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ÚVOD.

Když začínám zaznamenávati, co jsem se do
věděl o životě Marie Camachové, mám dva po
city. Prvý je strach. Podaří se mi vystihnouti
dobře a pravdivě život, který nenese stop ne
obyčejnosti, který je na prvý pohled bez svérázu?
Okolí Marie Camachové a všechny události ko
lem ní jsou velmi dramatické, ale právě na revo
lučním, povýšeneckém a zběsilém pozadí zdán
livě mizí ukázněné a skromné počínání naší
hrdinky. Obrazotvornost, zpracovaná dobrodruž
nými romány, by ráda spatřila napínavé scény,
bez nichž si nedovede dokonalost a velikost
v době revolucí představit. A to je důvoď mých
obav. Romanticky napínavý děj je v žívotě Ma
rie Camachové jen jeden a ten ukončil její po
zemskou pouť. Její okolí se převrací, kácí a padá,
ale to nás zajímá jen částečně, pokud se mezi
úskalími násilností pohybuje stále odhodlaná
a svěží Marie de la Luz.

Přece však mě naplňuje naděje, že následující
stránky přispějí alespoň poněkuď k objasnění
pravdy, že svatost jako vůbec celý mravní život
je především uvnitř a že není vázán na vnější
podmínky a formy. Nejen barokový pojem
o svatosti vystihuje poďstatu světce. Svatí a do
konalí nemusejí jíti jen cestou neobvyklou. Pro
tu si vyvolil Pán jen některé. Ostatním, a těch
je velmi mnoho, určil cestu obyčejnou, bez divů
a zvláštních uďálostí. Uvidíme, že Marie Cama
chová šla také touto cestou. Nebyla v Mexiku
jediná, bylo jí mnoho podobných horlitelek,
přece však její život není nějaké schema typu
určitého druhu lidí, nýbrž i tak má v sobě mno
ho osobitého. Hlavně její sebeovládání dlužno
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již nyní zdůraznit, poněvadž jeho opak je jedna
z hlavních nemocí dnešních lidí. Mnozí by horlili
o věci Boží, ale nesnesou, aby se při tom jejich
osobě nedostalo uznání, pochval, nesnesou o
právněné kritiky, tím méně neoprávněné anebo
přímo nějaké bezpráví. Jak se těchto nedostatků
zbavit, ukázala Marie de la Luz, která byla na
zvána první mučednicí katolické akce. Nás její
život zajímá tím více, že katolické akci u nás
se naskytují nové úkoly, kterých se bude třeba
ujmouti, ať se to některým jednotlivcům líbí
nebo ne. Nechť je nám její život pro tu práci
vzorem. Prožila jej v naší době, ztížily ji jej
tytéž nesnáze, které doléhají na nás, potkávala
totéž neporozumění, narážela na tytéž překážky
jako my a uměla je opravdu mistrovsky pře
konávat.



PRVÉ VLNY.

Nejprve si prohlédneme dějiště životopisu. Je
to Mexiko, země, kterou Evropan spatřil teprve
roku 1517. O dvě léta později připlul k jejím
břehům Španěl Cortes. Zničil sice říši indián
ských domorodců Azteků, ale budiž řečenok je
ho cti, chápal alespoň z větší části své poslání
kulturně a ne kořistnicky jako tu, kdož přišl
po něm. Zásluhou nejrůznorodějších dobrodruhů
se stala tato země dějištěm nesčetných bezpráví
a to nejen na domorodcích, ale 1 na misioná
řích, kteří se domorodců s velikou láskou ujali.

Rostla nová, míšenecká pokolení, plná nekli
du svých předků. Pány ovšem byli od počátku
čistokrevní Španělé. Jejich násilnosti nesnášel
ani Indiáni, ani kreolové. Prvá desetiletí 19. stol.
jsou vyplněna boji těchto dvou nepřátelských
táborů. Roku 1821 byla provolána neodvislost
od Španěl, generál Iturbide se stal císařem
Augustinem I. Ale již za dva roky byla pro
volána republika a celých dalších sto let je vy
plněno urputným bojem mezi konservativci a li
berály. Presidentský stolec jde z ruky do ruky,
zmocňují se jej generálové, vzpoura za vzpourou
dává zemi zvláštní ráz.Velmi neblahý vliv mělo a má dodnes zasa
hování ze Spojených států. Částečné zlepšení
nastalo za dlouhé vlády Diaze, od let osmdesá
tých minulého století až do roku 1910.Alei v tu
dobu tajemné ruce severoamerických kapitalistů
zamořovaly zemi zednářstvím, korupčnictvím a
zrádcovstvím, poněvadž jim bylo a je dosud ne
rostné bohatství Mexika milejší než všechna
mravnost a spravedlnost. Události revolucí po
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sledních třiceti let osvětlí nejlépe právě toto u
stavičné zasahování ze Spojených států. Právě
ony podporovaly neenergické presidenty Car
ranzu a Obregona proti silnému Huertovi a
způsobily celé zemi a všemu obyvatelstvu tolik
neštěstí, daly proliti tolik nevinné krve. Právě
jejich vůdci způsobili nesmyslný boj proti kato
lictví v zemi, kde je katolíků 97%. Mnoho pod
nětů proti katolictví v Mexiku vyšlo od muže,
jehož jméno nese nejedna naše ulice, nejedno
náměstí. Odstranili jsme z veřejných míst obra
zy svých bývalých presidentů, proto jistě by
nebylo na škodu, kdyby zmizela veřejná ozna
čení jménem tohoto muže. Jmenuje se W.
Wilson.

Řízeny rukou tak obratných herců jako Wil
son, hrály loutky v čele mexického státu krva
vou hru. Nezasvěceným by se snad zdálo, že
jeho vládci v posledních dvaceti letech opravdu
něco v zemi vytvořili, ale to by byl skutečně
velký omyl. Vše, co je v Mexiku krásného,
užitečného, co za něco stojí, stvořil Bůh a zbu
dovala katolická Církev. Liberální vlády zbu
dovaly několik železničních tratí a nemnoho
mostů, to vše však Mexiku nepostačuje a nebýt
nerostných pokladů, které uložil Stvořitel do
nitra země, snad by se o moc neucházeli ani
zahraniční organisátoři. Pro lid se nevykonalo
teprv nic. President Obregon se po roce 1920
pokusil o pozemkovou reformu, ale ani to ne
pomohlo, v roce 1935 bylo ve státě na 4.000
stávek a nezískaly dělnictvu nějaká práva. Je to
pochopitelné, poněvadž presidenti, dosazení vli
vem severoamerického kapitálu, jsou zavázáni
k protislužbám a povolili v těžbě výhodné kon
cese cizincům, kdežto domácí lid z celého bo
hatství své země nic nemá, není domácího prů
myslu, není domácího dobře organisovaného a
kontrolovaného obchodu.

Do těchto neblahých hospodářských a kultur
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ně politických poměrů zazníval nejprve nesměle,
ale potom celou silou hlas: „Tím vším je vinna
Církev katolická" Stará historie, která se opa
kuje již po dva tisíce letl Ve státě nepořádek.
Vláda jej nedovede odstranit, nemůže se přiznat,
že jej zavinila, někdo jej zavinit musel, tedy to
byla Církev! Ona utlačovala dělný lid, ona o
chuzovala po staletí hospodářský život, kněží
celý národ ujařmili. Pro bezradnou vládu je to
nejsnadnější východisko. Takovým způsobem
uvažovali od počátku všichni pronásledovatelé
Církve v celém světě, tak mluvil roku 1917 pre
sident Carranza, když se přičinil o vyhlášení
proticírkevních zákonů v Mexiku.

VZKLÍČILA CHUDOBKA.
Prvá léta života Marie Ize rychle prolistovati.

Nesou pečeť dobře vychovávaného dětství, ale
neliší se zvlášť od mládí jiných dětí. Pán Bůh
má ovšem s každým zvláštní plán a na ten si jej
připravuje uvnitř 1 vně. Mnohdy nepatrná udá
Jost nevymizí člověku ze srdce po celý život a
má rozhodující vliv na jeho činy. Marii připravil
na životní boj tím, že ji zbavil brzy matky.

Narodila se 17. května 1907 ve městě Mexiku
ve čtvrti Tacubaya. Byla prvá dcera měšťanské
rodiny. Byla obklopena něžnou láskou obou ro
dičů, ale již po vánocích téhož roku si Bůh po
volal její matku. Bylo jí teprve dvacet let, ale
vyplnila úkol, který jí Bůh určil, dala světu
příští mučednici. Další dva roky trávila Marie
na klíně nevlastní otcovy matky a její dcery
Adély. Byla jejich miláček. Otec se znova oženil
a Marie měla macechu.Její nevlastní matka však
byla opak všech macech, jak je znají pohádky.
Dala Maru sestru Carmen a Guadelupu, bratry
Manuela a Ježíše. Dětství z nich přežili Manuel
a Guadelupa, které říkali Lupina. Před smrtí
1918 se jí narodil ještě jeden chlapec. Marie při
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rozeně Inula více k otci, ale její poměr k nevlast
ní matce byl beze stínů. V letech světové války
žila rodina celkem nerušeně. Marie byla strážný
anděl svých malých sourozenců a není divu, že
jim zůstala vůdkyní až do své smrti. Na nich
se cvičila její trpělivost, u jejich kolébek se učila
prvým obětem. U nich se již také projevovala
její iniciativa a přičinlivost.

Dospívala poněkud rychleji, než dospívají dě
ti u nás. Již ve čtvrtém roce přijala svaté biř
mování.

Následuje řada let, kdy často měnila bydliště.
Otec ji vzal s sebou na nějaký čas do Puebly.
Stále noví lidé ji obklopovali a její charakter se
tím opravdu utužil. Nezhýčkalo ji pohodlí. Pev
nost, které její osobnost od mládí nabývala, se
tu a tam již projevovala. Kdysi na příklad zlo
mily dívky ve škole rám na vyšívání. Při vy
šetřování to ostatní svedly na ni. Dostala přísný
trest a rám byl poslán na správku. Když před
ložili panu Camachovi účet, zeptal se Marie,
proč to udělala. Teprve tehdy vyšlo najevo, že
ona jej nerozbila, že však bez hlesu dovedla
snésti trest. Nebylo jjí ještě celých osm let. Neo
hroženost však roste s člověkem jako jeho jiné
vlastnosti, rostla tedy 1 s Marií a uvidíme, jaké
dosáhla míry.

Ač byla sirotek a již pomalu poznávala, co to
znamená, nezatěžoval ji přílišný smutek a pro
vedla mnoho šibalství. Ráda balila na večer pa
pír takovým způsobem, aby dělal dojem balíčku
mincí. Schovala se a pozorovala, jak dychtivě
po něm každý sáhne a jak bude zklamán, až jej
rozbalí. To už poněkud chápala bezcennost
vnějšku a rozněcovala v sobě lásku k nevidi
telným věcem. Nesmíme se však domnívat, že
neměla později s čím ve svém nitru zápasit, když
měla od mládí tolik dobrých vlastností. Měla
také nedostatky. Její rozhodnosti a pevnosti lze
mnohdy také říci umíněnost. A opravdu tvrdo
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hlavá byla. Jakmile se jednou pro něco rozhodla,
tresty a nic ji nezviklalo. Byla si vědoma této
vlastnosti a velmi s ní bojovala.

Vzdělání nabyla z větší části mimo veřejné
školy. Od roku 1917, kdy tak zvané ústavní
shromáždění odhlasovalo několik zákonů proti
Církvi, je celé Mexiko ve varu. Marii zasahuje
další rána, roku 1918 ztrácí svou nevlastní mat
ku. Přestěhovala se do Mexika k babičce. U ní
byla ještě nějaký čas chráněna před bouřemi re
voluce a rozvíjela se tam její zbožnost. Museli
bychom ovšem vidět, co to mexická zbožnost je.
Celá bytost se účastní modlitby, nikde ani stopy
po ostýchavosti a jakési zdrženlivosti, s níž
jsme my zvyklí projevovat svou zbožnost. Po
hled na temperamentní mexickou dívku je o
kouzlující. Její zbožnost a zejména láska k Pan
ně Mani dostala nové podněty v klášteře sester
dominikánek, v penstonátě. Konečně asi tři roky
navštěvovala katolický dětský ústav. Roku 1921,
tedy ve čtrnácti letech, přestala chodit do školy.
Krátce nato se oženil otec po třetí. Vzal si ne
vlastní sestru Adélu, o které jsme se již zmínili.
Marie byla velmi šťastná, neboť ji k ní pudila
láska, kterou k sobě Inuly od let. Po svatbě se
rodina přestěhovala na penferii do čtvrti Coyoa
can, kde bydlela až do Mariny smrti.

VÍR REVOLUCE.

Mexická revoluce počala býti vysloveně proti
katolická od roku 1917. Nezuřilo se proti kato
líkům stále stejně prudce. Používalo se různých
metod. Největší nápor na Církev učinil presi
dent Calles, dnes po celém světě známý krve
žíznivec typu Neronova. Útlak Církve měl tři
období.

Prvé období bylo krvavé. Krátkozrací lidé se
domnívali, že zahubí dílo Boží moudrosti tro
chou krve. Jak ji dávali mexičti katolíci rádi!
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Kněží šli v prvých řadách krvavého průvodu.
Kněz Batis je veden k popravě. Klidně a s jasně
zřící nadějí prohlašuje okolostojícím: „„Umí
rám pro Krista. Co na tom záleží, že odcházím,
přijdou jiní po mně a zvítězí. Bůh neumírál Ať
žije Kristus Král!" A tento výkřik se stává stále
silnější a častější. Je heslem všech trpících a u
mírajících katoliků v Mexiku. Se rtů kulí zasa
ženého kněze Sedana vychází útěcha pro pří
tomné: „Odvahu, bratři, bojujte statečně až do
konce, shledáme se v nebil" Jiný umírá se slo
vy: „Pro Krista jsem žil, pro něho umírám.“
Jiný: „Ať má krev zpečetí sjednocení mexických
katolíků!" Kolik hrdinných smrtí to bylo tam
za oceánem!

Nezmírali však jen kněží, na něž se slušelo,
aby šli první. Laici je bez bázně následují. Po
znejte jejich myšlenky před smrtí ze dvou úryv
ků z dopisů Manuela Bonilly. Prvý je z dopisu
matce:

„Drahá maminko, dávám Ii naposled s Bo
hem. Vím, že Tvé srdce bude trpět... Sladká
maminko, již Tě neuvidím... Modli se za své
ubohé dítě, umírá s myšlenkou na Tebe. Co
bych ještě říkal? Prostě, mám Tě rád! Neplač,
maminečko, modli se a snes to! Podej oběť svých
slz za tolik našich zaslepených bratří..." Je tře
ba ještě dokazovat, že pisatel tohoto dopisu
zemřel hrdinsky? Je třeba dokazovat, že oprav
du zemřel za víru a že za ni zemřel odhodlaně?
Těchto několik řádek mluví za všechny důkazy.
Či chcete, aby promluvil jeho poslední dopis
snoubence? Budiž, ať vidí mladí lidé, jak lze
milovat!

„Milovaná Lucinko. Píši Ti tento dopis v po
sledních chvílích svého života. Má krev se roz
lije a vyzná víru v Toho, jenž stvořil všechny
věci. Ať z Tvé paměti nevymizí vzpomínka na
mne, má drahá... Doufali jsme, že budeme je
denkrát šťastni, Bůh nás odděluje, ale je to jen
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na čas. Když si uchováš lásku ke mně v tomto
životě, budeme v onom věčně spojeni. S Bohem
na vždy, má Lucinko! Trpím. Trpím, poněvadž
si myslím, že se Ty trápíš. Ale upokoj se, smrt
mě neděsí!

A nyní mé poslední s Bohem, předrahá Lucin
ko; buď odevzdaná, neboť je to vůle Boží. Po
zdravuj ode mne své rodiče a sestry. A Ty,
Světluško, uchovej vzpomínku na srdce, které
Tě miluje po věčnost.“

Ne, ani ta nejsilnější pouta přirozeného života
nedovedla potrhat věčné svazky pokřtěných du
ší s Bohem. Zkoušku krve tedy mexičtí katolíci
obstáli.

Druhá složka pronásledování byl duchovní ú
tisk, kulturní boj. Veřejný katolický život vlád
ci téměř znemožnilí. Počet kněžstva byl neslý
chaně zmenšen, v některých provinciích byly
všechny kostely zavřeny, v některých dokonce
rozbořeny. Kněžstvo zničit, byl úkol všech hor
livých revolucionářů a služebníků mocných pá
nů. Portes Gil, notorický zednář, se vyjadřoval
asi tak, že nemíní věst boj proti náboženství,
nýbrž proti odvěkému nepříteli lidu, proti kně
žím, kteří se stali příliš mocní, příliš zbohatli.

Církev nezůstala bezradná. Je si stále vědoma,
jaký význam má pro věřící tisíciletími ustálená
liturgie se všemi obřady a úkony,ale také dobře
ví, že nejsou podstata a že je nejvyšší autorita,
když je třeba, může přizpůsobiti potřebám doby.
Svatý Otec vyšel v tom smyslu mexickým ka
tolíkům vstříc jako dobrý pastýř, který zná po
třeby svých oveček. Dal jim rozsáhlá dovolení,
která se týkají hlavně slavení mše svaté a u
chovávání Nejsvětější svátosti Oltářní. Bylo do
voleno uchovávati soukromě Božský pokrm a
soukromě jej přijímati. Co víc křesťané potře
bují? I u nás se sice často slýchá: „Nechceme
do katakomb!" ale ví se, že to znamená, „když
tam budeme muset, půideme a nezabije nás to,
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naopak, vyjdeme opět na světlo silni jak nikdy
před tíml"

Život jednotlivců zintensivněl. Kdo se od
hodlal stát při Kristu, odhodlal se ke všemu,
nezalekl se žádné oběti, nabídl vše, co měl, ne
požadoval časného uznání a odměn. Kolik he
roismu vyrostlo právě v mexických katakom
bách! Nemyslíme podzemní skrýše, poněvadž
v Mexiku za katakomby sloužily salony právě
tak jako jiná místa, nýbrž utajený život v úzkých
kroužcích, k němuž veřejné pronásledování
nutilo.

Podnikaví demagogové však ještě nebyli u
naveni a zkusili novou metodu. Prohlásili, že
revoluce vstoupila do psychologického období.
To znamená: teď se neútočí na tělo, ani na
vnější věci, nýbrž na duše. Na dospělé není
snadné nějak působit, ale na děti je to velmi
lehké, proto soustředit se k útoku na dětskou
duši! Musí z ní být vymýcena stará pověra
o Bohu! Ubohé děti mexické, co se zase na vás
přichystalo!

Poslechněte hlasy revolucionářů:
„Klerikálové volají: Děti a mládež patří do

rodiny! Je to sobecká nauka, nenecháme stát
v rukou, které ohrožují národ! Děti a mládež
patří společnosti, to jest revoluci."

Vše, co souvisí s revolucionářskými plány
s mládeží, vyšlo od Callesa. Tento muž, který
několikrát změnil zaměstnání a sice proto, že byl
nucen, dovedl pokrytecky zapřisahat revoluci
oddané posluchače, dovedl je přesvědčit o tom,
o čem sotva byl sám přesvědčen. Jeho prosby
vyznívaly: „Zachraňte mládež revolucil' Kato
líci při hlasování zdrcující většinou odmítli vše
chny návrhy. Na př. v městě Mexiku hlasovalo
80.000 proti a jen 75 pro. Co však je všemoc
ným vládcům vůle lidu, kterou se jindy tak do
vedou oháněti? Reforma školy ve smyslu so
cialistickém byla provedena. Škola byla uspořá
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dána po vzoru ruském, a mexická mládež měla
projít toutéž mravní spouští jako mládež ruská.

Učitelstvo, závislé na vládě jako všude jinde,
bylo nuceno a z části samo ochotně se chápalo
nového programu. Obnovovaly se přísahy. Uči
telé slibovali, že přijmou a budou podporovati
cíl socialistické školy, slibovali, že budou ochot
ně a bez výhrad podporovati to, co vláda nařídí.
Kdyby to nebylo nic špatného, pak by ani tato
přísaha nebyla špatná. Ale byly v ni ještě jiné
věty, na př. „Prohlašuji, že nevyznávám kato
lického ani jiného náboženství!" „Prohlašuji, že
budu rázně bojovat proti plánům katolického
kněžstva."

Snadno pochopíme, v jaké situaci se ocitlo
katolické učitelstvo a katoličtí profesoři. Všichni
nesnesl tuto zkoušku, ale většina přece zůstala
věrna katolickému duchu a nezaprodala poklad
víry ani za pohodlný život a strádala raději i se
svými rodinami. Škola socialistická byla povin
ná. Katolíci však nelenili a rostly soukromé a
tajné školy, které vyhlazovaly stopy nehoráz
ností a nemravnosti, které dětem ukazovala ško
la veřejná. Nesmiřili se však ani s docházkou do
veřejných škol a někdy protestovali tak zjevně
a rozhodně, že si učitelé do školy nosili s kni
hami také revolver.

Nadešla chvíle pro Marii Camachovou.

S KNIHOU V RUCE.
Po vyhlazení katolického veřejného vyučování

v Mexiku, zorganisoval jesuita P. Ferdinand
Ambia výchovu katechistek. Jejich zásluhou se
dostalo skoro všem katolickým dětem nábožen
ského vyučování. V Mariině farnosti bylo 2.300
dětí soukromě vyučováno náboženství.

Marie nejprve zastávala úřad sekretářky ú
středí. K tomuto úkolu byla vyvolena pro svou
praktičnost a iniciativu. Nebyl totiž styk se vše
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mi členy zcela snadný. Muselo se dbáti největší
opatrnosti, aby se nic nevyzradilo navenek. Poz
ději jí byl svěřen ještě odpovědnější úřad, stala
se pokladní. Ústředí sbíralo prostředky na
podporu chudých skupinek a shromaždišť, na
odměny pilnosti a mnohá jiná vydání. Děti
v Mexiku byly právě takové jako jinde a bylo
je třeba vábiti nejrůznějšími prostředky, zvláště
když takové metody používaly školy státní. Ni
kdy se ovšem nesnížily katolické katechetky
k takovým podlým útokům na duše dětí, jako
učitelky veřejných škol. Nikdy s nimi nekonaly
pokusů o jsoucnosti Boží“jako ony, když dětem
dokazovaly, že není Boha, poněvadž jim nedal
jíst, ač se k němu modlily na jejich vyzvání,
kdežto, jakmile se pomodlily k presidentu re
publiky, otevřely se dveře a byly přineseny po
krmy. Bylo by přece snadné pokus provésti
opačně! Práci ovšem měly nemalou. Dětem se
dostávaly do rukou letáky s takovýmto ob
sahem:

„Jestli tě tvoji tyranští rodiče nechtějí pouštět
do školy, kterou pro tebe revoluce otevřela, po
hrdní jimi. Nejsi jim povinen laskavostí a vděč
ností, neboť jsi spíše plod jejich mrzké záliby
než jejich bolesti. Chtějí tě navždy podržet ve
fanatickém tmářství své despotické metly. Chtě
ji, abys byl opovrhovaný otrok jejich hloupých
rozmarů, jako oni otročili svým zpátečnickým
předkům. Měj je v nenávisti! Pohleď na školu
svého národa. Najdeš v ní mnoho dětí, které se
naprosto osvobodily od lidí, kterým říkají ro
diče. Učiň jako my, kteří jsme shodili tvrdé a
nelidské jho vykořisťovatelů, našich rodičů a
pokrytců, kněží. Tvoji rodiče a kněží se spojili
k tvému utlačování. Připoj se k revolucionář
ským učitelům našich škol, tejichž socialistickéusměrnění tě naučí svobodě."

Aby bylo možno čeliti takovým útokům, bylo
třeba nejpečlivější přípravy. Mariina macecha se
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postarala, aby se její nevlastní dcera seznámila
s osvědčenými katechetkami z farnosti. Ty ji již
od patnáctého roku vedly k zaměstnání, kterého
až do smrti nezanechala. Jakmile si utvořila o
braz o vyučování a poznala, čeho bylo třeba,
dala se do práce. Učila v domě rodičů. Společné
vyučování bylo v sobotu. Na tento den se velmi
těšila po celý týden a pečlivě si připravovala
látku. Její kroužek vzrostl až na osmdesát dětí.
Pociťovala hlubokou radost, když mohla do lač
nících dušiček drobotiny zasévati semena prav
dy. Kromě toho vyučovala v týdnu pokročilejší
obraně víry. Přípravy si psala. V sešitech, které
po ní zbyly, je na příklad jedenačtyřicet bodů,
týkajících se jsoucnosti Boží. Není lepšího do
kladu o její píli a vynalézavosti. Nehledala
v práci vyražení nebo ukrácení chvíle, uvidíme,
že neměla nikdy času nazbyt.

Obklopena dětmi, zapomínala na celý svět.
Poznala tvrdé mládí, ale její svěřenci měli mnoh
dy daleko tvrdší, nedostávalo se jim té lásky,
které se dostalo jí od otce i od nevlastních ma
tek. Z venku byly ohroženy ještě více. Proto
vyvinula její láska k nim takovou intensitu, že
jim dovedla obětovat vše. Ochotně na sebe
vzala úmornou a pomalou práci. Její výsledky
se neukazovaly hned a nad těm: výsledky, které
se často ukázaly, by si zoufala, kdyby neměla
tak pevnou důvěru v řízení Boží prozřetelnosti.
Velikost její práce je právě v tom, že pracovala
s vypětím všech sil víc než deset let a nikdy
nezatoužila po uznání lidském. A uznáníse lí 0
pravdu nedostávalo.

Při vyučování bylo třeba veliké opatrnosti,
mohlo se na ně snadno vztahovat vyhrožování
různých vyhlášek, které byly podobného obsa
hu jako následující vyhláška z 23. prosince 1927.

„Důležité oznámení.
Oznamuji všem obyvatelům kraje, že kdo dá

potraviny nebo peníze vzbouřencům, kdo dá
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pokřtít ditě, nebo uzavře církevní manželství,
nebo bude poslouchat náboženské přednášky,
bude bez milosti zastřelen."

Kolik dalo Marii starostí, jak věc zařídit, aby
se děti pravidelně scházely a nevzbudily pode
zření u slidičů. To vůbec nelze ohodnotit, na ta
kovou práci není měřítek, vyjma lásku k Bohu.

KATOLICKÁAÁ AKCE.

K některým věcem mají lidé jakýsi odpor a
nechuť. Nevědí proč, ale je to patrně proto, že
s1 nevědí s nimi rady, nedovedou je zařaditi do
svých pojmů. Nebojují proti nim, ale jsou pře
svědčeni, že se jich ony věci vůbec netýkají,
1 když tomu tak není.

To je osud katolické akce u nás. Jméno, kte
ré samo o sobě je velmi výstižné, je prvá pře
kážka zdárného vývoje. Většině lidí nepraví, co
znamená a odtud pramení jejich chladný poměr
k tomu, co se jím označuje. Kdyby se řeklo:
Katolická akce jje promyšlené náboženské ovliv
ňování vlažných katolíků a nekatolíků nekněží
mi, usnadnilo by to mnohým správné pochopení
a snad by to 1 změnilo jejich netečnost.

Ovlivňování vlažných katolíků a nekatolíků
má však mnoho podminek. Kdo chce na druhé
opravdu zapůsobit, musí mít v sobě něco, čím
by působil. Jeho osobnost nesmí mít vady, které
by odporovaly tomu, čeho chce u druhých do
sáhnout. „Tak sviťte před lidmi, aby ve vás
oslavovali nebeského Otce!" Prvá starost kato
líků tedy je jejich vlastní nitro. Zevnějšek nitro
vždy zřetelně odráží.

Marie de la Luz znala tento počátek a základ
katolické akce a nezanedbala jej. Vyzbrojila se
odříkáním, skromností, obětavostí, statečnosti,
velkodušnosti, důvěrou v Boha, láskou k bližní
mu, nadějí a vírou. Takto připravená mohla při
stoupit k boji. Viděli jsme ji již mezi dětmi
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s katechismem v ruce. Hlavní práce jí však na
stala teprve po jakémsi modu vivendi z 21. červ
na roku 1929. Katolíci byli sice stále osočování
a zrekl'dňováni, ale přece se nemusili na čas
skrvvat jako před tím. Nastala práce, která za
tři léta obnovila síly mexických katolíků, takže
snesli bez otřesu nový nápor po chvíli klidu.

Kolik vyvstalo práce! Každé chvilky využila
k službám obnovy. Cenila zcela správně drahý
čas. Do deníku si zapsala: „Bůh nám dal čas,
čas odměřený. Skutky, které konáme, jej promě
ňujeme v peníze. Buď v peníze padělané, mědě
né, s'ř'brné nebo zlaté. Žena, která se zcela od
dává světu, která na mši svatou přichází pozdě,
jestli vůbec jde, proměňuje svůj čas v peníze
padělané. Která nevyužívá příležitosti k dobré
mu, jež jí Bůh posílá a je jen povrchně zbožná,
proměňuje svůj čas v měďáky. Která chodí na
mši svatou nejen v předepsané dnv, nýbrž 1
v týdnu a používá příležitostí k dobrému, jež
ji Bůh posílá, proměňuje svůj čas ve stříbrňáky.
Žena. která se nespokotuje s používáním příle
žitostí. které jí Bůh sesílá a vyhledává je, třeba
že 11to stotí oběti, která má srdce plné lásky
k Bohu a bližnímu, ta proměňuje svůj čas v zla
ťáky." O Marii je třeba říci, že proměnila svůj
čas ve zlato.

Sebezdokonalení, základu katolické akce, vě
novala velký díl dne. Účast na mši svaté a ado
race zaujímaly prvé místo. Četba a studium ze
značné části směřovaly k vlastnímu zdokonalení
a teprve potom k prospěchu bližních, neboť ji
nak by jim neprospěly. Mnoho času věnovala
povinnostem třetího řádu, do něhož vstoupila
z touhy po zdokonalení vlastní duše.

Katolickou akci prováděla katechisováním,
o němž jsme již mluvili. přednáškami, divadly,
pořádáním náboženských slavností, pořádáním
čajů a jiných večírků, nacvičováním zpěvu pro
potřebu kostela, propagováním tisku, účastí na
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vzdělávacích kroužcích. Nezanedbala jediné pří
ležitosti ke službě bližnímu. Šířila úctu k Nej
světější svátosti Oltářní.

Při katechisování se obrousil její řečnický a
herecký talent do té míry, že se z ní stala oblí
bená řečnice.Nelibovala si v prázdném mluvení,
kterého člověk tolik vyslechne na spolkových
schůzích, pozornost věnovala především obsa
hu. V každé řeči zdůrazňovala, že je třeba pro
hloubit náboženské znalosti, že nestačí pouhá
dobrá vůle. Katolík laik, který nemá důklad
ných vědomostí, je bez vlivu, je to bojovník
beze zbraně. A katolíci mexičtí se museli hájit,
jako se musejí a budou hájit katolíci kdykoliv
a kdekoliv to bude nutné. Pravda a jen pravda
má právo na existenci. Z potřeby vzdělání vy
plynul v jejích řečech další požadavek — pod
pora dobrého tisku a knihoven. Nadšeně vy
ložila věc svým družkám: „Dobré knihy jsou
nepominutelní pomocníci, náš kroužek je potře
buje na potírání zkázy, jež ohrožuje společnost.
Je nutné shromažďovat dobré knihy, aby nám
pomohly přemoci tak veliké zlo. Proto pomýšlí
me vážně na zřízení knihovny, jejíž dobré knihy
nám budou dávat světlo a poskytnou nám pra
meny k načerpání moudrosti, kterou dychtíme
sdělovati jiným."

V posledních třech letech svého života zaují
mala Marie v pracovních kroužcích katolické
akce ve farnosti Coyoacan prvé místo. Na ve
doucí místo byla velmi vhodná. Uvnitř vyrovna
ná, ovládající dokonale svůj zevnějšek, energic
ká, vytrvalá a výmluvná, byla s to splnit těžký
úkol vedoucí skupiny. V jejích slovech se vždy
zračil pravý církevní duch, duch pravé katolické
akce. „V kroužcích se shromažďujeme, abychom
se vzdělaly a byly užitečné Církvi. Kroužek je
nám školou. kde se doplňuje výchova a nábo
ženské vzdělání." To je její pojem o práci ve
sdružení. Práce a užitek z ní, nikoliv marné
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plýtvání časem, hašteření o nepatrných věcech
a zbytečnostech. Nejprve obohatit rozum nový
mi poznatky a pak se naučit jich používatl Zku
šenost naučila 1ji, že mnohá dívka zná nejednu
věc a přece nemá úspěchu v rozhovorech a deba
tách s druhými, poněvadž nedovede to, co chce
říci, řádně vysvětlit a uspořádat. Proto se věno
vala s pílí a láskou cvičení soudnosti a vyjadřo
vání.

Proč nedávala přednost soukromému vzdělá
vání před vzděláváním v kroužcích? ,„„Ustavičná
výměna poznatků, názorů, záměrů neomylně
mezi členy vytvoří důvěrnost, jakési kamarád
ství, ducha vzájemné důvěry, zcela otevřené.
Členky v nich naleznou nejen družky a přítel
kyně, nýbrž sestry,stále připravené pomoci jim
v jejich práci a přispěti jim v jejich obtížích."
Se šlechetným zápalem se zastávala toho, že se
dívka i po odchodu ze školy má vzdělávat.
Ženský charakter se neposiluje pouze četbou ci
tových románů. Hluboká studie o nějaké vážné
otázce vydá mnohem více než veliký počet pře
čtených knih nehlubokého obsahu, jejichž četba
vlastně neprospívá, nýbrž oslabuje a zpohodl
ňuje člověka.

Pracovní kroužky prohlašovala za velmi účin
né prostředky katolické akce, na něž se lze spo
lehnout. Jsou společné dílo, do něhož každý při
nese své světlo a svoje myšlenky a nadšenía tak
jim dopomůže k uskutečnění. Sama jistě přispí
vala nemálo k ideologické stránce prací v krouž
ku, ale nebylo na tom dosti. Jako pokladnice
starala se o věci zcela prosaické s takovou pečli
vostí, že to dokáže jen velmi citlivé, nadpřiroze
né smýšlení.

V letech 1950 a 1951 nastala chvíle největšího
oddechu a rozvoje katolické akce. Někteří jed
notlivci ji chtěli zavléci na politické pole. Bi
skupové se těmto pokusům rázně opřeli a kato
lcké akci zůstaly její úkoly, které jí dala cír
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kevní autorita, totiž vytvářet praktické katolí
ky, kteří znají své povinnosti, lidi charakterní,
kteří dovedou vnésti nábozenství do kazdé své
pláe, do svědomí, do rodin, do zaměstnání, do
veřejných pomerů. loho nelze dosáhnout při
jakémkoliv stranictví. V té veci je nutno po
nechati katolíkum svobodu a netřištit zbytecně
jejich vnitřní život věcmi, které se jej ani zda
leka netykají.

Marie dobře pochopila důvody svých vůdců
a hořela touhou proniknout do všech duší a
srdcí s Boží myšlenkou. Sobecké zájmy, únavu
u ní nenajdeme. Byla příliš šlechetná, než aby
chom u ni mohli postihnouti prvé a Dyla prilns
obetavá, nez aby ukázala, jak je vyčerpána,
kolik ji stojí sebeovládání a přemáhání. řesně
poale zásad katolické akce pečovala především
o vnitřní prohloubení osobnosti. Jeví se to ve
všech jejích pracích v kroužku. Poslední z nich
je o mravní výchově dívek. „Jestliže je dívka
povolána utvářeti srdce dítěte, musi začíti s pře
tvářením srdce svého. Na její cestě ji potká ne
smírné množství překážek a nebezpečí; když
však je připravena důkladně, s Boží pomocí pře
kážky přemůže a půjde vpřed. Proto se musí
me naučit rozlišovat, kde je zlo a kde je dobro
tak, abychom mohly chrániti a podporovati dru
hé. Podporovati, poněvadž nepostačí vědomosti.
Musíme mít vliv na druhé, odstraňovat neshody,
sjednocovati rozdvojená srdce a přiležitostně
jim poradit. Především je třeba vzdělávati pří
kladem."

karností Coyoacan proudil na chvíli nový a
radostný život, který nic nerušilo. Marie k ně
mu přispěla ze všech svých sil. Neměla jiných
cílů, rozhodla se pracovat tady a jiným věcem
nevěnovala minutku svého času. Studiem sílila
rozum, ale nezapomněla, že jeho světlo je zcela
jasné jen tehdy, když je osvíceno nadpřiroze
ným žárem. Prvé slovo jejího hesla: „Eucharis
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tie, apoštolát, heroismus", bylo také prvé svým
obsahem v jejím srdci. Ucta k Nejsvětější svá
tosti živila jeji žár, zahlazovala jizvy ran, utrže
ných v boji s lidskou špatností. Dávala jí po
znání, osvětlovala záhadné kouty vlastního srd
ce 1 duší druhych. K prvému svatému přijímání
obdrzela od slečny, která ji připravovala, modli
tební knihu. Celý život ji nosila s sebou, neboť
jí připomínala ony drahé chvíle, které prožila
po prvé návštěvě nebeského Hosta ve svém srd
ci. Její vlastní zkušenost ji vedla k tomu, aby
dětem a přítelkyním stále předcházela příkladem
v přijímání Eucharistie. Její písně se obracely
po každé na Krista Krále, dlícího v Hosti.

K apoštoiování používaia 1 vnějších prostřed
ků, ale nikdy jim nepřisuzovala takovou cenu
jako prostředkům, připravujícím na posvěcující
milost a její rozhojnění. Uvedla tak na pravou
míru omyly v názorech na katolická divadla,
akademie, zábavní večírky, které se 1 u nás vy
skytují. Když si tyto věci pořádá katolická
mládež pro zábavu, není třeba, aby se něčím
jiným lišily od podniků jiné mládeže než mrav
ností a ukázněností. Jestliže však se nějaký
podnik pokládá za katolický a chce jako kato
lický působit, musí být podložen zdravými ná
zory pořadatelů. Je totiž jisté, že je škoda práce
a námahy, jestli si pořadatelé myslí, že divadlem
nebo veselým programem večírku vykonali vše,
co mohli a že jejich úkol tím skončil. Jejich
práce by byla marná. Jestliže na příklad kato
hická akce těchto věcí používá, jsou to jen jakési
sbližovací prostředky, které dovedou zlomit
ostří předsudků, práci na duši však je třeba
vykonati teprve po sblížení a po navázání styku
vnější, líbivou a všem snadno přístupnou věcí.

V tomto duchu se věnovala Marie de la Luz
pořádání her.

Herecké nadání se u ní projevovalo od útlé
ho mládí.
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Uspořádala několik divadel, většinou nábo
ženských. Ve všech těchto hrách vystupovala
s takovou přirozeností, že vzbudila všeobecný
obdiv. Úspěchy se jí nestaly osudné, jako to 0
byčejně bývá. Představení jí připomínalo svatý
život světic, které představovala, ale nikdy jí
nebylo příležitostík vyniknutí nad druhé. Neusi
lovala se sama uplatnit na jevišti, předsevzala
si, že bude pracovat hlavně na přípravách. Io
byla práce skrytá, ale velmi obtížná, její sebe
ovládání a přísná ukázněnost mohly jí 1bližním
prospěti. Kdyby byla hledala vlastního prospě
chu, neprospěla by sobě ani jiným.

Dobré divadlo ji zaměstnávalo zejména v po
sledních letech života. Založila divadelní krou
žek svaté Alžběty. Založila jej, „aby odvrátila
dívky od špatných zábav, biografů, bálů a všech
ostatních rozptýlení, v nichž je dobrý Bůh tolik
urážen..

Vidět ji při práci bylo úchvatné. S velkou
rozvahou vybírala sama hry, rozdílela úlohy a
nacvičovala s nejmladšími výstupy. Práce v do
mě při tom nesměla trpět a tak často nastavovala
noci, aby všechno zastala. Divadla, která pořá
dala, měla vždy úspěch a velmi mnoho návštěv
níků. Zvlášť dobré byly hry „„Mučednictví
matky" na oslavu slavnosti matek 10. května
1935 a „Jana z Arku". Marie si nevybírala prvé
úlohy, ale volila skoro vždy úlohy tragické.
Nepřetvařovala se, hrála tak věrně, že jí tekly
skutečně slzy, když plakala. Tragika se více
shodovala s jejím vážnýmpojímáním života,
které zdánlivě mizelo v její veselosti. Sklony
k tragice se u ní jevily také ve volbě her v době,
kdy nová vlna útisku zaplavila mexické kato
líky, to jest v roce 19353.Vyvolila většinou hry
z dob pronásledování prvých křesťanů. Diváci
plakali dojetím, poněvadž viděli na jevišti sebe
a své pronásledovatele. Čerpali však z her sílu
pro své boje a tak 1 divadla, pořádaná Marií,
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byla velmi účinná katolická akce. Nemluvila
přímo, mlčky však působila. Nevlastní Maruna
matka dosvědčuje, jak pečlivě si připravovala
úlohy. Nacvičovala je do nejmenších podrob
ností. Netoužila se co nejvíce zalíbiti, ale chtěla
co nejdokonaleji dosáhnout svého cíle — po
bavit a povzbudit diváky a cíle druného, který
jí nikdy nevymizel z paměti, a o němž se takto
vyjádřila: „Čím lépe se nám to podaří, tím více
posluchačů budeme míti po druhé. Čím více
přijde lidí, tím bude větší výtěžek a budeme
moci vyplatiti výkupné za naše kněze ve věze
ních." Je ji možno podezírat ze sobeckých cílů?
To by nepečovala o zavřené; hlavní její starost
by byla: Zahrála jsem to dobře? Hrála jsem
lépe než druzí? Takových otázek však nikdo od
ní neslyšel! [ z takových nepatrných momentů
prosvitá její velkorysost a duchovní vznešenost,
která se dokonale osvobodila od osobního pro
spěchářství. [o nedokáže nízká duše, proniknu
tá hmotařskými chamtivostmi a chtivostmui,duše,
kterou neosvítilo a neproniklo světlo Ducha
svatého.

Její katolická akce se projevovala ještě jinak.
Sotva počala chápat, kde hrozí nejvíce nebezpečí
katolickým dívkám, přemýšlela, jak tomu za
bránit. Nejnebezpečnější v Mexiku jako u nás
byly a jsou různé pokoutní zábavy, kterými se
otupuje smysl pro čest a důstojné vystupování,
které skrytě, ale neomylně ničí stud a jsou nej
lepší přípravou na pád. Člověk bez rozptýlení a
zábavy být nemůže, zejména v mladších letech.
Marie uspořádala veliké množství čajových ve
čírků, neúnavně vymýšlela náměty hovorua shá
něla látku k hovorům. Přítelkyně se u nícítily
velmi spokojené. Co vše bylo možnouní spatřit,
čemu se bylo lze u ní naučit! Její výšivky,její
pletení, háčkování a tkaní si jistě zasluhovalo
zájmu a pozornosti. A jak obětavě učila 1 neo
bratné prsty některých svých družek těmto vě
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cem! Byla připravena znova a znova vysvětlt,
znova a znova ukázat, třebaže již byla stálým
Opakovánim znacně unavena.

kři tomto zaméstnáníi, které si zdánlivě vy
žádalo vsechen čas a všechnu pozornost, doved
la přítelkyne upozornit na své chudé a nad
chnouti je pro pomoc. Při těchto čajích také zí
skávala mnoho ochotných rukou ke zhotovová
ní a opatřování odměn pro žactvo v náboženství.

Pozornost ke všem učinila z jejich schůzek
radostné shromáždění rozumějících si přátel, kte
ré nerozaělovaly malicherné neshody. Marie mi
lovala své družky opravdově. Nikdy neza
pomněla, že má některá svátek. Ušetřila trochu
penez. V den svátku dovedla svou družku na
mši svatou, kterou dala sloužit na její úmysl.
Ostatní vyzvala, aby obětovaly svaté přijímání
na její úmysl. Odpoledne se společně př čaji
pobavily a potěšily. I to podnikala k dosažení
svého vyvoleného cíle — dáti dívkám důkladné
křesťanské vzdělání.

Ostatně i mnohé jiné její podniky jsou krásný
důkaz odvahy a nezlomne obétavosti. Když na
stala doba klidu, rozhodli se mexičtí katolici vy
zdobiti a zdokonaliti svatyní Panny Marie Oua
delupské. Penězité podpory sbíral zvlášť arci
biskupem pověření hdé. V Coyoacanu byla po
veřena IVlariese svou nevlastní matkou. Chodily
spolu, ponevadž dvě měly více odvahy než jed
na a snáze snesly, když byly někde odmítnuty.
Marie se nevyhybala nikomu. Stalo se jí na př.,
že přišla k jedné dámě protestantce s prosbou.
Ia se na ní s pohoršením osopila: „Ke mně
jdete vybírat na svou basiliku?" Pohotová Ma
rie nemařila času, jen se omluvila, že přišla na
nesprávnou adresu a šla do bytu vedlejšího.
A historie se častěji opakovala.

Skutečné oběti mohou prospěti katolické akci
a ne jen slova, jejichž obsah není nikomu jasný.
Také nelze specialisovati práci do nejmenších
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podrobností a říci: Ty budeš konati to, já onol
Nikdy se nesnížím já k tvé práci a ty se neod
važuj pokusiti se o to, co konám já! Katolická
akce vyžaduje ukázněnosti, vyžaduje vedení, vy
žaauje poslusnosti instrukcí, ale nemůže se roz
vinouti, jestliže vedoucí jsou ochotní poroučeti,
ne však pracovat a snížit se k té poslední práci.

DÍVKA BOJKOTUJE.
V tuhých bojích o pravdu je nezbytné použítí

všech dovolených prostředků na potření zla.
Slovo bojkot tu zní jaksi nečestně. Nedejme se
však mýlit jeho moderní příchutí, kterou mu do
dalo provádění farizejské zásady: Oko za oko,
zub za zub, či spíše zásady: ly nejsem já, proto
zhyň! Jestliže bojkotem rozumíme překažení
práce druhých a její poškozování, pak je věru
bojkot věc nemravná, nespravedlivá a zasluhu
jící nejpřísnějšího odsouzení. Jestliže však je
bojkotováno něco zlého, jestli jsou zamezovány
účinky zla, jedná se o činnost dovolenou a za
určitých okolností hrdinnou.

V Mexiku se pokusila o bojkot vládních na
řízení zvláštní obranná liga. Organisovala odpor
proti zesocialisování škol a dosáhla některých
úspěchů. Jméno Mariino však se nepojí k to
muto bojkovování, podnikla si je samaz vlastní
ho postřehu a sama vlastními prostředky. Bylo
jí ovšem milejší skryté vyučování katechismu,
kde ji nikdo nesledoval a nevyčítal jí, že se chce
ukázat, když však ji svědomí volalo ven, ne
váhala vystoupit. Vystoupila proti jedné z vy
možeností moderní kultury, které se již tolik
zneužilo a stále zneužívá — proti nemravnému
filmu. Byl to jeden z jejich podniků prokatolic
kou akci a uvidíme, co zmohl, ač se jej ujala
jen sama.

V létě roku 1954 ohlásil coyoacanský biograf
pohoršlivý a nemravný film „Údolí nahoty".
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Rozhořčilo to všechny dobré katolíky celé far
nosti. Zakročovat u majitelů bylo marné a do
konce velmi nebezpečné, poněvadž snadno mo
hli zničiti toho, kdo by se opovážil něco namítat.
Za peníze jim byla vláda k službám. Mane pro
hlásila pouze: „V Coyoacanu k tomu nedojde!
Přechod od slov k činu si u ní vyžádal vždy jen
nepatrný zlomek času. Navrhla svému otci boj
kot filmu. Otec se dal získat. Složili spolu text

letáčků. Arostými, ale přímými slovy se obrátilina svědomí obyvatelfarnosti a vybízeli je, aby
nenavštěvoval biograf, který se odvažuje u
váděti takový film. Je to věc cti celé farnosti,
aby byl tento podnik překažen. Otec dal tajně
letáčky natisknout a Marie se postarala o jejich
rozšíření. Bylo třeba spěchati, proto hledala po
mocnice. Mnohé se zalekly, protože věděly, co
to znamená postavit se proti majiteli takového
podniku a vyzrazení bylo zcela snadné. Mnoho
odvážných se tedy nenašlo. Marie si hořce po
vzdychla. „Škoda, že mezi námi není více hrdi
nek!" Několik jich však přece bylo. Věrně při
Marii stála její sestra Lupina. Rozdělily si le
táčky a večer téhož dne již je mohla číst každá
rodina ve farnosti, všude tajně pronikly.

Práce se neminula účinkem. Farnost byla za
chráněna před velikým pohoršením, biograf zů
stal prázdný. Tento Mariin čin upomíná na na
pomenutí svatého Pavla: „„Hlásej slovo vhod
nevhod!" Pravdu je třeba obhájit, ať jsou lidé
spokojení nebo ne. Když hrozilo nebezpečí
mravnosti tolika lidem, Marie sáhla po prostřed
ku, kterého by se jiní zalekli, který však byl
mravně nezávadný a velmi působivý. Úkolyka
tolické akce u nás, které se pomalu vynořují,
budou vyžadovati často také tak rychlých a ener
gických zásahů; je dobře si to již napřed uvědo
miti, abychom nebyli překvapeni věcmi, kterých
jsme nečekali. Až ta potřeba nastane, nedejme
se vésti starými vášněmi, napadajícími bývalé
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politické odpůrce, ty pozbudou brzy své síly a
stanou se karikaturou. Katoliky vede vždy jen
láska k dobru a strach před zlem, především
mravním. Když je třeba bojkotovat, bojkot!

KRÁSA TRPÍCÍHO SRDCE.
Naše doba je charakterisována jednou znám

kou, která sice většině lidí nepovídá nic, ale
tomu, kdo zná psychologu mládí, mluví příliš
zřetelně. Tato známka je nebývalá rozháranost
a roztříštěnost mladých lidí.

V době vývoje vždy nastávaly v duších mla
dých lidí některé nepravidelnosti, to už s sebou
nese rozmanitost osobních sklonů a prostředí,
kterými příroda jen hýří. Nikdy však se v dě
jinách srdcí nestalo to, aby jen mizivý počet
mladých lidí prošel dobou vývoje normálně a
bez velkého otřesu, jako se to stává dnes. Marie
Camachová byla jedna z těchto výjimek. Její
charakter byl podivuhodně vyrovnán, ukázněn,
vůle a rozum ovládaly všechny nižší popudy
a sklony.

Veselost ji všude provázela. Měla ohnivé me
xické způsoby, nelze ji však přistihnout při ně
jaké buinosti nebo rozpustilosti. S těmito vlast
nostmi dovedla sloučit poctivou skromnost a po
koru. Byla vášnivá, ale ukázněná. Odvaha ji
stavěla přímo proti každé nesnází, nikdy se ne
zalekla, nikdy se nevzdala, neúspěchy ji nepod
lamovaly. Otevřeně vyjevila svůj názor, takže
nikdo nemohl pochybovat, CO S1 o věci myslí.
Také upřímně řekla, co má a co nemáráda. Pří
telkyně si volila nejraději z nejchudších, byla to
tiž přesvědčena a častěji říkávala, že se mezi
nimi člověk setká s opravdovou příchylností,
láskou a upřímnosti.

Za tyto názory vděčí z velké části svým ro
dičům, kteří ji k nim od prvých let vedli a bděli
nad její četbou, zábavami 1 přátelstvím. Měli
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podle soudu moderních lidí trochu starosvět
ské názory, ale vychovali k bezúhonnému živo
tu dceru, která kulturně předčila mnohé vycho
vané nejmodernějším duchem. Mravní výše, na
kterou dospěla, je lidem odchovaným duchem
světa nedostupná. Kdysi se jí ptala jedna známá
dáma, co by vyvolila: zapřít víru a žít ve světě
šťastna, nebo smrt? „Bůh by mi dal milost, a
bych mu byla věrná! Ostatně, kdybych byla tak
nešťastná a zapřela Boha, zemřela bych bolestí."
To se niž rýsují hloubky jejího duchovního ži
vota. Její zpovědník se o něm na konec vy
jádřil: Neváhám říci, že byla velmi ctnostná či
lépe svatá! Projděme tímto životem, abychom
poznali celou jeho krásu.

Mládí bez přílišného hýčkání. Sotva se pro
budilo poznání, vstupuje do duše strach o život
a o vlast. Neustálé převraty revolučního období
nedopřávají klidu a udržují napětí. Několikeré
stěhování dodává nové a nové poznatky, které
obohacují obrazotvormost a střádají životní zku
šenosti. To vše učinilo její reakce na popudy ze
zevnějšku velmi silné, nikdy však přepjaté. Její
poměr k netbližšímu okolí byl tudíž vzorný,
proniknutý láskou a obětavostí. S nesmírnou ně
hou se skláněla ke každému, kdo nějak trpěl.
Kolik něžných slov útěchy vvšlo z jejích rtů,
když se některý z jejích malých sourozenců no
ranil. Při iejich onemocnění sedávala dlouhé ho
diny u lůžka, vyprávěla jim a ošetřovala je s ta
kovou vážností a dovedností, že jí všichni říkali
rodilá ošetřovatelka.

Oběti rodičů dovedla oceniti již v útlém mládí.
V době, kdy chodila do kursu střihů, prohlásila
svému bratrovi. který ji doprovázel: „Až budu
mít svůj krejčovský závod, odplatím tatínkovi
všechno, co na nás vynaložil." Vedena obrazo
tvorností, zakoupila si kdysi losy, domnívajíc
se, že ji nemůže štěstí minout a že vyhraje mi
ltiony. Dělala plány, co s nimi. V těchto roz
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počtech byl vždy otec, matka, sestra, bratři, ale
nikdy ne ona sama. Nikdy nelnula k majetku.
Obětavě sbírala na potřeby katolické akce, na
odměny pro své žáky věnovala poslední haléř,
ale nikdv jí nenapadla myšlenka, že by si také
sama mohla pro sebe něco opatřit. Tato vlast
nost je dokonalý kontrast sobectví dívek, které
se domnívají, že je nejdůležitější proměnit kaž
dou korunu v něco, co Ize na sobě nosit a čemu
se mohou všichni podivovat.

Jestliže ji nepřitahovaly věci pozemské, lákaly
ji tím více věci nebeské. Kolik se napřemýšlela
o pravdách víry! Příležitost k tomuto uvažování
jí poskytovala příprava na vyučování, ale i mi
mo ni jí věci Boží nezmizely s mysli. S nevlastní
matkou. kterou nazývala pro nás neobvykle
křestním jménem, rozmlouvaly často o Bohu a
o duchovních věcech. Kdysi mluvily o nebi.
Marie se obrátila k matce a s takousi posvátnou
touhouji oslovila: „Adélko, jak bude krásné, až
budeme obě dvě svaté! Protože tě tolik bolívatí
nohy. budeš v nebi patronkou a útočištěm všech
ubožáků, kteří mají nemocné nohy." Intimní a
dětské vytadřování si přímo vynucuje naše
svmpatie. Při tomto hovoru jí matka prorocky
odpověděla: „A ty, Marie, budeš patronkou
mladých apoštolů katolické akce" Takovystihla
Marie, co její matku zaměstnává. tak zase ona
dobře věděla, čím se celé dny obírá její nevlast
ní dcera.

Kdvž jsme se zmínili o její matce, nemůžeme
pominouti její blahodárný vliv na Mari. Tiž
v kapitole o jejím mládí isme připomněli, že Ma
rie nebvla bez chyb. Základní z nich vyplývala
z její ráznosti a pevnosti a můžeme ji nazvat
tvrdohlavost. Není to na ujmu Mariiny doko
nalosti. poněvadž se vždv snažila z této chyby
se vymanit. Pomohla jí nejvydatněii paní Adé
la. iž ji bylo dvacet let a přece když nedosáhla
hned toho, co chtěla, umíněně vzdorovala a ne
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mluvila delší čas. Kdysi ji zachvátil nával hně
vu, který v sobě udusila, ale vyběhla do zahra
dy a když myslila, že ji nikdo nevidí, objala
oběma rukama strom, u něhož stála a třásla jím
ze všech sil. Paní Adéla ji však viděla. Neříkala
hned nic, ale umínila si při nejbližší příležitosti
Marii tuto věc vytknout. Našla sí ji při společ
ném jídle. Když již bylo skoro po jídle, vzpo
mněla si náhle: „Škoda, že tu nemáme ovoce!
Marie, běž do zahrady trochu zatřást stromem!"
Marie se zasmála své nesmyslné prchlivosti a
zastřela si obličej rukama, poněvadž se velice
zastyděla. Na toto jemné upozornění si potom
vzpomněla, kdykoliv měla pokušení provést ně
co podobného. Po každé se musela zasmát a
hněv ji přešel.

Mezi lidmi žádné přátelství není bez mráčku
a někdy 1ty největší oběti, nejotevřenější upřím
nost a prostota jsou nesprávně chápány, ne
správně ceněny. Potkalo to také Mani. Před
svými přítelkyněmi nikdy nic neskrývala. Osud
každého bezelstného srdce je stejný. Lidé vši
chni bezelstní nejsou a důvěry a otevřenosti
zneužívatí. Nedovedou pochopit, že by někdo
mohl vykládat o své práci a nechlubit se, že by
někdo mohl nepočítat své úspěchy za vítězství
nad druhými.

Pramen utrpení jí připravily poznámky o je
jích úspěších na jevišti. Několikráte zaslechla:
„Chce se ukázat!" a to ji zabolelo opravdu ci
telně. Viděli jsme z jakých pohnutek se přičiňo
vala o představení a z jakých pohnutek sama
hrála, proto se nedivíme, když jí při zaslechnutí
takových poznámek vytryskly slzy. Lidé ne
svatí by si sice přáli, aby ti, kterým se říká do
konalí a svatí, kteří jsou stavění za vzor, byli
necitelní, aby byli lhostejní ke všemu, co se
kolem nich děje. Toho ke svatosti není třeba a
byla by divná netečnost, kdyby dokonalá duše
mohla takové poznámky snášeti bez bolesti.

32



Marie si zaplakala, nevyčítala družkám nespra
vedlnost, nic jim nevysvětlovala, ale umínila si,
že bude hledat jen takovu práci, kde bude po
kud možno nepozorována, kde ji nikdo kromě
Boha nebude sledovat. Utočištěm jí bylo zejmé
na vyučování dětí, tam jí nikdo nemohl říci, že
se chce ukázat, vždyť děti nedovedly ocenit, co
pro ně vykonala.

Žárlivost ji zasáhla ještě citelněji a nespra
vedlivěji. Kdysi se zúčastnila čaje, na němž bylo
několik důvěrných známých ředitele katolické
akce v Coyoacanu. Marie si sedla vedle něho a
v své prostotě a nezáludnosti se s ním vesele ba
vila. Její družky to považovaly za zvláštní vy
znamenání a její úspěch jim byl nesnesitelný.
Štiplavá poznámka se vynořila kdesi vzadu a
za chvilku jich kolovalo více. Marie zaslechla
Šepot a teprve si povšimla své situace. Obrátila
se ke knězi a řekla mu potichu: „Zdá se mi,
že jsem si přisvojila úlohu, která mi nenáleží.
Toto místo mi asi nepatříl" Kněz ji ujišťoval, že
není, proč by opouštěla své místo, ale ona ne
snesla myšlenku, že tím někoho zarmoutila.
Vstala a připojila se s úsměvem ke svým přítel
kyním. Později prohlásila: „Velmi jsem se bála
zarmoutit i tou nejmenší věcí své dobré přítel
kyně." Bolest, kterou jí to způsobilo, si pone
chala pro sebe. Projevovala stále ochotu vy
hnouti se všem nedorozuměním a tím se jí po
dařilo dosáhnouti u přítelkyň alespoň toho, že
ji později nepřisuzovaly nekalých úmyslů, 1když
se všechny nezbavily žehravosti na její úspěchy
a výsledky jeji práce a odvahy.

Všechny tyto věci a okolnosti pročišťovaly
Marinu duši, zbavovaly ji podílu z dědictví
Adamova a přibližovaly ji věčnému Prameni
věcí i lásky. Její pohled se upíral jen k němu,
od něho ji nedovedlo nic odvrátit. Poznala je
denkrát, že v něm je její štěstí a štěstí všech lidí
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a nenalézala rozumného odůvodnění, jak je mož
né hledat je ještě jinde, když zde jistě je.

STARA PANNA.
Marie nevěděla, proč hledati štěstí jinde než

u Boha. Proto se neohlížela po opoře pro životní
pout a bylo jí samozřejmé, že půjde životem
sama.

Moderní lidé trpí dvěma extrémy v názoru
na životní spojení dvou lidí. Jedni je co možná
oddalují, aby byli volní, aby si mohli zaříditi
život podle svých choutek, aby spojením nebyli
nějak vázáni a omezováni. A když v životní
spojení vstoupí, uvolňují si je, jako by jim ne
byli vázáni. Druhý omyl považuje manželské
spojení za doživotní zaopatření, za zajištění po
hodli, za odložení starostí. Pravda nestrpí vý
střednosti. P. Emilián Soukup to vystihuje
v Manželských kapitolách slovy: „Manželský
život dvou lidí z různých pokolení nemůže býti
jen radost, harmonie, pohodlí. O to se postarala
příroda sama. Radosti, harmonie a určitého po
hodlí se dosáhne jen tam, kde je smysl pro obě
tování nižšího. Zdánlivě se jde kamenitou ces
tou ale jde se stále výše, jde se s nejčistším a
nejbohatším štěstím v duši, 1 když jdou spolu
cestou povahy dokonale se k sobě nehodící.
Oběť srovná všechny rozdíly a právě rozdíly
učiní pramenem vzestupu. Oběti totiž neodolá
žádná překážka. Oběť vždy najde cestu. Síla
oběti se zestonásobí, je-li spojena s náboženský
mi motivy. Tato slova byla napsána o životě
v manželství, ale o životě mimo manželství platí
touž měrou. Celý náboženský život spočívá
na oběti.

Marie se dovedla obětovati až do krajnosti a
jako by byla vzornou manželkou, tak žila vzor
ně mimo manželství a kdyby se byla dožila více
let, nerozpakovala by se na sebe vzíti titul, kte
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rý málokdo vyslovuje bez škodolibého úsměšku
— stará panna. Nesmí se zapomínat, že tento
úsměšek zavedli ti nejzhýralejší lidé. Či ztrácí
panenství věkem ceny? Nikoliv. Nestárnou vši
chni? A přece nikoho ani nenapadne, aby se
smál, když se řekne o někom,že je starý! Prav
da, je trochu směšná sentimentalita, kterou ně
které neprovdané osoby projevují a jakási jejich
malichernost. Dobrá, usmějme se jim, ale ne
smějme se titulu stará panna. Kolik obětí na se
be dovede vzít taková duše, která sobě odepře
vše a obětuje se jen pro druhé!

Není známo, zda Marie učinila nějaký slib,
ale je jisté, že na manželství nepomýšlela. Ve
styku s mladíky své farnost byla vždy velmi
opatrná. Tanečních zábav nenavštěvovala vůbec
a sice úmyslně, nejen protože neměla mnoho
času.

Kdysi se ve společnosti debatovalo o manžel
ství. Jedna z přítomných dam se obrátila na
Marii a ptala se jí, co smýšlí o věci. Marie od
pověděla skromně, ale přesvědčivě: „Tou otáz
kou jsem se nikdy nezabývala, nebyla jsem jí
nikdy vábena. Ostatně nemyslím, že bych byla
zrozena pro toto povolání. Představuji s1, že ti,
kdo chtějí uzavříti manželství, se musejí cítiti
k němu hodně přitahováni a je mi líto těch, kdo
se odhodlávají k manželství a neuvědomují si
velikou zodpovědnost. Přeludy, jež je unášejí,
se brzy ztratí a oni se octnou před holou povin
ností bez sílv, které je třeba k unesení křížů je
jich stavu. Říkejte mi podle chuti stará panna,
přiderte k tomu jiné názvy, ale jestli to nezařídí
Bůh inak, nepustím se do života, který by ne
byl šťastný."

Jestliže u nás často zaslechneme šeptati dva
náctiletá děvčátka o vdávání, lze to slyšet i
v Mexiku a tam snad ještě dříve a hlučněji.
Mariiny družky o tom mluvily velmi často a
časem se jim to stalo jediným předmětem neu
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stálých rozhovorů. Marie jich neumravňovala.
Trpělivě snášela jejich povídání, nevměšovala se
do něho. Viděla dále než ony a bylo jí jasné, že
je poučí teprve delší vlastní zkušenost a proto
jim nechtěla bořit jejich vzdušné zámky.

Její uzavřenost a opatrnost v řeči o těchto vě
cech nezůstala nepozorována doma. Záhy byli
všichni přesvědčeni, že Marie pomýšlí na život
v klášteře. Opakovala se stará historie, která
postihla dosud snad všechny katolické rodiny,
když se někdo z jejich středu odhodlal pro du
chovní stav. Všem členům rodiny je řeholní ži
vot drahý, uctivě o něm mluví, dovedou jej 0
cenit, je jim vzorem a ideálem, ale mají strach,
když má být tohoto ideálu dosaženo, nemohou
se odhodlat k oběti odloučení, ač není tak těžká,
jak se zdá. Když je některý člen rodiny vzdálen
třeba celý život povoláním, nermoutí to nikoho,
ale řeholní roucho je děsí. Tyto obavy zachvá
tly 1 rodinu Camachovu. Poněvadž však Marie
dosud mlčela, nečinily se jí potíže. Mare by
byla ráda odešla hned, ale měla několik pře
kážek. Její pomoci bylo v četné rodině třeba
a za druhé neměla peněz na věno. Pokládala
proto svůj vstup do kláštera za oddálený, ale
ne za odložený navždy. Še svými sourozenci
často o něm mluvila. Se svými bratry se vsázela,
zda bude ona dříve v klášteře anebo oni v semi
náři. Sestry Lupiny se jednou tázala, zda by šla
ráda do kláštera. Sestra zavrtěla bez zájmu hla
vou. Tu Marie vášnivě vybuchla: „Já bych šla
ráda! A až by se za mnou zavřela brána, ty bys
zůstala doma!"' Nezájem sestry v ní vyvolal roz
hořčení. To znamená, že jeji zájem byl opravdu
veliký.

Otci o věci raději napsala, aby neviděla jeho
dojetí a boj.

„Drahý tatinku, již dávno ti chci vyjevit svou
touhu, ale neměla jsem odvahy. Pán Bůh mi dal
již dvacetpět let života a Špatně jsem jich pou
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žila. Chci mu tedy zasvětiti léta, která mi ještě
zbývají, ať je jich mnoho nebo ne. Chci se mu
zcela zasvětit. Věřím, že nám Pán přičte oběť,
kterou pro něho učiníme. Pravím oběť, poně
vadž tebe opustit je mi největší bolestí, jakou si
mohu učinit, vždyť jsem se od tebe nikdy ne
odloučila. Přece však ráda učiním tuto oběť, ne
boť Pán Ježíš prohlásil: Kdo pro mne opustí
rodiče a bratry, obdrží stonásobně. Zdá se mi,
že pro tebe bude, tatínku, velmi radostné dáti
tomu, jenž ti dal tolik věcí, část toho, co jsi
obdržel, a že tato část budu já, tvoje prvorozená.
Dáš opravdu Pánu prvotiny!

Doufám, že se nepostavíš proti.
Bohužel můj vstup do kláštera bude spojen

s vydáním. Vím, že nebudeš moci vše zaplatiti.
Proto budu pracovat tolik, že si nastřádám vše,
co budu potřebovat, nebo alespoň část. Bohu
díky, již jsem s tím začala a budu ti vděčná,
když mi v tom dovolíš alespoň rok pokračovati.
Otevřela jsem ti srdce a prosím tě, splň moutužbu..."

Dopis poslala teprve tehdy, když jí matka na
lezla práci; upozornila ještě otce, že to neudělala,
aby se vyhnula práci v domě, naopak jen proto,
abv nastřádala těch 3%) piastrů, potřebných na
věno do kláštera.

Její láska k tomuto vznešenému ideálu se ne
zrodila z nesprávných představ obrazotvornosti,
která se domnívá, že život v klášteře se podobá
neustálé modlitbě v kostele, kde není všedních
starostí a překážek klidu a pokoje. Dobře vě
děla, že klášter je dílna, ve které kladivo Božích
zkoušek vytepává z tvárlivých duší ozdoby lid
stva a vzácné nádoby ctnosti. Právě tak znala
všechna positivní dobra života ve světě a zvláště
v manželství.

Nenajdeme u ní podivuhodných mystickýchzjevů, ale také nelze říci, že by jí mystika byla zce
la cizí. Láska k Bohu, pronikající celou bytost a
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z ní vyplývající láska k bližnímu, jsou mohutný
pramen mystického života, 1 když jsou očím
pozorovatelů z větší části skryty. Obě tyto lás
ky, ač jsou vlastně jen jedna, Marie živila vy
datnou stravou modliteb a úkonů posvěcujících.
Nejvíce síly získala úctou Nejsvětější svátosti.

Její adorace netrvaly jen chvilku, co klečela
na kolenou před svatostánkem. Celé dni se
v srdci obracela ke skrytému Příteli milujících
duší. Když svatý Otec dovolil soukromé ucho
vávání Nejsvětější svátosti, starala se Marie, aby
se dostalo Spasiteli náležité úcty. Vymohla u bis
kupa, aby se konala v soukromých bytech shro
máždění, spojená s veřejnou adorační pobož
ností. Byla to jakási eucharistická dostaveníčka.
Když se eucharistická slavnost konala v domě
Camachově, slavila Marie veliký svátek. Upra
vila vkusně improvisovaný oltář a celých čtyřia
dvacet hodin se nehnula od svatostánku. Květ
ny na oltáři polévala voňavkami, aby prý Marie
z Coyoacanu připomínala Spasitelovi Mari z Be
thanie. Je třeba zřejmějších důkazů o její
mystice?

Nespokojovala se uctíváním svaté Hlostie
v domě svého otce. Navštěvovala rodiny, u nichž
se právě Nejsvětější svátost uchovávala, starala
se o dovolení, aby do různých známých rodin
mohla být přenesena a tak se její zásluhou po
stupně skoro v celé farnosti mohl Pán Ježíš
alespoň na chvíli usídlit a posvátnou přítom
ností posilniti svoje těžce zkoušené učedníky.
I v této práci byl kus její katolické akce.

Jiná posila její lásky k Bohu a bližním byla
úcta k Panně Mari, charakteristika všech sva
tých duší. V městě Mexiku slavil čtyřsetleté
výročí zjevení Panny Marie Ouadelupské. Bylo
to roku 1931, tedy v době, kdy byl ještě klid.
Všechny farnosti uspořádaly zvláštní slavnosti.
V coyoacanské farnosti se o oslavu přičinila
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nejvíce Marie de la Luz. Všechny cesty k úřa
dům pro potřebná dovolení vykonala sama a po
kládala si to za čest. Slovy a prací vlévala nad
šení do všech, kdo se s ní setkali. Bez oddechu
zhotovovala barevné lampiony a ozdoby na do
my. Jejich barevná záře po tři večery slavnosti
hlásala, co vše jsou ochotní vykonat věřící na
počest své nebeské Matky. V Mexiku je zvy
kem, že ženich v den svatby jde časně zrána
se svými přáteli zazpívat snoubence pod okno
několik něžných písní. V den hlavní slavnosti
uspořádala Marie se svými družkami takové
dostaveníčko Nejsvětější Panně. Před východem
slunce procházely ulicemi s kytarou a zpívaly
k její cti různé písně.

To byl jen jeden z mnohých projevů odda
nosti k Matce Boží. Mana jí byla nevýslovně
vděčna za příklad, který dala Svatá Panna všem
trpícím. Od ní se naučila snášeti odevzdaně
každou tvrdost a jen po jejím příkladu dospěla
k výroku: „K ocenění radosti je třeba poznat
bolest! Bolest je nutná jako láska!"

Ozbrojený voják se nebojí jit do boje. Proto
mohla Mane, podepřená pomocí své nebeské
Matky, sílíc se z pramenů Eucharistie, tak klid
ně hleděti tváří v tvář titulu stará panna. Netou
žila po kočičce, netoužila po pejskovi, nechtěla
zatrpkle posuzovat vše mladé a veselé, takovou
starou pannou nechtěla být. Chtěla být jen Boží
a to jí dalo sílu, že netrpěla výsměchem lidí špat
ných. Nekonala také ctnost z nouze, svůj stav
si vyvolila a byla ochotna jej utužiti řeholními
sliby, jestli to bude vůle Boží. A měla konec
konců která nevěsta krásnější svatbu než ona?
Bylo srdce jiných nevěst tak naplněno láskou
k ženichovi jako srdce její k tomu, jehož zvolila
Králem svých citů a celé své bytosti? A když
jejím srdcem proletěla střela, vyslovila mu své
neodvolatelné „ano" a zůstala navždy jeho.
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VÝSTŘEL.
Rok 1933 a 1934 upomínají na léta nejkrutěj

šího pronásledování 1927 a 1928. A nejen upo
mínají, v mnohém je předčí. Sliby socialistických
vůdců o nápravě veřejného života, o zlepšení
postavení pracujícího lidu byly pusté lži, děl
nictvo to pomalu začínalo chápat a bylo nutné
rychle rozhodit nová hesla a odvésti lid od otáz
ky, která jej zajímala na prvém místě. Podařilo
se to snadno. A stačila dokonce hesla stará,
která posloužila již tolika revolucím: Vykořisťo
vání lidu se děje ve jménu věčnosti, všechny po
tíže lidstva způsobilo kněžstvol

Děti se musejí naučit nenávidět Boha a ro
diče, jinak budou zase ujařmeny.

Hlavní šiřitel tohoto programu a nejdůsled
nější jeho zastánce byl guvernér státu Tabasco,
pověstný Canabal. Vyšel z měšťanské zámožné
rodiny, revolucionářem se stal teprve tehdy,
když poznal, že se tak snadno lze dostati na
místo, které měl před revolucí. Hlavní otázka
byly peníze a těmi se dovedl velmi dobře záso
biti. Hlásal komunismus a prováděl nejbezcit
nější kapitalistické čachry. Zakládal povinné
trusty, ovšem že jim říkal ligy, aby zaslepil oběti
své hrabivosti. Když byl nakonec nucen opustit
úřad, uložil si v bance v Costa Rica půl milionu
dolarů a v ministerstvu zemědělství po jeho od
chodu objevili zpronevěru 100.000 dolarů. Je sa
mozřejmé, že jeho mravní život nebyl příkladný.
Poněvadž však měl moc, mohl si jej uzákoniti.
Prvá reforma v tom směru bylo zavedení man
želské rozluky. Svého zákona s výhodou sám
používal. Zlomyslní a nevědomí lidé se často
posmívají katolické Církvi, že její učení je je
nom pro ženy a že jen ony je šíří a zastávají.
Co řeknou tito posměváčkové na skutečnost, že
nejhorlivější a nejučelivější posluchači Canaba
lovi byly právě jeho obdivovatelky? Ty napadaly
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se vší nestoudností nejsvětější zřízení katolické
Církve a cynismem předstihly nejotrlejší dráby
revoluce.

Z jejich úst zaznívaly blasfemie, budící hrůzu.
Kontrast mezi ženou obětující se pro dobro dru
hých jménem Božím a ženou, která odhodila
Boží zákony a hlásá, že pracuje pro lidstvo, je
propastný.

Svým věrným stál v čele vytrvalý Canabal.
Nebylo člověka tak vynalézavého v boji proti
náboženství jako on. Jeho důkazy byly na po
hled přesvědčivé tak, že se utrmácená dělnická
duše již ani nepokoušela přezkoušet, zda je to
mu skutečně tak, jak Canabal slovem 1 písmem
hlásá.

Výhodu života bez Boha se pokusil zavésti
do škol bez výjimek. Prvá starost je, aby se
děti naučily poškozovat, bořit kostely. Dají se
jim k tomu nástroje a jsou poučení, jak si s nimi
počínat. Mravnost je také nesmí zatěžovat! Ze
škol se ponenáhlu stala shromaždiště největších
zpustlíků. Obscénními obrázky pokreslili vše
chny stěny. Vše jim bylo dovoleno. O zábavu
se jim učitelé postarali. Látku dávaly katolické
obřady...

Podařilo se katolíky zneklidnit. Ve farnosti
Coyoacan nebylo lépe než jinde. Stihala ji rána
za ranou. Podniky katolické akce byly ohrože
ny nejvyšší měrou. Marie musela svou činnost
ponenáhlu umenšovat. Mohla se nadíti těch nej
horších věcí. V září roku 1954 přerušila vyučo
vání katechismu, aby nevydala v nebezpečí celý
dům 1 děti. Stalo se totiž nejednou, že do sou
kromých domů vnikla policie a všechny přítom
né odvedla a nikdo se nedověděl kam. Tak na
příklad byla odvlečena paní Marie de Ituarte
se čtyřmi dívkami, které u ní byly. Paní byla
známa jako horlivá pracovnice v katolické akci.
Dodnes se neví, kde byly usmrceny.
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Uvolnění od školy dalo Mani před koncem
chvíli oddechu. Posilovala se v ní modlitbou a
rychle dozrávala pro slavnou smrt. Čím hlouběji
zasahovaly její srdce útoky nepřátel, tím byla
pevnější a odhodlanější. Skličovalo ji znesvěco
vání hřbitovů, ničení rodin, kažení dětí, ale ne
podlomilo ji to. Křesťanská naděje nezná ne
překonatelných překážek.

Největší hrůzu budila „Přední stráž mladých
revolucionářů“, vojenská organisace čtrnáctile
tých a patnáctiletých dětí. Bylo je velmi snadné
rozeštvat a oni poslušně vykonali, co se jim ulo
žilo, stačilo několik lahví alkoholu a nabité re
volvery.

Prosinec 1934 byl naplněn jejich vandalismem.
Veřejně ničili sochy a obrazy. Když na příklad
v noci rozbili nějakou vzácnou sochu, sváděly
to příští den noviny na neznámé pachatele, ale
kde kdo věděl, že je to tělesná stráž Canabalova.

Katolíci se utíkali k neomylné zbrani, jež ni
kdy neselhala, k modlitbě. Dne 28. prosince u
spořádaly katolické matky se svými dětmi pouť
ke svatyni Panny Marie Ouadelupské. Byly jich
tisíce. Děti kladly k nohám nebeské Matky kvě
tiny a matky pozemské si pro ně vyprošovaly
ochranu, kterou jim samy nemohly zajistiti.

Téhož večera se Marie zúčastnila schůzky
v jedné dobré rodině. Při loučení si povzdechla:
„Kdo ví, zda se shledáme." A skutečně už bylo
možné počítat minuty, které jí ještě do konce
pozemské pouti zbývaly.

Pán Bůh často používá špatných lidí a jejich
skutků k vykonání většího dobra. Jestliže se
rudočerných gardistů obávali všichni obyvatelé
a jejich činy budily všude hrůzu, neznamenalo
to, že jich Pán nemůže použít k uskutečnění
svých plánů. Vždyť právě těmto vyvrhelům po
nechal čestný úkol, aby posadili na hlavu Marie
rudou korunu mučednictví.

V neděli 30. prosince svolal starosta města
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Margalli svou gardu. Věděl, že okolo desáté ho
diny bude kostel naplněn dětmi 1 dospělými, že
tedy bude velmi snadné způsobit nějakou vý
tržnost, třeba 1zapálit kostel. Do vládního domu
se před devátou hodinou sešlo asi šedesát uni
formovaných výrostků ve stáří od 15 do 18 let.
Dostali nabité desetiranové pistole. Šest lahví
koňaku povzneslo jejich náladu i odvahu. Ve
sele vyrazili do ulic, provolávajíce: Ať žije re
voluce! Canabal jim zaručoval ochranu, neměli
se tedy čeho obávat. Policie dostala rozkaz ne
překážet jim a v případě nouze jim byly otevře
ny brány vládního domu, kam mohli prchnout.
Mezi vládním domem a kostelem je rozsáhlý
park. Četa do něho došla pochodem. Uprostřed
se zastavila u velikého misijního kříže. Za oka
mžik vlál s ramen kříže rudý prapor.

Na stupně podstavce vystoupil řečník a již se
sypou urážky a rouhání. Není třeba je opakovat,
poněvadž všechny socialistické revoluční řeči
obsahují stejné fráze a stejné nadávky. Revolu
cionářské blouznění opilých klacků bylo směšné
a mnozí chodci, kteří se zastavili, se mu zasmáli.
Někteří však poznali, kam míří tato léčka a spě
chali upozornit věřící v kostele. Bylo se opravdu
proč strachovat. Řeči některých gardistů již na
značovaly úmysly, které je sem přivedly. Jestliže
volali: „Revoluce musí zničit a vypálit všechny
kostelyl' znamenalo to: „My jsme přišli vypálit
tento kostel!"

Bleskem se rozlétlo farností: „Rudí chtějí
vypáliti kostel"

Zlověstnou zprávu zaslechla doma i Marie. O
hromila ji, ale okamžitě se rozhodla! V kostele
je přece alespoň dvě stě dětí, její bývalí žáci!
Niusí je jít hájit! Svou věrnou sestru Lupinu vy
zvala, aby šla s ní. Když se připravovala, byla
velice vážná, jako by tušila, jak věc skončí.wvo
Oblékla si svoje nejkrásnější šaty, byly zelené
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s bílým límečkem. Sestra Lupina se divila, proč
se tak obléká a zeptala se jí na to.

„Když mám hájit Knsta Krále, nesluší se,
abych si oblékla nejkrásnější šaty?"

Vyšly na ulici, kostel byl vzdálen jen asi de
set minut. V parku před ním ještě řečnil: opilí
gardisté. Když dívky šly kolem nich, zastoupil
jim jeden cestu se slovy: „Dnes se příliš ne
chlubte, že jste katoličky. Uvidíte hrozné věci!"
Marie se nezastavovala a jen podotkla: „Nemá
me strach. Jestli je třeba, jsme připraveny zemřít
za Krista Krále. Velmi rády bychom to udělaly!"

Sestry zůstaly stát u vchodu. Marie nechtěla
dále, aby tu mohla bránit bezbožníkům ve vstu
pu do kostela, kdyby se toho násilně odvážili.
Nablízku bylo ještě několik dívek a starý
žebrák. Náhle se k nim přiblížil jeden chlapec
v uniformě gardisty. Marie ho znala, připravo
vala ho na prvé svaté přijímání. Svědomí mu
nedalo pokoje a proto odběhl upozornit svou
bývalou katechetku: „Slečno, prosím vás, ne
zůstávejte tu, nezůstávejte tu, bude zapálen
kostel"' Ani tato úpěnlivá slova Marii neod
vedla.

Mše svatá dospěla již k Svatý. Rouhání a hu
lákání rudých dosáhlo vrcholu. „Smrt kněžím!
Ať žije revoluce! Hanba Církvi?' — do neko
nečna opakovaný refrén znervosňoval věřící.
Všichni se domnívali, že je to již znamení k ú
toku. Kostelem zazněl hlas: „Kdo má odvahu,
ať jde k hlavnímu vchodu!" Na toto vyzvání se
před vchodem seskupilo asi dvacet lidí. Byli to
dělníci, dívky a několik matek s dětmi na ru
kou. Vedle sester Camachových stála farní před
sedkyně katechetského kroužku, paní Carmen
B. Kdosi šeptal Lupině: „Podívejte se, jak je
vaše sestra bledá, bojí sel' Marie to zaslechla
a smutně odpověděla: „Opravdu nevím, jak by
mohl někdo býti v tuto chvíli beze strachu!
Jenomže druzí se báli o své životy, kdežto Marie
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o dům Boží a o životy dvou set dětí, kterým
s takovou láskou dávala v hodinách katechismu
pít ze studnice Božích pravd.

Kněz slyšel, co se v kostele děje a proto po
žil Tělo a Krev Páně, aniž dokončil modlitby
kánonu. Okamžitě nařídil, aby děti a katechetky
vyšly postranním vchodem z kostela. Venku
byla vřava, ale výrostci neměli odvahu vejít do
kostela. Stály jim v cestě ženy a děti. Na chvíli
se spokojili tím, k čemu měli odvahy dost, pro
volávali zase různá rouhání. Kdykoli zavolali:
„Hanba Kristu' Marie silným hlasem odpo
věděla: „Sláva Kristu Králil"

Vůdce skupiny, synovec Canabalův, byl ne
jistý, co podniknout, měl strach. Křikem ne
vyhráli, poněvadž Marie neúnavně najejich rou
hání odpovídala a strhla s sebou 1 druhé, takže
volání věřících bylo skoro mohutnější než jejich
spílání. Jeden z mužů povzbuzoval svou ženu:
„Volej také tak hlasitě jako ta slečnal" Jak po
divné to byly litaniel Na ďábelskou invokaci,
naplněnou nenávistí a zlobou, zaznívaly odpově
di andělských srdcí, která se opřela o neviditel
né rámě Boží spravedlnosti a vytrvala bez po
hnutí na místě, kde bylo třeba hájit zájmy Cir
kve jeho Syna.

Vůdce se rozhodl k činu zbabělce, dal střílet
do bezbranných. Marie vyslovila naposled: „Ať
žije Kristus Král" Sotva dořekla slova, zasáhla
ji do prsou kule. Dešť střel se na bezbranné
sypal dál a v náručí sestry Lupiny malátnělo věr
né srdce. Náhlý obrat způsobil nepopsatelný
zmatek. Všichni hledali úkryt a hrnuli se branou
do kostela. Byla však velmi úzká pro tolik lidí
najednou. Tělo Mariino kleslo k zemi a bylo
pošlapáno. Paní Carmen, která vše až do této
chvíle sledovala, náhle omdlela a padla na zem.
Když se vzpamatovala, ležela tváří na prsou
Marii. Krev z rány hojně vytékala a barvila její
krásné zelené šaty.
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Kdo si dovede představit chvíle po této krva
vé události?

Výrostci vystříleli všech šest set nábojů ze
svých pistolí a zásahů bylo opravdu mnoho.
Mrtví z dospělých zůstali kromě Marie čtyři:
dva mladí dělníci, jeden obchodník a žebrák,
který seděl u kostela. Kromě nich zemřelo ně
kolik dětí. Matky je odnesly domů, aby se u
chránily obtížného vyšetřování a pitvy.

Poněvadž bez nábojů nemohli gardisté revo
luci ničím prospět, zanechali plánu o vypálení
kostela a rychle se vzdálil. Byl také nejvyšší
čas, protože zatím vyrazila skupina mužů, kteří
byli odhodláni se s rudými utkat. Nezastihli je
však již, poněvadž vládní dům byl nedaleko a
rudí měli mladé nohy, třebaže jim trochu svě
žesti ubral alkohol.

Dlažba byla zbarvena množstvím krve usmr
cených 1 raněných.

Když se rudí vzdálili, rychle byli ranění oše
třováni a vneseni do kostela. Mare byla v bez
vědomí, ale ještě vydechovala. Kněz jí udělil po
slední pomazání. Srdce, pokud mělo ještě sílu,
vypuzovalo ranou krev až ustalo úplně. Stalo se
to v půl jedenácté 30. prosince 1934.

Když 1 v největším nebezpečí Marie ujistila
gardistu, že zemře pro Krista ráda, jestli toho
bude třeba, věřme, že to také udělala. Celý svůj
život se učila přinášet oběti pro druhé, Pán Bůh
jí dal silu, aby mu podala 1 tu největší, jaké je
člověk schopen. I ta byla za druhé. Zachránila
mnohým život a zachránila jim posvátné prosto
ry chrámu, aby se měli kam utéci pro posilu,

aby se měli kde osvěžiti v tak únavných zápasech.
Největší čin své katolické akce máš za se

bou! Kolik jsi již měla uspořeno, aby ses mohla
věnovat cele Bohu? Hle, jak on byl k tobě
dobrý! Rázem tvé úspory doplnil a nebylo k to
mu třeba ani zlata. Přidal jen kousek olova a
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tvá tužba se splnila, jsi celá a navždy jeho!
Své sestře, nejevící touhu po životě v klášteře,
jsi rozhořčeně odpověděla, že zůstane za branou
kláštera. až se za tebou zavře. A nezůstala sama.
Celý tvůj národ je dosud mimo své poslední
útočiště a je mu opravdu teskno. Kolika bouře
mi je stále zmítán, kolik příkoří v něm dosud
trpí věrní a oddaní Bohu! Za branou, kterou
jsi prošla, však zůstali také všichni ostatní, kteří
dosud musejí dýchat dusivý vzduch tohoto ne
klidného světa. Zůstali a mají strach, co se s ni
mi bude dít. Jsou všichni tak odhodlání tako ty?
Víš sama, že ne! Vyprošut jim tedy, kolik je jen
v tvé moci, sílu, aby se dovedli všemu tak po
stavit jako ty. Pozůstalí tě nazvali mučednicí
katolické akce. Dnes se té cti již nebudeš zdrá
hat. poněvadž víš, že je to ke cti velikého Boha
a proto s titulem přijmi 1 závazky a podporuj
dílo, jehož jméno bylo připojeno k jménu tvému.

VÍC RADOSTI NEŽ SMUTKU.
Aby bylo zřejmé, že vraždy nespáchala ve

řejná správa, vmísila se po všem do věci úřední
moc. Mrtvola Marie byla donesena do vládního
domu. kde se používalo staré kaple za márnici.
Rodiče se o události dověděli velmi brzy a se
slzami a nářkem hleděli na tuhnoucí tělo, které
muselo prozatím odpočívat pod jednou střechou
se svými vrahy. Ii byli podivuhodně veselí a
spokojeni. Zvítězili. Ale ku podivu, vítězové
bledli. jakmile u zavřených vrat domu se po
čaly shromažďovat zástupy lidu a žádaly vydání
vrahů. Vydání ovšem nebyli, jejich pán jim
prokázal protislužbu a v převlečení je dostal do
bezpečí.

Další uplatnění úřední moci bylo v převozu
těla k pitvě do nemocnice. Výsledek bylo zjiště
ní, že „mrtvola Marie de la Luz Camachové má
ránu střelnou zbraní ráže 45" Dále úřední moc
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nesahala a sahati nesměla. Vinníci byli neznámí
pachatelé, nebylo je lze dopadnouti. Nic neva
dilo, že byli uniformovaní, že přišli v sevřených
řadách na místo, že používali na veřejném místě
střelných zbraní, že byli podřízení veliteli, že
měli svůj prapor. Všechny tyto důvody proti
pachatelům sestavil profesor právnické fakulty
E. Aspe a uveřejnil je 2. ledna 1935 v novinách.
Prohlásil, že se nedal vésti podivem k zavraždě
né dívce, nýbrž jen technickými důvody. Ale co
pomohou všechny důvody, důkazy a právo,
kdvž má zločinec moc!

Radikální skupina studentského sdružení u
veřejnila týž den toto prohlášení: „„Hluboce za
kotveni ve svém marxistickém přesvědčení...
protestujeme vší silou před veřejným míněním
proti barbarskému vraždění, kterého se dopustili
provokatéři ve službách Garrida Canabala včera
na lidech národa."

Podobné projevy učinili někteří poslanci. Ape
lovali na presidenta Cardenase, aby příkladně
potrestal zbujníky. Dovolávali se jeho smyslu
pro právo a pořádek.

V novinách ze dne 3. ledna byla zpráva
o osvobození obviněných pro nedostatek dů
kazů.

Starosta Margalli zůstal na svém místě, Cana
bal zůstal v ministerstvu. Jediná odpověď pre
sidenta byla: „Klerikálové si to zavinili sami a
je třeba upozornit, aby se po druhé uvarovali
podobného počínání a zůstali jen v místnostech
jim svěřených. Marně jste se katolíci a nekato
licí domnívali, že president Cardenas se postará
o napravení bezpráví! Přece nebude proti svým
záměrům! Či jemu záleží málo na tom, aby ka
tolhcká Církev utrpěla co největší škody? Po
nechme však celou věc Boží spravedlnosti a od
vraťme se od věcí smutných k světlým strán
kám této smrti.

Když její tělo bylo vezeno z nemocnice do
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domu rodičů, shromáždilo se mnoho věřících.
Uctivě tělo položili na růže a lilie, kterých bylo
sneseno veliké množství. Okolo rakve přešlo
přes dva tisíce lidí. Hlava mrtvé k nim byla o
brácena, jako by je vítala. Katechetky a členky
katolické akce klečely kolem rakve. Nejdojem
nější byl příchod dětí, většinou bývalých jejích
žáků. Nosily jí květiny na poděkování za vše,
co pro ně vykonala vyučováním i pokusem o je
jich záchranu. Večer přišel kněz a vložil do ru
kou mrtvé palmu. Jeho příchod osušil slzy.
Všichni si mysleli to, co jim řekl, ale síla zvyku,
je nutila při smrti plakat. Jak se jim ulevilo,
když kněz prohlásil: „Do tohoto domu nevstou
pila smrt, nýbrž požehnání nebeské." Přítomní
poklekli a kdosi začal: Z hlubokosti volám
k Tobě, Pane! Kněz jej však zastavil: Za mu
čedníky se není třeba modliti, jest je třeba prosit
o přímluvu! Nečekal dále a zvolal: „Mare de la
Luz, panno a mučednice, oroduj za nás!"

Ráno v den pohřbu byla v Coyoacanu nebý
valá podívaná. Ze sousedních měst přicházeli
noví a noví lidé, aby spatřili oběť za víru. Pohřeb
měl vvjít v pět hodin, ale již ve tři byly ulice
v okolí domu Camachova naplněny lidmi. Také
park, který před dvěma dny zažil tolik rouhání,
se naplnil.

Slavné vyzvánění rozvinulo průvod. Byl dlou
hý přes dva kilometry. Pořádek udržovali čle
nové Sdružení katolické mládeže. Jen jediný po
cista sledoval z dálky toto moře lidí. Když se
k němu přiblížila rakev, uctivě se požehnal.

Mučednice byla nesena v bílé rakvi. Kolem ní
utvořilo kruh asi třicet jejích přítelkvň, bíle o
děných. Před nimi šlo sto bíle oděných dětí
s palmami. Dělníci, chudáci. zámožní lidé se tu
shodli bez revolucí, bez převratů. Hymna ka
tolické mládeže provázela kroky průvodu. Ze
vzácných hostí sluší jmenovati vdovu po býva
lém presidentu republiky Rubiovi. Jaká byla
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propast mezi neznámou chudou dívkou a že
nou presidental A za dvacet let se kdysi vzne
šená a povýšená hlásí k té, která je nyní mno
hem vznešenější. Nejvzácnější host byl ovšem
sám mexický arcibiskup, jenž vyšel průvodu
vstříc. Na třicet tisíc lidí, kteří se pohřbu zúčast
nili, mu nadšeně volalo slávu, jakmile se objevil.
Potěšila jej příchylnost lidu, s nimiž žil a bojo
val proti nepřátelům pravdy, ale dnes nechtěl
přijímat pocty on, patřily jeho věrné ovečce.
Proto radostně uvítal volání, které náhle strhlo
celé zástupy: „Af žije prvá mučednice katolické
akce!" To znělo jinak upřímně než otřelá slova:
„Ať žije revoluce", která do omrzení vykřiko
vali lidé, hledající záchranu lidstva ve vraždění
a ničení.

Pod vysokými stromy na farním hřbitově slo
žili členové katolické akce se svých ramen bílou
rakev. Pokryla ji hlína, ale lilie, nakupené na
hrobě hlásají dále slávu nevinné krve. Nevad
nou. Žáci a žákyně Marini to nedovolí. Přichá
zejí znova a znova ke hrobu, vzpomínají na svou
učitelku a prosí ji, prosí, neboť v jejich vlasti
není dosud lépe. Na veřejnost vystupovat jako
katolík v Mexiku dosud může jen ten, kdo má
její odvahu, kdo májejí lásku k Církvia k trpí
cím bratřím.

Těm, kdo na Její hrob přijdou, připomíná
prostý nápis, k čemu mají mít odvahu, když
bude třeba. Nápis zní: Marie de la Luz Cama
chová ve věku 27 let, 30. prosince 1954, zemřela
pro Krista Krále. - Nehonosný jako byl celý její
život, ale jeho obsah mluví za dlouhá pojednání.
Pro Krista žila, pro něho umřela. Neměla jiných
ideálů, neměla jiných přání. Nehledala odměn,
dostalo se jí však takové odměny, jakou si ne
dovedou ani představit ti, kdo se po odměnách
pídí. Mexický národ doufá, že tuto odměnu
ještě zvětší jedenkrát úřední výrok Církve o je
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jím herotsmu. Ani my si nemůžeme přát nic ji
ného. Ať se zaskví veřejně ta, jež zářila v skrytu.

ZAVĚREČNÝ AKORD.
Po výstřelu se ozve ozvěna. Po závěrečném

akordu zaznívají téměř neslyšně struny ještě
dlouho po úderu do kláves. Ani píseň Mariina
života nedozněla zároveň s výstřelem před chrá
mem v Coyoacanu. Tam zhasl jen plamen těla,
ale duše se rozjásala slávou. Vlny její se šíří
ve větších a větších kruzích, pronikají 1 do nej
vzdálenějších srdcí a uvádějí je v souzvučné
chvění, vzbuzují v nich ohlas svého: „Ať žije
Kristus Král!"

Neměly by i k nám tyto vlny zasáhnout?
Říká se, že jsme se ve státě oficielně přihlásili

ke křesťanství. Ať je to jakkoliv, symbol křes
ťanství lze na veřejnost uvésti předpisem, ale
nelze zákonem do života uvésti křesťanského
ducha. Změna povrchního a pokřiveného smý
šlení musí nastat zevnitř. Přispěje k tomu jen
kvas dobrého příkladu, kvas poctivého života,
zdravých, ničím nezatížených názorů, kvas lásky
k bloudicím. Jen tomu se podaří vniknout do
zanedbaného nitra našich mnohých spoluobčanů,
kdo se dovede snížit k jejich způsobu chápání,
ale nebude sám trpět jejich nedostatky. Tento
úkol čeká na naši katolickou akci.

Členové, kteří jí chtějí nějak prospět, nejprve
musejí poznat, co naše lidi bolí, čeho se jim ne
dostává, kde jsou prameny jejich potíží a te
prve potom mohou přikročit k práci. Kdy
by se tato stránka katolické akce zanedbá
vala, bojovali bychom proti problémům a
omylům, které již dávno padly do propasti
zapomnění a omyly nynějšího života by
bujely dále. Je samozřejmé, že dnes neničí
duševní zdraví národa darvinismus, ani nábo
ženské blouznění nějakých flagelantů ze středo
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věku. Není tedy nutné tyto věci potirat, 1 když
tu a tam někdo s nimi vyjde. Jsou tu však jiná
zla, jiné nemoci, krajnosti v tom nebo onom
směru, které nepředpojatý rozum musí odmít
nout, ale rozum zaujatý utkvělými představami
je vůbec nedovede posoudit. Dále budiž znova
a znova opakováno, že katolická akce nechce
hubit nic jiného než mravní zlo, hřích. Nezáleží
jí na zálibách nekatolíků, nestará se o osobní
sklony toho neb onoho, jestliže nenesou pečeť
urážky Boha a nepůsobí neblaze na druhé.

Každý člen katolické akce také musí napřed
vědět něco o taktických chybách. Mnoho na
šich lidí se domnívá, že zapůsobí na druhé,
když jim vytknou, co dělají a nedělají, co mají
dělat a co nemají dělat. Kterýsi zřízenec, upřím
ně věřící, ale trpící chybou nesprávné taktiky,
mívá denně se svými kolegy v zaměstnání půtky,
jak říká, o víře. Nedovede pochopit, proč se
vysmívají, když je kárá, že se nemodlí před
jídlem, že jak živi nepozdraví kněze, že nechodí
nikdy poděkovat Pánu Bohu na nějakou pouť
atd. Všechny tyto projevy, které onen zřízenec
požaduje od svých kolegů, jsou však teprv ná
sledek hluboké víry a zbožnosti, nejsou základ,
z něhož by vyrůstaly božské ctnosti a celý křes
fanský život. Lidé, kteří si dosud neodpověděl
na otázky mnohem všeobecnější a zdánlivě jen
filosofické povahy o cíli a původu věcí, o Stvo
řiteli a tvorech, se nesmíří s tím, když jim někdo
chce ukládat povinnost vykonati pouť nebo něco
takového.

Nelze ustoupit v otázkách základních. Člen
katolické akce nikdy nebude souhlasit s řečí a
tiskem nebo s jednáním, které podávají ne
správný pojem o Bohu, které přisuzují Bohu
to, co mu nenáleží, anebo jej zbavují doko
nalosti, která mu patří. Nikdy nebude sou
hlasit s theoretickým a praktickým porušo
váním Božích zákonů. Bude si dobře pama
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tovat, že porušováním zákonů církevních se
nepřímo porušuje také zákon Boží — neposluš
ností zplnomocněné instituce, že však zákony
pouze církevní může Církev měnit, uvolňovat a
utužovat, jako činí každá jiná společnost se
svými zákony. Tím nabude jistoty a neoctne se
v úzkých, když bude překvapen námitkou z cír
kevní praxe, která se časem měnila.

Vědomosti a dobrá taktika by však nepo
stačily.

Mravní život je rozhodující činitel. Působí
mnohem účinněji než důkazy pro rozum. Když
vlažní lidé vidí, že naše slova jsou zaručena
prožitím, teprve jim zaimponují. Tento účinek
nemá vnějšková, starozákonní korektnost. Lidé
vycítí velice přesně, co vychází z nitra a co má
pouze učinit dojem. A jestli poznají, že ten, kdo
se hlásí ke katolictví ústy na sto procent, o mno
hých věcech jen mluví, ale sám se jim pečlivě
vyhýbá, aby nezatěžovaly jeho pohodlí, je vše
chna námaha zbytečná a práce, která má člověka
připraviti na přijetí milosti — pomoci při od
straňování překážek — se stává novou překáž
kou, překážkou velmi těžkou, poněvadž utvrzu
je v omylu, Pohoršení lze dát různým způsobem
a není nejtěžší to, s nímž je spojen zvlášť hnus
ný vnější skutek

Dočetli jsme zprávu o životě cele zasvěceném
katolické akci. Všichni pracovníci katolické akce
nebudou mít takový život, jako měla Marie, ze
jména však její smrti dosáhne málokdo. Je však
naprosto nutné říditi se v činnosti pro záchranu
druhých těmi zásadami, které řídily její činnost
a jíti za jejím příkladem. Své bolesti si ponechá
vat jen pro sebe, bolesti druhých tišit a mírnit.
Živit duše a srdce druhých, ale netrpět sám du
ševní podvýživou. Sílu pro boje a práci hledat
na pravém místě, u Pána Ježíše. Ozbrojit se
trpělivostí a zbavit se přílišné citovosti. Rána
často přijde odtud, odkud jsme čekali jenom
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lásku a porozumění. A tu je pro katolickou akci
největší nebezpečí. Jakmile se začne pociťovat
osobní neúspěch, osobní zneuznání, je po kato
lhcké akci a všechno podnikání není nic jiného
než honba za vlastními zálibami. Není se však
třeba bát veřejného násilí a útisku. Naopak,
každý tlak ze zevnějšku rozohní spravedlivý
hněv a povzbudí k zvýšené činnosti. V Mexiku
a v životě Marie de la Luz se to zřetelně uká
zalo. Čím naléhavěji tísnili bezbožní ukrutníci
zájmy Boží, tím odvážněji byly hájeny. Krev,
kulturní boj, psychologický tlak, vše bylo pře
konáno. A když použili prachu a olova, ne
získali nic, ale Církvi se dostalo nové velké mu
čednice, která povede dále vítězný boj, bude
svým příkladem sílit a povzbuzovat a to nejen
v daleké farnosti mexické periferie, nýbrž všude,
kde toho bude třeba.
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ŽIVOT SV. ALBERTA vydáme jistě letos, a to co
nejdříve. Je třeba seznámit naše lidi s tak velkou osob
ností, jako byl sv. Albert Veliký, skutečně veliký svatostí
i učeností. Je celkem u nás tak málo znám, ačkoliv je to jed
na z nejkrásnějších a ncjpřitažlivějších světeckých postav.
Dnes.kdy je u nás tak již známo dilo sv. Tomáše, nemůže
zůstati bez povšimnutí jeho veliký učitel a přítel, svatý
Albert jenž objevil prorockým duchem v Tomášovi jas
jeho genia. I životopis sv. Tomáše by byl nutný. Dřívější
isou již rozebrané. Spoléháme však, že vyjde dlouho sli
bované dílo Chestertona o sv. Tomášovi Akvinském.
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ÚVOD.

Autor životopisu a vydavatel korespondence
P. Beyzyma - P. M. Čzerwinski T. ]. - nazývá ho
obětílásky. A skutečně byl P. Beyzym obětí
nejvroucnější lásky k Bohu:a k bližnímu. Věrně

se připodobnil Srdci svého požského Mistra, ježtak nedostižně lidstvo miluje. Jak se odráží
hrdinná jeho postať od novodobých proudů,jež,
jak řekl sám náš svatý Otec Pius XI., vidí
v jednotlivci jen slepé kolečko ohromnéhostát
ního stroje, jenž ubíjí jeho osobnost a svobodu!

P. Beyzym po dlouholeté tiché práci v otčině
odchází na daleký Madagaskar, kde z lásky
k Spasiteli se zasvěcuje službě bytostí nejbíd
nějších a nejopuštěnějších. Jsou to ubozí malo
mocní Malgaši, v jejichž středu po čtrnácti letech
umírá. Celým tímto obětavým životem proplétá
se jako zlatá nitka neochvějná důvěra a láska
k Panně Marii, jež ve všech souženích a sta
rostech jest jeho nejúčinnější pomocí a útěchou.

Kéž tento světlý vzor přemnoho srdcí roze
hřeje žárem ryzí křesťanské lásky, které svět
dnes víc než kdyjindy potřebuje!



Kapitola I.
MLADI.

Beyzymové náleželi od pradávna k staré ru
sínské šlechtě. Podle tradice vyznamenal se je
jich praotec v boji proti Mongolům, jež přemohl
a 1 přiměl k pokojnému rolnickému životu. Od
měnou za to obdržel mongolské jméno Bey
Zymu, přijat mezi litevskou šlechtu a uděleny
mu rozsáhlé pozemkynad řekou Chomorem.
U té řeky založil Velké Beyzymy, jež zůstaly
od té doby dědičným rodinným panstvím.

V polovici XIX. věku byl jejich držitelem Jan
Beyzym s chotí svou Olgou Stadnickou. Ale
záhy po narození svého prvorozeného syna Jana,
15. ledna 1850, odstoupil Velké Beyzymy svému
mladšímu bratru Josefovi, a sám s rodinou svou
usídlil se v Onackovcích. Tam k malému Janovi
přibyli ještě tři bratříčkové: Kazimír, Pavel a

Alexandr a nejmladší sestřička Zofie ( zdějšíšíkněžna Czetwertyňská). Jan již od daleko vě
dával najevo zbožnost, přímost, svědomitost aa

pravdomluvnost vymáhal však totéž 1 u dru
o kestí rodinné netrvalo dlouho. R. 1863 otec
se zúčastnil povstání a za to byl k smrti odsou
zen. Zachránil se sice útěkem do Haliče, ale ja
ko politický uprchlík uvězněn v pevnosti olo
moucké. Dostav se na svobodu, uchýlil se do
Drážďan, kde trávil dlouhá léta smutného vy
hnanství. Onackovce vypleněny a panství zkon
fiskováno. Ubohá matka nalezla s dětmi útulek
ve Šledích u své sestry paní Górské. Odtud po
slala své synky na studie do Kyjeva. Jan znaje
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stísněné poměry matčiny, hleděl jí všemožně u
lehčiti. Sám spravoval svůj oděv i svých bratří,
vydělával soukromými hodinami a opisováním
úředních listin a nehanbil se ani za těžkou práci
tělesnou. Jak se těšil, mohl-li na svátky při
lepšiti svým bratříčkům a místo obvyklého čer
ného chleba opatřiti jim bílé pečivo! Nejvíce ho
hnětl osud drahého otce, s nímž si nesměl ani
dopisovati. Ale jednou se mu přece podařilo
slati mu několik těžce nastřádaných rublů. Starý
hrabě nikdy na to nezapomněl a později často
o tom se slzami v očích vypravoval.

Posléze se nebe poněkud vyjasnilo. Druho
rozenému Kazimírovi vrácena část dědičného
panství. Matka však 1 dále často meškala u své
sestry ve Šledích, kam na prázdniny přijížděli
i studenti z Kyjeva. „Nejstarší Jan byl v kruhu
rodinném vždy veselý a srdečný“, píše o něm
sestřenka Oktavie Górská; „ale v cizí společ
nosti nesmělý a zamlklý. Zvláště se vyhýbal dá
mám a salonu..." Zato tím raději pomáhal
strýci Górskému v hospodářských pracích.
Obratně se oháněl cepem a kosou, ale nejraději
objížděl na koni rozsáhlé strýcovy pozemky. Je
ho prostota a dobrosrdečnost získaly mu lásku
služebnictva i vesnického lidu; jen nikdy ho ne
směli titulovati „pane hrabě“". A Jan, který již
tenkráte myslil na kněžství, těšil se, že se jed
nou cele zasvětí službě chudého podolskéholidu.

Posléze umožněn otci přístup do Haliče. Ob
držel místo správce v Porudnu, na panstvípří
buzného hraběte Steckého. Tam mohla k němu
někdy dojížděti chof s mladšími dětmi; ale Jan
nikdy. Uřady ruské nechtěly mu nikdy vydati
cestovního pasu.

Roku 1870 ukončil studia v Kyjevě a rok na
to hospodářskou praxi u strýce ve Šledích. Byl
pevně rozhodnut vstoupiti do semináře. Dříve
však si chtěl na novou dráhu životní vyprositi
otcovské požehnání. Odporučiv se ochraně Mat



ky Boží, vydal se, přestrojen za dělníka, na
cestu. Šťastně se dostal bez pasu přes hranici
rusko-rakouskou a brzo nato stanul v Porudnu
v náručí drahého otce. Když se však svěřil se
svým rozhodnutím, otec váhal; lekal se nebez
pečné zpáteční cesty a pak — zda bude se moci
kdy shledati se synem? Při tom myslil na Tova
ryšstvo Ježíšovo, které mělo v Tarnopolu velký
vychovávací ústav. Nechtěl však přemlouvat ani
nutit. Jenněkolikráte se zmínil, jak obětavě pra
cují Otcovémezi chudým lidem na Volyni,
v Haliči a v Podolí. Slova jeho učinila na Jana
hluboký dojem. Poznal, kam ho Bůh volá. Když
téže doby i jeho sestřenka Ludvíka Stecká
vstoupila do Sacré Coeur, nechtěl též déle
prodlévati.

V prvních dnech prosince r. 1872 doprovodil
otec syna do Staré Vsí, kde právě dlel provin
ciál P. Kautný, který ochotně přijal zbožného
jinocha do noviciátu. Janbyl šťasten. Věda dob
ře, komu vděčí za tak rychlé a šťastné rozhod
nutí životní dráhy, spěchal ihned do domácí
klášterní kaple, před obraz své nebeské Matky,
aby poděkoval za velkou milost a doporučil se
její mateřské ochraně. V prvnímsvém listě strýci
Górskému, v němž se srdečně loučí s ním a s Ce
lou jeho rodinou, připojuje prosbu, aby z pa
mátek, jež v Šledích zůstavil, poslali mu obrázek
Matky Boží, jejž byl kdysi darem od své matky
obdržel.

Láska, vděčnost a důvěra k Matce Boží zůsta
nou již vůdčími hvězdami jeho života. Maria
vždy mu bude zdrojem,z něhož čerpati bude ú
těchu a pomoc i ve chvílích nejtěžších a nej
trpčích.



Kapitola II.
V ŘEHOLLI.

I v noviciátě získal si Jan srdce všech. Zevní
jeho vzhled sice málo vábil. Ne nadarmo sám
sebe nazýval Tatarem, narážeje na své mongol
ské jméno. Ostatně jeho vysoké, poněkud nazad

pošinuté čelo, široká tvář, silné rty, výraz od
odlanosti a síly, připomínaly poněkud typmongolský, s nímž však kontrastoval jeho milý,

dobrosrdečný zrak. Vždy se těšil, mohl-li komu
prokázat nějakou službu. A činil to vždy tak
vlídně a srdečně jako samému Pánu Ježíši.
S Pánem Bohem se nedovedl dohadovat. Heslem
jeho bylo: „Pán rozkazuje, sluha musí." Proto
představení se mohli ve všem na něho spoléhat.

Po vykonání jednoduchých řeholních slibů
v prosinci 1874 zůstal dále ve Staré Vsi na stu
diich filosofických, odkud po třech letech po
volán do velkého konviktu v Tarnopolu. Péči
jeho svěřen tak zvaný střední oddíl, tedy mlá
dež věku velmi obtížného. Úkol ten vyžaduje
mnoho taktu, trpělivosti a lásky. Mladý učitel
pochopil plně své poslání. Byl svým hochům
1 rozumným otcem, i milující matkou. Navykal
je kázni, poslušnosti a svědomitosti a zároveň
leděl jim i zpříjemniti pobyt v konviktě; zvláště

bedlivě pečoval o jejich zdraví. K tomu čerpal
světlo a sílu v modlitbě a v Eucharistii. Denně
odporoučel své svěřence ochraně Královny ne
bes a svatých andělů.

R. 1879 povolán na studia theologická do
Krakova, kde po dvou letech byl vysvěcen na
kněze. Nazíitří, 27. července 1881, slavil v kostele
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Otců Tovaryšstva Ježíšova svou první mši sva
tou. K dojemné slavnosti se mohl z celého pří
buzenstva dostaviti pouze otec se spřízněným
knížetem Czetwertyňským. Oba přijali s nej
hlubší zbožností z rukou mladého novosvěcence
Tělo Páně.

Z Krakova vrátil se P. Beyzym k drahé své
mládeži tarnopolské. Práce ta byla přerušena tak
zv. probačním rokem ve Staré Vsi, po němž P.
Beyzym vykonal své slavné sliby řeholní 2. ú
nora 1886 ve farním chrámu tarnopolském.

Od r. 1887 zahajuje svou výchovnou činnost
v nově založeném konviktě Chyrovském, kam
ústav tarnopolský byl definitivně přeložen. O
hromná jeho budova o průčelí 172 m vychovává
každoročně sta a sta mladých hochů v ovzduší
ryze křesťanském. P. Beyzymovi svěřen opětně
střední oddíl a o něco později 1 domácí nemoc
nice. Děti vedl rukou silnou i mateřskou. A že
vždy vycítily jeho milující a obětavé srdce, pod
dávaly se ochotně jeho vlivu. Byly přesvědčeny,
že chce jejich dobro, že je chce k Bohu přiblížit.
Zvláště je okouzloval jeho obdivuhodný dar
vypravovací. Vyprávěl tak barevně a živě, s ta
kovým bohatstvím obrazů, episod a napínavých
situací, že byl všeobecně zván druhým Juliem
Vernem. Hoši mu naslouchal: se zápalem po
celé hodiny. „Pamatuji si, jak by to bylo dnes",
píše jeho bývalý žák P. Hankiewicz I. J., „že

se někdy příběh protáhl na celé týdny a ještěnebyl ukončen, když jsme odjížděli na svátky.
Ale marně jsme vyzvídali, jak to dopadne." —
„Nevím to sám“, odpovídal, „leda bych se na to
zeptal jednajících osob.. ."

Jeho nedostižná obětavost jevila se zvláště
V péči o nemocné hochy. Kolikráte je sám od
nášel z ložnice a jim ustýlal nemocniční lůžko.
Kolikráte, chtěje je rozveseliti, hrál si s nimi,
vypravoval jim a bavil jel A jak výborně to
s nimi uměl! Jistý hošík v horečce blouznil.
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Zdálo se mu, že musí vstát, spěchat na loď a
odplouti do Ameriky. Ubohý ošetřující bratr

marně senamáhal radržeti po v lůžku. nevešel P. Beyzyma hne opil situaci. Hocjižsedělnalůžkuasahalpo svýchšatech.
„Aj, kampak se vydává můj kolega?" táže se

vesele P. Beyz
„Na loď. Musím do Ameniky."
„Výborně. Jsem lodním kapitánem; pojedeme

tedy spolu.“A již hocha béře do náručí a odnáší do sou
sedního pokoje, kde ho pečlivě ukládá na jiné
lůžko. Potom usednuv vedle něho, volá: „Nyní
jsme se dostali šťastně na loď. Co nevidět po
jedeme.

Nemocný nechápe, co se s ním děje; ale je
uklidněn a usíná.

P. Beyzym přesně šetřil předpisů lékařových.
Výjimek nepřipouštěl. Nejednou starostlivé ma
tinky přinášely svým mazánkům rozmanité pa
mlsky, po nichž dětem bývalo hůře. Proto byl
v té příčině velmi ostražitý.

Paní, nádherně oděná, vchází do předpokoje.
P. Beyzym zastupuje jí zdvořile cestu. „Snad
by milostivá paní nechtěla něco propašovat?"

„Ale nic, důstojnosti; pouhá maličkost; tu
v taštičce krabička sladkého pečiva. * Ale P.
Beyzym se nedá. „Prosím, račte mi ještě ukázat,
co jest d krabičkou ..."' Rozpačitá dáma ne
může odolati. Otvírá taštičku a hle, pod krabič
kou se ukazuje celá špižírna: čokoláda, nadíva
né bonbony, ovoce, ano i pečínka a šunka.

„fách, milostivá paní: chtěla by synka zaopa
třiti na cestu do věčnosti“, žertuje F. Beyzym.
Vše zkonfiskováno; teprve při odchodu z ne
mocnice může maminka zase vše do taštičky vlo
žiti a odnésti.

Žertovnými slovy dosáhl P. Beyzym všeho,
čeho chtěl. Do nemocnice přichází hošík, který
zapomněl za sebou zavřít dveře. „Aj, kolego,
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cos to vyvedl?"' táže se s úsměvem P. Beyzym.
Chlapec údivem otvírá ústa. „„Hleď, dveře jsi
nezavřel a ústa otevřel. Bude z toho průvan, a
já trpím na rheumatism." Hoch se zasmál, obrá
til se a pospíšil zavřít dveře.

Prostotou a láskou k přírodě připomínal P.
Beyzym sv. Františka Serafínského. Miloval
květy, zvířata, ptáky, ryby. V oknech nemoc
ničních upravil malý skleník, v němž pěstoval
rozmanité kvítí, jímž zdobil pokojíky nemoc
ných a domácí kapli. Jindy k radosti malých
pacientů přinesl klec s kanárkem neb s vever
kou, anebo zařídil malé akvarium se zlatými
rybkami.

Ve volných chvílích se zabýval řezbářstvím.
Měl v tom šťastnou ruku. Zvláště pěkně ozdo
bil listím břečtanovým nemocniční kapli, v níž
umístil krásnou sochu Marie Panny. K této pře
laskavé Matce tíhly po Ježíši všecky jeho my
šlenky a tužby, k této strážné Hvězdě obracel
zraky všech, kdo se k němu přiblížili.

13



Kapitola III.
MISIE.

R. 1897 dlel v Chyrově mladý řeholník Krau
pa. Jednoho dne dostala se mu do rukou knížka
P. Wehingera: „Tři léta u malomocných."
Ohnivá jeho duše, jež žíznila po podobné misii,
četbou tou se ještě roznitila. Rozhodl se, že se
poradí se svým zpovědníkem P. Beyzymem.
Zastal ho při jeho oblíbené práci řezbářské. P.
Beyzym klidně vyslechl jeho touhy 1 obavu, že
snad prosba jeho bude odmítnuta, poněvadž
není ještě knězem. Odloživ dláto, řekl: „U mne
není podobné překážky; jsem již knězem. Půjdu
k malomocným, dovolí-li představení. Vy se též
pokuste. Snad budete přijat, snad ne, ale vždy
se možno pokusit." Potom oba se odebrali do
domácí kaple, by své rozhodnutí svěřili ochraně
Matky Boží.

Odpověď P. generála záhy došla. P. Kraupa
měl čekat, až bude vysvěcen, a P. Beyzym měl
vyčkati vyřízení určitých formálnosti.

Doba čekání byla pro P. Beyzyma zřejmým
zásahem útlocitné Prozřetelnosti Boží. Otec je
ho — matka zemřela již r. 1890 na zápal plic při
návštěvě u své sestřenky paní Mazarakové v
Bybczyňcích — usídlil se v Chyrové v soused
ství Otců Tovaryšstva Ježíšova. Syn ho sice
zřídka navštěvoval, zato tím častěji zvávali Otco
vé zbožného starého pána k sobě. Odchod sy
nův na misie byl proněho velikou obětí. Ale
oba, otec i syn, byli hotovi vše Bohu obětovat.
Leč z misie Mangalorské, kam určen P. Bey
zym, došlo oznámení, že již kněze mají a dru
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hého prozatím není potřebí. Za několik dní nato
roznemohl se těžce stařičký otec; zbožně přijal
poslední sv. svátosti a za dva dni - 4. února 
zemřel svatě v náručí drahého syna, který jeho
smrtelného lůžka neopouštěl.

Mezitím jiné pole činnosti apoštolské se otví
ralo horlivosti P. Beyzyma. Nebyla to Indie, ale
Madagaskar, kde Otcové toulouské provincie
měli pro malomocné útulek v Ambahivuraku,
v blízkosti hlavního města Tananarivy.

Koncem školního roku 1898 odjel P. Beyzym
do Krakova, kde sbíral příspěvky pro nastáva
jící svou misii. Z almužen nejvíce ho těšil krásný
velký obraz Panny Mane, jímž chtěl ozdobit
svou kapli. V polovici října odjížděl do Tou
lousu, potom z Marseille přímo na Madagaskar.
Počátkem prosince vjíždí parník Onux doma
dagaskarského přístavu Majungy.

„Z Majungy“, píše P. Beyzym do „Katolic
kých misií", „plavili jsme se po řece Betsibuku
parníčkem tak malým, že se spíše podobal dět
ské hračce; měl jen palubu a parní stroj. Zava
zadla uložena na pomocnémčlunu, jenž k na
šemu parníčku bylpřivázán. V řece se hemžilo

Ino krokodilů. Zvláště nápadným byl pěkný
ajman, zdéli 12 metrů; neběhal jako ještěrka,

ale na přímých nohách jako pes..."
„Další cesta se dála na filansanách. Jsou to

nosítka, nesená čtyřmi t. zv. buržany. Vedle
nich kráčejí jiní čtyři, by je vystřídali. Jinak
zde nemožno cestovati; není tu cest. Buržanům
jsem se obdivoval: Nikdy se neunaví a stále
jsou veselí, ač musí chodit po kamení a v blátě,
často se brodí 1 močály a přelézají vysoké ská
ly. Bez oddechu putují stanici od stanice, vzdá
lené od sebe 25—50 km. V stanicích jsou tak
zvané hostinské pokoje, kde se přenocuje. Jsou
to však bídné jizby, uhnětené z hlíny neb uple
tené ze třtiny a pokryté chrastím, jež nechrání
před deštěm. Místo oken mají pouhé díry. Po
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nábytku ani stopy. V této chudobě sloužil jsem
v noci štědrovečerní své tři mše svaté. Na štěstí
nepršelo. Ach, jak živě tanula mi na mysli bet
lemská stáj. Nemožno to vyjádřit, to třeba pro
žíti. Několik dětí katolických Malgašů zpívalo
„Gloria in excelsis" a jiné vánoční zpěvy. Při
padali mi jak pastouškové u jesliček. Po posled
ní mši svaté nastoupili jsme další cestu..."

„.... Madagaskar jest ohromná pustina
beze stromů, bez ptáků; 1 obyvatelstva je po
skrovnu. Cestou jsme zahlédli tu a tam nějakou
ves; jest to pět šest hliněných chatek, v nichž
bydlí ubozí Malgaši... Nejednou však mě o
bešla hrůza, i vroucně jsem se odporoučel ochra
ně Matky Boží. Bylo to při slézání vysoké ská
ly; cesta vedla nad samou propastí, nad níž se
silně skláněla má nosítka. Na dně propasti bylo
vidět nepatrný potůček, vroubený zelenými křo
vinami. Teprve dole jsem si uvědomil, v jakém
nebezpečí jsem vězel: skalnatý sráz byl zvýší
několika set metrů; potůček - to byla sama řeka
Betsibuk, v níž hemžící se kajmani chtivě by
uvítali padajícího hosta; zelené křoví na břehu
byly vysoké palmy... Jen zvláštní ochraně Mat
ky Boží děkuji, že mohu dnes psáti tento list..."

+... Ale přesto", dodává, „měl jsem cestu
celkem pohodlnou a ne takovou, po které jsem
toužil; nescházelo sice deště, zimy a hladu, ale
vždy aspoň jednou denně bylo něco teplého
k jídlu... Kdybych byl cestoval sám, byl bych
se živil jak svatý František Xaverský...

„„«.. Konečně 30. prosince dostihl jsem do Ta
nanarivy. Zůstanu v zdejší residenci tak dlouho,
pokud se nenaučím malgaštině. Pak se nadobro

přestěhuji ke svým malomocným v Ambahivuraku...
Leč v Tananarivě byl hned po svém příchodu

zachvácen zimnicí. „Chtěl jsem ji přechoditi, ale
nebylo možno, když horečka stoupla na 409.
Proležel jsem celý týden. Nemáme pitné vody;



řeky kalné, samé bahno, vody nechutné. Pijeme
jen vodu dešťovou...

Taký byl vstup P. Beyzyma k jeho požehna
né práci apoštolské u malomocných Malgašů.
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Kapitola IV.
V AMBAHIVURAKU 1899-1902.

Když P. Beyzym po prvé spatřil svou novou
a tak vytouženou misii, srdce se mu sevřelo ža
lem. Jaká ubohá a bídná to byla vesnice! Jak u
bozí její obyvatelé! „Celá osada", píše misionář,
„skládá se ze čtyř velikých baráků; v jejich středujestkostel,k němužpřiléháobydlímisioná
řovo. Kostel je dosti prostorný, asi na 150 osob.
Ale uvnitř jaká chudoba! Oltář tak ubohý, ja
kého nemají ani v nejbídnější vesnici; sakristie
není, třeba se oblékati za nltářem. Kněžiště od
děleno mřížkou, za níž rozestlány po zemi ro
hožky, na nichž malomocní, jak mohou, sedí neb
stojí. Podlahy není, ani stropu, jen holé stěny
a cihlová střecha. Uvnitř baráků má každá ro
dina svůj byt; jsou to vlastně jen pouhé díry
bez oken a bez podlahy. Jediným nábytkem je
rohožka, na které spí, a kdesi v koutě malé
ohniště... Můj palác sousedí s kostelem; má
dva pokoje, ovšem bez podlahy, a stáj, neboť
často mi pošlou koně, mám-li ve vsi, několik mil
vzdálené, sloužiti mši svatou. Též mám kuchyň,
ale bez pece; vše se vaří na železné třínožce,
níž se rozdělá oheň. Přesto mé obydlí je až
příliš dobré u porovnání s obydlím ubohých
malomocných, kterých je mi tolik líto.. ."

P. Beyzyma táhlo srdce mocně k těm ubožá
kům. Ač se ještě dobře malgašsky nenaučil, s do
volením představených přestěhoval se k nim
nadobro již 27. února 1899. „Nemají lékaře",
píše, „ani ošetřovatelek. Jsem jim knězem, oše
třovatelem, hospodářem i zahradníkem. Ubožáci

18



si oblékají, co kdo má; najdou-li kus starého
pytle, již jsou oblečeni. Hlavní jejich výživou
jest rýže, jíž dostávají denně asi litr; tedy jen
tolik, aby nezemřeli hladem. Léků nemají, ani
hadříků na ovázání ran. Než došly almužny, bý
valy týdně tři neb čtyři pohřby. Ubožáci si často
stěžují na žaludek; obyčejně se netáži, co jedli,
ale kdy jedli; a když je trochu nasytím, jest ně
jaký čas po nemoci. Jedenácte z nich jsem přímo
vyrval smrti hladem. Často si lámu hlavu, jak
bych jim mohl pomoci. Dělim se s nimi o to, co
mám, ale co to jest... Ach a tolik lidí vyhazuje
peníze na ukojení svých choutek ..."

Jeho bystrozrak záhy uhodl kořen zla: dosa
vadní systém malomocných rodin. Poznal, že ne
zbytně třeba řádné nemocnice se zvláštním od
dělením pro muže a ženy. I zašel si k předsta
veným do Tananarivy; slíbili mu, že postará-li
se o potřebný kapitál, začne se se stavbou. Ná
klad rozpočten na 30.000 franků. Jeho provolá
ní v „Misiích katolických" vzbudilo upřímný zá
jem; již koncem roku sešlo se 25.000 franků. Leč
díla Boží jsou znamenána křížem. Zimními lijá
ky kostel se zřítil a valně poškozeny baráky 1 o
bydli mistonářovo. Mezitím co P. Beyzym pra
coval usilovně na napravení škod, došla z Tanana
rivy zpráva, že dosavadní rozpočet nepostačí, že
stavba bude vyžadovat 150.000 franků. Odkud
vzít tak ohromnou sumu? Zbožný misionář
vložil všecku svou důvěru v pomoc nejsv. Pan
ny. Věděl, že nebude zklamán. A nebyl. Musil
sice ještě několik let čekat a trpět; ale zato tím
mateřštěji ho vyslyšela jeho nebeská Matka.
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Kapitola V.
PRVNÍ PRACE

A PRVNÍ ÚRODA.

Ubozí Malgaší vycítili záhy plameny lásky,
jimiž hořelo srdce zbožného misionáře; proto
s důvěrou se blížili k tomu, který sám první
k nim přicházel a s láskou se skláněl k jejich
hnisajícím ranám, by péčí o jejich bídné tělo tím
snadněji mohl zasáhnouti jejich duše, které chtěl
spasit a oblažit. Jejich smutný osud hluboce ho

ojímal. „Lidé je kamením odhánějí“, vzdychá
v listě z 28. května 1901; „a dá-li jim kdo almuž
nu, hodí ji jak psovi... A přece jsou veselí; již
si uvykli, že svým zjevem budí hrůzu, a diví se,
vidí-li opak... Když prvně jsem se k nim blížil
s kouskem plátna, abych jim rány ovázal, sběhli
se a s úžasem na mě hleděli. „Hle", šeptali si,
„On se dotýká ran a nebojí se..." Od té chvíle
s důvěrou přicházejí, kdykoli něco potřebují;
zvláště v říjnu, kdy mezi nimi řádila zimnice.
Ve dne v noci přibíhali ke mně: „Otče, s oním
je velmi zle..." „Otče, pospěš, ten tam stále
omdlévá... snad brzy zemře. „" Ovšem nemohl
jsem všude pomoci. Nejsem lékařem a léků ne
mám. Ale přece, díky Bohu, neumírali jako
mouchy... Patrně tu léčila sama nejsvětějšíPanna...

Hrdinská ta láska k Bohu a k bližnímu nezů
stala bez Božího požehnání. Nemocní pojali dů
věru k apoštolskému knězi a záhy zatoužili po
milosti svatého křtu. Leč v udílení této svátosti
byl P. Beyzym velmi opatrný; znalť Malgaše a
věděl, jak lehkomyslně se chytají té neb oné ví
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ry podle toho, kde kyne větší užitek. Proto
zvláště protestanté hledí Malgaše přivábiti růz
nými dary. Při každém křtu na př. dávají jim
t. zv. lambu; jest to kus plátna, jímž se Malgaši
odivají. Jistý Malgaš dostal prý na cestě do Ta
nanarivy 16 lamb; zastavil se cestou ve všech
protestantských modlitebnách a v každé z nich
dal se pokřtít... Leč P. Beyzym mohl při své
opatrnosti již v listopadu 1899 s radostí v ,„Mi
stích katolických" oznámiti, že udělil sv. křest
šesti ze svých svěřenců.

Velkou překážkou v apoštolské prácibyla mu
ustavičně nedostatečná znalost malgaštiny. Pro
to v únoru 191 odebral se s dovolením předsta
vených do sousední stanice, 14 km vzdálené.
„Tu od rána do večera nabíjím svou tupou hla
vu učeností malgašskou, tak černou, jak samí
Malgaši. Ach, dej Bůh, bych brzo mohl učit a
zpovídat, neboť moje černá písklata velice po
třebují duchovní pomoci. Vždy v sobotu vracím
se k nim, abych ošetřil nemocné a pak v neděli
ráno po mši svaté opět odcházím. Když jsem se
k nim po prvé vrátil, řekli mi: „Umíš již, Otče,
mluvit jako my? Uč se rychle, aby ses brzy
mohl k nám vrátit. My se denně za to modlí
me..." Věru, že jen nerad je opouštím. Cesta
po každé trvá půl třetí hodiny; při tom třeba
přelézati skály a broditi se potoky, jež v době
deštů se velmi rozvodňují.“

Koncem března bylo uznáno, že malgaštinu
dostatečně ovládá, i může se vrátit. „To rozhod
nutí představených mne velmi potěšilo", píše P.
Beyzym, „proto spěšně jsem se vydal na cestu.
Ale v předvečer musil jsem si nožem z nohou
vykrajovat hnízda „afrických blech", a když
k tomu 1 cesta byla špatná, nedobře se mi šlo.
Hanbil jsem se při pomyšlení, že moji nemocní,
ač plní ran, chodí jak mohou, a já měl bych se
mazlit? Kromě toho pobádal mě ke spěchu
vnitřní hlas, že někdo potřebuje mé pomoci.I za

21



omněl jsem na včerejší operaci a pustil se do
čhu... Tušení mne neklamalo. Sotva jsem se

dostal k známé řece, jež teče asi tři čtvrti hodiny
od našeho útulku, vidím na protějším vršku dva
z mých malomocných. „Co se stalo, ptáčata?"
volám na ně. „Pospěš, Otče! jedna z žen se těžce
roznemohla a chce, abys ji zaopatřil; a jiný muž
dohasíná..." Díky Bohu, přišel jsem včas. Ne
mocný zemřel po přijetí sv. svátosti... Žena se
poněkud zotavila."

P. Beyzym měl tu velkou útěchu, že žádný
z jeho svěřenců nezemřel bez sv. svátostí. Jeho
neúmorná píle, kterou věnoval malgaštině, vy
dala požehnané ovoce. Záhy mohl pomýšleti i na
duchovní cvičení. „Na hlubokou askesi nemohu
si dělat nároků“, zmiňuje se v listě, „ale přece
chtěl bych ty duše poněkud od země odtrhnout
a k Bohu přiblížit. Jako vše, i to jsem odevzdal
v ruce nejsvětější Panny, vroucně prose, by ří
dila má slova i srdce těch nebožáků, neb jinak
by bylo vše nadarmo..." A o něco pozdějipí
še: „Příprava žádala mnoho času. Nemožnosi
představiti, jak třeba se snížiti k těmto duším a
užívati nejprostších příměrů, aby pochopili, oč
běží. Věci nejjednodušší, jež snadno chápou
malí studentíci, jsou mým písklatům těžkou the
ologickou otázkou. Nevysvětlí-li se jim na kaž
dém kroku příměrem nebo příkladem, neporoz
umí ničemu. Matka Boží však pomáhá a tak se
vše vydařilo. Měli jsme třídenní exercicie v pl
ném významu slova; nebyl to jen pouhý kate
chismus. Denně byla tři rozjímání a zpytování
svědomí. V svatvečer Nanebevstoupení Páně se
zpovídali, nazítří přistoupili ke stolu Páně. Mu
sím ty své děti pochválit: naslouchaly pozorně
a mezi dnem panovalo všude ticho. Za tu milost
vzdávám díky nejsvětější Panně; doufám, že
s její pomocí mnozí z mých malomocných budou
žíti a umírati jako praví katolíci.. ."

Zbožný misionář používal zvláště církevních
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slavností, aby mysl svých svěřenců povznesl
k Bohu. Velká chudoba působila sice velké ob
tíže, ale opravdová láska je vynalézavá a Prozře
telnost Boží ustavičně bdí. Po vánocích r. 1899
piše P. Beyzym:

„Rmoutilo mě pomyšlení na blížící se svátky.
Věru, že jsem nepotřeboval betlemské jeskyně,
neboť můj kostel je ještě bídnější. Ale čekalo
mě milé překvapení. Před Štědrým dnem došly
z Tananarivy plechové sošky svaté Rodiny; pro
to ihned se svým černým kuchtíkem pustil jsem
se do díla. Z bambusu jsme připravili jeskyni,
pokryli ji třtinou, vystlali travou a umístili tam
svatou Rodinu. Sotva nás zahlédl jeden z malo
mocných, ihned to pověděl druhým, a za chvíli
sběhlo se vše do kostela. Chtěli viděti, co se
děje, neboť všecko je baví jako malé děti. „Ot
če", řekli, „jeskyně je hezká, ale kostel není
pěkný. Nemohli bychom jej trochu ozdobit?"
Ochotně jsem svolil, jsa zvědav, co si vymyslí.
Několik z nich, u nichž nemoc teprve začínala,
nasekalo ratolestí; máme u baráků dosti stromů.
Jiní natrhali polních květin a trávy a ozdobili
jimi nejen kostel, ale i cestu do kostela. Tou
žebně si přálimíti půlnoční, ale nemohl jsem
svoliti, neboť nyní v noci vždy prší, což by jim
mohlo uškoditi. Ale slíbil jsem, že mše svatá
bude velmi časně. Dal jsem jim ještě dvě malé
svítilny, jichž užívám přiudílení sv. svátostí;
zavěstli je na větve a odešlispokojeni. Zda oné
noci spali, nevím; vím jen, že již ve tři hodiny,
kdy dešť ustal, byla cesta osvětlena, a ihned se
začali scházet do kostela. Ve čtyři hodiny byla
mše svatá; malomocní při ní zpívali neb se mod
hli růženec. Po celý den přicházeli k jesličkám;
každý něco přinesl: ten kvítek, jiný snítku neb
hrstku svěží trávy ... Jak mne těšilo, že s tako
vou horlivostí spěchají k Pánu Bohu..."

Jestliže o vánocích je vábily jesličky, měl sva
tý týden v nich roznítiti lásku k trpícímu Spa
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siteli. Na Boží hrob nebylo možno si činiti ná
roky. Aby však přece si utvořili nějaké ponětí
o tajemství golgotském, zhotovil jim P. Beyzym
ze dřeva nástroje umučení Páně, jež na Zelený
čtvrtek vystavil v kostele. Když se dověděli, že
v tyto svaté dny věrní katolíci celého světa se
zdržují zábav a tanců, zřekli se též tance, který
náleží k jejich nejoblíbenějším zábavám, jimiž si
svůj smutný život oslazují. Kromě toho zacho
vávali 1 hluboké mlčení. „Mohlo by se u nich
mnoho dociliti", dokládá v listě P. Beyzym, „jen
kdyby ti ubožáci nebyli tak nuzní a nemuseli se
stále starat o jídlo..."

Proto též hleděl jim všemožně pomoci; po ce
lodenní těžké práci obětoval ještě 1 své noci roz
sáhlé korespondenci, jíž se dovolával almužn
pro svou ubohou misii madagaskarskou. T
vytrvalou modlitbou, horlivostí apoštolskou i
nevyčerpatelnou obětavou láskou vychoval z di
vokých a nezkrocených Malgašů pravé křesťany
a dítky Boží.
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Kapitola Vl.
Z AMBAHIVURAKU

DO MARANY.
Zvolna přiblížila se doba, kdy nejsvětější Pan

na měla splniti přání svého věrného ctitele, totiž
postavení řádné nemocnice pro malomocné. Leč
1 tuto milost bylo třeba vykoupiti velikou obětí.
Francouzská vláda měla v okolí Tananarivy vel
ký státní ústav pro malomocné a proto nechtěla
povoliti stavbu projektované nemocnice v témže
okolí. Biskup Cazet odkázal tedy našeho misto
náře na okolí druhého velikého města mada
gaskarského Fianarantsoy, kde v Maraně měli
Otcové Tovaryšstva Ježíšova malý útulek pro
malomocné. Leč co se mělo státi s malomocný
mi v Ambahivuraku? Na přesídlení nebylo po
myšlení, neboť osmidenní cesta byla i pro zdra
vého člověka obtížná a nebezpečná. Nezbylo,
než se rozloučiti... P. Beyzym dojemně o tom
vypravuje v listě z 12. prosince r. 1902.

„P. superior vyslal z Tananarivy zvláštního
Otce s rozkazem, bych bez prodlení se vydal
na cestu do Fianarantsoy. Malomocným ozná
meno, že misie jich nemůže déle vydržovat, a
proto se všichni mají odebrati do státního útul
ku, kde jest již pro ně místo připraveno. Má
písklata zesmutněla; ihned se ptali, zda půjdu
s nimi. Sotva se dověděli, že nikoli, rozlehl se
všeobecný pláč. Bylo mi jich líto. Viděl jsem
jasně, jaké mravní nebezpečí jim hrozí v státním
útulku, kde je na sedm set nemocných, vlastně
samá holota, násilně tam vehnaná a neustále
kcií hlídaná. Odporoučel jsem vroucně své ubo
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wvo
žáky nejsvětější Panně, ale sám jsem plakal jako
dítě, nevědasi rady ani pomoci. Když jsem k nim
přišel, seděli nečinně, radice se, co si počít...
„Nemůžete tak dále sedět", domlouvám jim,
„neb zítra musíme se vydat na cestu. Složte si
své věci a hleďte prodat, co jste si zasadili. A
přestaňte již si stýskat a plakat! Pán Bůh nás
zkouší; chce se přesvědčiti, zda jsme dobrými
katolíky, zda skutečně plníme Jeho vůli a neří
káme pouze ústy: „Buď vůle Tvál" — „Máš
pravdu, Otče", odpověděli, „ale žili jsme spolu
několik let. Nyní ty jdeš na sever, my na jih;
jak se nermoutit?" — „Nyní se sice rozchází
me", těším je, „ale nejsvětější Panna neustane
Oovás pečovat a snad vyprosí, že se opět shle
dáme..."

„Nazítří hned po mši svaté, při níž jsem je
vroucně odporoučel ochraně Matičky Boží, na
stalo nám loučení. Prosil jsem je, by nikdy ne
zapomněli, že jsou katolíky a dítkami Panny
Marie. Potom obrátiv se, spěchal jsem k Tana
narivě. Leč oni se za mnou hnali, chytali mne
za ruce, opět a opět se loučili... Ještě zdaleka
slyšel jsem za sebou jejich pláč a nářek. Jak mi
bylo, nemohu povědět.. ."

Z Tananarivy vydal se P. Beyzym do Fiana
rantsoy. Namáhavou tu cestu líčí v listě z 12.
prosince r. 1902: „Téměř denně jsem úplně pro
mokl a po tři, čtyři dni se vůbec nesvlékal; noc
prodřímal na stanicích, sedě v mokrém oděvu,
který na mně poněkud uschl, neboť nebylo
čím topit; ta hrstka suché trávy stačila právě na
uvaření čaje a rýže. Myslil jsem, že mi to ne
uškodí, ale pátého dne jsem se roznemohl a byl
nucen zastaviti se u jednoho z našich Otců.
Ulehl jsem na půl dne, ale silnou dávkou chini
nu ustoupila zimnice; na druhý den po mši sv.
vydal jsem se se zbytkem horečky na další
cestu. Ač následující tři dni neustále pršelo a já
opět celý promokl, horečka úplně zmizela, díky



Matičce Boží, kterou jsem vzýval bez ustání.
Několikráte musil jsem přejíti t. zv. mosty,
z nichž zejména jeden mi nevymizí z paměti,
poněvadž mi nahnal nemálo strachu. Spojoval
dvě skály, mezi nimiž tekl potok,právě velmi
rozvodněný. Most sám se skládal ze dvou kme.
nů, jež se pod nohama prohýbaly; vznášel se
nad vodou asi ve výši desíti metrů. Při přechodu
se musí kráčet po obou kmenech, neb jsou velmi
úzké, a když kromě toho za nynějších dešťů je
jejich povrch kluzký, není přechod snadný,
zvláště je-li oděv promočený a na plecích sedi
torba deset kg těžká. Houpavý ten most mohl
míti deset až dvanáct metrů zděéli. V polovici
mostu uklouzla mi noha a poněvadž nejsem o
bratným provazolezcem, měl jsem nemalou potíž,
abych se udržel v rovnováze. V očích se mi za
jiskřilo: z toho možno souditi, že nevynikám
zmužilou odvahou. Ale sotva jsem pocítil, že se
na jedné noze neudržím, převážil jsem se v opač.noustranu,opřelsemocněodruhounohua za
čal se modliti Zdrávas. Ihned jsem nabyl rovno
váhy; a dále se modle, došel jsem šťastně na
protější břeh.“

„Konečně 11. listopadu stihl jsem do Fiana
rantsoy. Iu čekala nová útrapa. Cestou jsem se
nemohl zouvati, a na stanicích, kde jsem pře
nocoval, nikdy se nemete, je tam plno afric
kých blech. Při chůzi jsem jich necítil, neb nohy
vězely v mokré obuvi. Ale když jsem přišel do
Fianarantsoy, nohy byly již tak oteklé, že jsem
se nemohl ani zouti. Blechy se zahnízdily 1 na
chodidle. Kdybych je chtěl vytahovat jehlou,
potřeboval bych tři neb čtyři hodiny; 1 vzal
jsem odhodlaně svůj nožík, okrájel kůži neb ji
ostrouhal jak mrkev a tak se zbavil nezvaných
hostí. Ovšem několik týdnů musil jsem choditi
v sandálech..."

Na tyto útrapy však horlivý apoštol se ne
ohlížel. Marana hned na první pohled se mu
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zalíbila. Tam, asi tři čtvrti hodiny od města, měli
Otcové Tovaryšstva Ježíšova malý útulek pro
50 malomocných, kteří byli ubytováni právě tak
nuzně jako v Ambahivuraku. Ale byla tam vo
da, půda byla dosti dobrá, a byl tu i pěkný lesík
eukalyptový. P. Beyzym děkoval za to nejsv.
Panně a chtěl hned po ukončení doby dešťové
začíti se stavbou. Plány měl již připraveny; liši
ly se úplně od dosavadních útulků. Měla to
býti skutečná nemocnice se zvláštním oddělením
pro muže a ženy; zavrhoval se vší rozhodnosti
dosavadní život pospolitý, jímž se šíří nákaza
tělesná 1 mravní. Středem měl býti kostel, k ně
muž s jedné strany mělo přiléhatiobydlí misio
nářovo, s druhé klášterřeholnic, jež P. Beyzym
chtěl pro svou misii získati. Sotva tedy obdržel
biskupské schválení, ihned se pustil do práce.
Při stavbě zaměstnával 150 dělníků a proto dou
fal, že za tři roky může býti stavba skončena.
Současně zakládal rozsáhlou zahradu zelinář
skou a školku. Psal tedy opět do ,„„Misiíkato
lických", prose o rozličná semena, „aby bylo ně
co pro oko i pro žaludek ..." Z almužen nejvíce
ho těšily popínavé růže, jichž chtěl užíti jako ži
vého plotu. Obyčejná dřevěná ohrada kolem po
zemku o 20 hektarech stála by několik tisíc fran
ků; popínavé růže zjednaly mu plot velmi levný,
v ceně pouhých 400 franků. Kromě toho byl to
plot výtečný; měl dva metry zšíři a jeho velké
trny znemožňovaly přelézání. Za myšlenku a její
uskutečnění děkoval nejsvětější Panně a četným
dobrodincům. „Kolik květů zde rozkvete, tolika
milostmi nechť odplatí Matka Boží almužnu, u
dělenou mým ubožákům..."

Jaké ušlechtilé myšlenky a touhy oživovaly při
všem našeho misionáře, ukazuje následující vý
ňatek z jeho listu: „Často jsem přemýšlel, jak
bych mohl osladiti život svým dětem a zároveň
připoutati jejich mysl k Pánu Bohu. Jasně tanu
ly mi na mysli dvě věci: ohyzdnost hříchu a mi



losrdenství Boží. Představím-li si hotovou ne
mocnici 1 její zahradu s květy a stromy, s vese
lým ptactvem a hmyzem, jež s radostí oslavují
svého Stvořitele, a vzpomenu-li st pak na člově

ka — který Eo, úpí pod tíhou hříchu, jehožtělo 1 duši pokrývají Arozné rány — ach, on je
diný zasmušile a pochmurně se kloní k zemi, od
níž se téměř nemůže odtrhnouti... A přece,jak
velké to milosrdenství Boží. Pán bičuje a trestá,
poněvadž jsme to zasloužili, láska Jeho však ne
má konce... Bez ošklivosti vchází do hnisají
cích úst svých malomocných dětí a jejich nehod
ného sluhy a všecky chce míti u sebe v nebi.
Tyto dvě myšlenky často mě upoutají. Nevím,
co bych za to dal, kdybych je mohl dobře vy
světlit svým černým dětem a tak aspoň poně
kud povznésti jejich duše k Pánu Bohu



Kapitola VII.
V MARANĚ.

„Matka Boží pečuje o své ubohé děti...“ Ob
líbená ta průpověď P. Beyzyma se ozývá v celé
jeho korespondenci; ukazuje zřejmě, že dětinná
důvěra a láska k nejsvětější Panně byla mu vždy
nevyčerpatelným zřídlem všeho duchovního 1i
časného dobra. Této své dobré Matce svěřil své
ubohé malomocné v Ambahivuraku, když z po
slušnosti je musil opustiti, a její ochraně je vždy
znovu odporučoval, kdykoli ve svých vzpomín
kách k nim zalétal. Zatím uplynula dvě léta,
1 přiblížila se chvíle, kdy Matka Boží ukázala,
jak věrná jest její mateřská ochrana.

Jednoho dne, když misionář pracoval ve své
světničce, slyší zvenčí volání. Vyhlédnuv oknem,
vidí dva muže a ženu. Byli to malomocní; nesli
si v rukou cestovní ranečky a vyhlíželi velmi
zemdleníi.„Odkud?" táže se jich. „Chcete-li býti
přijati, musíte dříve do města k lékaři a přinésti
si od něho vysvědčení." „Ale, Otče"“,odpovídá
žena, „což nás neznáš?“ „Neznám..." „Vzpo
meň si na Ambahivurak." Misionáři se otevřely
oči — poznal své drahé černé děti. Jeho radost
byla nevýslovná. Ubozí poutníci však byli ne
smírně zemdleni. Z Tananarivy do Fianarantsoy
jest 395 km; na tu cestu 1 zdravý člověk potře
buje osm dní; proto ti ubožáci celý měsíc se
vlekli. Ale nelitovali námahy, jen když se opět
shledali se svým drahým Otcem. Hned mu o
známili, že záhy přijdou i ostatní, pokud aspoň
trochu mohou chodit. „Můj muž je příliš slabý",
praví žena, „i zůstane již u tebe; já, až si odpo
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činu, půjdu pro ostatní. Slíbila jsem jim to; če
kají na mne. Od tvého odchodu, Otče, třicet z nás
zemřelo, a asi padesát zůstalo. V státním ústavu
dostáváme dosti rýže, ano i maso, ale co to plat
no, je-li tělo syto, duše však umírá; nemožno
tam se modlit a katolicky žíti." „A proč nemohli
jste tam jako katolíci žíti?" táže se mistonář.
„Ach", odpověděl manžel oné ženy, „zda je to
katolický život, není-li kostela, není-li mše svaté,
a můžeme-li se zpovídati pouze jednou v pěti
neb šesti měsících? Proto jsme stále na tebe
vzpomínali a posléze se rozhodli, že půjdeme za
tebou. „Nemohu pověděti", píše o tom s po
hnutím náš misionář, „jak mne potěšila živá víra
mých polodivokých dětí. Malomocní, plní ran,
putují pěšky několik set mil, nocují v dešti po
skalách a roklinách, neboť nikdo jich nepřijme
pod svou střechu, vlekou se neschůdnými cesta
mi, živí se hrstkou vyžebrané rýže, a to jedině
proto, aby mohli křesťansky žíti... Můj Bože,
jaký to úžasný rozdíl mezi ubohým černochem
a vzdělaným Evropanem! Černí s hrdinským se
bezáporem spěchají k Bohu, zatím co Evropané,
kteří nemohou se vymlouvati na nedostatek kně
ží, na vzdálenost kostela, o kostel vůbec nezava
dí, a přijdou-li, chtějí se ukázat... Divoký Mal
gaš se trápí a rmoutí, že se nemůže měsíčně neb
častěji zpovídat a našim bělochům 1jednou v ro

cedest příliš mnoho.. ."otva ubohá malomocná žena se poněkud zo
tavila, vydala se zpět do Tananarivy, aby při
vedla ostatní malomocné. Dříve se však vyzpo
vídala a přijala Tělo Páně. Misionář o Atřilji
dle možnosti na cestu, požehnal jí a svěřil ochra
ně Matky Boží. Pod její mateřskou záštitou
došla šťastně k cíli; i ravila všecky ostatní
spolutrpitele, kteří v malých skupinách se vra
celi ke svému drahému Otci. ,„Nemožno si před
staviti", píše P. Beyzym, „v jakém stavu při
cházejí: vyhladovělí, oteklí, zranění a tak zemdle



ní, že ulehnuvše, vůbec sebou ani nepohnou. Se
srdcem plným vděčnosti děkoval jsem nejsvětěj
ší Panně, že mi vrátila mé drahé černé děti..."

Jeho radost byla radostí dobrého pastýře z naezení drahé, ztracené ovečky.
Ale radost není stálým údělem duší apoštol

ských. Spasitel proléval za duše krev; srdce a
poštolské též za jejich spásu musí krvácet. Biskup
Cazet, jenž dříve úplně schválil plány nové stav
by, dal najevo při své návštěvě r. 1904 velkou
nespokojenost, že byly zvláštní pavilony vyká
zány mužům a zvláštní ženám. Nic nepomohlo
vysvětlení P. Beyzyma, jenž raději chtěl opustiti
Madagaskar, než dále hledět na mravní hnilo
bu, jež se šířila zakládáním rodin malomocných.
Teprve vlivem světicího biskupa Sauna a zvláště
lékaře P. Decěsa T. J. uklidnil se poněkud.
Sotva tyto mraky zažehnány, objevily se nové.
Francouzská vláda zamýšlela sekularisaci všech
řeholních útulků pro malomocné. Biskup Cazet,
dav si zavolati P. Beyzyma, domlouval mu, aby
upustil od stavby, když malomocní celého ostro
va budou odevzdání rukám světským. „„Biskup
ská milosti", odpověděl misionář, „nemohu vů
bec mysliti na zastavení práce, poněvadž by to
bylo známkou nedůvěry v ochranu Matičky Bo
ží." A nezklamal se: záhy došlo oznámení, že
soukromé ústavy mohou pokračovati, jak dosud.

„Již jsem si uvykl", píše P. Beyzym, „na svou
drsnou a hrbolatou životní cestu. Na každém
kroku narážím na nějakou překážku neb potíž...
S počátku mě to bolelo; nejsem tak umrtven,
jak bych měl býti; ale nyní se těším, že tím zjev
něji vystupuje ochrana Matky Boží, která nás
nikdy neopouští..." A jinde praví: „Sedím tu
tak bezpečně, jako vrabec na větvi, neb každé
chvíle může nás vláda vyhnati, jak to učinila na
pevnině. Ale tak soudí jen ubohý lidský rozum;
kdo hledí okem víry, vidí něco zcela jiného. Jest
sice zle, ale nic se neděje bez Božího dopuštění;



ano, musí tak býti, neb Pán Bůh má v tom své
záměry. Matka Boží též jasně ukazuje, že pře
jdou a pominou všecky obtíže a obavy, že její
dílo nebude zničeno, poněvadž Ona vše vede a
řídí. Zda dokladem toho nejsou dvě věci: před
ně, ač časy jsou hrozné a všude málo peněz, já
přece ustavičně dostávám almužny. Za druhé:
stále se množí ex vota u obrazu Matky Boží
v naší domácí kapli. Je-li tomu tak, pak pod její
ochranou dočká se stavba našeho útulku zdárné
ho dokončení ..." (List z 26. srpna 1905.)
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Kapitola VIII.
APOŠTOLSKÉ USILÍ.

Srdce obětavého apoštola plálo tak vroucí lás
kou k Bohu, že hledělo všecky duše roznítiti
tímto svatým ohněm. Duše spasit, k Bohu při
blížit — to bylo nejvřelejší touhou P. Beyzyma.
Věda, že zahálka je počátkemvšeho zlého, staral
se všemožně, aby jeho svěřenci byli užitečně za
městnání. „Velmi potřebuji dvojí knihovny“,
píše do Krakova, „totiž knížek v jazyku malgaš
ském a knížek obrázkových pro ty, kdoneumějí
číst; neb nebudou-li míti co dělat v neděle a
ve svátky, aneb v době dešťů, budou jen tlachat,
hádati se a bít... O knížky ke čtení nemám o

bav, vw si mohu snadno opatřit; hůře je s obrázky. Neminímobrázků svatých; přál bych si 0
brazů zvířat, lodí, vlaků, kostelů, vojáků a j.,
neb moje černá písklata ničeho neviděla, proto
všecko je zajímá a budí jejich podiv. Taková
sbírka obrázků jest dle zdání věcí nepatrnou, a
přece kolik hříchů se tím zamezí, kolik chvály
zjednává Pánu Bohď...“

Hleděl však též krásou přírody a krásou do
mu Božího buditi v nich ušlechtilejší city; zvláš
tě toužil roznítiti v nich lásku k nejsvětější Svá
tosti a k Matce Boží. Proto nejkrásnější květy
měly zdobiti jeho kostelík; 1prosil své vzdálené
přátele o semena různých květin, zvláště kara
fiátů, resed a imortelek. „Kdybych byl sám“,
dodává pokorně, „usedl bych kdesiv koutku a
těšil se, že mohu napodobiti Pána Ježíše v jeho

skrytém životě. Ale zde běží o svatyni nejsvětější Pannya proto žebrám... Chtěl bych, aby
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nalomocní vroucně uctívali Matku Boží, když
vět ji tak tupí. Jak jsem vděčen Pánu Ježíši, že
áska k Ní počíná klíčiti mezi malomocnými.
Ale mnoho jim ještě schází; na mé divochy mož
1o působiti hlavně jen smysly; jen to chápou,
o vidí a slyší; proto bych chtěl, aby náš kostel
»ylco nejkrásnější...

Když tímto způsobem připravil půdu v srdci
vých černých Malgašů, mohl s důvěrou rozsé
'ati símě Božího slova. A štědře je rozséval kaž
lodenní katechesí, nedělním a svátečním kázá
ím, duchovními cvičeními, jež obyčejně konány
'e svatém týdnu. A poněvadž bez Božíhopo
ehnání marné všecko namáhání, hleděl je při
'olati vroucí modlitbou. Sám se modlil usilovně
vytrvale a prosil i o modlitby, zvláště karme

itky krakovské. „Vzdávám diky nejsvětější Pan
jě", píše v listopadu r. 1904, „za dobré chování
vých malomocných dětí. Železo třeba kouti,
okud ještě žhavé, třeba stále je udržovati v sva
É horlivosti, totiž dodávati jim odvahy, osvě
ovati je... Víte, drahé Matky, čeho je k tomu
rejvíczapotřebí? Modlitby. Proto představte si,
e od rána do večera klečím u vaší mřížky a
olám: „Modlete se za mne a proste Matku Bo
i, abych všecky duše, které mi ráčí svěřiti, při
edl šťastně k jejímu trůnu a sám při tom věčně
ezahynul..."
Takové práci a takovým modlitbám žehnal

Jtec nebeský, žehnala Matka Boží. „Chvála
Johu“", oznamuje zbožný misionář, „chování
ného stádečka není špatné. Každé neděle a
každý svátek se zpovídají a přistupují ke stolu

'áně.“ Jindy vypravoval malomocným, jak Cir
ev je pronásledována v četných zemích. Potom
ysvětliv jim potřebu modlitby, tázal se, zda by
echtěli něco učiniti ke cti božského Srdce Páně,
tak vyprositi svaté Církvi svobodu a požehná

1? Rádi svolili a ukládali si malé oběti, na př.
arovati se tlachů, špatných rozmluv... „Jakou
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bych měl radost", dokládá P. Beyzym, „kdyby
si mé děti ještě před otevřením nové nemocnice
uvykly na tyto malé oběti..." „Navrhl jsem rov
něž svým černým písklatům, aby třikrát v týd
nu přistoupili ke stolu Páně: v neděli na vypro
šení Božího požehnání, ve středu za dobrodince,
v sobotu za zemřelé malomocné. Ihned ochotně
svolili a s velkou horlivostí chodí ke svatému
přijímání...“

S léty horlivost jejich vzrůstala. Misionář o
znamuje v listech, že „mnozí čtyňkráte v týdnu,
ano i denně se blíží ke stolu Páně. Špatné roz
mluvy, díky Bohu, jsou řídké. Dovolí-li si ně
kdo neslušné žerty neb písně, ihned druzí ke
mně přichvátají: „Otče, napomeň ho, mluví o
hyzdněl* Dej Bůh, aby vytrvali v dobrém...
Ach, není-li to hanba, že černý, polodivoký Mal

aš spěchá k Bohu a chce se dostati do nebe,
dežto běloch nechce znáti Boha a páše vše, by

jednou byl na věky nešťasným, a zlým příkla
dem i jiné strhuje. — Zde na Madagaskaru nej
větší zhýralost a nevěru šíří kolonisté. V neděli
je kostel plný Malgašů; z kolonistů přijdou dva,
tři, nejčastěji ani jediný. Vytrvají-li mé děti na
dobré cestě, bude náš útulek pravou oasou u
prostřed pouště zkaženého světa. Snad ta hrstka
věrných sluhů Pána Ježíše, jenž ráčí meškati
v jejich středu, poněkud nahradí hrozné urážky,
jimiž bezbožný svět zahrnuje jeho nejsvětější
Srdce. Toť mé nejvroucnější přání; doufám, že

s. splní, neboť naše nemocnice jest dílem Matkyoží.“
Této nebeské Matce připisuje misionář du

chovní pokrok svých dětí. Někdy však přece je
nucen vzdáliti z jejich středu nějaké nahnilé ja
blko. V r. 1905 přešlo až sedmnáct do státního
útulku, kde prý mohou dělat, co se jim líbí. Tím
horlivější a zbožnější však byli pozůstalí. „Na
nedostatek kázně nemohu si stěžovati“, píše
o něco později. „Jsou moji malomocní velmi po



slušní, nemusím je trestat. A přece jim ničeho
nepromíjím. Je-li poklesekvšeobecný, uslyší
o něm v katechesi. Dopustil-lise ho jednotlivec,
zavolám si ho na důvěrnou rozmluvu, 1 uslyší
slovo pravdy. Ale", dodává pokorně, „to věru
není moje zásluha. Všecko vede a řídí Matička
Boží, která ráčí mne používati. Já nikdy ničeho
nevykonal. Stane-li se něco, pomodlím se Zdrá
vas Maria, prose nejsvětější Pannu, aby řídila
má slova 1srdce viníkovo, a potom dle okolnosti
vyřídím záležitost ostře neb mírně; na konec vše
uzavírám druhým Zdrávasem, poněvadžto vše
jest věcí mé nebeské Matky. Jak mne těší, že
moji divoši začínají k Ní Inouti. Jakmile se v je
jich ubohých srdcích zakoření láska a důvěra
k nejsvětější Panně, budu šťasten, poněvadž bu
de vše podle nejsvětější vůle Pána Ježíše.. ."
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Kapitola IX.

NEMOCNICEV AMBATOVORY.

Posléze nezlomná víra P. Beyzyma v pomoc
Matky Boží slavila vítězství. V den jejího Na
nebevzetí r. 1911 otevřely se prostranné sály
nové velkolepé nemocnice v Ambatovory u Ma
rany. Jaká dojemnávděčnost k nejsvětější Pan
ně sálá z řádků, adresovaných bosým karmelit
kám v Krakově!

„Všichni jsou přesvědčeni, že to není dílo lid
ské; tuto nemocnici založila sama Matička Boží.
Uvedu tu pouze několik příkladů její mateřské
ochrany, neboť kdo byl by s to vypočítati všec
ky milosti, jimiž nás zahrnuje? Na každém kro
ku od počátku až do poslední chvíle se hroma
dily jen překážkya obtíže. Ale Matka Boží mě
vysvobodila ze všech úzkostí a dílo šťastně u
končila. Nemocnice byla již téměř dostavena,
prohlédli ji lékaři 1 úřady, kteří všecko velmi
chválili a přece nemožno bylo vymoci na nich
schválení. Já však byl jist, že dostaneme apro
baci, neboť Ona má všecko ve svých rukou, a
nikoli ti, kdo schválení udělují. Proto jsme se
nepřestali modlit, a hle, došla vládní úchvala se
všemi potřebnými doklady."

„Dále: Již od r. 1901 docházely různé dary:

předměty kostelní, oděvy, prádlo atd. Věci tyežely až do r. 1911 na vlhkém místě bez pro
větrání. Proto všichni tvrdili, že to bude zázrak
nejsv. Panny, neshnije-li všecko neb neprožere-li
to hmyz nebo krysy. Sám biskup Cazet řekl na
šim řeholnicím svatého Josefa, když odcházely
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z Fianarantsoy: „Milé sestry, s oněmi bednami
budete míti nepříjemnou práci, neboť bezpochy
by všecko v nich shnilo..." Řeholnice přijely,
otevřely bedny, a hle, k velkému překvapení
všech bylovše čisté a neporušené. Na sametu
ani skvrnky, a prádlo kostelní tak bělounké a
svěží, jak by právě vyšlo zpod žehličky. Jiné
bedny s množstvím věcí pro naše malomocné
byly uloženy v jistém sále bez stráže a hlídky.
Ač v celém okolí je plno zlodějů, neztratilo se
nic. Nejednou mi domlouváno, abych byl opa
trnější; ale já vždy odpovídal: „Nebojte sel Jest
to majetek Matičky Boží, která nedovolí, aby
její ubožáci byli okradeni..."

„Měli jsme tu sice vodu, ale málo. Vzýval
jsem Matku Boží a prosil o modlitby i v Kar
melu. Nuže, ač nyní nespadne s nebe ani krůpěj
vody a celé okolí je vyprahlé, u nás jsou v ne
ustálé činnosti koupele, prádelny, zalévání za
hrady; vůbec máme vody dost a dost..." Vy
pátral totiž P. Beyzym v okolních horách hojný
pramen vodní, jejž rourami na kilometr dlouhý
mi dal odváděti do nemocnice; i tekla voda v ta
kové hojnosti, že nejen stačila na potřeby roz
sáhlého ústavu, ale 1 osvěžovala povětří, čistila
stoky a zásobovala i dva pěkné vodotrysky,
zdobící vnitřní nádvoří obou nemocničních od
dělení.

Dokončené dílo zbožného misionáře budí ob
div všech ještě 1 dnes. Přední část tvoří dva
čtverhrany, úplně od sebe oddělené: jeden určen
pro ženy, druhý pro muže. Ke kostelu přiléhá
s jedné strany obydlí misionářovo, s druhé kláš
ter ošetřujících řeholnic. K těmto hlavním bu
dovám připojuje se řada menších stavení, jako
prádelna, lékárna, obydlí strážného a vrátného
a čekárna. Uvnitř vše tak výborně promyšleno,
že všeliký nepořádek byl znemožněn. Každý sál
má svého dozorce a poddozorce, svého kuchaře
a kuchtíka, své ošetřovatele a ošetřovatelky, vše
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se řídí hlasem zvonku. Jaká to radost pronaše
ho misionáře, když své drahé černé dětimohl
z Marany uvésti do krásné nové nemocnice
v blízkém Ambatovary! Dříve však se musili

podrobit koupeli a obléknoutidomácí stejnooj, označený nemocničním číslem. Když vešli
do nové nemocnice, byli jak omámeni. Vše je

Inilo obdivem: zasklená okna, strop, umývad
o, postel se slamníkem a se stolkem, obrázek

Matčky Boží, nad lůžkem visící, stolky v re
fektáři, lavice, misky, číše atd.

Trvalo též dosti dlouhonež pochopili, že nut
no denně zametati a udržovati všecko v čistotě
a v pořádku. Také se jim musilo ukázati, jak se
mají chovati, jak zacházeti s rozmanitými před
měty. Mnozí zasedli na př. v refektáři zády ke
stolu, anebo když otevřeli kohoutek u vodovo
du a voda začala se řinout, dali se strachem na
útěk a volali o pomoc. Proto se záhy začalo
s kázní. Jakmile ráno zazněl zvonek, zvolal do
zorce ložnice: „Ho deraina anie Jezo Knstu"
(Pochválen buď Ježíš Kristus), načež všichni
odpověděli: „Mandrakizay daria. Amen." (Až
na věky věkův. Amen.) Pořádek byl velmi přís
ný a výborně se osvědčil. Nemocní si záhy naň
uvykli, takže ústav, dle vlastních slov P. Bey
zyma, podobal se více klášteru. Mlčení, posluš
nost a pracovitost budily u všech výbornou ná
ladu; zpěvy a smích byly na denním pořádku.
Na zahálku nebylo pokdy, a pilná práce s horli
vou modlitbou chránily před hříchem. Časté
návštěvy nejsv. Svátosti spolu s častým svatý

přijímáním udržovaly svatý oheň v dušíchuých malomocných Malgašů. „Kéž by tak
vždycky zůstalo", toužil zbožný misionář; „kéž
by se naše nemocnice stala ostrůvkem horlivosti
Boží uprostřed kalného moře nepravostí a hří
chů, jež zalévají celý svět.' Ale v pokoře do
dává: „Jen, prosím, se nedomýšlet, že bych měl
v tom nějakou zásluhu. Upřímně vyznávám, že
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jsem v tom všem pouhou nulou. Vše pořádá a
vede nejsvětější Panna, k níž se utíkám ve všem,

i v těch nejnepatrnějších věcech; tedy vše jestdílem jejím..
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Kapitola X.
CTNOSTI P. BEYZYMA.

Končilo se dílo, k němuž si Prozřetelnost bož
ská vyvolila P. Beyzyma; proto Pán již se chy
stal odvolati věrného svého sluhu ku věčné od
měně. Nahlédněme však dříve poněkud hlouběji
do jeho krásné duše, jež tak oddaně milovala
Boha a bližního.

Nápadnou u něho byla zvláště silná a živá ví
ra, jež pronikla veškeré jeho smýšlení i všecky
jeho činy. Proto s obdivuhodnou odevzdaností
přijímal a snášel všecka soužení a protivenství.
Viděl, že je Bůh posílá k našemu posvěcení, aby
jimi ukázal svou moc a dobrotu. Proto si za
choval duševní klid i v nejtěžších zkouškách.
Kříže své nesl tiše a zřídka kdy o nich mluvil.
Z živé víry pramenila horlivost o slávu Boží, pro
niž se nelekal ani sebeobtižnějších prací a pod
niků. Víme již, jak hleděl duše ubohých malo
mocných povznésti k Bohu. S nemenším zápa
lem pečoval o krásu domu Božího. „Pro Boha
nic není dosti krásným", říkával. Proto též dbal,
aby vše, co se dotýká Těla Páně, bylo neporu
šeně čisté, bez nejmenší skvrnky. Snažně prosí

val řeholnice sv. Josefa, které získal pro svounemocnici, aby zvláště pečovaly o kostelní prá
dlo. Později se omlouval, že dobrým sestřičkám
působí mnoho práce, ač tak uměl šetřiti kostel
ního prádla, že se zdálo, jak by se ho ani ne
dotekl. Nechtěl též dopustit, byse staré, ale
dobře spravené kostelní prádloodkládalo; oby
čejně je poslal do chudších kostelů, kde, jak
sám vyznal, spočívá nejsvětější Svátost na tako

42



rém plátně, kterého bychom sami nechtěl požít.
Již často jsme se zmínili o jeho synovské lásce

« Panně Mari. Maria byla mu skutečně nej
epší matkou; byla matkou jeho povolání, jeho
eholního života, jeho misionářské činnosti. Ve
"šech potřebách se k ní utíkal. Svírala-li ho
ějaká starost, měl-li rozhodnouti důležitou věc,
ždy aspoň na chvili pospíšil před obraz své
nebeské Matky, u níž se mu vždy dostalo světla
| pomoci: „Jak dobře mi Otec poradil", vyzná
rali malomocní, „lépe než vlastní otec a matka."
Na otázku, co dělá, když ho stihnou trampoty
| nesnáze, odpověděl: „Pomodlím se obyčejně
Zdrávas Mana; pak Matka Boží vše dobře u
pořádá a urovná; já sám bych jen všecko po
tazil."" Svá kázání připravoval vždy velmi peč
ivě, leč ne jinak než pod ochranou Matky Boží.
í též den co den odporučoval svůj útulek. Na
en úmysl modlíval se vždy Zdrávas Mana při
tvírání a zavírání dveří. Ještě v poslední nemoci
»řipomněl svým ošetřovatelkám, že nezavřely
|IveřeZdrávaskem. Na otázku, kolika Zdrávasky
nají to nahraditi, odpověděl, že patnácti.Též
ždy se modlil Zdrávas Mana, kdykoli zaléval
:větiny, kdykoli se vydával na cestu, obětuje
ři tom své kroky k uctění těch, jež vykonala
/atka Boží. Zdrávas Maria bylo vůbec jeho nej
nilejší modlitbou, jíž tak dobře naučil i jiné
luše. Vůbec cílem a touhou jeho života bylo
Ičtt milovati Ježíše, Marii, Josefa, chrániti se
nejnepatrnějšího hříchu, modliti se a trpět za

říšníky i za celou Církev, již jako svou Matku
niloval.

Láska k Bohu jest nerozlučně spojena s lás
ou k bližnímu. Víme již, jak obětavě P. Bey
ym miloval mládež, s jakou láskou se skláněl

ubohým malomocným. Ač sám měl tak málo,
o to se dělil se svými ubohými dětmi. Na

šecky námitky odpovídal slovy Páně: „Cokoli
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jste učinili jednomu z těch maličkých, mně jste
učinili. Na tomto světě musíme býti jako ob

chodníci, kteří hledí dosíci vždy co největšíhozisku.
P. Beyzym byl vždy z hloubi srdce vděčný

ke svým dobrodincům; vděčnost vštěpoval i
v srdce svých Malgašů. Zeptal-li se kdo malo
mocného, jenž se s námahou do kaple belhal, na
jaký úmysl bude se tam modlit, dostal vždy
tutéž odpověď: „Za naše dobrodince."

Obdivuhodná byla u P. Beyzyma spravedl
nost. Nikdy ani slovem neb skutkem nikomu
neublížil; považoval to za velký hřích. Nikd
též o nikom nemluvil nepříznivě, a nemohl-li
omluviti čin, omluvil aspoň úmysl. Nechápal,
jak možno si stěžovati na špatné zacházení, na
nedostatek šetrnosti, když přece víme, že Pán
ty duše snáší, že je miluje, a že snad jednou
budou mu blíže než my.

V pokoře své se považoval za největšího hříš
níka. V poslední nemoci prosil všecky za od
puštění, jestli snad někomu ublížil, aledodal:
„Mne af nikdo neodprošuje; všichni byli vždy
ke mně až příliš laskaví." Myslil, že asi dlouho
zůstane v očistci; trápilo ho, že tam neuvidí Ma
těčku Boží, neboť „kdyby ji tam spatřil, očistec
by se změnil v ráj". Duše v očistci něžně milo
val a ve své závěti žádal, aby jedna z dvou mší,
jež řeholníci Tovaryšstva Ježíšova slouží za ze
mřelé bratry, byla věnována duším trpícím.

Byl-li k druhým pln lásky, byl k sobě přísný.
Jeho umrtvený život připomínal poustevníky

prvních křesťanských dob. Spával na tvrdémoži, vstával v půl čtvrté, byť bylsebevice una
ven neb churav. Jídal tak skrovně, že nemožno
pochopiti, jak mohl žíti. Čtyřikráte v týdnu
míval k obědu trochu rýže s kouskem masa;
ostatní dny, ve středu, v pátek a v sobotu se
postil po celý život. Poněvadž chléb na Mada
gaskaru platí za lahůdku, nejídal ho nikdy; co
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dostal, dal malomocným. Několik brambor a
rýže byla celá jeho večeře. Pil jen čaj, víno ni
kdy, kromě za poslední nemoci. A přece neú
navně pracoval a k pilné práci nabádal i svoje
svěřence. Večer se obyčejně modlil breviář a
psal do „„Misií katolických".

Plamen ryzílásky však šlehá vždy výše; pra
vá láska k Bohunezná odpočinku. Tež P. Bey
zym neměl dosti na obětavé práci u malomoc
ných; jeho apoštolský duch toužil se zasvětiti
službě bytostí ještě bídnějších a opuštěnějších:
ruských trestanců na dalekém Sachalině.

Když byly zdolány první obtíže u malomoc
ných Malgašů, zdálo se mu, že nástupci jeho
najdou prácisnadnější a cestu schůdnější, i žá
dal představené, zda by nebylo možno vymoci
na ruské vládě povolení k misionářské práci na
Sachalině. V listech svých často se o tom zmi
ňuje a celou věc odporučuje božskému Dítku

a jeho Matce. Vždy však dodává, že chce jensplniti vůli Boží a že nijak neochladla jeho lás
ka k malomocným Malgašům; ale nyní je prý
u nich práce snadnější, kdežto na Sachalině hyne
tolik duší, poněvadž nemají pastýře. Jak rád by
se prý s nimi uzavřel do živého hrobu.Předsta
veným se posléze podařilo získat pro tu věc
vzácného přížnivce, jenž chtěl s ruskou vládou
vyjednávat. Ale vyjednáváníse vleklo po dlou
hý čas, až poslední odpověď zněla odmítavě:
„Ministerský předseda nemá práva zabývati se
otázkou dervišů neb jesuitů, ani povoliti jim
přístup do Ruska."

Řízením Božím nedočkal se sluha Boží ne
úspěchu svých vroucích tužeb. Poslední odpo
věď došla krátce po jeho smrti. Bůh se spokojil
s hrdinským úmyslem. Krásný květ nevydal o
voce na této zemi, ale rozkošnou svou vůní 0
svěžil a naplnil celou zahradu Boží.
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Kapitola XI.
VEČER APOŠTOLSKÉHO

ŽIVOTA.
Rok 1912 byl posledním rokem života P. Jana

Beyzyma. Zimnice častěji ho zachvacovala; trpěl
1zkornatěním cév a asthmou a kromě toho podle
jistých zpráv objevily se i první známky malo
mocenství; leč nedbaje toho, pracoval obětavě
dále a nezměnil tvrdého způsobu života. S otcov
skou něhou pečoval o své černé malomocné děti
a © jejich věrné ošetřovatelky, řeholnice sv. Jo
sefa. Počátkem tohoto roku přidružil se k jeho
ubohým svěřencům 1jeden z jeho řeholních s
lubratří P. Isidor Dupuy T. J.(Přežil P. Bey

zyma pouze o dva týdny.) Byl polním kaplanemfrancouzského vojska na Madagaskaru; ač ni
kdy nebyl ve styku s malomocnými, přece byl
stižen touto hroznou nemocí, i odevzdán byl
péči P. Beyzyma. Dobrý misionář hleděl mu
dle možnosti zmírniti těžké utrpení. Dal mu vy
stavěti domek s pěknou domácí kapličkou, v níž
až do konce života sloužil denně mši svatou;
dal upraviti pro něho i malou zahrádku, v níž
nasel plno nejkrásnějších květin a často ho na
vštěvoval. Vůbec jeho dobrota byla nevyčerpa
telná, ano zdálo se, že denně vzrůstá, podobně
jako lampa před zhasnutím plane mohutnějším
žárem. Dojemně píše o tom představená řehol
nic sv. Josefa, sestra Anna Mane. List adreso
ván bosým karmelitkám v Krakově. „Byly
jsme po celý týden ve velké starosti. P. Beyzym
zachvácen opět zimnicí, která ho tolik oslabuje.
Jeho život jest vlastně pravým zázrakem, neboť
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přes všecku slabost a pokročilý věk vstává v půl
čtvrté ráno, o půlsedmé slouží mši svatou a
večer uléhá v devětneb v deset hodin na své
tvrdé dřevěné lůžko. Celou jeho výživou jest
hrstka rýže a čaj. Nyní mu mnoho času zabírá
pozlacení svatostánku, práce velmi namáhavá....“

„Naši malomocní chodí denně na mši svatou,
ač máme zde již zimu. Jejich horlivost jistě těší
našeho Spasitele, neboť mnozí jsou přineseni na
bedrách svých méně chorých soudruhů, jiní zas
na zvláštních židlích, jež vymyslil náš dobrý
Otec. Týdně se zpovídají a téměř všichni přistu
pují denně ke stolu Páně. Někteří již nemohou
dojíti až k oltáři a proto náš dobrý Otec přináší
jim svatou Hostii. Když byl nemocen, šoupali
se s nadlidským namáháním až k jeho oknu, jen
aby ho mohli spatřit. Všichni ho mají velmi rádi.
Denně se vyptávají, jak se mu daří, a prosili,
abych hojejich jménem navštívila. Zvláště Pavel
se trápil velice. Po celý den chodil kolem jeho
domu, aby se dověděl, zda mu není trochu lépe.
Myslím, jak oni, že by nám ho nikdo nedovedl
nahraditi.

O měsíc později píše opět: „Máme opravdu
svatého kněze; jeho obětavost, sebezápor a ener
gie budí obdiv všech. Při tom žije skrytě, jiným
připisuje všecko dobré, zato všecky obtíže, jichž
není málo, bere na sebe... Ach, kdyby všichni
naši dobrodinci mohli viděti ctihodného Otce!

jek jest nevýslovně dobrý, jak pracuje a o všeco se stará, jaký příklad nám dává, že jsouce
chudy, máme v chudobě žiti. Příklad účinkuje
více než slova. Jak dojemný je pohled na toho
to starouška, jenž trápen kašlem, nepopřeje si
ani chvíle oddechu a neúmorně pracuje jako
truhlář, zámečník neb malíř..."

Téhož dne, 10. srpna, psal i P. Beyzym, že

jest úplně zdráv a s netrpělivostí očekává odpověď v příčině misie sachalinské. Byl to jeho
poslední list.
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Kapitola XII
KONEC POUTI

Dne 15. srpna 1912 začal P. Beyzym osmi
denní exercicie pro řeholnice sv. Josefa, obětavé
ošetřovatelky svých ubohých malomocných. Leč
pátého dne dostavila se prudká zimnice. Jen
stěží dokončil započatá duchovní cvičení. Po ně
kolik dní sloužil ještě mši svatou; ale 27. srpna
mohl pouze sestrám podati sv. přijímání. Téhož
dne navečer uslyšely sestry zvonek z jeho po
koje. Když představená k němu pospíšila, za
stala ho ležícího na zemi bez vědomí a v stu
deném potu. Za chvíli přišel sice k sobě, ale
hned prosil o svaté přijímání a poslední sv. po

mazání. Udělil mu je malomocný P. Dupuy.Otcové ve Fianarantsoy se dověděli záhy o bez
nadějném jeho stavu, 1 poslali tam ihned lékaře
P. Loiseleta T. J. a ještě jiného Otce, který měl
nemocného zastupovat. P. Beyzym se zbožně
vyzpovídal, přijal Tělo Páně a vroucně políbil
kříž, který mu podali. Po svatém přijímání se
modlil nahlas a jen těžký dech přerýval chvíle
mi jeho zbožné vzdechy: „Optima Mater, ora
pro me! — ut possim salvare animam meam!
Exeam ex hoc misero corporel — paratus sum
— hodie!l Optima Mater, memento mei, provin
ciae meae, omnium rectorum, sub guibus fui...."
(Matko má nejlepší, oroduj za mne... abych
mohl spasit duši svou! Af opustím již to bídné
tělo, jsem připraven... dnes... Nejlepší má
Matko, vzpomeň na mne, na mou provincii, na
všecky mé někdejší představené."

Nazítří ráno přišel k němu opět Otec, který
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ho zastupoval, přede mší svatou. „Milý Otče“,
řekl k nemocnému, „dnes je sobota, chci slou
žiti mši svatou na váš úmysl. Oč mám poprosit
Matičku Boží?" „Ona sama to dobře ví“, od

věděl nemocný s úsměvem. Trpěl mnoho; na
bedrách měl dvě velké rány a chvílemi se du
sil... Často se žehnal svatým křížem, bil se
v prsa, s láskou líbal křížek neb mariánskou
medailku. V největších bolestech volal: „Jesu,
Jesu, miserere meil O Domina mea! O Mater
meal" Chvílemi se ptal, co dělají malomocní,
ale ostatní čas neustále byl spojen s Pánem Je
žíšem. Velkou radost měl z návštěvy předsta
veného P. Poiriera. Po jeho odchodu však vůči
hledě mu ubývalo sil. Kdykoli se ho ošetřující
sestry ptaly, zda má velké bolesti, odpovídal:
„Ach, co to je u porovnání s tím, co trpěl Pán
Ježíš?"' Často odprošoval sestry, že jim působí
tolik námahy, a za nejnepatrnější službičku dě

koval: „Sám nán Ježíš buď vaší odměnou."K večeru 1. října dostavila se vysoká horečka,
věštící blízký konec. Nemocný ležel klidně; jen
těžce oddychoval, stále pomaleji a slaběji. Ve
středu ráno po opětném rozhřešení, když na
posledy ještě se požehnal svatým křížem, ode
vzdal svou krásnou duši v ruce svého Stvořitele.

Výjev, který se odehrál, když se malomocní
dověděli o smrti svého dobrého Otce, svědčil
o jejich hluboké a vroucí lásce; plakali a naří
kali jako dět. Sestry odnesly tělo zesnulého do
svého oratoria, po levé straně kostelního kůru.
Tam spočinul pod obrazem své nebeské Matky
u nohou krucifixu, uprostřed celé zahrady nád
herných bílých lihí, jež právě kvetly. Tam po
celý den se s ním loučily a pro něho plakaly
jeho černé děti.

Nazítří se k pohřbu dostavilo velké množství
osob z Fianarantsoy; zvláště četně byla zastou
pena mládež, kterou tolik miloval; přišly totiž
všecky dítky z ústavů sester sv. Josefa a Bratří
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křesťanských škol. Překrásný slunečný den
zvyšoval dojem velké chvíle, když dlouhý smu
teční průvod zamířil ke hřbitůvku malomocných
v Maraně.

„Uložili jsme jej ve stínu velkého hřbitovní
ho kříže“, napsala sestra Anna Marnie, „a ozdo
bili jeho hrob nejkrásnějšími květinami. U hlavy
se zdvihá veliká bílá lil'e, střed zdobí bílé ka
rafiáty, u nohou rudé hvozdíky a kol dokola
fialky."
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DOSLOV.

Kdo se ujal opuštěných sirotků P. Beyzyma?
Ten, po němž zvěčnělý misionář tolik toužil,
chtěje ho míti za svého spolupracovníka: P. Ka
rel DecěsT. J., doktor mediciny.

„Nebyl jsem tak šťasten", píše tento důstoj
ný nástupce P. Beyzyma 4. června 1919, „abych
byl při posledních okamžicích našeho nenahra
ditelného apoštola malomocných; opustil jsem
Fianarantsoy dříve, než Pán k sobě odvolal je
ho krásnou duši. Znal jsem ho až do hloubi:
byl jsem po tři léta jeho zpovědníkem. Vždy
mě obdivem plnila jeho upřímnost, jeho útlo
citné svědomí, jeho prostota, poslušnost a du
ševní klid. Své dílo považoval vždy za dilo

matičky Boží a vždy byl hotov je proti útokůmájit."
„Dnes není pochyby, že by dilo, jak je pojal

P. Beyzym, nebylo podle vůle Boží. V té příčině
se naše náhledy úplně shodovaly. Proto vždy
toužil mém návratu do Fianarantsoy. Čeho
nedosáhl za živa, Pán mu udělil po smrti, neboť
hle, pracuji u našich drahých malomocných,
hledě co nejlépe dostáti své úloze. S pomocí
Boží dokáže díloP. Beyzyma, že jest takové,
jaké je chtělo míti samo nebe."
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2E SVĚTCE NEMÁME NÁSLEDOVAÁTI? Zní to
»roti vší praksi Církve jako blud. Naopak proto Církev
taví před oči světce, abychom je následovali. Je to přece
ak jasné, že jc již zbytečné o tom mluvit. Nemůže býti
mi pro světce větší radosti, má-li jako za života hodně
ěch, kdo se k němu utíkají jako k přímluvcia snaží se
lespoň poněkud se přiblížiti jeho velikosti. Obdiv světců
nnoho nespraví. Mnozí obdivovali Krista za jeho života,
sle málo bylo těch, kdo poslechli jcho výzvy a šli v jcho
šlépějích.

OBSAH MINULÉHO ROČNÍKU. — Nestalo se to
naší vinou, žc dosud nebyl vložen obsah minulého roč
níku Vítězů. Měl tam býti již v posledním čísle 5. roční
ku. Nedopatřením však zústal ležet v tiskárně v Olomouci
a zapomnělo se na něj, když časopis přešel do Valaš.
Meziříčí. Prosíme o prominutí tohoto nedopatření.

© SOUKROMÝ TISK NASÍ EDICE JIZ VYŠEL. Kdo
nám získal nějaké odběratele, přihlas se o něj!

| LITERATURA.
CRON J.: Der gute Mensch. Um das Hochbild christli
cher Lebensgestaltung. 2. Auflage, Kóln 1939, |. P. Pa
chem, str. 30, cena 0.80 Mk. - Je to sbírka přednášek,
ikteré ukazují Krista jako člověka, v němž je plnost všech
ctností, tak jak jej představuje sv. Pavel. Staví předoči
Krista a ukazují na vzorcch, v nichž Kristus žil, jak jc
třeba následovati Krista v těto době, v níž žijeme. Je to

lavně statečnost, které je potřeba. Vedle Krista jsou zde
odány postavy velkých jeho vyznavačů, jako je mu
edník Papylus, sv. Pavel, obraz prvotního křesťana,
arzifal, člověk středověku. Vedle statečnosti je probrá
a ctnost odvahy. Toto dílko je velmi časové. Ukazuje,

jak je třeha za každých okolností jíti za Kristem a žc
v každé době může dáti Kristus člověku všechno.

KREITMAIER SJ.: Peter Lippert. Herder, Freiburg i. B.1938.Str.154,cena3Mk.| DvarokyposmrtiPetra
Lipperta vychází jeho životopis, aby ukázal vynikající
rysy Osobnosti i dila tohoto kněze-jesuity. Píše jej řchol
ní spolubratr, znající i duši Lippertovu. Sleduje jej od
vstupu z kněžského semináře do jesuitské koleje, pro
chází dobou studia, naslouchá jeho kázáním a přednáš
kám v Mnichově i jiných velkoměstech, rozbírá i jcho
činnost v duchovní správě a v katolických spolcích. Ko
nečně ukazuje jej i jako člověka v jeho nemoci, kdy přes
opuštěnost a chvíle melancholie si zachoval dětskou ra
dostnost. Ve všech chvílich jcho života září prožitý nad
přirozcný řád.



NANTEUIL JAC.: Sainte Radegonde. Paris 1938. Ed.
Bloud 8 Gay. Str. 170, cena 18 fr. - Francouzskákrálov
na svatá Radegonda, zakladatelka mnoha slavných žen
ských klášterů, je i po čtrnácti stoletích stále stejně vřele
uvtivána. Každoračně četné pouti k jejímu hrobu oslavují
jeji ctnosti. [ tato práce má osvětliti její památku a uká
zati v dramatu jejího života její svatou duši. V oné dohě
se odehrával boj dvou kultur. Náposledy povstalo bar
barství proti šířícímu se evangeliu. Nová civilisace byla
vykoupena jen bojem opravdu ušlechtilých duší, a jed
ním z vítězů této doby je světlý zjev sv. Radegondy.

PAPICOV ÚTRZKOVÝ KALENDÁŘ NA R. 1939. 
Jak jsmc již oznámili v dřívějším čísle, i pro tento rok

připravil redaktor Neděle, Papica, svůj oblíbený kalendář,:tterý je skutečně vhodný do každé katolické rodiny.
1 letošní kalendář se vyznamenává mnohými dobrými
vlastnostmi. Dokončujc dějiny katolických řádů a podává
jejich přehled. Mimo to přinášíbohaté náměty liturgické,
myšlenky apoštolátu a příhodné náměty z evangelií a
epištol. Papicův kalendář je dobře dělaný a proto patří
do rukou všech. Doporučujeme těm, kteří jc) ještě nemají.
Objednává se u knihkupce nebo přímo u autora: Pra
ha IV. Keplerova 4. Stojí 10 K.

WINTERSWYL L.: Gestalhvandel der Caritas. Frei
burg im Breisgau 1939, Caritasverlag. Str. 52, cena 1.80Mk.| Tatoknižečka,sličněvypravcnáaozdobenáosmi
ilustracemi, jedná o velkém předmětukřesťanství, o cha
ritě. Autor vychází od onoho vznešeného úkonu lásky
umývání nohou, jenž byl těsně spjat s Eucharistií, a uka
zuje, jak účinná láska k hližnímu je základem křesťan
ství. Církev přijala tento odkaz lásky z úst Kristových.
Autor ukazuje, jak nikdy nemohla Církev zapomenout
na tak veliké přikázání a jak je plnila od počátku. Všímá
si hlavně charity v Německu. Probírá stručně dějiny
charity v Německu a ukazuje, jak v každé době se Cír
kev starala o ni.

Objednejte sí časové dílo: Vlad.Solovjep:
ŽIDOVSTVÍ
A KŘESŤANSKÁ OTÁZKA
v naší Edicí Krystal. Cena 6— K.

3 K.
Měsíčník Vitězově. Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci.
Za redakcí odpovídá Alois Svoboda, Valašské Meozihiči. Tiskne

Valažské tiskárna ve Valašském Meziříčí.



Dr. Emil Zavadil

NARLL BOUOHANO

apoštol trpících
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Vzpomínám na Tebe, drahý Rajmunde, při
psaní životopisu tohoto apoštola trpících. Vzpo
nínám na Tebe, jenž jsi nás před rokem opustil
a odešel's, abys s výšin nebeských sledoval čin
nost svých přátel ve studentském sociálním
sdružení.

Karel Bouchard, tento mladý francouzský
dělník, zemřel na jaře v roce 1935 a vděčná ka
tolická Francie zachytila již pro své mladé děl
níky jeho svatý život, plný utrpení, ve zvláštním
díle a seznamuje tak se svým apoštolem trpících
celý svět. |

Proto myslím na Tebe, Rajmunde, nad něhož
lepšího jsme mezi sebou neznali. Odešel jsi mlád,
ve svých 27 letech a kolik jsi svým apoštolátem
lásky vykonal mezi svými spolužáky, mezi stu
ďenty a mezi svými kolegy-lékaři. Vím, žei Tvůj
životopisec se najďe, snad podnícen právě těmi
to řádky a Tvým, dobrotou naplněným životem.
"Mým vroucím přáním jest, aby se tak stalo co
nejdříve, abys Ty byl první květ, na nějž by
bylo možno ukázati ve státě, okřívajícím z těž
kého utrpení.

A jestliže právě před rokem jsem se s Milo
šem při sdělení o Tvé smrti modlil za Tvoji du
ši, tak dnes po roce prosím Tebe, abys pomáhal
svým přátelům ve studentském sociálním sdru
žení, svým přátelům v katolických organisacích,
svojí přímluvou u Pána nebes i země, který Tvé
přímluvy nikdy neoslyšel.

V listopadu 19538.

Dr. E. Z.



I.

Odpolední návštěvník v ústavu sv. Alžběty
v Bruselu, který za jakýmkoliv účelem vstupo
val dne 18. února 1955 dotohoto místa věčných
bolestí, věčnéhoutrpení, ale i věčné shovívavo
sti, věčného klidu a modliteb, pozoroval neob
vyklý život. Již při vchodu postrádal v místnosti

pro vrátného vysokého, širokoplecatého jinocha,terý ho ještě před 14 dny usmívavě vítal. Na
schodištích a v poschodích, tam, kde vládl kaž
dodenně čilý ruch a šum, kde lékaři běhávali
k operacím a sestry do nemocničních síní, kde
nemocní chodívávali na procházky, dnes zní jen
šepot tichých hlasů a návštěvník shledává v o
čích všech, jež potkává, tesklivou úzkost. Těžké
koberce tlumí kroky chodce, jenž neodvažuje se
ani došlápnout, aby nerušil tohoto posvátného
klidu, přivoděného jistě neobvyklou okolností.
Netřeba se tázat, všechny zraky upírají se tam
k tomu malému sálu v II. poschodí. Otevříti
dveře a stanouti u lože jednoho z nemocných
zdálo by se vtíráním. Proto nelze, než s tím
dlouhým paprskem slunečním, který pouze na
chvíli únorového odpoledne proklouzl mezi zá
clonami okna, podívat se na bledéhohocha, le
žícího v šeru na bělostném loži.

Šepot zbožných vzdechů naplňuje místnost,
ale návštěvník jen upřeně dívá se na rty ležícího,
s nichž splývají přerývaná slova, šeptající: „Ne
uvidím... sjezd... jocistů... ale... budu...
jej... sledovati... s výšin.,. nebeských."Oči
se zavírají, avšak teď někdoněco šeptá o otci.
Víčka se znovu zvedají a nemocný vidí, vidí ce
lý svůj život....



2.

Proč mysleti na dětství? Proč vzpomínati na
dobu plnou hořkosti a trpkosti? Ví, že to bylo
15. dubna 1913 v Anversách, když spatřil
světlo světa. Matka, ta dávno vymizela již z jeho
paměti, protože dřív, než mohl poznat teplo
mateřské lásky, odešla. Odešla a Karel mohl jen
se slovy básníkařící: „Bez vůně den je můj, bez

barev květů, jasu, plod žití suchýjen, jenž jakopopel chutná, se stromu trhal jsem času...
Snad to byla světice, snad to byla žena, jež
vkládala ty nejkrásnější„naděje ve svéhosyna,
snad to byla matka, jejíž každý tep platil Kar
lovi, ale snad to byla i1 osoba zlá a krutá. Karel
nikdy o ní neslyšel. A otec? Kdož by si pama
toval na události, jež se odehrávaly v prvém
roce narození dítěte. A pak přišla válka. Otec,
až jej Karel poznal, byl teprve ten, jak přišel
z vojny, tedy v době, kdy Karlovi bylo již 8 let.
Ale přece jen měl někoho, na koho 1 z dětství
rád vzpomíná. Měl svoji sestřičku o 1 rok mlad
ší. Ta sdílela s ním jeho smutné, osamocené
dětství, oloupené o všechno, co může poskyt
nouti matka a otec, sdílela s ním trpkost veřejné
dobročinnosti a hořkost vyžebraného chleba.
Bylo to dětství osiřelých dítek předměstských
periferii. Nikdo je nenaučil se modliti, nikdo je
nenaučil poslouchati, vyrůstaly jako dvě kopre
tiny na louce, rozkládajíce své bílé lístky nevin
nosti a dětských radostí Bohu a slunci, přírodě
a vodě, všude tam, kde rašil život, kde nalézaly
volnost.

Avšak Karel neměl se dlouho těšiti z přítom
nosti své malé sestřičky. V roce 1921 vrací se
otec z války. Vrací se tak, jako se vrátilo tolik
dobrých otců s míst, kde poznali jen surovost,
rvačky a hádky, ssprostotua alkohol. Otec od:
vádí Karla do Paříže a nám nezbývá, než po
minouti mlčením podrobnosti nepoznaných ra
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dostí a posily nového otcova rodinného života.
A jestliže v Anversách spolu se svou sestřičkou
byly dvě kopretiny, pak tady na ulicích Paříže
stává se z Karla divoké býlí. Jeho způsob vy
chování, jeho mluva, jeho pobyt častěji na uli
cích než doma, nechává ho neukázněného od
přírody a vede ho do styku s těmi, kteří jsou
podobní jemu.

Je však potřebí žít. Nenechat si líbit výčitky
macechy o přebytečném vyžírači; Karel cítí po
vinnost k práci. Ví, že musí pracovat, aby sl
vydělal, ne proto, že k práci byl stvořen, ale
proto, že není cojíst a jenom za práci se do
stávají peníze a jenom za peníze lze si koupit
chléb. Na čem pracovat, co dělat, tyto otázky
netrápí hlavu pařížského uličníka, pro něhož je
každá práce dobrá. Nebojí se práce, poněvadž
se nebojí vůbec ničeho, jsa odvážný, čilý 1 vní
mavý. Je mu 14 let, vypadá již svojí výškou
1.70 m jako muž a proto s chutí třebas k malíři
a natěrači. Stavby volají a Karel má chuť. Zruč
nost získává mu úctu mistrovu, ale jeho přímost
a upřímnost přivádí mu časté hádky se spolu
dělníky. Je ochoten pro maličkost opustit za
městnání a vystřídati malířství čalounictvím. Ale
1 zde nesetrvává dlouhoa stává se dekoratérem.
Firma používá schopného dělníka ke svým pra
cím i v ostatních městech Francie, v Bordeaux,
v Pau, v Marseille, v Bruxelu, ve Spaa, v An
versách, a Karel nabývá zkušeností a při tom
zůstává Pařížanem. Povídavý, až žvanivý, upřím
ný a dobrosrdečný, dovede po velkoměstském
způsobu přesvědčovati zákazníky tak, jak to
udělal v Anversách, když pravil jednomu: „Pro
díla tohoto druhu, drahý pane, jest třeba vždy
se obrátitt na pařížské specialisty, chcete-li míti
práci důkladnou a pečlivou." Jeho zručnost, po
tvrzující toto sebevědomí, získává zákazníka
vskutku tak, že Karlův výdělek stačí i pro pří
pad nouze. Mladý dělník šetří.
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Avšak sklon k dobrodružství jest často sil
nější, než vědomí užitečnosti ve zvoleném po
volání a jest proto opětně třeba hledati nový
zdroj příjmů. Kamelot, hotelový boy, malíř, ča
louník, dekoratér, umývač sklenic v pařížském
baru, závodník a boxér. Ano, i boxér. Jeho výš
ka, jeho ruce, které se dovedou bíti, jeho obrat
nost a pružnost činí ho obávaným soupeřem
v boxérských zápasech. Ruce a hbitost nahra
zují sílu. Sám však pozoruje, že box nemůže mu
zůstati výdělečným povoláním pro jeho slabou
tělesnou konstrukci. Spokojuje se s plaketou,
kterou získává v jednomz turnajů za vítězství
a ona stává se mu vzpomínkou na těžké doby
jeho 18 let.

A tak střídá povolání za povoláním, chléb
vydělává si prací svých rukou a při tom trpí.
Dosahuje výšky 1.90 m a ještě roste. Organis
mus žádá dobrou životosprávu, odpočinek, pra
videlný život a zatím shon a spěch podlamuje
jeho zdraví. Avšak nebyloto jen tělo, které trpě
lo, 1 duše Karlova trpěla nedostatkem vláhy, ne
dostatkem úrodné půdy. Když byl utekl z do
mu, přestěhoval se na Montmartre. A Karel
vzpomíná. —

Vzpomíná na první dojmy, když se nastěho
val dotéto čtvrti nejšpatněji frekventované, do
čtvrti tak známé pařížským strážníkům a paříž
ským misionářům, kde však bude vždycky má
lo obojích strážců mravnosti a veřejného pořád
ku. Láce pokojíků v této čtvrti, tak málo vy
hledávaných, přinutila ho, ale ne na dlouho, aby
po odchodu z rodinného života, plného nesvárů,
usídlil se ve Čtvrti pařížských chudých. Jak
jasně vidí dojmy z první noci! V maličké man
sardě, až skoro u nebe, uléhá na železné posteli
k prvnímu spánku. Zdálo se, že horkem a dusnem
se zalkne, proto otevřel malé oknodo úzké u
lice a pokoušel se o spánek. Na chvíli se mu to
podařilo. Byl však náhle probuzen křikem a ře
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vem a při výhledu z okna poděšen viděl tlupy
lidí, kteří se navzájem mezi sebou dokrve zra
ňují a tlukou. Dívky, hoši, rvali si obleky, vla
sy a Karel v úžasu shlédl v záři měsíce zalesk
nouti se také ostré čepele kapesních nožů. Ne
zvyklý těmto výjevům, domníval se, že zde je
zákrok nutný, a proto nemeškal a v okamžiku
byl dole a jal se vzájemně svářící se strany od
sebe odtrhávati. Použil svých znalostí boxu a
rozdával rány na obě strany, chtěje isolovati ty,
kteří se tloukli s největší hrubostí. Avšak málo
znal zábavy tohoto ztraceného koutu Paříže.
Jako sršní sesypali se na něj, na vetřelce, cizí
tvář, a Karel stal se obětí své dobré vůle a
svého zákroku, a s ranou nožem do předloktí
byl dopraven do nemocnice.

Nemocnice.
Karel na smrtelné posteli vzpomíná si, že už

jednou ležel v bílém malém sále, obklopen o
šetřovatelkami a zvedá víčka, jen málo, docela
nepatrně, ale upadá zpět ve své myšlenky a ve
své vzpomínky z mládí. Kde zůstal? Nit se mu
však vybavuje sama a Karel vzpomíná na tvář
útočníka. Poznal by ho ještě dnes a také kou
sek, který mu v odplatu provedl, byl podle je
ho chuti. Potkal ho kdysi, když bez cíle kráčel
ulicemi a narazil mu slaměný klobouk až k no
su. Pak jednou ranou zvedl jeho přikrývku tak,
že polovina nosu byla odřená. Ví, že to neměl
dělat, ale to ví dnes. Teprve dnes. Co však
tenkráte, kdy žil mezi lidmi bez víry, bez úcty
k zákonům, bez mravních zásad. olik bídy
fysické a mravní a přece Bůh nedopustil. Sesílal
pokušení, sesílal zkoušky, ale Karel zůstal ne
dotčeným dítkem Spasitelovým tak, jak to bylo
plánem Božím. V utrpení zrodila se jeho krás
ná duše. Ovšem, že až později.

Karel to ví a ví také, že byl bez práce, že
chudé úspory byly brzy vyčerpány, že byly
dny, večery a noci, kdy bloudil ulicemi Paříže,
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kdy zvonil u dveří boháčů, průmyslníků, ob
chodníků, prosil o práci, prosil o chléb a večer
unaven sedával v chrámové předsíni nebo pod
mosty Seiny.

Být sám, kdo pochopí tu úděsnou samotu
mladého člověka bez přítele, bez přítelkyně, u
prostřed shonu a ruchu, uprostřed velkoměsta,
kdo pochopí stesk a smýšlení chudáka upro
střed milionářů a magnátů, kdo pochopí samo
táře uprostřed lůzy? Byly dny, kdy pln nadějí
a odhodlání spěchával, jsa přesvědčen, že právě
ten den dosáhne a nalezne zaměstnání, byly dny
tupé resignace, kdy v zoufalství a opuštěnosti
hledal místo útěchy. Neměl peněz; snad kdyby
měl peníze, šel by pít a hledat zapomnění ve své
opuštěnosti.

Tak mnozí jsou opuštění, tak mnozí vyhledá
vají chrámové předsíně a mosty řek. Jen málo
je těch, kteří dovedou býti silní vždy a stále,
kteří dovedou vésti svoji vůli; a hodně je těch,
kteří v opuštěnosti klesají a upadají v nejhorší
společnost, aby se slzami v očích opět a opět
prosili za odpuštění Pána, guoniam in saeculum
misericordia elus (neboť na věky je jeho milo
srdenství). A v těchto chvílích nesmírné milosti
klekávají u zpovědnice, s pevným předsevzetím
žít jedině podle vůle Spasitele, vzítt Jeho kříž
a následovati Ho.

Avšak co mohl věděti Karel o zpovědnici. Se
dával v chrámové předsíni, v tom místě tichého

leko před Svatostánkem. Nevěděl, neznal věčná
světla všech kostelů světa, neznal vzájemného
bratrství lásky všech osob, které obdržely křest
svatý, nepochopil, že on jest údem mystického
Těla Kristova. Ubohé dítě! V slzách, s žízní
cím srdcem sedával v lavici a pouze tušil. Tušil
přítomnost Někoho, kdo mu vléval útěchy a
dodával odvahy neklesnouti. Jeho bída duševní
1 fysická byla k nevypsání. A snad zdálo se mu
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marné vyhledávati toto místo, které svým ti
chem působilo tak konejšivě na jeho duši, ale
nemohlo dáti jemu — nechápajícímu — úplné
zapomnění v nouzi. A tak jsou dni, kdy Karel
usedá pod mosty Seiny, pozoruje kalné pro
hlubně, ruch velkoměsta, vnímá tisíce a tisíce
různých zvuků 1 řeči svých spolusedících-trpí
cích, a při tom patří na odraz mostní lampy ve
vodě, vidí zase to světlo tak vzdálené, ale tam
dole v té kalné vodě. Jaký torozdíl. Dvě světla.
A snad přece jen jedno Ize nazvati světlem. Io
Světlo, které ve tmě svítí a tma Honepojímá,
to Světlo, o němž svědectví přišel vydati člověk
jménem Jan, to Světlo, které osvěcuje každého
člověka přicházejícího na tento svět. Karel za
číná chápat.

Jak hrozná je zima. Kam jít spát? Co jíst?
Kam jsi mohl jít ty, velký Karle, než mezi tu
chásku do různých kůlen, aby ses zahřál alespoň
teplem opilých, klejících a rouhajících se lhdí?
A byly to hrozné noci, které jsi ztrávil v tak
zvaných „provaznách". Místo stěny provazy a
tvé tělo, spočívající pod ramenama na provazích,
zmítané horečkou z hladu a ze slabosti, odolá
valo jen zvolna všem těm překážkám na ně se
hrnoucím. A přecejsi neusínal, nemohl jsi spát,
jestliže vedle tebe se ozývaly nadávky a klení,
tobě adresované, jestliže surovci ti dávali cítiti
sílu svých paží a ty's mlčel. Pouze k ránu zavi
ral jsi oči na nějakou chvíli a ležel jen na krátko.

Nebylo dopřáno těmto chudákům setrvati
dlouho na jejich divných ložích, nad sebou
z provazů zhotovených. O 5. hodině ránopři
cházel strážník, který bez slitování nad těmito
životními opuštěnci odvázal rychle provazy a
všichni spící hrubě probuzení, ztrácejíce oporu,
padali těžce na zem, jedni na druhé, s klením
a nadávkami. My jsme tě slyšeli, Karle, vy
právět tyto smutné vzpomínky z tvého neutěše
ného dětství, my jsme viděli slzy ve tvých očích
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a chápali jsme tvoji bídu. ážeš se, zda pouze
dnes ji chápeme? Snad máš pravdu. Při čtení hi
storte tvých smutných dnů snad si po prvé vyba
vujeme, že1 u nás, v naší zemi, že1u nás, v naší
obci a v našem městě žije také takový ubohý,
mladý hoch, takové chudé malé děvčátko, ne
mocná stařenka anebo starý invalida. Neznali
jsme však jejich bídu. Domnívali jsme se, že to
tak musí být. Domnívali jsme se, že slova Kristo
va: „Budete míti vždycky chudé mezi sebou",
znamenají nezměnitelnou skutečnost, jejíž tvr
dost žádný člověk nemůže zmírniti. Ale teď, teď
si vzpomínáme, že milovati bližního není jen při
kázáním, není jen věta, jen norma, nýbrž že je
to výzva, jejíž plnost se proměňuje v život u kaž
dého křesťana, protože Kristus řekl: „Cožkoliv
jednomu každému z těchto bratří mých učiníte,
mně jste učinili." Dnes vidíme, jak jsi hynul ty,
dobrý Karle, v nedostatku a strádání, zatím co
my jsme utráceli ve zbytečnostech, v nadbyteč
nostech a v přepychu, dnes chceme se podívati,
jak hynou naši spoluobčané i se svými rodina
mi, se svými malými, něžnými, nevinnými dít
kami, jak strádají a trpí podvýživou, poněvadž
není peněz, poněvadž není práce a proto není
také chleba.

A potakové noci, v takové společnosti začíná
pro tebe den. Den, v němž každý z nás má vo
lati: „Otevři, Pane, ústa má, aby blahořečila
svatému Jménu Tvému." „V každou hodinu to
hoto dne naplň nás, Pane, svým milosrdenstvím,
abychom po celý den jásajíce ve Ivých chvá
lách, stále se radovali."

A den za dnem šel a den za dnem plynul
v moři nekonečnosti. Co cítibs ty?

3.

Karel, vida bídu velkoměsta, odcházel na ven
kov. Lidé zde, uprostřed polí a vinic, uprostřed
života plného přírodní vláhy a slunečního jasu,
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zdáli se mu soucitnější. Potěšili slovem, po
skytli chléb, ale práce, kterou jemu vytáhlému
slabochovi nabízeli, byla pro Karla nezdolatel
ná. Vyčerpán posebelehčí námaze, ustává, a vida
svoji nemohoucnost, odchází; odchází smuten,
protože vidí marnost svých pokusů a svých přá
ní. Ale nekolísá. Přijímá návrh přítele a vstu
puje po několika dnech treninku do ringu. A
tak vidíme tě každou sobotu jako boxéra zá
pasit, vidíme tě šťastného, když za vyhraný
zápas dostáváš 100 150 frs a za prohraný zá
pas polovici. Ale nemohls to býti ty, Karle, ty
mladý, neukázněný člověče, abys to, cos vyhrál,
se svými přáteli nepropil a v zábavě neutratil.

proč se teď zvedáš na svém smrtelném
loži? Proč otvíráš ústa plná krve a těžce pohy
buješ rty? Vím, vím, co chceš říci, co nám chceš
vyprávět. Bylo to tenkráte, kdy jsi s Albertem
pospíchal k Montmartru a potkal jsi tlupu apa
čů, které vedl jeden, jehož jsi právě nedávno
v boxérském zápase porazil. A ty 1 Albert, chtě
jíce se vyhnouti setkání s těmito násilníky, u
chýlili jste se do baru nejhorší pověst. Ale
hned v zápětí za vámi vstupuje také obávaná
tlupa. Slyšíš ještě hlas svého kamaráda, aby ses
skryl za zábradlí jazzu a v rychlosti tak činíš.
Marně tě hledají, marně běhají, klejí, křičí, na
dávají. berou židle, sklenice a hází vším, co dá
se uchopit a začínají pranici v tomto lokále.
Tma se rozprostírá, hudba umlká a boj pokra
čuje. Výkřiky, nářek a nadávky mísí se s třes
kotem skla a praskotem dřevěného nábytku.
Policie však zakročuje a vyprazdňuje podnik.
Ty ležíš za zábradlím se srdcem hlasitě bušícím,
stěží dýcháš. Víš, že policie nedělá rozdílu, víš,
že nemáš zaměstnání a že nemáš průkazy a o
sobní doklady. Neodvažuješ se hnouti a velkou
část noci v napjatém očekávání probdíš na svém
nepohodlném místě. Klid se však vrací a tv po
mýšlíš na odchod. Projíti sál a dvůr není pro
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tebe námahou těžkou. Šplháš na zídku, zachy
cuješ se za okraj, sklouzáš, opět vystupuješ, ale
zase padáš, až po těžkém úsilí dosahuješ vrchol
ku a s radostným pocitem svobody usazuješ se
na okraj zdi. Avšak tam několik kroků od tebe
ještě dva policisté hlídají místo. Nelze však roz
mýšlet a uvažovat. Je třeba jednati ihned. Skok
dolů a útěk v klikatých ulicích Montmartru
jsou kousky několika vteřin a stráž ztrácí po
krátké době každou stopu po tobě. Dnes se ti
podařilo uprchnout. Ale jak bude po druhé?
Ty se svým hlubokým základem počestnosti a
dobroty, jak těžce neseš tento děsný život chu
dého nezaměstnaného?

Neměl's výčitky svědomí, vím to já a víme to
všichni. Což pro tebe znamenal zákon a předpis.
Žil jsi jako volný jelen v hustém lese, který se
nedá žádnými překážkami zmásti od toho, aby
získal potravu. Dnes nechceme vraceti se k těm
to těžkým chvílím tvého života, ba naopak vi
díme, že jsi zůstal dobrým; jak by bylo možno,
abychom tě nenáviděli, abychom po tobě ka
mením házeli. Je přecetak snadné zůstati ctnost
ným, jestliže prostředí, které dýcháme, jest křes
fanské, jestliže toto prostředí samo rozdmychu
je důstojný život a my máme v něm dům,
v němž jsme láskyplně očekáváni.

Ale ty?
Pohleď na hrůzu našich dnů. Pojď s námi do

naší těžce zkoušené vlasti, do země, kde Bůh
po 20 letech ztrestal ty, kteří ho beztrestně urá
želi a hanobili, kde Všemohoucí ukázal svou
spravedlivost národu, který své osvobození o
slavoval rouhavým stržením sochy Panny nej
dobrotivější, Matky nejlaskavější, Panny Marnie,
národu, jehož mládež byla nasycována polo
vzdělanci, zasévajícími od obecné školy v srdce
mládeže jen rouhání, popřením autority Nejvyš
šího Boha jen vzpouru a nenávist, národu, který
nepochopil, že země naše tvoří zemi koruny sv.
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Václava a že toto kníže a jediný vůdce náš bdí
nad jeho zeměmi. A dovedeš tedy chápati, ty
velký Karle, náš smutek a naši bolest, když
dnes ne chudí, ne negramotní, ale vzdělanci,
ještě dnes opětně znovu rouhají se Bohu, Matce
Boží a té jediné na celém světě jedné společ
nosti všech křesťanů, Církvi svaté.

Tvá chudoba, tvá prostota, tvá otevřenost, tvá
pravdomluvnost a přímost, ale i tvá víra a silná
naděje, Karle, jak krásnějšími, jak úrodnějšími
jsou proti pavzdělanosti, painteligenci těch na
šich spoluobčanů. Jak třeba jest si vážiti dělní
ka. Dnes chápeme tu zradu inteligence, která
se znalostí náboženství z obecné školy, z novi
nářských feuilletonů ohistorii národa vystupu
je na schůzích a svým řečem, kterým dává váhu
přídomkem akademickéhotitulu, svádí náš dob
rý český lid. A prototebe, ty smrtelně nemocný
Karle, dovedeme pochopit velmi dobře. Ty, se
všech stran obklopený zlem, jemuž nikdone
poradil, jemuž žádné zásady nebyly vštěpovány,
a který jsi pouze znamení křesťana, jehož jsi
na křtu svatém obdržel, nesl do celého světa,
jak právě ty musíš být příkladem nám všem.
Právě proto, že tak těžké byly podmínky tvého
vývoje a přece jen Bůh nedovolil zahynouti tvé
duši, oceňujeme tvoli velikost. Nikdo zde nebyl,
aby tě povzbuzoval, byl jsi úplně a nekonečně
sám a přece jsi hledal; hledal jsi dobro, toužil
jsi po vědění, tvůj duch prahl po kráse a po
pravdě, nikdo zde nebyl, jen to Věčné Světlo
tam před Svatostánkem, k němuž jsi byl nepře
konatelně přitahován.

A ještě někdo. Tvá malá sestřička. Co se s ní
stalo? Je také sama? Vím, chtěl bys ji tak rád
viděti a umiňoval sis, že jakmile najdeš práci,
ušetříš si alespoň tolik, aby ses mohl na ni
podívat.

A ten den přišel. Pln radostné trpělivosti při
chází do Anvers, spěchá za dobrou svou sestrou,

16



a jaká nová bolest! Jeho těžce nemocná sestra
stůně nevyléčitelnou chorobou. Otec dává pře
vézti dívku do Paříže do nemocnice, kde po15
dnech umírá. Karlova bolest byla nesmírná. A
stín odchodu nejmilejší bytosti na světě provází
jeho celý život a Karlovi zůstává jen chrám,
místo modliteb, jeho modliteb. Nikdo jej neučil
volati „Otče náš", nikdo jej neučil vyznání víry,
ale Karel modlí se svým způsobem. Modli se
celou duší. A neděli co neděli jest přitahován
v místa klidu a Božího míru, pozoruje lidi při
cházející a vycházející a nalézá je šťastné, šťast
né vírou.

Mohl bys je nalézti u nás? Snad, možná. Snad
1 u nás, v našem kostele, klečí mladý člověk,
který se dívá. Neví nic o mši sv., neví nic o Bo
ží lásce, o milostech, ale který věří a na výrazu
tváře okoloklečících snaží se vyčísti tentýž
krásný pocit. A nebude ten náš nový Karel
Bouchard zklamán? Nenalézá nás v kostele roz
tržité, s očima sklouzajícíma s předmětu na
předmět, s ústy bezmyšlenkovitě odříkávajícími
slova modliteb a myšlenkami zatoulanými ně
kam daleko od posvátného úkonu mše sv.? Co
řekne tento tichý pozorovatel o víře naší, o víře,
ke které i on chce náležeti? Nebude zklamán,
když vidí naše strkání při vchodu i odchodu
z kostela, naše volné zábavy při mši sv., naše
úsměvy a všechnov našem chování, co nasvěd
čuje všemu jinému. jen ne vědomí přítomnosti
Spasitele na oltáři?

Karel naslouchal kázáním, Slovo Boží slyšel.
Usazuje se v ústraní. vybírá si ochranný stín
pilíře a ticholodi chrámové nahrazuje mu útul
nost domova.

Tak tomu bylo dlouho.
Avšak Bůh zpracovával duši útlého mladíka

pomalu, ale s tím krásnějšími výsledky. Karel
poznal význam samoty v její čistotě a v její
kráse. V létě příštím rokem je přítomen brzy

17



zrána mši svaté a pak odchází pryč z města,
pryč z těch nesčíslných příležitostí neřesti a
hříchu a zůstává po celý den sám pod košatými
korunami stromů, vzdálen všednosti pracovního
okolí, vzdálen všeho, co by ho mohlo odváděti
od krás toho, co stvořil Tvůrce. A tady, upro
střed ptáků, zvěře, květin a stromů, pochopil
velikost Stvořitele a prázdnotu hesla o volnosti,
rovnosti a bratrství. Tato slova, která jsou po
přením moci Boží, autority Boží a lásky k Bo
hu, nemohou nahraditi přirozené reakce všeho
tvorstva. A zde mluvenos básníkem „zář gran
diosní vesmíru v zrak mu padla" a jeho srdce
zachytilo paprsek, který rozněcoval celou by
tost dělníkovu.

Jak všední proti tomu byl život v městě. Ka
rel vracíval se v neděli z venkovského okolí,
aby v týdnu pokračoval ve svém povolání, ne
bo lépe, ve svých mnoha povoláních. Ani bez
dobrodružství se tento život neobešel. Kdysi,
den už si přesně nepamatuje, byl na Montmartr
ském trhu. Díval se a procházel mezi lidmu,
když najednou přišel k němu jakýsi člověk
s novým oblekem a nabízel jej Karlovi za velmi
nízkou cenu. Karel ovšem neměl zájem, ale člo
věk, nervosně se ohlížeje, naléhal na Karla, aby
st šat koupil. Náhle, podav mu jej do ruky,
uprchl. Karel nechápavě dívá se za neznámým
dárcem, když čísi ruku ucítí na svém rameni.
Otočí se a k svému údivu spatřil — strážníka.
Aniž by mohl říci slovo, aniž by mohl něcovy
světlit, byl nucen následovati strážce sprave
dlnosti. A závěr tohoto dobrodružství měl pro
Karla osudný výsledek. Poněvadž byl toho času
bez zaměstnání a nemohl prokázati, čím se živí,
byl pro krádež a potulku odsouzen na 15 dnů
do těžkého žaláře. Jeho rozhořčení neznalo mezí,
ale jeho obhajoba zdála se jen výmluvou. A tak
nezbylo, než se podrobiti. Dobrota a humorzví
tězil a Karel vyšed z tohoto „útulku" s tím
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větší touhou po mravním životě, vracel se mezi
špinavé domky montmartrské čtvrti.

4.

Vrací se zpět k malířství. Jestliže srdce trpí,
jeho duch získává na zkušenostech. Nabývá od
vahy. Píská si, žertuje se svými spolupracov
níky a také tam na vysoké fasádě, tahaje kartá
če oběma rukama, vykládá své dobrodružství
s úsměvem a slibuje, že si už nikdy nenechá
strčiti do rukou oblek neznámým člověkem.
Plný nadějných plánů shledává život dobrým
a krásným přes vše to, co již vytrpěl.

— — — Karel na smrtelném loži chápe řízení
Boží ve svém životě. — — —

Dobrý Bůh byl s ním. On chtěl, aby tato
krásná a bohatá povaha uzrála rychleji a duše
Karlova aby v dokonalosti vystoupila co nej
výše. Nastává rozhodný obrat jeho života.

Karel nadšeně koná povinnosti jako malířský
pomocník, krůpěje potu mu stékají s čela. Stojí
na lešení a mistrně vládne kartáči, posmívaje se
polednímu slunci. Musí však dojíti do skladu.
Chybějí mu barvv. Nerozmýšlí se dlouho a jde
pro ně dolů, do vlhkého a studeného sklepa. Ce
lý uřícený vybírá potřebné plechovky s barvami
a opět vychází na parné slunce.

Vlastní smysl Karlova života začíná.
Za chvíli začíná se chvěti zimou, není mu

dobře, ale v práci pokračuje. V noci má horeč
ku, prudce mu buší ve spáncích a přece se ráno
vrací do práce. Slunce opět vesele svítí a Karel
má radost, těší se z tepla, poněvadž je mu zima.
Radost z tepla však netrvá dlouho. Cítí, že ne
moc se blíží.

Jeho houževnatost, jeho odolnost proti všem
zkouškám klade odpor. Příroda dovolává se
svých práv a v jednom okamžiku vidí, že je
konec s jeho silami. Karel sestupute, vrávoraje,
se žebříku a na jeho úpatí jest zachvácén chrle
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ním krve. Bledý, vyhaslých zraků, sděluje ještě
svoji adresu a za pomoci kamarádů převážejí ho
do bytu jeho otce. Tam vyčerpán očekává svůj
konec. Avšak hodina vysvobození ještě nepřišla.
Karel musí žíti, musí žíti proto, protože v plánu
Prozřetelnosti bylo, aby se stal příkladem pro
trpící všem mladým nemocným katolíkům. Ka
rel po celé dlouhé dni a noci uvažuje a pře
mýšlí: opustí Paříž. město nebezpečí, město
smutných příhod a dobrodružství, mravní bídy
a zkaženosti, a půjde tam do svého rodného
kraje, do Liěge, hledati uzdravení a práci. Ven
kov přinese mu osvěžení duchovní1 tělesné. Ta
to touha zakotvuje se stále víc a více v jeho
srdci a v jeho mozku ještě zesláblém, avšak
odvaha a vůle vítězí. Věděl, že Liěge ho vyléčí.
Měl přece své úspory, měl našetřeno 2.000 frs.
Co se s nimi stalo? Hlava horečkou rozpálená
uvažuje a Karel dělá bilanci. S bolestí však
zjišťuje, že úspory už zmizely. Ale ne, to nemů
že býti překážkou tam. kde se jedná o zdraví.
To nemůže býti překážkou pro toho, kdo má
tak silnou vůli jako Karel. Ozývají se vnitřní
hlasy a otázky po bydlišti, po penězích a po
zdraví. Ale Karel s hlavou vztyčenou odmítá
tyto dotěrné starosti s jedinou vůlí: učiním-li
krok, půjde to. A šlo to.

Na severním pařížském nádraží sedá jednoho
dne do vlaku a žádá dozorce, aby mu byl při
převozu nápomocen, poněvadž je rekonvales
cent. Více nebylo třeba říkati. Bledost jeho tvá
ře, vyhublost, oči bez lesku, vpadlá hruď, skles
lá ramena, potácivá chůze, těžké krůpěje potu
na čele,krk zabalený velkým šátkem, to vše na
svědčovalo, že tento vysoký chlapec přestál těž
kou chorobu a že dostatečně vvléčen ještě není.

A Karel se vrací do Belgie. Dozorce ve vlaku
bděl nad svým chráněncem a cesta plynula bez
nehod, když tu blízko Liěge Karel, jsa u konce
svých sil, omdlel. Na nejbližší stanici ho vynesli
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a dopravili do Bavierské nemocnice. Bylo to 2.
srpna 1952. Ubytovali ho v sále I. a přijala ho
tam s mateřskou péčí dobrá a oddaná sestra.
Jeho zdravotní stav byl vážný a vyžadoval peč
Jivého léčení. Zde — neznámý Pařížan — jak ho
na začátku nazývali, si poležel až do 3. dubna
1955. Bylo to po prvé v jehoživotě, kdy se
o něho starali s takovou péčí. A dobrá sestra
dbala nejen o tělo, nýbrž svou starost věnova
la 1 duši. Několik dní po příjezdu tázala se Kar
la, zda by nechtěl přijmouti Tělo Páně. A Karel,
byv přiveden do rozpaků, odpovídá sklíčeně:
„Cítím se velmi ponížen, sestřičko, ježto vám
musím říci, že jsem dosud nebyl u prvního sva
tého přijímání. Ale věřte mi, není to moje vina,
neměl jsem křesťanskou výchovu. Avšak byl
bych velmi rád, sestro, kdybych mohl přijmouti
Tělo Páně." Jeho přání bylo samozřejmě splně
no. Nemocniční kaplan staral se o jeho přípravu
a první pátek v měsíci Jednu 1933 Karel po prvé
přijímá Ježíše Krista. Téhož dne byl také biř
mován. Splnil se jeho dávný sen. Přijetím Svá
tosti zvroucněla jeho láska k Spasitel a k Cír
kvi, jejímž byl především duchovním synem.
Na malé nemocniční posteli rozkvétala tato du
še, poněvadž byla obklopena dobrotou a pravou
křesťanskou láskou. Karel se stává dítětem. Vě
děl však příliš mnoho, než aby vstup jeho duše
v náruč Boží byl bez těžkých zápasů. Jeho mi
nulost, všechno, co viděl a co slyšel, tvořilo pře
kážku na cestě, kterou chtěl nastoupiti. V roz
hodném okamžiku před branou křesťanského
Dómu stával se váhavým, ďábel číhal na tuto
bohatou a krásnou kořisť, která mu unikla. Mi
lost však vyzařovala tak silně a tak mocně, že
měla brzy zvítězit. Duchovní v nemocnici při
cházel se podívat na Karla častěji a častěji a
Karel jej vždy zahrnoval otázkami. Hledal prav
du nestranně a směřoval přímo k ní. Na začátku
dubna 1935, po 8 měsících pobytu, oznámili mu,
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že bude moci jíti a dokonce snad 1 pracovati.
Bylo by těžko vylíčit jeho radost ze sdělení,
že může pracovat, že může opětně sám vydělá
vati si na svoji výživu. Ale po tolika mésících
pobytu v nemocnici, kam jíti a co dělat? Opouští
sestru, dává s Bohem všem svým přátelům v ne
štěstí a všichni, slzy v očích, provázejí ho až ku
prahu, žádajíce, aby se na ně přišel podívat,
aby na ně nezapomněl, aby je neopouštěl. Do
jat, překypuje vděčností, slibuje lásku a říká
všem — na shledanou.

Odkud tato sympatie, odkud toto přátelství?
Karel byl kamarád, s jakými se potkáváme

jen zřídka. Měl pro každého vždy jen dobrá
slova, jeho srdce nevysýchalo ani hořkostí, ani
trpkostí a v řadě ubohých nemocných druhů
zůstával mlád a vesel. Byl tak šťasten, mohl-li
obveseliti druha v neštěstí. Uměl odpověděti na
vše. Nepotřeboval hledati slov, byla tu vždy
v dostatečné zásobě, prýštící jako čistá voda,
přinášející vždycky svěží smích na rty těm, kteří
ho poslouchali.

Karel opustil nemocnici, ale nebyl vyléčen.
Byl si toho vědom nyní, když sám kráčel na
dlažbě liěgské s uzlíčkem v ruce.

Liěge.
Tolik si přál, aby tam byl. Když v Paříži ležel

nemocen, bylo Liěge pro něho vysvobozením,
uzdravením, chlebem, dobrodincem. A zatím.
Ke komu půjde? Kde se ubytuje? Nemocní
stáli při východu z nemocnice, dobrá sestra u
dělala mu balíček s několika sladkostmi, čoko
ládou, bonbony a s hrníčkem se zavařeninou.
Sestra mu vykládala o Lorcé. Že by šel tam?
Ubytoval by se dobře, neboť má adresu hodné
ho muže, k němuž by se mohl obrátit. Rozhodl
se. Jde do Lorcé, usazuje se tam, ale ne na dlou
ho. Jeho síly ho již opouštějí, nicméně hledá
práci.

V Lorcé slyší po prvé mluviti o Jeunesse
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ouvriěre catholigue — o katolické mládeži děl
nické. Poslouchá, táže se, ale ještě neprohlubuje
své znalosti o nich. Nicméně jocisté zpozorovali
tohoto velkého nemocného hocha-samotáře, krá
čejícího pomalu ulicí, posedávajícího velmi čas
to na lavičce, opírajícího se o vše, co ho pode
přít mohlo a společně hledají nejlepší způsob
přiblížit se k němu, povzbuditi ho a získati.
Ale jednoho dne ho více nespatřili. Nevěděli,
zda byl najat k práci, zda odcestoval nebo cose
mu stalo.

Karel šel zpět navštívit své nemocniční spo
lečníky, jak jim byl slíbil. Shledání bylo smut
né. Karel zesláblejší nežli jindy, pobledlý a vy
čerpaný, snaží se humorem a žerty zakrýti své
utrpení. Poradili mu pobyt v sanatoriu. Potřeb
né kroky byly učiněny a datum vstupu bylo
stanoveno.

3.

Karel přichází do sanatoria. Potkává se s ma
lým hochem s odznakem na kabátě. Jan Rut
ten se jmenoval ten hoch, který jej po prvé
zasvětil do úkolů jocistů. Když dotazem u ma
lého Jana, jak mu Karel přezdil, zjistil, že se
JOC zajímá o nemocné a nešťastné v nemocni
cích, dává si vysvětliti činnost „Služby ne
mocných". Jan Rutten popisuje mu svůj život
v sanatoriu, svoji opuštěnost životní — byl to
sirotek — a ústrky, které se jemu, jako věřící
mu a jako jocistoví v sanatoriu děly. A velký
dobrák Karel pohnut a plný soucitu s tímto ma
lým jocistou, v nepřátelském prostředí slibuje
mu svoji ochranu.

„Jsem sirotek", praví Jan, „ale od té doby, co
jsem nemocen a co JOC se o mne stará, úplně
jsem se změnil, získal jsem chuť k životu, chápu
smysl utrpení, nejsem tak osamocen, jsem vese
lý a téměř šťastný.' A Karel se dává zapsati
také do řad členů JOC. Od toho dne stávají se
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oba dva velkými přáteli. „Malý Jan" zahrnuje
„velkého Karla" veškerou svou starostlivostí,
rozhovory se opakují a přirozeně končí vždy jo
cistickou kapitolou. Mezitím Jan dopsal „Služ
bě nemocných", představuje Karla jako čekate
Je jocistů a podrobně vyličuje život zajímavého
nemocného. Podnítí také JOC v Lorcé. A JOC

Gopsalo rovněž „Službě nemocných" Dopiszněl:

Lorcé, 20. VIII. 1955.

Jeden jocista naší skupiny (nyní na léčení
v sanatoriu X) oznamuje mně, že Vám brzy po
šle zprávu o životě jednoho nemocného. Vše
chno v jeho životě není růžové pro věřícího.
Často v JOC žádáte, abychom Vám poslali
„napravené“, bude Vám výborně poslouženo.

Náš druh Karel Bouchard jistě nebyl hýčkán
životem. Snad znáte již jeho žalostnou Odys
seu.

Je to opravdu zázrak, že přes všechna pochy
ení, přes všechny útrapy, které naň útočily,

nalezl pravou cestu.
Nyní zapadl do X, doprostředí nepřátelské

ho, kde jej již chtěli tlouci.
Ale Karel, pravý Pařížan, má stále slovo pro

zasmání. Mají ho tam druzí nemocní jakž takž
rádi, přesto, že je prý „hanebný klenkál"

Ponechávám Vaší úvaze, bude-li možno uve
řejniti některou část zprávy o něm.

Snad byste ho mohli požádat, aby Vám
prostě vyprávěl svůj život, jehož tvrdosti nemo
hly uhasiti jeho úsměv, tak srdečný. Vyznal se
nám po prvé, když jsme ho přišli navštíviti,
s malým pohrdavým úsměškem: „Ó, já, víte,
budu za dvě léta v zemi, mám více jak jednu
stranu plic zachvácenu."

Dej Bůh, aby se mýlil! Ale buď jak buď,
Karel nabízí svých 20 let, svá utrpení pro JOC.

Nebude-li nic závadného, neberte mu tu ra
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dost, aby se potěšil uveřejněním několika řádek
o něm v JOC

Oddaný v Ježíši Kristu."

Takto v krátkém čase styk mezi Karlem a
JOC stává se stále užším.

Skupina v Lorcé přišla jednu neděli do. sana
toria navštíviti přátele a Karel přetékaje vděč
ností, píše na druhý den předsedovi v Lorcé:

X, 12. VI. 1955.
J. M.J.

Milý předsedo!

Chci Vám tímto dopisem poděkovati za do
brodiní, která jste mně prokázali. Jsem tak šťa
sten, že Vám mohu oznámiti, že nejsem na světě
sám, že jsem našel v lorcských jocistech, kteří
mne včera zde byli navštíviti, novou rodinu.

Kapky tlukou v okno, stesk po domově v duši,
však náhle slyším zpěv a srdce prudce buší
radostí, vždyť oddanost a lásku tuší.
Io členi jocistů jdou, jak si předsevzali,
bolest bratrů aby na čas aspoň vzali;
vřelost jejich srdce, vřelost jejich slova,
živoucí je velká láska Jocistova.
Pryč jsou krásné chvíle, slib v loučení těší:
my přijdem jednou zase zmírnit bolest tvoji.
Mi lítost mluvit brání, žal v mysl se věší,
vy loučíte se zpěvem, jenž rány duše hojí.

Končím, posílaje Vám bratrský „dobrý den
v Ježíši a Maru“.

Váš vděčný jocista
Karel Bouchard.

Tento první pokus veršování, jak jjej čteme ve
shora citovaném dopise, ukazuje nám Karlovy
city, jeho jemnou duši a jeho nedostižnou do
brotu. Jeho výchova byla primitivní, co věděl,
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naučil se sám. Jeho odvaha však nepokládala
nic za nesnadné nebo nemožné a tak se pokusil
1 o skládání básní, tu s větším, tu s menším zda
rem. Jeho prostota a jeho dobrota vedly jej 1
k tomuto umění nad jiné krásnějšímu. A on byl
také hrdý na své básnické dítky. Věnoval je
„Službě nemocných“ a svým přátelům, a měl ve
likou radost, jestli mu je někdopochválil. Byly
to drobnější verše, o všem, co ho obklopovalo,
o každém předmětě, o každé věci dovedl říci ně
kolik nevyumělkovaných slov ve verši.

Podstata básnického umění, význam slova, je
ho tíha a jeho závažnost zůstaly mu cizí, ale
jeho vnímavost a úžasná citlivost musela zachy
covati věci všedního života jinak než prostou
řečí.

6.

Dny v sanatoriu plynuly těžce a pomalu a jen
přátelství Jana Ruttena dodávalo Karlovi síly
a otevíralo mu nové obzory do dosud nepozna
ných krás náboženství a života Církve svaté.
Tím tížeji pak doléhalo na něho vědomí, že u
čení Kristovo a učení Církve tak jest znevažo
váno od jeho spolutrpících druhů, kteří při kaž
dé příležitosti tupili kněze a rušil: bohoslužební
úkon. Pozoroval, jak málo jest poskytováno ú
těchy náboženské umírajícím. I tam, kde byl žá
dán kněz, zapomněla správa kněze uvědomiti,
a nemocný umíral bez smíření s Bohem. Lékaři
starají se jen o tělo a při tom nedbají duše těžce
nemocného. Karel viděl mrtvého, kterého den
před tím přivezli a jehož stav lékaři museli znát,
neboť mu byla dána injekce. Při tom však žád
ného nenapadlo poslati pro kněze. Zarážela ho
neochota v sanatoriu a neústupnost, zvláště v pří
padech tak ohleduhodných, jako byl tento: Ne
mocný dověděl se z časopisu, že jeho syn se stal
obětí těžké nehody. Požádal lékaře za dovole
nou, ale když prosil, aby mu bylo na jeho útraty
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obstaráno auto, které by jej dovezlo ze sanato
ria na nádraží, prohlásil lékař, že nemocniční
sluha nemůže vyřizovati takovou věc. Otec nej
prve prosil, a když lékař stál na svém, rozčílil
se tak, že několikráte omdlel a přece auto opa
třeno nebylo. Při tom však jeden den v týdnu auto
jest používáno lékaři k návštěvě biografu. Karel
však shledává, že se nedodržují vůbec předpisy
sanatoria. Podle řádu má býti léčba od 9.—1Ú.
hod. ranní bez mluvení. Tento předpis nebyl do
držován zvláště ve středu, kdy byla v sanatoriu
sloužena mše sv. Hluk, křik a řev nemocných
byl nepopsatelný a při pozdvihování dostupo
val svého vrcholu. Dohližitel byl vždy toho dne
a v onu hodinu opojen morfiem a nevnímal nic,
co se kolem něho děje. Všech nemocných bylo
asi 110 a pouze 15 bylo přítomno mši sv. Karel,
bývaje přítomen mši sv. a slyše ryk a rámus,
trpěl a beze slova promluvení připravoval se na
nějakou akci. Co to bude, ještě sám nevěděl, ale
byl si vědom toho, že rozhodně musí něco pod
niknouti, aby těmto nevzdělancům a nevycho
vancům znemožnil jejich nelidské jednání. Če
kal stále na příležitost, až se skutečně dostavila.

Jednoho dne Karel Bouchard dostal návště
vu. Jocisté z Lorcé přišli jej do sanatoria navští
viti a současně vyříditi formality jeho vstupu
mezi ně jako člena skupiny. Slavnostní ode
vzdání legitimace a odznaku a zápis do členské
matriky učinili ten den Karlovi jedním z nej
krásnějších dnů, na který se pocelý život neza
pomíná. Slib, který skládal, a slova, která pro
nášel, byly proň závazkem, že bude plnit -příka
zy a naplňovat učení jocistů skutky. Věděl, že
musí se státi příkladným jocistou, ba ještě více
— apoštolem. A ve středu po tomto slavném dni
po prvé ukázal svoji neohroženost. Přede mší
sv. procházel se po galerii, kde odpočívali ne
mocní, kteří během mše sv. tolik povykovali.
S vykasanými rukávy, se vzezřením bojovníka,
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přecházel s jednoho konce na druhý, až pojed
nou se zastavil, sevřel ruce v pěstě a zvolal:
„Přátelé, zde vidíte můj jocistický odznak. Běda
tomu, kdo se tohoto odznaku někdy dotkne. A
odvážíte-li se ještě v budoucnosti křičet během
mše sv. všechny názvy zelenin, uvidíte, s kým
máte co činit, a první, který se hne, pozná sílu
mých pěstí.

Upřeným pohledem dívá se s jednoho na dru
hého, majestátní ve své výšce čeká, jaký účinek
vyvolají jeho slova. Překvapení nedovoluje ne
mocným okamžitě reagovati, až tu kterýsi z nich
se ušklíbá a směje. Karel míří k němu a táže
se ho zuřivě: „„Přeješsi ránu, dědouši?" A za
několik okamžiků nejpřátelštějším tónem s ním
rozpráví a žertuje s ním. Od té doby byl bě
hem mše sv. klid, pokoj a mír.

Tak skončil se zdarem jehoprvní krok na ob
hajobu víry.

Karel však všímal si také v nemocnici jiných
věcí. Jestliže byl nekompromisní ve svých nábo
ženských citech, zase na druhé straně zastával
se nemocných tam, kde tito byli v právu. Právě
proto těšil se u nich oblibě. Velkou závadou
byla v sanatoriu strava a zejména nemožně při
pravované maso. Ve své zprávě, kterou poslal
do ústředí jocistů, charakterisuje nemocniční
stravu takto:

„Když má maso jistou příchuť, spraví se oc
tem, aby se příchuť nepostřehla a od poledne do
rána druhého dne přežvykujeme cibuli. Rozse
kané kousky masa jsou tak tvrdé, že by mohly
dobře sloužiti za koule majiteli ruského kuleč
níku. Pneumatiky aut jsou jemnější, než maso
nám podávané."

Ale i ostatní strava za moc nestála. Čtyřikráte
v týdnu dostávali salát, kořeněný hlemýždi ne
bo červy. V neděli jako v den sváteční dávali
jim za kompot sušené švestky a to na 14 nemoc
ných 10 sušených švestek. Pouze jednou v roce
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a to v den návštěvy kontrolní komise bylo jídlo
velmi pečlivě připraveno.

Předpisy sanatorního řádu však se nedodr
žují také, pokud jde o kouření. Nemocný při
stžený při kouření v umyvárně je vyloučen ze
sanatoria. Ale sluhové a lékaři kouří na chod
bách, v hernách, ve shromážděních a málo jim
záleží na tom, jestli nemocní kašlou či nikoliv.
Nemocným se ukládá plivati do kapesních pli
vátek, ale nemocniční personál plivá oknem,aniž
by ho obtěžovala přítomnost nemocných. Toto
vše Karel vidí a snaží se všemožně zjednati ná“
pravu.

„Služba nemocných" mu píše pravidelně kaž
dý týden a Karel vždy obratem odpovídá. Že
u jocistů našel duše dobré a laskavé, svědčí také
dárky, které dostává. Tak v dopise z 18. čer
vence 1933 děkuje za krabici pečiva, kterou od
„Služby nemocných" dostal. Rovněž jemu za
sílané noviny a revue poskytují mu četbu, jež je
pro něj požitkem příjemných okamžiků v jedno
tvárném životě sanatoria. Pravidelně pak posílal
také „Službě nemocných" zprávy o závadách,
které v sanatoriu zjistil a zvlášť důkladně vší
mal si náboženských poměrů v sanatoriu. V jed
né ze svých zpráv navrhuje, aby katoličtí rodi
čové, kteří dávají své děti do sanatoria, zajímali
se o život jejich v sanatoriu a aby se přímo u
faráře. který v sanatoriu slouží mši sv., dotázali,
zda dítky bývají přítomny mši sv. „Je to smut
né", praví Karel ve své zprávě, „a mravního utr*
pení jest zde dosti; někteří nemocní nechodí na
mši sv. ze strachu před úsměšky svých sousedů.
Co nás utěšuje, je to, že kaple je žárlivě udržo
vána nemocnými. Kromě hlavního oltáře patří
vše nemocným, kteří přicházejí na mši sv., neboť
sbírka. kterou konají, je určena ke koupi ne
zbvtných věcí.

Pozorujeme, že Karel svůj apoštolát bral váž
ně a opravdově. Nechyběl mu ani dobrý po
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střeh lidské slabosti a sám velmi dobře zakusil,
co to znamená, žíti společně s lidmi, kteří buď
nic nevědí o náboženských pravdách, nebojsou
tak zaujati proti nim, že jakákoliv domluva, ja
kékoliv vysvětlování jest marné. Jeho mravní
síla, jeho odvaha postaviti se proti stu nechápa
vých a zlomyslných mohla mu získati jen respekt
od těch, kdož považovali katolíky za zakřiknuté
tvory, kteří nejsou schopni jakéhokoliv odpo
ru. Ve své obrodné činnosti byl Karel podporo
ván svým přítelem Janem Ruttenem a společ
ným úsilím se jim podařilo provésti změnu ve
prospěch náboženského smýšlení Karlova. Zí
skávají poznenáhlu jiné přátele mezi nemocný
mi, a tak pobyt Karlův v nemocnici prospívá
přátelskému soužití nemocných mezi sebou.
Wšak kolik utrpení a kolik bolesti vytrpěl ubo
hý Karel za každý krok směřujícík dosaženíví
tězství. Vymýtiti nadávky proti knězi, pustá a
rouháníplná slova, dopouštění se zla veřejně,ne
stydatosti atd., mohlo býti úspěšným jenom po
velké trpělivosti a pomalu, krok za krokem.

Záhy však opouští jej jeho spolubojovník Jan
Rutten. Šest měsíců v sanatoriu uplynulo a Ka
rel osaměl. Dopisy Janovy však jej povzbuzují:
„Odvahu, trpělivost a vytrvalost a dočkáš se
konce své nemoci." „Stále se snaž býti dobrým
filosofem, modli se mnoho k dobrému Bohu,
neboť kdo se mnoho modlí, utěší se ve všech
svých strastech." „Bude-li třeba, zasvěť vše
chna svá utrpení tělesná 1 duševní dobrému Bo
hu a Nejsvětější Panně pro slávu JOC." ,„Chraň
stále náš ideál jocisty v tom domě hniloby."
Tak psal Jan. Nezapomínala ani „Služba ne
mocných", nezapomínala ni skupina jocistů
v Lorcé. Pomaloučku stává se z Karla pravý
vojín a bojovník za svatou věc. Při tom sám
vnitřně zdokonaloval se ve své víře a jeho zbož
nost utvrzovala se ze dne na den. Věděl, že ne
bude žíti dlouho a právě proto jako by chtěl
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pro zbytek svého života nahraditi vše to, co
ve svém dětství a nerozumném mládí ztratil,
lačně přijímá poklady víry a katolického nábo
ženství.

Jeho hloubku a opravdovost náboženského
života prohlédl pod veselým zevnějškem jen
pozorný pozorovatel. Jeho vtipnost v odpově
dích, jeho žerty při výkladu získávaly mu přáte
le. Dělnické hnutí katolické stalo se proň nepo
stradatelným, protože mu dávalo vědomí plat
ného člena kolektiva a on necítil se více opuště
ným a nešťastným. Jak jej milovali, zejména
jeho přátelé skupiny z Lorcé, svědčí zejména
dopis předsedy skupiny, který houjišťuje, že
při pokušeních myslí na něho, na jeho odvahu
a veselost a pokušení odchází. Předseda sku
piny prosí také Karla, aby se za něho modlil.

Před odchodem ze sanatoria obdržel pak Ka
rel tento dopis:

„JOC v Lorcé, která Tě přijala s radostí, ztrá
cí Tvým odjezdem nejstatečnějšího člena. Vši
chni Tě litujeme. Opravdu nás mrzí, že jsme Tě
nemohli častěji navštěvovat, Tebe, který jsi
nám, starým jocistům, udělal tolik dobrého,
nám, kteří Ii dělali takovou radost, když při
cházeli poněkud zmírniti Ivou opuštěnost."

Karel byl potěšen a polichocen tím, že může
býti pro JOC platným. Bál se však, aby „Služ
ba nemocných" na něho nezapomněla a přál si
býti spojen nadále pevným svazkem s organisa
cí, která mu poskytla tolik přátel.

7.

Blížil se den odchodu Karlova ze sanatoria.
Zdraví během léta se mu vrátilo do té míry, že
pomýšlel již zase na práci. Věděl, že těžkou prá
ci již nebude moci vykonávati. Měl však jen
jedno nesmírné přání, a to, aby mohl pracovati
v Belgii.

„Snažte se, prosím Vás, abych se nemusel
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vrátiti do Francie. Spoléhám tolik na „Službu
nemocných", že mi nalezne místo u mých dra
hých přátel v Belgii."

Tak psal „Službě nemocných". Nejlépe se mu
zamlouvalo místo vrátnéhov klášteře nebov ně
jakém ústavě. Věděl, že jenom tenkráte bude
moci těšiti se zdraví, jestliže bude řádně ubyto
ván a povede-li pravidelný život. Paříže se v té
to době děsil více než jindy. Přál si býti v bez
pečí před zlem. Jeho léčení mělo končiti 1. září
a již od 27. srpna stál zde opuštěný a s obavou
před Paříží. Jsa bez peněz, prosil „Službu ne
mocných" o nějakou podporu a při tom ujišťu
je, že Belgii opouští jen proti své vůli a že jeho
jediným přáním jest, najíti v zemi, jemu tak dra

é, nějaké zaměstnání. „Služba nemocných" ne
dá na sebe dlouho čekati a 30. srpna obdržel
poukázku na slušnou částku, která mu měla za
jistit cestu do Paříže. [entýž den děkuje Karel
za laskavost a dobrotu a píše: „Opouštím defi
nitivně sanatorium v neděli a pojedu na dva dny
do Liěge k nemocnému příteli. Nebudu již se
šířiti o prostředí, ve kterém budu v Paříži žíti.
Znáte můj rodinný život. Buďte ujištění, že jen
z nutnosti a proti své vůli opouštím Belgu,
abych vstoupil do jícnu. Ať se stane vůle Boží,
která mne silně upevňuje k odvaze a přesvěd
čení, že stále, jako v minulosti, budete se se mnou
zabývati a na mne pamatovati. Kdybyste náho
dou měli nějaké místo pro mne, zpravte mne
laskavě co nejrychleji."

Je poslední den jeho pobytu v sanatoriu. Ka
rel musí mysliti na Paříž. Vzpomíná těch kru
tých dnů tam ztrávených, vzpomíná svých po
chůzek za prací, kterou den ze dne hledá marně
a bojí se. Děsí se více než kdy jindy. Obává se,
že bude museti on, veliký a statný, třebas ne
mocný, vyžebrávati si chléb, že bude muset spáti
v nejhorších barácích nebo pod velkými klen
bami vlhkých mostů. Po kolikáté již trápí tě ony
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nesnáze života, Karle? Ale nikoliv, to není oba
va ze života, tím se musí probíjet, to je strach
před tou velkou propastí, jakou se mu Paříž
jeví, před těmi úskalími života, kdy on, v du
chovním životě tak šťastný, bojí se, aby vliv Pa
říže naň nepůsobil. Doufá, ba s jistotou očeká
vá, že jeho anděl strážný, jak nazýval „Službu
nemocných", ho neopustí. Tam jsou srdce, kte
rým se svěřil, jejichž dobrotu a opravdový ná
boženský život zná. Má chuť k životu, otvírají
se mu nyní nové obzory, měl nyní cíl a věděl,
proč žije. Ale bude tomu tak v Paříži? Zde
poznal tolik dobrých srdcí, která mu rozuměla,
jádro oddaných a věrných přátel, kteří ho v je
ho nemoci navštěvovali. Měl je tolik rád a až
je poznal, má je opustiti. Budou mu moci také
pařížští jocisté dodávati tolik posilujícího živo
ta? Má nyní říci s Bohem všemu a zanechati vše
jen pro tu zkaženou Paříž?

Avšak Karel, jehož nitro jest plnostřídavých
pocitů z neznámé budoucnosti, opouští sanato
rium s úsměvem na rtech. Nemocní přicházejí
se s ním rozloučiti, lékaři 1 nemocniční personál
podávají mu ruku, všichni ho doprovázejí až
k východu. A Karel srší vtipy, žert stihá žert,
každému umí řící milé slovo a všichni se smějí
a mávají mu na rozloučenou. Karel sestupuje
pěšinou s malým uzlíčkem v ruce. Otáčí se a
odpovídá projevům přátelství. Pěšina ústí na
silnici, poslední otočení hlavy, poslední zamá
vání na zatáčce cesty a Karel osaměl.

Růžové ráno zářijového dne se perlí na listí,
zalesněné pahorky kladou k nohám chodcekrás
né bohatství sklánějícího se léta, v mlází poska
kují ptáčci, v mechu skromné květiny rozradost
ňují pohled. Je tolik krásy v přírodě a tady po
cestě k Liěge kráčí malátným krokem mladý
muž. Oči bloudí neklidně po obzoru a přehlíží
tu krásu zapadajícího léta. Je sám. —

Úsměv umřel na rtech a do očí vstupují slzy.
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Ruce se chvějí a ten, kdo tu posilnici kráčí, za
stavuje svůj krok. Rozhlíží se vážně a vy vidíte
v jeho očích smutek. Zase sám — tak jako kdy
si. Dobojoval šlechetný boj v kruhu svých přá
tel, které zanechal za zdmi sanatoria. Jak bude
nyní?

Avšak teď upoutala loučícího se květina
v trsu trávy. Leží tu na silnici tak opuštěná a tak
smutná právě u jeho nohou. Málem by byl na
ni stoupl. Postava se shýbá, béře květinku do
svých rukou a hladí ji pohledem, hladí ji 1 ru
kama a ví, že už není sám. Toto je pozdrav
z míst jemu tak drahých, z míst, kde poznal
tolik přátel. Ještě jeden pohled dokraje, avšak
pohled veselejší, vnímající tu krásu zářijového
rána, a odvaha a útěcha znovu se vlévá do srdce
Karlova. Jen vzhůru, cestou pravého jocisty a
Prozřetelnost ho neopustí.

8.

Liěge ho uvítala ve svých zdech. Jeden starý
známý ze sanatoria nabídl mu pohostinství na
několik dní. Karel však nedovedl dosti zneuží
vati dobroty druha chudého, jako byl on sám.
Po krátkém čase pobytu odjíždí do Paříže.

Dovedeme pochopiti vše to, co cítil Karel,
když vstupoval na nádraží opět v ona místa,
která znamenala pro něj jen vzpomínku na nej
horší doby jeho života?

Paříž, město tak slavné, cíl tolika výletníků,
město plné tajemství, všech možných nástrah,
ale též město nejhoršího bahna mravního, nej
rozšířenější mravní nákazy, semeniště mravní
zkázy. Co mohlo dáti toto město Karlovi, který
je tak dobře znal, které mu nikdy nemohlopo
skytnouti nic více, leč strádání a utrpení? S od
vahou však jen jemu vlastní, ve jménu Božím
učinil první krok na pařížské půdě. Mezitím
však „Služba nemocných" napsala sekretanátu
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JOC ve Francii a oznámila příchod Karlův, aby
byl rychle zařazen do skupiny jocistů. Vše bylo
podniknuto, aby alespoň z části byl jeho pří
chod doPaříže zpříjemněn. Karel před svým od
chodem obdržel dopis od „Služby nemocných"
pro sekretariát JOC a pro jednu laskavou a
dobrou slečnu, která mu měla poskytnouti o
chranu a podporu. Tato mu poradila, aby šel
ve čtvrtek do schůze skupiny v Courbevoie a
tam aby se ohlásil jako přestupující člen sku
piny. Tím byl zachráněn pro JOC.

Bydlí u svého otce. Otec stěží poznává svého
Karla, který se stal příkladem dobroty, lásky
k bližnímu a vzorem pokory. Otec je na něho
hrdý, ale trapné okolnosti mu brání ukázati svou
velikou lásku k velikému hochu, který by jí byl
tak hluboce šťasten. I ta, která měla býti jeho
druhou matkou, pociťuje změnu v chování ne
vlastního dítěte. Nic platno ovšem — Karel nemá
místa a nemá také peněz, jimiž by si vydělával
na životní potřeby. Ve skupině JOC jest nejčin
nějším, nejnadšenějším a také nejveselejším čle
nem. On, nemocný, nezná únavy a nezná smut
ku. Nestěžuje si a na svoji chorobu jen někdy
vzpomene vtipem. Svému předsevzetí zůstává
věren a jeho život je zbožný, až příkladně
vzorný. Písemný styk udržuje dále s Janem Rut
tenem, který mu odpovídá nadále přátelským
a otcovským tónem. Písemný styk udržuje také
se svými přáteli v Lorcé. Z tohoto písemného
styku čerpá odvahu, které má tolik zapotřebí.
Uvádí v praksi ponaučení, která obdržel od
těch, kdož chtějí jeho dobro. Stává se pro ostat
ní jocisty vzorem a svým názorem ovlivňuje
skupinu. Při každé schůzi vykládá o vroucnosti,
o nadšení a jednotě belgické JOC. Dává čísti
novým členům dopisy, které dostává od skupti
ny v Lorcé, od organisace v Liěge a od „Služby
nemocných". Křesťanská láska a zbožnost ne
jsou pro něho pouhou frází, nýbrž jde pový
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znamu těchto výrazů Kristova učení a uskuteč
ňuje je celým svým životem. Skupina JOC
v Courbevoie-Paris-Nord oživuje a stává se jed
nou z nejčilejších skupin pařížských.

Avšak nejen mezi svými druhy, ale i doma
vede příkladný život. Jeho srdce nezná zášti
ani vůči té, která byla příčinou rodinného roz
vratu. A když jeho nevlastní matka onemocněla,
svých několik sous, které má v kapse, věnuje
na koupi sladkostí, aby jí zpříjemnil a udělal
radost v její chorobě. Učinili bychom tak my?
Vštěpují nám stále dobrotu, křesťanskou lásku
a povinnost odpouštěti již od našeho dětství.
Ale jen na příkladu pochopíme velikost
lásky. A přece my máme všechny výsady a
přednosti a předpoklady spokojenéhoživota. A
jak málo panuje v nás duch soucitu a duch křes
fanského milosrdenství! Karel, jehož první léta
byla tak drsná, nepomýšlí ani chvíli, aby se od
vrátil s hořkostí od těch, kteří mu podávali
houbu v octě namočenou, ale přirozená jeho do
brota dává za zlo lásku. Od té doby, co se stal
jocistou však tato přirozená dobrota jest posvě
cena pokorou křesťanskéhoučení olásce k bliž
nímu. A této lásce podléhá s nadšením a s ra
dostí.

Utváření našeho života jest dílem rodičů, kte
ří od kolébky nás vedou do stínu kříže a oltáře.
Když před spaním děťátko šeptá modlitbičku,
když po prvé vedou je rodiče před Svatostánek
a vštěpují mu jeho povinnosti náboženské, když
vyprávějí mu příklady ze života svatých, duše
v zanícení přijímá náboženské pravdy a základy
křesťanské lásky. A přece: jsme ve stářílepšími?

Škola pokračuje v díle rodičů, rozšiřuje naši
inteligenci a vytváří naše srdce. Ale jak to dělá?
Může naše škola vychovávati silné, mravní je
dince? Může učitel pokračovati v náboženské
výchově dítěte a tím ve vštěpování křesťanské
lásky k bližnímu, když sám je prosáklý záští,

36



nevěrou a ideologickými nákazami dnešní do
by? Můžeme býti lepšími?

Vizme však Karla.
Svoji základní výchovu dostal ve Veřejném

ústavě pomoci a pak na ulici. Stal se dobrým,
malým uličníkem, ale právě proto, že hledal
pravdu, musel k této pravdě dojíti. Vracel se
k samotě, vracel se k přírodě a ta vedla jeho
myšlenky, vedla jeho srdce v místa nejposvát
nější pro každého křesťana, před Svatostánek,
tam před to Věčné Světlo, které rozžehlo zdroj
nekonečné lásky křesťanské v dělníku, která
pak zapalovala všechny, kdož s ním se stýkali.

9.

Přišel rok 1935. Karel ztravoval se žárem své
velké lásky a čekal...

Konečně přišel. Byl to den, jako tolik všed
ních dnů, v nichž vídáme známé osoby, stýkáme
se s přáteli, mluvíme o věcech, jež nás tíží. Byl
to však den Páně jakokaždý jiný den pro Kar
la a znamenal 1 pro něj naději. Poštovní posel
přinesl dopis s hlavičkou „Služba nemocných
jocistů". Nebylo to nic zvláštního a také Karel
tento dopis neotvíral chvějící se rukou a s ne
dočkavostí po splnění svého snu. „Služba ne
mocných" psávala mu často a dodávala mu
vždycky posily. Tento dopis však....

Karlovy ruce se chvějí, srdce prudce buší,
Karel čte, čte znovu a znovu, aby uvěřil, že sku
tečně stojí v něm napsáno: „Mám pro Vás, Kar
le, dobré místo. Žádají zde v Bruselu v ústavu
sy. Alžběty, jedné to z největších klinik města,
seriosního, slušného, uctivého a dobře vystupu
jícího vrátného."

Tedy přece. Přece jen splněný sen a Karel
bude zaměstnán, bude opět pracovat. O, kdyby
každý věděl, jakou on má radost z práce. Vždyť
pro co jiného jsme stvořeni? Co jest náš život
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zde na zemi, než abychom prací svých rukou
získali si zásluhu o život posmrtný. Bude míti
práci, po které tolik, tolik toužil. Nic nezá
leží na tom, že v dopise se píše o pracovní do
bě, která bude dlouhá, o tom, že Karel bude
muset uvádět návštěvníky, konat službu u te
lefonu, že to bude práce ne fysická, ale vy
čerpávající svojí mnohostranností. Karel jásá a
s dopisem v ruce, dívaje se do zrcadla, usuzuje
na svoji seriosnost, slušnost, uctivost a dobré
vystupování a shledává, že to není u něho právě
nejhorší, že by za těchto podmínek se mohl 0 mís
to ucházeti. A jeho nemoc? Vždyť Karel se
nemocným již ani necítí. [o je ta nejmenší sta
rost. — Má odvahu a energi za čtyři. A prací
zvítězí 1 síla vůle nad silou tělesnou.

První nadšení vyprchalo a Karel začal myslet
na finance. Lo je ovšem větší nesnáz. Jak za
platiti cestu, jak se slušně obléci, za co nakou
piti alespoň nejnutnější prádlo, límce a všechny
ostatní potřeby. Neztrácel však odvahu a v pev
né víře, že všechno půjde svou cestou, odepsal
„Službě nemocných" o svém velkém štěstí a
o své vděčnosti „Službě nemocných". Byl pře
svědčen, že týden práce stačí na získání nej
nutnějších prostředků a proto okamžitě se snažil
nalézti nějaké místo. Prozřetelnost i zde jej vy
slyšela a vedla jeho kroky k malířskému mistru,
který potřeboval pomocníka. Vydělal si nejnut
nější peníze a pak se s Paříží rozloučil. Jel s leh
kým srdcem, s nadějí v duši, poněvadž věřil, že
jeho místo jest tam mezi těmi přáteli, kteří mu
ukázali cestu k Pravdě, cestu k Bohu. Jocisté
v Courbevoie hluboce litovali jeho odjezdu, ale
radovali se z jeho radosti a na rozloučenou u
spořádali mu srdečné ovace.

Karel sedí opětně ve vlaku a opouští Paříž.
Vzpomíná na svou první jízdu, kdy jako re
konvalescent s duší tak prázdnou a chorou jako
tělo, odjížděl; vzpomíná na dobu, která uply
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nula mezi těmito dvěma cestami, na nové dobré
tváře, které za tu dobu potkal, na změnu v jeho
životě, která nastala, když byl prohlédl a jako
věřící katolík přijal Tělo Páně. Jak velký to
rozdíl. Dnes, říjnový den, plný slunce a jasu,
plný radosti a veselí. JOC dala mu nový život.
Dala mu klíč k drahým pokladům: k bratrství
lásky, k apoštolské práci a k milosrdenství k tr
pícím. A Karel jede z Paříže, jede rád, poně
vadž je šťasten.

10.

Širokoramenný mladý muž, bezvadně oble
čen, distinguované chůze, jemných rysů, s jas
ným a dobrým pohledem, vchází po zaklepání
do kanceláře „Služby nemocných". Je 6 hodin
14. října 1953 v pátek. Má-li to být ten nový
vrátný pro ústav sv. Alžběty, pak je to opravdu
správný vrátný. Io si řekla také sestra supe
riorka v ústavě sv. Alžběty a neměla námitek
proti jeho přijetí.

Karel oblékl plášť, zasedl v místnosti pro
vrátného a začal.

„Vrata, Karle, to je celý dům. Jsou-li vrata
dobře chráněna, je chráněn celý dům. U návštěv
níků a nemocných, Karle, první dojem bude
dobrý nebo špatný podle toho, jaký vy budete."
Tak jej poučovala sestra supertorka a Karel po
slouchal, schvalovala odpovídal. „Žádné obavy,
sestro, spolehněte se. Bude vše k vaší spokoje
nosti.“

Bylo. Ale bez potu se to neobešlo. Vrátný a
telefonista je prostředníkem mezi šesti sty oso
bami. Telefon interní i meziměstský, uvádění
návštěvníků, ubytování nemocných, otvírání vel
kých křídlových dveří při příjezdu auta Červe
ného Kříže, pomoc ošetřovatelům při vynášení
nemocného, zprávy doktorům a kaplanoví a při
tom zůstati chladný a silný, k tomu je třeba síly
ducha, sebezáporu. Ale už je tu listonoš s čet
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nými balíčky, je potřeba podepsati četné pou
kázky, zanésti podepsati šeky a doporučené do
pisy. Mezi tím hosté ústavu přicházejí si pro ko
respondenci anebopřejí si telefonovati. Ale také
dodavatel nedá na sebe čekati, donáší maso, ze
leninu a chléb. Karel všechnopřejímá a již jed
nou rukou bere sluchátko, aby zahájil tento
rozhovor: Hlas: „Je tam ústav sv. Alžběty?"
„Ano, paní.' „Mohl byste mi říci, jak se daří
p. Durandovi?" „Panu Durandovi, říkáte?“
„Ano, pane." Rychlý pohled na tabulku. ,„„Kte
rý je v sále č. 10, lože 39" „Ano, pane." „Oka
mžik, prosím, otáži se." A teď domácím telefo
nem: „Halo, sestra Marie?" „„Ano." „„Dotazují
se, jak je panu Durandovi." „Není to moc dob
ré, zhoršuje se to u něho." „Děkuji, sestro." A
opětně městským telefonem: „„Halo, dovídám
se, že to není horší, ani mnoho lepší, zdá se, že
se drží. Bylo by však dobré, kdybyste přišla
navštíviti nemocného, neboť člověk nikdy neví.“
„— —" „Odvahu, paní, Váš nemocný je v nej
lepších rukou a podniká se vše k jeho vyléče
ní." „Děkuji Vám." „K službám, paní.' Za této
rozmluvy se však již netrpělivý lékař neustále
dovolává spojení se sestrou a rozčiluje se, že
nebyl ihned spojen. Však už se zvoní opět u dve
ří a vchází návštěvníci. A tak to šlo celý den.
Karel si přál uspokojiti celý svět. A to nebylo
snadné. Avšak sestra superiorka byla s jeho
prací spokojena a také to dávala veřejně najevo.
Rovněž Karel byl spokojen. O svém zdraví ne
mluvil a protože si nechtěl stěžovati, trpěl. Lé
kař-ředitel, který ho čas od času vyšetřoval,
předepsal mu nějaké léky a poradil mu užívati
rybí tuk. Karel jen nerad užíval tento odporný
lék, ale vyhověl a po několika týdnech citil, že
je mu skutečně lépe. Dostával barvu, zesílil a
měl lepší chuť k jídlu. Karel, který čekal do
dvou let smrt, vžil se do sladkého přeludu dal
šího života.
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Neradoval se však sám. Všichni obyvatelé
ústavu sv. Alžběty se radovali z pokroku na
zdraví Karlově. Měli ho rádi. Měli rádi jeho
upřímnou, dobrou povahu a dobré srdce. Každý
věděl o jeho smutné minulosti, o jeho zdravot
ním stavu, ale nikdy neslyšeli si Karla stěžovati.

Skutečnost však byla jiná. Plíce byly zachvá
ceny a jeho srdce sláblo. Odpolední teplota do
sahovala 38.5 — 38.79 C. Měl však odvahu a
vůli a přemáhal bolesti 1 nejisté zdraví. Vrátný
Karel Bouchard neměl co činiti s nemocným
Karlem, který tolik trpěl. Bylo třeba popřít
svojiosobnost, s vé bolesti, své utrpení, svou
nemoc, poněvadž nutnost vyžadovala pochopiti
bolesti, utrpení a nemoci jiných. V tom byla a
jest největší pravda křesťanské lásky. Ne já,
ale druzí trpí, ne já, ale druzí potřebují pomoci.
Jest krásnější příklad nad příklad, jaký nám
podává svým životem Karel Bouchard?

IL.

Jaro 1934 a s ním připravovaná každoroční
pouť jocistů do Lourd, znamenala pro Karla
nové radostné ovzduší. Schází se se svým dáv
ným přítelem Janem Ruttenem, shledává se svý
mi jocistickými přáteli a po cestě se všemi žer
tuje, rozumí vtipům druhých a tak cesta radost
ně utíká. V Lourdech ovšem byl velmi zemdlen
a nejvíce trpěl. Jeli s ním 1 nemocní jocisté a
přece Karel byl nejvíce z nich churav. Jehove
selá mysl jej však neopouští a návštěva v Lour
dech znamená pro něho nový pramen nekonečné
štědrosti Boží. Na těchto svatých místech prosí
za sebe, za své přátele a za všechny, kteří jej
milují a které on má také tolik rád...

Avšak nadchází podzim 1954 a Karel tuší, že
je to poslední podzim, který na tomto světě pro
žívá. Myšlenka blízké smrti jej neopouští. Ale
právě tato okolnost nutí Karla rozdávati se
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všem, vykonati conejvíce dobra, než přijde ho
dina poslední. Získává nové členy JOC, pod
poruje nezaměstnané, platí příspěvky tří jocis
tů, kteří by museli býti vyloučeni pro neplacení
a připravuje se na kongres jocistů. Přátelé
v Courbevoie na něj myslí stále a v dopisech jej
ujišťují o své lásce a těší se s ním na 25. srpen
1955 v Bruselu při sjezdu jocistů na shleda
nou. Za zaznamenání stojí dopis, který poslal
svým přátelům v Courbevoie 10. ledna 1935:

„Moji drazí a dobří druhové! Obdržel jsem
Vaši zásilku — kalendář, časopisy atd. Věděl
jsem, že jste na mne nezapomněli. Děkuji Vám
za vše. My, jocisté nemocní, nejsme pro bratrs
ké získávání, ale můžeme dobývati duše, díky
svým modlitbám, utrpením, svým hodinám sklí
čenosti a netrpělivosti. A přece, když na to
myslím, shledávám to málo silné jako oběť,kdež
to Vy, moji drazí bratři a dobří druhové, často
dáváte v sázku mnoho, abyste získali člena a
zachránili dělnickou mládež před propastí tím,
že ji vedete k úspěchu a nesmrtelnosti.

Šťastníi ti, kteří znají naši matku JOC a kteří
jdou po pravé cestě vysvobození, jako šíp, sle
dující svůj cíl. Moje zdraví není teď nejlepší,
ale důvěřují, neboť Bůh jediný je schopen zázra
ku. Zlá nemoc, která mne skličuje, je podle vědy
nevyléčitelná.

Končím podávaje ruce všem svým kamará
dům a děkuji Vám za vše, co jste pro mne
učinili, z plna srdce. Podpis: Karel Bouchard
nemocný jocista.“

„Nemocný jocista" stalo se mu visitkou při
každém představování. Karel považoval tento
přídomek za titul, byl naň hrdý a byl by se
odvážil používati jej všude. A ten dopis ukazuje
nám opravdovost horlivéhojocisty....

„Abyste získali člena a zachránili dělnickou
mládež před propastí."
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Ten Karel ví, že dělnictvo nejvíce se odcizilo
Církvi svaté, že ty směry v padesátých letech
minuléhostoletí, jejichž semeništěm byla právě
Francie, rozleptaly svým liberalismem spokoje
nost lidu, že pod rouškou pokroku a uvědomění
zasévaly třídní nenávist v srdce bratří, obracely
duši dělníka k odporu proti náboženství a proti
boháčům. Encyklopedisté sklízejí sémě svého u
čení 1 v dnešní době. Ia Francie, jak ji vidí Ka
rel, to jest Francie ze dvou třetin nevěrecká,
zkažená a Francie vymírající. Pod zevnějškem
francouzského dělníka marně hledáš francouz
ského občana. Internacionalismus je přednější
než Francie. Práce je nutné zlo, které zbavuje
člověka všech světských radostí a jest zdrojem
příjmů boháčů, utrácejících na dělníku vyko
řistěné peníze v barech a v hospodách. Co děl
ník ví o křesťanské lásce?! Codělník ví o ka
tolické Církvi svaté?! Jemu byl a je vždy milejší
pořádný kus chleba. Jeho boj proti boháčům
jest ztotožněn s bojem proti Církvi, poněvadž
se mu namlouvalo, že Církev stála v nepřátel
ském postavení proti národu. A to dělnictvo
dovedlo v odporu proti Církvi vystoupiti z ní
a státi se členy Volné myšlenky jenom proto,
aby vyjádřilo hluboký odpor a hlubokou zášť
proti Matce, která nikoho nevykořisťuje, jenom
učí lidi žít*tak, jak si to přál Kristus. Ale to
právě dělník nechce. Dělník nepotřebuje, aby
mu někdo kázal o mravnosti, aby mu kázal
o slušném chování, aby ho mentoroval, když se
opije do němoty, anebo když utratí všechny
peníze v alkoholu a jeho žena a děti nemají co
jíst. Dělník nechce lásku. Dělník chce boj a pro
to hledá soupeře. Církev svatá jest bezmocná.
Ve své dobrotě a lásce přijímá všechny, 1 ty
zbloudilé, pod svá ochranná křídla a učí od
pouštěti. Ví, že Kristus miluje všechny, a že On
má větší radost nad jednou duší pokání činící,
než nad 99 spravedlivými. A proto jest zde
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JOC. Hnutí mladých katolických dělníků. Toto
hnutí vrací tu třídu a tu vrstvu lidstva, kterou
Církev svatá ztratila, zpět do jejího lůna. Učí
je milovati patrona dělníků sv. Josefa. Učí je
znáti Písmo Svaté pod obrazem Krista jako te
sařského pomocníka. Kristus-dělník, Kristus
Spasitel. A toto hnutí, plné nadšených a oběta
vých lidí, myslí právě tak jako Karel Bouchard.
Myslí na své druhy opájené jedem nevěry a
modlí se. Dobrotou a láskou v utrpení získávají
se noví bratří v Ježíši a Marii.

Takto modlila se paní Eliška Francouzská,
sestra Ludvíka XVI.: „Co se mi dnes přihodí,
ó můj Bože, nevím. Všechno, co vím, jest, že se
mi nestane nic, co bys ly nepředvídal, nena“
řídil a nezařídil. To mně, můj Bože, stačí. Vele
bím Ivoje věčné úmysly a Tvoji nevyzpytatel
nost. Podrobuji se jim z celého srdce pro Ivoji
lásku. Přeji si vše, přejímám vše, obětuji se li
cele a spojuji tuto oběť s obětí Ježíše Krista,
mého Božského Vykupitele."

Ale nejen blízká příbuzná francouzského krá
le, nýbrž 1 Karel modlíval se tuto nejkrásnější
z modliteb, vyjadřující tolik pokory a odevzda
nosti do vůle Boží.

Avšak nikoliv jenom cit, ale také skutečný
život jeho jest naplněn touto pokorou a ode
vzdaností.

Nemocný přichází do ústavu. Karel ho. utěšu
je a těší 1 naříkající příbuzné. Všichni nemocní,
hodní soucitu, jsou středem jeho zájmu. Chudá
matka, vedoucí dítě k operaci, slepec, vcházející
do operačního sálu, nemocná 1/letá jocistka,
všichni měli okusiti z jeho lásky slova nejsladší
útěchy a nejněžnějšího porozumění. Jeho dobré
srdce objímalo celý svět. Jeho šlechetnost po
máhala opatřovati nepatrné drobnosti 1 mlad
ším, než byl on sám a prokazovati úsluhu všem,
kteří toho potřebovali. Jeho soucit vkládal mu
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do úst slova velké Víry v lepší stav těch, jimž
se daří špatně. Jeho úslužnost získávala mu ty,
kteří jej poznali jako veselého, na nic si nestě
žujícího hocha, poněvadž mohli se kdykoliv
v těžkých chvílích na Karla obraceti a on s ra
dostí přijímal je k sobě. Jeho prostota dovoluje
mu mluviti s upřímností a otevřeností, bez po
stranního úmyslu, vyprávěti o dětství, o životě
v Paříži, o smrti sestry, o osamělosti, o utrpe
ních duševních a tělesných. Při takových příle
žitostech jeho duše překypovala: „Ano, modlit
bou, vykonáváním své povinnosti, oddaností
k nemocným se stanu lepším."

Jeho veselost byla vítána při rozdělování ran
ní pošty a přece, ač nemocní tak dobře ho znali,
mnohému nikdy nenapadlo, kolik těžkostí a
kolik únavy skýtá Karlu jeden jediný úsměv
na tváři, jak jej vyčerpává a nutí sedati si k pa
nu Warnettovi a vypíti s ním šálek kávy. Jeho
vtipnost hraničila stále ještě s uličnickým cho
váním, které mu dodávalo zcela zvláštního pů
vabu a zvláště činilo zajímovou jeho mluvu.

Měl své výrazy, které s počátku soužily tro
chu ctihodné sestry v ústavu sv. Alžběty. Po
znaly však, že Karel se snaží dávati na vyjadřo
vání pozor a že nelze odstraniti návyk dlouhého,
předchozího Karlova způsobu života. Jeho u
přímnost ukazovala srdce na dlani. Každémuří
kal to, co měl na mysli. Byl z těch, jichž řeča city
jsou přesným vyjádřením pravdy. Jednoho dne
za rozmluvy řekl lékaři, který k němučasto cho
díval na návštěvu: „Nikdy jsem nelhal, pane
doktore! A lékař okamžitě odvětil: „Věřímvám
to, Karle."

12.

Nekonečnost jeho lásky měl poznati sám jeho
otec. Když zemřela „válečná kmotra" otcova,
vzal si šťastný Karel otce k sobě. Přivítal ho
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s otevřenou náručí a nikdy mezi nimi nepadla
otázka o minulých letech. A když otec, vida
svého velkého nemocného syna, tak dobréhoa
laskavého, se přesto soužil minulostí, říkával
mu Karel: „Otče, nikdy není pozdě k prokazo
vání dobra. Naučím tě tomu, čemu jsem se sám
naučil." A Karel snažil se zachrániti svéhootce.
Chodili společně na procházku a přátelství mezi
ním a otcem vzrůstalo. Otec rád poslouchal sy
na, jehož si vážil.

Byl však bez práce, bez prostředků a proto
JOC byla požádána o laskavé zprostředkování
nějakého místa. Uprázdnilo se místo správce
pensionátu v Beauraingu a bylo nabídnuto pa
nu Bouchardovi. Byl inteligentní, mluvil bez
vadně francouzsky a znal 5 jazyků. Místo do
stal. Ale Karel i nadále navštěvuje otce a prosí
„Službu nemocných", aby mu zasílala vhodné
knihy a časopisy. Snaží se ze všech sil, aby byl
otec stále ve styku s těmi hodnými lidmi. Jeho
štěstí ze znovu nalezení otce netrvalo však dlou
ho. Těšil se z jeholásky, těšil se ze své lásky
k němu a přece těžká zkouška čekala jej právě
v době, kdy byl přesvědčen, že přivede otce na
cestu ctnosti.

Jednoho dne policie z Beauraingu dostavila
se k majiteli pensionátu a k údivu všech zatkla
p. Boucharda a poslala ho do vojenského vězení
v Anversách. Dovedeme si představit ubohého
hocha, když se dozvědel tuto novinu. Jeho hoře
bylo nesmírné, neboť otec, kterého tolik milo
val, ten otec, pro kterého byl hotov dáti život,
ten, kterému tak štědře odpustil, který od ně
kolika měsíců zahrnoval jej, svého velkéhoKar
la, vší starostlivostí — ten otec byl ve vězení. A
důvod? Poněvadž v roce 1917 si prodloužil vo
jenskou dovolenou až do konce války. Pobyt
ve Francii zabraňoval vojenským belgickým ú
řadům zakročit proti deserterovi, ale okamžikem
vstupu jeho na belgickou půdu musel býti re
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patriován. [ak těžce doplácel otec Karlův na
mladá léta svého poblouznění. Hoře Karlovo
bylo nesmírné, vždyť nevěděl, jak oznámiti no
Vinu sestře superiorce, ostatním sestrám a svým
přátelům. Bude moci skrýti jim svou bolest?
Vždyť mu mohou ukázati dveře, vždyť mu ni
kdy neporozumí. Byl rozrušen, byl zdrcen. Ot
cova chyba Ipí i na jeho jméně a přece tolik,
tolik štěstí a radosti měl z blížící se nápravy
otcovy.

Běží do sekretariátu JOC, vstupuje do kan
celáře „Služby nemocných" a .... pláče.

Poznal, že jeho obavy byly liché. V sekreta
nátě slyšel jen slova povzbuzení a posily a u
jištění, že tato těžká zkouška může býti pro
jeho otce největším dobrem. Tolik v duchu sí to
přál, ale obával se, aby opak nebyl pravdou.
I v ústavu sv. Alžběty se novinu tu přece jen
dověděli, ale nikterak tím Karel neutrpěl. Kar
lova šlechetnost však přece jen, zdálo se, brání
mu ve styku s lidmi, poněvadž viděl, neboa
lespoň zdálo se mu, že vidí, nevyslovenou otáz
ku v jejich zraku.

Musel však spatřit svého otce. Přes trapnost
tohoto jednání vítězila v něm synovská povin
nost a jocistická láska k bližnímu. A tak při
každé volné chvíli spěchal shlédnouti svého
dobrého tatínka.

V této době neznal pro sebe smilování. Vy
vinul největší horlivost v konání svých povin
ností, snažil se být ještě více přesnější, nikomu
nevykládal svoji tíseň a v neděli nevycházel.
Dával raději přednost službě a když naléhali,
že jest třeba, aby se rozptýlil, šel někdy do bio
grafu. A jeho nemoc se horšila. Zatčení otcovo
bylo těžkou ranou pro nemocného vrátného.
Karel odečítával dny uvěznění otcova a přál si
jen jedno, aby vydržel se svým zdravím až do
propuštění otce z vězení.
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15.

Je pondělí 11. února 1935. Každoroční du
chovní cvičení zaměstnanců ústavu sv. Alžběty
začínají. Otec kapucín vystupuje na kazatelnu
a promlouvá o povinnostech stavu. Karel po
slouchá procítěné kázání, tolik prolnuté láskou
k Lomu, jenž všem tvorům dává žít, jenž o vše
chny se stará, a který žádá ponás, abychom ten
úkol, k němuž nás zde na zemi postavil, plnili
svědomitě a pečlivě. Karel naslouchá a při tomtuší...

Úterý i středa jest pokračováním a rozvádě
ním první přednášky a duchovní cvičení ve čtvr
tek končí. Únava zmáhá Karla stále víc, ale pře
ce štěstí z duchovních cvičení vkládá mu zase
žert do úst a kreslí veselý úsměv na rtech. Jeho
hovor je častěji, nežli dříve, přerušován kašlem.
Radí mu, aby zavčas ulehl, že je to jen chřipka.
Brání se, ale přece je nucen tak učinit. Horečka
stoupá na 399 C. V krku ho bolí. Noc má ne
klidnou a v pátek se mu přitěžuje. Přesto však
chápe se tužky a píše. A v tom krátkém psa
níčku věří v dobrý lék, který dostal a přesvěd
čuje se, že bude rychle s pomocí nebeské Matky
na nohou. Jeho utrpení v pátek a v sobotu jest
stále větší, ale nic nesvědčí o osudném skonu.

V neděli odpoledne se tep zpomaluje, dech
se stává nepravidelným a teplota stoupá na
40.59 C. Známé rysy v tváři se ztrácejí a nezbý
vá, než nazítří ráno povolati k loži členku „Služ
by nemocných" Štěstí Karlovo bylo veliké. Ne
známá členka byla dojata, když viděla uhasína
jící život mladého hocha a když slyšela dojem
ná slova: „Dávám svůj život pro JOC, pro
„Službu nemocných" .... jsem šťasten."

Bylo patrno, že nastává v jeho životě posled
ní den, že nadchází poslední chvíle, kdy orga
nismus očhabuje a kdy duše jest na odchodu
z tělesné schránky. Karel se rozdal úplně. Vi
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děli jsme z malých příkladů jeho horlivost a lás
ku. Ztravovala ho pomalu, ale jistě. Oči vpadlé,
téměř uhaslé, pleť namodralá, prsa prudce se
zvedající, ústa otevřená, propouštějící slabé
chroptění.

Vzor trpícího. Vzor Kristu oddaného. Vzor
milosrdnéhoa tolik zkoušeného. Všichni, kdož
ho znali, přicházejí k jeho loži a nevěří svým
zrakům. Lisknou mu ruku, dokazují mu své
přátelství posledním dobrým slovem, vyjadřují
zármutek nad tím, že ho vidí tak nemocného.
Ba, oni pláčí. Někteří i hlasitě vzlykají. Lékaři
v přestávkách operací spěchají k jeho loži a
dobré sestry střídají se tak, aby všechny mohly
navštívit nemocného. Ošetřovatelky vážné a
dojaté, nemocní v nemocničním obleku, sluho
vé, opouštějí svoji práci, nikdo nezadržuje
vzlykot a každý ví, že umírá dobrý, všem
tolik drahý jinoch, jemuž náboženství nebylo
jen prázdnou frází, nýbrž celým bohatým a mi
lostiplným životem. Ba topič od ústředníhoto
pení s černou tváří a s černýma rukamastojí zde
se skloněnou hlavou a proud slzí zkrápí mu skrá
ně. A Karel opakoval, raduje se z příchozích:
„Neplačte nade mnou, vždyť umírám šťasten."
Promlouvá s přítomnými lékaři, sestrami 1 slu
hou, jest při jasném vědomí a ke každému do
vede říci ještě několik slov: „Drahý doktore,
prosím, poděkujte pěkně milostivé paní, byla
vždy ke mně tak dobrá." „Plať správně pří
spěvky, Teodore, protebe je to maličkost a kdy
by všichni jocisté platili pravidelně, dělali by se
zázraky." „Jsem rád, pane doktore, že se vaší
dcerušce vede lépe." A když mu radili, aby měl
hodně odvahy, ujišťoval, že jí má opravdu
mnoho.

Přítel Karlův, zaměstnaný u jednoho pohřeb
ního ústavu, přišel se rovněž otázati na zdraví
Karlovo. Umírající Karel však ho vítá 1 v této
blížící se již poslední chvíli žertem: „Á, ty si
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jdeš pro míru?" A návštěvník dává se do use
davého nářku a pláče. Karel se dívá odvážně
smrti tváři v tvář. Myslí na vše. Kněží se stří
dají u jeho lože, dodávají mu duchovní útěchy,
sestry se modlí růženec a Karel s nimi.

Nastává jeho poslední den. Časně zrána volá
nočního vrátného a diktuje mu dopis pro otce.
Ujišťuje ho, že nikdy, jako správný jocista, na
něho nezapomene a prosí ho, aby 1 on nezapo
mněl na JOC. Sestry se střídají v návštěvách
a Karel každé zvláště děkuje. Na otázky, zda
trpí, odpovídá pohledem k nebi a nepatrným
přisvědčením hlavou, dávaje tak na srozumě
nou, že jeho bolesti jsou nesmírné. Nejraději
mluví o svém otci a trpí tím, že ho snad už ani
neuvidí. Avšak byly podniknuty všechny kro
ky, aby přece toto vroucí přání Karlovo se
splnilo. Zatím však Karel myslí ještě na svého
zástupce. A táže se sestry představené, zda by
malý Jan Rutten mohl ho v ústavě sv. Alžběty
ve funkci vrátného nahraditi. „Byl bych tak
spokojen", doprovází tuto svoji prosbu a ta
dobrá sestra, která sledovala Karlův smrtelný
zápas, ujišťuje ho, že udělá všechno, aby spo
kojen byl.

Ctihodné sestry chtějí prokázati Karlovi ještě
jednu velkou radost. Telefon volá Jeho Milost
nejdůstojnějšího pana kanovníka Cardyna. „By
lo by nutno conejrychleji přijíti do ústavu sv.
Alžběty. Umírá Karel Bouchard, zdejší vrátný.
Je velice hodný, pane kanovníku, již tolik trpěl.
Je to upřímný jocista. Neodmítněte mu útěchu
a přijďte mu požehnati a řící několik slov." Ka
rel je velmi rád, když mu sdělili tuto novinku.
A za nějakou chvíli vchází pan kanovník, pro
vázen ctihodnou sestrou představenou a blíží
se k umírajícímu. Podává mu ruku a praví:
„Drahý příteli, jak vám děkuji." Karel: „Ne
děkujte mně, já vám musím poděkovati." Pan
kanovník k sestrám: „Vidite, tito zde", ukazuje
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při tom na Karla, „docilují, že JOC má úspěch.
To jsou ti, kteří mají nesmírné zásluhy u dobré
ho Boha. A když mluvím k mladým dělníkům
a rodičům dělníků, k posluchačstvu tisíce nebo
dvoutisíců osob a o takovýchto podrobně vy“
právím, posluchači jsou dojati k slzám, když
se jim o hrdinechtoho druhu vykládá." Ke Kar
loví: „Děkuji vám, můj drahý příteli, děkuji."
A Karel s napětím posledních svých sil praví:
„Pane kanovníku, svůj život... dávám pro
JOC... pro všechny přátele v práci... pro
všechny ty, kteří kráčí do leva... jsem smu
ten.., že nemám, než svůj život k darování..,
kdybych měl více, dal bych více... byl jsem
jocista svým způsobem... pane kanovníku...
Byl jsem v socialistickém sanatoriu... kde se
vysmívali z náboženství... křičeli všichni...
jako na trhu... za mše... Dával jsem pohlav
ky pracoval jsem... pro jocismus.., jak
jsem mohl." Těchto několik slov pronáší ubohý
nemocný těžce a dokonce jednou přerušen chrle
ním krve. Je napomínán, aby se neunavoval, ale
Karel musí říci tomuto otci dělníků francouz
ských, že ani jehoživot, jednohoz těch posled
ních dělníků, nebyl zbytečný, že i on chápal
myšlenku soustředění francouzských a belgic
kých dělníků v JOC. Nejdůstojnější pan ka
novník ho ujišťuje o tom, že všechno, všechno
o něm ví a že zítra bude sloužiti za něho mši sv.
Jsou 2 hodiny. Jeho Milost nejdůstojnější pan
kanovník Cardyn dojat žehná nemocnému a
odchází.

14.

Karel těžce oddychuje a zdá se, že spí. Ale
ne, on myslí na svého otce. Prosí ošetřovatelku,
aby tatínka neopouštěla. Má obavy, že až vyjde
z vězení, nebude míti peněz. A ošetřovatelka od
povídá, že dá otci úspory Karlovy a za dva mě
síce plat, na který má Karel nárok. Karel 1 této
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poslední starosti zbaven, děkuje spíše očima než
ústy. Ale ještě jedna velká starost. „Kdo zaplatí
rakev a pohřební vůz?" Ujišťují ho však, že je
zde pokladna „Služby nemocných". Řeč Kar
lova jest přerývaná záchvaty kašle a chrlení kr
ve se opakuje stále častěji. Pokrývka je poskvr
něna a Karel kývá prstem na sestru a smutnějí
ukazuje velkou skvrnu, která začervenala čisté
prostěradlo. Sestra ho ujišťuje, že to nic není, a
žádá ho, aby zavřel oči a trochu si odpočinul.
Ale Karel ví, že ty oči budou tak dlouho zavře
ny a proto se dívá, vnímá jimi život ne lačně,
hladově a závistivě, nýbrž vnímá život proto, že
v něm žijí přátelé, že v něm žije tolik dobrých
a upřímných duší, které jemu prokazují milo“
srdenství. Karel si uvědomuje, že to je právě ono
velké bratrství lásky, v němž se vzájemně po
znávají lidé ve víře Kristově a poutoprvní křes
fanské soudružnosti proniká jím i nyní na od
chodu z tohotosvěta. Život zde je průchod, sen,
slouží jen k tomu, aby smrt byla dobrá. A Karel
je šťasten. Šťasten proto, že umírá očištěn živo
tem, dík té statečné organisaci jocistů. „Až
umru... vložítemi... moučepkujocistickou...
s odznakem... a krásnou... jocistickou koši
li..., kterou jste mi darovala?"

Karel se zdál odpočívati a otvíral oči jen s ná
mahou. Světnice se plní a všichni se modlí krás
né a utěšující modlitby umírajících, přerušované
zbožnými vzdechy těžce dýchajícího Karla. „Je
žíši, Maria, Josefe, dávám vám své srdce, mysl
a život. Můj milosrdný Ježíši! Sladké srdce
Marie, buď mým útočištěm! Milostivý Ježíši,
dej mi věčný odpočinek!" A několik minut před
smrtí šeptá poslední slova: „Neuvidím....
sjezd... jocistů... ale... budu... jej sle
dovati... s výšin... nebeských"

Tak jsme nalezli Karla hned v první úvodní
kapitole. Celý život přehlédl v těch několika
málo minutách. Je 5 minut před 3. hod. P. War
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notte blíží se k loži: „Karle, ještě jedna návště
va, uhádnete? Budete jistě spokojen, Karle, je
to Váš otec." Vstupuje. S vynaložením posled
ního úsilí zvedá víčka a oči praví: „Bude příliš
pozdě." Vkládají mu dorukou svěcenou svíci.
Pokoj se plní a modlitby se množí. Modlí se na
kolenou všichni a pohnutí je nesmírné.

Běží před otcem..... je mrtev? Ne, ale nad
chází čas. Ubohý otec vstupuje, všichni přítom
ní vzlykají. Bledost p. Boucharda je nesmírná.
„Karle — můj velký... je to tatínek... pohleď
na mne, můj milý, to jsem já, tvůj otec!"

Duše slyšela, ale oči už neměly schopnosti
se otevřít. Zdálo se, že Karel čekal na tato slova,
aby vstoupil v pokoj Páně.

Dodýchal.
Byly 3 hodiny 18. února 1955.
Sestra představená bere růženec s rukou tohoto

svatého jocisty a podává jej jeho otci se slovy:
„Zde přijměte nejkrásnější vzpomínku, jakou
vám možno dáti. Modlil se tak... a víte za ko
ho. Opatrujte jej a bude-li vás něco trápit, sáh
něte po něm a řekněte: „Karle, pomoz mi!' A
on vás určitě vyslyší."

Andělé vzali duši Karlovu do ráje; při jejím
příchodu shromáždění mučedníci čekali a uví
tali ji a předvedli ji do svatého města Jerusalé
ma. Sbor andělů zpíval hymny a pěl chvály
Hospodinu.

15.

Život dohasl a tím skončil i náš úkol, aby
chom vás s tímto životem seznámili. Vděční jo
cisté vystrojili Karlovi krásný pohřeb. Dojetí
svíralo všechna srdce, nikdo se nebál odkrýti
svou bolest. Nezadržovali slz, neboť jediná my
šlenka, jediná bolest spojovala všechny přítom
né.
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Čeho měl tento mladý muž více než jiní?
Lásky.

Nadšený jocista Karel Bouchard není více
mezi přáteli. Svědectví o jeho životě a o jeho
práci v JOC bylo vydáno velmi, velmi mnoho.

Zrno umřelo, aby vydalo plody.
Život Karlův musí i v nás zanechati posilující

vzpomínku. Jeho nemoc a jeho smrt jsou pona
učením pro všechny, kdož se chtějí říditi velkým
příkladným dílem jocistů.

Jeho vzor a jeho krásný příklad pozvedáz pra
chu všedního života i nás.

A jestli komu, tedy především vám, nemocní,
je toto dílo určeno. Nemocným na těle i na du
chu. Poznáváte z těchto předchozích stránek, jak
mnoho ten veselý hoch trpěl na těle i v srdci.
A zatím navenek viděli jste tu nejkrásnější 0
zdobu — radost.

Byla to radost, která se rozvíjela v upřímný
a sdílný smích, radost, vyjadřující se v několika
veselých a žertovných výrazech. Byla to radost
trpělivá, radost milosrdná, radost přející a ra
dost pokorná. Jedině ten, kdo ho dobře znal,
poznal, že trpí. Podrýván, ničen zákeřnou tuber
kulosou, pracoval až do konce svých sil s o
pravdovým nadšením, aniž si komu postěžoval.

Jeho šlechetnost však spatřujeme, když dává
svůj život drahé JOC.

A věřím, že tak, jako zrno padá v zemi, zú
rodní ji a vydá plody, že tak 1 toto sémě pří
kladu Karlova bude klíčiti v jiných krásných
duších a že bude možnosklízeti bohatou žeň
bohumilých ctností.

Avšak 1 naše organisovaná mládež katolická
musí si vzíti příklad z jeho neohroženého vystu
pování, vždyť Karel byl apoštolem jocistů, kte
rý získával a pracoval svým životem pro JOC.
Tak 1 vy, mladí přátelé, musíte, nikoliv slovy,
ale činy přesvědčovati každého, že Kristus na
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učil nás se modliti, že jeho učení naučilo nás se
Kristu oddávati. Oddanost tato jeví se v každé
práci a v každém povolání. Co mladých lidí po
dobných Karlovi je ukryto v zástupech nevěří
cích a jest Vaším úkolem, abyste tyto duše, hle
dající pravdu, duše čisté a neohrožené, dovedli
získat.

Národ volá po jednotě myslí a srdcí. Spojme
se všichni a utvořme apoštolát lásky k trpícím,
abychom na této křesťanské lásce vybudovali
onu jednotu naší vlasti tak žádoucí!

Karel Bouchard nám budiž vzorem!
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jichž nám dal tolik. Katolická akce — tato ustavičná
vidina jeho snů — nebylo nic jiného než aby všichni se
snažili o svatost a aby šířili svatost ve svém okolí. To,
co světci, i nekněží, uskutečňovali celým svým životem
z vnuknutí Božího, mají prováděti všichni křesťané, kteří
jsou k tomu nyní voláni zvlášť ještě i Církví. Následo
vání světců v jejich apoštolátě, tak doporučované pape
žem světců Piem XI., je jedna z nejkrásnějších příprav
na úspěšnou Katolickou akci, a proto také vydávání, ší
ření a čtení jejich životů.

MAME ZASE OTCE. — Dostali jsme jej v kardinálu
Evženu Pacellim. Ach, zase politický papež! Svět, který
zuří proti Kristu, by chtěl duchovního papeže. Je to
trochu divné, tyto tak svaté zájmy! Duchovního papeže?
Kdo poznal kardinála Pacelliho, toho zaníceného kněze,
jenž jako kardinál dovedl strhnouti žárem svých ohni
výchslov před Eucharistií celé masy lidstva, jenž vstupu
je jako kardinál do 3. řádu sv. Dominika, viděl, že to je
nejduchovnější kardinál. Ale jeho duchovnost je průboj
ná, která bude rozrážet vlny, útočící na loď Církve, již
povede. Dominikánská rodina je dvojnásob šťastná z tak
radostné volby, neboť nový papež Pius XII. je jejím
členem jako terciář, jenž je pod ochranou největších
světců řádu, sv. Tomáše a sv. Alberta Velikého, jejichž
jména dostal při své obláčce, když jej generál řádu
P. Gillet před několika lety přijal do 3. řádu.

ŽIVOTOPIS BALBÍNŮV též vyjde v naší sbírce. Je
již připravený. SV. ALBERT VELIKÝ sejiž píše. Vyjde
ještě před prázdninami.

LITERATURA.
FISCHER HERMANN: Mutter Maria Michaele Adol

fine Tónnies. Missionsdruckerei Steyl, Post Kaldenkir
chen, Rheinland, str. 275. Ve všech věcech se obrazí ně
která dokonalost Boží, ale zvlášť jasně se rýsuje v čistých
duších, v nichž přebývá Pán sám. On je jejich vůdcem
i údělem. V životě matky Marie Michaeli prozařuje ta
jemné vedení Boží. Byla učitelkou, ale uslyšela hlas vo
lající k vnitřnímu, duchovnímu životu. V klášteře sester
Kongregace ustavičného klanění ve Steylu pod paprsky
Eucharistie vyrostla její touha po dokonalosti, stále rost
la její nadpřirozená láska i ostatní ctnosti. Jako kdysi
sv. Terezie založila i ona 9 nových klášterů ve vlasti
i v Americe. Stala se generální představenou, ale byla
spíše matkou, zahrnující svou něžnou láskou všechny
své dcery. Smrt pro ni neznačila zánik, ale počátek no
vého života.
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ZEMŘEL PAPEŽ SVĚTCŮ. — Nazývali jej papežem
politickým. Každý ovšem, kdo ví, oč se jedná, dovede si
vysvětliti, co to znamená. „Svět vás bude nenáviděti."
Tato Kristova věta je nejlepší odpovědí. Vím, že by
chtěli papeže duchovního v tom smyslu, aby se o nic
nestaral, aby dával na všechno požehnání, ke všemu při
kývl — i k tomu, jak mu odvádějí nejkrásnější z ovcí
z jeho stáda. Aby se zavřel a nic neviděl, aby do ničeho
nemluvil, protože pravda Kristova se tak nerada slyší,
není příjemná řeč o spravedlnosti Boží. Pius XI. byl
člověk hluboce duchovní. Papež svatých, který stavěl
tyto vítěze před oči všem. Věděl sám, jak je třeba vůdců
k slézání vysokých hor duchovního života. Chtěl obno
viti katolický život k rozkvětu právě příkladem světců,



POTTIER ALOYS: L
Paris, Editions Spes, str.
mřel v pověsti svatosti r.
Jeho život je bohatý na
počátku se u něho proje
přece Bůh ho volal k in
V padesáti letech po dolukázalještěvyššístupně p
kodušně, i když ho to stálo mnoho bojů, opovržení,
útrap a nesnází. Nechápali jeho zbožnost, podkládali
mu zlé úmysly. Byl obžalován. Poslušně všechno nesl.
Vroucí ctitel Matky Boží a Eucharistie. Snažil se pro
hloubiti u jiných duchovní život, proto založil exercič
ní dům. Všem chtěl býti vším: dovedl se snížiti k ma
lým a prostým zrovna jako vyhověl vysokým a vzděla
ným. Dosáhl opravdu velké lásky k Bohu.

TŘETÍ ŘADA LEVNÉ LIDOVÉ KNIŽNICE „Roz
mach dobré knihy" (3 svazky celkem za 6 K, nákl. „Vy
šehradu" v Praze) přináší hojnost velmi poutavé četby.
Přednějsou to dva původní romány: Karla Slezáka
„TICHÉ SRDCE" a A. Brněnské „HANA". První
román vypráví příběh o statečné ženě železničního před
nosty ve Slezsku za světové války a vzpomíná národních
zápasů Čechů-Slezanů na Opavsku. Knížka, kterou dnes
budeme čísti se slzou v oku při pomyšlení na osud
našich bratří pod Ostrou Hůrkou, pod Prašivou, pod
Hrabyní... Druhý román upoutá příjemným vyprávě
ním o učitelce, která získává Bohu své okolí, zvláště
rodinu, jejímž členem se posléze stane. Třetí román při
náší práci známé romanciérky Z. Kossakové:
„Z LASKY". Je to skvělé románové zpracování života
sv. Stanislava Kostky s autenticky zachyceným barvitým
koloritem doby. Autorka je u nás dobře známa svou
velkolepou křižáckou epopejí „O KRISTOVU KORU.
NU", vydanou rovněž „Vyšehradem".

Právě vyšla nová kníha v Edicí Krystal
Marie Štechová:

DUŠE A SVĚT
Cena 6 K.

3 K.
Měsíšník Vítězové. Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomouci.
Za redakci odpovídá Alois Svoboda, Valašské Meziříčí. — Tískne

Valašská tiskárna ve Valašském Meziříčí.
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VYSŠÍ NABOZENSKÝ KURS
V PRAZE II. v klášteře voršilck: 22. a 29. dubna.

Začátek v 7 hodin.

V BRNÉv sále tmělecko-průmyslového musea, Husova: 29. dubna. Začátek v 7 hodin.
V OLOMOUCI v sále COB, Sokolská ul.: 26. dubna.

Začátek o půl 5. hodině.
V PLZNI v sále dominik. kláštera: 28. dubna. Za

čátck v 7 hodin.
V MOR. OSTRAVÉv ústavě salesiánů: 19. a 26. dub

na. Začátek v 7 hodin.
V PŘEROVÉ v sále Městského domu: 22. dubna.

Začátek o půl 8. hodině.
VE ZLÍNÉ v sále Občanské záložny: 26. dubna. Za

čátek v 8 hodin.
o 0 o

E SNADNÉ při všech událostech hledati vinníka
v katolickécírkvi. Někdo se musí najíti, a tak to budc
tato církev, protože je to již tak vžité a tak snadné zasc
ji z něčeho obviniti. Na př. někdy se dovolávají křesťan
ského milosrdenství i ti, kdo křesťanstvím pohrdají, ale
ne že by si toho milosrdenství vážili, nýbrž protože se
jim to hodí jako dobrá výtka proti druhým, kteří jsou
povinni se jím říditi — jako by někdo nebyl povinen
tak všeobecným zákonem jako je láska k bližnímu. Jestli
že však při denních událostech naše víra stoupá nebo
klesá tak, jak mají někde duchovní osoby vliv nebo ne
jednají správně, je to velmi slabá víra, a můžemeříci, že
má dosti daleko od té viry, která se vyžaduje v evangeliu.
V posledním rozboru taková otáčivá víra není nic jiného
než něco zevního, co se mění podle doby a okolností.
Není to větší víra než těch, kteří věřili, jen aby se jim
vedlo dobře na zemi. Pravá víra není závislá ani na li
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SLOVO ÚVODEM.

Vkládáme do rukou českého čtenářeskromný
nástin života a díla Balbínova. I když výročí
jeho úmrtf vyvolalo několik pokusů o zhodno
cení významu Balbínova, nebude ani tato knížka
napsána zbytečně. Neboť při jejím napsání šlo
především o to, zapojiti působení Balbínovo do
správného vztahu mezi dvěma údobími českých
národních dějin. Jsou-li tyto stati především vě
novány poznání osobnosti tohoto vzácného čes
ského kněze, odpovídá to nejen účelu sbírky,
ale také potřebě podtrhnouti klady duchovního
a národního života po osudném přelomu bělo
horském. Byla to setba, kterou hrstka českých
kněží, řeholních i světských, rozsévala uvědo
mění národní do půdy zdeptané kopyty tolika
cizích i domácích vojsk, takže mnohé sémě padlo
tam, kde nikdy nevydalo kýžené úrody.

Leč ani nezdar, překážky, nenávist, ba snad
někdy i záchvěv beznaděje nedovedly odraditi
tyto křisiteleod vytčeného programu. Snadprávě
proto, že pevná víra v pomoc Boží a svatých pa
tronů byla jim mocnou podporou a namnoze je
dinou útěchou, snad právě tím se dostalo jejich
dilu konečně i úspěchu, byť ne okamžitého.

Tato tisíciletá víra v ochranu a pomoc svatýchi světic Božích naší krve byla před třemi sty lety
Balbínovi a jeho přátelům jedinou hvězdou, kte
rá je vedla tak, že nemohli zblouditi. Bude-li
dnes tato knížka aspoň pro několik věrných u
kazovatelem správného východiska v současné
době, potom vykonala své poslání.

V Praze v den bl. Anežky Přemyslovny 1939.
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I.

Život a působení.
MLADÍ.

Mezi starobylé rody města Hradce Králové
náleželi 1 Balbínové z Vorličné, z nichž během
XVI. a XVII. věku vyšla řada mužů vzdělaných,
nábožných, kteří vlasti, národu a jazyku domá
címu zůstávali vždy věrni a o jejich dobré oprav
du pečliví. Nazývali se původně Škornicové a
teprve později přijali latinské příjmení Balbinus.
Nabyvše erbu a přídomku „z Vorličné", psávali
se buď Balbínové z Vorličné, nebo Škornicové
z Vorličné; někdy dokonce i Balbínové Škorni
cové z Vorličné. Dělili se na dvě větve: Praž
skou a Hradeckou.

Z této větve pochází i Lukáš Škornice z Vorlič
né (narozený r. 1585), který oženiv se r. 1606 se
Zuzanou, sirotkem po M. Jiřím Vodičkovi, měl
řadu synů a dcer, z nichž pouze nejmladší syn,
Bohuslav Ludvik, dočkal se vyššího věku. A jím
také odumřela nejen větev hradecká, nýbrž i vy
mřela celá rodina Balbínů Škorniců z Vorličné.

Rok, který bude vždy rokem výstrahy a bídy
v dějinách národa, byl i rokem narození Balbí
nova. Dějepisec Hradce Králové P. František
Švenda zaznamenává k roku 1621!): „Městu
Králové Hradci, ač rok tento pro veliké těžkosti
velmi žalostný, odtud však samotné paměti hod
ný, kterého onen učený a slavné paměti vlaste

1) Třetí (měděný) obraz historie král. Českého z Pa
měti města H. K. Rozdíl I., str. 52.
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nec Pater Bohuslav Ludvík (neb jak on potom
sám sebe nazýval) Aloysius Balbín Škornice
z Vorličné, z otce Lukáše a matky Zuzany, ro
dilé Vodičkové, toho roku, v tom městě (jak
sám častěji se honosí) se narodil." Narodil se
3. prosince 1621, tak že již ve 2 měsících stává
se sirotkem, neboť otec Lukášzemřel mu 5. ú
nora 1622, maje teprve 37 let věku. O výchovu
nejmladšího jeho syna pečovalapotom matka
s babičkouDorotou. Záhy však opouští s mat
kou rodné město a prožívá své dětství na Často
lovicích, kde tehdy vládl Otto z Oppersdorfu,
hejtman hradeckého kraje. Rodný jeho dům byl
prodán Tovaryšstvu, které na jeho místě (a na
místě domů sousedních) zbudovalo kostel P.
Marie a svoji kolej. V útlém dětství byl více
nemocen než zdráv a sám přičítá své uzdravení
pouti do Staré Boleslavě, kterou s ním jeho zbož
ná matka podnikla. Vděčen za zachování života
byl Balbín nejen ctitelem P. Marie, ale i oslavo
vatelem, zaslouživ se několika svými spisy

o rozšíření její úcty- Už jako sedmiletý chlapecnal, jaké to bídy přikvačily na rodnou zemi.
tál na Bílé věži hradecké a pod ním, kolem

městských hradeb, přehnaly se houfy vzbouře
ných sedláků z Opočenska, Smiřicka a Novo
městska. Před jeho očima odehrála se jedna tra

gedie národa s krvavým a smutným ončením,neboť sedláci byli rozprášení a krutěza vzbou
ření ztrestáni. Tato krvavá episoda, která ne
pochybně rodinu na čas zahnala do Hradce, byla
zase vystřídána klidnějším životem na venkov
ském sídle, kde matka a babička i otecký přítel
pečovali o prvé základy Bohuslavova vzdělání.

Sám doznává, že jako sedmiletý chlapec už mělněkolikrát přečtenu Hájkovu Kroniku.Ta byla
jistě příčinou, proč Balbín od svého útlého dět
ství přilnul nejen k českému národu a vlasti, ale
četba byla mu i prvým podnětem k jeho bu
doucím pracem historickým.
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STUDIA GYMNASIJNÍ.
Devitiletý poslán do Broumova na latinské

školy při klášteře benediktinském. Tam navazu
je prvé známosti, mezi něž patřil i potomní bis
kup hradecký a posléze 1 arcibiskup pražský
Matouš F. Sobek z Bilemberka. Příštího roku
však odchází do Jičína, jehož jesuitská kolej po
tom několikrát hostila Balbína ve svých zdech.
Dostal se do šlechtické koleje (nepochybně zá
sluhou svého kmotra vévody Albrechta z Vald
štejna) a tím do nového prostředí. Roku 1633
ocitá se však už v Praze, kde ztrávil dvě léta,
aby gymnasijní studia (poesii a rhetoriku) do
končil v Olomouci. A zde také rozhodnuto o ce
lé jeho budoucnosti. Praefectus spiritus se stal
v rozsáhlé koleji P. Mikuláš Leczycki, rodem
Polák, vlastně Litvan. Přichází do Olomouce (1.
prosince 1635) už jako zkušený, více než šede
sátiletý, s pověstí muže, k němuž uchylují se
o oc a radu i nejvyšší hodnostáři světští
1 duchovní. Setkání Balbínovos Leczyckim urči
lo Balbínovi celou jeho životní dráhu. Svatý a
učený kněz stal se Balbínovi skutečným duchov
ním otcem, který měl mocný vliv na svého mla
dičkého chráněnce. Ten v životopisu Leczyckého
líčí sám působení a vliv učeného kněze na sebe:
„Byl jsem tak šťasten, že jsem směl ctihodného
kněze navštěvovati, abych hodinku nebo aspoň
půl u něho pobyl. A nebeské věci to byly, kte
rými mne bavil, tak že jsem byl všechen blažený.
I měl jsem potěšení potrvati v nejdůvěrnějším
styku s ním kolik let, tak že se mi se vším svě
řoval, aby nic neostalo tajno toho, jenž se o vše
nesmírně zajímal.' Neličená přívětivost, zkuše
nosti životní a bystrozrak duchovního vůdce, to
vše přispělo k tomu, že Balbín byl přitahován
nejen k Leczyckému, ale také k Tovaryšstvu,
jak to sám přiznává. Zkušený vychovatel dovedl
rozpoznati ctnosti a schopnosti svých svěřenců,
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které potom přivedl do svého řádu. Radí proto
Balbínovi: „Jen se oddej studiím a celý se do
nich ponoř, jistě pak z tebe bude jesuital“ Ta
ková tedy byla cesta Balbínova do řádu: skrze
studium, a proto také jako učený muž proslavil
nejen sebe, ale i Tovaryšstvo.

VSTUP DO TOVARYSSTVA.
Začátkem září r. 1636 odvezl sám Leczycki

Balbína do Brna, aby tu ztrávil dvě léta novi
ctátu. I když tam nemohl pečovati o jeho prů

pravu během noviciátu, přece (jak patrno z Balínova životopisu Leczyckého) nespouští Balbí
na s očí. Dal mu jako rukověť svůj spis De
recte traducenda adolescencia (o správném pro
žití mládí) a přichází za ním 1do Olomouce, aby
osobně se přesvědčilo zdárné přípravě a průpravě
mileného žáka. Přítomností svou rozdmychoval
P. Leczycki v duši patnáctiletého jinocha horli
vost, vštěpuje mu do duše řadu hesel, která pev
ně zakotvila v duši Balbínově.A proto plným prá
vem možno tvrditi, že Balbín, odcházeje z Brna
do řádové koleje v Kladsku, pokročil již značně
v duchovním životě, maje takového vůdce.

Složiv 10. září 1638 sliby, byl přijat tehdejším
rektorem brněnské koleje P. M. Koukalemdo
Tovaryšstva. Provinciál řádový, P. Martin Stře
da, rozhodl, aby vykonal humanitní studie
v Kladsku, kde jej uvítal jeho otcovský přítel
P. Leczycki, který byl sem téhož roku přeložen
z Olomouce. V kostele P. Mane spatřil Balbín
nejen zázračnou sochu Matky Boží, ale před
hlavním oltářem i náhrobek Arnošta z Pardubic,
mariánského ctitele, který si přál odpočívati před
tváří milostné sochy. Tu vznikla myšlenka, na
psati život Arnoštův, což později také uskuteč
nil, aby vynesl z rumu zapomnění význam a zá
sluhy prvého arcibiskupa pražského.

Na podzim r. 1639 odchází Balbín do Prahy
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na studia filosofická. Toto tříletí pražských stu
dií bylo ukončeno získáním diplomu magistra.
Obsahem studia byla scholastická filosofie, ale
také vědy matematické (Balbín vzpomíná svého
učitele P. Th. Moreta), fysika, alenezanedbá
valo se ani studium řečíklasických. P. St. Vydra
o tomto úseku Balbínova studia praví: „Tehdy
v Praze pěstoval s nemenší pílí literaturu řeckou.
A proto, dí-li o sobě (Vensimilia pag. 261), že
z řeckých klasiků málo prospíval, mluví z něho
jenom veliká jeho skromnost. Dokládá sám, že
mu tyto vědomosti jsou milé a tak prospěšné
ke všem vědám, že by jich nevyměnil za žádný,
nevím jaký královský dar."!)

Nazveme to podivuhodnou náhodou, že Bal
bín zase se setkává v Praze se svým duchovním
rádcem P. Leczyckim, který působil při malo
stranské koleji u sv. Mikuláše? Balbín jej navště
vuje, pokud mu to studium a kolejní řád dovo

luje, aby mohl se s ním poradit duchovní podpory načerpati a tím uceliti pro budoucnost celý
svůj charakter. Víme-li, že 1 na smrtelné posteli
vzpomíná Balbín tohoto svého duchovního vůd
ce, potom rozumíme, co P. Leczycki znamenal
nejen pro Balbína, ale pro ty nespočetné řady
synů sv. Ignáce, kteří ve stínu Leczyckého zoce
lovali se pro své těžké a odpovědné poslání.
Roku 1641 rozloučil se s Balbínem, s Prahou,

ba vůbec s naší vlastí a odchází spočinouti v rodné zemi, kde také (v Rovně) r. 1652požehnaný
svůj život zakončil. P. Leczycki připravil Balbí
na velmi dobře na všechny ty strasti a útrapy,
které naň tolikrát potom v životě dolehly. Snad
tušil, jaké boje čekají Balbína a proto tak pečlivě
jej připravil, že i v těch nejtěžších okamžicích

ouhá vzpomínka na rady Leczyckého dodává
albínovi síly a také naučení, jak čeliti a pře

konati vše, co mu ztrpčovalo život.

1) Balbins Leben, str. 15.
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ZAČÁTKY PŮSOBENÍ
A tak vyzbrojen vědomostmi i upevněn v du

chovním životě, opouští Balbín r. 1642 s diplo
mem magistra Pražské učení, aby po krátkém
oddechu nabyté vědomosti zase sděloval těm,
kdož po něm zasedli do školních lavic. Láska
k slavné minulosti vlasti a přání seznámiti sesní
co nejdůkladněji, nezůstaly jistě tajny jeho před
staveným. Už jako student všímal si historic
kých památek a proto s radostí chopil se vítané
příležitosti doprovázeti po Čechách španělského
jesuitu Roderiga Armagu, dozorce škol v Če
chách. Tato pouť po Čechách jest prvním poku

sem shledávati památky české historie. VěhlasArmagův otevřel mu přístup ke knihovnám a
archivům a z této cesty přinesl si řadu výpisků,
jež potom upotřebil prosvé dílo. Sám vypravuje,
že na této cestě, pokud to bylo možno, navště
voval chrámy všech měst a vesnic nejen z po
božnosti, nýbrž také proto, aby v nich spatřil
a pro sebe popsal náhrobky, nápisy a jiné pa
mátky. S touto poměrně bohatou kořistí vrací se

očátkem školního roku do Prahy. Snad právě
bohatost a rozmanitost získaných pramenů při
spěla k tomu, že ani při své školské práci ne
zapomíná na svá vlastivědná studia.

Již prvý rok učitelské působnosti ukázal, že
Balbín se k tomuto úřadu hodí skutečně zna
menitě. Až budeme přehlížeti jeho činnost vy
chovatelskou, jíž věnoval třináct let svého života,

známe vychovatelské hodnoty Balbínovy důněji.

STUDIUM BOHOSLOVI.
V pětadvaceti letech byl povolán,aby studo

val bohosloví, které ukončil r. 1650. Studium
theologie bylo dovršením onoho studijního plá
nu, který podnes dovede vychovati nejen muže
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učené, ale i zbožné, na důkaz, že věda a víra
v harmonickém spojení nikterak si nepřekáží,
nýbrž se doplňují. O Balbínu jako bohoslovci
bylo by třeba promluviti podrobněji, neboť jinak
často se zdá nesrozumitelným leckterá událost
a rozhodnutí jeho života. Nejlépe snad se odráží
jeho názory v životopise P. Leczyckého, který
proň byl vzorem pro celý život. Nebof to, co
o něm píše, bylo i ideálem Balbínovým. Jakými
cestami bral se vlastní duchovní život, poznáme,
připomeneme-li rady, jež mu dával P. Leczycki:
„Doporučoval nám, abychom obohacovali mysl
a srdce ze sv. Tomáše Akvinského, poukázav
nám na Opusculum 53., v němž jedná se o do
konalostech Božích; neboť čím vznešenější, vzlet
nější má kdo pojem o Bohu, říkával, tím do
konaleji jako řeholník také vše koná, co se
k Bohu obnáší. Jeho uctivost a láska k Němu
stoupá; avšak zároveň jeho horlivost, a dle ní
rostou také zásluhy.“

Balbín bojoval r. 1648 v akademické legii, kte
rá pod P. Plachým hájila Karlův most proti
Švédům.!) V třetím roce bohosloví byl vysvěcen
a roku příštího (1650) o velikonocích na přání
Františka Libštejnského ještě s jedním spolu
bratrem konal misie na Rychnovském a Často
lovickém panství a jak Švenda zaznamenává
„přes 500 z bludu vyvedl a u víře utvrdil".?)

Na bohosloví seznámil se (r. 1649) s boho
slovcem druhého roku, Tomášem Pešinou, v němž
Balbín poznal nejen lásku k vlasti, ale i k její
historii. Zásobil jej ihned potřebnými knihami,

1) Švenda: měděný obraz, rozd. II., str. 137: Vlastenec
náš P. Bohuslav Balbín, jenž ještě magistr Tovaryšstva,
dosvědčuje: „Sami jsme viděli Prahu, okršlek pražský a
zdi městské krví, jak svých obyvatelů, tak nepřátelů,
hojně zkropenou. Nepřátelnejméně 4000 pobitých, mimo
raněných, jiní dvakráte tolik počítali. (Citováno z P.
Crugcerius: Sacri pulveres).

2) Svenda: měděný obraz, rozdíl II., str. 150.
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dává mu do rukou i Stránského „Respublica
Bohema" a všemožně se snaží získati Pešinu pro
pěstování vlasteneckého dějepisectví. A již zde
rozdělili si své úlohy vlastenecké i vědecké: svět
ský kněz Pešina, na konec generální vikář v Pra
ze, věnoval se studiu dějin moravských, řádový
kněz Balbín dějinám českým. Slíbil: si vzájem
nou podporu ve všem podnikání a slibu svému
zůstali až do smrti věrni.

MISIONAÁAREM.
Po krátké dvouměsíční činnosti na Hradecku

roku 1649 vrátil se Balbín do Prahy k do
končení studií a složení předepsaných zkoušek,
aby na podzim nastoupil jako učitel rhetoriky
v Českém Krumlově. Odtud posílán v sobotu
a v neděli do okolí, aby vypomáhal ve zpověd
nici a na kazatelně. Zaznamenáno jeho působení
v Kájově, Lhenicích a Prachaticích. Sám píše,
že byl mnoha lidmi vítán, takže bylo snadno
dokonati dílo u těch, kteří před tím tu ještě zbyli
neobráceni. Na podzim r. 1651 odchází do Klad
ska na t. zv. třetí zkušební rok a při tom pů
sobí jako misionář.

O katolické reformaci bylo napsáno tolik
hrůz a nesmyslných výmyslů, že kdyby jen ne
patrná část bylapravdiva, potom skutečně by
to bylo dílo násilí a ne milosti Boží. Snad to
byla poněkud i žárlivost, která způsobila, že
někdo pokusil se pomluvou nebo zveličením či
snad i výmyslem znevážiti mistonářskou činnost
Tovaryšstva. Jak na takové nedoložené tvrzení
se dívá Balbín, sám misionář Tovaryšstva, a co
o něm soudí, to snad nejlépe přesvědčí ty, kdož
jsou naklonění každé nepravdě věňiti. Roku
1657 kapucín Valerian Magni, který působil léta
v Čechách, vyjádřil se za přítomnosti Sv. Otce
o misiích jesuitských v Čechách tak nepříznivě,
že Balbín rozhodl se napsati o tom Tannerovi
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z Hradce dopis, v němž nejprve vypravuje, kte
rak v kongregaci de propaganda Fide P. Vale
rian de Magni řekl: Dejte mi vojsko, jako tomu
bylo v Čechách a celý svět vám na víru obrátím.
Žádá Tannera, aby dokázal nesprávnost tohoto
výroku, ježto dobrovolně se obraceli nejen ven
kované, ale i obyvatelé měst. Žádá, aby si při
pomněl zásluh kněžstva za třicetileté války a
po ní, dodávaje k tomu: „Já sám (aniž se tím
chlubím) vím, že před reformací na panství pana
Kolovrata v Rychnověa na jeho statcích a také na
statcích pana z Bubna (kde byla sekta kunvald
ská a zvláště pikardská) přes 600 mužů (a asi
400 žen) bylo mnou obráceno bez násilí. V kos
telích při kázání dávali mi otázky a vyslovovali
pochybnosti a konečně na obojím panství 1rych
novském i žamberském byli všichni obrácení.
Na posledním 1400 venkovanů, aniž jsem k to
mu použil jediného zlého slovíčka, bylo v koste
le obráceno."

Tak rozuměl mistonářskému poslání Balbín a
s ním početná řada jeho řádových spolubratří.
Ostatně kněží-vlastenci nebudou přidávat útrap
tomu ubohému lidu, který sužován poddanský
mi povinnostmi, ocitl se na pokraji zoufalství.
A když i cizí misionáři dovedli s nimi cítiti (viz
Considerationes P. des Hayes, Věstník K. Č.
Spol. 1893, 2. sešit) a dovolávají se pro ně práva
obecného 1 soukromého, jak by mohli zle a nási
lím s lidem zacházet ti, kdož ve svém srdci jej
milovali a toužili po spáse 1 po časném blahu
utlačovaného lidu selského?

O vlastní činnosti misionářské ve východních
Čechách se zmiňuje Balbín častokrát. Bylo
Zamberecko, které, majíc v sobě střed jednoty
bratří kunvaldských, dlouho zdálo se setrvávati
při starých bludech. V Jelení nikdo se nepama
toval, že by tam kdy byl spatřen katolický kněz.
V Klášterci vyptával se Balbín lidí nejstarších,
zda-li vědí, že před léty i tato osada byla kato

14



lická a kázání jim odkryl na doklad toho
hlavní oltář, doloživ, že při kostelebyl klášter.
Osada se vrátila do Církve. Také Zamberk pří

větivým a klidným poučováním dal se celý získati.
Rok 1652 zastihl jej na misiích na Náchod

sku, jak o tom vypravuje historie české provin
cie. Působil dále v Kostelci nad Orlicí a jinde;
slovem v celých východních Čechách. Zdá se,
že 1 roku příštího zajíždí z Kladska do východ
ních Čech na misie. V těch létech panovala
v Čechách neúroda, a lid, zejména na horách,
zakoušel velkou bídu. Ale i tito chudáci pečo
vali o Balbína, dělíce se s ním o to, čím sami se
živili: „Po celý ten čas“, píše (Miscell. I. str.
123), „1 také na svátky velikonoční obyvatelé
chudí a horalé tamní nejiné stravy mi poskyto
vali, aniž poskytovati mohli, než ryby."' A po
zději (str. 145) radostně zaznamenává, jak i děti
jej měly rády, a na doklad vypravuje příhodu,
která to nejlépe dosvědčuje: hoši často mu při
nášeli dárky, mezi nimi těžké pytlíky, plné vý
borných ořechů, vybraných z děr a skrýší vever
kám a syslům. Takové tedy bylo působení Bal
bínovo za jeho tříletého pobytu v Kladsku.

VYCHOVATELEM MLADEZE.
Na slavnost Nanebevzetí P. Marie, 15.

1654 před oltářem P. Marie kladské složil Bal
bín slavné sliby a na podzim poslán do Prahy,
aby v koleji klementinské vyučoval rhetonce.
V červnu roku následujícího nebezpečně one
mocněl, nakaziv se od umírajícího žáka nešto
vicemi. Léčil jej slavný lékař Marek (Marcus
Marci), který byldomácím lékařem koleje. „Od
té doby“, praví Vydra (Leben str. 20), „byli
oba po 12 let tak důvěrni, že dr. Marek jej obe

známil se všemi fajemstvy lékařskými, brávaljej s sebou, jak dlouho byli spolu v Praze, k ne
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mocným žákům v koleji, při čemž P. Balbín na
slouchal a pozor dával jak na nemocné, tak na
léky a jednání lékařovo s takovou dychtivosti,
že potom si přál kterýsi vysocepostavený pán,
aby Balbín své zápisky o tom uveřejnil." Sezná
mení s tímto znamenitým lékařem přineslo mu
nepřímý styk s Pavlem Stránským, českým emi
rantem a autorem spisu „Respublica Bohema“".
epochybně od Marka zvěděl Stránský o histo

rických badáních Balbínových, i o tom, jak si
Balbín váží jeho díla o českém státu. Z této
společné lásky vytryskly vzájemné pozdravy a
vzkazy, zprostředkované společným jejich příte
lem. I když je dělila různost náboženství i vzdá
lenost bydlišť, byla to láska k rodné zemi, která
mezi dvojí Čechií stavěla aspoň mosty, spoju
jící oba břehy.

Na podzim r. 1655 poslán do Brma, kde se
známil se s magistrem Václavem Kolovratem
Libštejnským. Jemu se stal Balbín tím, čím pro
něho býval Leczycki. Když potom r. 1659 ze
mřel v Římě, napsal jeho obšírný životopis sám
Balbín, který nazýval jej „českým Alojsem“.

V Brně Balbín začíná se pilněji obírati již
pracemi historickými, jak na svém mistě bude
podrobněji uvedeno. Po roce byl poslán na
svoje poslední učitelské působiště, do Jindři
chova Hradce, neboť rok v Brně byl už posled
ním jeho učitelování a volen pouze proto, aby
byl vzdálen koleje jindřichohradecké. Léta pů
sobení v Jindřichově Hradci znamenají vyvrcho
lení Balbínovy vychovatelské činnosti. Zde Bal
bínově péči (kromě vyučování v nejvyšší třídě)
svěřeno 1 47 skolastiků řádových, mezi nimiž
bylo i 11 Poláků, kteří pro švédské vojny opu
stili vlast a zde nalezli přístřeší a výchovu. Bal
bín přetížen pracemi ve škole 1 povinnostmisvé
ho úřadu (bylf studijním prefektem a ředitelem
kongregace manánské), nachází si vždy ještě
volnou chvíli, aby mohl pracovati v bohatém ar
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chivu jindřichohradeckém, ba zajíždí i do Tře
boně, dokonce až na Sv. Horu u Příbramě.
Ačkoliv byl zvyklý pracovat, přece konečně cítí
se prací přetížen a obrací se na generála řádu
s prosbou, aby bylo mu ulehčeno v jeho povin
nostech, neboť je neúměrně zatížen prací.) Po
ukaz, že byl neúměrně k druhým spolubratřím
zavalen povinnostmi by ukazoval, že v koleji a
snad 1 mezi jeho představenými (provinciálem
byl P. Lamparter) jevila se snaha (neupíráme,
že upřímně míněná), aby Balbín ve svých po
vinnostech našel takové zaneprázdnění, aby mu
nezbylo času a sil k jiné činnosti. Stěžuje st na
to 1 svému příteli Tannerovi.?)

V nich snad nalezneme i počátky oněch těžko
stí, jež na Balbína zanedlouho dolehly. „Od té do
by, kdy jsem vstoupil do tohoto Tovaryšstva“,
píše 11. I. 1659, „byl jsem vždy zavalen prací.
Velebnost vaše jistě ví, co to je učit rhetoricu,
jíž učím osm let, ve školách už učím 12 let a již,
jak jsi slyšel, nenávidí mne a nazývají mne le
nochem. Dvě a půl hodiny ráno, po obědě dvě
hodiny strávím se žáky. Kde je čas na bohosluž
by (sacrum), kde čtení breviáře, každodenní
themata, oprava řečí žáků a povinnosti v refek
táři atd.? Kolik pak asi mi zbude času? Když
si přidám denně čtvrthodinku, již mne mají za
lenocha. Tím se svěřuji příteli, abych si ulehčil
v bolesti."

Mezi žáky Balbínovými v Jindřichově Hradci
byli synové čelných rodů šlechtických a proto
pokládal za svoji povinnost probuditi v nich
lásku k nešťastně zkoušené vlasti. Zde narazil
na odpor těch, jimž tento pojem lásky k vlasti

1) Novaedomi Balbinus, professor rhaetoricae et nos
trorum repetentium scribit se oneri esse imparem. P. ge
nerál S. J. P. provinciálu 13. IV. 1658.

T) guam multis in provincia nostra tempus longum

U p in officiis suis inveniunt labores (Tannerovi 11.I.1659).
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byl čímsi docela neznámým. Ti v budoucnosti
měli míti přímou účast nejen na politických u
dálostech vlasti, ale na nich namnoze mělo zále
žeti, zda také český jazyk domůže se svého bý
valého postavení a významu. Proto pro ně sna
žil se nalézti takové výklady z domácích dějin,
jimiž by rozohnil v nich lásku k slavné minu
losti a tím i přání po získání té slávy, jakou před
nimi Balbín rozvinoval, kdykoliv hovořil o slav
ných jejich předcích. Tato dějepisná extempora,
v nichž jim ravoval o minulosti českého krá
lovství, nalezla pochopení v duších posluchačů.
Sám poznamenává: tu v jejich tvářích stkvěl se
obraz mladistvých myslí, ba odrážely se 1 dějiny
samy; zmínil-li se o vášních a žalostné vojně,
viděl ihned, kterak rostl jejich mladický hněv,
kdežto zase při jiných událostech ukazovaly se
tu naděje, tu radost, tu strach, tu nadšení atd.,
vůbec měl jejich duše ve svých rukou, jako
mistr struny na harfé.

REBEL.
Jak ve své Obraně napsal, byl jeho věk napl

něn strachem z možnosti vypuknutí nového po
vstání, nové rebelie! Proto už pouhé podezření,
každý náznak, každé srdečněji pronesené slovo,
slovem pouhé zdání podněcování ke vzpouře
stačí, aby se vynaložilo vše k překažení pouhé
myšlenky na vzpouru. Když tedy Balbín svým
žákům rozprávěl ve svatém nadšení o české mi
nulosti, jak mohla jeho slova ujíti pozornosti
těch, jimž pouhý šelest stromů stačil, aby se třá
sli před nebezpečím rebelie? Proto ihned zakro
čeno u P. provinciála a psáno snad i do Říma.
Tam zejména bylo možno ukázati na nebezpečí,
neboť na takovou vzdálenost i věci nepatrné
mají snadno rozměry obrovské. Nebezpečí, které
hrozí řádovému školství, bude-li Tovaryšstvo
trpěti mezi svým učitelstvem takové domnělé



buřiče, za jakého Balbín byl nepochybně ozna
čen, bylo znamenitě vylíčeno. Jinak těžko dají
se vysvětliti slova P. generála: „Nesmírně mne
bolí, že vaše důstojnost ocitla se v takovém ne
bezpečném postavení, že se zdá tím ohrožena i
dobrá pověst řádu. Bůh ať vám to odpustí a od
vrať skvrnu hanebné pomluvy od Tovaryš
stva."!) Z Čech, ba i z Němec přicházejí do Ří
ma listy, plné podezřívání a křivých žalob, aby
Balbínovi byla znemožněna nejen činnost ve
škole, ale na konec i jeho činnost literární.

Balbin vycitil, co jeho „přátelům" leží na srd
ci: ne prospěch žáků, ani čest řádu. Proto píše
o sobě ve zprávě (datované v J. Hradci 8. ledna
1660), kterou byl jako radní (consultor) koleje
povinen zaslati P. generálovi tato velmi trpká,
ale při tom upřímná slova: „„Cose týče naší ko
leje jindřichohradecké, sdělují vaší paternitě, že
náš dp. rektor s pomocí Boží a pak svědomitou
bdělosti, jakož 1 otcovskou láskou ke svým svě
řencům drží vše v pořádku, takže je tu klid.
Ani navenek není, pokud vím, slyšeti o něja
kém pohoršení, jedině snad o mně samém a je
diném, který potřebuje hodně nápravy, ale pokoj
bude obnoven." Učiněn poslední pokus zachovati
Balbína řádovému školství; byl poslán do Brma.
Ale zde dostal list od řádového představeného,
který znamená konec učitelského úřadu Balbí
nova. Odráží se v něm vlastně politická situace
u nás, nebof P. generál, měl-li zachrániti řádu
jeho postavení v Čechách, ustoupil a obětoval
Balbína-učitele. Ba byla i chvíle, kdy hrozilo
Balbínovi dokonce propuštění z*řádu, jen aby
byl za každou cenu obnoven klid. A tak na jaře
r. 1661 opouští Balbín Brno a přichází do Jičí
na s posláním sepsati historii české provincie
řádové. Zde bylo mu čekati na rozhodnutí o
svém osudu.

1) P. generál do Brma (16. IV. 1661) Balbínovi.
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V NEMILOSTI.

A to je datováno v Římě, 17. srpna 1661. Bal
bín zbaven definitivně úřadu učitelského. „Za
to, co v. d. o sobě píše, i to, co jiní o vás říkají
a píší, ponechávám vás v řádě; ostatek vám sdělí
P. provinciál." Jaké to bylo rozhodnutí, patrno
z dopisu P. P. Olivy, zvoleného novým generál
ním vikářem řádovým, adresovaným do Prahy
viceprovinciálu P. M. Tamasffimu: P. Balbínovi

uložte spasitelné (ale soukromé) pokání a postarejte se o opatření, aby byl zbaven styků
s mládeží a všeliké jiné příležitosti, které by mo
hly mu uškoditi a nám býti k zneuctění.!) Pod
dojmem těchto událostí, roztrpčen na poměry,
Balbín prosil P. generála, aby jej raději přeložil
do Italie, třeba za zpovědníka v Loretě, kde řád
dosazoval zpovědníky. Jistě bylo prospěšné, že
této jeho prosbě nebylo vyhověno. Radí mu, aby
se v Jičíně snažil zapomenout: minulých udá
losti. „Ostatně moudře si počínáte, že své srdce
svěřujete do rukou blahoslavené Panny, Rodič
ky Boží. Tam naleznete svůj poklad. Svěřte se
jejím radám, nezapomínaje při tom ani na mne.“
Balbín byl jak známo velkým ctitelem P. Marie
a nalezl u ní posily, když se zdálo, že ode všech
jest opuštěn. Jistě často klečíval před obrazem
P. Marie, který podnes je uctíván v kostele sv.
Ignáce při řádové koleji.?) Zde hledal posily a
také posily našel. Jinak těžko byl by mohl sám
snésti ty útrapy, které tehdy jedna za druhou
naň doléhaly. Nepřátelé, kteří se už už těšili, že
Balbín bude dán do ciziny a tím znemožněna
jeho působnost i práce, byli zklamáni. Strach

l) „eumaue in integrum ita restituat, ut sit in loco re
moto a iuvenibus et alia occasione, guae illi detrimento
nobis dehonestamento esse possit“.

2) effugit imprimis diligentiam meam Giczinensis Divx
(apud guam haec scribo in Collegio nostrae Societatis
Giczinii). (Diva Montis Sancti pag. 30.)
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před tímto řádovým knězem nutí je vyhledávati
nové a nové záminky, kterými by Balbína úplně
znemožnili. V červenci 1662 má P. Oliva v ru
kou nové udání na Balbína. Tentokrát se to tý
kalo domnělých urážek býv. provinciála rakous
kého P. Jana Bucelina, obsažených v kritice jeho
díla (v knize Rukověť básnictví - Auxilia Počti
ces). A nyní stížnost stihá stížnost, vyšetřování
jedno za druhým. Za týden nová stížnost; týká
se Balbínových Epigrammat. Spis asi předložen
k řádové censuře, ale „přátelé“ o své újmě upo
zorňují na spis přímo generála řádu. Tenproto
nařizuje, aby při censuře „bylo skutečně vyne
cháno vše, co má se vynechat, opraveno, co opra
viti se má, aby to odpovídalo titulu knihy
(Včelí roj, Examen Melisseum)". A nejen to.
Podezřelé bylo i věnování — Ferdinandu V.
Slavatovi. Důvod pro zákrok nalezneme nejen
v dedikaci, ale i v odůvodnění generálově: aby
věnování buď bylo pozměněno,nebo hodně o
praveno. „Nebudiž dovoleno to, co by se zdálo

hlebenstvím vůči jedněm a urážkou druhých.
ejména pokud je zmínka o rodokmenech,o ne

návisti, o zlatém medu atd. V celém dile nesmí
býti verše, ba dokonce ani slůvka, jímž by se

vtipem znesvěcovaly posvátné věci, urážely nánosti a vkus." Nesnáze, vyvolávané vlivný
mi nepřáteli, působí, že P. Oliva uvažuje, zda
by nebylo lépe vůbec zabrániti vydávání Balbí
nových rukopisů, které „už jménem autorovým,
tak poskvrněným, i u osob mimo řád stojících,
k tomu pobádá.!) Proto přichází z Říma instruk
ce, aby se knihy Balbínovy netiskly; leda snad
že by se vymýtilo skutečně vše, co je buď neo
patrné nebo nešetrné (parum casta, parum ve
recunda sint)! Epigrammata Balbínova stále
ještě zneklidňují jisté osoby v Praze a dokonce

1) ,,...an expedit sub ita maculo apud alios etiam
externos odoris non casti nomine aliguid in lucem edi."
P. generál českému provinciálu 19. srpna 1662.
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tvrdí, že obsahují „nějaké nestoudnosti (invere
cundias)".

Ž celého tohoto štvaní proti Balbínovi jest
přece možno čerpati jakousi útěchu: žalobníci
obracejíce se na méně dobře informovaného P.
generála, naznačují mu, že blahovůle vůči Bal
bínovi konec konců uškodí řádu. Jinými slovy:
nenaleznuvše pochopení a podpory pro svoje
akce vůči Balbínoví doma, snaží se aspoň o jeho
očernění v Římě. Doklad, že Balbín nebyl tak
špatně zapsán, aby stačilo odstranění domá
cími silami a prostředky. Není proto prav
dou, že jméno Balbín má špatný zvuk. Další
události tento názor jen potvrzují. Proti činnosti
jeho nepřátel tvořila se jistě už tehdy skupina ne
méně mocných přátel. Kolem Balbina dochází
tak k prvému otevřenému sporu mezi přáteli a
nepřáteli národa, který v něm av jeho'přátelích
zase se hlásí o své právo na život. Balbín je he
slem strany vlastenecké. Ukázalo se, že je to
heslo mocné.

PROSKRIBOVÁN, ALE MŮŽE
PRACOVAT.

V říjnu (6.) 1663 P. generálvyslovuje názor,
že by bylo nejlépe „odstraniti P. Balbína do
Hlohovce nebo Zaháně, kde není znám.". Ne
byla to jistě původní myšlenka P. Olivy, ale
těch, kdož takto chtěli míti trvale Balbína z očí.
Místo do Slezska, odchází však Balbín do Kla
tov. Po druhé již z Jičína odchází, aby se tam
zase po letech vrátil. Když se tam vrací r. 1666,
má na Jičín ty nejkrásnější vzpomínky, ba do
konce píše, že „se nepamatuje, že by kde zažil
tak veselých dní", jako tam. A dodává žertov
ně: „Výtečná knihovna, jíž se těší duše, a bo
hatá nadace, při níž se má i tělo dobře."!) I když

1) P. Aloisu Hackenschmidtovi 26. září 1666.
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Jičín nebyl proň zátiším, bylo to jistě prostředí
v koleji, které mu dodávalo odvahy pro jeho
spravedlivý boj; protose tam tak rád vracel...

Již v Jičíně měl volnost skládati pramenypro
svá díla. Může zajíždět Čechách 1 Mo
ravě, ba dokonce až do Štýrského Hradce. Ani

byt v Klatovech nepřinesl mu v tom změny.
eznámiv se s kanovníky tepelskými, navázal

přátelské vztahy zejména s tamním profesorem
theologie Ant. Hackenschmidtem a opatem Raj
mundem Wilfertem. Zajímavý doklad, že po
mluvy a křivdy nemohly uškoditi dobré pověsti
Balbínově. Po roce, na podzim r. 1664, píše
Balbín do Teplé již z Krumlova: „Daří se mi
v Krumlově velmi dobře; mám zde mnoho přá
tel, dvě knihovny, starou s rukopisy a novou,
obě velmi vzácné a klid příznivý studiím." Od
tud zajíždí dokonce 1 do Prahy, aby řídil do
tištění své knihy. Navštívil Kutnou Horu, Hra
dec, zajel i do Jičína a do Staré Boleslavi. V čer
venci byl intronisován v Hradci Králové první
tamní biskup Matouš Ferdinand Sobek (Zou
bek) z Bilemberka, přítel Balbínův. V prosinci
přijel do Litoměřic, aby zde sbíral a vyhledával
prameny pro své edice. Zůstal tam až do pod
zimu r. 1666, aby zase dvě léta prožilv milém
mu Jičíně. Zde kromě prvého díla české pro
vincie řádové (1555—1559) pracoval na díle,
které zase vyvolalo odpor, boje a zápasy. Smut
ná ta historie pojí se k dilu „Epitome rerum
bohemicarum". Na jeho sepsání myslí již od r.
1661, těše se, že „„dojde odpuštění za mnohé
chyby a nedostatky, jichž se dopustil v předeš
lých dílech, vydáním histone Boleslavské".
Ó potížích, s jakými bylo mu zápasiti při sbí
rání pramenů, bude promluveno níže. Balbín
pracuje s nasazením všech svých sil. Odchází
na čas do Chomutova, ale i tam je vyhledáván
dotazy, které dokazují, že Balbín stává se již
jako historik osobou známou a váženou. Zdejší
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pobyt jest pro Balbína oddechem, načerpáním
sil, jichž bude třeba v bouři, která už už se
chystala propuknouti.

EPITOME PŘÍČINOU
PRONÁSLEDOVÁNÍ.

Chystané „Epitome rerum bohemicarum" do
staly konečně schválení a povolení k tisku roz
hodnutím generála řádu, datovaným v Římě 15.
června 1669, o čemž vydal tehdejší český pro
vinciál P. D. Krupský TI. J. rozhodnutí z 18.
července. Balbín přijel do Prahy, aby zde řídil
tisk knihy, který rychle postupoval. Tu dostal
rektor klementinské koleje, kterým byl někdejší
český provinciál, z Říma rozkaz, aby tisk dila
byl zastaven. Dopis, psaný 24. ledna 1671, pří
mo dovolává se denunciace, že prý jsou v Bal
bínově histori české místa, jež mohla těžce u
raziti císaře, takže musí vysloviti podiv, jak jen
mohla uniknouti pozornosti censorů. Za takové
ho stavu doporučuje, aby co nejbedlivěji a nej
pečlivěji všechny výtisky se zadržely, aby ani
jeden se nedostal na veřejnost a kdyby snad
přece už se tam dostal, aby zas byl vzat zpět.
Současně slovy velmi příkrým: psánov téže věci
1 novému provinciálu P. Š.Schůrerovi. Balbín

js podezříván, že tajně tam ona místa podvrhl.opustil-li se toho skutečně, budiž za tu smě
lost po zásluze potrestán. Stalo-li se však vinou
censorů, že ta místa přehlédli a tím pomohli
k jejich schválení, potom trest musí postihnouti
je. „Ježto pak se zdá, že Balbín je v podezření
a nenávisti u vlády pro svoji přílišnou lásku
k vlasti, najděte už nějakou záminku a odstraň
te jej z Prahy a usaďte jej někde, kde by se
stal neškodný.' Nejsme daleko pravdy, ozna
číme-li za původce této kampaně nejvyššího
purkrabího Bernarda Ign. z Martinic, na nějž
vzpomíná Balbín tak trpce ve své „Obraně“.
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On přišel nepochybně na to, že v knize se prý
popouzí proti Němcům a popírá dědičné právo
nástupnické v Habsburském rodě, tvrdě, že Če
chové mají právo volit: krále. Postavení řádo
vých představených bylo velmi těžké. Při bedli
vosti, s jakou prováděna dvojí censura, těžko
bylo najíti vnitřní důvod k zákazu knihy, ale
politické vlivy, vlastně zájem či zášť několika
jedinců v Praze, kázaly zachovati se co nejopa
trněji. Proto generál si přeje svěřiti revist knih
kněžím, kteří by měli zralý úsudek a znalí před.
mětu, jejž se dílo týká, 1národa, života 1mravů,

a kteří jsou na všechny strany nestranní.Jim máse dát dílo prozkoumati a jejich posudek, na
sobě vzájemně nezávislý, se má poslat do Říma,
kde se rozhodne o tom, co se má stát. P. gene
rál má v rukou již v lednu posudek tří censorů
a dobrozdání zní pro Balbína příznivě. Opa
trnost však káže odstraniti ze spisu každou
zmínku či pouhý náznak a potom má se dílo
předložiti nanovo, ale tajně, panu purkrabímu,
a ten rozhodne, lze-li knihu v této úpravě vy
dati. Svolí-li on, potom P. generál dovolí ji
tisknouti. Pan Martinic ovšem nesvolil, ačkoliv
bylo známo, jaké pobouření vyvolal tento jeho
krok. Schleinitz v dopise Pešinovi (8. ledna
1671) naráží na tyto nesnáze a utěšuje se nadějí,
že „Bůh odvěje z vlasti 1 tyto zhoubné bouře,
které nepřipouštějí světla k cizím skutkům a rá
dy by z Čech měly nějakou barbarskou poušť,
zbavujíce ji světla věků a učitelky života, histone".

KLATOVSKÝ EXIL.

Mezi tím dlí (1670—1673) Balbín v Klato
vech, aby byl stranou jednání. Rozšířil se boj,
který měl snad tu nejsmutnější stránku v tom,
že cizinec (knihovník Lambech) ve Vídni ujímá
se díla Balbínova proti jeho vlastním krajanům.
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Balbín ani v Klatovech nezahálí. Poznal, že nej
většími nepřáteli národa českého nejsou ani ci
zinci, ani vídeňský dvůr, nýbrž synové téže
matky Čechie. Tato bolest, která dolehla na
srdce upřímného vlastence, vtiskla mu do ruky

pero, a y napsalo obranu českého jazyka, naplněnou horoucí láskou k vlasti a národu.
Očekávaje konečné rozhodnutí o svých Epi

tome, vlastně však o celém svém životním díle,
píše v klatovském ústraní mohutný protest proti
všemu, co součastnost páchala na českém náro
du, jazyku, jeho kulturní minulosti i přítom
nosti. Zatím,co jeho přátelé snaží se získat
Balbínovi satisfakci, sedí on opodál zápasu v kla
tovské koleji; sleduje sice pozorně každý krok,
ale při tom píše dílo, které samo o sobě mu
zajistilo vděčnou památku v srdci národa. Tato
doba klatovského exilu byla tou nejlepší zkouš
kou. Ukázalo se, že na konec musí zvítězit
pravda, t. j. láska a poctivost, s jakou Balbín
tvořil všechna svá díla. Ví dobře, „kolik odva
hy musí míti ten, kdo se chce odvážiti něčeho
většího a kolik třeba odvahy, aby se k něčemu
dali pohnouti naši české provincie“. Ba dokonce
se mu jedné chvíle zdá, že „stojí za uváženou,
zda nebylo by lepší nepodnikati nic, než se vy
dati v šanc tolika útrapám a projevůmnevole".
Důvod k této skleslosti třebaŘledat v přesvěd

čení, že „už předem je to zápas nebo soud nerovný, mám-li sice rány přijímati, ale nesmím je
vraceti. Mlčky očekávám rozsudek, aniž bych
měl právo co do toho promluviti".

Panuje strach z jeho další činnosti. „Ježto P.
Balbín zdá se býti nakloněn psáti tím směrem,
který nebezpečně se blíží závisti (invidiae ob
noxia sint)",!) píše P. generál P. provinciálu,
„nechť mu zakáže vaše důstojnost všechno po

1) Řím 10. prosince 1674.
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dobné psaní".!) Balbín byl nepochybně zbaven
všech pomůcek, potřebných k vědecké práci. Leč
nadšení a také znalosti těžko bylo mu odejmou
ti. A pomocí nich píše Obranu. Do ní vtělil vše
chnu vroucnost své lásky k mateřskéřeči a k své
mu lidu, všechnu hrdost a statečnost svého ná
rodního vědomí, bystře prohlédavý soud i své
přesvědčení o mrzkosti křivd na českém národě
páchaných.

ZÁKROK PŘATEL U DVORA.
Balbín z Klatov již roku 1671 obrátil se o po

moc pro záchranu Epitome ku Kinskému a Lam
bergovi, svým přátelům, o jichž ochotě nepo
chyboval. Jan Maxmilian Lamberg byl nejvyš
ším hofmistrem, František Oldřich Kinský pre
sidentem nad appelacemi v Praze. Lamberg vy
mohl na císaři, že podezřívaná kniha svěřena
k posouzení správci dvorní knihovny ve Vídni
Petru Lambekovi, aby rozhodl, zda kniha může
býti vytisknuta. Lamberg, své doby známý his
torik, znal osobně Balbína a tak po všech prů
tazích se mu podařilo předložiti císaři posudek
(19. září 167/4) o Epitome, který vyzněl po
chvalně a odsuzoval při tom útoky, podnikané
proti autoru. V Římě měli zprávu o tomto po
sudku a přání císařovu, adresovaném představe
nému české provincie, dosti brzo, ale (jak pa

trno z listu P. penerála P. provinciálovi - 4. XII.1674) stále nebylo tu ještě odvahy tisk knihy
dovolit: „Historie P. Balbína byla sice ve Vídni
prohlížena mužem učeným, jehož si zvolil sám
císař, aby rukopis prozkoumal. Než nedá mi to
pokoje. Nelze mi spoléhat: na jednoho, byť u
čeného muže.“

1) „nebude nikoho, kdo by mne právem mohl viniti
z jakési náruživosti nešťastné, kterou představení řádů
řeholních nazývají přepjatýmvlastenčením". Obrana, str.
10 (vyd. Dostálovo).
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Zatím však Balbín byl poslán z Klatov do
Opavy (píše odtamtud 5. prosince 1674) jako
spirituál koleje a zpovědník. Jeda do Opavy,
věděl již o přání císařově od tehdejšího visitá
tora české provincie P. Avancia. Bylo tu ted
přání císařovo, ale ještě ne svolení řádovýc
představených. Proto prosí Balbín hraběte Kin
ského, aby když už se podařilo prosaditi svo
lení k vydání knihy, aby také on byl z exilu po
volán do vlasti, „aby mohl vydati knihu i z ji
ných příčin". V Opavě nalezl přátelské přijetí,
neboť „našel jsem tam hojně přátel,spolužáků
1 bývalých žáků". K útěše v exilu prosí,aby Kin
ský mu opatřil opis posudkuLambergova. K to
muto přání vrací se Balbínještě počátkem ledna
1675: „Prosím co nejsnažněji, abyste mi poslal
opis jeho posudku po tomto posluz Opavy,
který mi jej osobně doručí. Znovu jsem psal
hraběti (Lambergovi), který s P. Filipem (Můl
lerem, císařovým zpovědníkem) nepřestává mne
ujišťovati o vítězství. Řím přidrží se zatím ne

přátelské, mírněji řečeno nepříznivé informace,terou mu dal P. provinciál a P. generál je na
vahách; a tak stanovisko Říma je velkou pře
kážkou. Leč hlavní příčinou nerozhodnosti Ří
ma jest, jak se odtamtud píše,že čeští páni dali
své N (non); jest prý v té knizemnoho nenávisti
a předpojatosti. Dokonce vyslovili přání,aby se P.
Balbínovi zakázalo psaní tak nebezpečných věcí."

Za takového stavu věcí, kdy Martinic měl
na své straně českého provinciála, těžko bylo
dosíci řádového povolení k tisku. Postavení Bal
bínovo bylo skutečně bolestné. Ví on, vědí to
přátelé, že není to nic jiného, než mstivost nej
vyššího purkrabího. Ještě do Klatov mu to na
psal jeho spolubratr P. Jan Kořínek z Kutné
Hory: „Nevěřil bys, jak mne trápí Tvoje po
stavení a týrání purkrabího; chápu, že to svírá
srdce a mysle všech, má-li se slyšeti a rozhla
šovati to o Ivém dile, které jsi připravil k pro
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spěchu vlasti." Podobně píše zábrdovický opat
Olenius Pešinovi v dopise, kde srdečně lituje
Balbína, řka, že jej už dvacet tři léta zná a milu
je, dokládaje (v latinském dopise) česky: Ještě
se nenarodil ten, aby se mohl líbiti všem.

NÁVRAT DO PRAHY.
Příznivější poměry nastaly, když se provinci

álem stal P. MatějTanner, který na podzim r.
1676 oznámil do Říma, že na přání nového praž
ského arcibiskupa, (nastoleného 16.března 1676)
hrab. Valdštejna, se rozhodl dovoliti Balbínovi
návrat do Prahy. P. generál uznával sice roz
hodnutí provinctálovo, „avšak budiž držán v me
zích svých povinností". Na vánoce 1676 byl
tedy již Balbín v koleji klementinské. Nový pro
vinciál uvolnil 1 tisk Epitome(rozhodnutí praž
ské censury z 29. března 1677) a tak zbytek ru
kopisu poslándo tiskárny. Část vytištěná r.
1669 byla zachována. Zda a jak dalece byla tato
část pozměněna,jak tvrdí Menšík, dovolávaje se
výtek, které měl po ruce Lamberg, těžko bez
podrobného srovnání tvrditi. Zdá se však, že
určité změny provedeny byly. V létě celé dílo
už bylo hotovo, připsáno jsouc hraběti Lamber
govi, který se o jeho vydání znamenitě zaslou
žil. Dvorní archivář Lambek dostal prý výtisk
skvostně vázaný na důkaz vděčnosti.Za tento
dar Lambek srdečně poděkoval (dopisem z 5.
srpna), gratuluje spisovateli 1 celému království
Českému.

Průtahy spojené s vydáním díla přispěly k je
ho popularitě. Každ y přál si je viděti, čísti, nebo
aspoň do něho nahlédnouti. Roste počet přátel
doma i za hranicemi.

Vydáním Epitome se Balbínovi velmi uleh
čilo. Mohl přikročiti k vydávání díla, které mělo
býti vyvrcholením jeho celoživotní práce a ná
mahy. Ani nyní však nemá žíti v klidu.
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NOVÉ NESNÁAÁZE.

Kromě přípravy svých děl k tisku a doplňo
vání sebrané látky, neodepřel přání některých
českých šlechticů, aby se věnoval jejich synům.
A to bylo zase vhodnou záminkou k žalobám
— v Římě. Zase se tu vrací myšlenka odstra
niti Balbína z Prahy. Proti tomu však se ostře
stavěl zase arcibiskup Valdštejn. P. provinciál
měl vyhledati arcibiskupa a vysvětliti mu pod
zárukou tajemství, „jak jsme vzdáleni od jeho
podezření, jako bychom měli odstraniti P. Bal
bína z jiného důvodu než pro naši dobrou po
věst a obecné dobré. Zajisté přeje-li arcibiskup
naší bezúhonné pověsti a také prospěchu otce
(Balbína), jsem přesvědčen, že nebude na pře
kážku tak nutnému záměru".!) Objevuje se
zase myšlenka odchodu Balbínova z řádu. Ar
cibiskup nepochybně neuznal důvody mu před
nesené. I když tu byl tlak nepřátel, přece auto
rita arcibiskupova byla mocným štítem Balbíno
vým. Nezapomínejme však ani na Pešinu a jiné
vlivné vysoké církevní hodnostáře, kteří stáli
při Balbínovi pronásledovaném a tupeném, ač
koliv viny skutečné na něm nikdo nenalézal.
Proto 1 tentokrát generál řádu nakonec děkoval
provinciálovi, že arcibiskup se usmířil a že sám
P. Balbín se zbavil neklidu z odstranění z řá
du.?) Při tom se ptá na ty, kdož biskupa pod
pichovali.

SKLONEK ŽIVOTA.
Po této episodě, charakterisující poměry v Pra

ze, mohl zase Balbín v koleji klementinské se
klidněji věnovati přípravám 1 tisku svého život
ního díla, Miscellanea. V březnu přišlo z Říma
svolení k tisku, který velmi rychle pokračoval,

ň 31. 12. 1678: E,ponerál P. Matěji Tannerovi.2) 16. II. P. generál témuž.
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takže při pobytu Leopoldově v Praze mohl mu
Balbín věnovati (23. září 1679) již prvý svazek
Miscellanea. A nyní rok za rokem vychází kniha
za knihou, takže r. 1687 bylo vytištěno již sedm
knih prvé dekády.

Obdivujíce píli autorovu, nesmíme zapomínati,žepřitombyljižzdravínevalného.V dub
nu 1679 onemocněl zápalem pohrudnice a lé
kaři zakázali mu psát. Že to byla skutečně vážná
nemoc, ukazuje 1 zápis v katalogu roku 1680,
kdy je veden jako nemocný (curans valetudi
nem). Víme-li, že při tom stále se tiskly jeho
Rozmanitosti, zdá se, že Balbín byl pacientem
velmi málo poslušným.

V srpnu 1680 dolehla na Balbína bolestná rá
na. Zemřel jeho přítel,snad více než přítel, Io
máš Pešina z Čechorodu, nakaziv se morem,
který tehdy v Praze řádil. Předčasná smrt zma
řila mnoho jeho plánů, jimiž chtěl prospěti své
mu národu. Nejlépe snad ukáže se jeho láska
k vlasti (nelze-li zde obšírněji se o Pešinovi zmí
niti) v jeho posledním pořízení. Z něho pozná
me jeho hlubokou zbožnost, obětavost pro Cír
kev, horlení pro obnovu bývalého lesku svato
vítské katedrály. A všechny tyto zbožné snahy
(včetně uvedení Paulanů na Obořiště) jsou při
tom proniknuty uvědomělým vlastenectvím, kte
ré vždy je ochotno a skutečně pomáhá a přispí
vá tam, kdetoho káže prospěch a zájem českého
národa. Založil roční důchod 240 zlatých pro
dva oltářníky v metropolitním chrámu, jichž
služby vyznačil v kodicilu: Mají se modliti za
zachování národa českého a mají to být Čecho
vé národností i jazykem nebo Moravané rodem
i jazykem, nebo i Poláci, Chorvaté nebo Slováci.
Kdyby ani těch nebylo, tak Belgičané nebo Ita
lové.) Tedy prot nebezpečí poněmčení staví

1) Prae aliis autem volo, ut guadeant hoc meo bene
ficio Bohemi natione et lingua, vel Moravi, et si guando
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zbožný vlastenec tento odkaz, který ukazuje na
jeho lásku k vlastnímu národu. Nebyl tedy
sedmnáctý věk tak neuvědomělý nejen národně
(v užším smyslu), nýbrž i slovanská sounáleži
tost tu měla již své místo. Zajímavá jest jistě
1 zmínka o uherských Slovácich.

Roku 1683 ranila Balbína po pravé straně
mrtvice. Pravá ruka ochromla, ale hlava a jazyk
byly nedotčeny. Kratičké dopisy psával levou
rukou. Zatím se rozletěla i v cizině zpráva, že
Balbín je mrtev. Proto s tím větší radostí přijato
vyvrácení, ale neosvědčilo se tentokrát, že kdo
je pokládán za mrtva, že bude ještě dlouho živ.
I když se mu ulehčilo, nebyl již nikdy zdráv.

Nemoha sám psáti, diktuje písaři, kterého mu
opatřila na svůj náklad rodina Valdštejnů, a tak
napsal ještě několik svazků ,„„Miscellanea“. Leč
nakonec si stěžuje příteli, že 1 mluvení a dikto
vání jej namáhá. Censura, kterou knihy prochá
zely, ztrpčuje mu i poslední dny života zbyteč
nými skrupulemi. Nesměl na př. uvésti (v 2.
knize II. dekády), že Karel IV. nařídil o někte
rých hradech, že nesmějí býti pod trestem smrti
odcizeny koruně, neboť právě tehdy se některé
prodaly, jako příkladně Křivoklát hraběti Arnoš
tu z Valdštejna. Ještě podivnější bylo, že nesměl
uvésti o kaplíři ze Sulevic, že byl r. 1621 sťat,
neboť by se tím mohl cítit uražen známý obránce

Vídně proti Turkům a místopředseda vojenskérady...
Roku 1686 visel život Balbínův na nitce, a

tím se vysvětluje, proč Balbín nemohl (vedle
přípravy Miscellanea) pracovati na životopise P.
Mikuláše Leczyckého, jak to přislíbil řádovému
generálu. Miscellanea byla už pro tisk připrave
na, takže Balbín prováděl pouze korektury tiš

guc peregrinus daretur, guorum prae ceteris habenda
est cura hospitalis, Poloni, Croatae vel Slavo-Hungari.
Post hos Belgae et Itali. (Kapitulní archiv sub XC, 18.)
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těných archů. V září 1687 zase nemoc těžce do
lehla; byl raněn znovu mrtvicí na pravé straně,
že nemohl ani sebou pohnouti. Ani to mu však
nezabránilo splniti svůj slib o napsání Leczyc
kého životopisu. Zase diktujepísaři a proto prá
ce pokračovala velmi pomalu. Chřadl sice oči
vidně, ale poslední měsíce svého života si obla
žoval vzpomínkami na svého oteckého přítele,
který mu byl vzorem pro celý život. A jako on,
tak i jeho životopisec při všech svých bolestech

ještě se usmíval, přívětivě promlouval k přátelům, kteří přišli jej navštíviti, byl milý. Podobná
milá pohoda vane i z jeho listů, které diktoval
téměř až do posledního dechu. Iuší sice, že ži
vota je namále, ale přece využívá každého dne,
aby práce jeho pokročily. V říjnu (20.) sil ubý
vá vůčihledě. Sám to dává napsati: „Již již na
stává mi chvile, kdy stíny ohrožují obzor mého
života. I zraku mi ubývá, snad oslepnu. Levé
oko je celé zakaleno..." A byl to poslední jeho
dopis...

SMRTI.

Za měsíc již nebylo Balbína. Zemřel 29. listo
padu o 8. hodině večerní, obklopen jsa modlící
mi se spolubratry, v koleji svatoklimentské, ve
věku 67 let, v Tovaryšstvu 52, od slavných sli
bů 34 léta.!) Druhého dne po hodinkách u sv.
Salvatora byl pohřben. Pohřbu zúčastnili se ne
jen členové Tovaryšstva, ale množství jeho cti
telů ze všech společenských vrstev. Přítel jeho,
ředitel žitavského gymnasia K. Weis, když mu
P. B. Pable I. J. oznámil smrt Balbínovu, takto

1) V Diarium Ministri Colleg. Clementini (ad diem
29. Novembris 1688). Srovnej též Vydra, Leben B. A.
Balbín, str. 28. — Také is na Strahově (Hist. XIII.
465) zaznamenávál Die 29. Novembris1688 B. Balbinus,
aet. 67, soc. 52, a profess. 4. vot. 34, obiit placidissime
29. Novembris in Clementino.
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se vyslovil: „Tovaryšstvo ztratilo muže výmluv
ného, učeného, pilného, který nic sobě nepřed
sevzal, aby toho s pochvalou mnohých nedo
končil. Jeho svatá památka potrvá v mé paměti
navždy, a nedopustím, aby mi z mysli vypadla
zvláštní a laskavá jeho upřímnost. A prvý
jeho životopisec P. St. Vydra píše: „Jím ztratila
vlast muže na slovo vzatého, lid pak muže tiché
ho, jenž svým vlídným chováním u vysokých i
nízkých těšil se nesmírné oblibě.'" Právem možno
na něho vztáhnout: slova, napsaná v životopise
Leczyckého, že „jest uměním zbožně a svatě ze
mřiti, což zasluhuje býti nazváno největší mou
drostí života, na jehož konci teprve bývá pravá
příležitost ukázati své ctnosti“.

Ti, kdož sledovali život Balbínův v této zkrat
ce, přiznají, že plně se vyplnila na Balbínovi tato
slova. Ty zápasy, které by snad jinému ubíraly
sil, jsou mu posilou pro práci tím úsilovnější.

Mnohého snad překvapí, že právě tehdy, kdy
buď pronásledování či nemoc naň dolehly, že
právě tehdy nejpilněji pracuje, osnuje plány no
vých děl; slovem v práci hledá uklidnění a také
je nalézá. Sama práce by nemohla přinésti to u
spokojení, kdyby tu nebylo duše zbožné, která

ovede nalézti útěchu v modlitbě. Mohl-li pak
vše to překonati, co mu nepřátelé nastrojili, kdy
by tu nebylo pevné víry, že toto vše jsou věci
dočasné a že za každý útisk, za každé utrpení,
které obětovával své nejdražší Panně, dostane
se mu odměny na nebesích?

Leč ani zde nezůstaly neodměněny jeho ctno
sti a zásluhy. Má přátele mezi vysokou českou
šlechtou, mezi vysokým duchovenstvem, má

řátele mezi učenci doma 1 daleko za hranicemi.
i všichni, jakmile se kdo vrhl na Balbína, ihned

spontanně vystupují na jeho obranu. Dovedou
zatnteresovati t císaře Leopolda, aby věc Balbí
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nova dostala se na správnou cestu. A tehdy,
kdy pomlouvači nenalézají sluchu doma a žalují
u P. generála, tehdy podivným řízením Božím
stává se provinciálem Čech a přítel Balbínův
P. M. Tanner, bratr historika P. Jana, který
dovoluje návrat do Prahy. A když po druhé má
býti Balbín přímo vyhnán z Prahy, ba dokonce
jako prašiváovce vypuzen z Tovaryšstva, tehdy
na jeho obranu vystupuje nástupce jeho přítele
arcibiskupa Sobka (Zoubka) Jan Bedřich,hrabě
z Valdštejna. Dotkli jsme se svrchu jeho zásahu
ve prospěch Balbínův.

d útlého dětství až do sklonku života měl
Balbín vždy daleko více přátel než nepřátel.
I pro tyto dovedl vždy nalézti omluvy. Snad
jediný pan Martinic činí výjimku. Ale ani tu ne

ží v podstatě o osobní spory, jako o to, že tu
šlo o spory hlubší, kořenící v povaze doby, kdy
nebylo možno, aby ten, kdo mohl sloužiti vlasti,
se této službě vyhýbal. Našel-li pak se někdo,
kdo měl odvahu postaviti se do řad zjevných
nepřátel České země a jazyka, potom jistě ne
mohl počítatis přízní a láskou těch, kdož jako
poslední výspa obránců české kultury stáli tu
pevně a oddaně ve službách Čechie. Martinic
sám si vynutil pro sebe znamení Jidášovo, jak
to vlastní jeho matka o něm předpověděla. Snad
bylo také třeba, aby vedle andělské duše Balbí
novy bylo tu zosobněné zlo, aby vítězství prav
dy a dobra bylo tím patrnější.



ii.

Dílo.
Dílo Balbínovo cele koření v histori, neboť

Balbín tuší, že v historismu je záchrana pro ná
rod, který byl kdysi slavným, ale upadl, a
v tomto historismu tkví celý regenerační pro
blém národní. A tak dílo Balbína historika vy
růstá vědomě z přesvědčení, že historismem nut
no obroditi všechny duchovní skryté síly a zdro
je národního ducha. Zde tedy musime hledati
kořeny buditelského aktivismu.

I když rozdělíme celé literární dílo Balbínovo
do několika skupin, přece (až na nepatrné vý
jimky) celé děkuje za svůj vznik, či aspoň za
podnět historickému zájmu autorovu. K tomuto
historickému zájmu přistupují ovšem ještě jiné
podněty, plynoucí z povahy látky jím zpraco
vané. V podstatě však Balbín-historik v harmo
nickém souladu se svou kněžskou duší vytváří
základy národního obrození. Balbín, katolický
kněz, upřímný člen Tovaryšstva (víme, jak byl
zarmoucen, když hrozilo nebezpečí, že musí řád
opustit), má duši vrchovatě naplněnu láskou
k vlasti, kterou v něm obživuje a posiluje vědo
mí hrozícího nebezpečí, ohrožující samu exis
tenci národa i jeho jazyka. Trudné poměry vla
sti a národa v XVII. věku tuto jeho lásku pod
něcují, takže vzrůstá až ve vášeň, vášeň neju
šlechtilejšího obsahu i tendencí. Vlastenectví,
které jest u Balbína podněcovatelem a vzpruhou
všech jeho snah, všeho jeho díla, zvroucnělo,
neboťf na každém kroku musí srovnávati slav
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nou minulost a bolestnou přítomnost, když vidí,

že „vlast naše jako dům starý: když se naň dějeútok násilný, k úpadku se sklání a sní zároveň,
jakoby stará půda pod ním zmizela, také jazyk
starodávný znenáhla se ztrácí...

Proto Obrana právem se pokládá za klíč k je
ho historickým pracím. Dilo psané v rozkvětu
sil a při tom za tak smutných okolností, ukazuje
nám na dlani srdce Balbínovo, které sice kr
vácí z tolika ran, ale utěšuje se stále, že pro jeho
národ platí slova žalmu: non monar, sed vi
vam... To, co si vytkl jako úkol svého celo
životního vědeckého díla, shrnul v Obraně jako
program akce, reagující na všechny ty ústrky a
pohrdání zjevných 1 tajných nepřátel českého
národa. Jako při vědeckém studiu láska k vlasti
jej sílí, nedovolí mu ani okamžik odpočinout,
tak také láska, kterou vtělil do Obrany, hlasitě
volá nejen do vlastních řad, ale k celému tehdej
šímu světu, že národ takové slavné minulosti
(o níž hovoří ve svých vědeckých pracích) ne
může býti vyhlazen a vyškrtnut, když jiné, mé
ně slavné národy, mají přiznáno právo na exis
tenci. Pokusil se svým dílem dokázati lichost
všech úkladů domácích i cizích nepřátel. Sbírá
proto horlivě po celý svůj život prameny, na
jichž podkladě by bylo možno doložiti to, co
shrnul ve své Obraně na doklad velikosti a slá
vy rodného jazyka. Byl si vědom, že na zvlád
nutí tak ohromné látky nestačí ani časem ani si
lami. Přiznává to zcela upřímně ve svých Veri
similiích (p. 294 I. vyd.): „Vkus mění se jako
čas, zítra snad to zavrhovati budu, co dnes tvr
dím. Snadno dám se těmi přemluvit, kteří jsou
ducha bystřejšího, nežli jsem já. Přiznávám se,
že jsem spěchal, a proto mi budiž odpuštěno,
neboť maje zření ke krátkosti života lidského,
k časům pro naše studia málo příznivým, ke
svým předčasně zešedivělým vlasům, nabyl
jsem přesvědčení, že bude pro lidstvo lépe, zane
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chám-li surový a neúplný plod pilnosti, než kdy
bych tiše život skončil a jen tím lidstvu prospěl,
že jsem počet žijících rozmnožil. Již láska ke
krásným vědám, kterýmž jsem se od mládí vě
noval a pro které mnoho milovníků získati jsem
se snažil, může miza štít proti mým nepřátelům
sloužiti"

Nazveme-li proto celé Balbínovo dilo mohut
nou Apologií, nedopouštíme se omylu. Neboť
Balbín skoro na každém vhodném místě hájí
svůj národ a (v Bohemia Docta) číselně doka
zuje bohatost literatury české, „neboť jako vo
jíni se zbraní, tak učenci s knihami zacházejí, a
národ, který nemá knih, není a nebyl vzdělaným“
(III. 69). Byl si při tom velmi dobře vědom,že

jazyk český, který nazývá lingua nostra, patriaingua, patrius sermo, zahyne, nebude-li v náro
dě uvědomělosti. Tuto burcovati a posilovati

kládá za úkol svého poslání,„neboť jen málo
kdo z nás Čechů dovede vážiti si vlasti, jako by
chom tu byli cizinci a přivandrovalci" (Pešinovi
z Jindřichova Hradce 11. I. 1659).

Balbínův zájem historický úzce souvisí se zá
jmem vlasteneckým. Zajímá se o staré historické
památky především proto, že jsou mu přímými
prameny českých dějin. Teprve v druhé řadě
přichází tu zájem i o rukopisy a knihy nehisto
rického obsahu. Uvědomuje si jich cenu a vý
znam, poznává, že jsou to památky, výtvory a
svědci staré vzdělanosti, že ztráta jejich jest ztrá
tou nejcennějšího majetku národního.

Nesprávným byl by ovšem názor, jako by Bal
bín byl pouhým sběratelem historických listin
a památek a při tom 1 pověstí, ba dokonce vše

tijakých báchorek, pověr a strašidelných příhod.vytýkají mu nekritičnost, mezerovitost a po
vrchnost. [aci ovšem nemají zdání o výchově
jesuitských škol, kterou prošel Balbín a vlastně
pod jejím vlivem žil a tvořil. Neboť to byly
hlavně jesuitské školy s jejich disputacemi, kde



byl vypěstěn onen racionalismus, právem poklá
daný za význačný rys barokové národní kultury,
se zacílením k Absolutnu, a s ním související rhe
torismus v básnictví i homiletice. Jesuité Balbí
novy generace byli intelektuálové nejčistší ráže
a stáli v boji proti zatemnělosti a pověře ať roz
umové nebo mravní.

Balbín, jak už jsme se toho dotkli svrchu, je
veden při své práci ryzím historickým zájmem,
zvýšeným láskou vlastence k české minulosti 1
k jejím památkám a ušlechtilou touhou vědce,
poznati tuto minulost i její zbytky a zachrániti je
nebo aspoň zprávy o nich pro lepší budoucnost.
Sám udává (Verisimilia cap. IX.) pravidla pro
historická studia. „Histone žádá především jed
no pravidlo, totiž aby pravda mluvila a pravdě
se svým podáním co nejvíce přizpůsobila. Prototruchlí: struchlícímiaradujesesradujícími.
Čím lépe kdo to dovede, tím jest lepším histori
kem. Kéž by historie raději neměla učitele, pro
tože pravda sama si ostane věrnou. Neboť dnes
mnozí historikové jsou umělci ve lhaní a při tom
druhým dodávají odvahy, aby je následovali,
vynášejíce na př. statečnost těch, kdož k váleč
nému prachu ani nepřičichli. Leč nelze vše vy
kládati jako zlá vůle historiků, neboť jsou 1 jiné
věci na úkor pravdy. Jako peníze se opotřebují,
ba ztrácejí se v rukou lidských, tak děje se mezi
lidmi 1 s historickou pravdou o mnohých důle

šitých událostech."ato pravidla jsou programem, který si Bal

bín nejen vytýči — ale také důsledně vesvém díleplnil. Vytýká-li se mu z té či oné
strany „primitivní systém, diletantská metoda,
nekritičnost, povrchnost, mezerovitost, stranické
stanovisko protireformační", jsou to pojmyapli
kované spíše na přítomnost než na dobua pro
středí, z níž celé dílo Balbínovo vyrůstá. Balbín
byl průkopníkem, který ukazoval cesty, připra
voval půdu, takže pro každý jeho bezděčný o
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myl najde se výklad a odůvodnění. Představí
me-li si onu spoustu nezpracované látky, kterou
bylo třeba roztříditi a zařadit, kde namnoze ani
náš školený historik není s to kriticky posuzo
vati a tříditi, potom právem musíme odmítnouti
paušalisování výtek, nebo snad dokonce pode
zřívání, že by se Balbín případných omylů do
pouštěl vědomě.!) Až si budeme dále všímati
jednotlivých děl, ukáže se neoprávněnost a ne
opodstatněnost těchto — výtek.

Při rozmanitosti a členitosti Balbínova dila
možno je aspoň zhruba rozděliti na několik sku
pin, při čemž ovšem nelze určiti nějakých pev
ných hranic mezi nimi. Duch polyhistorismu
XVII. věku působí, že práce literárně historické
jsou v úzké spojitosti s jeho pracemi historic
ými, stejně jako monografie hagiografické či

životopisné nestojí osamoceny, ale pevně se za
pojují do programu Balbínova díla. I poslední
skupina jeho prací rázu spíše naukového (jako
Ouaesita-oratoria čiVerisimilia humaniorum dis
ciphnarum) pouze zdánlivě vybočuje z rámce
předem vytčeného. Pokud pak běží o samu O
branu, ukázali jsme již svrchu, že její místo mezi
historickými díly Balbínovými jest oprávněno a
jest také to nejčestnější. A tak i když tok Bal
ínova díla se někdy široce rozlévá, přece na

konec spěje k stejnému cíli: ad maiorem patriae
gloram!

DILA VENOVANA UCTĚ
P. MARIEV ČESKÝCH ZEMICH.

Ve snaze dokázati, že náboženská minulost
česká kořenila v katolické tradici, ukazuje Bal
bín ve třech knihách (věnovaných třem milost

1) Vizme jen na př. Vančurovy Dějiny Klatov, kde
marně sc sháníme po nějaké zprávě o pobytu Balbínově

v Klatovech, ale zato čteme tam o „podvodech a podvůdcích'' Balbínových zcela v duchu školyMasarykovy.
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ným obrazům P. Marie v Čechách, na Moravě a
Slezsku) starou tradici, která navazuje nazpět
od přítomna do daleké minulosti. Obnovení úcty
mariánské a její povznesení nebylo jen progra
mem řádu sv. Ignáce, nýbrž i programem onoho
hloučku inteligentní katolické Čechie. Neboť ob
novení a povznesení úcty svaté Panny má nás
rehabilitovati před katolickým světem a doká
zati mu, že tato úcta jest u nás spiata s počátky
křesťanství v naší vlasti. Balbín záměrně věnuje
každé korunní zemi jednu knihu o význačném
poutním místě marnánském. Za svého pobytu
v Kladsku (1653—4) píše Diva Wartensis (vy
dána i německy), na přání kapitulního děkana
v Brně Matěje Petráše píše (v Brmě 1655) Diva
Tursanensis (vydána v Olomouci 1658) a jaksi
vyvrcholením jest Diva Montis Sancti (vydána
1665, také česky a německy). Této poslední
knize předeslal 1 rozsáhlejší pojednání o kultu
P. Marie v českých zemích, opatřiv si k tomu
potřebné (a dosažitelné) prameny.

V kapitole , © lásce (affectus) českého ná
roda k P. Marii" (kn. I., kap. IX.) ukazuje, že
počátky křesťanství u nás jsou zároveň počátky
úcty P. Marie. I když se mýlí (užívaje Hájka),
že prvý kostel P. Marie byl v Týně a založen
Bořivojem I., manželem sv. Ludmily (od něho
založen asi kostel P. Marie na hradě pražském,
připisovaný Balbínem sv. Václavu), přecev pod
statě má pravdu, neboť prvý kostel na pražské

půdé byl zasvěcen P. Marii (onen na pražskémradě). Stejně není dalek pravdy, píše-li, že sv.
Cynl (1) posvětil chrám na Velehradě, zbudo
vaný k poctě Nanebevzetí P. Marie. A myšlen
ku šíření mariánského kultu velmi pěkně roz
víjí:!) od milostného obrázku ve St. Boleslavi
přechází k Dubravce, manželce Měška Polské

1) Bohemi cultum Marianum apud exteras gentes
promovent. (pag. 52.)
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ho, jíž připisuje zakotvení úcty P. Marie v Pol
ště (celeberrimum Gnesnae templum, Sacratis
simae Coelorum Imperatrici, Fundaret) a do
dává: „Česká ruka otevřela Polákům tuto ú
ctu." Na tom, že zakladatelka kláštera u sv.
Jiří bl. Mlada rozhodla se přijmouti řeholní jmé
no Marie, ukazuje, jaká to byla úcta P. Marie,
že kněžna a abatyše nezvolila si jiné řeholní jmé
no než Mane.

Sv. Vojtěchu připisuje rozšíření úcty P. Ma
rie v Uhrách, kde je „naučil nazývati P. Mari
nejen královnou, ale přímo „naše Paní“. My
šlenku tu rozvíjí dále, jak patrno z marginálních
poznámek: Čeští králové budují kláštery k poc
tě P. Mane 1 řády, které obzvláštní úctu věnují
P. Marii, těší se také zvláštní úctě 1 P. Marie,
útočiště Čechů. Z těchto několika náznakůje pa
trna tendence celé knihy. Dále ukazuje, jaké
lásce se těší P. Maria u Čechů i na jménech,
kterými ji vzývají a nazývají: Blahoslavená Pa
nenka Maria,Matička Boží...

Balbín dále obhajuje a chválí pouti na poutní
místa a přitom velmi pěkným a vtipným způso
bem odrážíposměšky se strany nekatolické.
Knihy II. až V. jsou potom věnovány popisu,
úctě a zázrakům na sv. Hoře na přímluvu Panny
Marnie. I zde dalo by se zachytit mnoho za
jímavého, leč v této knížce nelze se obšírněji
tím zabývati. Mnoho zajímavých pohledů do
duchovního života Balbínova 1 současné doby
je zachováno v oné knize a proto i české vydání
(P. Šteyerem) těšilo se takovému zájmu.

DILA ŽIVOTOPISNA.

V úzkém vztahu k předchozí skupině jsou
1 Balbínovy studie životopisné. Zejména život
arcibiskupa Armošta z Pardubic se doplňuje a
souvisí s historiísvatohorskou. K životopisu Ar
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noštovu řadí se i životopis duchovního otce Bal
bínova, P. Mikuláše Lezcyckého a sv. Jana Ne
pomuckého, kromě jiných, uveřejněných v Mis
cellaneích (Bohemia sancta).

Dilem Vita Arnesti Balbín vlastně zahajuje
svoji činnost literární, neboť již při pobytu v no
victátě (v Kladsku) vznikla v něm myšlenka
vynésti ze třistaletého zapomnění památku tak
vynikajícího muže české historie. I když dílo
vydává teprve roku 1664, přece jenom od prvé
ho pobytu v Kladsku připravuje se k sepsání
díla, které má býti panegyrikou nejen na prvého

pražského arcibiskupa, nýbrž 1 na slavnou dobuarolinskou a jejího představitele Karla IV.
„Neznám po sv. Vojtěchu nikoho z našich bý
valých arcipastýřů, jenž by ho byl dostihl, a vy
znati jest, že ač měla Církev česká přesvaté
muže na stolci svatovojtěšském, přece, tuším,
nikdo z nich nebyl tak bohat milostí Boží jako
náš Arnošt, jenž byl svému císaři Karlu IV.,
našemu Otci vlasti, nejen společníkem milým,
nýbrž v panování rádcem upřímným a osvíce
ným. Arnošt byl určen nejen pro purpur, nýbrž
byl vyhlédnut k důstojnosti nejvyšší, až papež
ské totiž." Proto se diví, že ani jeho současníci,
ba ani jeho přítel a ctitel Karel IV. se nepřičinil,
aby se Armoštovi dostalo zasloužené paměti.
Balbín připomíná svůj slib, učiněný na jeho
hrobě v Kladsku před deset lety, a opožděné
sepsání omlouvá sbíráním hojného materiálu.
Dilo je rozděleno na čtyři knihy, z nichž je nej
zajímavější kniha druhá, v níž se podává půso
bení Armoštovo na stolci sv. Vojtěcha a důvěr
ná jeho spolupráce s Karlem IV., na jehož dvo
ře zastával úřad „maximi ministri". Zde také
vypravuje Balbín obšírně, jak Arnošt ovlivňoval
působení Karlovo. Kapitola desátá obírá se vla
dařením Karlovým a o vlivu Armošta pozna
menává, že Armošt své rady udílel s plnou úctou
k důstojnosti královské a s jakousi přívětivostí,
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s největší ochotou a při tom při vši důvěře u
žíval té největší opatrnosti. Armošt při svých ra
dách si vytkl zásadu, že třeba především vy
zvednouti a v duši vladařově hluboce zakořeniti
kázeň a lásku Boží. Při promluvách, které konal
Arnošt pro krále i jeho syny, rád se vracel k ne
vyčerpatelným zásadám o křesťanskémpanová
ní, promlouvaje na téma: Reges bonos a Deo
defendi, malos poenis involvi Regna a Deo
dari et auferi; Reges adversis probari a jiné po
dobné. Při tom neustal zdůrazňovati, že „regibus
primam religionem esse oportere. Na případnou
výtku, že v životopise Arnoštově příliš mluví
o Karlovi, má připravenu odpověď: dílo obou
jest navzájem úzce spojeno; čím je Karel, tím
se stal přičiněnímArmoštovým. „Kdo by zde
vynechal Karla, vyňal by nejkrásnější a nejcen
nější drahokam z koruny Armoštovy, nebo ještě
lépe, sňal by samu korunu s jeho hlavy." Nelze
si ovšem mysliti, že by Karel jednal jen pod
vedením a na rady arcibiskupovy. Naopak va
roval jej, aby nezvykl jednati podle cizích rad,
ctzíma očima na věci se dívati, cizíma ušima na
slouchati, tvrdě, že to velmi prospívá k sprave
dlnosti a milostivosti (clementia) panovníkově.
Nabádal jej zabývati se státními záležitostmi a
tvrdil, že je povinnosti vladaře, aby mnoho věcí
sám udělal, vlastnoručně některé věci napsal,
měl svá tajemství, promlouval k shromážděným
knížatům a také důstojně řídil a ovládal sněm.

A Balbín rozvíjí zde obraz státnické činnosti
Karlovy ve stínu Arnoštově, zachovávaje však
při tom velmi pečlivě vlastní zásluhy a činy
Karlovy, jemuž oslavou arcibiskupovou nechtěl
ubrati, nýbrž spíše se slávou Arnoštovou vyvý
šití také slávu Karlovu.

Obírá se otázkou, zda Arnošt jest autorem
Manale, a nejprve snáší odpovědi na námitky
proti autorství, než sám se přidává k těm, kdož
Maniale Armoštovi připisují, ale opatrně pozna
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menává, že „čtenáři ponechává volnost rozhod
nutí" (str. 410).!)

Velmi pěkné jest také Balbínovo pojednání
o staročeském zpěvu chrámovém, o klášteru Na
Slovanech, o staročeských rorátech; a najdeme
tu ještě mnoho zajímavého, neboť Balbín tuto
dobu Karlova panování, dobu slávy České ze
mě, obzvlášť miloval, že je dokonce mu vytýká
no, jako by tu dobu na úkor jiných dějinných
údobí přecenil. Vžijeme-li se však do stavu naší
vlasti v sedmnáctém století, nebudeme to Balbí
novi tak zazlívat. Kde měl nalézti útěchy jeho
duch, zoufající si někdy nad situací své vlasti:
„Kdykoliv o tom přemýšlím, zdá se mi, že naše
hrstka, kteří tu zbýváme, exČechi, svými děje
pisnými pracemi (annalibus) píšeme epitaf staré
Čechie. Hanba! Až tak daleko to s námi do
spělo a to vlastním jednáním!"?)?

Již tento nástin Balbínova životopisu Arnošta
z Pardubic ukazuje nejen bohatý obsah, ale pří
mo také program celého spisu: oslavit oba vy
nikající muže a při tom oslaviti Českou zemi!

Na smrtelné posteli dopsaný život P. M. Le
czyckého zachycuje nejen život a působení to
hoto velikého kněze, nýbrž jest také zrcadlovým
obrazem kněžské duše Balbínovy. Jak známo,
setkal se s ním Balbín ve svých čtrnácti letech
a byl pod jeho duchovním vlivem až do smrti
Leczyckého. Znal proto jeho život jako málo

1) Dr. A. Lenz: Mariolgie (1887.) obsahuje autorství
Arnoštovo a uzavírá: „„kniha, kteráž byla za času Ferdi
nanda III. vytištěna pod názvem „Mariale Armesti",
jest skutečně spisem zbožného ctitele Mariánského, arci
iskupa Arnošta“ (str. 30).

©) Balbín Pešinovi 26. II. 1664: Pergat Patriaec recenti
et mutatae (populo, lingua, legibus, privilegiis) prodesse;
guoties hoc cogito, videtur mihi, guod nos pauculi, gui
supersumus, exČechi, veteribus, posteris Epitaphium ve
teri Bohemiac nostris Annalibus scribamus, Proh dolorl
huccine nos rediisse et guiem domesticis conciliis? Plura
scribere non audeo.
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kdo, a to od prvých let života až do jeho blažené
smrti. V jeho životopise (kniha I., kap. 17.) vy
pisuje Balbín svůj poměr k svému duchovnímu
otci. Do české provinciepřišel P. M. Leczycki
I. prosince 1635. „Roku 1636sám mne zavezl do
brněnského noviciátu; a od té doby neustal jsem
P. Mikuláše pozorovati, s ním si dopisovati,
o jeho se ucházeti, a pokud možno bylo, jej nav
štěvovati. Poznámku tuto činím také z té pří

činy aby bylo zřejmo, že cokoliv v Čecháchpůsobil, Jest mi plně známo a nic jsem nena
psal o něm, čeho bych sám byl neviděl, nesl šelod něho sama nebo od svědků očitých a h
věrných se nedověděl."

Čteme-li pak líčení duchovního života kněze
Leczyckého, neubráníme se přesvědčení, že život
jeho a život Balbínův jsou si ve své vnitřní ná
plní velmi podobny, ne-li namnoze totožny.
Ostatně najdeme tam řadu míst, kde to nikterak
nezastírá. Na příklad tam, kde líčí poslušnost
řádovou a dokláádá to příkladem P. Leczyckého:
„Podivno, jak mužem vynikajícím dokonalostí
duchovního života, vědomostmi, slavnými skut
ky, všeobecnou vážností a věkem Prozřetelnost

Boží zmítala,u ja Jejč častokrát těžkými rozkazypředstavených obtížila, ba až ztýrati dala“, není
to ohlas vlastního prožití Balbínova? Čtouce,
rozumíme proto i těmto slovům: „býval zase

tam, kde o něm téměř nikdo nevěděl, jako za
posledního pokládán, v životě společens émo povržen a nepovšimnut. Než muž doko
byl si vědom, kam jej poslušnost či vůle Boží
postavila, v níž nalně především útěchy a u
pokojení. Proto také zůstal věren sobě, a zása
dám svým se nikdy nezpronevěřil.Tak jako jest
poslouchati Boha a jeho svaté církve bez všeho

«mudrování, protože je patrna neklamná vůle Bo
ží, podobně jest si vésti v poslušnosti."

A tak ten, kdo chce poznati vnitřní, duchovní
život Balbínův, učiní nejlépe, když pročítá jeho
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životopis Leczyckého. Tam spisovatel nahroma
dil tolik krásných myšlenek, že skutečně stěží
se najde někdo, kdo by mezi nimi nehledal také
vlastní myšlenky autorovy. Kniha ta mluví řečí
velmi srozumitelnou o tom duchovním prostře
dí, v němž rostla, sílila, ocelila se duše Balbíno
va. Teprve ten, kdo tímto životopisem aspoň
listoval, teprve ten porozumí dědictví Balbíno
vu, porozumí duši sedmnáctého věku. V žádné
jiné knize není tak věrně a při tom skutečně

ásně zachycena duše barokového knězel
Sem (mezi dila životopisná) možno zařaditi

1 Balbínův spis o sv. Janu Nepomuckém,ač vy
šel také v Miscellaneích.(Bohemia sancta 132.)
Bollandisté potřebovali pro třetí svazek květno
vý život nového světce a proto požádán řádový
histonk Balbín, aby pro toto monumentální dílo
jim poslal vše, co může nalézti a sebrati o sv.
Janu Nepomuckém. V dosud prohlédnutých
archivech (a byly to snad všechny) toho Balbín

nalezl o sv. fanu N. velmi málo. Zbýval ještěarchiv kapituly pražské u sv. Víta. Tehdy právě
byl Balbín v nemilosti a v exilu (v Klatovech)
a proto si vysvětlíme, proč kapitula, nepochybně
po návrhu Pešinově, marně vybízela Balbína,
aby napsal její obšírné dějiny. Bylo tu třeba
přeložit Balbína z Klatov do některé koleje
v Praze. Kapitula ovšem žádala českého provin
ciála P. Daniela Krupského, aby Balbín se do
stal do Prahy.') Z důvodů již shora uvedených,
nebylo žádosti kapituly Svatovítské vyhověno.
Odpadá proto výklad Rejzkův (str. 203), že
„státní censura proti všemu nadání naproti tomu
se stavěla"'. Bylo tedy postavení Balbínovo velmi
obtížné: psáti o životě sv. Jana N. bez potřeb
ných pramenů by nedokázal sebe dovednější

1) Koncept listu, psaný Pešinou, zachoval se (ale bez
data) v kapitulním archivu sub LXXXIV, S. Originál za

SDovén, ň) Rejzka) ve dvorním archivu a má datum12. X. .
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historik. A proto ani Balbín nemohl napsati dí
lo, odpovídající jeho schopnostem. Bylo se mu
spokojiti s tím, co mu poslal Jan Ignác Dlouho
veský z Dlouhé Vsi, tehdy kanovník pražský.
Ten mu píše (r. 1670): „Posilám, co jsem mo
nalézti o našem bl. Janu N. a (vše) to, z různých
víry nejhodnějších a nepochybných rukopisů!)
sebrané, pod vírou kněžskou sděluji." Že tyto
„prameny“ nepostačovaly, jest velmi jasně pa
trno na práci Balbínově, kterou tento věnoval
(20. II. 1671) metropolitní kapitule v naději, že
ji svým nákladem vydá. Ale nedočkal se toho.
Práce vyšla tiskem až roku 1680 v dodatku
k třetímu svazku květnovému Acta Sanctorum
(668-677). Jest to pouhé rozšíření práce Dlouho
veského, na níž je velmi poskrovnu z vlastního
pera Balbínova. Dílo to stalo se podkladem při
procesu kanonisačním a životopisem světcovým
na více než jedno stoleti. Tím, že nebylo umož
něno Balbínovi samostatně zpracovati po ruce
jsoucí materiál, vznikla tu řada omylů (na př.
rozdělující jednu osobu sv. Jana N. ve dvě oso
by), které v pozdější době dovedli škodolibí „his
torikové"' využíti k hanční a tupení světce katolic
ké Obnovy. Nebyl ovšem viníkem ani Balbín
a snad ani ne kapitula (vždyť v ní seděl přítel
Balbínův Pešina), ale poměry, kterým se poda
řilo odstraniti Balbína z Prahy a tím znemožniti
jeho vlastní průpravné práce k životopisu sv.

jana. Že Balbín by byl napsal dílo mnohemepší, ukazuje nejlépe jádro jeho historických
a literárně historických prací.

OBRANA JAZYKA
SLOVANSKÉHO.

Již jsme upozornili, že Balbínovo dílo histo
rické má v Obraně jakousi velkolepou předmlu

1) „ex variis fidissimis et indubiis manuscriptis“.
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vu, která sama o sobě by stačila, aby navždy
se její autor zapsal do srdce našeho národa.
Nebof není psána pouze na obranu řeči,jež zdá
la se pomalu dohasínat, ale jde tu vlastně o ná
rod v celé šíři pojmu. Právo přirozené 1 právo
historické podpírají touhu po plném životě ná
rodním. Nejlépe snad je to patrno v tom, jak
bylo přijato za sto let její knižní vydání (r.1775
F. M. Pelclem). M. A. Voigt odsuzuje vydání
Obrany pro její domněle šovinistický ráz, takže
by „snadno mohla vzbuditi novou nenávist
Němců"!) a dokládá to tím, že prý „tato kniha
vyvolala v Praze veliký rozruch". Ten názor ta
ké jest vyjádřen zejména v protokolárním řízení
dvorské censurní komise. Při tom jistě je pozoru
hodné. že vídeňská censura pokládala spis za
soudobý a spatřovala v něm útok na minister
stvo a tím také na germanisační náladu tehdejší
vídeňské vlády. Gubernium pražské mezi jiným
sdělovalo do Vídně, že „toto dílo Obrana neby
lo podstrčeno k tisku z lásky k české literatuře"!
Ve Vídni usoudili, že „autor Obrany horlí jme
povitě proti těm, kteří pohrdají českou řečí a
chtějí místo ní zavésti do Čech němčinu...
Proto by bývalo rozumnější, kdyby pražská
censurní komise, zejména za nynějších poměrů,
tuto knihu nebyla dovolila tisknouti". Slovy
„nynější poměry" nepochybně vídeňská censurní
místa narážejí na germanisační pokusy vlády,
která (od r. 1774) soustavně germanisovala veš
keré školství. Obrana působila jako velmi útoč
ný politický traktát, který se zdál (vídeňské
censuře) velmi aktuelní pro současné poměry.

Jistě ani sám autor netušil, jaký neklid vzbudí
jeho kniha, která sice vychází po stu letech od
jejího sepsání, ale je přece jen velmi časová,

1) „malem cum, tum Balbini, cuius manes co fato in
guietari haud oportebat, tum totius nationis Bohemicae
causa, guae novam inde germanorum invidiam facile su
bire potest". (Acta Litteraria 1./456.)
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namnoze 1 časovější, než v době, kdy ji Balbín
psal ve svém klatovském vyhnanství. Neboť
tehdy, píše Obranu, Balbín obrací se především
k těm, od nichž očekával ještě čin ve prospěch
rodného jazyka: k potomkům českých šlechtic
kých rodů. Ostatně i vydavatel Obrany F. M.
Pelcl vydává ji nepochybně především jako ex
ponent šlechty, neboť dobře se chápala její cena
jako vřelý a přímo poplašný apel v době, kdy
práva šlechty byla josefinským centralismem tak
účinně oklešťována. Proto mohla a také jistě
měla se státi hlavním jejím mluvčím. Měla tedy
posílit zakřiknuté vědomí národní a alarmo
vati netečné, hlavně šlechtu, v době, kdy jose
finská germanisace vykročila, aby v českých ze
mích splnila svůj „stednocovací" úkol.
A jak sám Balbín odůvodňuje napsání Obrany?
» +. Já sám jsem jasně viděl, jak Čechy — zra
dou těch, kdož pomáhají cizincům a nepřáte
lům vlasti — slábnou a upadají a na mizinu při
cházejí, a slýchal jsem, že mnoho sem a tam od
nedouků a nevděčníků se roztřásá na potupu
celého národa a našich předků — zahořel jsem
přirozeně spravedlivou, jak soudím, láskou
k vlasti..." Leč ani ten hněv není slepý, neboť
Balbín vyznává, že píše nerad, „donucen od
protivníků, bez touhy ublížiti; neobviňuji žád
ného jazyka, všechny miluji, jest mi lhostejno,
který vládne, či kterého užívají vládnoucí. To
liko to zastávám, že jest nelidským a úplně bar
barským zločinem nenáviděti řeči, které užívala
vlast po tolik století a chtíti její záhubu."

Proto obsah díla jest obranný a zdá-li se, že
snad někdy Balbín z obrany přechází k útoku,
jest to snad tím, že jeho zbraně jsou účinnější,
než zbraně nepřátel. Kniha v 18 kapitolách jest
velmi uceleným dílem, které nepřekvapuje pou
ze skutečně universálními znalostmi autora, ale
ukazuje nám také všechno jeho umění spisova
telské v tom nejkrásnějším podání. Netřeba jistě
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psát zde obšírněji o obsahu knihy, která by
měla býti stále na stole každého, kdo chce býti
takovým pravým vlastencem, jaké si přál, po
jakých toužil spisovatel Obrany. Na slavné mi
nulosti ukázal oprávněnost existence svého ná
roda; pouze žalostný stav současných poměrů
kalí mu tu radost. Leč i v té bídě kojí se nadějí,
že Dědic České země nedá zahynouti, neboť:
„zahyneme-li, Tobě zahyneme. Od nových oby
vatelů marně bys očekával té pocty, kterou Tebe
země česká od tolika věků velebí a miluje. Tu
díž v pokoře prosíce, toto opakujeme: „Nedej
zahynouti nám i budoucím!"

DILA HISTORICKA.
Od roku 1661 připravuje Balbín „Epitome

rerum Bohemicarum“"čili Historia Boleslavien
sis, jehož účelem bylo, jak sám poznamenává
(Epitome str. 123): „mám trojí na mysli:
psati poutnickémísto Starou Boleslav s nejbliž
ším okolím, pak zkrátka vypsati památky a vy
nikající děje králů českých, a konečně na to u

ozorniti, co jiní spisovatelé buď opomenuli,
uď kdesi nahodile podotkli, nebo nesprávně

Vydáním Epitome umožněno Balbínovi při
praviti pro tisk životní své dilo, založené, aspoň
v prvé části, podle vzoru Stránského „Res pub
lica Bojema, k níž do jisté míry mělo býti kato
lickým pendantem, a vydávané od r. 1679 až do
smrti pod názvem Miscellanea Historica Regni

Bohemiae. V pestré směsici podává vše, co Balbín, veden snahami svrchu doznanými,nashro
máždil neúnavnou prací celého života o české
zemi a národu.

Miscellanea jsou vlastně doplněním Epitome,jak patrno v hojných odkazech, a tím také pro
kázána vědomá spojitost mezi historickými (a
vlastně 1 literárně-historickými) pracemi Balbí
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novými. O jejich významu a hodnotě nejlépe snad
svědčí to, že vlastně až do doby přítomné zacho
valy si podstatnou část své ceny.

LITERÁRNÍ HISTORIE.
Téměř sto let po smrti Balbínově vyšlo dílo,

které můžeme stručně označiti jako prvý pokus
o literární historii českou, pokus motivovaný
především zájmem historickým a vlasteneckým,
pokus podniknutý za nejnepříznivějších poměrů

veřejných a namnoze i soukromých, pokus, kterýukázal, že Balbín právem se nazývá otcem české
literární historie. Dílo nazváno Bohemia docta
a mělo býti vlastně IX. knihou prvé dekády
Miscellanea. Jest psáno v duchu humanistického
polyhistorismu, typického pro XVII. století. Po
dává obraz celé literatury a kulturních snah
v Čechách a základ literární historie české. A
tak dílo působilo nejen vědecky, nýbrž i budi
telsky, docela v duchu přání svého tvůrce.

OSTATNÍ DÍLA BALBINOVA.

Abychom i v této životopisné zkratce mohli si
učiniti ucelenou představu o Balbínovi, nemůže
me opomenouti jeho spisů nehistorických. Zde
ukazuje se nám podoba Balbínova z jiné strany,
čímž se přispívá k všestrannému jeho poznání.
Řadíme sem Verisimilia humaniorum disciplina
rum (z roku 1666), Examen melissaeum (1663) a
Ouaesita oratoria (1677). Všechna tři díla jsou
svým účelem jaksi k sobě přináležející a tvoří
tak samostatnou skupinu prací Balbínových.
Verisimilia jsou bohatou snůškou těch vědomo
stí, které Balbín přednášel na školách. Zajímavá
je pak zejména kapitola 11. (de rhetorica eccle
siastica), kde podává krátký souhrn pravidel,
jimiž se řídilo české kazatelství a jehož teorii se
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vyučovalo na bohosloveckých akademiích nebo
řádových učilištích.

Obšírně však o umění řečnickém pojednal
Balbín v knize Ouesita Oratoria. K nim ani
ne tak obsahem, jako spíše účelem se řadí Exa
men melissaeum (Roj včel), sbírka mnoho set
latinských epigramů Balbínových s přídavkem
několika jeho ód. Obsah je z části náboženský,
takže se tu obráží velmi pěkně zbožnost ducha
Balbínova. Ačkoliv není tu nikde slůvka, jež by
mohlo pohoršiti, setkala se tato sbírka epigramů
s potížemi. Sám o tom poznamenává (Miscella
nea, Dec. I. I. VI.): „Z toho všeho vysvítá, jaké
odvahy je třeba, aby kdo podnikl práci větší,
když 1 v tak nepatrné věci až k zemi poražen
bývá, a co naděje mu zbude, aby našel nějakého
povzbuzení." Ovšem u těch, kdož mají do čela
otištěno znamení ezření, každé slovo, každ
pohyb jinak se vykládá, než u těch, kdož servil
ností, podlízavostí a měněním názorů podle po
třeby a počasí snaží se přizpůsobiti se poměrům
ať už jsou jakékoliv. Není proto divu, že mezi
těmito lidmi pokřivených páteří a Balbínem
byla nepřeklenutelná propast.



DOSLOV.

Vymezený rozsah knížky nedovolil obšírněji
oceniti a vyzvednouti postavu Balbínovu. Leč
1 tak snad přece jen mnohé srdce se rozehřeje
tou láskou k rodné zemi, jež živila oheň v duši
Balbínově.

Byl prostým, skromným a nenáročným kně
zem, učencem, s kterým rádi se stýkali či dopi
sovali všichni doma i v cizině, kteří pracovali
s ním ve stejném vědním oboru. Jeho veliká lá
ska ku pravdě, jeho ohnivá láska k vlasti a u
hnětenému národu českému budily odpor, ba
hněv a zlobu proti němu. Než tu se Balbín neza
lekl a ubránil se.

Za svůj program si vytkl svými silami, či
aspoň svými podněty vytrhnouti národ z náručí
smrti, slovem 1 písmem rozdmýchati ty jiskérky
národního vědomí vzpomínkami na slavnou mi
nulost, oslaviti národ český a pomoci mu k bý
valému jeho postavení.

Celým svým životem se snažil sloužiti pravdě
a lásce k vlasti. Protože vynikal jako kněz a ře
holník velikými ctnostmi, stal se slavným i svou
službou národu.

Tyto ctnosti ctihodného kněze P. Bohuslava
Balbína I. J. mohou a musí býti našemu národu
programem, má-li žíti tak, jak bylo kdysi přáním
Balbínovým.
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dech ani na okolnostech, nýbrž věří pro autoritu Boží,
která jediná neklamce. Když konečně opíráme svou víru
o viditelné konkrétní zjevy. pak nechoďme k těm, kteří
tuto víru důsledně neuskutečňují, nýbrž k těm, kteří z ní
žijí v celé její plnosti. Vyzní to zase v ten smysl, aby

chom nevyhledávali pohoršení, nýbrž viděli napřed kladné vzory křesťanskéhoživota. Zádný člověk ani na sebe
vyšším duchovním stupni není Církví za živa kanoniso
ván jako vzor k následování, nýbrž jen skuteční svěd
kové lásky Boží, světci. Jinak naše víra by mohla stále
kolísati — nebo lépe řečeno, byla by podezřelá, že je
vyjádřením jen jediné prosby: chléb náš vezdejší, dej
nám dnes. To platí pro všechny, kteří se stále pohoršují.

LITERATURA.
FASSBINDER: Monika, die heilige Mutter. Nákl.

Paulinus Druckerci, Trier. Str. 106. Ccna 22 M. Velký
církevní učitel sv. Augustin měl stejně vzácnou matku,
svatou Moniku. Mohla-li o svém synu říci, že jej dvakrát
zrodila, fysicky i duševně, je světlým vzorem všem žc
nám-matkám, aby si uvědomily, že mají odpovědnost i za
duchovní vzrůst svých dětí. V tomto smyslu je vzorem
všem vychovatelům, ukazujíc cestu, jak modlitba vítězí
nad vlivem světa. Tento malý životopis je jasný obraz
života světice, její krásy duševní a její mateřské péče.
Kniha ukazuje skoro dramaticky názorně moc vykoupe
ného ženství a křesťanského mateřství, má pečlivý vě
decký základ, jasně ovládá a rozděluje vytčenou látku.
takže Monika nebude pro čtenáře pouhé jméno, nýbrž
příkladný vzor každému, kdo tuto knížečku přečte.

VAN BEEK C. Passio sanctarum Perpetuac ct Feli
citatis. Florilegium Patristicum, Bonac, Hanstein. Str. 63.
Cena 2.4 M. Ve sbírce starých patristických dokumentů
vyšla další část, umučení svaté Perpetuy a Felicity. Jcto
nejstarší zpráva o afrických mučednících křesťanských
z prvých let třetího stole. Prvou část sepsala snad sama
sv. Perpetua a redaktor, pravděpodobně sám Tertulian,
přidal úvod a doslov. Latinský text byl nalezen r. 1663
a řecký až r. 15859.V tomto vydání podán text latinský
i řecký a provázen je kritickými poznámkami. V úvodu
podány stručné názory autorů, týkající se utrpení, místa
a času a otázkou autora. Bylo by vhodné přeložiti tento
dojemný a jeden z nejstarších obrazů života prvých křes
ťanů, abychom více následovali jejich hrdinné vzory.

H. VÁVROVA: P. Jan Beyzym, apoštol malomocných.
Olomouc, Vítězové, r. 6., č. 2., cena 3.- K. Pokorný, alc
až do krajnosti obětavý kněz Tovaryšstva Ježišova, P
Beyzym, našel smysl života v tom, že se obětoval pro



vyděděnce lidské společnosti, v nichž vdak viděl Boha.
Cely svůj život zasvětil malomocným, o něž se staral
+ úžasně občtavou péčí Jcho Uvotopis se čte jako nej
živější román. Spnovatelka podává barvitě životní ptí
hody tohoto apoštola plného víry a dětnné oddanosti
k Panně Mani Zároveň +1ečtenář dozví mnoho o malo
mocných. o způsobu jejich života, rovněž tu najde po
učení o životě na AMadagaskaře.kde P Bcyzvm apolto
loval. Doporučujeme.

VERNET FELIX Dom GREA. Labergeric. Pans. Str.
363 Denně 1e setkáme < mnoha lidmi. kteří zaniknou
zcela mezi novým: příchozími. Ale jsou jiní, ktcři se hlu
boce vryjí do duše,kteří žijí vc vzpomínkách, 1 když
skončila jejich pozemskápout. Šíhl: kolcm sebe světlo,
štěstí, radosti, ukazovalipravou cestu svým životem. Pro
to hdyž dojdou cíle. tím jasnějiím vzorem se stanou. Io
je údělem 1 Dom (3rea. Narodil se r. 1628 v Lons-le
Saunier. Otec, poslanec, dal mu právnické vzdělání, ale
to ncuspokojilo touhy jcho dude. Protosc obrátil na teo
logu. ale stále toužil výš. Prošel stupnici církevních ú
řádů, až konečně našel naplnění svých tužeh v životě
icholních kanovníků, jimž dal stanovy. A protože jeho
dilo vyrostlo z modlitch a rozjímání, stalo se podle vý
roku velkého kard. Mercicra vzorem viem kněžím v di
cečej. Vydání jcho životopisu roziítí ještě okruh jcho
ušlechtlého vlivu.

Objednejte si z naší Edice Krystal tyto novinky:

Sv. Otec Pius XII., den ///. čádďusv.Dominika:

BOJOVNÍK PRAVDY.
Je lo skvělá čeťkardinála Ev. Pacellifo o sv. Do
miniku, plná obdivu a cfivdly velikého Apošfola
pravdy. Je to dosud fedind literární věc cd no
véfo sv. Ofoe v našem jazyku. Cena 5 K

Dr. R. Dacík O. P.:

Základy Katolické akce.
Stručné a jasné pojedndní o Katal akcí 3 hlediska
HPeoloyKáho re fcrmé viem přístupné. Cena 3 K.

3 K.
Mědéník Vitěsové. Vydává IXominibámi4 Ptlor Krystal r Olomouci.
Za redabci odpovídá Alois Svoboda. Valelské Mesihéi Tickae

Valalská tishárna ve Valalstém Mesiřtčí.
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PŘÍLOHA
Císlo 1 1941

ÚCTA SVATÝCH |

Kodex kanonického práva praví:
„Dobré a užitečné jest snažně vzývati služebníky

Boží, kralující s Kristem, a. uctívati jejich ostatky a
obrazy“ (can. 1276).

Sněm tridentský prohlašuje:

1. O úctě svatých.
„Svati, s Kristem kralující, obětují Bohu své mod

litby za lidi; dobré a užitečné jest snažně je vzývati
a utíkati se k jejich modlitbám, pomoci a přímluvě
k vyprošení dobrodiní od Boha skrze Syna jeho Je
žíše Krista, Pána našeho; bezbožně však smýšlejí ti,
ti, kteří popírají vzývání svatých, požívajících v nebi
věčné blaženosti; nebo kteří tvrdí, že svatí se za lidi
nemodlí, nebo že vzývání svatých, aby se modlili také
za nás jednotlivce, je modlářství, nebo že odporuje
slovu Božímu a je proti úctě jediného prostředníka
mezi Bohem a lidstvem, Ježíše Krista (I. Tim. 2, 5);
nebo že je pošetilé ústy nebo myslí prosit kralující
v nebi“ (Denz. 984).

2. O úctě ostatků;

„Věřící mají také uctívati svatá těla svatých mu
čedníků a jiných žijících s Kristem, jež byla údy Kri
sta a chrámem Ducha svatého, a od něho mají býti
vzkříšena k životu věčnému a oslavena, jimiž jsou
Od Boha lidem udělována mnohá dobrodiní: takže ti,
kteří tvrdí, že ostatkům svatých nenáleží úcta a čest,
nebo že ony ostatky a jiné svaté památky jsou od
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věřících uctivány neužitečně a že se marně slaví pa
mátka svatých k vyprošení jejich pomoci: musejíbýti
zcela odsouzeni, jak je už dříve odsoudila a také nyni
odsuzuje Církev“ (Denz. 985).

3. O úctě obrazů.

„Dále obrazy Krista, Bohorodičky Panny a jiných
svatých mají býti zvláště v chrámech a tam podrže
ny, a má se jim vzdávati náležitá čest a pocta, ne
že by se věřilo, že je v nich božství nebo sila, pro
kterou mají býti ctěny, nebo že od nich se má něco
vyprosit nebo že se má do obrazů vložiti důvěra,
jako se to kdysi činilo u pohanů, kteří skládali svou
naději do model: ale protože pocta, která se jim vzdá
vá, vztahuje se k těm, které znázorňují; takže těmi
obrazy, jež líbáme a před nimiž smekáme a se uklá
níme, klaníme se Kristu, a uctíváme svaté, jež ony
zobrazují. To bylo stanoveno na sněmech, zvláště na
druhém sněmu nicejském, rozhodnutími proti obra
zoborcům“ (Denz. n. 986). (Pokračování.)

ZE ŽIVOTA SVATÝCH |

Svatý Filip Neri a pomluva.

Svatý Filip Neri jednou kázal názorně jak snadno
se rozletí pomluva a jak se nesnadno napravuje.

Jedna římská dáma ho ošklivě nařkla ze hříchu pro
"světce velmi potupného. Lidé 0 kněžích rádi uvěří
všemu nejhoršímu a proto rádi, přeochotně uvěřili
všem klepům, které ona ohavnice roztrousila 0 svět
ci. Když totiž světec odmítl její hříšné návrhy, obvi
nila ho veřejně z toho hříchu, ke kterému ho sama
sváděla.

Pornluva se rychle rozšířila.. Mnoho lidí kteří byli
rádi, že se mohou pohoršiti, začalo se pohoršeně VY“
hýbati světci.



Ale oné ženy dotkla se ruka Boží a také milost
Boží. Najednou jí začalo býti líto světce, který mno
ho trpěl. Snažila se po Rímě rozhlásiti, že byla špat—
ně informována, že se jedná o nepravdu. A když se
jí zdálo, že již dostatečně vše odvolala, přišla nako—
nec ke svatému Filipu s prosbou o odpuštění.

Světec vzal pod paždí podušku a vyvedl paní na
věž chrámovou. Pak nožem podušku rozpáral a vy—
třepal peří nad Rím. Vítr roznesl peří po celém mě
stě. Světec nato vážně dodal: „A teď jděte, paní, &
sebeřte všechno peří“! „Ale vždyť to není možné!“
„Vidite“, odpovídá světec, právě tak není možné,aby—
ste vy sebrala a zneškodnila všechna peří pomluvy.
Kdoví kam všude zaletěla a kde již uvíznou“ To si
opakujme, když jsme pokoušeni k tomu, abychom ně
co nepěkného vypravovali o svých bližních.

NEMÁ TVÁŘ v ZlVOTE SVATYCHI

Církev svatá denně nás vede k tomu, abychom si
všímali živých vzorů dobrého křesťanského života —
našich světců. A ví dobře, proč to dělá, neboť v ži
votech světců nacházíme rozličné a vždycky konečně
správné rozluštění životního úkolu křestanova; na
cházíme u nich útěchu ve chvíli bolestí a zkoušek,
utvrzení a posilu v dobách životního úspěchu; nikdy
se nevrátíme s prázdnou, když se vnoříme do četby
životů svatých, každý vždycky najdeme něco pro se
be, čím zušlechtíme svou duši a zlepšíme svůj život.
Neboť čtouce životy svatých jsme v jejich skutečné
přítomnosti a je nepochybně každému křesťanu uži
tečno, aspoň občas, ne-li denně prodlíti na besedě
u nohou vítězů Božích.

Nevím, kdo by si troufal v krátkém článku spoči
tat mnohotvárnou výchovnou hodnotu životopisů sva
týCh, jelikož kolik oněch životopisů, tolik nových va
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tlačí na 'téma: „Buďte dokonalí jako i Otec váš ne
beský jesti“ (Matouš 5, 48.) Dokonalí a dobří v kaž
dém ohledu, dobří k Bohu a Církvi, dobří k bližní—
mu, dobří samozřejmě ke všemu stvoření Božímu. A
toto posledni mám na mysli při dnešním článku, kte—
rý má býti úvodem k výběru zvláštních obrázků ze
životopisů svatých. Je tomu některý rok, co mne bás—
ník 0. F. Babler pobízel: „Když pracujete stálevha—
giografil, vybírejte ze životů svatých ty příhody, ve
kterých přicházejí na jeviště také zvířátka. Bude to
zajímat & jistě by taková kytička nebyla také bez vý
chovné vůněí“ Byla to pravda, krátce na to světový
kongres ochranářů zvířectva přijal patronát sv. Fran
tiška Serafínského nad svými snahami a na den pa
mátky tohoto světce položil světovou připomínku člo
věkových povinností k němé tváři.

A tak z několikaleté práce hagiografické hodlám ve
Vítězích podatí skromnou žeň—výběr úryvků, vnichž
životopisci světců a světic zachytili jejich setkání sně
mou tváří; nejsou to jen zvířata čtvernohá a ptáci,
budou to i ryby a plazi, ba i hmyz. Některý příběh
bude kratičký, jiný obšírný, jeden plný epického
VZI'UChU,druhý prostinký, ale všechny chtěji osvěžit
duši čtenáře a napojit ji dobrotivosti k ostatním tvo
rům Božím.

Jakou věrohodnost připísovati těmto příběhům? 
Dlužno předem pověděfi, že většinou jsou pokryty pa
tinou tvůrčí síly legendistů a každý čtenář jim může
dáti tolik důvěry, kolik uzná za vhodné, kromě toho
případu ovšem, kde snad by se byla Církev svatá
vyslovila. Za všech okolností však oceňme náležitě
ono smýšlení o tvorstvu Božím, jaké měly minulé křes
ťanské věky a z něhož právě vytryskl mnohý, snad
i jen legendární příběh o světcích a zviřátkách. A
v tomto ocenění je přijmeme s pravou láskou jako
ozvěnu rajské zvěsti o tom, kterak celá přírodaavše
chno tvorstvo bylo poslušno své koruny — člověka,
obrazu Božího. J. Papica.

(Pokračování)\



I. MLÁDÍ ALBERTOVO.

Sv. Albert Veliký se narodil kolem r. 1193
v městečku Lauingen ve Švábsku u Dunaje. O
jeho rodině a mládí máme jen málo zpráv, jak
je tomu ostatně u všech slavných osobností stře
dověku. Středověký člověk totiž nehleděl na
původ a rodinu, nýbrž na skutky, které kdo vy
konaL

Podle Petra z Prusie a Rudolfa z Nymegen,
nejstarších životopisců světcových, Albertův o
tec byl ve službách císařských: „Parentes erant
ex ordine militari".1) Podobně dominikán ]in
dřich z Herfordu v první polovině 14. století
praví, že Albert pochází „ex núlitaribus". Ač
koli Albert užíval později pečeti s nápisem: „Si
gillum Fr. Alberti de Lauging O. Pr.", nelze
z toho vyvozovat, že pocházel ze šlechtického
rodu, jak tvrdí jeho nejnovější životopisciF)
nýbrž pouze, že pocházel z Lauingen.

]ak ztrávil Albert první léta svého mládí, ne
lze říci s naprostou jistotou, a to jak pro nedo
statek současných dokladů, tak pro stručnost a
neúplnost zpráv, které nám podávají jeho životo
pisci. Sám Albert, který ve svých četných spi
sech jedná o všem možném, nezmiňuje se ani o
svém rodišti, ani o svých rodičích. Praví pouze,
ze rríěl mladšího bratra Jindřicha, který se stal
dominikánem a zemřel jako převor dominikán
ského konventu ve Wůrzburku.

1)_Petrus de Prussía: Víta beati Alberti Magni, Ant
Vefpiae 1621. — Rudolf von Nymegen: Legenda beati AI
berti Magni, Coloniae Agrippinae 1928.

2) Sr. Scheeben: Albertus Magnus. Bonn 1932, str.
20 a následující.

5



]eho životopisci nám o jeho mládí zaznamená
vají pouze toto: „Albert byl od útlého mládí
zbožnými rodiči vyučen cestě Páně, a oni se
také postarali o jeho první vzdělání."l) Ačkoli
je tato zpráva velmi stručná, přece si můžeme
přibližně představit, jaké bylo asi jeho mládí,
zvláště když k tomu připojíme, co později Al
bert sám zaznamenává o lovech, které konával
ve svém mládí. Ve svém velkém díle „O zvířa
tech" vypravuje, jak se koná lov s ostříži na
Černém moři, a pak pokračuje: „Něco podob
ného jsem zkusil i já se supy ve svém mládí.
Kdykoliv jsem vyšel se psy na pole, provázeli
mne supi ve vzduchu. Psi pronásledovali ták
na zemi, supi však se na ně vrhali a zašáněi
ptáky zase k zemi. Ve své úzkosti se dali ptáci
chytnout rukou. Po lovu jsme dali každému
supu jednoho ptáka. Pak nás supi opustili."

]indy vypravuje o ptáčnících, kteří v hlubo
kém lese nalezli starého supa, nehybně sedícího
na větvi. Pozorovali ptáka a viděli, že je slepý.
Tu řišli dva mladí supi s kořistí, kterou hned
roz robili a dávali starému. Tento případ pak
Albert aplikuje na děti, kteří mají s láskou po
máhati svým starým rodičům. -— Pak ještě vy—
pravuje o zápase orla s labutí, jejž viděl, a o
proudění ryb v Dunaji, které se nashromáždin
ve vyhloubených březích v takovém množství,
že je mohl pohodlně chytat rukama.

Tyto úryvky nám dávají nahlédnouti aspoň

trochu do Albertova mládí. Lauingen byly tehdř'ještě místem, jehož obyvatelé se živili zemědě 
stvím a lovem. Také Albert se často zúčastňo
val lovů a byl jimi velmi nadšen; dal si vypra
vovat různé lovecké příhody a sám se cvičil
v lovu... Často se také nořil do vln Dunaje

1) Petrus de Prussía: Víta B. Alberti M., str. 78: „Hic
a piis parentibus víam Domini a pueritia est edoctus;
traditus ab íisdem litteris imbuendus."
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a lovil ryby. Žil nejen v přírodě, nýbrž s příro—
dou. Láska k přírodě, která ho provázela až do
pozdního stáří, počala právě v této době.

Bylo by však nesprávné domnívati se, že Al
bert vyrostl v přírodě jako divoch a že se
v mládí oddával jen lovu. ]ako syn císařského
úředníka dostal jistě přiměřené vzdělání. Ne
víme, kde konal svá první studia. Ale podle teh
dejších zvyků můžeme předpokládat, že první
ho vzdělání se mu dostalo v některé klášterní
nebo katedrální škole. ]est jisto, že tato před
běžná studia byla dosti vážná, a vyžadovala od
žáků velkou pili a pozornost, aby pak ve vyš
ších školách mohli chápat díla starověkých fi
losofů a církevních Otců. Že Albert studoval
latinské klasiky, to dokazují jeho spisy,vnichž
často uvádí jejich výroky.

Ale při svém studiu Albert nikdy nezapomí
nal na úkony zbožnosti, které ho vždy udržo
valy na správné cestě. ]eho životopisec Rudolf
: Nymegen o něm praví: „Místo aby se oddával
se svými druhy frivolním zábavám, rád navště
voval chrámy a spolu s kleriky zpíval hymny a
žalmy."l)

Když dokončil tato nižší studia, musel po
mýšlet na svou budoucnost. ]aké povolání si
zvolí? Oddá se životu vojenskému, jemuž se vě
novali jeho předkové? ]istě by tam měl dobré
vyhlídky a slibný postup. Naskytovala se mu
vhodná příležitost, jak by uplatnil své síly a
vykonal věci, které by vzbuzovaly u všech ob
div. Místo, které měl jeho otec na císařském
dvoře, boje, které vřelý mezi východem a zápa
dem, křižové výpravy proti Turkům, to všechno
mohlo býti pro takového mladíka, jako byl Al
bert, velkým pokušením, aby se oddal životu
vojenskému a hnal se za bohatstvím a slávou.
S druhé strany byl velmi váben vědou; nesčetná

1) Rudolf von Nymegen: Legenda B. Alberti M., cap. l.
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tajemství přírody jej stále více uchvacovala, aby
se nad nimi zahloubal, aby se do nich zcela po
nořil.

Konečně se rozhodl, že dá přednost vědě;
rozhodl se, že se oddá zkoumání přírody. Ale
to vyžadovalo značné oběti. Poněvadž tehdy
ještě nebylo škol, které by soustavně probíraly
přírodní vědy, Albert b 1 nucen konati mnohé
cesty po různých zemíc , aby se naučil tomu,
k čemu ho vábilo jeho srdce. Tyto studijní cesty
ho přivedly také do Italie. Roku 1222 přišel
Albert do severní Italie. Toho roku byl svěd
kem hrozného zemětřesení, které zničilo mnoho
měst v Lombardii. ještě po třiceti letech živě
vzpomíná na tuto děsnou pohromu.1)

II. STUDENTEM V PADOVE.

Téhož roku, kdy Albert přišel do Italie, byla
v Padově založena universita, která se záhy stala
význačným střediskem vědeckého světa právě
tak jako universita pařížská a bolognská. Paříž
se mohla honosit nejlepšími profesory theolo
gie, Bologna nejslavnějšími právníky; Padova
však měla prvenství ve vědách přírodních a ve
filosofii.2)

Albert se zde tedy dostal do svého živlu.
Stal se posluchačem svobodn'ch umění na uni
versitě v Padově. Horlivě s edoval přednášky
svých profesorů, které mu otvíraly nové obzory
v oboru přírodních věd. Poněvadž jeho duch
byl nesmírně hluboký, a měl zvláštní pozorovací
nadání, nespokojil se pouze čtením Aristotela
a přednáškami svých profesorů, nýbrž bystrým
badatelským zrakem četl také ve velké knize
přírody, pozoroval různé přírodní úkazy a hle

1) Sr. Albertus M.: Meteororum, l. 3, tr. 2, c. 9: Opp.
IV.. 626.

2) Padovská universita měla r. 1262 kolem 10.000 stu—
dentů z nejrůznějších zemí.



dal jejich příčinu. Ve volných dnech chodival
se svými přáteli do přírody, konával v okolí
dlouhé procházky, které byly opravdu vědec
kými výpravami. Ve svých spisech se o tom
mnohokráte rád zmiňuje, a v pravuje různé
velmi zajímavé případy, které u azují, jak pro
nikavé bylo jeho badatelské oko.

Ve své Meterologii vypravuje: „V Padově
v Lombardii jsem viděl, jak byla opět otevřena
studna, která byla dlouhou dobu zakryta. Když
byla otevřena, jeden muž do ni sestoupil, aby
ji vyčistil. Avšak byl usmrcen otravnými plyny,
které se tam dole nahromadily. Totéž se přiho
dilo i druhému dělniku. Když se pak třetí chtěl
podívat, proč ti dva se tam tak dlouho zdržují
a naklonil se nad studní, omdlel a zůstal dvě
hodin v bezvědomí. Když však se plyny od
strani y, studna byla dobrá a jeji voda byla
pitná."1)

Podobné případy bývaly ve středověku vy
světlovány zásahem zlých duchů. Albert však
v tomto případě ukazuje své přírodovědecké
znalosti; zcela správně vysvětluje smrt obou mu
žů otravnými plyny.

Podobné znalosti projevil také v Benátkách,
kde s některými soudruhy pozoroval broušení
a leštění mramoru: „Když jsem se ve svém mlá
dí zdržoval v Benátkách, kusy mramoru byly
rozřezány na desky. Desky měly sloužiti k ob
kládání kostelních stěn. Na jedné desce se ob
jevil velmi krásný obraz královské hlavy s ko
runou a dlouhým vousem. Tento obraz mělvšak
Jednu chybu: čelo bylo příliš vysoké. My vši
chni, kteří jsme při tom byli, jsme chápali, že
tento obraz byl vytvořen přírodou. Tázali se
mne na příčinu nepravidelnosti čela. Odpověděl
jsem, že ten kámen povstal ochlazením par. U—

1) Albertus M.: De Meteoromm, l. 3, tr. 2, c. 12: Opp,
IV, 629.
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prostřed čela že pára větší teplotou vystoupila
nepravidelně. Barvy obrazu byly tytéž jako bar
vy celého kamene. Podobně je tomu u mraků,
v nichž se objevují všechny možné obrazy, ne
jsou-li větrem nebo teplem vyhnány do výše a
znetvořeny."1)

Že při tvoření mramoru spolupůsobí horké
páry, to uznávají také moderní geologové. Hor
ké páry, které se žhavou masou vystupují z nitra
země, působí různé geologické změny vnějších
tvarů, jejichž výsledkem je také mramor. Albert
se tedy velmi přiblížil správnému vysvětlení
vzniku mramoru a jeho zvláštních obrazů; je
to velmi pozoruhodné vysvětlení zvláště proto,
že tehdy ještě nebyly konány chemické rozbory,
ani se o tom nepřednášelo na universitách. Ta
kové Albertovy přírodovědecké znalosti pochá—
zely jen z jeho důkladného pozorování přírody.

jak dlouho Albert v Padově studoval přírodní
vědu a filosofii, nelze přesně zjistit. Ale uváží
me-li, kolik knih napsal o přírodních vědách, a
s jakou odborností o nich jedná, můžeme : toho
pravděpodobně vyvodit, že studiu přírodních
věd věnoval značně dlouhou dobu. Ze v tomto
oboru mimořádně vynikal, je patrno také z toho,
že jeho soudruzi i profesoři nad ním žasli a na
zývali jej prostě filosofem nebo odborníkem
v přírodních vědách.

I při 5 'ch studiích v Padově, uprostřed růz
ných svo ů světa, Albert si dovedl uchovat ži
vot čistý; své náboženské povinnosti plnil vždy
přesně a svědomitě. ]eho životopisci nám zazna
menávají, že v době svých studií rád navštěvoval
dominikánský chrám v Padově, a často důvěrně
hovořil s dominikány, jimž svěřoval nejen ta
jemstvi svého svědomí, nýbrž i svou touhu po
dokonalejším životě.

1) Albertus M.: De Míneralíum, l. 2, tr. 3. c. 1: Opp.
. 48.
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V Padově, kde bydlel u svého strýce, stu
doval také filosofii a lékařství. Tak dosáhl asi
šestatřicátěho roku svého věku, a musel už po
mýšleti na volbu povolání. Nevíme, zda Albert
v Padově dokončil svá studia a zda tam dosáhl
doktorátu v přírodních vědách. V té době roku
1229 se však událo něco, co rozhodlo o celém
jeho dalším životě.

III. VSTUP DO ŘÁDU.
DOMINIKÁNSKEHO.

jak ve všech universitních městech, tak i
v Padově měli dominikáni konvent a věnovali
se vzdělávání studentů. ]ordán Saský, nástupce
sv. Dominika, jeden z nejslavnějších velmistrů
řádu dominikánského, který svým svatým živo
tem a zvláštní výmluvnosti získal řádu sta stu
dentů, r. 1229 přišel do Padovy. ]eho kázání
byla zvláštní událostí, která k sobě brz obrá
tila pozornost universitního města. Stu enti se
k němu hrnuli ve velkém množství, aby si ho

Eoslechli. A jedním z posluchačů byl také Alert.
Nechme však slovo Gerardu de Fracheito,

který o tom píše v „Životech bratři": „]eden
bratr slavné pověsti a velké svatosti, roslavený
svým věděním v oboru přírodních vě , a později
provinciál dominikánů v Německu, bratr Albert
Německý, Mistr bohovědy, ve svém mládí stu—
doval v Padově, a povzbuzen dominikány onoho
města a zvláště dojat kázáním velmistra ]ordá
na, pojal úmysl vstoupiti do řádu. Avšak tento
úmysl nebyl ještě příliš pevný, neboť jeho strýc,

.který dlel také v Padově, byl proti tomu a při
měl ho ke slibu, že po určitou dobu nebude
navštěvovat konvent dominikánů. Ale když ta
doba uplynula, chodil zase často k bratřím a
utvrdil se v rozhodnutí, že vstoupí do řádu.
Avšak bázeň, že by z něho mohl později vystou
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pit, jej činila stále nerozhodným. jedné noci
však měl sen, že vstoupil do řádu kazatelského
a že jej zakrátko opustil. Když se probudil, byl
rád, že nepřijal řádové roucho, a řekl si: „Nyni
vidím, že má obava by se splnila, kdybych se
stal dominikánem."

Téhož dne však poslouchal kázání velmistra
]ordána, který mezi jiným také mluvil o poku
šení ďábelském: „jsou lidé, kteří si umíní o
pustit svět a vstoupiti do řádu. Ale ďábel jim
ve snu představí, jak vstoupí do řádu a jak jej
zase později opustí, jak se projíždějí v draho
cenných šatech a radují se se svými přáteli. A
to všechno, aby jim nahnal strachu před vstupem
do kláštera a namluvil jim, že v řádě nevytrvají;
nebo když už vstou ili do kláštera, aby je po
děsil a zmátl" Mla ý Albert byl těmito slovy
překvapen. Po kázání šel k ]ordánovi a tázal
se ho: „Mistře, kdo ti zjevil tajemství mého
srdce?" A vyložil mu své plány a svůj sen.
]ordán hned pochopil duševní stav Albertův, &
s rázností, která nepřipouštěla pochybnosti ani
odporu mu pravil: „Ujišťuji tě, synu můj, že
vstoupíš-li do našeho řádu, nikdy ho neopustíš..."
A několikrát opakoval tato slova. Albert cítil,
že mizí všechny pochybnosti. Rozhodl se, a hned
vstoupil do řádu dominikánského.

Toto pak bratr Albert často vyprávěl a do
dával, že myšlenka na přislíbení onoho svatého
muže mu byla zvláštní pomocí proti všem oku
šením, která na něho v řádě přišla, at' uz od
ďábla nebo od světa."1)

Albert se stal dominikánem r. 1229. Upo
slechl hlasu Božího. ]ako zralý muž nechtěl jed
nati ukvapeně, dlouho hledal a použil všech pro
středků, aby jasně poznal, je-li vůle Boží, aby
vstoupil do řádu. Tu přišel muž Boží, hluboký

1) Gerardus de Fracheíto: Vitae Fran-um, 187, 188.
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znatel lidských duší, a řekl mu: „Vstoupíš do
našeho řádu, a nikdy ho neopustíš."

jen u málo světců oné doby máme takové
podrobné zprávy o obtížích při volbě povolání,
jako u Alberta. Bylo by však nesprávné a neroz
umné vyvozovat z této zprávy o Albertovi, že
byl nerozhodný. jeho další život ukazuje v mno
ha případech jeho neobyčejnou energii a rozhod
nost.

Velká úcta Albertova k Panně Marii dala
vznik legendě, podle níž sama Panna Maria se
mu zjevila v jeho mládí, vybízela ho, aby se
stal dominikánem, a ujišťovala ho, že Bůh mu
dá tak velké vědění, že jím osvítí celou Církev.1)

Brzy po svém vstupu do řádu byl Albert po
slán do Kolína nad Rýnem, kde měli domini—
káni svůj konvent už od r. 1221. Tam začal r.
1229 svůj noviciát. Řád zkoumal po dobu jedno
ho roku, zda je novic schopen pro přísný život
řeholní a pro apoštolát. A novic měl za tu do
bu poznati život řádu, který chtěl vésti až do
smrti, měl zkoumati, zda má opravdové povo
lání pro řád. Albert však toto zkoumání sebe
prožil už v Padově; přišel do noviciátu s pev
ným rozhodnutím, že s pomocí Boží překoná
všechny překážky, které by se stavěly v cestu.

Clřádovýživot bratří kazatelů znal už také z Pa—ovy.
Kolínští dominikáni neměli tehd bohatství

a blahobytu. Žili jen z almužen. ]ídlb bylo vel
mi skrovné a prostě, masa nikdy nepožívali. Po
půlnoci se vždy shromáždil celý konvent k noč
ním hodinkám. Časně zrána zase vstávali na
Primu a slavnou konventní mši sv. Snídani tehdy
nebývalo. Dopoledne i odpoledne bylo věnováno
studiu, které bylo přerušeno chórovou modlit
bou a obědem. Každodenní práce byla ukončena

1) lSr. Rudolf von Nymegen: Legenda B. Alberti M.,cap. .

13



kompletářem a průvodem se „Salve Regina",
který byl tehdy už zaveden.

Zkušební doba noviciátu byla ukončena slav
nými sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Te
prve po profesi býval mladý řeholník zasvěcován
do vědy, a to trvalo obyčejně čtyři až osm let.
Poněvadž však Albert už studoval na univer
sitě, začal hned po noviciátě studovat theologii.
Kdo ho učil theologii, není známo. V Kolíně
tehdy ještě nebylo vysokého učiliště. Mladému
řeholníku bývala přednášena praktická theolo—
gie, výklad Písma sv. a morálka, což bylo hlavní
pro pastoraci. Albert věnoval studiu filosofie
čtyři léta a pak byl vysvěcen na kněze kolem
r. 1234. Tím ukončil dobu přípravy a zahájil
nový apoštolský život.

IV. PROFESOREM v PAŘÍŽI.

V r. 1234 založili dominikáni nový konvent
v Hildesheimu. Albert tam byl poslán jako lek
tor. Podle tehdejších stanov totiž každý kon
vent musel mít kromě převora také svého lek
tora. Úkolem lektora bylo vyučovat bratry, kte—
ři byli činní v astoraci. Každý dominikánský
konvent byl te y studijní dům. Účelem tohoto
vyučování, jehož se museli zúčastnit všichni
bratři, i převor, bylo vytvořit dobré, vyškolené
apoštoly, kteří by se dobře vyznali hlavně ve
všech praktických otázkách. Albert tedy zahájil
v Hildesheimu svou působnost jako lektor prak
tické theologie. V následujících letech 1235
1242 byl lektorem v nově 'založeném konventě
ve Frýburku, pak v Řezně a ve Štrasburku.
V Řezně byl dva roky.

Z tohoto prvního období Albertovy učitelské
činnosti pocházejí proslavené „Chvály Marííny".
které byly rozšířeny v nesčetných rukopisech;
pak dílo „O podstatě dobra", v němž je také
velká část věnována P. Marii; a konečně „Vý
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klad pozdravu andělskéhď. Tato zvláštní před
nost, kterou dává Panně Marii, toto ustavičně
opěvování Matky Boží, které i ve svých vědec
kých pracích věnuje rozsáhlá pojednání, nedá se
vysvětliti jen z jeho pastorační činnosti, nýbrž
prostě tryská přirozeně z jeho srdce, které ne—
smírně milovalo Matku Boží.

Při své lektorské činnosti se Albert snažil
býti nejen učeným profesorem, nýbrž také sva
tým řeholníkem. Proto v krátké době si úplně
získal důvěru svých bratří, takže už r. 1238 při
volbě velmistra řádu dostal velký počet hlasů.
To je velmi pozoruhodné zvláště proto, že Albert
v prvních letech svého řeholního života nekonal
nějakých velkolepých skutků. Jeho činnost byla
dosud skrytá, a tu najednou při volbě velmistra
r. 1238 se ukazuje, že mnozí jej považují za dů
stojného nástupce sv. Dominika.

]akýsi obrat nastal v životě Albertově, když
byl poslán jako lektor do řádového učiliště ve
Štrasburku. Tam po prvé vystoupil jako učitel
mladých bohoslovců a měl příležitost rozvinout
své učitelské schopnosti. Z té doby asi pochází
jeho spis o duševních silách.

Albert měl nyní už osmačtyřicet let. V tom
věku věhlasní učenci obyčejně ukončují svá nej
větší díla. Když v následující době vidíme, jak
Albert ve velmi krátkém čase vytvořil úžasná ve
ledila, jak v krátké době pěti let se stal vědec
kým velikánem, pak máme vysvětlení pro legen
du, podle níž Albert rostřednictvim Panny
Marie z hloupého, nena aného muže se stal svě—
tovým učencem.

Učitelská působnost ve studijním konventě
otevřela Albertovi cestu k vyšším vědeckým
úřadům. Kolem roku 1242 velmistr ]an z Wil
deshausen ho povolal na universitu v Paříži.
Albert tedy přišel na universitu jako bakalář.
Ihned začal konati přednášky, vykládal Senten
Ce Petra Lombardského. Začátkem r. 1245 se
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podrobil zkoušce u biskupa pařížského a dostal
dovolení vyučovat jako profesor. Pak vyučoval
po tři roky (1245—1248) na universitním stolci
v dominikánském klášteře u sv. Jakuba v Paříži.

V této době poznal Albert nedostatky tehdej
šího vyučování; měl zažehnati nebezpečí, které
ohrožovalo vědu, zvláště theologii, a měl vy
tvořiti nový základ pro křesťanskou filosofii a
theologii.

Až do té doby základem celého theologického
vyučování byly „Sentence“ Petra Lombardského,
které byly vlastně naukou sv. Otců, mezi nimiž
přední místo zaujímal sv. Augustin. Augustin
byl však orientován silně platonisticky. Proto
celá theologie šla tímto směrem. Byly tu sice
pociťovány nedostatky platonistické filosofie, a
byly činěny pokusy s filosofií Aristotelovou.
Ale bez úspěchu, protože aristotelismus byl zne—
tvořen a porušen od židovských a arabských
filosofů. Aristoteles se jevil jako velké nebezpe
čí pro křesťanské myslitele. Proto r. 1215 papež
ský legát zakázal používat Aristotelových spisů
při přednáškách na universitě pařížské. A roku
1231 papež Řehoř IX. obnovil tento zákaz. Po
věřil však některé učence, aby přírodovědecké
spisy Aristotelovy očistili od bludů, aby se jich
mohlo používat při přednáškách. Ale k tomu
očištění nedošlo. Přes zákaz papežův se použí
valo Aristotelových spisů na pařížské universitě.
aspoň těch částí, které se daly spojiti s tradiční
naukou. Ale o převzetí celé soustavy Aristote
lovy nebylo tehdy ani řeči.

Tak tomu bylo, když Albert přišel do Paříže
r. 1242. Znal zákaz Aristotelových spisů. Znal
však také papežovo přání, aby Aristotelovy spi
sy byly očištěny od bludů. A to bylo pro něho
pobídkou, že se pustil do aristotelské filosofie
a důkladně ji prozkoumal. Brzo viděl, že tu nelzg
převzíti z Aristotela jen tu neb onu část, nýbI'Z
celý systém. To je právě největší dílo Albertovo,
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že se stal zakladatelem nové křesťanské filoso—
fie. Po několikaleté namáhavé práci se mu po
dařilo zajistit vítězství této soustavě. Ačkoli
Albert sám mohl provésti velkou synthesu aris
totelské filosofie a křesťanské theologie jen čás
tečně, přece položil základy, na nichž dále stavěl
jeho žák Tomáš Akvinský. Albert za svého
pobytu v Paříži (1242—1248) si položil základ
své vědecké proslulosti. Zástupy studentů se
hrnuly na. jeho přednášky, a ostatní profesoři
v něm brzo poznali učence, který je všechny
převyšuje. Z mnoha žáků, kteří sledovali Alber
tovu školu, je nám jich známo jen několik. Mezi
nimi vyniká zvláště Ambrož Sienský, domini
kán, který se proslavil nejen svými spisy, nýbrž
i svatosti života, takže je ctěn jako blahoslavený.

V. LEKTOREM A REKTOREM
V KOLINE.

V létě r. 1248 se Albert po ěti letech zase
vrátil do Kolína nad Rýnem, Edež 'byl právě
kladen základní kámen nového velkolepého go
tického dómu. Albert byl povolán do Kolína
velmistrem řádu, aby tam založil a řídil novou
řádovou universitu.

V Kolíně byl už sice studijní dům s několika
lektory a asi sto žáky. Albert měl tuto školu
přetvořit, povznést, učiniti z ní věhlasné středis
ko vědeckého světa. Samozřejmo, že mu zde by—
la vzorem universita pařížská. Nespokojil se
v theologii jen s výkladem Písma sv., jak tomu

ývalo před tím, nýbrž přednášel i mystické
spisy Pseudodionysia a Ethiku Nikomachovu.
Zavedl i velké disputace, které jako doktor the
plogie směl konati. A kromě toho přednášel
1 o přírodních vědách.

V této době rozvinul velkou spisovatelskou
činnost. Předně dokončil velký výklad k „Sen
tencím" Petra Lombardského, začal výklad ke
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spisům Pseudodionysia. V této době také začal
jinou obrovskou práci, totiž výklad ke spisům
Aristotelovým.

Své studium, svou práci učitelskou a spisova
telskou vždy spojoval s modlitbou. Z modlitby
čerpal sílu, modlitba byla jeho útočištěm v růz
ných obtížích, v modlitbě hledal rozřešení těž
kých otázek. Tomáš : Brabantu, který navště
voval Albertovy přednášky v kolínském klášte—
ře, praví: „Vím z vlastního pozorování (neboť
jsem byl dlouhou dobu jeho posluchačem), že
ctihodný mistr, bratr Albert : řádu kazatelské
ho, po mnoho let téměř denně přes svou roz
sáhlou učitelskou činnost ve dne i v noci tak
velice ěstoval život modlitby, že se modlil žal
tář. K yž byla skončena kůrová modlitba, před
nášky a disputace, věnoval se stále rozjímání.
Není tedy divu, že tento muž všechny lidi řed
čil ve vědě, poněvadž ve snaze po ctnosti onal
tak velké pokroky. A dotvrzujeme, že vykonal
mnoho divů, které vydávají svědectví o svatosti
jeho života."

Nejvýznačnějším žákem Albertovým v té době
byl sv. Tomáš Akvinský. Tomáš byl poslán
: Neapole, kdež vstoupil do řádu kazatelského,
do Kolína nad Rýnem koncem r. 1244. Tehdy
ještě nebylo v Kolíně generální studium, a Albert
dlel ještě v Paříži. Tomáš tam s počátku nijak
nevynikal nad jiné. Nikdo ze spolužáků neměl
tušení o jeho úžasném nadání. Pro jeho zamlk

losí a silnou postavu mu dali přezdívku „němývů ".
Když se Albert r. 1248 vrátil z Paříže do Ko

lína, brzo poznal úžasné nadání tohoto zamlklé
ho mladíka, vytvořil z něho vůdce a přes různé
obtíže jej přivedl až k profesorství theologie.
I kdyby Albert nebyl napsal žádné knih , už to
by učinilo jeho jméno nesmrtelným, že yl uči
telem tohoto veleducha.

Vilém de Tocco, životopisec sv. Tomáše, vy
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pravuje: „Tomáš byl podivuhodné mlčelivý, byl
čilý ve studiu a pilný v modlitbě. Ale poněvadž'
všechno, čemu se naučil od svého učitele a co
mu Bůh ve svém milosrdenství dal 2 poznání,
zakrýval pláštěm prostoty a mlčení, nazývali jej
jeho spolubratři „němým volem"; netušili, že se
jednou měl státi světlem věd .

Během času počal mistr Albert ve svých před
náškách vykládati knihu bl. Dionysia „O bož
ských jménech"; Tomáš však sledoval tyto před
nášky s největší pozorností. Co studenti slyšeli
při přednáškách, bývalo obyčejně opakováno
při společných cvičeních. ]eden student, který
měl s Tomášem soustrast, poněvadž jako ostatní
jej považoval za méně nadaného, při jednom ta
kovém opakování přišel k Tomášovi a snažil se
mu vysvětlit nějaké obtíže. Brzo však byly úlo
hy vyměněny, a : ochotného rádce se stal nevědo
mý žáček; nebot Tomáš se projevil 'ako žák,
který přednášky svého učitele sledoval lépe než
kdokoli jiný. Prosil však svého spolužáka, ab
o jejich rozmluvě zachoval mlčení. Tento vša
neměl nic pilnějšího, než sděliti dohližiteli, jak
velký genius je ten „němý vůl". Dohližitel sle
doval pak studenty při následujícím opakování a
uznal, že onen student nepřeháněl. Ihned se
odebral k mistru Albertovi, aby mu svými zprá
vami učinil radost.

V oněch dnech disputoval mistr Albert o jed
né velmi těžké otázce. Tomáš si dělal o této
přednášce důkladné poznámky. ]eden student
našel list s Tomášovými oznámkami a radost
ně jej donesl Albertovi. Uřčitelpozorně poznám
_y pročetl a poznal, že hluboké mlčení Tomá
sovo, spojené s prostotou a čistotou života, je
zvláštní dar milosti Boží. Poručil tedy dohližiteli
studentů, aby dal Tomášovi zvlášťtěžkou otázku,
0 které měl sám disputovat následujícího dne.
' omáš ve své skromnosti nechtěl převzíti tuto
ulohu, musel však poslechnout. Oddal se tedy
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modlitbě, aby se připravil na své první školní
cvičení. V modlitbě hledal rozřešení úkolu, který
mu byl dán.

Následujícího dne měl Tomáš svou přednáš
ku. Pak vystoupil mistr Albert proti řešení, kte
ré podal Tomáš. Žák však rozluštil obtíže uspo
kojivým způsobem. Po jedné zvlášť dobré od
povědi pravil Albert: „Vystupuješ zde, jako
bys nebyl žákem, nýbrž učitelem." Tomáš my
slel, že v těch slovech není chvála, nýbrž výtka,
a proto se omlouval: „Mistře, nevím žádnou ji
nou odpověď Albert odvětil: „Nyní ti předlo—
žím několik obtíží, na které musíš odpověděti
z vlastního vědění." Uvedl čtyři námitky, které
se zdály tak těžké, že všichni mysleli, že Tomáš
je v koncích. Ale Tomáš odpověděl také na tyto
námitky k plné spokojenosti mistrově. Potom
však prý Albert pronesl prorocky tuto předpo
věď : „Nazýváte ho „němým volem"; ale on po
zvedne ještě ve vědě svůj hlas tak, že celý svět
ho uslyší"

Tomáš však zůstal i potom týmž' skromným.
zamlklým studentem. Mistr Albert mu dával v ná
sledující době všechna těžká školní cvičení. Když
pak mistr Albert konal přednášky a disputace
o ethice, poručil Tomášovi, aby je napsal. To
máš sepsal toto učené dílo, jak je slyšel od vel
kého mistra, který převyšoval ve vědě každého
učence své doby."

To je nesmrtelná zásluha Albertova, že obje
vil nadání sv. Tomáše, a že mu naznačil směr.
Tomáš by se byl uplatnil a proslavil i bez Al
berta. Ale škola, kterou prošel u Alberta, mu
ještě dopomohla k jeho rychlejšímu rozvoji, a
uchránila ho mnoha oklik, jimiž by musel pro
jíti, než by se dostal k aristotelismu. Albert uvedl
Tomáše do hloubek aristotelismu. I když To
máš později v mnoha otázkách šel svou vlastní
cestou, přece vždy zůstal věrný tomuto směru
svého učitele. ]eho životním úkolem bylo do
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vésti dílo svého učitele k nejvyšší dokonalosti.
Své studium v Kolíně ukončil Tomáš slav

nostní disputací, a pak se měl vlastně odebrat
do Italie. Ale Albert mu ještě nedal odejít.
Chtěl ho ještě uvésti do úřadu učitelského.
Snad byl tehdy Tomáš lektorem studijního do
mu v Kolíně pod vedením Albertovým.

Roku 1252 velmistr řádu ]an z Wildeshausenu
žádal Alberta, aby určil nějakého kandidáta,
který by měl býti na pařížské universitě pový
šen na doktora bohovědy. Ačkoli Albert by byl
jistě nejraději poslal některého Němce, přece
uznal, že není vhodnějšího kandidáta než To—
máše. Navrhl tedy Tomáše. Avšak velmistr, kte
rý si snad přál Němce, zamítl tento návrh Al
bertův. Co měl nyní Albert dělat? Viděl, že by
velmi prospěl celému řádu, kdyby Tomášovi
bylo dopřáno další školení na universitě. Obrátil
se tedy na kardinála-legáta Hugo od sv. Vikto
ra, kterého poznal v Paříži, s prosbou, aby mu
pomohl v této záležitosti. Žádosti kardinálově
pak nemohl velmistr nevyhovět. Tak byl tedy
Tomáš poslán na universitu pařížskou hlavně
zásahem Albertovým.

Albertova vědecká činnost měla velký vý
znam pro město Kolín. Nejslavnější profesor
pařížské university se tu usadil a otevřel svou
školu. Množství studentů z nejrůznějších zemí
přicházelo do školy Albertovy. Tím byl položen
základ pro universitu v Kolíně, která pak byla
založena koncem 14. století.

VI. PROVINCIALEM NĚMEC
KÝCH DOMINIKANÚ.

Albert byl brzy vytržen ze své dosavadní vě
decké činnosti. Ve věku, kdy jiní myslí na od
počinek, Albert musel přijmout úkol, který byl
nejen velmi odpovědný, nýbrž ukládal mu také
život velmi pohyblivý. Na provinciální kapitule,
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konané ve Wormsu r. 1254, byl Albert zvolen
provinciálem německých dominikánů.

Bylo to pro něho velmi těžké, podrobiti se
této volbě, která ho vytrhla z práce, již se vě
noval už po dvacet let. Bylo mu už přes šedesát
let, a nyní se měl vzdáti činnosti, která mu byla
tak drahá. Měl opustit své studenty, svou
knihovnu, svou řeholní světničku, a dáti se na
cesty po provincii, které budou trvat celé mě
síce a léta . . .

Německá provincie byla velmi rozsáhlá. Od
břehů R'na sahala až po hranice Uher, a od
moře B tského až po švýcarské hory. ]aká o
hromná práce čekala Alberta! Ale nedal se od
strašit. Ujal se řízení provincie s odvahou a
s důvěrou v pomoc Boží. Pěšky procházel celou
provincií a ečoval o své poddané: visitoval kon
venty, zak ádal nové kláštery, svým slovem
i příkladem povzbuzoval bratry a napravoval
zlozvyk , které se někde objevil .1)

Jak bal o zachovávání chucl'oby, je patrné
1 nařízení provinciální kapituly, konané ve
Wormsu hned po jeho volbě: „V obvodu kon
ventu nesmi býti žádnému bratru, který je po
slán kázat, dáno dovolení používat vozu. Bez
vážného důvodu nesmí nikdo obdržeti dovolení
jeti vozem. Vážné důvody však jsou: jestliže
je některý bratr povolán k nemocnému a z prů
tahu jest se obávati nebezpečí pro nemocného;
jestliže onemocní některý bratr mimo konvent
& musí býti dopraven domů povozem; jestliže
kníže povolá některého bratra k sobě v důležité
záležitosti, která spěchá. Kdo bude jednati proti
tomuto nařízení, v každém případě má býti u
prostřed bratří potrestán a v jídelně, sedě na
zemi, se má postit o chlebě a vodě."

1 Za jeho provincialátu byly založeny tři konventy:
ve trasburku r. 1254, v Seehusen r. 1255 a v Rostoku !.
1256. A kromě toho byl dokončen klášter dominikánek
v Paradies u Soest.
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Takové předpisy nebyly jen na papíře.Albert
přísně trestal ty, kteří je přestupovali. Zvláště
přísně dbal o zachování slibů. Na př. provinci
ální kapitula, konaná v Augsburku r. 1258, se
sadila tři převory, protože dostatečně nebděli
nad zachováváním chudoby. Převorovi z Min
den byl uložen přísn' trest, protože přijel na
kapitulu na koní. V klášteře Petau ve Štýrsku
zemřel jeden bratr laik a byl pohřben na hřbi
tově mezi ostatními bratry. Pak se zjistilo, že
bez vědomí převora měl pro sebe uschovány pe
nize a oděv. Provinciálni kapitula tedy ustano
vila, aby mrtvola toho bratra byla vykopána a
znovu pohřbena bez církevních obřadů.
přísně bylo trestáno porušování chudoby.

Albert dbal nejen o přesné zachovávání chudo
by, nýbrž celé řehole. Nešlo mu jen o to, aby
byla přesně zachována litera zákona, nýbrž aby
všude vládl opravdu dobr' řeholní duch. A tu
především sám předcháze dobrým příkladem.
Ačkoli přísně trestal přestupování řehole, přece
svým poddaným byl opravdu otcem. Svědectvím
jeho horlivosti o opravdovou řeholní kázeň jsou
provinciální kapituly, konané ve Wormsu,
v Augsburku, v Erfurtě a v Řezně, kde na jeho
podnět byla vydána mnohá nařízení, směřující
k upevnění a rozkvětu řádu v Německu.

Albert v době svého provincialátu procesto
val celé Německo. Z rovinciální kapituly
z Wormsu přišel do Kolina v únoru 1255;
z Kolína do Soestu, pak do severního a východ
ního Německa, kde visitoval řádové konventy;
přišel až do Rigy, a koncem léta dospěl do Řez
na. kde byla konána provinciální kapitula. Pak
visitoval kláštery v jižním Německu a v Ra—
kousku. V lednu 1256 byl zase v Kolíně. Nato
vxsitoval kláštery v Holandsku a v Belgii. O
Svatodušních svátcích se účastnil generální ka
pituly v Paříži, v létě konal provinciální kapi
tulu v Erfurtě, a koncem září už spěchal na pa

23



pežský dvůr v Anagni; a tam zůstal až do léta
příštího roku. Generální kapitula ve Florencii
r. 1257 jej osvobodila od úřadu provinciála. Al
bert se pak koncem léta vrátil zase do Kolína
jako lektor.

]ak konal Albert tyto cesty? Z nařízení pro
vinciální kapituly ve Wormsu víme, že bratři
kazatelé byli zavázáni cestovat pěšky; jen z váž
ných důvodů mohla býti učiněna výjimka. Po—
něvadž Albert jako provinciál všude předcházel
dobrým příkladem, není pochyby, že všechny
ty velké cesty po Německu konal pěšk . Byla
to jistě nemalá námaha. Na jeho cestách 0 pro
vázel sekretář. Živili se tím, co si cestou vy
žebrali. Když přišelAlbert do konventu, vyslechl
všechn bratry, přezkoumal stav kláštera, o
vzbudi a nadchl bratry k horlivějšimu řeho ní—
mu životu a bylo-li třeba, použil i trestů. A pak
zase odešel do jiného konventu.

Při svých dlouhých cestách různými kraji
vždy jevil velký zájem o přírodu, jako už v mlá
dí. Všechno bystře pozoroval. Tu našel u cesty
rostlinu, kterou ještě nikd neviděl. Utrhl ji a
zkoumal ji na další cestě. č'am zase v lese uvi—
děl stádo 'elenů; zastavil se a z úkrytu pozo
roval jejic život. Pak zase uviděl nějakého
dravého ptáka, jak sleduje svou kořist a jak se
na ni vrhá. Když se setkal s dřevaři, zastavil se
u nich a vyptával se jich na jejich zkušenosti
s lesní zvěří. Na březích severního moře pozo
roval mořské ryby, rozmlouval s rybáři, s ob
chodníky o jejich životě, o obchodě, o tamějším
podnebí a podobně. Nedal si ujít žádnou příle
žitost, kde mohl sbírati látku pro svá přírodo
vědecká díla. A když nebylo v přírodě nic po
zoruhodného, vytáhl ze svého tlumoku přírodo
vědecké spisy Aristotelovy, které nosíval s se
bou, a uvažoval o nich. Tak na dlouhých cestách
si dobře promyslel a připravil svá díla, a když
pak přišel zase do některého kláštera, ihned na
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psal své nové poznatky a zkušenosti. Na mnoha
místech jeho přírodovědeckých spisů nacházíme
vzpomínky z jeho cest.

Velmi důležitou úlohu měl Albert r. 1256
v tak zvaném sporu žebravých řádů.

Začátek těchto sporů je třeba hledati v libe
rálním chování světských profesorů, kteří byli
většinou laici. Tomáš 2 Brabantu praví, že svět—
ští profesoři vedli velmi pohodlný život. Měli
velké přijm , z nichž často pořádali slavnostní
hostiny. K yž tak celou noc probděli při jídle
a pití, nebyli schopni konati ráno přednášky
pro své studenty. Následek byl, že studenti po
nenáhlu opouštěli světské profesory a šli k ře
holním profesorům, kteří konali přednášky vždy
pravidelně a po svědomité přípravě. Tak přibý
valo řeholním profesorům posluchačů, kdežto
učebny světských profesorů zely prázdnotou.
To ovšem světští profesoři považovali za kon
kurenci, cítili se tím uraženi. A konečně r. 1253
se rozhodli protestovat stávkou. Přerušili před
nášky a zavřeli své školy. Dominikáni a fran
tiškáni však vyučovali dále. Tím se spor ještě
zostřil. Papež lnnocenc IV. a později Alexan
der IV. poslali oběma stranám listy, aby je u
smířili; ale oheň se nezmenšil, nýbrž ještě vzrostl,
když v čelo světských profesorů se postavil Vi
lém ze Saint-Amour.

R. 1254 Vilém ostře napadl řeholníky v hano
pise „O nebezpečích poslední doby“, který se
rychle rozšířil po celé Evropě. V něm velmi tu
pil řád dominikánský a františkánský. Proto
oba napadené řády žádaly, aby hanopis b 1
předložen soudu papeže. Poslaly své doktory db
Anagni, kamž universita pařížská už před tím
poslala sedm svých profesorů, veden'ch Vilé
mem ze Saint-Amour. Albert tam byl, povolán
jako hlavní obhájce žebravých řádů. Slavnostní
disputace, v níž měl býti spor rozřešen, byla ko
nána v říjnu 1256. Albert tu obhájil řeholníky
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tak skvěle, že 5. října téhož roku byla kniha
Vilémova odsouzena a spálená v přítomnosti pa
peže a kardinálů; a kromě toho zástupci univer—
sity museli složiti přísahu, že ponechají řeholní
kům úplnou svobodu vyučování.

Albert svou učeností vzbudil na papežském
dvoře obdiv kardinálů i pa eže. Už dříve slyšeli
o slavném lektoru kolínském. Ale když nyní
měli důkaz o jeho velké učenosti, přáli si, aby.:
tento slavný profesor byl určen pro papežskou
universitu. Proto papež jmenoval Alberta profe
sorem na této vysoké škole. Albert uposlechl
hlasu zástupce Kristova. Zůstal na papežské
universitě až do léta r. 1257 a konal tam před
nášky o evangeliu sv. ]ana. ]eho výklad byl
tak originální a hluboký, že — jak píše Tomáš
ze Chantimpré — 'eho posluchači vyznávali, že
nikdy nic podobného neslyšeli z lidských úst.

Kdo by se divil, že Albert mohl v tak krátké
době a s tak malou přípravou podati tak dů
kladný výklad evangelia sv. Jana, musí uvážit,
že ve středověku Písmo svaté bývalo stálým
předmětem rozjímání, a že exegeta oné doby se
mnoho nestaral o smysl historický a gramatický,
jak to činí dnešní exegese; tehdejší exegeta po
važoval bibli za knihu Boží, a proto v ní hledal
spíše smysl mystický a mravní a vyvozoval : ní
vhodné aplikace pro život.

Na papežské universitě zůstal Albert rok, od
1256 do 1257; a pak se vrátil zase do Německa.
Generálním kapitulem, konaným ve Florencii r.
1257, byl osvobozen od úřadu provinciála a jme
nován zase lektorem v Kolíně.

VII. PROSTŘEDNÍKEM MÍRU.

Když Albert dlel ještě v Italii, vznikl v Kolí
ně spor mezi arcibiskupem .a měšťany a stále se
přiostřoval, až se změnil v opravdový bc), jenz
mohl míti velmi vážné následky. Městští ob
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chodníci, hrdí na své výsady a své bohatství,
těžce nesli vládu arcibiskupovu; pokoušeli se
vymaniti se z jeho vlády, napřed jen skrytým
postupem, ale ak zcela zřejmým násilím. Ale
Konrád : Hoc staden, který byl i světským
vládcem, nechtěl přejít mlčením onen útok na
své výsady; rozhodl se, že měšťany zkrotí za
každou cenu. R. 1251 obě strany začaly proti
sobě bojovat. Štěstí přálo brzy té brzy zase oné
straně. Bitva u Lechenich 1257 nepřinesla žád
ného rozhodnuti. Proto obě sporné strany si
zvolily rozhodčí, jež řídil Albert.

]eho zásahem byl r. 1258 ukončen několika
letý spor. Ukázalo se tu, že Albert je netoliko
ochráncem spravedlnosti vůči nesprávným po
žadavkům Konrádovým, nýbrž i obnovitelem
městského řízení. Vrátil městu mír vnitřní
i vnější, mír politický i sociální.

Co se přihodilo v Kolíně, to se přiházelo
i v některých menších městech. Albert i tam u
rovnával spory a dovedl vždy najíti nějaký ná
vrh, který by byl přijatelný pro obě sporné
strany.

R. 1259 b ] prostředníkem v dohodě, uzavře
né mezi Ko ínem a Utrechtem. R. 1263 V D0—
nauwort ukončil dlouhý spor mezi Hartmanem,
biskupem z Augusty, a hrabětem Ludvíkem
z Ottingen. A téhož roku v Magdeburku z pa
pežského nařízení šťastně rozřešil choulostivou
otázku biskupské volby na stolec brandeburský.
V letech 1268 — 1269 : rozkazu papeže Klemen
ta IV. vyšetřoval, jakého podvodu se dopustil
Bamin ze Stellin v Pomeranii a někteří jeho va
salové, a pak nad nimi vyřkl exkomunikaci.
R_.1275 hraběnka Matylda ze Sayn a arcibiskup
Siegfried z Wersterburgu si zvolili Alberta za
rozhodčího v každém svém sporu.

Albert, který se zdál určen pro vysoké spe
kulace, musel se často stýkat s rušným životem,
musel trpělivě vyslechnout stížnosti jedněch
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proti druhým, spravedlivě pak vážiti důvody
nepřátelských stran, a konečně pronésti rozsu
dek, který všechny upokojil.

Ani při takových těžkých záležitostech nikdy
nezapomínal na své zamilované studium. Zdá
se, že právě v této době napsal výklad k evan
geliu sv. Marka a podivuhodný výklad 31. hla
vy knihy Přísloví „Liber de muliere forti".

VIII. BISKUPEM V ŘEZNĚ.

Rozsáhlá diecése řezenská, rozvrácená špat
ným vedením, potřebovala nějakého schopného
vůdce, který by odstranil dosavadní zlořád a
přivedl ji zase k jejímu bývalému lesku. Z álo
se, že nejschopnější k tomuto úkolu bude Al
bert, jenž požíval všeobecné vážnosti pro svou
učenost a svatost a pro svou obratnost v urov
návání různých záležitostí. Proto není divu, že
papež Alexander IV. jej jmenoval biskupem ře
zenským začátkem r. 1260.

Nikdo nedovede vypovědět, jakou bolest způ
sobilo pokornému řeholníku toto jmenování, jež
ho vytrhlo z jeho milých vědeckých prací a u
činilo jej hlavou jedné z nejtěžších diecésí ně
meckých. Bylo mu už šestašedesát let. V tako
vém věku a po tolika namáhavých pracích se
mu zdál biskupský úřad příliš těžký. V jeho ú
myslu, nepřijmouti tak odpovědný úřad, jej
podporoval generál dominikánského řádu Hum
bert de Romanis. Poslal mu do Kolína list,
v němž oceňuje jeho práce, zároveň však proje
vuje obavy před ztrátou tak význačného člena
a končí těmito slovy: „V duchu před Vámi po
klekám a zapřisahám Vás, pro pokoru Nepo
skvrněné Panny a jejího Syna, neopouštějte po
komého stavu řeholního. Pošlete nám odpověď,
která by nás i naše přemilé bratry potěšila a
zbavila nás všech obav."

Alberta k tomu nemusel povzbuzovat jeho
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představený. Albert sám už papeže žádal, aby
mu toho úřadu neukládal, a jako důvod uváděl
svou neschopnost a svůj pokročilý věk. Ale
papež Alexander IV. byl neoblomný. Z Anagni
mu poslal list, v němž odsuzoval jeho další od
por. Albert musel uposlechnout, protože viděl,
že další odpor je nemožný. Vydal se tedy na
cestu do Řezna, provázen několika svými spo—
lubratry. Aby se vyhnul slavnostnímu přivítání,
přišel do města za večera, když už se stmívalo
a ihned se odebral do dominikánského kláštera.
Vyšel z řádu dominikánského a proto chtěl z je
jich kláštera přejití do svého biskupského kos
tela. Nemiloval nádhery. Chtěl hned na začátku
svého nového působení zřetelně vyjádřiti, že už
od nynějška musí zavládnouti v celé diecési no
vý, lepší duch. Z dominikánského kláštera chtěl
přesídliti do biskupského kostela, aby ukázal,
že nepřišel jako světský vládce, nýbrž jako ná

sledmíník apoštolů, jako opravdový pastýř svýchovece .
Druhého dne ráno se odebral na dóm, do

provázen celým dominikánským konventem.
Duchovenstvo i lid jej už čekali před chrámem.
Slavnostně ho přivítali a doprovázeli ho k oltáři.
Lid jásal radostí, že má nového biskupa, oprav
dového duchovního pastýře.

Brzy po slavnostním přijetí byl Albert po
staven před tvrdou skutečnost. Stav diecése byl
opravdu žalostný. Albertův předchůdce se ne
staral o náboženský život svých poddaných.
Církevní jmění bylo promrháno, takže Albert
našel diecésní pokladnu úplně prázdnou. Ale to
mu nic nevadilo. Přišel z žebravého řádu a byl
zvyklý na umrtvování. On sám neměl velkých
požadavků. A ostatní se museli přizpůsobit jeho
skromnému životu.

_SAlbertem přišel nový život do celé diecése.
I jako biskup zůstal Albert bratrem kazatelem.
I jako biskup byl zavázán zachovávati řeholi a
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byl od ní dispensován jen potud, pokud to vy.
žadoval jeho biskupský úřad. To se ukázalo nej
zřejměji při slibu chudoby. Albert nechodil mezi
lid ve skvostné knížecí výzbroji a na koni, jak
to činívali jiní biskupové, nýbrž v bílém řehol
ním rouchu dominikánském. ]en biskupský kříž
prozrazoval jeho důstojnost. Cestoval většinou
pěšky, jako apoštolé. Liturgická roucha a vy
brané knihy si vozil na oslu.

Na biskupském dvoře zavládla klášterní chu
doba. K nejbližšímu okolí Albertovu patřili
mnozí dominikáni, s nimiž i jako biskup žil ži
votem řeholním. Ačkoli všechny příslušníky bis—
kupského dvora nezavazoval k takové chudobě,
přece jedno žádal ode všech, totiž prostotu a še
tmost. Nebot' se rozhodl, že dřívější špatné hos
podaření důkladně změní a chyby svého před
chůdce vykoření.

V krátké době se Albertovi podařilo celé hos
podářství biskupského dvora postaviti na zdra
vý základ.

S daleko větší horlivostí a s opravdovým nad
šením chopil se Albert důležitějšího úkolu, ná
boženské obnovy u duchovenstva i u lidu. Ká
zal, uděloval sv. svátosti, otvíral svůj dům všem
chudasům. Pečoval o nemocné, stavěl charita
tivní domy. Neúnavně visitoval fary, trestal ne

;lbalé kněze a uspořádal smutné poměry mnohaar.
Když šlo o čest domu Božího nebo o odstra

nění zlozvyků, jež zavládly mezi lidem, tu byl
Albert podivuhodné statečný. Ostře potíral ne
řesti své doby jak ve svých promluvách, tak ve
svém komentáři k evangeliu sv. Lukáše, napsa
ném právě v té době, plné vyčerpávajících sta
rostí. „Ctihodný biskup, praví jeho životopisec
Ridolfo, byl si předně vědom svého pastýřské
ho povolání, a poněvadž viděl, že je vrchním
pastýřem své diecése, oddal se bez výhrady
blahu duší. Ale v každé věci postupoval s ta
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kovou opatrností, že nikdy neučinil chybného
kroku, takže se mu nemohlo nic vytýkat. S du
chovní horlivostí pracoval odvážně o odstraně
ní všech zahnízděných zlozvyků a neřestí, počí
naje, jak bylo záhodno, od osob duchovních."l)

A aby se tato reforma snáze podařila, svolal
diecésní sněmy, při nichž se projevila zvláště je
ho obezřetnost v řízení církevních záležitostí a
jeho nepřemožitelná stálost v potírání všech zlo—
řádů a neřestí. Nic neušlo jeho bystrému oku.
je opravdu obdivuhodné, jak tento muž, 0 kte
rém se zdálo, že rozumi jen vědě, dovedl říditi
celou diecési.

Při svých reformních snahách však narazil ně
kde na odpor a nepochopení, hlavně u šlechty.
Nebyl však z těch, kteří by se tím zalekli nebo
odklonili od vytčené cesty. Všichni dějepisci se
shodují v tom, že v oné době se v Německu ne—
mohl vykonávati biskupský úřad beze zbraní.
Když biskup nepoužil zbraní, nezmohl obyčejně
nic. Albert se však stále vzpíral použíti ozbro
jené moci. Šlechta, proti níž hlavně měl Albert
hájiti práva diecése, mu stále odporovala. Ale
ani u lidu nenašel Albert porozumění, jakého
očekával. Lid si totiž nedovedl představit, jak
může biskup chodit jako chudý řeholník a zříci
se ozbrojené moci, jež mu náležela jako knížeti.

Tyto těžkosti by však byly sotva dostateč
ným důvodem, proč Albert už po roce mýšlel
na odstoupení. Důvod pro to je jinde. bert už
od začátku žil se svým dómským kapitulem
v dobrém a přátelském vztahu. Kapitulum mu
pomáhalo v uskutečňování jeho reformy. Časem
Albert poznal, že dómský děkan Leo je schopen
dokončit započaté dílo obnovy diecése. jakmile
Albert našel vhodného a schopného nástupce,
r0_z_hodlse požádati papeže Alexandra IV., aby
Přijal jeho odstoupení. Dobře věděl, že papež

1) Legenda, část II., hlava III.
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mu tak snadno nevyhoví. Proto se rozhodl jíti
do Italie a tam celou věc s papežem projednat.
Na jaře 1261 opustil Řezno a odebral se přes
Vídeň a Hradec do Italie, a přišel asi v červenci

l1(26_1do Viterba, kde byla tehdy papežskáune.

IX. VĚDEC A APOŠTOL
VE SLUŽBÁCH PAPEŽE.

Než přišel Albert do Viterba, byl papež
Alexander IV. mrtev. Proto musel čekat na vol
bu nového papeže. U papežské kurie se setkal
s mnoha známými: se svým žákem Tomášem
Akvinským, který tehdy už působil jako pro
fesor na papežské vysoké škole, 5 kardinálem
Hugonem a s. Caro a jinými známými. Nový
papež Urban IV. byl zvolen až koncem 5 na
1261. Albert mu brzo přednesl svou žá ost
o odstoupení. Papež na ni s radostí přistoupil.
poněvadž měl s Albertem jisté plány, jak hned
uvidíme. Biskupem řezenským se stal dřívější
dómský děkan Leo.

Albert byl nyní volný. Samozřejmě, že bis
kupská důstojnost mu zůstala. Přestovšak podle
platného práva se měl vrátit do svého řádu. Měl
se opět státi řeholníkem, měl žíti v klášteře a
poslouchati představených.

Albert však na přání papeže Urbana IV. zů
stal u papežské kurie. Papež Urban IV. měl
totiž velký zájem o vědu. Proto shromažďoval
na svém dvoře význačné učence, s nimiž téměř
denně dlouho rozmlouval a disputoval. Do to
hoto kruhu uvedl papež i Alberta. Mistr ]in
dřich, básník, který byl v té době také na pa—
pežském dvoře, řekl o Albertovi: „U kurie je
také jeden muž, který, kdyby celá filosofie na
jednou zmizela, sám by ji znova vytvořil. Ba
napsal by ještě lepší filosofii a překonal by sta
ré filosofické velikány." Tato chvála není nějaké
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básnické přehánění, neboť podobné svědectví
vydávají o Albertovi též mnozí jiní jeho přátelé
i jeho protivníci.

Albert zůstal na papežském dvoře celý rok
1262. V té době pokračoval ve svém komentáři
ke spisům Aristotelovým.

Na jaře 1263 dostala však jeho činnost zcela
jiný směr. Albert se stal papežským nunciem
pro hlásání křížové výpravy v zemích němec
kých a v Čechách. Ačkoli mu tehdy bylo už
sedmdesát let, přijal tento úkol s radostí, a ne
dbaje obtíží a námahy, procházel kraje a města,
a všude hlásal křížovou výpravu s mladickým
žárem, a všechny naplňoval nadšením pro sva
tou věc. Stačí jen jmenovati města, jimiž prošel,
abychom ocenili tento 'edinečný výkon sedm
desátiletého biskupa: ]e 0 cesta jde přes Augs
burg, Wůrzburg, Frankfurt, pak zpět Wiirz
burg, Kolín nad Rýnem, potom přes severní
Německo, Brandebursko a jižní Německo. Kon
cem roku 1263 byl ve Frýburku, pak šel do
Elsaska a 18. března 1264 byl v Řezně. Z Řezna
se Albert odebral do Čech. 20. srpna byl v Mo
huči, 4. prosince 1264 zase ve Wůrzburgu.

Když Albert skončil hlásání křížové výpravy
v říjnu 1264, odebral se do dominikánského
kláštera ve Wiírzburgu a tam zůstal až do léta
roku 1267. Po dlouhých namáhavých cestách ce
lým Německem cítil, že nutně potřebuje odpo
činku. Tam dokončil svůj proslavený výklad
k evangeliu sv. Lukáše.

V říjnu 1267 přišel Albert do Štrasburku na
rozkaz papeže Klementa IV. Tam pak ztrávil
následující tři roky v dominikánském klášteře,
který byl vedle kolínského kláštera jedním
z nejvýznačnějších domů německé řádové pro
vincie a měl školu, která dala řádu vynikající
učence. V tomto konventě se Albert cítil právě
tak doma jako v Kolíně. Doufal-li však, že zde
najde klid, pak se zmýlil. Stále byl volán ven,
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stále musel podnikat obtížné cesty. Šel za hla
sem Božím, šel apoštolovat všude, kde toho by
lo třeba. Hlásáním křížové výpravy r. 1263 za-_
čalo toto cestování a trvalo, odečteme-li krátkou
přestávku ve Wiirzburgu, až do r. 1277,tři roky
před jeho smrtí. Albert byl v pravém slova
smyslu „cestujícím biskupem", opravdovým
bratrem kazatelem, který působí všude tam, kde
je toho třeba.

Nemůžeme podrobně po isovat jeho rozsáhlou
činnost za jeho pobytu ve trasburku. Ale i krát
ký přehled nám postačí k tomu, abychom po
znali jeho úžasnou činnost a houževnatost.

Ve Štrasburku a okolí posvětil celou řadu
kostelů a oltářů a uděloval kněžské svěcení.
V létě 1268 byl poslán papežem do Meklembur
ku, aby tam urovnal spor mezi ]ohanity a kní
žetem Bamim.

Tato vyčerpávající biskupská činnost mu ne
bránila věnovati se též službě svých bratří v kláš
teře. I ve Štrasburku pokračoval v činnosti spi
sovatelské. A příležitostně též obohacoval mladší
spolubratry z pokladu svých vědomostí a zku
šeností.

X. POSLEDNÍ LĚTA ŽIVOTA.

Roku 1271 byl Albert povolán do Kolína nad
Rýnem k urovnání sporu mezi arcibiskupem
Engelbertem a měšťany. A pak už zůstal v Ko
líně. V kolínském dominikánském klášteře byl
přijat do řádu, prožil tam několik let; proto
podle řádových zvyků byl členem tohoto klášte
ra. Kolín byl jeho domov. Zde bydlel déle než
v kterémkoli jiném klášteře. Zde vytvořil stu
dium. Zde nalezl takový život, jaký miloval od
mládí. Cítil se zde doma mezi četnými studenty,
kteří sem přicházeli ze všech končin světa.

Ale ani zde se neoddal klidu a nečinnosti
I ve svém vysokém stáří pokračoval ve své čin
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nosti spisovatelské a apoštolské. Žil prostě jako
řeholník. Když bylo třeba, pomáhal svým brat
řím, klášteru i řádu svou radou i penězi. Z jeho
příspěvků byl ke klášternímu kostelu přistaven
nádherný a prostorný kůr, který by vyhovoval
velkému počtu řeholníků. Mezi kůrem a chrá
movou lodí dal postavit velký kříž s tělem
Kristovým.

V této době napsal výklad ke knize ]obově
a první dva svazky velké theologické Summy.
Příležitostně také přednášel studentům.

Albert byl stále činný i mimo klášter. Arci
biskup Siegfried mu dal plnou moc k vykonává
ní biskupských funkcí v jeho arcidiecési. Albert
tedy často světil kostely, oltáře a konal různé
biskupské funkce i na místech velmi vzdálených.
Neznal únavy, když šlo o spásu duši.

Zatím co Albert ve svém konventě v Kolíně
trávil poslední léta svého života v neúnavném
studiu a modlitbě. v katolické Církvi se připra
vovala velká událost. Papež Řehoř X. svolal r.
1272 všeobecný sněm do Lyonu, na němž se
mělo jednati o důležitých otázkách. Sněm měl
býti zahájen 0 svátcích svatodušních 1274. Bylo
k němu pozváno mnoho biskupů, slavných theo
logů a právníků. Byl povolán i sv. Tomáš Akvin
Ský, jenž se nad jiné proslavil svou vědou. Na
cestě však vážně onemocněl a zemřel ve Fossa
nova 7. března 1274.
' Nemohl-li se zúčastniti sněmu sv. Tomáš, zú
castnil se ho jeho učitel Albert, jehož autorita
v otázkách theologických byla u všech známá.

Po ukončení lyonského sněmu dostal Albert
smutnou zprávu z Paříže, že spisy jeho milova
ného žáka Tomáše Akvinského byly prudce na
Padány a zavrhovány od jeho protivníků i od
pařížského biskupa Štěpána Tempiera. Albert se
tedy rozhodl jíti do Paříže hájit svého žáka. Nic
nezmohly prosby jeho spolubratří, kteří ho zra
Zovah od dlouhé a namáhavé cesty. Albert se
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vydal na cestu do Paříže, provázen bratrem Hu
gonem z Lucca. V Paříži vystoupil na katedru
a přede všemi profesory ohnivě hájil nauku své
ho milovaného žáka jako nauku zcela shodnou
s učením katolické Církve. Když pak se vrátil
z Paříže do Kolína, dal si po pořádku předčitati
všechny spisy sv. Tomáše. Potom svolal profe
sory i studenty a velebil před nimi sv. Tomáše.

Neni snad v dějinách podobného případu,
s nímž by bylo možno srovnati jednání Alber
tovo vůči jeho žáku.

Skromně a pokorně ustupuje Albert do poza
dí, jen aby zvítězila pravda, již zasvětil své síly
a celý svůj život.

XI. ALBERTOVA SMRT.

Začátkem roku 1279 cítil Albert, že se blíží
smrt. Bez bázně a se vší vážností a opravdovosti
se připravoval na den, jejž mu určil Bůh.

V lednu 1279 sepsal závěť, jíž věnoval svůj
majetek na dokončení nového kůru dominikán
ského kostela; něco odkázal též třem ženským
klášterům.

Nedostatek zamčených zpráv o posledních
dnech Albertova života doplňuje legenda:

„Když ctihodný Albert už velmi zestárl a jed
noho dne v klášteře bratří Kazatelů měl před
nášku před četnými posluchači, najednou ho
opustila pamět'. Všichni byli nadmíru řekvape
ni, Albert však, odmlčev se chvíli, d jim, du
chovně znovu posílen, toto vysvětlení:

»Poslyšte, drazí bratři, něco vám povím. Když
jsem byl ještě novicem, byl jsem duševně velml
omezený. V učení jsem se nemohl rovnat svým
spolužákům a zůstal jsem hloupý. V mladické
netrpělivosti se svou omezenosti a poněvadž jsem
ještě nesložil sliby, myslel jsem na vystoupení
z řádu. Když jsem se touto myšlenkou stále více
zabýval, měl jsem ve spánku toto vidění:
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Zdálo se mi, že jsem si přistavil ke zdi klášte
ra žebřík, abych utekl. Když už jsem vystupoval
na žebřík, uviděl jsem proti sobě č ři vznešené
osoby s jasnou tváří. Prvni mně tr a žebříkem,
takže bych byl málem spadl. Pokusil jsem se
zase vystoupit; tu mnou trhla druhá. Když jsem
se pak dal po třetí do výstupu, řekla mi třetí
osoba: „Co tě vede k tomuto hanebněmu útě
ku?" Odpověděl jsem: „]sem hloup' a zůstávám
ve studiu pozadu za ostatnimi. Stydim se za to,
a proto opouštím řád." Ona osoba odpověděla:
„Hle, s námi je zde přesladká Panna Maria,
Matka milosrdenství, jejímiž služebnicemi jsme.
jestliže se k ní obrátíš, spojíme své prosby s tvý
mi modlitbami, abys dosáhl, čeho si přeješ." Byl
jsem potěšen těmito slovy a řekl jsem: „Rád
poslechnu vaší rady; prosím vás však, přimluvte
se u ní za mne v mé záležitosti." Prosily tedy
Matku Boží za mne. Ona se pak obrátila ke mně
s otázkou: „Zač prosíš?" Odpověděl jsem: „O,
paní, prosím o vědu filosofickou na tvou pří
mluvu." „Tvoje prosba je vyslyšena", pravila,
„buď však pilný ve studiu." Zůstal jsem tedy
v řádě, a co mi bylo slíbeno, toho jsem dosáhl
milostí Boží ve studiu a modlitbě. Co jsem ne
mohl poznat ve studiu, to jsem často nalezl
v modlitbě. Matku Boží a Matku Milosrdenství
jsem často prosil ve vroucí modlitbě, abych na
její přímluvu byl osvícen světlem božské moud
rosti, aby ona držela mě srdce v pevné víře,
abych, ponořen do filosofie, neochabl ve víře
v Krista. Konečně se mi zjevila přemilá Matka
&těšila mne: „Buď věrný ve studiu a vytrvalý
v ctnosti. Bůh chce tvou vědou osvítit celou Cír
kev. Abys však neochabl ve víře, bude ti před
smrtí odňata všechna filosofie. V dětské nevin
nosti a upřímnosti a v pravé víře vezme tě Bůh
8 tohoto světa. A to ti bude znamením, že přišla
tVá hodina: Při veřejné přednášce tě opustiv)),Pamet.
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Přemilí bratři, to se nyní stalo, a já vím, že
přišla má hodina. Proto vyznávám a slavnostně
prohlašují: Věřím pevně a neochvějně všechny
články křesťanské víry. Prosím vás snažně a
pokorně, udělte mi svátosti umírajících dokud
je čas. Kdybych však budoucně něco řekl nebo
napsal, co odporuje víře, nevšímejte si toho.“

Tato podivuhodná legenda chce podati jakési
vysvětlení neslýchané, úžasné učenosti Alberto
vy a důkaz, že všechny útok proti jeho pravo
věmosti a zbožnosti jsou bez ůvodné. ]e jakousi
reakcí proti těm, kteří prohlašovali Alberta za
kouzelníka, pracujícího s černou magii, a tak
chtěli snížit jeho svatost a učenost.

Tato legenda však obsahuje také část skuteč
nosti. V posledních dnech života Albertova se
pravděpodobně něco přihodilo, co bylo předzvě
stí jeho blízké smrti. Albert pocítil blízkost smrti
a proto se na ni vážně připravoval. Od té chvíle
se úplně uzavřel světu. Nikoho k sobě nepřipus
til, ani kolínského arcibiskupa, který ho přišel
navštívit.

Legenda pokračuje dále, že Albert se pak při
pravoval na smrt ve své cele s velkou vážností
a opravdovostí. Celé dny se modlil a toužil po
svém Tvůrci a svém Vykupiteli, ]ežiši Kristu.
Rád se modlíval hodinky za zemřelé a dal se
dovésti k hrobce svých řeholních bratři a tam
vzpomínal na zemřelé, k nimž měl brzo odejít.
Nic se nebál smrti. Vždyť po celý svůj život
věrně sloužil Bohu a snažil se plniti svědomitě
jeho svatou vůli. Byl zcela klidný, neboť důvě
řoval v milosrdenství Boží a v ochranu P. Marie,
jíž zasvětil celý svůj život. Velikost a sláva u
čence ustupovaly před velebností smrti. Albert
byl jako dítě.

Bylo to v pátek, 15. listopadu r. 1280. Kláš
terní zvon volal bratry do cely Albertovy, neboť
přišla hodina, kdy se měl Albert rozloučiti s tím
to světem. Bratři našli Alberta sedícího v lenoš
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ce. Hlava mu klesla na prsa. Těžce oddychoval.
Anděl smrti se přiblížil.

Bratři se začali modliti modlitby za umírající.
Při nich Albert vydechl na sled. Svou duši
odevzdal Bohu ve věku 87 H;.

Zpráva o jeho smrti se rychle roznesla o mě
stě i celém okoli. Albert se nestýkal s li em už
několik měsíců; ale velká láska, kterou ho všich—
ni milovali jako otce, se nyní mocně projevila.
Všichni byli smrtí Albertovou zarmouceni. Kd ž
však si uvědomili, že v Albertovi mají u Bo a
nového přimluvce, jejich zármutek se obrátil
v radost. Kolín neviděl dosud tak slavného a
velkolepého pohřbu. Sám arcibiskup Siegfried
vykonal pohřební obřady a pohřbu se zúčast
nilo všechno duchovenstvo města, úředníci, šlech
ta z Kolína i z okolí a měšťané.

Tělo Albertovo bylo pohřbeno v dominikán
ském kostele v Kolíně a na hrob dán tento pro
stý nápis: „Roku 1280, 15. listopadu, zemřel cti
hodný bratr Albert, dříve bisku řezensk', z řá
du kazatelského, mistr bohově y. Ať o počivá
v pokoji. Amen."

Zde nyní odpočíval bratr Albert uprostřed
svých bratři a svého národa. Lid jej začal brzo
ctít jako světce, putovali k 'eho hrobu, modlili
se k němu, prosili ho 0 při uvu u Boha. A Al
bert jak pomáhal za svého života chudým, utla
čovaným a všem, kteří potřebovali pomoci, tak
pomáhal i po smrti všem, kteří ho prosili 0 po—
moc s důvěrou.

Hrob Albertův byl stále četněji navštěvován.
Někteří byli na jeho přímluvu zázračně uzdra
veni, jiní jeho pomocí vyvázli z největší nouze.
Albert byl ctěn jako světec. Dne 11. ledna 1483
byla jeho tělesná schránka vyzvednuta a pak vy
stavena úctě věřících. Roku 1484 byl Albert
Prohlášen za blahoslaveného papežem Inocencem
VIII. Od té doby jeho úcta stále vzrůstala po
celém světě.
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V poslední době kardinál Friiwirth znovu
zahájil kanonisační proces. Až konečně na žá
dost kardinálů, biskupů, řeholních představe
ných, universit, škol, dne 16. prosince 1931 pá
pež Pius XI. prohlásil Alberta za svatého a u
čitele Církve. A aby křesťanský lid i duchoven
stvo se znovu povzbudilo říkladem jeho ctností
a jeho moudrostí, nařídil? aby se jeho svátek
slavil v celé Církvi katolické dne 15. listopadu,
v den jeho blažené smrti.

Bylo záhodno, aby se tomu slavnému profe
soru kolínskému dostalo takové pocty zvláště
v naší době, protože, jak praví Pius XI. v ka
nonisační bule, Albert svým životem a svými
spisy jasně dokázal, že „mezi vědou a vírou,
mezi pravdou a dobrem, mezi naukou a svato
stí není a nemůže býti sporu".

XII. OSOBNOST ALBERTOVA.

O postavě Albertově se dočítáme v jedné krás
né legendě toto: ]ednou byl Albert představen
papeži. Papež, jenž tohoto slavného muže ještě
nikdy neviděl, vlídně ho pozdravil a pravil:

„Alberte, vstaňl" Albert odpověděl: „Svjaxlř'Otče, už stojím." Tak malý byl ted bratr 
bert, že papež myslel, že Albert pře nim klečí.
— je zřejmé, že legenda přehání. Neboť jak lze
zjistit z jeho četných zachovaných kostí, Albert
byl 1.55—1.6O m vysoký. Po svých předcích
zdědil silnou kostru. Nebyl však korpulentní
jako jeho žák Tomáš Akvinský, nýbrž hubený.

Měl pevné, takřka železné zdraví. Nemáme
zpráv o nějaké jeho nemoci. Dožil se 87 let a
zemřel ne po náhlé nemoci, nýbrž prostě přiro
zeným, pozvolným vyčerpáním sil. ]eho silná
tělesná soustava nám dává dobré vysvětlení, jak
Albert až do vysokého stáří mohl konati takové
úžasné výkony. Vzpomeňme jenom na mnohé
cesty, jež konal ještě v posledních pětadvaceti
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letech svého života, vzpomeňme na vyčerpávající
profesorskou činnost a na nepřehledné množství
knih, které bud' sám napsal nebo diktoval. Není
tedy divu, že velmistr řádu Humbert Římský
mluví o „obřích ramenech" Albertových.

Úžasné výkony Albertovy ve všech oborech
nám dávají tušiti, že u něho byly dobře vy ěs—
těné vášně, hlavně touha po poznání, vytrv ost,_
houževnatost, odvaha, které ho uschopňovaly ke
všemu a dovedly překonat každou překážku.
Stále živý, o všechno se zajímající bratr Albert
byl svou povahou sanguinik.

Pro svou velkou učenost byl Albert nazván
Velikým. Albert byl úžasně nadaný. Nebylo to
nadání jednostranné, jaké bývá někdy u veliká
nů ducha. Albert byl jedinečně nadaný všestran
ně. Ve spekulaci není za žádným ze svých sou
časníků. ]eho smělá řešení filosofických a theo
logických problémů nás dodnes naplňují obdi
vem, i když je snad pro nedostatek času nepro
pracoval do podrobnosti a neuvedl v soustavu,
jak to pak učinil jeho žák Tomáš Akvinský.

Albert však není jen spekulativním učencem.
Má nemenší nadání a schopnosti pro praksi. To
je právě vzácná přednost Albertova. Spekulativ
ní učenci obyčejně nemívali smyslu pro praktic
ký život. Albert se však v mnohých svých spi
sech projevil jako skvělý vůdce v použití speku
lativních poznatků pro život. Neztrácí kontaktu
se skutečn'm světem. Žije v něm, rozumí mu,
z něho vyc ází. Proto jeho spekulace jsou pevně
podloženy skutečnosti. A nezůstává jen u spe
kulací. Přihlíží ke skutečnému životu a dovede
Správně aplikovat všeobecné zásady na praktic
ký život. 5 katedry jde do své světničky ke svým
ngusům, staví různé přístroje, rozbírá nerosty,
delá pokusy se zvířaty. V zahradě poučuje za
hradníka, jak má pěstovat zeleninu nebo květiny.
_Sedlákůmdává rady o chovu dobytka. Albert
Je nejen spekulativní filosof a theolog, nýbrž
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i praktik velmi zručný v každém ohledu. Právě
tato stránka osobnosti Albertovy podněcovala
k legendám a zjednala mu pověst kouzelníka.

Obraz osobnosti Albertovy by nebyl úplný,
kdybychom nepoukázali zvláště na jeho badatel
skou činnost. Neboť právě jako badatel si získal
slávu a jméno „mudrce a filosofa západu". ]eho
badatelstvi ho vedlo k tomu, že procestoval svět,
že všude zkoumal přírodu. jeho badatelstvi ho
vedlo ke spisům židovských, arabských a řec
kých filosofů. ]emu vděčíme za zavedení sou
stavy Aristotelovy, jež se stala základem křes
ťanské filosofie. ]ak bystré bylo jeho badatelské
oko, to vyjadřuje zvláště jedna legenda, která
praví, že Albert procestoval s Alexandrem Ve
likým celý svět a vyprosil si dokonce milost,
aby se mohl podívat i do očistce a prozkoumat
i toto místo.

Za tímto velkým Albertovým nadáním stála
pevná vůle, jež byla hybnou silou všeho jeho
jednání, které naplňuje svět obdivem. Téměř
dvacet let pracuje o svém výkladu spisů Aristo
telových. Začíti něco takového, a hlavně dovésti
něco takového až do konce, to vyžadovalo úžas
nou odvahu a vytrvalost, to vyžadovalo oprav
du železnou vůli. Celý život Albertův je proje
vem jeho silné vůle. Plody jeho práce mu ne
spadly. do klína. Musel si je pracně a namáhavě
vydobývat. Albertova silná vůle dovedla pře—
konat všechny překážky, jež se mu stavěly
v cestu. Albert je především mužem činu.

Podivuhodný soulad Albertových schopností
je provázen a proniknut jeho veselou povahou.
Albert nebyl zahpklý mrzout, ani zkostnatělý
vědec, ani bezcitný a povýšený hloubal. Albert
byl povahy veselé, přívětivé, z očí mu zářila
dobrota.

Tyto jeho velké přirozené dary byly ještě
zušlechtěny jeho ctnostmi. Pod vedením Ducha
svatého a s pomocí milosti Boží byly tyto jeho
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bohaté schopnosti ještě více rozvinuty a zdoko
naleny, takže se z něho stal dokonalý muž,
opravdový světec, jenž byl právem nazván Ve
likým.

XIII. ALBERT ]AKO PŘÍRODO
VĚDEC.

Albert měl už od mládí zvláštní sklon k pří
rodovědě. Už jako chlapec žil v přírodě a 5 při
rodou. Daleké cesty po Německu a po Italii,
jež konával pěšky, poskytovaly mu stále příleži
tost zkoumati tajemství přírody.

Své poznatky a zkušenosti uložil ve Svých
spisech, jež obsahují vlastně celou řírodovědu.
Německý badatel \Vimmer o tom v odně raví:
„Albert prostudoval a popsal celý svět od hvězd
až ke kamenům."1) K sepsání těchto děl nevedla
Alberta jeho učitelská činnost, jak je tomu u je
ho filosofických a theologických spisů, nebot'
přírodní věd nebyly tehdy ani u dominikánů
oficielně předyhášeny.Podnět k těmto spisům da
la jednak jeho osobní záliba, jednak také opě

tovné cprosby jeho spolubratří, jak sám pravív uvo e.
_ Albert v těchto přírodovědeckých spisech po
jednává o astronomii, meteorologii, klimatologii,
fysice, mechanice, alchymii, mineralogii, anthro
pologii, zoolo ii a botanice.

Albert Velišý se proslavil hlavně v přírodních
vědách. Ačkoli neučinil nějakých objevů jako
Galilei, Newton nebo Lavoisier, přece patří mezi
největší přírodovědce. Albert totiž poukázal na
zakladní zásadu každé správné přírodovědy, na
osobní zkušenost. A to činil v době, která to—
muto směru nerozuměla, v době, která měla
Smysl jen pro spekulaci, a proto byla zaujata
\

1) ]. Wimmer: Deutsches Pflanzenleben nach Albertus
Magnus, 1908, str. 7
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proti experimentálním směrům. Albert tento ex
perimentální směr vědecky odůvodnil. Sám pak
takovým způsobem rakticky pracoval. Takřka
na každé stránce jeho přírodovědeckých spisů
se setkáváme s výrazy: vidi, expertus sum, expe
rimentum feci (viděl 'sem, zkusil jsem). Proto
jeho 5 isy mají oprav u vědeckou cenu. Němec
ký od ornik v přírodních vědách, Stadler, o něm
praví: „V každém při adě byl Albert pozoro
vatel prvního řádu, a dyby byl vývoj přírod
ních věd pokračoval tím směrem, jejž začal Al
bert, byla by se ušetřila oklika tří století."l)

Druhá přednost Albertovy přírodovědy jest
její teleologické pojetí. Člověk chce všude znáti
posledni příčinu. Moderní mechanické zkoumá
ní přírody buď zanedbává tyto otázky, anebo
dává takové odpovědi, jež odporují zdravému
rozumu. Albert se svého teleologického stano
viska mohl dáti správnou odpověď, jedinou
odpověď , jež upokojí rozum i srdce. V tom pře
vyšuje i Aristotela. Celý svět je dílem Božím.
Existuje nejen nejvyšší Pořadatel, n'brž i Stvo
řitel všech věcí, jenž stvořil i rvní átku. Proto
je každá věc taková, poněva ž Bůh ji takovou
chtěl. Každá věc odpovídá jeho plánu. Každá
věc je obrazem Božím, každá věc mluví o dobro
tě a kráse Boží.2) To je právě velká přednost
Albertovy přírodovědy, že ji pojímá teleologic
ky. A to je zase velká chyba mnohých moderních
přírodovědců, že zkoumají přírodu zcela me
chanicky a že opomijejí poslední zdůvodnění
všeho.

XIV.ALBERT ]AKO FILOSOF.
Albertovi náleží přední místo také ve filosofii,

on první jasně poznal plný význam aristotelské

1) H. Stadler: Albertus M. v Cóln als Naturforscher,9.
2) Sr. Physicorum, ]. 1, tr. ], c. 1.
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filosofie, očistil ji ode všeho, čim byla v ozděj
ších stoletích znetvořena a učinil ji základem
křesťanské filosofie.“

Dokud se křesťanství v prvních stoletích po
Kristu muselo skrývat v katakombách, nemuselo
se starat o filosofii. Když však dostalo svobodu,
a zvláště když se objevili bludaři, bylo nutno
přirozené pravdy vysvětlit filosoficky a nadpři
rozené pravdy víry rozumně obhájit. Bylo třeba
použíti k tomu nějaké filosofické soustavy. Nej
vhodnější se zdála filosofie novoplatonská pro
svůj mysticismus a pro duchovní pojímání člově—
ka. Církevní Otcové, a mezi nimi hlavně svatý
Augustin, se pokoušeli o vytvoření křesťanské
filosofie na základech filosofie Platonovy. Svatý
Augustin použil mnoha filosofických pojmů Pla
tonových, mnohé musel změnit, přetvořit, při
způsobit článkům víry. ]ednotný, uzavřený sys—
tém křesťanské filosofie tím však nebyl vytvo—
řen. Sv. Augustin sám dobře cítil nedostatky
platonské filosofie. Přesto však další staletí pra
covala dále v témže směru platonském.

Aristotelskou filosofii oživili badatelé arabští
a židovští. V mnoha bodech však ji též porušili.
Ale přesto zájem o ní byl vzbuzen. Když zaklá
dáním universit nastalo ve 12. stol. příznivé ob—
dobí pro vědu, tu spisy Aristotelovy začaly pro
nikat všude mezi učence. Theologové však byli
k nim zdrželiví, jednak proto, že církevní Otcové
jednomyslně se opírali o Platona, jednak také
proto, že ve spisech Aristotelových, známých
hlavně z arabských překladů, bylo mnoho míst
proti víře. Teprve Albert zde způsobil převrat
zavedením aristotelské filosofie. Grabmann ozna
čuje zavedení aristotelské filosofie jako největší
událost ve středověké scholastice.1) A Michael
praví: „Albert to byl, jenž křesťanskému světu

1) Grabmann: Der Einfluss Alberts des Grossen auf
das mittelalterliche Geistleben. Innsbruck 1928. 2.
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po prvé otevřel celou filosofickou soustavu Aris—
totelovu a jeho poklad vědy uvedl do scho—
lastiky."1)

Význam Alberta jako filosofa spočívá v tom,
že on první jasně poznal a ohodnotil cenu filo
sofie aristotelské, a svým výkladem Aristotelo
vých spisů ji zpřístupnil svým současníkům;
některé důležitější otázky z ní zpracoval mono
graficky a konečně z ni vytvořil křesťanskou fi
losofii, která měla býti základem theologie. Po
čem toužil už Augustin, to vytvořil Albert:
křesťanskou filosofii. ]ednotlivosti pak důklad
něji propracovali jeho žáci, hlavně sv. Tomáš
Akvinský. Albert však je tvůrcem a zakladate
lem křesťanské filosofie. To je jeho největší zá
sluha.

Albert svým pronikavým vhledem poznal, že
soustava Platonova, jež vychází ze všeobecných
idei (rationes universales), se nehodí k vysvětle
ní křesťanské nauky, kdežto soustava Aristote
lova, jež vychází z povahy věcí, je k tomu na
nejvýš způsobilá. Kdo ví, jak těžké jest ještě
i dnes, i když máme kritické vydání spisů Aris
totelových a přesné jejich překlady, stanoviti
v jednotlivostech přesný smysl, ten pochopí, jak
bystrý postřeh musel míti Albert, aby pronikl
myšlenky Aristotelovy.

ještě více vynikne Albertův genius, když uvá
žíme, že on sám nikdy neposlouchal filosofii,
nekonal filosofická studia.

V oboru filosofickém má Albert nespornou
zásluhu jako vykladač Aristotelův. Co napsal
na začátku fysiky: „Našim úmyslem jest, vše
chny tyto spisy (Aristotelovy) vysvětliti latiní
kům", to také uskutečnil. Výklad spisů Aristo
telových je jeho největším životním dílem.
O něm pracoval po mnoho let. A kdyby byl
učinil jenom to, už i to by mu zajistilo čestné

1) Michael, III.. 68.
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místo mezi velkými filosofy. Albert však ovládal
také celou filosofii své doby. Znal filosofy arab
ské, židovské, latinské jako nikdo jiný. Z jejich
soustavy se snažil vždy vydobýt nějaké zrnko
pravdy. Základem mu byl Aristoteles.

Albert je zakladatelem křesťanské filosofie.
Za tyto zásluhy mu právem náleži titul: Mag

nus in philosophia (Velký ve filosofii). A ve
své době byl právem nazýván: „Maximus in
philosophia" (Největší ve filosofii).

XV.ALBERT ]AKO THEOLOG.
Albert byl svým přirozeným sklonem přírodo

vědec, svým uvědomělým snažením filosof, a
celou svou duši theolog. V celém svém díle se
projevuje jako theolog. ]eho přírodovědecká dí
la jsou všechna psána teleologicky, ano lze říci
theologicky. Všechno je chápáno a popisováno
vzhledem k poslední příčině, k Bohu. Albert je
usměrněn theologicky i ve filosofii, neboť podle
základních zásad víry zpracoval a opravil díla
Aristotelova; a aristotelskou filosofii zavedl jako
pomocnicí theologie, k výkladu a k obraně člán
ků víry. Přesto, že je tak silně theologicky u
směměn, přece jeho hlavní význam a velikost
není v theologii, nýbrž v přírodovědě a ve filo
sofii. V theologii byl Albert už za svého života
překonán sv. Tomášem Akvinským.

Albert jako přírodovědec převyšuje sv. Tomáše.
_lakofilosof závodí Albert s Tomášem o palmu,
ano historickými poznatky, znalostí pramenů,
duchaplnou, smělou stavbou apočtem svých spi
sů Tomáše i převyšuje, i když se mu nevyrov—
ná hloubkou a jasností podání. ]ako theolog však
stOjí Albert za sv. Tomášem. Ne proto, že by
toho méně napsal. Oba zpracovali tutéž látku.
_lejlchhlavní theologická díla jsou výklad k Sen
tencím Petra Lombardského a Theologická su
ma. Rozsahem theologických spisů snad Albert
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Tomáše i převyšuje. Ale hloubkou a propraco
váním se mu Albert nevyrovná.

Přesto však má Albert nesmrtelnou zásluhu
za to, že sv. Tomáši ukázal správnou cestu, že
vykonal nejtěžší předběžné práce, že položil pev
ný základ a udal směr, takže Tomáš byl ušetřen
dlouhých oklik a nejistého tápání, s nímž se set
káváme i u velkých duchů.

Se jménem Albert Veliký je spojen pojem
velkého učence ve všech oborech vědy. ]eho spi
sy, jež obsahují asi padesát svazků, jsou plodem
úžasně velkého ducha, jehož lze srovnati jen
s Aristotelem nebo sv. Augustinem nebo sv.
Tomášem Akvinským.

Ulrich ze Štrasburku, žák Albertův, nazývá
svého učitele „úžasným zázrakem své doby".
Jindřich z Herfordu jej nazývá „nejzářivějším
sluncem ze všech filosofů křesťanských".

xv1. ALBERT JAKO SVETEC.
Albert je veliký nejen ve vědě, nýbrž i ve sva

tosti.
Nenarodil se hned jako světec. Svatost si musel

pracně vydobýt. ]ak vime z jeho života, měl
i své slabosti, proti nimž musel bojovat. Pozvol
ným cvikem nabyl však zběhlosti v konání dob
ra, dopracoval se k svatosti.

Měl zvláště jednu dobrou vlastnost, která ho
uschopnila státi se velkým světcem, totiž velko
dušnost. Měl přirozený sklon ke všemu velkému
v každém oboru.

Albertův duchovní život dostal svůj základní
tvar v řádě kazatelském. Podstatným cílem řádu
kazatelského však je snaha o spásu duší, apošto
lát. Celý život Albertův je určen timto cílem.
Albert je celou duší apoštol. ]eho životním
heslem bylo řádové heslo: „Spása nesmrtelných
duši". Následoval sv. Dominika v jeho kněž
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ském apoštolátě, a k tomu ještě připojil apošto
lát učence.

Albertův apoštolát vychází z úvahy o utrpení
Páně. V něm dobře poznává poslání Božského
Spasitele, jímž bylo vykoupení lidstva z hříchu.
Proto dal Albert v dominikánském kostele v Ko
líně zhotovit velký kříž, znamení vykoupení, aby
tento kříž byl stálým kázáním pro věřící i pro
jeho spolubratry. Témuž kostelu daroval Albert
též“ostatky sv. Kříže a trnové koruny, jež si při
nesl z Paříže.

Druhý zdroj Albertova apoštolátu a jeho sva
tosti je Eucharistie. Ve mši svaté a ve sv. přijí
mání čerpal Albert každodenně sílu pro svůj du
chovní život a v nich viděl též vztah k apošto
látu, v nich viděl společenství všech věřících
v Kristu.

O tomto předmětě napsal též tři spisy: „De
Sacrífícío Míssae" (O oběti mše svaté), „De
Sacramento Eucharistiae" (O Svátosti oltářní), a
„Sermones de corpore Christi" (Řeči o těle Kris
tově).1) Pro svou vnitřní krásu a zbožnost byly
nazývány „řečmivpravdě božskými". Albertova
pojednání o Nejsvětější svátosti vynikají upřím
nou vírou v Boha a ohnivou láskou k tomuto
nejsvětějšímu tajemství.

Z tohoto zdroje čerpal Albert nejvíce síly pro
Svůj duchovní život. ]eho svatost a jeho apošto
lát vyrůstaly z Eucharistie.

Albert vynikal též zvláštní úctou k Panně
Marii. Rudolf Nymegen o něm píše: „Tak mi
OvalMarii, že ji neustále chválil. Ano ještě více:
Ke všem svým knihám připojoval něco o Paní
SV_éh_osrdce, nebo ukončoval svá studia hymnem
k, Její oslavě. Složil mnoho mariánských sekven
C1»Ježse vyznačují mystickým smyslem a soula

em. On sám je zbožně a nadšeně zpívával v kon-_

1)_Toto dílo bylo dříve mylně připisováno sv. Tomáši
Akvinskému. '
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ventní zahradě a na jiných místech. Často vzde
chy a slzy přerývaly jeho hlas, ukazujíce takto
vroucnost jeho lásky a zanícení jeho zbožnosti."l)

Petr Pruský upozorňuje na jednu zvláštnost,
že totiž Albert nikdy neuvádí jméno Marie sa
motné, nýbrž vždy k němu připojuje nějaký
vznešený titul, jako: blahoslavená, nejčistší, po
žehnaná, neporovnatelná Matka Boží. Albert mi
loval Pannu Marii láskou velmi něžnou. Zdá se
nám to takřka nepochopitelné, že by duch, zvyk—
lý na chladné metafysické spekulace a oddaný
přírodním vědám, byl tak citový a tak něžný.

Grabmann o něm praví: „Mezi scholastickými
theology Albert napsal největší a nejobsáhlejší
pojednání o Panně Marii."2)

Největšího rozletu dopřál Albert své lásce
k Panně Marii ve svém velkém díle, zvaném
Mariale neboli Výklad evangelia: Poslán byl
anděl Gabriel (Super Missus). ]e to opravdové
veledílo mariologické. Obsahuje 230 otázek. Vy
chází z evangelia o zvěstování. Všechny otázky,
jež o této látce může vnuknout hloubavost nebo
láska nebo pouhá zvědavost, jsou tu položeny
a zodpovězeny.3)

Také úcta mariánská vedla Alberta k apošto
látu. Nauku 0 P. Marii, Prostřednici všech mi
lostí, hlásal Albert jasně a určitě, jako žádný
theolog před ním.

]méno Albertovo je nerozlučně spojeno s úctou
P. Marie. Zde legenda dobře viděla a správně
to vyjádřila, když Albertův život stále spojuje
s Matkou Boží a když Panně Marii připisuje
jeho vstup do řádu, jeho velkou moudrost, a
konečně i ohlášení smrti.

1) Legenda. l., cap. 8.
2) Der Einfluss Alberts des Grossen etc. . ..
3) Do nedávna byly sv. Albertovi připisovány ještě

dva spisy, jednající 0 P. Marii. De Iaudíbus B. Mariae
a Biblia Mariana. Moderní kritika však tvrdí, že tyto dva
spisy pravděpodobně Albert nenapsal.
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Tyto tři zamilované Albertovy pobožnosti
(k utrpení Páně, k Eucharistii a k Panně Marii)
pronikají a prozařují celý jeho život a jsou pro
něho zdro'em svatosti a apoštolátu.

]eho celý život je život modlitby a práce. A
stačí říci: život modlitby. Neboť jeho práce byla
modlitbou. Byla vždy začínána s myšlenkou na
Boha a obětována Bohu. Často přerušoval i své
studium a šel před svatostánek, aby tam pronikl
to, nač nestačil jeho rozum. Sám doznává, že
modlitbou a zbožnosti najde člověk v theologii
řešení mnohých obtíží snáze než studiem.

Život Albertův je nádherný soulad všech
ctností. Pozorujeme-li však jeho rozsáhlou čin
nost jako kněze, biskupa, kazatele, učitele a spi
sovatele, můžeme říci, že'u Alberta zvláště vy
nikají ctnost opatrnosti a ctnost spravedlnosti.

Současnik, přítel a představený Albertův,
Humbert Římský, podává nám takový obraz
Albertův:

„Tento slavný muž, podobný stromu života,
zasazenému v pozemském ráji, vydával vždy
plody ctnosti a milosti. . . . Od svého vstupu do
řádu vždy statečně kráčel cestou Páně, zachová
vaje řeholi a ukázňuje tělo, aby v dlouhém mu
čení dosáhl vítězství nad pronásledujícím ne—
přítelem. Noci trávil v modlitbách, a ve vyso
kých kontemplacích se obětoval jako oběť zá—
palná na oltáři lásky.

Byl vždy zaměstnán čtením, psaním, diktová
ním, zpovídánim, kázáním a ve službě Boží ni
kdy svému duchu nedopřál nějakého odpočinku.
A ježto moudrost nebývá v duši poskvměné vi
ngu _av těle podrobeném hříchu, zachovával věr
nevčistotu svědomí, aby mohl s užitkem a pro
spechem studovat svatá Písma, jež miloval pra
V0u láskou. Obzvláště veliký byl v lásce, z níž
Se _Vyčerpávalv práci pro spásu duší a odnášel

holiče lplod . Příklad jeho svatého života, jehoandels é z ožnosti, zázračné vzděláni, neúnav
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ná horlivost ve vyhubeni bludů mu získávají
nesmírnou pověst nejen v Německu, nýbrž v ce
lém světě. Láskyplný ve svých kázáních, přísný
v kárání a nepřítel veškeré neřesti. Byl vzorem
velikosti ducha, nebál se mocných tohoto světa,
když šlo o dobro jeho bratří v Kristu. ]ako ka
zatel zachovával všechny předpisy spravedlnosti
a všem měřil stejně, ať již mluvil k bohatým
nebo k chudým. Na všechny útočil láskou, a jsa
věrným následovníkem evangelia, byl pro vše
chny příležitosti k vzdělání uskutečňováním po
kory a chudoby, již nařizovala řehole.

Na návštěvách v klášteřích, když povzbuzoval
bratry k pravé lásce, byl vždy velmi rád slyšen
a slova 5 jeho rtů plynula jako z rajského zřídla.
]eho nařízení, dosud platná v domech jemu pod
daných, jsou svědectvím jeho péče o řeholníky.
Byl zářící zrcadlo všech ctností, zahrnutý všemi
dary nebeské přízně, byl v úctě a lásce u všech.

Sám však jsa dalek toho, aby se chlubil, vše
přičítal milosti Boží a ve své veliké pokoře po
znával nástrahy nepřitele, který se často skrývá
i ve zdánlivé skromnosti. Nedal se zmásti lid
ským pochlebováním, aby neupadl do propasti
pýchy. Byl vždy v přítomnosti Boží a pohotově
vyplniti všechna vnuknutí jeho vůle. Pohrdal
světskou slávou a ctí, biskupské mitry a berly
necenil více než hole a kapuce chudého bratra,
nemiluje zde více než Krista a jeho spravedlnost."

Život Albertův je tedy opravdový soulad
všech ctností, soulad všech nejkrásnějších vlast
ností. Albert dokonale uskutečnil dominikánský
ideál, jímž jest: spása nesmrtelných duší slovem,
písmem a příkladem. Život Albertův vyjadřuje
dokonalý soulad mezi vědou a vírou. Albert vy
niká všeobecnosti. Má nadání pro všechno, má
zájem o všechno, pracuje ve všech oborech. ]eho
přirozené schopnosti jsou zušlechtěny nadpřiro
zenými dary. Všechno jeho jednání je pronik
nuto a živeno láskou k Bohu a k nesmrtelným
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duším. Dominikán Albert, učenec Albert a svě
tec Albert se nedají od sebe odděliti. ]e to vždy
týž sv. Albert Veliký, veliký v řeholním životě,
veliký ve vědách přírodních, filosofických i theo
logických, a veliký i ve svatosti.
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Příští svazek vyjde až 15. září.
B. K. v Pl.: Líbí se Vám naše sbírka, ale chtěla byste

i životy našich lidí. Od počátku jsem to též zdůrazňoval,
že i my máme a musíme míti velké vzory katolického
života. Vydali jsme přece některé. Je to zase naše chyba,
že ty lidi nedovedemc rozpoznat a nebo že jc necháme
zapadnout. Měli jsme objednaných několik rukopisů o na
šich lidech z moderní doby, ale dosud jsme nedostali nic.
Jestliže však vyšel již jinde dobrý životopis některého
českého zjevu z naší doby, pak již není tak lákavý pro
naši sbírku, protože to, co mělo být vykonáno, již sc
stalo. Nejlepší jsou původní životopisy.

HLASY O NAŠÍ SBÍRCE: V poslední době jsme na
několika místech četli chvály o Vítězích. Snad bude našc
Čtenáře zajímat kritika, kterou přináší františkánský ča
sopis Prapor, jehož vedoucím redaktorem je dr. Urban.
V 5. čísle letošního ročníku čteme posudky dvou našich
svazků: Maric Camachová a Karci Bouchard, o nichž
píše zmíněný časopis, že „jsou přímo typickou ukázkou
životopisu, jak má být a kterých je třeba. Jsou to knihy,
po jakých toužíme v apoštolské práci, jaké dychtivě při
jímáme a které jsou pro nás vzácnou apoštolskou po
můckou. A nemůžeme než se vším důrazem upozorniti
na ně všechny skupiny katolické mládeže, všechny katc
chety, duchovní rádce, všechny apoštolské pracovníky...
K tomu přispívá i vhodná forma těchto životopisů. Věru
zaslouží si tyto drobné, tříkorunové knížky, aby byly
přímo rozlity mezi naši mládež, protože sc jí stanou
světlem a silou. Kdo je šíří, je vskutku apoštolem dobra,
království Božího mezi námmi."- Zaznamenáváme tento
posudek ne pro vlastní chválu, ale aby všichni byli po
vzbuzení k šíření těchto životopisů vc styku s druhými,
doporučováním a upozorňováním na ně.
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MÍSTO ÚVODU.

Láska se zdá být na světě stále vzácnější. Kdo
miluje, nehledá sebe ve svých bližních, nýbrž
hledá v nich jiskru božství, ba samého Boha.
Kdo takto miluje, následuje Krista a plní jeho
největší příkaz. Chci vpadnouti in medias res
a vyprávěti charakteristický příběh ze života cti
hodné sestry Marie Fortunaty, benediktinky
z Veroli, jak jej zaznamenal její životopisec a
postulátor jejího beatifikačního procesu.

Jednou ráno otevřela sestra Fortunata okno
u svého pracovního stolu, aby se nadýchala čer
stvého vzduchu. Při tomto činu ji přistihlasestra
Germana, jež často zkoušela trpělivost ctihodné
Fortunaty. Počala tedy bez okolků dost bez
ohledně plísniti stařenu pro neopatrnost, poně
vadž, dle jejího názoru, průvan mohl zhoršiti
chorobu Marie Fortunaty. Germana byla totiž
klášterní ošetřovatelkou.

Sestra Fortunata bez váhání poklekla před
přísnou karatelkou a prosila o odpuštění. Ale
Germana chladně její prosbu odmítla a spěšně
odešla.

Za chvíli šla sestra Fortunata svěřitise se svým
zármutkem Spasiteli ve svatostánku. Vzlykajíc,
řekla polohlasně Ježíšovi svůj žal: - Milý Pane
Ježíši, odpusť mi! Rozčilila jsem dobrou sestru
Germanu, dala jsem jí podnět k netrpělivosti. 

Pak se ještě chvíli modlila za sebe a za sestru
Germanu a vrátila se zase ke své povinnosti,
avšak ani při práci neměla klidu. Znepokojena,
vydala se hledati sestru Germanu a když se sní
setkala, opět před ní pokorně poklekla a pro
sila, aby jí prominula její poklesek. Sestra Ger
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mana byla neoblomná, lhostejně šla dál, jen se
pohrdavě usmála.

Maria Fortunata se vrátila ke své práci.Tiše
a vroucně se po celou tu dobu modlila. V hodi
nu nešpor čekala na sestru Germanu. Sotva ji
spatřila, vrhla se jí pokorně k nohám, a srdečně,
jak jenom dovedla, prosila ji po třetí o odpuště
ní. - Nepovstanu dříve, dokud se mi nedostane
odpuštění - pravila hlasem zastřeným slzami.

Nyní konečně byla sestra Germana zdolána.
Pronesla několik vlídných slov a ujistila trpěli
vou žadatelku sesterskou láskou. Maria Fortu
nata povstala se zářícím obličejem, hluboce se
poklonila a s vroucími diky odešla ke svato
stánku.

Sestra Germana svěřila se pak kolemjdoucí
chorové řeholnici: - Teď vím, že je opravdu
„svatá". Nechápu, jak mohla všecko snésti, co
jsem jí učinila, je nemožné, abych se dovedla tak
ovládati!

Těžko rozhodnout, co bylo v životě sestry
Marie Fortunaty jen lidského a co dílem milosti.
Byla to tichá, harmonická duše, trpící a pokorná
ovečka a její příklad zaslouží pozornosti těch,
kteří to myslí s křesťanským životem vážně.

Sestra Maria Fortunata podobá se svým věr
ným plněnímpovinností během sedmdesáti dvou
let řeholního života, svým opravdovým hledáním
Boha, svatému Konrádu z Parzheimu, bratru
laiku z řádu kapucínského. Ale jen podobá.

Světci jdou každý svou vlastní cestou, každý
z nich je bezděky individualitou, svéráznou po
vahou.

Údiv sestry Germany, která svou tvrdostí a
často bezohlednosti snažila se vyprovokovati
z úžasného klidu služebnici Boží spíše z lidské
slabosti a zvídavosti než z nepřátelství, je my
slím, upřímný.

Takové scbeovládání a takovou rozvahu nelze
vypěstit na pouhém základě přirozených dispo
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sic, k tomu je třeba milosti. Sestra Maria Fortu
nata si byla vědoma v krásné prostotě čistých
duší svého údělu: státi se vzornou řeholnicí
podle pravidel svatého Benedikta. A kdo by
mohl vytknouti jen stín samolibosti následujícím
slovům, jimiž sama naznačila svůj životní cíl?
- Poněvadž na mne připadl šťastný los, abych se
stala svatou, chci toho využít, neboť kdybych se
minula cílem, minula bych se s ním navždy. A
jestliže jsem byla již tak vyznamenána a všecky
okolnosti jsou mi příznivy a nic mi nechybí, co
může vésti k cíli, tedy opravdu se chci státi
svatou. 

Budu vyprávěti stručný životopis Marie For
tunaty a hlavně příběhy z jejího života; uvidíme,
jak velkým se může státi člověk v pokoře a jak
ho samolibost a pýcha snižuje.



DĚTSTVÍ.

Svatosti dostalo se sestře Marii Fortunatě bez
pochyby jako údělu, ale přec jen nebyla, jak
snadno se mohou vzdálení pozorovatelé domní
vati, přirozeným stavem jejího nitra, jakousi
anesthestí duše zasvěcené Bohu, bezcitností, kte
rá nemusí už zápasiti s mocnostmi temna a těla,
kdy není již čeho dobývat a tedy není také čeho
zasloužit. Takový předpoklad by odporoval uče
ní katolické Církve o milosti a o její spolupůso
bitelce a průvodkyni— osobní zásluze.

Sestra ie Fortunata byla ovšem již od dět
ství tichá a zbožná a svou usebranosti ducha
lišila se od ostatních dětí svého věku. Ale jen
touto usebraností a tichosti, jinak jako každé
hodné dítě, nebyla v ničem nápadnou a proto
O jejím dětství stačí říci několik vět. S hlediska
lidského bylo málo utěšující a naprosto ne bez
starostné a šťastné, rozumíme-li štěstím klid
rodiny, žijící v souladu a v pohodě lásky. Matka
Fortunaty byla zbožná, mlčenlivá trpitelka, otec
hýřil a bezohledný cynik, který svou rodinu

o Hl a nechal ji na pospas nouzi a někdy1 bídě.

Sestra Fortunata prožila dětství zbavené kouz
la bezstarostnosti, byla dítětem, které musí před
časně přemýšlet o bezprostředních otázkách ži
vota a nejen přemýšlet, musí zastupovat místo
dospělých v práci 1 příkladem odříkání a nená
ročnosti. Tyto vlastnosti tkvěly v podstatě její
povahy. Matka jí zemřela, sotva Fortunata do
spěla čtrnácti let a zanechala tu, kromě Fortu
naty, osm dětí.

Sestra Mana Fortunata od počátku života
volila správnou cestu a šla po ní neúchylně celý,
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téměř biblicky dlouhý život. Duchovně rostla
ději dle pravidel svatého Benedikta a milost,

terou přijala, rozhojnila silnou a dobrou vůlí
k činu.

U ní nebylo ovšem oné citové a mravní roz
štěpenosti, pochybností, bloudění a mučivé ne
jistoty, jimž se sotva mohou vyhnouti konvertité.
Můžeme se s velkou pravděpodobností domní
vati, že nikdy se neusídlila v duši této pokorné
služebnice Boží vášeň, již svatá Kateřina ze Sie
ny nazývá disordinato amore, to jest láska, jež
je v nesouladu s řádem Božím. Nepodobala se
ani člověku, který miluje přelud. Ale nesmíme
si také představovati, že její dokonalé, téměř
mistrné ovládání nervů a celého vnitřního, citově
bohatého života bylo ovocem snadno dosažitel
ným a dosaženým. Io by bylo neporozumění.

Sestra Maria Fortunata narodila se v den pa
mátky svaté Scholastky (10. února) roku 1827
ve Veroli, v italském městečku na svahu A
pennin. Její matka Anna Bonno měla devět dětí.
Dle stáří byla Anna Felixa, pozdější Fortunata,
třetí. Nejstarší sestra Annina, Anežka, vstoupila
do kláštera benediktinek v San Giovanni v Bo
ville-Ernica a zahynula ve věku sedmdesáti dvou
let v plamenech. Obětovala svůj život za těžce
nemocnou sestru, již chtěla vynésti z hořícího
kláštera.

Druhým dítětem rodiny Viti byl Filippo, kte
rý zemřel v pokročilém věku, jako jeho mladší
bratr Alfonso, jenž sloužil u papežské kavalerie
a po zrušení papežského státu živil se dost ob
tížně prací krejčovskou. V pořadí pátý souroze
nec sestry Fortunaty sloužil také u vojska a ze
mřel, sotva dosáhl třiatřicátého roku. Johanka se
stala benediktinkou ve Veroli a zemřela v sedm
desáh čtyř letech. Pak následovali Stefano a Fi
loména. Nejmladší Rosa stala se augustintankou
a během padesáti dvou let klášterního života
byla vzorem zbožnosti všem sestrám.
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Rodina Viti patřila k zámožnějším rodinám
ve Veroli. Luigi Viti byl dosti bohatým obchod
níkem, ale právě jeho vinou přišlo jeho jmění
na zmar. Viti žil, jak jsme se již zmínili, prosto
pášně a ani smrt jeho mladé ženy nepohnula ho
ke kajícímu životu. Po smrti matčině děti byly
ponechány samy sobě.

Zprvu převzala péči o sourozence nejstarší
Anežka. Když odešla do kláštera, starala se
o domácnost Anna Felixa. Uvykala chudobě,
svízelům a odříkání ve zvýšenější míře než
ve školních letech.

Jako dítě, dle vlastního doznání, „nikdy ne
byla neposlušna“. Zdá se, že z téže příčiny do
vedla chápat své opuštěné sourozence. Nebyla-li
její povaha vzpurná, jednalo-li se o rozkazy dané
jí samé, dovedla být patrně vlídná a shovívavá,
musela-li udílet rozkazy ostatním dětem.

Jeden kněz jí prý v dětství řekl: „Diítě, svět
není pro tebe!" A měl pravdu.

Veroli, v němž se narodila a zemřela, bylo
jejím světem. Opustila je jen na krátkou dobu,
když se odebrala do služby k rodině Mobili do
Monte San Giovanni Campano.

Jinak po celý život ohraničovaly její obzor
hory jejího rodného místa. Srdce, které spočine
v Bohu, netouží po změnách. Není v něm mar
ných rozbíhání po marném štěstí.

Bůh trvá ve své nepohnutosti, a všecky děje
a životy vanou kol něho; co nezakotví v něm, je
ztraceno navždycky.

Všecko jde kolem a jakýsi kategorický hlas
říká: Zůstaň! Maria Fortunata poslechla onoho
nevtíravého hlasu a zůstala. Jejím životním úko
lem byla služba druhým. V dětství a v prvních
letech panenství sloužila sourozencům a pak
sedmdesát dva roky sestrám benediktinkám ve
Veroli.

Ona patří k těm, kteří nemají krásného dět
ství dle názoru šťastných tohoto světa. Ale ve
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skutečnosti je pravda, že jejich dětství je jinak
krásné než dětí bohatců. Proto také ti, kteříjiž
v dětství zakoušeli chlad bídy a hořkost opuště
nosti, zůstávají v jistém smyslu dětmi po celý
život. Není totiž u nich takových kontrastů jako
u těch, kteří prožili dětství ve svobodě a pod
vlídnou ochranou mateřské lásky a proto také
povinnosti, svízele a překážky nepociťfujípozději
jako břemena. Přechod z let mládí do života
skoro ani nepozorují. Jsou životu vděční 1 za ty
překážky i za kratičkou chvíl pohody.

Kromě smrti matčiny nebylo v mládí Marie
Fortunaty nic dramatického. Není jediného vý
jevu, který bychom mohli zaznamenati jako
zvláště rozhodující o její budoucnosti, kromě
smrtelné hodiny šestatřicetileté matky, jež se
loučila s devíti sirotky. To byl patrně nejsilnější
otřes v mládí Anny Felixy.

Z obličeje této panny zářila skoro vždycky
jen čistota, vlídnost a ochota, připravená vždy
ke službě druhým bez ohledu na vlastní pro
spěch. Ne vlídnost servilní a vypočítavá, nýbrž
dávající se bez výhrady do služeb Bohu, hlavně
prostřednictvím svých bližních.

A poněvadž život sestry Marie Fortunaty byl
prost kontrastů volnosti prvních let a povinností,
jichž přibývá s věkem, ani její vysoké stáří ne
bylo postiženo dětinskostí, to jest svízelnými
projevy dětství, vždycky si však uchovala čistou
duši ditěte ve své nevinnosti a bezelstnosti.
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ŽIVOT V KLAŠTEŘE.

Tednoho dne přišla se Anna Felixa rozloučit
s jistou řeholnicí do kláštera benediktinek ve
Veroli. Při této návštěvě povšimla si velmi bystrá
Matka Cecilie divky půvabného zjevu a očí zá
řících tichým štěstím lidí soustředěných a tedy
1pokojných, a zeptala se jí přímo, zda by nechtěla
vstoupit k nim do kláštera. Matka Cecilie roz

poznala na první pohled povolání Anny Felixeřeholnímu stavu.
Dívka se zarděla: „Zítra nastoupím v klášteře

Santa Mara v Ripě", odpověděla, „moje věci
byly tam už odeslány.“

„Kdybys chtěla vstoupiti do našeho kláštera",
nabídla řeholnice návštěvnici, „tedy bychom tvé
věci nechaly poslati k nám."

Anna Felixa chvili přemýšlela, než vyslovila
své ano.

Do hovornysešla abatyše, bylo zavoláno i ně
kolik řeholnic se slavnými sliby. Nová kandi
dátka působila na všecky neobyčejně dobrým
dojmem a kapitula odhlasovala jednomyslně její
přijetí.

Téhož dne uvědomil konvent o přijetí nové
kandidátky pana biskupa a také vrchní pastýř
neměl námitek. Naopak, zaručil se za Annu Fe
lixu, pokud se týká výbavy a svolil, aby byla
přijata jako postulantka chóru.

Anna Felixa přála si však býti zařaděna do
noviciátu laických sester. Chtěla sloužiti svým
spolusestrám.

Santa Maria dei Franconi, klášter benedikti
nek ve Veroli, stal se od onoho dne jejím do
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movem na dobu, jež podle žalmisty je normální
lhůtou pro pozemské putování člověka.

Od onoho dne, a byl to den památky úmrtí
svatého Otce Benedikta (21. ITI.), klausura se
stala jejím působištěm. Její věci byly odeslány
z Ripy do Veroli, nemusela tedy již vykročiti
z kláštera. Velmi omezená oblast klausury před
pokládá ovšem bohatý vnitřní život, růst vzhůru!

Anna Felixa to vyjádřila slovy: „Nechci býti
od nikoho viděna a nechci také nikoho viděh."
A později řekla krásná slova: „Bůh sám po
stačí“

Do 22. srpna L. P. 1852 byla Anna Felixa
kandidátkou řeholního stavu, bez závazků a bez
řeholního jména. Zmíněného dne slavil se oktáv
Nanebevzetí Panny Marie a mariánské svátky
jsou vhodnou příležitostí ke složení slibů nebo
k přijetí řádového roucha. Anna Felixa obdržela
závoj a abatyše ji určila jméno v severní Italii
dost obvyklé: Fortunata. Význam slova je:
šťastná, nebo lépe, omilostněná. Snad v tom jmé
nu byl skutečně nějaký skrytý význam nebo
tušení? Kdo ví. Jsme již takoví, že hledáme
tajemné vztahy mezi lidmi, věcmi a událostmi
a obyčejně dodatečně.

Životopisec sestry Marie Fortunaty P. Gabriel
Locher Ó.S. B. zaznamenal i slova věštby, jež
jeden zbožný kněz pronesl k matce dítěte: „Un
giorno guestabambina sará fortunata." Jednoho
dne bude toto dítě šťastné.

Pojem štěstí je velmi relativní, přidržme se
raději milosti. Doba noviciátu znamená v kte
rémkoli řádu a klášteře zkušební lhůtu a svatý
Benedikt si přeje, aby nově vstupujícím se nijak
život v klášteře neusnadňoval. Právě naopak,
a také nemají jim býti zatajovány nesnáze a
strázně, které je v řeholním životě očekávají.
„Zkušujte ducha, zda z Boha jest."

Sestra Fortunata prohlásila nejednou, že doba
jejího noviciátu byla neobyčejně šťastná. Ve čty
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ři hodiny ráno vždy rozezvučel se zvon anděl
ským pozdravem, den co den za tmy zimních
nocí i na úsvitu jarních měsíců, na druhé zna
mení zvonu odeberou se laické sestry do svého
oratona a odříkávají skoro stále tutéž modlitbu:
Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci... Během dne
konají skoro stále tutéž práci. Sestra Fortunata
látala po celý život prádlo a spravovala punčo
chy. Byla to také přadlena velmi dovedná a
hbitá.

Takové štěstí zůstane asi mnohým navždy ne
pochopitelné a také nedosažitelné, je to štěstí
těch vzácných lidí, kteří nalezli Boha. Co záleží
na věcech tohoto světa, jež míjejí, rozpadávají
se a mizí? Ať sestra Fortunata předla nebo látala
rozedrané prádlo, klid zasvěcenců Božích prostí
ral se v její duši, blízkost Boží byla patrna v je
jích očích, tak často zastřených víčky. Když se
stala řeholnicí, prodlévala větší část dne ve své
komůrce, jež byla půltřetího metru dlouhá a
sotva tři metry široká. Tato těsná cela neměla
výhledu. Co na tom záleželo? Sestra Mana For
tunata nepostrádala výhledu, nikdy po něm ne
toužila. Nyní je pro mnohé, tak jako za dob
Shakespearových, celý svět těsný, samota, v níž
prodlévá Bůh, jehož blízkost pocifuje duše jemu
zasvěcená, může však býti širá a bezmezná jako
vesmír, pokud jej stačí lidský duch obsáhnouti
nebo jen tušiti.

Sestra Maria Fortunata žila ovšem především
liturgii, jako každý člen benediktinského řádu,
a nejen benediktinského.

V liturgii je mnoho poesie, ale liturgie není
náboženskou poesii, jak se hrubě mýlí estétové.
Poesie je jen září, spodním tónem liturgie.

Kouzlo doby adventní a vánoční zachytila Cír
kev ve svých písních, v barvě rouch, v něze sdíl
nosti a charity. Sestra Maria Fortunata čerpala
však z hlubších zdrojů, neboť nálada uniká nad
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pomyšlení rychle, je příliš nejistá a pro mnohé
vůbec nezachytitelná.

Doba čtyřicetidenního postu přenáší křesťana
do ovzduší kajícnost a usebranosti. Svatý Bene
dikt věnoval ve svých pravidlech zvláštní pozor
nost přípravě svých mnichů na velikonoce. Kaž
dý benediktin má v době svatopostní konati ně
jaké kající cvičení, odepřít si některou z dovo
lených výhod, má také poprosit opata, aby mu
dovolil další užívání předmětů, které mu byly
k osobní potřebě svěřeny a žádnýkající skutek
nemá konati bez dovolení opatova.

Sestra Mana Fortunata tak dobře zachovávala
pravidla, že sestry si šeptaly větu odjinud již
známou: kdyby pravidla byla ztracena, bylo by
je lze opět sestaviti dle slov a hlavně dle příkla
du ctihodné sestry Fortunaty. Nekonala také jen
to, co bylo předepsáno, v tom bychom ještě ne
museli spatřovat důvod k obdivu. Mana Fortu
nata se nespokojila s předepsanými modlitbami
a s obvyklým rozjímáním. Večer a ráno před
Angelus, když jiné sestry měly možnost k od
dechu nebo k rekreaci, ona adorovala, s dovole
ním představených, před svatostánkem.

Ty chvíle vzrušených modliteb v blízkosti
stánku Ježíšova, často v šeru a v samotě, byly
pro ni po jednotvárné práci zotavením, nepotře
bovala jiné rekreace. Ježíš byl největším štěstím
její duše.

Celá osobnost sestry Mane Fortunaty vyde
chovala pokoru a skromnost. Působištěm této
tiché řeholnice byla již zmíněná cela u dormitáře
sester, jejím útočištěm byl chrám ve chvílích
slastných rozmluv s Bohem 1 ve strastech, které
na ni doléhaly. Chodbami prošla nenápadně a
spěšně a nikdy se nemísila do rozhovorů sester,
jestliže nemusela pronésti slovo potěšující a
nutné.

Jí stačil pohárek bez nožky, drátem stažený
kbelík na uhlí, postel příliš krátká. Na hábitu
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nikdy nebylo dosti záplat. Nechtěla přijímat no
vých součástek oděvu, nepřipustila výjimek v jíd
le. Sestře Fortunatě stačily dva kapesníky a když
ji kdysi byly přiděleny další dva, odmítla je se
slovy: „Jsem již tak stará a brzy zemřu, nepo
třebuji těch kapesniků!"

Pozoruhodná je šetrnost sestry Mane Fortu
naty ke všem předmětům, náležejícím klášterní
cbci, přesně dle příkazu svatého Otce Benedik
ta, který si přál, aby s nářadím kláštera každý
mnich zacházel jako s nádobami oltářními.

Pěkný příběh ze života naši hrdinky zapama
tovala si jedna řeholnice, která s Mani Fortuna
tou žila celá léta: Přišla do kláštera v dívčích
letech a Maria Fortunata se jí tehdy při nějaké
příležitosti zeptala: „Co tu chceš, milé dítě?"
Odpověděla v rozpacích: „Chci se státi řeholni
cí." „Ó, jaká veliká milost", odpověděla vlídná
řeholnice, „jaké štěstí zcela náležeti Kristul“

A pak dodala: „Jsme dítkami svatého Otce
Benedikta. Dobře se připrav, neboť jednoho dne
bude ti svěřeno klášterní nářadí, buď pak opa
trná a zacházej se vším jako s nádobami kostel
ními, neboť tak to žádá svatý Otec Benedikt,
řekni to pak také svým spolusestrám, že mají
opatrně zacházeti s talíři a s nádobím!"

Sestra Fortunata byla věrnou a učenlivou dce
rou největšího reformátora mnišství svatého Be
nedikta. On počal s reformou u sebe a poněvadž
svatost nemůže zůstat skryta, přicházeli učední
ci. Byli to první mniši, kteří se svěřili vedení Be
nediktově, tak jako se seskupili jiní, a dříve již,
pod berlou Pachomiovou.

Mnišství existovalo ovšem již před svatým
Benediktem, Basilem a Pachomiem. Je to insti
tuce starší než křesťanství a přec přísluší přiznati
tomuto organisátoru západního mnišství rys ge
mality a současně strhující vliv svatosti. Již ta
okolnost, že si všiml dějů a myšlenek samozřej
mých, že z nich vytvořil nový útvar, bez něhož
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st nelze odmyslit život Církve, předpokládá
muže velkých duchovních obzorů.

Svatý Benedikt, o jehož pozdní, duchovní
dceři píšeme tento krátký životopis, byl bezpo
chyby silnou individualitou svého století a vy
nikal 1 nad nadprůměrností svých současníků.
Jeho dílo a jeho osobní příklad působí dodnes.
On zpozoroval, že živelná touha po samotě není
výjimečným, úchylným a pomíjejícím zjevem,
nýbrž že tkví v podstatě hlubších povah všech
dob, tak jako v každém člověku spočívá a dere
se na povrch běžných událostí touha po životě
věčném, že tato touha je neumlčitelná a nepo
tlačitelná.

Vytvořil tedy z těchto meditativních lidí, za
nícených pro věc Knstova vykoupení duší, stav.

Svatý Benedikt chtěl přiblížit ideu mnišství
praktickému a realistickému duchu západu a ta
ké se mu to podařilo. Ve své velkorysosti vy
pracoval plán a vymezil obrysy pro budovu zá
padního mnišství.

Myšlenka řádu vznikla teprve po jeho smrti
a rozvíjela se tak, jak toho vyžadovala doba.
Všecko na světě je dílem času a rozvoje, a čeká
ní je v každém lidském díle prvkem důležitým,
ba nepostradatelným.

Pravidla sv. Benedikta, v nichž není zapome
nuto na nic, co může vésti mnicha k Bohu,její
silná vůle a přirozené vlohy byly hlavními čini
teli v životě Marie Fortunaty a umožnily ji do
sažení úkolu, který si vytkla již při vstupu do
kláštera.

Konání dobrých skutků je nejdůležitějším ú
kolem benediktinského i každého jiného mnicha.

„Opásavše tedy svá bedra věrou a konáním
dobrých skutků", praví sv. Benedikt v předmlu
vě ke své řeholi, „pod vedením evangelia krá
čejme stezkami jeho, abychom si zasloužili viděti
toho, jenž nás povolal do království svého. Ve
stanu tohoto království chceme-li bydleti, stěží
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tam dorazíme, nepoběžíme-li cestou dobrých
skutků."

Sestra Fortunata kráčela touto stezkou a klad
la důraz, jak jsme se před chvílí zmiňovali, nejen
na pravidla zásadní důležitosti, nýbrž i na ta
ková, jež by se mohla zdáti podřadnými a méně
významnými. Neoddávala se ani na chvíli zahál
ce. neporušila zbytečně nikdy mlčení, které má
v klášteře vládnouti; každá věc, náležející klášte
ru a jí svěřená, byla jí posvátnou.

Klášter pro ni byl školou služby Páně, jak sí
to přeje svatý Otec Benedikt ke konci téže před
mluvy, již jsme prve citovali.

Od šestého stoleti, kdy řehole byla napsána,
se mnoho ve světě změnilo, ale v platnosti stále
zůstávají slova sv. Pavla, i pro mnichy, kteří
mají býti lepšími křesťany než ostatní: „Nikdo
nechť netouží po tom, co za svůj prospěch po

PS nýbrž spíš, co jinému je užitečné.“"(Kor.
Mana Fortunata náležela k těm, pro něž ře

hole byla jen směrnicí. Pro ni platila, jako pro
mnoho světců a spravedlivých, kteří vyšli z be
nediktinského řádu, slova, jimiž sv. Benedikt
ukončil svá pravidla: „Tuto řeholi jsme napsali,
abychom zachovávajíce ji v klášterech ukázali,
že máme alespoň trochu ctnostné mravy a po
čátek řeholního života. Jinak pro toho, kdo
spěchá k dokonalému životu, jsou nauky sva
tých Otců, jichž zachovávání přivede člověka
k vrcholu dokonalosti. — — Kdokoli tedy spě
cháš k nebeské vlasti, tuto nepatrnou řeholi se
psanou pro začátečníky s Kristovou pomocí vy
plň, a pak konečně k vznešeným vrcholům vě
domostí a ctností, o nichž jsme vpředu mluvili,
pod Boží ochranou dojdeš."

Šetrnost a úcta k běžným a prostým věcem ži
vota, jež jako by nám Bůh propůjčil na nějakou
dobu naší pozemské pouti, je jistě velmi krásným
rysem v povaze řeholnice soustředěné k věcem
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Božím, vlastnost to povaze italské ženy ostatně
nikdy ne zcela cizí. Ale podivuhodnější je její
oproštěnost od předsudků a domýšlivosti, pros
tota plná poesie a naděje v zásah Boží.

Zpovědník Marie Fortunaty Monsignore Giov.
Pasgualitn vypravuje o dětinné důvěře své svě
řenky: „Jednoho dne přišla ke mně služebnice
Boží a nařikala si, že nemůže již šíti, že je skoro
slepá, že již ani niť nemůže navléci do uchajehly.

Prosila mne tedy úpěnlivě, abych jí požehnal
oči, aby mohla opět viděti a konati své povin
nosti a pracovati pro spolusestry. Rád jsem jí
udělhl žádané požehnání a propustil jsem ji s po
vzbuzujícími slovy."

Ať se to zdá býti sebe podivnějším — sestra
Fortunata opět dostatečně viděla a mohla zase
šít. Své spolusestře pak pravila: „Hle, moc
kněžského požehnání! Nyní mohu opět praco
vati a vidím zcela dobře.“

Jindy přišla zase ke svému zpovědníku a řek
la: „Důstojnosti, paní abatyše by byla ráda,
kdybych zase předla a zhotovila potřebnou vlnu
pro klášterní obec, ale já to nesvedu, revmatis
mus mi sedí v kloubech, nemohu ani stočiti nif.“

„Jděte", pravil jsem jí, „jděte a přeďte! Dá
vám vám požehnání na ruce. Přeďte, neboť aba
tyše si to přejel"

Za týden přinesla mi ve svaté prostotě plný
koš přediva a řekla: „Důstojnosti, udělala jsem
to tak a mohla jsem opět přísti, vaše požehnání
mi pomohlo.“

„Výborně", odpověděl jsem, „nyní vám dám
ještě druhé požehnání, jděte a pracujte dál!

Opět za týden přinesla ne jeden, ale dva koše,
naplněné přadeny. Tak chtěl Bůh odměniti jeji
píli a její živou víru skrze požehnání kněze.

Ani jediný okamžik života nechtěla sestra
Mana Fortunata promarniti a nedovolovala ani
jiným, aby mařili čas. Jednou řekla jisté sestře
s laskavostí jí vlastní:
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„Neztrácejme času, což nevíte, že čas má tutéž
cenu jako Bůh sám? Vždyť v jediné minutě mů
žeme Boha získati nebo ztratit. A kromě toho
musíme dáti Bohu počet z každé minuty.“

A aby na tuto důležitou skutečnost nikdy ne
zapomněla, žila Mana Fortunata v důvěrném
styku se svým andělem strážcem, měla na zřeteli
jeho přítomnost. Pracovala však s rozvahou, prá
ce jí byla prostředkem k posvěcení, ne účelem;
nenáviděla spěchu a udýchanosti vlastní naší
době, jak správně poznamenává její životopisec
P. Gabriel Locher. Spěch je obyčejně spojen
s neláskou ke svěřenému úkolu a tedy také s le
dabylosti.

Nesmíme si představovati při tom všem sestru
Maru Fortunatu jako květinu chráněnou někde
v závětří nebo ve skleníkovém ovzduší, ušetře
nou zlých a mučivých vášní. Byla hněvivá 1
v dětství a musela těžce překonávati vznětlivost
italského temperamentu, majícího sklon k vý
bušnosti. Sebeovládání, k jakému ona dospěla
za podmínek vlastních jejímu prostředí, je již
vítězstvím, které nemůže nikdo oprávněně pře
zírat.

Ať nás také neudivuje skutečnost, že vynik
nutí některé sestry v klášteře v sebekázní nejen
zprvu u ostatních nevzbuzuje obdiv, ale spíše
zesílí jejich nedůvěru. Vyhlíží to, jako by větši
na ráda strhla výjimečnou individualitu na úro
veň obvyklé ctnosti řeholnic, na úroveň ctnosti,
jež nevybočuje z hranic běžného lidského nazí
rání v tom neb onom prostředí. Projev heroické
ho sebepřemáhání, třeba utajovaný výstup ke
svatosti, působí v počátcích rušivě.

I v klášteře, kde žijí ukázněné řeholnice nebo
řeholníci, leckdo, jinak zbožný a své povinnosti
dobře plnící, prohřešuje se proti mlčení, někdo
odsune zase rád nežádoucí práci, aby ji vykonal
druhý, jiný projevuje povážlivou roztržitost při
modlitbě. Zkrátka, 1 řeholníci jsou lidé s chy
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bami, a také v klášteře je nutno snášet slabosti
ostatních řeholníků nebo řeholnic.

Neklamnou známku svatosti jeví ten, kdo
snáší s láskou (nebo alespoň s trpělivostí) pode
zírání a pohrdání svým úsilím o svatost života.

Kdo po celá léta žije tak usebraně a kajícně
jako sestra Mana Fortunata, musí se státi ná
padným (právě svou nenápadností) a první re
akcí na toto zjištění je podezření z přepjatosti a
tohoto podezření se pak komunita tak snadno
nezbaví.

Mnozí, i někteří dobří katolíci, si představují,
že řeholníci a řeholnice plíží se klášterem jako
lidé bez krve, podobní přízrakům, pohrouženým
stále do své duchovní skutečnosti, že neznají
zápasů s pokušenímia citovými zmatky. Na
opak, jejich boj se zlem bývá často úpornější než
zápas křesťanů žijících ve světě.

První reakcí na neobyčejný projev sebekázně
bývá tedy 1 v klášteřích nedůvěra a snad i žár
livost. Vždyť každý si přináší s sebou do kláš
tera nějaký neduh srdce nebo ducha, nějaký ne
dostatek morální.

Člověk sám svou vůlí a silou ovšem nezví
tězí. Překonávání této nedůvěry, snášení denních
svízelů se strany bližních, bratří a sester, patří
k obtižnějším úkolům sebekázně.

Sestra Mania Fortunata po svých slibech těžce
onemocněla. Byl to dost zvláštní případ. Abaty
še přidělila Fortunatu sestře ošetřovatelce jako

pomocnici. Jednou v noci šly obě zmíněné sestrydo domácí lékárny a cestou se setkaly se dvěma
prchajícími lupiči, kteří byli obtíženíi kořistí.
Sestra Mana Fortunata z úleku onemocněla,
takže 1 lékař pochyboval o jejím životě.

Zpovědník přikázalpozději Mani Fortunatě,
aby onu událost popsala, pokud ji uchovala
v paměti. Dle toho záznamu sestra ošetřovatelka
podlehla brzy po nočním setkání s lupiči záchva
tu mrtvice a zemřela. Sestra Fortunata 1 při své
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neobyčejné síle byla postižena výronem krve
z úst. Lékař dle tehdejší metody, pouštěl jí
dvakrát denně žilou. K tomu se připojila jaterní
choroba a vysoká horečka, takže pacientce mu
sely být uděleny svátosti umírajících.

Sestra Mana Fortunata se však přece jen zo
tavila a žila ještě mnohem déle než půl století.

Řeholnice pečovalyo Marii Fortunatu oprav
du vzorně. Abatyšenařídila, aby byl přinesen
pověstný mariánský obraz s oltáře do nemocnič
ní jizby a nemocná měla se modlit k Matce
Boží o uzdravení. A skutečně se uzdravila.

Jestliže žalmista praví: „Neboť tisíc let před
očima tvýma jest jako den včerejší, kterýž po
minul; a jako jedno bdění noční..."; a o něco
dále v témž žalmu: „Protože všickni dnové naši
mizejí a od hněvu tvého hyneme. Léta naše jako
pavučina počtena budou; všech dnů let našich.
při některých, jest sedmdesáte let. A jestli kdo
při síle, osmdesáte let; a co nad to víc jich,
práce jest a bolest. Neb na to přijde slabost a
býváme uchváceni." (Ž. 89.)

Co teprve říci o ženě téměř stoleté? Dlouhý
věk znamená požehnání, ale i více odpovědnosti
a větší závazky k lidem a k Bohu.

V očích sestry Mane Fortunaty na uchova
ných fotografiích tkví bolestná touha po Bohu,
ale 1 odevzdanost a záře duše ve stavu milosti.

A tato stařenka, jež se nepoddávala tíze let
a jejíž obličej zůstal stále v jistém smyslu mla
distvý, 1 když nebyl nepřirozeně ušetřen všech
příznaků stáří, mohla být a také ve skutečnosti
byla příkladem pracovitosti a jarosti ducha ostat
ním sestrám, o celý lidský věk mladším dle let.
Chtěla na zemi konat dobro, dokud mohla. Oh,
požehnaný věk krásné duše! Vzácný věk vzác
ného srdce.

Sestra Maria Fortunata pracovala poctivě a
po celou dobu k práci určenou, ale nepospíchala
zbytečně. Spěchu nenáviděla, tušila v něm lest.
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Také ji žádná sestra nepřistihla při zevlování
nebo při slově marně proneseném. Kdysi, když
se ocitla v pokušení plané rozmluvy, připomněla
své spolusestře: „„Prohřešujeme se proti duchu
klausury, když zbytečně chodíme nebo stojíme
v prostorách kláštera.

Několik dní před smrtí ještě předla.Jistá se
stra ji napomínala, aby si popřála oddechu. Alc
Maria Fortunata odpověděla s úsměvem: „Ano,
v ráji, tam si odpočinu — a přec ne — ani v nebi
bych nechtěla zcela odpočívati, neboť láska mne
donucuje, abych konala dobro."

Maria Fortunata se denně modlila: „Svatý
Benedikte, drahý Otče můj, vezmi mne pod
svou ochranu a přiveď mne k Ježíši, učiň mne
dokonalou, učiň mne svatou!"

K abatyši měla sestra Fortunata úctu jako
k zástupkyni Boží. Kdykoliv ji potkala, hluboce
se před ní poklontila a prosila ji o požehnání.

Snažila se vytušit 1 pouhépřání představené
a dle toho jednala. Když st ji představená ne
povšimla nebo se od ní odvrátila, snažila se ji
omluviti prací a starostmi. Jen jednou jí uklouz
lo vzpurné slovo: „Ke mně vždycky odmítavě!"
Pak hořce naříkala, dokud abatyší neodprosila
a nevyžádala si pokání.

Nerada také trpěla zbytečných hovorů. „Náš
jazyk je zasvěcen Bohu“, říkala v takových pří
padech a pakmlčky a spěšně se vzdalovala.

Zaslechla-li slovo nespokojenosti a reptání,
poznamenávala zarmouceně: „Sestra X. si stěžu
je a naříká, to není dobře. Ona je velkým dí
tětem.“'

Děti říkaly o sestře Mani Fortunatě: „Sestra
Fortunata není jako druhé řeholnice.

Ale právě ona nechtěla se lišiti od svých se
ster. Odlišovala ji od ostatních jen záře svatosti.

Uštěpačné poznámky mladých sester přijímala

sestra Fortunata s naprostým klidem, ba zdálose jí, že je nehodna žíti s tolika svatými sestrami.
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„Vidite, svatá, jak je domýšlivá a nerozumí
ničemu!

„Sestro Fortunato, mlčte nebo spirituál nena
píše vašeho životopisu!"

Mana Fortunata se uměla podivuhodně ovlá
dat. Jednou přišla k Matce převorce a prosila jji,
aby jí napsala dopis. Převorka byla právěza
městnána a nějak mrzuta, proto pověděladrsně:„Jakjstedotěrnáaobtěžující," myslíte,
že nemám nic jiného na starosti než psáti vaše
dopisy?"

Sestra Fortunata pokorně sklopila hlavu, leh
ce se zarděla a odešla s tichou omluvou: „Cti
hodná paní převorko, já přijdu později. Omluvte
mne, prosím vás, že jsem vás vyrušila!"

Sestra Fortunata rozuměla i umění evangelické
ctnosti: zlé splácet dobrým. „Když jsem byla
ještě postulantkou“, vypravovala jedna chorová
řeholnice, „pracovala jsem s jednou sestrou.
K tomu se nahodila sestra Fortunata a velmi
laskavě a mírně vytkla cosi oné sestře. Sestra
ji odpověděla hrubým a urážejícím způsobem.
Maria Fortunata pokorně beze slova odešla. Do
mnívala jsem se, že od toho dne bude ke mně
sestra Fortunata přátelštější, neboť jsem její u
pozornění přijala klidně a ochotně. Ale jaký byl
můj údiv, když následujícího jitra služebnice
Boží mluvila s onou sestrou zvláště přívětivě,
ba prokázala ji 1 přátelské služby. Tato skuteč
nost působila na mne takovým dojmem,že jsem
si pomyslela: chce-li si někdo získati přízeň
sestry Fortunaty, tedy stačí, když se k ní chováhrubě a nelaskavě."

Jednou sestra Fortunata zaslechla, jak ji jistá

sestra omlouvá. V prvéchvíli ocitla se v rozpacích, ak se rychle obrátila k spolusestře a

pravila: „Io všecko nic není, zasloužím si mnoem víc)
A tak při každém nespravedlivém nakládání

25



sestra Fortunata omlouvala druhé. Její moudrost
se podivuhodně družila k prostotě její duše.

Několik let před svou smrtí sestra ia For
tunata těžce onemocněla a musela ulehnouti.
Sestra Germana, která ji obsluhovala, počala
býti netrpělivá a jednou řekla podrážděně: „Už
byste mohla konečně umřít, nemohu se té chvíle
ani dočkat, byl by konečně pokoj od vásl"

Služebnice Božíse zarděla a odpovědělas ne
očekávaným klidem: „Prosím vás, milá sestro,
počkejte ještě trochu, už to tak dlouho trvat ne
bude, prosím však Boha, aby vás odměnil a
odplatil vám bohatě všecku vaši lásku a starost.

A budu v nOBÍpudu vám zvláštěvoěčnaa prvý ed znějí ta slova poněkud tro
nicky, ale uvážíme-li, jak podivuhodně byla se
stra Maria Fortunata v celém svém životě shoví
vavá a trpělivá a jak dovedla rozeznávat povahy
a často i nahlédnout do skrytosti srdce, jistě že
ji drsnost sestry Germany nepohoršila, ba ani
nezarmoutila. A proto byla sestra Fortunata prá
vě ke Germaně velmi orná a laskavá a do
vedla utlumiti jakoukoli nechuť proti ní.

Jednoho dne po jakémsi nedorozumění s tou
to sestrou našla v košina prádlo velmi špinavé
punčochy své karatelky, počala je ihned spra
vovati, ačkoli je mohla zašíti vyprané. Tato
něžná a citlivá dušeměla velmi silnou vůli. Ně
které sestry tvrdí, že za 72 let svého řeholního
života se ani jedenkrát nenajedla dosyta. Jistě
se však uměla mistrně ovládati i v tomto směru.

„Jednoho dne“, za si jistá řeholnice, „slu

šebnice Boží hořceP skala 2 naříkala ve své cele.ejí pláčrozechvíval duši. Zeptala jsem se jí, co
: trápí." „Nemohu jinak", odpověděla mi,
„musím plakat,nevidíte, jak urážejí Boha a přec
právě on prolil pro ně ve své nevýslovné lásce
svou drahocennou krev."

Jakmile měla Mana Fortunata volnou chvili,vykonala pro své spolusestry nějaký čin lásky
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a nejspíše těm, které jí ubližovaly nebo ji ne
chápaly.

Posloužila nemocné sestře, přinesla vodu do
dormitoria, večer stála se svíčkou v ruce, aby
sestrám posvítila na cestu. Tu svíčku si sama
zhotovila z odkapaného vosku.

Metoda sestry Marie Fortunaty v umrtvová
ní a v potlačování zvědavosti (jak se svěřila
jisté sestře), byla následující: „Když vám ně
která sestra ukazuje něco zbytečného nebo ne
užitečného, buďte vlídná a klidněse podívejte,
ale již během pohledu uzavřete oči, tak učiníte

ým radost a přecnic nepozbudete ze své
usebranosti. Oko, kteréje tak ukázněno, bude
patřiti jednou na Boha."

Maria Fortunata trpěla ve svém životě mnoha
chorobami, zmínil jsem se již o těžké chorobě
po nočním setkání s lupiči. Od té doby ji sužo
vala srdeční vada, také mívala časté, úporné bo
lest hlavy, ani nemluvě o neduzích stáří.

Zdá se, že spíše k povzbuzení sester než ke své
vlastní útěše říkala: „Já ubohá, kdy se konečně
naučím z lásky k Bohu trochu trpěti?"

„Mé utrpení je ustavičným zápasem se smrtí.
Jak se cítím bědnou, ale včerejší den minul a
dnešní mine také, bude-li to vůle Páněl Můj
Ježíši, chci trpěti z lásky k Toběl"

„Všecko, co umrtvuje, posvěcuje", řekla jed
né sestře.

Sestra Maria Fortunata projevovala někdy
ředvídavost, jež musela buditi údiv. Jedna z ře
olnic ocitla se ve velké tísni a domnívala se

(aniž by někomu řekla jediné slovo), že je ode
všech opuštěna, že ani zpovědník jí nemůže po
moci. Byl to jeden z těch záchvatů bezútěšnosti,
jež postihuje právě osoby duchovní.

Brzy nato přišla k oné sestře Mana Fortunataa zcela neočekávaně ji oslovila: „Složte svou na
ději na Boha. On sám dostačíl On sám.“
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„Nebojte se ničeho, kromě Boha", dodala a
pak spěšně odešla.

„Vytušila jsem", zaznamenala si zmíněná se
stra, „že Pán jí vyjevil stav mého nitra a poslal
ji ke mně."

A ještě jeden zajímavý případ zvláštního
bystrozraku Marie Fortunaty a její předvída
vosti, těměř jasnovidné.

Do noviciátu chorových sester byla přijata
tulantka, za niž se zaručil věnem sám pan

iskup. Jednoho dne připravovala tato postu
lantka v choru breviáře, pojednou se tam obje
vila sestra Fortunata a pošeptala jí: „O čem pře
mýšlíš? Uvaž, co činíš. Jestliže lehkomyslně o
pustíš klášter, vydáváš se v nebezpečí, že svou
duši uvrhneš v záhubu a při tom zkazíš také
jiné.“

Oslovená se cítila uražena. Odešla do novi
citátu a pyšným, opovržlivým tónem řekla no
vickám: „Slyšte, co ten starý blázen si dovolil."
A vyprávěla celý příběh.

Brzy se skutečně vyplnilo tušení služebnice
Boží. Za dní po této události opustila kan
didátka kláštera její život se skončil dle před
povědi sestry Fortunaty.

Jednou dala Maria Fortunata jisté mladé ře
holnici knížečku, nadepsanou: „Síla v utrpení.“
„Vezměte si tuto knížku, bude vám útěchou
v době, kdy musíte mnoho trpěti." A skutečně
ona řeholnice těžce onemocněla a zemřela ve vě

ku třiatřiceti let. Ve svém utrpení vzpomínalana sestru Fortunatu a na její předpověď.
Občas přicházelanavštíviti sestru Marii For

tunatu j žena a prosila o modlitbu. Po kte
rési návštěvě této ženy svěřila se Mana Fortu
nata své spolusestře: „Ubohá paní, kdo ví, zda
unese kříž, který jí Pán připravil!"

Tenkrát oné návštěvnici ničeho nechybělo.
Ale brzy po tom stihal ubožačku jeden kříž
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za druhým. Po několika letech zemřela po dlou
hé, mučivé nemoci a po strašných utrpeních.

V takových případech, aby odvrátila od sebe
pozornost, odvolávala se sestra Fortunata ve své
svaté prostotě na anděla strážce. „Anděl strážce
mi to prozradil", říkávala.

Roku 1910 bylo zavedeno v klášteře benedik
tinek ve Veroli elektrické světlo. Sestra Fortu
nata pocifovala proti této novotě antipatii a
zprvu se dokonce domnívala, že se jedná o ja
kési mámidlo ďáblovo. Zpovědník jí však struč
ně vysvětlil podstatu této fysické síly i její do

brodiní.Pro lidstvo. Sestra Fortunata se tedyupokojila.
Když vyšla na chodbu a spatřila po prvézářiti

toto tajemné světlo, zvolala v úžasu: „Světlo Bo
ží, zdravím těl"

Mana Fortunata milovala přírodu a život v ní.

Měla pravdu patrné v tom, že světlo svící jepoetičtější než kterékoli světlo jiné. Elektřina je
neznámásíla; oltářní svíce je zhotovena z vosku,
jež vytvořila matka včela, jak zpívá jáhen na
Bílou sobotu, když rozžehuje paschal o jednu
svíci z trojhranu: „„Aliterenim liguantibus ceris,
guas in substantiam pretiosae hujus lampadis
apis mater eduxit.“

K oknu sestry Fortunaty slétali se ptáčci, use
dali jí na ruku a ona se jich směla dotknouti
a nikdo jiný. Takto se podobala Mana Fortu
nata oněm dávným poustevníkům a mnichům,
kteří žili ve svých poustevnách a klášteřích, ob

klopených lesy, v důvěrném přátelství se zvířaty, jež jim sloužila. Taková idyla připomíná
nám ráj.

Pravdu měl onen zbožný kněz, který jednou
bezděčně pozorovalsestru ii Fortunatu v ho
vorně a řekl pak abatyši, s níž rozmlouval v téže
místnosti, kde prodlévala Maria Fortunata: „Pa
ní abatyše, tato sestra si uchovala křestní ne
vinnost bez poskvrny."
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Do kláštera ve Veroli se nastěhovala jistá že
na, která chtěla zůstati v klášteře po celý život,
ale nemínila složiti sliby. I takové výjimky jsou
přípustny za jistých podmínek. Když sestry
vyprávěly Marii Fortunatě o této ženě a chválily
její ctnostný život, zeptala se služebnice Boží
stručně: „Říkáte, že je to dobrá paní, je však
také ženou modlitby?" Sestry přisvědčily. Nato

sestra Fortunata: „Tedy je to skutečně dobráženal“

Svatý Benedikt si také přál, jek jsme se jizmínili při jiné příležitosti, aby jeho mniši v
čtyřicetidenního postu rozjímali horlivěji a vrouc
něji než jindy o vykupitelském díle Kristově
a aby si uložili pro tuto dobu nějaký zvláštní
skutek kajícnosti nebo odříkání, Poněvadž však
benediktin nečiní nic o své vůli, bez vědomí své
ho představeného, předloží každý mnich do Po
peleční středy Otci opatovi (mnišky Matce aba
tyši) seznam kajících skutků a zbožných cvičení,
které v svatopostní době hodlá soukromě konati,
a poprosí opata o požehnání a tím i o schválení.
Někdo zostří své posty, jiný obětuje část spán
ku, aby mohl v temnu chrámu rozjímati o umu
čení Páně; z duchovních cvičení volí si mniši
v této době nejčastěji růženec nebo křížovou
cestu.

Sestra Fortunata konala symbolickou cestu
kříže téměř každého dne a při tom vlekla od
jednoho zastavení ke druhému dva metry vy
soký kříž, aby tato „via dolorosa" byla co nej
pravděpodobnější. Někdy ínala svou křížo

vou pobožnost již o třetí hodiněranní a kávěněkterého dne neměla dost volného času, modli
la se ji v neděli tolikrát, kolikrát ji v týdnu ne
konala.

Svědkem jejích extatických chvil byla pod
zemní kaple svatého Onufria. Tam zapomínala
na tento svět, který se zdá býti duším, méně hlu
bokým než její, zlem a utrpením, a v němž každý
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svit naděje hned hasne v temnu nejistoty. Tam
její duše se ohřívala u ohně lásky Kristovy a tam
toužila až do umdlení tělesných sil, aby k tomu
to zdroji světla se přiblížilo i lidstvo zbědované
hříchem.

Tajila žárlivě, pokud bylo lze, tyto své návště
vy v kapli, zasvěcené světci poustevníkovi, ne
bof se úzkostlivě střežila nápadnosti. A právě
z této touhy neodlišovat se sama si vyvolilastav
laické sestry, aby mohla lépe sloužit Bohu.Umí
nila si, že nikdy neodmítne službu pro své bližní.
Již tato statečnost je hodna světce nebo světice.

< benediktinském klášteře ve pojroli žije do
sud řeholnice, kterázapsala a poslala postulátorovi procesu blahořečení ses Marie ortu
naty, dp. Locherovi O. S. B., následující příběh:

„Jednoho jitra vstala služebnice Boží o třetí
hodině ráno. Přišla ke mně, když jsem ošetřo
vala těžce nemocnou spolusestru. Chvějícímhla
sem mi řekla: „Cítím se, pokud se týká srdce,
tak slabá a bědná, nevím, co se mi dnes může
přihoditl... mám strašnou úzkost." - „Počkejte
trochu", odpověděla jsem, „dám vám nějaký
posilující prostředekl"„Děkuji vám mnohokrát“,
odvětila ona, „ale to by mi nepomohlo!" Pak se
vzdálila. Nemocná spolusestra pozorovala tuto
scénu a řekla mi za chvíli: „Ubohá Mana For
tunata, její obličej byl mrtvolně bledý, kdo ví,
co ona musí trpět. Prosím vás, jděte a podívejte
se po ní!

Sama jsem již měla obavu o tuto milou sestru
a thned jsem se ji jala hledati, ale nikde jsem jí
nespatřila. Tu mi napadlo, že bych mohla také

zajíti dopodzemí, do oratoře svatého Onufria.A vdu jsem ji tam nalezla. K mému úžasu
ležela na zemi, na stupních oltáře.

V záři svíce, jež hořela na oltáři, zahlédla jsem
její bledý, skoro bezduchý obličej. V rukou, slo
žených na zádech, svírala růženec, chvílemi za
sténala a zamumlala několik slov. Neodvážila

JI



jsem se zavolati ji jejím jménem. Tušila jsem jen,
že její utrpení je zcela zvláštní a za nedlouho
jsem z oratoře vyklouzla.

O něco později spatřila jsem sestru Fortunatu
na hořejších chodbách v klášteře, nepamatuji se
však již, zda to bylo přede mší svatou nebo po
ní. Byla jakoby zhroucena.

Zeptala jsem se jí s účastenstvím: „Je vám
špatně, milásestro?" „Nemohu bolestí skoro
ani státi“, odpověděla mi. „Rozjímala jsem a při
scéně bičování jsem strašně trpěla."

Vyzvala jsem služebnici Boží, aby šla se mnou,
abych jí, nehledíc k jejímu odporu, pomohla. Při
bedlivější prohlídce jsem zpozorovala na jejích
ramenou a zádech pruhy a pohmožděniny, byly
okrouhlého tvaru a v rozměru asi pěti centimetrů.

Skutečných ran jsem na jejím těle nenalezla. Vytušila jsem, že služebnice Božízakusila na vlast
ním těle během rozjímání o umučení Páně taju
plným způsobem bolesti při bičování Páně."

Matka ošetřovatelka vyprávěla zase jiný pří
běh: „Jednoho dne jsem si povšimla, že sestra
Fortunata je obzvláště bledá a že prožívá velké
utrpení. Po naléhavých, několikrát opakovaných

bách se mi skutečně doznala, že ji sužuje
tá bolest. Zatím, co jsem ji ošetřovala a bo

lesti dostoupily vrcholu, opakovala služebnice
Boží stále znovu: „Pane, zachraň onu duši!l"

Její oči byly obráceny vzhůru, tělo spočívalo
téměř nepohnutě. Zalomcovala jsem jí, ale mar
ně, neodpověděla mi.

Asi po deseti minutách mohla zase užívati
svých smyslů a pakopakovala radostně několi
krát za sebou: „Jak dobrý je Spasitell" Ale ne
chtěla nic bližšího vysvětliti, poděkovala jen za
ošetření a odešla.

Ze souvislosti mohla jsem usouditi, že svým
utrpením a svou modlitbou směla přispěti nějaké
duši, která se ocitla ve velikých nesnázích.“
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A ještě jeden příběh z pamětí spolusestry, jež
znala služebnici Boží.

„NMíělajsem zhotoviti", věla dp. postulá
torovi, „pro sošku Matky z blízkého Iso
Jetta bílý pláštík, jenž měl býti ozdoben draho
cenným a pracným vyšíváním. Den před slav
ností, kdy měl nový pláštík býti připraven k o

Keováned byla mi neočekávaně uložena jiná, navá práce.

Pláštík byl již skoro hotov až na některé
prosté krejčovské práce. Nabídla jsem tedy sestře
Fortunatě, aby prácidokončila, neboť jsem vě
děla, jakou bude míti upřímnou radost, když
bude moci něco udělati ke cti Matky Boží. S po
čátku jsem však přec jen váhala, neboť jsem
měla obavu,že by se mohlo přihodtiti něco ne
milého, na příklad by se mohla ocitnouti na
vzácné vyšívce nějaká skvrna. Ale poněvadž
sestra Fortunata tak pokorně a srdečně o onu
práci prosila, konečně jsem ji jí svěřila.

Učinila jsem však opatření, která měla zabrá
niti případným nehodám. Odstranila jsem se ši
cího stroje nádobku s olejem a všecko, co by
mohlo pláštík pošpiniti.

A hle, když práce byla skončena, zpozorova
la jsem přec na pláštíku nevysvětlitelným způ
sobem se vyskytnuvší velkou, olejovou skvrnu,
dvacet centimetrů dlouhou a asi deset centimetrů
širokou.

Když to postřehla služebnice Boží, oněměla
a zbledla, já však jsem propadla skoro zoufalství.
Všecko zdálo se mi ztraceno a zkaženo. Nehledě
k veliké škodě, přiřadil se ještě zmatek a hanba.
V jaké strašné situaci jsme se ocitly!

Téhož dne odpoledne měl přijít z Isoletty

posel aby si odnesl vyšívaný pláštik pro Pannu
V té hořké chvíli prosila mne sestra Fortuna

ta, abych zachovala klid a rozvahu. Pak vzala
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práci s sebou a odešla ke svatostánku, aby si

vyprosila m božského Spasitele pomoc.chvíli vrátila se zpět a k mému velikému

překvapení olejová skvrna zmizela beze stopy:yla jsem vědčena, že se tu jednalo o zlo
myslné rejdy věčného nepřítele, alePán ve své

je překazii.

Takových zásahů temných mocnosti do životaortunaty zaznamenává její životopisec
několik. Analogie nalezli bychom ostatně i v ži
votech jiných moderních světců. Nebudeme se
tedy o případech tohoto druhu zmiňovat.

Sestra Fortunata zatajovala své boje s dáblem.
Nechtěla na sebe nikdy zbytečně upozorňovati,

iy odporovalojejíski nost a nenáročnosti,en jednou se sv y jedné spolu
sestře: „Ia ohavná bestie mne trápí ve dne
v noci. Kolik úsilí věnuje, aby mne oloupila
o moji ivost, ale já se bráním vzýváním Nej
světější Irojicel“

Za života sestry Mane Fortunaty vystřídalo
se několik abatyší; poslední z nich, Candida
Bisleti, žila s ní esát let v klášteře a patnáct
let byla její představenou.

Na počátku listopadu r. 1922 počala sestra
Maria Fortunata neomylně tušiti, že se blíží ko
nec jejího života, jejž zasvětila modlitbě a práci
po způsobu všech mnichů dbalých odkazu sv.
Otce Benedikta. V oněch dnech soumraku svého
života prozradila svému zpovědníkovi: „Prosím
Pána, aby mne za každou cenu přivedl do ráje,
abych věčně byla s Nim. Bůh sám, Bůh sám
dostačí!"

Ale občas se jí přec jen zmocňovala úzkost
z odpovědnosti za tolik přijatých milostí. To je
příznak duší spravedlivých.

„Já se musím za mnohé modlit a o tolik věcí
musím prositl" Ach ano, toužila, aby její život
byl ustavičnou modlitbou, a do jaké míry se
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tato její touha naplnila, ať posoudí čtenářtohoto
letmého portrétu.

Msgr. Giov. Pasgualitti, zpovědník sestry Ma
rie Fortunaty, poznamenal si o jejích posledních
dnech: „Sestra Fortunata tušila blízkost své
smrti. V posledních týdnech života chodila té
měř denně do zpovědnice, aby si vyžádala roz
hřešení nebo alespoň prosila o požehnání. Stále
znovu mi připomínala: Důstojný Otče, svěřuji
se alespoň vám,n, řeholnice nechtějí věřiti, že mu
sím brzy zemříti. Usilně se snažím udržeti se na
nohách,ale je to skutečná agonie,zápas se smrtí.
Sestra ošetřovatelka sice říká, že je všecko v po
řádku, ve skutečnosti se mi však daří zle a brzy
zemru. Prosím, přijďte ke mně až uslyšíte, že
jsem ulehla a poskytněte mi pak ihned svátosti
umírajících.“

Dva dni smrtí, ještě při vědomí, byla
tedy sestra Fortunatazaopatřena.

„Zůstal jsem nějakou dobuu nemocné“, poznamenal si zpovědník, „abych načerpal poučení
pro život. Stále znovu hleděla k nebi a z jejího

milujícího srdce prýštil| důkazy nejvroucnějšíoddanosti k Bohu. Řekl jsem jí: Šestro Maria
Fortunato, nechtěla byste zaměnit společnou loč
nici za komůrku, jež je tam venku dormi
toriem, u schodů? Tam byste být klid
nější a nikdo by vás nerušil."

"a ví Matka abatyše", zněla její stručná odpov
á odvětil: „Právě Matka abatyše, s níž jsem
uvil,p, sena to na
"Vůlepaníaba none medánedto vůle tyše, tedy půjdeme 9

V té pool vytrysklojí z očí několik velkých
slz, nebof bylo pro ni zřejmě velmi bolestno

opustiti společnou ložnici, v ní:Po celý životpracovala a s ostatními
Uplynulachvíle,než bylaa

se na mne tázavěobrátila: „Nužepřipravena,
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Matka abatyše nařídila, abych šla do komůrky,
nač čekáme ještě?"“

Přesídlení bylo 'urychleno a sestry nesly: slu
žebnici Boží do těsné cely, v níž za tři dni
zemřela.“

Když byla v novém domově, navštívila ji jedna řeholnice a zeptala se jí: „Maria Fortunato,
jak se vám daří?'

Šťastna a spokojena odpověděla: „Čekám ny
ní na smrt."

Sestry ošetřovatelky bděly u Marie Fortunaty
ve dne v noci a ona byla za každou službu
srdečně vděčná.

Mezi chovankami bylo tehdy jedno děvče, jež
se velice bálo smrti. (Nyní je také benediktin
kou ve Veroli.)

Když sestra Fortunata ležela těžcenemocná
a bylo lze tušit, že se blíší její konec, pravila
Matka prefektka k onomu děvčeti: „Teď ti uká
ži, jak umírají spravedliví! Pak už nebudeš mít
strach ze smrti.“

A šla několikrát navštívit s děvčátkem slu
žebnici Boží. Také v hodinu smrti byla tam pří
tomna a pozorovala vše, aniž by ila nejmen
ší bázeň v té chvíli, ani potom. Kolsestry For

tunaty bylo tak pokojnělTaké ostatní chovanky směly ještě onoholisto
padového ponděli, kdy sestra Fortunatazesnula,

společně i navštíviti.Maria Fortunata přijala děvčata s přívětivým
úsměvem. Nejmladší směla jí podati svěcené vo
dy. Sestra Fortunata k nim pravila: „Zehnejte
se často svěcenou vodou, jsou s tímto úkonem
spojeny mnohé odpustky. Buďtehodné a miluj
te z celého srdce a unikejte hříchu. Slibuji
vám, že se budu u trůnu Božího za vás modlit
a že provás připravímv nebi místečko."

Takové byloJe rozloučení!
V neděli 19. XI.1922 přijala služebnice Božísvátosti se slzami radosti. Naposledyjiž. Večer
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téhož dne navštívil ji zpovědník, ale ona pozbyla
řeči. Teprve příštího jitra mohla zas mluviti.
Vyzpovídala se znovu a přijala rozhřešení. Pro
sila také kněze, aby u ní chvíli zůstal a řekl jí
několik slov útěchy.

Odpoledne se zpovědník dostavil zase a zůstal
s Maní Fortunatou, dokud neusnula navždy.
„Zbožně naslouchala služebnice Boží mým slo
vům a povzbuzením“, zapsal si, „o Božím milo
srdenství a lásce. S vroucností líbala podávaný
kříž. Několik hodin před smrtí usnula. Ale na
mé zvolání otevřela oči a pohlédla na mne, jako
by mi chtěla cosi říci. Porozuměl jsem a po
žehnal jsem jí. Pak již jen často opakovalaslova:
„Eterno godere in saecula saeculorum." (Věčná
radost na věky!)

Její dech stále slábl. Zářivý úsměv utkvěl na
jejím obličeji a v témže okamžiku skonala. Její
smrt byla klidná a bez hrůzy. Zvon na věži bil
čtyři hodiny a půl.Byla doba nešpor. V úmrtníkomůrcemodlilseknězza pokojjejíduše.Smrt, absolutní ukazova hodnot, odvolala

ji z áštera, v němž žila s třemi generacemimnišek,
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POHŘEB.

Jsme ušetření opakování velmi známé meta
fory o poslední cestě. Průvod, který se ubíral
dne 22. listopadu s bezduchým tělem Marnie
Fortunaty „profesními dveřmi“, totiž onou bra
nou, kudy vchází do kla řeholnice po vy
konaných slavných slibech, aby až do své smrti
v této klausuře bez jediného přerušení setrvaly,
nebyl průvodem posledním.

Ještě jednou, a sice 21. března 1955, v průvo

du nepřirovnatelně.slavnostnějším. vracely se těesné pozůstatky služebnice í Fortunatyzpět
do kostela benediktinek ve Veroli.

Ale tenkrát, onoho listopadového dne, kdy
slunce spoří tak velice svými paprsky i v Italii,
chopili se po slavném rekviem bílé rakve Marie

Fortunaty ČER muži z pohřebního ústavu a zanimi šel zvolna kněz, dva ministranti a zedník.
RŘeholnice klausuru opustiti nemohou a sestra
Maria Fortunata už dávno neměla ve Veroli
známých a přátel.

Za sedmdesát let, během nichž sestra Fortu
nata prodlévala v klášteře s přísnou klausurou,
se obyvatelé jejího městečka vyměnili. Noví lidé
nastoupili na místo těch, kteří odešli do věč
nosti. Snad někteří znali sestru Fortunatu jen
z doslechu, a ani těch nebylo příliš mnoho.

Na ulici čekal pohřební vůz, právě u rodného
domu sestry Fortunaty.

Kočí na pohřebním voze se zeptal víc ze zvě
davosti než z povinnosti: „Koho pak to nesete?"

„Starou jeptišku", zněla odpověď.
„ak si pospěšte“
A jakási žena volala, prý z okna rodného do
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mu blažené Fortunaty: „Nu ano, starou jeptišku,
ale víte, že tenhle dům byl kdysi jejím do

nár odjel ke hřbi návrší, pod apennijel ke tovu na , apennin

skými horami, rakev byla ještě jednou pokropena svěcenou vodou a dočasně uložena do y
benediktinek z Veroli.

Tento pohřeb chudých bez sentimentakty a
honosnosti odpovídal ostatně způsobu života

sestry Fortunaty, jež si nečinila nikdy jinýchů než na poslední místo v klášteře, a odpo
vídal i duchu řádu svatého Benedikta, jejž ona
se snažila uskutečňovati úměrně milosti, jíž se jí
dostalo od Boha.
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POSOBENÍPO SMRTI

Tělesnou smrtí se neskončilo duchovní půso
bení ctihodné služebnice Boží Mare Fortunaty

Váše o 2 js benediktinskému. e naopak, když zá a pře
hrady, 4 klade tělesný život mezilidů, sestry
benediktinky i obyvatelé z Veroli a později
z blízkého 1 širokého okolí rozpomínali se na

svatost ctihodné Fortunaty a počal ji vzývative chvílích utrpení, úzkostí a bezradnosti. Ne
vylečitelně choří byli pak účinkem své víry a
svých předsevzetí uzdravení nebo jinak vysly
šeni.

Zmíníme se o některých případech, které byly

předloženy ke zkoumání a schválení posvátnéongregaci ritů.
Ve Veroli byl již v útlém dětství postižen

křivicí nebo nějakou podobnou zhoubnou cho
robou Franco Fiorini. Dítě počalo hubnouti a
chřadlo stále víc. Konečně vyschlo na kost a
pozbylo zraku. Lékaři z Veroli nedávali rodičům
ubohého mrzáčka nejmenší naděje na uzdravení,

lépe by mu prý bylo na onom světě. Matka sevšak nedala odstrašiti a odjela s dítětem do Ří
ma k profesoru polykliniky dr. Richardu Dalla
Vedova. Ten zjistil rachitis a neobvyklé zkřiveni
páteře; operace, jak předvídal, byla by pochybná.

Matka, která má víru v srdci, si nikdy ne
zoufá. Paní Fiorini byla známa v klášteře verol
ských benediktinek, prosilatedy sestry, aby vzý
valy o pomoc zesnulou Marii Fortunatu. Bene

E ono bezodkladně zahájily triduum ke ctisvé spolusestry, jež zesnula v pověsti svatosti a
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daly paní Fiorini obrázek s ostatkem blažené
služebnice Boží.

Nešťastná matka útočila na nebesa naléhavý
mi prosbami. Už druhého dne se dítě samo po
zvedlo ve své postýlce, což se zdálo za daných
okolností neuvěřitelné, dříve nemohlo ani jíti,
ani státi. A do té míry, jak počalotělesně siliti
a přímiti se, vracelo se i světlo jeho očím. Nyní
je Franco Fiorini čilý a zdravý chlapec, zcela
normálního vzrůstu. Toto první zaznamenané
uzdravení událo se v říjnu r. 1926.

Roku 1929 onemocněl ve Veroli jiný chlapec:Silviano Viglianti. Zánět ledvin přidružil se
u něho k zánětu plic.Lékař musel zakročiti ope
rativně a během dnevyteklo z otevřené rány sa
movolně dva litry hnisu. Také dvě žebra malého
pacienta zachvátila hniloba a bylo třeba je od
ňati. Nemocný zmítal se ve vysoké horečce a byl

Kosl zesláblý, na operaci nemohlo se tedy pomýšleti.
A také v tomto případě, s lékařského hlediska

skoro beznadějném, matka hledala útěchu a
moc v klášteře Santa Maria. Řeholnice se modhi
ly společně za chlapce a paní Viglianti položila
na ránu svého dítěte obrázek s kouskem látky
z oděvu sestry Fortunaty. „Sestro Fortunato“,
naříkala matka, „uzdrav mé dítě, nebo si je
vezmi k sobě, abych nemusela býti svědkem
jeho strašného utrpení"

Jižní lidé jsou již takoví, ve chvílích vzrušení
ztrácejí smysl pro míru, již je třeba zachovati
1 v záchvatu bolesti.

Sivtano byl druhého dne po zmíněném zákro
ku převezen do nemocnice a k údivu všech pří
tomných rána se zacelila a horečka ustala. Ač
koli lékaři pře idali, že právěvzhledem k to
muto nepředvídanému uzdravení zůstane vždy
neduživý, neobjevila se u něho od té doby sebe
menší porucha zdraví.

Člověk těžko snáší utrpení a ve chvíli bolesti
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je jeho modlitba, m avdivější. ká
dvou právězmíněnýchpřípadech matky prosza svétrpícíděti.Du o eů
hledají Boha jen ve chvílíchnouze,eo však,

zdá se, lidmi nejméně ušlechtilým jako křesťané.Chtějí býti zbavení utrpení za každou cenul
jich srdce není tříbeno obětmi a odříkáním,j
těch, kteří dovedou žít prakticky pro druhé.
Někdy se touha po zázracích může zvrhnouti

v oportunismus nejhrubšího stupně.zdravení, jako odměnu za nezištnou víru,
když již není žádné naděje dle přirozeného vý
voje věcí, můžeme pokládati za zázrak. Konečné
rozhodnutí náleží jen kongregaci nitů.

Mana Fortunata pomáhala všem, kteří ji bě
hem jejího pozemského života za něco prosili,
pomáhá i nyní. Ale velikost a záslužnost jejího
života spočívá, myslím, v příkladu, který nám
dala. Ona chápala utrpeníj o prostředek k se
bezdokonalení. Kouzlo jejího života, jímž půso
bila na své sestry, tkvělo v její naprosté ode

vzdanosti do vůle Boží, a přec jen její srdce bylo
neobyčejně.citlivé pro bolesti druhých lidí

y
e nenapodobitelná prostota a nená

ročnost lidi zasvěcených Bohu!Ať přicházejí prosebníci, ona trpělivě naslou
chá jejich steskům a nářkům, šťastna, ale jinak,
než si můžeme představit.

Je to hrůza, "když takové malé dítě Maria
Mignardi ve Verolij je zdoláváno jakýmsi střev
ním zánětem, když nožky už neunesou slabé
tělíčko, ničené nemocí! Leží na zemi v nečistotě,
ve své bezbrannosti. Svatí lidé, i když dovedli
býti tvrdí k přirozeným požadavkům svého těla

po pohodlí, měli přec nevyčerpatelnou soustrastss těmi,kteříbylisužováníneduhyastrastmi.
Lékař-odborník nedal jjiž rodičům naděje. Vra

ceh se tedy smutně domů kolem kláštera ve Ve
roli, zastavili se v kostele a tam se odvolal
k Bohu, prosíce o přispění sestru Marii Fortu
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natu, jež tak často v onom chrámě évala
a toužila po životě, v němž není n „ to jest

Se ediktink dy pomodlily chenediktinky se rády by na jejich ú
mysl. A víra koná divy.

Jednoho listopadového dne, když se Mignardi
se ženou vrátil domů, dítě stálo u židle a v ná
sledujících dnech počalo samo chodit. Nejspíše
ani tato událost nepřesvědčí skeptiky o vyšším
zásahu, ba ani ne lidi hluboké víry, ale opatrné
v úsudcích.

Dítě zasvěcené smrti bylouzdraveno! Nezná

metajemstvíláskyBožík nám,víme„Jenžejenesmírné. Také Maria Fortunata chtěla proka
zovati dobro až bude zbavena tíže těla a despocie
jeho žádostí.

„Ogni cosa č fatta con misterio e amore“,
říká svatá Kateřina sienská. věc byla
utvořena z tajemství a z lásky.) Mohli bychom
snad také říci pro lásku, neboť táž světice praví
na jiném místě, že do té míry sloužíme tvorům,
do jaké míry je milujeme a více nel

Sestra Mana Fortunata si často opakovala
s údivem: „Ó moci a lásko Boží!l" Ano, lidská
zloba, nesmyslná chtivost a odboj nemají konce
jako láska Boží!

Dítě, i když je vydáno na pospas chorobě,
přec jen má před sebou naději do života, který
je pln tajemství ve svém procitání i ve svém
uhasínání. A největším tajemstvím je láska právě
ve své jednoduchosti. Ale sestra Maria Fortuna
ta posílá zdraví nejen dětem, nýbrž i starým
lidem, unaveným životními svízeli.

Paní Rita Palmas z Tivoli těžce churavěla ce
lých třicet let po abnormálním porodu. V po
kročilém věku mohla jí zachrániti život již jen
operace, ale od té ji zkušený lékař, profesor Por
razzani zrazoval, vzhledem k velikému úbytku
jejích životních sil.
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Zmíněná žena se tedy smířila se skutečností
a odevzdala se do vůle Boží.

Jednou rozmlouvala se svou přítelkyní a ta

Ď upozornila na blaženou Mani Fortunatu, ježy jí snad mohla vyprositi zdraví.

Paní Palmas uposlechla. rady a vzývala služebnici Boží a skutečně byla třetího dneod za
početí pobožnosti (noveny), jak referuje P. Lo

i úplně- neočekávaněnj hniná paní, ina neo ze , jež je pře
svědčena, že byla uzdravena na přímluvu blaže
né Marie Fortunaty, doznala, že s počátku ne
měla valné důvěry v „,které by se jí mělo
dostati na přímluvu služebniceBoží.

„Když jsem však otevřela knížečku, obsahu
jicí krátký životopis sestry Marie Fortunaty",napsalapo svémuzdravení,„apohlédlajsemna
obraz dobré sestry na Í straně, procitla
v mém srdci naděje a důvěra, jakou má dítě
k matce. Počala jsem se modliti: Dobrá sestro,
vidím tě po prvé anikdy jsem neslyšela tvého
jména, ale mám k tobě naprostou důvěru!Po

ekám k tvým nohám a nevstanu dříve, dokud
mi nepomůžeš a neosvobodíš mne od mých

SA naléhavá,téměřka ká bayla to tegorická prosba,
jak vidíme, a měla úspěch! Těžce nemocná paní

uzdravena, ne se modia nejen,naléhavě,e 1 vytrvale a opravdově. s ečeti po
celé čtyři hodmy a prosila služebnici Boží o po
moc.

Člověk, který je nemocný,je jaksi ve výjimeč
ném stavu. myšlenky se soustřeďují nej
častěji k jeho nemoci. Neuvědomuje si dost
jasně, že utilitarismus v modlitbě snižuje dojisté
míry její absolutní vznešenost a krásu. I srdce
nemocného bývá choré! Který z nemocných je
Bohu vděčen za utrpení, v němž lze nejlé
zoceliti a uskutečnit charakter opravdového
křesťana? Maria Fortunata patřilak těmto vzác
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ným křesťanům a právě ti dovedou nejlépe po
chopit křehkost člověka podrobeného zkoušce.

Kristus zdůraznil předevšemi ctnostmi lásku,
přinesl ji na svět jako oheň. Chtěl, aby jí byla
zažehnuta všecka srdce. Láska ovšem předpo

kládá víru a naději. Ony jsou často jejími činitely. Milovat Boha naučili jsme se od Ježiše.
Málokterý z těch, kteří žádají zázrak v hoři

a v bolestech, uvědomuje si, že utrpení činí člo
věka duchovnějším a tím i krásnějším, než při
rozená radost z pozemského života, že láska po
svěcuje každý lidský čin, každou lidskou my
šlenku.

Sestra Hildegarda z benediktinského kláštera
v Monterchi u Perugie trpěla delší dobu záně
tem středního ucha a konečně úplně ohluchla.

Abatyše jí doporučila, aby se svěřila pomoci
sestry ie Fortunaty, a sestra Fortunata vy
prosila, jak sestra Hildegarda slavnostně.sděluje
ve svém prohlášení, této řeholnici svého řádu
opět sluch a utišení bolestí.

Paní Maria Grischott-Paolini z Říma dosvěd
čuje zase, že byla uzdravena po třídenní pobož
nosti k ctihodné Mani Fortunatě na její přímlu
vu od nebezpečného a obtížného střevního
kataru.

Devadesátiletá Hermina Riccieri z Prestoly
děkuje také za uzdravení Mani Fortiunatě. Byla

postžena akutním zánětem ledvin. Příbuzní zaájihhnovenu ke služebnici Boží a po jejím skon
čení se stařenka uzdravila.

Podobných případů mohl bychom tu zazna
menati ještě několik. Tělesné neduhy a vleklé
choroby, jež sužovaly ctitele Marie Fortunaty,
byly na její přímhrvu, jak všichni uzdravení,
o nichž jsme se zmínili, jsou přesvědčeni, za
žehnány.

Nemoci mohou být ovšem velkým zlem, ale
působení ctihodné sestry Fortunaty po jejím
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odchodu na věčnost se neomezuje jen na sto
oblast lidského utrpení. Zdraví samoo sobě není
zárukou trvalého štěstí. Hlavním úkolem života
vždycky zůstane, abychom byli připraveni na
věčnost. Co je platno zdraví, když v duši se

usazuje rez s psa neřesti? Již za života projevovala sestra la Fortunata velikou soustrast
s těmi, kteří bloudí duchem, jichž duše je chorá
a bez vlády rozumu.

Pater Konrád, někdejší zpovědník sestry For
tunaty, vypravuje o dosti zvláštním obrácení

SEce nemocného muže V městské nemocnici vei, který zatvrzele odmítal poslední poma

mazání. Zbožný kapucin d čil jeho záležitost přímluvě ctihodné služebnice Boží a k jeho
údivu brzy nato nemocný sám ho volal, vyz
vídal se a ač jeho stav byl pokládán za beznaděj
ný, druhého dne se uzdravil a počal žíti způso
bem, jak katolický křesťan žíti má.

Ve Veroli žil muž, jakých je nyní přemnoho
ve světě. Andrea Fontana nestaral se o svou duši
a také ne o svou ženu. Jeho syn Massimo ná
sledoval příkladu otcova, žil ve Francii a jeho
manželka a dítě byli ve Veroli beze zpráv o něm.

Paní Klára Fontanová velmi trpěla touto sku
tečností. V den po přenesení ostatků služebnice
Boží Fortunaty přišla bezděky k jejímu hrobu
a prosila ji o pomoc. Ještě téhož dnese stala
s OndřejemFontanou neobyčejná změna. Do
konce se rozhodl jíti ke svátostem, ačkoli již
třiadvacet let nebyl u zpovědi. Příštího dne při
nesl listonoš dopis od Massima se sto librami.

V Sant Angelo in Pontano umíral mladý muž
na tuberkulosu. Nechtěl však ani slyšet o přijetí

svánoptí umírajících. Jedna bene iktinka z kměj kláštera poslala mu, kdyžjí vyprávěli
o jeho zatvrzelosti, obrázek ctihodné sestry
Fortunaty. Mladík pohlédl na obrázek a položil
jej vedle sebe na postel. Příštího jitra požádal
o kněze a zaopatřen svátostmi, zbožně zemřel.



A ještě jeden případ posmrtného působení
ctihodné se Fortunaty.

Řeholnice klášterabenediktinek Svatého Onu
fria v Ascoli-Picenu měla nemocného bratra. Tu
berkulosa nad ním již zvítězila, ale v posledních

dnech Bo současněsužovalo zoufalství. Proklinalživot, který měl ta y opustit. Roztrpčen od
vracel se i od lidí, kteří ho chtěli potěší a přál
si, aby se smířil s Bohem.

Sestra benediktinka rozpomněla se na Marii

oře potolikaahalanomeježse ů zdályúčinku,a novenuk jej.
Bratr setrvával ve své beznadějnosti. Počala
tedy druhou novenu a pak třetí.V poslednídentřetínoveny,po mnohaúpěn
livých prosbách, nemocný náhle změnil své
smýšlení. Prosil, aby k němu poslali kněze a

řijal kajícně svátosti. Asi za měsíc po této udá
sti zemřeloddán do vůle Boží.

Mohli bychom uvésti ještě několik obdobnýchpřípadů uzdravení a obrácení na přímluvu bla
žené Marie Fortunaty, ale domníváme se, že není
třeba rozmnožovati jejich výčet v tomto struč
ném životopisu.

Ctihodná sestra Maria Fortunata, tichá a po
korná dcera sv. Benedikta plní dál své poslání,
zasahuje do osudu lidí, pomáhá, utěšuje, neza
pomíná na starosti a bídu tohoto světa.

47



DOSLOV.

Předběžné šetření beatifikačního procesu byloskončeno diecésním seděním v biskupském pa
láci ve Veroli dne 16. října 1936 a spisy byly

bezodkladně poslány kongregaci ritů. Táž kongregace uznala 24. února 1937 spisy sestry Ma
rie Fortunaty jako nezávadné. Jeto ovšem jen
několik úryvků z napsaných pamětí a z dopisů.

Ale příklad, který nám dala sestra Maria For
tunata svým pokorným životem v klášteře bene
diktinek ve Veroli, je dokladem věčného a ne
stárnoucího mnišského ideálu. Tato tichá mniš
ka vyrostla z ducha ukázněnosti a vzájemnosti
velmi rozvětvené obce svatého Benedikta. Mno
hým se zdá rozdil doby sv. Benedikta (pátého
století) a doby současné téměř propastný, a přec
jen hladina života se v tě nemění od té
doby, co lidé orají a předou.

Zůstat po celý život na jednom místě jetaké
hrdinství. I v tom je statečnost, že řeholnice
velmi zralého a bystrého ducha látá rozpadávají

cí se tkaniny den ode dne, rok od roku, půlstoletí, osmdesát let, je to odvaha a tedy se
zapření, jež žádá Knstus od těch, kteří jdou
dobrovolně jeho bolestnou cestou. Taková vy
trvalost předpokládá mnoho pečlivě skrývaných
ctností.

Právě nyní, když svět je v pohybu a vzdále
nosti sebe větší lze tak snadno překlenouti —
stěžejní idea svatého Benedikta — stabilita, se
trvání na jednom místě, novějšími náboženský
mi vesměs řády opuštěná, zdá se býti ohrožena,
ba jakoby pozbyla na své aktuálnosti a tedy i 0
právněnosti. Současný svět je zřejměnepřátelsky
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naladěn proti těm, kteří pohrdají vším spěchem

a zůstávají na jednom místě, jako py jim nezáleželo na čase a na jeho příliš rychle pomíjejí
cích hodnotách, které s sebou přináší a jež st
nepřátelé ducha zbožštili.

Sestra Fortunata znovu uskutečnila, v míře
člověku dosažitelné, tento ideál svatého Bene
dikta a všech pionýrů křesťanství na západě.

Je to ideál vojína, který vytrvá na vykázaném
místě, děj se co děj.

Jejím stanovištěm byl klášteřík Santa Maria
de: Franconi, typicky italského stylu nejen po
kud se týká architektury, ale 1 bezprostředního
okolí a ovzduší kláštera. Zbožnost jižního člo
věka je poněkud jiná než zbožnost seveřana.
Ital není tak vážný a strohý jako seveřan, je
impulsivnější. ale i sentimentálnější, jeho zbož
nost je jaksi hmatatelnější a přec bývá v ní více
vroucnosti a opravdovosti. Podívejte se do řím
ských chrámů, nebo lépe, do chrámů na Sicilii
a poznáte ihned rozdíl. Bůh nehledí na vnější

projev, nýbrž na srdce.dyž si vzpomeneme na scény ze života sestry
Marie Fortunaty, musíme doznati, že její zbož
nost nebyla rázu ani jižního ani severského, její
zbožnost se blížila plnosti universálního křesťan
ství, jež je povzneseno nad národy a nad dějin
nými 1.

Jedna sestra řekla kdys: Mani Fortunatě:„Vy se stále modlíte a přece vykonáte ku po
divu veliký kus práce každého dne."

Mana Fortunata odpověděla bez rozpaků:
„Ano, taková je vůle našeho svatého Otce Be
nedikta; i kdybych vykonala všecku práci, tedy
bych ještě zůstala služebnicí neužitečnou. Je
naší povinností, abychom se živily prací svých

kou jako kdysi apoštolé a mnichové dávnověku.
Řekla vzácnou pravdu, a nejen to, tato slova

jsou i svědectvím, že její ctnost prýštila ze zdro
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jů benediktinského ideálu a že její vůle od dět
ství již směřovala k tomuto nevyčerpatelnému
prameni svatosti.

Sestra Maria Fortunata se nijak nepodobá
proslulým mistonářkám z řádu svatého Benedik
ta: svaté Gertrudě a svaté Mechtildě, i když její
životopisct zaznamenali výjevy o chvílích exal
tace a extase, jež prožila zvláště v kapli svatého
Onufria. Ona sama netoužila také po tom, aby
se stala v duchovním životě výlučnou a výjimeč
nou, byla jen pokornou následovnicí sv. Otce
Benedikta a chtěla svůj život co nejvíce přizpů
sobit pravidlům, která nechal statisícům svých
mnichů jako jediný duchovní odkaz, jako prů
vodce na cestě do života věčného.

Pečovala o své vlastní posvěcení a tak sloužila
1 ostatním lidem. Tento úkol, jejž si sama do
brovolně uložila a na němž pracovala den ze dne,
žádného nevyjímajíc, se. jí znamenitě podařil.
Byla jednou z mnohých, jenomže lépe pochopila
a uskutečňovala evangelické rady a sice naprosto
ne překotně, s příliš nápadnou horlivostí a s po
vzneseností nad ostatními. Trpělivě nesla své
břímě, vstávala o čtvrté hodině ranní, modlila se
se sestrami v choru modlitbu Páně, rozjímala,
spravovala prádlo členek konventu, a nad jejím
životem, v mlčení a skroušenosti, prostíralse be
nediktinský mír. V její povaze utkvělo cosi z u
plynulého dětství a bylo v ní stále něco již
z blízkého stáří. Z dětství byla to ona prostota
a nevinnost, jež spíše zlo tuší než o něm ví, a
ze stáří, pokud ji nepřepadlo ve své bezohled
nosti, zase dobrotivost srdce, jež se nezatvrzuje

proti nikomu, každého dovedla pocho it, nikohoneodsoudila, věrna i v tom božskému Mistru.Je
jím úkolem bylo modliti se a milovati. Kdo mi
uje, nenávidí zlo a tedy i hřích.

Snad se zdá poněkud smělým tvrzení, že sestra
Maria Fortunata vykonala víc pro utvrzení
křesťanského života než některý proslulý kaza
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tel nebo mistonář, a to právě tím, že žila v duchu
evangelia a z tradice benediktinské, že nehorlila
příliš mimo sebe, ale aplikovala na svůj život
vše, co poznala jako spasitelné. Bez ctižádosti
ke svatosti by ovšem nedosáhla takového stupně
sebekázně. Člověkuje dána milost a záleží pak
na něm samém, zda tuto milost hodně přijme
a ji rozmnoží nebo zda ji promarní. Tu máme
příklad hospodárnosti s přijatou milostí, příklad,
jak člověk může dosáhnout duchovní velikosti,
koná-li svědomitě povinnosti svého stavu.

Jsou-li zázraky průvodním zjevem svatosti,

tedy v životě sestry Marie Fortunaty jich nenínedostatek. Takové zásahy moci Boží očividně
dokazují, že ten, kdo žije výjimečně ctnostným

a zbožným způsobem, náleží opravdu mezi následovníky a vyvolence Kristovy.
Z mnoha zázraků, o nichž vypráví životopisec

Mane Fortunaty P. Gabriel Locher ©. S. B. a
jež spočívají většinou v náhlém a neočekávaném
uzdravení těžce nemocných, přejímáme některé,
které charakterisují víru samé služebnice Boží.

Do klášterní zahrady verolských benediktinek
vnikl jedovatý had a sestry v obavě předuštknu
tím raději ani do zahrady nešly a olupovaly se
o chvíli oddechu na čerstvém vzduchu. Sestra
Fortunata se rozhodla, že nevítaného plaza od
straní. Vyšla ještě za svítání do zahrady a úpěn
livě se modlila k svaté Trojici: „Nejsvětější Iro
jice, ukaž mi toho hada a přiveď ho do mé
lízkosti!"
Opravdu, had se v téže chvíli plazil s kamen

ných stupňů schodiště. Maria Fortunata vyřkla
slova, diktovaná jí vírou: „Moc a láska Boží
usmrtiž tohoto hadal"

Když pak k hadu přikročila a dotkla se ho
holí, kterou držela v ruce, viděla opravdu, že je
mrtev. Zdechlinu hadovu donesla ještě téhož
jitra na terasu, aby se setry mohly přesvědčiti,
že jedovatý plaz je již neškodný.)



Sestra Maria Fortunata chtěla býti vždycky
služebnicí užitečnou, chtěla konati dobro jako
všichni ti, kteří následují Krista, největšího do
brodince lidstva. Zbožnost, jež by byla sama
sobě účelem, musela by býti omylem nebo so
bectvím. Svět trpěl ostatně vždycky nedostat
kem dobrých skutků (dobré vůle by bylo dost),
to věděla sestra Maria Fortunata příliš dobře.
A protojejí život charakterisují dobré činy.

olestné bylo její dětství, její mládí a také
v klášteře zůstala bolest její družkou. Štěstí,
které nebylo vykoupeno bolestí, zradí člověka
téměř zákeřně, ale bolest bývá často inspirátor
kou oné krásy, na níž utkvěl obraz věčnosti.

Zázrak! Výjev, který náš zrak nevnímá, který
je za zrakem, v němž se projevuje vyšší moc.

To, co se děje před našima očima, je stejně
podivuhodné jako zázrak, který je výjimečným
zásahem vůle Boží do přirozeného stavu a vý
voje věcí. Přejeme si zázraků spíše z nevědomosti
než hlubšího poznání Boha. Zázraky v životě
světců byly ostatně čímsi podružným. Hlavním
a podstatným znakem jejich života byly dobré
činy k oslavě Boha a ku prospěchu bližních, či
abychom to řekli ještě kratčeji: lásk a. Zázra
ky, jež vykonali, jsou také dobrými skutky,
které Bůh uskutečnil jejich prostřednictvím.

Život sestry Marie Fortunaty prozařovala lás
ka. I na její„pokomé a kromě ničeho sinežádající srdce vztahuje se krásné slovo pro
roka Davida: „„Testimonium Domini fidele, sa
pientiam praestans parvulis." (Zjevení Páně je
spolehlivé, moudrost skýtá dětem. - Žalm 18, 8.)

O ní lze říci to, co napsal sv. Bruno z Ouer
furtu o svatém Vojtěchovi: „„Sťavse maličkým
uprostřed bratří, zapomínal, že je biskupem."

Sestra Maria Fortunata nehledala svého vlast
ního štěstí, tak jako nikdo z těch, kteří se doko
nale zasvětili Bohu.

Její tvář připomíná typický květ výšin — cy
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klamen, kloní se k zemi a zároveň směřuje k ne
besům. V tomto smyslu je její prostota v doko
nalém souladu s pronikavou bystrostí jejích ob

časn zch postřehů, jež prozradila jakoby mimoem.
Buďme vděční této sestře benediktince za to,

že nám prakticky ukázala svým příkladem, jak
možno v našem století jít: cestou svatosti, ne
cháme-li se vésti evangeliem.
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LITERATURA.
DULEÉRY-REYVAL: Le Pére Coubé. Str. 268. Tégui,

Paris 1939, fr. 19. - Spolupracovník a dlouholetý svědek
kněžsky výbojné činnosti P. Coubé-ho, kazatele a bo
jovníka za pravdu, dává nám nahlédnouti do mysli tohoto
apoštola a prožívati takřka znovu ty velké, bolestné, ale
vítězné boje, které Coubé musil vésti proti přetvářce
svých a církevních nepřátel. Velký charakter, osobní sva
tost tohoto francouzského kněze jsou mohutnou pobíd
kou všem lidem sociálně činným, všem zástupcům lidu,
aby nikdy neslevili ze svých katolických, jedině správ
ných zásad a zůstávali věrní i v situacích zoufalých.

LAJOIE: A Vécole de saint Jean Eudes. Sv. IV.
Dieu et mon „4me. Tégui, Paris 1939, fr. 11, str. 144.
Spisy sv. Jana Eudes mají velkou cenu pro každého, kdo
touží po duchovním poučení, neboť svou prostou a ne
hledanou formulací nejvyšších křesťanských pravd velmi
přibližují našemu chápání božské pravdy. Čtvrtý svazek
antologie z jeho děl přináší hluboké postřehy a úvahy
o právech Božích a o našich povinnostech k Bohu. Ve
likost křesťanské dušc a dary milosti jsou zde opěvovány
s mystickým zanícením.

PHILIPON O. P.: La doctrine spirituelle de soeur
Elisabeth de la Trinité. Str. 354. Desclcé, de Brouwer
ct Cie. Bruges 1939. - Pronikavá a hluboká studie o vnitř
ním životě karmelitky sestry Alžběty. Mnoho dokumentů
je zde po prvé uveřejněno. Nesmírná vznešenost duchov
ního života ukazuje se nám na této prosté sestře, kterou
moudrost a světlo nadpřirozené víry učinilo tak doko
nalou. Když pročteme tyto stránky a promeditujemce jc
jich obsah ve vztahu k našemu vlastnímu životu, uvidíme,
jak velice se dá vytěžit z křesťanství a z pouhé víry vc
svaté pravdy.

VAŠEK B. Dr.: Katolická akce. Výzva Boží k laikům,
Olomouc 1939, naklad. Velehrad, str. 177. cena 15 K,
3. vyd. - V třetím změnčném vydánívychází známá kniha
dra Vaška, který se dal cele doslužby velké a moderní
myšlenky Katolické akce. Teprve v nynější době se u nás
vidí lépe a jasněji velikost odkazu, který nám zanechal
zvěčnělý Pius XI. V knížce, psané s pochopením a nad
šením, ukazuje autor, co je podstata Katolické akce a
jak ji provádět v různých třídách a povoláních. Kniha
inůže dát poučení mnohým a nadchnout k práci v a
poštolátě.

DRUHÝ NABOŽENSKÝ TÝDEN na Svatém Kopeč
ku u Olomouce pořádají redaktoři revue Na hlubinu od
22. do W. srpna 1939.

Po neobyčejném úspěchu prvního náboženského týdne



loňského roku pořádáme letos druhý. Základním tématem
bude: Církev je tajemné společenství věřících s Kristem
a mezi sehou. tohoto rámce budou zasazeny všechny

alčivé otázky současné Bude to opět ucelený duchovní
Kurs. navazující na exercicie. Velmi se hodí zvláště pro
pracovníky v Katolické akci, jimiž musejí býti dacs
včichni katolíci.

Svatý Kopcček, slavné poutní místo uprostřed lesů. je
nejvhodnější jak pro odpočinek, tak ke klidné úvaze.

Program: Sjedeme se 22. srpna odpoledne (autobusové
spojení z Olomouce každou hodinu). Téhož dne večer
začínají exercicie pro muže u sester františkánck, pro
ženy v Norberhnu.

Exercicie končí 26. srpna ráno. Ihned pokračujeme
v náboženských přednáškách a rozpravách, které mají
doplnit teoreticky i prakticky výsledky exercicií.

tednášejí olomoučtí dominikáni a cizí hosté.
Přihlásit se možno na celý týden nebo na část.
Poplatek za celý týden činí 120 K. Kdo se přihlásíjen

na excrcicie. platí 6 K. Možno se zůčastniti také jen čtyť
dnů přednášek. Poplatek 70 K. PLbti se až na místě.

Poněvadž při velkém počtu účastníků mohou nastat
obtíže s ubytováním, jako loňského roku, hlaste se conejdříve| Má-lhkdozvláštnípřání,nechťjeoznámí.
Chce-li kdo soukromý pokoj, nechť si pospíší s přihláš.
kou; nebude-li možno vyhovět všem, mají přednost dříve
přihlášení.

Přihlášky posílejte na redakci revue Na hlubinu,
Olomouc.
P Sih». Rraito O. P. P. Reg. Dacík O. P.

PORAD.FXERCICII,pořádanýchredaktory| revue
Na hlubinu v roce 1939:

V PRAZE II, klášter u Sv. Anny. od 1. do $. července
pro ženy.

V KARDASOVÉ RECČICI, w klášteře, od 7. do il.
července pro ženy.

VE STARÉ BOLESLAVI, u Redemptoristů, od +. do
3. srpna pro mute.

NA SVATÉM KOPECKU, od 22. do 26. srpna pro
muže u sester Fraptulkánck, pro ženy v Norbertinu.

Exerciční polatck je ©© K. Pokud již máte, vezměteaissebouExercičnípříručky.— Přihláškyposílejtena
redakci revue Na blubinu, Olomouc, Slovenská 14.

3 K.
POdeběníhVitleové. Dominikánská Edice Krystal v Otlomoucd.
Za redakci Alole $roboda. Valalské Mezitití. Tekno

alajshá tishérna ve Valašském Mesiličí.
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Bůh vedle Zjevení dává lidem živé vodítko, živý pří
klad, který ukazuje všem lidem všech věků a všech sta
vů. jak mají žít na světě. Světci svým příkladem a vůbcc
svým životem ukazují stále, že evangelium není mrtví
ditera, která platila ve starověku nebo středověku; ono
plodí v každé době lidi pevného charakteru. Na nás je,
abychom se seznámili s těmi, kteří nás předešli a ukázali
nám cestu k poslednímu cíli. Světci patřili k nejrůznějším
národům, k nejrůznějším povoláním, a přece za všech
okolností životních dovedli žít životem Kristovým. Život
světců a světic můžeme nazvati živé cvangelium, které
je zárukou míru a blahobytu. Proto světci byli požch
náním pro národ, ke kterému patřili.

Odstupujícímu redaktoru P. Dr. ŠSvachovi děkujeme za
ochotu a laskavost, s jakou řídil náš časopis až dosavad.
Nové funkce, které mu byly svěřeny řádovými předsta
venými, zabírají mu všechen čas, proto redakci Vítězů
postupuje mladším silám.

VŠEM NAŠIM CTÉNÝM ODBERATELŮM. Předá
ním administrace novému vedení a převzetím tří nových
časopisů, jejichž odběratelé sc právě vřazují do společných
adresářů, je možno, že nastanou některé nepatrné závady
v expedici našich časopisů. Prosíme tedy naše odběratele,
aby nám laskavě usnadnili naši velkou a obtížnou práci,
kterou chceme přesně provésti a nám laskavě oznámili
všechny závady v dodávání naších časopisů. Jestli tedy
někdo některý náš časopis nedostane, nebo jej omylem
dostane vícekrát než předplácí, ať to nepřičítá naší nedba
losti a nchorší sc nad tím, nýbrž ať to ihned laskavě
oznámí. Každé sdělení budiž zřetelné a hlavně čitelný
podpis a přesná adresa i údaje o odběru. Prosíme také
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MIKULÁŠ SAVČUK

SVATÝ
ONDŘEJ BOBOLA

MUČEDNÍK ZA UNII

1939 VÍTĚZOVÉ, OLOMOUC



PŘEDMLUVA.

V červenci roku 1938 bylo v Polsku započato
s t. zv. „revindikací" pravoslavných kostelů. Ač
většina jich původně patřila církvi uniatské, stát
rozbořil na 300 kostelů a jmění zabral. Zákulisím
této revindikace byla násilná latinisace a tudíž i

polonisace ukrajinského obyvatelstva na Kojn.Cholmsku a Podlesí. Af už se pro revindikaci
hledají omluvy jakéhokoliv druhu, jisto je, že
z ní nejvíce kořistili pravoslavní. Sami zavádě
jice polštinu do svých cerkví, použili s aprobací
varšavského metropolity Dionisia revindikace
k rozsáhlé agitaci jak v zemi tak i za hranicemi
proti veliké myšlence svaté jednoty.

Národní nesnášenlivosti, ba přímo nenávisti,
jež po staletí tkví mezi těmito dvěma národy,
nejvíce trpěla a trpí církev uniatská.

A právě v dnešní době staví nám Církev na
oltář vzor, světce, který žil v dobách daleko
hroznějších, v dobách, kdy se zdálo, že prapor
„ofce nenávisti a lži" dobývá konečných vítěz
ství. Vítězný hrdina, mučedník, světec Ondřej
Bobola nás volá k následování.

Jest velmi těžkým úkolem vžíti se do doby a
její mentality za okolností tak pohnutých, jakou
byla doba působení našeho světce. Byla to doba
označená jak v dějinách Polska tak Litvy a U
krajiny krví. Doba, v níž se rozvášněné národy
předbíhaly v ukrutnostech. Vypjaté vlastenectví
polské šlechty plodilo neslýchané ukrutnosti na
straně pronásledovaných. Čo dnes se jeví neslý
chaným ukrutenstvím, zabíhajícím až k bestiál
nostem, bylo za tehdejší doby zjevem samozřej
mým, ba dokonce požadavkem jakési tvrdé spra
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vedlnosti. Tam, kde si vyřizovali své účty poli
tičtí nepřátelé, trpělo vždy náboženství, které pro
středověk znamenalo rozhodujícího činitele v ži
votě státním. A jen tehdy, dovedeme-li se dívati
na události, které hodláme vyprávěti, očima do
by, pochopíme velikost světce a jeho význam.

V Olomouci na svátek sv. Ondřeje, apoštola
Páně, 1936. M. S.



VDOBÁAÁCHROZVRATU.

Koncem XVI. stol. bylo Polsko mocným stá
tem. Sahalo až za řeky Dvinu, Dněpr a Dněstr.
Nebyl to však stát jednolitý. Už r. 1385 v litev
ské Krévě byla podepsána smlouva mezi veli

kým knížetem litevským Jagailem a polskýmišlechtici, aby Polsko a Litva byly spojeny do
jednoho státu. Byly k němu připojeny též Bílá
Rus a ukrajinské země: Halič, olyň, Volody
mir. Kníže Jagailo, oženiv se s polskou králov
nou Jadwigou, stal se králem polsko-litevským.
On to byl, který dal pokřtít Litvu obřadem zá
padním. Tomuto státu však bylo za dvě stě let
jeho trvání přetrpět mnohou krvavou bouři.

Zanedlouho po krévské smlouvě povstávají
knížata litevská, Vitold, později Svitrigajlo, a u
silují o oddělení Litvy od tohoto svazku. V ne
pokojích bylo pokračováno za velkoknížete Ka
zimíra a jeho nástupců. K rozdvojení sice ne
došlo, země však byla zmítána stálými nepokoji.
Až r. 1569 došlo k úplnému dorozumění mezi
litevským knížetem ZŽigmundemAugustem a
polskou vládnoucí šlechtou. Ukrajinská knížata
tehdy byla zbavena vládní moci pro nezdařilé

vstání knížete Michala Hlinského roku 1508.
igmund August byl pak zvolen na sněmu

v Lublině za krále společného státu polsko-litev
ského. Touto t. zv. „lublinskou unii" byla U
krajina rozdělena tak, že Polsku byly připojeny:
Ukrajina za Dněprem, Kyjevsko a později Čer
nyhovsko; Halič, Volodymir a Podilja; Litvě
zůstala Bílá Rus, Brestovsko a Piňsko.

Lublinskou unií nastávají polské říši smutné
doby. Král je omezován ve svých právech. Vlád
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ne polská aristokracie, která hájila vždy jen zá
jmy vlastní na úkor prospěchustátu. V rukou
šlechty bylo téměř celé státní jmění. Šlechta na
kládala se svými poddanými namnoze hůř jak
s dobytkem. Většinu roku pracoval ubohý ne
volník na polích svého pána. A nebylo odvolání,
nebylo zastání pro ubožáky. Hrozné tresty stihly
neposlušného „„kmefa", který by se jen slovem
pokusil protestovati proti příkoří. Pán neuzná
val státního soudu, státní správa vlastně žádná
nebyla, ani král neměl práva míchati se do zá
ležitostí šlechty. Nejtížeji své pokoření cítil ná
rod ukrajinský. Omezování práv, záměrné zba
vování svobody politické 1 kulturní, k zoufalství
dohánějící poroba a bída lidu, oklešťování vymí
rající ukrajinské šlechty o poslední práva, bez
mocnost králova protisvévoli šlechty, časté ná
jezdy Tatarů a Turků, to vše věstilo blízkou
bouři, která měla zatřást státem kdysi mocným,

ve kterém se tak těžce hřešilo proti právům lidsosti.

KOZACI

Utiskovaný lid se počínal bouřiti proti pan
ské svévoli. Avšak vždy v zárodcích bylkaždý
pokus udušen a trestán nejkrutějšími tre

sty. Jaký tedy div, že sedláci utíkali před trestemdaleko do stepi, za dosah ramene tehdejší svět
ské spravedlnosti. Ukrajinská jižní step jim
skýtala nový domov. Zde se uprchlíci živili lo
vem zvěře a ryb. Po čase se scházeli na ukrajin
ské stepi uprchlíci nejen z Ukrajiny, nýbrž též
Litevci, Poláci, Rumuni, ba dokonce i Tataři a
Turci. Brzy však se tito psanci nespokojili pou
hým lovem zvěřiny a ryb. Step je naučila tvrdé
mu životu, a strádání v odloučenosti od společ
nosti lidské jim vnukalo myšlenku pomsty. —
Utvořili ozbrojené čety a napadali okolní území,
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odkud se navraceli s hojnou kořistí. Odtud se
jim dostalo tatarského jména kozáků, kterým se
sami začali nazývati.

Ve století XVI., zvláště po unii lublinské, do
sahovala svévole šlechty vůči poddaným vrcho
lu. Tu utíkalo na step tisíce sedláků, hledajících
zde úkrytu a úlevy. Jméno kozáků nabývalo
důstojnějšího významu. Kozáky se začínají jme
novati ti, kteří chtějí bojovati proti do nebe vo
lající křivdě, která na nich byla páchána zvrhlou
šlechtou. Kozáci cílevědomě se začínají chápati
velkého díla za svobodu lidských práv a později
za politickou svobodu Ukrajiny. Hordy uprch
líků organisují se ve vojenské oddíly. R. 1550
má kníže Dmytro Vyšnevecký kolem sebe již
tisíce vyzbrojených kozáků. Tito se usadili na
jednom z ostrůvků řeky Dněpru, za jeho „„poro
y" (tj. prahy, peřejemi), kde si vybudovali

pevnost Síč. Sami se pak nazývali kozáky zá
porožskými" (za „porohami" Dněpru). V jejich
čele stál „hefman' (ataman) s generálním štá
bem, t. zv. „síčovou staršinou“. Pod vedením
svých heťmanů napadali Tatary i Turky. A tu je
najímala polskávláda též do svých služeb. Když
však vláda slibů daných kozákům nedodržela,
nevyplácela jim smluveného žoldu, ba dokonce
když nebyli zapsáni do „rejestru“ (seznam ko
záků, sloužících polské vládě mimo Záporož
skou Síč), byli vysíláni na robotu. „„Rejestro
vaní"' (registrovaní, zapsaní) kozáci se bouřili.
Pomáhali jim i kozáci záporožští, kteří zůstali
v převážné většině ve svobodné Síči.

Pod vedením heťfmana Petra Sahajdačného za
čali ostře vyjednávati s vládou.Tehdy právě byli
Poláci krutě poražení Turky pod Cecorou (roku
1620). Vláda byla nucena přistoupiti na poža
davky kozáků. Když však neplnila své závazky,
opět a opět se kozáci bouřili a tak se střídavým
vítězstvím jednou na straně vlády, po druhé na
straně kozáků se válčilo až do r. 1648. V těchto
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krvavých dobách se nejvíce proslavili heťmanové
Zmajl, Sulima, Pavl'uka a Ostranin. Co tehdy
ubohá země ukrajinská vypila lidské krve, ví
sám Bůh vševědoucí.

VELIKA BOUŘE.

Na západě byl právě podepsán mír westfál
ský, zakončení to hrůz války třicetileté, když
na východě propukla bouře národního povstání
prot kruté nadvládě polské šlechty. V čelo po
vstání se postavil kozácký hefman Bohdan
Chmelnický. V Polsku vládl tehdy král Vladi
slav, který kozákům byl nakloněn, proti libo
vůli šlechty byl však naprosto bezmocný.

Chmelnický nezačal válku ihned. Rozšiřoval
mezi lidem t. zv. „universálky“, jimiž svolával
národ k boji za svá práva a za „viru pravoslav
nu" (kozácijiž za hefmana Sahajdačnéhose pro
hlásili za ochránce pravoslaví). Zároveň psal
Chmelnický petice ke králi a korunnímu heť
manu polskému Potockému,v nichž stále důraz
něji žádal splnění svých požadavků.

Po náhlé smrti Vladislavově sněm stále od
kládal s vyplněním kozáckých požadavků pod
záminkou volby nového krále. Zatím však bylo
pilně sbíráno vojsko, které bylo počátkem květ
na 1648 kozácko—tatarskými sbory Chmelnic
kého rozprášeno po prvé na „Žlutých vodách“,
později pod Korsunem. Polští hefmanové Po
tocki a Koniecpolskibyli zajati. Chmelnickému
se podařiloobsaditi 1 Lvov.

tím byl zvolen králem Jan Kazimír, na kte
rého se Chmelnický opět obrátil se svými poža
davky. Král žádal na Chmelnickém, aby se hned
odebral na Ukrajinu, aby utišil vzbouřený lid,
krutě se msticí na svých utiskovatelích. Nejhůře
se vedlo katolíkům jak latinským, tak sjedno
ceným. Tehdy také zakoušeli nejstrašnější „po
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gromy" židé. Chmelnický krále uposlechl a

v prosinci 1648 vjel slavnostně do Kijeva, kdebyl uvítán patriarchou jerusalemským Passejem
a vzdorometropolitou kijevským Boreckým. Ná
rod jásal, vítaje svého osvoboditele. Avšak vy
jednávání s vládou opět selhalo. Vláda nechtěla
spiniti všech kozáckých požadavků. Chmelnický
se tedy pustil do nové války, která skončila jeho
porážkou r. 1649 u Zborova. (Město mezi Lvo
vem a Zbaraží.)

Počátkem srpna 1649 oyla ujednána t. zv. zborovská smlouva, která byla pro ukrajinský národ
velmi výhodnou. Ukázalo se však ve skutečno
sti, že byla bezvýznamnou vzhledem ke kozác
kým požadavkům. Libovůle šlechty na Ukrajině
nebyla totiž nijak omezena.

Chmelnický, opuštěný z velké části vlastním
národem, hledal pomoci ve Švédsku, Sedmihra
dech, Rusku a Turecku. Polsko vidouc jeho po
čínání, vypravilo proti němu vojsko, které bylo
poraženo r. 1650 u Vynnice. Hned na to došlo
k další bitvě u Berestečka, kde kozácké vojsko,
zrazeno od spojeneckých Tatarů (stejně jako
1649u Zborova), bylo krutě poraženo. Chmelni
cký byl zajat tureckým chánem.

Vrátiv se ze zajetí, byl donucen přistoupitina
smlouvu s Polskem. Pokoje však dosudnebylo.
Válčilo se dále. Po nové porážce u Batoha se
rozhodl Chmelnický uzavříti smlouvu s ruským
carem Alexejem. Ukrajina se měla státi samo
statným státem ve svazu s říší ruskou. Car při
šel s vojskem Chmelnickému na pomoc a pora

zíli společně Poláky. Potom však car začal tajněvyjednávati s Poláky o rozdělení Ukrajiny
mezi Polsko a Rusko. Zrazený Chmelnický hle
dal nové spojence jak prot Polsku, tak nyní
ještě proti Rusku. Začátkem r. 1657 začal válku
s Polskem, jsa podporován Švédy a knížetem
sedmihradským, Jiřím Rákoczym. Místonemoc
ného Chmelnického vedl tehdy vojsko plukovník
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Ždanovič. Polsko-tatarské vojsko však pora
zilo Rákoczyho a znemožnilo Švédům jakou
koliv pomocChmelnickému. Ve vojsku nastal
zmatek. Zdanovič je opustil a ponechal svému
osudu. Churavý Chmelnický dověděv se o ha
nebné porážce, byl raněn mrtvicí a zemřel 27.
července 1657, zanechav zemi rozervanou a ne
uspořádanou.

TEHDEJŠÍ
NABOŽENSKÉ POMERY.

Snadno si domyslíme, v jakém stavu byl ná
boženský život za tohoto válečného víru. Nekře
sťanská národní nenávist dovedla vždy najíti

omluvu pro své běsnění v důvodech náboženských.
oje náboženské započaly už prvními sna

hami o Unii. Ukrajina a Bílá Rus přijala nábo
ženství z byzantského východu a v celém svém
náboženském životě zůstala jeho vlivem.
Řecký rozkol však nepřijala ihned po jeho pro
hlášení cařihradským patriarchou Kerulariem
roku 1054.

Po celá staletí se bránila Ukrajina řeckým
schismatickým snahám. Jsouc však i kulturně
úplně závislá na Cařihradu, byla nucena přijati
též pravoslaví. Řím se však nikdy nevzdal na
děje, že jak Bílá Rus, tak Ukrajina se jednou
celé vrátí zpět do jediné, svaté Církve katolické.
Že snahy papežů o přivedenízbloudilých zemí
nazpět nebyly bezvýsledné, svědčí ta okolnost, že
již r. 1253 papež Innocenc IV. prostřednictvím
svého legáta korunoval ukrajinského knížete
Danyla na krále haličsko-volyňského. Ve stol.
XIV. usiloval o Unii král litevsko-polský Ja

pajlo, který smlouvou krévskou připojil k Litvěčloruské a Polsku země ukrajinské. Chtěl tak
alespoň ve víře sjednotiti mohutný stát, složený
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z mnoha národů. I když tyto snahy nebyly usku
tečněny, přece jenom měly veliký význam, že
znovu a znovu se rodili horlitelé a bojovníci za
sjednocení Západu s Východem.

Na koncilu florenckém roku 1439 byla církev
ukrajinská zastoupena kijevským metropolitouIsidorem.Abylaby jistěkýženáUniezapustila
pevné kořeny, kdyby byla jen nalezla pevnější
opory a porozumění nejen u vlády polské,nýbrž
1bohužel v kruzích po sko-litevského duchoven
stva.

Náboženský život za těchto poměrů klesl na
stupeň nejnižší. Duchovní rozvoj byl dušen ne
bezpečným morem — svatokupectvím, jímž byl
nakažen klerus od nejvyšších vrstev až po nej
nižší. Pravoslavné duchovenstvo pozbylo veške
rého vlivu jak po stránce kulturní, tak bohužel i
po stránce náboženské. V Polsku byli pravoslav
ní kněží dokonce nevolníky! Pravoslavní bisku
pové neměli ani zdaleka tolik práv, co bisku

pové latinští. Mimo to museli platit krvavé daně
patriarchovi cařihradskému,jehož jurisdikci náežela celá ukrajinská církev pravoslavná.

VYTOUZENA JEDNOTA.

I když náboženský život úplně poklesl, i když
příčinou toho všeho byli nehodní kněží a bisku
pové svatokupci, přece jen dobrotivý Bůh ne
dopustil, aby ratolest církve ukrajinské byla
úplně odtržena od mystického Těla Ukřižova
ného, které jest pouze jedno. Našli se nesobečtí
vůdcové, kteří věnovali všecky své síly a schop
nosti zájmům Božím. Našli: se mužové, kteří se
vzpamatovávali z temnoty bludů a jali se hledati
nové cesty k Matce zrazené, k teplu jejího srdce,
jimi zraněného.

V čelo těchto nebojácných průkopníků nové
budoucnosti se postavil metropolita kijevský
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Michal Rohoza, který roku 1594 svolal všechny
biskupy do Brestu Litevského. Zde se dohodli
na tom, že se spojí opět s Římem, že budou
uznávati římského papeže za nejvyšší hlavu sva
té Církve, ponechajíce si svůj východní obřad.
Zvolili dva delegáty, biskupa luckého Cyrilla
Terleckého a biskupa volodymirského Ipatije
Potije, kteří ihned na to se odebrali do Říma,
aby prohlásili jménem metropolity kijevského
Rohozy, biskupa Ivovského Gedeona Balabana,
biskupa turovského Pelčického, biskupa cholm
ského Zborovského, biskupa luckého Terlecké
ho, biskupa volodymirského Potije, biskupa pře
myšlského Kopistenského, biskupů polockého a
piňského, že se všemi svými věřícími, to jest
s celým národem ukrajinským, uznávají za svou
hlavu duchovní římského papeže a proto aby
byli přijati do svaté Církve katolické se svým
východním obřadem.

Papež Kliment VIII. dne 25. prosince 1595
přijal slavnostně delegaci a ujistil, že východní
obřad jest a zůstane povždy nedotknutelným.
Delegace pak jménem sjednocených biskupů při
sahala na evangelium věrnost a oddanost Církvi
katolické.

Kněží dověděvše se o rozhodnutí svých bis
kupů, jali se bouřiti lid proti nim. A při své agi
taci se neštítili ani těch nejhorších prostředků.
V čelo pravoslavných se postavil kníže ukrajin
ský Konstantin Ostrožský se svým synem Ale
xandrem, vévodou volyňským. Kníže požádal

Iského krále Zikmunda III., aby dovolil svo
ati sněm, na němž měla být otázka Unie vyře
šena. Král odepřel. Kníže (s počátku Unii na
kloněný) rozloben zákazem královým a uražen
tím, že biskupové dojednali Unii bez něho, na
psal výzvu k národu, aby se odřekl biskupů,
„zrádců svatého pravoslaví“ a potíral všemožně
Unii.

Símě pekla se ujalo. Národ se počal bouřiti
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proti svým pastýřům. Nad Unií se stahovaly
černé mraky, věštící krvavou bouři. K tomu
ještě biskupové Ivovský Balaban a po něm pře
myšlský Kopistenský od Unie odstoupili. Za
kolísali též biskupové běloruští, ti však vytrvali.
Čím více lid proti Unii zbrojil, tím pevněji za ní
stál král. Nejvydatnější pomoc čekali pravo
slavní z Cařihradu. Tam však zrovna zemřel

patriarcha Jeremiáš a po jeho smrti vládly stálénepokoje. Rovněžkozáci, ochránci pravoslaví,
nemohli jim pomoci, protože byli zrovna poraženi
u Lebedyna poč. roku 1596 polským hefmanem
Žolkjevským.

Král určil den 6. října 1596 za den slavnost
ního prohlášení Unie a poslal též delegaci s vé
vodou Radzivillem v čele do Brestu, kde se sešli
všichni sjednocení biskupové (až na Ivovského
a přemyšlského), tři latinští biskupové, několik
latinských kněží, mezi nimiž byl slavný jesuita

Petr Skarga, a hrstka kněží uniatských, sjednocených.
V brestské katedrále byl sněm zahájen. Téhož

dne sešli se též pravoslavní podvedením Kon
stantina Ostrožského a posla patriarchy caři
hradského Nikifora, v Brestu, jsouce připravení
překaziti jednání za každou cenu. Na zasedání
do katedrály nebyli připuštěni, sešli se tedy
v jednom hostinci, odkudž vyslali delegaci, která
žádala metropolitu 1 biskupy, aby k nim přišli.
Tito však tušíce úskok, nevyhověli jejich pozvá
ní. Druhého dne volali k sobě jesuitu Skargu,
který před sněmem čile polemisovals pravoslav
nými. Ten rovněž odmítl, protože by to bylo od
něho zbytečné vydávání se v nebezpečí života.
Když ani třetího a čtvrtého dne nemohli ničeho
poříditi, vydali dne 9. října 1596 dekret, jímž,
aniž by k tomu měli pravomoc,sesadili metro

litu kijevského a biskupy volodymirského,
uckého, polockého, cholmského a piňského,

z toho důvodu, že prý se pokusili o sjednocení
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bez všeobecného církevního sněmu a proto, že
neodpověděli na pozvání na jejich sněm. Vy
obcovali z církve všechny, kdož přistoupili ke
sjednocení a obrátili se na krále se žádostí, aby
jmenované biskupy zbavil úřadu. Král byl po
bouřen touto smělosti. Odmítl co nejrozhodněji
jejich požadavek a prohlásil, že uniatští, sjedno
nocení biskupové, za nimiž stál celý národ, jed
nali správně.

Téhož dne, 9. října 159, byla v brestské ka
tedrále Unie slavnostně prohlášena a sněm vy
loučil z církve všechny, kdož by se opovážili
prot Unii pracovati. Dle smlouvy s královskými
legáty byla jim zajištěna stejná práva, jako du
chovenstvu latinskému. Uniatští biskupové mo
hli stejně jako latinští zasedati v senátě, kam
dosud neměli přístupu.

Tím tedy byla uskutečněna vytoužená jednota,
Unie Církve východní a západní.

KŘÍŽOVÁ CESTA UNIE.

Ihned po prohlášení Unie jal se král 1isenát

uskutečňovati obsah smlouvy. Uniatům pylynavráceny zabrané kostely, v místech, kde byli
uniaté ve většině, byly jim dány kostely pravo
slavné. To vše se neobešlo bez třenic a krvepro
lití. Pravoslavní bránili: svých kostelů a činili
všemožné příkoří kněžím uniatským a misioná
řům, kteří mezi ně přicházeli jako beránci mezi
vlky, aby je přivedli v lásce k pravé Církvi Kri
stově. Bojovalo se perem 1 mečem.

Za tehdejších poměrů se náboženství krylo
s příslušností k určitému národu. Byli tedy uni
até považováni nejen za zrádce „svatého pravo
slaví", nýbrž 1 svého těžce zkoušeného národa.

Byl podezříváni, že táhnou s nenáviděnými Poláky. Zároveň však byli zbavení vší pomoci,
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neboť Unie brestská nebyla plněna tak, jak jim
bylo přislíbeno.

Odvaha pravoslavnýchstoupla, když se v čele
ozbrojených kozáckých čet prohlásil hefman
Sahajdačný za ochránce „svatého pravoslaví".

Sám Bůh ví, kolik trpkostí a příkoří bylosnášetitehdejšímumetropolitovi| kijevskému
Ipatiji Potijovi a jeho pomocníkům, Josetu Veljaminu Rutskému(viz 5. číslo Vítězů 1938),Josa
fatu Kunceviči a misionářům řádu Tovaryšstva
Ježíšova. Senát nepřipouštěl do svých sezení
ukrajinské uniatské biskupy, mezi latinským
polským duchovenstvem náhle vyprchly všechny

sympatie k sjednocení a šlechta vůbec netoužilapo tom, aby bylastejného vyznání se svým 
daným lidem, protožeby pak přece jen bylanucenatrochulidštějisnímzacházeti.A odkud
taková nenávist k jesuitům? Kázáními, litera
turou, ve zpovědnici, všude apoštolovali pro
velikou myšlenku svaté jednoty. Nebojácně od
halovali bludy a pletichy pravoslavných, pou
kazovali na řemeslnost a sobectví těch, kteří
dobře vědouce, že jsou v bludu, nechtějí se vrá

titi do jednoho pravého ovčína Kristova, nechtějí poznati vůli Boží, jedinou Církev, Kristem
zřízenou. Za svou práci platili jesuité draze svý
mi životy. Přes čtyřicet jich vylilo mučednickou
krev za Unii.

Za ochránce pravoslaví se prohlásil též Chmel
nický. Veliký požár pomsty za hříchy, páchané
polskou šlechtou na ubohém ukrajinském lidu,
se nezastavil na pustošení šlechtických dvorů.
Pomsta zastihla též „zrádce národa", uniatské
Ukrajince, kněze 1 lid. Unie měla býti zničena
za každou cenu, jak se toho též dožadoval
Chmelnický na králi Vladislavu a později na
králi Janu Kazimírovi.

Hlavním důvodem krvavého řádění bylo, jak
jsme již podotkli, nekřesťanské jednání polské
šlechty, zvláště knížete Jeremiáše Wyszniewiecz
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kého, původu ukrajinského, který se popolštil.
Nejen že bezcitně bylo zacházeno s pravoslav
nými poddanými, jejich chrámy byly dávány do
nájmu židům a církevní majetky pravoslavné
byly šlechtou zabírány. Docházelo tak ke smut
ným výjevům. Chtěl-li chudý pravoslavný po
křtít dítě, musel dát notný poplatek židovskému
nájemci za otevření kostela. Rovněž tak bylo
s nedělními službami Božími. Vše záleželo na
libovůli židovského nájemce. Jaký tedy div, že
nenávist v srdcích rostla, zapomínalo-li se tak
hrubě na základní požadavky křesťanské lásky.

Uniatská šlechta ukrajinská vidouc, jak ztrácí
krok za krokem svůj vliv, přijímala obřad latin
ský a národ zůstával dále v beznadějné porobě.
A to bylo právě vydatným zdrojem pro agitaci
protiuntatskou. Stalo-li se, že v nějaké šarvátce
zvítězili uniaté, či dopustili-li se nějakého násilí,
mnohonásobně pak musil: pykati. Když se
vzbouřil lid proti nelidským utlačovatelům, pře
cházela pak jeho pomsta na židy, na misionáře
a na uniaty.

Roku 1620 patriarcha jerusalemský Theofan,
vraceje se z Moskvy. navštívil Kyjev, kde na
žádost hefťmana Sahajdačného vysvětil místo
uniatských biskupů nové biskupy pravoslavné.
Král byl tehdy v tísnivé situaci politické a po
třeboval zrovna pomoci kozáků proti Turkům a
proto byl donucen přes všechny protesty tehdej
šího metropolity kijevského Tosefa Veljamina
Rutského vzdorobiskupy uznati.

Toto vítězství dodalo pravoslavným odvahy
k novým násilným počinům, jejíchž obětíse stává
vá 12. listopadu 1625 polocký arcibiskup Josa
fat Kuncevič, řeholník řádu sv. Basila Velikého.

Stálými válkami kozáků s Poláky vzájemná
nenávist jenom vzrůstala. Nejkrutější pronásle
dování pro církev sjednocenou nastalo po po
slední porážce kozáků 1657, kdy se zdálo, že
nastávají opravdu poslední okamžiky pro sv.
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Unii, kterou kozáci nazývali „škvrň" (skvrna)
národa ukrajinského.

Než úmysly Prozřetelnosti byly jiné. I když
ve století II. a XIX. moskevští carové téměř
úplně vykořenili Unii na Velké Ukrajině, přece
jen Ukrajina haličská zůstala na skále Petrově.
A jest velká naděje, že rovněž Velká Ukrajina
čeká jen na vysvobození z rudého pekla, aby
mohla obnoviti dávno ztracenou a tak vroucně
želanou jednotu, za kterou praotcové prolili
tolik drahocenné krve.

V takových dobách se narodil, žil, působil a
hrdinně svůj život obětoval veliký bojovník za
svatou Unii — svatý Ondřej Bobola. Rodem byl
Polák, srdcem však byl oddaný svatému odkazu
Spasitelovu: „ut omnes unum sint", „aby všichni
jedno byli". Láska k duším ho vedla mezi poli
ticky rozeštvané Bělorusy a Ukrajince.

PŮVOD A DĚTSTVÍ SVĚTCOVO.

Šlechtický rod Bobolů přišel do Polska kolem
roku 1315 ze Slezska. Původně se Bobolové
usadili na statcích v okolí Sandoměře, později
zaměnili svůj majetek za statky rodiny Tarnow
ských. Bobolové vlastnili veliké majetky v Ha
liči v okolí Přemyšle, Jaroslava, Sjanoka a Kro
sna. Jest pozoruhodné, že jakkoliv byli proslu
lými, přece nikdy se nepovznesli k důstojnosti
magnátské.

Z rodu Bobolů vyšlo mnoho slavných mužů,
kteří se zasloužili jak o Církev, tak o vlast. Ke
cti jejich rodu jest, že ani jeden člen neodpadl
od katolictví. Vždy hojně podpořili řád jesuit
ský, jemuž založili hodně kolejí.

Náš světec se narodil dne 30. listopadu 1591
ve vojvodství sandoměřském. Místo narození se
nedá přesnězjistiti, protože se z těch bouřlivých
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dob nedochovaly matriky, stejně tehdy neúplně
a všelijak vedené. Dle tehdejšího zvyku dostalo
dítě jméno dle světce dne, ve kterém se narodilo.

Malý Ondřej byl od nejútlejšího mládí vy
chováván v duchu katolickém. Otec Mikuláš
byl hluboce nábožensky založený muž a tako
vým chtěl míti též svého syna. Matkamu věno
vala zvlášť něžnou péči. Porozumění pro kněž
ské ctnosti mu vštípila zbožná babička Alžběta.
Z ostatních příbuzných, kteří měli vliv na vy
chování malého Ondřeje, dlužno jmenovati strý
ce Kašpara, kanovníka, strýce Šebastiána, jesu
itu, a třetího, strýce Ondřeje, který byl králov
ským podkomořím.

Dítě tedy vyrůstalo v teple rodinné lásky. Byly
do něj skládány veškeré naděje rodu. Že budou
vyplněny v takové míře a takovým způsobem,
jistě se neodvážil nikdo ani pomysliti.

NA ŠKOLÁCH JESUITSKÝCH.

Prozřetelnost určila každému člověku jeho
úkol na zemi, zvláštní cíl, ke kterému má vším
svým snažením směřovati. Každý člověk se liší
od druhého svými vlastnostmi, každý je obklo
pen svým vlastním světem, prostředím, okol
nostmi, zkušenostmi. Každý dostává ke svému
úkolu potřebné prostředky, aby ho mohl dosíci.

Sv. Ondřeje vyvolil Bůh za svého apoštola,
kněze a posléze mučedníka, jehož krev měla
zkypřiti úhorovitou půdu, ze které s tolika obtí
žemi a bolestmi vyrůstala věc Boží, jednota
Církve.

Bůh volal Ondřeje k svatosti. Tuto svatost
však si musil Ondřej vydobýt vlastními záslu
hami. V mládí byl hochem živým, což někdy
přecházelo až k jakési nevázanosti, občasné ne
trpělivosti, stupňované v prudké výlevy hněvu.
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Naproti tomu se však dovedl nadchnouti pří
klady velikánů ctností, hrdinů a svatých. Své
plány a předsevzetí uskutečňoval přes všecky

překážky, které se mu postavily do cesty, auskutečňoval je do důsledků. Tím jenom, a pů
sobením milosti Boží si dovedeme vysvětliti tak
mohutný jeho duchovní vzrůst. Byl upřímný a
srdečný, miloval veselost, čímž si dovedl. sjednati
náklonnost lidí. S lety rostla také jeho pevnost
vůle, takže snadno pak dovedl přemáhah své
slabosti, krotiti výbuchy zlosti. Učil se býti trpě
livým v maličkostech a býti důsledným ve vyko
návání svých povinností.

V jesuitské škole v Sandoměři záhy dosáhl
prvního místa mezi všemi žáky. Učitelé jej sta
věli za vzor píle i zbožnosti. Ondřej nevynikal
příliš nadáním. Dovedl však s milostí Boží a
vlastní pílí vše překonati.

Asi v patnácti letech odebral se Ondřej na je
suitskou akademii do Vilna, kde pobyl pět let.
Zde mimo vědy světské, matematiku, dějiny, li
teraturu, gramatiku, retoriku atd. byl brán zřetel
k otázkám náboženským a k morálce, která byla
pěstěna s jesuitskou přísností.Z této akademie
si Ondřej odnášel výbornou znalost klasických
jazyků, takže látku k pozdějším svým apoštol
ským kázáním brával přímo z původních děl
jak západních, tak orientálních svatých otců a
církevních spisovatelů. V umění kazatelském se
na akademii tak vycvičil, že záhy po vysvěcení
byl znám co vynikající kazatel.

Co mu však nejvíce akademie a jesuitská vý
chova dala, byla úplná duchovní obroda. Ve
dvacátém roce absolvoval akademii a byl tak
vyspělým a vnitřně uceleným, že udivoval svým
chováním všecky, kdož jej znali. Nebylo u něj
památky po nedokonalostech povahových,jež se
u něj objevovaly v dětství.
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REHOLNÍIKEM.

Takto vyzbrojen stál Ondřej před volbou
svého životního povolání. Vroucně se modlil o
šťastnou volbu. A čím usilovněji se modlil, tím
jasněji slyšel ve svém nitru hlas, volající ho
do stavu řeholního. A rozhodnut jsa vstoupit do
řehole, nerozmýšlel dlouho, do které. Vždyť od
dětství slyšel stále o jesuttech a o jejich po
žehnané činnosti.

Dne 31. července 1611 na svátek svatého Ig
náce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva
Ježíšova, zaklepal Ondřej na dvéře jesuitského
noviciátu ve Vilně. Tehdejší jesuitský provinciál

P. Pavel Bokša, důkladně prozkoumal povolánímladistvého kandidáta. Vyložil mu dopodrobna
program a práci řádu, přísnost života, závaznost
shbů atd. V odpovědi na to Ondřej jen opětoval
svou prosbu o přijetí do řádu, neboť již měl dů
kladně promyšleno, k čemu se rozhoduje. Rodiče
mu s radostí dali svůj souhlas. Ondřej nedbal
skvělé kanéry, která jej čekala jako vzdělaného
šlechtice. Téhož dne, kdy se mu otevřela kláš
terní brána, napsal tato slova: „Já, Ondřej Bo
bola, Malopolák, byl jsem připuštěn do první
zkoušky řeholního života dne posledního čer
vence roku 1611, rozhodnut jsa s pomocí Boží
splnit všecko, co jest mi uloženo ..."

Ondřej se stal novicem. Otevřel se před ním
nový život, zasvěcený úplně spáse duše. Časté a
dlouhé modlitby, duchovní četba, rozmluvy s du
chovními vůdci a řeholními spolubratry vypraco
vávaly, posilňovaly a očisťovaly Ondřejovu duši.
Prozřetelnost Boží chtěla mít z Ondřeje pevný a

spolehlivý nástroj k uskutečnění svých plánů.uchovním vůdcem byl Ondřejoví P. Vavřinec
Bartilius, rodák z Tarnova. Tento muž přísného
a svatého života byl Ondřejovi světlým příkla
dem pro celý jeho další život.

Po dvou letech noviciátu byl připuštěn Ondřej
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k prvým řeholním slibům dne 31. července 1613.
Tím byl noviciát skončen a Ondřej se stal scho
lastikem.

VYŠŠÍ STUDIA.

Na studium filosofie a theologie byl Ondřej
představenými poslán do akademického kolegia
při kostele sv. Jana ve Vilně. Jeho představeným

se stal opšt muž v pověsti svatosti P. Šimon Niklevič. Denní pořádek Ondřejův byl vyplněn
modlitbami, rozjímáním, posloucháním filosofi
ckých přednášek a soukromou jeho přípravou na
zkoušky.

Dne 15. prosince 1613 přijal z rukou biskupa
Abrahama Voyny čtvero nižších svěcení. Tento
den považoval Ondřej za velmi důležitý ve svém
životě. Od té chvíle čím dál vroucněji zalétal
v myšlenkách a modlitbami do budoucna, při

pravuje se na vyšší svěcení. To však bylo ještěodně daleko...
Ondřej byl cele zaujat připravami na celoroč

ní zkoušky. 7. května 1614 se podrobil zkoušce
z logiky a kntiky s takovým úspěchem, že ne
bylo jediné otázky nebo námitky při učených
hádkách, kterou by nebyl rozřešil. Příštího roku
prodělal další zkoušky z kosmologie a estetiky.
V třetím roku se končil kurs filosofických studií.
Přednášela se ontologie, psychologie a etika. Zá
věrečné zkoušky pak obsahovaly látku za všech

ny tři roky. Protože tyto zkoušky rozhodovaly okariéře kandidátově, byly velmi přísné. Ondřej

je složil a byl uznán za schopna nastoupiti dalšístudia bohovědná. Neodešel však na bohosloví
ihned, nýbrž dle jesuitského zvyku ještě před
theologií se stal vychovatelem.

Byl poslán do Brunsbergu do velké jesuitské
koleje, kam se sjížděla mládež se všech koutů
Polska. Zde pobyl přes celý rok 1616, konaje
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svědomitě svou povinnost. Svou milou povahou
záhy získal srdce vší sobě svěřené mládeže.

Od představených se mu dostalo uznání a pří
štího roku byl přeložendo vyšší jesuitské škol
v Pultusku, kdebylo na 800 chlapců z nejpřed
nějších polských rodin.

Po dvou letech vychovatelské praxe se Ondřej
vrátil do Vilna, aby zde začal studium bohosloví.

Ve Vilně našel už úplně jiné prostředí. Ne
shledal se ani s jedním z bývalých kolegů na
filosofii. Byl též nový rektor, P. JanGruzewský.
Zůstal jenom duchovní jeho rádce P. Bartilius.
Ve vědecké práci, duchovní usebranosti a pří
pravě na kněžský úřad plynula jeho bohoslo
vecká léta. Po dvou letech se podrobil zkouškám

s vynikajícím prospěchem. Profesoři však úplně
spo ojent nebyli. Vytýkali mu, že na svoje naí mohl dosáhnouti ještě lepšího výsledku.
Ondřej se příštího roku vynasnažil seč byl, takže
mu již nikdo ničeho nevytýkal. Jak těžce asi teh
dy zápasil Ondřej se svým sebevědomím a
vlastní ctižádosti! Zvítězila však pokora. Bylo to
pro něj zkouškou duchovního života. Věděl
dobře, že ďábel vynaložil všecko své umění, aby
v něm probudil pýchu. Jemu, výbornému scho
lasttikovi vytýkají lenost? A z milosrdenství mu
dávají výborné známky! Čím dál zřetelněji cítil
Ondřej vedení milosti Boží.

U OLTAŘE PÁNĚ.

Nadešel okamžik vyšších svěcení. Dne 18. pro
since 1621 přijal podjáhenství, nedlouho potom
jáhenství a 12. března 1622 přijal svěcení kněž
stva. Rukama biskupa Eustachia Volloviče přijal
Věčný Velekněz Ondřeje za svého služebníka,
učinil z něj prostředníka mezi sebou a lidmi.

V tentýž den byli v Římě prohlášeniza svatéIgnác z Loyoly a jeho veliký spolupracovník

24



František Xaverský. Stěží si dovedeme předsta
viti, jaké pocitynaplňovaly mladého služebníka
oltáře, kolik to proseb vyslal k nebi, aby Duch
svatý jej naplnil milostmi, by nikdy nevychladla
jeho horlivost v plnění vůle Boží, zákonů Církve
a řádu, v práci pro spásu nesmrtelných duší, ve
stopách velikého Ignáce a Františka.

Po vysvěcení čekala na něj další studia, po
slední ročník bohosloví. Konečná zkouška za
hrnovala veškeré studium, které dosud prodělal:
filosofii i theologii. Na výsledku zkoušky závi
sela akademická hodnost scholastikova a určení
zodpovědného úřadu v řádě.

Zkušební komise se skládala ze čtyř přísež
ných profesorů. Předsedou byl sám rektor koleje
P. Jan Gruzewský. A při této zkoušce se jasně
ukázalo, jak Prozřetelnost vedla Ondřeje zá
měrně ke svým cílům. On, který dosud všechny
zkoušky konal s prospěchem výborným,při této
zkoušce propadl. Jediný z komise uznal jeho vě
domosti za dostatečné, ostatní tři za nedosta
tečné...

Ondřejova studia se tedy skončila s nezdarem.
Nedostalo se mu žádné akademické hodnosti.
Avšak pro výborný prospěch všech předešlých
zkoušek byla Ondřejovi povolena kněžská pů
sobnost. A s tím byl Ondřej úplně spokojen.
Po akademické hodnosti, on, který tak dlouho
v sobě zápasil se ctižádosti, nyní netoužil.

Po studiích se měl dle stanov jesuitského řádu
podrobiti „třetí řádové zkoušce", zda se upevnil

a zdokonalil v duchovním životě za spolupůsobení milosti Boží a zda pokročil v sebezáporu.
Studia tak zaujmou člověka, že 1 přinejúzkostli
vější bdělosti může utrpěti jeho duchovní život.
Teprve po studiích má duše možnost za vedení
duchovního vůdce a tepla Božích milostí posil
niti se a připraviti k další kněžské práci.

Jesuité litevské provincie měli dům „pro třetí
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zkoušku" v Něsvěži. P. Ondřej Bobola tam při
jel 1. září roku 1622.

S veškerým úsilím vrhl se do práce. Poznal
důležitost 1 cenu této zkoušky: měl prokázati,
jak dovede přemáhati své vady, získati si po
třebné zásluhy a utvrditi se v cnosti. Duchovní
vůdce P. Frisius o něm svědčí: ,„P. Bobola se vy
znamenával horlivostí. Neprojevoval nikdy leno
sti a vykonal všechny předepsané zkoušky; mě
síční exercicie vykonával s opravdovým užitkem
pro svou duši. Projevoval značný zájem o vše

chny prácei v kuchyni. Se zápašem učil ubožákykatechismu, s velikým uspokojením se stran
posluchačů konal lidové misie. Odhodlaně pod
nikal cesty přisbírání almužny a mnoho praco
val na obrodě obcí, v nichž dlel. Nedbal výhod."

Podle těchto svědectví duchovního správce po
kročil P. Ondřej v duchovním životě, zvláště
v lásce k bližnímu, v lásce k chudobě, k prostotě
a přilnul k řádovým stanovám. Musil však i na
dále bojovati s dřívějšímislabostmi: citlivostí,
netrpělivostí, Ipěním na svých názorech a hněvi
vostí... Tyto lidské slabosti se stále v něm
ozývaly. Rázně bojoval proti těmto sklonům.
Mohl už jasně určiti hranice mezi milostí Boží,
která v něm působila a přirozenými náklon
nostmi.

Pracoval tak neúmorně na svém zdokonalení,
že rektor P. Jan Alandus uznal po třetí zkoušce
jeho vnitřní vyspělost. Když byl takto „plně vy
zbrojen", čekal trpělivě, kam ho představení řád
— zástupci Nejvyššího Velitele — povolají.

APOŠTOLSKAÁ PRACE.

Již za studií retoriky projevil Ondřej zvláštní
řečnickou schopnost. V praxi zdokonalil se zvlá
ště v době třetí zkoušky a vyznamenával se v li
dových misiích, jak o něm svědčil jeho duchovní
vůdce P. Fnisius.
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Představeným nezůstalo tajno jeho řečnické
nadání a požehnaná práce mezi lidem. Ustanovili
ho proto po ukončení třetí zkoušky správcem
kostela v Nesvěži. Ondřej byl tím velmi překva
pen. Neočekával takové vyznamenání. S tímto
úřadem byly spojeny různé povinnosti: musil se
starati o výzdobu kostela, konati různé společné

obožnosti, kázati, pečovati o chudé, pořádati
idové misie.

S počátku ho tato práce a zodpovědnost lekala.
Když však v tom poznalvůli Boží, oddal se svě
řenému úřadu celou duší. Jeho přičiněním byl
opraven kostel, byla koupena bohoslužebná rou
cha, sochy svatých a jiné kostelní potřeby. Ještě
většího úspěchu dosáhl v duších svých svěře
ných: přes 6.000 kajícníků vykonalo sv. zpověď,
do Církve sv. se vrátilo 10 kacířů, bylo přijato
PObezvěrců, 34 rozkolníků, 49 mužů žijících dříve
v konkubinátě vstoupilo v řádný sňatek manžel
ský. Mnoho lichvářů, zlodějů a lupičů začalo
nový život.

Čí to bylo zásluhou? Ondřejovou v tom smy
slu, že se podvolil řízení Božímu, že plnil vůli
samého Boha a spolupůsobil s jeho milostí. Jeho
obětavost a horlivost zapalovala srdce spolubra
tří k společné apoštolské práci. Ondřej však byl
hlavní tepnou „spiritus movens“. Jeho počiny
řídil Ten, jenž v něm žil a Jehož oblékl - Kristus.

P. Ondřej Bobola proslul brzy v litevské a
olské provincii Tovaryšstva Ježíšova jako vý

borný kazatel a lidový misionář. Na přání před
stavených odjel z Nesvěže do Vilna, kde měli
jesuité při kostele sv. Kazimíra svůj dům. V té
době rozpoutal se ve Vilně boj mezi uniaty a pra
voslavnými, římsko-katolíky a protestanty. R.
1624 zostřil se rozbroj a vichřice nepokojů zmí
tala povážlivějak katolíky, tak nekatolíky. Pro
hloubila se propast mezi biskupy uniatskými a

ravoslavnými, ještě svěží krev mučedníka sv.
Josafata, arcibiskupa polockého, nájezdy kozáků
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a ukrutnost šlechticů zvyšovaly a vystupňovaly
napětí. Neochvějně v práci a obraně uniatské
Církve stál hrdinný metropolita kijevský J. Vel
jamin Rutský. Z nástinu zdejších poměrů lze
usuzovati, jaká práce čekala sv. Ondřeje. Ondřej
pochopil vážnost doby a příhodný čas pro práci
o záchraně duší. Zůstal proto ve Vilně až do
r. 1630. Působil ještě s 12 jinými kněžími. Při
nášel hladovým dušímnejen chléb s nebe — slo
vo Boží. Navštěvoval chudobné a strádající a
rozděloval jim též chléb vezdejší. Když se roku
1625 rozšířil ve Vilně mor, poskytoval nemoc
ným pomoc, nelekaje se toho, že pět kněží se
stalo obětí nákazy. S tím větší obětavostí a
láskou vyhledával opuštěné, chudé a nemocné,
prokazoval jim tělesná milosrdenství a posiloval
je nebeským pokrmem na cestu do věčnosti.

V těchto strašných dobách vzrůstala odvaha
Ondřejova a upevňovala jeho svatost. Ondřej
zocelil se v statného dělníka Kristova. Předsta
vení požádali generála řádu, aby byla Ondřejovi
udělena nejvyšší hodnost: Složení čtyř slavných
slibů.Této hodnosti však Ondřej nedosáhl ihned.
Příčinou byl nezdar při poslední zkoušce. Na
opětovné prosbya poukaz ma jeho zásluhy, do
stalo se skromnému mistonáři dovolení slavné
sliby složiti.

„DUŠECHVAT.

Teprve nyní očekávala sv. Ondřeje těžká misi
onářská práce na vinici Páně. Znamením doby,
v níž žil, byl úpadek náboženského života, zma
tek v politice a ovoce obou: krveprolití. Nejvíce
snad trpěla Bílá Rus a Ukrajina. Šířilyse nakaž
livé nemoci, vzrůstaly vraždy, požáry ničily kos
tely, byly hlásány nové „věčné pravdy".

Ondřej Bobola byl vyslánna Bílou Rus. Jako
představený kláštera vBobrujsku nad Berezinou
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nalezl horlivého spolupracovníka v Petru Tryz
novi, bobrujském starostovi a vojvodovi parnav

ském. Vojvoda podporoval jesuity nadacemi. Ojeho štědrosti svědčí nádherný kostel a četné

školy. Dakmile připravil Bobola půdu prosnazšípráci, bylpřekládán na jiná místa. Tak pobyl
v Polochu, ve Varšavě, působil ve Vilně, do roku
1642 zdržel se v Lomži, kde byl správcem škol,
rádcem představeného a kazatelem, r. 1643 hlásal
slovo Boží v Piňsku. Svou láskou, upřímnosti a
dobrotou přiváděl ke Kristu i nejzatvrzelejší roz
kolníky a tvrdošíjné odpůrce misionářů. Po
žehnaně vzkvétala též úcta mariánská. „Otec lži
a nenávisti" napínal ve vzteku proti vzrůstající
moci Kristově v duších všechny své síly, aby
mařil dílo sv. Ondřeje, jemuž se dostalo od pra
voslavných názvu „dušechvat", stejně jako za
vražděnému arcibiskupu polockému,sv. Josafatu
Kunceviči. Těžká prácejej tak vysílila, že byl
odvolán do Vilna. Lečani zde neodpočíval. Řídil
Manánskou družinu, kázal a učil pravdám sv.
víry katolické.

Když už se zotavoval, vypukla v Ukrajině
vzpoura proti krutému režimu polské šlechty.
Tato bouře se rozšířila na Bílou Rus a Litvu.
Byl to památný rok 1648, kdy v čele této revo
luce stál kozácký heťman Bohdan Chmelnický.

V polovině r. 1652 vrací se P. Ondřej do Piň
ska. Lid si dobře zapamatoval jeho kázání a opět
obklopoval svého pastýře. řejchodí po okolí,
z vesnice do vesnice, vyhledává hříšníky, blou
dící ve víře, káže, učí svatým pravdám. Odpo
vědí na zášť rozkolníků byla láska, zvýšená hor
livost, vyučování katechismu. Názvu „apoštol
Piňska a Polesí" si plně zasloužil.

Bůh žehnal jeho práci. Navracely se k církvi
rodiny, ba 1celé farnosti 1 s duchovními. Ondřej
nespoléhal na sebe; hledal pomocv Nejsvětější

pvátosti a skrýval se pod ochranný pláš Matkyoží.
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KRISTŮV MUČEDNÍK.

Pro Polesí byl obzvláště těžký rok 1657. Spo
jenci Chmelnického, kozáci, Uhři a Rumuni,
utkali se v rozhodném boji s Poláky; plenili kra
jinu, ničili vesnice a města, pálili dvory, kostely,
školy, jesuitské kláštery, pobíjeliduchovenstvo a
lid věmý Církvi katolické. P. Bobola meškal
tehdy v Bobrujsku, kde bylo trochu klidněji.
Nezdržel se zde dlouho, neboť byl poslán do
Piňska, aby utvrzoval ve víře ohrožené katolíky.
Avšak ani Piňsk nebyl uchráněn krvavé revo
luce. Kozácké skupiny se vzbouřily proti Chmel
nickému a vkvětnu r. 1657v počtu 2.000 vtáhly
do Piňska, loupíce a vraždíce na svůj vrub. Pra
voslavná šlechta nalezla v nich ochranu. Katolíci
a uniaté prchli do blízkých lesů. Jesuité i Ondřej
se uchýlili do vesnického dvora u Janova. Toto
městečko obrátil Ondřej před dvěma roky téměř
celé na katolictví. Ale ani zde nenalezl klidu.
Kozáci slídili po jesuitech, hledali „dušechvata“",
„lupiče duší". Měšťan Jakub Četvertynka věděl,
kde se P. Bobola ukrývá a prozradil ho.

V den předNanebevstoupením Páně připra
voval P. Ondřej své svěřené kázáním a zpo
vědí na zítřejší svátek. Když se modlil po mši
sv., přiběhli janovští uprchlíci se zprávou, že ko
záci táhnou na dvůr Perehub šlechtice Přichoc
kého, kde Ondřej dlel. P. Ondřej nechtěl utí
kati, nýbrž podstoupiti mučednickou smrt, po
níž vroucně toužil, jak vysvítá z dopisu s počát
ku r. 1657, když se odebral do Piňska. „Jedu do
Piňska, abych dokonal život smrtí myčednic
kou," — psal jednomu z klášterních bratří.

Když už byli kozáci na blízku, přinutili janov
ští P. Ondřeje, aby vsedl do přichystaného vozu
a pokusil se pronásledovatelům uniknouti. U
vesnice Mogilné, nedaleko Janova, však padl
kozákům do rukou. Vozka opustil vůz a skryl
se v lese. P. Bobola osaměl. Počkal hrdinně na
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útočníky. Když ho obklopili, padl na kolena a
zvolal: „Nechť se děje vůle Boží. Když ho pře
mlouvali, aby se zřekl katolické víry a přestou
pil k pravoslaví, rázně odmítl. „Ne, raději vy se
obraťte. Nevite, že nebudete spaseni, poněvadž
zaviněně bloudíte ve víře? Čiňte pokáníl" —
zněla odpověď.

Do rozzuřených kozáků vjel vztek. Obořili se
na něho s nadávkami: „Om nás bude ještě obra
cet? On nás chce přivéstk tomu, abychom zra
dili víru, jako tolik jiných zbabělců?" „Odměř
me mu po kozácku, prokletému jesuitovil"' Tak
a obně mu spílali.

Strhli s něho oděv až po pás, přivázali ho
k plotu a bili nahajkami (bičíky). Vidouce to
vesničané pracující na poli, ze strachu se rozute
kli a neodvážili se brániti svého misionáře.

P. Ondřej bičování nepodlehl. Modlitba mu
čedníkova rozzuřila kozáky tak, že vymyslili
nová muka. Jako zbičovanému Kristu se dostalo
trnové koruny, tak i jeho služebník Ondřej byl
ozdoben korunou z dubových větví. Kozáci uta
hovali větve na hlavě tak silně, že praskala lebka
a oči nabíhaly krví. Z úst však nepřestala vychá
zeti vroucí modlitba. Vyrazili mu zuby, vyrvali
nehty, ruce řezali noži, krev z otevřených ran za
lila tělo, z něhož odpadávaly useknuté kousky
masa. Neuslyšeli však ani slova prosby o slito
vání, zmínku o odstoupení. Zběsilost a zuřivost
satanova zalomcovala ukrutníky. Rozhodli, že
zavlekou mučedníka do Janova. Připevnili jeho
ruce k sedlům mezi dva koně a klusem jeli do
města. Šavlemi přinucovali 64letého starce k běhu.
Konečně vtáhli vysíleného mučedníka do Janova.

V městě bylo velké množství lidu, který se
zúčastnil vzpoury. Když kozáci oznámili, že se
jim podařilo zajmouti „dušechvata", sběhla se
luza kolem mučedníka a posmívala se mu. „To
je onen Polák, římský kněz, který odluzuje naše
bratry od pravé víry a obrací je na polskou",
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vysvětlovali kozáci. Tu přistoupil k Ondřejovi
jeden z kozáckých velitelů a tázal se: „Ty jsi la
tinským knězem?" Ondřej obrátil k veliteli svou
zohavenou tvář a odpověděl pevným hlasem:
„Jsem katolickým knězem. V katolické víře jsem
se narodil, v ní chci též zemříti. Má víra je pravá
a vede ke spasení. Obraťte se 1 vy, čiňte pokání,
nesetrvávejte v bludu, abyste nebyli zavrženi."
Tu se zaleskla velitelova šavle, aby rozťala hlavu
mučedníkovu. P. Ondřej samovolně zakryl si
rukou hlavu, rána zasáhla prst pravé ruky a u
sekla jej. Světec ani slovem neprojevil svou bo
lest. Další rána zasáhla levou nohu a roztříštila

kost. Z přeťatých žil vytryskla krev. Tělo seskácelo na zem. V odpověď tyranům zněla mo
dlitba trpitelova: „Věřím a vyznávám, že jest
jeden Bůh, jak věří a vyznává jediná pravá Cir
kev katolická, založená Kristem, hlásaná apošto
ly a mučedníky. Za tuto víru trpím a dobro
volně umírám."

Přítomní se obdivovali této důstojné modlitbě.
Z očí Ondřejových' vyzařovala láska a dobrota.
Jeden z kozáků, nemoha snésti tento pohled, vy
píchl mu pravé oko.

VITEÉZNA SMRTI.

Všechno to, co dosud sv. Ondřej vytrpěl, bylo
jen počátkemdalších muk. Kozáci chtěli za kaž
dých okolností přinutiti misionáře k odpadu od
víry. Jaké by to pro ně bylo potěšení, jaká sláva
pro rozkolníky, jaké ponížení pro katolictví!

Náměstí nebylo vhodným místem pro strašné
divadlo. Zatáhli proto Ondřeje do jatky Řehoře
Holovejčíka. Při tom mu vykloubili v kyčlipo
raněnou levou nohu. Tam jej položili na řeznic
ký stůl. Dav diváků se odebral k jatce. Ačkoliv
zavřeli kozáci dveře, mohl lid pozorovati počí
nání kozáků zvenčí, trhlinami ve stěnách a dve
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řích. Katané rozložili oheň. Když Ondřej opět
odepřel odpad od víry, pálili jeho boky hořícími
loučemi. Namístě, kde měl tonsuru, vyřezali mu
kus kůže. Z rukou, pomazaných při svěcení sva
tým olejem, si ztropili žert, s pravé ruky stáhli
kůži a zranili prsty.Na zádech vykrojili řeznic
kým: noži podobu ornátu, rány posypali řezan
kou a vtlačili ji do živého masa.

Z prsou světce se vydíraly vzdechy: „Ditky
moje, co děláte? Kéž Bůh je s vámi! Uvažujte o
sobě! Ježíši, Maria, sv. Josefe, neopouštějte mnel
Pane, osvěť tyto zaslepené, naprav jel Nechť se

je tvá vůle... V ruce Tvé poroučím svouuši...
Katané bili Ondřeje do tváře, píchali ho jeh

hlami, uřezali mu rty, které naposled zašeptaly:
„Ježíši, Maria, sv. Josefe, miluji vás." Ale ani
s tímto se nespokojili. Provedli ďábelský nápad.
Vyřezali mu v krku otvor a jím vytrhli jazyk,
ten jazyk, který hlásal sv. víru a modlil se za
mučitele. Již jen jedním okem mohl projeviti svě
tec odpuštění. Prsa mučedníkova se zvedala
mocněji, srdce, které tak milovalo své bratry,
bilo rychleji.I to probodli. Polomrtvé tělo uvá
zali hlavoudolů a při jeho křečovitém chvění
žertovali: „Hleďte, jak Poláktancuje!l"

Přes dvě hodiny mučili katané sv. misionáře.
Potom odešli, nechavše umírajícího ještě hodinu

viseti. Jeden z velitelů vstoupil do jatky a vida,že světec ještě žije, usmrtil hošavlí dvěma ra
nami do krku. Dne 17. července 1657 kolem 3.
hod. odpolední před svátkem Nanebevstoupení
Páně vydechl sv. mučedník Ondřej Bobola šle
chetnou duši, aby se navždy spojil s Tím, pro
Něhož žil, pracoval a trpěl.

POČATKY OCTY SV.ONDŘEJE.
Svědkové mučení P. Boboly dosvědčili, že

thned po jeho hrdinské smrti se ukázal na nebi
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podivný jas. Kozáci, domnívajíce se, že jest to
záře nějakého ohně, který zapálilo blížící se pol
ské vojsko, opustili ve zmatku Janov a jeho oko
lí. Janovští vyhledali tělo svého apoštola. Bylo
od ran k nepoznání. Se slzami volali: „Běda
nám! Byl umučen svatý kněz. Ó svatý mučed
níku, pros za nás Bohal"

Janovský farář Zaleský nařídil, aby tělo bylo
převezeno do místního kostela. Bylo oděno v
kněžská roucha a vystaveno po dva týdny k u
ctění. Třebaže byla letní doba, nepodlehly svaté
ostatky rozkladu, naopak, vycházela z nich pří
jemná vůně. Rány zůstaly svěží, tělo ohebné,
jako živé. Jesuité převezli tělo svého spolubratra
do Piňska. Obyvatelstvo města přivítalo s úctou
ostatky svatého apoštola a pohřbilo je v jedno
duché rakvi pod kostelem.

Válka zuřila dál. Piňsk byl r. 1660 vypleněn.
Požáry ničily památky, kostely. Zdálo se, že i dí
lo a jméno Bobolovo upadne v zapomenutí. Vše
mohoucímu Bohu se však zalíbilo oslavit svého
věrného sluhu. Piňské kolegium, jehož předsta
veným byl P. Martin Godebský, octlo se na po
kraji zániku. Když rektor přemýšlel jednoho ve
čera o tom, jak udržeti hynoucí kolej a vysílen
únavou ulehl, stanul před ním neznámý jesuita.
Zjev mu pravil: „Proč hledáš jiného patrona?
Máš ho zde — v domě. Jsem Ondřej Bobola,
váš bratr, umučený od kozáků v Janově pro sv.
víru katolickou. Já budu patronem této koleje.
Hledej mne mezi bratry a odděl mne od jiných.
Je to vůle Boží, abyste mne oddělili a uložili na
zvláštní místo." To pověděv, zmizel.

P. rektor vzbudil hned duchovního vůdce ko
legia P. Krupoviče a ostatní bratry. Pověděl jim,
co viděl a slyšel. Dva dny hledali marně řádoví
bratří rakev sv. Ondřeje. Očitých svědků pohřbu
nebylo, seznam zemřelých zanikl ve válkách,
dějiny piňského domu byly převezeny do Vilna.
Třetí noci se zjevil Bobola řádovému bratru Pro
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kopu Lukaševičoví a pravil mu: „Moje tělo leží
v zemi, v levém rohu sklepa, tam hledejte a na
leznete je."“Když vyprávěl bratr o zjevu, přiběhl
měšťan Josef čerbický a ukázal P. rektorovi
arch se jmény, nalezený kolem r. 1690 na sme
tišti. Byl to soupis pohřbených pod kostelem.
Našli 1 jméno Bobolovo. Bylo tam psáno:P.
Ondřej Bobola, zavražděný ukrutným způsobem
od kozáků dne 16. května 1657, zohavený a se
strženou kůží, pochován před velkým oltářem.
Hledali tedy na označeném místě a skutečně
tělo nalezli. Bylo nedotčeno, ačkoliv oděv 1 ra
kev setlely. Oblékli je do nových rouch, vložili
do rakve a pohřbili na viditelném místě.

Zpráva o neporušenosti sv. ostatků se rozší
řila po celém Polsku. Ožila tím i vzpomínka na
obětavého apoštola „dušechvata". K jeho hrobu
přicházeli šlechtici, měšťané, venkované nejen
proto, aby shlédli místo, kde odpočívaly jeho
ostatky, nýbrž aby se k němu modlili a předná
šeli své prosby. A vskutku! Jejich prosby byly
vyslyšeny, a na jeho přímluvu dosahovali hoj
nost milostí.

V Polsku a Litvě se mluvilo o novém svatém,
o vyslyšeních a vzrůstající úctě k věrnému slu
hovi Božímu.

PŘÍPRAVY K BLAHOŘEČENÍ

Sv. Ondřej neučinil za svého života žádného
zázraku. Byl skromným a horlivým služebníkem
Páně, hlásal lásku k Bohu a bližnímu, zapaloval
srdce pro pravdu, za niž položilsvůj život. Bůh

oslavil ho po smrti. Vyslyšel na jeho přímluvukaždou upřímnou prosbu.V polovině XVIII.
století bylo známo 300zázraků. Tím se utvrzo
val náboženský život a láska k Církvi katolické.
Polský lid, duchovenstvo a jesuité usilovali o to,
aby sv. Otec prohlásil Ondřeje za blahoslave
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ného. Za tím účelem dály se přípravy k blaho
řečení. Komise sestávala z biskupů a přísežných
lékařů. R. 1730 bylo prokázáno, že tělo jest ne
dotčeno, že je měkké a ohebné, krev sice zaschla,
je však nezkažena a rány jsou viditelné. Bylo
dokázáno, že bez nadpřirozeného zásahu by bylo
nemožno, aby po 70 let zůstalo tělo v původním
stavu.

Už r. 1711 měl piňsko-turovský biskup Porfi
rius Kulčický důkazy očitých svědků, mezi ni

miž byl i pakub Četvertynka, který prozradilkozákům úkryt P. Boboly a přivedl je z Janova
na dvůr Perehub. Byli slyšení svědkové mu
čednické smrti světcovy. Důležitá byla svědectví
Petra Samuela Šalky a janovského lékaře Volfa
Abrahamoviče. Dosavadní svědectví přezkoumal
biskup Vykovský a uznal za věrohodná. Vý
sledky šetření byly sepsány a zaslány papeži
Klimentu XI. R. 1714 požádali jesuité svého ge
nerála, aby urychlil blahořečení. Generál nařídil
nové zkoumání. Odborná komise uznala ze 161
mimořádných případů 10 za zázraky a nové do
klady, zpracované na 1600 stranách, v nichž
uvedla 93 věrohodných svědků, zaslala do Říma.

Není možno zde uvésti všechny prokázané zá
zraky, jež se staly na jeho přímluvu nebo u jeho
hrobu. Přece však uvedeme některé z nich.

Na jeho přímluvu byl zbaven Kazimír Kon
dratovič strašných bolestí, způsobených močo
vými kaménky. Kanovník Karel Panceřinský
byl uzdraven, když už ležel na smrtelné posteli.

něžna Ogiňská byla vysvobozena z hrozící
bídy, hejtman Stanislav Řevucký byl zbaven ne
vylečitelné nemoci. Nalezli se však 1 mnozí, kteří
nevěřili zázrakům. K nim náležel volkovyský
starosta Petr Glušinský. Dne 1. února r. 1611
umřela mu náhle devítiletá dceruška Anna. Ne
bylo jisto, zda jde o skutečnou smrt či pouhou
ztrnulost. Lékaři použili různých zkušebních
prostředků, píchali její tělo jehlami, do úst vlé
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vali léky; tělo však ztuhlo. Otec obstaral pří

pravy k pohřbu, jejž měl vykonat uniatský kněz.u Si vzpomněla matka na pomoc sv. řeje
a s důvěrou se k němu obrátila. Když kněz četl
zprávu evangelia o vzkříšení dcery Jairovy a
pronesl slova: „Neplačte, neumřela, ale spí,"
otevřela dceruška oči a vykřikla: „Svatý Ondřej
Bobola".

Obdobný případ se stal v Piňsku Matěji Gru
zinskému. Zemřela mu čtyřletá dcera. Když šel
do města pro rakev, zastavil se u hrobu sv. On
dřeje a prosil světce, aby ho potěšil. Jak byl pře
kvapen, když při návratu mu vyběhla zdravá
dcerka vstříc.

V únoru r. 1720 onemooněl ve Vilně bratr je
suita Jakub Bretzer tak vážně, že nemohl už ani
přijímati léky. V tom se mu zjevil slávou zářící
světec Ondřej a pravil mu: „Proč mne nevzý
váš? Jsem Ondřej Bobola a chci ti pomoci." —
Nemocný uposlechl a počal se modlit. Když jej
představení navštívili, pověděl jim o svém vi
dění. Všichni se modlili za jeho uzdravení a stav
chorého se skutečně zlepšoval. Jakmile však ne
mocný začal pochybovati o svém vidění a o moci
sv. Ondřeje, nemoc se opět zhoršila.

Opět se mu zjevuje blahoslavený a kárá jej
pro nedůvěru. Vyzývá ho k novým modlitbám.
Chorý uposlechl, vyžádal si částečku ostatků
blahoslaveného a modlil se vroucně a usilovně.
Ve svých modlitbách prosil za odpuštění nedů
věry a o navrácení zdraví. K údivu všech lékařů
se úplně uzdravil.

Svatá kongregace obřadů v Římě prozkou
mala a uznala úplné a náhlé uzdravení tří umí
rajících dětí: Jana Chmelnického, Kateřiny
Brzozowské v r. 1724, a Mariany Florkowské
v r. 1730. Když u lože těchto umírajících dítek
byl vzýván s pevnou důvěrou v oc sluha
Boží P. Ondřej Bobola, děti nabyly úplné svě
žesti a nemoc zmizela beze stopy.
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Spisy sv. Stolice obsahují též vylíčení ještě
jiných 293 potvrzených zázraků, mezi nimiž bylo
nejvíce zázračných uzdravení a vysvobození z o
troctví. Často se též P. Ondřej zjevoval různým
osobám, které buď těšíval v soužení, nebo před
povídal jim budoucnost, týkající se osudu pol
ského národa. Roku 1819 předpověděl P. Ondřej
Bobola slavnému kazateli a muži žijícímu v po
věsti svatosti, dominikánu P. Karzeniewskému
ve Vilně, vzkříšení Polska po světové válce.

BLAHOREČENÍ.

Zádosti o beatifikaci nepřestávaly docházeti
do Říma. Polský národ byl svému světci vděč

ným za tolik vyprošených milostí. Sám králAugust II. prosil Benedikta XIII. zvláštním
dopisem z 20. března 1726, v němž stručně na
črtává zásluhy a zázraky světcovy. Jesuité zasí
lali generálovi nové a nové doklady a též mnoho
žádostí k jiným církevním hodnostářům.

Římská kongregace se dne 27. listopadu 1728
usnesla, že „důkazy, jež získala o svatosti, mu
čednictví a zázracích sluhy Božího Ondřeje Bo
boly, jsou dostačujícími“. — Papež Benedikt
XIII. určil novou zvláštní komisi, jež uznala
piňský proces o úctě P. Boboly a uspořádala
dva apoštolské procesy v Piňsku a ve Vilně.

Po dlouhém a důkladném prozkoumání obou
procesů nový papež Benedikt XIV. vydal 9.
února 1755 dlouho očekávaný dekret, v němž
uznává, že „sluha Boží Ondřej Bobola, člen řádu
Tovaryšstva Ježíšova, zemřel skutečně smrtí mu
čednickou pro sv. víru katolickou". — Zdálo se,
že další práce k vlastní beatifikaci budou snadné.
Zkoumání zázraků se však protáhlo na velmi
dlouhou dobu. Na apoštolském stolci vystřídal
Benedikta XIV. papež Klement XIII. Po něm
na trůn nastupuje papež Klement XIV. Pro cír
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kev sv. nastávají těžké doby. Šíří se bludy jan
senismu, febronianismu a racionalismu. Vyrů
stají četní nepřátelé Církve svaté v zednářských

lóžích. pesuité byli odevšad napadání a vyhánění z krajů,až papež Klement XIV.zrušil, jsa
k tomu donucen, řád Tovaryšstva Ježíšova. Sta
lo se tak 21. července 1773. Vzrůstající sláva
Ondřeje Boboly byla oslabena rozdělením Pol
ska, neboť kraj, v němž odpočívaly pozůstatky
mučedníka, připadl Rusku.

Započatá práce v Římě však nezanikla, neboť
papež Pius VII. obnovil 7. VIII. 1814 řád jesu
itů a přikročil k dalšímu zkoumání zázraků. I
následující papež Lev XII. pokračoval v práci a
napomáhal, aby beatifikace byla provedena. Jeho
snahu a práci přerušovaly zájmy celé Církve,
neboť byla v těchto dobách velmi ohrožena.

Papež Pius VIII. náhle zemřel, takže věc ne
pokročila kupředu. Řehoř XVI. uznal dekretem
z roku 1835, že tělo mučedníkovo je neporušeno
a jiné větší zázraky. Obtíže beathfikačnímu pro
cesu činilo Rusko a pak zajetí Říma za Pia IX.
oddalovalo blahořečení. Přesto však papež Pius
IX. s horlivostí se věnoval zkoumání všech dů
kazů, potřebných k beatifikačnímu procesua po
tvrdil zázračná uzdravení Jana Chmelnického,
Mariany Florkowské a Kateřiny Brzozowské.
Cesta k beatifikaci se uvolnila. Dlouho očeká
vané slavnostní prohlášení Ondřeje Boboly bla
hoslaveným se přiblížilo k cíli.

Dne 30. října 1855 nad hlavní branou basiliky
sv. Petra v Římě se stkvěl obraz mučedníka.
Vnitřek basiliky zářil množstvím světel. Před
velkou kaplí byly umístěny nápisy, jež obsaho
valy stručný životopis P. Ondřeje Boboly. Zra

ky všech bloudily E? obrazích, představujícíchzázračné uzdravení Chmelnickéhoa Florkowské,
až utkvěly na obraze dosud zastřeném, který
představoval nového blahoslaveného.

Slavnost započala v 10. hod. vstupem členů sv.
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Kongregace do chrámu. Ještě jednou byl v ká
zání nastíněn život a zdůrazněny ctnosh P. Bo
boly. Vedoucí beatifikačního procesu poprosil

předsedu sv. kongregace, aby přečetl breve sv.ce.
Za naprostého ticha pronášel prelát-tajemník

Kongregace slova breve: „Protože jsme chtěli,
aby v těchto těžkých dobách a za vzrůstajícího
počtu nepřátel Církve svaté měli Knstu věrní
věřící nový vzor, jenž by jim dodával křesťan
ské odvahy ve válce, vyhověli jsme prosbám
celého Tovaryšstva Ježíšova a po rozhodnutí
sboru kardinálů církve katolické, členů posvát
né Kongregace Obřadů, povolujeme tímto de
kretem, aby sluha Boží Ondřej Bobola, kněz
Tovaryšstva Ježíšova, který zemřel za svatou
víru katolickou a spásu duší smrtí mučednickou,
byl od této chvíle nazýván blahoslaveným a jeho
tělesné pozůstatky vystavovány k veřejné úctě."

V té chvíli spadla rouška, zakrývající obraz
blahoslaveného. Světla jasněji zazářila a lid padl
na kolena. Zazněl hlas zvonů basiliky, zahřměly
rány z papežských děl na Andělském hradě.
Z úst shromážděných tisíců vznášela se k nebe

pům slova radostného hymnu: Tebe, Boha chváíme...

DĚJINY SVATYÝYCHOSTATKŮ.

Tělo blahoslaveného Ondřeje Boboly zůstalo
neporušeno, což bylo největším zázrakem, jímž
Všemohoucí Bůh oslavil svého mučedníka. Io
potvrdila odborná komise a papežové. Relace
odborné lékařské komise zní: „Skutečnost za
chování těla od rozkladu je nutno vysvětlit pou
ze vlivem nadpřirozené moci. Všechny okolno
sti, v jakých se nacházelo tělo, mohly a musely
přivoditi rychlý a úplný rozklad. Tělo,ležící
v zemi přes 60 let, ve vlhkém sklepě, v blízkosti
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řeky Piny a bahnisk, mezi jinými tlejícími těly,
tělo posetéhlubokými, otevřenými ranami, které
obvykle urychlují rozklad, tělo prosté všech pro
středků sloužících k uchování, zůstalo neporu
šené a svěží, uchovalo si jemnost kůže, příjem
nou vůni a rány zmizely beze stopy.' — „Bez
dlouhého uvažování a rozhodně přisvědčuji," —
pravil dvorní lékař litevského knížete Sangušky
Dr. Gotfried Geyen, — „že zachování těla od
rozkladu má ráz nadpřirozený a je dílem zvlášt
ní ochrany Boží." ©

Touto zvláštní ochranou Boží bylo tělo mu
čedníkovo uchováno též před nenávistí rozkol
níků. Bylo skryto uprostřed zuřivosti nepřátel.

Politikou ruské carevny Kateřiny II. se stalo,
že řád jesuitský v Rusku zrušen nebyl. Jesuité,
dověděvše se o osudech svatých ostatků, vyžá
dali si na caru Alexandru I. jejich převoz z Piň
ska do Polocka. Dne 30. ledna 1808 byla rakev
uložena v podzemní kryptě jesuitského kostela,
při kterém byla nejvyšší řádová škola — polo
cká akademie. Hrob blahoslavencův se proměnil
v kapli. Zbožní poutníci stále přicházeli k rakvi,
aby si vyprošovali různých milostí. Stěny kaple
brzy byly pokryty záslibnými dary na poděko
vání za vyslyšené prosby.

Generál jesuitů . Tadeus Brzezowsk: vyzval
jesuity k úctě blahoslavencově. Poločtí bratří
denně po obědě sestupovali společně ke hrobu

svého mučedníka, aby se pomodlili u jeho ostatů.
Jejich radost však netrvala dlouho. Za téhož

cara Alexandra I. byli jesuité z Ruska vypuzeni.
Ochrana statků přešla na piaristy, kteří převzali
po jesuitech v Polocku kostel i s akademií. Ale
roku 1830 byli i oni vyhnáni, kostel zabrali pra
voslavní, akademie byla proměněna na vojen
skou školu. Drahý poklad se podařilo uschovati
dominikánům ve svém kostele v Polocku. A tak
pod ochranou dominikánskou se dočkaly sv.
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relikvie beatifikace, prohlášení P. Ondřeje Bo
boly za blahoslaveného.

Po beatifikaci carská vláda ostatky blahosla
vencovy pronásledovala. Zvláště bylo bráněno
slaviti jeho svátek 23. května a vzdávati mu ve
řejnou úctu. Roku 1864 byl v Polocku zavřen i
klášter dominikánů. Jejich kostel i s ostatky bl.
Ondřeje přejali světští kněží katoličtí a tak to
zůstalo až do dneška.

Ostatky byli po beatifikaci dvakráte prohléd
nuty. Roku 1857 arcibiskupem Václavem Žyliň
ským a roku 1897 biskupem Františkem Albí
nem Šimonem. Po každé bylo tělu blahoslaven
cově vyměněno prádlo a roucho. Část ostatků
odvezl do Říma daremsv. Otci kněz Konstantin
Lubieňski, pozdější biskup sejneňský.

Roku 1908 u příležitosti stého výročí přene
sení svatých ostatků z Piňska do Polocka polo
cký děkan Baranowski pořídil nový nádherný
oltář pro kapli bl. Ondřeje, kterou zřídil z kryp
ty jeho předchůdceděkan Baturo. — Tehdy sc
začala 25. května znovu konat slavnost ke cti bl.
Ondřeje. Protože konečně nastaly doby větší
náboženské svobody, shromažďovaly se veliké
zástupy katolíků obou obřadů z celého okolí Po
locka 1 vzdálenějších krajů.

Polock byl stižen neštěstím. Roku 1911 zničil
požár jednu část města. Rovněž kostel utrpěl
značné škody. Bylo to však jen k dobrému, pro

tože po obnově kostela byla ostatkům určenavětší kaplepro velký nával poutníků.
V únoru r. 1917 přijel do Polska mohilevský

arcipastýř Ropp, vraceje se z vyhnanství. Uložil
tělo blahoslavencovo do nové rakve a vyměnil
roucha. Při této příležitosti odevzdal několik
kostí P. Rostworowskému T. J., který je přivezl
do Krakowa. Zde po třídenní pobožnosti, jíž se
zúčastnili všichni obyvatelé města, byly ostatky
vneseny do chrámu sv. Barbory. V Polocku no
vá skleněná rakev byla zapečetěna arcibiskup
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skou pečetía uložena v kapli, zasvěcené bl. On
dřeji Bobolovi.

Nastala veliká březnová revoluce ruská. Vlá
dy se v Rusku ujali bolševici. Ničili vše, co při
pomínalo „buržoasní choutky". Pronásledovali
všechno, co připomínalo Boha. Ostatky bl. On
dřeje rovněž neměly ujíti zneuctění a zhanobení.
Již v srpnu 1919 rudá vláda zamýšlela „prozkou
mati" rakev i s ostatky. Bylo to v době, kdy
v pravoslavných chrámech byly otevírány reli
kviáře, ostatky světců pohazovány, aby se uká
zalo lidu, jak byl klamán, když věřil v jejich
zázračnou moc. Ostatky bl. Ondřeje takové re
vise nepotřebovaly. Po desítky let každý, kdo
chtěl, mohl nahlédnouti skleněným víkem rakve
na zčernalé sice, ale úplně zachovalé ostatky.
Rozvášnění bolševici chtěli za každou cenu ostat
ky znesvětiti.

Arcibiskup Cieplak energicky protestovalpro
ti bezpráví u vlády a bolševici byli nuceni na čas
se vzdáti svého záměru.

Po třech letech s tím větším vztekem se pustili
do hanebného dila. 23. června 1922 vtrhla bolše
vická „komise" do chrámu, strhala s rakve pe
četě, rozebrala zbytky oděvu a zkoumala stav
těla mučedníkova. Třásli násihě tělem, aby se
rozpadlo. To však bylo úplně svěží, třebas že
věkem zčernalo. Protokol této bezbožecké ko
mise přiznává, že tělo se zachovalo způsobem
neobyčejným. Bylo ponecháno několik dnů ven
ku, aby si je každý mohl prohlédnouti.

Toto zneuctění ostatků vyvolalo vzpouru
měšťanů a zvýšilo jen úctu k blahoslavenci. Lid
se hrnul ve velkých zástupech k tělu bl. Ondřeje
a zasypával je květy. Pobožnosti trvaly po celé
dny. Io však bolševiky roznítilo k novému vzte
ku. Násilím se zmocnili ostatků a odvezli do
Moskvy. Arcibiskup protestoval a lid se bouřil.
Všechno marno. Odpovědí byly popravy vzbou
řivších se. Poláci se chystali se zbraní v ruce
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táhnout pro ně do Moskvy. Bolševici tedy jim
slíbili, že tělo vrátí, po čase však na svůj slib za
pomněli.

V tomtéž roce vypukl v Rusku strašný hlad,
jehož obětí se staly miliony lidských životů. Sv.
Otec Pius XI. vyslal do Ruska záchrannou mis
si, jež hmotnou podporou zachraňovala hynoucí
národ. Bolševická vláda, zavázaná vděčností, slí
bila vyhověti sv. Otci jeho přání a vydati ostat
ky bl. Ondřeje s tou podmínkou, že nebudou pře
vezeny do Polska, nýbrž do Říma. Dne 3. října
1922 kněžíP. Walsh a P. Gallanghar, vedoucí
papežské misse a zároveň řádoví bratří blaho
slavencovi obdrželi drahocenný poklad a cestou
přes Oděssu, Istambul, Brindisi přivezli svaté
relikvie do Říma. Tam byly uloženy v jesuit
ském kostele Al Gesú, aby oslaveny vrátily se
odtud do své vlasti.

SVATORECČENÍ

Po světové válce počal řád jesuitský opětkorně prositi svatý Stolec o svatořečení bl. On
dřeje. Polští biskupové na sněmě v Czestochowé
r. 1920 obrátili se s prosbou na papeže Benedik
ta XV., aby bylo započato s kanonisačním pro
cesem. Svatý Otec byltomu velmi nakloněn a
nařídil, aby byly sbírány další doklady k pro
zkoumání. Posvátná Kongregace obřadů se prá
vě obírala dvěma zázraky: náhlým uzdravením
paní Idy Henryky Kopecké a sestřičky kongre
gace Neposkvrněného Početí ses. Aloisie Dobr
zyňské.

První zázračné uzdravení se událo roku 1922.
Paní Ida byla nemocná na změknutí kostí. Lé
čena byla pomocí rentgenových paprsků. Ale
běda! Po čtyřech týdnech léčení byla ozařováním
tak spálena, že kůže zprvu zčervenala, pak zčer
nala a začala opadávati i s masem. Nejlepší lé
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kaři jí nedávali naděje na uzdravení. Připravo

vala se tedy na smrt. jsouc věřící katoličkounestrachovala se nějak zvlášť smrti. O jejím sta
vu se dověděl jesuita P. Hortyňski a pobízel ji,
aby se nevzdávala důvěry v milosrdenství Boží.

Slíbil Ú že druhého dne bude sloužiti mši sv.ke cti bl.Ondřeje Boboly za její uzdravení. „Dal
mi,"praví paní Kopecká, „P. Hortyňski sv. re
lhkvie. Přiložila jsem je na nemocná místa a pro
sila krátkými vzdechy: Blahoslavený Ondřeji
Bobolo, vypros mi uzdravení, jestli se to sho
duje s vůlí Boží. Svaté ostatky jsem pak ode
vzdala otci jesuitovi." K večeru se nemocné paní
značně ulevilo. Do třech dnů se rány zacelily a
narostla nová kůže. Na čtvrtý den, kdy po ra
nách nebylo už ani stopy, neudržela se uzdra
vená déle na lůžku, vyskočila, jako by jí dosud
nic nebylo a spěchala, dovedeme si představiti
s jakou radosti, do nejbližšího kostela a odtud
pak k svému lékaři.

„Pane doktore, mohla bych se už konečně jed
nou vykoupati?" Lékař s vytřeštěným zrakem
hledí na svou pacientku a není schopen slova. —
„Jak? S takovými hroznými ranami? A kde jste
se tu pro Boha vzala?" — „Po ranách už není
ani stopy,' oznamuje radostně paní Kopecká.

Znervosnělý, rozčileně pobíhající lékař dlouho
zkoumal nově narostlou kůži.

„To je čarodějství nebo zázrak. Není, není
možná, aby byla uzdravena úplně. Ale přece
ještě před čtyřmi dny měla tak hrozné rány, hlu
boké a ošklivě hnisající, a nyní... No, přiro
zeně, že se můžete jít vykoupat.

Toto náhlé uzdravení potvrdila též řada jiných
lékařů. Musili prostě uznat, že přirozeným způ
sobem si není možno náhlé uzdravení vysvětliti.
Toto je též potvrzeno komisí vědců v Římě,
kterou svolala posvátná Kongregace.

Druhé zázračné uzdravení se událo v roku
1934. 56 letá sestra Aloisie dosud nikdy nebyla
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nemocná. V říjnu 1933 náhle onemocněla za své
ho pobytu v Římě.Lékaři dlouho nemohli zji
stiti druh nemoci. Teprve radiologickým zkou
máním se přišlo na to, že jde o těžkou rakovinu
žaludku. Chtěla se dát operovat v Polsku v Ples
zewě. Poněvadž však ji lékaři ujistili, že sotva
by operace měla jaký význam, chtěla aspoň ze
mříti ve své vlasti. Pro velkou slabost však ne
mohla se vydati na dalekou cestu. Zůstala ted
v Římě. Tu sestřičky na radu P. Vludigy T. ].
začaly konati různé pobožnosti: ke cti bl. On
dřeje. P. Vludiga T. J. sloužil několik mší sva
tých ke cti blahoslavencově za uzdravení nemoc
né. Když koncem prosince 1933 začímaly sestři
čky druhou novenu, nemocná pociťovala, že se jí
vrací bývalé její zdraví. 30. prosince byla radio
logicky prohlédnuta drem Madejským, který
zjistil jen slabý obrat k lepšímu. Nemocná, do
sud živená jen uměle, prosila o obyčejný pokrm.
Horečka též klesla, tvář nabývala původní svě
žesti a chuť k jídlu stále rostla. 7. ledna už šla
klidně sama na mši svatou. Rozhodla se proto,
že odjede do Polska, aby se doma dala opero
vati. Nebylo však toho již zapotřebí. Lékaři na
klinice nenašli ani památky po strašné nemoci.
Totéž potvrdila komise, vyslaná posvátnou kon
gregací. Prof. Vercelli a prof. Pomponi z krá
lovské římské university potvrdili, že toto u
zdravení se nedá přirozeným způsobem vysvětlit.

Když se rozhlásila zpráva o těchto uzdrave
ních, kynula větší naděje na uskutečnění kano
nisace. Promotorem kanonisace byl řádem 1 ná
rodem zvolen P. Rostworowski T. J. Tomu
se sešlo za posledních 16 let přes tisíc poděko
vání za vyslyšené prosby bl. Ondřejem.

Byly psány životopisy velikého mučedníka,
byly rozšiřovány jeho obrázky, medajlky, ostat
ky. V časopisech jsou uveřejňována poděkování
za vyslyšení na přímluvu bí. Ondřeje. Největší
naději na uskutečnění kanonisace dával sám sv.
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Otec Pius XI., který jako nuncius ve Varšavě
byl svědkem úcty polského národa k blahosla
venci.

a

Dne 17. března 1936 sešli se členové posvátné
kongregace u kardinála Petra Segura y Saenz,
který byl pověřen vedením kanonisačního pro
cesu, aby prozkoumali pravost dvou posledních
zázraků. 14. července téhož roku byla zahájena
další schůze ve vatikánském paláci. 16. března
1937 byla plenárníschůze za přítomnosti samého
Svatého ce, která po dlouhém přípravném
zkoumání prohlásila za zázrak uvedené dva pří
pady náhlého uzdravení. O měsíc pozdějivyšel
zvláštní dekret, jímž byly za zázraky potvrzeny
uzdravení paní Kopecké a sestry Aloisie Dob
rzyňské.

To byl poslední krok ke kanonisaci. Zbývalo
už jenom určiti den kanonisace, a za ten byly
určeny velikonoce 17. dubna 1938. Po boku tri
umfujícího Spasitele měl stanouti 1 jeho neúmor
ný bojovník za jeho království na zemi.

Polský národ se připravoval k této památné
chvíli. Biskupové pod vedením kardinála Hlon
da nařídili, aby na velikonoce bylo ve všech pol
ských chrámech slavnostně vyzváněno,kázáno o
svatém Ondřeji Bobolovi a aby byl zpíván hym
nus „Te Deum“.

Nastal památný den. Basilika sv. Petra již od
ranních hodin se naplňovala věřícími různých
národností. Do posvátného ticha padal dojemný
zpěv desetitisícového sboru italských dívek. Ne
smírný jásot pohnul zástupy, když o 9. hodině
se ukázal papežskýtrůn, nepřehledné řady kněž
stva světského 1 řeholního. V průvodu byly ne
seny obrazy nových svatých: Ondřeje Bo ly,

jana Leonardiho a Salvatora da Horta. Vedleaždého obrazu kráčeli členové řádu, z něhož
vyšli tito svatí. V čele jesuitů šel generál P. Vla
dimír Ledochowski.
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Když se přiblížil přenosný papežský trůn, zv.
„sedes gestatoria", zástupy zajásaly. Tisícesrdcí
projevovaly bohatství své radosti. Náměstek
Kristův žehnal zástupům. Když zasedl na trůn,
nastalo ticho. Církevní hodnostáři vzdali čest
zástupci Spasitele.

Počíná se kanonisace. Advokáti papežské
konsistoře přistoupili k sv. Otci a prosili,aby
přiznal bl. Ondřeji Bobolovi, Janu Leonardimu
a Salvatoru da Horta čest, která přináleží toliko
svatým. Jménem sv. Otce odpověděl tajemník
Antoni Bacci, že Jeho Svatost je přesvědčenao
odůvodněnosti prosby, dříve však chce prositi
o pomoc Boží, přímluvu Panny Marnie a sva
tých. Tu všichni povstávají a modlí se litanii ke
Všem svatým. Když skončí modlitbu, opětují

obhájcKinkor „TajemníkBacci zaintonuje hymeni Creator Spintus.“
(Obháj ci opakují po třetí prosbu. Tajemník
prelát Bacei oznamuje, že sv. Otec ohlásí své
rozhodnutí. Věřící povstanou. Slavnostní ticho
přeruší velebný hlas hlavy Církve svaté:

„Ve jménu nejsvětější a nerozdílné Irojice,
svaté víry katolické, svrchované moci Pána na
šeho Ježíše Knsta, svatých apoštolů Petra a
Pavla a naší, po dlouhém a hlubokém zkoumání,
prosíce o pomoc Boží a opírajíce se o radu ctihod

ných bratří kardinálů svaté Církve římské,atriarchů, arcibiskupů a biskupů v Římě,
šujeme, že blahoslavený Ondřej BobolaJa
Leonardi a Salvatorda Horta jsou skutečněa
tými, a zapisujíce je do seznamu svatých, naři
zujeme, aby Církev svatá ve dny, určené jakožto
jejich svátky naně jako svaté se zbožnou úctou
vzpomín

Svátek svatého9 Ondřeje Boboly byl stanovenna 16. května. rozechvělých duší skl
hymnus radostiko řed 85 lety ři blahoře
čení: „Tebe, Boha, chválíme..." Hlaszvonů
vatkánských, římských a polských zvěstoval
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světu radostnou zprávu, že křesťanstvu přibyli
tři světci.

Započala mše svatá. Desetitisíce přítomných
klanějí se Bohu a vzdávají úctu novým svatým.
S nebeských výšin shlíží sv. Ondřej na pout
níky z rodné země. Nesmrtelným, velikým, slav
ným se stal bez světské slávy. Jeho sláva tkví
v tom, že bude nadále působiti v duších, jeho
radostí bude, bude-li orodovati za svou vlast, za
blaho Církve, za rozšíření království Božího

v spdeleh, aby vládl věčný Král a Pán panujících.
„Naplňuje nás víra," pravil svatý Otec, „že

ro církev sv. nastanou lepší dny. Sv. Ondřej
la bude vyprošovati sjednocení církve vý

chodní se západní, na jejichž hranicích podstou
pil mučednickou smrt. Potvrzuje to jeho mučed
nictví za svatou víru, které je nám mimoto ještě
posilou, abychom snášeli utrpení, jedná-li se o
zájem věci Boží. Sv. Ondřej Bobola nesl jako
veliký apoštol světlo evangelia nejen Polsku,
nýbrž i tam, kde se dnes rozmohl bolševismus.“

Splnění těchto nadějí spočívá v prostřednictví
sv. Ondřeje a v práci polských katolíků, kteří
po svatořečení obdrželi na tento úmysl zvláštní
apoštolské požehnání.

Svatý Otec dovolil, aby ostatky svatého byly
převezeny do Warszavy. Národ polský prohlá
sil svatého Ondřeje za ochránce své vlasti.

Dne 11. července 1938 projížděl triumfálně
vlak s posvátným pokladem naší vlastí. Ve zvlá
štním voze byla upravena kaple a v ní oltář a
skleněná rakev kovaná stříbrem, obsahující tělo
sv. Ondřeje. Poutníky, kteří si protělo svého
světce do Říma přijeli a zúčastnili se též svato
řečení, vedl piňský biskup Msgre Karel Nie
mira. Po celou dobu konaly se nepřetržité mod
litby u rakve světcovy. Střídali se kněží jesuité
s jinými řeholníky, s kněžími světskými 1 laiky.
Naší vlastí vlak projížděl přes Bratislavu, Bře
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clav, Přerov, Mor. Ostravu a Bohumín. Všude
se sbíhal zbožný lid, aby vzdal úctu a hold veli
kému mučedníku pro jednotu svaté Církve ka
tolické.

DOSLOV.

Potřebovali jsme světce, který by nám ukázal
směr práce v unionismu, který by nás přesvěd
čil, že je třeba pokračovati na líše Cyrilově a
Metodově. Ačkoliv sv. Ondřej Bobola byl kně
zem latinského obřadu, přece Inul láskou k roz
kolným východním bratřím. Miloval byzantsko
slovanský obřad. Chtěl jenom odíti v krásná vý
chodní roucha více katolického ducha s vlastní
východní mentalitou.

Není vyloučeno, že rod Bobolů pochází z čes
ké krve, neboť v XIII. stol. bydleli jeho před
kové ve Slezsku. Sám pak pocházel z uvědo
mělé polské katolické rodiny.

Sv. Ondřej Bobola připojil se k průkopní
kům unionismu: Rohozovi, Ipati Potiovi, sv.
Josafatu, Rutskému a j. Uskutečnění jednoty a
snah unijních nebude bez obětí. Za tuto myšlen
ku položil svůj život uniatský arcibiskup sv. Jo
safat. řeholní kněz sv. Ondřej Bobola, nesčetný
počet kněží a věřících a to jen za tím cilem, aby
byl „jeden ovčín a jeden pastýř".

Právě v době, kdy hrozilo uniatům pravosla
ví, prohlásil sv. Otec Pius IX. Ondřeje Bobolu
za blahoslaveného. Letošní svatořečení má býti
pobídnutím sv. Otce Pia XI., abychom posta
vili své síly do hnutí unijního.

Na východě hrozí boj a nebezpečí. Encyklika
o komunismu a svatořečení Bobolovo je symbo
lem. Útočme svými modlitbami, máme nového
orodovníkal Východ musí býti zachráněn! Kdo
proti nám, když Bůh je s námi?l
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uctivě, aby nám byly laskavě zavčas hlášeny změny
adres, aby se mohlo všechno přesně v adresách zaznačit
a nám nebyly zásilky jako nedoručitelné vraceny. Vzni
kají nám tím škody. Aby se mohly kc konci roku uvésti
účty do pořádku, prosíme uctivě naše odběratele, kteří
nám ještě předplatné nezaslali, aby tak laskavě učinili
v brzké době. Děkujeme Vám již předem za Vaši
laskavost! Administrace.

LITERATURA.
P. GABRIELE DI S. MADDALENA: La contempla

ztone acguisita, Libreria Editrice Fiorentina, str. 179.Cena8L.| Vposlednýchdesiatichrokochmnohosa
Ísalo o t. zv. „získanéj kontemplácii". Velký pápež Lev
III. nielen že obnovil štúdium tradičnéj filozofie a teo

logic scholastickéj, ale dal tiež podnet k hl'bšicmu skú
maniu teologic mystickéj. Vo Francii bol to P. Poulain a
slávny Saudrcau, ktorí začali písať o dosť delikátnych
problémoch mystiky. Experimentálny psycholog Poulain
pripůšťal existenciu získanéj kontemplácie; Saudrcau,
odvolávajůc sa na tradičnů náuku, bol opačného názoru.
Karmelitáni pokladali za neprípustné, aby sa šírila ná
uka, ktorů nepozná stará tradícia. Z velkým záujmom
študovali problém získancj kontemplácie tomisti. Bol to
najmá P. Arintero, ktorý postavil obdivuhodnů syntézu
mystickej teologic na princípoch sv. Tomáša Ag. P. Arin
tero ticž prišicí k záveru, že náuka o získanéj kontem
plácii nie je scholastická, resp. tomistická. Karmelitáni
zas vyhlásili, že je to póvodná náuka sv. Jána od Križa
a sv. Terezie. Preto už od 17. stol. jednohlasne obhajujů
existenciu získanéj kontemplácic ako drahé dedictvo my
stického Učitel a sv. Jána od Kríža; získaná kontemplácie
m4 miesto medzi afektívnou meditáciou a vliatou kon
templáciou. Rímsky karmelitán P. Gabricl pokusil sa v
tejto knihe rozriešiť celů tůto otázku teologicky i historicky.© Preštudoval| najstaršie| dokumentytereziánskej
duchovnéj náuky, a prišicl k takým záverom, ktoré la
jeho mienky musia byť prijatel'né i modernou školou
tomistickou. Jehozávery sů nasledujůce: a. Podla náuky

sv. Jána od Krížajestvuje prostredný stav medzi afcktivnou meditáciou a vliatou kontempláciou: jc to získaná
kontemplácia. b. V tomto stave duša opůšťa diskurzívne
meditovanie a venuje sa duchovnejšej modlitbe. Je to stav
duševnéj suchopárnosti. c. Podla sv. Jána je to priechod
k vliatéj kontemplácii, disponuje dušu k dóvernejšicmu
spojeniju s Bohom. d. Medzi mystickou školou tomisti
ckou a karmelskou niet podstatných rozdielov: může byť
nedorozumenie iba v terminologii. —- Kniha je ozaj za
ujímavá; odporůčame najmá duchovným vodcom.



STONNÉER ANTON: Heilige der deutschen Frůhzeit.
Herder, Freiburg. Dva dily po 272 str. 1 díl za 4 RM.
V plátěné vazbě 5.40 RM. Dvousvazkové dílo životopisů
světců, psané ve vztahu k dějinám světovým a hlavně k
dějinám německým. Počínajíc VIII. stol. od zakladatele
fuldského kláštera, představuje život nejvýznamnějších
světců od staré doby až ke středověku. Sám spisovatel
uvádí. že chce zde podati dilo přísně historické, budující
na základě původních textů jež si sám přeložil a často je
cituje. Cílem jest ukázati světce ve světle skutečnosti je
jich doby, aby tak tím více vynikla velikost jejich posta
vy a díla. Tento životopis světců mohl podati autor jen
po usilovných. studiích pramenů, míst a doby, což také
učinil. S. dilo si zaslouží, aby bylo čteno. -ob

Naše poslední novínky:
Ctih. Diviš Kartuzián
Na onom světě.

Překrásné meditace, které studovali sv. František
Sal., sv. Ludvík z Granady, sv. Alfons, sv. Bellar
min, atd. Původními myšlenkami a svou hloubkou
vzbudily pozornost na celém světě.

P. Dr. Reginald Dacík O. P:
Bůfí v Ježíši Kristu.

Je to třetí svazek Věrouky pro laiky. Krásné a ča
sové dilo, které ve formě. všem. přístupné pojed
nává o nejaktuálnějších problémech naší víry.

Objednejte co nejdříve

v Dominikánské Edici Krystal v Olomouci!
NAŠIM ČTENÁŘŮM

doporučujeme jedinečné dilo české teologické lite
ratury „Příruční slovník biblický“ Redigoval prof.
Dr Pavel Škrabal O.P Lic. Písina sv“ Bude vydán
péčí nakladatelství Kropáč 8 Kucharský v Praze
11., Spálená 23. Subskripční cena los K brož. (váz.
v plátně za 182 K. v polokůži za 199 K, v celoko
žené vepřovici za 220 K.)

3 K.
MěsíčníhVitězové. Vydává Dominikánská Dice krystal w Olomouci.
Za redakci odpovídá Alols Svoboda, Valašské Mestticí. — Tisbne

Valašská tiskárna ve Valašekém Merihičí.
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Všem dlužníků m
připomínáme jejich povinnost. Jestliže jsou zlé po
měry, platí to i pro nás. Tak jako my od vás
chceme předplatné, tak zase od nás čeká tiskárna
své. Zásoby nemusí býti na úkor jiných věcí. Ne
boť ne samým chlebem živ je člověk. Prosíme
proto všechny ty, kteří nám nějak dluží, dokonce
ještě za minulý rok, aby vyrovnali svůj dluh. Nej
větším škůdcem časopisu je špatné placení před
platného, které udržuje časopis. Nechtějte poško
zovati svou liknavostí dílo, které je duchovním
pokrmem tolika bližních.

0————
LITERATURA.

CHUDOBA BOHDAN: © dějinách a pokroku.
Akord, Brno, Klácelova 2. Cena 14 K, váz. 25 K. Knížka
mladého autora, jenž působí jako středoškolský učitel
v Brně a je znám našim čtenářům články a studiemi,
jež psal už kdysi do Rozmachu a pak do Akordu, chce
přispěti k ujasnění základních pojmů, S nimiž dnešní
vzdělanec přichází často do styku. Problém poznání a
příčinnosti jevů a událostí staví se tu do nového světla,
aby se kritickým jeho rozborem Gospělok novému chápání
toho, co nazýváme déjinami, pokrokem, kulturou a Ci
vilisací. Každý přemýšlející vzdělanec měl by ji čísti.
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U MAMINKY.

Když dne 3. října 1934 zemřel dr. Karel Svo
boda, profesor techniky, náměstek pražského
primátora atd. atd., byl to úžas: padl na líše
muž v plném ruchu práce, padl jako příliš těžký
klas náhle podťatý kosou. Smutek a prázdnota
zbyly po něm. Smutek tesklivý a přece plný útě
chy, a prázdnota, která volala po vyplnění a za
vazovala k němu. Tento druh smutku je znám
pouze křesťanům. Zanechávají jej po sobě lidé
spravedliví a světci. Je steskem po velikost a
kráse, která právě opustila svět a je zároveň
radostným tušením, že se zrodila pro nebe.

Stála tu v úžasu rodina, že tato nenadálá chví
le oddechu otcova — jak bývaly radostně a žár
vě očekávány! — nebude už patřit jí. Stála tu
v rozpacích veřejnost: Kdo vlastně byl ten muž,
který byl všude na svém místě a který teď chybí
na všech stranách?

Byl rodem Chod z Domažlic a miloval svoje
Chodsko. Pocházel po matce z rodiny Randů,
která nám dala výborného národohospodáře,
universitního profesora, rytíře dra Ant. Randu.
Matka Svobodova, Mathylda, byla také velmi
vzdělaná 1 sličná, ale nezámožná. Na její sňatek
s mladým vdovcem, řádným a čestným dragon
ským strážmistrem při státním hřebčinci,Karlem
Svobodou, pohlíženo zvláště v rozvětveném a ro
dové reputace dbalém příbuzenstvu skoro jako na
messalianci. (Viz bibliofilii Jos. Regálové „„Ro
dinná kronika" z r. 1929, soukr. vydání O. Kru
liše-Randy.)

Prvorozený synek manželů Svobodových,nar.
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3. května 1880, dostal na křtu sv. jméno Karel
po otci.

Na pozdější křesťanský charakter Dra Karla
Svobody působily zajisté tajemně ctnosti a
modlitby obou rodů, ale zvláště rodu Randova,
v němž se vyskytovali i kněží. Paní Mathylda
Svobodová i její sestry, slečny Julie a Emilie
Randovy, byly upřímně a hluboce zbožné.
Denní přítomnost při mši sv., časté přijímání
sv. svátostí, záliba v modlitbě, zvláště ve sv.
růženci — tak žily matka 1 tety v paměti Karla
Svobody, tak je znalo a ctilo jejich okolí.

V tomto prostředí zapouštěla bytost dítěte
duchovně své kořeny: v rodině, která žila z hlu

Doké víry a v okolí, které tvořil svérázný kraj1 lid.
Matka hošíkova byla tu přirozeným, jak je

v křesťanských rodinách pravidlem, nejsilnějším
činitelem. Ona to je, jež duši dítěte „zalidňuje“
Bohem a světci. Ona rozumu ještě jinak neza
městnanému a srdci ještě vášněmi nezajatému
mluví o Bohu Stvořitel: vševědoucím a všemo
houcím, o Kristu nejlaskavějším, o Duchu sv.
Rádci a pomocníku, o Matce Boží plné milo
srdenství, o Andělu strážném po našem boku,
o sv. patronu dítěte, o světcích a světicích, kteří
chrání naši zem. Dříve, než dítě pozná hřích,
než mu svět poskytne příležitost, aby vidělo jeho
zlobu, žije ve světě, kde jeho duše vzala vznik
a počátek: žije dechem Božím. Nic na světě ne
nahradí tuto výchovu, tak přirozenou 1 v životě
duchovním; výchovu, která zanechává v duši
nepřekonatelnou životní nostalgii po Pravdě,
Dobru a Kráse a řídí náš směr po všech nevěr
nostech a odbočeních přec jen konečně k Domu
otcovskému, z něhož jsme vyšli.

Karel Svoboda často vzpomínal na matčino
vedení. Jednou ho maminka co malého hošíka
poslala pro cosi do sklepa. Pozorujíc, že váhá,
domyslela se, že se asi bojí a řekla mu: „Proč
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by ses bál? Což nevíš, že máš Anděla strážce
všude s sebou a že Pán Bůh vždyckynad Te
bou bdí?" Chlapec si uvědomil tak živě mocnou
ochranu Boží a zvláštní přátelství svého Anděla
strážného, že odložil bázeň provždy.

Naši předkové dovedli vychovatelsky těžit
z útěšné nauky Písma svatého o andělích, kteří
jsou našimi přáteli. Denně slýchaly to děti a po
ránu zpívaly to s rodiči jako modlitbu:

Zažeň od nás hada zlého,
vzdal od nás 1 člověka
Jstivého a nepravého;
sešli k ostříhání nám
anděla svého svatého.

Přátelství s Andělem strážným zavazovalo
k tomu, aby dítě pamatovalo na všudypřítom
nost a vševědoucnost Boží, aby bylo pozorno
ke vnuknutí andělskému, k jeho inspiraci 1 k je
ho varování; aby se hrozilo toho, myšlenkou ne
dobrou, nebo dokonce skutkem zarmoutit své
ho Anděla strážného, 1 kdyby nebylo žádného
jiného svědka jeho činů. Přátelství s andělem
rozněcovalo lásku k Bohu a odpor ke hříchu,
zvláště těžkému.

Ještě v závěti Karla Svobody setkáváme se
s hrůzou z těžkého hříchu, když své děti zapří
sahá, aby hříchu na sobě nestrpěly. To až sem
provázel ho jeho veliký Přítel a Napověda, a
ukázav mu sklepní hrůzy hříchu, kterých se o
bával pro svoje děti, propůjčil mu svoji podobu,
aby je varoval a ukázal jjim světlý východ z tem
not svatou zpovědí.

Matka Svobodova vodila své děti od jejich
útlých let do chrámu Páně. Malý Karlík chodil
tam rád; zbožně založený a umělecky, zvlášť
hudebně nadaný hošík nacházel tu mnoho ná
božensko—uměleckého uspokojení. Snad že an
dělé nahlédali do snů, které obklopovaly jeho ku
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čeravou hlavu; někdy také, přemožen nadmírou
dojmů a délkou obřadů, usnul. Ale vždycky
znovu ho kostel vábil.

Zvláštní rys tichosti a klidu zdobil tohoto
chlapce, rys, který ani po létech účast na poli
tickém životě v údobí, které lze označiti jako
vřavu, s něho nesmazala. Naopak, odlišila jej
velmi šťastně od těch, kdo nedovedli politiku
rozlišit od demagogie. Bylo v tom kus randov
ské vnitřní noblesy, která vedla jeho tety k ži
votu tichému a uzavřenému, ačkoliv jim jejich
vzdělání, ušlechtilost a rodové renomé otvíralo
všechny dveře. ak 1 pozdější vzpomínky do
spělého Svobody nevracely se tolik k bujarým
chlapeckým kouskům a žertům, ačkoliv mu ne
chybělo družnosti a veselosti; ale rád vzpomínal
na zbožnou svoji matku a na to, jak s tetičkami
se denně modlíval růženec, chodě kolem stolu.
Ta láska k modlitbě posvátného růžence zůstala
mu také pro život.

Nic tak nečiní domov domovem, jako spo
lečná modlitba. Spojuje živé členy rodiny mezi
sebou, přítomné se vzdálenými, živé s mrtvými
do nejzazších pokolení. Naši se vždy modlívali
„za ten celý rod". Z takové modlitby těží zvlá
ště duše v očistci — a ty dovedou být vděčny.
Svolávají požehnání na rodinu, jež z nich vyšla
a k nim se hlásí jediným účinným a proto mi
lým způsobem, prosí Boha, aby členy této ro
diny uchránil chyb, za něž ony trpí, nebo trpěly
v očistci. Kéž bychom mohli zahlédnout du.
chovním zrakem, jaký podíl má společná mod
litba rodiny za mrtvé členy rodu na mravním
vzestupu rodu, mnohdy až ke květům svatosti!
Zločinnost stoupá v národě, který se přestal mod
it za své mrtvé, což je největší neúcta k rodové
tradici. Ubytek lásky k vlasti, proradnost a pro
dejnost nastupují tam, kde zanikla společná ro
dinná modlitba. Neboť: „Kde se modlí dva nebo
tři ve jménu mém, tamť jsem Já uprostřed nich."
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A kde je Bůh, tam je pravý domov, šťastný,
milovaný, jediný, neprodejný.

Karel Svoboda uváděje po létech svoji snou
benku do Domažlic, šeptal jís pohnutím: „Viš,
tady — tady je to doma.

Dojmy z dětství jsou trvalé. Svoboda míval
rád koně pro vzpomínku na tatínka, se kterým
se na ně dívával. Rád vzpomínal na lidi kolem
hřebčince, kteří k němu bývali vlídní. Až do
smrti pak bylo jeho snahou, všem, s kým jej
život kdy nějak sblížil, učinit nějakou radost,
„odměnit sel" Nezapomněl ani jako muž na
vozku, který mu jako chlapci půjčoval bič.
Lidé ho mívali rádi, byl milý hošík zjevem 1
způsoby. Ochotně a rád chodíval mamince na
kupovat. Protože si v tom věku trochu „šlapal
na jazyk“, což někdy vyznělo roztomile, dával
si uzenář na rohu jejich ulice „vždy opakovat
jeho uctivé: „Prosím tvi buvty.“

Když se Svobodovi přestěhovali do Prahy,
kde bydlili v blízkosti Emauz, byl Karel Svo
boda malým školákem. Krása liturgických zpě
vů 1 obřadů benediktinských ho okouzlovala.
Zamiloval si Emauzy a jak už jeho charakter
nesl s sebou, zůstával svým krásným láskám,
1 té benediktinské, věren až do smrti.

Časně také počal knězi ministrovat při mši
svaté. Jeho nejmilejší hrou doma bylo „na ve
lebného pána". Měl svůj miniaturní oltářík se
všemi náležitostmi, u kterého rád „sloužil“.
Milou tu hračku zachoval ještě svým dětem.

Když pak jako student gymnasia v Žitné u
ici ministroval Na skalce svému milému kate
chetovi Msgru Celestinu Pastorovi a vzácnému,
originálnímu Msgru Janu Jaenigovi, admini
strátoru tamtéž, sledovali vzácní kněží s radostí
pěkného studenta, jak vážně, pozorně a soustře
děně ministruje. Je to zajisté pohled pro anděly,
když před obětováním kněz, přisluhován mini
stranty, držícími konévky a lavabo, modlí se
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vroucně: „Umyji mezi nevinnými ruce své a 0
bejdu oltář Ivůj, Hospodine.“

Msgre Jaenig byl přísný liturgista a vyžado
val ministranci do všech podrobností přesnou,
produševnělou, neřemeslnou. Ministrant Svobo
da jej plně uspokojoval. Proto ho s sebou brá
val 1 do kostelíka v Liboci, který miloval, svým
nákladem opravil a rád v něm sloužil mši sva
tou. Svoboda získal pod vedením Jaenigovým
porozumění a hlubší zájem pro liturgu, byl jí
pro celý život okouzlen. — Míšek se třiceti
stříbrnými, zvláštní odměnou ministrantů, kte
rou dostávali od Msgra Jaeniga na Zelený čtvr
tek, uschoval si na památku.

Ještě ve svých padesáti letech jako náměstek
primátora ochotně ministroval knězi v kapli ve
Smokovci, když kněz marně čekal na ministran
ta. S jakými city to asi činil ten, který mohl říci
při modlitbě stupňové v duchu a vpravdě: „Ve
jdu k oltáři Božímu, k Bohu, jenž mne obvese
luje od mladosti mé.“"

Chlapec Svoboda snil o kněžství. Nestal se
později knězem. Mladému muži bránila přílišná
svědomitost a úzkostlivost, ale to byl důvod
pro něho sama. Hlubším důvodem zajisté byl
plán Prozřetelnosti, která, ponechavši Svobodovi
kněžskou duši, jejíž podstatným znakem je vůle
k oběti a touha apoštolátu, volala jej tam, kde
ho bylo třeba a kde splnil svou oběť i vykonal
svůj apoštolát. Obětní modlitba mešní "platila
plně o něm, jako platí o knězi:

Hospodine, miloval jsem krásu domu Tvého
a místo přebývání slávy Tvé.
Nezatrať duše mé, ó Bože, s bezbožnými,
ani života mého s muži krve,
v jejichž rukou jsou nepravosti
a jejichž pravice je naplněna dary.
Já kráčel jsem ve své nevinnosti,
Spas mne a smiluj se nade mnou.
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Moje noha stála na cestě přímé,
blahořečiti budu Tobě ve shromáždění.
Sláva Bohu.

II.
NA STUDIÍCH.

Na gymnasiu v Žitné ulici navázal Karel Svo
boda dobré styky se spolužáky. Neušlo jim, že
je to kamarád spolehlivý, který dle výroku jed
noho z nich „vynikal nad jiné upřímnosti, do
brotou srdce a čistotou charakteru“. Jako na
daný a velice pilný žák býval od profesorů po
věřován funkcemi. Z osobní zdvořilosti byl také
„vrátným", což mu vyneslo přezdívku Cerbe
rus. Přijímal to dobromyslně, sám si do student
ského zápisníčku nakreslil, jak si ho jeho spolu
žáci dobírají pro jeho klid.

Dlouho po maturitě a v dalších letech se k ně
mu hlásili, dlouho si vzájemně dopisovali; neza
pomněli na sebe nikdy. Karlu Svobodovi byla
každá věrolomnost cizí. Pohlížel na své styky
správně jako na obcování duší v Církvi. S ně
kterým pojila jej společná snaha, u těch ostat
ních vykonával křesťanský apoštolát. Svoje ná
boženské přesvědčení nikomu nevnucoval, ale
také ho nikdy nezapřel mezi kolegy, a když
bylo třeba, veřejně a nesmlouvavě je projevil.

"Jako student práv těžce nesl nájezdy tisku
na dobrou pověst spolku Arnošta z Pardubic.
Důrazně žádal, aby lživé zprávy byly demento
vány. Když se tak nestalo, nezúčastnil se dále
akademického spolkového života. Mladý, tichý
muž nestrpěl v kolektivu nesprávností, za něž
by se cítil spoluzodpověden. Jeho smysl pro čest
nost, poctivost a spravedlnost velel mu nejed
nou, aby se ozval tam, kde by ho přirozená
skromnost zakřikovala. Tak jednou také upo
zornil na jakousi nepřístojnost ve Spolku čes
kých právníků a přijal energicky předsednictví,
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které mu bylo ironicky nabídnuto, „aby si tedy
pořádek zjednal sám“. Nejen, že se mu to po
vedlo, ale zjednal spolku vnitřně dobrou kázeň
a zevně dobrou pověst. Tento předseda Spolku
českých právníků dokázal, že plesy a zábavy
spolkové nikdy se nekonaly v době Církví za
povězené.

Doba vysokoškolských studií Svobodových
byla dobou úporných zápasů o duši studentovu.
Bezvěrecké filosofie, přednášené vysokoškol
skými profesory, zviklávaly základy křesťan
ského světového názoru, získaného rodinnou a
školní výchovou v myslích mladíků. Svoboda
projevil neobyčejnou samostatnost a kritičnost,
nedal se strhnout pochybnými směry, ani když
byly propagovány hlučně slavenými jmény.
Soudil z účinků na pravost doktriny a s bolestí
viděl uvolňování mravů mezi vysokoškoláky
jako následek toho, že byl opuštěn tradiční, o
svědčený názor křesťanský. A tady už mu jeho
smysl pro apoštolát velel, aby jak neohroženou
debatou, tak ještě více osobním příkladem za
sahoval a zachraňoval, co se dalo. Svoboda, kte
rému byla souzena značně významná kariera,
nebyl karierníkem. Proto jeho charakter ne
trpěl hdskými ohledy a výpočty, proto mohl jít
nesmlouvavě za svým přesvědčením, ba uměl
plouti hrdinně 1 proti proudu. Měl v řádu při
rozeném dvě nemalé záruky úspěchu, kterými
si vlastní silou dobyl půdu pod nohama: ne
obyčejnou pracovitost a houževnatou vytrvalost.
Měl však také nadpřirozenou záruku ve slibu
Páně: „Blahoslavení tiší, neboť oni zemi vlád
nouti budou.

V době hlučných, ba ryčných frází pokroko
vých, které ohlušily tak mnohého křesťansky
vychovaného synka k zármutku jeho rodičů a
ke škodě národa, tichý a ve svém úsilí v praž
ském prostředí dosti osamělý Svoboda počal o
vládati duši nejednoho studenta, kteří pozdější
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založení „Ligy akademické" pro katolické stu
denty uvítali s radostí. S věřícímistudenty,s je
jich organisací 1 s jednotlivci zůstal Svoboda ve
styku velmi vroucím až do smrti.

II.
VOLBA POVOLANÍ

U Svobody tak svérázného, vnitřně neod
vislého, nepřekvapuje, že volil u nás tehdy ne
vyšlapanou cestičku povolání, totiž národoho
spodářství. Idea snad byla rodová, randovská,
ale prakticky znamenala předbojnictví.

Spíše by povrchního pozorovatele mohla mý
lit ta odlehlost zájmu existenčního od celého
Svobodova založení. Mladík - idealista, ryzího
zrna, s hlubokým sociálním smyslem, s duší tak
něžnou, že nikdy nemohla jít netečně kolem u
trpení a bídy bližních, vrhá se na problém pe
něžní. Není to ani z hrabivosti a lakotnosti, ani
z požitkářství. Svoboda tu bude usilovat o čá
stečné křesťanské řešení problému, kterým je
kapitál. A činil to poctivě. Vzhledem k sobě u
Činil si zásadou: Získám-li kapitál, smím se z to
ho těšit jen proto, že jím mohu prokázat mnoho
dobrého těm, jimž se ho nedostává.

Vzhledem k ostatním usiloval na poli pojišťov
nictví prohloubiti v občanstvu smysl pro po
vinnost, aby čelilo pauperismu šetrností, k níž
nutí předvídavá starost o všechny možné pří
pady, kterými jednotlivec a zvláště rodina mohou
býti vyšinuti z finanční rovnováhy, což mívá za
následek 1 rozvrat morální. Celé jeho obsáhlé
odborné dílo, množství článků v odborných,
vědeckých časopisech a několik samostatných
knih, je věnováno tomu úsilí, jak zesíliti smysl
zodpovědnosti za svěřený nám majetek, ať už
získaný prací předků, nebo vlastním přičiněním.
Pojišťovnictví chápal jako občasnou dobrovol
nou chudobu, kterou si křesťan ukládá občas
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za tím účelem, aby neupadl do takové bídy, ve
které by zapomněl na Boha, až by si zoufal,
nebo která by mu bránila sloužiti Bohu bez pří
lišného neklidu a vyčerpávajících starostí. Svo
boda věděl dobře, že národ přílišnou nouzí zbí
dačelý nemůže ani mravně být tak odolný jako
lid, který si je vědom, že jeho chléb v stáří jest
zabezpečen a že ani úraz a tím neschopnost prá
ce, ani nepřízeň živlů, ohně, vody, blesku a
j. nemůže mu nenadále vtisknout žebráckou hůl
do ruky.

Doktor Svoboda dočkal se jako vědecký pra
covník na poli pojišťovnictví toho velikého
mravního zadostiučinění, že se mnohá odvětví
pojišťovnictví stala odvětvím státní sociální pé
če u nás po převratu. Na všech těch pracích měl
Dr. Svoboda vždy velikou účast.

I jemu samému osobně dala jeho věda, v níž
prakticky šel opět příkladem vstříc, za pravdu,
neboť bez jeho mužné péče nebývala by po jeho
předčasné smrti jeho rodina, kde bylo pět ne
zaopatřených dětí, tak zabezpečena, kdyby byla
závisela na blahovůli bývalých „přátel", jako
když přijímala 1 po jeho smrti plody jeho prozí
ravé, otcovské starostlivosti.

Když tedy Svoboda v nejkratší možné lhůtě
nabyl právnického diplomu, po některých po
kusných nábězích — jako suplující učitel ob
chodního práva a živnostenského řádu na Čes
koslovenské obchodní akademii v r. 1903-5 a ja
ko koncipient známé advokátní kanceláře dra F.
Tondra r. 1905 — vstoupil do služeb Assicu
razioni Generali. Odtud v srpnu r. 1906 pře
chází do Pražské městské pojišťovny, kde se
postupně stává místotajemníkem, tajemníkem,
místoředitelem a r. 1916 konečně ředitelem Praž
ské městské pojišťovny životní a důchodové.
Obě tyto pojišťovny brzy splynuly a dr. Svobo
da nastupuje v popřevratovém Ústředním soci
álním úřadě hlavního města Prahy.
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Konečně r. 1928 stává se řádným profesorem
pojišťovacího práva a pojistné techniky na Čes
ké technice.

IV.
DO STAVU MANŽELSKÉHO.

Svoboda už jako osmnáctiletý student ztratil
svou milovanou matku, jež zemřela náhle srdeč
ní mrtvicí. Zůstali tu ještě nezaopatřený mladší
bratr Karlův — jeden mu dávno zemřel dvou
letý — a čtyřletá sestřička. Na mladém studentu
spočívala z veliké části starost o sourozence.
Zvláště malou sestru něžně miloval a hleděl jí,
pokud mohl, nahraditi lásku mateřskou.

Když byli jednou o prázdninách na výletě,
ztratil ji s očí. Šel za ní a vidí, jak se malá Ma
řenka blíží k hadímu hnízdu. Karel zpozoroval
nebezpečí a nedbaje svého, skočil před dítě, vlo
žil si je na ramena, aby je pojistil před možným
napadením a utíkal odtud. — O jeho zvláštní
něžnosti svědčí, že za svůj první výdělek koupil
sestře náramek.

Žili v skromných poměrech a často později
vzpomínal, jak všichni tři sourozenci pracovali
své úkoly společně u jednoho stolu, který ne
dostatečně ozařovala petrolejová lampa.

Ještě tak mlád představoval už skoro hlavu
rodiny se všemi jejími starostmi a úkoly. Tak
nabyl velmi vážného názoru o životě rodinném,
o jeho nenahraditelné kráse pod duchovní vlá
dou zbožné ženy, jako byla jeho matka, o veliké
zodpovědnosti za výchovu dětí. Snad to byla
jeho zvěčnělá matka, jež mu přímluvami u Boha
pomohla najíti manželku.

Doktor Karel Svoboda jako dvacetidevítiletý
tajemník městské pojišťovny poznal svou bu
doucí ženu v kostele u Křižovníků, kam tato
dcera profesora Duchka, bývalého zemského
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poslance, s otcem a sestrami chodívala na slav
nou mši svatou.

S vnitřními rozpaky bude se každý životopl
sec Svobodův obírati kapitolou sňatku a rodin
ného jeho života, protože se tu shledává s oka
žiky tak křehké a delikátní krásy, že se mu zdá,
jako by porušoval svou zmínkou jejich milou
A posvátnou důvěrnost, na jejíž zachování má
rodina právo. Ale rodina dra Svobody vyrůsta
la v příkazu kázně, že její otec nepatří jen jí a
jsem přesvědčena, že v duchu této kázně roz
dělí se s veřejností 1 o vzpomínky, které by si
jinak chránila jako rodinný majetek a poklad a
učiní to tím ochotněji, že „je třeba žíti tak, aby
chom dali příklad", což bylo zásadou jejího ne
zapomenutelného otce.

Seznamování se snoubenců bylo navzájem
více než uspokojivé. Doktor Svoboda poznal ve
slečně Haně Duchkové dívku svých snů: zbož
nou a hodnou, jako byla jeho maminka, jak se
za to modlíval v kostele u Pražského Jezulátka,
a také velmi a všestranně vzdělanou. Svoboda,
ctitel rodové tradice, dostal tchána, který byl
upřímným katolíkem a jako poslanec zastáncem
katolické věci. Biskupové psávali mu děkovné
dopisy za to, že na sněmu Českém neohroženě
hájíval katolické stanovisko. Rodina profesora
Duchka pak přinášela vstříc velikou důvěru
mladému muži, který celou svou bytostí do ní
tak harmonicky zapadl. I profesor Duchek kdy
si měl se státi knězem, 1 on zůstal věren touze
apoštolátu. Sám neměl syna, proto tím více při
Inul k zeti stejného ražení. Jsou sňatky už pře
dem uzavřené v nebi.

Jako snoubenci nechodili mladí ti lidé do zá
bav, ale cele proniknuti vážností budoucího ú
kolu, navštěvovali chrámy Páně, aby si tu vy
prosili milostí stavu manželského. Na Štědrý
den o Vánocích, kdy slavili svoje zasnoubení,
byli společně v drahých Emauzích. Neopomi
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nuli tuto pouť opakovat o Štědrý den ani jeden
krát až do svého rozloučení. Přicházeli poděko
vat, že v hojné míře obdrželi, zač prosil před
zasnoubením.

Jejich vzájemné první pozornosti, dárky do
sud jako rodinné drahé památky uchovávané,
mívaly námět náboženský. Nevěsta dostala
„Madonku", jindy obraz s podtitulem „A oni
následovali jej...' a s přípisem dra Svobody:
„Abychom byli 1 my takovými věrnými a od
danými následovníky Páně.'“ Krásný růženec,
věrný, každodenní průvodce ženichův až do
jeho smrti, a obraz sv. Rodiny — to byly dárky
od nevěsty. Vroucí náboženská opravdovost
jako základ přísného názoru na manželství pod
nítila nevěstu, aby vykonala duchovní cvičení
jako přípravu na sňatek. Uzavřená duchovní
cvičení či exercicie nebyla tehdy ještě tak vžita
jako dnes a konala se pro ženy v klášteře Sacré
Coeur na Smíchově, kde bývala slečna Hana
chovankou. Ženich vázán svým úřadem spojil se
v této přípravě aspoň duchovně se svou snou
benkou.

Dvě srdce pokorně připravená na přijetí „svá
tosti veliké v Kristu a Církvi" byla konečně
spojena posvátným obřadem svatebním dne 12.
června r. 1909 v basilice sv. Václava na Smícho
vě. Sňatku požehnal emauzský benediktin, kněz
ctihodného života, P. Jan Zima. Svědky byli
dva kněží, pozdější vysocí hodnostáři církevní,
prof. Dr. Frant. Kordač, který se za republiky
stal arcibiskupem pražským a Msgre Frant. Va
něček, po létech prelát a probošt Vyšehradské
kapituly. Dr. Kordač poznal dra Svobodu u pro
fesora Duchka a rád se s ním stýkal. Měl na
něho veliký vliv. Jako hodnostář církevní něko
likrát si jej pozval na poradu.

Nová česká katolická rodimka ubytovala se
poblíž Emauz, v ulici Pod Slovany. Mladý muž
podpírán porozuměním inteligentní manželky se
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zápalem umocněným ve štěstí rodinném, učinil
mohutný a široký rozběh k práci vědecké. Ne
mohl zůstat nepovšimnut. S narozením prvního
synka dostalo se mu docentury na České tech
nice.

Zivot dospělého muže počínal slibně. Ale zá
roveň ten život — oráč počal zabírati hluboce
a bolestně brázdu na líše, od které očekával bo
hatou úrodu. Smrt Svobodovy mladé švekruše
a brzy potom tchánova, zranily oba mladé man
žele, kterým radost 1 bolest druhova byla ra
dostí 1 bolem vlastním.

Měli již dva malé synky, když dleli návště
vou u těžce nemocného profesora Duchka. „Co
Ti píše Tvůj syn z Říma?" zeptal se pojednou
nemocný dra Svobody. Manželé vyměnili udi
vený pohled: „Náš hoch?" ,„Ano, ten, co stu
duje v Římě!" Vypadalo to jako blouznění. Ale
třetí syn, který se manželům Svobodovým za
půldruhého roku potom narodil, studoval po
zději v Římě a byl tam vysvěcen na kněze. Pán
Bůh dal dědouškovi tedy již před smrtí zaku
siti radost z kněžského povolání v rodu, v němž
se teprve naplnil jeho dávný sen o kněžství. A
nejen dědův, ale i otcův sen — ale ten okusil jen
počátků této své největší radosti života. Svěcení
a první mše svaté synovy se nedočkal.

Šťastný kněz, v němž ostýchavý náběh před
ků ke kněžství vyvrcholil v jásavém a důvěry
plném: Guantum protes, tantum aude...

Zbožný profesor Duchek ostatně jasnozřivě
předpověděl i narození jedné své vnučky, jakož
1 den a hodinu své smrti. Duchovní zrak věr
ného služebníka Božího směl zahlédnouti něco
z plánů Pána, jemuž není nic tajno z věcí pří
tomných 1 budoucích.

16



V.
RODINNÁAÁIDYLA

ZA SVĚTOVÉ VALKY.
Jako místoředitel Pražské městské pojišťovny

musil doktor Svoboda zůstati za války na svém
zodpovědném místě. Nebojoval na frontě, ale za
to pomáhal svému okolí, příbuzným a známým,
studentům 1 jiným. Bývalo jich denně a trvale
až 13 u jeho stolu. Pomáhal bez ohledu na to,
že rodinný majetek se tenčí. V dané době pova
žoval to za příkaz svědomí. U Svobodů našly
útulek osamělé příbuzné, jako na př. stará teta,
která v rodině profesora Duchka bývala stráž
ným andělem malé Hany a teď stejnou láskou
Inula k jejím dětem. O dru Svobodovi ří
kávala: „To je tak dobrý člověk, že jsem v ži
votě lepšího nepoznala." Žila tu 1 babička pí
Svobodové, aby ji samota v době válečné tak
netížila. Srdečnost rodiny Svobodovy ji tak při
poutala, že se od ní neodloučila až do smrti, ač
měla vlastního syna. Na úmrtním loži svolávala
požehnání na manžele Svobodovy a jejich rodi

n za svá poslední klidná léta, jež u nich prožila.
Místo člena rodiny zaujímá u Svobodů dosud

první služebná, kterou přijali a jež v roce 19539
oslavila 30 let věrné a oddané služby v rodině.
Když se v době předválečné rozstonala, dostala
roční placenou dovolenou a byla léčena v ne
mocnici „na třídě“ na účet rodiny Svobodovy.

To byl způsob Svobodova vyznavačství: více
skutkem než slovy. Kolikrát v životě řekl své
rodině: „Musíme žíti tak, abychom dávali do
brý příklad." Proto se lidé k nim táhli a drželi
při nich, že opravdovost Svobodových posky
tovala jim jistou oporu, a to je morální pouto
velmi pevné. Zalidněnému domu Svobodových
s teho četnými stolovníky říkali známí žertem
„Hotel Svoboda".
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Dru Svobodovi nevadil hlučný dům v jeho
odborné práci. Čím hlučnější byl dům, žijící
z jeho velikomyslnosti a dobroty, tím větší bylo
ticho v jeho svědomí, které nemohlovidět bídu
a utrpení bližních. Tím větší poklid vnitřní
k práci a pobídka k ní. Statečně snášel všechny
obtíže, které mu pohnutá doba ukládala jak vú
řadě, kde pojišťovny prodělávaly kritické doby,
tak v rodině, když na sebe vzala dobrovolně
péči o jiné. Nejednou oba manželé Svobodovi
s baťochy na zádech snášeli aprovisaci pro svoji
„širší rodinu". Bydleli tehdy na Malé Straně,
prázdniny prožívali v Dobřichovicích.

Čím těžší atmosféra byla ve světě, tím teplejší
a líbeznější se jevila ve Svobodově rodině. Pře
krásný poměr k Bohu a k bližním dával tu za
všech okolností jasnou a klidnou pohodu. U
mění ozlacovalo temné výhledy do budoucna a
čarem svým zastíralo válečné znepokojivé fan
tomy. Doktor Svoboda za večerů chápal se hou
slí, jak to činíval po prvních pět let manželství;
paní domu usedala k pianu, aby ho doprová
zela. A byly to produkce dobré umělecké úrov
ně, které tu tři synkové Svobodovi, směstnáni
na nízké stoličce u piana, sledovali s rozhoře
lýma očima, dokud tatínkovo neodvolatelné slo
vo neposlalo je spát.

Nejen prchavé kouzlo umění hudebního mělo
své ctitele v rodině Svobodových, ale i výtvarná
umění, zvláště malířství, nacházelo tu jemné po
rozumění. Od pláten mistrů, rodinného to dě
dictví, přes portréty předků, přes originály ma
lířů s rodinou spřízněných — mezi nimi 1 He
licha — až k lidově uměleckým výrobkům chod

ským, všechno tu našlo ocenění a pietní umístěJak rád vídal doktor Svoboda svou Hančí
Vv chodském kroji! Se zvláštní úctou sbírány ry
tiny a obrazy s náměty náboženskými, v nich
na prvním místě obrazy českých svatých patro
nů. Tak mohla rodina Svobodova později pod
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statně přispět k dokumentaci kultu Svatojan
ského při výstavě Svatojanské roku 1928.

Domácnost Svobodova má na první pohled
pro každého významnou pečeť: Bůh a národ.
Pro rodinu má tu každý předmět tradici buď
rodovou, anebo aspoň rodinnou, jak v ní pokra
čuje od svého založení. S láskou jsou tu uklá
dány vzpomínkové předměty svatební, křestní a
jiné, památky na první svaté přijímání dětí, na
primici syna kněze atd.

Pro návštěvníka má tato domácnost půvab
vzorného českého domova, jak má být a jak je
ve své tradiční kráse málokde zachován. Pro ci
zince pak má nesporně „| aroma du pays“, vůni
země, to, co cizinec potřebuje vnímat, aby po
chopil ducha národa, ne v museální, ale živoucí
formě.

Jenom živá víra a vroucí češství manželů Svo
bodových mohly vytvořit toto teplé prostředí,
které je ke cti české bytové kultuře.

VI.
KNĚŽSKAÁPŘÁTELSTVÍ.

Hudební zájem sblížil koncem války dra Svo
bodu s církevním skladatelem hudebním, dobři
chovickým farářem P. Emilianem Pauknerem
z řádu křižovnického. Ale brzy přibyly k tomu
1 zájmy jiné.

Byl to vždy upřímně uctivý a srdečně teplý
vztah Svobodův ke knězi, který mu přiblížil tak
mnohé kněžské srdce. Byl vnitřně spřízněn s tě
mi, kdo hlásali Boha, kdo bojovali a trpěli za
Církev, jíž byl hrdě a nekonečně oddán. Ve vý
čtu jeho přátel důvěrných a velmi ceněných mají
kněží význačné místo.

Vedle těch, kteří tu už byli jmenováni, byl to
zvláště Msgre Říhánek, rektor semináře a po
zději ředitel Vincentina, kterého dr. Svoboda
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1 se svými synky navštěvoval a jehož rad si ve
lice vážil. Láska k charitě vedla oba muže při
společné práci v kuratoriu Vincentina. Také pan
kanovník dr. Otakar Švec, bývalý katecheta
jeho tří synků, zaujímal význačný stupeň přátel
ství v srdci dra Svobody. Se svým bývalým spo
lužákem, václavickým panem farářem, arcib.
not. Frant. Matouškem, rád se po létech shledal
a tento kněz napsal, že děkuje Bohu za toto přá
telství a vzpomínka na dra Svobodu že zůstane
v jeho srdci vryta. Měl na něho krásnou vzpo
mínku, jak jednou v den nejsv. Trojice, přivezli
mu s paní Svobodovou dar pro václavický kos
tel, obraz blah. Anežky s prosbou, aby její úctu
šířil, o ní často kázal a pobožnost k ní s věří
cími konal.

Je veliká řada kněží, se kterými se stýkal v ži
votě politickém, jako na př. s Msgrem Tylín
kem, pozdějším svým nástupcem v úřadě ná
městka primátorova.

Jemu byl každý kněz „alter Christus" a jako
51považoval za čest u oltáře mu ministrovat, tak
mu bylo radostí s ním spolupracovat. Knězi vzdal
ochotně veškeru úctu, jež mu náleží jako zá
stupci Kristovu a učinil to 1 tehdy, kdy byl jeho
akt velikým, veřejným vyznáním víry. Tak jed
nou jako náměstek primátorův políbil prsten
papežskému nunciovi při jeho oficielní návštěvě
na radnici a když mu kterýsi městský notábl
řekl: „Nevěděl jsem, že vy katolíci si líbáte ru
ce“, odpověděl klidně: „V osobě nunciově vzdal
jsem čest sv. Otci.“

Tato uctivá láska byla opětována. Episkopát
poznal v něm oddaného zastánce katolické věci
a pracovníka pro dobro Církve. Přímo s kněž
ským, apologetickým zanícením vyvracel bludy
čs. církve. Plamenně bráníval v zastupitel
stvu hlavního města Prahy katolické chrá
my a také mnohý uhájil před zálusky schi
smatiků. Bránil církevní majetek, přimlouval
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se za stavbu kostelů v předměstích, za opra
vy chrámů, jako za věc samozřejmou. Měl
značný podíl na vybudování chrámu Nejsvětěj
šího Srdce na Vinohradech. Dovedl se houžev
natě přičiňovat o uskutečnění takových plánů
a nepovolil, až svým rozhodným a klidným způ
sobem věc prosadil.

Když po převratu ve schůzi vysokoškolských
profesorů dán byl návrh, aby theologická fa
kulta byla z vysokého učení vyloučena a oddě
lena, povznesl rázně varovný hlas proti návrhu,
získal mnoho souhlasu a docílil tak, že návrh
byl vzat z programu. Io je skutek, který mu
nikdy nesmí být zapomenut.

Také nebylo snad v Čechách vysokého hod
nostáře církevního, ani jen dočasně v době Svo
bodově tady působivšího, aby neocenil křesťan
ské kvality dra Svobody. Papežští nunciové Mi
cara, Arrata, Marmaggi prokazovali čest své
návštěvy rodině Svobodově. Nuncius Ciriacci,
Msgre Panico často ho k sobě zvali. Za své
zásluhy o církev obdržel Svobodajiž r. 1928 řád
„Pro Ecclesia et Pontifice". Ze všech řádů a vy
znamenání, kterých se mu kdy dostalo, těšil jej
tento nejvíce.

Bylo také málo kněží v nižším kleru českém,
kteří by jeho činnost neznali a buď přímo, nebo
nepřímo vděčně nepocitili.

Ale jeden z nich měl v jeho životě míti pro
zřetelnostní úlohu.

VII.
VELIKÉ ROZHODNUTÍ

„Nic si neslevím a nic si neodpustím.“
P. Garrigou — Lagrange mluvil roku 1932 na

Akademickém týdnu v Břevnově o trojím obrá
cení, připomenuv slova Spasitelova Petrovi —
přece už obrácenému, když vše opustil a šel za
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Pánem: „A ty jednou obrátě se potvrzuj bratří
svých.“ A to byla Petrova cesta evangelisační
práce a mučednictví.

Éra velikého vnitřního „obrácení" od dětství
věrného Svobody uzrávala v něm za války.

Když viděl všechny běsy, které válka vyvo
lala ve světě a rozpoutala 1 v jeho milované
vlasti, když viděl náboženský a z toho plynoucí
mravní úpadek rodin, když pozoroval, Jak
ctnost, poctivost a spravedlnost mizí z veřejné
ho života, zrál v něm velkodušný, ryzí, skalo
pevný úmysl, který vyjádřil v rozmluvě se svým
švagrem Aloisem Dykem r. 1915: „Čím více
vidím, jak intensita náboženského života v ro
dinách klesá, tím více jsem odhodlán žíti přes
něji a poctivěji dle katolické věrouky. Nic si
neslevím, nic st neodpustím!..

„Myslím, že zřídka bylo dobré předsevzetí
tak plně, věrně a do konce splněno", pozname
nává k tomu A. Dyk.

Svoboda neprodělal ve vojenském šatě ana
basi, neprošel tak světová bojiště, neměřil se po
boku druhů s vnějším nepřítelem, ale v té době
bojoval poctivý a hrdinský boj sám v sobě,
s nepřítelem, kterého nosíme každý ve vlastním
nitru, s vůlí ke zlému nakloněnou. Tady nevy
nechal jednoho bojiště: Nic si neodpustím, nic
si neslevím. V tomto boji nebyl zbabělcem. Ii,
kdo ho sledovali z blízka, pozorovali, že roste
a sílí duševně pro velikou práci a velikou bitvu.
Rostl na generála, ne vnucenou kázní vojenskou,
ale dobrovolnou a radostnou sebekázní křesťana.

Za takové jeho disposice blížil se konec svě
tové války. Iisíce nadějí a úzkostí celého náro
da prožíval dr. Svoboda hluboce ve svém srdci.
Mnohokrát je sdílel s P. Pauknerem v Dobři
chovicích. Srdce dvou umělců, vlastenců a křes
ťanů si rozuměla.

Nastal 18. říjen 1918. Nikdo nevydržel pod
střechou. I dr. Svoboda s rodinou stál na Vác
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lavském náměstí a dal se unášet jednomyslnou
radostí davu. Nesmírnou radostí z národního
osvobození. Radosti legitimní, plynoucí z kato
lické mentality, v níž svoboda jednotlivce 1 ná
roda je respektována samotným Bohem do té
míry, že ponechal člověku 1 možnost přestoupiti
zákon Stvořitelův.

Zahráli národní hymnu. Lidé jásali nepopsa
telným nadšením. A teď: Zazněl Svatováclavský
chorál. Dr. Svoboda s obnaženou hlavou oddává
se vznešeným citům, nejušlechtilejším z těch,
jimiž hárá lidské srdce. V tom — úžas a hrůza:
Posměšné hvízdání a sykot provází melodii po
staletí posvátnou každému Čechu. Smutek a
úzkost, posvátný hněv a hanba za svedený lid
zabouřily srdcem Čecha Svobody. Byl raněn
do hloubi nitra.

Ale tato rána byla „hluboká a spasitelná rána
lásky Boží". Jen prohlubovala, posilovala, utvr
zovala a posvěcovala veliké životní Svobodovo
rozhodnutí, že on sám bude tím věrnější, čím
více je kolem nevěrnosti náboženské a tím
1 vlastenecké.

Pán Bůh neopomenul do základů velikého roz
hodnutí položiti Svobodovi trpkou zkoušku: P.
Paukner, se kterým se zvláště od převratu ne
smírně sblížil, v němž měl důvěrníka svých bo
lestných pozorování 1 osobních hořkých zážitků
popřevratových, přítel, jemuž svěřoval svá roz
hodnutí, s nímž plánoval obhájení věci Boží
v Čechách a obrodu mravně náboženskou v re
publice Československé, tento kněžský přítel
Svobodův po krátké nemoci zemřel. Ještě k své
mu smrtelnému lůžku volal Svobodu, aby byl
při jeho smrti.

S Bohem, družné večery na děkanství, dlouhé
rozmluvy s ušlechtilým knězem, chvilky hudby
— těšitelky...

Byl to pohřeb P. Pauknera, který rozhodl
o další dráze dra Svobody. Nad hrobem svého
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kněžského přítele proslovil Svoboda pozoruhod
nou řeč, jež zněla:

„Budiž mi dovoleno, abych jménem osadníků
promluvil jen několik málo slov na rozloučenou:
Náš nejmilejší, přelaskavý duchovní pastýři, ne
zapomenutelný duchovní otče! Tak jasně vidím
před očima obrázek, kdy před necelými dvěma
roky vystoupil jsi po prvé na kazatelnu našeho
milého kostelíčka dobřichovického a kdy po prvé
rozlehl se jeho prostorami Ivůj milý hlas, který
tak hluboko se uměl vrýti do duše všech, kteří
Ti chtěli rozuměti. Děkoval jsi tehdy osadníkům
za slavnostní přivítání a pravil jsi, že bývá zvy
kem, aby ten, kdo přichází ke svým milým, při
nesl jim dáreček. Iy přinášíš nám, co máš nej
cennějšího, své srdce celé. A věru, stačila 1 ta
příliš krátká doba, po kterou Prozřetelnost po
nechala Tě působit mezi námi, abychom se pře
svěděčilio tom, že nebyl to pouhý řečnický obrat
výborného kazatele a že neklamaly nás tehdy ty
Tvoje milé, dobré oči, jimiž skutečně bylo viděti
až na dno Ivé duše a které nám již tenkrát pra
vily, že míníš tato slova pravdivě do poslední
písmenky a věnovati nám chceš své srdce do
posledního záchvěvu. Ba dnes, kdy stojíme
u Ivého otevřenéhohrobu, vidím jasně, žebylo
to právě to I voje dobré srdce, které ani již ne
stačilo, aby pojalo všechnu onu lásku, kterou
jsi uměl Ty do něho vložit, že bylo to Tvé srdce,
jež nestačilo, nemohlo více tak rychle a inten
sivně tlouci, abys mohl dokončiti všechno to
dobré, jež chtěl jsi ještě vykonati pro vlast, cír
kev a zejména pro nás, svoji osadu, a bylo to
konečně Ivé srdce, jež nemohlo více snésti vše
chny ty kruté rány, jež zasáhly Tvoji citlivou,
něžnou duši. Navazuji na ona Ivoje slova a
vzpomínám, že stejně bývá zvykem dáti dárek
tomu drahému, s nímž se loučíme. A tu vím
o dárečku, který právě Tobě byl by tolik mi
lým a tím dražším, čím I1 byl v životě vzácněj
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ším, poněvadž tak málokdy Ii byl upřímně po
dán. Je to upřímná vděčnost, z upřímné duše
vycházející slova vřelých díků za všechno, co
jsi pro nás vykonal 1 za to, co jsi ještě pro nás
vykonati chtěl. Nemohu jich vyjádřiti lépe, než
naším krásným staročeským „Zaplať Pán Bůh!
A to je mi útěchou, že ani moje slova nemohou
býti prázdným řečnickým obratem. Ten, jenž
sídlí nad hvězdami, ten dobrý, ten nejlepší
Pastýř, k němuž ještě posledním dechem tak
krásně za nás jsi se modlil, ten nejlépe ocení
všechny ty poklady zlaté Tvojí duše, ten jediný
bude s to zaplatiti za nás náš dluh, kterého by
chom nikdy splatiti nemohli a jehož výši teprve
dnes cele poznáváme. Za několik chvil odejdeme
odtud všichni, jak opět krásně jsi nám líčíval
ve svých kázáních, kdy jsi často opakoval, že jen
až sem můžeme drahého zesnulého doprovodit.
A zůstaneš zde sám ve stínu toho kříže, jehož
jsi byl tak nadšeným hlasatelem; ale půjdeme
s tím jediným uklidňujícím vědomím, že dobro
tivý Pán jistě již vyslyšel prosbu naši, kterou
ještě jednou z celé duše opětuji: „Zaplať m Bůh
za všechnol"

Svobodova vroucí řeč opěvovala nejen kněze,
ale prozrazovala mimoděk 1 takové osobní kva
lity řečníkovy, že byl přítomnými politiky,
Msgrem Boh. Staškem a pozdějším ministrem
Dostálkem vyhlédnuta za nŘdlouho vyzván k po
litické práci v Československé straně lidové.

Vstup do arény politické, arény v plném slova
smyslu, znamenal u dra Svobody veliki přelom.Jemný a něžný — do surové mnohdy vřavy,
klidný, usměvavý — vstříc grimasám"protiná:
boženských vášní, věcný, vědecký — proti ne
kritickému, zfanatisovanému davu, muž s vyspě
lým smyslem pro rodinu, s vysokou kulturou
rodinného života — do vyčerpávajících povin
ností života veřejného, kdy byl doma jen dra
hým, vzácným hostem. To vše, co mu ukládala
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politická činnost, činilo takové násilí jeho přiro
zené letoře 1 jeho charakteru, že to znamenalo
zlom jeho celé osobnosti ve všem přirozeném,
na konec 1 zlom jeho fysické sily. Jestliže potom
nadpřirozeno vystoupilo v té bytosti ve zmocně
né kráse, bylo to pouze proto, že Svoboda šel
k této činnosti s kněžským úmyslem sebeobě
tování.

Jako by účtoval s dosavadním životem před
nástupem k cestě obětní, píše Svoboda ke konci
války svou závěť, jako muž sotva čtyřicetiletý.
Není v ní ani stopy hmotných starostí, patrně
důvěřuje v tom ohledu plně své choti a dětem.
Je to odkaz cele duchovní, který jim zanechává:
Odpor ke hříchu, lásku k Bohu a k Matce Boží,
praktický křesťanský život v milosti posvěcující
získávaný modlitbou, zvláště růžencem a přijí
máním sv. svátostí, důvěra ke knězi, vzájemná
láska a úcta k matce.

Je připraven....

VIII.
NA POLITICKÉ KOLBIŠSTĚ.

Bylo k tomu třeba více než odvahy a osobní
statečnosti vrhnouti se po převratu u nás do po
htického života; bylo třeba zápalu vyznavač
ského.

Po stržení Mariánského sloupu na Staroměst
ském náměstí, jimž byl dán signál k vandalství
a obrazoborectví, po odpadech kněží a vzniku
čs. církve, po heslech o souzení a odsou
zení Říma, vrhaných do davu s nejvyšších
míst, po vyhrůžkách, že katolíci budou v repu
blice žebrat, nastalo veliké třídění plných a hlu
chých klasů, co se týče náboženského přesvěd
čení. Revoluce v Československu neprobíhala
krvavě, jako v jiných zemích, ale zabila mnoho
duší. Statistika odpadů je jen kusým dokladem;
vnitřního odpadlictví, zvlažnění a odcizení bylo
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mnohem více. Petrů, kteří zapřeli Krista před
„děvečkou vrátnou", jíž se stala politika, bylo
na statisíce. Držela v ruce klíče, kterými otvírala
vstupna výsluní světa, do úřadů a sinekur, do
přízně a popularity, nebo Jej zavírala i před nej
povolanějšími, před muži charakteru a práce,
před těmi, kdo měli svědomí a smysl zodpověd
nosti.

V době, kdy plynulo z ústavy československé,
že nikdo nemohl státi mimo politické dění, byť
1 jen hlasovací povinností, vstoupil dr. Svoboda
do strany lidové, což mělo v popřevratové men
talitě národa přímo odiosní příchuť. Ve svědomí
Svobodově byla to jediná možnost věrnosti k ná
boženskému přesvědčení katolickému ve veřej
ném životě a k jeho mužnému, otevřenému vy
znavačství. Nebylo tehdy málo Šimonů, tajně
uctívajících Krista u nás uráženého, kterým poz
ději Pán dal sílu, aby pomohli nésti 1 veřejně
jeho kříž, ale v prvých letech nebylo mnoho
Svobodů,kteří s nesmlouvavým hrdinstvím se
rozhodli „choditi poctivě a spravedlivě před
Bohem 1 před lidmi", buď jak buď, 1 kdyby
měli za to trpět s celou rodinou. Dr. Svoboda
dal mnohým skvělý příklad. Brzy pocítil násled
ky: Byl preterován a mnohokrát trpce, ba krutě
pocítil, že mu příslušenství k politické straně li
dové vtiskuje před veřejností ražení méněcen
nosti. Nesl to hrdě a se ctí, jako málokdo. Jemu
byl skutečně název „lidovec" synonymem prakti
kujícího katolíka. Neohlížel se na jiné, jak tomu
chtějí rozumět, sám to chápal takto a nic na
světě nebylo s to odvrátit ho od dráhy nastou
pené, když byl přesvědčen, že jedná dobře „před
Bohem 1 před lidmi“.

Tato jeho ryzost, mužná poctivost, důstojné
sebevědomí a taktnost 1 k odpůrcům, houževna
tost, s jakou šel za dobrým cílem a tichost, která
dávala tušit přítomnost vyššího posvěcení k této
práci, odzbrojovala krok za krokem jeho od
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půrcea zjednávala mu jejich uznání, úctu a ko
nečně 1 souhlas.

V živé paměti současníků jsou slavné v lido
vém hnutí schůze, kde mluvil doktor Svoboda,
na př. 1. května 1921 na veliké schůzi dělníků
v pivovaře u sv. Lomáše na Malé straně s red.
Jirouškem. Jiná slavnostní veřejná schůze v Lu
cerně získala Svobodovi veřejné uznání. Jezdíval
však také ochotně na venkov, kdekoli byl o to
požádán. Ráno vídávali lidé jemného, elegantní
ho pána v kostele na mši sv., odpoledne nebo
večer v něm poznali očekávaného řečníka, který
způsobil, že srdce venkovanů tloukla s. je
ho srdcem v jednom rytmu pro Boží věc v Če
chách. Mluvíval proti bludům čs. církve,
proti kácení svatojanských a jiných soch
atd... Jak o hospodářských, tak o ideových the
matech dovedl mluvit jasně a přesvědčivě. Měl
nad přesvědčivost věcnou také onu osobní, ply
noucí z určitého dojmu posluchačstva, že řečník
celým svým já stojí za tím, co praví. Měl krásné,
skromné vystoupení, mužný, pěkný zjev, lahod
ný, zpěvný hlas měkce modulovaný, přednes na
místech, která souvisela s jeho vnitřním životem,
jemně pathetický. Pohled jeho modrého oka pod
tmavým obočím prozrazoval upřímnou, falše ne
schopnou duši. V soukromém rozhovoru, jak se
po schůzi rozvinul někde u stolu, byl Svoboda
přístupný, družný, měl jemný humor a čtve
ráctví. Dovedl zanechat vroucí, trvalou vzpo
mínku.

Často býval vysílán jako zástupce obce Praž
ské, aby řečnil na schůzích sociálních demokratů
v Lidovém domě v Hybernské ulici. Když se
jednou mluvilo na takové schůzi o tom, že by se
místo na kříže a sochy svatojanské mělo myslit
více na sociální potřeby města Prahy, obhájil ka
tolické stanovisko k tomu tak jemným a rozhod
ným způsobem, že s ním souhlasila většina. Na
odchodu v chodbě přistoupil k dru Svobodovi
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jeden z přítomných, o němžse Svoboda domní
val, že se s ním chce „za větrem" vypořádat. Ale
místo toho uslyšel: „Jsem socialista, ale věřím
jako vy a vaše řeč se mi líbila.“

Jindy na cestě ve vlaku z Prahy do Dobřicho
vic byl svědkem toho, jak se nějaký mladík po
smíval starci, který v řeči používal vět vžitých
našim věřícímlidem: ,,... když Pán Bůh dá,...
jak bude vůle Boží..." atd. Dr. Svoboda usadil
mladička tak trefně, že tento na nejbližší sta
nici hleděl zmizet. Cestující však děkovali Svo
bodovi, že pěkně řekl za ně, co živě cítili, ale
sami říci nedovedli.

Jeho práce ve straně lidové neomezila se jen
na podněty, ale byla reálná. Co navrhl, to také
provedl a nesl břemeno realisace z velké části
sám. Pomáhal též uskutečňovati podněty jiných,
jež by bez jeho vytrvalosti a úmorné práce ne
byly ani ukončeny.

Neobyčejná pracovitost a spolehlivost, jakož
1jeho noblesní, representativní vystoupení před
určovaly jej na přední místa. Jeho vnitřní ukáz
něnost, programovost, systematičnost a přehled
nemohly být neuznány jako vlastnosti vůdcov
ské. Pro úspěchy Svobodovy znamenaly však
jeho mravní kvality 1 jeho ušlechtilá forma spíše
překážku. Jemu samému to nevadilo. Byl dělní
kem a vojákem svědomitým na každém místě,
kam byl postaven, neboť byl mužem povinnosti.
Nečinil nic pro chválu lidskou, ale pro lásku
Boží. Tiché Boží polaskání ve chvíli rozmluvy
s Pánem Bohem, nebo po sv. přijímání, jemné
přikývnutí uspokojeného svědomí byly mu ne
skonale víc, než potlesk davu a vyznamenání.

Za nedlouho po vstupu dra Svobody do stra
ny lidové byl jí vyslán do Národní rady.

Jedním z jeho pomníků práce pro stranu je
budova „„Charitas"' na Karlově náměstí, z níž se
vyvinulo veliké středisko lidoveckého hnutí. Dr.
Svoboda byl předsedou a právním poradcem sta
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vebního družstva Charitas, který přes překážky
téměř nezdolatelné dovedl dílo k cíli. Co tu bylo
konferencí, co jednání soudního, finančního a
jiného rázu, které bralo Svobodovi čas denně do
pozdních hodin nočních! A jeho honorář? Visí,
jak napsal Msgre Vaněček, svědek jeho práce
a spolutrpitel, v podobě jeho portrétu v jedné
ze síní budovy. Málokterá z návštěv tuzemských
1 cizozemských, ojedinělých 1 hromadných, kte
ré kdy obdivovaly toto imposantní ústředí Čes
koslovenské strany lidové, dovede si učiniti 0
braz, jakou bezměrnoupráci investoval do toho
díla jediný, tichý, nenáročný dr. Svoboda, „ke
každému dobrému dílu vždy připravený“

Podobnou vyčerpávající práci znamenalo pro
něho členství a hned také předsednictví ve sta
vebním družstvu „Nový domov" v Břevnově,
které vystavělo 39 rodinných domků pro přísluš
níky lidové strany.

Zde také zakotvila rodina Svobodových ve
vlastní vilce, jež se od té doby pro řadu vzác
ných návštěv stala skoro historickým místem
katolickéhoživota u nás za republiky. — Všechna
jednání a porady Družstva vedl dr. Svoboda ja
ko vždy s takovou neustávající vytrvalostí, s ne
ochabující mírností, s neselhávajícím klidem 1 za
takových okolností, kdy se břitké slovo samo
dralo na jazyk, že si zjednal obdiv a úctu spolu
pracovníků. Dr. Bašta o tom vypravuje: „Byli
jsme toho dne v první schůzi, kdežto dr. Svo
boda přicházel už do páté a přece to byl on, kdo
do ní vnesl svěžest a ruch, ač měl právo, být
nejvíc unaven."

Při tom vedla jej vyšší idea, utvořit prostředí
stejně smýšlejících, v dobrém sousedství žijících
a ke společné práci na poli katolického života o
chotných přátel.

Všechny odzbrojující, líbezná tichost, která
mu sice jako přirozený dar byla dána do vínku,
ale kterou mnohý stejně obdařený někdy ztrácí,
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kdežto on si ji zachoval a vyzvedl až téměř
k hrdinnosti, byla ctností získanou ve škole Nej
světějšího Srdce Páně. Rozkvetla až k údivu
právě v době, kdy dávný ctitel Božského Srdce
po přečtení knihy P. Matteo Cravleye „Vers le
Roi d'Amour" dává rodinu zasvětiti Nejsvětěj
šímu Srdci. Činí z toho aktu nezapomenutelnou
rodinnou slavnost, požádav o ten úkon samotna
papežského nuncia Msgra Micaru. ,„Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!" Tato
slova Spasitelova zazněla v srdci Svobodově hlu
bokým, vroucím tónem. Jak si rozumněl se Spa
sitelem tichým a pokorným! Když se vracíval
z rušných schůzí, unaven vášnivými spory dru
hých, které do nekonečna se snažil umírnit svým
laskavým zásahem, dalek všeho osobního, s úctou
k člověku 1 v nejzarytějším odpůrci — a když
vešel do chrámu, složil všechnu svoji únavu,
všechnu mimovolnou trpkost a všechno zklamá
ní, jehož hořkým soustem býval denně nasyco
ván, do toho Srdce svátostného, které ho tu oče
kávalo. Někdy kratčeji, jindy déle trvalo to
vzájemné utěšování. Svoboda radostněji vykro
čil k domovu, vyrovnán s hořkostmi dne, aby je
v celé jejich síle nevnášel domů. A není možno,
aby se Srdce nejlaskavější neutěšilo navzájem
pohledem na tolik vůle k tichosti u věrného slu
žebníka.

V politice ukládány mu úkoly a práce, ke kte
rým celou svou vědeckou činností a svou úřed
nickou drahou byl zvláště způsobilý. Nestal se
poslancem. Nebyl z těch, kdo vzletnými slovy
vykládali ideologn strany, ale sám se zákonem
Božím vrytým hluboko do srdce konal drobnou,
úmornou, všední práci tak dokonale, že tu po
vstávala veliká díla. Bylo málo bengálu kolem
této práce, ale byla tu.
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IX.
V KOMUNALNÍ PRAC.

Od roku 1922 byl Svoboda úředníkem v ÚU
středním sociálním úřadě hlavního města Prahy,
kde byl jmenován vrchním magistrátním radou
a přednostou presidiálního odboru téhož úřadu.
Jako člen ústředního sboru Léčebného fondu ve
řejných zaměstnanců od počátku byl pověřen za
stoupením pana primátora jako předsedy Okres
ního sboru léčebného fondu v Praze. Byl jím po
několik let. Uvésti v život největší okresní sbor
fondu byla práce nesmírně nevděčná, ale smiřli
vému jednání Svobodovu se podařilo, že sbor
byl pohotově dříve, než počalo úřadovat samo
Ustředí. Nejen pořízení inventáře, ale 1 jiné
vnitřní počáteční obtíže zdolal dr. Svoboda svým
úsměvem a dobrým slovem, kterému těžko bylo
něco odříci. Úřednictvu byla tak známa jeho
houževnatost, že si říkávalo: Do čeho se Svobo
da zakousne, to nepustí. A vypravovalo si s hu
morem, jak dovedl „vykouřit" z místností kou
řový referát, když jich bylo třeba k jinému účelu.

Jako předseda radničního lidového klubu byl
r. 1929 zvolen druhým náměstkem primátoro
vým. Zaujatost proti lidovcům byla veliká a ná
roky komunistů na toto místo urputné. Proti
Svobodovi se rozpoutal boj, jaký dosud zažilo
málo volených funkcionářů. Dr. Svoboda viděl
při tom nekolegiální postup některých členů
ústředního zastupitelstva, kteří úporně usilovali
o to, aby lidovec Svoboda nebyl zvolen. Po
dlouhém jednání přípravné volební komise roz
hodnuto většinou jednoho hlasu, že má volbu
provésti skupina malých, sdružených stran. Už
toto rozhodnutí komise přijato s nevolí. Scény,
výkřiky, protesty. Ale výsledek byl, že dr. Svo
boda dostal nejen hlasy svých, ale i mlčelivý
souhlas protivníků. Po volbě napadl jeden ze
socialistů doktora Svobodu výtkami, že se uchá
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zel u Pražské obce o vyplácení pensijních požit
ků, ačkoliv je profesorem na technice. Svoboda
vysvětlil klidně a věcně, že po jeho jmenování
profesorem neuznal mu dosud stát za plná 22
léta služeb u magistrátu ani jediného roku do
pense. Nechce dvojí pensi, ale poněvadž st tolik
let na pensi platil, je nejen jeho právem, ale
vzhledem k rodině 1 povinností, aby si hájil je
den pensijní požitek, dokud mu nebude přiznán
druhý. Byl odměněn potleskem všech přítom
ných. Přes to podnikány znovu a znovu akce
proti volbě Svobodově. Pětkrát podán rekurs
k Nejvyššímu správnímu soudu, ale pětkrát jej
soud zamítl.

Jako by běsové rozpoutali svůj rej kolem to
hoto muže, aby mu zabránili v tom památném
roce Svatováclavského millenia vykonati jeho
poslání. A bylo věru prozřetelnostní. Uložilo mu
práce a starostí nesmírných, ale potvrdilo také,
že Boží péče a láska dovede postaviti pravého
muže včas na pravé místo. Bylo to zvláštní vy
znamenání v dějinách kultu svatováclavského,
že tento Čech ryzího zrna a ctitel českých patro
nů směl v době tak rozervané, jak ukázaly mille
niové události, na tak význačném místě prokázat
dobré, oddané služby věci svatováclavské, jako
jeden z nejoddanějších a nejspolehlivějších ko
munálních spolupracovníků ušlechtilého biskupa
dra Ant. Podlahy ctihodné paměti. [enkráte za
sloužil se dr. Svoboda o jedinečnou Svatováclav
skou výstavu ve Vladislavském sále opatřením
jednotných vitrin od města, čímž neobyčejně
získal její vzhled. Při smutně památném slav
nostním otevření dokončené katedrály zastupo
val dr. Svoboda primátora pražského jako jeho
náměstek. Byl tam tedy za město Prahu Pražan,
který v hloubi duše dovedl význam okamžiku
pietně procítit a který skutečně vzdal Bohu chvá
lu. Stejné svaté nadšení a stejný jemně bolestný
rys jako na tváři vznešeného biskupa Podlahy

JÍ



odrážely se při tom 1 na tváři primátorova ná
městka. —

Také Orelskému sjezdu prokázal dr. Svobo
da v tom roce veliké služby.

Za rok odstupuje dr. Karel Svoboda z úřadu
druhého náměstka primátorova. Co v tom roce
vykonal na svém místě, to s obdivem vypočetl
jeho kolega v Ústředním zastupitelstvu městské
rady p. J. Fikejzl. Když skládal svoji funkci do
rukou primátora, děkoval mu dr. Baxa s pohnu
tím za veškeru pilnou práci pro obec Pražskou
a za upřímnou loyalitu ke členům zastupitelstva.
Přišli mu poděkovat úředníci a zaměstnanci za
sociální soucítění, s nímž se ujímal jejich zájmů.
I ředitel politické služby přišel se s ním roz
loučit. Celý organismus hlavy království ocenil
vděčně tichou, přesnou, věrnou spolupráci jed
noho z řídících motorů, zodpovědných za neru
šený životní chod drahého města. Kolik lidí tu
šilo něco o zdroji jeho neumdlévající energie, je
ho neselhávající vlídnosti a vyrovnaného úsmě
vu?

Po složení funkce byl zvolen předsedou správ
ní rady vodárenské. A nebyl by to dr. Svoboda,
aby s novým úřadem nepřijal nějaký svízelný
problém a těžkou práci.

Tím problémem čím dál ožehavějším se stáva
lo zásobování vodou rychle se rozrůstajícího vel
koměsta a jeho celého ruchu. „Takovým problé
mem on celý žil“, vypravuje o tom jeho švagr
A. Dyk. Zaměstnával jej dnem 1nocí a nechybí
me, tvrdíme-li, že to byl hlavně sociální moment
problému, který mu ležel na srdci: opatřit velko
město zdravou, pitnou vodou. Ovšem, že otázky
technické a peněžní daly mu při tom nemalý
hlavolam. Tu svolával konference, jezdil, psal,
až uviděl obrysy díla. A pak — nastala změna
politické konstelace a on musel odejít. Je bolestno
odejít člověku, jako byl Svoboda, od díla ne
dokončeného.
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Naší veřejnosti není mnoho známo, že to byl
Svobodův návrh, aby budova u staroměstských
mlýnů na nábřeží poblíž Karlova mostu byla
věnována Smetanovu museu. S jakým radost
ným vzrušením vypravoval svému švagru, ko
likrát a s jakým úsilím musil zasáhnout do de
baty v městském zastupitelstvu, aby svůj návrh
prosadil! A byla to myšlenka šťastná, za niž mu
patří dík kulturní veřejnosti.

X.
KOLEGA A PŘEDSTAVENY.

Byl vlastně v každém úřadě, co jich měl a ko
lika prošel, vždycky spíše kolegou, ač byl všude
představeným. A to kolegou dobrým, upřím
ným, k službě pohotovým. Byl dobrým rádcem
v práci 1 v osobních záležitostech, kdež byl často

o radu tázán. jeho přehled, technická znalost aorganisační schopnost byly neocenitelné úřed
nické vlastnosti, ze kterých jako představený
štědře a ochotně udílel podřízeným. Nikdy to
nečinil formou nějak ponižující, ale přátelsky a
shovívavě. Vyznal se v psychologin úřednictva
dokonale a to nejen z dlouholeté praxe a boha
tých styků, ale tím zvláštním smyslem, blízkým
soucitu, kterým pronikal do duše druhého, i
když se zdráhala, neuměla, nebo ostýchala pro
jevit. S tímto darem jemného vnímání pojila se
u něho veliká touha pomoci bližním ze všech
sil. Bolesti úřednictva byly bolestmi jeho, znal
je, sám na sobě je pocítil a uměl se do postavení
kolegova vžít. Krásně to vyniklo v jeho odváž
ném činu, kdy jako předseda radničního klubu
lidové strany v zasedání zastupitelstva dne J
září 1928 za napjaté pozornosti celého sboru u
pozornil na nešvar, že celá řada úředníků je
v postupu přecházena, protože se tu uplatňují
politické vlivy. „Obec pražská dopouští se tím
opět velké nesprávnosti, která u přeskočených
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vzbudí bolest a vědomí nezasloužené křivdy.
Jest samozřejmo, že neprotežovaným odnímá se
chuť k další práci a oni vhánějí se přímo do bez
nadějnosti." Na konec praví: „Mohli jsme býti
dosud na úřednictvo hrdí, ale při tomto postupu
musíme mít úřednictvo rozervané, které bude
sestávati na jedné straně z několika exponentů
velikých politických stran a na druhé straně z řa
dy neuspokojených, zoufalých jednotlivců, kteří
byl: prvými kdovíkolikrát přeskočení. Naše
strana je tak slabá na pražské radnici, že těmto
křivdám zabrániti nemůže, nesouhlasí s tím však
a proti těmto křivdám protestuje!"

Deputace z řad magistrátního úřednictva dru
Svobodovi na místě vyslovila vroucí dík za jeho
mužný projev.

Nejen tak zásadově a všeobecně, ale také od
případu k případu dopomáhal dr. Svoboda ú
ředníkům k spravedlnosti. Obraceli se na něho
v takových záležitostech s odůvodněním, že
o něm vědí, jako o muži spravedlivém, 1 ne
straníci.

Stalo se v jednom úřadě, že bylo nařízeno
šetření. Aby ti hořejší nebyli dotčení a nařízení
učiněno zadost, měla být propuštěna chudá po
sluhovačka, o níž se myslelo, že nemá vlivnější
ho zastánce. K překvapení všech zastal se jí dr.
Svoboda a proti vyšetřující komisi dokázal, že
je té posluhovačky třeba. Naopak neváhal na
značit, kde je úspora na místě, kde by se toho
nikdo druhý neodvážil, třebaže s tím všichni
souhlasili.

Svoboda měl nejen vyvinutý stavovský soci
ální smysl a cit pro spravedlnost, dovedl úřed
nictvu dáti víc: kus družné srdečnosti, s níž se
stupoval se svého úředního stupínku. Jak krásně
zdůraznil ve své vzpomínce v Lidových listech
pan Antonín Šorm, sjednocoval Svoboda vše
chnojemu podřízené úřednictvo v jednu rodinu,
a jak plakal s plačícími, tak se 1 radoval s ra
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dujícími se. Tak jednou pozval všecko úřed
nictvo městské pojišťovny k sobě do Dobřicho
vic. Sám býval zván na svatby podřízených ú
ředníků, kteří v tom viděli skutečnou čest pro
sebe, neboť Svoboda byl známým hodnostářem,
který všude požíval úcty. Nikdy takové pozvání
neodřekl. A po příkladu, který dal při posvát
ných obřadech — ohledy na něho šly tak dale
ko, že se svatba, projektovaná na radnici, konala
přece jen v kostele — vnesl potom do společ
nosti u stolu tolik teplé veselosti a humoru, že
předstihl všechny. Byl velmi milý společník,
jemný a taktní. Ke svatebnímu dárku rád při
dával missál.

Bylo radostí prodlít v jeho společnosti ve chvíli
oddechu. Bohužel, bylo jich tak málo. A čím
dále více dojímal vás v jeho veselosti vlastně
charitativní úmysl — účastnil se jí jen proto, aby
ostatní potěšil. Přes všechny příčiny k trpkosti
zachoval si však povždy bodrost, s jakou přijí
mal žerty kolegů, na příklad když přišel pěšky
z Břevnova uprášen a zablácen, téměř už s úsmě
vem čekal na poznámku milého kolegy: „Tihle
z Brkounova sem vždycky nanesou bláta..."

Když odcházel z některého úřadu, neobešlo
se to bez upřímného žalu těch, kdo v něm ztrá
celi nejen dobrého představeného, ale vzácného,
spolehlivého přítele, který mnohému prospěl a
nikdy nikoho nezarmoutil.

Dr. Svoboda jako představený snažil se křes
ťansky smazávati sociální rozdíly, sbližovati stu
pínky společenského žebříku. Ve svém jednom
proslovu k akademickému studentstvu jako
k příštím intelektuálním vůdcům národa řekl:
„Nikdy nepovedete národ bičem autority, ale
soucitnou láskou k malému a ubohému." (Vzpo
míná P. Alfons Daňha CSsR.) |

Ale právě, že nenadužíval autority, měl ji, měl
víc: úctu a oddanost podřízených a srdečnou
příchylnost těch, kdo s ním stáli na stejném ú
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ředním a společenském stupni. Sjednocoval, ne
tříštil.

Byl bezpochyby pamětliv slov Mistrových,
která rozjímávalPři pašijích: „Protože tedy já,
Pán a Mistr váš, umyl jsem nohy vaše, i vy

jeden druhémunohy umývejte; příklad zajistédal jsem vám..."

XI.
PROFESOREM.

Dr. Svoboda byl dlouholetým docentem na
vysokém učení technickém. Roku 1916 se habili
toval pro veřejné a soukromé pojišťovnictví. Za
rok po tom jmenován soukromým docentem.
V r. 1915-16 ustanoven suplentem pro přednáš
ky o právu směnečném, obchodním a námořském
a © právu pojišťovacím; v letech 1924-27 suplen
tem přednášek o soukromém a veřejném právu
pojišťovacím. Již v roce 1921 navrhl profesorský
sbor techniky jmenování Svobodovo skutečným
profesorem. Protože však pro jeho obor, pojist
nou techniku, bylo třeba teprve založiti stolici,
uskutečnilo se toto jmenování teprve roku 1927,
takže byl Svoboda vlastně prvním řádným pro
fesorem pojišťovatelství a práva pojistného na
učebném běhu pro pojistnou techniku.

Ke katedře vábila ho nejen možnost uplatnění
jeho na určitém poli průkopnické práce vědecké,
ale také láska k mládeži. Jako profesor ihned se
staral, jak by docílil prohloubení studia a záro
veň studentstvu toto prohloubení usnadnil. Pro
to při své stolici založil ústav pojišťovatelský a
vymohl zřízení semináře pojišťovatelského. Jeho
kolega píše o něm: „Svoji funkci zastával ne
obyčejně svědomitě a byl pro ni také mimořádně
kvalifikován. Za své dlouholeté prakse měl pří
ležitost poznati takřka všecky obory pojišťov
nictví a jako opravdový vlastenec měl pochopt
telný zájem o zvelebení a osamostatnění pojišťov
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nictví v osvobozené vlasti" (Profesor Ph. Dr.
Jindřich Svoboda, prorektor č. vys. uč. techn.
v Praze.)

V roce 1931-32, kdy byl děkanem vys. školy
speciálních nauk, která se při technice vyvinula,
usiloval o to, aby studium pojistné techniky na
dvouletém kurse rozšířeno bylo na studium čtyř
leté se dvěma státními zkouškami a s právem
promočním.

Svobodovo úsilí o mimořádnou kvalifikaci
vlastní, o povznesení stavu a prohloubení studia
souvisí těsně s jeho pojmem katolického křesťa
na. Katolictví mu bylo duchovním šlechtictvím,
o němž platilo: Noblesse oblige. A zvláště u in
telektuála. Když katolík, tedy mimořádná kva
lifikace a stále vzestupná tendence. Neustávající
práce na křesťanském zdokonalování. Snaha o do
konalost, jevící se souběžně v oblasti rozumové
1 volní. Výsledkem je harmonie, úspěch mravní,
ovoce. „Sbor profesorský, ve kterém byl Karel
pro svoji milou povahu velice oblíben, jedno
myslně podporoval jeho snahy“, píše v charakte
ristice T profesora Svobody již jmenovaný jeho
kolega a jmenovec, který „měl štěstí býti jeho
přítelem, jemuž bylo radostno pohovořit s ním
přátelsky a v tomto blízkém styku poznávati je
ho ušlechtilou a čistou duši."

Ale pohleďme na profesora Svobodu také
očima jeho žáků.

„Jestliže ve své funkci vysokoškolského pro
fesora byl posluchačům spíše otcem, než profe
sorem, pak ve hnutí katolického studentstva a
mládeže profesorem nikdy nebyl", píše o něm
jeho žák dr. Talacko. „Jeho konciliantní jednání,
jeho slova a upřímné rady nejlépe ukazovaly,
jak byl mládeži blízkým a opravdovým přízniv
cem... Rád jsem chodil na jeho přednášky,
nevynechal jsem snad ani jediné... Vzácný, vy
rovnaný člověk, který svým vzděláním plně zí
skával oddanost i autoritu... Nikdy bych si byl
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u něho nezadal v plnění povinností... Katolic
ké sebevědomí bylo jeho základním rysem a
imponovalo každému... Mládež měl rád, těšil
se z úspěchů mladých, rád mezi ně přicházel,
radil a pomáhal. Mladí za tu všechnu přízeň,
přátelství, rady, laskavost a srdečnost zachovají
mu nehynoucí paměť a vděčnou vzpomínku,
zůstane jim zářným vzorem a příkladem. —
Nezapomeneme!“

Dosáhl tedy dr. Svoboda 1jako profesor toho,
co bylo jeho zásadou: Musíme žíti tak, abychom
dávali příklad.

Jeho teplý vztah ke studentstvu měl své zdro
je ve vzpomínkách na vlastní studia, v poroz
umění pro mladou duši a v tom, že sám měl
syny studenty. Vzpomínka na vlastní perná stu
dia, na rodinný stůl, těsný protři studující sou
rozence, na sporé světlo petrolejové lampy, na
studentské starosti byly pohnutkou jeho soucitu
zvláště s chudými studenty. Zval je k svému
stolu, pomáhal, kde se dalo, přimlouval se za ně,
hotové umisťoval. Profesor Jindřich Svoboda líčí
s pohnutím, jak zároveň s úmrtním oznámením
dra Karla Svobody dostal jeho vlastnoruční list,
psaný sotva několik hodin před smrtí, v němž
omlouvá svou nemocí, že nemůže osobně zahájiti
přednášky; dále píše: „Také se mi hlásí kandi
dáti ke zkouškám. Zde bych se nerad dal za
stupovat. Doufám, že bych se mohl zúčastnit.
(Byl totiž členem zkušební komise pro státní
zkoušky z pojistné techniky.) Může se však stát,
že některý posluchač, který počítal se zkouškou
u mne, nebude míti potřebný počet jednic (k o
svobození od školného). Mohl byste v proká
zaných případech odložiti vyřízení žádosti o 0
svobození asi do konce listopadu?"

„Takový byl profesor Karel Svoboda", píše
jeho přítel. ,,I v nejtěžších chvílích života myslel
na své povinnosti a nezapomínal ani na potřeby
svých nemajetných posluchačů. Byl vždy v konání
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svých povinností až úzkostlivě svědomitý a dobré
jeho srdce naplněno bylo hlubokým sociálním
cítěním pro všechny, kdo potřebovali pomoci.

Jiný jeho kolega charakterisoval ho třemi slo
vy: Krásný a dobrý.

Při vysokoškolských studentech měl stále na
vědomí jejich budoucí vůdčí poslání v národě
na všech místech, kam je život postaví. Věděl,
že to bude v prvé řadě věřící a svoji víru prakti
kující student, který jako muž nezklame. Hleděl
je vyzbrojit pro toto poslání v přesvědčení, že
tak prokazuje svatou službu svému národu.
Viděl příliš zblízka korupčnictví na zodpověd
ných místech, proti němuž postavil cílevědomě
svůj příklad poctivosti. Chtěl jej mladým vštípiti
hluboce a trvale. Proto je rád měl kolem sebe.

Na svých dětech studentech učil se vnikati do
psychologie studentstva jejich generace a roz
umět dnešní mládeži. Cítil živě s jejími bolestmi
a radostmi, nebyly mu tajny její mravní otřesy
a existenční beznaděje. A ve svém srdci velikého
křesťana rozšířil své otcovství na celou českou
studentskou rodinu, pokud s ní přišel do styku.
Přivinul rád 1 zahraniční studentstvo, zvláště ju
goslávští studenti znali k němu cestu, jak to
potom vyniklo při jeho pohřbu a jak na to
vzpomíná ve Slovenci 16. října 1934 ing. Mate
Absec:... „Jihoslovany miloval, zvláště pak ka
tolické Slovince a Chorvaty. Z vlastních pro
středků mnoho obětoval pro naše akademiky
„Krekovce" v nejhorších dobách, zvláště kolem
roku 1921-22, když zlé valutové poměry hro
zily leckomu přetnouti navždy nit studií. Do
konce jeho pohostinný rodinný stůl pomohl ně
kterým vydržet v nejhorších časech na studiích
v Praze. Byl doopravdy štědrým otcem mladým
Krekovcům, měl pro ně otevřené srdce 1 ruku.“

Také se po prvé stalo snad v dějinách techni
ky, že studenstvo samo vydalo oznámení o smrti
svého milovaného profesora.
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XII.
V SOCIÁLNÍ

A CHARITATIVNÍ PRÁCI
Jestliže byl Svoboda celým mužem na každém

místě, byl pro práci sociální přímo předurčen
svým celým altruistickým založením. Neměl ni
kdy pravé radosti, nemohl-li se o ni rozdělit.
Nemohl jít kolem bolesti, aby ji nepřijal za svou.

Jako vrchní magistrátní rada v Ústředním so
ctálním úřadě města Prahy byl ve styku s po
třebnými, chudými a nuznými všech kategorií.
Byl mu sice přidělen referát „Péče o děti úchyl
né“, ale o co všechno nad to staral se dr. Svobo
da! Měli k němu útočiště všichni, kdo trpěli,
spravedlnosti nebo pomoci se dovolávali, bez
rozdílu politické nebo náboženské příslušnosti,
na niž se dr. Svoboda u žadatele nikdy neptal.

Měl jedinečný způsob, kterým přijímal vše
chny žadatele a prosebníky, jichž naň čekávala
řada u jeho bytu i u jeho kanceláří na radnici
v sociálním úřadě, v léčebném fondu 1 na techni
ce; studentů 1 graduovaných lidí, nezaměstna
ných, chovanek Masarykových domů, chudiny
pražské a zvláště břevnovské. S hlavou mírně
skloněnou a pohledem prozrazujícím živé účas
tenství vyslechl všechny vlídně, trpělivě přijal
prosby sebe nerozumnější, mírně vyložil, co bu
de moci v té věci učinit, nebo co není možno.
„Co však bude v mé moci, učiním!" končil. A to
nebyla u něho fráze. Znal dokonale složitý ma
gistrátní aparát, znal všechny cestičky, páky a
knoflíky, které bylo nutno v jednotlivých pří
padech nastoupit, zapnout, stisknout. Měl za
sebou zásobu protislužeb. Měl osobní kouzlo,
jemuž těžko bylo co odepřít. Nežádal pro sebe
a pro bližního dovedl vyvinout velikou houžev
natost a vytrvalost. A když všichni „páni“ selhá
vali, mělJednoho, který jej laskavě pobízel: „„Pros
te a bude vám dáno!" Věděl, že to je konečná in
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stance jeho zdaru. Vždyť Jej vzýval cestou do ú
řadu a nejednou poprosil i cestou některého zná
mého kněze o modlitbu za šťastný výsledek někte
rého palčivého úkolu. Jednou setkal se na příklad
s P. Daňhou ve voze elektrické dráhy. Stiskl mu
ruku: „Prosím vás, pomodlete se dnes za mne,
mám horký den; musím dnes umístit 5 lidí,
jinak bude 5 rodin vyhozeno v hladu na ulici.“
Jindy radostně z napěchované aktovky vyhledal
odpověď jednoho ministerstva, jež na jeho žá
dost poskytuje dva tisíce korun na záchranu
rodiny, která lživým osočením upadla do bídy.
„To jsem měl šťastný den!*' Jeho horké dny
stávaly se šťastnými dny, když se mu podařilo
někomu pomoci. A podařilo se mu mnoho.

A když uváživ okolnosti, viděl, že nepořídí,
odstín melancholie v jeho tváři ujistil prosební
ka, že Svoboda skutečně v té věci nemůže pro
spět, ale že ho provází svým upřímným souci
tem. Vždyť bylo mnohdy neuvěřitelné, jaké
prosby musíval vyslýchat. Tak jeden žadatel se
přimlouval, aby k popelářské službě městské
byl přijat jeho slabomyslný příbuzný, protože
projevuje o to zájem a těšilo by ho „jezdit
s kremrolemi", i rodinu by tak pomohl živit.
Dr. Svoboda vlídně vysvětlil nebezpečí a náma
hy s touto prací spojené 1 pro zdravého a plno
smyslného člověka a slíbil pomoc jiným způso
bem. Jednomu invalidovi pomohl ke kolovrátku,
jisté stařence ke koze a když ji neměla kam dát,
na konecještě k chlívku. Ještě jiné opatřil osobní
váhu a ta potom kolemjdoucímu náměstku pri
mátorovu po každé nabízela zvážení gratis.

„Kolik zpovědí lidské bídy slyšel jeho telefon,
co znamenaly všechny ty poznámky v zápisníku,
papírky vložené pod pouzdro hodinek, uzly na
kapesníku, když už paměť nestačila" píše jeho
syn, kněz.

Svoboda nešel na věčnost s prázdnýma ruka
ma. Byly plny dobrých skutků. A nevzaly tady
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odplatu svou, protože Svoboda nečinil nic jen
pro tento svět. [ svoji světskou sociální činnost
hleděl posvětit její vyšší sestrou charitou, proto
že 1 tu konal nejen s láskou, ale též z lásky.
Vždyť množství a způsob jeho práce nebyly
lidskou odměnou zaplatitelné.

Tak roku 1933 shledala pražská obec, že počet
sebevražd u chovanek Masarykových domů po
vážlivě vzrůstá přes veškeru snahu příslušných
činitelů, aby život v ústavě byl co nejpříjemnější.
Dr. Svoboda poukázal na to, že tady chybí to
nejdůležitější a zvláště ve stáří nejútěšnější:
Možnost duchovního života a pomoc ve sv. svá
tostech. Navrhl tedy, aby se v ústavě konala
postní kázání. Návrh přijat a triiduum mělo po
těšitelné výsledky.

Je samozřejmo, že se Svoboda tím horlivěji
účastnil práce čistě charitativní. S Msgrem Ří
hánkem zasedal po léta v kuratoriu Vincentina.
Byl spolehlivým a oddaným rádcem a pomocní
kem všech našich charitativních ústavů, které se
na něho obracely s nejrůznějšími žádostmi o in
tervence. Mnohé z českých ústavů řádových se
ster mohly by o tom vyprávět a to nejen v Če
chách, ale až 1 v Moravské Ostravě.

Rád si ověřoval hmotné poměry a vlastnosti
žadatelů osobně, aby mohl posuzovat spravedli
vě. Jednou požádal ho církevní hodnostář, kte
rého si Svoboda od mládí velice vážil a jemuž
také ministrovával, o přímluvu, aby jeho příbuz
ná dostala místo na pražské škole. Svobodaslí
bil. Zjistiv si okolnosti, pozval milého hodnostá
ře k sobě a pravil co nejsrdečněji: „Monsignore
— vy jste kněz a já katolický křesťan. Oba ví
me, že Kristus Pán řekl: Buďte milosrdní, jako
Otec váš nebeský milosrdný jest... Blahosla
vení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.
Přál byste si, aby vaše neť, dcera ministerského
rady, jež má 1 soukromý nějaký majeteček, do
stala přednost před zcela chudou dívkou, která
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nemá ničeho, 1 ty prostinké šaty má vypůjčeny
a na jejíž podporu čeká ubohá, chudobná ma
tička?" „Lo nechci!l" zvolal kněz a Svoboda na

op Já také nel" A starého kněze objal a poíbil!
Byl tak šťasten, když někde našel porozumění

svým šlechetným úmyslům. A tolik srdečnosti
dovedl vložit do svého díku.

Ale nebyl také ušetřen zklamání, omylů a též
výtek. Jsou to zjevy každému sociálnímu a cha
ritativnímu pracovníku známé. I muž tak spra
vedlivý a dobrý musil poznati, jak je „vzácná
bylinka vděčnosti" a jak ten, kdo sám je prost
falše, stává se snadno obětí přetvářky. Ale nedal
se odstrašit. A kde nemohl prospěti jinak, nebo
kde toho naléhavé řešení vyžadovalo, rád, ochot
ně a vydatně pomáhal z vlastních prostředků.
Ba, to činil nejraději. Sám zachovával od mládí
prostý způsob života, střídmost, nenáročnost by
ly mu vlastní. Odříkal si tak mnohé, co u lidí
jeho společenské úrovně bylo samozřejmé. „Za
cenu jedné večeře v restauraci pořídí se v rodině
mnohem více", říkával příležitostně. Nedostal-li
se domů k obědu, nacházívala jeho manželka
v jeho kapse zbytky uzeného masa — jeho oběd
od uzenáře. Celá rodina žila skromně, aby mohla
tím spíše udělit ze svého těm, kdo ve svízelných
dobách v stoupající nezaměstnanosti strádali.

„Nejobdivuhodnější byla Karlova ochota a
pohotovost pomoci všem, kdo se na něho obrá
tii", píše o něm A. Dyk. A dále: „Vždy mne
dojímalo, že práci tu konal bez povzdechu, ne
naříkal, nebyl nervosní, nedal najevo, že je una
ven, netoužil po zábavě a rozptýlení. Konal to
vše s opravdovostí a talentem, jenž mu od Boha
byl dán. Nezakopal hřivny sobě svěřené. Ne
žádal odměny a uznání, ani vděčnosti těch, jimž
pomáhal. Spokojil se vědomím, že ze všech sil
pracuje a plní.“

To viděl a poznával každý, kdo sledoval jeho
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charitativní práci. Ale pohnutky, zdroje jeho ne
oblomné trpělivosti a lásky v celé jejich velikosti
a síle znal jen dr. Svoboda sám. Pán Bůh je síla
má, všechna naděje má, pěla jeho duše staročes
kou duchovní písní. Z mnohotvárného obrazu
Božího majestátu, jak jej nosil v duši, byl to
variant Iváře trpící, zpoličkované, uslzené, po
plivané, která držela nejpevněji v zajetí jeho srd
ce a do které se soucitem zíral ve tváři chudáků,
odstrčených, pokořených, ponížených, všelijak
životem zmučených, kteří stávali u jeho dveří.
„Co jste učinili jednomu z bratří mých nejmen
ších, mně jste učinili."

Jednou o Velikém pátku zpozoroval P. Daňha
dra Svobodu v kostele. Přistoupil k němu ze
zadu, chtěje mu popřáti radostných svátků. Svo
boda zabraný v meditaci, obrátil se ke knězi,
dvě veliké slzy v očích... Co to právě hovořil
ke Kristu trpícímu? Co Kristus s ním?

Je jisto, že tajemství lásky je skryto v umění
trpěti.

XIII.
CHVÍLE ODDECHU.

Je neděle. Dr. Svoboda, neodjel-li už časně
zrána kamsi na venkov přednášet, ujistiv se dří
ve písemně, že stihne mši svatou, prožívá svou
neděli v kruhu rodinném. Jistě je v posledních
letech o deváté na konventní mši sv. v břevnov
ském klášterním chrámě, kde k jeho veliké ra
dosti v rámci všeobecné reformy povznesl se i
hturgický život. Zpívá se tu obyčejně chorálně
Missa de Angelis.

Svoboda si velmi zamiloval břevnovské dílo
sv. Vojtěcha. Sledoval živě jeho obrození, hájil
jeho zájmy. Bylo to přec duchovní středisko ve
farnosti, kam náležel. Jako všude, kde bydlil
(před tím v Bubenči), přimkl se s rodinou ke
svému farnímu chrámu a jeho knězi, dávno před
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tím, než sv. Otec Pius XI. vyslovil ten požada
vek pro katolickou akci. Všichni kněží, jeho bý
valí faráři, 1 tt z venkovského prázdninového po
bytu, potvrzují, že pobyt rodiny Svobodovy byl
pro jejich farnost příkladem a požehnáním. Spo
lečná návštěva chrámu Páně, přísně dodržovaná
nedělní povinnost přítomnosti při mši sv. všech
členů rodiny, společná svatá přijímání, to vše
povzbuzovalo celou osadu. —

Po obědě, který byl nerušenou přítomností
otcovou už jaksi slavnostní pro celou rodinu,
pobesedoval se ženou a dětmi. Všichni čekali
toužebně na tu chvilku, kdy konečně byl taťka
jen jejich. A když mu zahrál šelmovský úsměv
na tváři, věděli, že vymýšlí čtveračinu, kterou by
poškádlil máti, jako tehdy, když rovnala svoji
překrásnou vitrinu a on jí tam — ne bez jemné
připomínky pomíjejícnosti všech věcí — mezi
vzácný míšeňský a staropražský porculán, do
broušené misky položil svou zakouřenou lulku.
Oči dětí jiskřily, když čekaly s otcem na oka
mžik, co tomu máti řekne, až to zpozoruje.

Často zase ožívají hudební produkce, ale tu
dr. Svoboda spíše už jen naslouchá hře dětí. A
když někdy sáhne po milých housličkách, od
kládá je brzy s melancholickým úsměvem a po
známkou: „Když člověk dlouho necvičí, pak už
to tak nejde.

Zdá se mi, že této melancholii rozuměli opět
dobře andělé a v tu chvíli slibovali zařadit ho
do nebes kůrů, neboť ne bez obětí opustil svět
ské melodie pro nebeskou harmonii v duši.

Po chvíli besedy odchází dr. Svoboda nahoru
do ložnice a pokleká pod krucifixem. Modlí se
ze Svatováclavského pokladu, potom se vrací
k evangeliu toho dne v misále, které ho vábí k me
ditaci. Tady si připravuje svůj týdenní duchovní
program, v této chvíli nachází své zvláštní du
chovní osvěžení. Teď se nikdo neodváží modlí
cího se taťku nejmenším vyrušit, všichni cítí,
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jako byl prve tak cele jejich, teď že je cele a je
dině Boží.

Odpoledne se zastaví příbuzní. Všichni si dra
Svobody neobyčejně váží a rádi s ním pohovoří.
Někdy vyjede s rodinou prohlédnout si nějakou
památnost, miluje staré hrady a kostely. Jednou
se v Dobřichovicích zastavil Msgre Micara a
vyzval celou rodinu s sebou k návštěvě Karlova
Týna. Kolikrát se dr. Svoboda jako Čech chlubil
tímto karolinským skvostem cizincům, zahranič
ním návštěvám, které sem s oblibou vodil!

Své prázdniny prožíval nejraději vzdálen od
společenských závazků. Tak pobyl po několik
Jet o prázdninách v Týnci n. Labem, potom zas
několikrát v pošumavské vsi Glóckelbergu. Znal
a procestoval za poznatky vědeckými a v růz
ných veřejných funkcích velikou část Evropy,
byl v Holandsku, Švédsku, Norsku na pojišťo
vacích kongresech, v Polsku, Jugoslavii a Švýca
rech jako předseda vodárny, na Slovensku
s městskou radou pražskou, v Halii, Francii, Ně
mecku a Rakousku z osobního, také uměleckého
zájmu. Ale odpočinek hledal jen v domácích le
sích. Jeho jedinou zábavou a sportem bylo sbí
rání hub. Jeho jediným duševním osvěžením
denní dlouhý, osamělý pobyt v chrámu za od
poledne, z něhož vycházel všecek záře útěchou.

A v Praze večer v létě na zahrádce, v zimě
v některém z útulných, starožitným rodinným
nábytkem vybavených pokojů rozmlouval dr.
Svoboda s dětmi a se ženou, radil se s ní, svě
řoval se jí a ona jemu. Spolu hovořili o rodin
ných problémech výchovy, o věcech veřejných,
o událostech, dotýkajících se osudů národa a
vlasti, o potřebách Církve katolické u nás, ho
vořili o svých chudých a o cestách, jak jim po
moci. A někdy, z duše do duše, ne mnohomluv
ně a na odiv, ale tak, jak se svěřují veliká životní
tajemství, vyměnili s1 pohled do duchovního svě
ta jeden druhého, pohled na velikost a krásu
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Boha přítomného v lidské duši. Boha Krista,
který při vstupu mezi své volával na pozdrav:
Pokoj Vám!

XIV.
AŽ PAN ZAVOLA.

Tempo pracovní, které dru Svobodovi ukláda
ly všechny jeho funkce, bylo často nad lidské
jeho síly. Nadmíry těch funkcí však nemohl se
zhostit. Některé mu ukládalo jeho svědomí, jiné
mu byly vnuceny prostě proto, že byl jediným
mužem, který je mohl — vzhledem ke všem o
sobním vlastnostem jeho — opravdu zastat. Čím
dál častěji dostavovala se únava. Ale nepovolil,
neoddechlsi, nic si neodpustil; hrdinsky se pře
máhal.

Kdysi po převratu řečnil na venkovské poli
tické schůzi. Konala se v hostinci, který nestačil
pojmout posluchače, stáli 1 v chodbě. Řečník
mluvil v místnosti, kde vzduch byl kouřem hustý
a kam táhl chlad z chodby. Dostal tehdy silný
zánět průdušek, který se mu občas vracíval.

Jaro 1934 přineslo dru Svobodovi silnou bron
chitidu. Rodina se chystala oslaviti stříbrnou
svatbu v kostele, ale pro nemoc otcovu konala
se jen domácí slavnost, jejíž vrcholným bodem
bylo vyznamenání, jehož se dostalo manželům
Svobodovým zvláštním požehnáním Sv. Otce
k tomu dni. Velikou radost jim způsobil dopis
od syna — bohoslovce z Říma; krásný synov
ský list, plný vděčnosti a úcty k rodičům, kteří
po dvacet pět let svého manželského života
„chodili před tváří Boží". V tomto listě je pas
sus: „Přeji Vám ještě dlouhou řadu let, ale přeji
Vám daleko víc: Abyste po životě před tváří
Páně zaslechli z úst věčného Vládce: Služebníku
věrný a opatrný, vejdi v radost Pána svého. —
O to se budu nejvíc modlit."

A Pán už skutečně chystal věrnému služeb
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níku to, co je „daleko víc" než dlouhá léta po
zemská.

Na radu lékařů odjel dr. Svoboda na léčení
do Iater. Vrátil se osvěžen a ovšem vrhl se
ihned zase do práce. V té době navštívil v ne
mocnici důst. pána Iittla. Hovořili o dnešní do
bě štvaní a spěchu, kdy ani na stonání není času
a pak se snadno nemoc zanedbá. Svoboda řekl:
„V tom jsme všichni stejní: nedopřejeme si od
počinku, až sám Pán zavolá!' Mluvil vlastně
sám o sobě.

Nepracoval už dlouho. Koncem září, v sobotu,
telefonoval dr. Svoboda své choti z úřadu, aby
za ním přišla na radnici. Chtěli společně oplatit
návštěvu Msgru attaché nunciovu, který dra
Svobodu před tím nezastihl. Svoboda ještě do
končil podpisování akt a pak se oba manželé
odebrali na nunciaturu. Když odtud odcházeli,
řekl Svoboda: „Mám ještě cosi podpisovat v zá
Jožně, ale nějak nejsem ve své kůži. Raději bych
jel domů.'“ Manželka ho ovšem přemlouvala,
aby si věci ze záložny telefonicky objednal do
mů. Souhlasil. Po obědě odřekl návštěvu dětské
ho představení v Národním divadle, kam se
chystal s rodinou, ale poslal tam ženu s dětmi,
se Zdeňkem a Majčí. Když se vrátili, ležel v lůž
ku a povídal bodře: „Tak mne Kodl vstrčil do
postele a trvá na tom, abych zůstal ležet. Jsem
asi nachlazen, jak jsem se onehdy zpotil při vítá
ní Gamellina." Jak syn lékař předvídal, vyvinul
se z toho zápal pohrudnice, což potvrdil 1 oba
povolaní lékaři. V neděli požádal nemocný svoji
choť, aby se hlasitě modlila některé modlitby,
které měl zvláště rád a hlavně modlitbu za šťast
nou hodinku smrti. o ji v prvém okamžiku za
razilo. Ale pak to zamluvil úvahou, jak to za
řídit, aby na první pátek v říjnu mohli jít spo
lečně k svatému přijímání.

I v nemoci modlil se denně sv. růženec a to
celý, vedle všech denních modliteb, jichž nebylo
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málo. Také konal duchovní četbu. Dosud je
vložka v knize „Der neue Mensch", z níž po
sledně četl svou stránku.

Průběh nemoci byl lehký a již ve středu do
poledne měl nemocný na chvíli vstáti. Horečky
minuly. V úterý v lůžku podpisoval akta a psal
dopisy. Objednal si na středu ráno svého asis
tenta z techniky, aby mu dal nutné pokyny pro
začátek přednášek. Projevil radost, že paní Svo
bodová sestřihala všechny stereoskopické foto
gratie z Iater. Prohlíželi je spolu a znovu pro
žívali všechny krásy tatranského pobytu. Dr.
Svoboda býval v přírodě vždy pln vděčnosti a
obdivu k dílurukou Božích.

Večer na otázku synovu, který otce pečlivě
ošetřoval, odpověděl, že se mu vede „zcela nor
málně". Řekl to s uspokojením a klidně usnul.
O půl třetí hodině ranní vzbudil manželku volá
ním, byl neklidný. Sotva ulehla, volal opět, že
počíná těžko dýchat, aby zavolala syna. Přiběhl
v minutě, vyšetřil tep a srdce a řekl, že dá in
jekci. Běžel pro své nástroje a vraceje se, řekl
stranou matce: ,„Máti, buď statečnál Drahý tať
ka nebude déle živ, než asi čtvrt hodiny. Volal
jsem již telefonicky oba lékaře, ale nemohou nic
jiného učinit, než co dělám sám. Je to volání
Boží. Telefonoval jsem také k sv. Ignáci, sděl
taťkovi, že přijde P. Krus.“

Jak bylo ubohé paní! Ale nezbývalo, než spl
niti poslední povinnost. Splnit ji statečně.

Když oznámila muži návštěvu zpovědníka,
pokývl malounko hlavou. Nemluvil už — a ne
promluvil víc, jen klidně, odevzdaně hleděl na
ženu a děti a na kříž v ložnici. Přes veškeru o
kamžitou pomoc zemřel tiše za okamžik po tom,
při plném vědomí. Jeho smrt byla krásnou smrtí
spravedlivého, blaženým návratem domů. Bylo
to v týdenní památku sv. Josefa, patrona křes
fanské rodiny. Svůj první pátek říjnový slavil
už v blízkosti Srdce Páně.
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Druhý lékař přišel už po jeho skonu. Tak 1
kněz, který pro nehodu auta cestou se opozdil.
Byl to jeho zpovědník a mohl rodinu ujistit, že
právě v Pánu zesnulý je z těch šťastných, nad
kterými se nemusí truchlit, ale spíše velebit Pá
na, že v radost a odměnu povolal svého věrné
ho služebníka.

Tvář umírajícího v posledním tažení rozzářila
se milým, šťastným úsměvem. Kdo mu to při
cházel vstříc, koho při loučení se s rodinou tak
radostně vítal?

XV.
POHŘEB.

Byl chladný, říjnový den, sobota. Na sobotu
pozval dr. Svoboda svého přítele-kněze, vdp. P.
Matouška, k přátelskému pohovoru. Jeho přítel
přijel, ale nehovořil už s ním, nýbrž jen o něm
s Pánem Bohem při jeho pohřbu.

V břevnovském opatském chrámu Páně, na
katafalku v zeleni, spočívala rakev s tělem ze
mřelého dra Svobody, v záplavě věnců a stuh.
Vedle rodiny a příbuzných složili tu květinový
hold hlavní město Praha, jež svým nákladem
vypravila pohřeb, profesorský sbor vysoké ško
ly speciálních nauk, akademický senát čes. vys.
učení technického v Praze, výkonný výbor čsl.
strany lidové svému místopředsedovi, lidový
radniční klub svému předsedovi, spolek poslu
chačů pojistné techniky svému učitel, Les
Amitieés francaises reconnaissantes a leur
inoubliable vice-président, 320 mrzáčků z Vin
centina, několik studentů svému milovanému
profesoru, Československá záložna, kolonie No
vého Domova v Břevnově, ředitelství Zemského
pojišťovacího fondu, Ústřední sociální pojišťov
na a]j.a Jj.

Reguiem sloužil vysocedůst. pan kanovník
dr. O. Švec, rakev v kostele vykropil sám Jeho
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Eminence pan kardinál dr. Karel Kašpar, arci
biskup pražský, přerušiv za tím účelem jednání
biskupské konference, toho dne konané, průvod
na hřbitov vedl Msgre prelát Vaněček. Učasten
ství na tomto pohřbu bylo nesmírné. Církevní
hodnostáři, vysokoškolští profesoři, členové
městské rady, úřednictvo, žactvo, ctitelé Svo
bodovi a přemnoho chudých lidí. Mrzáčkové
z Vincentina zapěli nad hrobem a řeči na roz
loučenou proslovili: Rektor české techniky dr.
Tolman, děkan vysoké školy speciálních nauk
dr. Jindřich Svoboda, profesor techniky dr. Jan
ko a Msgre Tylínek. Ocenění profesora Svobo
dy vyznělo jednomyslně, vroucně, nanejvýš po
chvalně. Za ty všecky, jimž odešel otcovský
ochránce a dobrodinec, mluvily jejich slzy. Málo
tak upřímných slz chudiny vídávají hřbitovy.

Svou smrtí sjednotil dr. Svoboda náhle Pra
žany: Denní tisk všech politických stran bez
rozdílu rozepsal se v jednomyslném obdivu nad
velikou osobností zemřelého. Všem bylo jasno,
že bude chybět, že bude postrádán, že je ne
snadno nahraditelný. Ale 1 krajinský katolický
tisk po celé vlasti truchlil pro dra Svobodu a
připomínal, co kde dobrého vykonal slovem 1 či
nem, kde který kostel obdaroval. Leckde za je
ho duši sloužili mši svatou. Zahraniční tisk,
zvláště jugoslavský, 1 američtí Čechové věnovali
pozornost Svobodovu skonu. Amitieés francaises
uspořádalo svému spoluzakladatel: a místopřed
sedovi pietní oslavu, které předcházely smuteční
služby Boží dne 7. listopadu 1934. Na večeru
v Národním domě smíchovském byl přítomen
generál Faucher, členové francouzské mise, ře
ditel Denisova ústavu M. Fichelle, vedle pře
mnoha vzácných osobností domácích. Zesnulý
tu oceněn v jeho pracích pro zahraniční přá
telství.

Ještě 1 výročí Svobodovy smrti oslaveno zá
dušní mší svatou v nejednom pražském 1 ven
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kovském kostele. Jeho hrob podnes je obmýšlen
květinami od nejrůznějších dárců. Vzácná by
linka vděčnosti přece se objevuje na jeho hrobě.

Pomník Golgoty z bílého mramoru kryje srd
ce, které dokonalo svou oběť ve službách Bohu,
vlasti a bližnímu. Bůh mu dej lehkého odpoči
nutí a slávy věčné!

K této práci použila jsem pramenů, sebraných neoby
čejnou pílí a pietou p. Antonína Šorma a jeho zpracování.
Tato práceje tedy z velké části jeho. Vzdávám mu vroucí
„Zaplat Pán Bůh!"

B. Dlouhá.
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BLOKSA J.: Ministrant, Olomoue 1939, Velehrad,
str. 65, páté -upravené vydání. Je to velmi vhodná pří
ručka proministranty, aby dooře vykonávali svůj vzne
šený úkol u oltáře. Nejen že podává návod a důvody
k tomu, nýbrž též příslušné texty některých důležitých
obřadů s upravenou výslovností. Dílko velmi potřebné
pro všechny ministranty.

OPTIONS SUR DEMAIN: Bloud et Gay, Paris 1939.
Str. 200. Vyšlo jako šesté číslo sbírky La nouvel journée.
Snaží se uvědomit veřejnost o pravdivosti palčivých otá
zek dnešní doby, jak z hlediska náboženského, tak z hle
uiska politického a sociálního. Jest dobrým vodítkem
právě v dnešní bezorientační době. Vyznačuje hlavní pří
činy dnešního mravního i hospodářského chaosu a po
ukazuje na katolický názor o životě, o povolání, o cíli
člověka a o přirozených i nadpřirozených prostředcích,
jež vedou k dosažení tohoto cíle. Kniha přináší mnoho
cenných postřehů. Doporučujeme.

PECKA DOMINIK: Tvář člověka. Akord, Brno, Kli
celova 2. Cena 12 K, váz. 23 K. Člověk jest bytostí
jednotnou i nejednotnou zároveň. Nejednotnou, pokud
jest zapojen do obecné polarity, která jest základním zá
onem přírodního dění a pokud se v něm rozvíjí životní

napětí látky a tvaru, přírody a ducha, mravní zákoni
tosti a svobody, prvku mužského a ženského. Jednotnou,

okud se v něm projevuje touha po harmonii mající z4
slad v bytostné a přirozené, ne snad jen mravní jednotě

lidského komposita. Nejdůležitějším kladem knihy Pec
kovy jest důkaz, že právějen ve vědomí a pocitu vnitřní
jednoty může člověk vyjíti z přítmí tragična a nalézti
pravý poměr k Bohu, přírodě, společnosti, ba i k sobě
samému, poznati své pravé určení a svou důstojnost
v nejhlubších projevech své osobnosti, ve vyšší lásce
i mysteriu smrti.

RICHSTAETTER C.: Thomas von Kempen. Ein
deutscher Mystiker. Hildesheim 1939, Franz Borgmeycr
Verlag, str. 3544.Tomáš Kempenský je znám většině jen
jako autor nesmrtelného díla „Následování Krista", jež
je jistě po evangeliu nejčtenější knihou. Ale vedle tohoto
velkého díla Tomáš Kempenský napsal ještě řadu jiných
a je hlavním zástupcem nového duchovního hnutí Dc
votio moderna, jež od 14. do 16. stol. se šířilo Evropou.
Autor-jesuita podává v této knize život tohoto velkého
duchovního myslitele a zároveň přidává výňatky z růz
ných jeho spisů, jež rozbírá. Tak tato kniha je nejen
zdařilou hagiogratií, také cennou duchovní četbou Aa
vzácnou ukázkou duchovních pokladů Iomáše Kempen
ského.



SERTORIUS L.: Katharina vo1 Úenuá. Verl. Kórel.
Pustet, Mr.icnov 1959. Str. 270. Dílo toto -seznamuje čte
náře nejenom s pouhým životopisem světice, nýbrž uvadí
ho k pochopení celé její životní dráhy. jcž se projevova
la jak na venek, tak v skrytě — v duši této světice. V
druhé části podává její názor na cčistez a v třetí mysti
cké rozmluvy duše o lásce, samolásce a plirozenosti lid
ské atd. Doporučujeme těm, kteří touží poznat duchovní
a teologickou nauku sv. K |

Naše poslední novinky:
C*ih. Diviš Kartuzián

oPo smrti...
O posledních věcech člověka.

Překrásné meditace, které studovali sv. František
Sal., sv. Ludvík z Granady, sv. Alfons, sv. Bellar
min, atd. Původními myšlenkami a svou hloubkou

| vzbudily pozornost na celém světě.

P. Dr. Reginald Dacík O. P.:
o WBůh v Ježíši Kristu.

Je to třetí svazek Věrouky pro laiky. Krásné a ča

sové dílo, které ve formě všem přístupné pojednává o nejaktuálnějších problémech naší víry.

Objednejte co nejdříve

v Dominikánské Edici Krystal v Olomouci!
NAŠIM ČTENÁŘŮM

doporučujeme jedinečné dílo české teologické lite
ratury „Příruční slovník biblický" Redigoval prof.
Dr. Pavel Škrabal O. P. Lic. Písma sv. Bude vydán
péčí nakladatelství Kropáč 8 Kucharský v Praze
II., Spálená 23. Subskripční cena 165 K brož. (váz.
v plátně za 182 K, v polokůži za 195 K, v celoko
žené vepřovici za 220 K.)

3 K.

Měsíčník Vítězové. Vydává Dominikánská Edice Krystal v Olomoucí.
Za redakcí odpovídá Alois Svoboda, Valašské Meziříčí. — Tiskne

Valašská tiskárna ve Valašském Meziříčí.
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V ANGLII
Královna Alžběta štvala katolíky jako zvěř.

Lid očekával s hrůzou události příštích dnů.
Nikdo si nebyl jist životem, neboť zrádci konali
své dílo znamenitě.

Církev se stáhla z prostor chrámových v sou
kromé kaple nebo sály venkovských panských
sídel. Tu a tam pádil za mlhavých večerů jez
dec s kloboukem vtlačeným hluboko do čela a
pátravě hleděl, není-li sledován. Konečně sta
nul. Na dané znamení zaskřípala těžká vrata a
muž byl s nápadnou uctivostí vpuštěn na dvůr.

Místnost byla již připravena k bohoslužbě,
okenice zavřeny a zatím co host oblékal ornát,
nejvěrnější z čeledi bděli na hradbách a cim
buří hradu. Věřící z blízkého 1 širšího okolí se
již dávno sešli.

Tichem, jež zvyšovalo ještě napjetí z nebez
pečí, nesla se slova útěchy, lásky a příslibů Bo
žích. Skloněné hlavy, ruce křečovitě sepjaté a
tam opět žhnoucí oči dávaly tušiti mohutnost
vnitřní reakce na slova knězova. Hoši sledovali
s utajeným dechem každý pohyb sluhy Páně a
rozněcovali svá srdce vidinami hrdinství, jež se
nutně pojila k postavě každého kněze. Toužili
po větrných projížďkách před zraky pronásle
dujících, po Istivých úskocích, jimiž se v posled
ním okamžiku vytrhovali z rukou nepřátel.

A staří? [i viděli v duhových barvách slz po
hodu nedělnich jiter, kdy země urosena a svěží
naslouchala hlaholu klášterních zvonů, které do
jímaly duše jako zpěv žalmů. — „Ach, Bože,
proč jsi nás opustil? Kde jsou časy svobodného
vyznávání víry! Ale vždyť Ty, Pane, jsi včera
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jako dnes, milující, všemocný, jenž dáváš sílu a
1 ze smrti nalézáš východiště!" Proud živé vody
z neznámých hlubin duše jako tepelná vlna za
hřál chladnoucí srdce a pozvedl klesající nadě
je. Zase bylo možno žíti, vrátit se do svých pří
bytků, snášet příkoří, drancování i nejistotu
dne a hodiny.

V takových poměrech žila do pěti let v rod
ném zámku v Old-Mulfordu malá Marie War
dová. Jeií matka Uršula, vyčerpána ustavičnými
domovnim prohlídkami, nočními návštěvami,
chvěla se při každém ohlášení nového hosta.
V noci štěkot chrtů vytrhoval ji z mučivých snů,
v nichž zřela svého chotě v temných kobkách
Toweru.

Jak vroucně milovala sira Marmaduka War
da! Vždyť on byl klid sám, jejž vyléval měk
kým pohledem modrých očí, širokými, smělými
a přece tak ukázněnými pohyby. Jak radostno
bylo pohledět, když dováděl s dětmi v zahradě,
dávaje průchod zvučnému smíchu, jenž hlaholl
parkem jako fanfáry vítězného, mladého muž
ství.

Srdce jí jihlo blahem a trnulo úzkostí. Ne,
maličká musí z domu! Ona již příliš pozoruje.
Včera v noci vstala z postýlky a chtěla vidět
duchovního Otce. Její žvatlavost se stává ne
bezpečnou.

Po poradě s manželem rozhodnuto, že dcerka
bude dána k babičce do Ploughland Hallu.

Babička byla stará dáma, jejíž temné, zapadlé
oči podezíravě hleděly na své okolí. Nebylo ani
divu. Vzato úhrnem, prožila čtyřteét roků ve
vězení pro svatou víru. Mluvila málo, její ži
vot zvnitřněl.Jako by prodlévala na zemi jenom
z vyššího rozkazu. V noci, když se maličká pro
budila, vídala babičku klečeti v koutě, pobled
lou, s pažema rozpjatýma, šeptající a sténající.
Nerozuměla tomu, její rozvíjející se mysl byla
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postavena před záhadu. Těch bylo v babiččině
domě více.

Některé dny se téměř nejedlo. Stůl byl jako
obvykle prostřen, ale podávána byla pouze ze
lentna a suchý chléb. Sluha naplnil poháry stu
denou vodou. Marie musela sice svůj talířek,
bohatě naplněný výživnou, zvláště pro ni vaře
nou stravou, vyprázdniti, ale konečně si jednou
dodala odvahy a řekla: „Babičko, když ty nic
nejíš, já také nebudu."

Spolustolující udiveně vzhlédli k malé díven
ce, ale babička radostně přikývla: ,,o je vzácná
milost, když takové dítě z vlastní vůle přivyká
postům.“

Od toho dne směla dívenka jisti jenom chléb
a polévku, kdykoliv tak učinila babička. Jak
byla proto hrdá!

Čas plynul děťátku v tichém přítmí pokojů a
na cestičkách pustnoucího parku. Žila vlastně
velmi osamoceně, proto všechny smyslové po
střehy byly pevné a vlnily hladinu duše. Ne
rozptylovaly, naopak byly jiskrami, které zapa
lovaly nitro. Vše neživé k Mani mluvilo, tu
řečí jemnou, při níž mysl vzlétala k Otci všeho
míra, tu tóny drsnějšími, jimiž se dítěti dospí
vajícímu srdce otřásá, svírá, až konečně tajem
ným přerodem ztvárněno zardívá se jako jablko
z rajského stromu poznání.

Přišel dopis z domova. Nehlučně se Marie
rozloučila s místem a lidmi, mezi nimiž dospě
la. Doma ji čekalo překvapení. Přivítal ji ma
hčký bratříček a pak se tu setkala s mladíkem
usměvavých očí, kostnatých údů a téměř pla
tinových vlasů.

Když poznala důvod návštěvy Mastera Red
shawa, vůbec se nedivila, vždyť její matka byla
nž ve čtrnácti letech vdovou. Ba, možno pro
zradit, že se potají o svého snoubence velmi za
jímala. V její obraznosti byly věrně zachyceny
ještě dětsky zardělé tváře Redshawovy 1 úlisně
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nasazující se chmýří nad měkkýmirty. Dovedla
si vybavit pohyby jeho nohou ve vysokých,
vrzajících botách, 1 odstín osmahlých rukou, jež
tak pěkně svíraly otěže koní.

Jednoho večera, nevědouc, jak se to stalo, po
cítila v těsné blízkosti své tváře samet pleti Red
shawovy, žhnoucí svůdným teplem lidské krve.
Prudce uhnula hlavou, ale tak, že zachytila je
ho roztoužený pohled. Po této zkušenosti va
rovala se zůstati se snoubencem o samotě.

Příhoda tak obyčejná ve styku mladých lidí
sice bleskurychle ve svém skutečném trvání mi
nula, ale její odlesk zanítil fantasu a odtud po
stupně srdce, smysly a omámil duši.

Když přišel náhle posel z Londýna, který od
vedl druhý den Redshawa, pocítila Marie po
prvé drtivou bolest lásky. Nemohla zapome
nout, nedovedla dáti jiný směr svým myšlen
kám, jež kroužily nespoutaně kolem osoby mi
lého hocha.

Stokrát denně se zastavila u okna, jímž na
posled uviděla dva temné jezdce, kteří pak zmi

zel za vyprahlým pahorkem. A bolest neustávala.
Pak přišla rána, a to tak mocná, že Marie po

hltila v zalknutí výkřik. Master Redshaw se
v Lincolnshiru zasnoubil.

Až ohromení přešlo a rozum počal opět pra
covati, první, co pocítila nejtíživěji, bylo zahan
bení. Otec staženými svaly v tváři dusil vnitřní
bouři a matka plakala.

Marie musila ven, ven do širého prostoru
pod olověné mraky, jež slibovaly vydatný déšť.
Když první vodní kapky jí svlažily čelo, šleh
la Mariiným svědomím věta nejzávaznější: ,Mi
lovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého, ze vší mysli své, z celé duše své, ze vší
sily své.“

Překvapena stanula. „Což Marie, nemyslíš,
žes milovala Redshawa více, než je člověku do



voleno milovat člověka? Bůh jediný zná únos
nost lidské přirozenosti. On ví, co je člověku
zdrávo, proto mu z otcovské lásky zjevil v při
kázáních meze, jejichž překročení znamená vždyztrátu a bolest.“

„Ledy vinna jsem já sama, zdroj svého žalu
jsem si vykopala jako studnici hlubokou, v níž
jsem doufala najíti vodu potěšení, ale Ty, Pane,
Jsi mi v pravýčas ukázal neplodnost mého tou
žení dříve, než jsem klesla vysílena se srdcem
vyprahlým, jež by již nemělo síly vrátiti se

věcem prvním, k Iobě."
Když matka s rozpačitým úsměvem chtěla ja

kousi řečí Maru dodati důvěry v budoucnost,
byla již tato v nitru vyrovnána a klidným tó
nem odpověděla: „„Nevím, máti, proč bychom
měly mluviti o Redshawovi, není nám potřebí
jeho, ani kohokoliv jiného.“

Pronásledování katolíků mohutnělo. Mnoho
známých z nejpřednějších rodin bylo odvle
čeno do podzemí [oweru. Zdálo se, že zrada
se plouží kolem rodiny Wardovy, proto jedno
ho dne byly naloženy věci a malá výprava se
hnula na sever.

Marie zůstala v Harewellu u paní Aldringto
nové, otec s matkou odjeli dále.

V Harewellu měla Marie na svátek Narození
Panny Marie přistoupiti k prvnímu sv. přijímá
ní. Předvečer toho dne byl neklidný. Studený
vítr ostře hvízdal mezi vysokými střechami a
otřásal okenicemi kaple, kde právě Marie kle
čela. V tom proniklo z venku vysoké zapísknu
tí. Marie naslouchala. — Jest to snad znamení
kněze, který se měl tajně k zítřejší slavnosti do
staviti? Rychle vyběhla před bránu.

Čekal na ni jezdec v tmavém šatě s dopisem
v rukou. Prý jí má přečísti vzkaz otcův, ale list
z rukou vydati nesmí. Marie stojíc vyslechla
zprávu otcovu, který ji žádal, aby okamžitě při
jela za ním a matkou, aby poslušna vůle rodičů
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zasnoubila se s mužem vysokého postavení a
rodu.

Pak se posel uklonil a když Mane se vzpří
mila, neviděla nic, než chvějící se listí na stro
mech a prázdnou cestu. Hrůza ji obešla. Úpr
kem opouštěla místo. Paní Rduringtonová, ač
seděla u okna, neviděla a neslyšela nic. Pokři
žovala však sebe 1 třesoucí se dívku a vykropila
svěcenou vodou všechny místnosti.

Tušení je nezklamalo. Psaly siru Wardovi,
jehož příhoda velmi udivila, neboť on nikoho
za Maní neposílal, ani žádného listu nepsal.

Marii bylo šestnáct roků; věk, v němž mnoho
dívek vstupovalo v manželství a mnoho jiných
bylo již matkami. Doufala, že svou lhostejnosti
odradí brzy všechny mladé muže, ale když ot
covy rozhorlené řeči situaci mravně vázaly a
ztěžovaly, prchala znenáhla její svěžest, oči zpod
tmavých kruhů unaveně zíraly a tváře zšedly.
Otec uznal, že Marii je třeba klidu a změny
prostředí.

Tak se stalo, že jednoho rozjásaného jarního
jitra přijela do Babthorpu k svým příbuzným.
Jak vlídného přijetí se jí dostalo ve veliké hale,
plné bratranců a milých sestřenic! Připadalo ji,
jako by tu odjakživa byla. Strýc sir Ralph, u
čenec, ji srdečně objal a teta lady Grace Marii
svou neutuchající Švitorností a upřímnou srdeč
ností přímo okouzlila.

Denní život v tomto domě byl velmi rušný.
Ráno byla o šesté hodině sloužena mše sv. pro
služebnictvo a v osm druhá. Kdo mohl, zúčast
nil se obou. Téměř ustavičně byl v domě pří
tomen některý kněz. I když zde na severu ne
bylo tak otevřeného nebezpečí jako v jiných
místech Anglie, přece bohoslužby byly konány
při zavřených a dobře hlídaných branách.

Dosud poznala Marie duchovní a náboženský
život jako děje tajemné, výhradně vnitřní zále
žitosti jedinců, ale zde u tety jej viděla po prvé
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jako nepostradatelnou složku skutečného živo
ta. Nebylo chvíle, aby někdo neklečel v kapli a
s překvapující zaniceností nehleděl na oltář. Ni
kdo svoji zbožnost netajil a dával jí volný prů
chod dle své duchovní vyspělosti nebo tempe
ramentu. Vzájemné porozumění, jež nevyzvída
lo ani nekáralo hlubokou zbožnost z pokryte
ctví, bylo teplým poutem celé této malé církve.

Jak volně se tu Mari dýchalo! Zde padly
ohledy, které ji od duchovního vzestupu zdržo
valy, padly i vnější trapné události, které ji do
ma dusily, zde našla střed své bytosti, pocítila
po prvé svoji individualtu a její mocné sklony.
Volná a šťastna jako ptáče v lese, v němž se
zrodilo, dala se na pochod k Bohu.
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PRVNÍKROKY.

První paprsky proklouzly gotickými okny
domácí kaple, promítly barevné skvrny na mra
morové dlaždice, když Marie dokončila v sakri
stu přípravy ke mši svaté.

Již za ranního šera procházívala se zahradou,
opojena v srdci Pánem, jenž prostupoval její
bytost citelně do posledního nervu, takže se
zdála býti nesena sladkou mocí do nitra vlastní
duše, do samoty, z níž ji nevypudil ani nejruš
nější běh dne.

Eros, zproštěný vášní, se zachvival pod de
chem Božím v úchvatu první lásky panenské
duše, jež se volně a lehce vznášela dle rytmu
písní Miláčkových.

Marie kvetla. Líbezný úsměv provázel její
slova 1 drobné úsluhy, kterými častovala všech
ny domácí.

Že je duchovní život těžký, plný útrap, zapí
rání? Ne, tyto zkušenosti Marie potvrditi ne
mohla. Je naopak netušeně bohatý, všechny
schopnosti duše uvádí v pohyb, že člověk se
naprosto necítí osamocen, nýbrž svět pro množ
ství vnitřního dění ani nevnímá.

Věděla ze životopisů svatých, jak tito dovedli
tuhým pokáním svá těla krotiti, proto se také
pokusila snášeti horko dne v žízní a hlad uká
jeti postem. [ drátěný pás si zrobila — ale vše
bylo marno. Necítila bolesti, an: ujmy. Vnitřní
blaženost proudila tak mocně do všech údů tě
la, že bylo neschopno pocítiti utrpení. Každý
sebezápor vyvolal nový vznět horkých citů
lásky.

„Paní matko", řekl jednoho dne zeť lady
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Grace, „letos nebudete musiti v zimě svítit, —
hleďte na naši Mari, jak záříl' Všechno se
smálo.

„Je jistě zamilovaná“, usoudily sestřenice
s pochopením a srdečně se k Maru přitully.

Jednou zastihla Marie tetu, jak obvazovala
služce tvář, pokrytou tak odpornou vyrážkou,
že se Marie musila rychle otočiti, aby potlačila
odpor, jejž v ní vzbuzoval pohled na vyrážku.
Zůstala zdrcena poznanou vlastní slabostí. Ale
v noci, když vše usnulo, rychle vyhledala služ
ku v jejím hnisem znečištěném loži a dusíc se
zápachem, lehla si vedle ní. Pak jí přikázala, aby
o všem pomlčela a zůstala do rána. Druhého dne
vstala obsypána vředy.

Když nastaly podzimní dlouhé večery, sedá
valy ženy ve vysoké klenuté místnosti u kolo
vratů a předly. Marie ráda přisedala k staré
služce blízko krbu. Plameny proskakovaly mezi
vonícími poleny, tu a tam vyskočila jiskra nebo
se zaperlil smích některé z přadlen. Venku sté
nal vítr a dešťové kapky šlehaly do oken.

Služka Marketa prožila svoje dětství v kláš
teře cisterciaček. Ráda vzpomínala a vyprávěla
o přísném životě řeholnic, které jako bílé lilie
nočním bděním, zpěvem žalmů a stálým rozjí
máním tvořily duchovní zahradu, která, ošetřo
vána Matkou představenou, vydávala úrodu
ctností.

V klášterní rodině vládla tuhá kázeň. Jednou
sestra vrátná, která byla jinak velmi milá řehol
nice, odpověděla svéhlavě Matce představené a
byla potrestána za svoji neposlušnost vězením
trvajícím několik dní.

Marie překvapeně spustila ruce s kužele: „Za
několik slov tak ponižující trest? Ne, to bylo
přece jen příliš mnoho!"

„V životě řeholním mají všechny skutky ji
nou váhu než činy křesťanů žijících ve světě.
Je to stav vyvolených, kteří mají nahrazovati
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| nejvěrnějším plněním přikázání evangelijních to,
co svět lehkomyslně opomíjí. Je to nejjistější ces
ta k svatosti pro toho, kdo se podřídí řeholním
pravidlům a vůli představených 1 ve věcech nej
menších", řekla Marketa.

Marie dosud o životě v klášteřích mnoho ne
věděla, proto s opravdovým zájmem posloucha
la starou služku, která dovedla poutavě vylíčit
denní pořádek v řádě cisterciaček. Mnoho tím
získala. Počala chápati úkony zbožnosti, ať již
to byla modlitba nebo služba lásky vůči bliž
nímu, jako závaznou povinnost, kterou nutno
konati s vědomím odpovědnosti i za těžkých
okolností co nejlépe.

Duchovní život Mariin vlivem těchto myšle
nek zintensivněl, ale snad 1 zpřísněl.

Dětská volnost vztahu duše k Otci byla do
plněna touhou po činnosti vskutku plodné, kte
rou by mocně působila pro vzrůst království
Božího 1 za cenu obětí. Dosavadní zbožnost se
jí jevila jako pohrávání si a prosté těšení se
ze vzácných darů Božích.

Její bytost zatoužila po mocných perutích,
jimiž by se vznesla přes všechny překážky až
k modru nebes, aby tam vyslechla úradky Boží
a tejich provedení učinila svou kořistí.

Zde v příjemném domě milé tety k tomu ne
bylo půdy. Zde se krásně žilo rodinným i křes
fanským životem, ale právě normálnost tohoto
života se vzpírala každému vyššímu vzletu. —
Klidné štěstí příbuzných, jež lidskou přiroze
nost uspokojovalo, bylo zdůvodněnou zbraní
proti touhám Mariiným. —

„Radovala jsem se a děkovala Bohu, když
jsem viděla Tvoji upřímnou zbožnost, vždyť vi
díš sama, jak se snažím, aby celý můj dům
zůstal věren víře katolické, ale toho, že bys
chtěla opustiti vlast, kde je nyní všech lidí pev
ného náboženského přesvědčení třeba víc než
kdykoliv jindy, jsem se nenadála. A proč
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chceš vlastně odjetí do Francie, abys tam mohla
v klidu, v sobeckém klidu, v nějakém klášteře
žíti nerušeně — bezstarostně, zatím co nad tvý
mi rodiči a příbuznými bude denně pro vyzná
ní víry viseti meč? Styděla bych se, Marie, ta
kovým myšlenkám se poddat a dokonce je slo
vem projevit", skončila lady Grace.

Marie seděla s očima sklopenýma, bledá, ja
ko bez života.

Den ze dne jí všichni radili, aby zanechala
tohoto snění, jen sir Ralph pronikl hloubku je
jiho rozhodnutí a kteréhosi večera řekl své cho
ti: „Zdá se mi, že bude vše marné. Jsem rád,
že není mou dcerou.“

Lady Grace psala druhého dne siru Wardovi.
Tím začala bouře.

Ještě nikdy Marie neviděla otce tak rozčile
ného. Přepadlý, s ohněm v očích přecházel po
kojem a hned zase vyčerpán usedal. Jako roz
žbavené olovo hrnula se na Marii otcova slova:
„Časy jsou mnohem horší, než za zesnulé krá
lovny Alžběty. Jakub Stuart zuří, vydává nová
prohlášení vůči katolíkům, takže jsou úplně vy
dáni na milost každému člověku zlé vůle. V no
ci jsou lidé bouřeni ze spánku, horda pacholků
přehází všechno zařízení, probodává tapety a
koberce, pátrajíc po věcech, jež by měly vztah
k víře katolické. Pak si vezmou, cokoliv se jim
líbí, a běda tomu, kdo by se ozval! Majetku zba
vení lidé přicházejí žebrat." Kolik on sám živí
ze svých bývalých nájemců, místo aby oni je
mu platili nájemné! Přišli o dobytek, zásoby,
takže musili své selské usedlosti opustiti. Lid
utíká z vesnic do lesů a stěhuje se na sever, aby
ušel tyranii. Mnozí pochybují, zda katolíky
Bůh opravdu neopustil, nemají-li ti druzí snad
pravdu. „A Bůh, Marie, mlčí! Komu můžeme
zazlívat, když odpady se množí?"

„Ano, je pravda, že mnozí z mladých šlechti
ců a snad polovina mužů našeho rodu je mezi
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nimi, že se tajně scházejí k nočním poradám, „aby
učinili tomu řádění konec. Ale Já jsem věrný
poddaný králův, proto nesouhlasím s násilím
a jako křesťan se rozhodně stavím proti krve
prolití. Znám však jinou cestu, Marie. Cestu
klidného vývoje našich práv. Iy mi však musíš
pomoci, jen na tobě vše závisí!

Marie zvedla své umučené oči. Ubohý, ubo
hý otec, jak zestaral! A ona ví, že mu i tu po
slední naději musí zlomiti. Nelze jinak, 1 když
při tom srdce puká.

Zda-li zná lorda Nevilla? Ano, vzpomíná si
na jeho úzký, duchaplný obličej. Je dědicem
ohromného majetku a touží po ní, aby ji učinil
matkou mocného katolického rodu. Timto sňat
kem by se katolická práva posílila, protože lord
Nevill u krále mnoho znamená a jeho bohatství
budí králův respekt. Po této stránce je Jakub
Stuart slabochem.

„Uvaž, Marie, že lord Nevill je dozrálý muž
a v jeho letech se dává srdce trvale, věrně. Je
poslední nadějí katolické Anglie" — — —

Marie klečela v kapli děsem ztrnulá. Těžce
oddychovala, myšlenky jako mlhy se jí válely
bolavou hlavou. Ne, takovou chvíli by dvakrát
nesneslal

Její obrazivost je jako ochromena, nemůže se
zbavit posledních vjemů. Vidí otcův kamenný
výraz, jeho oči, které se jí zříkaly — slyší hlas,
rozpoutaný jako vichřice: „To je tedy tvá zbož
nost, tvá láska k rodičům, tvá poslušnost!" a
smích jako pila ostrý přerušuje její vzpomínky.

Sama neví, odkud vyšel; z jejího srdce nebo
se někdo, snad ďábel sám, s rozkoší utápí v je
tim bolu?

Nikdy by si nepomyslila, že duchovní život
může býti tak těžký. Toužila po kříži a dostalo
se jí víc, než může unésti. K otci se chová Jako
by neměla citu a lordu Nevillovi, k němuž má
všechnu úctu, láme život.
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Ví však bezpečně, že nejedná z vlastní vůle.
Uprostřed bouře cítí klid z přítomnosti něčeho,
co nedovede vyjádřit. K tomu kompasu vnitř
ního života volá: „„Bože, buď milostiv ubohé
hříšnici!"

Sir Ward druhého dne odvezl dceru do Lon
dýna, kde Otec Holtby, dávný rodinný přítel,
měl Mari přiměti k povolnosti.

Starý úctyhodný misionář vyložil Mani krát
ce, že poslouchati je víc než obětovati, proto
chce-li projeviti vděčnost Bohu a prospěti svým
souvěrcům, jest její svatou povinností, aby svo
lila k sňatku s lordem Nevillem.

Pak sloužil mši sv. za dar osvícení a pozná
ní vůle Boží.

Marie prosila, aby tentokráte bojoval za ni
Bůh sám. Byla bezbranná, nezbylo jí nic, než
modlitba. — Zapomněla na své okolí, až ji vrá
til smyslům čísi pláč. Trhla sebou a udiveně
pohlédla na Otce Holtbyho, který neutěšitelně
vzlykal: „Mé dítě, jsem velký hříšník — po pro
měňování jsem převrhl kalich s Krví Páně —
a při tom jsem uslyšel hlas — přísný, hrozný:
Chraň se, abys nezvrátil ještě druhý kalich, kte
rý jsem sl připravil k oběti v srdci své vyvole
né!' Nyní vím, dítě, ze úmysly Boží jsou jiné,
než plány lidské. Přičiním se ze všech sil, abych
ti urovnal cestu, po níž máš kráčeti za hlasem
Páně.“

17



VEFLANDŘÍCH.

Boj je skončen. Marie stojí na zádi lodi a
dívá se na mizející břehy vlasti. Tam zůstal její
otec, matka, sourozenci. Otce již asi nikdy ne
uvidí, byl tak pobledlý, unavený. Bez trpkosti
se loučil, ale přemožen útrapami posledních let
zlhostejněl.S tupou, nevyplakanou bolestí vstou
pila Marie na palubu lodi.

Vlnky hrály tisíci odlesky. Široširý vodní
prostor dýchal svěží vlhkost, vábil neodolatelně
oči, uklidňoval, sliboval...

Marie přivřela víčka: ,...každý, kdo pro
jméno mé opustí dům nebo bratry — nebo
otce... stokrát více dostane a život věčný zdě
dí." — Něco jemného, tklivě krásného se uvol
nilov jejím nitru, stoupalo vzhůru a zaplavilo
všecku bytost.

Slzy jí proudem stékaly po tvářích na ruce,
kde je vítr vyssával. Lidská přirozenost dobyla
svých práv, Marie usnula. — — —

Tak tedy vypadá katolický státl Marie se
bystře rozhlížela. Domy ozdobené ve štítech
sochami svatých — procesí s vlajícími korouh
vemi, zástupy lidu, kněží, řeholníků a řeholnic
v podivných čepcích. Chrámy otevřené, takže
je širokými dveřmi viděti přímo na oltáře, plné
světel, lilií a růží. Radost a nová chuť k životu
pohnula Mani. Ptala se po anglickém semináři.

Byla to velká, nová budova s umělecky vy
pracovaným portálem, nad nímž trůnila Panna
Maria. S dopisem od Otce Holtbyho v ruce pře
kročila práh hovorny.

Přivítal ji kněz menší postavy, bystrých očí.
Čeká prý na ni již dlouho on i Matka abatyše,
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která zároveň vzkazuje, že může okamžitě na
stoupiti, jako sestra laička v klášteře klarisek.
Chorových sester je zatím nadbytek. Bude pro
ni snad tělesná práce vyčerpávající, ale tím zá
služnější.

Překvapeně vyslechla Marie podivuhodnou
výřečností nadaného kněze. Ale jak má všemu
rozuměti, vždyť ona si dosud určitého kláštera
nevyvolila?

„Bůh volil za vásl V jmenovaném klášteře
je mnoho sester Angličanek, smutno vám tam
nebude."

Také nebylo. Neměla času na smutek, ani
pro tělo, ani pro duši.

Brzy ráno vzala na záda koš a vydala se uh
cemi města na žebrotu. Ranní vzduch byl ještě
osvěžující a lidé dost štědří. Někdo dal zelí, ji
ný hrách, fazole, pecen chleba 1 velkou kytici
květin pro oltář. Ohnuta pod tíží břemene, slun
cem ožehnuta, upocena, vlekla se pak domů.
U fortny složila náklad, stojíc, snědla svůj u
bohý oběd a pak šla žebrati znovu. Odřená ra
mena pálila, nohy bolely. Ale co platno. Řehol
ní stav je svatý stav a poslušnost je jeho zá
kladem.

Je pravda, že Matka abatyše řekla: „Vim, že
žebrota není přiměřeným zaměstnáním pro ses
tru Marii, ale blaho kláštera vyžaduje, aby za
tím na svém r 'stě zůstala, protože lidé příjemné
a pokorné sestře protevují více štědrosti než
jiné.

Ty hrozné noci v cele Mariině! Čtyři vlhké
stěny a krátké lože, na němž pro tělo nebylo od
počinku. „Můj Bože, to má býti duchovní ži
vot? Kde nabrat síly a látky k rozjímání, když
je mi 1 možnost posilujícího spánku odepřena?"
I myšlenky ji bolely.

Nejhorší však byl: lidé. Dokud neuměla fran
couzsky, mohla se na svých cestách zaměstná
vati v nitru Bohem. Časem začínala rozuměti
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1 mluviti, což se jí stalo novým utrpením. Ona,
dáma ze šlechtického rodu, zvyklá na jemné
způsoby a rytířské chování svého okolí, se o
citla najednou mezi lidmi ulice. Snad nebyli zlí
a nechtěli ji zahanbovati, ale ve své prostotě a
přirozené tvrdosti rádi vháněli Marii krev do
tváří tu vtipem, jinde otázkou, že zmateně utí
kala tím krásnější ve své uražené cudnosti. To
vše jí jen přidalo popularity. Koše ani nestači
ly, proto byla Maru přidána na pomoc sestra
Jaguelina, zdravá, červenolící dcera rybářova.
Ach, toho nekonečného povídání! Celou cestou
hlasitě myslila, vzpomínala a všechny zrakové
vjemy převáděla okamžitě ve slova. Když se
večer vrátily, ještě s řečí nebyla hotova.

Je pravda, že sestra Marie byla v klášteře ctě
na, mluvilo se o její pokoře i ve městě a sestra
Jaguelina byla přesvědčena, že Marie je omilost
něnou světicí, která obcuje 1 s anděly.

Kdykoliv Marie promluvila, obracela k ní
svůj plný obličej, očima se zavěsila na její rty
a poslouchala s tak zřejmou zvědavostí, že Ma
rie se stěží ubránila úsměvu. Co řekla, to bylo
Jaguelině svaté. Byla by za pravdivost slov své
spolusestry šla do ohně. „Zítra nepůjdeme ni
kam", řekla jednoho dne sestra Jaguelina. „Při
jede generální visitátor, bude jistě i s vámi mlu
viti. Je sice Španěl, ale umí anglicky a věnuje
vždy zvláštní pozornost sestrám Angličankám."

Byl ještě vyšší než Marie, pomalý v řeči
1 v pohybech. Z jeho tváře se nedalo téměř nic
vyčísti. Každé hnutí v očích přikrýval těžkými
víčky.

„Je velmi namáhavé pro ženu, která nebyla
zvyklá tělesné práci, má-li se hned prvého dne
postaviti k prádlu pro sto nebo více sester, u
mývati nekonečné chodby nebo štípati dříví. Já
jsem mladá a dovedla jsem se již svému stavu
přizpůsobiti, cítím však s ostatními ženami své
ho rodu, tichž sem stále mnoho z Anglie při
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jíždí. Přišly jsme s touhou zasvětit svůj život
modlitbě a rozjímání. Jak se však může mysl
uvolniti, je-li tělo všecko bolavé, a oči pálí ho
rečkou, že konečně z toho 1 duše onemocní?
Pravda, vše se dá unésti jako kříž, pod nímž
se denně bolestně padá. Je to však smysl řehol
ního života utloukáním těla vypěstovati otupěle
trpělivou duši?“

Jeho oči vyslaly hřejivé paprsky. Marino
rozbušené srdce se uklidnilo. Pak řekl: „Vy jste,
sestro, dosud slavných slibů nesložila, jste tedy
volná. Vyberte si jiný způsob života, jinou ře
holi, kde byste mohla chváliti Boha podle hlasu
svého srdce. Budu-li vám moci v něčem prospě
ti, učiním to s největším potěšením. Obraťte se
vždy na mnel"

Pak následovala bouřlivá konference s du
chovním vůdcem kláštera, s abatyší a novicmi
strovou. Generální visitátor měl mnoho důvodů
k výtkám.

Sestra Jaguelina, která jako obyčejně věděla
vše první, běžela do Mariiny cely zvěstovat, co
se právě přihodilo. Zůstala však státi na prahu
s otevřenými ústy, v nichž uvázlo první nachys
tané slovo. V tmavém koutě klečela Marie s pa
žema rozpjatýma, s tváří oblitou bílým světlem.

Rychle zavřela dveře a poklusem spěchala
s druhou, ještě zajímavější novinkou za sestra
mi. Vždyť ona věděla, že Marie je velká svatá!
Teď to dokáže těm, které pochybovaly. — —

Za několik dní kráčela bruselskými ulicemi
štíhlá, nápadně hezká dívka. Stručně vyložila
generálnímu visitátorovi své plány. Chce zalo
žiti klášter anglických klarisek. Prosí jen o vliv
nou přímluvu na příslušných místech. Finančně
je ústav zajištěn, protože při vystoupení z kláš
tera dostala své věno zpět a to stačí na zakou
pení budovy v okolí Gravelinu.

Ale nešlo to tak hladce, jak se domnívala. By
lo třeba svolení mnohých prelátů, jejich dobro
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zdání, která udíleli po nekonečných audiencích,
při nichž byla nucena s vyčerpávajícím napjetím
odpovídati na rafinované otázky, které ji dušev
ně takřka obnažovaly.

Jinde ji nechali hodiny čekati a pak jí bylo
řečeno, aby přišla po druhé. Podobné obtíže
stíhaly 1 sestry, které měl její klášter shromáž
diti. I ve snách vystupovala Marie po schodech,
jež se před ní jako z klubka odvíjely, v šatech
plných prachu a inkoustových skvrn stála po
jednou před církevními hodnostáři, kteří jí ci
tovali paragrafy...

Konečně bylo dosaženo cíle. Zahrada Boží se
zazelenala. Ticho bylo na chodbách nového klá
štera, takové slavnostní a sladké. Jako by v něm
člověk vdechoval smysly rozprášenou vůni ex
tasí. Řehole sv. Kláry byla zachovávána v pů
vodní strohosti. Jedlo se pouze jednou denně,
maso však nikdy podáváno nebylo, ani ne ne
mocným. Sestry se oděly v hrubě tkané habity,
spávaly na slámě nesvlečené, aby o půlnoci, stří
brným hlasem zvonku probuzeny, vyzpívaly
první chvály Bohu.

Mane byla šťastna; tak nevypověditelně šťast
na! Všechny trampoty zůstaly jakoby do moře
vrženy a ona žila na ostrově štěstí. Mír, o kte
rém svět za fortnou klášterní ani v nejžádouc
nějším útvaru života neměl potuchy, ssála a vy
dechovala jako vzduch. — — —

Sestry pilně pracovaly a Marie mezi nimi. Po
jednou se jí ruce zachvěly, duše jakoby vymrště
na mimo prostor, v mlhavém světle, kterého

oči neviděly, poznala svůj osud: „Vyjdeš odtud!"
Polo v mrákotách se potácela s ostatními no

vickami do choru. Ó, kdyby mohla jistotu vnitř
ního poznání rozvrátit, zeslabit!

Matka představená ji pobouřeně vyslechla a
její pohled byl tvrdší než slova. Což nemá dost
jednoho dobrodružství a pomluv, které jí vy
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nesla cesta do Bruselu? Sama bez doprovodu
jako muž vyjednávala s úředníky 1 s vladařem.
Nevydala v posměch svoji dívčí čest? A teď si
zase ve své fantastické, těkavé povaze chce na
mlouvati vyšší poslání! Čí jí není řehole sv. Klá
ry dost přísná? Patrně jí nezachovávala, proto
se stala hračkou ďáblovou. Ano, pokání, mod
itba a půst ji brzy vyléčí z její vysokomysl
nosti!

Marie políbila zem a odešla. Kam se ukrýti
se swým ponížením? Sestry si ji prohlížejí s ú
trpností, společně se za ni modlí a ona víc po
dobna kostlivci než člověku, marně, marně tlu
mí hlas, který ji mučí ve dne v noci.

Řeholní družina je tím případem zasažena ve
svém klidu, všichni žijí v stálém očekávání roz
hodující události. I představená uznává, že je
nutno jednat, proto mírní svoj příkrost a do
přává sestře Marn klidu a zprostí ji vazby.

Konečně Otec Lev se vyjádřil: „Můžete jíti
nebo zůstati, čiňte, co je vám libo."

Má se Marie radovati, že je volná? O, kdyby
věděli, jak se dusí hořkostíl Kam vlastně pů
jde? Vždyť tu našla milý, šťastný domov, zde
po letech bojů a nejistot po prvé si oddychla,
okusila trochu radosti. Sama neví, kolik dní se
těšila. La blaženost tak rychle utíká!

Pohladila svůj hnědý cestovní plášť, věrného
druha na pouti životem, a pak rychle svlékala
po částech řeholní oděv. Polibky se s ním roz
loučila.

Za chvíli se mihla kolem fortny vysoká, ští
hlá postava. „Můj Bože, kdo to byl? Vždyť já
jsem nikoho do kláštera nepouštělal" Vtom
uviděla sestra vrátná v koutě složený habit.
„Tedy ona přeceodešla? Bůh jí buď milostiv!"

Na ulicích plno slunce, májový vzduch voní
květy, v koutě u zdi se popelí vrabci a kočka
po nich šilhá. Dva mladí, rozesmátí lidé minuli
dámu v hnědém, která spěchá jako tisíc jiných

23



snad na trh nakoupit zeleniny, či ví Bůh sám,am.
Marie si přitlačila vysoký klobouk, který

chránil její tajemství — ostříhané vlasy. Ne
myslila na nic. Vždyť je dnes v rukou Božích
jako prvého dne svého života. Čeho se tedy
báti? Se statečným úsměvem na rtech zapadla
v hlučícím davu.
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OPĚTDOMA.

Loď lehce sklouzala po vzdutých vlnách.
Moře bylo neklidné. Marie se ráda zadívala do
závratné výše stožárů a zase zpět na palubu,
která jí pak připadala tím nepatrnější v tom
prostoru vod a nebes. [o ji dráždilo k odvaze
a rozněcovalo důvěrou v Boha; postaviti se na
nejmenší plochu mezi dravé živly a jíti za hla
sem Kristovým i po hřebenech vln. Nechápe,
jak mohl Petr pochybovati, snad proto, že jeho
srdce ještě nehořelo láskou, že více dychtilo po
moci, po účasti v slávě Syna Božího. —

Tak Maru napadá, že 1 její situace není ne
podobna chůzi Petrově po moři. Za několik ho
din bude doma. Kdo ví, jak bude přivítána? A
co společnost, které se nevyhne? [1 mravně
nejzchátralejší první po ní hodí kamenem. Co
zachrání její sebevědomí před zhroucením? Ví
dobře, že vše, co právě prožila, bylo jen episo
dou, že vstupuje do nového údobí života, proto
nesmí se dáti lidskou zlomyslností uštípati. Je
dině neochvějná důvěra v Prozřetelnost ji udrží
nad vodami. —

Byla přijata svými vlídně 1 radostně. Otec
1 matka dosud žili a usadili se ve vlastním pa
láci v Londýně. V bezprostřední blízkosti dvora
bylo katolíkům bezpečněji než na venkově. Ni
kdo Mari neobtěžoval trapnými otázkam,,a tak
během několika dní se cítila mezi svými jako by
nikdy nebyla domov opustila.

Pak se objevily první návštěvy. Odpovídala
bez rozpaků s přímým pohledem tváři v tvář.

S úsměvem vyslechla různá mínění dam, kte
ré se velmi moudře a shovívavě tvářily, jsouce
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přesvědčeny o své nepostradatelnosti v lidské
společnosti. Vždyť ony věděly, že pro uroze
nou dívku je řeholní život velmi tvrdý! Mládí
však zmoudří až po zkušenostech — proto se
pranic nediví, že se Marie vrátila.

Poněvadž Marie nic nenamítala, brzy nebylo
látky k dalšímu rozhovoru o tomto tématu, ne
zbylo tedy dámám, než aby zavedly řeč jiným
směrem, nebo se poroučely. Všechny návštěv
nice si však odnášely souhlasný postřeh, že Ma
rie se vrátila k nepoznání změněna, Její dříve
smutkem zastřené oči svítily ocelovou pevností,
její úsměv vábil k sdílnosti, její řeč, tímto dvo
jím půvabem doprovázena, byla naprosto odliš
ná od obvyklých salonních rozhovorů. Co slovo,
to jistota. Dobře mířené šípy jakoby ji nezasa
hovaly. Zůstávala vždy klidnou, vyrovnanou,
takže přítomné ženy-aristokratky v její společ
nosti nějak šedly a ty lepší, zvláště mladé dív
ky, s obdivem sledovaly všechny její kony.

Když se společenská sezona rozproudila, sta
la se Marie jejim středem. Kdekoliv se objevila,
tam vzbudila zájem, který končil obdivem a přá
telstvím.

Vyskytly se sice hlasy, které šeptaly, že Ma
rie přece jen příliš brzy zapomněla na závoj kla
risky, ale více jí vytknouti nemohly. I když by
la postavena v čelo mladých dívek při různých
slavnostech velkého slohu, zůstala vždy dámou
v pravém slova smyslu, která oslňovala, ale zna
la váhu slov 1 nebezpečnost okamžiků.

Rozkoše královského dvora neměly pro Marii
vnitřní přitažlivosti, hledala a také objevila něco
jiného. Záhy zpozorovala, že všechna lidská
srdce jsou v podstatě stejná, že žízní po trva
lém štěstí, že pod nádherným úborem dvořana
se skrývá unavený člověk, který touží po ně
čem vyšším, než je svět a jeho radosti.

Marie dovedla vhodnou větou vytáhnouti na
světlo, co její instinkt tušil. Bylo jí pak rozkoší,
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zatím co dav se opájel tancem, vysvětlovati
svému kavalíru základní pravdy viry.

Jinde stačilo při promenádě zašeptati pod vě
jířem datum a místo, kde bude sloužena mše
svatá. Neznala většího požitku, než když mohla
uprostřed ruchu a slavnostního veselí v koutě
salonu sednouti na pohovku s člověkem hleda
jícím království Boží.

S úspěchy, které den ke dni se množily, ro
stla 1 její odvaha. Jako by pronikala srdce lid
ská, s takovou. jistotou přistupovala k těm,
v nichž tušila katolíky ať již veřejně odpadlé,
nebo zastrašené a lhostejné. Burcovala jejich
svědomí, s ohněm zapalovala odvahu, které
bylo ještě stále potřeba těm, kdož se zúčastňo
vali bohoslužeb. Zprostředkovala styk s kněží
mi a námitky vyvracela svými prohloubenými
vědomostmi jako theolog.

Brzy měla kolem sebe družinu dívek šlechti
ckého stavu, s nimiž podnikala s neutuchající
energií lov na lidské duše.

Již ji nestačil revír u královského sídla. Na
vštěvovala i londýnskou periferi a rozsévala
dobro hmotné i duševní. Kde bylo potřebí, při
váděla kněze, aby maličké křtil a vyučoval, snou
bencům žehnal nebo zpovídal a podal Tělo Pá
ně. Na život a na smrt by za ní její chudí šli.
Svou odvahou strhovala všechny, ale opatrna
dovedla také býti. Když jela ve společnosti koň
mo na procházku a nějaký ubožák jí chtěl chva
lořečí, jež by vyzradila všechno, projeviti vděč
nost, trhla otěžemi a s pokrčením ramen unikala
nebezpečí.

Život v Londýně byl Marii velkým dobro
družstvím. Každý den přinášel nové zprávy
o rostoucím životě náboženském, nutil k nebez
pečným pochůzkám a při tom dovoloval užívati
pracujícím duším z nevyčerpatelných milostí,
které nabízí církev věřícím ve svátostech, hlásá
ním evangelia a hlubokých meditacích.
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Mariin duch hořel a úžasně mohutněl. Její
duše se slévala v jedno s Duchem Božím, který
její přirozené schopnosti znásobil, takže proni
kala obtíže, které jí apoštolát přinášel s nadpři
rozenou bystrostí. Vždy si věděla rady a po
moci. Něco nadlidského z ní vycházelo, čistého
a zdravého, že lidé k ní Inuli s neomezenou dů
věrou. —

Jednoho večera seděla se svými šesti nejvěr
nějšími družkami v tichém přítmí svého salon
ku. Na oknech visely závoje londýnské mlhy.
Marie hodnotila v myšlenkách své plány do bu
doucnosti. Fu Marie Poyncová, přehlédnuvši
rychle pět dívčích očí, jako by si od nich vyža
dovala odvahy, promluvila: „Od té chvíle, kdy
jsme se přidružily k tobě, Marie, poznaly jsme
pravou cenu života a jeho hodnot. Proto my
všechny, jak nás tu vidíš, dnes také od života
žádáme něco jiného, toužíme po činnosti, která
by 1 naše duše zaměstnávala a obohacovala vě
domím užitečnosti. Jaký smysl mají nekonečné
večery u plných stolů? Ty hladké rozhovory
o ničem? A vdáme-li se, kdož ví, zda v zápase
s prostředností nepodlehneme? Rozhodly jsme
se tedy, že ti nabídneme své schopnosti 1 své
jmění. Odejdeš-l: do ciziny, půjdeme s tebou,
vstoupíš-lh do kláštera, budeme tě následovat,
zůstaneš-li v naší vlasti, budeme i zde bojovati
pro vítězství pravdy. Naši otcové jsou o všem
již dříve zpraven: a Bohu díky, že se nikdo
z nich proti nám rozhodně nepostavil."

Marie sice tušila, že k něčemu podobnému
dojde a dojíti musí, ale že by se vše odbylo tak
hladce a v tak krátké době, toho přece se ne
nadála! Byla bez svého přičinění postavena
k hotové věci, stačilo vstoupiti v loďku a od
raziti od břehů. Lo také učinila.

Odjela se svými družkami do Sv. Omeru, aby
zařídila ústav pro výchovu dívek, především
Angličanek, kterých tam bylo mnoho. Mělo se
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jim dostati kromě vzdělání, přiměřeného jejich
šlechtickému stavu, důkladné náboženské vý
uky, aby se staly později 1 duchovními matka
mi nových anglických katolických rodin.
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NAVÝBOJ.

Ustavu se dařilo. Po dvou letech čítal asi pa
desát sester. Byly to většinou dívky z předních
anglických rodin. Mezi prvními, které opustily
vlast, byla Barbora Babthorpová.

Marné se snažila lady Grace svoji nejmladší
dceru získati pro rodinný život. Všechna její
praktická moudrost a vyhlášená výmluvnost se
ukázala slabou.

Těžce, velmi těžce nesla tato dáma již druhou
svoji porážku. Byla zvyklá neomezeněvládnouti
mezi svými, vyšlapávati jim stezky k cílům,
v nichž především ona viděla nejlepší dobro
svých dětí.

„Myslíte, lady Grace, že naše představy o ště
stí jiných jsou vždy totožné s jejich touhami?
Mezi člověkem a člověkem zůstávají propasti,

které láska může překlenouti, ale nikdy je nevyplní. V těch nevyjádřitelných a proto skry
tých hlubinách duše se potkává člověk se svým
Spasitelem. Tam se s Ním slévá v jedno, aby
doplnil v sobě to, co v každém stvoření je ne
dokonalé. Jakmile si duše najde průchody do
chrámu svého nitra, poznává jasněji než jiní
Boha 1 svůj cíl v Něm. Vaše dcera, lady Grace,
našla své povolání z vůle Boží, proto nemohu
vám raditi jinak, než abyste jí nebránila. —

Pravá mateřská láska ustupuje do pozadí se
svými sny, vidí-li štěstí dětí vzkvétat jinak.
Křesťanská matka nesmí zapomínati, že děti jí
nebyly dány pro ni samu, nýbrž že každý na
svět přicházející člověk je určen pro Boha, aby
se stal Jeho dědicem a spoluvládcem. — Volá
li Bůh někoho zvláštní cestou, pak láska ma
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teřská se 1 v tomto poznání má zdokonaliti tím,
že se přizpůsobí vůli Boží a uskuteční dle svých
možností ne své, ale Boží plány. — — — —

Kněz již dávno odešel. Ticho šumělo kolem
lady Grace. Opřena lokty o stůl bojovala o své
lepší já. Druhého dne počala schystávati výba
vu své dceři Barboře.

Když jí dávala požehnání, zaplakala, ale s Ji
nými pocity, než při svatbách starších dětí. Po
cítila hlubší bolest i hlubší radost, jako ten, kdo
vykonal vše, co povinnost žádala, a pak vyčer
pán usíná. — — —

Každého dne vídali obyvatelé omerští průvod

dovčat, který vedly ženy černě oděné do kostela.
„Ty Angličanky jsou zvláštní osoby", mluvi

lo se na trhu u kašny. „Oblékají se jako vdovy,
žijí jako řeholnice a při tom nám vychovávají
naše dcery skoro zadarmo."

„To je vskutku pravda", vkládá se do řeči
objemná zelinářka. „Moje děvčata vyučují jako
nějaké princezny. Kde by se naše holky k tako
vým věcem dostaly ..." Tak a podobně zní hla
sy prostého lidu chválou, jako to zurčení vod
ního proudu za mramorovou obrubou kašny.

„Mně se zdá, že sdružení těch Angličanek se
brzy rozsype", míní jeden z duchovních města
Omeru. „Žijí sice velmi přísně, jedí jednou den
ně, málo se vyspí, mají své hodiny rozjímání a
společné modlitby a při tom všem prožijí větši
nu dne v namáhavé práci mezi mládeží.— Ale
to není mastné ani slané, připadá mi, jako by si
nechávaly zadní vrátka otevřena. Proč pak ne
přijmou pravidla některé ze sv. řeholí? Já si
myslím, že si samy nejsou jisté, jak dlouho je
zábava s dětmi a hraní si na klášter bude těšit."

Potom se střídaly v hovorně nového ústavu
návštěvy. Přišli prostí mnichové, učení jesuité
1 mocní preláti.

Většinou odcházeli zaraženi a ti, kteří zvlášť
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klhčkovali slovy, aby se vítězoslavně vrátili jako
zachránci města před anglickými bludy, cítili se
v tajném koutku srdce zahanbení.

Mane přijala každého s nelíčenou vlídností.
Její odpovědi byly prosté a přímé.

Ano, zná řeholi sv. Kláry 1 sv. Benedikta,
dokonce čtrnáct jejich chovanek vstoupilo do
noviciátu benediktinek v Bruselu a v Antver
pách. I stanovy sv. Terezie prostudovala, ale
čeká na pokyn Boží, neboť se domnívá, že má
zatím setrvati při svém způsobu života.

I kathedrální kanovník byl udiven srdečnou
veselosti, jež plnila oči a tvář sestry Marie.
S úsměvem hleděla v budoucnost, ani dost málo
se nestrachovala obtíží, které by jí se strany du
chovní vrchnosti mohly nastati.

Kanovník opouštěl hovornu s větší obřadno
stí než bylo jeho povinností. „Opravdu, stateč
ná žena", řekl si, když zamyšlen stoupal pří
krou ulicí ke kathedrále. — — —

Je zvláštní, jak lidé se instinktivně poznávají.
Není třeba slov, stačí pohled, kterým se obejme
tělo 1 duše. ak ti nejchudší, jimž zůstal život
všechno dobré dlužen, táhli se za sestrou Marií.

Shromažďovala je v kolně na obvodu města.
Krmila je polévkou a chlebem, přivedla jim kně
ze, který v potu tváře v těžkém, výpary přesy
ceném vzduchu se snažil oživiti, co dávno za
hynulo.

Jak byla sestra Marie šťastna, když poznáva
la, že 1 tyto, hmotnou bídou ztrápené duše se
stávají schopny byť slabého, ale přece jen kře
sťanského života!

Pozdě večer, doprovázena dogou, vracela se
křivolakými ulicemi města domů.

Mezi vysokými štíty blikaly hvězdy a svatí
ve svých výklencích se usmíval. —

Je možno představiti s1 život mocnější, ruš
nější anebo nebezpečnější? Jako královna pro
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chází ztichlým bojištěm — těší se z vykonané
ho díla — těší se na sestry, které na ni čekají
s dychtivostí a snad 1 s novými návrhy.

Když odložila plášť a rozhlédla se po svých
nejvěrnějších, září jí zpod dlouhých řas přemíra
štěstí.

Jak je možné, že tu s ní sedí Kateřina Schmi
tová? Ta statečná dívka, která zkrotila každého
koně a tančila jako Salome!

Jak to, že Marie Poyntzová,jež oslňovala v sa
lonech duchaplností, se rozhodla zrušiti zasnou
bení, které z ní mělo učiniti první dámu lon
dýnské společnosti?

Vedle ní sedí Zuzana Rookwodová, stále pů
vabná jako bývalá dvorní dáma — a tam se
usmívá Jana Brownová, vždy především prakti
cká, proto teď tak znamenitá správkyně společ
ného majetku... Všechny je duchem objímá a
celuje. „Moje milé, drahé sestry", šeptají její
zvlhlé oči. Co šly sem všechny hledat?

Jistě nic z přirozených hodnot světa. Nevě
děly, jdou-li vstříc výsměchu nebo bídě. S obo
jím se sice setkaly, ale dnes poznávají, že ne
jsou nadarmo na světě — že našly život v nej
širším slova smyslu. — — —

Přišel podzim, plískanice a mlhy. V pensio
nátě se rozšířila spála. Sestra Marie byla mezi
prvními postiženými. Lékaři krčili rameny, na
děje téměř nedávali. Zdrcené sestry dlouho do

noci klečely v kapli a bděly, aby uprosily neesa.
Sestra Winifred přecházela s růžencem v ru

kou předsíní sálu pro nemocné. Oknem bylo vi
děti zčernalé větve a déšť bubnoval do okenic.
Dusné ticho padalo ze všech koutů pokoje.

Náhle se sestře zdá, že slyší hlas nemocné.
„Snad ubohá zase blouzní", myslí si a potichupootevředvéře.© Mariesedívpózejakobyna
slouchala, bledá, s očima plnýma světla. „Již



umírá a vidí Pána", zakvílí v srdci Winifred.
Nemocná se však klidně otočí a kyne jí.

„Wini, Bůh nám prokázal velikou milost —
již znám naši cestu. Před chvílí mně přestala
horečka, a když jsem v tom oddechu chtěla dě
kovat Pánu, uslyšela jsem náhle hlas, zřetelný
a pevný: „Přijmi pravidla Tovaryšstva Ježíšova.
Otec generál se bude zdráhat. Jdi však bez báz
ně k němu!"

„O, Wini, víš, jaký kámen mně spadl se
srdce?" a spíná ruce v němém díku.

„A ty chceš opravdu všechno provésti?" „Ale
Wini, pochop přece, že to musí činiti Bůh sám,
já budu jenom jeho nástrojem!"

„Teď mi však dopřejte ještě odpočinku —
cítím, jak se uzdravuji." — — —

„Dábelské pokušení, sestro!"
„Vite, Otče, že 1 židé řekli: Belzebubem vy

hání zlé duchy."
„Svatý Ignác nám výslovně zakázal, abychom

se zabývali vedením ženských klášterů."
„Proto jsem asi dostala ono vyzvání já a ne

vy, Otče"
Slova za slovem, věta za větou se křížily jako

meče. Konečně se Otec Leo vzdal: „Pište si
tedy do Říma!"

Marie sedla a psala. Dopis ověšený mnohými
pečeťmi se octl v zavazadle anglického agenta,

Který jej odevzdal sv. Otci. Bylo to na jaře roku616.
Odpověď byla příznivá. Biskup omerský do

stal příkaz, aby společnost anglických panen
vzal pod svoji ochranu. Uvidí-li se bohaté plo
dy jejich činnosti, zařídí sv. Stolice další.

Příštího roku zakládala Mare v Lutychu, na
žádost správy města, nový ústav.
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ZÁPASY A VÍTĚZSTVÍ

Jest psáno: „Nikdo není prorokem ve své
vlasti. I sestra Marie měla pocítiti pravdivost
těchto slov. Anglie první zvedla proti ní prak.

Sekretář sv. Officia v Římě četl zachmuřen
dopis. Pak jej položil mezi akta, která povážlivě
rostla. Kolik žalob již musil pročísti o „wardi
ankách čili jesuitkách, které se potulují světem,
aby kázaly ženám evangelium", tak posměšně
1 zlobně o nich psali 1 vlastní krajané! „Ale což,
je-l1 vskutku pravda, že přijímají od svých ka
valírů dary, že si dávají hráti dostavenička, že
se spolčují s protestanty? Bylo by věru nejmou
dřejší je rozpustit. Vždyť ještě nic dobrého
o nich neslyšel", myslí sekretář a unaven sva
zuje akta. — — —

Marie již delší dobu pozorovala, že spokoje
nost a klid z duší sester mizí. Tušily jakousi
otravu v ovzduší. Situace se nedala déle tajiti.
Svolala všechny a přímo jim vyložila vnější
1 vnitřní nebezpečí, která je mohou každou chví
i zdrtit.

V Lutychu se sestry rozdvojily. V čelo těch,
které ztrácely hlavu, poněvadž schválení stanov
z Říma nepřicházelo, postavila se sestra Praxe
dis. Svými visemi a mystickými sny chtěla do
kázati, že vedení ústavu má býti sestře Marii
odňato a předáno jí.

Marie však zahořela bojovným duchem. „Ať
tedy sestra Praxedis napíše své plány, jež uká
ží, v jakém duchu chce společnost vésti. Já při
ložím svoje a církev rozhodne, které z nich ne
sou Boží pečeť!"

Sestra Praxedis svolala soud Boží. Náhle o

35



nemocněla a ještě téhož večera zemřela. Opusti
la svět s přiznáním,že její vise 1 odboj byl plo
dem vlastní vůle. Hrůza schvátila družinu nad
bezprostředním zásahem vyšší moci. Pokorně
vložily sestry své osudy v ruce vyvolené Matky
Marie.

Nápory zvenčí umínila si Matka udusiti v sa
mém středu. „Wini, nachystej vše potřebné na
cestu do Říma. Bylo by marné hájiti se písemně
tam, kde nás nikdo nezná, kde nemáme jediné
ho přítele. Dokážeme na místě samém, jaké jsme
a co dovedeme!"

Ještě před odjezdem získala Marie přátelství
muže, jehož vliv otřásal vůlí evropských vlada
řů. Byl to karmelitán Dominik de Jesus a Maria.

Po vítězství císařských vojsk na Bílé hoře
vracel se do Francie. Cestou onemocněl, proto
zůstal v Trevíru na zotavené, jsa hostem bisku
povým.

Sláva ho však předcházela. Prozíraví diplo
maté jej navštěvovali a hrdé kněžny, jejichž zá
jmy zaplétaly politické situace, pokorně si vy
prošovaly jeho rady, zatím co sv. Otec Řehoř
XV. jej netrpělivě očekával v Římě.

Vyprávělo se, že Otec Dominik čte v lidských
srdcích 1 tajné myšlenky, proniká budoucnost
a mezi žoldnéři se šeptalo, že se mu 1 koule vy
hýbají.

Vzrušeně čekala Marie před celou slovutného
řeholníka. Pro nával návštěvníků byly v před
síni vysazeny dveře. Konečně stanula mu tváří
v tvář. Zůstala poněkud překvapena. Uviděla
křehkého, vyhublého starce, v jehož bílém obli
čeji žhnuly černé, pronikavé oči.

Nemilosrdně ulpěly na Marii, jako by se jí
zabodávaly až k samému srdci.

„Viděla jste již neopeřené havraní mládě?",
tázal se Otec Dominik. — „Takový je dosud
váš ústav. Ale buďte klidna! Vy jistě vzlétnete,
vysoko vzlétnete."
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Rozradostněna tímto ujištěním, vrátila se Ma
rle mezi své. — — —

Byl Štědrý den. Po silnici kráčelo několik
poutníků. Nikdo z nich nemluvil, Rozměklé
meze a šedivá oblaka zvyšovaly melancholii
římské campagne.

Jack Morris, příbuzný Marie, který se dá
mám nabídl za průvodce, starostlivě pozoroval
bledou tvář Matky. „Co se s ní jen děje? Vždyť
byla během cesty plna humoru, vtipem rozpra
šovala trampoty cestování, a teď, když se blíži
k cíli, děsí nás svou zamlklostí. Co zlomilo tu
krásnou a statečnou ženu?“

Srpek měsíce proplul jjemnými mraky, osvětlil
římské hradby, za nimiž vyšlehly matné siluety
nespočetných věží.

„Řím", vydechla Marie a klesla k zemi, aby
n políbila. Potom, jako od temných přízraků
osvobozena, obrátila se na své sestry a se zná
mým úsměvem řekla: „Pojďme, dětil' a první
prošla ohromnou branou.

Šum a křik v ulicích věčného města působil
na poutníčky tísnivě. Stáli uprostřed toho lid
ského víru, nevědouce kudy kam. Než nalezli
anglický ústav, kde měli přenocovat, byly ubo
hé ženy polomrtvé. Svatá, milosrdná noc, která
uklidní a dopřeje odpočinku tělu 1 dušil

Druhý den nastaly pochůzky s doporučují
cími dopisy. Sv. Otec přijal Mari již na sv.
Štěpána. Se zájmem pohlížel na klečící ženu a
když ji vyslechl, promluvil: „Vaše dílo je vší
chvály hodné, těší mne, že tolik žen mu zasvě
tilo své schopnosti."

Plna radosti se vrátila Marie mezi své: „Ach,
sestry, nikdy bych si nebyla pomyslila, že na
jdu u sv. Otce takové pochopení. Bohužel, ne
měla v některých věcech přece tolik zkušeností,
neznala složitosti římského papežského dvora.

Nepřátelé však nesložili zbraní. Vtáhli i do
Říma, aby tam působili na veřejné mínění.
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Brzy se lidé ohliželi za Matkou Marií, kde
koliv se objevila se svou družinou. To prý jsou
ženy, které káží na ulicích, navštěvují rodiny,
aby zpovídaly a dávaly rozhřešení, ano, některé
jsou prý i tajně vdané. — — —

Bylo to nesnesitelné. Jack Morris věděl ještě
víc, proto se vrátil jednoho dne zkrvavený. —
Dlouho ležel v horečkách a z blouznivých vý
křiků poznala Marie, pro čí čest se bil.

V této beznadějné situaci začala Matka usku
tečňovati své plány. Zařídila školu a vyučování.

Vlna odporu pomalu klesala. li, kteří přišli,
nebo posílali své děti do školy na zvědy, ne
mohli nic vytýkat. I duchovenstvo, s počátku
nedůvěřivé, sledovalo příznivé výsledky úmorné
práce pěti sester. Kardinál Bandino, předseda
sv. Officia, se vyjádřil: „Kdyby mi moje vyso
ké postavení dovolovalo, věřte, že bych byl dáv
no před tou ženou poklekl a vyprosil si její po
žehnání.

Když byl římský ústav schopen samostatného
života, odcestovala Matka Marie do Neapole,
aby 1 tam vzdělávala dívčí mládež.

Sbírala děti na ulicích, špinavé, ubohé tvo
rečky, kteří neznali nic jiného, než jíst a pova
lovat se na slunci. Byla s nimi nadhdská práce
a nijak hmotně odměňovaná. Matka Marie vi
děla, že finančně dlouho nevydrží. Peníze, kte
ré jí přicházely z Říma a Lutychu, nestačily ani
na nejnutnější. Šaty se sester takřka padaly a
z postů dobrovolně udržovaných staly se nu
cené. Přece však bylo nutno vydržet, aby po
věst o úspěších vyučování přivábila dcerky vzne
šených rodin, které mohly vzdělání svých dětí
úměrně honorovati. I toho se časem Matka do
čkala. Ústav byl zachován a zkvétal.

Pak si vyžádal sestry pro své město arcibi
skup z Perugie. —

Marie byla slavnostně přivítána duchovenstvem
1 městskou radou. Tak aspoň jednou se dostalo
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Marii a sestrám bolestně zaslouženého uznání,
které jim svět tvrdě odpíral.

Matce bylo sice dopřáno trochu klidu, ale
začínala pociťovati následky svého strastiplného
života. Hlava ji stále bolela, ani líbezné vánky
Perugie jí neskýtaly úlevy, ba přidaly se žalu
deční křeče.

Svět střídal v překotném tempu lidi, hodno
sti, život a smrt. Sv. Otec zemřel a jeho nástup
cem se stal Urban VIII. Zuzana Rookwodová
odešla na věčnost a Winifred přejala vedení
neapolského ústavu. Válka s Německem. za
městnávala Řím, takže na vyřízení záležitostí
Matky Mane nebylo ani pomyšlení.

Jela tedy do lázní léčit kaménky.
Stařičký kardinál Trescio ji kdysi poprosil

o modlitbu za své uzdravení. Ráda slíbila a
vskutku hned na to se tělesný stav kardinálův
podivuhodně zlepšil. Zpráva o tom se blesku
rychle roznesla a milí Perugiané, snad trochu
lehkověrní, pozdravovali Matku Marii jako svo
ji svatou, která k jejich cti a slávě se usadila
mezi nimi.

S úsměvem vzpomínala na to i ono. Její citu
plné oči hladily všechnu hýřivou krásu rozkvet
lých oleandrů a jasnou zeleň niv, odkud zazní
valy tóny pastýřských šalmají.

Sedávala ve stínu oliv a dívala se na bílé pla
chetnice, plující v jasu ranního slunce. Rozjí
mala, jak veliký dar je život, jak šťastný jest
ten, kdo jím projde neposkvrněný, prost jeho
nánosu, který duši v ideálním snažení ochro
muje. Pak blahořečila Bohu za svoje bytí. Ne
měřila svých skutků — vždyť, co je velké před
Pánem? Myšlenka, čin, ponížení nebo sláva?
On je první a poslední — počátek bez počátku
a konce — z Něho a k němu spějí všechny
věc. — — —

Vrátila se osvěžena na bojiště.
Po hodinové audienci u kardinála Barberini
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ho pochopila, že Řím je příliš zatížen Iživou
propagandou jejích nepřátel, že je příliš oparrný,
aby schválil nové metody, které měly raziti
v celém světě a především v Anglii, kde by se
byly nejlépe uplatnily, cesty věčným pravdám
evangelia.

Bojovala vší mocí svého ducha, prosila po
korně a úpěnlivě: „Eminence, myslím, že dnes
a stále bude záviseti osud království Božího na
odvaze jednotlivců. Vždyť Kristus přišel na
svět rozhodit oheň a chce, aby hořell"

„Odvaha? Domníváme se, že to slovo přece
ňujete. Nám se příliš nelíbí. Bůh vás posiluj, aby
ste našla Jeho svatou vůlil' Pak se těžce zvedl,
aby požehnal chvějící se ženě u svých nohou.

Snad by si byl rád s ní vyměnil místo. Kdož
ví? Matka Marie aspoň výrazu jeho tváře ne
porozuměla. — — —

V tiché kapli Panny Marie voní lilhe. V záři
svící a zlata trůní Nejsvětější. Proud, ba víc než
proud, široká řeka duchovní radosti vytéká po
světelném paprsku z bílého Krista a plní srdce
Matky Marie. Ta se usmívá, okřívá — jásá — a
v hlubinách své vykrystalisované bytosti šeptá:
„Áno, Pane; vždyť já již nejsem vůbec unavenab — —

Když druhého dne byl Matce doručen de
kret, jímž se rušily její italské ústavy, „přijala
jej s majestátním klidem. Podařilo se jí ještě
zrušení odsunouti a mezitím sí připravila cestov
ní zavazadla. Odjede se sestrami do Německa;
tam doufá nalézti dostatečný životní prostor. —

„O, ty svatá, hebká vánoční nocil Zase tě pro
žíváme v nejistém očekávání věcí budoucích",
myslí si Marie a vzpomíná, jak přesně před pěti
lety stanuly před hradbami Říma.

Kolem vysoké kupy zasněžených stromů a
blízko na obzoru rýsuje se Feldkirchen. Po ces
tách poskakují světla, jak lidé, jdoucí do koste
la, pohybují lucernami.



„Ach, Bože, světlo a teplo..."' myslí si Jack
Morris a již vidí světnici s velkými kamny,
v nichž voní smolné štípy Vločky však zase
poletují a ticho roste od země až k sněhovým
oblakům. — — —

Kostel byl již liduprázdný, když farská hos
podyně přistoupila ke klímajicím poutníkům,
aby je pozvala na večeři.

Jaká blaženost, po dvouměsíčním slézání za
sněžených Alp opět jednou zasednout k pořád
né chutné večeřil Poutnice hovoří, Jack Morris
se spokojeně usmívá a mazlí se s vypaseným
kocourkem. Jen Winifred se nepokojně dívá po
dveřích.

V studené chrámové lodi blikotají plaménky
voskovic. Před jesličkami klečí ztrnule Matka
Marnie, bledá, s očima široce rozevřenýma. Ne
slyší, že farská hospodyně k ní mluví. Ta náhle
pochopí, že se tu děje něco tajemného, proto
položí před Matkou domovní klíč a odchází.

Půlnoc minula. Sníh obroubil římsy, posypal
gotické květy a na kříže navršil bílé čepičky.
Matka si prošlapovala cestu k faře. Promrzla
až na kost, sotva že odemkla.

„Matko, co je?" ptá se tlumeně Winifred.
„Modlla jsem se za spásu Anglie, Bůh mi však
ukázal víc, než moje lidské srdce může unésti.
Kdybych věděla, že mne Bůh miluje tak jako
našeho nešťastného krále, snad bych zemřela
radostí. Kolikrát k němu hlasem svědomí pro
mluvil, kolikrát mu vnějšími událostmi nazna
čil pravdu. Ale, má drahá, svobodná vůle jest
hrozný dar; ta umožňuje člověku, aby se vze
přel 1 Bohu."

Okna byla zalita mrazem a již svítalo, když
konečně Matka usnula.

Ráno vědělo celé město, že na faře hostuje
svatá žena se svým průvodem. Zástupy se tís
nily přede dveřmi s prosbami a dary. Musila
rychle odjeti, avšak získala zde jednu duši, jež
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ji již neopustila. Byla to městská dcerka Anna
Grunwaldová.

Když se blížili k Mnichovu, otázala se náhle
Matka sestry Anny: „Co je to Anger? Není
tam klášter sv. Jakuba?"

„ZAno,Matko, ale jak to víte, vždyť jste tam
nikdy nebyla?"

„Má drahá, vím jen, že se tam obě dostane
me. Ty jako řeholnice a já jako kacířka."

Dobře, že ostatní nic neslyšely! — — —
Ústavy Matky Marie dosáhly v Německu ne
tušeného rozvoje. V Mnichově, Kolíně a v Tre
víru byly všechny učebny přeplněny a císař
Ferdinand II. žádal o založení škol ve Vídni.

Neapolský noviciát, který byl zbytkem zru
šeného ústavu, nestačil dodávati a vychovávati
dorost. I dvě stě nových sil by byla Matka
v době rozkvětu umístila.

Nejrušněji bylo ve vídeňské škole. Přes čtyři
sta chovanek pracovalo v učebnách, hotovilo
skvostné ruční práce, cvičilo se ve zpěvu a pře
devším v latině. Matka Marie kladla největší
důraz na zběhlost v této řeči, aby dívky roz
uměly liturgn a proto mohly dáti jednou svým
dětem hlubší náboženskou výchovu než měly
generace předcházející. V nedostatku nábožen
ského vzdělání viděla příčiny rozmachu refor
mace.

Brzy se přihlásila o školu také Bratislava.
Nával žaček byl překvapující a dílo bylo koru
nováno mnohými konversemi. Matka rozradost
něna tak překotnými úspěchy prohlásila: „Kdy
by katolíci žili dle své víry, mohl by císař do
voliti i svobodu vyznání, protože ostatní církve
by většinu svých příslušníků ztratily."

Císař zval Matku často k audiencím, při nichž
býval přítomen hrabě Althan. Ten hovoříval
o náboženských poměrech v českých zemích a
důtklivě varoval mocnáře před násilným řešením
těchto otázek.
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„Proč nalézají, Vaše Veličenstvo, sektářští ka
zatelé tolik vděčných posluchačů? Bylo by to
možné, kdyby se českému lidu, jehož hluboce
náboženská mysl touží po duchovním nasycení,
hlásala plnost křesťanských pravd nadšenými
katolickými kněžími?"

„Úplně s vámi souhlasím", vpadla živě do roz
hovoru Matka. „I naší první zásadou je, abychom
nikdy nebraly lidu, k čemu Ine, dokud mu ne
můžeme dáti náhrady vskutku cennějšía lepší."

„Výborně, ctihodná Matkol Jsem šťasten, že
nalézám ve vás tak znamenitého spojence. Na
bízím vám v Praze svůj dům. Věřím, že tím u
šetříme Jeho Veličenstvu tři pluky vojska a čes
skému lidu mnoho slz a násilností. — — —

Matka Marie odjela tedy do Prahy. Bylo to
v květnu. Překvapena prohlížela krásu města,
jež staletí tvořila a které vláda velkého esteta,
císaře Rudolfa, učinila pokladnicí výtvarného
umění všech kultur a věků.

Křehké 1 monumentální paláce se ztrácely
v jiskřivé zeleni májového jitra; strahovské strá
ně tonuly v záplavě květů a nad prejzovými
střechami zněl hlahol zvonů z nespočetných vě
ží. „Jak je jen možné, že to město, kde téměř
každá ulice má svůj kostel nebo kapli, bylo a
je stále přechovavatelem tak mnohých bludů?"
To opravdu Matka nechápala, ale těšila se tím
více na práci v tom záhadném městě na březích
Vltavy.

Bohužel, kardinál Harrach rozhodl jinak. Ne
důvěřoval novotám vůbec a tím méně církevně
neschváleným. Cožpak není vyčerpán v boji
s luterány a kalvíny, může si zaváděti jako své
pomocnice ženy, které z Italie předchází pověst
kacířek?

Když bylo Matce oznámeno smýšlení kardi
nálovo, povzdechla si smutně: „Jak se má Šířiti
na světě království Boží, když jeho hlasatelé a
obránci st navzájem překážejí?"
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Vlákna nepřízně se táhla z Prahy až do Víd
ně. Kardinál Khlesl, jemuž podléhaly všechny
rakouské ženské kláštery, nelibě nesl, že tak
významná ženská instituce se vymyká jeho pra
vomoci. Pozvedl proti tomu hlas až v Římě.
Jím se rozvířil znovu boj o uznání stanov a
existenčního práva anglických panen.

Matka, ač těžce nemocna, musila odjeti po
druhé do Ríma. Byla víc podobna mrtvole než
člověku, když dosáhla cíle své cesty. Sv. Otec
Urban VIII. jí přiznal zásluhy, projevil obdiv
nad silou jejího ducha a umožnil jí obhajobu
před kardinálským sborem. Io byla věc neslý
chaná.

Matka ve své řeči vyzvedla všechny obtíže,
zápasy a neúnavnou energii, s níž ona a sestry
se snažily hledati vůli Boží ve svém povolání.
Za poslední desitileti, které prožily v nejistotě
o svoje bytí, vytrpěly tolik, že všechno ostatní,
co je dosud potkalo, jí připadá jako dětská hra
S nemocnou panenkou. Přesto však vkládá svoji
vůli, majetek 1 budoucnost sester do rukou cír
kve, jejímuž konečnému rozhodnutí se bezvý
hradně podrobí. Dosavadního způsobu života
se však před posledním slovem autority nemůže
vzdáti, poněvadž se nepovažuje za oprávněnou
měniti něco v plánech Božích, jejichž nositelkou
se domnívá býti.

Učinek řeči byl ohromující. Kardinál Borgia,
který předsedal, řekl asi za hodinu sv. Otci:
„Věřím pevně, že Matka Marie je nástrojem Bo
žím, ale můj vliv je slabý proti moci jejích ne
přátel, proto prosím, abych byl zbaven vedení
této záležitosti" — — —

Winifred stála v rozpacích před Matkou. —
„Že nemáme peněz na zpáteční cestu? To je
snadná pomoc, Wini. Pokud neodepřeme jedi
nému žebráku almužny, dotud budeme hosty
u velikého Božího stolu."

Zpáteční cesta byla pro Matku požehnáním.
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Přechod přes Alpy, čistý horský vzduch, odpo
činek v horských samotách v klínu lesů a voní
cích pastvin, působil zázračně. Vrátila se do
Mnichova zdravá a statná, jako nikdy jindy.
Bylo jí však také zdraví nanejvýš potřebí; oče
kávala zdrcující události. Čítala s rozpuštěním
společnosti.

Odjela do Vídně, aby byla blízko papežské“mu nunciovi a tím v nejužším spojení s Římem.
Tam se jí také žilo pod záštitou císařské přízně
poměrně nejklidněji. Našla opět po letech 1 čas
k pročítání svých duchovních zápisků. Pozoro
vala však, že od druhé římské cesty se v jejím
duchovním životě něco zlomilo.

Nenacházela již radosti v modlitbě ani v roz
jímání. Marně hledala osvěžující myšlenky nebo
obraz, k němuž by mohla upnouti duši a smy
sly a nasytiti je. Jako by putovala skalami nebo
sypkou rovinou; nikde odpočinku — nikde zo
tavení. Ale proč jen, proč? Čím se provinila, že
ztrácí citelné spojení s Bohem?

A v této duchovní chudobě přicházeli za Mat
kou její mladí angličtí přátelé, dívky 1 jinoši,
aby jim poradila, jak se vykonává nejlépe ta či
ona pobožnost, které kající skutky jsou Bohu
nejmilejší, jak je možno udržeti sebranost mysli
a podobně.

Ráda poradila, ač sama již věru nevěděla, jak
chutnají duchovní útěchy — tak daleko zůstalo
vše příjemné za níl S mateřským úsměvem pro
vázela ty mladé postavy až ke dveřím své pra
covny a myslila si: „Jak jste šťastné, děti, do
kud se domníváte, že především z takových ko
nů se skládá pravá služba Bohu" A ona po to
likaletém, trampotami přetíženém životě se cítí
nyní jako vyhnaná od prahu Božího. Musí se
vší mocí přemáhat, aby nevykřikla nevděkem
vůči Bohu, ale v zápětí cítí, jak pevně je k Ně

mu připoutána, jak hluboce Ho právě nyní miuje.
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Do Vídně přijel opět slavný karmelitán Do
minik de Jesus a Mana. Marie zatoužila po roz
mluvě se svým starým přítelem, on jistě pochopí
stav její duše. Marně však v mysli uvažovala,
nenalézala slov, poznala, že je bezmocná. Když
se však přece rozhodla jíti k němu, byl již Otec
na smrtelném loži.

Poznal ji ještě, s námahou zvedl ruku a ky
nul jí. „Temná noc“, zašeptal a hlava mu klesla
do podušek. Sotva vyšla z hradu, rozhoupal se
umíráček. Otec Dominik zemřel.

Teprve večer napadlo Matce, že karmelitáni
označují mystický stav duše, která se blíží u
zrání, temnou nocí. Ale co jí na tom záleželo!
V jejím nitru bylo tak zoufale prázdno, že vše
chna slova jí byla lhostejná, ať znamenala co
koliv. Nesla již svůj kříž odevzdaně 1 když byla
ohnuta až k zemi. Jen Knstus sám jí mohl po
moci, jen On sám. — — —

Již byla zase v Mnichově. Jednoho večera byl
Matce podán zatýkací dekret, který opravňoval
doručitele, aby ji odvedli do kláštera klarisek
u sv. Jakuba. Tam byla uvězněna jako žena, na
řčená z kacířství.

Představená ji nevlídně očekávala. Jak byla
však překvapena, když uviděla dámu majestát
ního zjevu, klidnou a vlídnou. Rázem zapomně
la, koho má vlastně přijmouti, a uklonila se jako
bývalá dvorní dáma před svým Veličenstvem.

Matka osaměla ve vlhké podzemní cele s vý
hledem na hřbitov. Ulehla na lůžko v bědném
tělesném stavu. Co mohla více podniknouti?
Odzbrojena očekávala konec své nemoci a smrt.

Sotva přivřela unavené oči, tu její duše jako
by byla zbavena těla, pohrouzila se v sebe sa
ma a slyšela celou svou bytostí tichý hlas:
„Jakže, ty bys chtěla odpočívati dříve než tě
zavolám? Nestačí spokojiti se s trpělivostí, po
kud je potřeba činů. Hleď, abys svůj úkol do
končila, musíš ještě mnoho bojovat!"

46



„O, Pane, který Bůh je tak hrozný a mocný
jako Ty? Odpusť mi mou únavu! Chci vytrva
le pracovati, jenom mi neodpírej svých milosti!"

Nekonečně šťastna usnula, srdce se ji chvělo
radostí jako poplašené ptáče.

Druhého dne si Matka vyžádala citrony. Jak
je dobře, že pochází z Anglie, země pronásle
dovaných katolíků! Ví odtud, že písmo psané
citronovou šťávou se stává viditelné, jakmile se
papír nahřeje.

Sestry směly donášeti Matce pokrmy a tajně
si odnášely dopisy. Vzrušeně čítávaly pak doma
její řádky. Vybízela, aby psaly sv. Otci do Ří
ma — v jaké se nalézá situaci, a aby zdůraznily
nemoc Matčinu.

Bylo jí opravdu těžko. Ve zkaženém vzduchu,
bez možnosti pohybu ztrácela poslední síly. Le
žela již bez vlády — údy jí chladly. Marně však
žádaly sestry 1 sám bavorský kurfiřt o přene
sení nemocné. Katedrální děkan byl sice člověk,
ale bál se inkvisice. Snažil se najíti kompromis,
proto poslal Matce k podepsání několik řádků:
„Jestliže jsem se nějak provtnila proti víře nebo
církvi, slovem nebo skutkem, lituji toho z ce
lého srdce."

Matku však děkanovo jednání bolestně roz
rušilo. Ona, která veřejně i soukromě vždy pro
hlašovala, že je ochotna vzdáti se svého život
ního díla, jakmile ji církev odsoudí, nemůže ni
kdy něco podobného podepsati. Nikdy proti
víře nebo poslušnosti nezhřešila, toho si je do
bře vědoma.

Od té události se Matčin stav ku podivu lep
šil. Nabývala vůčihledě sil. Také z Říma přišla
překvapující odpověď. Sv. Otec vskutku nic
o uvěznění Matky Marie nevěděl a rozkázal 1i
ihned propustiti.

„Kdo mi asi zasadí teď první ránu", myslila
si Matka, když opouštěla klášter klarisek. Maně
vzpomněla, jak před dvaceti lety vyklouzla
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z fortny ve Sv. Omeru, aby se vrhla střemhlav
neznámým dobrodružstvím vstříc. — — —

Uplynulo sotva osm dní, když se objevila
dlovho čekaná bulla, kterou se rozpouštěla za
tím jen ve Flandřích společnost anglických pa
nen.

Denně přijížděly transporty sester do Mni
chova. Všechny místnosti byly brzy přeplněny,
1v učebnách ležely na zemi slamníky a nové se
stry ještě přicházely Co s nimi bude? Kam dát
zestárlé ženy, které již domova ve světě neměly,
co s novickami, z nichž mnohé pro vstup do
kláštera se rozešly v nevůli s rodinami? To byly
věru palčivé otázky, které Matku mučily. Ne
zbylo však nic jiného, než chodit ulicemi po že
brotě, jako kdysi ve Sv. Omeru.

Těžce se žebrá ženě, které bylo jednou vpá
leno znamení kacířky. Mnozí se jí vyhýbali ze
strachu před inkvisicí a někteří se zřejmou zlo
myslností. Ubohá Matka! Stala se terčem po
směchů i svých bývalých žaček, většina rodin
totiž po vypuknutí kacířské aféry vzala své děti
z ústavu. Veřejné mínění, jakoby zloduchy
štváno, trpně přihlíželo surovostem některých
zvrhlých individuí. Tak kuchařku anglickýchpanen,stařenku© sešlou,vyprovodilkterýsi
kostelník pohlavky z kostela. A mládež v lavi
cích tlumila škodolibý smích!

Když byly přebytečné sestry umístěny ve
Vídni a v Bratislavě, kde bulla uplatněna ještě
nebyla, zůstalo v Mnichově téměř tolik sester,
jako na počátku všeho.

Zima jimi drkotala, světla nebylo a tak sedá
valy vyhoštěné z lidské společnosti, jako Kris
tus mezi lotry. Po mnohých úvahách, co pod
niknouti, rozhodla Matka: „Děti, pojedeme do
Říma! Ještě jednou padnu sv. Otci k nohám a
poprosím, aby nám dovolil otevříti v Římě ú
stav."

Když uviděla Matka na obzoru svatopetr



skou kopuli, zaplavilo se její nitro radostnou
nadějí. —

Sv. Otec dal Matce všestranné zadostiučinění
a jeho příkladem vybídnuti učinili podobně vši
chni, kdož se osobně s Matkou stýkali. Ústav
se brzy naplnil dětmi, jichž rodiče projevoval
sestrám různými dary pozornost, takže Matka
mohla zase jednou z přebytku rozdávati.

Bohužel, Matka musila ulehnouti; její mocná
vůle tělo uštvala. Pán však bděl a blížil se...
Matka upadávala do zvláštních stavů, které ne
dovedla dobře vyjádřiti. Slýchala čarovný hlas
svého Snoubence, jenž rozmlouval s její duší,
věčně mladou, lesklou jako světlo opatrné a
moudré panny. Opřena o Jeho rámě, majíc hla
vu v Jeho dlaních, měnila se v lásku samu.

„Pane, můj Pane, ustaň! Nejsem schopna vít
rajské věnce, dej mi práci, dej mi kříže, ať Ii
získám celý svět" — — —

Nastaly krásné dni pozdního léta. Matka se
děla v zahradě. ,,Win1, snad jsem nevděčná, je
nám zde tak blaze, ale věř, dusí mne ten italský
vzduch. Chtěla bych ještě jednou dýchati stu
dené větry Anglie — chtěla bych tam zemřít"

Šťastně dojely do Londýna. Temže valila své
kalné vody jako před čtyřiceti lety. Napudro
vané dámy a kavalíři v dlouhých parukách plnili
ulice. Překvapeně pozorovala Matka tu podivu
hodnou bezstarostnost lidí, kteří žili své chvíle
titěrných zájmů a rozkoší, jako by v tom byl
smysl života, jako by neměli vyššího určení než
rozplýtvat své síly a rozum v tisícerých marno
stech.

Ubytovala se v rodinném paláci. Usmála se,
když jí byly přineseny moderní společenské ša
ty. Přece však pohladila tu lesklou krásu a
srovnala se svým zašívaným kostymem, jejž si
vyprosila v Mnichově od kterési komorné. „Jak
uboze vypadám“", myslila si „přece však zůstanu
věrna paní chudobě." Byla i tak půvabná, že
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budila úctu všech, kteří s ní přicházeli do styku
1 těch, kteří ji jen vídali.

Dlouho se v Londýně nezdržela. Odjela, aby
ještě jednou navštívila místa svého dětství. —

Prošla komnatami, kde pod dozorem babič
činým odříkávala žalmy a růženec, poklekla
v kapli, kde se rozvíjela její duše láskou k Bo
hu, laskavě se zadívala v kout u vyhaslého krbu,
kde slyšela po prvé o klášterním životě. Jak na
ivně si tenkrát vše představovala a jak mocně
1 bouřlivě se jí život utvářel!

Vzpomínky končily a řada vyměřených dní
spěla ke konci.

Válka, nekonečná třicetiletá válka, dýmala
kouřem a čpěla krví po celém světě. I Matka
Marie se skryla se svými nejvěrnějšími v sel
ském stavení ve stínu lesů. Vojsko se však blí
žilo, proto bylo nutno uchýlit se do opevnění.
Statečně provedla zástupy žoldnéřů, jimiž se sil
nice jen hemžily, svoji družinu do Hewarthu.
Tam bojovala svým duchem za všechny. Ustra
šení, utrápení přicházel: za ní a Matka, ač bo
lestmi mučena, našla vždy vhodná uklidňující
slova. Všeobecně se říkalo: „Ta žena nezná vů
bec strachu. I polomrtvý odchází po půlhodino
vé návštěvě uzdravený na těle i na duši."

Ovšem mnozí přišli, jen když potřebovali. Wi
nifred těžce snášela nevděčnost, ale Matka říka
la: „Já svoji lásku neprodávám. Musíme se, děti,
učit darovati; ne pro lásku, odměnu nebo dík,
to vše je jenom obchod."

Blížily se vánoce. Na hradby a cimbuří na
padl sníh. Matčina nemoc neustávala, bolesti ja
ko červ hryzly tělo. Teprve na Štědrý den se jí
ulevilo. Sestry věřily v zázrak; vždyť kolikrát
byla Matka blízka smrti a přece jí ušla! Po No
vém roce však nastalo opět zhoršení. Celé tělo
jí k nepoznání oteklo. Žádala tedy o poslední
pomazání, ale kněz jí s úsměvem odpověděl:
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„Bůh s vámi vykoná, Matko, ještě veliké věci,
než vás propustí“

„Dobře, Pane, jak Ty chceš..." vzdychla
Matka a utkvěla nekonečně měkkým pohledem
na kříži.

Nastalo poslední ráno. Chladnou místností
proběhly šípy červánků. Ten milý, mateřský
hlas dozníval: „Buďte věrny mému dílu — Bůh
vám již pomůže — kdy a jak, to je Jeho věcí.
Já doufám, že vám shora snad také posloužím."-—.-———.—-O -+OÓO0l U..N.2RĎOŠ
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VZDĚLÁNÍ JANA Z DRAŽIC.
JEHO POVÝŠENÍ.

Přítomné pojednání není životopisem, jest ú
vahou o hlavních rysech životního díla velikého
biskupa, který se stal úspěšnými akcemi proslu
lým spolutvůrcem českých dějin. Poznáváme
v něm velice zasloužilého předchůdce a učitele
dvou jiných našich velikánův: Otce vlasti Karla
IV. a arcibiskupa Armmoštaz Pardubic. Památka
Jana IV. z Dražic, který si získal zvučné jméno
1 v cizině, je pro naši vlast nehynoucí.

Tento dvacátý sedmý biskup pražský se na
rodil kolem r. 1250. Pocházel z váženého rodu
šlechtického, ale málo zámožného. Řada členů
tohoto rodu oddala se službě církevní; někteří
z nich se stali významnými hodnostáři a zaslou
žili se o rozvoj české osvěty. Biskup pražský
Jan III. (1258-—1278) byl strýcem našeho Jana.
(ChJD, 4, 5.)

Pochopitelně, že v Janovi již za jeho útlého
mládí byla pěstěna úcta a láska jak k řádům
církevním, tak také k papežské stolici. Postará
no také o dostatečné vzdělání jinochovo, k ně
muž bylo dosti příležitostí v samé vlasti.

Tehdy se stát o vzdělání mládeže nestaral.
Celé břímě školství spočívalo na bedrech Cír
kve. Píše Winter: „Výchovu mládeže od prvních
dob vzdělanosti křesťanské všude mívala v ru
kou svých církev; dříve než stát pomyslil na to,
církev měla školy, zřizovala je nejprve při kláš
teřích. Vzdělání podávaly od VIII. stol. také
školy kapitulní a školy při kathedrálních chrá
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mech. Benediktini uvedeni k nám sv. Vojtě
chem r. 995 a jejich škola kvetla v Břevnově u
těšeně, takže ještě ve XIV stol. byla velice vá
žena. Po nich přišli k nám jiní řeholníci, jichž
školy klášterní zdatně působily. R. 973 založe
no biskupství v Praze. Takové založení zname
nalo zároveň vznik zvláštní, vynikající školy
zvláště k řádné výchově kněžského dorostu. Ve
XII. stol. se připomíná kapitulní škola na Vyše
hradě.

Před polovicí XIII. století školy se množily
spolu se vzrůstem měst. Ačkoli dozor nad nimi
měli dále kněží, městské školy, vychovávající
zpěváky pro chrámy, přecházely pod městský
patronát. (WŽU, 3-5.)

Biskupská škola pražská, jež vzrostla ve „stu
dium particulare", podržela ovšem nad všemi
ostatními vrch. Tamějším žákům podávány již
části vědy universitní. Dí Winter: „Rozdíl me
zi universitou a školou kathedrálnou čí biskup
skou prvotně nebyl co do předmětů vědeckých
tak valný, neboť na škole biskupské učeno lec
kterému předmětu stejným rozsahem i způso
bem jako na universitní; podstatný rozdíl mezi
oběma školami byl právní" (W/DV, 1.)

Pražské „studium particulare" u sv. Víta vy
sloužilo si slavnou pověst. Svědčí Tomek: „Za
panování Otakara II. došlo nového lesku, před
tím nebývalého, takže 1 z německých jeho (Ota
kara II.) zemí, Rakous a Štýrska, též z Bavor
přijížděl žáci do Prahy na učení. Učitel se
tam stávali osvícení mistři, kteří s1 osvojili vzdě
lání na universitách za hranicemi. Tak na př.
kolem r. 1271 učil: tam mistr Očko gramatice a
mistr Bohumil logice. Kapitulní scholastikus Ře
hoř Zajíc z Valdeka, rovněž mistr, potomní bis
kup, konal čtení o knihách Aristotelových o při
rozených věcech. Za bouřlivé doby válečné u
trpělo toto částečné studium těžké rány, ale za
Václava II. se vzpamatovalo. Tehdy byl správ
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cem školy mistr Matěj, kanovník kostela sv. Ji
ří. (TDP I, 455—4.)

Tudíž Jan z Dražic mohl si osvojiti značné
vzdělání v samé vlasti. Připomínáme, že již
v VII. století mnoho mladých Čechů spěchalo
za hranice, aby nabyli hodnosti mistrovské na
různých universitách. (Srv. IDP I, 455.)

Nevíme, zdaž Jan se vzdělával dle příkladu
jiných šlechtických synků na některé vysoké
škole zahraniční. Ale jisto je, že jeho vědomosti
byly vynikající. Právnické vzdělání jeho potvr
zuje ta okolnost, že po roce 1278 byl „rogatari
em", zhotovujícím důležité listiny. (Ch]D,8.)

Maje svého strýce biskupem, vyšinul se Jan
záhy. Stal se v mladém věku kanovníkem praž
ským a vyšehradským; r. 1274 dána mu žatecká
fara. Když byl jmenován r. 1301 biskupem, byl
skoro padesátník. (ChJD, 7—8.)

Volbu vykonala pražská kapitula řádně podle
příkazů kanonických. Přece však při tom měla
zvláštní zření k přání královu. Tehdy to nebylo
na škodu, jelikož zbožný a spravedlivý Václav
II. nebyl by věnoval přízeň kandidátu neschop
nému, nebo jinak nevhodnému.

Zvolenému dostalo se velikých poct od vel
možů, kněžstva a zvláště od samého krále. Pa
novník daroval Janovi drahocenný prsten se sma
ragdem. Účastnil se osobně všech slavností, spo
jených s novým obsazením stolce sv. Vojtěcha.
Po volbě následovala investitura, načež došlo
k svěcení v chrámu sv. Víta. Král podal Janovi
své žezlo a zlatem zdobené jablko, uděluje mu
tak moc knížecí.

Po skončení obřadů v kostele jel biskup ke
dvoru biskupskému na koni, jsa oděn v roucha
arcipastýřská a maje na hlavě infuli. Král jel
vedle něho, provázen jsa mnohými pány a ry
tíři. Před branou Václav II. vzal koně biskupo
va za uzdu a provedl jej do dvora, pronášeje cír
kevní modlitbu za vysvěceného hodnostáře. Pak
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štědrostí samého Václava vystrojena pro mno
ho notabilit veliká hostina. Postaráno tehdy
1 o nasycení chudých věřících, kteří brali účast
na slavnosti. (FRB IV, 366--7.)



JAN IV.JAKO VELMOŽ
A POLITIK.

Současník Jana IV. František Pražský praví
o tomto biskupovi: „Byl svědomitým dobrodin
cem, těšitelem a otcem kněžstva, lidu milosti
vým a prozřetelným pastýřem a národa českého
věrným horlivcem a neúnavným bojovníkem.
(FRB IV, 436.) Jan osvědčoval vřelou lásku
k Bohu 1 bližnímu. Vdovám a sirotkům byl ot
cem. Lačné krmil, nahé odíval, almužny chudé
mu nikdy neodepřel. (FRB IV, 386. ChJD, 9.)

Biskup v tehdejší době byl netoliko arcipas
týřem, nýbrž byl zároveň pokládán za prvního
velmože po králi v českém státě. [o úplně sou
hlasilo s veřejným míněním. Kdo pozorně pro
studoval vývoj společenského postavení bisku
pů středověkých, nepodiví se, že tehdejší diecé
se chtěly viděti ve svých biskupech netoliko pa
stýře, ale 1 muže rytířské mysli. Sama ústřední
vláda světská spoléhala na biskupy jako věrné
a snaživé politicko-vojenské spojence. Panovníci
biskupy obdarovávali velikými statky právě pro
to, aby stolce arcipastýřské representovaly moc
nou fysickou oporu trůnu a stát. pořádku. Kdy
koli v Čechách odstředivé snahy panovačných
šlechticů hrozily rozbíjeti politickou jednotu stá
tu, král spoléhal na včasné a vydatné přispění
svých biskupů jako na záštitu zcela spolehlivou.

Ale 1 v zájmu vlastní moci duchovní a zacho
vání církevního jmění byli tehdy biskupové nu
ceni k energickým zákrokům. Vždyť leckdy jen
statečná branná moc vlastní pojišťovala bezpeč
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nost biskupských statku a lidu na nich used
lého proti loupeživým choutkám bujné šlechty
a jiných škůdců.

Církevní jmění u nás bylo na přelomu XIII.
a XIV. stol. veliké, ale duchovenstvo klášterní
1 světské za rušných událostí veřejných upadá
valo do značné tísně hmotné, jestliže ochabla sí
la výkonné ústřední moci ve státě. Ozbrojení
kořistníci málo dbali kteréhokoli práva.

Diecésní synoda r. 1267 tepala laický hlad
po půdě církevní slovy, že prý mnohým pánům
„krádež zboží církevního jest pouhou chytrostí,
oloupení a násilí proti kněžím poctivou udatno
stí. Jestliže táhli šlechtici se svými družinami
do boje, olupovali vesnice lidu příslušného pod
vrchnost kněžskou. I v míru obtěžovah aristo
kraté kláštery požadováním nákladného pohos
tinství, ubírali klášterní pastvy pro své hřebčin
ce a vydírali i jiné ústupky. Soudy provinciální,
k nimž se duchovenstvo utíkalo po spáchání ve
likých pychů panských, málokdy se utiskova
ných opravdově zastaly; naopak mocní úředníci
krajští sami utiskovali poddané duchovních, vy
dirajíce z nich pokuty a obtěžujíce je nadměrný
mi robotami.

„Vskutku v drsném ovzduší", dodává Šusta,
„jen silná ruka, zbraní vládnoucí, mohla ochrá
niti včas před škodou, a postavení duchoven
stva v ohledu tom bylo velmi svízelné." Jestliže
duchovní zakládali nové vesnice, opatřovali si 0
zbrojené mužstvo k ochraně. Na statcích bis
kupství olomouckého zavedl biskup Bruno zří
zení manské, přivolávaje z daleka osvědčené bo
jovníky. Usiloval, aby se biskupství opíralo o
brannou výzvu rytířských lenníků. Předchůdce
Jana IV. z Dražic Tobiáš (1278—1296) vedl za
žalostného bezvládí válku, maje kolem sebe čet
né klienty, poněvadž jeho lidé byli krutě olupo
váni od mocných nepřátel. Opati kláštera Ie
pelského a Plasského dávali zemanům kusy pů



dy v léno s tou podmínkou, aby sloužili mni
chům vojensky. (SDD I, 181—5. OSN XXV,
496.)

Přečasté násilnosti vnucovaly u nás hierarchii
starost o fysickou obranu práva — zvláště
v době bezvládí, anebo povážlivého oslabení
moci panovnické. Nepodivíme se, že Jan IV,
který vynikal neobyčejnou rázností, vystupoval
bez rozpaků i jako rytíř, jako kavalir, který do
vedl svým rozkazům dodati důraz a zjednati
jim platnost. V cizině vystupoval rád v lesku
knížecím, aby zvýšil respekt jiných národů ke
jménu českému. Tehdy taková representace v 0
čích veřejnosti mnoho platila. Ostatně za delší
nepřítomnosti panovníků stávali se biskupové
dočasnými vladaři států. Nelze se tudíž divitt,
že mužové, považovaní 1 prostým lidem za vy
mkajicí diplomaty a politické notability, ukazo
vali se na veřejnosti přiměřeně svému veřejnému
postavení.

Dlouhá vláda Jana IV. na stolci sv. Vojtěcha
spadala většinou do let bouřlivých, svízelných,
vlasti naší nebezpečných. Jestliže v tom Čase
chtěl arcipastýř plně rozvinouti činnost, jaká by
la jeho povinností církevní, musil často předem
s velikou energií spolupracovati k utišení zhoub
ných svárů politických a k obraně dobrých řá
dů občanských.

Roku 1504 propukla válka krále Albrechta
s Václavem If. Skončena sice pro naši vlast šťa
stně, ale již r. 1305 náš král zemřel. V srpnur.
1306 byl zavražděn mladistvý král Václav III.,
načež ohrožoval Moravu vládce slovenský Ma
touš Čák Trenčanský.

Ii dynastie rychle za sebou se pokusily u
chvátiti uprázdněný český trůn. Vznikly zmatky
a občanské války. Tuhý byl zápas Jindřicha Ko
rutanského (manžela sestry Václava III. Anny)
s Habsburkem Rudolfem. R. 1307, po smrti Ru
dolfově po zuřivých sporech zvolen a koruno
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ván Jindřich, ale syn Albrechtův Bedřich se do
máhal trůnu brannou rukou. Když r. 1308 za
vražděn otec Bedřichův Albrecht od vlastního
synovce Jana Švábského, nabyl Jindřich vrchu;
tento panovník však byl neschopný a oddával
se víc rozmařilosti než těžkým starostem vlád
ním. Přišel o všechnu vážnost. Když se Čechové
ohlíželi po jiném panovníkovi, Korutanec se
mstil na cisterciáckých klášterech a povolal si
z ciziny na svou obranu rytířské sbory. Z toho
povstaly nové boje.

Tentokráte za vůdcovství osvicených opatů
čeští velmoži šli za šťastnou hvězdou. Po' Al
brechtovi se stal králem německým a římským
hrabě Jindřich Lucemburský (1308—153153),kte
rý byl zároveň manem německé říše 1 krále fran
couzského. Byl to muž velice bystrý, energický,
měl plány velkorysé, jež usiloval uskutečniti
houževnatou pílí. Díhl více ke kultuře francouz
ské než německé. Kotvil jádrem své bytosti ve
francouzském ovzduší. Jeho vřelým přáním by
lo, aby se vzkřísilo císařství římské v zájmu bla
ha všeho křesťanstva k novému lesku.

K tomuto muži obrátily toužebně své zraky
české notability. Jindřich měl l4letého synka
Jana. Dcera Václava II., 1/letá Eliška nebyla
ještě provdána. Skupina velice vlivných pánů,
prelátů a měšťanů uznala za dobré, aby na trůn
královský byl povolán Jan a utvrdil svou hod
nost sňatkem s Eliškou.

Vypravilo se tedy české poselstvo r. 1310 do
Frankfurtu, kdež se konal slavný říšský sněm.
Jindřich VII. uvital naše posly velice čestně, ale
žádost jejich uvedla jej do značných rozpaků.
V tom čase český stát — tolik nepokojný a ro
zervaný — nebyl pro Lucemburky žádoucí. Sám
slyšel mnoho o řádění některých zpupných vel
možů českých. Zdálo se mu přímo nebezpeč
ným, vydati jediného synka do bouřlivého o
vzduší českého právě v čase, kdy se pečlivě při
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pravoval na tažení do Italie. Nabízel Čechům
na místě mladičkého Jana svého statného, třice
cetiletého bratra Walrama. Ale poslové — s o
paty německého původuv čele, sedleckým, plas
ským a Konrádem zbraslavským — naléhali ne
ústupně, aby Čechům Jindřich daroval Jana.
Král zůstával vůči výkladům poselstva dlouho
„tvrdším démantu". Zajímavo, že hlavními řeť
níky našeho poselstva byli zmínění tři němečtí
opati a že se horlivě zastávali českého národa
proti povážlivým výtkám.

Houževnaté jednání konečně Jindřicha ob
měkčilo. Král však si vyžádal, aby Eliška Pře
myslovna sama co nejdříve přijela do Němec a
uzavřela zde sňatek na dvoře královském. (ŠDD
II, 78—381.)

Ale strana korutanská za pomoci cizích žold
néřů začala úsilně válčiti se stranou lucembur
skou, nabývala vrchu a krutě sužovala kláštery
Lucemburskému domu oddané. Tyto události
1 jiné okolnosti působily na krále Jindřicha tak
trapně, že znova váhal vydati svého synka Če
chům. Eliška rychle spěchala se svou družinou
ke králi. Dne 25. srpna představila se nedaleko
Špýru svému budoucímu tchánoví 1 mladičké
mu ženichovi a byla uvítána velice důstojně.

Ale ještě v polední chvíli někteří rádcové
Jindřicha přemlouvali, aby synka Jana Elišce
nedával. Opatům Konrádovi a sedleckému Hei
denreichovi nastala tedy znova velmi tuhá prá
ce. Hájili ohnivě českého národa a sevřeli Jin
dřicha mocně poukazem ma jeho rytířský slib
a závazné listiny. Děžkými obavami stísněný
král konečně se poddal s povzdechem:„Co jjsem
psal, napsal jsem, a lépe jest mi ztratiti syna, než
abych zrušil dané slovo a ztratil víru." (ŠDD
II, 94—6. RČD.) Uděleny tedy Janovi slavnost
ně na náměstí ve Špýru Čechy v léno, Jan od
dán s Eliškou a následovaly velice okázalé sva
tební slavnosti. (SDD II, 94—6. RČD.)
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Význam těchto aktů byl dalekosáhlý jak pro
stát český, tak pro rod Lucemburský. Hvězda
bystrého Jindřicha zhasla záhy — zemřelť tento
panovník r. 1513 v Italii. Základnou lucembur
ské slávy a moci tedy se nestalo Lucembursko,
ani Německo, ani Italie, nýbrž Čechy.

Vidíme z průběhu jednání, že Češi neučinili
svou nabídkou domu Lucemburskému žádnou
milost. Naopak, sám Jindřich vysláním svého
synka do bouřlivého prostředí českého ustrnul
se nad zemí velice rozháranou. V tom čase čeští
velmoži lépe voliti nemohli. Naše vlast se mu
sila opříti o západní spojence, měla-li vybřed
nouti z vleklých a zhoubných zmatků. Iři opa
tové nečeského původu svou agilností a hou
ževnatým naléháním osvědčili, že milují pro
spěch české země více než řada zištných českých
šlechticů, lovících pro sebe ve vodách kalných.
Vznikala vábná naděje, že Lucemburský rod
sblíží znamenitě českou zemi s vyspělou Francií.

Ovšem záleželo mnoho na tom, jak pochopí
čeští magnáti význam nové dynastie a jakým
směrem se bude bráti jejich spolupráce s mla
distvým králem. Příjezd synka Jindřichova do
Čech nebyl radostný, naopak číhala tu na něho
povážlivá nebezpečí. Jan si musil skutečnou vlá
du ve státě českém teprve vybojovati — proti
Korutanci a jiným dosti mocným protivníkům.
K tomu bylo potřebí značné srdnatosti.

Za tak divých vírů, za prudkých svárů strany
rakouské a protirakouské a za následujícího zá
pasu mezi stranou korutanskou a lucemburskou
bylo pro biskupa Jana velmi obtížné rozhod
nutí, ke kterému táboru se přičleniti, Šlo tu ne
tolko o dobro vlasti, nýbrž 1 církve. Hrozilo
nebezpečí, že budou pustošeny duchovenské
statky ozbrojenou mocí toho kandidáta, od kte
rého se odvrátí církevní hodnostáři.

Když byl zvolen Rudolf, strana pana Viléma
Zajíce, k niž se hlásil biskup a vlastně většina no
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tabilit v zemi, setrvala v odporu. I později byl
poměr Janův k Rudolfovi napiatý. Vždyť voj
ska Habsburků natropila na biskupských stat
cích velikých škod a docela odcizila posvátné
předměty z chrámu sv. Víta. Po brzké smrti Ru
dolfově dal se biskup získati k straně Jindřicha
Korutanského, ale dal si svůj příklon zaplatit,
aby poněkud sanoval zpustošené své statky.
(ChJD, 35—6.)

Biskupa soužily nové rozpaky, když seznáno
zřetelně, že rozmařilý slaboch korutanský se na
prosto neosvědčil! Jan IV. choval k Lucembur
kům sympatie, ale mrzelo ho, že nejvíce pro ně
pracují řeholníci němečtí, proti nimž cítil anti
patii i při takových příležitostech, jež svědčily,
že jejich akce jsou chvalitebné. Tudíž tehdy bis
kup a jiní církevní hodnostáři u nás zachovali
se s počátku ve věci lucemburské poněkud zdr
ženlivě. (ŠDD II, 77.) Zdálo se smlouvánís Jin
dřichemVII. čímsi dobrodružným,příliš roman
tickým 1 vlastencům jiným.

Když však pusté řádění cizí soldatesky stup
ňovalo rozčilení, biskup fan připojil se k straně
lucemburské. Vždyť s Lucemburky stejně sym
patisoval a nechtěl opustit Elišku Přemyslovnu,
která rozhodně se vzpírala poručnictví Koru
tancově. Biskup daroval Elišce na její prosbu
bělouše s dobrým postrojem a „dvě číše stříbr
né, vysoké a veliké, zlatem vkusně ozdobené“.
(FRB IV, 373.)
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ZNAMENITÁ BRANNÁ MOC
BISKUPOVA. VĚRNOST JANA

IV. K ÚSTŘEDNÍ VLÁDĚ.

Spojení biskupovo se stranou lucemburskou
znamenalo velmi mnoho, protože Jan IV. své
branné síle věnoval velikou péči. Posádky vo
jenské byly slušné na všech biskupských hra
dech a v pevných městech. [ na jiných četných
mistech byly umístěny vojenské čety. Chalou
pecký dokládá: „Tito vojáci či rytíři poutání
byli s biskupstvím svazkem manským. Byli me
zi nimi 1 šlechtici. Soudě dle doby pozdější (ko
nec stol. XIV.), konali službu vojenskou v odění
na koni, a dle výzbroje a tedy 1 významu lze
mezi nimi rozeznati některé kategorie.. Biskup
opatřoval jim oděv, zbroj a při vojenských vý
pravách píci pro koně. Za služby své měli v do
životním užívání některé statky — nápravy.

Týž historik vysvětluje a schvaluje: „Jak to
ho bylo všeho třeba, dosvědčují události z doby
Tobiáše z Bechyně (biskupa), kdy jeho političtí
nepřátelé zpustošili téměř celou doménu (pan
ství) biskupskou, 1 poměry za Jana z Dražic sa
mého. Ani nejpřísnější tresty církevní nedove
dly zabrániti, aby statky biskupské nebyly pu
stošeny a olupovány vpády šlechticů. V době
rozvratu moci veřejné bylo nutno spoléhat: též
hlavně na vlastní pěst. Jakmile biskup s částí
branného lidu svého vzdálil se ze země, ihned
bylo toho využito k okupaci statků biskupských.
Ba, biskup nebyl ani ve svém dvoře v Praze bez
pečen. uším v letech 1334—38 přepadli lupiči
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v noci dvůr biskupský, vytáhli dveře a závory,
domácí lidi a stráže násilně svázali, a řadu věcí
církevních, jakož i peníze pro bezpečnost tam
uložené ukradli." (ChJD, 26—7.)

Jelikož biskup Jan po stránce vojenské byl
připraven pro dny nepokojné a kritické tak
skvěle, jako málokterý laický velmož, čekalo se
dychtivě, jak branné moci své užije ve dnech
nejblíže příštích.

Chtěl-li mladistvý Lucemburk vstoupit na čes
kou půdu v lesku skutečného panovníka a svou
hodnost opravdově si pojistiti, musil podnik
nouti vojenské tažení k zastrašení protivníků.
Sehnal k své posile za hranicemi několik tisíc
ozbrojencův a na sklonku října r. 1310 vstoupil
v Loketsku na českou půdu — skoro v téže chví
Ji, kdy jeho otec přešed s jiným vojskem Alpy,
sestupoval do italské roviny. Na cestě k Budy
ni severočeští šlechtici rozmnožovali počet Lu
cemburkových čet. Z Budyně do blízké Roud
nice mladistvý král vyslal posly s žádostí o u
znání a pomoc. Záleželo mnoho na rozhodnutí
biskupově již proto, že Jan z Dražic měl v moci
důležitý přechod labský. Žádosti vyhověno. Bis
kup přirazil k vojsku Lucemburkovu s družinou
dosti silnou. Armáda dospěla 19. listopadu ke
Kutné Hoře. Ale pokus o Horu i blízký Kolín
skončil s nezdarem. Vojsko se tedy hnulo ku
Praze proti moci míšeňsko-korutanské. Dne 3.
prosince bylo Prahy dobyto; družina biskupova
se v zápase vyznamenala skvěle; rozbitou bra
nou blíže kostela sv. Františka první vjela do
Prahy. Jindřich Korutanský po delším jednání
opouštěl neslavně 9. prosince naši vlast. (ŠDD,
113—24. TDP I, 486—8. FRB IV, 377.)

Byla-li opanována od Lucemburka Praha, pak
bylo lze snadno zastrašiti ostatní protivníky. I
Kutná Hora se vzdala ke konci r. 1310. (OSN
XV, 422.)

Slavná korunovace v chrámu sv. Víta konána
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7. února 1311. Proslulý arcibiskup mohučský,
Petr z Aspeltu, který svým politickým důmys
lem mnoho přispěl i k blahu naší vlasti, vložil
korunu na hlavu králi i Elišce. Biskup Jan z Dra
žic při slavnostních obřadech asistoval. (FRB
IV, 378. TDP I, 491.)

Trpké, břitké zkušenosti vedly biskupa k pev
nému přesvědčení, že je co nejvíce třeba posilo
vati vládu královskou, ústřední moc české poli
tiky, aby se nerozvířily znovu krvavé, velice
trapné sváry domácí. Proto věrnost biskupova
k synu Jindřicha VII. byla neochvějná. Píše
Chaloupecký: „Poměr krále Jana k Janovi bis
kupovi byl právě poměr biskupa ke králi. Král
užíval plně jeho služeb, biskup byl z jeho nej
věrnějších, a zase naopak: král ujímal se bisku
pa. Io, co žádá král na biskupovi, byly služby
politicko-církevní, pomoc vojenská a finanční.“
ÚChJD, 37.)

Obecně jsou známy přednosti 1 stíny povahy
dobrodružného, horečně činného a stále putují
cího krále. Lucemburk byl vynikající ozdobou
rytířstva a důmyslným diplomatem. V Čechách
začal vladařiti dobře, ale když mu kladli šlech
tici nejrůznější překážky, v roztrpčení pouštěl
otěže vládní z rukou a ponechával panování ji
ným. Na cestách za rytířským dobrodružstvím
stával se marnotratným a rozmařilým; vyssával
naši zemi příliš.

Nová zkoumání historická dokazují, že Jan
přes svou lehkomyslnost učinil naší vlasti více
dobrého než zlého. Nehynoucí slávu si získal
jako rozmnožitel říše české. Jeho neblahé výstřednostizaviněnyzvelikéčástisobectvíma ji
nými povahovými kazy notabilit domácích.

Šimák poznamenává o vyděračství Janově:
„Odkud měl král bráti, když vlastní zdroje pří
jmů napřed mu byly vzaty? Plýtval-li těmito
vydřenými penězi jen na vlastní zábavy, rado
vánky a hříšné hýření v cizině, jak na něho ža
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lují? Což nebyly spíše tyto okázalosti zástěnou,
za níž se kryly veliké jeho činy diplomatické a
válečné? Jimi zvětšil korunu českou víc než
o polovinu, jimi vzkřísil světovou politiku na
prospěch Čech a svého rodu, jimi zjednal slávu
sobě a českému jménu po celé Evropě a synu
svému korunu římského císařství."

Šimák též se dotýká poměru Janova k Elišce,
velice hrdé na slávu svého otce: „„Arciťtvrdě se
choval k nevinným dětem i k manželce, s níž se
potom 1 rozešel. Ale tehdy byl sveden zlomysl
nými rádci, a nikdo nepoví, zda-li také Eliška,
sebevědomá a vášnivá, našla vždy přiměřeně
pravé tóny ke svému choti..., byla-li mu spíše
láskyplnou družkou, nežli mistrující, odpuzu
jící poručnicí." (ŠKČ I, 3, 701.)

Tehdejší politicko-hospodářskou situaci vy
stihují zcela správně slova Lucemburkova syna
Karla IV.: ,„Zemští pánové stali se tyrany, ne
báli se krále, jak se slušelo, poněvadž království
mezi sebe rozdělili." (Vita Caroli IV. u Dubra
via, 95.)

Neodíral zemi naši jen král; velmoži ji vyssá
vali ještě více. Jak potom neměla cenit na český
lid zuby kostnatá bída?

Jan Lucemburský by byl pracoval pro své
království s větší chutí a lepším zdarem, kdyby
mu byl nezemřel proslulý otec tolik předčasně.
Smrt Jindřicha VII. v Itali, která přikvačila již
r. 1313, zhatila silně důmyslné rozpočty cisterci
áckých opatů a jiných členů strany lucembur
ské v Čechách. Nenadáli se Čechové, že Jan a
s ním naše vlast přijdou tak záhy o mocnou zá
šttu a bystrého rádce.

České panstvo nedovedlo Jana Lucemburské
ho k naší zemi připoutati, samo podporovalo je
ho těkavost. Po delším trpkém zápolení král svě
řil správu země ke konci r. 1319 panovačnému
panu Jindřichovi z Lipé, který již za něho vládl
v markrabství moravském. Tomuto velmoži dal
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Jan stát český takřka v nájem. Když Lucemburk
o Novém roce 1320 opouštěl s nevelikou druži
nou Prahu, byl to závěr důležitého politického
období a počátek nové dějinné směrnice. Ně
kdejší slavná monarchie Přemyslovců jevila se
od toho roku takřka panstvím několika moc
ných rodů aristokratických; tyto rody hltavě
pily ze zdrojů, které původně určeny k posile
moci královské a panovníkovi, jemuž z ruky že
zlo vypadlo, odváděly v penězích výměnek. (Š
DD II, 314—7.)

V tehdejším vzrušeném čase bývalo by pro
naši vlast mnohem lépe, kdyby se bylo řídilo
laické panstvo příkladem Jana z Dražic, který
upřímnou podporou Jana Lucemburského usilo
val zároveň upevniti v zemi dobré řády a blaho
dárný pokoj.

Biskup různým způsobem usiloval posíliti
autoritu královu, prokazoval Lucemburkovi služ
by velice cenné. Chránil Židů jako poddaných
komory královské proti nespravedlivému násilí,
mírnil zpupnost pánů odbojných, uděloval chrá
něncům královým kanonikáty a ochotně bral
podíl na významných slavnostech dvorních. —
(ChJD, 37—38.)

Biskup také své povinnosti vojenské ke králi
činil zadost v plné míře. Válečný lia Jana IV.
byl vždy připraven podpořiti brannou moc krá
lovu. Arcipastýř zvyšoval různě lesk důstojno
sti královy a representoval svoji vlast a vládu
skvěle v cizině. Když byl pozván od papeže Kle
menta V. na církevní sněm ve Vienne, před od
jezdem „své vojíny a kaplany, jakož 1celou svou
čeleď skvěle oděl a tak provázen jsa velikým
vojskem a sličnou družinou, byl přijat s velikou
ctí ode všech prelátův i kněžstva". Sám papež
mu prokazoval zvláštní pocty. (FRB IV, 567.)

Když se stal Jan Lucemburský správcem říše
německé, konal v lednu 1316 říšský sněm v No
rimberce. Biskup na žádost královu tam pospí
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šil se skvěle vypraveným vojskem „a tamže u
činil králi velikou čest a baronům českým mno
honásobnou radost". (FRB IV, 379.)

Bez vojska biskupova se král ani nemohl od
vážiti k některým velmi významným tažením.
Když r. 1311 se vypravoval král s Eliškou na
Moravu, poslal mu arcipastýř silný sbor ozbro
jencův. (TDP I, 492. FRB IV, 378.)

Roku 1315 byl nucen Lucemburk shromáždi
ti velikou válečnou hotovost proti výbojnému
Matouši Trenčanskému, aby zamezil jeho lou
pežné vpády na Moravu. Tehdy byl jmenován
biskup na místě králově zemským vladařem a
poslal Lucemburkovi vybraný sbor bojovníků,
který se v bitvě slavně vyznamenal. Ale výpra
va králova dobyla celkem jen částečného úspě
chu, jelikož t1 velmoži, kteří nejvíce ze země pro
sebe kořistili, podporovali válečné tažení jen.
chatrně. (FRB IV, 380. ŠKČ I/3, 605.)

Biskup zůstal věren králi i v době nejsvízel
nější, kdy byl z rozkazu Lucemburkova zajat(r.
1315) hrabivý Jindřich z Lipé, a jeho celé příbu
zenstvo, vládnoucí skoro třetinou Čech, se po
zdvihlo ze msty proti ústřední vládě. [ito pří
buzní začali proti králi drobnou válku za přispě
ní cizinců z Míšně, Slezska a snad 1 z Rakous.
Postavili se 1 proti biskupovi, který se stal nej
vydatnější vojenskou oporou královou. Hrozný
obraz rozháranosti se jevil v zemi české, když
král proti vzbouřencům se souhlasem Eliščiným
přivolával pomoc z říše německé. (ŠKČ 1/3,
604—5. ChID, 38—9.) Více citu projevil k zu
božené zemi arcibiskup mohučský Petr z Aspel
tu než domácí baroni. Tento hodnostář, který
býval kancléřem českého království a dobře
znal moudrou politiku Václava II., je chválen
od Tomka a Šusty jako obratný mírotvorce
v naší zemi. Petr v březnu 1316, když moc krá
lova nad vzbouřenci nabývala rozhodného vrchu,
neradil králi k boji; navrhoval smírné vyrovná
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ní s českými povstalci. K dohodě skutečněufo
šlo 12. dubna. (TDP I, 497. ŠDD II, 250. 5KC
I/3, 605.)

Jan IV. nebyl politikem velkorysým, ale v ne
pokojných časech osvědčoval dobrou prozíra
vost a dovedl se přikloniti tam, kde kynul pro
vlast prospěch skutečný. V době, kdy sám král
měl moc jen skrovnou, kdy o vládu zápasily bo
haté rody domácí, bylo obtížno spřádat veliké
plány politické. Často tedy biskup byl nucen
vybrati si ze dvou zel zlo menší a čekati.

Ze své oddanosti ke králi měl pražský arci
pastýř málo užitku. Statky biskupské 1 jiné cír
kevní drancovali netoliko velmoži; sám panov
nik vymáhal na Janu IV. veliké částky peněžité
a jinak ho příliš obtěžoval. (FRB IV, 400.) Ale
biskup nesl svízelná břemena trpělivě v zájmu
obecného prospěchu.
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ČINORODÉ VLASTENECITIVÍ
BISKUPOVO.

Již z toho, co dosud pověděno, je zřejmohou
ževnaté úsilí biskupovo o zpevnění českého stá
tu a vřelý cit k národnímu celku. Je však potře
bí ještě výrazněji si uvědomit opravdovost vla
stenectví velikého arcipastýře.

Živý zájem ušlechtilých inteligentů českých
o zmohutnění a zdárný duševní rozvoj českého
živlu na počátku XIV. století byl zjevem zcela
přirozeným; předcházela totiž práce nadšených
průkopníků — předchůdcův. Na předním místě
v tom směru se vyznamenalo duchovenstvo.

Poučuje Šusta: „Stavem, který nejdříve do
spěl k opravdovému uvědomení svého češství,
bylo asi duchovenstvo domácí." Když domoro
dé kněžstvo svou inteligencí dohánělo kleriky

z oziny přicházející, řevnilo na ně, vytýkalo,proč uchvacují dobrá místa v kapitulách a kláš
teřích.

Čeští kněží stali se zakladateli národního pí
semnictví již z té příčiny, že bylo jejich úkolem
a snahou, aby seznámili 1 prostý lid s velikými
duchovními poklady katolicismu. Šusta dotvr
zuje: „Kněz překládáním žalmů, perikop, ho
milí a formulí zpovědních se stává prvním
pěstitelem národního písemnictví a přirozeným
obráncem rodného jazyka. V ovzduší tom se
rodí v druhé polovici XIII. věku slavný hymnus
svatováclavský a první veršované modlitby,
vhodné k recitaci žalmické. Přebásnění cizích
legend církevních jest první projev snahy po
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umělejším tvoření básnickém, jehož potřebu
vzbudila vzrostlá vzdělanostní úroveň." (ŠDDI,
277-9.)

Vlastní kořeny tohoto díla spadají asi do ruš
ných událostí r. 1309, Těšilo se vždy u nás veli
ké vážnosti. Šusta upozorňuje: „Byl to tvůrčí
čin velikého dosahu. Ve vleku neslýchaných
událostí a převratů neklidné doby vystoupilo
v ní písemnictví národní rázem ze zákoutí do
savadního skromného snažení pilných překlada
telů legend a skladatelů jiných neumělých prvo
tin. Dere se z duchovenstva, působícího v niž

ších vrstvách lidových, směle do paláců hradních...
Náš spisovatel nebyl básníkem, ale „nalezl

přece pro své vřelé cítění slohový výraz tak
jadrný a úměmý vzrušené době, že není možno
při něm nevzpomenouti druhého, podobně účin
ného tribuna našeho národního uvědomení, Kar
la Havlíčka". (ŠDD II, 31—4.)

Kronika ta byla tolik významným činem, že
byla ještě ve středověku přeložena do němčiny
a latiny. Kdo rozplamenil tak mohutný žár vlas
tenecký? Do roku 1932 dosti vážně brána do
měnka kronikáře V. Hájka, že tu veršovanou
kroniku sepsal Dalimil Meziříčský. (Odtud její
název.) Ale nyní dokázáno, že autorem jest osví
cený kanovník katedrální kapituly svatovítské
Hynek Žák z Dubé, pocházející z předního ro
du panského. Roku 1309 byl již jako kanovník
na studiích v cizině. Roku 1320 stal se pražským
proboštem. Roku 1324 pro své výborné schop
nosti byl spolu se scholastikem Oldřichem z Pa
běnic administrátorem biskupství pražského.

T histor.kroužkuz r. 1899,seš.8., část
Histonk Šimák po důkladném srovnání vý

značných okolností prohlašuje: „Pokud metoda,
již jsem užil jinde vždy s úspěchem, je platná,
myslím, že lze přijmouti aspoň odůvodněnou
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domněnku: tak zvaným Dalimilem jest kanov
ník Hynek Žák z Dubé. (ČČH XXXVIII,
358-64.) Tedy právě inteligentní církevní hod
nostář stal se velikým buditelem národním. —
Jeho kronika měla tak veliký ohlas v národě, že
roku 1620, v době těžkých zkoušek našeho ná
roda, sám evangelický imteligent Pavel Ješín
z Bezdězce vydal k potěše a posile tento ka
tolický spis, třebaže sám byl přívržencem Frid
richa Falckého. (OSN XIII, 297.)

O vlasteneckém zápalu české inteligence svěd.
čí výmluvně 1 jímavé doklady, uložené v listáři
královny Kunhuty, sepsané počátkem let sedm
desátých ve XIII. století. (BFK, 148-9.)

Není na podiv, že biskup Jan byl uchvácen
jarým proudem, že se přihlásil radostně k dě
dictví ideálních duší a zaníceně podporoval roz
mach vlastenectví.

Do dnešního dne je nejznamenitější stavitel
skou památkou po Janu IV. z Dražic augustini
ánský klášter v Roudnici, založený roku 1355.
Biskup seznal za svého pobytu v Avignoně řád
kanovníků sv. Augustina a rozhodl se jej zavésti
v Čechách. Vybral místo pro nový klášter v Pra
ze přímo proti klášteru dominikánů u Panny
Marie na Louži. Ale staroměstská rada, dově
děvší se, že klášter ten má býti ryze český, bála
se, aby němečtí dominikáni netrpěli újmy na
svém vlivu a proto biskupovi jeho úmysl zma
řila. Arcipastýř se tedy rozhodl pro Roudnici,
která byla jeho městem. Do zakládací listiny
vepsal: „Nedovolujeme, aby byl do kláštera ně
kdo přijat jiného národa, leč Čech, z otce i mat
ky jazyka českého." (ChJD, 11.) Jan měl vzpo
menouti, že Církev je společností pro sbratření
národů, že zvláště křesťané různých jazyků se
zcela dobře snášeli v prvých stoletích křesťan
ských 1 později. Cizí mniši v Čechách nevystu
povali po stránce národnostní výboině, třebaže
přáli svým krajanům více než Cechům. Doba
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národního šovinismu dle vzoru novověkého teh
dy byla ještě daleko. V druhé polovici XIV.
stol. mnoho českých inteligentů nabývalo v Ně
mecku vysokých hodností světských 1 církev
ních; Němci však proti nim boje nezahajovali
a dobře se s nimi snášeli. — Ale ze slov bisku
pových patrno tolik, že byl vlastencem velice
energickým, vřele oddaným věci české.

Energický, obětavý čin biskupův učinil v ná
rodě veliký dojem, vzpřímil mocně české páteře
a povzbudil k dalšímu rozmachu živlu českého
v klášteřích, ústavech pro veřejný život a kul
turní rozvoj země tolik důležitých. Rozmnožily
se hlasy, aby do klášterů, dávno již u nás zalo
žených, bylo přijímáno více Čechů. Učelivý žák
Jana IV. Karel IV. roku 1348 (krátce po smrti
biskupově) dopisem generálnímu opatu řádu
cisterského žádal o nápravu ve smyslu tužeb
českých. (Kalousek: Karel IV., 208.) Kromě to
ho dopsal papeži Klementu VI., aby neobsazo
val místa opatská, poněvadž by se takto mohli
státi opaty lidé národů cizích, kteří neznají řeči
a mravů lidu domácího. Jestliže by vládli cizí
opatové, sotva bude možno uchrániti klášterů
od násilného přepadání; kláštery vzrostly obě
tavostí domácích obyvatel, kteří by pro budouc
nost klášterům ničím nepřispěli, jestliže by se
v nich stávali opaty cizinci. (TKS, 334.)

Duch, který vládl v klášteře, založeném od
Jana IV., ozývá se z krásné, vzletné písně o sv.
Prokopu, složené v prvých letech trvání klášte
ra. Dojemno je sledovati, s jak velikou otcov
skou péčí osmdesátiletý kmet-biskup staral se
o hmotné blaho kláštera, jak novými a novými
směnami a koupěmi usiloval zvýšiti jeho blaho
byt. (ChJD, 70—1.)

Biskup vroucně ctil sv. Václava, sv. Ludmilu,
sv. Vojtěcha 1jiné patrony české. Již krátce před
jeho skonem (r. 1341) pojat byl plán postavení
nové budovy Svatovítského chrámu, třebaže do

24



savadní stavba byla vynikající. Biskup měl v tom
plánu značnou účast. Král Jan k zmíněnému
účelu udělil biskupství privilej na desátek z krá
lovského důchodu z dolů (urbury). Mělo se
začíti podle přání privileje zbudováním kaple
sv. Václava a sv. Vojtěcha „se stříbrnými obra
zy a sochami pozlacenými s drahokamy". Po
tom měl být postaven kůr a konečně i chrámová
loď. Hlavní úkol ovšem připadl Karlu IV. Ale
1 stařičký biskup se vynasnažil před svou smrtí
přispěti aspoň něčím. Dal vytvořiti překrásný
náhrobek sv. Vojtěcha ze zlata a stříbra, podivu
hodně ozdobený různými obrazy a skulpturami.
Kronikář o umělecky zhotoveném náhrobku
praví: „A takový mikdy předtím nebylo lze
spatřiti." (ChID, 78-9. FRB IV, 436.)
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JINÉ PROJEVY VLASTENEC
KÉHO DUCHA JANOVA.

Láska arcipastýřova k vnitřnímu míru a klid
nému rozvoji vlasti výrazně se projevila, když
vinou příliš hrdé a vášnivé královny Elišky do
šlo u nás k velice hlučné revoluci proti Janu
Lucemburskému, který rovněž si počínal tehdy
velmi nerozvážně a bezohledně. Roznítila se roku
1317 drobná domácí válka, spojená s žalostným
pustošením. Obě strany přivolávaly pomoc z ně
meckých krajů. Od velice sebevědomé a mstivé
Elišky začali se odvraceti 1 baroni, kteří ji do
časně podporovali, když na vlastní národ volala
cizí žoldnéře.

Biskup Jan IV. napomínal Elišku vroucími
slovy k smíření, ale marně; ješitná žena se ne
chtěla smířiti, odpírala vlastní zemi uklidnit:
1 tehdy, kdy protivníci nabízeli ruku k pokoji.
Královna přivolala z ciziny svého muže k pomstě
nad vzbouřenci.

Válka se tedy rozpoutala znovu. Král přibyl
na Loket 12. listopadu, maje 200 oděnců, naja
tých v Porýnsku. Vyjeli mu v ústrety biskup
Jan a ti páni, kteří mu dosud zůstali věrni. Na
bízeli mu své služby, ale prosili jímavými slovy,
aby propustil německé vojsko a svěřil se Če
chům. Čizí rádci však panovníka vydráždil,
aby zlomil české vzdory cizí pomocí. Lucemburk
hrdě odmítl dobrou radu biskupovu — ale brzy
litoval. Znepřátell si velikou většinu českého
panstva. Drobná válka pustošila zvláště jižní
Cechy; král proti roztrpčeným českým baronům
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v boji nezískal žádného většího úspěchu. Pan
stvo začalo se smlouvati v prosinci 1317 o po
moc s Habsburkem Fridrichem. Počátkem ná
sledujícího roku docela jednáno s Jindřichem
Korutanským, aby se vrátil do Čech. (TDP I,
503-6. ŠKC I/3, 606-8.) Taková výměna by byla
ovšem pramálo Čechům prospěla. Sesazení Jana
Lucemburského za tehdejších okolností by bylo
znamenalo jen propuknutí nových zmatků a
svárů. Byla skoro v sázce nedilnost českého stá
tu. Za domácí války vzrůstaly loupeže, neúroda
zavinila hromadné zmírání obyvatelstva hladem
a česká šlechta 1 za tolik zoufalé situace hlavně
dbala svého prospěchu osobního.

Pokračovatel Dalimilovy kroniky zřejmě na
držoval českým urozencům, ale přece napsal, že
mocní v zemi jen o to dbali, aby na jejich lidi
„nikdo sáhnouti nesměl"; ale jinak lotrovstvu
nebránili, takže „1 jeden dobrý pokoje neměl“.

V tom čase úmorného soužení obrátil se bi
skup Jan IV. tklivým provoláním k Jindřichovi
z Lipé, Vilémovi z Landštejna a jejich stoupen
cům. Důrazně je vybídl k smíru s korunou.
Vytkl, že politického sváru zneužívají sprostí
lupiči k zhoubě země. Neustálým odporováním
vlastnímu panovníkovi je vyhlašován celý čes
ký národ za rotu nevěrných křivopřísežníků.
Biskup obrátil se ve svém listu k vlastenecké
mu svědomí odbojných aristokratů; prosil je,
aby se přece smilovali nad jménem svým, svých
dětí i všeho národa svého a králi i královně na
bídli mír.

Vzrušeně volal biskup k pánům: „Otevřte
přece oči své a pohlédněte kolem sebe s lidským
cítěním, kdo je příčinou takového zla a kdo za
vinil tolikeré umírání. A věru při vší lásce k vám
jest mi vyznati, že vše to pošlo ze zmatků vámi
v království způsobených a vaším odstoupením
od poslušnosti. To způsobilo, že v zemi obec
ným nedostatkem vymořené nevidíme a neslyší
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me než hrůzy umírání a nářek slabých, vzlykání
nemocných a neslýchané skřeky hladem umuče
ných, takže jen kdo je srdce kamenného, může

629 nedojat tolikerou bídou." (ŠDD II,261-2.
Provolání biskupovo působilo jen velmi zvol

na. Šlechtici spoléhali pevně na převahu svých
vojenských sil, doplněných z Rakous a Uher.
Na druhé straně neústupná Eliška protivila se
jakémukoliv smlouvání s nenáviděnými vzbou
řenci a tak vlekla svého manžela ještě do trap
nějšího postavení.

Nicméně hlas biskupův nevyzněl zcela na
prázdno. Množily se výzvy, aby se uzavřel mír
co nejrychleji. Dne 24. června 1317 došlo v Pra
ze k veliké schůzi panstva obojí strany k dosa
žení pokoje. Účast brali i biskup a jiní církevní
hodnostáři. Ale královna, která před tím sně
mováním ujela na Loket, odporovala žádostem
plnomocníků onoho sněmování.

Král Jan brzy byl tak žalostně stísněn, že vo
lal ku pomoci německého krále Ludvíka. Vy
zvaný se tedy odebral do Čech a poznav bez
nadějnost situace Jana Lucemburského, vybídl
ho k povolnosti. Český král poslechl. Svolán
tedy pod Ludvíkovou záštitou obecný sněm na
svátky velikonoční do Domažlic. Zde 23. dubna
obnoven mír, na nějž Lucemburk mnoho dopla
til. Panstvo si diktovalo hrdě, takže na veliké
neštěstí naší vlasti moc královská byla ještě více
oslabena. (ŠKČ 1/3, 609. TDP I, 507. BDD,
134-5.) Kdyby byl král uposlechl Jana IV.z Dra
žic roku 1317, byl by se vyhnul velikým pohro
mám a trapnému ponížení; naše země by nebyla
přišla do palčivého soužení.

Chaloupecký o biskupovi praví: „Jan z Dra
Žicmělznačněvyvinuté vědomí národnostní...'
Kronikář praví o něm, že byl „národa českého
věrným horlitelem a neohroženým bojovníkem"
(ChJD 10-1.) Šimák svědčí, že biskup byl pří
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kladným milovníkem českého jazyka a že pro
svou horlivost pomáhati českému živlu proti pře
vaze německé se dostal v povážlivé postavení.
(ŠKČ I/3, 609.) Šusta nazývá Jana IV. mužem
plným hlubokého národního cítění a českého u
vědomení. (ŠDD II, 262.)
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JAN IV. OSVOBODIIELEM
DUCHOVENSTVA.

Již povaha událostí výše vylíčených svědčí,
že veliký podíl na zdravém vývoji našeho náro
da připadal kněžstvu. Duchovenstvo bylo moc
nou záštitou ústřední české vlády proti pychu
a odstředivým snahám baronů, spojovalo pa
novníka s nejčetnějšívrstvou du českého a při
spívalo k upevnění solidarity národní. Bylo ta
ké výsadním kulturním vůdcem národa. Rozvoj
knižní vzdělanosti a všelikých umění spočíval
výhradně na bedrech církve. Aby kněžstvo mo
hlo svým významným úkolům plně dostáti, ne
smělo býti sevřeno nespravedlivými pouty moc
ných laikův; 1 kněžské úsilí o mravní povznese
ní národa vyžadovalo, aby klerikové přestali
hráti úlohu sluhů porobených rozmary světské
ho nadpráví.

Ukázali jsme již líčením boje pražského bis
kupa Ondřeje s despocií laickou, že po perné
námaze staly se některé praktické kroky k o
svobození duchovenstva. Zdálo se, že smlouvy
z r. 1221 mezi českou vládou a církví znamenají
zlomení jařma laického. Ve skutečnosti však
světská despocie ustoupila požadavkům Ondře
jovým a papežské stolice jen skrovně. Laičtí pa
tronové kostelů netoliko vykládali chytře někte
ré body úmluv ve vlastní prospěch, nýbrž 1 po
rušovali jasné znění textu způsobem křiklavým,
jen aby své nadpráví nad duchovenstvem zacho
vali co možno nejdéle. Duchovní správa byla
jen znenáhla vybavována z rukou krále a jiných
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světských vrchností. Připomíná Hrubý: „I na

zeměpanských statcích ještě 1 ozději byl faráfpokládán jen za vrchnostenského zřízence a ko
stel za statek soukromý. (ČČH XXIII, 42.)

Konkordátem se zamezovalo libovolné sesa
zování kněží skrze patrony. Ale dosazování ne
mělo býti patronům dle úmyslu české vlády od
ňato; ovšem biskup měl potvrditi kněze dosaze
ného ke kostelu od patrona. Kurie usilovala, aby
právo biskupovo dobylo si skutečné platnosth
aspoň při kostelích patronátu královského. (N
ČD 1/3, 520.) Tato snaha se dařila. Ale jak by
lo jinde? Olomoucký biskup Bruno psal r. 1275
kuru, že v české zemi »resentuje podle předp
sů církevních ke kostelům (jichž je patronem)
pouze král. Ale všichn1 ostatní patroni dosazují
a sesazují bez biskupské instituce podle vlastní
vůle. [ak do správy duší vstupují kněží, kteří
neobdrželi klíčův; laikové je sesazují, kdykoli
se jim zlíbí. Pražskému biskupovi nebude to
možno napraviti bez přispění papežova pro příliš
zastaralý zvyk a pro množství těch, kdož se na
prosto vzpírají. — Svatokupectví bujelo vinou
laiků dále, 1 když docházelo po žalobě olo
mouckého biskupa aspoň k částečné nápravě.
Za pražského biskupa Tobiáše z Bechyně (1279
až 1296) ozýval se stesk, že někteří patroni pre
sentují biskupovi kleriky, kteří se spokojí s ne
patrnou částí důchodů; ostatek si ponechávají
patroni. (ČČH X, 272—3. NČD 1/3, 520—1.)

Roku 1221 přesně se rozlišily statky světské
v církví (temporalia) od duchovní ravomoci,
nezadatelných, neujařmitelných pokladů duchov
ních (spiritualia). Stvrzeno, že k spiritualiím,
k zdrejům milostí Božích má výhradní právo
církev, že nelze trpěti, aby i v této sféře vládl
vliv mocných tohoto světa. Tak bylo na papíře.
Ale skutečnost? Krofta dí: „Nestačilo zásadní
uznání tohoto práva, o jehož skutečné zachová
vání církvi ještě dlouho bylo bojovati, pokud
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nebyla odstraněna hmotná závislost duchovních
správců na jejich vrchnostech. Teprve po dlou
hém úsilí podařilo se církvi dosáhnouti toho, aby
vrchnosti nepokládaly se za pány zádušního jmě
ní a církevních důchodů kostela, zejména desát
ku. Také dlouho trvalo, než církev zjednala plat
nosti své soudní pravomoci nad duchovenstvem.
Bylo třeba vývoje více než stoletého, aby stano
visko církevní, jak je u nás po prvé jasně vytkl
biskup Ondřej, dobylo ve všech těchto směrech
plného vítězství, aby vliv laického živlu na sprá
vu církve omezen byl na míru stanovenou záko
ny církevními." (BFK, 185.)

Podobně shrnuje Novotný, jak se vzpírali moc
ní latkové šetření zdravého konkordátu: „Zne
náhla se zapomnělo, že kněz, patronem dosaze
ný, má býti potvrzen biskupem, že nesmí býti
sesazen. Žalobě Brunově dostává se hojného po
tvrzení. Po celé XIII. stol. 1 déle slyšíme o kně
žích od patronů libovolně jmenovaných i odstra
ňovaných, a i když se Častěji setkáváme také
s úspěšnějšími pokusy o uplatnění zásad kano
nických, neznamená to obecné proměny;jsou to,
třeba dosti četné, přece jen výjimky. Pokrok pro
církev spočíval leda v tom, že se nyní vědělo, že
tak býti nemá, kdežto dříve to platilo za opráv
něné. Ale praxe to změniti nedovedlo, spíše ještě
staré názory se vracely." (NČD I/3, 521.)

Nejvýmluvnější doklady rozptylují zcela libe
rální, dlouho se udržující domněnku o „všemoc
nosti" církve v naší zemi v oné době. Vždyť na
opak zástupci církve byli nuceni těžce zápasiti,
aby vybojovali náležitou svobodu pro své spiri
tualie; mnoho trýznivé námahy vynakládali, aby
hrdí, ale theologii a vnitřním potřebám církve
málo rozumějící laikové přestali „biskupovati“
a převraceti spasitelné řády.

Z pravidelných obecních berní nebylo po kon
kordátu duchovenstvo vyňato. Co bylo z církev
ního desátku místního určeno na stavby a na
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chudé, zůstávalo v rukou patronů; ti docela za
bírali pravidelně celé tři čtvrtiny a farářům vy
měřovali jen jakési odškodné. Kláštery byly dá
le leckdy vyssávány laickým: jízdami a často
beztrestně od baronů olupovány.

Jelikož duchovenstvo bezprávně sužované a
o majetek odírané musilo hledati ochranu krá
lovského dvora, vyvíjel se zvolna názor, že král
je netoliko ochráncem, nýbrž i jaksi vrchním pá
nem církevních statků v Čechách. Na základě
toho mylného názoru naskytla se příležitost k za
sahování královu do vnitřních věcí církevních.
Zvolna se ujímal obecný názor, kladoucí statk
duchovenské na roveň komorním. (NČD I/j3,
527, 525, 552, 526, 528.)

Výmluvným svědectvím o zbědovaném posta
vení kněžstva u nás na rozhraní stol. XIII. a XIV.
jsou slova kronikáře Františka Pražského, který
žil v oné době. Pisatel praví k počátku církevní
vlády Jana IV., že faráři kostelů „byli jako ná
mezdníci, nikoliv jako pastýři, z čehož následo
valo veliké nebezpečí duší". Sloužili mše sv. a

udíleli svátosti podle vůle patronů. Jestliže některý farář svého patrona neuposlechl, byl bez
prodlení od kostela vypuzen a nahrazen jiným
ra Ibůtu jednoroční od sv. Jiří do příštího sv.
hiří. (FRB IV, 367.)

Tedy patroni najímali kněze jako čeleď na ur
či:tou lhůtu. Kněz ponížený, poddávající se po
slušně rozmarům patronovým, vysloužil si ovšem
u kostela službu dlouhou; naopak farář odporu
jící náladám nedůtkiivého laika byl zbaven chle
ba. Patrno tedy, že hmotná závislost duchoven
stva 1 tehdy těžce poškozovala zájmy čistě ná
boženské.

Proti stavu tolik pohoršlivému bylo nutno vy
stoupiti s neochvějnou energií a bystrostí. Vždyť
se vědělo předem, že patroni budou vášnivě pro
testovati proti reformě zeslabující jejich vliv na
věci církevní — a citlivě ztenčující jejich důcho
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dy. Kronikář svědčí, že předchůdcové Janovi ne
mohli tak zhoubné nešvary vymýtiti. Ale osví
cený biskup Jan vrhl se v zápas jako hrdina nej
statečnější. Kronikář dí, že arcipastýř chtěl ra
ději vystaviti svůj život nebezpečí smrti než ta
kové zlořády patronátni trpěti. Kladl zcela správ
ně důraz na duchovní prospěch věřícího lidu.
Vytýkal rázně (asi na sněmu) velmožům zlo
zvyk zkázonosný. Vyzýval je, aby ustali od ne
přípustných přehmatůa tak osvobodili duše své
1 svých poddaných od věčného zatracení. Pocho
pitelně baroni byli velice podráždění. - Jeden
z nich zvolal velice vášnivě ve valném shromáž
dění: „Raději bychom vyvolili vrátit se opět
k pohanství, než připustiti takové věci dle vůlevaší.

Ale Jan se nezalekl. Suspendoval kněze, kteří
se spokojovali s charakterem ujařmených ná
mezdníků. Potvrzoval pak ke kostelům kněze
presentované řádně, dle církevního práva, maje
pilné zření k prospěchu duší věřících; dbal, aby
byli dosazováni faráři plnící své povinnosti kněž
ské ve smyslu příkazů církevních. (FRB IV,
367.) František praví, že se postavilJan IV. ve
svém zápasu 1 proti králi. Odpor ten nemohl pla
tit ani Václavovi II. ani jeho synovi. Střetl se
tedy biskup asi s Rudolfem, s nímž měl i jiné
spory. Reformu dokončil — pokud mu bylo
možno — krátce před odjezdem na koncil vien
neský.

Bděl ostražitě, aby svoboda kněžstva a bez
pečnost církevního majetku všude byla zajiště
na. Ovšem při ochraně důchodů biskupských
vyvíjel někdy energii nadměrnou. Vhodnou pří
ležitost k utvrzení práv církevních poskytovaly

kněžské synody, jež biskup shromažďoval hor1vě.

Na synodě r. 1308 byl přijat statut, dle něhož
všichni, kteří pustoší svými vpády statky cír
kevní, zvláště biskupské, upadají v klatbu ipso
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facto. Jan IV. nařizoval arcijáhnům, aby z cír
kve katolické vyobcovali ty kněze, kteří se od
važují v kostelích kněžské funkce bez schválení
biskupského stolce, a aby byli pokutováni cír
kevními tresty 1 ti, kteří kostely tak svévolně 0
patřené navštěvují. Biskup vystoupil též proti
duchovním lakomým, kteří nechtěli udíleti žád
né svátosti zdarma; věděl, že zlovolné kořistnic
tví by mohlo ohroziti svobodu církevní znovu.
(ChTD, 18—9. TDP I, 367. ČSB III, 606.)

Chaloupecký charakterisuje: „„Uvažujeme-li
o celkové pastýřské činnosti Janově, vidíme, kte
rak moc biskupskou chtěl v každém směru po
vznésti a vybudování samostatné ústavy duchov
ní, jevící se v odloučení duchovenstva od spo
lečnosti laické, dokončiti. Snaha jeho nese se tu
spíše za nabytím větších práv pro duchovenstvo,
zvláště biskupa, než za povznesením horhvosti
kněží v životě soukromém ... Moc církve a svou
hleděl zvýšit zjednáním jí lesku na venek, vel
možným vystupováním, knížecím dvorem a pak
hlavně prováděním nádherných a nákladných
staveb a zakládáním výnosných nadání — vše
ad maiorem ecclesiae gloriam" (k větší slávě
církve). (ChID, 20.)

Pravdou je, že Jan IV. neměl tak skromných
osobních požadavků jako jeho nástupce Arnošt
z Pardubic. Ale jeho tužby a vystupování snad
no si vysvětlí, kdo pozorněji se zahloubá do di
vých proudů a potměšilé nejistoty tehdejší do
by. Biskup za poměrů v zemi tolik rozháraných
nebyl by mohl zjednati důraz své autoritě a 0
chrániti práv církevních, kdyby nebyl měl moc
skutečně knížecí. Vždyť leckdy shlukem nebez
pečných okolností od samé papežské stolice od
vrácena ponižující poroba hlavně tím, že papež
byl suverénem v dosti rozsáhlém území a měl
k ruce ozbrojenou moc. Kdo v letech vzruše
ných tehdy u nás neuměl se srdnatě brániti sám,
na záštitu oslabené moci královské naprosto spo
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léhati nemohl. Naopak, dobře zřízené mocenské
jednotky, jakou představovalo i panství bisku
povo, byly nutné k posile ústřední vlády a k u
držení celistvosti státu.

Dále, mělo-li kněžstvo vyvíjeti náležitou hor
livost náboženskou, musilo míti více práv, než
jaká mu přiznávána před nastoupením Janovým
na stolec sv. Vojtěcha.

Jan IV. proslul jako velice důmyslný hospo
dář, takže biskupské statky vynášely za něho
mnohem více než za předchůdců. (Srv. ChDJ,
23—5, 30—1.) To prospívalo netoliko biskupo
vi, nýbrž 1 jeho četným poddaným. Jan IV.
svým racionálním hospodařením stával se vyni
kajícím učitelem statkářů jiných.

Poukazuje se na Janův nepotismus — na to,
jak zaopatřoval biskup své synovce výnosnými
prebendami. Dovedeme pochopiti, že nepotismus
ve většině případů není žádnou ctností. Uvaž
me však zároveň, že v době velice pohnuté po
třeboval biskup oddaných a věrných nižších
hodnostářů církevních.

Jiné notability v Čechách tehdy s bezohled
nou hrabivostí rozmnožovaly svůj majetek jen
ve prospěch svých rodův. Biskup se stal starost
livým finančníkem proto, aby mnoho dobrého
vykonal ve prospěch národního celku.

Památka Jana IV. je velice slavná již proto,
že netoliko mocí svého úřadu, nýbrž i svým po
stavením vpravdě knížecím, obávaným, osvobo
dil české kněžstvo z laického jařma. Tím pro
spěl znamenitě celé vlasti.

Za sto let po osvobození duchovenstva vikle
fisté naivními hesly reformními bezděčně vlekli
kněžstvo v laické jařmo znovu. Když byly stat
ky duchovenské rozchváceny, stávali se kněží u
bohými „náchlebníky“, sluhy patronů; byli na
jímání jako čeleď na určitou lhůtu a sesazováni
od laiků libovolně, Viklefismus přerušil násilně
zdravý rozvoj církevní.
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HORLIVÝ KULTURNÍ VŮDCE
A MECENAŠS

Palacký praví o Janu z Dražic: „Byl muž du
cha neobyčejného, mnohostranně vzdělaný, cti
žádostivý, podnikavý, krásoumy a nádhery mi
lovný, avšak nikoli marnotratný." (PDN II, 4.
vyd., 179.)

Biskup Jan stal se za svého věku předním me
cenášem umění v naší vlasti. Bystře sledoval
rozvoj uměleckých snah všude, kam putoval. Je
ho dvojí pobyt ve Francii stal se požehnáním
pro pokrok vzdělanosti v Čechách. Zvláštědlou
holetý pobyt v Avignonu, kdež se volně pohy
boval, znamenal pro chápavého ducha jeho velmi
mnoho. Papežové sídlili trvale v Avignoně od r.
1309 do r. 1377. Tento dlouholetý pobyt nepro
spěl utvrzení jejich autority církevní; jejich ně
které veřejné akce nesly jasnou značku závislo
sti na královském dvoře francouzském. Ale za
to potvrzeno znovu, že kde papežská stolice sí
dlí, věda 1 umění nejslibněji zkvétají. Avignon
zveleben tehdy nádherně, mluvilo se o něm jako
o divu světa.

P. Sigm. Bouška napsal: ,,Rychle zkvétalo mě
sto, vidouc se hlavním městem světa a papeže
krále. Vše, co věřilo v Ježíše Krista, obrátilo ce
stu svou, řídilo povozy svoje k pobytu jeho ná
městka. Národové pili z Rhóny (řeky protéka
jící městem). Knížata Církve stavěla si nádher
né paláce na březích (řeky) Sorgy, jež u města
se do Rhóny vlévá, tam, kde dříve holá strniště
stála. Potom měšťanstvo zámožné a rychle bo
hatnoucí o závod se šlechtou budovalo své do
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my středověké s arkýři, výpustky, s věžemi a
prejzovými kryty. Velebné chrámy vzrůstaly,
portály a pilíře zdobené světci, kaple a oratoře
(modlitebny) vzrůstaly do tisíce. Dnem 1 nocí
na stech zvonicích slavnostně vyzváněly zvony,
volajíce do chrámu, vítajíce sv. Otce, vyprová
zejíce cizí vyslance a kardinály. A v noci zářily
osvětlené madonny na rohu ulic.

Ale papežský palác neměl sobě rovného v ce
lém světě. Uprostřed města na vysoké, příkré
skále, vévodící celému městu 1 dalekému okolí,
na skále Dómu svaté Panně zasvěceného vysta
věl Jan XXII. svůj dům a Benedikt XII. jej o
pevnil...Dotýkaje se oblaků, čněl k nebi veli
ký zámek na hřbetě svých kleneb, úžasné roz
pjetí sedmera věží z tvrdých kvádrů, příbytek
gigantů. V řece valící se u jeho nohou se ohlí
žel a divil se své majestátní kráse, ovládaje se
své výše nesmírnou pláň, v zahrady změněnou,
šumící rákosím u vod a olivami v polích. Tri
umfálními oblouky překračoval kamenný most
rozvodněnou Rhónu, pna se od papežských ne
betyčných Hradčan, jež krajkami svými až ve
hvězdách se třepily, k druhému břehu, spojuje
tak papezské hrabství s Francií.

Celý svět hrnul se do Avignounu (Avigno
nu). — „Kdo se vzdaluje od Avignounu, ten se
vzdaluje od rozumu!" zvykli říkati středověcí
jeho obyvatelé. Obrovské davy (kupci, poutní
ci, kajícníci, kazatelé) proudily do jeho ulic.“
„Učenci vážně o záhadách filosofie rokujíce jdou
nerušeni pestrým davem, Italové hovoří o Rien
zovi. Pyšně stoupají rytíři z Rhodu dlážděnou
ulicí Calado vzhůru ke Skále Dómu. Večer pod
balkony studenti a potulní pěvci a básníci zpí
vají serenády kráskám avignonským, opakujíce
písně Pertrarcovy, jimiž nesmrtelnou učinil jed
nu z dcer města pro všechny věky... Které mě
sto může mluviti o takovém životě?" (Novýži
vot, roč. VI., č. 2., 58—9.)
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Papež Jan XXII. kupoval knihy; v jeho pa
láci byl veliký atelier opisovačů a malířů. Cha
loupecký praví dále: „Kardinálové měli podob
ný vkus jako papežové... Každé umění jest
ctěno, každé nachází hojný odbyt. Lze konsta
tovati neuvěřitelný rozkvět nadání a staveb k ú
čelům náboženským... A každému založeníod
povídají příslušná darování illuminovaných (ma
lířsky ozdobených) knih liturgických, každé po
třebovalo ruky umělce, aby bylo uskutečněno.
Je patrno, že nebylo hned tak města, jež by mě
lo tolik skvělých podmínek pro rozvoj umění,
jako Avignon po přesídlení papežů. Tam setka
ly se dva proudy nesoucí s sebou vrcholky kul
tur, jeden, přišlý s kurií z Italie, druhý z okolí
Paříže; jeden s prvky rodící se renaissance, dru
hý s květy kultury gotické. Tam přicházejí nej
nadanější lidé z celého křesťanstva, ne žáci, ale
již mistři, aby za své nadání získali s1 přízeň pa
pežů, a s ní prostředky k bezstarostnému uží
vání.' (ChJD, 67—8.)

Ovšem, Jan IV. pobýval v té veleobci, plné
horečného ruchu, umění a věd, v prvnífázi její
ho velikolepého rozvoje. Ale již tehdy tam viděl
okouzlující úspěchy středověkého pokroku; na
vazoval styky s tamějšími nositeli osvěty. Teh
dy však obracel zrak 1 k jiným ohniskům kul
turních snah ve Francii, takže si dovedl vytvo
řiti ucelený obraz o utěšeném duševním ruchu
země sv. Ludvíka, která stála na vrcholu své
středověké moci jak po stránce politické, tak
kulturní.

Slyšel, jak proslulá je ve světě křesťanském
pařížská universita. Již během XIII. století celá
řada Čechů tam studovala. Ještě větší počet vě
dychtivých duší českých spěchal do Paříže ve
stol. následujícím. Cistercký řád, usídlený v naší
zemi, stal se mostem spojujícím Čechy s kultur
ními proudy francouzskými. Čeští opati cister
čtí již z povinnosti řádové do francouzského Ci
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taux často dojížděli a své zkušenosti osvětové
hleděli v Čechách uplatniti. Tak také přenesen
k nám grandiosní sloh gotický. (ChJDĎ, 65—6.
TKS, 234—6, 399.)

Propagaci francouzské kultury v českém státě
znamenitě prospívaly na rozhraní XIII. a XIV.
století přátelské styky politické mezi dvorem
českým a francouzským. Král Václav II. stal se
politickým spojencem s králem Filipem Sličným.
Jan Lucemburský byl vychován ve Francii, kte.
rou si tolik zamiloval, že v pozdějších letech
opět a opět chvátal do Paříže, udržuje s paříž
ským dvorem nejpřátelštější styky. Jeho syn Ka
rel IV. od r. 13235byl vychováván v Paříži a za
choť si vzal Blanku, sestru francouzského krále
Filipa z Valois. R. 1334 se stala druhou man
želkou Jana Lucemburského bourbonská Beatri
ce. R. 1332 zasnoubena sestra Karlova Juta (dce
ra Elišky Přemyslovny) francouzskému králevi
ci Janovi; sňatek slaven téhož roku. Strýc Jana
Lucemburského, arcibiskup trevírský Balduin
1 jeho bratr Jindřich (otec krále českého) nabyl
svého vzdělání v Paříži. (TKS, 183—5. OSN
XIII, 567. ChJD, 65.) Tedy byly tu úzké svaz
ky dvou dvorů netoliko politické, ale i příbu
zenské. Připočteme-li k tomu, že Jan Lucembur
ský a jeho syn Karel bývali vřele vítáni na pa
pežském dvoru avignonském, pak se nepodiví
me, že z osvěty a zvyků prostředí francouzské
ho mnoho přeneseno do naší vlasti k zdárnému
rozkvětu.

Dobrodružné cesty a boje zabraňovaly Janu
Lucemburskému soustavné vnášení semen fran
couzské kultury na půdu českou. Za to však
takové práce horlivě se ujal biskup Jan z Dra
žic a po něm Karel IV.

Skoro všichni nám známí předkové biskupovi
podporovali umělecké snahy — zvláště se za
sloužili o významné stavby. Mladý Jan rostl
uprostřed stavebního ruchu. Otec Janův Řehník
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zvláště pečoval o vystavění nového sídla a hra
du Dražic, ale zemřel r. 1279 před dokončením
díla. Biskup Jan, nabyv značných prostředků
hmotných, pokračoval v stavbě od r. 1301 a do
končil ji po 16 letech. Zároveň zbudoval v Dra
žicích kostel sv. Ludmily, učinil jej farním a da

Z mu bohoslužebnéknihy 1kalichy. (ChJD,68.
Pobyt na viennském koncilu stal se Janovi IV.

výzvou, aby přestavěl sešlý biskupský dvůr po
dle vzorů francouzských. Dvůr ten na levém
břehu Vltavy u mostu byl ohrazen dřevěným
plotem. Brána z hrubého dříví zrobená vedla
k budovám asi také dřevěným. Jan IV. vytýčil
nad branou velmi pevnou věž z kamenů láma
ných a tesaných; od té vystavěny až k mostu
důkladné budovy hospodářské a pokryty cihla
mi. Zřízena krásná domácí kaple a ozdobena
skvělými malbami; byly tam též umístěny so
chy předchůdců Jana IV. Stěny refektáře vy
krášleny znaky knížat a velmožů českých a dlou
hou řadou veršů poučných i mravoučných, jež
si byl biskup zaznamenal ve Francii. Zvláštní
komnata biskupova byla podobně umělecky vy
pravena jako kaple. Tam chována drahá kniha
„Symbolum prophetarum et apostolorum", vy
zdobená vystižnými drobnomalbami; i tato kni

69.) vezena z Vienne. (FRB IV, 368. ChJD,
Podle zprávy Františkovy biskup vystavěl ve

své diecési mnoho kostelů, zvláště pak na svých
statcích. (FRB IV, 368.) V chrámu sv. Víta za
ložil a příslušně nadal několik oltářů. Se stav
bou pražského kostela sv. Jiljí započato kolem
r. 1295. Biskup se horlivě přičinil, aby se v prá
ci pokračovalo rychle. Stal se patronem toho ko
stela. (ChJD, 69.)

Po návratu z Avignona soustřeďovala se po
zornost kmeta—biskupa k Roudnici. Zmíněno
již, že tam zbudoval velikolepý klášter augusti
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niánský jen pro řeholníky české. Stavba klášter
ních budov roudnických značněse lišila od kláš
terních staveb starších. Je téměř jisto, že tu prá
ci řídili architekti francouzští, R. 1338 dokončen
kůr. Za života biskupova dále postavena sakri
stie, síň konventní, jež k ní přiléhala, východní
část ambitů a částečně 1 trojlodí kostela. Veli
kolepá ta stavba současníky udivovala. Napsalt
současný kronikář, že biskup zbudoval klášter
„z tesaných kvádrů, zdi vytyčuje vysokoa klen
bou pevnou a ozdobnou v nich pokračuje. Okna
také podivuhodnými a umělými kružbami a nej
krásnějšími skly vyzdobil". Vnitřek „vykrášlil
sochami kamennými, znamenitě umělecky tepa
nými, ozdobenými zlatem a stříbrem i barvami
drahocennými, též malbami různými, jemnými a
pestrými. A zvenčí kolem oken dal vytesati v ka
meni znaky vlastní (svého rodu) a pražské ka
pituly. zlatem čistým zdobené". (FRB IV, 385.)

Tento popis nás poučuje, jak tehdejší mysti
cky zanícené duše k zvýšení slávy Boží dávaly
nejdrahocennější poklady hmotné. SoučasníciJa
noví pochopitelně na stavby ty patřili jako na ve
hký div, jako na kamennou báseň vznešenou.
Vždyť tu viděli dokumenty nového umění, kte
ré tehdy oslňovalo. Nadto uvažme, že skleněná
okna v domech soukromých u nás ještě v XVI.
století byla velice drahou vzácností. Budování
kláštera v Roudnici znamená u nás novou utě
šenou etapu v stavitelství.

Biskup také daroval klášteru různé knihy, ka
lichy a drahocenná roucha. (FRB IV, 385.) I na
to bylo tehdy potřebí nákladu ohromného. V do
bě, kdy nebylo knihtisku, za větší knihu ozdob
ně vypravenou bylo možno koupiti pěkný dům.

Ještě jiná grandiosní stavba Janova byla úka
zem značného technického pokroku v naší vla
sti. Pozornost biskupovu za pobytu v Avignoně
živě připoutával veliký most přes Rhónu. Již
tehdy v Janovi IV. dozrával plán, zbudovati po
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dobný most v Roudnici přes Labe. Radil se ne
toliko o klášteru, nýbrž také o mostu se zkuše
ným mistrem Vilémem, šťastným budovatelem
mostu avignonského. Biskup po svém návratu
do vlasti nemohl sehnati schopného stavitele ka
menného mostu ani doma ani v Německu. Obrá
til se tedy na Viléma, který přibyl r. 1333 do
Prahy s třemi architekty francouzskými. Stavba
největšího a nejnákladnějšího tehdy mostu ka
menného v Čechách začala pak neprodleně. Dne
24. srpna položen slavnostním způsobem zá
kladní kámen. Pod dozorem francouzských od
borníků dokončeny dva pilíře a jeden oblouk.
Čeští stavitelé zatím od francouzských architek
tů dostatečně byli poučeni, jak v stavbě pokra
čovati. Proto r. 1334 Francouzi se vrátili do své
vlasti. Čeští odborníci v díle pokračovali, až byl
most během sedmi let dokončen. Tato velkole
pá stavba přestála vítězně obtěžkací zkoušku ro
ku 1542, kdy strašná, velice zhoubná povodeň
v Praze rozmetala most Juditin. Bylo to 1. úno
ra, kdy veliké spousty ledu a sněhu rychle tály
při jižním větru a zároveň silně pršelo. Přívaly
vod zničily mnoho lidí a domácího zvířectva;
odplavily ohromné množství majetku. Na roud
nický most útočily mohutnější vlny a větší množ
ství ledových ker než na pražský; přesto pilíře
díla roudnického stály pevně. (ChJD, 71—2.
FRB IV, 432—3. ČSB III, 606.)

Dosud se zachovaly části vzácné knihovny
kláštera roudnického, založené od biskupa Jana
IV. Patří k nejvzácnějším staročeským památ
kám. Je to na př. dvousvazková bible „Byblia
fundatoris" s krásnými drobnomalbami původu
francouzského. Dále traktát Viléma z Manda
gout „De eleccione" a s ním souvisící Postilla
magistri Bernhardi Campostelani super decreta
les. Zachovány jiné důležité rukopisy rázu práv
nického.

44



Po stránce umělecké však jsou zajímavějšími
rukopisy obsahu theologického. Ty po stránce
obrazové měly veliký vliv na rozvoj malířského
umění v Čechách. Rukopisy z Francie přinesené
od Jana IV. stávaly se předlohou nebo aspoň
vzorem rukopisům domácím.

Zvlášť významným pro vývoj české školy ma
lířské je Dražický misál, kde vystupuje vliv Ja
nův nejpatrněji. Rukopis darován roudnickému
klášteru. Jestliže avignonští preláti měli celé díl
ny, v nichž pro ně psány a malbami zdobeny
knihy, je dosti možno, že si takovu dílnu vydr
žoval i mecenáš Jan IV. a že v ní vznikl i pro
slulý misál. (ChJD, 735—6.ČSB III, 606.)

Klášter v Roudnici dobudován teprve za ná
stupců Janových a těšil se po celé XIV. stoleti
jejich přízní.

Za Jana IV. zbudován či přestavěn roudnický
hrad, jehož bastionové věže upomínají na stavi
telství francouzské. Po svém návratu z Avigno
nu biskup postavil v chrámu sv. Víta kapli sv.
Marty a v témže kostele — neznámo kdy — dal
zříditi oltář sv. Vavřince a sv. Anny. Dal tam
dvě malovaná okna a dlažbu. (ChJD, 76—/.
ČSB III, 606.)

Krátce před smrtí stařičký biskup se připra
voval zbožně na onen svět. Ale jako dříve, tak
1 nyní dbal, aby po něm zůstaly památky trvalé.
Dal si zhotoviti kovový, pozlacený relief, před
stavující biskupa v pontifikáliích, aby byl po je
ho skonu zasazen na jeho hrob. Dal si zhotoviti
umělecky provedenou stříbrnou desku s nápi
sem „Na počátku bylo Slovo". Poručil, aby mu
byla zřízena kamenná hrobka a dal si zhotoviti
rakev z drahého cypřišového dřeva. (ChJD, 78.
FRB IV, 432.) Veliká záliba v uměleckém vku
su do smrti biskupa Jana neopustila.

Z řečeného patrno, že biskup se stal proslu
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lým mecenášem umění. Jestliže pilně dbal, aby
statky biskupské mnoho vynášely, měla z toho
veliký prospěch česká veřejnost. Biskup učinil
pro kulturní potřeby svého národa více než de
set současných velmožů domácích.



DOSLOV.

Obětavé kulturní úsilí Jana IV. jeví se mo
dernímu pozorovateli ve světle tím krásnějším,
že biskup zároveň vydával veliké sumy na účel
čistě náboženské a lidumilné. Tak na př. založil
a štědře nadal tři prebendy kanovnické při chrá
mu sv. Víta, aby byly slouženy mše a konány
modlitby za jeho duši. Zželelo se mu chorých
nuzáků v Roudnici. Proto tam založil při mostě
špitál, hojně jej nadal a správu svěřil kanovní
kům roudnickým. (FRB IV, 386. ChJD, 77.)
Za smrtelné své choroby rozkázal, aby všem je
ho služebníkům od nejmenších až ku prelátům,
kaplanům a rytířům bylo dáno po 100 hřivnách
nebo méně dle významu a zásluh. Dodává kro
nikář: „A tak dobrou pověst, kterou za života
měl, 1 v smrti chvalitebně zůstavil a mnoho ji
ných věcí pro spásu a lék své duše vykonal,
chtěje si poklady v nebesích shromážditi." (Ch
JD, 78. FRB IV, 436.) František také chválí
milosrdenství biskupovo k poddaným a skutky
Janovy nazývá obecně „nejušlechtilejšími a ve

65 chvály nejhodnějšími." (FRB IV, 423,
Jestliže tedy biskup nezanedbával povinnosti

církevní ani humánní a přestotak veliké činy
kulturní vykonal v letech velice nepožojných,
za okolností obtížných, jistě zasluhuje velikou
vděčnost národa.

Chaloupecký o významu Jana IV. dí: „Jest
jaksi typem přechodním, v němž jedna doba zha
síná a druhá se probouzí. Leč již při něm mož
no cítiti záchvěvy hnutí a idei, jež teprve pozdě

47



i plně se vyhranily. Jeho mecenášství favorisu
jicí mladé české umění činí ho předchůdcem
Karlovým, jeho láska k českému národu a nad
šení pro Francii stejným akordem ozýváse o půl
století později ve Vojtěchovíi Raňkovu,jeho epi
soda s kacíři tvoří jaksi předehru toho, co přišlo.
A také v českých dějinách církevních mnohé
připraveno od něho, co se stalo tak významným
pro jeho nástupce Arnošta." (ChID, 1.)

Není potřebí přezírati 1 některé stíny jeho po
vahy. Kdož jest vynikajícím průkopníkem kul
turním a dobrodincem, nemusí býti ještě křišťá
lovým světcem. Ale položíme-li na váhy skvělé
vlastnosti Janovy i jeho slabiny, přesvědčímese,
že nehynoucí zásluhy stokrát převáží křehkosti.

Jan zemřel 5. ledna 1343, ve věku víc než 90
Jet, zanechav krásný odkaz proslulému svému
nástupci. Horlivost a prozřetelnost ušlechtilého
biskupa vryla do české historie stopy nesmaza
telné, které nás blaží dosud.
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ABECEDNÍSEZNAMZKRATEK:

BDD — Borový Klement: Dějiny diecése
pražské.

BFK — Bidlo-Fnedrich-Krofta: Sborník prací
historických.

ČČH — Český časopis historický.
ČSB — Český slovník bohovědný.
FRB — Fontes rerum bohemicarum.
ChJD — Chaloupecký Václav: Jan IV. z Dražic.
NČĚD — Novotný Václav: České dějiny.
OSN — Ottův slovník naučný.
PDN — Palacký Fr.: Dějiny národu českého.
RČD — Ráček Blažej: Československé dějiny.

II. vydání.
ŠDD — Šusta Josef: Dvě knihy českých dějin.
ŠKČ — Šimák J. V.: Kronika československá.
TDP — Tomek Wáclav W.: Dějepis města

Prahy.
TKS —Tadra Ferdinand: Kulturní styky Čech

s cizinou.
WDV — Winter Zikmund: Děje vysokých

škol pražských.
WŽU — Winter Zikmund: Život a učení na

partikulárních školách v Čechách.
Jiné spisy, jichž použito, uvádíme plnými tituly.
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