžka w hostinci bďrďj ůď
pootď, w Uěmž jsme pťebbwali, twrdila, že prý
zaenynčjsstho časU w NUgoUlčmč nemožno jest,
swntě žtti. Q této 60leté, welmi sstěbetawé pae
Ucnce mohlo sc w prawdč ťtci:

Starě babk bUbU zassij,
Dna Uosem sstěbetú.

Žehrala welmi na Urwěru a Ua Uemrawa
lwst, kterú prý wo Nngoulčmč panuje. Wyprm
wowala núm, ačkoliw jsme jt o to Ueprosili, že
jcst údem tkettbo kúdn swe Frantisska a žc weo
likč pronňsledowňnt pro swůj bohobojUb žiwot
sUúfjrti mUst. W Nngoulémč uu tak doklňdata,
nclzr swatč žin bhti; uo w BoitierU jest prtž
to docela jinak; tam jsou samt swatt. 8 myslel
jscm U sebr: siarú pcmenko.jsi mi až pktliš poo
božnú a wtš, že pobožnost jest kc wssemU dobrú,
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tcdy také k tomu, obyš fon polwžnostt núm
Uějakl; prněžitý dar z kapfy wyloUdila. Brawň
pobožnost jcst krňsnú cnoft, alc pobožnňstka, to
jcst pobožnost neprnwú, Ua malichemostcch se
zaklúdajtcl, jest coď osskliwčho.

Již jsi, milb čteUňki, snad súm znamenal,
člm sc w prawdč pobožnť) člowěť lisst od swa:
coUsska t Člowčk pobožnh se rňd modll, chodt do ro.
stcla, posloUchňwň ď pozornostt kúzant a pkijtmň
častěji fw. swútosti awsse to mU jdc od srdce; on
fe ttm Urchlubt, Uetwrdt súm o sobě, že pobožo
Uým jest. Jsou wssak též lidé, ktekt w těchto
a podoďnbch wěccch také borliwost Ua jewo dň:
wajt; wynaklňdajt takč mnoho času na modlitbu,
chodtwajt pilnč do kostelu, a pťijtmňwajt sw.
swútosti; dúwajt se zapfati do rozličnbch bratrsiew
a bledt, co Uejwtce možno odpustků ztskati. Pťi
tom alc bhwajl lprotiwntx wsiem, o Uimiž jim
obcowati jest. TU Uechtčjt poslcmchntij rodičň;etu
dnchowntho sprúwcr, na jiných majt Ustawičně
buď flowy neb mysslénkami co roystawowati a
haněti; Utaličkosti berou xhned Za weliké Urúžky
adže by Ueprňwt na jcjich straně býti moblo,
to jim ani we fnu nenapadú::Konajtce rozličně
pobožnosti, Ucssetťt lústyxk.bltžxlllmlz Swš Jan
prawt, žr člowťk Uenmjtcls lňsky, UczUáx:Boha,
jessto Bůb lňska jcsi. W prawdť pobožný xčlowčk
činl wssecko “z lúsky k, Bobu a k bližnlmú. o
lisit se!jod swatoUsska tak, jako .dobrá ýrUssla,xod
plané, jako dobré jaďlko od dUběnky. x

W LlngoUlémě se mi welmi llbil jedUou
dUchý oblek ženskěho pohlawt. Jestit z, wčtssl
čústi črtný,xbrz wsselikéhossperkn, ale čistý. Tam
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jsem eriděl ani krinolin, ani peťtm okrňsfo
lcných a obtňcenémU hrotku se podobajtcich ťlou
boUčkň. Možno, že swrchu zthěUň 60letú pou
božnú panenka mrawy žcn Nngoulémských již
polepssila a že je pťcswčdčila o prnwdč slow:
„Matnň jest krňsa: žena, kterňž se dojt Hospoa
dina, tat chwúlena bude“ (Bťlsl. 31, 30). Z
LlngonlěmU jeli jsme dňle k měftU BoitčerU,
kam jsme se asi o pňl jedenúctě bodinč pťedpon
lednem dostnli. Město Poitierš, jenž U starých
Řtmanů ť)ioturium flUlo, ležt na kopci, u ktca
rébo se dwč ťeky spojujt. Nawsstlwili jsmc
chrňm Matky Božt (Ucdtro ůumo). Brastarý
teňto chrňm mú zwcnkU mnohé sigury lwůx a
rozličnbch pitwor; 24 lslonpů dčlt jej Ua tťi
lodě. Wisela w nťm tabUla, na kteréž napsňny
byly wssechny dny swútcčnt a postnt, jarož i
pobožnosti rozličnhch bratrstwt, kterě se bťl;em
týhodne konati mťly. Ta!owň tnbula ncbylaby
i w nassich chrňmech nazbyt; Uebot obyčrjnč
oznamowúnl dnů swňtečnbch a jinbch wěct po
kňzant nebýwň časkokrúte dosiatečno, poněwadž
wssickni farUtci pťi slnžbách Božlch bUď pťl:
tdmni Ucbhwajt .aneťťdoďťe neslysstce erkdt,:co
fe oznamowalo. “e x ,

Weliký a okrňsnb jest wj Boitierň chrúm
katedrálný; mú 134 mUžskbchkrokň w délix a
ču w sstťč. Černňcc hmornhch sloupňw, znřchžw
každb dole okolo podstawy swé taktéž čtrnňct kroků
we objemU mň, dělt jcj ,na tki lodě. Na. don
sldnptch wisi weliké, lrňsně obrazy, pťedstawúr
jtct sw. Hilatia (xjx 386) a sw. Fortunata.
Qba narodili se w Poiticru a byli biskupy;
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oncn wc swém rodntm městě a tento w Todi
(Můerrum). Hilarinď bújil a zastúwalprade
wtry katolické proti knctťům Nrinnstým a mnscl
čtyry roky we wyhnanstwt ztrňwiti; FortUnat
žil za časU panowúnt clsaťe JUstiniana a činil,
jak o něm sw. Řehoť wypmejl!s mnobo diwů
a.zúzrnků Qbrazy swrchnzthťné pťcdstaijt
tdto swťtce, ani w biskUpskěm oděwU U stolU
sedlcc pissl

Z chrúmU katedrúlného odebrali jsme ,se
do chrúmu swaté RadegUndy. Na Ulici pronňp
sledowalo núď hejnoudottrawbch žen prodňwajéclch
swtčky a medalie pod núzwem swtc a medalit
sw. RadegUndy. Poněwadž tťmto ženúm zakúzňnoe
jest w chrňmě samém tyto wěci prodňwati, obu
tťžth nimi obzwlúsftUě cizince Ua Ulici. Neweu
likb chrňm má toliko jednu loď a jcst welmi
čisth; wýborné jsoU starč malby w oknňch jebo.
Bod hlawUlm oltúkem, kterb Uad loď chrúmownt
o 1x3 stupňů zwýssen jest, nachúzt se krypta ďe
železnbm sarkofagem, w Uěmžto odpočtwú tčlo
sw. RadegUndy. Swčtice tato jest U welikč Uctio
wosii ncjen U obywatelůw Boitierskhch, nhbrž
i w cclč Francii; a že U hrobU jcjtbo mnohč
modlitby od Boha wyslysseny byly, tobot důa
kazw jfoU chčlslnč oběti, jenž se tam Uachňu
zcjl. Nnna z Rakouska, lrňlowna Frnncie a
Nawarry, obětowala tam welikoUstťtbrnoU lampn
a Udťlala Uadaci nčkolika msst swatt;ch Ua dikůn
ěinťnt že jejt syn Lndwik xlsl w bitwť kao
ské U Gerosiaka r 1658 na pktmlUwU sw Rau
degundy zachrňnčn byl
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Drubou znamenitostl chrňmu toboto jest
kamcn še fsiúpčjemi Pana Ježtsir skamen tento
nachúzt se w zamřlženčm woklcn!u; spatťUje se
na něm Pan Ježtš a !lečtct pťed ntm sw Rau
degunda. Núpiš na nťm znt do slowa takto:

Monumeut ůU pčw ůo Ujeu Žůoršdio
mUď iu jooo Udi ďretermxt pšůeď šǧuš
1)8 131 ,

Txš 3 Uout.587.
Uol:re Beišxuenr Uppamt ?x 8 ťčšůou

šuuůo pour 1úi čmnonoer Zn mort prou
o!wilw ot jď š1oiro. qui 1ui e:tn.jc úoateixxéeo
ůnaď 18oioj 7o„m čcešpulUiňiteil u uno perlo
premeušo ůo mn oGUrolmo. TU ůišpamx o
šant ij 1U.iššg imprimer ja ťcu!mo ňg lššú
pjoů ůroit unr ln piorrez oú ,ij 8?:tegit Upo
lmě?eš

t. j. Bamútka sslépčjePúnk Klankti se bndeme
na mtstč, kdež stúly noby jebo (Žalm 131)
Dne 3. sxqmaa587 zjewřl xse Krtstuď Bún sw.
N.adl!gmňullč,uxaby jt jzwčstowrcl bltzkoU fmrt ljejťx
a siúwU, jakoúée.jt pťiprawil w Ucbcstch.sdTy jst
rue prawilrl.“šllt,an drahoceUnou pcrloU w kon
Umk mojt. Zmizew zůstawil podobu fwé prawé
Uoýy w kameni,xxna Uěmž byl stúlee) Jak swčďčt
latinskb nápiš byl sem kúmen teU r 1792
pťmesien z klússtera sw kťtžc

Již jfem tť milý čtenúťi muobo o sw
Radegundk wyprawowal a mrztš sc snad že

e) O FodobnýF sssápťjlch Ježlsse Krisia wťz: Eesta do sw.zem dll l. ape 29. u
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jscm ti jesstč neťekl, kdy, kde a jak fwětice ta
žilae Cbci tedy Uynt ;wčdawost ton Upokojiti.
Na začňtkU ssestého stolett panowali w DUriUstU
tki bratkt: Baderich, Hermanfsid a Bertbar.
Když byl wlňdochtiwh Hermanfrid swébo neju
mladsslho bratra Belthara Usmrtil, spojil se ď
sianckhm krňlem Thcodorichem a wedl wojnU
proti drUhémU bratrU Baderichowi, kterébo ř
pťemohl. Hermanfrid ale Uedržel Thcodorichowi
slowo, žc se totižto o DUrinsko dčliti bUdoU. Za

toUdlpťtčiUo,Uwytňhl Theodorich š lwojskcm proti
eřúxansridowi a w bitwě„ ho uplkemohl. S

cod,orichem spojil sc wl tčko bčtwč takě jchck
braťr Klotar, který soďě NadegUndU, dceru swrchU

zlňl,ltěUěho knlžete Ber:hara, za UtanželkU szal a
ji w lkeskanské wtke wyněiti a pokiestiti dal.
Mladá a zbožná Radeg“nnda ncbodila sc ale pro
letitěho již a nkrUtného Klotara; a když trňto,
aby se celého Durinska zmocUil, bratra Rade:
gUndy usmr,titi dal, prosila Utanžcla swébo, 1
kterým žňdnbch dčtt nemťla, o bowolrnt, by kráu

lowský dwůr zcrla opu?iti a BohU se obťtowatismčla. Klotar k tomu wolil a Radcgnnda pťip
jala co klňssternice z rUkoU sw. Medarda, bia
skupa Nohonskčho, rouchox ťeholné. Bozdčji sc
odcbrala do Boitiern a založila tam klňsster
pro panny pod názwcm „U swatčbo tktžr“
(oajnto oroix), w nčmžto takč r. 587 zexl
mťela. Sw. Řebok, biskUp Tonrstý, který ji pou
chowal, wyprawnje, že Bůh jejl smrt ostawil
mUohbmi zňzraky.

R. 1307 zemtel w Poitiern blahoslawenb
biskup GUalter, muž to welmid Učpenčpsa nňbožný,
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lterý byl dťtwe údcm ťúdU sw. Frantisska a U
papeže Mikolússe lll. weliké wňžnosti požtwal.
Když sloUžtwal mssi sw., wznňsscla prý se často:
krňte nad hlawou jcho btlú holubice. Wčrni;
tento sluha Božt byl za žiwotai po smrti
oslawen mnohbmi zúzraky.

W Boitiern majt Jesowité welikoU kolcj
š ústawem wychowactm, jehož chowanci jako

x Bazwmlitč wc Wldni modrč talúry nosl. Bozo:
ruhodeU jcst ro městč tom talč chrám býroalébo
bencdiktinskčhoklússteraejjrenžflUje Montier nouk.
Klússter tento byl r. 1068 založert od Wiléma
Godfrida, hrabčte z BoitierU a wéwodd lei:
taaskébo, jalž o Bom swčdčt btobUt nň.piď, jenž
znt: Uio juoot. ijwjmuď UU. qu et Eršuo
ňeňxjňxu, ňux úqutanUo oc kiot:ď.wnuu
oomoš. dujuď momutč:rii Uori kunc!ntor;
obijt au. 1086 (zde ležt Wilém 7U., ktcrb
i Godfrid slUl, wéwoďa uMwitanský, drabě Poia
tierský, zakladatel tohoto nowčbo jl!lússterc:; zema
krl r. 1086.) Chrúmx tohoto býwalčho ťlússtera
mň welmi wysokú olnae xa lrúonU kupolu.
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M
Mťsto Gnnw (wyst. gEús). .Bw. Plňrtin. edldytky
Z býmalědn chrňmn sm Dlartina. Ucnť Bwrare
tw (wysl Mnňrt.) Eristan. :jmatto Zsimymcstu

Znuropslamo
š z

QpUstčwssfe Bočtierš: pťijeli jjfma! zajchňl
tťett bodiny do Touru, kdex,jfme sc:lwuhostincť
z.botel :ckosBorůeřwx ned eňýě1u,poďtňek Uďya
towali. uWellké totox mťstállfžs. Ua .p!awéw:oa. jUed
lménixx.ebťebu exwelnti ssirnkús:ťekh š.Loirye.a mň
pčkUé Uňmťstt a: Ulicc“,Br stromokadulm„:a ardbo
broU dlažbou.. Nejsslrsst ,aa,čmjk:úsňčjsst ,Ulicc,
tčcťutoUctr se. sikcdem x..města Uddj scluetu kujřhnž
slujex Ulicc krúlowskúš, (18 sxmo, ňudckoi); Ulicc
taco jest abywareáúm ttm,x!cčtmx.xjestlKorsox Řtu
manům a Ulice Toledo Neapolitanům. Dbn
čerstwiwsse se w hostinci jldtcm odebrali jsme
sc do blawntho stoličného chrňmU.

Núdhernb tento gotickb chrúm Búně dojal
Ume Uemálo welikostt a okrasoU swojt. Mút
130 kroků délky, 60 sstťky, 3 lodě B 32 krúsu
mei sloupy a staroU wbbornoU malbU w oknech.
Pťi lodtch pobočnbch Ualčzů se Učkolik kapel;
w jedné z Uich nachúzl sr brobUt pomUtk dětt
Karla Ulsl. z Bretaňska. Byli to priUcowč
Karel, tťi léta a tťi mčstce siach (xf 16. dec.
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1495) a Karel U. (xf 2. okt. 1496). Dlouhh
francouzskb núpiš prawt, že tento pamútntk Ua:
lězal se r. 1506 w kůru kostela sw. Martina,
že r. 1795 w čaš rewoluce porouchún a r.
1815 sem pťcnessen .byl. J tento krúsnb poa
mntk tedy rewolUcionúťi ztroskotali, takkka an
mrtwým w hrobč pokoje Uepkejtcc. Jakých sskod
jesstě nadčlalip brzo Uslyssimc. x

r Bylot již k wečeru, když núš jistý mladý
kUčz kU prosbč Uasst do polladnice stdelniho
chrúmU zawedl a Uúm rozličné pamútnosti jejt
Ukňzal. Nechci obsstmě popisowati, co jfme tam
widťli, podotťskúm toliko, že Uúm tom ,Ukazowati
kosk žramma a čúst lebky sw. biskupa Martiná,
pak ostatky sw.xbiskUpů Řeboťe z ToUrU, Brike
cia,xe Graciana xfae sw. mučennika JnUocenoia.
Ncnte sm!d swťtca, jenž bd we francoUzskč jzc:ni
wůbec ax také w jint;ch zemtch toU mčrou byl
znúm a ctčn, jako sw. MartiU. NeUUdsnad di:
ocčsy we swětč, kterúby Uemťla Učkolik kostclů
zaswčceUých tomuto swětci. (BtUčnskú diocésa
mú jťch asi 17:.)stest wclmi mUoho kťeskanůw,
kteťt při kťestUxxsw.j1nerx,tohoto swatého obdr:
želi. Kýž by wssichni, jenžl r1mer jeho majt,
měli taktčž srdce, jrž by se srdci swťtcowu po:
dobalo. Sw. MartiU mťl we fwčm znaku frdcep
kťtžem probodmxtě; a jehoae frdce ďylo stUtečUč
Ukťižowančmu Spasiteli úplně oddúno. Tak jako
dlc slow fP. papežc Leolť,a Jerusalem oslach
byl sw. Stčpúnem a Rtm sw. WawťiUcem,
núpodpbnk bylo mčsto Tomš oflaweno sw. Mar:
tincm. Dťtwe wssak, nežli zUamenitosti mčsta
Tourn, pokud se potahujt na žiwot sw. Martina

11
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popisowati počm:, nebudc snad Ua zbyt, podňmoli
krátký žiwotopiš toboto swťlcc.

Sw. Martin mrodil se r. 316 w mťskč
Sabarii ,w BaUnonii (jak se nťkteťt domnlwajl
w Uynčjsstm Uherském městě Kamenci uw SteiUu
amanger). Stúl, sc wojúkem a wedl w tomto
powolúnt swčm žiwot w prawdť swatý; Ulúzal
zajistč wssem kťeskanským wojúkům, jakby podlc
jcbo pťtkladU žtti Utěli. PoslUssen.jsa we wssem
swl;ch pťedstawenhch, Ukňzal, jak mň wojtn křeu
skanský dúwati, co jest ctsaťowo ctsaťi, a cao
jcst Božlho BohU. Nejwtce se wy;namcnal sw.
Martin welikou lústoU, jakouž mčl k chudým.
Nachúzejc se ď ťtmskťjmwojskem w mčstě Nmirm:
we Francii, jel jednobo dne časn zilmttbo na
kolú; pťijcd kU brúnč mčsta spatřil tn na polo
naběho žebrúka;? nemaje. coby mn da!, rozsekl
ssawlt swůj plússk na dwč a dal jedm: polowici
žrbrúkowi.

Slysse. l;laď 1en nperonikawýx
Hned swou cestU loňňklsiawt:
Což múm dúti chodče tobť?
Nrmňm peněz w télo uřmbč.

Tedy sabň po swčm mcči,
Plňsst tne w půli jednon sečt:
Wezmi. plússtě toho půlix,
Qdewzdej .se Božt wůli. (Snssil.)

Tak wyplnil sw. Martin ono weliké slowo,
které pozdťji wyťknul sw. Frantissel Yšsiský, tento
weliký milownlk chudobh:„Nedúm:li swčho jcdiu
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Uého odčwU tomn, jenž bo xwtcr potťebuje nežli
jň, bUde mne onen weliký almužnlt w nebi
(Bůh) z krúdeže winiti.ee Nwsiak kdo byl Ubobh
onen žebrňk, jemUž byl sw. Martin polowici
swébo plússtě darowal? Plxlsstt Uoci zjewil se
sw. Martiml Ježtš Kristuo, oděný onoU polowicl
plňsstě a keklk němU: „Martin mne samébo tlmto
plňsstěm pťiodťl.„ U

Doprowňzen dnchňw zpčwy
Ebristuš se mU wc snúch jews,
Hlldú Ua něj B jasnoU twúťl,

. Na ramenoU plňssk mU zúťt:

Plňsstkm ttm nme Martin odil
: Dňm mu proto nebe w podtl.n e

Ncbo co tdo chudým skytň, ě xxe)s
To že mně dal se wždh čttň. (SUssil.)

jz l u

Sw. MartiU .pťeswčdčilčse jtedy o prawdč
slow Jcžtsse zKrista, ťkonclho,:xCožkoli jste nčinili
nejmcnslth zx emýchbraňs, mnč jstc Učinili;e)
Martin byl ale tchdúž jenom kc:tceljlmn!nemtlj.
byl we wlťe kťeskanske již wynčcn„xnebyl wsiak
jesitč pokťestčU. Sw. kťest obdržel w 18. roce
wťku swěho, UačcžslUžbUwojenskon opustil. Téhož

e) Eoů podobného nal áme w žiwotč sw. Ednarda. k:úlc
anglickéýost 1008). rnto krňl ctil welmť sw. Jana Cwanu

gelxstu; kdokoliw sšo jmmrm tokxoto swčlce o nčco prostl.tomn Ucmobl pw y odcpťlti. Zednoho dne žádal na polo
mlzý žcbrňl lrňlc o almnžUn. Král nemaje nťc jkného pťi

iobr, darowal mu fwůj xlatý prsten. Na to se mn zjewilw. Jan w postawť utčhoj žedráka a wrňtiw mU prstm
oznám:l mu šc„brzy Unlťej (Wiz brewx. Řtm. 19. Qttobr.)Ue
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času bhl biskupem w Utčstč Poitieru sw. Hilaa
riuš. muž to jak Učenostt tak swatostt žřwota
proslnlh. K tomUto se odeďrať sw. Martin, xaby
od Uťho we wlke jcsstě wlcc wyUčeUbyl. Bltže toboto
mťsta dal sw. Martin wystawěti klússter, do
nčhož pak súm se mnohbmi jinbmi wsioUpil,
aby tam pod sprúon sw. Hilaria dle sw.ť.eboly
žiw bt;ti a jediné BohU sloUžiti mobť. Otolo
r. 371 zwolen byl za biskUpa Tourskéboz Jea
Uom ď welkým dUcmlúl;ňntmpťiwedli jej ktomU,
že tUto dňstojnost na se wzal. Stal se btsknpem,
ale Uepkcstal býti mnichem, zachowňwaje wždd
touž pokorU w srdci, toUže chudobu w. oděwU a
w domňctm Uúťadi. Co bisknp pťebbwak w malé
swťtničce lbltže chrňnmfwéhoo: poUťwadž bo ale
zde liď často xnawsstčwowalxxa zc swatédo rozjta
múnt wytrhowal, wystawěl Ua drUhé stranť ťeťy
Loitd flowťltnh klússterMarmoUtierský, lterý jest,
jak se wyprawnje, jedmm z nejstarsstch klússterň
wc Francii. Bozději o ťlússteťeeltomto obsstrnčji
mkmditi bUdeme. Nechcrme zde doliťowati, jakh
žiwot wcdl sw. Martin co Umich; ale podou
tknauti emusixne, jeo činil jakožto biskup. Byktk
takoťka aposstolem cclčho ,FraUcoUska, w Uěmžto
trhdňž jesstč Umoho pohanů bylo. Swťtec nňš
stawkl .kťcskaenstč chrňmy keucti a slúwě jeďinč
prawého Boba, hlňsal wtrU kťestaUskoUď Uadu
obyčejnoU dorliwostt, a co kúzal slowy, potwrzoe
wal také bczčetnýmizázraky,pťedcwsstntale wlastntm
žiwotem swým. JedeUkrňte kúzal w mčskť,
jehož obywaťclé byli pobemé jenžto mU Uwěkiti
se zpěčowali J prawil k Uim abh wytali jistý
strom, okolo nčhož modloslUžbU son koUňwali.
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J odwčtili mU, žc jsou hotowi, strom ten an
wrňtiti, awssak pod toU wňminkou, zňstanexli
biskUp pod Utm stútiz Sw. Martin pťijal tUto
wýmiUkU; i wywrútili dotčenťz sitom, a když
tcnto paďal na sw. Martina, Učinil sw. mUž
kťsž a hle! strom paďl Ua stranu, kde stňli poo
hané; mnozl bU byli zajisté zabynuli, kdUbUfc
nebhli jesstě w prawý čaš wzdúlili Ttmto zňc
zrakem pohm:l Bůh myfl pohanůw ktekt se pak
na prawon wtrU obrútili a pokťestiti dali Co
tento swatý činil pro chUdé, pro wdowh, zajaté
atd., nemintme zdc obsssrnč popisowati. L. B.
383 cestowal z ToUrU až do TrewirU, abh tam
U ctsúťe Mač:imu we prospčch zajatťych fc dpťiu
mlUwil. thař ýo pozmal kc stolU. Sw. Martin
feděl po prawici ctsakowť a kUěz, jehož š scde
byl do TrewirU wzal, scdťl mezi ctfaťowým brao
tčm a strýcem. Kdyš sexpodúwal Uňpoj,eupodal
ctsať kositk nxapkcd ďisiupu. Maďtinowi, aby jej
ttm jttctil, a ndbo snad, aby pak kofltk sz rUky
swťtcowy pťijnl. Sw. Martin wssakpodal kositk
zmťUěUčmU knězi, jehok byl š scboU ke dwori:
pťiweds. Swťtec ttm snad chtčl na jetoo dúň,
žc btskUp ncnt člssnřkem ctsaťowým, ancb žc .Uejo
wčtsst úrta pťlslussttonmto knězk; Uadtlmto jchúe
Utm sw: biskUpa diwili se wsslchnť jenž pki
siolr seděli, a wůšili ho fobě ttm wtce Sw.
Martm zemťelr 397.

Drl:hdy býwal w ToU:n welikh chrňnr,
jcnž zaswkcrn byl sw Martinne Nhnt lzc!z
chrúnm 4:ol;oxsp,atťitť jt:olikojřnťkterč zbhtky. lThtšx
jfmť sobš i úty chtělj prohlčdnontn Jeden kwpu
stšlntk še stoličnčho chrňma: se Uabtdnnl, že nňď
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k nim zawede. Na dwoke sldla arcibiskUpskčbo,
okolo Uěhož jsme ssli, spatťil jsem starťj a welmi
krúsnb cedrowh strom, za Učjž sc kolegowé jcho
na hoťc Libcmskč stydčti Ucmusejl. Pozorowal
jsem také, žepťed palúcem stojt wojtn Uastrúži ; kostrla
ntk mi prawil, že francouzskú wlúda každčmubiskuc
powi dúwň čestnou strúž, ajeulikurdinúlem, žepozůa
stúwú strúž tato ze don wojtnů. J myslel
jscm U sebe: Wsiudy to tak nebýwú. Kostelnik,
jenž núš doprowúzel, byl ohniwý FrancoUz;
mluwil rúd o politice, pťi čemž spolukrajand
swé Uad mlrU wychwalowal. Nentt UúrodU nad
FraUcoUzy, prawil. My FraUcoUzowé Uebojtme
se žúdnč mocnostid FrancoUsko jest mocné a
můžc fe Uhňjiti proti wssem núrodůmd (UoUď
UouUmišuolxď UuoUno puišďňnočd. lxš skršuoo
ooc aďďčwťorte pour 88 ůškeuůwuoont.ro touu
teň 188 Um:jouo). Tcnto kostclntk.kwť ale talé
dobrým katoltkem a Uemúlo sr rozhorlil Ua rewol
lUcionúťe, žc chrúmy, oltúť,e, pomntky a wssc .co
swatčbo c:dpamútnčbo bylo,e porUssili a zhubiii.
Nentcli alid. .spokojen š wlúdoU uu tač se proc
júdřil ssušitomb tcn politikúk uu at ji zmřut ;
ale proto Uent Zapotkcbt, abd se w chrúuňch tolčk
sskodh l.tadělaloeš Znamenal jscm, že mužxšxtrU
mú Umoh„opatňrtismll čili lúsin pto son wkask,
alcžžr wladaťe přtliš Uemřluje.

Dossli jsmc k podzcrňnt laple sw. Martina.
Tatuekapla nachúztxse.pod domcm čtslo 2, prúwě
qa pdbuz.!dc se xxsa.liccswatomartinskú axlaprowú
srdcheážejt.jKaplaxtae jest pmnčixtne!ře„pěroto,nžcxpwu xň
bmb sw. Martina Unlezen lwl. Núpio, kterhse
na ltofipo!nhnje zUt takto: „leelle: xjxúll::q 478
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Bt. Muxpšt: 9. Čopošé ioi jš oGrpZ l18 8.
Umxtin. ()ď comdemx ?x. ?:tš ČeoGUWrc 1e
14. Čšo. 1860d T. j. dne 4. leia r. 173
pochowal zde sw. Perpetuuď tělo fw. Mnrtina.
Tento hrob byl objewen dUe14. prosiUce 1860.
Kapla mú oltúť, na Uěmžto msse sw. sloužena
bťzwú; za Utm Ualezú se wi)klenek, wr kterém
pamútnh hrob sw. Martina objeweUbyl. Qbraz
oltúťnt pkcdstawuje tohoto swčtce, an práwk
fwňj plússt še žebrúkem dělt. Na onom mlstě,
kde sc swrchxl jmenowcmě dwě ulice fchúzejt, stňa
wol kdysi ohromný chrúm, jeuž sw. Martinu
zaswčccn byl.

xDle Uúkrer, který sc w archin mčsta
TourU nalezl, měl temo chrúm pčt wysokých
wťžt a od Uich bezpochyby obdrželo celč město
jméno: Tourď;x nebot „19. tour“ (wyslow:
la túr) zUnmenú: wčž a „188 Pouršee: xwčže.
eDwč wčže siojt podmď. Ja! weliký tento chrúm
byl, lze foUditi dlc toho, že jedua wčž od drUhé
(dle mého měkrnt)x 80 kroků wzdúlena jcst. Stau
wen bUl do jkl:tže, měl 5 lodt,“ 65 sloupů, 22
oltňťňw a 15 lapel. Každý sloup byk z kamrne
tak Umělr whstawěn, že fe zdú, jakoby ze dewtti
floUpůwpozňstúwdl; doťr byl každý ze sloUpň tčch tak
ssiroký, že chtšjc jeden obcjlti, muscl jsem dwau
Uňcte kroků udčlati

Jak sc tu Udňlo, že tento weliký a pkco
krúsný chrúm fw Martan docela zmizcl d po:
wrsskU zemč? Trpčl již mnobo za ďoby Hugeo
notňw; .a ,kdhž pozdťji xpro ooprmeoent poroUchaa
ného chrňmU Uikdo coš podnilnouti nechtěl, Učinil
pťedstamný mťstn, ejcnž.nebyt horliwým katoltkem,
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ministerstwu núwrb, aby se chrúm tcn radťji
rozbokil. Stalo se, jak žňdal. Tak zrusscn th
krúfnčx chrúm až na zmlněné ďwě wčžee Na mtstč,
kde stňwcxl,j založily sc Ulicc, stawěly fe domh a
pozdčji se již ani erědělo, kde wlastnč chrúm
ten býwal a jak dalece se rozprosttral. Jako
mčsto Herknlam:m pod zemt ležt, núpodobnč ležel
chrúm sw. Martina pod Ulicemi. Stnlo se, žc
r. 1860 kopal se we swrchU zmlnčnčm domě
pob čtslem 2. sklep; tU fe pťisslo na kaplU a
Ua hrob sw. Martina. Toť bhlo pťtčinonx, že
bledali i ostatnt čústi chrúmn. Za ttm účelem
powstal spolek dobročinných mUžů, w jcjřchžto čelo
se postawil dp. kanowntk Bertier a p. Moisant
(wysl. Moazún). Tento spolek koUpil zmtnčnl;
dům a knpnje posud z domů Ua mtstč býwalčho
chrúmu wystawmých jcďen po drnhčm Domy,tn
se boťt,xx aby ese pusol Uimi poxzúkladech chrúmU
swatomartinskčbo pútrati umoťjlo. xNa tčchto pak
mú chrúm xten we swč bbwalč welikosti a.krúfc
opťť whstawcn bbti. Jakl;š bobatý c:ozbožuý pún
szoUrU dal témUž spotkuibned 20.000 fraUků.
ZňčladU starébo chrúmU jsoU 20u stťrwtců pod
zems. Když jfme to:o památné mtsto nawsstlwili,
bylo již 6 sloupň wykopňuo. Objewily sr pťi
té pťtležitosti; takě djiž roztičlté starč pamúmé
wčci. Mezč jinými Ukúzal .Uúntxxp. Moisam
starý hrobowni pamútntk z 9., stolctt, jehož Uňe
pišǧ zm: lu lxoc: tu:múo rčoouňit“ď ouUt
:u.emdm Zňšlderšae ťemiuaa, onUš alůwa
ro.qujem moroňt Uetornčun; , ošbjit iu paoo
)UZD Blai Unni:!)omjniA)GǦGW : j.
w tomto hxrobčpochowlinyx byly tťlrsnč pozůskatky
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ženy Ndalbergy, jejtžto dussc at dojde wťčného
pokojee Odcbrala se w pokoji na wěčnost . . .
w múji léta.Púnč 830. Wyprawuje se, že tato
Adalberga bhla manželkoU ctsake Karla Welikého.
A to sc také zdú wlťe podobno bbti: Uebot čtea
me zee),že tato Bdalbcrga sw. Marti:ta welmi
ctila a jebo hrob často nawsstěwowala. Bťi kou
púnt Ualezlo se 15 starť;ch, malých a wčtsstch
kltčň, zlate prsieny, zwonky, pcrly, kUsy Utalých
floUpů, 34 pentzků atd. Na jednom z Uich wia
dčti Ua jedné straně slUnce a mčsicš Uúpisem: „Uon
ZolUm ooďijee (ncjenom Uebc); obraz a Uúu
piď penize Ua drubé stremč nedá se již Uhodnonti.
x Co se ostatkůw swe Martina tiskú, dowčdčl
1sem fe w ToUrU toto: když w posledntch
lctech pťedefslého stolettl rewoluciottúři i do
kaplh sw.e Martan wrazili, rozssttpali takě rae
kcw,e“) w ťtcréž tťlo swd Martina odpočtwalo;
kosti jebo. rozwetali, domntwajtcr: se, jžc nějaký
poklad Ualeznon. Manželka tehdejsstho kostrlntka
skazéa, ktcroU donutili, aby jc do kaply zawedla,
Uchrúniťa aspoň čúst lebky a kost: z rUky swe
Mattina, jakož i.authentikU.Uťe)Po. 12 xlet mčla
tho sumtésrclikwie pki sobě a odcwzdala,je, kdhž
opčt pokojné časy přissly, tehdcjsstmu biskupowi
w Toanp Morlotowi, ktech se Uapocom stal
1 le 1 , er

e) šďizR Briese an allen christkichenJahrhuňdmeň Bd !

U) Sw Eligřuo zlatntl krňleKlolara rUe a pozdčjiýbiqkptx:skšyaonský (xf659) zhotowil rakwe pro tela mnoýychw l...oo Luciana, Dionysia, Germana Scweňna, Genoweky
tolikéž i pro rakew sw Mm:ňna

Ue) Tak se nazywň spiď jtmžto ďe ftrany duchownich wrchnostk
x s prawost ostatlň se stwrzujc .
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arcibiskupem w Baťižč. Clrkewnt hodnosiňť tcnto
pťeswčxdčiwse o prawosii ostotků, odrwzdal nadzmlu
UťUoU čúst lcbky sioličnému chďmu w ToUrU;
kosk pak rozdčlil na dwě čústi, z nichžto jednu
dal témuž chrúmU a drUbon klússtern Marmouo
tierskčmU. B. MoisaUt núm sdčlil, žc wddú we
francouzskč ťrči weliké dtlo, které obsa bowati
bUde ncjenom žiwotopiď sw. Martina, nbbrž i
popiš objrwencbo starěbo chrúmn, ostatkůw odraa
zůw a wssebo, což ďe žiwotem sw Martina
fouwist.

thnřl jfcm fr o klússtckeMarmontieru
skčm, kamž nynt čtenňťe zawčsti chci. Jdeme
pťcď ťekU Loirn. Jak ssirokú tato keka zde jcst,
wyswttú odtud, že wedoU pkeš Uidz jednč čústi
města do drnbé. pťeď malý ostrow dwa kctězowé
mosty, z Uřchžtooxxprwnat,na 3 piltťtch„spočlwaa
jtrt 340 a drUbsj 142 mužskýchkrotň dloubb
jest, tak žr kcťa ta skoro 500 kroků esstťky čttň.
Asi za půl hodiny odtud dojde sc kn!lússtem Mara
moUtierstému.e) Pťednistrana klússtcraďc swou wčžt
a 8 úzkými okny mň po.ddbUUčjakéhostarěbo hradn,
aneb nťjaké pewnosii ucrpatťt do 13 stotctt; zadnt
strnna pochúztz doby Uynťjssta jest slohUmodernčha
ermlhj xzxklússtcrntch pancn z ťúdu srdcc Ježlssoo
wa (úu ačwrš ooour ůe„xjošm) th:uwsst núk ň
pktwťtiwč, zawedla Uňš welikou a wclmi krúsnoU
zabradou k pousstce sw Martina (eremitn.še
áe ZUiUt metw). Jesstť jsem nikdy tqk mUoho
krňťméhoowore newidčl jako w této zahradě;
stromy byly pťeplnťny wýbornbmi tkcssqěmi,

e) Marmonstirr, laňnsky: majuu womoteoúum. wťtsstlltsstere
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wissrlěmi a jtnbmi druhy owoce. NeUtr diwu, že
jú Ubohb syn Ndamůw citil jsem w sobě totéž
pokusicUt, jakěž cttila prwnt matka Uasfc Ewa
dtwajtc se Ua jablko. Powstal we mně boj. Z
jrdné strany mnč brozilo pkikúzant:„Urpokraďeš“
a z drubč mne lúkaly tťessUě. J nemoha toto
poknscht pťemoci, wzal .jsem sobč potajmo wu
jedm: tťessni. FrancoUz ťtkňwú: 1sgppšrir rišnt
en mawšščwt, t. j. chUt přřchúztď jtdlem. eTak
to bylo také U mne. QkUsiw, že toto owoce dobré
jest, žúdal jsem sobš wtce. Nechtčje wtcc krňsti,
wychwalowal jsem oxklússta:rlll panUě tťessně ty
ťka: Ble jaké to množstwt dobchch tkessnt! očea
káwaje,x že pcmna ta Umš sama ťekne, abych si
tkessUt wzal. Ql co mUčx odpowťďčla panrnkař
U s .U mďex úce douolxeď. qui jeď mčmšont
(jest dosti úst, !terú jich jedt). Bezpochybh, žč
pťi. tum myslola na ústa swbch spolusester a asi
lňoxženských chowanek, jenžto sc w ,klússteťc nau
lezajt; ale možnň také, že pamatowala ina mú
ůsta, kterú bhla jedUU tťessni požřla. Po malě
chwtli .hctnnli jsnnš fe. U poUsslky sw: Mar:an.
tx Poďsslka etaro rlmchúzt sčdUa koUci zabrady
we whsoké, pťtmo wdstupthct siňle a pozůstúwú
že don oddčlcni.eDolUt oddělens, u.jo:bčxžstkechoU
jest holú stúla„ bhwalo pousstkou fw. Brikcia,
šúkaťsw.eMartina. Bkeďe schody jfmrxwstoUpili
do .pertP poschodt dordruhého oddčlcntž xa toto
skxňc:„xodpúčiwddlo?(1o repoš) sw. fMartina.e J
tutw:jestynč jest zrcla skaluratň“;lp:oměňili ji w
pťkndU ,kapln, ktcrň šjrst 12 krokůedlčmbú ua 3 ssie
rokú; Uae stwUčdjižUé umú 2xxoknaexeKamennýx xolu
tůk,š la.ťtrcčm: f: .mssc sw. sloňžtmú,; ozdobrn
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jest wýbornoU wypUkloU pract (rollek), pťedsta:
ijtct fw. Martina jakožtomnicha. Wedle něho
widčti blaýosle panUU Marii a sw. pmmy NnežkU
a ThrklU. Nž podneš jcst w této rozsúhlé a
wysoké skňle mnoho wětsstch a mensitch jeskyň,
we kteň)ch drUhdy mnissi pod sprňwou sw. Maru
tina co poUstewUtci žili. W brewiňťi se prawt,
že jich ďylo 80. Bělxem núsledetctch stolett wyo
stawčli sobš mUissi klňsster na mtstč, kde nyUt
stojt Marmoutier, a pťijali ťeholUsw. Benedikta.
Nynt patťt klússter ten kňdU božskéboSrdce (ůu
ďšorš ooomx). Řeholnice klússle:a toho wychoa
wúwajt mladé dtwky. d.lčllostelxklússternt, jcnž jrst
do kťtže stawený, mň Z oltúťc; na jednom z
nich chowú fe čúst koskisw. Martina.x thornú
malba lw oknňch pťedstawuje B. Marii, sw.
Martina, sw. Brikcia, Graciana, Batricia, Jgu
lmcia, Nloysia a jinč swaté. Čistota w chrúinč
jest důkazem, že panny klňssternč ťxmilnjt oktasn
domn Púně. .: :x sda

Než anratme se nazpět dokToUlU. Kddž
jsme rúnd po pťichodU do města scdťli U .fnlďan?,
túhlo oddťlent wojska ď hudebným sbo?trnřjwedle
hostince. Bochod (marš),ljejž sbor tenjhřňl, byl
dostř pťkrlb; poněwadž ale ,llarinc!y nedobke xk
tomU lzUťly, trpčly Ussi mé prťi tom jnad mtrn.
Kdybych byl btywalykapel:ttkem sler toho, žňdUý
klarinctista by ncbyl trestU ussel. Nawsstiwilč
jsme opťt e!žrň.mukatedrúlný, kdexsro slawila chou
rúlnt msse fwatú. Pčt kalwwntlňw sedťlo,lw
sedadlech xa sscstý sloUžil mssi swelton.f Na xkňrw
zplwalox pkt“llemužů a nťkolik pacholtkň ař l tomn
troUbil jedw hUdebntkna bombardoU. Spojaljexli
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sc klariUet ď bnďnem, jak jsme to w Bergaťe
slysscli wu bbwň ta hUdba w prawdč fomaťskň;
a lidskb zpčw neznt k bombardonU lépc. SoU:
hlast to tak jako wersse této mtchanice:

Rakw lowil, chytil žúbU
Učitclůw mlúdenrc;
Kdo bere pro mčfsec búbU,
Mú mtt wbprask, ne wěUrc.

Tento obyčej, zpěw choralnt bombardonem
ancb mtsto Uěho basoU prowúzeti, Ualezlj jfem
wc mUohbch :chrúmcch. Franconzowé wědt, žc
dobrú basa jesk w hUdbť to, co dobrb zňklad pťi
stawent; jestuli zňklad sspatný, boktwú se celč
stawent. Zptwajtct pacholtci mčlidpodiwlthobťck;
čerwené talúry a čcpččky a btlč komžičky. Bki
offrrtoriu h.rúlo se mtsto zpěwU dostipxwescle Un
warbcmy; kU pozdwihowúnt a pki BcnediktUo
brúlo se duski wúžnč TU widtme, žer we mUou
hých lrajinúch Francic hrúwú se na warhany
jako na kolowrňtek.

Prochúzejtce se Ua lewém bkchu Loiry, pťiu
ssli ,jfme:Ue UtostU l pamútntkU slowúlmého libou
mUdrcchartesia. . Tento silosof„ ktrrh wlaftUk
Dešcarteď siUl, narodil se r. 1596 dxwLa Haya
Uedaleko ToerU a byl jedeU z nejznamenitčjssich
Učencůw 17. stolrtt. Na pomntkn tom pťcďstau
wen jest, an st.ojt, drže w prawé lruce knilju;
lewou rUkU mú položenu na prsoU Wedle Učho
lnžt drnhň kmiba a na nt koule zeUiskň Núpiš poa
mntlu znt takto:
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()0šito. šršo šUm.
ťiemš Bššošrtšď.

t j poUěwadžmysltm tedd jsem
Bozoruboden jest w TourU takě chrúm sw

ZUlicma; jestit siawen do kťlže, má 26 sloupň,
3 lodč a mnobo krásnbch maleb Ua skle. Mnohe
:ta sloupech wistct lampy a korunowé swtcny do:
kazujt, že se w tomto chrámč i we wečcrntch
dobckch konúwajt slnžby Božt. Nad portúťem
chrúmowntm wisclcxdtabnlka 8 Uúpisent: Uouš
eteď priéď ůš ne puo c:rut:dc:xB. terw xůgnn
jpššlišo (žúdň se, abyste w kostele Ueplili Ua
zem). Žúdoncnxo by bylo nu tak myslcl jsem
U sebe uu aby tabulka š podobným Uapomeml:
tim Uade dwekmi každébo kostela sc Uachňzela.
Pert a nejwětsst okrasoU každěboxchrňmU mň
býti čistota. Již Dawid prawil: „Pune, miu
lnji okran domu twého a mtsio, kde pkebýwň
slúwa twú.“ Weliké a anitť skwostnč ozdobeUč
chrúmy každň obec snrnt mtti Uemůže;oalc čistota
dú se wssudy zachowati. Jenom nezpůsobný člou
wťk pllwň w pktbytkU Uťjakčho púnč!j Ual zem;
a jak múme xnazwati člowěka, ktrlýxdlnžkU domu
Búně a domU modlitby whpliwky swými znečio
skuje? Zajisté kdyby každb ansstčwowatel chrán
mU, dťlwe Uežli do Uťbo wkročt zžnl obUw z
noh swřch t. j kdyby boty neb sikewtce swé od
dlňta a prachU, jak možno, očistil a po zcmi
neplil, bylnby i nasse chrňmy čistťjsst.

W Ulici obchodUl (rue áo oommeroe)
potkali jsme průwod mužůw a chlapcůw we swúu
tečnčm oblekU odknhch, Žež doprowúzrl sbor hU:
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debnt. Neslir na marúch pyramidu sestawrnoU
z množstwt welilých a malbch pilnlkůw. W pro:
siťedu pyramidu té widéti bylo medalii a poprsné
obrazy clsaťc Napolcona lll a ctsaťowny EUa
gcnie Pod pyramidoU stúla slowa: jxšxpoďiu
tioU Unirerušjje 1855 (wsseobccnň wbsiawa)
Bilnikúli mistťř towaryssi a Učenlci celého měu
sta jdourl we dlouhůch ťadúch za pyramidou slae
wili dneď eechownt slawnost a spolu i památkn,
že prúce jrjich při wsscobchč wýstawě j;lntoU
mcdaliť wyznačeny byly.

W Ulici Brikonnctské stojl pod učtslešm 18
dům uchpdroě poschodt wysosbz kterťj již z wrnkU
wrlmi děsný pohlcd poskytuje. Kdyby zdi jeho
mobly nmluiniti, “cošby wyprawowaly? W tomto
starém jdomč pťebbwal Triftan, kat a wěrnb pťtn
tcs UkrUtnéhd krúlt Ludwťka x.j. (ř 1483)e
Wypraije se, žr krúl tento,chcčlaxlinčkoho z toe
dolo fwéta na wččuostodprawiti poslal Ubohěbo
jeU kU Tristunowi, lterbž jcj pak wc wsst tichosti
zc swčta sprowodil š, x:

J wěsto Tonrď osiawer jcst žiwotcma
smrtt Umobt;ch swatbch a swčtic Božtch Tam
narozen !. p.x sw. sklarnš.. Bdochúzel z rodiny
bohaté a wznessenš ale odťrkUuw se swťta a rozu
kossl jeho, sir.l se knězem a mnichem pod wůda
cem sw. Marlinem Jak slowůtnhm sw. KlarUď
byl, wyswltú již z toho, žc sw. BaulinUů, biskUp
w Nole, pro nťho hrobnt núpiď složil

Z TourU pochňzel tatč sw BrikciUš,
ktrch byl podobnč žúkrm sw Martina a
který později biskupem w tčmž mčstč se stal Bou
wtdň sc, že tento swčtrc od swé horliwosti na



176

čaš Upuftil a pyssnbm a lcniwým sc stal, což
sw. Martinowi ncmalb zňrmutrk činilo. Tehdňž
prý dal wůdci sročnlu4 fw. MartiUU posmčssnť
jmeno: „konkač do nebe“ (ďušpox ooeli),ň) poo
Uěwadž swčxtec často k nebi pohlédal. „W djeřwn
wečcr přissel jakýš rolUtk do mčsta a hlcdal sw.
Martina, chtěje ho poprositi, nbh ssel zaopatťiti
těžce Uemocného. Sedlák potkaw Brikcia, klc:b
tcbdúž tcprwe jahnem byl, túzal fe ho, kde sw.
Martin se Uachňzt. Hledňk li pomatenč!ho mUže
toho uu odwětil BrikciUB wu podtwej sc tam
do posledntho koUtkUnaeelúmčstt; tam:ho Uwidtš,
an stoje jato blúzn!nlď otrwťenýma,očeuna do nede
hledt. Rolntk žúdak, aby ho “Brikcinš l sw.
MartinU doprowodil m žrmU jcj pkedstawil, jcož
Brikciuš Učinil. Kddš byli oďa ku fw. Mm!a
timl .dossli,x prawil .swčtec klt Brikciowi: Ty
mne tedy mňš zas blúzna? Ucho méx bylo zceťa
na bltku Uxtwých úst;ckdyž jsixtou prawile: Pak
prorokowal xzadanbcňmň Bkikciowi, užc sc siane
jeho Uňstupcem t. j. biskupemx w To:mxxa že
mU pak bude snússeti nmobe Utrpenc Pťedpowěď
Uato sc do slowa whpťnčlxax,BrikciUš stal sk
okolo r 400 biskupemw Tourn, snňssrlwclmč
mnohú pronňsledowúlň a zewťclco swčekcr 444

Četl jsi milý čtenáki jakťp pďsměch Brike
ciuš tťopik z toužeďUostisw. Martinď po Uebi
Snad i tobč fe posmkwúmňohb, že sc rňd mo:
dltš, pilnč do kosielt:schodtš, swěta se warlljcš
a po nebi toužlš. Snad i ty ňtustš sUússeti

e, Wřz Beithůw spiď: Der 29We , dře Wabr eřt Und daďchen 12 BortrčigeSZ g h
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rozličné úkory pro swčdomité wykonúwú:tt twých
kťesianskýchpowimwstt. Blahoflawrn jsi, trplšali
pro sprawedlnost. Sw. aposstol Bawel prawt,
že wssichni, kdo chtějt pobožně žin bť)ti, w Kria
stU Ježtssi protiwcnstwt trpěti bUdoU (:ZzTimotb.
Z, 12). Jako Brikciuš dťtwc, Uežli se k BohU
obrútil, ze sw. Martan si posmťch činil a koU:
kačem do nebe ba i bláznem jej Uazýwal, Uá:
podobUě čint sobč i nynějsstho čan swčtúci jeu
nom posměch z nábožnosti ctnostných lidt a čaa
stokráte je i sUžujt. Wssak ale w onen deU soU:
dUb, až Wún Bůh wsiecko mezi lidmi wyrownú,
„tehdy stňti ďUdoU sprawedliwt U weliké stúlosti
proti tčm, kteklž je fUžowali a kteťtž odjtmali
prúce jejich. WidoUce to, bUdoU sc kormoUtiti
búznt hroznoU a diwiti se náhlosti nenadňlého
fpasent jejich ťtkajtce sami U sebe, želtce a pro
oxlzlost dUch„alkajtcc: Tot jsoU ti, ježto nňm
byli Učkdy kU pofmčchuš a za pťtslowt potUpy.
My Uesmyslnt, mťli jsme žiwot jejich za blčxz:
Uowstwt a konec jejich za bezccttch: aj jak jsoU
poctěni mezi shny Božt a mezi swatbmi jest
loď jejich“ (knih. Moudr. 5, 1uw5).

R. 595 zemťel w ToUrn sw. biskup Řea
hok, muž to welmi UťeUb, ktcrh mnoho wbbora
Ubch spisů wydal a pr.úwa ctrkwe erhrožeUč
húji! u Sw. Nntontn byl w sedmčm stolctt
opateút swrchU zmtnčnčho klússtera U sw. Jnlia:
na ru ToUrU. Wypraije se o Uťm, žc sc oa
debral w poslcdntch letech swého žiwota do sknl7
Uatč jrskyně, a že w Ut co poUstewUtk žil a žiu
wot fwůj swatč dokonal. Jeho tělo odpočtwú
w kostcle wesUice „Bčúnce Žntoine ůU Zou

12
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oderee (sw. Nntonina Ustály.) Wesnice tato jest
asi tťi hodiny cesty od ToUrU wzdúlena.

Bki chrúmč sw. Martan w ToUrU byl po:
kladnlkem bluhosiawenb HerweUš. Zbožnb mnž
tento pochúzel ze wznesseného rodu; w mladosti
fwé byl w rozličUých wědúch wyUčeU, ale odťeu
kUUw se swěta wstoupil bez dowolent swých rou
dičňw do klússtera. Qtec ho wssak wzal ď
Uňsiltm z klússtera a dal jej kU dworU krúle
Roberta, aby tu na jiné mysslenky přiweden byl.
Herweuš ale, který podané mu od krúle bisknpu
stwt pkijmouti nechtěl, stal se kanowntkem a pon
kladntkem pťi swrchu zmtněněm chrúmě, žil tam
jako prawý mnich w ofamělé komůrce a zemťcl
r. 1012. uo

R. 1484 zemkel co arcibiskup w ToUrU
Eliúš z BoUrdeillae Byltč to syn mtstodržitele
prowincir Werigordskč a wstoUpil co jinoch do
kňdU sw. Frantisska. TU se wyzUamenal Učeu
Uoskt a zbožnostt w takowč mtke, že ačkoliw mčl
teprwe 24 les, pťece od papeže Eugenia 1“7. za
biskupa Berikéského potwrzen bdl. TcUto wznce
sselch úkad sprawowal wclmi swťdomltě, pťi čemž
ale wěrným syncm sw. Frantisska býti nepkestal.
R. 1168 stal se arcibiskuprm w ToUrU a r.
1483 byl od papeže Sišta 17. jmenowún karu
dinňlem. Eliúš zemťel co muž w prawdč swatý
a byl za žiwa i po smrti mnobými zúzraky
oflawen.

Znamenitým mUžem w ToUrU byl také
Jan Woisin (wysl. Waasén) kwardiún a kazatel
w tamějsstm klússteťe Qo. Frantisskúnůw; od
kactkůw (Hugenottů) byl jat, do žaláťe whozen
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a zponrnúhla a wrlmi Ukrntnč mučcU. Jebo
tčlo, ktcréž do Loiry whozeno bdlo, pkiplonlo
Božtm dopnsstěntm do ToUrU. TU bylo z keky
wytúhmlto a pťi sbšhn welikéhomnožstwtlidstwa
w klússterntm kostcle pochowúno. To se stalo
U 1578.

R. 1619 narodil se w ToUrU KlandiUš
MartinUš, který od matky swé welmi Uúbožnť
wychowún byl. Wstonpiw w klússtcťe BcUdomu
skěm do ťúdU Bcncdiktinského, stal sc pťcworem
mnoba klússterů. Zcmťel r. 1696 co pťewor
klásstera Marmontierského w powčsti swčtcc.

Seznamil jsem tk milý čtenúki še mno:
hými fwatými, kteki žiwotem ancb i smrtt swou
mťsto ToUrš oslawili. Slyssel jsi, jak mužowé
tito žiwi byli, jak se swatbmi stali. Mnozt lidé
fe domntwaji, že jeU oUomU člowťkU možno jest
swatč žin býti, který se stal poUsichtkem aUeb
klňssterntkem, aneb kterb alespoň do stawu knťzu
ského wstoUpil; w jiněm stawU jest prb Uemožno
swatť žtti. Núhled tento jcst alc blndný a sskodu
liwh, a mnobý člowěk chce jtm toliko lcniwost
a nedbalost son osprawedlniti. Slowa sw.
Pawla: „Tot jestuzajisté wůlc Božt, poswťcent
wassc“ (1. Theše 4, 3) plati wssem lidem. Bůh
žúdú, aby wssickni lidč bcz rozdllU stawu wždy
wlcc se poswčcowali, zdokonalowali a swatě a
čistotnč Fiwi byli. N pončwadž Bůh chcc, aby
wfsickUi lidé spasrni byli, chce takč, aďy wsstckni
swatč žili. Jest owssem prawda, že jsoU stawowč
a powolúnt, w Uichžto člowčk snadnčji fwatě žlti
může, nržli w jiUých. Tak prawil k. p. božstý
Spasitel, že fnňze jest welbloUdU sirze dtrU 1čhly

12šř
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projtti, nežli bobatému wjtti do trúlowstwl Ueu
beského (Mat. 19, 21); ale božstť?Spasitel hned
takč dnložil, žc U Boha jest wssecko možno. Hca
slem každébo kťeskana, at žije w jakčmkoliw stawU
neb powolúnt, mú bbti: „Chci žtti we swatosti
a wc sprawcdlnosti pťed Uim (Bohem) po wsseckd
dny swé“ (Luk. 1, 75). Múme swaté ze wssech
stawů; tot dúlazem, že každb člowčkswatým bhti
může, jermuli chce. Tak byl k. p. sw. Symfoo
riaU ťezbúťem, sw. Pawel Hťllatik soUstrUžUtkeni,
sw. FlorUš zlatUtkcm, sw. Dunston kowňťcm,
sw. Matcian zďrojiťem, sw. ProkUlUď kamcnnt:
kem: sw. Krispin sscwcem, sw.HomoboU knpcem,
sw. QUofriUš tkadlcem, sw. Gualjšund sklepUlkcm,
sw. Jsidor rolntkcm, sw. MaUric zahradntkrm,
sw. Bathenix:ď rybúťem, sw. Bldrian kožrlchm,
sw. Wilém mlynúťem, sw. GemiaU bospodským,
sw. Kwiriak kuchaťcm, sw. Nlcšandcr Uhltťcm,
sw. ZiUdťich kezntkcm atd.



181

)()()()(Ul.

:l“w ,manu a Zm. Žoťda Udňmila strakm. Bwati.
Bclibčln lwňstxý.lxš šr:můed Pršppe. Bodimj

trapiststič. u;kiolonir. Bnpsňni mňsstcra.

Bowldň fč, žr FraUcouzowéxmůbec w zemč:
pisu welikých wědomostt nemajt. Tak prb twrdil
jedeU.FraUcouz, že mezi Pesstem a mezi DUc
najem ležt peonst BUdtU.e) Jakúš FrancoUska
se zase túzala, zdaliž Baworsko ležt takč w Sau
wojskU. J my jsme Utšli pktležitost, pkeswědčiti

fe že ne wssichUi wzdělaUt FraUcoUzowé wlastUt
fon zemi dokonale znajt We mnohých mčstech
jsmc se darmo poptúwali, kde ležt swětozUáUch
klússter ijg Pmppďee a kteroU cestoU Uňm zaa
měťiti jest, abychom sc k UěmUddostali. Konečnč
Uúm dp. kanwUtk BoUlét a wp. BonnaUlt, ar:
cibiskUpský tajemntk w ToUrU cestU k tomuto
klňsstern Udali. Pťijeli, jsme do mťsta Mansu a
pak do Seezú, kde dUčimželerici opUstiti a ccstU
do klússtčra „DU Pmppšee we woze kanti
bylo. W MaUsU jsmc se Ubytowali w bostinci
Ubďl:ol čle 98rj8ee: Uoc, ktčroU jsnteetam zttáu
wili, byla ,strassUú;“ nebot „zahkměl ďxrnebe Hoo

e Toj práwť tak jalobd sc kello: M i brdowicemia
) Bonarškoxxležl pewnostostrnoB q Za
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fpodin, a Nejwyšsst wydal blaš swůj“ (žalm
17). HťmčUt, blesky a lijawec wedly takťka boj
xnezi sebou a tato bone trwala po celoU noc,
tak že jsme skoro nic nespali. QpUstiwsse časUě
z rňna Manš, dojeli jsmc brzy do Seer, kdežto
jfme posntdali. W kawňrnč skňkala ; mlsta na
mlsto krotká straka majtct kťldla Ustťibanň,e pki7
chňzela také k Uňm, aby Uťjaký podilek z nasseho
snldant obdržela. W těž swětnici seděla w koutku
kočka domňct, o ntžto se mohlo ktci:

Ach kočičko, kožich dčlrj

Hodnč dloUbý, chlUpatb
Qd hlawy až do paty.

Kočka jest zwtkc Užitečné, alr jest takč
obrazem falcssnosti; za toUto pťtčinou nejfem
také welkým přťzincem koček. Straka a kočka
znaly sc již dáwno; Uebot lU byly obě doma.
Mezi ttm, co jsmc okolo Uúď obskakthct strakn
drobth chlcba krmili, wyskočila kočka z kouňu a
zafskrtila strakU zcezňwisti. Ubohý ptňk trhl seboU
Uěkolřk,rňtc a bylo po Učm.

Clowěk, jcnž rňd rozjtmá, Ualezú i w pťtx
rodě rozličná podobeUstwi, zu ntchžto se mnohé
prawdť UaUěiti může. Žc UerozUmnú kočka Uerou
zUmUou strakU Usmrtila, UebUdc jt žňdný za hťtch
po!lúdati. Byli alc a jsoU až podUeď rozUmUt
lidě na swětč, ktrkř ze zúwisii mnoho zléýo již
Uatropili a pofUd ttoptwajl. Zňwist jest bťlch,
w prawdč usmchjtct. Zňwist ďňblowa erssila
erinnost a sitěsti nassich prwntch rodičůw a
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Uwedla na ně a na wssechm; potomkU jejich smrt.
Jessto prwnt lidé ďňblu takťkadnssi son otcwťeli,
wssttpil w Ui, co w nčm jrst, totižto zúwist.
Již prnmt syn Ndanlůw Usmrtil bratra swého
ze zúwisti; Jozefa prodali bratťi jeho co otroka
ze zúwisti; SaUl chtťl Dawida ze zňwisti Usmrz
titi; Spasitelc přiwedli židowsstt knčžt zc zňx
wisti až na kťtž; akdož jest ď to, aby wypočttal
wssechny hktchy, které od lidt rozumcm obdake:
Uť)chze zúwisti již spúchúny bylye? Zúwistiwb
člowěk Uezabtjt sice bližntho swčbo wždy w skntku,
ale zabtjt ho pťece často jazykem, t. j. pťiwúdt
jej pomloUwúntm a Ua cti Utrhúntm o jedo doo
bré jmčno. A buď si tomu, že zúwist w srdci
mUohčho jako woda w hrnci wakt a we skUtctch
jefstě na jewo Uepkissla, pťece platt o nt, co o
nečisté žúdosti; nečistú žňdost jcst cizoložstwtm
spúchanbm w srdci a zňwist jcst wraždoU w
srdci spúchanU. Zňwist a Ucnúwist jfon dwoju
čata, a sw. aposstol Jan prawt: „Kdo swébo
ďratra Uenúwidt, wražedlntkem jest.“

Pro Uedostatek čan Uemohli jsme se na
zUamenitosti měst MansU a Seezu, z nichžto
každé wlastntho biskupa mň, podtwati. Cbci wssak
laskawé čtenúke swé alespoň š některhmi swťtct,
a slowútnými muži, chž w nich žili, seznúmiti.
Mú se za to, že prwnlm biskUpem w MansU
byl sw. Jnlian, který dlc Uěkterbch r. 294
zemťel. Swětec ten pťebýwal z počútkU w jcda
nom pkedměsti, hlúsal ,nennawenč siowo Božt a
zlskal pohanské obywatele mnobťzmi diwy a zňa
zraky wtťe kkcskanské. Bki welikém nedostatkU
wody, wyprosil od Boha studénku, které dal jméno
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SOUtonomiUm, (sto jmen), poněwadž se timto
zázrakem počet wťťsctch o sto rozmnožil. J kntže
Ulťsta, jměUem j)šfšnšor, powolal ho k sobš
a když sw. JUlian Ua ccstš k nčmu slepci zna:
mentm sw. kťtže zrak byl nawrátil, pkijal kntže
kťeskanskou wtrU a dal se š celoU rodinoU swou
pokťestiti; dal Uad to ze swěbo palácu wystawkti
kostel, a wynaložil wssecko bohatstwt fwč k podu
porowúnt chudých a nemocnbch. Jiný wznessený
muž, jměnem AnastasiUš, jehož zemťelčho sdna
sw. Julian k žiwotU wzkťlsil, pťijal těž š celoU
rodiUoU son wtrU kťeskanskoU; totčž Učinil i
jistý JowinianUš a jesstč jeden mUž, jebož mrtu
wčbo syna sw. JUliaU těž kžiwotu powolal.
Toboto sw. bťskUpa, jehož nústUpccm byl sw.
TUribiUš, oslawil Búh po smrti mnohhmi zú.
zrexkhd Hlawa swětce tohoto nachúzt se w katea
drálnčm chrúmč w MansU; jeho ostatnt relikwie
chowal beUediktinský klússter Bt. .Aujien ňU
ťllr?:ď, w mťmž r. 1562 od kcxrtťůwj spňlelry
byly. uo Jinbm slowútným biskupem w.annsU
bhl sw. Nldrik (xř 876). Wydal pro dUchowen:
stwo swé sblrky cirkewUlch pťrdpisů (UU reoneij
ůo ounonď) t. j. Ustanowmt papežňw, fněmů,
sw. otcůw atd. “ Se swým dUchowenstwcm držel
syUodU (snťm), Ua které mnohé wěci w pokádrk
Uwedl. Ustanowil, jak mnoho mssi swatých knčž
každodelmť sloUžiti smt a jak mnoho modlikeb
biskUp za dUchowcnsiwo a dUchowenstwo za
biskupa kongti mň. Nejpamútnějsst zf jeho
Uaťtzent jest snad toto: Pťi npčntch hodiUkúch
(mgrutirmm) id katedrúlném chrňknťmú 15 swťtcl
hoťeti (10 olcjowťpch a 5 woskowých): w deU
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Uedťlni 30 olejowých a 5 woskowbch a jesstč
wtcc w deU fwútečnt Čtm wětsst slawnost ttm
wlcc swťtel. Na Uejwětsst slawnosti mUselo we
chrúmč nejménč 200 swětel, 130 olcjowých
(ckťuxijš) a 10 woskowých ňč ojrš) hoťcti.
thby toto Uaktzent pro“ Ua c chrúmy platilo,
erčděl bh mnohťžfarúk, oded Uakoupt oleje a
wosku, a wydúnt účtn zúdussntbo byloby pro
nťho praon mUkoUTantalowou. uu W MansU
sc Uarodil Nmbrož Pakkori (xf t. 1730), proo
slUlý Učitcl libomUdrctwt a bohoslowl. Newdččslý
jcden žúk dal mU z pomsty do poliwky jed „šcu
lenorcz“ (Grůnspann, ršrú úš šnš) zwaný,
což ale dosti brzoxpozorowú!w bhlo tak že Pako
kori na žiwu zachowúU byl e

W mčstěScer (Zčd.šUmlojrimš šgšišnu
oio) narodil se sw. Nlbert ď pťtjmtm dc Gamu
bron Bhw U dworU krúlowského we wssech wču
dňch wyučen a we ctnostech wycwičeU wstoUpil
do siawu maňželskčbo, opUstil ale brzy swkt i
ďe son manželkou ktcrá se stala ťcboknict a
odebral se še tťemi soudruhy k ťecc 1e0Uc1on
(Qlda) kde založil klásste: Gambronskťp Kromč
tohoto založil jesstč 15 klúfsterů w nichžto mUu
žowč i patmy podle ťeholy sw KolUmbana swatč
žili Sw Nlbcrt zcmťel 90letb w sedmém stou
lett. W tčmž čase byl biskupš!m w Scezu sw.
Alnobrrt, ktcrý r. 689 pkltomen ďyl w RoUenU
tketth ctrkchth fnčnm,n jebož úkedntspisy
také podepsal Sw EwremoUt opat Folttenaisiý
byl od Uěbo poswčccU na knčžstwt Wyprawujc
sr, že swon weli!oU láskU k chudým obzwlčisstčl
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tenkrútc dokúzal, když w Seer a w okolt jcho
panowal blad.

R. 1569 byli w Seer od kactťůw Umno
čeni RUdolf Giamet, Štěpúnz Barelů a Umoho
jiných údůw kúdU sw. Frantifska Asiského. au

W malěm, ale půwabnč ležtctm mčstěSeezu
najali jsme sobě wůz š kontkcm a jeli jsme k
wýchodnt stranč cestoU wždy wýsse wystup:šjtct,
krajinami na lesy a pole welmi bohatýmie Cisté
domy w dědinúch, pěkný oblek obywatelů jejich,
úrodnň pole, žúdUt žebrúci uo to wsfe swěďčt o
zúmožnosti krajiny této. Núš wozka byl weselý,
rozprúwný mladtk a jeho kontček nu welikúnskh
kůň u prawb welikún koňský. NeUtt snad
krajiny na zemi, kterú by tak weliké a silné
konť mšla, jako Bretaňsko. Kdybh se jeden z
nassich Uemalých koňů k takowémUto welikúnowi
postawřl, stňl by U Uěbo jako krúllk U polntho
zajtce aneb jako wrabcc U sowy. Kďyby Uňš
rolntk ď takowým welikúnským končm oral, sotwa
bh si zpswatř mohl:

Můj kontčťU
Po poličku
Dobke tahej plUlP,
N ty ploUžkU
Můj zlatoussku
Dobrh dčlej rnch. (Pesska.)

lTakowt; bretaňskú koňskh welikňn Utúhne
snad wtce než 3 nassich obyčejnbch ,k,oňůw q stojt
8u900o frnnkůw.

á Po jtzdč aď 4 hodinné dojcli jsme do weu
likěho lesa, Ua wýssinč fe rozprosttrajictbo. Jako
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oasnll) we weliké poUssti, tnk fe Uúm w tomlo
lese koncčnč Ukúzalo wcliké kolo wýborně wzdča
lantach polt, kc wssem swšta úhlňm hustýmlcsem
oďebnnnbch. Wssechny k té!o ouse wedoUct cesty
jsoU wyfokými, ze dkewa zhotowenhmi kťlži ozdoo
beny. Zamčťiwsse w prawo bncd jsme Uzťeli
welikoU„DU Pržppš“.

Pťtsný, ro;jlmawý n spolu i pracowitb
ťúd Trapistňw, jehož hcslem jest: orčx oc 1ňb0rčd
(modli se a pracuj), nemobl sobť za kolěbkn
swou wywoliti mtsta pťiměkenějffthoe Klússter
tento, jenž šr wsscchstran hUstbmi lesy obchnňn
a oď dědin a pklbytkůw lidskbch wzdúlen jest,
podobň se šc swým zaokroUblťžm hospodúťstwtm,
jenž asi 350 he!tarůw eelle)wynňsss, úrodné oase
na ponsti aneb nějakémU ostrowu w lesněm
moki. Jest to tichč, kltdně mlstečko, kam žňdný
szk ze fwťta newchú;t a kde brze wssl pťekúžky
lze se modliti a prarowati. Položrnt tohoto
klňsstera jrst tak lúkawé,eže by člowěk,jeho obya
watelům storo ze záwisti ťtci mohl: Q blažená
samoto a samotUň blaženosti! Bťcbbwajtclm zde
jest mčsto žasúťem a samota rňjem (o dečdm
ďojituňo et ďoj:š bočdt:itUáo! Zšbitšlxtibm
!xio oppiůum op.roer eďt et uojitUůo pUa
rUůjďuď).

Dktwe než čtenůťům fwým klňsster lxu
Puppď popisowati počneme, chcemc jim aspoň
strUčnoU bisiorii o něm podntix. Klúsitcr tento w

e) Basy nazýwaji se wčtssi aaeb mensst lrnhy zcmčžw pouu
ssňch Afrických, lde tarawand (společno ) ccstnjtctch pra
sebe a welblondd woda a polrm naleza

ee) Uekrn 17. jiter.
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diocése Scezskě na hranctch krajin Berche (wdsl.
Perš) a Normandie ležict byl založen od Rou
troua, téhož jmťna druhého, hrabšte z Perche.
Hrabé tento jel r. 1120 š chott son Mathila
doU, ď Wiltermem, fynem krňle aUglťckčho a 8
mnobými szessenými osobami tébož krňlowstwt
pkcš úžiUu moťskou La Mcmche (wyfl. La manš);
loď jejich byla wtžena Ua skúlU a Uachňzela se
we welikém Uebezpcčcnstwt. TU Učtnil hrabč
flib, že dú wystawěti chrúm, wyswobodl:li jej
Bůh z toboto Ucbezpečenstwt. Modlitba jeho
byla wyslyssena; hrabč se sstastUě nawrútil do
krajiny fwé a wyplnil, co byl w Uebezpečenstwi
sltbil. be potomkům trwajtct dňkaz wdččUosti
fwě zanechal, dal krow a stťechU chrúmU toho
tak wystawčti, aby se podobaly kylu obrúceného
korúbu.

Chrúm ten bylby se bez oďkadů bohoslUžby
podobal tčlU bez dUsse: aby ožiwnUl, mťsy w
nťm býti konúUy modlitby, žalmy, a msse swaté;
za tou pťtčinou powolal zbožUý za!ladatel kehole
ntky z ťlússtcra BreUileBeritského z kongregacee
čili z kúdowěho spolkU Sawignyskébo. x

Téhož časU slymtl ťúd cisterciacký zbožnostk
a borliwostt swých ťeholUtkňw; od baroUů, krňlů
a papežůw dostalo se mU mnohbch dobrodint a
rozličnbch wýhod; zdúlo se,.r jakoby ťňd tento
takťka celoU ctrkew opanowati Ulčl. Lidé každého
stawU a důstojenstwt poklúdali sobč za čest,
mohli:li k tomUto ťúdU dňti fe pťiwtťliti aUeb
alespoň w jeho modlitbňch a dobň;ch skutrtch
nťjaký podtl Uňti. Blaboslawenb Setlon, čtwrtý
opat Sawignyský, byl prwnl, který wssechnyfwé
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kongregace k ťúdu tomuto pťiwtělil; to se stalo
r. 1148 pťi gencraln,t kapitole, které súm papež
EUgeU Uje, býwalb úd ťúdu cisterciackého, pkeda
sedal.Během ttm pťissli cisterciaci také do klússtera
Dš P:xčdppď, který se brzU wěhlasným stal.
Mnozt papežowé, jejichžto listy (buly) až podneš
se zachowaly, aobdakili klčxsster tento wsselikými
swobodami a wýbodamiamocnt sslechticowécelčbo
okolt stali se jebo dobrodinci. KU koUci 14tébo
stolett trpěl klússtrr QU Prgppď welmi mnobo;
Uebot byl od Nngličanň a lotrůw wyloupen a
morem a jinými metlami Božtmi anssttwen.
Řeholncei, ačrolřw w nejwčcsst btdč a noUzi po:
stawcni, pťece tam sctrwali, wěrni powolúnt
swčmU, kteréžto krúsnč swědectwt jim dal biskUp
Seezskb we swém listu ze dUe 21. jUUia 1390.
Co ale Nngličané, lotrowstwt, mor a jiné btdy
dowesti ncmohlh t. j. zkúzU klúsitera, to dowedli
opatowé tomeUdatarnt. Wlúda odňala klússterům
prúwo, woliti swobodUečjopata, a Ustanowila
každému klússtern tak zwanébo opata komeUdau
tarntbo (Uddé oomďnúgmiro), který častokrúte
anč ťcbolntkem ba an knčzem nebhl. Takowb
opat pťijsmal důchody klússtera a žil častokrútc
lchkowúžnč a UtaontratUč we swčtě, kdežto ťce
bolntci majtct Uad seboU jenom pťewora jistoU
sUmU penčz od opata ročně dostúwali a btdnč
žiwi byli. Núsledkem tobo klesla káz.eň klússterni
a nastal nejwčtsst Urpoťňdek.

Poslednlm kňdným opatem w lxg. rlxmppď
byl j)om TUMGUůš dťojď, wywolcn r. 1526;
krúl Frantissek l. sesadil ho Ueprúwě 9 opatstwt
a Ustanowil w témž rokU kardinala j)U Zeržx
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co periljo opata komcndatarntho. Bo nčm Uún
slrdowalo 5 takowých opatůw, a pak pkisiel klú:
sster lxčx Pxxčwppe do rUkoU Wiktora 18 Zouu
tdillišrčx, bisknpa BoUlogncského a pozdějsstbo
arcibiskUpa Tourského. Wiktor se wssak toboto
a jiných opntstwt wzdal wc prospěch swého brao
trowce Frantisska uo j)šxxiďujš ZoUtbiuišm;
který teprwé u 9 roků stér byl. Po smrti tou
hoto r. 1637 dčdil jeho bratr Nrmand Jean,
jenž 13 roků čttal, opatstwt lxčx Pmppe, jako
nějaki; rodnt statek. Q tomto opatowi bUdcme
pozdšji nčco obsstrnčji mluwiti.

Klňsster jxčd Prappš sňm o sobš ncnt
weliké stawenl; twoťt čtwerhran, na jehož wý:
chodnt straně kostcl pťistawen jcst. Hlawnl ancb
pťcdnt jeho strana, w jejtmžto stťedu stojt stawent
o jednom poschodl a kapla jcst jenom pťtzemnt;
ostatnt strany klússtera, jakož i onen oddtl, w
Uěmž se nemocUice (iUňrmšrio) nachúzl, json o
don poschodtch. W dosti weliké wzdúlenosti od
klásstera jsoU stawrnt hospodúťskú a kemeslnickú,
pak lékúrna a pťtbytky, we kterých hosté Ubytou
wňni býwajl, rybntky a zahrady u a to wsse
jest kolem do kola wysokoU zdt obehnúno. Klúa
sster ba Pršppš š wesskctbm pťtslUssenstwtm
fwojtm podobú fe malé čiUskěklssi, kteronž sotwa
za čtwrt hodiny obejtti možno. Jako do krúo
lowstwtd nebeského wede toliko jedna brňna u
brúna totiž ctnostnčbo žťwota; núpodobnč stúwú
také jen jedné brúny, kteroU do klňsstera La
Trapského pkijiti lze. Nad branoU toUto wia
děti sochU UeposskwrnčUč Panny Marie š dttč:
tem Jcžtssem a pod nl nalezajt fe slowa: Uťťoo



191

kušium pšooucorum“ (útočifftě hťissnlkňw).
Dúle sc tam spatřuje kťtž šc srdcem a odé jest
obejmuto kotwict. Ježtš, Maria, kktž, srdce a
kotwicc uu jak krúfné to odzUaky Uadčje w odu
měnu nebeskoU pro wssechny tU, jenž š ochotným
srdcem kajtci žiroot klxtže sobč wywolili; Ježtk
a Maria jsoU jejich útočisstěm.

Dole stojt slowa:ť)omuo 1)eši7dešti, qui ťwa
bit:aut in ečd(dům Božt; blaboslawc!ti, jenž pťeu
býwajl w Uěm). Klússter „Wclikú jxň Pmppo“
wede co mntečUt klúfster kúdU Trapistů tento
úplný núzrw: MUiďoUoj)ieU Uc)tre j)ňmš ůe
18 šrčmňe Mapťw (Dům Božt PaUUy Ma:
rie Wcliko:Tlapsté)

Wrútrtb, bratr laickýJan z Kťtže, letal
nňš pťtwětiwč a litowal, že núš Uynl do klúa
sitera pustiti Uemůže, poněwadž cizincům jenom
w Uchě hodiny do klússtera wkročiti dowoleno
jrst, a sice rňno od 8n10 a odpolcdne od 2uua1e
hodin Co jsmc mšli dělati? bechom ěasU
dlouhou chwtli nemaťili a aďy Uúď ďňbel zaa
hálčiwé ncUalczl, dtwali jsme se Ua kťťžky, růe
žencc, medalic, modlitebnč kUtžky a jiUé swčcené
wčci, kterč bratr wrňttch we swě ccle chowú as
pťichúzejlctm sem eizincům ť jejich žúdosti proo
dňwú Mezi těmito wěcmi nalezl jsem také trau
piststč hodiny, jež jsem si koUpil Mú:li čtmňť
za to, žc jsoU to hodiny obyčejné, které nňm
Udňwajt čaš, jest na omle; jsoUt to bodiny
zwlússtntho druhu, které mohoU Uaprawiti hlawU
každčmU, jenž ji pozemskými myssleUkami zmau
teUU mň. NebUde kU sskodě laskawým čteUú:
ťňm, poplssnulijim tyto trapistskč hodin a pťen



192

ložtmali spolu z sranconzské ťeči slowa, do kteu
lbch hodin ty jato do pouzdra zaobalcm; jsonu

Bťedstaw sobč, milý čtenúťi, obraz wypoa
dobňujtct Umrlčl hlawU, ležtct Ua kosti. Qkolo
tčto hlawy widěči čtslowntk aneb cisrUtk, na
nčmžto Uaznačrlw jest dwanúct bodin jako Ua
obyčchých hodinúch. Nad Umrlčt hlaon a pod
nt stojt slowa: „Jedlwho dUe pťijdc (smrt) i Ua
mne a bude se o mnč mluwiti, jak se mluwt
o jinbch mrtwhch Jú (smrt) pťichňztm w laždoU
hodim: a neudňwúm žúdUoU. Tu jsem jú (Umrlčt
hlawa) U ctle, kn kterémU i ty se dostawtš “

Na w:chU a dole Ua obraze a Ua prawo
a Ua lewo od Umrlčt hlawy lze čtsti útrobU
rozrbwajtct rozjtmčmt o posledUtch wčcech člo:
wěka: „D okamžent wččnosti, ja! jsi xžúdcmct,
jak jsi hroznč! Pamach dobťe Ua to, ů člowčče!

WččUost!
SmrtrlUtkU! Unišu nesmrteonU dussi, po:

waž, skoUmej weliké slowo „Wěčnost!“
, D wččnosti! co ťekne člowčk kdhsi o tobě?

ajak to ťekneeťN kdo pochopt co o tobč bUde
moci ktci2

WččUosti!
Jak jsi ty dlouhú jak jsi ty hl:lbokú jak

Uesmlmú a UeskoUčeUúwe swbch radostrch a žaa
lostech! Tato krňloan wssech stolett (oet:to
reinš Če touď leď šišojšď), tato chkončenú
a Ua wěky žijtct wččUost! J počltúm tistc let,
počltúm stokrňtc tistc let, stokrút UtilioUů tiftc
let, počttňm tolik milionklňte tistc lrt, jak mnoho
lisiůw jest Ua stromech, stebel trúwntch (ůe driuo
ck!wrde) Ua lonňch, zrnek ptskU na bťehúch,
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kapek wody w Uesmlrném nwkť, prwků wep wszu
chU a bwězd na obloze a jesstč jsem ani nezae
čal wyjadťowati, co ty a1si

l ú WkčUostl! :

Pťijde den, we ktcrh se slUnce zatmt, Z,de
swťtla pokolent7 lťdské zahyne, kde žiwt a mrtwt
souzeni a stolett naknpena (Umouoejčxď) budou;
xmpota:UUobudoU,propasti a to propasti trwúnt
(ňeo adtmeď ňčd ňurée) ode dne žiwotq, kterh
tak rych,le Ublhú. MinUlý žiwot se poťom .U:
kďže 1ako w Uesmtrné wzdúlenosti, jako wzdňlpnč

ýwkzdy, jichžťp oko jcn namúhúntm (ů kor,objňo
oe (xšer) spaňiti může, aneb jako ch„ ktérý
zmizel . a to ebUdc začňtek

Wččnostil g ,

nebot wěčnost trwatiu bUdc powždd a Uikdy se
neskončte Wždy! Nikdy!

f ,eo Ǧxwččnostil .d
“ ckBudunylij Ud wčky lý ňcbi žtti, jak nchňerňé
to sstkskt! Wždy pčamdn a ctnostl widčti,x“wždy
žiwot la radosii, wždy bladoslawence a andčlh!
Wždh Boha,! .Na Boha wždy patťiti,lljej miloď
wati, jej mtti a chwňliti a žá,cmčzxxslzy„,žúdné
bole.sti, žádnú smrt wtce. Nikďy! e s

ck Wěčnosti!

Kdybyů ty ale pro mně byla wěčnostt u
w pekle, jak . . . . nesmtrné to Uesstěsttl jWždy
bťtch„posskwrňujtcl, powždy temnosti. wždy črrw
hrhzouct, wždy obeň púllct a poUta swtrajtci,
wždU rontcl se slzy, wždy skťlpent znbů, wždy
we společnosti zatracencůw BohU fe ronhajtctch

13

xšujzch



lx94e

a we společlwsti ďňblůw mučtcsch, wšdy kletbu
Bdžl rozdrcujťct x

Wžddil Wždy! e :
N nikdy paprsčkdne (uu mž!on ňč jorux)

jcužby potčssil Uikdy okamžent spňUku, ež by

pg.xšlqjlo, nikďy kapka wody ktrrú by oďčerťtnzig;,Uťy pkútelskéslowo, kterčšytč ilo11fl

Ul U:ikdn Boh,ašfi eck ! lčtšxut
x D wzby! o nissďy! o WčcUost;j!s, žjz„
j ŠmrtclUlkU: jest wčcnost,a ty U amatUe

ješ na Ui Nepamatuješ Ua tUtp:oččno a ona
ǧšstp,ťeceaťšo tebe, aty stoetšp,š k:aši tčtomečnostl :zo toďě ze wlsieššg osts, ktétšm

se oddúwúš, zr wǧichho zamě„stn,últt kterěU
wťnnjcš a z eel po twčho žiwota nez cčUe
Učc leč

Uť xs ť:l sl xWččUyst.!s,x 1 eu:x s .t,eú:j
Wě.čUosta twč skUtkUla ťwé owoce:pou

tom pominr radost .kpťtssmlodlla,ale trest mU zů:

stqUe; žalostt sprapedlirqčhoz!šožstaqqx:„ťg :adosttxša něbo poenou. Tedp hkkssšč; rae
stt tobo:o f,fo ta a t:šckfihšočsinoski,an,eďďšsq:

cht tqhoto sfo ša a wěčnčráďost:,Wywolťoš?!
4 x z čcno gďfwěčnoss i! fi

“ l“átJ l lš cýciw sTl ztrámti ssBěkélš:Bqťe
klantm so čštobčů w kmt Teďr na w oUu
fňm a očekúwňm odTčďeš sstastUoU wěčUost Mi:
kUji sTCa chci Tc milowati m wěkhlt?six?
““ š Nemdbtl žapťlti, že mi 1yto tsapistské ohod
diUh š pťtsnhm rozjtmúnlm dtondr: zr hlawy
wyjtti nechtšly bech sobť thto mysslenkyUa
smďt a Ua wěčnost trochstz hlawylwypxudil, čopux

stil .jsea.n bratra Jana a odebral 1sem “oserwen

rl,“
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k tokdzwané kolonii. Takto sich ochranitckna
nsi čtwrt hodiny cesty kjibU od klússtera wzdúň
lenň a Urěenň pxo mladtky 12uu20letč ktekt se
ksúdcžl aneb jinbm zločinem byli prowinili;
bbwú w Ul wždd asi 140 až 150 takowých
mladých Uičemxtlků; dwa knťžt Trappisté a několik
dratrů laikňw wedoU jich kU pracowitosti a k poa
lepssenl žiwota. Mladtci tito mnjl btlý oble!
prachlce š Trnppisty na poli. Ttži této ochrau„e
Uitrlny Uwrhla wlúda na Trappisty, aby prb neu
ženom s: modlili, nýbrž také pro wsseobech doe
.broenččtmpkisptwali

Qpat jrdnobo wr Framii ležtclhoklňsstem
prawil o mně, Usmtwaje sc pťi tom, že ccstUji
jt!akouwyžel aneb slid„ný peď x(ošuiď lšedščd.x)7šr
wssUdhxxwssrchno wyčenichúwňm axpak na w!aď
pnpisnji. ZuňUěUt;:opat Uemohl mne w skutkň
lépc pojmcnowati. Jřm weliké xx„lxš slšršpžťdesi
mdslldiš jsemrmnohé wěci,jčchžto .foďěx jzlřwbdc:ř
.stujťcl snadčani newsstmú.x Mčlx 1sem také dosti
čUsUcik ťůmU,.sůbychxse wsetollstou slowšútllém lláš
sstcťexdoďťr, pooblědl. Stojt Ua sem,rném konck
dotčcUé,. lescm kolem xdos ,kolau obebnanče oasye;
!„jijer jest rybUtk, z nčbož wodq ssirokým kanúx
lemrdo ztchrad klňsstcrsiých tečc. Zdň ofe ,mi, žr
dabnitěš louky k:ajiúU okolo klússtera Uezďraon
čint: xxPole: !lúosstcrnt jfon wýbowě wzdčlúUae;
obilt siňlo xprúwč w uUejkrúsnčjsstm kwčtn. ruxxmá

„, j.Bylo o le2 hodinúch po poledni,e kdUž jsmč
wnitť do klňsstera wstoUpili. Qpat w btlém
oděwU swčm š černým ssčqultkem a š kťlžkem

ze dkeZda na prfoU túhl prúwč w čelc 14 knčo

zůw a zesstč wlcc brntrů laikůw kU pšúci na1 e!ť
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pose. Wssichni měli kapuce pkeď hlawy a háx
bith (roucha keholnú) dole trochu wyhrmltě.
Klepúxlt jcjich dťewěnbch stťewtců bylo již z daa
leka slysseti. Bratťt laikowé nesli na ramenon
scnnt widlc; ssli bezpochyby na louku. Tak, mya
slcl jsem U sebe,pracowali prwotnt mnissi w Cistrrr
cin (cistcrcickci), a zajisté takto plnili swé šnňmě
heslo: Gm et lčddorčd (modli se a prach).e)
Mustm se pkiznati, že mUoU pohled na syto
nmichy welmi hnnl a žebych byl zwolal ďe sw.
Makaricm: Widťl jfem mnichy; jňjsňm nejsem
mnichem (7jůi luoUčwdoď er uon šnm luolwu
okuxo).Bratr laik Jan z Kťtžeotewťel wrata; tu
wsiedsse do klňsstera, byli jsme od. o. pkcwora
as kawčpťijatia fWkročili jsme do prwntbostom,
jrnž Ua prawo i na lewo wysokými hospodúku
skými bUdowanň obehnún jest. DruhoU brallon
pťifsliu jsme jesstk do wčtsstho dworUž nax ktcrém
sc ttachúzcjt stromy, lony, kwěřin; t:dijřrxutrnto
pdpobň se UějakémUparku. W ptostťedu kodoto

lmlorx:ustojl klússter., aUcňd 1ehož branou widťti
sochu B.. Marře allpod nt slowa: Momtm to
moewntrexp (Ukažfe býti matkoU). Na jpktinw
esxdtmulewo od sochy skojt slowa, Uerň se whodnk
na pťtfný žiwot mňichňw potahth: MejjUg eat
ire 80 růomUúx jUacuo, anšm nň ůomum
oonňrij (lépe jest jtti do domU žalosti, Ueždo
domdu holdowňnt).o Na wssech hranúch kťtžowé
chodby, kteráž ozdobena jest obrazy sw, křtžowé

e) Bopjali esmc čtenákům Cistrrc čili CiteaUr (whsl. Eitů),
tUto kol blu ťádu cisterclackéhoe popsali jstue talé tlňsster
trappiststý Beleudcrg lwiz dtl . knpj 2. anei.). Trapptsté
jsou rrsormowant cisiercťaci.
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cesty, nachňzt se welikbmi litrrami napsané wbo
znamně slowo: „0 ctemiršee (ú wěčnosti)!
Trappista w této chodběse prochňzejlci, al se kU
kterékoliw siraně obrňtt, čte wssudy slowo: „ú
wččnosti!“ Mimo to flowo nalezajt se na stčn
Uňchxchodby této wsselijaké ku pokňnt powszzUo
jtrt průpowčdi w latinské a we francouzské ťcči;
k. p. oošitčusj ůjog řmtjqUoo čt čwuog Uč!to:w
Uoď jn mšnt:š jw.duj (rozjlmal jsem staré dud
a wččnů léta w dUssi swé). ťlšmšux oejui.
quj méůitc jioUr čdt Uth 1U 1oi ůš T)joU
(blahosiawený, jenž rozjlmň dnem xi Uoct zúkoU

Boš), dlmxodou ůemnt nwi et: rouď .oďrošpa uic (obcuj ďc UmoU a plmdcš dokonalhm).
mu Šli. jsme do kosiela,e jestit jednoduchý
aopzozůstúwú ze don oddčlent, z Uichžto jrdno
prňkněze adřUhépro bratry.laiky Určeno jest. Naď
hlawutm oltúkem stojt socha neposikwrnčnč B.
Marie. Brawil jsem jižy pťi popisowúnt klňn
sstera Qelenberského, že ,dle ťcholněbo,xpkedpisl:
w každém trqppisiském kostcle nad ..blawntm oktckx
kem .Ulsto obrazu focha Panny Marie stúti mustx
Qltúke jsoU z bnčdébo dkewa zďudowťmy; wssc
co se w chrňmť nachňzt, projcwuje chx:dobu. Bond
nčwadž chrňm ďe: tťemi oltúki ťpco množstw.ť
knězů w klňssteke se Uachňzcjtctch xmsiučtš dal. ňpat
10 kapelr ďl tolikéž oťtúťč kux kostelU pkistuwťti.

x W reseltáki stúly čtdřyxxťadd sto.lů„ na nichž
průwč pro bratry prostťenxobylo.Hlinťnč :Utskd;dq
džbúqu, Uože, widliččy emožwssrcko :swťdčilo, yťe
t„U řtdúwajt chudt lidť. šŽúdný BUkuUuď:xskwosiUč
bostinh milnjtct zajistč b.d tU “neobčdwéwale Bxcm
stčnúch téhož resektúťe jfou xmnohé wňžně průpoo
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wtdky UapsáUu, z nichžto by Uěktrré byly ď ňto,
aby wesskcrn chuť k jtdlu pokazily. Jest tam
ů p. we fraUcoUžskč ťeči Uapfúno: „KefestolU se
pofadiwssr, abyste pokrmu požtwali, Uezapomln
nejtr, že i wy jcdenkrútc pokrmcm čerwň bUkete.ee
Takto mUst sobě Trappista swé skrod:srtčxjň:lo
osolřti a opepkiti flowy proroka Jsaiasse: „Mo(
lem tobč poďcstlúno bude a pťikrutl twé bUdoU
čerwowč“ (14, 11).
x Q. pkowor,x chž núš wlcc co Učmý uwůtu:e

wodil, a aby mlčent Ucerssil, jenom tehdy krňtke
odpowťdi llUňm.ř:úwcxl, když jsme se l;od Ua Učco
súzali, zcxweř:ljUúš také do jedně Txfpúmy (Čořo
uxitorium). Lůžka Trappistůw jfou i tU :nčw
jako w QelcUberkU uuouprkennýmii stěnámi od
sebe oddčlrna; nad každým lůžkem wist“ obraz
llkkižowaUéhoP. Zcžtsse a P. Marire Klásster
jqť i anitť ťist,ačint přtjcmný dojem.exauxox

W kapitullltm fňťe, jenž inň 10 slonýů,
1rsk lta lpečawo widčti obraz Ukťižowančhš Púna
Ježtsse lc:aUa lewdi obraz Trahhisiyo:ouo: su:žf poej
chdbhblahoslawcného Jana Bdnthillijera dc Ranré,
zétladatele Trappistůw ; poztrú „ :mzs Umrfčt
hlčlwx: a ptssr úu xknize.dWx lomto súle,x nu jťbož
horntm koncř, sctsadlo pro opata fe Uachúzt, shroe
ntúžďujt sefilťrmťtll,úby Un sebe žalowali,:pršwio
nčrttj přott ťcháler ax aby“za, to .od dpatmxxďokňnt
oďdrželi: J náestš:túchcsútú tohdto jst xmťlšběkU
pokúuntellpowzblrzsixjtrlsprú:pomčtlilUapsňny, z Uichžta
zďe jene“ňňslcbújlčl podúwňni: Sleu: ckoorxxďdcion
eedl:šleešt:řxoruiu .ůe!čja šúďše l(lkúrňul 1řsi sčeska dl
žčmá:n): se()elcri;e qui i !urit lčš xcxešpxritxuéjmňčxePxxšpšlu

ňrčix!(kdo:šlárúmstonúwčbt, zahdne). “: xxjs:x:t s?
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.xu;x Sli jsme i na bkbicow Tlappisiů:oeč.nau
chúzcjtrt sc Ua sewernt stranč klasstcra, mezi wýp
pUstkcm, kteny tam kostcl čini a mezi oddčlcntm
stawmt, šde jesi nrmocnioe (ioňrmšne) Četl
jsem Uod branami mnohých hťbitowů k:úsné nún
pify; alc tak úsečněho a tak mnobo do sebc obe
sahnjtctho núpisU, jakch sr nralezú Uad bkbitowem
we wclkč Trappč, nenalezl jsem jesstč Uikde.
Zntt takto: PUdšm č:xpšocčmr(očckáwajt szk
troUby). Zde trdy odpočlwajt xlxbratki Trapu
pisté a čekajt Ua zwuk t:onby andťlské, kterú
zaznt a powoiú mrtwé k foUdU. Na zdčch hkbia
towa machúzejtxxsemnolxěna obsab bobaté prň
powědi;jato ke p jš:pšo.toy ůol!ďq Wlúat
jmmutoasio mšň (čtkúmz až pkijďe mš proewču
nčUt) Zentj qui iU j)o.m.moluox:iuutm:(bla
kjoslaweni, jenž w PúUU Umtrajt) Jednoduché
čmlé .kitže ze dťewa na brobcch Truppistň majt
kditkěUúpifh kepsimcor ťičdmjšlmyUonojtxš
oůcm; ůďooďšit ůio 30 .jmwšrú 1856
(bxat: Rmi.giuš nowic kůru, xzemťeodne 301
lma1856)á x :ěi e .š U:lllx“) 91,ljčjlej

J dnchown! otrc .zdr od.počtwajlclch shnň„
zakladatel ťúdnščšrqppistúw jest na xtémž rh:biu
towť, xpxoelxowčm...xežNuďj xjchp lxwiem„ 47noysn:ncm:xal

jcsk čdrmalú kapla ůx oltúťe!u,x šxna. xkte:čmš „,sd::tňew
zaU čmbyPúm Ježtsie a P Mariceřřčmbownb
nňpiš ktohoco slpwútUebo, eholntbq.,opnawcečancbx
refo:mato:aoznldošsldwa:akto: .šrMmů
.1 .1? ZwUtd.iUieršo ťišooš.x Ué ťd jZúUď1o
19 ajčmsišr 1626 BGUČešt:rštormšeeum Čďř
oemopšďterďxoůůmourut jďs2?rootodre UM
Uprťwa40 šnřs2ůojň eplUn xupďcčxropeldjtmlwď
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(ArmaUd Jan J. E. Bouthillier de Rancé
narozen w Paťtži dne 19. lrdna 1626, opat
a rcformator tohoto klússtrra, w Uěmž i Umkel
dne 27. okt. 1700 po 40 letěm nejpťtsnkjsstm
pokánt)š au o

xx)(xj 7.

Zrmand Zan šlmthiuicru de Uancť. Fcž pndǧut
Ulťc dojňi spastnte Zlňsstcry Erňpptstslčť. Zlťo
brtawň hloUpňdňmae lmťfloG!xmxrreď a šnammitosii

.j:ho.j Bnati. Ghrůmy su.x.:?tniana oU Bctra.x u
šckllf š x„ :„

Nč: hrobě Raneéowč chcemr sobč dUstmřřjw
krňtkosti historičtohoto sldwútnčho njužee w pac
mčůuwésii: Armand Jan Bouthillier z Rancčd
bylu synowecx stňtntho ?sekretúke a wrchňlho dáu,r
hližitcle (Zurintonůčwt) sinaUct. Již xxuwl mleádt
ssdéui Uiět šzwlúfftnt oblibn we krůsnhch Uměntch
a čřnil w: nich tak weliký prospěch,x že we 12.
mteb 13. rokU wěku swěhou ďňfnča NUakrcontowye
ď rrttickými. požUňmkami wydal, ktcrčž r.x.1a659
čiskmllxxwhssly a r.a 1647 we ťurUhémudýdé.nt

xopťt xtisirřUh byly. Bťeložil ddxfranconzsié ťčči
wssa!a :dllua jmenowančho búsntka; t.tm. ďoswčdox
čil, še Uejenom sldon mateiskoU unýbrž i ťečkoU
keť wýbornč zňňe kě)neu21. prosincc 1635 oda
dkžélš tonsnru a jťa xfotwae xall).x.leto stňr, ostalxfee
kanowťňlem pti chréinmlBanny Marie ťdťeotrq.
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j)nme) w Baťtži.e) Nedlouho Ua to Udělil mU
krúl pkeworftwt Boulogneskč U Chambor:: (t. jj;
pťtjmy téhož pťeworstwt). Pozdčji sial sr Raltce
komendatomhm.opatcm (Commcndatnr.Bbt) pťi
opatstwt Matky Božt lslqot:xxedoj)čd:rwůo 781)
ťúdn BngUsiinřanského a pki opa:stwt Lčl Trnpu
skčm kúdn cisterciackěhoe Nad to bdl opatrm U
sw. Symforiana w BeauwaisU, pťeworem U sw.
KlemcUta w. PoitoU, arcijak,Uem w OUtrienUč
a kaňowntlem w TourU tsk j. požlwal důchody
wssech tťchtoubemsicit. Dťlwc ncž se bUl wča
nowal theologickému studiU, oddal fe čtmt fpiu
sňw sšw otcůw ď tukowým úspčchem, že jižw
16těm lokU stúťt swého nejkrúsUějssi wýwky z
nich Uwésti wědťl Dokonaw theologickň stUdia
Ua mysokt)ch sskolúch w Sorbonnč w Paklži stal
se. co j21 letý mladtk lioenriatem bodoslowl.
Dne 22. ledna 1651 bUlPouswšcennakněžsiwt a
stal seddňe 10. února 1654jduktorrm theologie.x
Mtsto!wssakmcobd ckferbyl jakožřo wětný dčllltk
odebralšena wiňřň Púnť„ uwstonpil Rancč do swkta
a oddal se radostem a.rozknsscm puzemstúm. Zeho
žiwý dUch, půwabné aszůsobnč mrawy. ziskaly
mnx lúsiU a núklonnost wssech dwoťrntnů. C:ř:
žádost a touha po Bflúwť byly Uéi:xužiwosti,4kteu
rhmi byl ,nejwtre opanowňn; pkedcwsslm si wsiak
libdwal w :hdltbč. Podaně xmu bislnpstwt,ka:
nlskčs Uepťijak um xžPnmrnolmjslnosti.s Stal.se

almúžm!em dioěllwdyz ,ereanU a byl takčr wyoM x.ťuu
e)išee co dttč ůkad kanowuňa zastňwati ncmobl samo sebonrozumt; jál si ale tehdáj 1 ldčlowúulm rtňwwtch ůťa

dňw anrb bcnistcič t j Ustch pťtjmů Uchájeko, n tom
bned nslysstme
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wolen zagwyslnuc: pki fnknm kUťžstwa(17mčomo
hjckecůU c:lmxšé) r. 1655. W tnmto shromňžc
dťnt dUchowntchUdělrno mn welikčho wyznačent;
byl totižto žúdún,„.xaby bděl nad wydúUtm spisůw
Eufébiowých a jiných ňckých otcňw, kteréžto se
mčlts: tiskem wydati. Pťtčiny, ktc:ými obzwkússtě
kU zmčnč žiwota pohUUt byl,xu od“ jeho kžiwotoa
piscůw rozličUě se Udňwajt; Něktckt majt ža to,
žr sc:obrútil pťi fmrti wéwodyszrleanU,xxjint
doklúdnjt, žr Uúhlú fmrt jistč pro lerlu;ťejnon
krústwěblasněs wéwodkyně, še ktrtou prťj Raňcé
nrdowolrnou znňmost mťl,r na něho tak Uciranmý
dojem Učinilae že ihmdč žtwot. zmťUiť; opět jinl
wypraijt, žr: ncsstasknú Uúhoda pťi honbč umldrb
pťř soUbdji,r. pťi kte:rém kbď byl o žiwot pťisixrl,
jcj k tonm pohlmly“, žc swkta a ejeho maonstt
se ,odxkekla jiný?žiwot započal. jelBUďš(si Umň
tuk aňebx ejank, ,jřstřl:jest, žeerRaUcéx :tehdáž, když
Uaxpokúnt sc obřútile,uťani n:myslet, ťebolňtkcm
se stúti,. ba dže sksc,mp ťešolxsčxež!wotr qcndUojwtce
protiwil. Jukd skdysiřBawcler rockAnanťússe.,xhlee
daloi Rcmcúu ,n, bi„skúžmxeeáonmiemskčlwurady, ro byz
měl ěiUiti;:mKř:yžnU:n9 biskUp. odpowědčlz xaby :sr
stal řerl;olnsicm,j zwďlal rožbnčwmch exxRaUcčx
,;Moj me.ťšjw. úxšw ťxluoarů“) (Jak, jú fe
mům stútxizřbratrm w.?katUč)Ž uů.epkece„fe xmčl
Rancé stútikmnřchrm adeř zalladatelom nejpťb
ťnějsstkjo mnišského ťúdU.čiWzdal sd.wsicch fwhch
brncsiňte až Ua. oputstwf:La Twppeskéz ckrwč:apon
držel a kde ťúd Trappistňw založil. Cisierciúcč
wxrréwfxňxxxmnslčslsrrx xs ?s
rkj Fr skčslouo „Frac“ lwdsi. Froldxwmuamenéwá:

u“ 1Unizska , :mmjskyodjw :.skntteasF1:deatd(skdjm u
mnich, dratr.
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weLa Trappě newed!i pťtksadný žiwot;.ďyli tou
tižtoj dlc jmrna dmnissi,šdlc žčwota ale swětúci.
RaUcé sám estolxrfe mnichem a počal ,r. 1862
tento kťásstc! rcsormowati NeUt zdu jmtsircp an
bdch wyprawowal mfsechny ty boje jež pťestúti
bylo RuncčmU proti celémU ťúdu cisterciackénm,
kterb reformy pklj:moutincchtěl Bo 40 lct čia
nťlx Nancč co opat lm La Trnppč upťtsnélllpokeint
azcútťcl leže na popcli a Ua slámťUUpťtkoma

ňosti biskUpa Seezskěho a swých spol:ňdrutrůw w
powťsti swčtce
eě Čctl 1si čmilb čtcnáťi že Nrmand Jan

Bonthixllier z Rancé po 40 lce čiUil pťisné poa
kúnt za hťlchy, 1ež byl w mťadém wčfU fwém
spňchal erltx Uic ňa swůtť co by člowěkUza
času žiwota wtce pokojc a pťi smrti wtre útčchy
poskhtowolo, nežli kajicnost ToUto . ccnoskl lze
za spúchané hktchy zadost činiti, jiňých se Uwaa
rowati a dUssi swou we .stawu miloski šxanožtse
chowati Bez pokánt nclzc hťtssntkowi spastnt
wččnšhd dojttix; jlscďotjprmbiltuSynl Božt: „Řeš
budeteelei pokánlxčiniti, wssichnixpodúbnč dzcchtsnt!tc.e“
Múšešfnad. milý čtenúki mnuhý hčtschnadxfwčdomt,
a prawlšált; že mmňš, jsiucň:lexslow sw. Jaťm,
lhúicm. Nechceššli alr ud ulBohax trešstútt ďýti,
tuestej súm febc Hťtch spéschaný must trestňn
býti, buďto ho mUsl trrstati ten, chž 1ej spňo
Bal, anebojej budumsiarč Bůb protř kterčmu
tpáchún byl; bUď rsa tom!o fwťre po!úntut alleď
ná onom wčšočistcianeb w peklešŽ(nc poeuiae
twántuexnur Urůelscktxmxaiu j:xprcmatť;sw.Awguš
siřnp;urubUďx muslkdpokúns uňiUůriexcmčlsel?rpěkřw ohUi.

Zukožto člowěk jsi ursstňaoťcll kňexxprúci usa júkožtd
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kkeskan ku pokáUt. ch wýrokU snťmu Tridento
skčho mú bhti žiwot kťeskana ustawičnbm pokáu
Ulm (odrištiunš xxjteauoolporpštuš pošnitďno
tig). Nejsi prawým kkcsianem a nebudeš msti
podtlU w, ncbi, onmynasnažthli„se dle možnosti
podobným se stúti Ježtssi Kristn, jcbožto žiwot
byl.pokáUlm, a Ustawičnbm mUčeUictwtm. Bož:
skýnylupůrl ti Ukúzalxcestu,kterou krúčeti mňť
a kteron i swatt krúčeli, aby se dostali do slúwd
Uebeské. „Bni wu prawt fw. Pawel xxu zkuxsili
posmtwúnt a biti, nad to i wťzent a žalúťe;
kamenowúni json, sekúni jsou, xepokousselrijson,
mečem Usmrcowúni jsoU.; . . . trplce chndobu,
jsoUce sužowňUi a trňprni, jichžto ncbyl swčt
bodcn; bloudlce w pUstiUúch, w horňch a jeskyu
Utch xi doupatechxdzemě„ (k lžidům 11, 36uo38):

Uř xJiž. jsem tč milb xčtenáki o mnobém swan
tčm c:dblahoslawenem wyprawowal; a četl jsi
swrchU, xjcskdletsnčx,pokňnt či,nřl i Rancč po 40
l,ct,..da.tdjbyůx:šnechtčl. kajčcim býti? Túžeš ko
smd: co:xmúm xťedyoťinitieň ,„;Múm se Trappčo
stoU stňti? Na doetř jxlřdpowtdňm: ncmňjoli:k
tom: powolé:utž.xúcchrj. toho. Jednej jako be.e
dlťwb as fwědomitý ýofpodňk, který fwč wčkitelo
co Uejspissc upokojiti a dlUby swě zaplatiti hledt.
J d.tdšjsi welmi jnnřobo. BúnU BobU dlužen.
Zaěnř, Mnx. splácrti dthyo srdečUoU lltosti, who
znrj sc zsnich a učiň pmné pkedsewzett, že sr
jich,budoumť. budtš warowati n že žiwot swňj
polepsitš. Hřtchde tedy litowati a jichx Uikdy wlcú
sc andopousstčtř,x w tomr pozňstúwú prawčxupoo
lánt. .skde Urntx pdťepssent, tam UeUt pokúnsi
Což by ti pomohlo w prsaujse btti a hťlchy swč
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oplakúwati, kdybUď se jich nechtěl warowatie?
Takhm spůsobem Uesnňťtš se ď Bohem, aniž
Ulewtš swčdomt swčmU,Uýbtž zatwrdtš frdce swé
a wydlúždtš tatťka swkdomt swé na způsob dlažo
diče, který také zem dťtwr wykopúwá a pak twtdč
lameny do nt kladee Domnlwéšxlix sr,rže snad
bojnoU almUžUoU od hťtchU a trestU jrdo se wyu
lonplš uu jsi na omle Lllmužna jcst owsscm
dobrá wěc, a mňš li jt zčeho dúti jsi k tomU
bez toho powřan; ale alntužna ci sama o sobť
buz polepssent žiwotaedo nebe Uepomůže; nebot
Bňn Bůh nrdň se penězi Uplatiti. Mnobý
oswtcený ptsak aneb i foUdce dú sr snad něldy
Uplátitť, Umlrnt ortel; Pňn Bůh ale nedú sc
Uižňdným spůsobem omúmiti. S třmto nsprao
wedliwým foUdcem, který nehledt na osolm lido
skonp můžek se jrnom prawým pokňnlm smlkiti
Zbťesiil liš tedh a chceš:li do Ucba pkijlti, čsři
hodné owoce pokňnt (Lul. 3, 8) u::e . „

Na lewo od hrobxt welč!ého kajictllka Rancéa
na bťbitowě La Trappském odpoětwň opa: Btnn
gUstřn Lestrangeď (eř 16 julia 1827) a Ua
prawo opat Joscf Maria Hercčllin (xjxlZ jm
ma 1855) x
t Nynt žijex we wekiké LU T:appk pod opnu

tem Timotheem Gmyém .jasiexř:Zstkněžl a 90
bratkč laikůw, lteřt pďdle nňwdnosti jsoU z wětsit
čňsti Francouzi a Ztalian. e Dnr 9. kwčtUa
1861 zemťel tam knkz Trappista LaúrmxxAbeo
rer, němec zc ŠtrastrkU. Muž aťm žil w La
Trappš 45 let. Jak welmi pťlsný žiwot Trapa
přsté wedoU a jaký dennt pokňdek zachowňwajt,
wyprawowal jsem čtenákům již pťi popifowúnt
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klňssteru Qelenberskčho; (Wiz dtl l. kap. 2z).
Podiwno jcst, že m naňtum:l požitbarském wčkU
pkece jenom pktssch ťňdxxTmppistůw Uejwťr.e
údůw ečltň.e Bodúwúm.tďtwř soUpiš klússterů téu
dož kúdu a sp.olUi zemiaadťocéfu, kdež se mu
chčrzejl jakož i poňet jejich údůw pokud mnl
znňmy jjou x

La grandcl Txrappe we FraUcři w ďiocčsr
Setzste čttú 121 údůw; Mellerah, taktéžwc
Francii w ďioršfoNam!eské131; Bcllc fomainc
w.c rFram:ii w diocčseRngcrskr90; Nichbellc
we Francil ,wddiocése Wakénceské 171: B“r?a
qurbce weř Fúancii .w xdiocčfe CoUtaUceské uššr;
MomuMellcrah w Jrskň r851: MoUt :Št.,j Bm
UnrdlijsglickU w dřocťscheiccstersič62; Tďix
madeuc pwe FraUcři ,w xdilsé:esedWaňnmské 61ee;
Zsaouďji w„BlžlrskU w Nfrřccu 4!14; Geluhsea
mani lwť ušelnmice: wš ďiocčse. Loinillskš 57:;
NoUdelleuMellerah .ld .Nm,rrioeť w dioccsc. sDUi
ťu“xm:tské56.; Tomǧdmbmcdx.ywr F:anciř,w dio:
cčfc Baurgeské 52; ťxšď Qtuščď Qoe Frrmciixw
diocčfeeBidtcrské 60 ;dldďřxůčwert. we Fraúcp
wsďiorése?TUllúskč57q.bol1)owdšď wc Frum
cii w dčocěseBelleyskč 42; Mont ňeu o1j7ou
(Qpicnb:rg) mCUaskn sošdim:ěsrStrask::rskč 110

Nezuámhdqcsirrmi počietúdůw núflednjtctch
twppissikbchešklússtcrů::x Westmalť. we Belgič, dio)
cčsy Lowanské; La Trapprá,Ste. Benoit w dioi
tčferulsřšskčŽ La Traqňoc:ďc.S. Joseph de Ehř:
mahxxlw“7ďiul:ěfeZToUrnayské;.fšStš Sťč:t w diorésr
Brng:skt: aaššmnoďax. jiných,x apuě„
. xNťm wsiak xčtenúťowě se pťeswťdčřli, žň ei
slabú pbkotentqžmské dkxjtomUto .pťlžnénm žiwm
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se eodbodlňwú, podňwňme čzde i dufoxlpilš Uťkoliků
klússterů Trnppistek apočet jejichll: Uotre:l)nmo
áe Gčwáo we Fram:iť w diorésc Nngelské,lť??
údůwu; UGtrč:oť)U,me ůčdUo.išlďčdme Frmtcii ťd
ďiocése Waleltccské,150; jxa oomx pétmj wt
Francii w diocése xChartreské ,č();l Blágňac we
ancii w dirocescTUlúské8,1; Efpirlrwe Frana
ciix w diorésr PerpigUuUské 80 ňdúw. wxul

Nawrňtiwsse se ďo (Seer jeliuestxr nňsleš
dlsjtotho na!ěto:ckmleexrpťeď Manš t:od Cbartďch:
We wagonč xfédkly 8, itňmi dwě ťdámy, k:crč jo
ktúscckear:zllamenitostechFtancie: a:thalie wrspoo
lrlxswelwi lpúlilúč tozúrlouwšaly; jcdnašowyřhwaxe
lowaln tnto,u druxhň onUšl:zemňušKdyž:xtotd wza
Utlonwňnt již. dosti dloUho l:rwealož:.prawřlaejednarr
Re Řem jesta.pkčce krňsnč .:mčsto! nerčež druhň
jako prawúxfurieeodwčtila:ůčd t:roUrešdout raoz
qln? Usššt :paď xkrúúhň:hxňotexřxblaťd a(xdlešuuUlého
dňimněňt .jesk wssukožejroxaept.siamonžsté ohawné),
rsskw papež euboťdolč:žilašcďúle ;Tu Uedú :sr Žaňi
z Řamae odprardm, cjwdt nm ťjaro xyťňlčžeňh,:
Nrwlm.:kxl kčeré.enňrodiwsti inxtllrsstťbet:aňdúxdú:uxl
paňila é;,:zdúlú: sexxalraťljti sraaeoůzkonšxpo Ušňudž
jeňdm .Franciiš xxaco xsla:taúlzsůxejesk,e nchchnjalů
wala. rŽe oalee.aato dáma! melmčoopowúžlčwax a
hloupúlbhla,xetoc:ýsi miltj sičtenúťi již Uhodňúl:
Qslire sr erpořoňžt řšncrp.llarimatc:xuqxýskctti,TxaUl
krňwa Ua dlmesmhrúrř, pditěwaďž ěo!ituxxneroznnňx;
axšl;lc! siarú:. pánččka, rkťeréi:kdzimm smrdt,s opna
wažujc sc xo wťeech drozň:lomoati,d kterhm :tak xedobťr
rozúmt jako xoslice klariňm.j Pap:žipch rxscUedá
z xŘtma odprawiti, ša f:dtxwm jako přikližený!
jnkň::to xmoUdrostž?ústs žmy, kt:úá byčmťla wc
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shromážďěntch (w ctrkwi) mlčeti; Uebo nedopoUsstt
se djt mluwiti (e. Kor. 14, 34). Jako tato
dúma opuwňžil se nynťjsstbo času ta!čj mnobh
ofel na klarinet phskati. Znúš milý čtenúki
snad Uťjakého oswtcenébo ptsakr, kterb ašoliw
z milofrdenstwt profrsorůw jenom Učkolik sskol
proběuhl,dpťcceTtal welmi Učrme se stal, že wou
skowané lwty, krúfné pantalony, westu, ltmre,
kabat a klobouk dle ňejnowčjsst mody noft, tak
žeďy jcbo, obraz .do PaktžskéhonmodUtho žumúlU
co wzor dňti fe mohl. .. Ty držtšť todoto pňna
proťo za wrlmi Uťenčbo, ž:„brejlc na nosU mň
a také cčgarh konťiti Unň. Začnculi k tobě prdti
papeži, ctrkwi, dUchowrnstwu, lswútostcmxra podobu
nbm wťcemd :UlUwitix, ble!x Ur otwlsňš .jako žie
žniwý kapr“ústa swú, naslonchúš.mnť 8 napmxton
pozomostt, a jako wyschlá zeměedesst, tal tňbnek
wx sebc nčenlxejeho ajmysilšxsmdna Učm: „jako
pťtwaly u!hdú tcčř numdx:nsttlčwé“c(Sir. 89„9).
Unhle! pťece se podobú:oslu, k:erý,m:klarřnet
pchskú,xa ťdybya„ se.:mu mohl .do bkawh, podiwati,
lurletzlabyo,dže: w.nt últsto dzdrawédo mož!u fee
kančnu mň. uaBodobnč, wěciexprlloti núbožtnskwtz
k!etýuř tť takowý eptsať aneď nějaký wysixmžilý
wojúk, jenž snad trochn swěta probčbl a od jie
nl;ch pokažen w Uúbožrnstwt banlrrot ndťlal aUcb
!tcrbťoliw oswtcemc Učt,čtrk fUad takč w er
winúch a myfltk, .že wsse co tisstčno, jest takč
prawdon. Nowinňťi jsou nezťldkax uxu lýňťi.
Baplr jcst ttpčliwb au Uechú Ua sebc každou ,lcž
tiskuouti. Nowinňki ptssoU a whdňwajt nowiny
za pentze a ncberou to wždy š prawdon Ua wlaš,
wykapsuji odbt:alele. pa podobajl se powčttňúkn,
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!trrb st na oml sirnnn otňčl, odknd pkťchá;kwstr.
Blú;nowébo nlluwent, kterč sw. anel (k Efesk.
5, 4) tťrssanům znka;njc, nalr;nrk w nowinňch
mnolzo. Nrdrž a ncčli nowiuy, we kserbch se
proli twěmn sw. núbožrnstwl a proti wssemu co
o ntm sonwlst, ptsic; čintš:li to, jsi nepťllelem
fwé wlostnt dusse. Co Spnsitrl twňj, Jršiš
stristnď nčil, bUdiž tobě prawdoU; Urbot ncbc
a zemč pominou, alc iebo slowa nepominml.
Bončwadť wtre sfpatnbch než dobrých lidl na
swětč jest, plssou nowinúťi, nbh swňj pcněsitý
zisk nalrzli, wtce podle chuti sspatných, a pokaa
zili swčt již ta! že

Upťlmnosii, lňskd„ wlry
Yni jistra Uedoutnň;
Nynl jrn panusjc podwod,
Ro;broj, bana pokontná.
Kdo k lodo, tcn ď tobo,
Nechť múlo, nebo mnoho,
Myslt, že je dobke tak,
Tak, zatsm naopn!.

Dornziwsse do Cbnrtresx: (wyslow: Šartr)
wiďťli jsme wclikml sskodU,fterou tam knlpobitl
pťcd nčkolika dny bUlo nadřlolo. Jenom w buo
dowúch k núdraxt železné drňhn patťlctch bylo
800 a w jcdné fabrice 2000 okcnnlchtabnl noa
tlnčeno. Byly to prawé žně pro sklenňťe. Tak
mň jeden zisk ze sskody drnběbo: tak to mnsi
bhti, pončwadž jeden člowěk drUbťbo potlxrbuje
a be;šnčxbo uni býti nemňže. Jest to ;njisté
monďré zťlzenl, že jeden drUlzéulu bnď dnchowutm

14
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aUeb tčlesme způsobem sloUžiti mUst. Naslan
cbal jsem jednomu siakrowi, kterť; se stěžowal na
ffpatný wýdťlek ťka: Jú bych wssem lidem noby
Usal, aby jezditi museli. Má:li tcdy siakr Užčo
lek z tobo, když lidé bez Uob jsoUcc jezditi mU:
scjt, mčlč i sklenúři w Cbartresu po onom krnu
pobčtt prawé body. Byl to pro nč den, který
jim Učinil Bňn; protož radowali a wesea
lili sc. p

Město Chartreď asi 20.000 obywatelů čto
tajtct ležt Ua ťece Enre (wysl. Qer) a pozůa
siúwú zc don oddčlent,znichžto wčrsst a starsst
Ua pahrbku se rozprosttrú. Jestoli prawdiwé
ústUt podúnt, které u tamějsilbo lidU kolUje,
sabú ftňkt toboto mksta skoro až do časU potoe
py swčta (remonteš ďoU auchUité jUďqUe
ůčmď 188 tompš ťorr 7ojďiu8 ČU ůéjušo),
což asi tak znt, jako kdybych jň twrdil, žc pol
chúzim ze prastarébo rodU sslechtickébo,kterh dúnmo
pťed Noemem panowal a jehož sslpchtickýdiplom
ttm zachowún byl, že ho núš komorUtk, kterého
Noe do archy pťijmoUti nechtčl, mezi zuby wzal
a š ntm sstaskuť potopU pťeplonl. Jisto jest,
že mksto Chartreš za časU Řtmanů Žuter,ioum
aneb také oirimď GUmUtulu slUlo. Mú dcwět
bran; Uad každou z Učch nalezú se obraz B.
Marie, patronky města. Jinč ústnč podůnt
prawt, že katedrúlnb chrúm w Cbartrch wyu
stawen byl na mtstě, koe siúwal pohanský chrňm
DrUidůw, zaswěcenb palmč, kterň porodt (iúru
šin pmeitlxmo). BUZ si jak buď, jistoU wťct
se zdú bbti, že r. 1020 thto chrňm zhoťcl a
že Ua jeďo mtstk od bčskupa Fulberta, aUeb jak
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jiUt twrdt, od sw. onna UyUťjfsi katedralnb
chrúm wystaweU byl.

Podtwejme se poněkUd na tento gotický
chrňm, kterb we swětě mňlo mú sobč rownbch.
Jcbo čtyrd wyfoké wěže, z nichžto bohužrl jenom
jedna dostawena jest, wznússejt fe k nebi, a jeho
krňsUé portaly majt mnoho foch swětců a swě:
tic Božtch. Qbsslrné popsňnt toboto chrúmU
naplnilo by mnobo kněh. Wystawen jest we
spůsobU kťtže a mú w déli 200 a w sstťt 75
Umžských kroků. Obromné floupy,z Uichžto každý
dole 15 kroků w objemu mň, děli l,o Ua tťi
lodč ; prcsbyterium ale, we kterěm okolo blawntho
oltúťe floUpy wc don ťadách stojt, mú 5 lodt.
Dwacttř welikbmi a 48 malhmi okny padú deUnt
swčtlo do chrňmU. Wýborné json staré malby
na skle, jež wc wfsecb oknňch widěti. Což ti
ale, milý čtenúťi, i sebe obsstrnějsit popsúnt toa
ho to chrúmn pomůžc, když ho eridtš? Slo:
wútnb Nlban Stolz dobťe prawt: „Lépe jest,
jednn dobroU knihn defetkrůte pťečtsti, Uežli deset
knib jednou.“ Nňpodobnč prawtm i jú, žeby
tobě jediUé podlwňnt se na pťekrúsUh katedrňlnh
chrúm w Chartrer wtce pomoblo, Uež desatero
popsúnt jebo. Zde platt:x Pojď a wiz! Nad
hlawntm oltúťem stojt wclkú, z btlébo mramorň
kararskéhozhotowenúsocha,předstaijtct P. Max
rii, jak ji andčlé do Ucbe Uesou (čxďďUmprio
Z. d1. 7.) Jech kněz bhl tak lasknw a Ukňa
zal Uúm w relikwiňťi stktbrcm, zlatem a drahon
kamy skwostnť ozdobeném čňstk:: ssatU blaboslan
wené Pe Marie. Mú se za to, že tato relikwic

od ctfaťe Karla Wclikého sem dcarowňchlnbyla.14
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Wclmi krúsný jcst w tomto chrňmť takč oltňk
Marianssý, ftelý zc dťrwa wc slohu golickěm
shotowen a mnolpýxni ssndlbmi wčžfami ozdoben
jrsi. Břed socheduneposskwrněné Panny holt
swětso w osmi střtbrniych, pozlacentxch lampňch
a na 7mi kornnnbch swlcnech. Mezi mnohňm
kwlttm, jtmž oltňť trnto okrňsslcn byl, poutala
na se pťede wsstm po;ornost mou welikú lytka,
sestawena zc samt;ch lilijt, jejichž ltbeznou wůni
daleko rltitč bylo. Bodle slowz ptsnč Šalou
mounowy: „Ja jsem jako lwět polnl a lilium
w údoltch. Zako lilium me;i trutm, tak jest
pktteltonč mú mezi dccramiee (2, 1au2), ptiroe
wUúwajt swatt otcowé ncposskwrněnou P. Marii
8 lilijt wůni llbeznou wydúwajtct. Nččl by sc
zajisté každý člowčk ltliji podobati. Jako toto
kwltko rúdo w ňdoltch roste, tde si ho mňlo kdo
wsssmú, núpodobně žijr w prawdě bohabojný
člowč! rúd w údoll pontženosti, samotd a chUu
dody, n wzdaluje se hlutu hťissněho swčta. Tťcu
baď i rúd o samotč žije, přece llbeznň wňně
ctnostt jeho dalrko se rozssxřujc. LlliUm jcst
obrazcm pontžcnostt a panenssé čistoty joťo jest
sňžc obrazem lúsky. Bla;c člowětU, llerý .sobč
kytkU z tkchto dwou clnostl wzdělal a ji pilnč
chowú.

Ewa z rňnn wstáwú,
lett obledúwú,
Nn tu 8 diwem na zemi
Lilije zkt ď rňžemi.

U nich anděl strňťcc
Bcstuje jc w lúsce,
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Wětérkem jc owlwú,
Rosou ď ncbc zaltwú.

Tak ta kwttka spolu
Kwe!la w rújském doln,
Dokad lxyla ď lúskon host
U člowěkaerinnost. (Sussil).

Nawssttwili jsme také podzcmnt chrúm
(jpčšxjišo ďchsšrminď). ktcrb se pod prestdytru
riem nachúzt. Chrúm ten jest dosti tmawý, poZ
Učwadž do Uěl;o dennt swětlo jako do sllepa je:
Uom malými okěnfy inkú. Zeho kuplnčky wexe
ďou jmeno swatbch, kterbm buď zaswěcexny jsou
aneb ktrťt w nich odpočtwajl, l. p. xZosošfFula
bert, Jan, on, Nnna, Magdalena, Maslin,
chment, Mikulúš, Diwňš atd. Wěssstčnst techto
kapel majt i oltúťc a w kaple sw. Mitu ússc
nuchúzt sc prastarú kumennú rakew sw. Kalctrlsa,
blskupa Chartrcskébo, kterb zcmřcl r. 557.

Tento swatb, kterého FrancoUzowé ZUiut.u
()ulchx (SénxKaltry) nazýwajt, narodil se w
Cbartresu ze wznessené rodin a wy;namenal sc
již w mladosii swé welikou ctnostt. Onemocnčw
jedUou až Ua smrt. byl od zboťněho blfkuoa Leou
bina swutixm olejem poma;ún a Uzdrawen. Leou
bin mu pťedpowčděj, že budc jeho,nústnpcem w
biskupssém úťadč, což sc i stalo.

W Churtrrsu se tatč ctt sw. mUčcntk Kaa
raunuš, ro;enb Řiman; ftuw se jlnť;em, odebral
sc do Francie, kdež w Chartrch wtru Ježlssc
Krista , rúzal a w štém stolctt od erčřtctch
i Umučen byl.
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We čtwrtěm siolett narodil se w Chartresu
sw. Bomer. Byw we wssrch ctnostech wochowún
sial se knězem w tšmž mčstč. Nčkolik let Ua to
odťeanw se zcela fwťta odebral se do lesa bltže
Perche, kdež co poUstewntk swatb žiwot wedl.
Bowěst o jeho swatosti brzy se roznesla; i přiu
pojilo se k nčmU mUoho mužňw žúdajtctch, aby
jim byl wůdccm na cestť dokanlosti. Tak pou
wstal klússter, za jehož opata zwolen byl fw.
Lomer. chen wrlmi bobatý ale těžce Uemocnl;
UtUž poslal sw. Lomerowi welikoU sumU peněz
š ttm úmyslem, aby swčtec za jeho Uzdrawcnt
k BohU se modlil. Zdú se, žc tento bobúč boo
batstwt swé nesprawedliwým způsobem si nashroa
múždil. Sw. Lower poznaw to ihncd, poslal
tUto sUmU bobúči Uazpťt a wzkúzal mU, že se
Bůh penčzi Uplatiti Uedú. Sw. Lomer zemťel
rokU 394. .

Múšxli milý čtcnňki nějaké jmčni, kterého
jsi snad nefprawedliwým způsobem wydobyl, Uec
očckúwej od Boha odesitčnt swbch hťtchů, dou
kUd cion wěc nenawrúttš. Nčco Ueprawbm způo
sobem sobě pťiwlastuiti a z toho almUžnU dňa
wati, Uent dowoleno. Což jsi swému bltžnth
wzal amb oč jsi ho ossidil, metš mU dle možo
nostč anrňtiti; jan! aniňmodlitboUUcb jilchmi
dobrtxmi skutky odesstěnt swbch hťtchů nedojdcš.
Usskodilšoli bltžntmn swémn pomloUwúntm a Ua
rti Utrhňntm, jsi powiUen jemu jeho čcst a doo
bré jmeno nawrútiti. Uč se od sw. Lomerall,dž
nňbrada mUsi jtti pkcd alnmžnou. ouo x

Mčsto Cbartreš bylo rodisstčxn swaté Mou
Uegondy, ktcron Bůh zwlňsstUtm spůsobcm ku
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swč slUžbk powolal. Tato swťticc žila w mcma
žclstwt, w němžto dwť dcery porodila, které byly
jedinoU jeji radostl. Boněwadž je alc nž pktliš
milowala, chtěl Bůh srdce jejt ttm k sobč obrúu
titi, žr dcrry jeji zc fwěta powolal. Brzkú smrt
jejich pkiwedla Monegondu do takowého zúo
rmUtkU, že žňdně lidsté potěssent ncbylo B to, aby
matkU Upokojilo. Tak ji pťiprawil Bůh, žr nao
potom fon radost jedinč w nčm hlcdala. S do: x
wolentm fwého Umnžela wystawčla sobě Monr:
gonda celu„ we kterč co poUstewnice wrlmi pťt:
snb žiwot wcdla. Modlitba, rožjtmňnt a pňst
byly takřka jrjtm wrzdejsstm chlcbcm. .fi)drjždse
bdla powčst o swatosti jejtho žiwota dalcko a
ssiroko roznrsla a lid se k nt ďe wssech strcm
hrmxl, odebrala se do ToUrU, abU si tamU chrúu
mU sw. Martina nějakě tichč mtstečko wyhledala
a pod ochraml swktcc tohoto fe odewzdala. Who
praijc fe, žc činila kam mnobo zúžrakň, kterč
alc pro wrlikou son pokorUwždd;sw. MartinU
pkipisowala. ch také založila klússtrr pro osoby
ženského poblaws, w Uěmžto žiwot swůj swaté
dokoUčila r. 570. Qd sw. Monegondy můžeš
sr, milb čtenúťi, Umobč uUžitečné wěci UaUčiti.
Že orcowč a macky dtaky swč milxxjť, jest nčco
zcela pťirozmébo; nebot můžeoli matka na dttč
swé zapomenoUtiŠ Bllr hťlssUé jrst, když rodičoa
wč dťti swé ď pťtlissnoUlúskou milnjt t. j. lotcr
Uržli“Boba. Bňn Jržtš prawil: „Kdo milUje
syna aneb ddcrru wtce nežli wne, UeUt mne bou
drt!“ (Mat. 10, 37). Bbwajt matky, ktrrč dťti
fwč š opičt láskoU milujt, wsselijaké nezpůsoby
a ncmrawy na nich trpt, jich dlnňlo aneb nikdy
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netrestajt a běbem tim jc we zkázU uwúdějl. Jak
Bůb Učinil sw. Monegondě, činlwú ne;ťldka až
podneď. Odnlmú takowé zaslcpené matce jejlho
bůžka t. j. dltě, aby srdce jejtksobě obrútil. au
Sw. Monegonda nečinila Uic bezdowolenlswébo
manžela; núpodobnč nemú žňdnú kťestanstú mana
žclka nčco důlržitého bez dowolcnl swého manu
žela činiti; jebo mú we wssech slUssm“ycha nec
bťlssnbch wčccch poslussna a jemu we wssem
poddúna blzli.

Mezi slowútnč bisknpy w Chartresu “počlo
tati dlUžno i sw. Bertharia. Pochúzelz Řuna
a pťissel do CbartresU, kde od bistnpa Uapnla
Ua kněžstwt poswčxcrnbyl.Krúl Klotúr U. wyr
wolil bo za swého kaplaUa a pozdťji za biskUpa
w :émž městč. BertbariUš byl jednlm z nexja
zUamcnitčjsslch biskUpůw swého času. Wypra:
wuje se o Uěm, že wynaložil wsselikou pěčč, aby
odstrauil btdu, kcerú núsledkem wúlly w jeho
diocése powsiala. Zemkel swatč r. 623.

Re 1029 dokonal w CuhartresU žiwot swůj
bisknp Fulbert, mUž to welmi Učený, a bodao
bojný. Mnoho bych ti .dmilý čtenúři o něm
wyprawowati mobl; chcř ale jenomdpodotknouti,
žc jz welitš pokory a ponlženosti tčžtú úťad dil
skUpskh dloúho na sc wžtti nrchtčl, k čcmuž wsiak
konečnč od sw. Odilona, opata Kllmiacke“hoe) doa
nncen byl. Později chlěl úřad tento opšt složiti;
jak weliký le ho to stúlo, žc to skutečnčnco
Učinil.,a wyswltňz náslcdujtct krúsné modlitbp
jchp :, .zBožezStw,oťiteli, můj žiwote a mú jedinú

e)ePnUlt llckjtna wdoto méj w dtlu l. !ap. 7.
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núdějr! Drj nmč twon radu ai spolu stln, bych
se jt sprawowuti molgl w nrjistotě, we ftrré se
nachúzsm. Bojtm se, žaxjsem nehodrn, biskupem
bbti a že co biskup smémn stúdu nxtce Ua sikodu
Ucžli l užjtkU bUdU. Rúd bdch slokil úťad lcnto
a posioupil ho tčm, ktekt bodnějsst a k Ulnčnt
jeho powinnosit schoonějsst jsou. Bowúťlm:li
nle šxdruhé sirauy, žc Ty ý Pane, wy;dwiu
buješ ze země Unznébo a z blúta powyssUješ
chudého, tu mysllm, že Tqllď Bože mňj. i mne
ktomuto úťadu powolal a ersměluji sc ho
opustiti, ačkoliw sc nebodným ctttm. Ty, ú Bože,
wtš co Tobk pťljemno a lřdu twému užxtečno
jest. anňmiž mi wůli son a dej mnč stly,
abych ji takč wyplnil.“

Jnko biskup Fnlďerť mňš i td, milý čte:
núťi, když do nějakého stawu wstonpiti, nčjaký
úťad na fe wztti aneb wňbcc Uěco dňležitčho
činiti chceš, dťlwe Púna Boha o dar oswtcrnt
rozUmU prositi; nebot on jrst, kterbž působl
i chtťnt i wykon1nt podle dobré wůle swé (t Fin
lip. 2, 13). Wsse začlnej o Púnem Bobem,
od kterěho každý dobrý a dokonalý dar pochňzt,
a zajisté wsse se tobč podaťt. nu

Jiný znamenitý biskup w Chartrch byl
sw. on (xf 1115). Tento zbožnb a borliwý
mUž kúral neohroženě krňle Filipa l., který zan
pudiw son manželku žil š BcrtradoU, chott
braběte z Llnjouua, který tehdúž jesstč na žiwu
byl. Pončwadž sw. on tohoto chlipného krúlc,
jako kdysi sw. Jan Kťrstitel Herodcsa z cizou
ložstwt lúral, byl od nčho Ukrutnč pronúsledoo
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wún. on alc prawil, žr si Ucchú raději žcrn
Uow Ua brdlo powěsiti a do hlUbokosti moťské
se whoditi, nežli by cizoložstwt toto ttpěl.

Z toho se můžeš milh čtmúki UaUčiti, že
pod žúdnoU wbminkoU dowoleno ncnt, kU bťlchu
swoliti. Kdo ke hktchu swolch aneb lsttch schwae
lch, stúwú se ho účastUým.

Nawssttwili jfme w Chartrefu také chrúmd
sw. Nniana a fw. Petra; oba majt mnoho sloUn
půw a krúsnbch maleb Ua sklee Sw. Nnian
(francouzsky: Žjšnďn) byl, jak sr za to mú,
pňtým bistUpcm w ChartxresU. Kapla sw. Jao
rolima we chrúmě sw. Petra mú malon sochU
pkedstawujtct jakéhoď swětcr we knězstém černčm
oděwu a B berloU w rUcr. Mú to bhti, jak núm kea
čeno bylo, sw. Markul (BUiUtodlmooujď). jehož
jmmo a žiwot mně zccla neznňnly jsoUe
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MU.
do paťtir. Brnn nrdalelw erUsalěma. Madoo
mod. Uéůtšj ůď js ť)mxopš. Gdrňmy: Uotrš
ůumo ůď láčuxrešct:eš7sw. Engenir, sm. Minctnw
ria Z pelnlyo sm. EUstachia. Deš Učdueg. Ghrňu
m Aotro úmuo ůoš riorožwš, 8. GGrmo.iU
1e šU:GrroiZ (wyslow: Zťnu.šrtmťn lckŽsrrrua).
Zw. lnpla. lllm MorqxxG Uotm ňňnw ůo

ť)uriď.

.skdyby luskawh čtenúť podle dlonhé posud
popisowané cesty soUdil, že z Wtdnč do Paktže
mel býti welmi daleko, bylby zajisté nemňlo Ua
omle. Z Wtdně do Pařtžc může ccstujtct, jeu
deuli nejkrařsst cestoU, za dwakrúte 2:1 hodiU doa
raziti. Jclikož alc dle fruncoUzskčhopťtslowt:
„wutš obeluju xm ů ťťomš“ každňccsta do Řta
ma wedc, může se také do Paťtžc po wssech cca
stúch pkijtti. My.jsme si owssem trochU zajeli;
nebot Uassc crstowčmt z Wtdně pkeš Špančlsko do
Bařtžc podobalo se asi cestčzBrna pťeš Prahu
do Wldnč. .skdo w zcměpisn wťdomosti mú, wt
owsscm, co mtntm š ttmto pkirowUňUtm; kdo
jich alc Uemú, tomn se powrdc jako jcdně zbožné
stakcncc, o kterč čtenňkům Ukco wyprawowati
chci. R. 1866 wylezl jfem w jčžntm Š:yrskU
Ua wysoký kopec, na němžco skojt pamútnb hrad
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Rirgcrobmk. Tam sr mm túzala zbožnú stau
ťenla, odkud jsem. Z Brna uu odpowldúm.
Pro Búna Boba!uzwolala žcna š podiwrntm
u tedy nž z Brna jstr wy panc? Z tak dau
lekae? WždUt z Brna Uentjiž daleko do JerUu
saléma. Wy jste již zajistč w JcrUsalčmč byl.
Dwssem wu odpowčděl jsem . . Wžddt jsrm si
to bned myslela; nebot z BrUa do Jernsaléma
nemúte dalcko. Musel jscm zbožné žrnč o Jen
rufalémč a swa zemi wyprawowati. Mnobý čteo
núť podobú se snad této ženě a myslt,. že ncju
lratsst crsta z Wtdnč do Baťlžc wede uu pťee
Špančlsko. Nikoliw; my jsme se dloubogtonn
lalč, Uežjsme z Wtdnč do blawntho mčsta Fralte
cic pťijeli.

Bnlo okolo tťett bodind popolrdnt, kdhž
jsmc mťsto Chartreš opUstili. U stanice Mainn
tenomt widčlt jsme rnmy wclťkčbo wodowodU
(Uqunňuot)z kte:ý za času krúlc Luďwtka čtrn
Uúctčho wystawcn byl a. kterb nrmúlo na pamčt
Uwúdt wclkolepč ťtmské wodowody, jcž w Jtalii
widěti. Zdú sc, žc za starbch časů lidš wlce
wody pili, jinak by nebylietak dloubč a núklaďUč
wodowody stawěli. Nynčjsstbox časU alc slýchňo
wúmc, žc i w krajinách, ktcrč d.obrou wodn d
bojuosti majt,„ mnohb manžel k manžrlcc ťtkň:

Ncsiarej se žcUo mň,
ď g Kďe je piwo tU jscmxxjú, p

Nestarcj se ženo xmú, .:j xjx

x„xpr .skde mnc najdei. „ x„e s

j skde je piwa skleniec,
Tam jr taky mé jrdce;
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Nestarej se žrno mň,
Tam Ume nojdcš!

Mnoďb pijúk bojl se wody jako wzteklý
pwj a pťecc nrpochúzt wodnatrlnost z wody, nba
brž z piwa, kořalty a podobnt;ch népojů. Dojeli
jsmc na stanici Bšslerue (krúsnú wyhlldka).
Mčstečko toto zaslubujc w prawdě jmcno swť;
nebot se tam skutečně zrakům nasiim objewila
wclmi krňsnú wuxbltdla. Dole w hlubokém a
welmi ssirokém údolt ro;prostlralo se pkrd nňmi
na způsob welikúnskéhojr;era hlawnt mčsio Frana
cir u.o Paktž. W prawdč čarokrňsný to pohled!
Doraziwsse do Paktže a w;awsse sobč siakra jeli
jsme do hostince „bocoj clo je Turopeee zwan
ného a asi we stťedn města ležlctbo. Tam jsme
se ubytowáli. Swěrnice, we kreré jsem jú pťca
bkpwal, měťa nmobo nňřadt prq mné zcela zbya
tcčnckboj Tťi ewyfotá zrcadla byla w nt na stču
núch tak postamerm,r že jsem sc w nich fončasnk
zxctřt stran widěl; kdybych bul mčl pťirozmč
nlohy k marniwosti ú strojiwosti, mohl jscm jc
tam zdokonaliti. W ;rcadltch těch četl jsem toa
liko napommutt, abych si odčw od cesty welmi
zaprússený wdkartúčbwatč dal. Kdybych byl mto
wal wlohy k leniwosti, mohl jsem je wc swé
swťtnici také zdokonaliti. Tťi čerwenbm aksau
mitem potažené lenosskye(saucčlxil), tolitčž podoba
nbch sedaďel, postel, hodiny, nadoby a kwtttm,
dwa sioly, čerwené čalouny na podlaze a U o!en
uo srdcc mč, což pak si žádaš wtcc? A tato
swčtnice stúla každodennč jenom u 6 sranků
(pťec 2 zl. skťtbra). Núm naproti pkebi;wal
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krejčl; ale tabule jcbo ď Uúpiscm: „.Ž. duďuue
tos Pgislšur áš 8 de 1p Tmpďršuree núm
oznamowala, že nent obnčejným krejčtm, nbbrž
„ctsaťskýmee krejčtm. Nedaleko hostince stojt ono paa
mútnč diwadlo. kdc Brsini swými bombami clsaťe
Napoleona Uj. Ua wěčnostodprawiti chtěl, a zccla
na bllzku byl hraběci aneb kntžccl palúc, š jcu
hožto balkonU dtwalo se dolů Ua Ulici Uťkolik
dobťe wykrmcnbch a zahúlčiwbch lokajňw. Každý
z Uich mohl ktci:

Zú Uic nedělňm,
Pkecc se dobťc mňm,
Zň nic nedčlúm,
Dobke se múm.

slT u!

Bodotknouti slussno, žeojsesn w Baťtžt dwau
ťrútc bylea sice r. 1861 xa r. dl867, když xse
tam wsscobchú wýstawa (j, oxpooitioxx U.an
sowďůš) konala. R. 1867 cestowal jsem dn
Paklže ď wp. Framifskem Klingcraem, doktorem
a prosesorem bobowčdyx pastorňlUé nea wdsolhch
ssrolúch Š:yrskonHradecrých. Tehdúž jsme pťn

jbbwc:li w hospodě pant Sanglierowč, we které
se núm tčž dobkc wedlo. HostiUec tento rúdi
cestUjictUl oďporUčUjeme, podúwajtee za toU pkta
činou úplnon adresUjebo: ť)šnďiolx douršooue
tquo pmx dlllše 8ax.ušjišr 30 Kue ňo
1P0Uoďt30 čdMuxjď pršď 81: Zxúpioe ot 1o leo
xemdou:š l)euďion št odšmdrďď mč:Udléoo
Co jsme w Pařtži krňsného widěli, thtme zde
ťtenúťům swbm oznúmiti.
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Baťtž jest dle welikosti po LoUdbně drUbým
mčsiem w Ewropě, mú wtce než jcdeU milion
200.000 obywatelůw, asi 100 númčstt, pňl drUa
hébo tistce Ulic, 45 far a mUobo kapcl. Stťea
dcm mčsta teče od wbchodu kzúpadu ssirokú ťeka
Seina, pťeš kterou asi 30 kamemtbch mostů
wede a na jejtmžto bťbetě i weliké korúby a parnt
lodk fcmotam jezditi widtš. Mobl bych učtošUúu
ťůnť ndati jmeua Učkolika mostň, ale to by jich
snad nezajtmalo; chci jim tedU jen ťlci, že jeo
deU most sluje: pont ck ŽUštorjitx (most Slawo
kowský), Ua památkn bitwd, kterú U Slawkowa
Ua Morawť r. 1805 swedena byla. Welmi
krňsnéejfou tak zwané Zonďršráo (wysl. Bnlu
wúr) t.. j. stromoťadtm obsazené weťejné proo
chúzky. kterč rozličaú jmctmp Utajt k. p. BoUloa
wrň 08 Wlďšontgš ůo Bšdgotopolz ňšo ltšo
Uďung e18 šaintoj)em)me ňšo ()apuoim atd.
Prnmt a nejhlawnkjsst Ulice, kterú se takťka
stťcdem města túhne a Uejžiwčjsst jest, siuje:
KUo ňo ťčiroli. Každý crstnjtet mú oči swé
Ua nčco zwlússtntho obrúcent; jedeU popisch
diwadla, druhý mrawyexa způsobd núrodů, tťett
něco jiného a čtwrtťjdxto aneď oUo. Kdo mnč
může za zlé poklúdati, že jú jakožto knčz pťede
wsstm Ua chrúmy, klússtery a swaté, na ctrkewnt
žiwot a podobnč wěci zťctet swůj jsem obracel.
Znamenalil již čtcnúťowé, že jsem posUd tyto
a podobnč wěci obsstrnčji xpopifowal; chcit tedh
také pťi popisowúnt Paťtže aď chrúmy začtti.

Nawssttwili jsme chrúm Uotro ůumď clo
DuUršrrš (Matky Božt LaUretanskč)zwanb, Uad
jehož portalem tanto napiď fe nachúzt: Zšatno
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dsnrťnď 7iršini anxrčtnnno (blahosl.Bannč
Marii Laurrtn nsté). Stuwsn jssi we slobu dasio
liky; mú 32 sloUpů; plnfond čili sisop jrhojrst
bořntč pozkaccn. Klňl Ludwsk Filip dnl chrňm
tento podle basilish sw. Bonifociu w Mnichowť
odnowiti. J zde jfem widťl ministranty, kteťt
w črrweném oblckU swém jnko kordinňlowč wha
padali.

Chrúm sw. Eugenir, kterh ndUčjssl cssaťowna
Eugenie wysinwčti daln, podobň se nemúlo žin
dowskě sskole a modl by fnad i za diwodlo sloUo
žiti. Na wrchu mň siisokč na 32 útlixch želczo
nbch sloupech spočlwajtct chodby a oknn 9 mnlu
bou na sklc; chtúm ten Učinil na xnne nelibý
dojem. Na proti nčmu siojt konselwatorimň
(pťsiownn hudrbns) t. j. sskoly, w nichžto se roza
ličným hudebntm pkedmětňm wyučuje.

Basilika sw. Wincencia z Banld mň 44
sloUpU a nnd hlawnlm oltňťem welmi krúsné
mnlby na obmltce. Wbborné json jejt obrazy
pkedsiowujscl ďsw. Frnntislka Salésfčbo, Nlžbětu,
Znna Kťesiitrlr, Mortina, Klotildn, Karla Boe
romejsrého, Diwisse a jiné. ŽxePoťtž sw. Wine
cenci zwlússtnl chrňm zaswčlil, jest wčc zcrla
slussnň; nebot swktrc lento sirňwil nrjwčtsst
čňst žiwota swébo w tomto mkstč; tam způu
sobil nrjwtce dobrťbo a tam tnké swatč zemťrl
dnc 27. srpt. 1660.

chen z nejkrňsnťjsssch chrúmů w Baťsži
jest gotický chrňm sw. Eusiachia majicl 6 lodt,
nlnoho sionpň n Uad portalem dwě kulotň okna
l wbbornou mnlbou na skle. Wystauen dpl
l. 1532. Na jeho mtslč stňwala swaté Nncžce
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zaswěcenú kaplička, kterou núbožnh rybňk Jan
Nlaiš wystawěti dal. Muž tento Uložil sobč
zwlússtnt desútek; z každébo kosse ryb, kterh prou
dal, obětowal PňnU Bohu jedcn haltť (un
ůeUier), a když byl ttmto spůsobem dostatcčuoU
sUmU Uashromúždil, dal wystawiti UadzmtněnoU
kaplU, ze které později powstal wclikb chrňm sw.
Eustachia. Jednúnt toholo šbožněho tybúťc se ti
rozmilý čtenúťi jistě llbt, a zdaliž byď ho neu
mobl nčjc:kým spůsobem núsledowatie? Jsi snad
obchodntkem, kupcem, ťrmeslntkem; prodňwúš to
neb ono a wydčlňš sobč mnohh groš. Nebylo
by chwalitebno, kdybyď i ty uu nechci ťtci z
každébo kosse aneb centnbťe uu nhbrž z každého
dcfútěho kosse, centUbťe atd. Bňnn Bohn takowh
haltť občtowal xa jej bUď chudémU darowal aneb
k Uťjakčmn dobrěmn účelU ustanowil? Kdybhš
ze swého wýdělku každt;tbden jenom jeden ťrejcat
odložil a jej činčlttm dobrých skutků PúUU Bohu
občtowal, zajisté byš sobč ziskal welikon zňsthU.
Zdň se ti, že jedna kapka wody erydň mnoho,
wtš ale takč, že ze mnoha kapek býwú úrodnťz
défsk. Zdň se, že rosnt krupějc, kteron na bylinč
spatťUješ, bUlině té mnoho Ueprospčje, a ble,
dostúwň:li bylina takoon lrnpěji každon noc,
bhwň jt k UemaléUiUprospěchU.Daruješ:li Pňmt
Bohu w každý thden jenom krcjcar, č“mt to za
rok již pťeš půl žlatého, z ktcréžto sUmy chndh
člowčk po celh den žtti mňžee Mnohý bobúč
wynaklňdá čňsk majetkU swěho na dobré skUtky;
čint:li to š dobrbm úmyslem, mň ztobo zňsluhu
U Pňna Boba. Když ale ten, jenž sňm UUznb
jest, nčjakoU almužnu poskthje, mň almnžna

15
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tato, byt sebe Uepatrnčxjfst byla, welikoU cenu U
Boha. Wždyt znúmo, že Ban Ježsš chwúlilžeml,
wdowu chUdobnoU. ktrrú Uwrhla jenom dwa hao
ltťe do polladnice; prawilr zajiskč ke swbm Učeo
ntkům: Nmen, prawlm wúm, že tato chudň
wdowa wlce Uwrl;la, Uež wsiickUi, kteťt metali
do pokladnice. Ncbo wssicklli z toho, co jim
zbixwalo, Uletali: ale tato Uwrhla ze swé chndoby
wssecko, co mčla, wsscckn žiwnost son (Mar.
12, 43no44). mu Cbrúm sw. EUstachta, jehož
půwodnlm zakladatelem byl chudý rybúť Nlaiď,
Ulú mnobo krúsných obrazůw Ua obmttce od
Mignarda malowaných, k. p. kkest a obťe;úni B.
Ježtfsr, zasnonbelll Adama š Eon a Josefa ď
pannoU Marit a jiné. Kaply téhož chrúmUmajt
mnoho ostatkůw fwatých a fwčtic Božtch, k.p. AUržky,
Cecilic, Moniky, Eustachia, Lwalka, WinceUcia
z Pauly, Alfonfa Lignoribo, Petra Eč:orcisty,
Magdaleny atd. Mnobň bratrstwa, k. p. sstastné
smrti asedmibolcstxté P. Marie, maǧjt w tomto
chrúmě swé zwlússtnt oltúťe a pokladrtiřce.Ubrňny
téhož chrúmU, jakož i wůbcc we wsscch chrňmtch
w Paktži, sedt mnž, který wchúzejtctm a wychúux
zejtclm rpodňwň aspergil,e proto slujc Uňormour

úo MZUU deuitee (podawač swčcené wody?.Zwlússtntm UúpiscmzakúzúUojest (i! čšt iutorúic ,
brúti ď seboU do chrňmU psy, kosse, baltčky a
jině tam Uepťinúležejlcl wčci. Nebylo by Ua
sskodU, kdyby i we chrúmech nafsich welikbch
měst podobný zúlaz platil; Uebor mnohh chpúm
ppdobú se w tomto ohledU Uikoliw ďomU modo
litby nýbrž pelefsi lotrowskěz

Na númčstl bltže chrúmn sw. EUstachia
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nachň;ejt se tak zwané „leď řwslšš ůoš mčueu
odčmújššďee wyfll (le hall de mnrssandiš) aUeb
zkrúceuč „188 dčduoďee; jčstis to bUdowa Uěkoltk
poschodt wysokú a ze železa stawcnú, majlc w
děli 230 a w fstťi 165 krokůw. W nt se pro:
dňwú maso, ryby, zcleniny ajiné wčci, jichžto kU
pťiprawowúnt pokrmů potkebt jest. lxšš bšslšď
jsou tedy mlsta, kde wfsecko dobré, čehož ústa
žúdajl, lze obdržcti, kde ale také welikč) kkik a
wclikú nečistota pamlje. Co zelrch trb (KraUt:
markt) pro Brno, to jsoU „188 dUUoZee pro
Paktž. Nybaťky Paťtžské jsoU swčtozmeamčpro
fon nezdwoťilost; slowo francoUzské: npoigďoo
uiť:rell (wyslow: poasonycr:prodawačka ryb) znau
menú tolik, co: osoba nezdwokilú, hrUbň. Proo
chňzeje sc w „188 UUUGZ“ w Baklži a nasloUc
chaje tam l;roznčmu křikU nezdwoťilých žen, Upao
matowal jsem se na zelný trh w BrUč, kdr
mnohé prodawačky zelenin, wajec,e mlčka, mňsla
a podobni;ch wčct bUď jako kartUzimtky pťtsné
mlčent zuchowúwajl, buď tak zdwoťilé ťcčimlle,
že by si člowčk pokúdUb rúd Ussi zacpal,
aby kečt tčch Ueslyssel. Mohl bych zde promlU:
witi slowtčko o zdwoťilosti; alc bojtm se. Již
UwUdrý ŠalomoUn.prawil: „Lčpe jrst bydleti
w zemi pUsté, než še ženoU swúrlion a zloc
biwou“ (pťtfl: 21, 19); chci mttř pokoj š ce:
lbm swětem, tedy i še zdwoťůými búzlumi Ua
zelUčm trbu.

Nawssttwili jsme chrňm „lqotro ůeeuuo
688 7jotojršše (wysl: notr dňm de wiktoar),
kterh obzwlňsstnč od ctitelň Marianských welmi

často nawsstčwowún bf;wú. Tam stojt UZ praa15
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wčm pobočněm oltúťi diwotwornú socha P
Marie. Socha ta zhotowena jest z btlěho mrau
morU a pťeďstaije neposskwrnťnoupannn a
Pana Ježlsse š korunnmi na hlawúch. Nad
oltúťem ssesti swicnn a mnobbm kwltlm ozdou
bcném stojl slown: „()orůjim mUonUto 13. U.
Uiršx:“ (neposskwrněnémUsrdci blabosl. Pannh
Marie). Na prawo widěti obraz pťedstaijtct
„nnnebewzett P. Mariee n na lewo obraz ner
posskwrněné Panny Marie. Pked tlmto oltúťem,
we ktcrém tělo sw. pnnny a mUčenicr Nurelie
odpočtwú, hoťt Ustawičně swťtlo wr mnohl;ch
lampúch n nn swlcnech. Nent snad w Paťlži
drnhého chrúmu, ktesý by od núbožných obojtho
poblawt tak pilnč nnwsstťwowún byl, jako chrúm
teUto. W každou půl bodiny sloUžt sc U Uadzmto
něnébo oltúťe P. Mnrie msse sw. a po celb
den klečtwú tam núbožUé dnsse modltce se. Neo
bhwajt to alr jen lidč chndi, Ut;brž i lidé ze
wznessených rodů, púni a paničky. Byl jsem až
k slzúm pobnut, wida, jak núbožně dUsse ty
beroU útočisstě swé k pamtš Marii a jakoU úctů
ji wzdúwajt. u

s(d Maria! nebeď růže!
Které ústo dosti může
Wychwúlit twou sličnotue?
Pťed teboU fe slUnce skrťjwú,
Pntťtc na tě Uzardlwú
We zbledlčm se leskotU. (SUsiil.)

Šest srt swlčrk ;potťebuje se knždodeně w
lomto chrúmč. Pťed swrchU zmtněným oltúťrm
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B. Maric pochowún jest zbožUb farúť j)šššeo
uštt:šď (wyslow: Deženet), borliwb to ctitel
Marianský a zakladatcl bratrstwa nejswčtčjsstho
srdccP. Maric. Na orodowúnt neposskwrnčnčpanny
Marie Udúlo se w tomto chrúmč již mnohé
obraccnt hřissntkň, mnohý diw a zazrúk; mnohú
prosba tam již wyslyscha byla. Důkazem toho
jsoU nesčtslné mramorowé tabnlky, jimiž stčUU
chrúmowné od swrchu až dolů přcplUčUh jsoU a
Ua kterbch zlatbmi literami Udčmo jest, komU a
w jakých potťebňchp. Maria žde pomohla. pral
jfem si Uúpisy mnobých tabulek; UwedU z nich
zde aspoň nčkterč do slowa:

UUo mšrš št 88 6118 poUr ijZjoUrď šrůo
oeš odcelwšď . ossrelxt ?x Mšrie 1Pbomm8
ůo 1eur ršoglwď.iďďšuoš. 9. U. ot: Tx. Z.

19. dlďrď 1855.

(Matka a jejt dcera wšdúwajt Marii dtky za
mnohé milosti, jčchž nabyly. P. B. a L. B.

dne 19. b,ťezna 1855).

Uooonnaiďšnnoo pour moi. jnroogtion pour
UoUZ. 2. .jUiU 1859. jš). 1).

(Z mé strany ďtky a pro nňď orodowúnt).

š Agrio Uotre ůisilw pwteotrioš 15. Muj
1857. Tx. jx.

(Marii, Uasst Božskě ochranitelkyni).

Jeden z Uejstarsstch chrúmů w Paktži jest
chrúm ZUiUtn(ŽenugiU 1Pšuxmoiš (wysl. Sěn
Žermen lošeroa)e Mú sc za to, že byl od krúle
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Cbildeberta l. založeU asw. Wincenci zaswěcen;
od r. 885 wede jmeno sw. Germcma. Na jebo
krúfném portálu widěti podobU ssestiswatých, jeUFstoe
jt na opictch a pitmorúch Umjtce we ftkedU
swěm P. Marii, Uade ktrroUžto se szňfsejt poo
stawh andčlůw. Chrúm do kťtže stawent) mú 5
lodt a okna š wr)bornoU malbou Ua stle. Krúsné
kezbúťské dtlo Ua blawntm jebo oltúťi zbotowil
GermaU Mlon; krúsnéobrazy předstaijtct fw.
Germana biskUpa a sw. mUčrUtkaWinccncia ma:
lowal Filip tje ()jwmpňšne. ijbornb jest
také obraz sw. Jakuba oduslowútného Lt:BrUU!a
malowcmý. W Marianské kaple těbož chrúmU
widěti lze též mUobo wotintch tabUlek, Ua
unichžzaznamenúuo, že i zde mnobú modlitba wyslyu
sseUabyla. Brúwč flrčela milosrdnúsestra pťed jedu
ntm obrazem P. Maric; jejt UúbožUúmodlitba
UčiUila Ua Ume blUboký dojem. Jclikož prawú
modlitba pozůstúwň w pozdwiženl mysli k BohU,
zdňlo se mi, če tato sestra jerm dle tkla Ua
zemi byla, kdežto dUch jejt u Boba pť.ebýwal.
Mimo kaplU Marianskon mú chrúm teU jesstš
mnohé jiUé kaply, které welmi krňsUě Ua obmttce
malowúny jfou. Jedno kapla slUjec:dn.peuš ňe
Koďcčx.inš, poUčwadž od rodiny tčbož jmena zau
ložena byla. Do pokladnice, opatkené Uúpisem:
GMmUůGZpoUr jš ášnišr úe Zňintrl)ierw
(dary pro swatouBetersklp hallk) dúwali Uúbožni
wťťtct hojné dard. We prefbyteriu stúly dwč
basy, jimižto zpčw chorúlnt doprowúzen býwá:

Nejdokanlejsstm stawentm we slobn gotia
ckém jest tak zwanú „swatň kapla“ (jš ďUinto
obgpšsle) (wysl. la sént ssapel) Uachúzejtct,fe
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w pnlúcU soUdntm (pnjnjď ňš 1U jUďtioe)
(wysl. palé de kn žistiš). ZaložeUá a wystaerú
na rozkaz krúle Lwalka swntébo r. 1245, obn
držrla swé jmeno od pofwútné trnowe korUny
Božského Spasitele, ktcroužto jmenowcmb krňl
i 8 Ulnohn jimei fwatbmi ostatky w nt Uschoo
wnti dal. Štihlé slonpy, wysokú okna B wbboru
noU mnlboU Ua skle, smělc stawrné klenutt na
modro malownné a hwězdami zaopatkené, hojnost
zlata Ua ollňřlch a Ua wssrlikěm tnmějsstm Uúu
ťadt uo to wsse oďsact Ua se pozornost w plnč
mtke. Poswňtmi trnowň koruna, kterú se pťed
časya Uad blawnlm oltňkrm kapsy Uachňzela, jest
nynt w katedrnlUém chrámčMatky Božl. Swatň
kapln mčla dnchdy doski weliký kťtž, sijotowenh
ze dťewn onobo kťiže, na němž Pún Ježtš Umťel;
newt se, jakým zpňsobem se tato sw. relikwie
ztratila. Podlwali jsxne asc takč do soUdntho
palúcU, w Uěmžto fe prňwť swčtozUúmh proch
„Mirě“ odbbwal. , Pktscžnl soUdcowé, majtcc
černě. Ua způsob tnlúrů shotowené knbňth a na
hlawňch aksamitowé čepičkd, wypadali jako pae
storowé. W podzemntm oddčlent palňcn sdndn
něho Uknzuje sc pamútnť; žalúť krúlowa Maric
NUtoinetty, dceryxrakouskčclsakowa MariexTeo
resic, a choti krúle Lwalka xfile tchk zmlnw,
byla UesstastUúkrúlowň tato w Pnťlži dne 16.
thoer 1793 od rewolUcioUúkňerinUču Usmru
cena. au

Nawsstlwili jsme také donsrče! „jxň dloro
qUeee (wysl. La Mork) zwanh; stojtt Ua praa
wém bkth kekd Seincj a jrst mtftem w prawdč
hrůšďplným. Kdo se zastkelil, Utopil, otrúwil
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Ueb jakčxmkoliw fpůsobem z toboto swěta od:
prawil, aUebosnad nčjakoU nesslastUoUnňhodou o žiu
wot pkissel, býwú, Uent:li znúmo, ldo byl, do
toboto domečku pťenessen. ch býwú mrtwola
jcdo položrna na prkna, aby od okolo jdoUctch
okUcm widčna bhti mohla. Kdoby z obličeje, ze
sfatů, aneb z jinbch U mrtwoly .se Uachúzejtctch
wčct zemťelébo poznal, powinen Ust, jmrno jcbo
úťadU oznúmiti. W domečkUMorqm: může 12
mrtwol na poďtwanoU wdstaweno bhti. Hrňzyc
plnb to pohled Ua mrtwoly těchto ncsstastUlků!
So.twa uplyne dcn, co by we welikěm mčstť
Baktži hrozný hktch samowraždy spúchčm Uebyl.
Sobč samémU žiwot wztti jcst zajistč jcden z
UejhrozUčjsilch hťtchů. Samowražďon pťiprawuje
sc člowčk nejen o žiwot časnb, thrž taté o žiu
wot wěčný, jcssto smrtelnbm hťtchem posskwr,něn
Ua jiUý swčt odchúzt, a nemoba se již na tento
swťt anrútiti, fúm sebe zbaije pťllcžitosti,by
odesstčnt fwěho bťichU dosúdnouti mohl. Broto
býn!údpohlrd Ua mrtwolU samowražedlntka tak
hrozný. N ptccc se můžeme i zďc nelaskaw m u
a Uesprawedliwl;m posUzowúUtm probťcssiti. ao
stokrúte bhwú člowčk, jenž súm sebe o žiwot pťiu
praije, w okamžeUt swébo činU duchowně Ueu
mocnbm, cu! že jako horečkoU zapňlen ani newl,
co podnikú. Co ale člowěk, jchož rozUm a swoo
bodnú wůle takoťka wúzúny json, w tomto stawU
čint, nepťipočltú se mU tak tťžcc, lečby se byl
súm k. p. opilstwtm do tohoto stawU Uwcdl. Brou:
tož také sw. ctrkew ď takowými lidmi, kteťt se
we stawU pomatcnosti o žiwot pkiwedli, tak pkta
snč ncjednúwú, jato še samowražedlntky, Uýbrž
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dowoluje, bU sc za ně konaly modlitbd, a aby
š ctrkewnbmi obťady pochowúUi byli. Mimo to
může sUad Uěkterť, famowrab jesstě w okmnžent,
když jeho dUsse od tčla se odlUčUje, dokonalon
lttost nad bťichemswým wszditi. Samowražda
ale, jeUž se púchú pťi zdrawěm rozumu, š rozu
wúžentm a š rozmyslem, jest hťtchem, kterb jistť
do pekla wcde.

Na ostrowč ťekw Seine stojt katedrúlný
chrúm UWono úgmeee. Mú se za to, že na jeho
mlstč stúwal pťed časy chrúm pobaUskému hlcxwo
nlmU bohU Jowissi zaswěcenb. Na kamrmx rokU
1711u zde wnkopaném wyryt jest Uúfledetct
núpiď:

Pid. ()Ušďuro úuš. .Tori. optum. MU:ďUmo
Zomemo UUUtae ť)šrjďigoi pubjioe poďuu

orunre

t. j. Za časU ctsake Tibcria. AUgUsta postawili
pomUtk tcnto plawcowč paťlžsstt nejdobrotiwčja

sslmn a nejszesseUějssth Jowissi Řlmskému.

Chrňm Matky Božt jest gotickč stawent mgu
jtct 65 fúbů (coiďoo) zdélt, 24 zssikt a 17
zwýsst. Na jeho dpopťcťml straně widěti sochy
28 krňlůw, mczi nimiž socha krúle Filipa
AUgUsia poslednt jest. Jebo dwč 34 súhy wyn
soké, bohUžel ncdokoučenč wěže, z Uichžto krúsnú
wyhltdka Ua město se rozprosttrň, majt sedm
zwonů. Welmi !ráfný jest jeho oltňť, wyskau
wcný na útraw krúleLwatla xlsl. a jehosta
Lwatka Welikčho. Qltúť teu wzdělún jest z
mramorn egyptskčho a ozdobm postawami cheruu
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binůw. Zcela na wrchu widčti dwa andčly a
pod nimi kťlž, U jehož path P. Maria sedt, mau
jtc mrtwěho Ježtssc na lůnš swém. Na prawo
a Ua lewo od oltňťe jfou jint dwa andčlowé,
klanějlct se welebUé swňtosti. Wssechtld tdto fochy
jsoU ztěbož nlramorU shotowenh. Mohl bych
zde popsati mnohé krúfné sochy a obrazh, jichžto
chrám Matky Božt mú wcliké množstwt; než chci
zde jen podotknonti, že na jeho prwntch piltťtch
U blawUt brany nachúzely se pťed wynalezentm
knčbtiskaťstwt želeré trUhlh, kteréž brewiňťi na
ťettzclch pťiwúzanými naplUěUy byly. Poněwadž
tel;dúž stňwolo jenom psanhch brewiúťů a tyto
za drahě chtze se kupowaly, chodtwali chudt kněžt
každodennš Uěkolikrúte do tohoto chrúmU a moa
dltwali se tam brrwiúť. NyUt to majt owssem
pododlUéji, že každý brewiňk w komůrcc swč
modliti se může. W pokladUici chrámowé Uka:
zowali Uňm mnohé ostatky a drahocenné wkci
k. p. prst sw. JaUa Kťestitele a leka sw. Fia
lipa apositola. Widčli jsme tam také mnohč
zlaté a střtbrné kťtže, kalichh, monstrance, messnt
Uncha a onU pamňtnou kulku, kteronžtodarcibiu
skUp Paťtžskb, MoUsigUor dPNfre, r. 1848 na
barikňdúch zastťelrU byl, cm prňwč rewolucionúře
kU pokoji Uapomtnal. Mezi monstrancemi se
mUč nejwtce llbila malú monsttance 8 mnoýbmi
goňckými wěžkami. Monstranri xtn chrúmn tomU
darowal sw. Lwatk, krúl franconzský. Co se messe
Ulch urouch týče, jsoU snad nejznmncnitějssi Uňa
slchjtci: btlé roucho šew zlatbmi barwami, ujcž
Ua sobť mčl papcž PiUš pťi kornnowňnt clsake
Napoleona ť. a jehož se od té doďy wtce ncua
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žtwalo; černé mesint roUcho, kteréž krňl Lwatk
Filip kU pokslbn Napoleona j„ zhotowiti dal;
wrlmi skwostUý žlutý ornút, jebož se jcnom pťi
takowbch ctrkchtch slaonstech Užlwú, jimžto ctu
saťský aUrb krúlowstý dwňr pkttomen býwú; Uúu
podobnš krňsný a skwostný jrst i černý ornňtz
KU každému z těchto ornňtů patkt 4 dalmatiky
a 16 plUwialů. WelikoU ccnu mú také plňssttk,
jejž ctsať anoleon 1. pťi korunowúnt na sobč
mčl; jestit z čerweného aksamčtu zhotowen a zlau
trm sstědťr ozdoben.

Za blawUlm .oltúťem Uachňzt sc w kaple
pozornhodnb z btlébo mramoru zhotowenb pomntk
wéwoďy z HarkUrtu. Wéwoda wstúwú z rakwe;
U jeho hlawy stojtsmrt a U UohoU andkl, kterb
bo k žiwotU budt. J maužrlku jeho zdc wťděti,
ana 9 podiwentm na z mrtwých wstúnt manžcla
sweho patťt. WssechUy tyto postawy zhotowem;
jsoU z mramorU. Nemkjltm:li se„ byl HarkoUrt
wyslancem U dwora ctsaťe Josesa U. Newidčl
jsem jesstk pomUtkU, kterť) by tak hluboký smysl
do sebe mťl, jnko tento. Smrt U hlawy wéwody
ftojlct pkipothú slowa: „ch jest, ý smrtř, wiu
tězstwt twé? Kde jest„ ý smrti, osten twůje?“
(1. Kor. 15, 55).: j. po zmrt,wýchwstúnt bnde
dobyto wttězstwt Uad smrtl, jenž nchde wtce
mtti moci Uad tčly wzkťtssenhmi a oslawenými
(Jš. 25, 8 u Qš. 13, 14). Nnděl U nohoU
stojtct Uwúdt na mysl ony andčly, které possle
Ježtš KristUB, aby o troubou a blasem welikťxm
sbromúždili wywolené jeho ode čtyr wktrů, od
končřU Ucbeď až do končřn jcjich (Mat. 24, 31).
Slowem: hrobownl pomUtk tento pťipomtnú on

R
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doUci Uassc z mrtwbch wstánt, o kterém nňď Uu
jisstUje KristUš Pňn těmito slowy: „Pťichňzt hou
dina, we kteroužto wssickni, kteťt we hrobtch jsoU,
Uslysst hlaď SyUa Božtbo; i půjdou, ktekt dobťc
ččUili, Ua wzkktsseUt žiwota, kteťt pnk zle činili,
na wzkťtsseUtsoUdU“ (JUU 5, 28u29). Z toho
mňžeš milh čteUúťi souditi, jak pťeblaženh wrlio
koUočUý den to bude, když pki zmrtwhch wstňni
wssickni dobťt kťestané swé děti, swé rodiče,mmtn
žely, bratry, přthzné a pťňtely opčt žiwé, zdrawé
a wssech bolestt a trápent zbawené Ualeznon. Na
této zemi se UstawičUk oplakúwaji umtrajtci a
zemťeli, poUěwadž w každém okamžent lidé Umto
rajt; čtm hlUbsst jest alc Uynt moťe bolcstl a slzt,
ttm jasUějsst a radostUějsst bude dcn z mrtwbch
wstňni a fpolečnébo opťt fc sbledňni. Tato rau
dost bUde trwati Ua wťky. To alc owsscm platt
jen o tčch, ktckt w kkeskanské lňsce a w milosti
Božt žili a zemťeli; Uebot ktcťt zlé čiUili, pňja
doU na wzkťisseni auu soUdu.
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MUD
Zotel ňo ()lmxže a Znamrnitnstijrda. Bw. No
tUď (Dššrug). Bnnlhcan. .Bw. Grnowrsa. Ehrňm
sm. Ztťpňm Ua hoťc (8. j)tjďnuš ůu onUl:).
Zotdmma (DU Zoldonnš). Balňr Pmtnbnrst:ý.
Chrňm sm. .Bulpiria (Bo.inc BUlpic:o). eJcmin

nňťc.

W kapicole M dtlU l, cestopifU toboto
popisowali jsmc slowútnť) klňsstrr chediktiUský
lklugny (01UniUoUm). Klňsster tento mtwal w
Paťtži dům wystawcubr. 1505 od Jakuba dsto u
boise (whsl. d,Amboaď), opata KlUgUiackého. R.
1720 koupila wlúďa fraUcoUzstňdům ten a zaa
loššila w něm mUseUm pod jmeUem: řxocol ůe
ǦjaUns. Mobl bych zdc podati obsiirnň popiš
starhch znamcUitbch wčct,x které sc w tomto mUe
ch Uachúzejt: múmt pťcd seboU dosti sionU
knihU: duluoúo ůoš Pbšrmoďe) ot ůo 17!161:81
úe 01uUžq we kterč wssecky zUamcUitosti mUsea
toho popsúny jsoU. Poněwadž ale pki popisou
wňnt cesty swé pkedc wsstm Ua wěci núbožcnstwt
sc tťskajtct ohlcd beru, Uwedu zde jen ony znau
mmitosti !xotoju sklUUiackého, které sc Ua núbon

Mň sc a to, e důtej ňe Clnns stojl na mistč býwae
e) lých lázlzň (tdožrmea) Dioklecianowých.
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ženstwt potahujt. W mUseu tom chownjt se ktma
ské oltňťe, ktcré od marinúťů (moťských plawrň)
Baťtžských za čan clsaťe Tibrria pohanskému
bohu Jowissi wystawcny a r. j711 pťi kopúnt
pod kůrem chrúmu Notre damskébo Unlezeny byly.
Núpiš kmuena k oltúřňm tčmto fc wztaijtct
podali jfme w kapitolc pkcdesslě pťi popisowúnt
chrúmU Matky Božl.

Že oltúťe ty stary jsou, již z toho souditi
lze, žc clsař Tiberiuo r. 37 letopisu kťeskana
slého umťcl.

Kamenuú klopenka (donit.ier en pionxo)
z 12tébo stolrtt, nalechň pťi kopúnl w Ulici
Konstantinskč na onom mlstě, kde stúwal starb
chrúm sw. Marciala. uo Rakcw jednéz abatisst
klússteraMontmartrestěhoz 13. stolett.quraz
z hlawutho oltúťe kaply sw. Germana, malowún
r. 1259 Bctrrm Wueďseukurtcm. uu Dwojitý
kamenný kťtžz 15. stolett pťedstaijlct na jednč
stranč Jržtssc Krista na křtži a ua drubč Banml
Marii o Zcžtsskem.u Byzdrawcnt audělsté u
wypuklú prúce (twď rejiek) z btlěho mramoru
zr 16. siolert. u Rozsudr! krňle Šnlonwlma,u
wypullú prúce z btlého mramoru zetéhož stoleti.
u Ktňlowna ze Sňby kladonct dard swé U
trůnu krúlc Šalomouua uo podobuň prúcr. uoo
Bodstaweť kťtže z btlčho mramoru zc 16. stolett,
majtci co wypUklou prúci pozdraweni andťlskč,
narozrnt Christa Búna a kluuťnt se Jemu. uu
Kownowúnt Be Maric u wypuklň prňce z alaa
bastru zc16d stolett. Panna Maria, jižto Bůb Qtec
a Bůh Syn korunujl; spočlwú na kťldlech che:
rubinowých; okolo ut ťady audčlůw. uu Sw.



239

Worssila, pozdrawent andělské, tťi krňlowé klao
Uějlct se Búnn Zežlssi, hora Kalwarskú, poltkdent
Zidússoroos KrisiUš Pún ke sloupn plxiwúzanb a
bičowanb, položent jeho do hrobu, jeho z mrtr
wbch wstúnl, sw. Trojice, P. Marie we swč
slňwč uo jfon wýbornú dlla wypnklé prňcc z
alabastru pochňzejlct ze 14. stolett.

Co wýbornú ťezbúkskú dsla ze dťewa mů
museum toto mimo mnohá jinú: Qbraz ze 14.
stolett, pochúzejtct z klússtera KlUniackébo a pťede
stawnjtct rozličné pťipadnosti z UmučeUt BňUk.
Welikh obraz z klásstera Ewernbornskčho bltžc
Lutichu (Qieše) w Belgii; siamňanskédtlo z 15.
stolett. un Matka sedmřbolestnú uuu dtlo z 15.
stolett. u Sw. archandčl Michal, co zwttčzitcl
nad ďňblem; toto esestawent dkewčných foch poa
cházt zc stolett patuňctého.

Pozoruhodm jest také oltúknt obraz „lxo
()reeůo šn Uotiolxek (wyzUúnt wtry we skutek
Uwedmé) pochúzejlci z klňsstcra sw. Rikiera (Zčúut
Uioqujer) a majtrl letopočet 1587. Dbraz
tcnto wň čtwcro oddťlenl, na nichžto wyznňnt
wkry we wypuklé prňci takto sestaweno fe Uaa
chúzt: Brwnt oddělrnt mú za pkedmčt thto tki
člňnky:

0ršůo in uixum j)ešUm7ťgoteorem oošji
ot terruš; j)t in ejoďum ()dxxiďn:m.qUi propo
wr uoo ůeďoenňic ůo ooejjď ; Tt iuoUrn.ňt.uď
eBd e: Učueia Uiršsino et. jxomo kšocuď šďt

t. je Wěťlm w jednoho Boha, stwoťitelr
nebeď i zemč. N w Ježtsse lkrista, kterb pro
nňš ď nebc festoupil a zMarie Pamw se wtělil
a člowěkcm stal.
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Druhé odděleUtpkedstaije tyto člňnky:
()rUGiňxuš šud ť)outio ť)ilštoz pšgguď

ot ďšpultuď ošc.jš)t ršďnrršxit rčrrin. áiš gšo
ounáum šaripturnš jŽ)t.Ušašnůit in oošjum
ooůšc Uů cjšxtšmm pgtriš.

t. j. UkťižowúU umťel pod Pontským Bie
lňtem, trpěl a pohkben byl, a wstal tťettho dne
podle ptsma a wstoUpil Ua nebesa, fedt na praa
wici the.

Bkcd:nět tťetlho oddeleUt jsou tyto čkňnky:
Tt itč!rUm mmwuw ššl: oUlU šlorio,

jUňic:grš xrixroššt nwrtuoš: ťe)tin Bpiritmn
Bčwatuln, qui šx putrš 6lioqne pwošáic;
Cui 1oc:UcuZ881:pč:r kropdštaš

t:. j N opťt pkijdc flawUě soUdit žiwhch a
mrtwtjch; a w DUcha swatčho, který z otce a syna
pocházs, který mluwil skrzc proro k.y

Čtwrtč oddělent pťedstaije tnto člúnky:
UUU:Udn.ptišmg U: ršmiššiom:m pšoo:ao

torum; k)xpšotorššmšotionem morruorum,
ť)t ňtňm ronturi ďn.eoujjznu 1587.

t. j. cheU kkestna odpusstěnt dťtchůw, očeu
kúwúm z mrtwbch wstúnt zemťelbch a žiwot wěčnh.

PozorUhoden co ťezbúťfkú prúce jest Umlb
oltúť, pťedstawujlct Ježlsse Krista a Qlce wťč:
nédo. Bňh Otec a Bůd Syn pťedstaijt fe
Ua něm sedtct mezi seraflny; Bůh SUU mú
praon rUkUpozdwižem:,jalo by žchnal a leon
mú položcml na knihU swatého ewangelia. K čemn
tento oltúťtk sloužil, Udúno jest Ua jeho šadnt
siranč wersii we starofrancoUzskč ťcči, jejichžto
obsah jest w prawdč pohnutliwb; zUtl takto:
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Uj)t 1Užx ťšut ůolméš jPUn 1592. UU
mo)xč 68 áčdošndw p. ašn ťrč!reš ec ňeur št
čdoomtš )(jslll„ lx.. .jš priš U rouď očdujg
et ošllšo qj ž! p:šonárom ňšxmouoo šmeúšnc
ůe 1ň šxggtšr oc priš pok možk ot por ošujď
qj mď jPGUtúcméo. Bek ť)erorte l)c)dmžš

t. j. a on (tcnto oltúk) ji byl darowúU rd
1592 w mčstci prosinci od jejich bratrů a od
sestry. a stňl 18 L(ire?). Prostm wssech, chž U
Uěbo son pobožnost ronati ďndou, aby fe waa
rowali jej porusiiti„ a aby ,se delili za mne
a za wssechny, jenž mi bo darowali. Sestra
Perette Dobray.

e MuseUm řxďtol ůc 01uužx mú takě welmi
krúsnč wčci hotowenč ze slonowé kosti; Uwňdtme
zdexz nich jcnoni nčkteré: Sosska pkedstaijtct
P. Marii ď dttětem Jržtssem...w uZ 10. stole:rt.j
Panna korUUowaUá, ana sedt majtc w lůnU
swém Ježtsska, kterb, jakoby žcbnal, rukU prao
on pozdwiženUdržs. nu BiskUpskňberla ze U.
stolett. Na jedné stranč jejt spatkUje fe Banna
Maria a dttč Ježtš mezi andčly a na drUbé
Kristnď Pún Ua křtži mezi Marit a Janem.

ModlitebUice (omtoirš) wéwodkyň BUro
gUndských t. j. obraz zhotowený ze slonowé to37
sti; wypuklň prúceť pkedstawnjtct UmUčeUtPňně
a žiwot sw. Janall Kťestitele; obraz tento jesi
prúce ze 14. stoleti, a pochúzt z jwyzdwižené
kartonzy Dijonské.lle)

e) W archiroU mčsta Dřjouu, ktarč jsme popsali w lap. Z. a
1. dllu l., nachňzl se jesstť ůčct, z nťhož wyswstú, žr Kara
tuzinUi obraz tento za 500 liwrů loUpili (r. 1399 Ueb
1393) od,Bertbelota Hcliota, mlúdeUceUrozmčho (pújete) U
dworU wcwody Filipa Smčlčho.

16
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Welmi bobatý jest ťxďtšj cle t)junp w
malbúch na skle pochůzejtclch z wětsst části z 15.
a 16. stolett. Nčkteré těchto obrazů pkedstawujt
žiwot sw. Lčta (lxňetuš. Zňintolxié). o nčmžto
tuto nčco wyprawownti chcemr.

Sw. Létuď pochňzel z wesUicc SawinsU a
narodil se z chUdňch alc welmi zbošných rodičů.
Jeho otec, jmenem Lerrin lwl tkalcem; matka
jebo nazťzwala fe Egea. Lětuš byl w útlém
wěku swém wclmi núbožnh a tichý; modltwal se
dnem i Uoct a kúrňwal nezdwoťilč drnhy swé
z chyb jcjich, což ale tčmto nemiké bdlo.jquako
Jofcf rgyptský od bratťt fwých nenňwidčn, do
cisterny whozen a pak ismaclitsihm knpcňm pro:
dún byl, tak lUstcmowili i Uadzmtněnt rdruhowé,
že s: nadx,Létem pomstt, ano že jej Usm:tt. Bou
tkawss: bo U stUdňnky lw údolt Sawinském chtčlt
se ho zmocniti; ale Létuď wytrh se .z rUkoue.jcu
jich utell ke dwěma stromům jilmowbm, jcnžu
stňly na bllzkč hoťrx a wylezl na jedcn z niche
Bezbožllt chlapci podsckali sekrrami .sirom, B nča
hož Lětuď dolů na kúwen padl; pončwadž alc
jcsstč mrtew ncbyť, Utali mu deltcth se. za
nepťňtclh swčx uuo hlawn. fTole sc stalo dur
2. JUlia 1!69. Na pamútném .mtskětohdto muu
čcnictwt wystawrna byla kapla, we ktcré. jal sc
wwprawuje, až podncď onen kúmcn 8 wytlačea
mei stopami rukou a blawy fwatébo pjacholtka
widčti lze. Wypraijc sc dúlc, že mladh tcnto
mnčentk Utatou fwou blawn do rukou wzal ažc
ji chl daleký luš ccsty až do chrňmU sw. Dio
wisse, patrona Sawinskť;ch. Brúny chrúmu toho
otewťely pri) se fmm) od sebe, jakoby mučentta
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siawně pťijmonti chtťly.e) Žiwot a smrt too
hoto sw. Léta jrst w dotďlu ůš 01UUU na obu
razlch na silc mnlownnbch widěti.

Wclmi bobntbm jrst jwcčj ůo 01nyK na siaa
robylbch wčcech, jichžto se Užtwú pki službúch
Božlch a pťi rozličných ctrkewnlch obťadech. Tam
se k. p. nacl:úzt: biskupskú čcpicc w 15. stolctt
z hcdbúwU zhotowenú a drnzc pozlaceaú; messnt
roucha (obnoudjeď) z 15. a 16. stolrtt; sstoly„
mnnip::le, oltúkntprostěradlxu, antipcndia, swtcny
z mčďi, relilwiúťe, kalichy a Umoho jint;ch staa
rbch a pcxmútnkxcljuwěct. skrúsné json tatč nňx
pisy na mnobých z tčchto wčcl se nachúzejtcl.
Jcst tasn k. p. skarň železnň gotickú lampa z“Jta:
lie pochňzejict (ze 16“. flolrtt), a na nt nápio:
Zerro ď meeoďnšumo nltri (sloužtm a trňwtm
sama sebe k wůlř jiným). Lampa aneb fwtčka
sama febe trňwtct a pťi xtomjinhm sloužlct jcst
obrazem jxhorliwébo duchowntho pastýťe, ftctťj .jia
Uým sioužt, sa ledUždtohoxx tťeba, i žiwot swůj
pro spascnl dusst jcjšch ohčtuje. Na starč ctnowé
solničce (Salzfásichen) pllochúzcjlct zc 11. stole!ťx

siojt tento latinsktjsRnúpid:

()eum ďiď j.u menďu.
l)limo ů„e Ušupew penďa.
0ulu puďoip, eum. sx
kňďojo Umioo l)eum.

t. j. Přtteli, jsieli U xstolU, pamntUj pťede wsslm
na chudého; co jčiUlš chudéňw,dčintš samémU Bohu.

e) Diwlmr le owssem nad zúzratem ttmto; wime ale, Fe takč
swrchu zmtněuý sw. Diwiš. bdw nmučrn, nt:Uou hlawn
swou Mo kroků dale!o ncjl. (ňňe Zres. lioux. 9o()e:t.od.r)l

16lr
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Pozoruhodnq jsoU tnkč ostatky !nčžskčho
roUcha(rštemenc ZerrůotUl) z 12 stolett; bylor.
1853 w Bayonnš w hrobě jednoho biskUpa nau
lecho u Muchm w KlUniqlkUchowatgké starb
mskb kktžď Uúpisem: o,

ť)roix ůš lč:šliďš Bňim Mšůimir ůš
Bšdšotopol šmso)sČš ůš ()rimé:š et: ůounée
UU mUďée peue šoU Txoeuďm,:o 18 eroobgj
ůUo ňš Mglčúwss 1855 Q“ e e

t j Kťtžz chrňmUsw Wladimtra w Sebaa
st;polU poslňnzKrmeadarowňn mUsenod Jedo
ešcellcnce marssúlka wéwodd zMalakoffu 1855

Popsawsse alespoň poněkUd zUameUitosti,
které jsme w mUseU klUUiackém widkli chceme
w popisowňnt Paktžc dňle pokraťowast Podt:
wejmež sc pkedewsitm na chram zwan Pantljeon
(wssem bohům) Nad portňťem jcho Uachúzt fc
nůpiď: ŽU: šrčmůo dommčw 13 pčytne reo
oolmaiďšď.lxte (welkým mUžům wěčna wlast)
Jmeno „Pantheon“ obdršrl chrčmtten, že stawen
jest na zpňsob jednoyo býwalčho chramu w Řimě
ktetý půwodně od pohanů wsiem bobům zafwťcen
bdl. W pkedesslčm stolett pochowali rewolUčnt
FrancoUzowč zlopowčstUé nczmbohh a Ukrumlku
RoUďseaUa a Boltaira cl jiné w tomto chrúmš
a zaswětili jim ho takoťka Etfak Napoleon l
ale dal losti těchto Ueznabobů z chrňmU odstra
nitip bh w nčm opčt slUžby Božt konúny bhtř

ll mokzly. Půwodnč zde stúwal chrúm, jenž wystaa
wen byl ru 499 od krúle Klodwřga na prost
sw. panny Genowesy a sw. biskupa Remigia ke
cti sš. Petra a Pawla. Pki nťm mčli až do
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12. stolett anownici klňsster, we kterém se r.
1147 coš památUébo pťibodilo. Baprž Engrn
Ul. pťissel totiž do Paťsže a chtěl w témž
chrňmč U pťttcmnosii krúlc Lwatka Ull. mssi
swaton sloUžiti. Mezi jeho slnšcbntky a mezi
sloUžtctmi klússtera powstaln jakúsi rozepťr, an
strbla seibitka, pťi ktcrč nejrnom flUžrbUicipapežoa
wi, Uýbržisúm krúlLwatk, jenš búdajtct fe fmt:
kiti chtěl, od slUšebUtkň knnowUtků wýprask do:
stnl (ňůďo Ursňň pnšnnš ršš proc:šďoerit Gr
nou šojum ť)ontiňoiď miništri Zeů etičxmre:
DUůorioUš, qUi iUoZ oc)mpešošre xsojuir, U
GU.uoujt:GrUm fUmUjiš Uordšmmď ďit)ee).Bčx:
prž“a krúl nad ttm ncmúlo rozborlrUi pťikúzali,
aby kanowntci klússtč!r opUstili a jej ťcholntkům
z klússtera sw. Martina š pťtjmtm ůoš odo.mpď
odewzdali Bozději pkcwzali klússter trn kanow
ntci od sw7 Wiktorn, jrjichžto prwntm opatcpt
Odon se skal R 1148 obdrželototo opatstwi
jakož i pki něm nachúzejtct se chrúm Uúzew swe
panny Gerwrfy, jejtžto kosti od r 514 pod
oltúkem kůru odpočtwalh

Chrúm sw Genowefyaneb „Pantheon“ jak
ho nynčjsst Paťtžané Uazbwaji, bodil byxseudle
skawby swč:dktwe za chrúm pohaUstý. Mú weou
likoU pkedsini, anitk 126 j floxlpů a wyfokoU

směle stawerU kupolU (búni);prostťednt jrhq lošjest o pět stupňů Uižssl, nežli„dwč lodt postrann .
Kdyby se z nčbo odstranily oltúťe mohl by i
za diwadlo sloužiti; kůrU a warkjan w nčm nent

e) UoUsoUe ňešcription ňe lu. ťůwuoo Pow,. U. kartáe le
paš: 409.
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Zdú sc, žc za čan rewolncc bUly kosti sw. ch
nowesy pkenesfeny do jinébo chrúmu, o ktcrém
brzo mlUwiti budeme; Urbot w Pantbeom: Ua
chúzejt se Ua jedUom oltúki jen Učktcrč z jejlch
sw. osiatkňw. Již za starých časů požlwaja tato fw.
panna U obywatelůw mčsta Baklžc, jejichito pa:
tronkoU jest, wcliké úcty, a až potdneďsbbwú wc
chrúmč Bantheonn w každou bodinn mnobo núbož:
nbch wčťlclch, jenž U ostatkůw swčticc modlitbd swč
koUúwajt. Widťti tam takč Ua siěnúch mnoho
mramorowhch wotiwnbch tabulrk, jejichžto Uúpisy
jsoU důkazem, že zde nmobú modlitba wyslyscha
bylu. UwedU z nich alespoň Uěkterč doslownč:
anntee Cereneri?:re noug U exnuoé 11. .Žsčmn

rišr 1860. lz. Zš jš. ú.

(Sw. Genowefa núď wyslysscln. Dnc 2. ledna
186oo L. B. E. A.) j ,

T,Uj prié Bto Sreliefič:m p,oúr 1čž,mo.lňůie
ňo lua tiUeZ7er m!U oxauč!é. ú.out 1861

(). U. d e

(Prosil jscm fw. Genowch w čnš Ucmoci swé
dccry, ona mnc wyslysscla. Nng. :861. C. M)
.jeoi inroqué Zlie Sronosidsa peuňxmc Uno
jlmtšlujjae:jolje núd exauoée. lxo 28. 0ocod“.

1859. .je 5.

(thwala jscm sw. Genowefu w čaď požárU a
wyslyssela Unn!.ǧ

Ziž jsem ri milý čtenňli častokrňte sw. Gea
nowch jmenowal a túžck se sUad, kdo ta:o fwěa
ticc byla. Ncbudc od mtsta, poďňmuli zde krňtkb
žiwotopiď jcjt.
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Sw. Gerwefa narodila se r. 422 w Ncma
terrc nrdaleko Baklšr. Bnlcxt afi 7lrtň, kd!ň sw.
German, biskUp Nuš:rrrský a sw. Lupuš, biskup
Troyešsskb, konajlcc cestu do Nnglicka do Ncm:
trrn; přijeli. Mezi množstwlm lidu, jcnž zdc
Ua swaté ďiskUpy čekal, aby od Uich sw. požeu
hnúnl obdržek, nachň;clu sei Genowcfa ď rodiči
swbmi. Smd German powolal jtk sobč a pkrd:
powéděl z wnuknntt Božtho rodičům iejtm, že
bnde welikoU před Bohem a že přtkladem fwbm
mnobč na cestu ctnosti obrňtt. J tňzal se Gex
nowefy, zdali se chce Ježlsii Kristn zccla wčUowati.
J odpowčdčlu, že si tol;o žúdú, z celého srdrc;
nci to ji zawedl sw.ubiskup do kostela a wložiw
jt rUkU Ua hlawu žebUal ji a modlil sr .Uad Ut.

Zawolaw jt pktfstlho dne opčt fc jt túzal,
zdali jessrč wt, co byla wčera BobU pťisllbila.
AUo, odwětila Gerwpfa a doložila: Donfúm,
žedto také pumoct milofti Božt a wnssich modli:
teb w skutkU wyplnlm. Sw. Germátt pohljedn
nnw .ena zcm spatťil mědčnou mcdalii, UU Utžto
křlž wypodobnčn bol; zdwřhnnw .ji dal ji Gc:
nowcfě ď napomenuttm, aby ji Ua krkn nosila.
Na to doložil tato pamútná skowa: Netrp, aby
krk amb prsty atwč:dzťatem, siťtbrem aneb drahox
kamy ozdobeny byly; Uebot budeš:li milowati
sebe mensst ssperk tohoto fwěta, ztratlš korunn
slúwy Uebcské e

Nedlouho po oďjezdu těchto don fw biu
skupů ssla matka Genowesina do kostela a pkix
kúzala dccrUssce, aby zňsiala doma. Zbožnú Ger
lwwcfa byla by o Ut také rúda ssld, žúdala j( tedy
o dowolcni; ale!j matka se nad ažčadosiltoU roz:
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borlila a dala dceři poltček. Matka nemťla tUu
sstm důlcžité pťlčiny, za kteroU dceki swé nawssttu
weni chrúmU šakazowala; proto ji Bůb ihned
potrestal; ztrcxtila totiž zrak a zňstala slepou
storo po dwě leta. Upamatowawsii se na pťcdn
powčď sw. Germcma a pobmxta bwasi lttostt,
kúzala matka Genowefě, aby přinesla ze stUdnč
wody a aby jt požehnala sw. kktžem. Když se to
bwlo stnlo, Umyla si matka swěcenou wodou oči,
a opčt prohlčdm:la.

Po smrti swých rodičů odcbrxala sc Geno:
wefa do Pakt„ke,pťijala z rnky tamčjsslho bifkupa
kebolnoU ronskU a wedla welmipřtsnb w praw:
dč swatý žiwot. Od putnúctébo rokU wčkU
swébo Tjtdeiwalcx jenom dwakrútemxza týden. w Uea
děli a we čtwrtek; jtdlem jejtm bylchlčb, boby,
wakenč zele.niny, a jediUým núpojrm jt byla exu
woda. Tak přtsnťj žiwot wedla až do Ž0tékjo
rokU stúřl swétxo, kdež nad přlkaz bisknpa itrochu
mléka a ryb jtdúwnla, aby pťtliš tUhým postem
neusskodila zdrawt swémU. W modlitbě bhwala
takoon exhorlixwostta wroUcUostt naplUěna, žr
mtsio, kde klečtwaln„ býwalo hojnbmi slzami
smúčeno. x

Slowo fw. aposstola Pawla: „Wssickni, kdo
chtčjt pobožně žiwu bbti w Kristu Ježtssi, pro:
úxwenstwt utrpěti bUdoU“ (2. Tim. 3, 12),d mělo.
sr i na sw. Genowesč wyplniti. Mnozt měli
jcjt pobožnost.zaaxpokrytstwt a za powčru a proo
náslrdowali ji wsselijakým spůsobem. Genowefa
sr ale za Uepkňtelh aprotiwntky swé modllwuln.

Když byk Nttila, krúk ďiwokých Hltnůwx,s
kterb súm sebe „metlou Boži“ nazýwal. již mnohč
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núrody sobť podmanil, túhl B wrlikhm wojskenl
k Paťtži. Obdwatclé toboto mčsta, jsoUce stra:
chem a brůzou mplnčni, chtčli již z mčsta Utéci;
Genowefa alc je Uapomtnala„ aby se modlitbon,
postem a prawtgm pokúnlm š Bohem smtřili, a
pťcdpowčděla, že Nttila městu neUbllžt. Mno;t
ji wphlňsili za klamawou prorokyni, a hle! pťed:
powčď jejt se wyplnila. Bowěst o fwatosti žiu
wota této panny sc tak daleko rozsstkilU, še i sw.
Simeon Styliteš (na sloUpUčili sloUpntk), chž
tehdúž wr wzdúlené Nsii žil, jejtm lnodlitbňm
fe odporoučel Tato sw. panna Gcnowesa, kterň
od Boha mUohhmi zúzraky jat za žiwa tak i po
smrti oslawcna byla, zcmřela na začňtku ssestčbo
siolett. nuu

Mohl bych tě milý čtenúki zde ponaučiti,
jalxi ty dle pktkladU sw. Grnowefy w modlitbť
a w zachowúwúnt postu hquiwým býti, jak ity
pro spmwedlnost rúd protiwenstwt trpčti a za
Uepťútely swé se modlitix múš; mobl bych 1i zde
jcsstš jinú dobrň ponaučent dúti, ale zanechúm
tobo, jrsstox ti jesstč mnobé zajtmawč wčci wyu
prawowati mtnim. Slowútnh spisowatcl Nlban
Stolz přirownúwú se ku zlatntkU, poněwadž w
lrgcndč swé žiwotyx swatl;ch a swčtic Božsch, kteťt
jako zlato pkcd ntm leželi,xkarňsný wčnec spletl.e)
Júxse zase podobúm kejkltťowi, který Uemaje stúrtt
na jedUom mtstč dncha čtenúťů sozličnhmi wťcmř
zaneprúzdňujr. TU xjej powžbuzuji, tam wyuq
čuji jinde. zase obweseluji. Jtstý zbožnlz rolntk

e) chcnde odcr der christlicheSrer immel don Nlban Scolz
S 2o9 Z loboto wýbornčho a jsem pťi tomto crstox
pisU nmodé mdsslennj použil
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který „Cestn do swaté zemč“ četl, prawil, že
jsem čtwrrúkem a že rúd ssprbmy dělúm. Jsemt
wždy pťi dobrém rozmaru a hledtm takée pťi
Uěm čteUúťe žachowati. Ncmúm rúd smUtUeb
xnlhawý den, pončwadž deU takowb podobú se
člowčku, krrrb zkormoucenč do fwěta hlrdt; jessto
súm rúd wesel jsem, miluji také lidi weseléxxmyfli,
chž se podobcajt dmx jafnémU. Nechme wssak toho
rozjtmúnt o mlhawém a jasUém dlm. o weseléa zkor:
monceUé mysli, a podtwcjmr se do chrúmU sw.
Štčpúna Ua kopci (Bšinc ř)ciotmč ůu mcmt).

Chrúm teUto stojt nedalekoPantheomr a jest
kostelem farntm.a Když se zúzraky Ua orodowúUt
sw. Genowefy bdly množily, chlěli mUozt obyc
watclč Paťtže pťebýwati bltže jejtho hrobu. ZU
toU přtčinon si tam stnwčli domy a tak powstal
časem Uowb dtl nxěsta,l we kterém později i zwlúa
sstnt, sw. Štčpúnn zaswčccUb chrúm wystaweU
byl. Prawt sr o Uťm, že jrst jeďeUz Uejsiarsstch
chrúmů. w Paťtži. uMú txki lodt a x22 sloupů.
Nčkolxik kroků od jeho pdortúlU zawxraždil r. 1857
Uesstastnb7ďršer (wysl. Weržé) arcibiskupa Siu
boma, kteréhg jsem w témž roku we Wtdnř w
chrúmčxxfweStčpúm u jrdnoho pobočntho olšúťc
mssi swatoU sloUžiti widčl. J chrúm sw. Stča
púna w Baktži chowá w sobě ostntky sw. Ge!wu
wesy a bbwú od zbožUbch wťřtctch často nawsstšu
wowún. Že i zde Ua orodowúnt tčto swatč
pamm mnohú modlitba wyslysselms byla, doťau
znjl četUč wotiwnť tabUlky na stčuňch; Ua jednč
z Uich stojtepozlacenými literami Uapsúno:

,Ž ďninde enerišw rďoonnňišgn.noe
étornoljď ckunča Uruislš čmrj?:re po.ur Uno
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šršoe obtďnuš áUnďwa poďitioU člšďššpšréo
21. 5uin 1859. .1. 3. šc M. sz

(Wččnč dlky sw. Genowesé od celč rodiny
za obdrženou milost w zoufanliwém postawent).

Na jiné tabUlce čteme:
T!Ui dšguooUp ZGusierdzUšrďé dišn ůoš

18rmč:8! Rňi prié čuseotť)j7me šuiď wďišnéo
ot j)iou m!ď dčnjš št e.xďUoŠš. j.ee 1e x)ňnr.
1860 bl. M. M. l).

(MUodo jscm trpčla a mnoho slzi wylila.
Modlila jsem se š důwčrou a š odewzdúntm a
Bůh mne požthala wyslyssel.l. ledna 1860).

W tomto chrúmč jsou pochowáUi slowútnt
mužowé, z Uichžto aspoň Uňsledetct uwésti mta
nlm: Zjnďiuš ť)ďšqušjš (ňx19. Nng 1662),
fpisowatel dtla: jůéčď obretišnnšď (kťeskaUskč
mysslenky); Tuďtčwd jo BOoUr, wixborns;maltk;
Nntonln 1o Mgirro, slowútný ťečntk; Jan Rm
cine, búsUsk; Pctr Betitžd létak a búsntk; Josef
PittoU Tournefolt, lékať a slowútnh bililmtk
(Botaniker).

Nrdaleko chrúmU Bantheonu a chrúmU fw.
ŠtěpúUa stojt SorboUna (jU Zordonxw), wyfolč
to sfkoly Paťtžské (Uniwersita). Zakladatelem
SorboUUy byl r. 1252 jisiťp Robert Sorbon,
od kteréhož i jmeno swč obdržely. Brawt se, žc
mnž tento celé swé jménl obťtowal Ua založent
těchto wysokých sstol, které od sw. Ludwtka, krúle
sraUcouzskčbo a pozďěji od rardiUúla Richclieua
(wysl. Risseliea) sstěďťe Uadúny byly. Latinský
Uňpiš prawt,že nynčjssthdowa Sorbonnd a naa
chúzrjtct se pťi Ut chrúm od téhož kardinúla wyu
staweny byly r. 1642.
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Wdfokč sskoly Sorbon,ské slylmly ;a staror
dúwna a slyUoU podneš welikoU flúon. Mnoho
žnamenitých Učenců obdrželo již na Uich wzdělňnt
swojc. R. 1644 byl na Uich jmenowún mistrcm
swobodných Umčnt a mUdrctwt (nxš,itwešďačuetš)
swrchU zmtnkný Nrmand Boutbillier Rancé, zau
kladatel ťúdU Trappistůw, jcnž se 165:1 doktou
rcm w bohoslowt sial. Slyssme co se mU pťi
jcho zkoUsskčxchpťihodilo. eren z profeforůw
mUčil jej zbytečně mnohými otúzkami. Rancě
se hújil a čiUčUš mU númitky wywraccl. Když
teUto boj již dloUho trwnl, powstal pkttonmý
wěwoda z Montbazomc, mtstodršitcl w Pařtži a
pťttel rodiny RaUcéowy, an těmito Učenými bňda
kami již UUUweUbyl, a prawil k Rancéowi:
U()omm Wrdaďoď rcxrdiZlw ňimiooď Ultrg“
(š hasstektcimi UebojUj dňle slowy; při com dra
šel hůl swoji w rucc, a zdúlo se„ jakoby k Učmu
ďyl chtčť ktci: TU múš hůl, wypraskej mu. duu

Nedaleko SorbonUy stojt krňsnť; a wcliký
palúc LUč:embUrský, w Učmž sc Uachúzt wclmi
bohatň obrazňma (Bildergallertc). chen z neja
wbbornčjsstchobrazů, jež tam widčti, pťedstaije
Ukrntntka krwožtžniwého Robcspiera (xř28. JUlia
1791), an prňwě mUžům a ženúm ortel smrti
oblassuje; obraz, ten malowún jest od Můllera.
Welkú a krúsUň jest pťi tom palňci zahrada
wrťejnú, do nlžto kčxšděmnwstoupiti wolno. Do
zabrady tčto chodtwal jsem častoťrňte, když, djsexm
za časU swébo drubébo pobytlx w Paktži r. l887
nedalcko Ut w hospodť pant Sanglierowéx pťre
bbwal. chdúž jsrm také častokrúte chodil do
chrúmu sw. Sulpicia (Bšintošújpioš). (l



253

Tento chrúm, jenž na dosti welikém núměstt
stojt, mú dwš wěže a pťedslň ďe sloupy. Na
jebo mtstš stúwala za starých časň malú kapla,
whstawenú pro služebntky opatstwt sw. Germana
(Zginto(šršrmčm 1188 prš); Uynějsst chrňm sw.
SUlpicia pochúzt z r. 1655. Nuchúzejtct se při
Uťm fara jest jedna z Urjwčtsstch w Paťtži, Uea
bot čttň pťeš 40,000 dUssi; k wedenl sprňwy
duchownt Uftanower jest pki Ul 17 knězů.xe)
Cbrúnl mú tťi lodt a po straUúch mnobo kapel.
Prawexw mi bylo, že w tomto chrúmť konúwajt
fe slUžby Božl š welikon pobožnostt, (le Zšrrioe
ďxežsdfgjt wac: dečuxooUp ckoáčňom:ion), což
jsem také w skUtkU Ualezl. Dbcowal jfem w něm
hlawltlm slUžbúm Božtm t. j. flawnč mssi fwatě,
pťi které Uejerm kněžt nýbrž i wěťtct pťtklada
nou pobožnost jewiliu Welmi mUozt z lidU wě:
ťtctho pťijtmaliUejfwětčjsst swútost oltúťni, a byli
to lidé z wktsst čústi z wyšsstch stawů. Widěl
jsem také dloubč ťady chlapcůw a dťwčat wede:
Uých sskolUtmi bratry (kr?:ršď ckšoolš) a wychoa
watelkyUěmi do chrúmU toboto kU slyssent msie
swaté. W Bařlži bbwaji fskolnt děti w každh
den nedčlnt a swútečnt od Učitclůw a Učitelkyň
do kostela woděny, což se bobUžel w mčstech jiu
Ubch zcmt obyčerě ncstúwú. MUozl rodičowé
a Učitclowč dbaji múlo o to, zdaelř dttě jejich
již w Ulladosti swé kťeskanskčmUžiwotu pkiwykň
a slUžby Božt nawsstěwxlje. Ne Undarmo prawil
Božský Spasitcl: „Nechte maličkých pťijtti ke

e) Jjou sary w Baťtži, které čitajl ai pťeo50,000 dussl; sara
Zuiutckiero áo Uontmartre má pťco 55„090 dusstl
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mnč“, a Bůb pkikú;al andělům swčpm, aby jich
ostřthali na cestúch jejich. Dltč Uúbožnč we
chrúmč sr modltci, jak pobnntliwý to pohlrd!
Jakú to radost pro ondělc strúžcc! Bbzwlússtnč
wr chrúmč andčl

W srdce dttka mladé
Boklad B ncbe klade,
Dussi medem kojl,
Hod jt Božt strojt.

Když se dltč modlt
W slasii pťi Uěm prodlt,
Wssak když k zlémU cllt,
Nndel hokcc kwtlt. (Snssil).

Seminúť fw. SUlpicia (Zomjngjro ňe 8.
BUlpicre) jcst budowa núramnč welikú; byl zan
ložen za účelem wychowúwňnl a wyučowňnt mlaa
dých kněžt, kteřt amisionúti bbti chtčjt, od wp. saa
rúkc Brentowillierš:a (xjx1676). Srminúť tenlo
Utň minw pťedstaweně eu osm prosesorů wyuo
čnjlcleb dogmatice, moralce, ptsmU swatému a
jinl;m bol;ofloweckým pťcdmetům. Mnoho horu
liwých misioUúťůw nacházl sr wr wsscch dllech
fwěta, obzwlússtnč alc w Asii a w Nfrire, kteťl
w tomto ústawu wzdčlúni byli. .skromě tohoto
seminúťc mú Poťtž sskolu wyšsslho ctrkewnlbo
Učcnt (čdoojč:ůďď jxčmtčď štUůďZ šoojéďjnďřiqx:eu)
pťi ktcré sc mimo pťcdstaweně nuchúzi 15 Učie
tclůw. Scminúť pncholecký ůč: Uorw áňmš
áeo ()řmmpď (Matky Božt na poli) mú dwa
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pťedstawené a 16 profesorň; pacholecký seminňť
ůo Zuiucodťioojneďúu (dexůouuet: (sw. Mi:
kulússc U dwekejt) 2 pkedstawcnč a 3 prosesory.

1

)()(MUUz

Mwadla Zwati ()bgposlš expiuwiro (ůapla
smťťcňl).ert Bwalda xxss a emaric Zntniu
mtty (Zmoamtty) Edramysm Magdalmy a sw
Uocha(8muro Maňeloinď U 8 Koolx) Žbdš
ř)ppéď a hlUchonťmt éúčlťuni a slnwnň msst sw
1oue7ro. Zgint xšormgin 1ešuxďrrojo. ťau

e“ 1aiď rldcyseuň. s ex

Nad branoU súlu ranhojičskč sskoly w Pae
ťlži nachúzt se núpiď:

Žů oaeůeďdouúnum ťuxjďaaMpbicana
ťmtodčws:.

Ut lonšum ůiďqeaut Yrere„ Uoot:čgpucďnp

t. .jstarú ďiwadla (okroUblice)byla otewťena
k tomU. aby ulidé w Uich ;abtjeni byli; nassrxale
diwadla sloUžt k tomU, aby se w nich lidč Učili
dloubo žtti. Smysl xtoboto UúpisU potahujc se
owssem na lařleerte!,ukteťt w nadqmlněném sňlU rúňy
a bolrsti lidské bojtwaji, awssak znňme jinúedi:
wadla, we ktrrých dusse lidskě raněny bbwajt;
jsoU to takowň diwadla, we ltcrých se prowoznjt:o
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bry wlrU a UUenwopočestUostlpuň:kopúwajtclel xTau
kowé diwadlo mú bohUžel Uhdějsstoho časU xkašdé
welikč mčsto. J Paklž mú welikň a krňsná dřal
wadla k. p. Pbšgnš l)xrjqUe, 0pšrg c:omiquk:
a jinú. Mohl bych také o Uich slowo promlua
witi, chci ale mtsto toho laskawé čteUúťe o ji:
Uými herci seznúmiti, kteťt žijscc w Paktži mča
sto toto čind swt;mi oslawili; Urbot sc domnlwúm,
že čteltč:kowé moji čttúwajt raději o swatbch
Ucžli o diwadlech

Mú se za to že prwnlm biskUpem w Pau
klži ďyl sw Diwiš ťterh tam 8 knězemNusil:
krm a jahnem EleUthcpiem wlrU ťťcskanskop ký al
a r 272 (aneb jak jiUt za to majť okolorou
286) q,mqčqx byl j !„

xWe ďwrchu popsaněm chrňmč sw Betra
a Pawla, ktert; Unnt sluje chrúmem sw Genox
wesy aneb PaUtheoUcm, pochowúnn bdla na začútkU
6. stolett sw. Klotilda, manželka krňle,.Klodwiku l.,
o jebož obrúcrnt Ua kťeskanskoU wtrU welikť zúo

sluhy sobč ztskala Krúl čeU jsa jesitě pohanem
wedl wojml š Nlemaný; i wzýwal Boba kken
skanůw o pomor a UčiUil pťi tom slib, žc se
stane kkeskaUém,zwttězlli Uad swťjmi Uepťútely
DosňhnUw pak konečně wltčzstwt byl Klodwtk
r. 496 w Remcssi od swd bistupa Remigia poe
kkcstčn a stal se prwntm tťestanským krúlem
Francie. Byla to zajisté modlitba swaté Kloa
tildy„ kterň králi Klodwtkowi a fraUcouzsté zemi
od Boha tuto wclkoU milost wUprosila; Uebot
poswěcen jcst mUž newčťtct skrzc ženU wěktct
(1 Kor 6,.14)
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Co biskup w Baťtži slynUl mezi jinbmi
také sw German, kterékjo FrancoUzowé Bgiuto
GGrmgiu (wysl Sén Žermén) Uazbwajt Nau
rodiw se r 196 w okolt AUtUnstém byl co
dttě častokrňte we welkém Uebezpečcnstwt žiwota.
Bůh ale, ktcrý ho kU welikbm a szesseme
wčcem Ustanowil, zachowal jej pokaždé zňzračnťxm
spůsobem. Bohabojnb knčz jmenem Skapilio
Ujal se mladčbo Germana, wyučil bo we wěr
dňch a we ctnostech a položil tak zňklad k jeho
bndoUct fwatosti. Nemtntmdzde,podati obsstrnh
žiwotopio tohoto swčtcc; chci jenostyprawowali,
že sw. German staw se r. 527 jahnem a rokU
530 knězcm, r. 555 zaxubiskupa w Baktži wyu
wolen bhl. Bisknp tento bbwal w modlitbk a
we čtent ptsma sw. welmi borliwý, a wcdl žio
wot nad mtrU přtsnh Slowa Bňna Ježtsse:
„skdo z wúď jest chwčtsstm ebndiž slUboU ostale.
lltch“ bhla hcslem jeho; blawnt ctUosttjcho byla
trdh pokora. Učenost a pobožnosi kUčzů ležela ml
pťedewsstm Ua srdci; ncbot ťtkňwal: „Jestližexsůl
zmaťcUabude, člm bUdesoleno ?“ (Math. 5, 13):
Každodmnč mtwal chudé U stolc:dswého a zal:ožil
nmobo člússterů a chrňmň. Zúčastnil. sr mrwu
bých snčmů úrkewnich; maje pťř takowbch pktjs
ležitostech jméno swé podepsati, ncpqdpisowalee
z weliké pokory jinak Ucž: „German, hktssntk a
wc jmenu Jcžtsse Kristu biskUp x,ctrkwl!Baťsžské,
ač důstoonsti tč hodeU nent.“ CiUil mnoho zňe
zraků a wčdčl dcn fmrti swé napťed. Qnemocnťw
r. 576 dal Uťťolik dnt pťed swbm úmrttm ua
lůžko swé Uapsati tato slowa: „Dne 28. kwťtna“
a w skutku dne toho swatý žiwot swůj dokonččl.

17
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Na začútkU scdmého stolett (601u625)
zemkel w Baťtži sw. biskUp Cerauniuš (Ccran
Uua), ktr:ého FrancoUzowé Bginte()éro.u Uazýu
wajt. Byl to mUž wclmi pobožný a obzwlússtnč
w plněnt lúsky lu bltžntmu wclmi borliwý.

R. 631 byla sw. NUrea abatissl klůsstcra
sw. Marciala w Paťtži. Wypraijc se, že swěu
ticc tnto bywssi pťcš 30 let pkedstawcnoU, obr
držela od sw. Eligia, biskUpa Noyonského Uapoa
menutt, aby sc ď klňsitcrntmi spolUscstrami swými
pťiprawila ku smrti.u Skntečnč zemťela morm
dnc 1. oktob. r. 666x a zňrowcň 8 nl zemťclo
i 160 keholnic.

Na wysokých sikolúch Baktžských wyUčowal
slowútný Nlcšander ď pkljmtm Halesiuo aneb
Nlensiď. Pochňzet z Halch w BnglickU, a stUo
dowaw dťtwexw Dšfortť odrbral sc do Baktže,
kdcž sc stal Učitclcm; žúky jcho tU dyli takč sw.
Tomňk Nkwinský a sw. Bonawcnmra. Nlcšam
der byl mUž ncjenom naď mtrU Učcný nýdrž
i wclmř Uňbožnl;; PaUnU Marii ctil o welikoU
wroucnostt a Učinil slid, žc wyplnt každou probe,
ktcrú Um wc jmmn P. Maric pťcdncssma bnde.
chnobo dnc pťisscl k němU bratt z ťňdu sw.
Frantifska majc na zňdcch pytcl a žebrajc pro
klússtcr swůj. J oslowil Nlcč:andra takto: „Ctiu
hodUý Učitcli (wgšioter), již jstc dosti dlouho
sloUžil swťtU, a Uňi kúd Uemú jesstč žúdnčbo maa
gistra; prostm wúš, abyste z lúsky k Bohn a jcho
panenstč matcc Marii a takč pro spascnt dUssc
swč do nasicho ťňdu wstoUpil.“ Slowútný Uče:
nec Nlcč:ander stňl chwtli zamysslcn a pak odpou
wčdťl: Bratťc! pťijdn a Učintm co odc mne
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žňdňš. Blečander opUstil w skutku swět a stal
se mnichem kúdU sw. Frantisska. Co nowic cltil
wcliké pokussent, a chtěl již ťád tento opět oon
stiti. TU se mU zjewil we snách sw. Frantissck
nesoUct weliký a těžkb kťtž na wysokou boru.
Mepander chtčl mU pomoci, čehož alc sw. Franu
tissek dopUstiti Ucchtčl ťka: Qdejdi ničcnmtkU,
ncmůžeioli Učsti lehkb kťtž ze sUkUa (t. j. odťw
ťebolnt), jak byď mohl tčžký dťewěný křlž Unésti?
Nleč:ander pochopil smysl slow tčchto a zůstal
mnichem. Pro jeho welikoU Učerst, 8 jakoužto
wssccko8 takoon důkladnostt dokazowal, žc mU
nižňdnb odolati nemohl, nazbwali ho: „Učitelcm
Ucwýwratitclnbm a pramcnem žiwota (ůooror
jneňegšo.důjo et fonu 7itao). SwatémU muži
tomUto stal fc pťi mssi fw. zňzrak;“ poswťccnú
bostic totiž počala krwúceti. Broskoumaw Událost
tuto wťdcckh, žúdal wfsim prňwem, aby hostie ta
již od žňdUkhopťijtmůna nebyla, poněwadž Bůh
takowhm neobyčejnbm zjcwentm chcc Uťco jiného
nežli obyčejným pťijtmúntm nejswětějsst Swňtou
sti oltňťnt. Q w skUtkUlthby chléb a wtno
w nejswětčjsst Swútosti wždy se Ukúzald, čtm w
prawdč jsoU te j. tčlcm a krwt Ježtssc Krista,
pťestala by Swúřosi tato býti tajcmstwlm wtry.
Co smyslh pochopiti lze, neUt wlcc tajčmstwtm;
ale blahoslaweni jsoU, kteťt ncwidčli a pťedcc
Uwěťili. Nleč:ander z HalesU zemťcl dnc 20.
thobra 1245 a pochowún byl w chrúmč ťňdU
fwého w Paťtži.

R. 1260 zemťel w Baťtži bohabojUý Wiu
lém z Melnna slowútný Učitel na tamějsstch wyeZ
sokých sskolách a kněz ťckou frantisskánskčho. Učenb

17e
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mUž tento dokončil k žúdosti papeže Nlešandra
MA. ono weliké bohoslowecké dtlo, kterč swrchU
zmlnčnb Nleč:under Haleskťj smrtt pkekwapen doa
končiti již nemobl. Když Wilém jednoho dne
w Bnktži kúzal, najedUou oněmčl; pťissed opťt
k sobť rozloUčilse ďe swbmi posluchnči a zemťel
blahoslawenoU sm:tt na kazatelnici.

thnili jsme fe swrchUo chrňmě sw. SUlo
picia w Baťtži. Pťi nčm ubyl w 17. stolett faa
rúťcm Jan JakUb Qlier, mUž to w prawdč
swatb. Narodiw se. r. 1608 w Paktži stal se
později knězem a byl dobchm pťttclem sw. Wino
cencia z mely. Kardinňl RichclirU é(wyslow
Risielié) podúwal mU biskxšpstwtChalonské (0!wo
1ouoďu:xodlane whsl. Salonosir:Mam), které
ale Qlicrz weliké pokory pťijmontř nechtčl; ran
dťji pťijal faru sw: SUlpicia xrw Pakčži, kterň
byla tehdňž takokkustťedisskčmerěry a nemraw:
nosti celěbo města. Horliwh kněz jSer Uwedl
ji brzo wxpoťňdek, že wzornt sskoloU Paťtžc se
stala. Na jebo pkičinknt složilo Učlolik sslcchu
ticůw na slawnost swatodUssnt wekejnčrwe chrúu
mU slib, že nikobod k soUboji (Dnell) wyzhwati
lmi wyzwúnix bywsse potbkati se UebuďoU.e) Fau
rúť Jcm uchlUbsiDlier založil w Paťtži a také
w jinhch diocésúch scminúťc t. j ústawy k wyo
chowúwňnt a wzdťlúwúnt mladhch kňkzů a wyu
stawčl Uynkjsst chrúm fw. SUlpicia; poslal také
mladé kněze co misionňkc až do MontrealU w

e) Za časU krúle Jřndkicha M. bdlo we FraUciř potýkáUl se
dwou w takowe oblibč, že w dobč 17818 rolů nejméUk
7w8000 sslrchticůw w souboji o žiwot pťisslou (Wiz Bech
dco h. Bencenz don PaUl dou Abbe Qrsini. S. 75)u
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sewernt Americe. Qlier zemkel w powčsti fwětce
dne 12. aprilu 16.57. uo

R. 1270 zemťcl w Paktži kněz Frcxntišé
kún RadUlf Ebisach, rozenl; Nngličan a Učitel
na wysokbch sskolúch Paktžskbch. Do ťúdU ťec
bolnébo bdl prb powolún Uadobyčejnbm způsoa
bem. Wypraije se totiž, že fe mU zjewil we
snúch ďúbel a brozil mU, žc jej oslrpt. To prh
se stalo po tťikrúte; RadUlf prb po každe odu
powěděl: Nikoli, ty mne Ucosleplš, jň oslepsm
tebel W deU núslednb obdržel RadUlf list od
krúlr lcmglitkébo, we kterém mU teUto biskUpstwt
podúwal. Spomemlw si na ono widčnt zwolal:
Tedd časnbm „lcskcmla ctt chceš mne satanňssi
oflepitixe? Cbci chhtrost twou zkaziti a wssecken
pozemský prach še sebe š tťústi. Na to wstonpil
Radnlf do ťúdU fw chntisska a wcdl w něm
wclmi sw žiwot xuux š e

R 1285 zcmťel w Bakiži wčrnh stha
Púně Julian š přtjmtm „zc Š pbra“ (Spira,
Spcyer) ancb také „Nčmec“ zwanb. Drubdh
bbwal kapelntm mistsem na krúlowském dwoťe,
a jsa borliwbm ctitclem sw. Frantisska eNsiskěbo
a sw. Nntontna PadUanskébo, wstoupil z lúsky
k nim do kúdu jejich.

ZnameUitbm údem tthož ťúdu byl MikUlúš
pkljmtm .ež Lyry,“ ktcrl; dUe 23. Oktobra 1349
w Baťtži zcmťel. Pochúzel z rodinh židowské
a daw.sr w 35. rokU wěkn swého pokťcstiti, stal
se Frantisskúnem. Bobabojnh mUž tcnto scpsal
mnoho wbkladů (komcntúků) knčb starého i nol
wébo šňtona; Učenost a zbčblost jcbo obzwlússlně
w ťeči bebrejské byla tak welilú, že kolowalo
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o Učm pktslowt: Bi jxžsrn Uon lžxmoďet, tocm
mUuůuo ďuůšššec t j podlc smyslU: Swět
by fe byl mnobo napotil nrž by byl wsseckowy
nalrzl, co Mikulúš z Lyry w knibúch swhch
se al.

pf Blahoslawmň pamxa Nletha o pťljmtm
Burgotta wstoUpila w Baktži do tkettho ťňdU
sw. Frantisska a žila po 46 let eo poustrwnice
w cele na hkbitowč fw. JnnoccUcia. Bro swůj
welmi přlsUl; a swatý žiwot, byla i od krňle
ctěna a zemkcla dUc 29. quia 1466. Podoťmý
žiwot wcbla také pmma anežka j)urooťúor (wyo
slow Dirossié), jedinú to dcera bobatého kupce
w Paťtži, kdr fe r 1383 narodilad Nebyla
jesstě 18letň, když opustiwssi swkt ponsteinet
se stala Wystawčla sobč celU ú chrůňtn sw.
QpportUna we kterč swatť žita a kdež we stňkt
témčk sta let žiwot swůj r. 1482 swatč skončila.

R. 1611:„zémkcl w Baťlži ctiýodný Beneu
lliktp kněz kňduř kapnctnůw. Byl rozmý Llngli:
čan z hrabktstwt Eosešského a pochúzel ze sslechc
tického rodU: Qdkekmxwe sefikactťsixwt eodebral se
r. 1586 ďo Baťiže ll wstoupil tum do ťúdn
kůpncinského, w Učmžuú wcliké pokoke, chUďobč
a poslnssnosti až do konce swého žiwota setrwal.

W Paťsži zemťela r.l 164l:lžebohnbojnň
wdowa ?ltlnclu„ckdhralučn.ka z Beaumodtu, klcrň po
fmrti swého nmrlžela wstoupilaxdd klňsirermsw:
Nlžbčtyju w Uťmžtaxžilúotdw prawďč swath mďla.

Uwedl jsm tl: milýečtenňťi apťe„šejdcu!řsopět
nčkolikoswčtrů axllswčtčc, jcnž opowrbňl:wsie swča
tem ax marnostmi jeho jedinťxsspúsmdůsit swých
se starali. Swatt tito džili ldr“mlkém emťstč
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Bakiži, kdc nmohčmU pokussent, protiwenstwt lja
pronúsledowúllt wystawcni bylř. Mohl bych ti
zde dňti napomcUUtt, abyď i ty swětem opowru
hnul a pťedc wsstm o spasent dnssc swč se staral,
pončwadž ti to nic Uespomůžc, kdybyď i celý
swět ztskal, pťi tom alc na swé nesmrtedlné
dussi sskodU trpěl; než opominU toho a bUdU ti
radčji o Paktži dúlc wyprawowati.

Nawssttwil jsme chrúm obgpejlo expjuo
coiro (wysle ssapel cť:piatoar) zwaný. Cbrúm
tento ležt w Uliei sloUpowé (on ňo 1earoaňo
wysl. ri de larkad). Jestil to wlastnč dosti weo
likň. kapla, kterú wystawcna byla na pamňtkn
UkrUtnčbo Usmrcmt urkx:ňleLwatka xsil. a jcbo
choti k:úlowny Maric Bntoinetty. Nňpiď nad
kaplon sc nachňzejict:znt takto: leo roi Doxúo
xfllj. a ejewé oo.moUUmem pour oonn
šúorer 18 1iem7oů 1oo ůépouilleď mortšl!oď
ňu roi Txouio xjsil. qt ůo 1U wine Unrio
Žmojnetre twmkerššo 18 21. Aamxjor1825
ůanďe lu Zoťnútnrď .wsňjo ůo Bňjntal)oUio
ont lepouéeš penckšnt 21 Unš. 11 U. édčd.oo
clwsš 1u. ůou:ič!mo :nnuék: ůu érešne šoi
Gťudrju x. Um ůoešrůoe 1826, t. j krúl
LudwtkAM: dal wystnwčtipomntk tcnto, aby
poswčtil mtsto, kdc odpočtwalyu po 21. lct smto
Ulné ostatky !rálear andwřka 3.71. a ťcúlowny
Maric AUtinrtty,š ttcré jtúleéu21. lc!ma 1825
do k:úlowské krypty ,n lsw. Diwissc :.pkencsscny
byly. StaweUt pomntkU !tohoto bylo jtmkončxelw
we drnbém. rokn trúlowňnt .skarla 10tčhox tokU
miloski 1826. s:Pťed !aplou nachúzt sc hťbťtow,
ktcrý šc zlochntm swým zahradk se ppdobň.
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Na bťbitowě tom odpočtwajt kosti UesstastUhch,
jenž w čaš rčwolnce newimlě usmrceni bylid
Jeali každý hťbitow mtstem hrňzyplnbm, jest jtm
ttm wtce hťbitow zmtnčlch; nebot tU odpočtwajt
lidé, ktcťl, pončwadž Bobn a Uúboženstwt a krúli
wěrnými zůstali, od krwožlzniwhch rewolUcionňťů
a Ueznabohů erinuě ke smrti odsouzeni byli.
W kaple widéti Ua prawo z btlého mramoru
zhotowerU sochu UesskastUébokrúlc Lwatka )(N.;
jest krúlxna Ut pťedstawen, alt klečt; altdčl mu
Ukazujc k nebi, jakoby ho tčssiti chtěl. Na lewo
widčti fochU krúlowny Maric Llntoineňy, a U nt
postawn š křižem. Jestit to obraz pťedstaijtct
Uúboženstwt, we ťterčm nesstastnú krúlowna we
swbch posledntch hodinůch útčchU a siln l;ledala.
B poslcdntch bodinúch Uesstastnébo krúle Ludwtka
wypraijc se jak Uúsledujc: Ncwinně l smrti
xodsonzmý krňl wstal rúno dnc 21. ledna 1793
o pčti hodinňch a pťijc:lu nrjswětějsst Swútost
oltňťnk. Qkolo 9. hoďiny pťisscl starosta (mnire)
Scnlterrel š několika mčsskarw a četntky pro něho.
Ktúlx wstonpil do wozU a ď Utxm jcho zpowědl
Utk, anglickh knčz Edgeworth (wysl. Edsswšrt)
a ďwa čctntci. Zdlonba jcl wůz po.nlicich woja
skem a dťly pťeplnkných; krúl odcwzdún do wůlc
Božt Uebyl přtliš zkormoncm. Kďyž. kat a pou
mocnici jeýo Ua stupni krwolcssent krúle byli
pkijali,č aby bo z kabútu swlekli, zachwěl se
Lwatk; ale knkz Edgeworth k Uěmu prawil:
Sylm swatébo Lwalka, wstup ďo nebe! načcž
n:sstastný ckrúl jistým krokem na lessent wstonpil.
Když mU katowé byli ostkihali wlasy a když byli
ruce jcbo dza zňdy swúzali, wystoupřl krúl Ua
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kraj lrsient, dal budebntmu sborU znamcnt k mlc
čent a wolal welikťpm hlasrm lc shromúžděnému
lidU: „Francouzowé, Umtrám bez winU: odpoua
sittm Ucpkátclům swbm a proslm Boha, aby jim
takč odestil.“ Na pktkaz Santerre!a zabťměld
bubny a ble! gilotiltou (stinadlem) Utatň blawa
krúle spadla š lesscnt dolů. Ludwtť byl 38 let
a 5 městců stňr. Jeho manželka krúlowna
Maria Nntoinetta zcmkela podobUým spůsobem
pod gilotinou dne 16. oktob. 1793. Až podUeš
ansstčijt núbožnt Paktžané pilnk kaplu tuto,
ktcrá Ua památku strassliwé událostř té wystawcna
bdla ou

Cbrňm sw Magdaleny (BainterMňáejeio
Uo) majlct tťř búnš podobú se zcwnč šc swbmi
floupy Uemálo diwadlu. Pťi něm nachňzejtct
sc farol čltú pťeš 37,000 dUsst. Farúťrm pki

utomto chrňmu jest wp. Degucrrh, který podúa
wané mn od ctsaťe Napolean TU. biskUpstwt
w ,Marsilii přijmouti Uechtěl. Mimo nčho jcst
pťi faťe té jesstě 10 wikáťů a dcwět jinbch knčzů.
z nichžto dwa, totiš wpp Jelowicki aHnbč pro
duchownt sprňwu Bolňkůw w tomto farntm okresU
bydltctchustanowrni isou (odgršéď áš loaurre
úoď T)olom.jš) Wp farúť spolu i čestnb kae
Uowntk Dechrry byl prb jeden z nejmýbornkju
sstch.kazatclůw w Paťlži. BohUžel byl zbožUý
a borliwý kUťztrnto r. 1871 š arcibiskupcm a
jinými kněžtmi w Paťtži od rewolucionňťů za:
stťelen.

Nawssttwili jflne chrúm sw Rocha (Bninto
ťťoob) pťi Uěmž se Uachúzt 18 kUčžt jejichžto
péči asi 30 000 dUsst swčkeno jest Weliký a
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krůsný chrúm sw. Rocha mň w kaple, chž B.
Marii zaswčccna jest, čtyry whborné obruzy pťcdu
stawnjtct 4 ewangelisty. Sw. MatoUť malowún
jest od Silwestla, sw. Marrk od Werdota, sw.
LUkúš a sw. Jan od Brmcančn. Wýbornč sochy
Půna Jcžlsse a sw. Rocha bylh od slowútného
ťezbňťe NUgUiereša zhotoweny. W 1iUé kaple
tébož chrúmn widěti krúfnb pomUt! proflUlčbo
Učitele hluchončmých knťze Epéea. Na pomntkU
tom Ualrzá se poprsnl obraz zmtnčntbo mnže a
pod Uim wyobrachi jsoU dwa hlnchončmt.“ Nňu
piš na Uťm znt tukto:

Ž Mšbbéee) jšpée.
7iro Uůmoůnmxmjmdiji ďšoerňoti ůo lsť)péeš7
quj teoit oxompjo Bšlrgroriď luUtoď jqui7
oisďš Cršjliše bo(: monUmentUm ňeňjošo
soruut Unno 1804. Uuwď U.nno1712, moro
tqu 1789, t. j. knčzi Epéeowi, muži xpodinu
bodnénm, ktcrý dle pťtkladU Spasitelowa nkmč
činil mlnwiti, wčnowali pomntk tento obywatelé
Gallie (Francie). Narodil “se rokU 1712, zeu
mťel 1789. x “

Ncbude zde snad od mlsta“,jrstliže o dtomto
welikém dobrodinci bluchon,ťmbch Uěkolskr slow
promlthUsc. Karel Michal Epée Uc“čroš:iluserwef
Wersaillch a byl syll stawitelc (úrchitekta). Bdw“
napťed adwokňtem wstoupil později w Troyesu
do stawU kněžstébo a stal se kanowntkem. Bptjkaw
jedUoho dne dwé dwojčat hlUchončmťjch a uo,d;

swěta opUsstčných, byl útrp:žostl ngd žlšmi nňa
moou

e) Titul abbé (abbae, abjǧa: otccj dšwú se wc ranců lUča
llm swťtskýmaneb i alnumůw, kteii se brzo knťjtm siti majxl.
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ramně pohUUt a Umt:til sobč ihned, že se Ubobbch
tčchto dttek ujme a že je dle možnosti wynčowati
bUde. ŠtastUoU UúhodoU dostala se mU do ruky
kniba še sspanělskýmnňpisem: ,.úrtď pnrg oUo
šen?ux ů řw.djme loď mUůcdďee (Uúwod, jak by
bylo lze, nťmé mluwit Učiti). J Uaučil se ťeči
sspanťlské a sestawil sobě abrcedU a núwod k wya
Učowúnt hluchoněnhch. Bdcbraw se do Paktže
pťiwrdl to we wyUčowúnt tomto tak daleko„že
blUchoněmý chowanec Klement de la Bujade lao
tinskon ťeč proUésti a jiný hlUchonémý celé ewano
gcliUm sw. MatoUsse (28 kapitol) odktkati dou
medl.aPůsobentm Cpéeowbm a pkičinčUim jeho Uň:
stupce knčze:Sikarda založcn byl w Paklži na
weťejně útraty ústaw pro blnchoněmč.e) Na
fwrchU zmtnčném pomntku flowútnébo Epéea
widčti také abcc:edn blUchoněmých rozličným smčd
ťowňntm prstůw Uaznačenn.eee)

Bhla prúwč slawnost sw. aposslolůw Petra
a Bawla, když ajsme se Uachňzeli werchrňmě sw.
Rocha, kde prý Uejlepsst kostelnt hndba zawca
ďeUa jest. Byli jsmr pťttomni kúzant a slawUé
mfsi swaté. Bki „Uďpšršeď mšee zptwal sbor

e) Bodobný siskawňackézi jse i w Brnč, jeboš wrlmi zasiwšio
lým ťeditelem jest wp. Frantisick Marssowskň.

ee) Swatú Jdap matka Gotrfrida zuBouillonu, wutho Krále
lťrskanskébo w Jerusalčmč, b lawden lwát k sudkoftrle;
ngchýzcla se talé chudodn i majlcl pťi sobč hluehoe
Ucme dčwčát o, ktcrč bldně odle cno jsouc zunou na ,cclcm
tčlc le tťáslo. Jda wzala děwčatko k lobť a uschowala jr

Fod swým plásstěm, aby se zahřálo. A blel najednou narylo dltč sluchUa ťeki.a wotaln: Matkol Mattol Tato

pribčhla a ponťwadj wss ni toto dltč co od ldnexr.uens?luachončmč znali, zapcl knčz po mssl swalé na dt!ůčinkn U
tcuto zúzral Po doum lunňamuo (Bože chwúltme Tebe).
Sw. hrabčnka Jda zemťcla r. 1113u
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zpčwúkůw š průwodem bomburdolm, a knčz dou
prowúzen jedntm mužem a ministrnntem chodil
po kostclc n kropil lid swěccUoUwodou. Podiwnh
byl oblek mnže tohoto; měl ssiroký klobonk ď bta
lbm prl;mcm, kabút ď čerwenbmi wýložky, lord
a dlouhou bůl, o kteroU pki každém kroku značnč
na dlažbn Udekil. Zpozorowal jsem wc chrúmť
jcsstě nťkolik jiUých UtUžů w podobném oblcku;
mužowé tito jsou k tomu Ustanoweni, aby bdťli
Uad poťňdkem a slusinbm chowňntm, jaléhož pki
slnžbúcb Božtch ssctťiti slusst. Bo „Žďporšoo
nwee konún byl jakýď průwod, pťi nřmž ďe zpto
walo a Ua warhany hrňlo. Napkcd krúčcli dwa
mnži weu swrchn popsaném oděwU, pak dwa
chlapci Uesouct křtž a swtccn ee swětlem, za nimi
12 mladých zpťwúků, troUbič Ua bomburdon, 6
choralistůs ď lcwitů, kUčz w plnwialU průwod
wedoUcl a za ntm opět mnž w Uadzmtněné Unia
formť. Nosič kktže měl Ua sobč plnwial, který,
poněwadž přtliť dloubý byl, za febon wlekl:
mladt zpčwúci mkli čerweUč talňry, btlč albd,
ssiroké čerwenč opúsky (ciUgUla) a na blowúch
čerwenč knloté čepičky. Choralisté o(Umži zpča
wúci) měli čerweně talúry š rochctami. Bluwial
kUčžea dalmariky osmi lewitůw ble čerwenč
a wclmi skwostné.

Po průwodU, který se jenom w lodtch chrúu
mowntch konal, sloužena byla slawmi msie swatú
Hudba, chž se pťint prowozowala, bdla w praa
wdk krásnň Dwa dobťe wycwičené zpěwňcké
sbord, z nichžto jedcn Ua kůrU a drubý w prcš:
byteriu sc nachúzcl, zptwaln brzo stktďowě brzo
společnč e prňwodcm warhan beze wssech jiných



269

bndebntch núftrojůl Msse byla co hUdebnl skladba
we wúžném Učmeckém slobu. Kyrir silo do F,
Gloria do D; pťi slowechUl)omilw l)ouš omo
nipoconga zptwali jerm xdwa zpčwňci „l.eo
šo.toee (ždlonďawč a wúžnč) a stťtdali se pťi
tom welmi krúsně. FUga „c:Um ďunoto ďpio
rjtuee majtcl we ňičtwrtntm taktu co thema
tony:Uuukwď ůoňď šaš ňoď 6Zšiďa
uo byla whborně wypracowúna. Bo každéwčtč
episitoly padl podjahen blasem, jak se to U Uúď
stúwú pťi ewangelin w tyto tony: o o o U o.x
Mezi čtenlm ewaUgclia wystoupil wp. farúť Ua
kazatelUici a znamelmjej se sw. kťtžem. kekl
w ťeči ulc:tinské: lu Uomiuď kčmxiď er
sůji et Zpiritug Zunotj šmďu (we jmenu
Otcc i Synai DUcha swatého). Ql;lúsiw pak
shromúždčnému lidu poťúdek služeb Božtch a
slawnostt, které sc w běhu týhodne konatř
njěly, zaťal kúzati. Qbsah jcho francouzské ťeči
byl w krútkosti tmto: Ježtš Kristuš založil w
clrkwi swé pťimat t. j. ustanowil sw. Petra co
oláwxx a pťedstawenél;o cele ctxrrwed Řčm, kde
sw. Betr stdlo swč založil, byl již za ,čane po:
hanskbch cisařůw prwrňm a nejznamenitťjsstm
městem wc swětě, U jest a zůstane jtm powždye
Etrkew Jcžtssc Krista byla, jaťž to Božský zaa
kladatel jejt fúm pťedpowědťl, wždy wtce aUeb
ménť, w tě anrb onč zemi proUúsledomúna; ale
ketčzowé sw. Betra, katakomby (pobťebnt klenbh),
nesčtslně množstwt sw. mUčentkůw imezi papeži,
Utrpent Uynějsitho sw. otce Bia l)(. n slawné
požebnúnt, ktrré městu a swětU (Urdi št ordi)
dúwú, jsou důkazem, že cirkew Uezahyne, nbbrž
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že trwati bude už do skonňnt swěta. Po skoUčeUém
kňzant zplwalo se Kredo, mezi !:erým sbtral knkz
prnčžité obťti, jsa pťi tom doprowúzen mužem
we swrchu oznňmenčm stejnokroji a dwěma pau
choltkd,kteťt ncsli na malém nosidlr 3 btlé chleby.
Bťi QssertoriU nezptwalo se, hrňlo sr wssak na
warbany; tdto jsoU tak wbborné, že sc na Uich
oršďoonňcd U ůeoršoošnňo (silnkji a slaběji)
brúlo, což múlo kdy pťi warbanňch slýchňwúmr.
Mrzi Sanktuo nosili oni dwa pacholtci rozkrňo
jcný a swťcený bllý chléb w kostele a rozdňwalix
ho mezi pťttomné wěťtct.e) Pki pozdwibowňnt
a pťi Bencdiltuď zplwali dwa zpěwňci (Tmor
a Bao) 8 průwodem warhan welmi ltbeznb
zpťw: 0 uUlUcarjodoďtia. Hudba pki ššnúď
Dei byla tťž wúžnébo dncha. Nelibb dojem
Učinilo na mne, když jsem widěl, jak w tomto
chrúmč uu a wňbec w crlé Francii uuo pťislu:
ijlct kostelntci (akolytbowé) kaditclnice wysoko
wyhaznjt a jimi bez pťrstůnt točl, jakoby w tom
obratnost fwou Ukúzati chtčli Po skončené slau
wné mssi fwatč l;rúl warbantk hlUčný pochod
(marš) tak dlouho, až wčťtct lid ťostel opustil
Widtme tedy, že nrjenom wr sspanělských a italu
ských, nýbrž femotam i we francouzských chrúa
mtch kostelnt hudby se nadUžlwú Co slowútUh
Albmt Stolz prawt o kostrlntm zpťwu, žexxtoa
tižto „oktňsilenou modlitboU“ býti mň, platt
také o hrňnt na warhany a o kosiclnt hudbč wůn
bec. Bohužrl slýchňw“ňme i w nassich chrúmech

e) Jfou to tak zwnnč šššpao ťe)lúošiao (Liebcůmadlc),ktcrč

št prwntch kťeskanůw Ua důkaz pohostinuč lňskd w obyčcjtýwalh
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bndbn, která fe o wňžnbm a pťtsnbm ctrkcwntm
duchem nitoliw nesrownúwů. Častokrňte se prou
woznjt msse, ossertoria pangelingua a jiné bno
dekmt skladbd, kterč by se pro diwadlo aneb hou
spodU bodily, nikoliw ale pro kostel. Žalmista
Bňnč owssrm Uapomlená:„Chwalte Jej (Boba)
zwukem tronby, chwalte jej na lontml a citarU;
chwalte jej na bUben a we spolcčném zptwúnt,
chwalte jej na strmw a na warbany; chwalte
jrj Ua cymbaly dobkc znčjtcl, chwalte jej na
cdmbňly plesňnl“ (žalm 150), ale prawl také,
aby cymbňly t. j. wssechny hUdebněnůstroje dobke
znčlwe Mc mnobb ťeditel kůru múlo si toho
wsstmň, mňonkňoli zpěwač!a Ua způsob kočky
aneb wýjcoli zpčwúk jako peď; ano brá sňm co
preludium na warbany pochod, polku aneď kuď
z Ukjaké zpkwobry a muslt, žc wssccko wýbornč
fe podaťilo, jenom:li trUbači bodně troUbili a
bubny sirassnk bktmaly. .skde nent dobrých hUu
debntlůw, byloby lčpe, kdyby mtsto talowé lou
čičt budby nňbožnb lid messnt ptseň zplwal. wo

Nedaleko chrňmU fw. Rocha stojt palúc
jeourw (wysl. Luwr), w jehožto sintch jsme
rozličnč starožitnosti a pamňtné wčci widěli k. p.
z Bompeji, Herkukana, z Čtny atd. Nachňzejt
se tam taťé mezi jinými Uňsledujtct památné
wťci: modlitebnt kniha Karla o pkljmtm „Plea
chatého“, brcwiúť swatébo krňle Ludwtka, žaltňť
(dorge) Karla Welikěho, wlastnorUčnt list nco
sitastné krňlowny Marle Nntoinetty,. jejt armara,
dwa klobonky, železnň postel, sedadlo, stůl, kao
pesnt siňtky; pak pistole, ostrUby a mnohé jiné wťci
clsaťe Napolcona T. Welmi bobat jest palňc
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Bouwre také na sochy, obrazy, wěci zporcelmm
a z jině lútkd. Mezi obrazy jsoU tam wýbornň
dlla slowútnbch mallřůw, kterň wclmi mnoho
pcněz stňlae Jest tam weliký obraz malowanň
od Murilla a pťedstawujtct nrposskwrnknouPanUU
Marii, lterhžto obrazprh za 615,300 srankňkoUpen
byl. Zcela maličký obraz od maltťe Gerarda
Diwa pkedstawuje wodnatelnou Umlrajtct žrnU,
U ktcré stojt plačlct deera jejt, podňwajtc jt lčk;
obraz tcnto stúl 30,000 fraUků. Nňpodobnč
stál welmi mnoho penčz dbraz od Paula xWe:
ronrsea pťedstawujlct wečckiPňna Ježtsse .u Šie
mona malomocného. Cizinec, jcnž se w Paťtži
nacházt, neopomine zajistč také nawssttwiti tak
zwané U()onďďwatoiw impšrišjď c1ošjUm
ot mštieršee, w jehož stnlch widěti mčcis pro
umělce a kemrslnlky welmi zajtmawé. Uwch
z Uich zdr jenom Učkteré k.. p. rozličnú radla,
wzorky ll(Modelr) púrnlch a jiných lodt, olerých
lisů, pump, bečkowýchpip, massin pro hawtrny;
rozličnú rolnickú Uúťadt, koňsté chňmd, wčtmé
mlýnh, pastč na myssi, potkúny, dkrtřce,. lissky
a jlnú zwtkata; tkalcowské stúwky, wzorky huc:
Uhch pect, tozličnč hodiny a zúmk,y, mlýnskú
kola, wzore! weliké wojenské lodt 8 3 stožúry
a ďe 84 dťly (kanony), Pžsmpanon čm rďrro
(Glašcladier) t. j. jakýsi hUdebnt klawtrU se pon
dobajtct Uňstroj š 3 oktúwami; 1)861: moer
oorůo t. j. welmi malh llawtr še 7 oktúwami,
na kterém by ani malé dttč hrúti Uemoblo: we
dwou stech rozličnbch ťečt wytisstěnh d„Qtče
núš“; ze skla zhotowenh nejwětffi had Zoš ooue
ďtriotor rx lew; wzorty domůw, stťech, Uwstň
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atde; slowem každh Umklec a ťemeslntk Uac
lezne zde wťci pro nčho welmi zajtmawé a poa
UčUé. au

chno z nejwětsstch stawent w Paktži jest
krňlowstb palúc (pšlain rcdžsšl), který dťtwe
slul Uotoj úo Zio!w!jerx aneb také pnlniď
GUrňinnl, poněwadž od proslulébo kardinúla
Nicheliena wystawen a r. 1639 krúli Lwato
xkowiMl. a potomkům jeho darowčm bql. Za
dobu, když jsem w Paťtži messkal, pkcbýwal w
něm princ Napoleon, musel ho ale opustiti od
tobo času, co pťthznh jeho ctsať Napoleon po
hitwě u dS:dmm wladnoztratil a ro .rchblita
weeFrancii prohlňsiena byla. Kdo se chcc Ua
welilém.dwoťc tohoto palúcU na slaměnou stoa
lici posaditi, mUst napťcd jeden souo (pťeš 1 krp
stklbra) zaplatiti.

, s

18
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)()()(xsilll.

Kasbominy po Bařižř. Baint.ol)enio. stndatň pao
blndni diomoraz lxe ňom ůeď inmljáeď. chrod
Uapoltona j. PUiUerieZ a rihttny. ejarůjlx

ůďo pjčmdeď.

Nawssttwili jsme w Baťtži taťé mnohč jiné
chrúmy k. p. chrňm sw. Tomússe Mwinského,
nejswktkjsstTrojice Božt, LorcttU, lpešjiďo donno
nonreue, chrúm sw. Martina a jiné. O kažu
dém bych mohl Uěco wyprawowati; múm ale
jesstč mnohé wčci, které čtenúkc, jak donfúm,
Ueménč zajtmati bUdoU. Mohl bych zajisté wea
liké lniby sepsati, kdybych welikúnskč mťsto Bau
ťtž a znamellitosti jeho jenom poněkUd ltčiti
o:lgtčlt Newtm takč komU se knil;a tato do rUky
dostane; fnadno by se mohlo stúti, že by mnohý
čtenúk, kdUbych mu Paťtž obsstrně popfal, mohl
laskominy dostati na nňwsstčwU města toho a jú
se cizými hťlchy winným stúti nechci. „Cesta do
swaté zemč“ mkla ten núsledck, že dwa chudt
muži, ktcťt ji byli četli, co poUtnlci do JerUu
saléma se odebrali a opět sstastnč se nawrútili,
ačkoliw každý z nich, jak Umč sami prawili,
drnně jenom 10 noe prawtm deset ueu krrjcarň
kU wydúUt mčl. Radil jsem jim aby se, ne:
majtce potťebných prostkedků, na tak dalekou a
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obtlžnoU cesiU erydúwalt, uťalcuuo na zmar.
Že jim Ua této dalckč a nebezpečné cestť, kteroU
z wťtssl čústi pěssty wykonati museli, mnoho hladU
n ncsnňzl pťctrpčti bylo, lze se domysliti. Lllc
toUha, widťti Zcrnfulém a sw. zemi, dodala jim
ftly ku fnňssent wsselikých chnúzt.

Každý tamto pUtUje,s
Kam ďo mysl wedc,
DUsse mojc libnje
Tam ty ť,wrh sseďé,
Tam mú mysl konň pouti, xt

Když jest 1asná, když se rmontt(Sussil). r
Nechci tedy býti pťtčinoU aby čtenúť ktcrý

k tomu ani čusu ani penčz nemú dostal laskox
miny,n do Paťišr cestowati. Staťs mčli řpktslowt:
išnoti Uu!la oupiňo (čchounezmiš, taho si ncc
žňdňš); a pončwadž Baťtž, ro sc núbožcnskčbo
žiwota týčc, také w fobč mň nmohollnekrúfnébo,
nechci ho tak popsati, abh po nkm ečterUňs:laskoa
mčm; dostalu Jistý w Paktži žixjtct .pún, ktcrý
mi nťkolikrúte .za rok doplsujc,xprawil mnť: „W
Baťtži jest mnodo w prawdť swatých aořsob,alc
takě welmi mnoho ďúblůw w podstatě lidské“,e
a jeho manželka prawila: „Baťtž jest ncbcm pro
paničkh a peklem pro koně“ Nechme wssak Ua
čao Baťtž a odcbeťme sc do okolt jcho

Ku straně sewernt ncdaleko Baťlže ležl bt;
walč slawné opatstwl ššinc j)elxiš (wysl Sén
Deny, sw Diwisse); tamr jsmc se po železnici
odebrali WUjeli jsmcz Uňdražt zc kterěhowcde
železnú drúha na scwer,z(emdčuxoaň?:w ČU odoo
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miu ůo.ťer 11!: Uorů).ck) Cesta z Paťtžc do
Zaiutl)eniďu, konúoli se UťsskU,jrst dosti dlmchúd
Dne 22. kwčtna r. 1271 konal ji krúl Filip
ď pťtjmtm „Směli;“, když kosii swébo otrc sw.
Ludwtka na ramerU swbch kU pochowúnt do
ZUintul)čUiďU Ucsl. Na mtstcch, kde usi dodpoo
čiUUl, dal kamenné kktže postawiti a těch bUlo
sedm. Kosti swčbo swatého olce kU hrobn duu
lekou ceston nésti, mUselo býň pro fyna bťcš
mcUem sladkť;m. Mčsto Baiutul)šniš slUlo pťed
čafy Uiouď GUtullimUď aUeb také zkrútka:
()Ucdušj, (ZčrttUjo da ssobdržclo jmťno swě od
sw. žcmp KatUly, kterú xtčla sw. mnčentkňw Di:
onysia u(ejť)isoisse:),Rustika a ElcUtberia na swém
Uolt pochowala. Mnobé zúzrakh, které se na
tomto pumútněm mtstě stulyz byw pťtčinou, že
taw kťeskcmčxpozdčji kaplU wystawčli„ kterú byla
začúňrmdwelikého a slowútnébo opaťstwt Bgiura
Doniď,e jehož zaklxadatelrm, jak se za 1o mň, byl
suť)řagobertj1l Weliké zúslUby o wystaweUt m;a
nějsithoš chrúmú w Bšintol)enjďu mčli krňl
Bipin, Karel eriký a opatowč FUlrad (r. 775)
a Segur (1140); dolončen byl pod j opatem
MatoUsiem“r. 1281. Za časU rewoluťe zrnssen
byk i Benrdiktixlský klússtcr Znintoj)oniď.

Wkročme wssak do chrúmn samčho. Pťedu
staw sobč milý čtenúeři gotickb chrúm 335 stťen
wtců dloth, 90 wysoký u w křtži 120 stťl w
déli majtct, jchož wssndy stejnť wysoké klenntt
takoťka jenom Ua sstihlých sloUptch o„dpočtwúe

e) W Baťtži sk Uacházt asi osmcro Uǧdrc.xžl; Užbot se tam
schúzi toltkčž Zeleznych drúh ze wsscch Uhlnw sweta.
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Do chrám:x wedoU tťi brňny; nad prostťednt
branoU widěti weliké knlaté okno 9 wýbornou
malboU na skle z r. 1140; podobné malby majt
i wysokň okna. Chrúm ten mú mnobo kapcl,
z nichžto Urjšnamrnilějsstmi json Uúsledujtct:
Kapla sw. Floriberta, w ntžto se nachúzt dťca
wěnb kťtdlowitý oltňť zc 13. stolett předstawuo
jtct žiwot Púna Ježtssc od zwěstowúnt Banny
Maric až ke smrti jrbo; w nt ta!é widkli dwě
welmi umčle fbotoweUé fochy, z nichžto jcdna
pťedstawuje Krista Púna, an sc zjewil sw. Magu
dalcUě. Nňpndobně krúsUh kťtdlowitý olták ze
13. stolelt mú kapla swe Hipolyta, jejtž malby
na skle, dpkedstcmmjtct xkrúle a biskupy, pochňzcjt zc
16. stolett. Kapla swe Filipa mň kamennb
oltúk (ze. 16. stolett), jebož wypuklň prúcc (reu
lief) pkedstaijr sw. Dionysia, an w žalúki od
samého Púna Jcžtsse w.clebnm:Swútost přijtmú.
W též kaple widčti také starč malby Ua stlc zc
lZ. stolete pťrdstawujtct mučenickoU smrt swaté
Uamm Barbšory. Qbraz oltúknt w kaplc sw.
Martilxa pkedstawnje obrúccnt sw. Enstachia, a
ws malbach Ua sklc widětř čtd:y Ewangelisty.
NeUt kap.ly ani oltáťc w tomto chrúmš jenžby
Učjnkon znamcnitosit newynikaly. Ža blawntm
oltúťem w „presbyteriU nachúzcjt sc tki střtbrně
skťtně, w.r k.tcňjch xodpočtwajt osiatky sw. mučeu
ntkňw Dyonnsia, Rnstřka a Clruthcria. Pkckroo
čil bych zajisté mrze wsicodccnebo popisn, kdya
bych chtčl wssechnd znammitosti chrúnml tohoto
popisowati. xChrúm ten jest dpx.xcxroémufemn, wc
kterém stawitel, malik, ťczbňť uu dslowem .Umču
lec každého drUbu nalczú wěci krasné. thorné
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malby na skle w oknňchpťcdstaijt knibU rodU
Maric z Ješse; pktpadnosti z historie starého a
Uowého žúkona, kťtžúcké tažent, swaté krúly g lxťc
skupy; některé malby pťedstaijt ctfaře Napoe
lcona l.,un r. 1810 do tohoto chrúmU pťissel,
aby si zde brobnt mtsto Ustanowil; nebyl wsiak
zde pochowňn; Uebot odpočtwú, jak dúlc wyprae
wowati budeme, w jinčm chrúmě.

Bod pťesbhteriem Uachňzt se krypta kťeskan:
skťgchfrancouzských oktúsl!w a sice od Dagobcrta l.
(xjo610) uno wyjma některé u až do Lndwtka
xxsl. (xjx1793). Sakristie tčhož chrúmu mú
10 wýbornbch obrazů pťedstawujlctch Karla 7.
aFranňsska 1., kterakr. 1540 krúlowskon kryptu
w Saint:DenisU nawssttwili; pťenessent kostt ně:
kterých krúlůw djo jinbch drobů (1817); sw.Di:
wisse, an kúže (r. 305); slawnťj pobťeb krúle
Dagoďertax (r.u 648); swěccnt chrňmu w Saintc
DenisU U pťltomnostř Karla xWelikčbo (r. 7.75) ;
sw. Luďwtka, kterak dal hroby .swbch pťedchůd:
cůw oprawiti; sw. Lwaiťa, an pťijtmň prapor
ku kťtžúelémniažrnt w SaintuDeUlsU (r. 1248);
Ftlipa lll; šrpktjmtmuš,Smťlého“, ktrrak nese
ostntkd otceeswého sw. Budwt!a dtua SaintaDea
nisU (t. 1271).ul Podoďlsé pťedmčty pťedstawxujl
ť dwauposlednl obrazowč. Warhcmq w SaiUtx
DcnisU snad jedny z Uejwětsslchna swčtk, majt
5400 ptsstal a 70 rcgistrů Qprawenl tohoto

swětoznámého chrňmU skúlo prý pťeš ssest mia
lwnů franků

NeopUsttme chrúm tento, dokUd ďychom fe
alrspoň pončkud neseznámili jšr znamcnitťjsstmi
wěcmi, jcž jeho welmi bohatú pokladnt komora
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kdysi mčla. Tmnt se Unchúzely k. p. núsiedetct
památnč wěci: Zcela zlatý kktž půl tťettho
střrwtce wyfoktj, w Ušmž widěti čústkn z praa
wčbo kťtžc Ježtsse Krista. Kktž ten jest wclmt
krúsný a drahocenný, nejenom wzhleďem zlata,
z Učbož zbotowen jest, nýbrž i pro drahokamy
(rUbiny, snsiry) a perly, jimiž Ust ozdoben.
Prawt se, že od Bodowina,clsaťc Caťihradskěbo,
kmli Filipu NugUstowi a od tohoto chrúmu
w Snint:Denisu darowčm byl. Křiž ten, jaťož
i nmohé jiné pamútnč wťci, kterč zde Udúwúme,
byly dtlem do jinbch chrúmů a komor dworských
pťenesseny, dtlem se w čaš .rewolUcc ztratily.

Jiný kťtž zhotowcnb ze dřcwo prawěho
kktže, Un nčmž Božskb Spasitrl pnčl, a daro
waný od papeže Klementa Uj. !rúli Filipu
NUgUstowi. Na zlatém relikwiúťi téhož kťtže
widťti znak lodiny Bcrryowy, fnaď prolo, že
Učkdy Janu, wewodowi z Berry, a jcho synu
Janu z Berry, hraběti z Montpcnsieru, patťil.

Jeden z hřcblkůw, jimiž Pún Ježtš na
kťtž přibit byl. Mú sc za to, že hkebdten clfař
KonstcmtiU UU. Karln WelikčmU a Knrel „ple:
chatb“ opatstwt w SaintheUisU darowal.

Dwa obrnzy z.pozlaccUéhostklbra (ůš re:eo
mšil ůorš), znčchžto jeden předstowujeP. Marii
držtct w rucc lilii š núpisem: ňeo obšwux
ňď nďtreoúame (wlasy Matky Božt)); obrazy
thto byly chrúmU darowúm; r. 1339.

Zlatý relikwiúť, w Učxnžto prý sc nachúzt
kost swe Simean starce, který we. chrúmč Jea
rusalčmstém Púna Ježtsse co dttě m ruce wzat

a radǧdstnč zwolal: Nynt propoussttš, Panc,
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slUžcbntka swého w pokojt; nebo widěli oč“t mé
spasent twé, kteréž jsi pťiprawil pťed obličejem
wsscch lids, swčtlo k zjewmt pohanňm a kslawč
lidU fwého israelstého“ (Luk. 2, 29uď2).

Jint; podobný rclikwiúť pťcdstawnjtct we
wypUklé prňci Umučent sw. Hipolyta o kostt
tčhož fwktce.

Hňl (dgtoU) z pozlaceného stktbra, ktcrou
při welitých slawnostech pťedpčwcckůru (oťwušrš)
držtwň; jcsi darem pkedpčwcc kůru Wilťma x
Roqnemonta r. 1394. Dwě čepice (mitroo)
opatůw U sw. Diwisse, na kterbch mnobo drau
hokamů, perel a zlata widčti. Na jedné čte se
núpiď: 98Uu8 šbdan mš koait (Petr opat
mne dal zbotowiti); byl to opat Bctr dechnil
r. 1221. Boprsnt obraz z pozlaccného stťlbra a
blawou sw. Hilaria, biskupa Poitirtského a
Učitclc ctrlewntbo. Čepice na jeho hlawč jesk až
pťcplnkna perlami a drahokamy. Zlath kttž, w
němž se nachúzt kuď železa z rosstU, Ua ktcrčm
fw. mUčensk Wawkinec Upňlen byl. Relikwiňť z
z hlatk skrystalu) ď ostatkami sw. panny a mUo
čcnice Markétye Rclikwiúť z po;lacenéhq stklbra
ď ramennou kostt sw. Jana .skkestitele: powldň
se,j že krňl Dagobert tuto drrlikwii od ctsake
Hcralliau obdržel. Dwč drahocčnně kornny, ktetč
pťi kornUowúntna hla!očmčlkrúl Lwatk xlll;
jedna jest ze zlata adruhú z pozlncenédoskktbra.
MessUt knihax (mšsúl) ncjménk 7 srt let starň.
Ptsmo fw. nowtho zňkona na wclinowčm paptke
psané eaxasi 900 let staré. Hlawa fw. DřwisseŽ
prwntho biskupa B“aťižskél;o ď čcpict mUobbmi
pcrlami a draboknmy ozdobenoU. Relikwiůťz
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pozlacenčho stťtbra ď jednoU kostt sw. Tomússc
aposstola; bnl darowún chrúmUtomUto od Jana
wéwody z Berry r. 1394. Rukopiš na wcliu
nowém paptkc obsahthct, jak se prawl, dtla sw.
Diwisseo wťskladrm(oommont:šiwo) od Mač:ima.
Na konci tédož rnkopisU napsanú slowa prawt,
žc jest darem ctsaře Manncla Baleologa a že
fe r. 1408 do SaintuDenisU dostal.

Mohl bych zde Uwésti jesslč mnohě sw. rclikwie
a s,taré drahocenne wčci, jako jsoU: zlaté a
stktbmé kalichy, patčny monstrance, wúsy, kktžc,
koruny, poprsnt obrazy atd.. ktrrčž se w
pokladnt komoťew SaintoDenisU chowajt; domnta
wúm se wssuk, že čtcnúk již z Uwcdenbch poznal,
jak wclikoU Uctiwost kkessansstt Ftanconzowé k
ostalkům swatbch měli a w jak drahocennt;ch
relikwčaktch jc schowúwalie Jiže za prwntch časů
mťli ťťrstané ostatkd swatých (tťla, hlawy, kosti)
we weliké Uctiwosti a celň mťsia se po!lúdala za
sstasknú, ldwžňtalowé relikwie obdržela. Neslyrli
se fwe ostatky z hťobu do chrúmUe doprowňzrl
je nůbožnb lid we slawném průwodn. Nad hrobd
sw. mučenlkůw str.wěld sc chrúmy a oltúťe a
sloužtmala se nlssc swatú; až ,podncš mufejt
jesstť euna každém oltckti relikwic swalých borť.
Swe lebťož psal sestkc fwé list, w němž jt
oznamowal, žc nalczl koski sw. mUčentťa Gcra
wasia a Protasia a že je položil pod oltúť noe
wébo chďůmn, ktcrý poswčceuxbýti mčl. „thézoa
slawné občti (sw. mUčřnntci) ru tak ptsse sw.
merož sestke uu majt na onom mtstč bbti, kde
obět samňe(Jržtš Kristua) sr nachúzt. Spasitel,
1cnž za mssechxw trpťl, jest cha oltúťi; mučcUa
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ntci, jenž Utrpenlm jcdo wykonpeni byli, jsoU
pod oltúťcm. Jrlikož údowé swatl;ch byki chrúmcm
Ducha sw. (1 Kor. 6, 19) n jim co Uústroje
swatčbo žiwota sloUžili, srownňwú se to zcela
š rozmncm a také sw. clrkew Učl, žc osiatkd
swatýcb ctlti sc majt. Staťs pohanč púllwali
mrtwoly fwhch drahťpchzcmkclých n Uschowúwalt
popcl jcjich w drnhoccnných Učxdobúch, které poo
pelnicr (Urnrn) sluly. Až podncď chowú mnohý
syU ancb Umohú dcera wlasy swého zemťelého
otce ancb fwé matky co drjahb klert; tčla
zemťelých hradat a kUtžat a jiných ofob wzne:
sscnébo rodU býwajt balsamem napousstšna, aby

, se déle zachowala; a srdce Umohého zemťclého
krúle schowúwú ser we zlaté aneb stklbrné skkxtnid
Zrst to tedy zccla slUssnň wěc, když i oskatkňm
swatbch Uctiwosi prokazchmc r
r Nawrútiwsse sc do Baťsže Unwfsttwili jsmc
tak zwanb Uje ňom áou imsgjiůooeett. jodům
nedužiwých a wdslonžilbch wojúkůns; prawlmxji
důmx, mtntm to w tčmž smdfln, :we kterčm jsem
wrlikúnskébo Brrtaňstčbo tonč kontčkem nazwal.
Dům tcnto, jchož úplný núzcw jest Uuotoj
rozw! úoa jurňliůošll byl wystawcn od krale
Lndwlka Wclikéha pro wojúky w bitwúch raltčxnšt
Prostranstwt, na nčmž toto na 4 poschoďt
wysoké a tolikčž wclikých dworů majlct siawent
stojt obnňsst 17 jitcr (ňrpeut.o). Prawilo se
mi, že w nčm žije asi 6000 inwalidů. Jsou
ta:m weliké swětnice, kuchynť a jldúrny, w nichžto
raněnt wojúci, dňstojUtci a chečralowčx padkc
ťůdu swého jistb spůsob fpolečnébo žiwota wcdon
a U spolcčnýchstolů občdwúwajl. Slnžbúm Božtm
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obcujt we zwlúsitntm dosii welikém chrámě, jenž
mú tťi lodt, a w nťmž wisi 226 malbch a
welikbch praporů, kterč w rozličnbch bitwách
wybojowúny ďdly. Boněwadž po swětowlúdč
tonžlct clsať Nastoleon l., juk znúmo, wojnu
takoťka ď celbm swčtem wedl, jsou to praporw
Uěmecké, unglickč, sspanělskč, italské, rUfké, rakoUské,
tUreckč a Bůh wt ze kterbch jesstě zeml. Kdo
množstwt rozličných mrzúkůw roiděti chce, a!
anssktwt budowu inwalidů; tamt jsoU wojúci
bcz noh bez rUk; kulbawt a slept na wssclio
julb spůsob zmrzačrnt. Pobled to w prawdč
stlassliwy Nlďan Stolz prawt že každé dttě
nlodltct se xwyzUňUl wlry hlúfú hnnbu Pontu
skťho Bilaťa, kterh ze slelbosti a búzliwosti lidskč
Púnu Jtštsse k smrťi odsonditi dať; a jú bdch
kekl, .žc lnždý.w bitwč rančný a na údcchswi)ch
zmržačcný wojú:k hlúsú r:olčidychtiwostl a hktch
taho, Tjrnž.byl ptjčinoU. wojny. Wyprawuje se,
že jistb Pobanský mocnúť wtroku oči wypichnomi
dal;e poznawdalex..pozdčji UkrUtUnstxxson a min
lofrdcnsiwtm hnut jfa kúzallloslepenémx:: aby si
jakonoliw mikdst whprosil, že sr mu wsscckopo
,wůli stcme. Ubohý otrok ale odpowčdšl: Nic
jinéhd mžádúm, nrž aby mi oči mé opět nao
wrúce:ly bdlh. .Múlm za to„že núpodobnť mnohý
zmrzačenb wojút, tťebaš i zcela zaopatťen w
ktňsnémupalúcU pkebýwú, Uičeho sobč nežňdú,leč
uby.mua,oči, Uohy amb rucex.jebo opčt dúnd
byly. .A jcxkúetodtrprwe btda, ldyž se o takowém
mrzúku ktci múst:

Cbodl žebrúk chodt, o berlU se wzptrú,
Nn již noc seetmawú wssudy rozprosttrň.
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Wťtroda sc cclň k odpočinkU déťe,
Pťcd žebrúkem chudbm zawtrajt dweťe.

(Sussil.)

Kromč nadzminěUčho chrúmu ma 1Pjuoto1
rožsčú Čšď jnmjiůšď na straně jižnéjesstč jinň
welikb a krúsnb chrúm; a teUto wlastně slUje:
„jš ůom ůeče inmljúšď“. Wyfokú a Umčle
stawenú jcst búnč anrb kupnla jcho a mň okna
š modrbm sklem, ktcré, fwttiuli do nich slUUcr,
jakťsi erbyčejnš krúsné tajuoplUč swťtlo we
chrúmč rozssiťujt. Pod knpulou Uachňzt fe w
kulatém blubokěm prostranstwt Ua kamenné pou
stawce porfyrowúe) rakew ctsaťe Napoleona l.
Kktže nent na nt widčti, ale w jťstč wzdúlea
nosti stojt okolo nt 12 soch andělůw a dwa
inwalidč ď pikami co strúžcowé. Brawt se, že
teUto hrobnt pomUtk.stúl 12 milionů frankůw.
Na rakwi ležt wěUrc. Widťl jscm lwuJerUsalémč
swatý hrob Pňna a eSpasitele swšta Jřžtssr
Krista, o nčmž prorok Jfaiňš pťedpomčděl, že
budc slawnbm (Js 11, 10); widěl jfem také
jak na tcnto ufw. hrob za fčasU umuklpopobdtu w
JcrUsalémč (w zimět 1861w1862)n prssclo„;
pončwadž bňuě nad ntm wetmi poronchúna byla
wtm takč„ jak muohu časn to poticbowalo, a,
se mocnúťowé sjeduotili a búni tU e:oprawitll
dali. BohUžrl mUslm ťtci, žr brob ctsaťc Nae
poleona l.. wezmceli se obled na pměžitýxnútlad,
jest krňsUčjsstncžli hrob samčbo,Spč!sitele. Řrkl

4 .l x

e)Bordhhkp čerwec, buka aneb drmt lcst čerweuý, welmi
drahoccnný tamen, jrnž se welmi zkidla nedlrzein
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bych skoro, že 9FrancoUzowč Napoleona al. u
zbošnili. Kdyby byl Napoleon fnad Božtm synxem
bbwal, Uemobli mu krč:snějsstho hroďU wzdčlati.
Tento swštowlúdce zemťel dne 15. kwětna 1821
na ostrowč swarč Heleny; dxkosti jebo byly do
Baktže pťewcžcny r. 1840. e

Widčň jsem w jednom welikém mčsté
krňsntx .obraz. pkdedskaijlct Napoleona !., an
zamysslený“upťcd kult zemston scdl u ji, jakoby
zemč a krúlowstwl rozdňwal kružidlem měřt.
Bod ntm stňlad tato slowa: Er sUcht neue
Welth; demt die Erde isi řbm žuxklein (blrdú
nowř swčty: nebot zemč jcst mU .malú). xxZemU
ža.xžúdy stúl anděl smrti a U!azosnal mn ono
muňčt chlawn. Nebyl.o fnad na swčtk omocněj:
sstl;o anow:ňka nad Napolcona l.; a hle! kolrcc
wessleré x?slňwy jeho dxbylaTur smrt. Nemohu
zapťttř,j:žexejsrm sc pťi palkent na rakew tohoto
swčtowlúdce zabtal do wúžnbch mysslenek.

Smrk jest koncrm wesskcré swčtské slúwn
a začúttrm jinébo, wěčnk trwajtctho žiwota.
Wyprawnje fe, že ktmský ctsať SeptimUB Sea
werUš na smrtolné posteli přawil: Ž„Mťl jsem
nejwětsst ťtssi narzcmi; byl jfent, ťtm smrtelltb
člowěk jelwm bbtix xmůže a njc lmi ze wssebo
Uezbyto, co by mně w. ndUčjsstm stowu mém
pomoci moblo.“ N jeden Umtrajtct papež prb
zwolal: „Nečl jsem w rUkoU kličex dtlebeď a lépe
by mně nyret bylo, kdybych byl mťwal kltče nčkte:
rčho chUdébo klússtera.“ Whprawujc se, žc Lude
wtk )(1., krúl fraUcoUzstý, lddž w tťžkč Uemoci
swč cttil, že umke, lekaťč swšmU každý mčstc
10.000e tolarů dúwal, a že lčkak ten w 5 mče
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flctch 54.000 tolarů obdržel; krúl tcn nechtčl
jesstč Umťtti a myflel, že sobš penězi žiwota
pťikoupiti můžc Ani sw Frantissek z BaUly
(xf 1508) !ter bo král zwlússtně k fobě powo:
lal nemobl ho od smrti nchrúniti; Uarúžeje Ua
smrt, prawil k nťmn swčtrc: „Starej fe o
sebe a o dům swůj; Uebot dnň žiwola twébo
jest již na mňlc.j„ J fwčtowlúdce Napolcona la,
pkcd ltcrbm fe mocnňkowč tťňsli, zastihl andčl
fmrti a kťrč w žalUde (Magenkrebš) odprao
wilu ho ž toboto swčta do jiného. Slmt wh:
rownňwú wssrcko; !oski ctsate a žrbrúkarnedajt
se od sebe rozeznati. Wssccka:slúwa lidskú pominxe,
kdo Ule často Ua smrt pamatnje Uxwůli Božt
wěmk plnt žiwotrm wťčným wládnonti bndc
(Mat 19 29) Črtl 1scm kďesi nňslrdujtri
krútkň alr wýznamUú slowa: Fbi!ošopřun
Zumnm moůiturio morciď (nejwťtfstxsdlouďrost
jcst pamatowňnl Ua smrt). Blazr každčmu, kdčž
flňon swktskou opowrhuje a ď Uasstm ťwhužel
zwťčnčlýw bňsntkem rozjtmú osloma: d

. illx l

O: dni smrti, xdobo smatň,
sus ! Wečnost wist na tobč,x

W jaké mú tě strachem ja:ú
Uzťt dnsse zpňsobče? (Sussil.)

We chrňmč ňstawU rpro inwalidU xwiděti
také sochh a rakwe slowútnbch chernlůw Nae
poleonowbch Bertxranda, eDUrogUa,WanaUa a
TUrenna shotowené z krňsnébo črrnťbdomramon:
8 btlými žilami, jenž prý w l;orúch PUchejských
lúmún bUl. Qltúť o 10 stupňň Uad loď chrúmownt
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zwbsscný mú pozlaccnb baldachin 8 korUnoU ru
pod ntm weliký ktlž o ukťižowaným Spasitrlem.
Za Utm čtsti lze slowa, jež Napoleon l. pťed
swbm úmrttm pronesl:

„.18 ňoďjro, quo mšo ocšnňroďwpogont
Zur 18 dorů ůo 19. ššino gu mijišu ňo ao
poUlúo ťrgnqčd.ig.quď jPUj tňnt o.imš.“

t. j. žňdňm, aby popel můj odpočtwal na bťth
Sciny U prostťed núroda francouzského,xjejž jfem
nňramnč milowal.

Každodmně nawsstčije xmnoho srt lidt
rakm Napoleonowu a kupth tam i w.ěncca
mcdalie š obrazrm jeho, jakoby xswatým byl.
Žch se tam ale mnoýo modlili, jsm newidčl.
Wěnce majt bez pochybyxznammati jeho swčte
skon siňwU; jú alr pomodlřw se za Uěho potau
howal jsem na každého ohlidatele jeho rakwe
slowa:

BoUtnlkn, tu mňlo prodli, x
Za nčho fc kBohU modli,
Nďy w ncebi pokynul, x .
By se wťnec dowinUle fSnssil.)

Jest nemalú čest pro ciblúke, že mocnt
francoU;sstt krňlowé wystawčli fobě palňc na
mtstč, ťde druhdy cihekUy býwaly. Jmeno swčtoa
známého palúce Mxillorieď pochňzt od slowa
„ruillo“ (cihla), jessto na mtstč, ťde palúc tento
stojt, bbwaly až do r. 1564 cihclUy(ruiuerieď).
Každý cihtlžt, jecli spolu i obywatelem cihelny,
může tcdy š hrdostt o sobč řici, žc pťebýwú w
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Tuilťerilch, nápodobnť jako každýobywatel malé,
U WelkčuMezcťiče ležtct wesnice Wtdeň (Wien)
bonositi sc může, že je Wtdrňan. O welikěm pau
lňci Tuillerieském w Bnťtsi nemohU čtrnúkům

mnobo wUprmdowati; wim erom. že mú jedrn
wclmi welikčxa čtyry mensst dword a že kjebo
wbchodntsiranť palúc Londre pkistawen jest Byl
jsem časiokrúte we dworech tohoto palúcu, ale
do jebo súlů a pokojň mnč pťtstUp dowolen jm:o
byl. Myslel jsem U sebe, „ženent dobťe člowčklš,
aby wssecko widčl, a byl jsem spokojcll,j že mi
popkúno bylo, tytop wclikňUské ecjhelmp ancb
TUillrrieď, w Uichž.ptáwť mocný ctfať Napolcon
jčll: pkebýwal, alespoň zewnitť wiďčti. Na zúo
Uadnt stranč tobotoex palňcU nachňzt se welikú
zahlada „jm:ckjl: áoš Puillerišše zwmtň, we
ktcré jsem. jak později wyprawowati budU, etfaťe
NapolcoxlaxUl. a chol jebo. ctsakownn EUgenii,
widěl. Zahrada jest welikú a welmi krůsnú;
Uachňzt se w nt mnoho soch a kasseň 8 prýssttct
se wodou; do xzahradp tčto jest. wolný přtskup.

W roxstlinfkézabradč (ju.rňin áoň plo.ntoň)
widčli jsme chenom rozličné cizozemské kwětiny,
bylimj axustromn, Ubbrž i mnobň žiwú a mrtwň
zwtťata jako: ptúky, bady, jesstčrky krokodily,
wlky, byeny, ssakaly, (omug Uuroug) atd Tam
jsrm widčl ponejprw hrochy obecně aneb koně
ťtčUé (Nilpferde,: bippopoto.mlxo ampdidiuň)
a nemúlo jfem sc diwřl, oejakoU lehtostt a obrato
nostt weli!únskú zwtťata tato we wodť plowati
a potúpětč se Umt. Tnm jscm také widčl bada
Zoa ooUďrrioror zwanébo, který asi 8 lroků
dloUhý a jako stcho nejsilnťjsilho mnže tlustb
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jcsi. Widčl jsem th takč dwč welryby (Wasle
sisch, bglčwm), o jejichžto welikosii čteUúťowč
sobč pojem činiti ď to budou, řekm::li jim, že
dle mého wlastntho měťent 18 kroků zdélt a asi
půl čtwrtého stkewtce zwkjsstmajt. Bylyt r. 1847
chyceUy a sice jchu w řece Seině, th kde
se tato wléwú do moťe Ueďaleko Sw. Wigora, n
druhú w moťi sewerném. Bťi poblodu na tyto
welikúny ryb zpomeUUl jsem si Un slown Jo:
bowa: „Zdali wytúhUoUti bUdek moci Lewia:
thana Udict a prowazcm:li thžeš jazyk jeboe?
Zdali wložťš kroUžek Ua chťtpě jeho aneb hňkem
prowrtúšočelist jeho.“ (Job 40, 20w22). Musl
to býti pro lowce welryb hroznú a nebezpečnú
prňce, tukowčho welikúna w moťi pronúslcdo:
wcxti,wa húzecim koptmž(HaerUe) jej zabtti.
Pozoruhodell jcst w této zahradě takě strom
cedrowý (očůre úu Qibgu),jenž tak tlUsttjjest, že
dwa muži nejsou ď to, aby jej obeijli. Núpia
pťi Uěm se Uachúzejlct swčdčt, že r. 1735 od
jistého JUšsicUa na tomto mtstč zasazen byl.

19
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W Brnč, dne :u. prosincc 1872.

Nobrrt Šudcrln Mnlčš Brochúzkn,t.t č skonmntelůčtů starosta.

l

Frz Marssowský,x
t. č. poklodlňk. e
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Z nrridisl:upstwi Qlomnnrlxťho.

528 důstojný P. chrsta JaU, dčkau w Borssicich.
672 Klawňa Josesa we Lbolě:Radkowé.
885 důstl B. Nesrsta Jan, wicedťkan w :!Zorssiclchl
889 Passlčka Pawel, sedlúk z Němčicz

1068 KoUťilowa Maria, sswadlena w HlUchowč.
1155 Kohomkowa Nntonia w Ǧechúch.
5605 Pawlťček Jaknb, domkať w Nowč wsi.
6285 Klúskowa Klara w Dolanccha
6551 Wawťincc Malěj, sedlúk w Paskowě.
9807 Lebowa Npolonia w Dolancch.

10677 Kutrowa Noziua z Machowé.
11677 Brčlingrowa Klara, wdowa w Wťcrowč.
10447 Zbořilowa Barbora w Tčsseticčch.
11279 Nesňal Nuaustin, sedlúk w Pruslch.
12019 Wiďlička Bictorin wr Slarě wsi.
2028 WhsskoUý BiUc., sedlúk z Bružských Benkowic.
4913 Hcrber Walentin. dmlynúť w Qpawě.

12998 DomboU Johanna, w Pr. Benkowřckch.
9864 Theodor Mltwý, domkať w Troubkúch.

1U41 Doěkalowa Llnna, chalUpnčcew TroUbkúch.
4270 Sebesta Josef, obhwatel w Pťerowť.
8015 Spopalowa Cácilia, domkařkaw Tlumačowť.

10793 Skopallkowa Frantissku, pololúnicew TlUmačowť.
8543 Grošmadm MazrcntiUď. měsstan w Pťlboťee
8511 Kosta Marča z Bťibora.
7611 Weronika Rošnowský, swobodnú z Rhchaltťc.

13606 Boppe Petr, sousrd z Pťibornu
7797 Wodkčka Frantissek z Bochoťe.
1587 Rhchtúřský Frantissck, domlnť z KatcťiUck.
9942 Fuksik Tcrezřa, wyměnkúťka š Qttic.

68 Mariana Metelkowa z LasUicet sarh Trssickč.



10765 Štwerka Nntonia, hoserkhnť z xk!šemčfsowad
1281!5 Mandek Paulina z Bojanowa.
12816 ba Wauliua, wdowa z Welkých Hossic.

274 dů . P. Paleček Frantissck, farúř w StUdUicich.
9670 Husička Petr, půllúnit z.,LUtina.
4801 Jassekowa Kateťina„w StrawberkU.

4859 RaWa Rofalia w StrambcrkU. „6519 Mr ek Josef, majitcl domU w Strambcrku.
12808 Bhtel Frantissck, wrútni U Dominikúnů w

QlomoUci.
4554 Trousil Jau w Holiciz r
1380 Whmťel rod. p. Narcioja Schneidera. lékarnika

w Bookowicich.
1836 Chodilowa Nnna, ddmkúťka w Rokctnici.

11443 Malikowa Npolonia z Métotina.
8674 Wefelý Mariana ze Starnowa.
5150 Souďsek Jan, woměnkúť z Křenowic.
5150 Soušskowa Frantisfka, whměnkúťkazKťcnowic.
2075 Skúcelowa Jenowefa, whmťnkúťka z Bhstročicz

12802 Mech WorssUla w dolnim Sklenowť.

eš disaupstmi ?Zrnťnsbťdo.

879 Pejčoch Lcopold w Sedlejowť.
1346 Lacina Rozalia, wdowa w Kostelni Mdslowč.
2188 w. p. Walič Jgnút, sspitalni kaplan w Tclťi.
6815 Dwořúkowa Npollonta, wdowa w Telčid
8994 Tomňssek Jojef, soUsed w Tetčie
9021 Kre či Jan, llmfcdpw StUdcnč.
95:17 Pl towa Kastcťina z Telče.

11875 Hoch Frantissek, soUsed z Telče.
6193 Mcdek Mextějs lúnik w Hrotowicťch.
7349 Dwoťúkowa rantčssla, whmťnkúťka w Lhotce.

11260 Sobol Tomú , whměnkúť w Jšstťebi.

5030 LUddpk,kšwaLlnnal prowdanú Stastnň w Sh:rowlcr e .

6886 Hodťnúť Frant.. odUwUčkw Pawlowťckch.,
419 wel. p. Florinek Josefs faréi; w Strachotinč.

4821 Hunger Jiťi, wyměnkúť w Zidlochowicich.
2918 Mrňak Josef, owčúckýmistr w Měnlnč.



2554 Chlucllk Wawel, čtwrtnťk w Přisnolirlchj
2555 Soukalowa Katrťixm, wpmčxnkúifaw Zabssicich.

532 Waltcr Frantissek, domkúř w Babicich. j
3577 Nemečkowú Nnna w Bhstřici.
4576 Křenek Frantisseš, celolúnik w Dornnninťz

10044 Wassiťek MatoUš, whměnkúť z Wlkosse.
12368 Josef Bťizu, wzorni Uťitel w Bpstťici.

164 důstd P. FraUtissck Papúček,sarúťw Tikowicich.
1137 Dobrowocký Kas ar, půllúuik w Radossticlch.
1463 ZabloUdil Pctr, ctwrtnlk z Dčxdic.
3668 Michalek Stčxpún. obchodnťk w Dčdicich.
5549 Lhotecký NntoUťn, půllúnik w Radossticťch.

859 Lojkowa Frantifska w Bhfterci.
9053 Rnžička LlntoUin, whměnkúť w Jamechl

748 důst. B. Jgnút Knnz, dťkun w Polnč.
656 Klima Yntonin, čtwrtnik w Rudici.

13414 Weselý Josef, wýmčukúť w Hornich KoUnicich.
295 Dwoťúkowa Ylšbčta, uťeduikowa wdowa w

Jaroměťicich.
9631 Rechtlk Jakub, čtwrtUčkw Pťispť.
9691 .Fofowa Terezia, mřsstanka w Jaroměťicčch.
3093 Ričanck Matčj, měsskan wc S,lawkowě.
4644 K,ťťšFrantisfck, čtwrtnťk w Snmicťch.
3476 Swarc Jan, domfúť w Začanech.
5225 Simúček Josef, familiant w Rhchmanowě.
9132 Klanica Heťnǧan, půllúnik w Zcxčcnnechj
2693 Hala Matouš, emnik z Dražowic.

10066 Jaklowa Nnežka w Lesowicichj„
3875 Slona Wúclaw, pololúnťk w Cebč:xťa

428 w. p. Skotúk Nntontn, kaplan U fw. Tomússe
w Brnč.

415 důst. P. Meljssrk Jan, saráť w Nčm. Kčnicich.
1853 důst. Pj Swltil Joses„ čestný toěkan a sarúť

w LoUčce.

2873 Dijskowa Maria w Pawlowiclch.
732 KUbinka Pawla rod w Jiťikogdici whmťel.

3478 Wozdecký Jan, chalUpUkkw Sitboricich.
3101 Krút Fabian, rolnťk w Kunkowicich.
7951 Pcrnička Jan w Hodicich.
7988 Sukowa Terezia z Hodic.



eď ňrribislmpstmi Braťstxčdn.

12814 ldůstj Pe Wúclaw Nowúk, sarúť w Poočepicich.u

Bisbupstwi Frňlohtndmťe

11376 Joscf Brekl z CblUmska.
6132 wcl. P. Josef Strassclk, kaplan w Luši.

66:10 Suchý Jcm we Welťé Ješici.
8393 důst. W. Bilek Jan Nep., farúť w ZamberkU.
6140 w. pe Bonchal Jan, kaplan w GlUlichU.

10326 Pctcrkowa Barbora w Bukwici.

éšislmpstwi BUdťjowiúck.

3193 RoUbičkowa Maria w Pelbťimowč.
.3225 důstojný Pj Balrk Matěj, knčz Ua odpočinUň.
120l7 ZúdUssnikowú Maria, wdowa wúxPelhťčmowš
4352 wp. Matějowic Joses, farúť w Tochowicich.



Qprawa žnaťuťjssich omnlůln.
xě rn“ efimxxz xa

Ctr. 16 ťád. 7 od. misto: kterižto čtř: ktrťtjto.
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12 zd.
4 „

„
„

Bolmci „
na „

Pa ll!Uo:iij
nad.

8 oh. po slodU ktcťt pťidej o.
7 zd. mtslo: staťcčkoonc:čti: siařečkowU.

15 ch po slown ze smaž tcdh.
1 zd. mtsto: bťehúch čtř: bťcztch.
9 ďď.
5 „

U zd.
2 ep

1 ch.
19 „
13 zd.

UdUťjsst „
Marie „
wťčnň „
Eraucr „
Ebisach „
jest kcúl ee

Pťimút ee

býwalá.
Mariae
wdťčná.

FraUce.
Ebifach.
krňl 1est.
ptimút.


