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ARNOŠTA HELLA

ROZJÍMÁNÍ
A MODLITBY



VĚČNOST. Hle jednotka 1, která na^ 
značuje jedno století; připojte k ní řadu 
nul... dostanete 1 milliardu, 10 milliard, 
100 milliard; prodlužte řadu, vedte ji trvale 
dál a dále, ať beží na 1 míli území; nenajdete 
jména na tento počet, číslice budou již dávno 
přemoženy.

Běží o staletí naprosto nespočetná. Řada 
nul pokrývá 1 míli; prostřete jimi 1000 mil; 
obraznost couvá. Ale jsou hvězdy, jichž světlo, 
75000 mil za vteřinu, nedostihlo k nám ještě 
za 6000 let.

Pokryjte tento nepojmenovatelný pro^ 
stor řadou nul..., znásobte toto číslo samo 
sebou tolikrát, kolik jest listů na stromech, 
tolikrát, kolik jich tam bylo od stvoření světa. 

Počíná'liž Věčnost?
— Ještě nikoliv!
Vše to jest Čas, a Věčnost praví mu ve 

svém jazyku:
„Co jest společného mezi tebou a mnou?" 

3



ARNOŠT HELLO

NEKONEČNO. Jsme tolik koneční,že 
používáme, bychom vyjádřili Nekonečno, 
slova záporného: nekonečno, ne konečno. 
Jest nám nezbytno vžiti konečno za základ 
slova, a potom je popříti. Slovo Nekonečno 
má čtyři slabiky, a konečno zaujímá tři z nich. 
Tři na čtyři, toť mnoho. Když se pokoušíme 
mluviti o Nekonečnu, konečno nám naplňuje 
ústa. Tvrzení absolutní stává se mezi našimi 
rty záporem. Tolikéž dlužno říci o Nesmírnu. 
Jsme vázáni mluviti o míře, bychom řekli, 
že jí není. Naše meze zjevuje se a potvrzuje 
se již úsilími, jež činíme, bychom mluvili 
o něčem jiném. Bychom promluvili o neko' 
nečnu, řeklo by se, že jest nám vžiti slovo 
konečno za žertvu a přinésti ji v oběť. Byl 
by snad nějaký vztah mezi tímto výkonem 
lidského jazyka a tímto výkonem plamene, 
který chtěje mluviti o Nekonečnu svým způ' 
sobem, hledá oběti, by ji spálil. Zde i tam 
jako by nám Nekonečno říkalo:

„Co jest společného mezi vámi a mnou?"

VZNESENO. Vzneseno jest svou pod' 
statou vzdáleno rozumování. Nepramení 
z něho, a padá pod jeho ranami. Čin, který 
rozumuje, není vznešený, a čin vznešený ne' 
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rozumuje. Dlužno jej po jméno váti úkonem 
rozumným v jazyku vyšším. Ale v jazyku 
této zemé není rozumným. Tíhne k maje^ 
státu. Vznešeno, to lichotí slávě.

Vzdáleno4i vznešeno rozumování, není 
vzdáleno dobrotě.

Život jest taj emstvím. Člověk, když se do' 
mnívá, že má činiti s člověkem, neví vlastně, 
s kým má činiti. Když běží o to vybaviti ne^ 
známé Nesmírno, rozumování klame. Ta, 
která neklame, tot Dobrota. Dobrota jest ká' 
men Jakobův, na němž člověk řekne při pro-*  
citnutí: toto místo jest svaté a já toho nevěděl.

Dobrota jest oproti tajemství tím, čím 
magnetka jest oproti pólu. Neví, ale činí, 
jako by věděla. Její pud, který vyvěrá z Ne^ 
smírná, obrací se k němu a přivádí k němu. 
Nesmírno se posmívá rozumování. Láme 
mu v rukou jeho kompásek. Neposmívá se 
nikdy Dobrotě. Dobrota mu rozumí, i když 
ho nechápe.

Mezi Dobrotou a Nesmírném jest tajná 
úmluva.

NESROZUMITELNO A NEPO 
CHOPITELNO. Lidé si matou dvě 
slova, která místo aby vyjadřovala dvě po-*  
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dobnosti, vyjadřují dva opaky: Nesrozumí' 
telno a Nepochopitelno.

Nepochopitelno jest nad porozuměním, 
nesrozumitelno jest pod ním. Nepochopí' 
telno jest příliš veliké a nemůže vstoupiti 
pro svou rozměrnost, ba spíše, pakli jest 
nekonečné, protože rozmérnosti není. Ne' 
srozumitelné nemůže býti pojato, protože 
jest bez skutečnosti. Rozum jest síla, která 
si hledí jsoucna. Pod ním, nemá čeho činiti: 
tam jest Nesrozumitelno. Nad ním, jeho po' 
volání hasne, tam jest Nepochopitelno. Ťa' 
jemství a nesmysl jsou s této a s oné strany 
rozumu.

V oblastech Nesrozumitelná předmět vadí 
rozumu. V oblastech Nepochopitelná rozum 
vadí předmětu.

Snad jako slunce jest ústřední,světlo svě' 
tel, snad jest tajemství ústřední, substance 
skrytosti. A toto tajemství snad zůstává ta' 
jemstvím věčně, a věčnost snad vidí je růsti, 
místo aby se zmenšovala. Neboť bylo by ni' 
koliv jako ostatní tajemství tajemstvím re' 
lativním, ale tajemstvím absolutním. Ne' 
záviselo by na omezení inteligencí okolních, 
ale na vlastní výtečnosti. Vládlo by nad ho' 
rami věčnosti jako proroctví nad pahrbky 
času, a jeho stín, padlý nad světy, pro vý' 
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šinu, s níž sestupuje, jest snad černé světlo, 
které se třese na chvilku před očima spánku, 
když, víčky zavřenými, myslí, že vidí zjevy, 
neuchopitelné dotyku ruky a dotyku my/ 
šlenky, zjevy, které nejsou ani nic, ani něco, 
které jsou snad dále než nicota, a které se 
odstiňují na její tváři jako černější body na 
tváři černého stínu.

Když spánek se nás zmocní, jsme unášeni 
vozem bez rovnováhy, který hned spěje před 
sebou po cestě bez hvězdy, hned naklání se 
na levo k propasti Nerozumná, hned naklání 
se na pravo k propasti Nepochopitelná.

TVORSTVO. Slunce jest skvrnou a 
světlo stínem; tvorstvo jest mrakem, který 
skrývá Toho, jenž Jest, a jehož Tvář jest ja^ 
sem, který přitahuje žádosti nevyjadřitelné 
a který nasycuje nenasytné. Každá myšlenka 
lidská jest stínem, oblakem, zmenšením, zá' 
pórem, i když tvrdí. Poněvadž každý tvor jest 
záporem přirozeností, a mez jest naším pří' 
znakem, bychom snesli osoby a věci, a vý' 
chod slunce a lidského genia, a růže a hvězdy, 
dlužno je proniknouti Duchem, který jest 
Radost, dlužno je pozorovati nikoliv samy 
v sobě, kdež by byly nudou a prázdnem, 
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ale jako plášť Toho, který jest Radost. Alle
luja! Amen!

TE M N OTY, Ten, který ztvárňuje mra, 
mor v sochu, odlabává balvan nebo špalek, 
obětuje hmotu a vybavuje tvar; ejhle výkon 
přirozený.

Ten, který ztvárňuje sochu v božstvo, 
otesává nicotu, obětuje formu a vybavuje 
oheň; ejhle výkon nadpřirozený.

První děje se ve světle, druhý v temnot 
tách. První odpovídá stvoření tohoto světa, 
druhý stvoření onoho světa, totiž druhému 
příští, jímž vytryskne Bůh z hlubiny každé 
věci, jako stvoření vzalo tvar z hloubky hmo" 
ty zžertvené a hmota z hlubiny nicoty.

Nicota a hmota byly závojem svatyně. 
Tvar pozdvihl závoj a nebe a země se uká" 
žaly. Světlo bylo učiněno. Ale tvar sám jest 
zase závojem: božstvo utajené odhaluje závoj, 
temnoty se ukazují a Bůh jest v jejich středu.

Plamen, jenž hoří v mém srdci, má ko, 
řistí nicotu, hmotu, tvar, jakoukoliv bytost 
skutečnou nebo možnou. Rozpraskává kaž" 
dou kůru ode dneška, a stvoření jest hro" 
madou popelu, jejž vítr rozmítá do čtyř úhlů 
světa. Amen! Alleluja!
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NICOTA ČLOVĚKA. Jakožto nicotě 
jest mi vše považovati za dar, bytí, život, 
tělo, duši, ducha, myšlenku, cit, slovo, slávu, 
genia, zdraví, pokoj. Odejme<li Bůh trochu 
síly fysické, nemám již ničeho. Ba i milo-*  
srdenství, které dávám, jest darem Božím 
jako ten, který přijímám: to Bůh mi dopouští 
prokazovati milosrdenství. Vidění mé nicoty 
jest darem, který mi udílí Bytost! Neboť 
sama sebou nicota se nepoznává, a z těchto 
dvou darů vyplývá dar svrchovaný, pokoj.

HYMNA NA PRACH. Ó prachu věr-*  
ný, bez hniloby a bez pýchy, synu země, její 
podstato a její obraze, z něhož jsem vyveden, 
který zapírám bez ustání, který poletuješ po-*  
slušen vánku, dechem Boha, jenž letí kolem, 
tys nikdy neřekl, že jsi sluncem, nebo vzdu-*  
chem, nebo světlem, vydáváš se za to, čím 
jsi, dáváš se nám, jak jsi, nechlubíš se, nelžeš, 
nestavíš se na odpor: ó prachu, ó moje matko, 
jak se mi jevíš vznešeným vedle mne! Kte-*  
rak mne snášíš, země posvátná, která jsi no-*  
sila Boha, mne, prach hnilobný, ve vzpouře 
a pyšný!

Pane, co chceš, abych ti řekl? Osvobod 
mne, přijď, ó Ty, který miluješ propasti, 
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přijď, přijď, přijď, ukaž mi svou tvář, neskrý*  
vej mi své lásky, a ať obývám v tobě,znesmír*  
něn tebou, — podržen tebou, bez návratu 
k sobě, beze strachu o sebe, v nepochopitelné 
radosti klanění, která dává všechno navždy, 
navždy, navždy.

ÚZKOSTNÉ KŘIKY NICOTY. 
Základem mým jest nicota a mou vymôže*  
nosti hřích. Když pracuju na svém základě, 
jímž jest nicota, Bůh vyvede z ní něco. Amen 
jest spolupůsobení, svolení člověka. Ale chci*li  
býti, nebo věděti, nebo dělati něco vlastními 
silami, zabíhám daleko za nicotu, oslavuju 
svého nepřítele; z této nicoty, jíž jsem já, 
mohu čistotou, pokorou, skrze Amen, dovo*  
liti Bohu, aby stvořil svět; z téže nicoty sebe*  
láskou já tvořím nesväté.

Když myslím na své narození, na svůj 
život, a na svou smrt, sebeláska jest takovou 
obludou, že jejího jména bylo by mi nemožno 
pochopiti, i záhodno, aby Bůh se rodil, žil 
a zmíral a pracoval neustále, by mne z ní 
vysvobodil. O můj Bože, slituj se nade mnou. 
Amen.

Pane, od něhož závisím, bys mne zlomil 
jako stéblo slámy, netřeba ti, než mne po*  
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nechati mně samému; neboť hynu a zžírá 
mne rouhání; ale ty mne neponecháš mně 
samému a učiníš z mé duše křik slávy, díků' 
činění věčné a živé, které se nezastaví ani 
ve dne, ani v noci, ani v čase, ani ve věčnosti: 
Můj Bože, můj Bože, můj Bože, od něhož 
závisím, očekávám tě s třesením a s důvě' 
rou; můj Bože, tys mým Bohem.

Pane, když mne trochu opouštíš, cítím 
trochu své nicoty: co by bylo, kdybych ji 
cítil zcela? Stvořen z nicoty, obtížen hříchem 
prvotním a hříchem osobním, přisuzuje si 
tvoje světlo, když mně ho propůjčuješ; tobě 
přisuzuje svou zatemnělost, když mně ji 
ponecháváš; neschopen nad to snésti ať CO' 
koliv ze svého výkupného; více nicotný než 
ostatní a obviňuje je, jako bych byl nevinen 
a soudce; a věře v sebe, jako bych byl, jak' 
mile mi ukážeš trochu sebe; a pochybuje 
o tobě, jako bys nebyl jíž, jakmile mi uka' 
zuješ málo mne.

Odvažuju se, ve jménu této nicoty, pro' 
šiti tě ve tvém Jméně, ve jménu tvé Matky, 
všech tvých andělů a všech tvých svátých.

Tebe prošiti za tři věci:
Vzhledem k sobě: stálé vidění mé nicoty, 

pociťované v radosti. Vzhledem k svým bra*  
trim: stálé milosrdenství, pociťované v ra' 
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dosti: neboť v sobě nejsou a v tobě jsou. 
Zasluhují tedy soucitu a úcty: když hřeší, 
prosím tě za milost, bys jich politoval jako 
opuštěných, kteří podléhají pod tíží, jejíž 
nejmenší částka by mne strhla, kdybych byl 
opuštěn na svahu své nicoty.

Vzhledem k tobě: Pokoj ustavičný, po' 
citovaný v radosti.

VZLET K JEDNOMU. Kořenná a 
nadsmyslná Jednoto bytostí, Ty, v níž jsem 
a v níž zaznívá moje modlitba, zaklínám Tě 
ve jménu své nicoty a Tvé nekonečnosti nad' 
by tečně nadsmy siné, bys dal vzduchu, bitému 
mými rty, které praví Amen, sílu strhnouti 
zdi, které mne oddělují od tebe, moc ote' 
vříti svatyni, v níž chceš, abych se ti klaněl. 
Amen, amen, amen. Zvuk trub shroutil zdi 
Jericha: zvuk trub, to byl křik válečný. Amen, 
hle, křik pokoje. Kéž tento křik pokoje zbu' 
duje zdi Jerusaléma. Jerusalém moji vlast, 
Jerusalém moje světlo, můj třetí pobyt, Je*  
rusalém moje vzkříšení!

MODLITBY K BOHU OTCL Pod-
stato nepochopitelně nepochopitelná, před 
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níž každý tvor se tetelí a trne i nedobro*  
volně, a třese se v hlubině svých útrob tlu*  
koty svého srdce; před tváří tvé propasti, 
v níž slunce jsou skvrnami, moje bázeň způ*  
sobuje mou bezpečnost. Neboť ty, ty, ty, můj 
Pane a můj Bože, ty jsi mým Otcem, to ty 
mne podpíráš, ty’s ve mně svou podstatou, 
svou přítomností, svou mocí; to Ty mi dáváš 
chleba. V Tobě život mám, hýbání a Bytí. 
Sevřen tvou nesmírností a rozpiat v ní, ne*  
chápaje ničeho, ani nemoha mluviti, a nena*  
lézaje mlčení dosti hlubokého, nemám leč 
hráti si jako dítě před očima svého otce. 
Nemám leč zřídlo radosti a křik toho, jenž 
se právě rodí: Abba, Pater.

Oh! obrať k sobě kořen mé bytosti, onen 
kořen, kterého nikdo nevidí, aby prvním 
jejím činem bylo zrcadliti tvou tvář, můj 
Otče, jenž dovoluješ, aby tě člověk miloval. 
Alleluja, alleluja, alleluja!

O Otče, jehož neznám, Otče, který bydlíš 
sám v sobě, zatím co světy se otáčejí kolem 
světů pod tvými křídly rozpjatými jako ku*  
řátka ppd křídly své matky, schoulena a stla*  
čena! O Otče, jenž přicházíš a neopovídáš, — 
a tlukot srdcí ptáků sám oslavoval tvůj ná*  
vrat! Pater, Pater, Pater! Ty, který jsi otevřel 
ruce, — a slunce padla do plání prostoru jako 
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zrnka Jež padají z rukou rolníkových! Otče, 
od něhož vše dostává život, ty, jehož nazý/ 
váme Bohem dobrotivým!

O Otče, jehož neznám, ale jenž máš vítr de*  
chem, hrom poslem, slunce stínem a spánek 
polaskáním, Otče, jehož neznám, ale který, 
jsa velikostí, jsi jistotně dobrotou, Otče bez 
zachmuření, jenž jsi nezbytně přemáhán np 
cotou, která se vyznává, Otče, který nemůžeš 
býti nepřemožitelný, protože jsi Bůh, Otče, 
který jsi rozhodil růže a paprsky plnýma 
rukama do zahrad a hvězdy do nocí, bys 
povzbudil naše rty třesoucí se, Otče, jehož 
těší, když můžeš ustoupiti, jsa všemohoucí, 
ponížiti se, jsa vysokostí, býti přemožen, 
jsa slávou!

Otče, který nemůžeš, jsa příliš veliký, 
přísně se miti k dětem na kolenou, protože 
my sami, kteří jsme malí a zlí, jsme ještě 
příliš velicí, bychom nic nepostupovali nikdy, 
a bychom vždy chovali hněv, Otče lili jí a růží 
a cedrů, orlů a slavíků, a žádostí a srdcí, 
která se třesou v skrytě, ty, který sžíráš je> 
jich tlukot a jenž rozjímáš věky beze rmutu, 
Otče, bys ukázal svou slávu, nepotřebuješ 
jiného úsilí než pohnouti svýma strašnýma 
rtoma a říci odpuštění: „Sestup tam k těm 
dole, bys jim ukázalo mou moc." Neboť od< 
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puštění, ó Otče, jest žezlem Tvého Veličen^ 
štva. Vím, že můžeš odpustiti.

MODLITBA KJEŽÍŠI DĚŤÁTKU. 
Děťátko Nazaretské, které žiješ v mlčení, po<*  
kojí a pokoře, vstup do mne a dej mi slad«*  
kost, mlčení, pokoj, pokoru; učiň, ať miluju 
věci malé, dítky malé, tvoje nástroje, tvůj 
chlév; ať pracuju s tebou, před tvýma očima, 
ve tvé lásce; ať tě neztratím s pohledu; ať 
žiju, ať myslím, ať mluvím jako vědoucí, že 
tys zde, s Marií a Josefem po bocích. Dej 
mi chuť domečku toho s jeho sladkostí, jeho 
pořádkem, jeho skromností, a posilu, která 
prýští z pokory.

Dej mi pokoj, mladost, ticho, dětství, 
domek.

Dej mi Nazaret. Tak staň se.

SIMEON A NOVÝ SVĚT. Simeon 
představoval svět starý a řekl, když Ho spa*  
třil: mohu zemříti.

Učiň, Pane, prosím tě za to ve jménu tvé 
Matky, abych řekl slovo světa nového: Tady 
jest, mohu žiti. Quoniam viderunt oculi mei 
salutare tuum! Amen, amen, amen.
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Simeon tě očekával, aby zemřel, já tě 
očekávám, bych se narodil! Zesnul v pokoji, 
a já probudím se v pokoji.

Ve jménu radosti Mariiny, když uzřela 
chrám znovu vystavěný, ať tě očekávám 
v chrámě beze rmutu a beze strachu, amen, 
amen, amen, v svobodě lásky a radosti. Oče' 
kávání národů promluvilo hlasem spravedlp 
vého Simeona. Simeon zpíval píseň lidstva. 
Očekával potěšení Israelského. Vidí svýma 
očima, drží na svých pažích Slovo vtělené: 
„Ejhle, tu jest, mohu zemříti“.

Ale v onen den Očišťování, který hned 
Otcové nazývali setkáním, svátý Simeon 
potkal Ježíše. Setkahli se s Annou, sezvahli 
Duch svátý do chrámu ty, jimž bylo se tam 
shledati v hodinu tajemného dostaveníčka, 
téhož dne i zákon setkal se s milostí. Hlas 
nového člověčenstva stoupá do vzduchu, aby 
odpověděl na hlas Simeonův. Tu jest, mohu 
zemříti, praví spravedlivý stařec, jehož běh 
schyloval se ke konci. Tu jest, mohu žiti, och 
povídá člověčenstvo nové, omlazené jako orel 
v přítomnosti Boha živého. Rozžehněte se, 
mladí věkové, jako plameny na hoře. Zkuste 
svých křídel, národové budoucnosti, kteří sta' 
víte kathedrály. Ať triumf života vydechuje 
v hymně slávy, ať píseň stáří a píseň mládí 
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snoubí se a vystupují pospolu jako dva sloupy 
kadidlového zápalu. Simeone, usni v radosti 
a v slávě! Lazare, probud se v radosti a slávě!

MODLITBY K DUCHU SVA- 
TÉMU. Duchu Svatý, Adonaj, kdybych 
mluvil, lhal bych, neboť kdybych mluvil, 
říkal bych něco z potřeby, kterou tebe potře-*  
buju,a říkal bych o ní tak málo, že bych lhal. 
O pokoji, ó radosti, ó sílo! ó zdraví, rovnosti, 
jistoto, trvání radosti, víry, síly, ó všechno 
to, čeho nemám, ó všechno, čeho mi třeba 
naprosto! Svatý Petr byl sláb, mnoho sla- 
bých se stalo silnými. Duchu, Duchu,Duchu, 
Duchu, ó ty, jehož potřebuju, viz mé potřeby 
takovými, jakými je cítím, a takovými, ja- 
kými jich necítím, neboť nejsem schopen ani 
jich ukojiti, ba ani jich cítiti. Přívalem zaplav 
mne radostí božskou a ustavičnou, silou fy- 
sickou a mravní, která předčí tu, které si 
žádám, právě tak jako Bůh překonává moje 
chápání. Dej mi rovnováhu mysli, trvalost 
zdraví, pokoj, radost a lásku. Dej vše, čeho 
mi třeba, nikoliv s měrou, ale s přepychem, 
dej vše, dej sebe, dej panování, dej vítězo
slávu, vše a vše darem. Vyslyš mne bez zá
sluhy, jako jsi mne stvořil z ničeho.
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Nemohu si dáti slávy; ale mohu, osvo' 
bodíš4i mne, tobě vzdáti slávu. Nemohu 
obstarati si svých věcí, ale mohu, učiníš^li 
je a vnukneš4i mně je, učiniti tvoje. Duchu, 
navštiv mne; oddávám se cele celičký; nechci 
již sebe cítiti, ani aby něco ve mně myslilo 
na mne; chci zakoušeti ošklivost sebe; neboť 
já, to bylo trápení. Duchu, dej mi pokoru 
triumfu. Ať ti vzdám slávu, ó můj Bože, 
v bezpečnosti síly, v žáru lásky, která se ne, 
bojí, že narazí, která se nebojí již ničeho. 
Změň mne; změň mne. Dej mi srdce ohnivé, 
které spaluje na tvém oltáři kadidlo vonné, 
líbezné, slavné, věčné jako ty, jako moje 
láska a moje vděčnost. O návštěvníku oče< 
kávaný, překonej očekávání chudého, jenž 
očekává, třesa se radostí, ,tvoji Velebnost, 
nanejvýš hodnou klanění. O Bože, ó Duchu, 
učiň, ať se klaním ustavičně, v radosti ne*  
přetržité, tvému řízení, nanejvýš hodnému 
úcty, a nechť zpíváme společně v radosti naší 
duše, píseň slávy, která se počíná a která se 
nekončí. Svatý Duchu, nezapomeň na mou 
slabost, rozvaž můj jazyk, abych zpíval tvoje 
chvály, rozvaž mou duši, by vysílala k tobě, 
Adonai, Adonai, Adonai, Věčné Gloria ka, 
didla dýmajícího. Rozvaž, rozvaž, rozvaž mou 
duši.Ve jménu tvého vycházení z Otce i Syna, 
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rozžehni tento oheň, který by se rád zrodil 
a jenž umírá, nedostatkem vzduchu, před 
svým narozením. Osvoboď mne ode mne; 
nahraď mne, nahraď mne, a ať cele celičký, 
duch, duše, tělo, jsem obnoven tebou, řízen 
tebou, oživován tebou, utěšován tebou, osla' 
ven tebou. Amen, amen, amen.

MODLITBA ZA NEPŘÁTELY. 
Dnes v den Božího Hodu Svatodušního 1860, 
ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého od' 
pouštím všem těm, kteří mi způsobili ně' 
jaké zlo.

Odpouštím; dávám nad to i spravedlnost. 
Prosím Boha, aby vylil na ně deštěm, rosou, 
milost, kterou jim udílím.

Prosím Boha, aby byl mým prostřední' 
kem, a žádám ho na kolenou, aby patřil na 
mne také ve svém milosrdenství, a nikoliv ve 
své spravedlnosti. Dávám jim, pokud jest ve 
mně, nevinnost, vzdávaje se naprosto dluhů, 
které mají vůči mně.

Řečeno Pánu na slavnost sestoupení Sva' 
tého Ducha a podepsáno ode mne.
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MODLITBA K SVATÉMU JO' 
SEFU. Svatý Josefe, prosím tě ve jménu 
tvých radostí a tvých plesů a tvých bolestí, 
ve jménu tvé radosti, když jsi nalezl Ježíše ve 
Chrámě, ve jménu Marie a Ježíše, ve jménu 
Dítka Ježíše, ve jménu Marie a její radosti, 
když uzřela svého Syna vzkříšeného, ve 
jménu mé duše, vykoupené krví Ježíšovou, 
ve jménu Boha Otce, jehož nám představ 
vuješ, ve jménu Svatého Ducha, Chotě, chotě 
s tebou téže Panny, ve jménu Panenství Ma^ 
riina a tvého Panictví, dnes 19. března o slav«*  
nosti, v níž jest řečeno, že uděluješ vše (svata 
Teresie, pros za nás!) já, nejslabší z lidí, ve 
jménu všemohoucnosti Boží a mé nicoty, 
ve jménu slávy Boží a mé bídy, dlouho se 
modliv žádám, abych toho uchoval vzpo' 
minku, býti osvobozen od zla, žádám býti 
osvobozen dnes od břemena, kterého nemohu 
již nésti, ať začnu dnes oslavovati Boha, 
místo abych upadl v prach, ať darové Boží, 
ztracení,zlo4i potrvá, nejsou ztraceni; ať jeho 
ubohému tvoru jest posléze ulehčeno; ať žena 
moje děkuje s radostí a ať slzy stanou se 
slzami radosti; ať moje manželství není ztra*  
ceno; ať slova Boha nejsou ztracena; ať jeho 
krev není ztracena; ať žádné jeho dílo ve 
mně, na mně, kolem mne není ztraceno; ať 
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proroci nalezeni jsou věrnými; ať dobří pa" 
dají na kolena, by vzdali čest a chválu; ať vděč-*  
nost jest věčná a ať se datuje od tvé slavnosti.

Odevzdávám svou duši a své tělo do tvých 
rukou jako do své poslední naděje. Pros, 
a dlužnoJi poroučeti, poruč. Amen, amen, 
amen.

MODLITBY K LAZAROVI. Ať ušly" 
ším slovo, které tys uslyšel, Lazare, veni 
foras. Ven! ven! ven! Ano, ať vyjdu ze sebe, 
a ať již necítím sebe, ani v sebelásce, ani 
v utrpení, ve dvou to nicotách, které si od" 
povídají a které jsou mým dvojím vlast" 
nictvím. Lazare, Lazare, Lazare, býti ve mně, 
toť býti v hrobě . . .Ty, jenž víš, jak se vy" 
chází z hrobu, ve jménu slzí, které On nad 
tebou proléval, dosáhni od Toho, jenž může 
vše, by mne On nahradil ode dneška a aby 
mi dal pro vždy radost, která jest v Něm, 
a vzkříšení, jímž jest ještě On, neboť majet" 
kem mým jsou sebeláska a utrpení, dvě ni" 
coty, jež si odpovídají; takové jest moje dvoje 
vlastnictví: ať oheň je zžíře, ať se rozptýlí, 
a nechť kadidlo je nahradí, a nechť vyjdu cele 
celičký a živý ze sebe a ať odletím s dýmem 
kadidlovým.
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Ohni zžírající, spal mou slabost a mou 
pýchu; ohni zžíravý, spal sebelásku a utrpení; 
a proměněn v hymnu slávy, ať odletím s dý> 
mem kadidlovým. Kéž necítím již své tíhy. 
Vážili dým kadidlový, váží do výše.

Ty, který víš, jaký jest rozdíl, řekni Bohu, > 
že jsem padl do prachu, zhnilý a odsouzený ’ 
bez užitku pro někoho, a že jeho krev bude 
ztracena, a že mohu, osvobodili mne, zjeviti 
jeho slávu, Lazare, pověz své jméno, abych < 
věděl, jak dlužno volati, aby se člověk zrodil 
náhle k životu. ' 9

Svatý Lazare, dítě Noci a Smrti, synu 
ohně věčného a osvěžujícího, svátý Lazare, | 
obraze světa, svátý Lazare, člověče, svátý La, < 
zare, anděle, svátý Lazare, blesku noci,

Pros za nás.
Lazare, mluv k Tomu, jenž drží život 

ve své pravici. Já jsem nic. Jsem nic, a v tomť 
vše, a mým majetkem jest sebeláska a mým 
majetkem jest utrpení, a když přecházím od , 
sebelásky k utrpení, jsem jako mrtvý, jenž i 
by se o,táčel na pravo a na levo ve svém 
hrobě. O Bože, který držíš život, otevři svou 
pravici; ať nemyslím již na sebe, ani v utp 
pení, protože je se mne sejmeš, ani v ra, 
dosti, protože bude plná tebe. Můj Bože, pře, 
bíhal jsem od sebelásky k zoufalství a od i 
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zoufalství k sebelásce, od nicoty k nicotě, 
neschopen snášeti ani tvé přízně, již jsem 
sobě přisuzoval, ani jejího nedostatku, který 
jsem tobě přisuzoval, zatím co naopak tvoje 
přízeň přicházela od tebe a její nedostatek ode 
mne. Potom přebíhal jsem od hněvu k zou^ 
falství a od zoufalství k hněvu,,potopen do 
své nicoty a do nicoty druhých. O Bože, od' 
pouštím svým bratřím jejich nicotu; osvo' 
bod mne od mé nicoty. Ať nikdy sebe ne**  
cítím, neztráceje již nikdy tvého světla; ale 
ať nikdy ho sobě nepřisuzuj u, ať vždycky 
vzdávám ti díky v slávě, radost v slávě. An-*  
dělové, kteří vystupujete a sestupujete bez 
ustání po žebři Jakobově, nosíce a nosíce 
naše modlitby od země k nebi a s nebe na 
zemi, serafíni, kteří zpíváte věčné Sanctus 
a kteří je zpíváte ustavičně, incessabili voce, 
padám na tvář a hledám útočiště pod va> 
šimi křídly ohnivými, abych zmizel svým 
zrakům, doprošuje se ve jménu slávy Boha, 
jehož věčně prohlašujete třikrát svátým, vás 
prose v celém zničení, jehož moje duše jest 
schopna, byste mi vymohli radost věrnou, 
věrnou co do radosti, věrnou co do mne, 
radost, která mne neopustí nikdy, které já 
nikdy neopustím, která mne nikdy nezradí, 
které já nikdy nezradím, která nepřestává 
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nikdy pršeti na mne, která neustává nikdy 
stoupati k Bohu, radost bez obelhávání, ra^ 
dost bez příměsi, beze strachu, bez odvolání 
a beze stínu. Amen, amen, amen.

MODLITBA K MAGDALENĚ. 
Moje sestro Magdaleno, povím ti tajemství. 
Mám o nicotu více než ostatní, tot neschop' 
nost trpěti a spolupůsobiti na své spáse: jsem 
příliš sláb. Ve jménu své slabosti, ve jménu 
tvé radosti při patření na vzkříšení Laza-*  
rovo i Ježíšovo, prosím té, vymoz, aby Ježíš 
Kristus, Bůh vítěz a vzkříšenec, dal se také 
poznati ode mne, ted, zavolaj e mne mým 
jménem!

Lazare, veni foras.

MODLITBA K SV. KATEŘINĚ. 
Vlastní duch, sebeláska, vlastní vůle, hle 
jméno neštěstí. Neboť štěstím jest pohrou-*  
žiti se do propasti. Vlastnictví, hle neosobní 
jméno neštěstí. Jeho osobní jméno jest já.

Já, syn pádu a otec zoufalství. Dlužno, 
abych cítil, ó Bože, ó vše, tvou přítomnost 
ve své radosti: neboť ve svém smutku nalé' 
zám jen sebe.
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Kterak učiniti, bych se ztratil? Dej mi, 
Pane, bych zapomenul sebe ve spánku, až 
bych zmizel věčně do slavného probuzení.

Svatá Kateřino, chceš4i mne přijmouti 
mezi tv, kterých chráníš, prosím tě ve jménu 
lásky blíženské, bys řekla se mnou pro mne 
nyní: Jsem ten, který nejsem, a tys ten, ktez 
rýž jsi. Sám sebe oslav a mně dej, čím bych 
tě mohl chváliti. Rozšiř moje srdce v sobě 
podle mé bídy a tvého milosrdenství, podle 
toho, jak si žádám a jak ty můžeš, na kolik 
jsem chůd a tys bohat. Dej mi, abych ti mohl 
vrátiti; neboť nemohu vrátiti než to, co jsi 
mně dal. Svatá Kateřino, radost, radost! raz 
dost! protože nejsem hoden oslavovati tě 
v utrpení. Až dosavád poznával jsem se v sobě. 
Ať se poznám v Tobě. To ty v nás vzbuzuješ 
naše křiky: slyš tedy náš hlas, a otevíráš4i 
od sebe těm, kteří netlukou, otevři těm, kdož 
tlukou,prosím tě úpěnlivě na obou kolenou, 
skrze slzy tvé matky, ve jméně jejím, skrze 
krev její, skrze útroby tvé matky, jež tě 
nosily, skrze útroby tvého milosrdenství, 
v nichž jsi nás navštívil, Ty, Pán, Bůh Israz 
elský!

Svatá Kateřino, krev Synova jest nám 
určena, nám ji dal, žádám o tuto krev, by 
očistila jako lázeň mou duši a moje tělo. Rci
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Bohu, aby nezamítal prosebných modliteb, 
které ti diktoval.

Ó Bože, ó světlo, ukaž mi své světlo, 
nechci než tvé království. Ale chci viděti 
tvůj obličej stále, abych nepřestal vzdávati 
díky v hloubce svých útrob.

ROZJÍMÁNÍ O AMEN ♦ Pane, právě 
odhalil jsi mi nový svět, který jsem nosil, 
aniž jsem ho viděl. Člověk nemůže tě po' 
chopiti, ale může ti říci Amen. Může přilnouti 
láskou k tvé jednotě naprosto nepochopí' 
telné a nepřístupné jeho schopnostem, ale 
která ráčí připustiti k sobě Amen, jež vy/ 
chází z propasti jako slunce z Oceánu. Moc' 
ností, která může říci Amen a Tebe zasáh' 
nouti nad světlem a temnotami, mocností tou 
srdce jest. Úkon srdce, tot klanění. Dávám 
ti úkonem absolutním bez výhrady své srdce 
i své klanění. V něm trůní moje jednota 
a skrze ně mohu, Pane, přistati k tvé jed' 
notě. Amen, Alleluja, Mater.

Hledal jsem svou jednotu nad hvězdami, 
nalézám ji ve svém srdci. Alleluja!Alleluja/ 
Amen. Alleluja. O moje matko, bdi nad ta' 
jemstvím, jež se splňuje. Bdi, ve jménu Ježí' 
šovu, Maria, bdi, bdi, bdi! Amen. Alleluja, 
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Mater. Dávám ti svoje srdce a jeho úkon 
věčný: Alleluja! Amen, Mater.

Čím Bůh jest nepochopitelnější a čím 
více obývá do vzdáleností tak nezměrných 
nad myšlenkami vznešenými, že by jim bylo 
třeba umříti a z mrtvých povstati dříve než 
pronesou jméno,které není ještě jeho posled' 
ním jménem, čím více uniká jakékoliv vý' 
bornosti, jakékoliv dokonalosti, vzbuzuje 
úžas svým útěkem v nebesích nebes, příliš 
malých, by Ho obsáhla, tím Ježíš jest pří' 
stupně jší: jestiť Dítkemjezulátkem, pravým 
děťátkem.

Bůh jest řád a moudrost: ale jest také 
ohněm zžírajícím, přílišností a nadbytkem, 
hojností nad hojnost. Jest nadšením a opoj' 
ností: jest hojností nad všechny hojnosti, 
vrchovatě vrchovatou hojností všech dober 
a statků, stékající do zřídla vesměrného. Jest, 
bez pýchy, sám sebou opojen.

Člověk žádá s měrou: žádá, čeho mu 
třeba. Ale dar Boží přesahuje pojem mod' 
litby, která jej vyprošuje. Dar jest svou pO' 
vahou přehojný. Prozrazuje opojení. Vždyť 
dává láska, a láska oškliví si míry. Nikdy 
nepraví: Dosti jest. Vásy,které naplňuje, pře' 
těkají. Nuže, pět chlebů bylo pouze slibem 
a obrazem přehojnosti podstatné. Dar zašlí' 
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bený nese jméno díkůčinění, jest to Eucha^ 
ristie, jest okázalou přehojností, lásky, která 
dává a nepočítá. Člověk mohl žádati s mě«*  
rou, děkuje bez míry; dostal více než se 
odvážil žádati. Právě Eucharistie mu zjevuje 
přehojnost toho, jehož plnost jen poznával. 
Eucharistie, ta mu zjevuje opojení Boha, 
jehož považoval jen moudrým. A poněvadž 
nezná správně vniterného spojení moud' 
rošti a opojení, obou nekonečných, zbývá 
mu vyšlo viti jméno Toho, v němžseusmp 
řují zdánlivé odpory Bytosti, Jehovah!

Zbývá mu přilnouti ke všem nepochop 
pitelným přehojnostem Toho, který ráčil mu 
propůjčiti slovo, jímž vše se počíná, slovo, 
jímž vše se končí, slovo, jež obsahuje ne, 
známé propasti neprozkoumaných Oceánů 
a prvotiny života věčného. Amen ... Slovo, 
jímž člověk na kolenou vyznává zároveň 
každou bídu a každou velikost, slovo, jímž 
béře na tom účast, co se podobá nesděliteh 
nému, a přiznává, že již nemůže se vyjádřiti, 
slovo, jímž se umírá vášnivě a závratně a bez 
překážky v zářících propastech nevyzpyta/ 
telného božství. Amen. Jehovah.

Dýmové kadidla, kteří nahrazujete to, 
čeho nemohu říci, jděte, vzneste k Jehovah 
křik, který obsahuje každé slovo, neste mu 
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naše Amen, naše přilnutí ke všem plnostem, 
ke všem přehojnostem, k veškeré jeho mou, 
drosti,ke každému jeho opojení, k známému 
směru rovnoběžek a k jejich neznámému 
střetnutí. Amen. Jehovah!

Amen ! Amen ! Amen ! Jsem a umím býti 
tvorem prvokovým, já, jenž nejsem a jemuž 
jest vším se státi. O Bytosti naprostá, před 
níž cítím, jak taju, před níž vše se mi jeví nu 
cotným, vše až na ponětí, které mám o tobě; 
bych si učinil pojem o tobě, ó Bože můj, 
bych se odvážil tebe jmenovati, já, jenž ne^ 
chápu ani své duše, ani květin, ani zrnek 
pískových, obklopen tajemstvy a stíny; bych 
se tebe dotýkal, Pane, na dně své nicoty, 
čeho třeba činiti? Ty, na něhož myšlenka 
mne drtí, který mne držíš ve své ruce jako 
stéblo slámy, ty, jehož přece dlužno míti, 
dobyti; bych tě dobyl, ó nepřemožitelný, jaká 
bude moje zbraň? Hlas jakýsi mi odpovídá: 
prostota. A zase třeba, bych jí na tobě žádal. 
0 veliká Bytosti, dej mi ji. Ona naplní pro' 
past mezi mnou a tebou. Děťátko, poznám 
tě zase mezi volem a oslem, jako tě poznali 
ti, kteří tě přišli hledat z Východu. Ó Světlo, 
klaním se ti! O Holubice, unes mne! Duchu 
Svatý, bys mne naučil říkati Amen, uchvať
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mne a vytrhni mne až do oblastí radosti 
a blesku.

O Bože osvobození, ať moje Amen za^ 
burácí ve stkvoucí nesmírnosti jako pokoj 
a hrom.

PROSBA SVRCHOVANÁ. Ó Bože
neznámý, až dosud prosil jsem tě při své 
nicotě a při tvé Bytosti, to proto, že jsem 
myslil, že je znám. Přicházím k tobě beze 
slova a bez myšlenky, bez majetku, beze 
všeho, a žádám tě za své osvobození, ve 
jménu té nicoty, toho hříchu, jimiž jsem, 
onoho anathematu nepochopitelně nepocho-*  
pitelného, které couvá před pohledy mých 
očí jako břeh vlasti před klamaným cesto-*  
vatelem, v onom jméně a ve Jménu Ježí
šově a Mariině, svíjím se bez vědomí ve svém 
prachu, který nemá jména. Nevím, kdo jsem, 
ani kdo ty jsi. Nevím nic, nic, nic, a pranic 
nezvídám. Představuju se před tebou s j edi- 
ným titulem, svou potřebou, svou bídou, 
svým způsobem býti níže než nebýti, svým 
prokletím a křikem svého srdce. Vše to, jak 
to znám a jak toho neznám. O můj Bože, 
bylo by třeba býti Bohem, by se poznala 
a jmenovala moje bída. Já se toho zříkám
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jako každé vědomosti, každého vlastnictví, 
všeho, co má nějaké jméno, všeho, co ho 
nemá, jakéhokoliv kónu známého nebo ne' 
známého, dobrovolného nebo nedobrovol' 
ného; a tu v hlubině propasti, nevyzpyta' 
telné na dně, aspoň v duchu, ze zoufalství, 
že neuvidím jejího dna, ze zapomenutí všeho, 
i sebe, i tebe, jak jsem myslil tě poznávati, 
jak myslím tě poznávati, jak budu mysleti 
tě poznávati, padám na svou tvář a klaním 
se, bez poznání, omdlelý, bez sebe, zničený, 
a nechávám sebou choditi, téci jako voda 
bystřiny, aniž vím, kde jsem, odkud při' 
cházím, kam jdu, plynouti v prázdnu beze 
světla, a odtud křičím k tobě: Osvobod mne, 
osvobod mne ty, který jsi jistotně dobrý ave' 
liký, pro tvé jméno svaté, osvobod mne ted, 
ať jsi kdokoliv a ať já jsem kdokoliv, tys ne' 
zbytně větší než moje bída, ty můžeš vše, 
vyjma to, bys byl bídou tou zadržen. Nepočí' 
tej, neměř, dej beze vzpírání, n^boť tys více 
než vše, a já jsem méně než nic. O Bytosti, tys 
služebník a přemoženec nicoty, která se vy' 
znává: rouhač objímá tvoje kolena, neboť 
bez tvé pomoci proklínal bych tě věčně, já 
tvoje chvála a tvoje sláva, jáhladovec klanění 
a ještě něco jiného. Řekni sám, co víš,ó slovo, 
ó mlčení, ó ty, který rozvazuješ rty: popatř
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na to, co jsem trpěl, osvoboď mne nyní. 
Amen. . 131

Svatá Podstato Nekonečna, kdybys se 
mne ptala, zda jsem hoden, byla bys větším 
nevědou než já, více nevědoucí o mně a o sobě. 
O Otče, který jsi mne učinil pro cosi, o čem 
nevím, pro cosi beze jména, co couvá, když 
se přibližujeme, jsem obluda, rouhání,hanba, 
živoucí a křiklavý zápor moudrosti, jíž pa«*  
nují králové. Jsem anathema, jsem peklo, ale 
žádám, protože ty chceš. Vidíš můj prach, 
mou žádost a svou slávu. Duchu Svatý, učiň 
podle mého prachu, mé žádosti a své slávy. 
Amen.

O Maria, rci, co říkám, a rci, čeho neřp 
kám. Amen. Ora et tu. Amen.



ALLOKUCE PIA PP.IX. 
»NUNQUAM CERTE«

V TAJNÉ KONSISTOŘI DNE 22. ČERVNA 1868,

JÍŽ SE ZAVRHUJÍ, ZATRACUJÍ 
A NEPLATNÝMI PROHLAŠUJÍ 
JISTÉ ZÁKONY RAKOUSKÉ



Ctihodní Bratří

NIKDY ZAJISTÉ nebyli bychom sobě 
pomyslili, Ctihodní Bratří, že po 

Úmluvě, kterou jsme s apoštolským císařem 
a králem rakouským asi před třinácti lety 
k radosti všech dobře smýšlejících ujednali, 
bude nám dnešního dne přetěžkých litovati 
útiskův a pohrom, jimiž nyní v říši rakou< 
ské násilí nepřátel žalostným způsobem Cír^ 
kev katolickou skličuje a rozvracuje. Neustat 
lit protivníci božského náboženství našeho 
všeho možného zkoušeti, aby Úmluvu tu 
zmařili a Církvi, Nám a tomuto Apoštoh 
skému Stolci největších bezpráví způsobili. 
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Již dne 21. prosince předešlého roku neslý' 
chaný věru vydán byl rakouskou vládou ja' 
kožto základ státu zákon, jemuž udělena 
úplná platnost a moc pro všecky země říše, 
i takové, které jedině k náboženství katolic' 
kému se hlásí. Zákonem tím stanoví se na' 
prostá svoboda jak víry, tak svědomí i na' 
uky, a občanům kteréhokoliv náboženství 
poskytuje se právo zřizovati ústavy výchovné 
a učebné, a všecky jakéhokoli druhu společ' 
nosti náboženské na roveň se kladou a stá' 
tem uznávají. Hned ovšem, jak jsme o tom 
s bolestí zvěděli, byli bychom rádi pozdvihli 
hlasu svého, ale shovívavosti místo dávajíce 
uznali jsme tehdy za dobré mlčeti, tou zvláště 
nadějí se kojíce, že vláda rakouská učeli' 
vého sluchu popřejíc nejspravedlivějším stíž
nostem Ctihodných Bratří biskupů rakou' 
ských, zdravějšího smýšlení nabude a lepši 
pojme úmysly. Leč marný byly naše naděje. 
Neboť táž vláda dne 25. května tohoto roku 
jiný vynesla zákon, všecky oné říše poddané 
zavazující a přikazující, že dítkám ze smí' 
šených manželstev následovati jest nábožen' 
ství otcova, jsou'li pohlaví mužského, div' 
kám pak náboženství matčina, a až do sedmi 
let že trvati jim jest s rodiči v jejich od pravé 
víry odpadu. Nad to týmž zákonem nadobro 
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se ruší všecka moc slibů, jež odůvodněně 
a plným právem Církev katolická bez vý^ 
jímky požaduje a předpisuje, prve než mari' 
želství smíšené se uzavře, ano i apostasie 
od katolického i křesťanského náboženství 
na občanské právo se vyzdvihuje, též všecka 
pravomoc Církve na posvátná pohřebiště se 
ničí a katolíci doháněni jsou pochovávati na 
svých hřbitovech mrtvoly heretiků, nemajpli 
tíž heretikové pohřebišť vlastních. Táž vláda 
mimo to téhož dne 21. května tohoto roku ne**  
váhala vyhlásiti i zákon o manželství, jímž 
zákony dle normy zmíněné Naší Úmluvy vy<*  
dané zcela odstranila a k dřívější platnosti 
obnovila staré rakouské zákony, zákonům 
Církve příkře odporující, a manželství též jak 
říkají občanské, naprosto zavržení hodné, 
schválila a potvrdila, když by autorita ně' 
kterého kultu odepřela oddavky manželské 
: důvodu, jehož moc světská ani platným ani 
zákonitým neuznává. Tímto zákonem též 
vláda ta všecku autoritu a pravomoc Církve 
ve věcech manželských a přích a všecky soudy 
zrušila. Taktéž o školách prohlásila zákon, 
jímž všecka moc Církve se maří a stanoví se, 
že nejvyšší řízení všeho vyučování a dozor 
a bdění na školách státu náleží, a rozhoduje 
se, by toliko náboženská výchova na veřej' 
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ných školách autoritou toho kterého kultu 
byla spravována, a že různým společnostem 
jakéhokoli náboženství dovoleno jest zřizo' 
váti zvláštní a vlastní školy pro mládež svého 
vyznání a že i školy takové podléhají nejvýš' 
Šímu dozoru státu a že knihy učebné dlužno 
předkládati k schválení autoritě světské, vy' 
jma jen knihy, které sloužiti budou k učení 
náboženství a kterým třeba schválení od auto' 
rity toho kterého náboženství.

Vidíte tedy, Ctihodní Bratří, jak velice od' 
souzení a zavržení zasluhují takovéto ohavné 
zákony vládou rakouskou vydané, jež učení 
katolické Církve, jejím úctyhodným prá' 
vům, autoritě, božskému zřízení a Naší a této 
Apoštolské Stolice moci a připomenuté Naší 
Úmluvě, ba pouhému právu přirozenému 
nejvyšší měrou odporují. Pročež My pod' 
ničeni péčí o všecky církve, samým Kristem 
Pánem Nám svěřenou, slovo apoštolské ve 
velebném tomto vašem shromáždění vyná' 
šíme a připomenuté zákony a vesměs i jed' 
notlivě vše, co v těchto a jiných věcech k právu 
církevnímu náležejícím od rakouské vlády 
nebo od kterýchkoliv úřadů nižších bylo 
ustanoveno, vykonáno nebo jakkoliv podnik' 
nuto, Naší Apoštolskou autoritou zavrhu' 
jeme, zatracujeme a ustanovení ta se všemi 
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důsledky jejích toutéž Naší Autoritou na^ 
prosto neplatnými a nezávaznými do minu^ 
losti i do budoucnosti prohlašujeme. A pú< 
vodce jejich, kteří se katolíky býti ještě chlubí 
a kteří připomenuté zákony a výnosy buď 
navrhovati nebo ustanovovati nebo schva^ 
lovati a vykonávati se nerozpakovali, zapři' 
saháme a zaklínáme, ať pomní censur a trestů 
duchovních, jimž dle Apoštolských konsti' 
tucí a dekretů Obecných Sněmů ipso facto 
propadají znásilňovatelé práv církevních.

Při tom ovšem vřele v Pánu blahopřej 
jeme a zasloužené chvály udílíme Ctihod' 
ným Bratřím arcibiskupům a biskupům ra^ 
kouské říše, kteří s biskupskou rozhodností 
jak slovem, tak písmem věci Církve a ře' 
čené Naší Úmluvy neustali neohroženě chrá' 
niti a hájiti a stádce svého k povinnosti jeho 
napomínati. A převroucně si žádáme, by 
Ctihodní Bratří arcibiskupové a biskupové 
uherští výborné svých spolubratři příklady 
nápodobíce se stejnou horlivostí a bystrostí 
všecko úsilí na ochranu práv Církve a za' 
stání téže Úmluvy vynaložili.

V těchto pak těžkých pohromách, jež 
Církev v přežalostných nynějších dobách 
všude stihají, neustávejme, Ctihodní Bratří, 
s větší a větší horlivostí v pokoře srdce
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svého prošiti Boha, by všemohoucí svou 
mocí ráčil všecky zločinné záměry svých a své 
svaté Církve nepřátel zmařiti, bezbožná j&*  
jich úsilí potlačiti, útoky zlomiti a je samy 
na cesty spravedlnosti a spásy svým slitou 
váním uvésti.



ENCYKLIKA PIA PP. IX. 
»VIX DUM A NOBIS«

ZE DNE 7. BŘEZNA LÉTA PÁNĚ MDCCCLXXIV

PROTI NOVÝM ŠPATNÝM 
ZÁKONŮM RAKOUSKÝM



MILOVANÝM SYNŮM S. Ř. C. KARDINÁLŮM A 
CTIHODNÝM BRATŘÍM ARCIBISKUPŮM A BI

SKUPŮM MOCNÁŘSTVÍ RAKOUSKÉHO.

PIUS PP. IX.
MILOVANÍ SYNOVÉ NAŠI A CTIH. BRATŘÍ, 
POZDRAVENÍ A APOŠTOLSKÉ POŽEHNÁNÍ.

SOTVA JSME se katolickému světu li- 
stem ze dne 24. listopadu předešlého 

roku vyslovili o strašném pronásledování 
Církve Boží, zejména v Prusku a Švýcarsku, 
nová k Našemu zármutku přibyla tíseň zvě- 
stí o jiných bezprávích, doléhajících na tutéž 
Církev, jež Božského Ženicha podobu při- 
javši již i sama právem může sobě žalovati 
oním prorockým hlasem: K bolestí mých 
ran ještě přidali (Žalm 68, 27). Bezpráví ta 
tím tíže nás svírají, že vycházejí od vlády 
Rodu rakouského, jenž kdysi za nejmohut- 
nějších dob křesťanství s tímto Stolcem Apo-
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štolským pevně spojen za víru katolickou

Ovšem pž před několika lety byly y říši 
té vyneseny jisté zákony a nařízení nejsvě' 
tějším právům Církve a slavným úmluvám 
nadobro se příčící, jež v Allokuci Naší dne 
22. června 1868 bylo Nám z povinnosti Na-*  
šeho úřadu zatratiti a neplatnými prohlá' 
šiti. A nyní předkládány jsou obecné říšské 
sněmovně k projednání a schválení nové zá' 
kóny, zřejmě k tomu směřující, by Církev ka' 
tolická v nejzhoubnější otroctví pod libovůlí 
moci světské proti božskému zřízení Pána 
Našeho Ježíše Krista úplně byla uvedena.

Lidského však pokolení Stvořitel a Vy' 
kupitel založil Církev jakožto viditelné své 
království na zemi, obdařené netoliko nad' 
přirozeným charismatem neomylného uči' 
telství, aby podávala posvátné nauky, a pře' 
svátého kněžství, aby Obětí a Svátostmi 
o úctu Boha a posvěcení duší pracovala, ale 
též vlastní a úplnou mocí vládní, by vydá' 
vala zákony, konala soudy a spasitelné kázně 
užívala ve všech věcech, jež k vlastnímu cíli 
království Božího na zemi náležejí.

Poněvadž pak nadpřirozená tato moc 
vlády církevní ze samého ustanovení Ježíše 
Krista naprosto různá a neodvislá jest od 
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vlády politické, jest toto království Boží 
na zemi královstvím dokonalé společnosti, 
udržovaným a spravovaným svými zákony, 
svými představenými, kteří bdí jakožto zod' 
povédni za duše nikoli správcům společnosti 
občanské, ale knížeti pastýřův Ježíši Kristu, 
od něhož ustanoveni jsou pastýři a učitelé 
žádné moci světské ve výkonu služby spásy 
nepodrobení.1) Pročež jako biskupům náleží 
vládnouti, tak všem věřícím dle napome^ 
nutí Apoštolova povinnost jich poslouchati 
a poddánu jim býti; mají tudíž národové 
katoličtí též svatosvaté právo, aby jim v této 
povinnosti Bohem jim uložené, následovati 
totiž učení, kázně a zákonů Církve, nebylo 
vládou světskou překáženo.

Sami zajisté s Námi, milovaní synové 
naši a ctihodní bratří, dobře chápete, jak 
kruté znásilnění tohoto božského zřízení 
Církve, jak nesnesitelné podvrácení práv 
Apoštolského Stolce, biskupův a lidu katO" 
lického v návrhu těch zákonů, o nichž nyní 
v rakouské sněmovně se jedná, jest obsaženo 
a otevřeně vyhlašováno.

Považuj eť se podle zákonů těch Církev 
Ježíše Krista ve všech téměř vztazích a jed'

*) Srov. Žid. XIII, 17; Efez. IV, 11; I. Petr.V, 2. 
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náních, jež k řízení věřících směřují, za do' 
cela závislou a poddanou ne jvyšší vládě moci 
světské, a tak se s ní i jedná; a to ve vý> 
kladu Motivů, jenž význam a smysl předlo*-  
žených zákonů vysvětluje, otevřeně zásadou 
se stanoví. Odtud též výslovně se prohlašuje, 
že vládě světské náleží z nejvyšší její moci 
zákony dávati jak ve věcech občanských, tak 
i ve věcech církevních, protože má nad Cúy 
kví bdíti a panovati nejinak než jako nad 
jinými kterýmikoliv soukromými a čistě 
lidskými společnostmi občanů, v mezích říše 
se vyskytujícími.

Tedy vláda světská si osobuje jak soud 
a tudíž i učitelství o zřízení a právech Církve 
katolické, tak svrchované vedení její, jež by 
dílem sama svými zákony a svým jednáním, 
dílem skrze osoby církevní sobě v područí 
uvedené vykonávala.Tím na místo posvátné 
moci, k řízení Církve, k dílu obsluhování 
a k vzdělávání Těla Kristova Bohem usta*-  
novené, staví se libovůle a násilí vlády po«*  
zemské. Proti takovému osobování posvát
ných práv odpovídá dle práva a pravdy veliký 
Ambrož: „Poukazuje se, že císaři dovoleno 
jest vše, jemu že všecko náleží. Odpovídám: 
Nezatěžuj svého svědomí, domnívaje se, že 
na to, co Boží jest, máš nějaké právo via' 
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dařské. Nevynášej se, nýbrž bud Bohu pod' 
dán. Psáno jest: co Boží, Bohu; co císa' 
řovo, císaři. Císař v palácích má slovo, kněz 
v chrámech/41)

Co pak se týče zákonů samých, jimž při' 
pomenutý výklad Motivů, jest předeslán, tře' 
bas snad napohled jako by jakousi umírně' 
nost jevily u srovnání s nejnovějšími zákony 
pruskými, ve skutečnosti přece jen jsou téhož 
obsahu a téže povahy a tutéž katolické Církvi 
v Rakousku strojí zhoubu.

Nemíníme sledovati jednotlivých článků 
oněch zákonů; ale nikterak nelze nám mlčky 
pominouti nej krutějšího bezpráví, jež před' 
lohou zákonů těch se činí Nám i tomuto 
Stolci Apoštolskému a neméně vám, milo' 
vaní synové naši a ctihodní bratří, jakož 
i všemu lidu katolickému té říše. Úmluva 
totiž mezi Námi a nej jasnějším císařem roku 
1855 uzavřená a od téhož knížete katolického 
slavnostním slibem spečetěná a celé říši ja' 
kožto veřejný zákon prohlášená, nyní před' 
kládá se říšské sněmovně, aby byla vyhlášena 
ve všech částech zcela zrušenou a neplatnou, 
a to bez jakéhokoliv předchozího jednání 
s touto Apoštolskou Stolicí, ba s úplným

9 Sv. Ambrož, Listy XX, 19.



PIUS PP. IX.

zavrhnutím nej spravedlivějších Našich stíž' 
ností. O to věru v dobách, kdy veřejně dané 
slovo ještě něco vážilo, ani pokusiti by se 
nebyli mohli; za nynějšího však přesmut' 
ného stavu věcí nejen se pokoušejí, ale i se 
svou prorážejí. Proti tomuto porušení slavné 
úmluvy znova před vámi, milovaní synové 
naši a ctihodní bratří, protestujeme, s ještě 
hlubší však bolestí srdce svého vytýkáme 
a odsuzujeme ono bezpráví celé Církvi čp 
něné, že příčina a výmluva zrušení Konkor, 
dátu toho a ostatních zákonů s ním sou' 
vise jí cích drze se svaluje na definice zjevené 
nauky, ekumenickým sněmem V atikánským 
vydané, a táž dogmata katolická bezbožně 
jsou nazývána novotami a změnami nauky 
o víře a ústavě Církve katolické.1) Jsou4i 
arci v mocnářství rakouském lidé, kteří na 
hanebné takovéto výmysly katolickou víru 
od vrhu jí, drží se jí a vyznává ji se slavnými 
Dědy svými a celým domem císařským vzne-*  
šený Panovník, drží se jí a vyznává ji da*«  
leko největší část národa, jemužto kladou 
se zákony o také lži se opírající.

Tímto bez Našeho vědomí a proti Naší 
vůli předsevzatým zrušením slavné úmluvy, 

*) Výklad Motivů, p. 25.
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kterou jsme s nej jasnějším císařem uzavřeli, 
aby o spásu duší a zároveň o prospěch spo-*  
lečnosti občanské bylo postaráno, nová ja^ 
kási forma právní se předstírá, a nové opráv^ 
není vládě světské se přivlastňuje, aby na 
svou pěst o věcech duchovních a církevních 
cokoliv by se j í uzdálo, ustanovovala a roz< 
hodovala.

Zákony, jež se právě navrhují, k tomu 
směřují, aby nezadatelná svoboda Církve 
v pečování o duše, v řízení věřících, v ná' 
boženském vzdělávání lidu, ba i kněžstva, 
u vedení života k evangelické dokonalosti, 
ve správě, ba i vlastnictví statků nesnesl 
telnými závaznostmi byla zapletena a se*-  
vřena, aby zvrhnutí kázně katolické bylo 
způsobeno, aby podporováno bylo od Církve 
odpadání a by spolčování sekt a spiknutí 
proti pravé víře Kristově ochranou zákona 
bylo zabezpečeno.

Velikou věru měli bychom zásobu, kdy-*  
bychom chtělipřipomínati, kolikerého a jak 
strašného zla jest se obávati, zákony tako" 
vé4i prorazí; leč není zajisté možno, mi' 
lovaní synové naši a ctihodní bratří, aby 
to prozíravosti vaší uniklo a jí se nedotklo. 
Skoro všecky totiž úřady a beneficia cíiv 
kevní, ba i výkon úkolů pastýřských tak 
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stanou se odvislými od moci světské, že po' 
svátní představení, přivolí4i k novým prá'
vům, čehož Bůh nedopouštěj,správu diecésí,
za niž přísný počet Bohu jest jim vydávati, 
ne již podle nejzdárnějších předpisů Církve, 
ale dle pokynu a zlíbení těch, kteří státu 
budou v čele, povedou a pořádati budou. 
A čeho dále bude čekati z návrhů těch, které 

škodlivá moc a tendence nepřátelská tak jest 
zřejmá, že nikomu není nejasno, že na pod' 
vrácení a zkázu rodin řeholních jsou vymy' 
šleny a vypracovány. Posléze ztráta statků 
časných, jež hrozí, tak veliká jest, že odzjev' 
ného zabrání a rozchvácení sotva se liší. 
Statky ty totiž po schválení zákonů nepřá' 
telských bude lze světské vládě ve svou moc 
uváděti, a vyvede sobě právo a volnost je 
rozdělovati, udíleti a daněmi ukládanými 
tak ztenčovati, aby majetek a užitek, jenž 
zůstane, nikoli na lesk Církve, ale na její 
výsměch a na zastření nespravedlnosti pone' 
chaným ne neprávem bylo považováti. Neboť 
o jednotu a pokoj Církve se hraje a o to se 
pracuje, aby svoboda jí byla odňata, o níž sv. 
Tomáš Kanterburský výstižně pravil, že „jest 
duší Církve, bez níž nemá života ni síly proti 
těm, kdož hledají dědictvím ovládnouti sva< 
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týni Boží"?) Mínění to již dříve jiný téže 
svobody obhájce nezdolný, Svatý Anselm, 
témito slovy vyjádřil: „Nic nemiluje Bůh 
na tomto světě tak jako svobodu Církve své; 
kdož jí chtějí spíše panovati nežli prospí-*  
váti, nepochybně se osvědčují nepřátely Bo-*  
žími: svobodnou chce míti Bůh Nevěstu 
svou, nikoli děvkou".2)

Proto pastýřskou bedlivost vaši a horli-*  
vost, jíž planete pro Dům Boží, víc a více po*-  
vzbuzujeme a rozněcujeme, abyste usilovali 
odvrátiti nebezpečí nastávající.Velikého du**  
cha jedenkaždý na sebe vezměte, jímž byste 
zápas síly vaší hodný podstoupili. Jsme jisti, 
že o nic nebudete duchem ani statečností men/ 
šími těch ctihodných bratří, kteří jinde v nej' 
trpčím týrání za tuto svobodu Církve pro své 
potupy a soužení předmětem podivu se stav-- 
še, netoliko uloupení statků svých s radostí 
přijímají, ale i v poutech boj utrpení snášejí.3) 

Ostatně ne v našich silách, ale v moci Boží 
všeliká naděje jest položena; neboť o věc 
Boží jde, jenž předpovědí, která nikdy z plat-*  
nosti nevyjde, takto nás předem napome-*  

*) Sv. Tomáš Kantuarský, List LXX, k bisk. 
anglickým.

’) Sv. Anselm, List IX králi Balduinovi.
’) Jan, XVI, 33.
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nul a vzmužil: Ve světě utiskování budete 
míti, ale doufejtež; jáf přemohl jsem svět (Jan 
XVI, 33). A tak My, kteří z úřadu Našeho 
Apoštolského v této válce tak mnohostranné 
a kruté, Církvi vypovězené, milostí Boží, 
kteráž utvrzuje Naši slabost, vůdci jsme usta' 
noveni, to vám vyhlašujeme a slibujeme, 
co svátý Mučedník Kanterburský kdysi vy' 
jádřil slovy na tento věk a na toto nebez' 
péčí nemálo se hodícími: „Pře, již proti 
Nám vedou nepřátelé Církve, mezi nimi jest 
a Bohem, neboť my nic jiného od nich ne' 
žádáme, než co Církvi své věčnou závětí 
v těle pro ni přijatém nesmrtelný zanechal 
Bůh. U víře tedy a lásce Kristově vstaňte 
s Námi na pomoc Církvi, a mocí a důmysl' 
ností vám udělenou vzepřete se lidem, jimž 
žádných zdarů hojnost nestačí, těšíJi se Cír' 
kev Boží svobodě. Důvěřujeme ve vás tím 
vydatněji, že pře Boží jest. O Nás pak budte 
ujištěni, že raději volíme smrt podstoupiti 
časnou nežli trvalé tísně bídné služebnosti 
připr aviti. Neboť tohoto sporu konec důsled' 
ky pro budoucí časy ponese, aby Církev bud 
v trvalých trampotách, od čehož Bůh chraň, 
strádala, nebo stálé svobodě se radovala".1)

*) Sv. Tomáš Kant., List XXXIII.

12



ENCYKLIKA VIX DUM A NOBIS

' Poněvadž pak vám zatím jest usilovati, 
abyste hrozícím nebezpečím svou autoritou, 
obezřelostí a horlivostí zabránili, chápete, 
že nic užitečnějšího a vhodnějšího nebude, 
než abyste sej douce se v radu vyšetřili a uvá' 
žili, které způsoby a cesty nej vhodnější by 
byly, abyste tím jistěji a účinněji vytčeného 
cíle dospěli. Když na práva Církve se útočí, 
na vás jest, byste vystoupili a s protivné 
strany zed na ochranu domu Israelského po-*  
stavili; tím pevnější pak bude hradba a ob' 
hajba silnější, čím svornější a je dno mysl-*  
nější bude jednoho každého práce a snažení, 
a čím bedlivěji předem uvážen a stanoven 
bude způsob jednání, jehož by bylo užiti 
v rozmanitých potřebách poměrů, jež by 
právě nastaly. Pročež Vás znovu vybízíme, 
byste se co nejdříve sešli a sdělíce si rady 
stanovili určité a všemi schválené pravidlo, 
jak byste dle své povinnosti jednomyslně 
odrazili ženoucí se zla a svobodu Církve 
statečně ochránili. Slušelo se, bychom vás 
k tomu napomenuli, aby se nezdálo, že ne' 
dbáme své povinnosti ve věci tak vážné. 
Jsmeť přesvědčeni, že vy i bez Našich těchto 
výzev sami byste to byli učinili. Ostatně 
ještě jsme se nevzdálivší naděje, že pohromy 
ohlašované Bůh jinou cestou odvrátí. Po' 
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vzbuzujeť Nás k dobrým nadějím zbožnost 
a svědomitost přemilého v Kristu syna Na' 
šeho Františka Josefa, císaře a krále, jehož 
novým listem dnešního dne zaslaným jsme 
důrazně zapřisáhlí, aby nikdy nechtěl při" 
pustiti, by v jeho přeslavném mocnářství 
Církev vydána byla v nečestné otroctví a ka' 
tolíci vládě jeho poddaní do nejvyšších tísní 
uvedeni.

Jelikož pak s mnoha stran proti Církvi 
se pracuje, a v každém prodlení plno číhá 
vždy nebezpečí, nikterak nesluší vám ne" 
činně vyčkávati. Bůh řídiž vaše rady a moc-*  
nou pomocí svou vám přispěj, abyste co ke 
cti Jeho Jména a k spáse duší nejvíce smě' 
řuje, šťastně ustanovili a vykonali. Zárukou 
té nebeské ochrany a na svědectví zvláštní 
Naší blahovůle udílíme ze srdce vám ve' 
spolek i jednotlivě, milovaní synové a cti' 
hodní bratří, jakož i kněžstvu a věřícím bdě' 
losti vaší svěřeným Apoštolské požehnání.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 7. března 
léta Páně 1874, velekněžství Našeho roku 
dvacátého osmého.

PIUS PP. IX.



ZVĚSTI THEOPHILA RESTAUXA 
Z GOUY Ľ HÔPITALU.

Poznámka vydavatelova z Gouy ľ Hôpital.

V idoucí z Gouy ľ Hôpital (Somme), jehož 
zjevení byla tištěna r. 1882 a 1906 ve svazeč*  
cích rozebraných, přeje si, aby byly vydány 
tyto hlasy v počtu silně omezeném, jen do 
rukou některých zbožných duší. Jsouce pře*  
svědčeni o dobré, zdravé víře i upřímnosti to*  
hoto pravého sluhy Božího, vyhovujeme je*  
ho zbožnému přání, toužíce po tom, aby tyto 
dokumenty byly na prospěch duším.

Gouy ľ Hôpital, 8. prosince 1910.



ÚMLUVA SE MI ZJEVUJE , »»

Roku 1903 dne 2. února, slyšel jsem 
nebeský Hlas v kapli.ÚMLUVA 
se mi zjevuje a HLAS mi praví: 
„Služebníče, clo věk tady dole mis 

ni a Pán Bůh mém; jak jsou jeho úmysly 
neproniknutelný» Člověk se zmítá, avšak 
Bůh jej vede» Budu ti teď mluviti způsobem, 
jak ty hovoříš, poslouchej pozorně» 
Netrap se odporem špatného kněžstva: 
nemají ceny psa Pánova» Neznáš tajemství, 
která ti naše Královna svěřila a jež ti jest 
odnésti do hrobu a o nichž ještě jednou tuto 
ti pravím, bys jich neuveřejňoval Lidu bez 
zvláštního rozkazu Nebe»

Pán ve své spravedlnosti již potrestal kněž
stvo, a co činí ? Bůh vida jeho lhostejnost k 
svým výstrahám, jitří se v srdci svém, a také 
v den, kdy nebude moci hněvu svého zadržeti, 
potrestám je mnohem krutéji»

Jejich příbytkové řečení Paláci proměnili 
se v opravdová sídla nečistoty. Běda! můj 
Bože, co to rozladu z toho, Lid má oči, aby 
viděl, a uši, aby slyšel» Těmito špatnými pří*  
klady sejete bezbožnost» Kolik také ze všech
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těchto věcí rozvine se v zločin? Oh! můj pří*  
teli, kolik malých (smírčích) obětí, jimž jest 
se naroditi ! Vizte též stav Francie, té, jež 
byla kdysi nejslavnějším národem.

Ubohá Francie, Bůh mi uložil, abych řekl 
tvému lidu: Chceš*li  se vystříhati trestů, jest 
svrchovaný Čas biti se v prsa, sice Pán ve své 
Spravedlnosti naporučí bouřím, aby zuřily, 
a vodám, aby pustošily ! Vizte zubožený lid, 
kam vaše bezbožnost vás vleče, ano, do ne*  
blahé budoucnosti: čekejte oheň slunce, ve*  
likénemoci, mor a hlad. (Hlas vysvětlil mi 
toto, totiž roku 1909,1910,1911 a 1912 velké 
přívaly vodní. Žeň se na polovic zkazí. Přij*  
dou velké nemoci, mor a hlad v patách.)

Když spatříte znamení na obloze, nestra*  
chujte se, ale padněte na kolena, modlete se 
a žádejte milosrdenství od hněvu Božího, 
ano! rozjitřeného protivám. Nedivte se nik*  
terak, až uvidíte půtky a spory v kněžstvu, 
neboť to se stává těm, kteří nemilují Papeže. 
Ať se má Papež na pozoru a ať opatří stráží 
svou osobu.

K uveřejnění těchto věcí Pán vzbudí duše, 
které v čas potřebný budou s tím poslány. 
Ale ty trvej v tichosti v tomto pronásledo*  
vám, které brzy půjde proti těmto věcem.
4
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Milý příteli, nechtějí již proroků, a přece co 
Bůh ve své spravedlnosti poroučí, správě d- 
livo a dokonalé jestiť. Příště promluvím ti 
o Itálii. Na shledanou, modli se za své pro« 
následovatele.

Dne 15. března 1903. UMLUVA se mi 
zjevila a HLAS mi pravil:

„Služebníče, na tomto světě, jímž pro
bíháte, ano, zvláště v této době, není již úcty 
ani víry starých bývalých dnů, neumíte již 
než jiti po cestě Společností lichotivých a často 
vás svádějí k smyslovým žádostem; také ďá
bel tam vládne jako pán; tedy po této stezce 
dáváte se strhnouti k záhubě (zatracení).

V očích Božích Biskup, který má srdce, 
jestkvětinou, ale běda! příteli, biskup, který 
nemá srdce, jest rostlinou, která umírá. Oh! 
jak bude takový klnouti plamenům v hloubi 
Pekel.

Ještě jednou, at se má Papež na pozoru, 
neboť jsou biskupové, kteří jsou vně Církve 
Ježíše Krista, a tím i nepřátely Papežovými. 
Ať Papež sám se obeznamuje; děje se tuze 
toho, co se muzatajuje; jako na příklad, co se 
nelíbí, střeží se velmi, by ho o tom poučili 
v pravdě.
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Bůh vida jejich kutění a jejich satanskou 
lhostejnost, časem zasahuje způsobem úžas
ným a beze slitování. Itálie není více chrá
něna před událostmi než ostatní mocnosti.
V tomto národě převráceném tuze se odpírá 
zákonům Páně. V mnohých palácích, v nichž 
by měla panovati svatost, vládne zkaženost.

Pán, vida jejich špatný život, strojí se snad 
brzy, stihnouti Itálii sedmi ranami, prvně 
Morem, též Válkou, Vpádem a Válkou Ná
boženskou ; objeví se mrak postupem časů, 
viditelný, který bude předchůdcem událostí 
a odznakem výstrah. Celý svět bude rozvrá*  
cen. Lid, místo aby se modlil a kál, bude 
vzbouřen a oslepen ve svém satanském záští. 
Ďábel bude odpoután. Krev poteče jako řeka.
V čase tom Papež nebude již v Římě. Bude 
mít stálé sídlo... (Zde Hlas se odmlčel).

Veliká zemětřesení, provázená deštémpo- 
pelů, zasypou a zničí miliony osob. Z řeky 
římské bude těsto masa, těl a krve; až vše 
to se splní, lid se obrátí a bude se káti; Bůh 
ve své spravedlnosti, jeho Srdce bude pohnu
to, utvoří novou úmluvu štěstí a blahobytu. 
Papež vrátí se do nového Říma s Apoštoly 
posledních dob za zpěvu TE DEUM, za já
sotu a souhlasu všech zemí světa. Bůh bude 
6
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žehnati Papeži, a Papež bude žehnati ná- 
rodům. Pokoj; štěstí a blahobyt začne a za- 
vládne. Postupem časů národové a z králové 
nebudou již pamatovati na novou Úmluvu. 
Poruší se, budou v čase tomfalešní papežové 
a falešní proroci; tehdy Bůh ve své moci pošle 
tři proroky, kteří po 33 let oznamovati bu- 
dou lidu konec tohoto světa a tisíc jiných 
kázati bude Božství a Novou Zemi. Králové 
a národové budou vzpurní; Pán jich opustí. 
Země se třásti bude, země se otevře a Šelma 
z ní vyjde se svým vojskem. Vřava a vztek*-  
lost satanská proběhne zemi. Králové bu- 
dou proklatí a vydáni do míst otroctví; ne- 
zůstane již knížat z jejich rodů. Šelma povede 
národy po svém, peklo bude odpoutáno, fa*  
lešní proroci budou konati zázraky, svět bu
de předěšen, hvězdy padati budou s oblohy, 
slunce a měsíc nedá již světla, země třásti se 
bude hrůzou. Klenba nebeská se sbortí, a Náš 
Pán Ježíš Kristus s Bohem svým Otcem a 
Dvorem Nebeským zjeví se, aby soudili ži
vým a mrtvým. Země bude zničena ohněm, 
hřích bude spoután s Luciferem na dně Pekel. 
[Před koncem světa Bůh ústraní národ svých 
Vyvolených. Svůj příbytek, ten najdou ve 
Voze Davidově; zůstanou tam očekávajíce
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Novou Zemi zaslíbenou» (Hlas změnil pří
zvuk mluvě o Jerusalemě s něžností * do
brotou.)]

Mocí Boží nová země vytryskne, bude 
znovu zalidněna pokolením Adamovým, 
bude poseta květy a růžemi. T ento nový rod 
lidský nebude dýchati leč Moudrostí a Bož
stvím. Žena nebude již roditi v bolesti, bude 
jen jediný Král a jedinýNárod. Hlavním mě
stem oh! Jerusalem(e)! Nebe a země budou 
jedním příbytkem, neboť nebude již slzí ani 
smutku. I

Služebníče, v pravdě, až se toto splní, ne
bude již konce. Země pomine, ale tato slova 
nepominou. Zůstaň dítkem poslušným a 
věrným služebníkem Božím. (Sdělíš toto 
zjevení Papeži, požádá-li o ně, a také něk
terým zbožným duším.)

Na shledanou. Modli se za Francii.*



APOŠTOLÉ POSLEDNÍCH DOB
JAK JE VIDĚLA MELANIE.

(ŘuUCHO A PRÁCE SYNŮ A DCER ŘÁDU MATKY BOŽÍ.)

Zároveňvco mi Svatá Panna dávala Ře' 
holi (Řádu Matky Boží) a mluvila ke 

mně o Apoštolech posledních úfoň, viděla jsem 
nesmírnou rovinu s pahorky.

Moje oči viděly všecko, nevím, bylo'li to 
očima tělesnýma, ale byla bych blíže pravdě, 
řekla4i bych, že jsem viděla zemi pod sebou, 
způsobem takovým, že jsem viděla celý svět 
s jeho obyvateli v jejich zaměstnáních, kaž' 
dého dle jeho stavu (ne všechny po spravedb 
nosti, ale mnoho jich ze ctižádosti, a spra' 
vedlivým trestem Božím byli ve válce sami 
se sebou). Viděla jsem tedy tuto rozlehlou 
pláň s jejími obyvateli. V některých dílech 
byli lidé bílí; v jiných byli barvy dřeva nebo 
ovšem něco více nebo méně tmavší; viděla 
jsem v jiných zemích lidi, kteří byli skoro 
žlutí,barvy čisťounké slámy a očí červených; 
v jiných zemích byli všichni černi jak uhel; 
viděla jsem země, kde obyvatelé byli pra' 
malého vzrůstu, a j iné země, kde byli velmi 
vysocí.
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------------MELANIE» PASAČKY LA SALETTSKÉ------------

Nuže! viděla jsem, že Missionáři a Řez 
holnice byli v těchto zemích a ve všech dp 
lech zeměkoule.

Viděla jsem Apoštoly posledních dob v jez 
jich šatech; měli černou kleriku, ne příliš 
jemnou a bez knoflíků, místo nichž byly 
spony jak na klerice tak na haleně; klobouky 
měli velice hrubé s rohy pěkně utvářenými; 
pásy měli bílé, z hrubého tkaniva; byly šiz 
roké asi 12 cm a konce splývaly skoro až 
s klerikou. Na jednom konci pásu byla tato 
tři písmena barvou červenou: M.P.J.(z/Z0Zzrzr 
pour Jésus — zemříti pro Ježíše); na druhém 
byla barvou modrou tato tři písmena: E.D.M. 
(Enfant de Marie — dítko Mariino). Nosili 
všichni dosti veliký kříž zavěšený na krku 
hrubou černou šňůrou a konec nohy kříže 
zapadal do pásu s levého boku, když však 
kázali nebo při některém výkonu náboženz 
ském, měli jej zavěšený na prsou. Na pasu 
s boku pravého měli růženec a na tomto růz 
ženci byl kříž bez Krista Pána. Viděla jsem, 
že Apoštolé posledních dob měli střevíce 
bílé; na dlouhých pochodech nosili černé 
s přezkou nahoře.

Řeholnice, jež začínaly Řád Matky Boží, 
byly řeholnice z ... Viděla jsem, že byly dvě 
a jediná konvertka; byly první, jež přijavše
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VIDĚNÍ APOŠTOLŮ POSLEDNÍCH DOB

napřed ducha Řádu, přijaly roucho Řádu 
Matky Boží na slavnost Vtělení božského 
Vykupitele. Viděla jsem, že měly šaty černé 
a hrubé skoro jako z pytloviny, rukávce ši-*  
roké; střevíce měly bílé s přezkami nahoře; 
pásy,růžence a kříže byly jako u Otců. Čepců 
neměly, nýbrž cosi bílého, co vroubilo obli-*  
čej; přes to měly černý závoj, který splýval 
dosti hluboko po zadu; měly jakousi bílou 
halenu.

Viděla jsem, že Missionáři kázali, zpo-» 
vídali, byli při umírajících, konali duchovní 
cvičení s kněžími, králi i těmi, z nichž se*-  
stával jejich dvůr, velmoži, vojíny, úředníky, 
chudými, dětmi, řeholníky, řeholnicemi, že-*  
nami a pannami.

Viděla jsem na jistých místech Missio-*  
náře, u nemocných, u chudých, u vězněných 
a jak křtili děti i dospělé. Jinde viděla jsem 
učedníky Apoštolů posledních dob; pocho< 
pila jsem velice jasně, že tito pánové, jež 
nazývám učedníky, byli připojeni k Řádu; 
byli to muži svobodní, mladí lidé, kteří ne-*  
cítíce se povoláni ke kněžství, chtějíce se 
však věnovati životu řeholnímu, provázeli 
Otce na některých missiích a pracovali ze 
všech sil na vlastním posvěcení a na spáse 
duší; byli velice svati a horliví pro slávu Boží.



------------MELANIE, PASAČKY LA SALETTSKÉ-----------

Tito učedníci byli u nemocných, kteří se 
nechtěli zpovídati, u chudých, raněných, ža/ 
lářovaných, ve veřejných shromážděních, 
v sektářských schůzkách atd. atd.

Viděla jsem dokonce, že jedli a pili 
s bezbožnými a s těmi, kteří nechtěli sly< 
šeti o Bohu ani o kněžích, a hle, kterak 
tito andělé pozemští usilovali vším, co si 
jenom lze pomysliti, by k nim mluvili 
o Bohu a přivedli je k Němu a by zachránili 
tyto ubohé duše, z nichž každá má cenu 
Krve Ježíše Krista, šílícího láskou pro nás. 
Toto vidění bylo velmi jasné, velmi přesné 
a nezanechalo ve mně žádné pochybnosti 
o tom, co jsem viděla; i divila jsem se ve«*  
likosti Boží, jeho lásce k lidem a svátému 
důmyslu, jichž užíval, by všechny spasil, 
i viděla jsem, že jeho lásky nemožno po«*  
chopiti na zemi, protože překonává vše, co 
pojmou lidé nej světě jší. Viděla jsem tedy, 
že Evangelium Ježíše Krista v celé své či-*  
stotě bylo kázáno po veškeré zemi, všem 
národům.

Viděla jsem, že Řeholnice se zaměstná/ 
valy všemi pracemi duchovními i tělesnými 
a byly jako Missionáři po celé zemi. S nimi 
byly také ženy a dívky, plné horlivosti, jež 
pomáhaly řeholnicím v jejich pracech.Tyto
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vdovy nebo tyto dívky byly osobnosti, které 
neodvažujíce se zavázati sliby řeholními, 
žádaly si sloužiti Pánu Bohu, zabývati se 
svou spásou a vésti život odloučený od 
světa. Byly oděny černě a velmi prostě. No' 
sily také kříž na prsou jako učedníci, ale 
něco menší než kříž Missionářův, a nebyl 
zevnější. Viděla jsem a pochopila, že ApO' 
štolé posledních dob a Řeholnice se zavazo' 
váli třemi sliby řeholními a nad to zava<*  
zovali se také, že se budou cele vzdávati 
přesvaté Panně a že jí budou dávati pro duše 
očistcové a na obrácení hříšníků všechny 
svoje modlitby, všechna svoje pokání, slo' 
vem všechny svoje záslužné skutky. Učed' 
níci a ženy také se zavazovali tímto slibem 
nebo obětováním se Přesvaté Panně.

Viděla jsem, že Missionáři žili sdružené 
a že se modlili božské Officium společně 
v chóru; v některých domech nebylo jich 
mnoho; viděla jsem, že učedníci, kteří uměli 
čisti, modlili se Hodinky Svaté Panny ve 
své kapli; viděla jsem také, že Řeholnice 
modlily se Hodinky Svaté Panny, taktéž 
i ženy.

Pochopila jsem v Bohu, že Apoštolům po' 
sledních dob bylo kráčeti ve stopách prvotní 
Církve Ježíše Krista, s tím rozdílem, že nej'
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vyšší představený měl na péči svolávati (když 
bylo možno) každého roku údy Řádu do 
domu ústředního, by konali desetidenní du^ 
chovnívcvičení v samotě, a viděla jsem, když 
údové Řádu byli velice vzdáleni, že tato cvi" 
čení v samotě konala se v každém domě 
nebo ovšem chodili do některého z ústředí 
nich domů provincie; tato cvičení v samotě 
se konala za tím účelem, by se zase vzpru" 
žili v horlivosti a poslušnosti řádové.

Viděla jsem, že tito představení vyměňo' 
váli a posílali do řádového domu schválně 
na to zřízeného neduživce a údy, kteří ztratili 
svůj první zápal, vlivem a nákazou mocných 
země změkčili, ztratili lásku a horlivost. Ne, 
mocní byli dobře ošetřováni v tomto domě.

Viděla jsem, že nášvsladký Spasitel hle, 
děl na dělníky tohoto Řádu s velikým zalp 
bením, poněvadž sloužili Pánu Bohu s celou 
a úplnou odevzdaností, nevyhledávajíce sami 
sebe, jsouce úplně odpoutáni od všeho po' 
zemského; byli zcela v rukou Prozřetelnosti 
Boží, majíce velikou víru a důvěru v Boha. 
Viděla jsem duše očistcové jako o slavnosti 
pro dobrodiní, kterých se jim dostávalo od 
Apoštolů posledních dob a od Řeholnic; 
a viděla jsem, že duše trpící očistcem, jež 
byly osvobozeny nebo jimž bylo ještě něco
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málo odpykávat! a jež k tomu měly moc, 
modlily se velíce, a mnoho obrácení se dálo 
na jejich modlitby, neboť jsem viděla, že 
Bůh chtěl, aby jak Missionáři tak Řehol*  
nice tohoto Řádu spojovali všechny svoje 
modlitby a všechny svoje dobré skutky v ru*  
kou Mariiných, své první Představené a své 
Velitelky, pro duše očistcové, na obrácení 
hříšníků celého světa.

Viděla jsemv a pochopila, že Pán Bůh 
chtěl, aby tento Řád bojoval proti zlořádům, 
které přivodily úpadek kněžstva a stavu ře*  
holního a rozvrat křesťanské společnosti.

Mnoho řádů a řeholních kongregací vra«*  
celo se k prvnímu zápalu péčí a vzorem 
Otců nebo ovšem splývaly v jedno s Řádem 
Matky Boží.

Viděla jsem v tomto Řádě, že se nepři«*  
jímaly nikdy, nikdy za Missionáře ani za 
Řeholnice osoby, jichž rodiče potřebovali 
lásky blíženské nebo potřebovali tohoto 
syna nebo této dcery k své obsluze, a že 
když rodiče některého úda upadli do bídy, 
obec z lásky k čtvrtému přikázání, z opa*  
trnosti, z milosrdenství a pro klid zarmou*  
cených údů dávala štědrou rukou dle potřeb 
této rodině, a to se dálo s velikou láskou 
a s velikou radostí a vděčností Bohu, že
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dal obci možnost uleviti údům Ježíšovým, 
kterýž se nám dal úplně celý.

Viděla jsem, že údové Řádu Matky Boží 
přinášeli všechno svoje úsilí, by se úplně 
zhostili ducha zkaženého věku a by prospí' 
váli v lásce Boží a nabyli ctností Pána Na, 
šeho Ježíše Krista. Měli velice nízké smý' 
šlení o sobě, byli velice sjednoceni mezi 
sebou, nemajíce ani ctižádosti, ani závisti, 
ani žárlivosti, žádaj íce si ve všem toliko líbiti 
se svému božskému Mistru, nežádajíce si nic 
vně srdce Ježíšova, v němž přebývali více 
nebo méně vnitřněji dle toho, byía<4i jejich 
láska čistší a ušlechtilejší; tato láska kJežíši 
Kristu plodila v nich ovoce veliké posluš' 
nosti, hluboké pokory a prostoty, tuhého 
umrtvování, přeohnivé horlivosti a dokonalé 
odevzdanosti do rukou božského Mistra.

Viděla jsem, že tento Řád byl jakoby 
ohniskem všech srdcí a jako věčným oltá' 
řem, na němž neustávala modlitba za roz' 
ličné potřeby svaté Církve a za duše vlažné 
a za obrácení hříšníků celého stěta.



O PROROCTVÍCH
LIST EUGENA BAR ESTA 

J.COLLINOVI DE PLANCY'MU

Žádáte mě, milý pane, bych vám napsal 
svoje mínění o proroctvích, mě, jenž 

jsem se odvážil postaviti předsudkům naší 
doby rehabilituje „šarlatána" Nostradama, 
jednoho z největších učenců šestnáctého sto<*  
letí; mě, jenž první jsem vypravoval onu 
zázračnou historii proroctví Noela Olivaria, 
vztahující se na Napoleona, kteréžto pro**  
roctví jest tak hodno věr no, kdyžtě nedávno 
redaktor Memoriálu de Rouen, p. R........ .
pravil mi, že viděl v rukou jisté osoby toho 
města opis proroctví Olivariova, psaný na 
počátku francouzské revoluce, to jest něko**  
lik let před nastoupením Bonaparta na trůn 
císařský.
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Zadáte mě o něco nového o této látce tak 
málo známé a tudíž tak málo studované za 
našich dnů; ale opravdu, pane, vše, co mi vám 
bude možno říci v rozsahu, který mi výhra*-  
zen, bude asi považováno vašimi čtenáři za 
novinku, neboť osvícení duchové posledního 
století tolik popřeli vše, co jim nebylo lze 
chápati, zkoumati, rozbírati, vážiti a hrna" 
tati, že osvícenci dob těchto došli ke skep' 
ticismu nej směšnějšímu, k atheismu nej<*  
úplnějšímu a až tam, že nevidí v duchovních 
projevech lidské bytosti, v tajemstvích duše 
než pouhé podvody a hloupoty.

Kdo pak od reformy tak horoucně ká<*  
zané Lutherem, Zwinglim a Calvinem býval 
by se snažil svědomitě studovati v člověku 
a v lidstvu Boží zjevení, náboženské vy*  
tržení, dar prorokování? Kdo pak od násil*-  
nických a revolucionářských filosofických 
spisů osmnáctého století býval by se odvážil 
věřiti proroctvím Bible a vysvětlovati mi*-  
nulé i nové předpovědi?

Ve světě mají se věci takto: svět jde, aniž 
ví příliš jak; myslí, jak se mu říká, by my, 
slil, a činí podle svých starých zásad šablony 
a zvyku. Ach! můj Bože! jest tomu sotva 
osmnáct set let, co lidé nadchnuti novou 
vírou umírali, poněvadž chtěli vyvěsti lid 
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ze šablony a zvyku, mluvíce poprvé o svo' 
bodě, bratrství, štěstí!

Dnes žijeme v materialismu, který možno 
dokonale srovnávat! s materialismem Ŕí' 
manů před kázáním Evangelia. Víry, od' 
danosti, náklonnosti už není, ale v odvetu 
sobectví, rozkoše smyslné a láska k zlatu 
nahradily v našem srdci všechny ušlechtilé 
city, které je druhdy oživovaly. Jsme pO' 
božni po způsobu pohanů, kteří obětovali 
Sokrata a první mučedníky spíše proto, by 
učinili zadost požadavkům starých zákoníků 
než z lásky k božstvům olympským.

Vědy, jež právě tak jako umění a lite' 
ratura obrážejí politické a náboženské my/ 
šlenky některé doby, národa, lidu, jsou v tuto 
hodinu úplně neznabožské. Člověk se hýbe 
pomocí hmotných orgánů, země se točí ko' 
lem slunce a měsíc kol země dle zákona pří' 
tažlivosti, kterýž jest čistě fysický; slovem 
vše jest učenci mechanické, fysické a ma' 
teriální; nic není Bůh. A tito učenci, kteří 
si myslí, že něco vědí, a kteří s hůry své 
výsosti pojednávají o tajemstvích zjevení 
a daru pr or oko váti, nevědí, co jest podstatou 
dýchání, krevního oběhu, plození; co působí 
magnetism, somnambulism, mor, krupobití, 
povětroně; co jest to duše, vidění, vytržení, 
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vegetace rostlin, hvězda, jež se svítí na nebi, 
prostor, čas, víra a Bůh!

Za takových okolností látka vaší knihy 
najde asi málo přívrženců. A přece proro' 
ctví jsou tak stará jako svět; předcházela 
u Řeků zřízení institucí politických; zvěstO' 
vala Hebreům zkázu jejich měst a příchod 
a utrpení Kristovo, božského osvoboditele 
otroků; prohlásila ústy svátého Jana veli' 
kost a moc křesťanství na Západě, a což 
ještě zvláštnější, vznik bludů, protestací, re' 
form; vrhla potom ve středověku a v re«*  
naissanci hrůzu do lidu,hlásajíce konec světa 
na devatenácté století, století naše, a příchod 
Antikrista, ohlašujíce biče, jež přikvačí na 
nás, zkázu našich měst, povraždění jejich oby
vatel ... — A až po chvíli přítomnou všechna 
minulá proroctví se vyplnila.

Lid vždycky věřil v proroctví a bude 
v ně věřiti patrně vždycky, přes skepticism 
mus házený do davů neznabožskými fílo' 
sofy. Machiavel nám toho podal příklad: 
„Nedovedl bych, praví, odůvodniti toho, ale 
jest faktem zaručeným celou starou i novou 
historií, že se nikdy nepřihodilo veliké ne
štěstí v některém městě, jež by bývalo nebylo 
předpověděno některým věštcem nebo ozná
meno zjevením, divy nebo jinými nebeskými 
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znameními. Bylo by velice žádoucno, by pří
čina toho stala se látkou rozprav lidem vy-*  
učeným v přiroženu i nadpřirozenu, kteréžto 
přednosti nikterak nemám. Jest možno, že 
naše ovzduší, jak tomu věřili jistí filoso" 
fové, jest obýváno zástupem duchů, kteří 
vědí napřed věci budoucí samými zákony 
své přirozenosti, a že tito duchové, majíce 
útrpnost s lidmi, dávají jim výstrahu ta**  
kovýmito znameními, by se měli na po
zoru. Nechť tomu jakkoliv, fakt jest JISTÝ, 
a vždycky po těchto ohlášeních přicházívají 
věci nové a mimořádné.“ Machiavel, znáte 
ho každý, nebyl fanatik ani pověrčivý ani 
illuminát.

Ale otevřeme4i díla historiků, naleze 
neme věci ještě úžasnější. Pan Robertson, 
uváděje řeč Montezumy k pohlavárům jeho 
říše, připomíná tradice a proroctví, jež ohla- 
šovala už dávno příchod národa téhož ple^ 
mene jako oni a jenž dostane do rukou moc 
svrchovanou.

Číňané také věřili v proroctví. Čteme 
v Šu-kingu: „Když některá rodina blíží se 
trůnu svými ctnostmi a jiná jest blízko se-*  
stoupení trestem za své zločiny, dokonalý 
Člověk (čili prorok) bývá o tom uvědomen 
předchozími znameními “ Evropští missio^ 
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náři dali pod tekst, který právě cituji, tuto 
poznámku: „Mínění, že divy a neobyčejné 
úkazy oznamují veliké pohromy, změnu dy- 
nastie, revoluce ve vládě, jest všeobecné u na' 
šich učenců.“

Nyní se vrátím k filosofickým dobám 
Římanů (dobře si všimněte, k dobám filoso
fickým), nalézámťu Cicer ona pře jasné místo, 
jež odsuzuje zbožňovatele skeptické filosofie. 
„Jest mínění prastaré, zděděné z dob hrdin' 
ských až na naše, praví, a potvrzené sou- 
hlasem lidu římského a všech národů, že jest 
u lidí jistá divinace, kterou Řekové nazývají 
slovem, jež znamená tušení a známost věcí 
budoucích. Věc velikolepá a spasitelná, sku' 
tečné'li jest, jež více než co jiného přibližuje 
naši přirozenost k přirozenosti božské!... 
Nuže, nevidím žádného národa, nechť jest 
sebe zjemnělejší a vzdělanější a sebe hrubší 
a barbarštější, aby nevěřil, že budoucnost jest 
oznámena, že někteří lidé ji znají a mohou 
ji předpověděti.“

Nebyl bych nikdy u konce, pane, kdy-*  
bych tu uváděl svědectví všech spisovatelů 
starověku, kteří se vyslovili ve prospěch 
proroctví. Čtěme několik řádků z rozváž' 
něho Plutarcha, jež protivníci látky, o níž 
právě mluvím, vždycky pomíjeli mlčením: 
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„Ačkoliv proroctví se dosti podobají baj^ 
kám, praví tento autor, přece zkáza mnoha 
zničených nebo vyhubených měst řeckých, 
náhlé vpády barbarů, pád mnohých říší do**  
kazují pravdivost věšteb. Nejsou snad ne^ 
štěstí, jež právě zkrušují Kumy a Dicearchii, 
dluhem, který čas zaplatil Sibyllám, jež je 
před dávnými časy předpověděly? Míním 
ony výbuchy sopek, vzkypění moře, rozžhav 
vené kameny, jež vítr metal s takovou prud*-  
kostí, zkázu tak velikých měst, která tak 
byla zničena, že ani pozítří nebylo lze nalézti 
místa, kde stála. Nesnadno4i jest uvěřiti, že 
Božství vůbec nemělo podílu na těchto udá' 
lostech, tím spíše nebylo jich možno před**  
pověděti bez inspirace... Když věštba nespO' 
kojujíc se ohlášením události, určuje způsob, 
čas, okolnosti a osobnosti, tehdy není to již 
neurčitý dohad, jest to skutečná předpověď 
toho, co se stane ... Ve věštbách nebývá nic 
neurčitého, nic temného. Přisuzovati vyplnění 
náhodě, toíztratiti se v nekoneěnu. Zkušenost 
jest tu zárukou předpovědi a ukazuje takřka 
cestu, kterou se bral osud. Nepředstavím si, 
aby bylo možno říci, že jedině náhoda způ' 
sobila shodu události s předpovědí: neboť 
potom kdo by zabránil také, by se netvrdilo, 
že Epikur vůbec nenapsal svého spisu Roz- 
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prava o jistých Zásadách, ale že náhodou se 
spojila písmena a slova, z nichž se skládá, 
a tak vznikla tato kniha?" —Jistěže není 
žádné odpovědi na tak rozumnou a tak lo' 
gickou hypothésu.

Všichni lidé poctiví a soudní připustili 
zjevení a uznali jsoucnost ducha prorockého.

„Jsou to zajisté, praví duchovní a učený 
Charles Nodier, převeliké slabiny ducha lid' 
ského, ale nesnadno ubrániti se zájmu zvě' 
davosti, kterou vzbuzují, když náhoda dává 
šarlatánově předpovědi závoditi s historií, 
a což ještě lepší, s pravdou."

Poslyšte při této látce, co praví jeden 
z nejhlubších a nejzbožnějších myslitelů dob 
moderních, p. hrabě Josef de Maistre: „Duch 
prorocký jest přirozený člověku a neustane 
prouditi ve světě. Tisíc výroků vám dokáže, 
že se zlíbilo Bohu hned nechati člověka, by 
mluvil, jak by chtěl, dle panujících myšie' 
nek té neb oné doby, a hned zase, by skrýval 
v podobách zdánlivě prostých a někdy hru' 
bých vznešená taj emství, j ež nej sou pro každé 
oči. Nuže v obou možnostech co pak zlého 
hloubati v těchto propastech Boží milosti 
a dobroty, jako se hloubá v zemi, aby se vy' 
těžilo zlato a diamanty? Více než kdy dlužno 
nám zabývati se tímto vysokým badáním, neboť 
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nám třeba býti připravenu na UDÁLOST 
NESMÍRNOU v řádu Božím, k níž se blí
žíme stále zvyšovanou rychlostí, která překvapí 
kdysi všechny pozorovatele. Není už nábožen< 
ství na zemi; pokolení lidskému nemožno 
zůstati v tomto stavu. Hrozné věštby oznamují 
ostatně, že ČASY SE DOSTAVILY... Ves, 
mír jest v očekávání. Jak pohrdneme tímto 
velikým přesvědčením a jakým právem od" 
soudíme lidi, kteří zpraveni Božími zna" 
meními oddávají se svátým zkoumáním ?“

Po tomto citátu nelze mi už říci nic; 
neboť bych se bál, že odvrátím pozornost va" 
šich čtenářů od této stránky, jež si zasluhuje, 
by byla hluboce rozjímána, zvláště v přitom" 
nosti, kdy evropská společnost tolik potře" 
buje obrození.
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PROROCTVÍ CAZOTTOVO
DLE VYPRAVOVÁNÍ LA HARPEOVA.

(Z knihy J. Collina de Plancy^ho „Konec časů“, I.)

eazotte, původem z Dijonu, jest z ma/ 
lého počtu literátů osmnáctého století, 
který uprostřed zátopy anarchistických a bez' 

božných nauk této doby zůstal věren svému 
Bohu a svému králi» Jeho smrt byla smrtí 
křesťanského hrdiny. Když ho uvěznili do 
Abbaye, byl zachráněn v jatečném zabíjení 
2. a 3. září hrdinstvím své dcery, jež se na 
něho vrhla a zakryla svým tělem pravíc ka" 
tanům: „Nedostanete se k tělu mého otce, leč 
až probodnete moje." Ocel vypadla z rukou 
vrahův, a Cazotte byl v triumfu zaveden až 
do svého domu. Zatčen znova byl odsouzen 
na smrt soudci, kteří byli dohnáni prohlá< 
šiti jeho ctnosti: „Proč dlužno, pravil ve-*  
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tejný žalobce Cazottovi, bych vás shledal 
vinným po dvaasedmdesáti letech ctnosti! 
Nestačí býti dobrým synem, dobrým man' 
želem, dobrým otcem, dlužno ještě býti do' 
brým občanem/4 Stráviv hodinu s duchova 
ním, Cazotte napsal své rodině: „Moje ženo, 
moje děti, neplačte nade mnou, nezapomí
nejte mne, ale všichni si připomínejte,abyste 
nikdy neurazili Boha.44 Vystoupil napopra^ 
viště s podivuhodným klidem a srdnatostí 
a řekl silným hlasem davu: „Umírám, jak 
jsem žil, věren Bohu a králi/4

Každý, kdo zná dějiny naší první révo«*  
luce, přisvědčí, že se proroctví Cazottovo 
vyplnilo do písmenky na všech členech pO' 
věstné hostiny akademické a filosofické.

Cazotte byl Danielem nové hostiny Bab 
thazarovy.

Tu jest doslovně pověstná předpověď 
Cazottova:

Zdá se mi, praví La Harpe, že to bylo 
včera, a přece to bylo na začátku r. 1788. Byli 
jsme na hostině u jednoho z našich spolu-*  
bratří z Akademie, velmože a člověka ducha' 
plného; společnost byla četná a ze všech stavů, 
dvořané, právníci, literáti, akademikové atd. 
Hodovalo se znamenitě, jak obyčejně. Mal' 
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vazské a kostnické víno při zákusku dodalo 
k veselosti povedené společnosti oné svo' 
body, jež neudržovala vždycky tónu: zašlo 
se tehdy do světa tak daleko, kde všecko 
dovoleno, jen když to rozesměje. Champfort 
nám četl svoje bezbožné a bezuzdné povídky, 
a vznešené dámy naslouchaly aniž braly úto<*  
čište za svými vějíři. Po té zátopa vtipů na 
náboženství: ten citoval tirádu z Panny, jiný 
připomněl ony filosofické verše Diderotovy:

A střevy posledního kněze 
zatáhněte krk poslednímu králi.

A potlesk. Třetí se zdvihne a s plnou sklep
nicí v ruce zvolá: „Ano, pánové, jsem si tak 
jist, že není Boha, jako si jsem jist, že Homér 
jest hlupák"; a opravdu byl si jist tím i oním; 
a mluvilo se o Homérovi a o Bohu; a vy*-  
skytli se hodovníci, kteří pěkně mluvili 
o tom i o onom.

Řeč zvážněla; veliké obdivování revoluce, 
jakou způsobil Voltaire, a shodují se, že to 
jest prvním důvodem jeho slávy. „Dal tón 
svému století a stal se četbou jak v předsíni 
tak v saloně." Jeden z hodovníků vypravoval 
nám chechtaje se, že jeho holič mu pravil, 
když ho pudroval: „Podívejte se, pane, tře^ 
bas jsem jenom ubohý ťulpas, nemám přece 
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více náboženství než jiný/4 Uzavíralo se, že 
revoluce co nevidět se stane skutkem, že na-*  
prosto nezbytno, by pověra a fanatism ustou' 
pily filosofii, a že lze z toho vypočísti možnost 
té doby a kdo ze společnosti spatří vládu, 
rozumu. Nejstarší litovali, že jim nemožno 
si tím lichotiti; mladí se radovali, že mají 
naději velice odůvodněnou; a blahopřálo se 
zvláště Akademii, že připravila veliké dílo 
a byla hlavním sídlem, střediskem, hybnou 
silou svobody myšlení.

Jeden jediný z hodovníků nebral vůbec 
podílu na vší veselosti tohoto hovoru, ba 
prohodil zcela něžně i několik vtipů o našem 
krásném enthusiasmu; byl to Cazotte, muž 
milý a originální, ale na neštěstí popletený 
blouzněními illuminátů. Jeho hrdinství ho 
později proslavilo navždy.

Ujímá se slova a tónem nej vážnějším 
praví: „Pánové,buďte spokojeni; všichni uvi*  
dítě tuto velikou a vznešenou revoluci, které 
si tolik žádáte. Víte, že jsem trochu proro' 
kem, opakuji vám to, vy ji uvidíte.44 Od-*  
povědělo se mu známým refrénem: Na to 
netřeba být velkým kouzelníkem. „Budiž, ale 
snad jím třeba býti trochu více na to, co mi 
vám zbývá říci. Víte, co vzejde z této révo-*  
luce, co vzejde pro vás všechny, kteří tu jste, 
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a co bude následkem bezprostředním, účin' 
kem řádně zakoušeným, důsledkem řádně 
poznávaným?" — „Ach! podívejme se,praví 
Concordet se svou potměšilou a strojeně při' 
hlouplou tváří; filosofa nemrzí, že se po' 
tkávásprorokem." — „Vy, pane de Con/ 
cordete, vydechnete roztažen na 
dlažbě žaláře, zemřete jedem, který po' 
žijete, byste unikl katovi; jedem, který vás 
dožene štěstí této doby nositi stále u sebe."

Veliký úžas nejprve, ale rozpomenou se, 
že dobrák Cazotte má náklonnost k třešti' 
vosti, i smějí se nejkrásněji: „Pane Cazotte, 
povídka, kterou nám ted skládáte, není tak 
zábavná, jako váš Zamilovaný Ďábel; ale jaký 
dábel vám vložil do hlavy ten žalář, ten jed 
a ty katy? Co vše to má jenom společného 
s filosofií a vládou rozumu?" — „Zrovna jak 
vám pravím: ve jménu filosofie lidskosti, 
svobody, pod vládou rozumu vás potká tento 
konec, a bude to zajisté vláda rozumu,neboť 
tehdy rozum bude míti chrámy, ba 
dokonce nebudou už po celé Francii v těch 
dobách než chrámy Rozumu." — „Na mou 
věru, praví Champfort se sarkastickým smí' 
chem, vy byste nebyl knězem těch chrámů." 
— „V to doufám, ale vy, pane de Champ' 
forte, jenž budete jedním z nich a to velmi
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hodným, byste jím byl, vy si přeřežete žíly 
dvaadvaceti řezy břitvou, a přece od toho ne' 
zemřete, až za několik měsíců." Společníci 
se rozhlížejí a smějí se zase. „Vy, pane Vicq 
ďAzyre, vy si neotevřete žil sám, ale dáte si 
je otevřití po záchvatu dny šestkráte v jecP 
nom dni, byste si byl jistější svým činem, 
a zemřete v noci. Vy, pane de Nicolai, ze-*  
mřete na popravišti, vy, pane Bailly, na po' 
pravišti; vy, pane de Malesherbes, na po' 
pravišti........." — „Ach! Zaplať Pán Bůh!
praví Roucher, zdá se, že má spadeno jenom 
na Akademii; chce na ní vykonati strašnou 
eksekuci; a já, díky nebi..." — „Vy, vy ze' 
mřete také napopravišti." — „Och! toť sázka, 
křičí se se všech stran, zapřísáhl se všecko 
vyhubiti." — „Nikoliv já jsem se k tomu 
zapřísáhl." — „Ale budeme tedy podrobeni 
Turky a Tatary? Ještě jednou!..." — „Na' 
prosto ne; jak jsem pravil,budete v té době 
spravováni jedině filosofií, jedině rozumem. 
Ti, kdož takto budou s vámi činiti, budou 
filosofové, budou míti každé chvíle v ústech 
úplně tytéž fráze, jež už hodinu zde dekla' 
mu jete, budou opakovati všechny vaše zá' 
sady, citovati docela jako vy verše z Dide, 
rota a z Panny..." Společníci šuškali si do 
uší: Že ten člověk blázní (neboť se díval co
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nej vážne ji)! Což nevidíte, že si tropí smíchy: 
a víte, že bývá vždycky něco zázračného v jeho 
vtipech." — „Ano, prohodil Champfort, ale
jeho zázračné není zrovna veselé; jest příliš 
šibeniční. A kdy se to všechno stane?" — 
„Šest let neuplyne, než se naplní vše, co 
vám pravím ..."

„— Hle, mnoho zázraků (a tentokráte 
byl jsem já mluvčím)! a mne tam neuděláte 
ničím?" — „Vy tam budete alespoň zázrač 
kem, tak mimořádným: vy budete tehdy 
křesťanem." Hrozné výkřiky. „Ach, ujal se 
slova Champfort, jsem uspokojen; není4i 
nám zhynouti, leč až La Harpe bude kře-*  
stanem, jsme nesmrtelní." — „Pro tohle, 
řekla tu paní vévodkyně z Grammontu,jsme 
my ženy velice šťastny, že nebýváme ničím 
v revolucích. Říkám4i ničím, nemíním, že 
bychom se do toho vždycky trošku neza^ 
míchaly, ale jest jisto, že se to na nás ne-*  
svaluje, a že naše pohlaví ..." — „V aše 
pohlaví, moje dámy, vás neobrání 
tentokráte; a marně se nebudete do nix 
čeho míchati; budou s vámi činiti jako s muži, 
bez jakéhokoliv rozdílu." — „Ale o čem pak 
nám to povídáte, pane Cazotte? to nám ká<*  
žete o konci světa." — „Nevím o něm nic, ale 
to vím, že vy, paní vévodkyně, budete 
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vezena na popraviště, vy i mnoho 
jiných dam s vámi, v káře katově, s rukama 
svázanýma na záda." — „Ach! pak doufám, 
že budu míti alespoň kočár černě vyčalou' 
novaný." — „Nikoliv, paní, větší dámy než 
vy pojedou jako vy v káře a s rukama svá' 
zanýma, jako vy."— „Větší dámy! Cože! 
Kněžny rodové?" — „Ještě větší 
d á my .....", tu vzniká velmi citelné vzru' 
šení v celé společnosti a tvář pána domu 
se zasmušuje. Shledávalo se, že vtip jde do 
živého. Paní de Grammont, by rozptýlila 
mrak, nenaléhala na tuto poslední odpověď 
a přestala na tom, že řekla tónem co nej' 
ležérnějším: „Uv i d í te, že mi nenechá 
ani zpovědníka." — „Nikoliv,paní, 
nebudete ho míti, aniž kdo jiný. 
Poslední odsouzenec, který ho z mi' 
losti bude míti, bude....."

Zastavil se na chvíli. — „Nuže, kdo jest 
tedy šťastným smrtelníkem, jemuž se do' 
stane této výsady? — Toť jediná, která mu 
zůstane: a bude to král Francie."

Pán domu se prudce zdvihl a všecko 
s ním. Šel k p. Cazottovi a řekl mu hlasem 
plným pohnutí: „Můj milý pane Cazotte, 
už dosti dlouho trvala tato smuteční kratO' 
chvíle; ženete ji příliš daleko, až zadáváte 
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společností, v níž jste, i sobě samému.“ Ca**  
zotte neodpověděl nic a chystal se odejiti, 
když tu paní de Grammont, jež chtěla stále 
uniknouti vážnému a obnoviti veselost, při' 
blížila se k němu: „Pane proroku, jenž jste 
nám všem pověděl naše pěkná dobrodruž' 
ství, neříkáte nám ničeho o svém/4 Chvíli 
setrval v mlčení a s očima sklopenýma: 
„Paní, četla jste obléhání Jerusaléma u Jo, 
sefa?“ — „Och! zajisté, kdopak toho ne' 
četl? ale mluvte, jako bych toho byla ne' 
četla." — „Nuže, paní, při obléhání jakýsi 
člověk sedm dní za sebou obcházel náspy, 
před očima obléhajících i obležených, křiče 
bez ustání hlasem zlověstným a hřímají' 
cím: Běda Jerusalému! Běda mně samému ! 
a v tom ho zasáhl ohromný kámen, vy' 
mrštěný nepřátelskými stroji a roztříštil na 
kusy."

A po této odpovědi p. Cazotte se uklonil 
a odešel.



AVILA

AKROPOLE dojímá jako opuštěný oltář, 
ĺ napsal p. M. Barrěs; právě tak lze říci 
o Avile. Tak mocná jest síla jména svaté 

Teresie, že vévodí starobylému sídlu de los 
Caballeros,že panuje stále nad jejími oprcha-*  
lými a třesoucími se zdmi. Co na tom, že 
převeliké město rozptyluje po svých pustých 
ulicích ubohých deset tisíc duší, podobných 
přízrakům, které nedovedou mu dáti pře^ 
ludu života? Co na tom, že jeho chmurné 
paláce neobývány, jeho kostely pusty, jeho
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kláštery prázdny. Při západu slunce, když 
poslední paprsky mizí za sněžnými hroty 
Quadarramy, vzpomínka na obnovitelku 
Karmelu skýtá městu bleskotu apotheosy. 
Mrtvé město plane jako pochodeň; zajisté 
v jejím domově a nikoliv jinde bylo se na' 
roditi vášnivé panně, u níž sen se mísí se 
skutkem a u níž tyto dva akty, tak nepO' 
dobné, se harmonisují a doplňují navzájem.

Avila jest jenom hrob, ale hrob ozářený 
světlem toho, co bývalo. Její sříceniny jsou 
opravdu sříceninami, tím lépe; stavitelé ar' 
cheologové jich na štěstí neobnovili. Přijití 
do Avily, tot vykonati pouť. Což neslyšeti 
tam ještě van a dech Světice, z níž vychá' 
zejí vůně květů, vzácných květů poesie, totiž 
lásky? Z kaplí a kostelů, jež zbudovala, dnes 
napolo shroucených, vystupuje vznešená ve' 
likost, jaké snad nebylo, neboť ta jest duší 
Španělska.

Avila jest úplným vyjádřením této špa' 
nělské duše, drsné, energické, soustředěné. 
Jest to hromada kamení v samotě, hrdá sří' 
cenina na vyvýšenině, kterou viděti se všech 
stran.

S výše jejích hradeb málem ještě nepO' 
rušených vévodíme kraji, který jakoby byl 
věčně pustošen, žhavý v létě, ledový v zimě, 
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který ji obaluje a skýtá jí rámce. K tomu 
přimysleme si samotu, tuto samotu, jež volá 
myšlenku na smrt, zničení, dokonalou od' 
loučenost, základ to duše kastílske.

Opravdová tato evokace minulosti, hrdé 
město, vystavěné na návrší za dob hrdin' 
ských, sloužívalo za přední stráž, aby bdělo 
nad nepřítelem a upozorňovalo na jeho blíž' 
kost; Maurovi nebylo možno valně postou' 
piti, by ho nebylo viděti s jejích náspů nebo 
s věží kathedrály, jež jest takřka jedno tělo 
se zdmi hradebního pásu, a aby její rytí' 
řové nenastřažili léčky nevěřícímu. Ale tito 
hrdí šlechticové, kteří bouřlivě sestupují se 
své skály, na níž za každé roční doby duje 
a sténá vítr ve věčné bezútěšnosti, by hájili 
své víry,udržují si s touže neústupností svoje 
přednosti a hodnost královskou. Roku 1465 
prohlašují svrženým zbabělého Jindřicha IV 
kastilského, ale jakožto soudcové neusmíři' 
tělní staví si figuru nehodného mocnáře a té 
rvou korunu a odnímají meč.

Avila nazývaná z prvu Avila de los Cabal
leros od množství rytířů, kteří na ní seděli, 
by potírali Maury, potom Avila de los reges, 
když se stala sídlem králův a knížat ka' 
stilských, změnila ještě svůj přívlastek, do' 
stavši jméno Avila de los santos, za něž dluží 
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řadě velikých biskupů, kteří seděli na jejím 
biskupském stolci, a zvláště svaté Teresii.

Nejsme ani eksegety ani hagiograíy, neu
budeme se nikterak pokoušeti, bychom vyz 
pravovali život mystické rekyně; jen o tom 
bychom rádi promluvili, jak dokonalá shoda 
jest mezi ní a místy, jež viděla její zrození, 
drásající melancholií konventů, kde žila, 
a monastýrů, které navštěvovala.

Jejího domu právě tak jako její zahrady, 
kde se svým bratrem Roderikem dělala si 
poustevny, stavějíc jednu na druhou z kaz 
minků — a není jich málo v Avile — těch 
už není; na jich místě byl zbudován karmě-*  
litánský klášter dnes zabraný — výsměch to 
věcí lidských — knihovnou bez knih a konz 
servatoří hudby a deklamace bez žáků. Kaple, 
jež k němu přiléhala — chabá útěcha — 
uchovává několik trosek z její cely a její poz 
dobiznu. Podobizna jest drahocenná, nemá 
ničeho svévolného ani zženštilého, jest toho 
daleka; tahy a výraz obličeje svědčí o tom, 
co byla Teresa de Cespeda: duše silně zocez 
lená, dobrotivá, ušlechtilá, soustředěná, stále 
hotová k boj i, aniž si ho však žádala, ale jako 
její předkové, jichž byla důsledkem a rozz 
květem, stále připravena konati svou poz' 
vinnost, všecku svoji povinnost. Vně zdí 
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městských, s druhé strany těsného údolí, 
jež odděluje od vroubkovaných hradeb, na 
místě bývalého ghetta, uprostřed sřícenin 
a rozviklaných bídných chatrčí barvy jako 
šafrán nebo prach, dle hodiny denní, vypíná 
se klášter Vtělení, kde svátá Teresie byla 
oblékána. V průčelí kaple monastýru jest 
vytesán štít mateřské rodiny veliké Milov*'  
nice, Alhumedů; toto slovo ve španělštině 
znamená kouř. Na erbu jest věž obklopená 
plameny, připomínající odvážný kousek 
kteréhosi předka Světice, jenž unikl ze zám**  
ku zapáleného Maury chráněn jsa kouřem 
z tohoto požáru. Zdaž tam právě nespatřila 
Teresie, že mimo oheň, lásku vše není leč 
kouř?

Jděme po stopách svaté Teresie; dnešní 
Španělsko není tak daleko, jak bychom se 
domnívali, od Španělska století XVI., by 
nám to nebylo možno. Bytosti, místa a věci 
se valně nezměnily. Jestliže Don Quichotte 
a Sancho Pansa jsou nesmrtelní, ještě takoví, 
jak je popsal Cervantes, jestliže za našich 
dnů rytíř Smutné Tváře se chodí oblékati do 
Paříže, jestliže jeho štolba, mnohem méně 
přetvořený, nosí stále krátký kabátec, kal**  
hoty jenom po kolena a pruhovaný plášť na 
plecích, staří Kastilané avilští jsou jako on.
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Sledujme reformátorku Karmelu na je' 
jích cestách, když opustivši Avilu projížděla 
obnaženými rovinami posetými štěrkem 
quadarramským, aby založila nebo navštiv 
vila některý ze svých monastýrů.V galéře, to 
jest ve čtyřkolce, jejíž dno jest z košinpřivá' 
zaných několika chatrnými provazy, skládá 
si jeden nebo dva chudičké slamníky, pří' 
hrádkové truhlice, kropenku se svěcenou 
vodou, sošku Jezulátka, zvonek na vyzvá' 
nění hodiny k modlitbě, přesýpací hodiny 
na měření času rozličných cvičení, dva neb 
tři kamenné hrnce na uvaření nezbytné po' 
trávy a tot vše. Jakmile zazněl zvonek, vy' 
pravuje jeden z jejích historiků, Otec Ri' 
bera, všichni, kdož byli na cestě, řeholníci, 
kněží,lidé světští, vozkové, sluhové přerušo' 
váli svoje zaměstnání a zachovávali mlčení. 
Noci, když bylo lze, trávívaly se v poho' 
stinkách. Než se sestoupilo s galéry čili se 
čtyřkolky, řeholnice spouštěly svoje veliké 
závoje a zavíraly se do oddělené jizby, a jed' 
na z nich, ustanovená strážkyní, zůstávala 
u dveří, by přijímala příkazy z venku, ne' 
rušíc při tom rozjímání ostatních. Každého 
rána jeden z kněží, kteří je provázeli, sloužil 
mši, potom se zpívaly písně složené svátou 
Teresií.

6



AVILA

Ještě opakuji, tyto věci, jež se zdají tak 
daleko od nás, jeví se zcela blízkými na mí*  
stech, ve vesnicích, kde se dály.

Nelze nám dosti zdůrazniti,že Španělsko 
z dneška jest stále Španělskem z tehdejška.

Svaté Teresie už není, alespoň není jí 
už na tomto světě,ale duše jejího národa pra^ 
nic se nezměnila. Stále prostý, drsný a pod 
vzezřením kontradiktorickým primitivní 
Kastilan XX. století jeví, jako jeho před-*  
kove, nej ryzejší tužby idealistické spojené 
s životem této země. V Avile nenalézáme4i 
Krista v lidské kůži s opravdovskými vousy 
a vlasy z kathedrály burgosské, setkáváme 
se s jeho ekvivalentem v každém z jejích ko<*  
stelů, jejích kaplí; v nej skrovnějších z jejích 
svatyní viděti sochu Panny Marie, obleče< 
nou od paty až k hlavě, oděnou hedvábnými 
šaty přikrytými pláštěm, na hlavě s krajko*-  
vým závojem; v jedné ruce vyšívaný šátek, 
misál a růženec, v druhé otevřený nebo za**  
vřený vějíř. Oratoře, nazývané oratoře Mag-*  
daleniny, honosívají se obrazy slavné kajíc-*  
nice, obličej vroubený bohatými vlasy, tváře 
nalíčeny, na krku náhrdelníky, na rukou 
prsteny, v úboru přepych největší; taktéž jest 
tomu s mučednicemi. Panny,světice jsou zá^ 
sobeny šatnou, které by záviděla i královna, 
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sestávající z šatů a plášťů brokátových a hed' 
vábných všech barev, vyšívaných zlatém, 
protkávaných stříbrem. Vedle tohoto pře' 
pychu — nic není příliš bohaté pro Matku 
Boží a její vyvolené — v domech řádu svaté 
Teresie o jistých výročích, o jistých slavno' 
stech staví se v předu chrámové lodi skrov' 
ný katafalk, na nějž se rozestírá bílé roucho 
karmelitánské se strnulými záhyby, jež pro' 
váží růženec s křížem a měděnými medaile 
kami, překryté černým závojem řeholním, 
pod nímž viděti opravdovskou hlavu mrtvé' 
ho. Španěl nehledá útěchy a posily než v na' 
dějích budoucích, nevidí ukojení svým sou' 
středěným vášním než za hrobem. Tragika 
jest dominantou jeho zájmu. Jest vždycky 
člověkem první pohnutky mysli, ne4i inv 
pulsivním, tož jistě aspoň instinktivním, 
jemuž odstíny a spletitosti jsou cizí. U něho 
jest pružnost přílišná a spoušť náhlá. Také, 
jsa přístupnější citům nežli ideám, sahá k činu 
bez váhání.

Kdo by neslyšel o Pasosech čili o malo' 
váných, pozlacených nebo látkovými oděvy 
vyšňořených skupinách soch, představu' 
jících dohromady výjevy z Pašijí, nošených 
kdysi po ulicíchpři obřadech Svatého Týdne 
— nemluvíme, dobře rozumějte, o maška' 
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radách skoro svatokrádežných v Seville — 
mezi nimiž bylo velice nesnadno uchrániti 
před vztekem lidu ty, jež vypodobňovaly 
katany Kristovy, jako též nešťastníky, kteří 
je nesli.

Jestliže Pasosy nevycházejí už valně 
v Bastillách, Španěl stále žíznivý po oká/1 
zalých obřadech potřebuje — vedle zápasů 
býčích — nádhery náboženských procesí, 
ještě tak častých, s dlouhými chorovody 
mnichův a členů bratrstev skrytých pod há' 
bity z hrubé lněné látky se spuštěnými ka<*  
pucemi nebo s kápěmi prostřiženými ve 
výši očí, za nimiž se ubírají husté řady 
kněží, ohýbajících se pod těžkými dalma' 
tikami z aksamitu a hedvábí, ohvězděnými 
zlatém a drahým kamením, v opožděných 
refleksích Byzantská.

Ale vše to není než vzpomínka. Avila 
spí spánkem hlubokým; její šlechticové, vá' 
lečníci a zápasníci leží pod dlažbou kostelů; 
její světci a světice pod kameny křížových 
chodeb jejích monastýrů; j e j í kathedr ála není 
už hlídána než kamennými sochami vousa' 
tých, statných, zavalitých mužů, kteří stojí 
pod jejím portálem; ale jestliže její před' 
chrámí už nevidí přecházeti po své dlažbě 
hrdých rytířů z dřívějška, přeplňují je dnes 
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— toť ostatně jediné místo v městě, jež není 
opuštěno — žebráci hrdě zahalení svými dě*-  
ravými plášti, s obličeji na polo zakrytými 
roztřepenými pokrývkami, jež jim sahají až 
na oči a uši, odbarvenými to hadry jednak 
od deště, jednak od slunka. Klidni a hrdi, 
bezcitní k nedostatkům a chudobě, bez na' 
děje a skoro také bez žádosti z ní vyjiti, bez 
tužeb po osudu lepším, strozí filosofové, pře' 
svědčení, že práce jest neužitečná a že zne' 
hodnocuje, jakoby si myslili, že bída vysoce 
nošená jest jakési kněžství.

Nevymáhají útrpnosti — jež není ostatně 
citem španělským — žádají jenom nepatrné 
almužny, což není totéž — co vás nevede! — 
a na niž míní, že mají právo.

S výše věže kathedrální oko bloudí v ne' 
dohlednu po hrbolatých pláních Quadarranv 
ských, pahorcích a srážích, kde tu a tam stojí 
vyzáblé kozy u hubených křovin; v tomto 
labyrinthu křečovitých terrainů snažíme se 
uhádnouti, aniž jich kdy nalezneme, stezky, 
kterými se dalo děvčátko Teresie se svým 
bratrem Roderikem — důvěrníkem svých 
nadějí — by se dostali do země maurské 
a dosáhly koruny mučednické.

Ale vše má svůj konec, dlužno nám opu' 
stiti A vilu, nej úplnější vyjádření španělské
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neohebnosti, povýšenosti způsobované jas^ 
ností míst, tragikou prostředí..........a ve

vlaku, který nás odváží, myslíme běžná**  
déjně na to, že tam možná už nepřijdeme.

Paul Lafond.



HENRY ROUSSEAU

Víme, že nebudeme pochopeni než 
malým počtem, ale to nám stačí,

CH. BAUDELAIRE.

Nevím, jsteJi se mnou zajedno — patrně, 
ba zcela jistě, nikoliv — ale já zbožňuju 

tu malbu, již osoby intelligentní nazývají 
stupidní. Nemluvím, dobře si rozumějme, 
ani o malbě Barabinově, ani o Ussiho, ani 
o Favrettově, ba ani o malbě nějakého Lau' 
rentiho, Delleaniho nebo Hektora Tita. Ni<*  
koliv. Pitomost těchto podnikatelů byla nebo 
jest příliš abych tak řekl šroubovaná, příliš 
usazená, příliš jistá sebe: pitomost zkrátka 
obrněná, chápete, co míním — a malba, v niž 
se vtěluje, znechucuje se i mně. Působí na 
mne dojmem sedláka ve fraku, boháče, který 
tě oslňuje chemickým briliantem v prstenu, 
protože nevidíš jeho blbé tváře, dojmem 
hňupa oblečeného za generála, jenž se vy^ 
píná a jenž z pod metálů a řádů projevuje se
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sprosťákem. Fuj! Malba, o níž mluvím jest 
jinačí: ušlechtilejší, čistší, panenštější, abych 
tak řekl. Jest to malba lidí nevzdělaných, 
chudých duchem, těch, kteří nikdy neviděli 
licousů profesorských. Natěračů, zedníků, 
výrostků, polévačů, pasáků polou bláznů, pO' 
budů. Ano! Tak mám v hlavě celou pra, 
podivnou galerii výtvorů, kterých by žádný 
íilistr nechtěl v domě, ale na nichž má fan' 
tasie si odpočívá a zotavuje se a jimiž snad 
více se kochá, než by si kdo pomyslil. Jsou 
to opony komediantů, staré záslony krbů, 
štíty mlékáren, hospod, holičů, kořenářů, 
venkovské svatostánky, kapličky, tanečnice 
a vojáci z jarmarečních bud, zátiší nad vchody, 
fresky ze síní venkovských hospod. VzpO' 
minám si na příklad na plakát prodavače 
vodních melounů, za který bych dal bez roz' 
mýšlení — nehledě na cenu obchodní — Ma' 
donnu mezi harpiemi od Ondřeje del Sarto, 
Nanebevzetí Murillovo a celé, celičké dílo 
Fra Bartollomeovo. Představoval vojáka ka' 
valeristu a služku, prkenně postavené před 
žlutým stolem, na němž rozloženy jsou me*  
louny na půle rozkrájené, svítící jako mě' 
sice v úplňku. Dvě tyto osoby drží se pod 
paždí a sledují s neuvěřitelnou pozorností 
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nůž melounáře strašných černých vousů, jenž 
rozkrajuje melouny jako by někoho zařezo' 
val. Kolem nich náměstí šedivé a ponuré 
se táhne jako poušť. V pozadí, dole v pvozadí 
bílá rovná zed, podél níž běží žlutý pes. Žádné 
proporce, žádné rovnováhy mezi různými 
částmi malby. Kresba i barvy sveřepé. Jest 
to nános olejových barev, mazanice ustraš 
šených tahů, zemětřesení vykloubených údů, 
hrůza tónů a mass odporujících sobě, vřeští' 
cích, viklajících se, skličujících. Ale oh! ta 
intensita výrazu, kterou nemotornost forem 
i koloritu ještě zvýšují! Ten voják tvrdý 
jako dřevo a vyleštěný jako kastrol, ta služka 
naparáděná a vyfintěná krajkami a cetkami 
od své paní, sami na tom nesmírném ná' 
městí; ten melounář, ten pes a ta bílá zed 
v pozadí! Nedělní opuštěnost čtvrtí vystrče-*  
ných z města, okolí kasáren, němé a samo/ 
tářské procházky, při nichž číhá osudné 
setkání se setníkem nebo správcem domu! 
Nezhojitelná tragedie duší zapadlých a podři' 
zených! Všecek život kosmický soustředěn 
kolem melounu, v pozítřku potopy. Nyní, 
co o tom uvažuji, dal bych i — pořád nehle' 
díc na cenu obchodní — Raffaelův Sňatek 
Panny za tento plakát!
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Jiná z těchto maleb, uchovávaných v Trp 
buně mé paměti, jest štít prodavače kaštanů. 
Zobrazuje též vozík prodavačův stojící upro' 
střed náměstí, ale obklopený kupujícími 
a chodci. Dva břichatí knězi s červenými 
nosy a tmavomodrými kapesníky v rukou, 
hovoří na dva kroky od pytlů s marony. 
Zavalitý úředník běží za koketou, prováže-*  
nou psíkem, květinářka kupuje za minci ka' 
štanů, jeden výrostek číhá, jiný znepokojuje 
osla prádelníkova, jedoucího s rudou dvoj' 
kolkou napěchovanou uzly prádla, na nichž 
sedí jeho žena, držící mezi koleny deštník 
z voskovaného plátna.Vůz tramwayový bar' 
vy kanárčí, nacpaný lidmi, přijíždí plíže se 
z ohbí po černých pruzích narýsovaných kru' 
židlem. V pozadí řada domů světle kašta' 
nových zívá stem oken v jedné řadě, ne' 
milosrdně čtverhranných, otevřených nad 
tmavými světnicemi, prázdnými a — cítiti 
to — neobydlenými. Stejná kresba, stejná 
barva. Ale i zde, jako v tisíci jiných maleb ta' 
kových, stejný smysl nenapravitelné, denní, 
trvalé melancholie.

A právě tato mohutnost citová přese 
všecko (vědomá'li či nahodilá, co na tom?) 
u mne váží. Nalézám v dílech takových holé 
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a hrubé vyjádření duše neokrášlené, ale 
upřímné, duše bez harmonie, ale proniknuté 
realitou, a — jak jsem pravil, zbožňuji je.

Nějaký vzdělanec nebo lékař mi podo" 
týká, že jsou to plody ztřeštěnosti? Budiž! 
Ale tedy svátá potřeštěnost! potřeštěnost 
dítek, osvícených a zvířátek, jež se líbila 
i Kristu a Františku z Assisi, pamatujeteJi 
se, v níž jest cosi božského, a přiblížíMi se 
k ní jsa unaven a roztrpčen svou rozumností, 
potěšíš se a občerstvíš, jako bys se nadýchal 
vzduchu staré otčiny, které snad lépe by bylo 
bývalo nikdy neopouštěti.

To předeslavše začněme mluviti o Hen" 
rym Rousseauovi.

Nebo vlastně mluvme o něm dále, neboť 
co jsem dosud činil, nežli že jsem vypisoval 
skrytě a způsobem nepřímým nejvšednější 
pocity, jež v nás může vzbuditi dílo tohoto 
malíře, který s tolika stránek jest spřízněn 
s oněmi nejnižšími, o nichž jsem nahoře 
mluvil. Ne že by byl — řekněme to hned — 
nevzdělaným malířem štítů a plakátů kra" 
mářských. Ale jeho umění i prostotou duše, 
kterou obráží, i dětinností světa, jejž představ 
vuje,má snimi společný původ, cíl a hlediska. 
Jestli vůbec umělec, který neumí kličkami, 
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umělůstkami nebo i zručností technickou vy> 
strojiti nebo vyšperkovati své otřelé a chudé 
vidění skutečnosti, jest/li malíř, který jed/ 
ním slovem neumí malovati, po způsobu, 
jak tomu rozumí škola a s ní největší část 
kritiky a obecenstva, ať vzdělaného či nevě/ 
domého, jest to bez jakékoliv pochyby Rous/ 
seau. Tento neobyčejný malíř započav svou 
dráhu uměleckou ve čtyřiceti dvou letech, 
neměl nikdy možnosti získati si té obratnosti 
ruky, která dovoluje zachytiti rychle na plátno 
prchavý stín krásy; odtud jeho malba prozra/ 
zuje vždy tíseň a lopotu zdlouhavé a trapné 
elaborace a realisace; ale poněvadž obsah jest, 
jak každý ví nebo měl by věděti,neodlučitelný 
od formy, a poněvadž vzněty ducha nalézají 
vždy nejpřiléhavější způsob, by se projevily, 
stává se, že tato nemotornost a nerozčleněnost 
forem jsou právě rysy nejlépe odpovídající 
umění, které nechce než tlumočiti užaslé vzru/ 
šení člověka z lidu. Neboť takový jest Henry 
Rousseau,bývalý berní úředník nebo spíše bý/ 
valý celník — jak ve své dobromyslnosti chce 
vždy býti označován. Ale jestliže i z tohoto dů/ 
vodu náleží k té družině umělců zastrčených, 
kteří se oddávají malbě jako vrabci štěbe/ 
tání, z vlastního přirozeného impulsu, ský/ 
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tajíce tak historiku umění a kritiku nepředa 
pojatému zvláštních a vzácných dokumentů 
toho, co dovede tvůrčí schopnost ponechaná 
sama sobě pouhými způsoby a důmysly vro' 
zenými, odlučuje se od ní a vyvyšuje se nad 
ni intensivnější citlivostí a vroucí láskou 
k životu a pravdě poetické, citlivostí a láskou, 
jež se obrážejí v každé jeho malbě. Takto, 
kdežto člověk naprosto neumělý pracuje 
pouhým instinktem, nedoveda vyjádřiti než 
nečetná a tíhotná hnutí svého ducha, on 
nese ve vyjadřování těch nejživějších a nej' 
složitějších své bytosti vůli koordinace a pro' 
hloubení, jež jeho malbu uvádí rozhodně 
do oblasti umění. A zejména jeho barvy, 
ač bizarně získané (nanáší na plátno své 
tóny najednou: nejprve třebas všecky ze' 
lené, potom všecky červené, pak všecky 
modré atd.), jsou vybrané a velkolepé. Rost' 
liny, nebesa, květy, šaty, těla mají odstíny 
a nádechy slasti a bohatosti neslýchané. Stačí 
popatřiti na jeho podobizny,na jeho skupiny 
rodinné, na jeho výjevy z života lidového, 
venkovského i městského, na jeho svatby, 
jeho zátiší, jeho krajiny, by se poznalo, s jakou 
ostrou, třebas dobráckou a jaksi sympati' 
ckou pronikavostí prohlédl hrůzu prázdných
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duší svých modelů, zaobalenou ubohost mě' 
šťáka sobě podobného a příbuzného, komic' 
kou hrůzu rozjařeného davu, tančícího na 
náměstí bez hudby a zpěvu kolem jakéhosi 
trofeje republikánského nebo proletářského 
pod shovívavým dohledem autorit svátečně 
ustrojených a otcovského „strážce bezpečno' 
sti“. Jak dovedl podati neblahou smutnost 
nehostinného náměstí se sadem, liduprázdné 
uličky, řady pařížských střech zasmušených 
od přecházejícího šedivého mračna; nebo zá' 
dumčivou lahodnost louky, po níž roztrou' 
šeny krávy, vyklizeného pole, zahrady, opu' 
štěné villy, bělající se mezi větvemi
lip a cedrů.

Ale co nade vše odlišuje Henryho Rous' 
seaua od jeho bratří lidových — s nimiž má 
přece společnou ubohost způsobů vyjadřo' 
vacích a nedostatek malířské výmluvnosti — 
tot jeho sklon k fantastickému a zvláště jeho 
záliba, téměř nostalgická, pro pohledy a život 
krajů eksotických, záliba, které dvouletý pO' 
byt v Meksiku — jak říká — dostatečně ne' 
vysvětluje, ale která vyzařuje z četných ne' 
smírných komposicí, v nichž grotteskno se 
snoubí s něžností, absurdno s velkolepostí 
a naprostá zpitvořenost s nespornou krásou 
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a poetičností. Jsou to kruté zápasy černochů 
a dravců mezi masatým rostlinstvem savan, 
války tygrů a antilop v květnaté hloubi ne**  
zbadaných houštin, proplétání hadů, veselé 
idylly laškujících opic, pohazujících si s pal< 
my na palmu kokosový ořech. Bizarní fantas 
sie bez jiné barvy místní než růžová nebo 
ztemnělá barva dětské duše umělcovy. Nová 
směs geniality a strabismu mentálního.

Nejrázovitější, neřku4i nejpěknější z těch" 
to maleb, jichž podáváme zde obraz, jest ta, 
kterou vystavoval umělec roku předchozího 
ve společnosti Indépendants [Neodvislých], 
jejíž členem byl tuším hned od založení.

Má titul: Sen Jadwigy.

Jadwiga v krásný sen 
sladce usnuvši 
zaslechla zvuky dud, 
na něž hrál dobromyslný kouzelník.

Měsíc obrážel svůj svit
o květy a zelenající se stromoví,
a hadi ryzaví naslouchají 
veselým melodiím nástroje.

Tyto verše, napsané autorem na zlatý 
štítek přibitý na rámec, slouží podle něho 
na vysvětlenou. Ale prohlédněme si obraz.
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Jadwiga, ve skutečnosti dívka polská — 
zvěděli jsme to později — z méně věru spa' 
nilých, ale duchovní přítelkyně malířova 
z mládí, leží nahá na aksamitové pohovce 
barvy dračí krve, v středu panenského hvozdu 
tropického. Kouzelník pokojných úmyslů, 
jenž ji probudil z krásného snu, duje dále do 
své fujary, svádě j e šelmy se všech stran. Dívka 
hledí udivena a poněkud i polekána, lev a tygr 
přiběhlí na první veselé zvuky nástroje a opa' 
trně se plížící, diví toliko ve svých kulatých 
vypoulených očích, kolem temné nahoty 
hudce, nového originálního Orfea, oděného 
toliko v plavky barev duhových. Mezi rost' 
linstvem dužnatým a naduřelým eksotické 
bujnosti se vymotává černý a růžový had, 
a ušatý slon natahuj e chobot po pomeranči. N a 
květnatých větvích se houpá opice, a ptáci bílí 
a ohniví tiše sedí poslouchajíce. Obrovské 
květy, jakési lotosy nebo lekníny obludné, 
listy okrouhlé a huňaté, listy rudě žilko' 
váné jako listí turecké révy nebo zašpiča' 
tělé jako bodáky vztyčují se od země kypící 
a žírné k perleťovému nebi v přátelském 
mlčení měsíce. Měsíc bílý a široký jako že' 
lezniční kotouč návěštní visí nepohnutě mezi 
větvemi a vršky houští.
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Nyní jest na mí sté otázka: Co znamená 
toto natlačení věcí různorodých, nehodících 
se k sobě, skupených beze vší pravděpo' 
dobnosti na tomto velikém obraze, před nímž 
vážný kritik krčí rameny, dobré obecenstvo 
vyvaluje oči a smíchem za boky se popadá, 
a ani nejblahovolnější milovník umění ned
utají posuňku úžasu nebo úsměvu. Co zna' 
mená? Nuže: neznamená nic. Tázal'li se ho 
kdo, proč aspoň ta pohovka mezi tím rost' 
linstvem neznámé flory, umělec odpověděl, 
že jest naprosto nezbytná. To proto, že Henry 
Rousseau, jenž nerozumuje, nýbrž pracuje 
z prvního impulsu a podle svého zvláštního 
způsobu koncepce, uznal tu pravdu, že v U' 
mění všecko jest dovoleno a zákonno, při' 
spívá'li každá věc k upřímnému vyjádření 
nějakého stavu ducha. Ta pohovka, to nahé 
tělo, ten měsíc, ti ptáci, ty šelmy, ty květy, 
ať svou barvou, ať svou stavbou představují 
mu tolikéž obrazů, které neodvisle od ně' 
jaké logiky rozsuzovací odpovídaly si v jeho 
duchu v jednotě čistě umělecké, a on si jimi 
posloužil jako prvky nejpřiměřenějšími, by 
vyjádřily jisté jeho osobní vidění. Shoduje 
se takto s tendencemi moderní školy ma' 
lířské, která čím dál více vypuzuje z ma' 
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lířství všeliký element rozumový, aby bylo 
plně ponecháno lyrické eksaltaci vzbuzené 
barvami a liniemi viděnými a pojatýmineod- 
visle od jejich určení praktického a od jejich 
služby omezovati a odlišovati těla a věci. 
Proto nežli se tázati, co znamenají ty věci, 
jež malíři jsou jen obrazy, lépe bude přez 
svědčiti se, vycházízli z jejich forem a barev 
dotyčných ten smysl poetický, který zamýšlel 
jimi vylouditi, a vycházízli, uznati jeho sílu 
a zároveň jeho dobré právo svobodného 
tvůrce. A vzbudízli v nás pak novota a zvláštz 
nost kombinace na první pohled chuť smáti 
se, smějme se; bude se tím snad říkati, že 
se snad malíři nepodařil zcela jeho zámysl; 
ale přemítejme hned po té o hlubokých důz 
vodech každé formy umělecké, a možná shlez 
dáme, že, jak míní Rousseau, onen divan jest 
opravdu nezbytný a že by nebylo lze opraz 
viti „skreslený" palec hrubé Polky Jadwigy, 
aniž by ta tam byla všecka harmonie. I dobrý 
Donatello se smál svého času malířským 
podivnostem svého plachého přítele Paula 
Uccella; ale kdo ví, co znamená umění a krása, 
ví dnes, co měl zkřiveného, a blázínek, který 
neuměl postaviti koně dle anatomie, byl jedz 
ním z nejsvěžejších, z nejupřímějších, nejz 
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srdnatějších a tudíž z největších malířů quat" 
trocenta a všech dob, Florencie, Itálie, světa» 

Zmíniv se o Paulu Uccellovi jmenoval 
jsem snad mimoděk jediného umělce evrop" 
ského, k němuž možno Henryho Rousseaua 
přirovnávati.Jako on žije ve světě cizím, fan" 
tastickém a skutečném zároveň, přítomném 
i vzdáleném, tu směšném, tu tragickém; jako 
on libuje si v hýřícím bohatství zelení, plodů 
a květů, ve fantastické společnosti zvířat, 
šelem a ptáků; jako on tráví život v práci 
ignorované, usebrán a trpěliv, pozdravován 
posměchem a úšklebky pokaždé, když vyjde 
ze své samoty, aby ukázal světu ovoce svých 
námah. Ovšem nemíním, že by velikost je" 
jich byla stejná. Velmi, velmi mnoho věcí 
se nedostává Henrymu Rousseauovi, jichž 
náš Florenťan měl velikou hojnost. Doved-' 
nost stavětí správně těla, schopnost bystřeji 
vystihnouti vzhledy skutečnosti, větší smysl 
pro pravdivost v koncepci, obsáhlejší, muž" 
nější a nábožnější vidění světa. Jest tomu 
tak, jako bychom řekli, že Pavel Uccello byl 
největší a Rousseau nebyl největší. Nikdo 
nechce tvrditi opaku. Ale není dosti na tom, 
že moderního možno bez ostudy konfron" 
tovati s antickým? A že tím v ostudu ne" 
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přicházíme, mohli by říci leckteří obdivom 
vatelé malířovi, kteří bez obavy výsměchu 
nebo útoků léta již sledují jeho rozvoj a znají 
tedy některá jeho starší plátna, uchovávaná 
s nadšením v atelierech mladých umělců 
a v soukromých sbírkách a zasluhující po 
každé stránce, aby byla na roveň stavěna 
s kterýmkoli krásným dílem antickým nebo 
moderním.

Jest sice pravda, že přes nespornou krásu 
takých děl nechybělo těch, kteří častěji nad' 
hodili, že Henry Rousseau jest, jak říkají 
v Paříži, fumiste. Tot slovo, které vždy mí' 
vají na jazyku ti, kdož nevědouce dobře, co 
znamená umění vůbec a umění moderní 
zvlášť, nevidí smělosti, nevidí novoty, toho, 
čeho žádné „velké zvíře" nikdy neověřilo 
a neschválilo pro jistý obdiv davů, aniž by 
hned obava, by se nenapálili, nepřiváděla 
jich k drzosti. Proto též zde takové slovo jest 
nejenom nespravedlivé a utrhačné, ale přímo 
svatokrádežné. Stačí věru uviděti toho chu' 
dého výslužníka v jeho atelieru téměř žalost' 
ném, zabraného, jak se mazlí něžně s plátkem 
některého z těch kvítečků nenapodobitel' 
ných, jimiž on jako primitivové rád rozvese' 
luje své krajiny a pozadí svých podobizen, 
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nebo slyšeti ho, jak hovoří o svém životě 
a o svém umění, a seznati jeho dobrotu a jeho 
nezištnost, by se pochopilo, s jakou upřím^ 
ností a vášní se všecek ponořuje do své práce, 
bez jiného cíle než aby potěšil sebe a jiné.

Mimo to kdo by na tom trval a počítal 
by s jeho mentalitou bývalého celníka jako 
se skrovností jeho schopností kritických, 
jež působí, že miluje téměř stejně Michel«*  
angela a Carola Durana, Cézanna a D i dieram 
Pougeta, dospěl by snad až k závěru, že dalek 
jsa toho, by maloval tím způsobem primp 
tivním a dětským, by omráčil, jak se říká, 
buržoy, nečiní tak než že si namlouvá, že 
činí jinak, a jaksi proti své vůli. Co mne se 
týče, vždycky jsem myslil, a snad jsem po«*  
chopil, že jeho nejskrytějším snem, ultima 
Thulé jeho tužeb že jest způsob Bougue^ 
rau^ův, nebo což já vím ?, Cabanelův, Gerô" 
mův. Leč intelligence jest, jak známo, schop«*  
nostúplně druhořadnáuumělce — as druhé 
strany, Duch vane, kde chce.

Na konec dodávám, že až do nejnovějších 
dob nikdo nepromluvil aniž napsal o něm 
veřejně, leč aby si ho dobral nebo aby ho 
sesměšnil. Teprve minulého roku Arséne 
Alexandre posléze byl tak statečný a představil 
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ho čtenářům časopisu Comoedia; ale opa^ 
trný ten kritik neučinil tak než polovážným 
a poloironickým tónem toho, kdo říká něco 
i neříká, a nebude tudíž kompromitován, 
kdyby snad přece někdy ...

Oh, kritika zbabělá a zpátečnická není 
vlastností italskou, o tom budte jisti. Jen za 
hranicemi jest kdosi výjimku činící tomuto 
pravidlu.

P. S.
Článek tento byl již napsán, když mne 

došla nenadálá bolestná zpráva o smrti mého 
ubohého starého kollegy.

Ardengo Soffici.



ISAAK ALBENIZ

D uše sonorní zhasíná bolestně lidské pří
tomnosti, jedna z duší nejžárnějších 

a nejživějších této doby, vibrující v oblasti 
krásy bez kompromisu, bez vnad umělých. 
Ztráta jeho nerozesmutní obšírných sloupců 
světových listů, ale vzbudí záření smutku 
u těch, kdož přilnuli k opravdové originální 
hudbě této doby.

Albeniz pro nás byl hudebním symbo*-  
lem celého zářného, spontánního, inteligent**  
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ního a sensibilního Španělska, onoho no*  
vého, zmlazeného Španělska, onoho kata**  
lanského a modernisujícího, jež právě znova 
vzkvétá v hudbě zásluhou děl skladatelů Mo' 
rery, Granadosa, Fally, Turíny a jiných.

Isaak Albeniz umírá v osmačtyřiceti le^ 
tech, schvácen životem, ve kterém utratil, 
nepočítaje touhy žiti, kterou měl v stupni 
nejvyšším, život nejbouřlivější, jaký kdy byl, 
a v němž vykonal zvláštní dobrodružství býti 
postupně dvěma hudebními osobnostmi, 
nerovnými ve skvělosti a zajímavosti, jež 
však obě projevily svobodu a žár ducha váš' 
nivého.

Narodil se v Campredonu 29.května 1861. 
Jsa dítkem zázračným nabyl jako pianista 
takové pověsti, že v 10ti letech byl slavným 
po celém Španělsku pode jménem „el nino 
Albeniz". Velice mlád odebral se do Ame' 
riky, kde mu bylo zápasiti s nesnázemi exi**  
štence: po té nabyv tam zase proslulosti při' 
šel do Lipska, by se dále vzdělával v hudbě. 
Když došly jeho zásoby, po dvou letech vrátil 
se do Španěl; tehdy bylo mu skoro osmnácte 
let. Má turné koncertů ve své vlasti, hraje 
u dvora, a Alfons XII. mu uděluje důchod, 
by mu umožnil dokončiti hudební studia na 
konservatoři bruselské.
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Znova přichází do Španěl; jeho dráha 
virtuosa nabývá vrcholu. Jest největším pia' 
nistou španělským; jeho díla pro piano jsou 
v neobyčejné oblibě: jeho proslulá „Španěl-*  
ská serenáda" tiskne se ve více než stotisíci 
eksemplářích: píše „Španělské písně", „Pre-*  
ludium", „Orientale“, „La Séguédille", „Špa' 
nělské preludium", „La Vega"; z posledních 
skladeb pianních lze už tušiti jeho druhý 
způsob skladby.

V této době ubírá se do Londýna, kde 
zadává pohádkovou operu „The magie Opal" 
(1893) a kde se seznamuje s básníkem Franci' 
sem Couttsem, který za nedlouho stane se 
jeho spolupracovníkem a jeho přítelem. Na 
jeho libretto, složené na španělský román 
Valerův, Albeniz napsal svoje lyrické dílo 
ve dvou jednáních „Petita Ximenes",nejprve 
dávané s úspěchem v Karlsruhe (1905), po té 
v Monnaie.

Znenáhla Albeniz pociťuje nicotu a ne' 
užitečnost dráhy virtuosní pro kohokoliv, 
kdo nosí v sobě duši pečlivou o to, by se 
vyjádřila; jeho duše byla krásná a harmo' 
nická: chtěl to dokázati.

Jeho instinkty novotářské, jeho pohrdání 
myšlenkami přijatými, jeho láska k život' 
nímu boji přivábily ho k oné nové škole 
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francouzské, jež byla skorém jediným hudeb' 
ním střediskem v Evropě, kde se pečovalo 
nekráčeti jenom ve šlépějích Beethovenových 
a Wagnerových.

Kolem r. 1890 přišel do Paříže; bylo mu 
tedy stráviti tam valnou část z posledních 
devatenácti let, jež mu zbývalo žiti. Bylo'li 
Španělsko kolébkou jeho první osobnosti, 
totiž virtuosa, příslušelo Francii býtikoléb' 
kou díla, jež zůstane a jež, všecko jsouc pro' 
syceno duší španělskou, řadí se do nejkrás' 
nějších květů této hudební epochy, tak bo' 
haté krásami a kouzly. Zanechalť virtuosity, 
jíž byl zavázán za svoje úspěchy, a srdnatě 
dal se do oněch čtyř sešitů „Iberie", kde dý' 
chají nejkrásnější vlastnosti ra$y, kde neu' 
stává prouditi svěžest mízy lidové.

Jeho vzeskočná povaha, jeho dobrota a 
jeho šlechetnost rovné nemající záhy mu zí' 
skaly sympathií, jež se brzy sesílily stejným 
obdivem našich nejlepších hudebníků před' 
ního voje.

Bylo nemožno mysliti na Albenize, mlu' 
viti o něm a nezakoušeti dojmu života zdra' 
vého a ušlechtilého, dobroty překypující.

Ubohý Albeniz! Stále ho budu viděti, 
jak byl onoho nedělního odpoledne asi přede 
dvěma lety u sl. Selvové. Byli tam Vincent
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ď Indy, Poujard, Oktáv Maus, Roussel, Sé" 
verae, Gustav Bret, Petr Coindreau, Renát 
a Carlos de Castéra: čekalo se na Pavla Du<*  
kasa. Bylo to několik dní po premiere Ariany 
a Modrovousa. Když Dukas vešel, Albeniz 
uspořádal ihned trochu kakofonickou ovaci. 
Stále budu viděti Albenize, jak hraje na piano 
hřmotnou improvisaci provázenou hurrá 
přítomných. Albenize zpívajícího, křičícího, 
smějícího se, rámusícího sama jediného více 
než všichni a také šťastnějšího než všichni 
z úspěchu Ariany a Modrovousa. Po té hrál 
toho dne partie ze svého 3tího sešitu Iberie, 
který byl právě připraven na vydání. Ne-*  
snadnost jeho děl přesahovala nyní jeho síly 
bývalého virtuosa: ale co na tom, zpíval 
noty, kterých nesvedl do taktu, vysvětloval, 
smál se, rozněžňoval, žil. Kolorovaná a pito-*  
reskní stránka rostla nádherně a bujaře. Ne" 
uslyšíme už této mimořádné bytosti, bouřlivé 
a dobré, velikého srdce a krásného umělce, 
skýtajícího v době kupčíků a šplhavců podí" 
váné nejúplnějšího zříkání se bezprostřed" 
ního zisku.

Věděli jsme, že jest nemocen; doufalo se 
ještě: znali jsme ho, že byl tak živý. Odešel 
zemřít na hranice svých dvou vlastí, španěl" 
ské a francouzské, kde se mu dostávalo stej" 
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neho obdivu, náklonnosti tak vroucí, sym> 
pathie tak živé.

Přišel do Francie čerpat v jistém prostředí 
jistých idejí, jistých forem psaní, ale jeho dílo 
zůstává krásně, ušlechtile, ryze španělským; 
skoro více andalusské inspirací než katalán' 
ské, zároveň plné prudkosti i bezstarostné, 
oplývající i zdrženlivé, bohaté těžkými har' 
moniemi i kouzelné žilou melodickou.

Bezpečnost jeho zručnosti necítívá nikdy 
nesnází; v oné svědomité a přesné formě 
jeho oplývající a překypující duše snadno se 
nalezne.

Byl nám milý jako všichni naši mladí, 
kteří dávají hudební Francii lesk umění 
v pravdě francouzského. Vidíme v něm ne' 
toliko podivuhodného tvůrce řady hudebních 
nálad, autora oné mohutné symfonické suity 
„Catalonia", trilogie „Král Artuš" (jež zů' 
stává patrně neukončena), vidíme v něm nej' 
úžasnějšího španělského krajináře své doby 
a zvláště jednoho z nejdůstojnějších, nej' 
větších dělníků oné španělské hudební re' 
naissance, k níž všichni, kdo si hledí hudby, 
obrací této chvíle oči.

Veliký duch a veliké srdce zhaslo, jež se 
nenahradí: život opustil ho oslňujícího dne 
májového na hranicích Pyrenejí. Byl ušetřen, 
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aby ukončil své dny jedním z oněch nebla«- 
hých dnů zimních ve městech, zhasl, jako 
žil, ve slunci. Smrt mívá někdy takové jem< 
nosti; jistěže dlužila touto poslední a bolest' 
nou slastí tomu, který nepřestal vášnivě mi' 
lovati krásu a život.

G. JEAN'AUBRY.



EUGEN DEMOLDER

ŠTĚDRÝ VEČER

»Vánoce! Vánoce! Vánoce!
— Vše jest dnes ze zlata!
— Jaký to sněživý večer!"
A slunce padá nádherně do bílé zahrady 

zimního kraje.
„Celý den jest člověk v kole. Noc se do' 

stavila, neobyčejná hvězda se ukázala!"
Ženy Nazaretské číhajíce na zázraky, 

takto si šuškaly u svých branek v tento krás*'  
ný svatvečer vánoční, jenž zlatém, růžemi 
a jasmínem korunuje den jasný jako duše.

„A slyšeli jste minulou noc, milá sou' 
sedko, jak bila půlnoční hodina?

1
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— Ano, viděla jsem, jak plavci vztýčili 
své vlajky na velkém stěžni.

— A slyšela jste, zlatá sousedko, kterak 
pastýři táhnou se zvonky?

— Is hudbou několikrát přešli kolem 
našich.

— S hudbou?
— S velmi líbeznou hudbou, jež z velké 

dálky sem zaléhala!
— Ah, to se vám zdálo!
Světla, jež zdvihají svá víčka na oknech 

Nazaretu, jsou čistá na sněhu. Vlečky, jež 
soumrak po obzoru rozvěšuje, jsou vlečkami 
andělů, stápějících kštici svou růměnnou 
v nebesích, a vzdálené vesnice jako by se 
vznášely v odlescích růží.

Dnes havrani nemají se k tomu, by po' 
letovali kolem věže: dnes holubi přes ni pře«*  
letují; večer laská její vzdušná prsa.

„Vánoce! Vánoce! Vánoce!"
Tak děti zpívají v kole kolem ohňů na 

zbělené půdě, a tyto hlásky sypou se do mrazu 
jako cinkavý řehot stříbrných rolniček. Jaká 
bratrská radost září z těchto tanců, jež se točí 
a točí jako kolovraty v starých legendách. 
A jak naivními jsou jemné jejich postavičky, 
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s těžkými svátečními šperky a s očima barvy 
barvínkové, upřenýma do plamenů; zpívají:

„Vánoce! Vánoce! Vánoce!"
Tance víří celým městem, poblíž kotvišť 

přístavních, pod piniemi pomníků, j ež ověrn- 
čují kvítím kouzelným, na úpatí hlásné věže, 
jež spouští na ně lahodné zvuky hodin. Možno 
viděti chudé, kteří přicházejí z lesa s celými 
jedličkami na ramenou.

Však slunce právě uhasíná!
Proto v Nazaretě množí se světla, krámy 

vánoční plápolají podél ulic, vrhajíce svě*-  
telné lesky na postavičky dítek skákajících 
a na prodavače, kteří mávají zvonci podél 
průčelí, na drahé kamení, z něhož vylévá 
večer svůj poslední sen.

*

Na krbech zaznívá praskotem jásavý po-*  
žár polen. Ve velkých světnicích, vzorkou 
váných kožemi, pod trámovým stropem, ma/ 
lovaným purpurem a ozářeným svícemi, hle, 
kterak se vztýčily jedličky, obtěžkané pa«*  
mlsky, křišťálovými cetkami a svíčičkami!

Báby, v koutě kamen sedíce pod svými 
čepci, v nichž hnízdí stíny minulosti, hledí 
na kolové tance, dosud vířící. Nosí na svých 
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propadlých prsou skvostné klenoty, z mody 
vyšlé. — Pod římsami bohatých hotelů děti 
v kole krouží při světle lustrů. A stále zpívaj í 
chvějně protahujíce své refrény s vytrvalým 
vrzotem skřipek výročního trhu, slavíce udá' 
lost, jež vlévá jásot a veselí do jejich dušiček, 
a radostné záře linou se jim z oček. Bledé 
kadeře vlní se na jejich ramenou v kuželo' 
vitých prstencích z mladistvého zlata, i patří 
na sebe s úsměvy tak svěžími a červenými 
jako třešně nejkrásnějších letních dní. Jejich 
něžňounké střevíčky nebo zlatově lesknoucí 
se dřeváky tlukou v rytmu po dešti čkách ulice, 
olizovaných odlesky plamenů; a hloučky 
dětí prohánějí se v mazlivém a lichotném 
svitu jako v těch oblacích světla, v jejichž víru 
stáčejí se andělově v nebi.

*

Posléze noc snesla se úplně na krajinu 
a všechna okna Nazaretu se rozzářila pod 
nebem pobitým diamantovými hřebíky.

Luna jasně svítí; vystupuje nad sněžinu 
mezi vrbami, jež vztahují k ní ramena, ob' 
tížená jíním.

Podél kamenů kathedrály splývají vodo' 
pády bílého nočního přísvitu.
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Avšak Nazaret trvá v ustavičném bdění 
pod tímto černým dómem, z něhož próza«*  
řují všechny lilie kvetoucí tam za temnot 
tami; jeví se z dálky jako Benátky, osvětlu" 
jící nějaké Adriatické moře v zimním snění.

Okna září jako oči oblud, ale kterak 
jejich svit a bleskotání důvěrně a přítulně 
kmitají! Jako staré dolary na slunci! Ve" 
lebné noci této rodinného kouzla dodávají. 
Nechaly se plápolati ohně na rozích ulic, na 
sněhu, kde světla pohrávají si v arabeskách 
a poletují rúměnnými včeličkami na sva" 
tebním sametě, jejž lichotně hladí jas gotic" 
kých oken.

Žebráci jdou kolem s lucernami, v tlu" 
pách, a zapějí občas písně na prahu bohatých 
domů. Zimomřivý a zakuklený zástup ten 
kmitaje a třepotaje se v shluku přešine se 
občas po pruzích plamenů a sněhu ulic a uli
ček; a lidé ti jsou znepokojeni tajemstvími, 
jež se udály v Betlémě.

Jedině dítky je znají, neboť vidíme, jak 
je stále skandují, ruku v ruce, s prorockým 
nadšením cherubínů:

„Vánoce! Vánoce! Vánoce!"
Báby zase šeplají:
„Viděla jsem velbloudy v šeré temnotě."
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Kostely slaví všechny mše nevýslovné, 
jimiž se podobají velikým a zázračným 
schránkám, plněným hudbou čistě a jistě 
nebem intonovanou.

„Vánoce! Vánoce! Vánoce!"
*

Tu v této dekoraci světlem a zpěvem, pod 
zářící noční oblohou, zjevil se jakýsi ne-*  
obyčejný pastucha. Přicházel z Betléma.

Pravilo se, že to byl anděl, tak byl krásný 
a tolik lesku tajilo se v jeho oděvu.

Měl jako dítky dlouhou a světlou kštici 
pod kloboukem, jaký nosí pasáci koz; jeho 
bezvousá tvář byla tak svůdná a soustředěná 
jako líce nějaké milostné princezny, známe-*  
nající se svátým křížem; podpíral se o velkou 
hůl, ulomenou v lese, zatím co plášť, pomrzlý 
poprachem jinovatky, pokrýval jeho plece.

Svými gesty parabolickými vyvolával 
představy o vzdálených ovčírnách s pože^ 
hnanými beránky, v tajemných krajinách bi<*  
blické zoře. Když jste patřili do jeho očí,zdálo 
se, že slyšíte violu a šalmaj.

Odvětil harmonickým, ambrovým hla-*  
sem ženám, jež se ho dotazovaly:

. „Přicházím z Betléma.
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— Co pak se stalo v Betlémě?
— Ježíš se tam narodil."
A tu ženy pochopily, proč děti byly tak 

neobyčejně rozradostněny. Odmlčely se ve 
svém žvatlotu, a když žebráci a člunaři při' 
běhli k pastuchovi s očima dychtivýma a nes
pokojnýma, by posléze někdo rozjasnil há' 
danku svátku, jenž obkličoval po celý den 
jejich srdce zlatistou nocí, mluvil slovy zvě«*  
stovatele:

„Včera po celý den sněžilo na pláně, jež 
vroubí Jordán. Zahnal jsem stáda svá do sa*-  
laše a v teplé tlačenici skopců sedě na stoličce, 
pročesával jsem jejich rouna a přemítal jsem 
o smutných věcech zimy.

Domýšlel jsem se, jak v dálce vrchy se 
pokrývají pozvolna chladnou pokrývkou, 
a z kouta svého krbu, kamž jsem si přistavil 
boby, by se mi uvařily, viděl jsem v duchu 
lesy, jež rád mám, když se odívají tichounce 
prostosrdečným a něžným mlčením. Moje 
hovádka bečela, můj oheň praštěl, a slyšel 
jsem, kterak na střechu salaše kupí se sníh.

Mračna trvale splývala, dusíce zemi pod 
bílým svým příkrovem, a poněvadž vločky 
mi skrývaly nebe, myslil jsem na pohromy 
časů, na minulé války, na mrtvé ovce.
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Tak přebyl jsem celý den . ..
Přišel večer; i rozžehl jsem kahan olejový 

a dále jsem pří jeho světle kmitajícím roz*-  
česával stříž, zatím co můj pes ležel u mých 
nohou, — když v tom náhle spatřil jsem vy*  
kýřem, že nebe jest plno hvězd.

I popatřil jsem na hodiny; byla skoro 
půlnoc.

Přece však žádná z mých ovec ještě ne*  
spala; slepice protřepávaly se pořád v sou-*  
sedním kurníku; slyšel jsem, jak ve vesnicích 
kohouti zvučně hlaholí svým jitřním kokr-*  
háním, a bylo by se spíše řeklo v této noci ne-*  
obyčejné, že nepokojné jitro co nevidět roz*  
břeskne. Já sám cítil jsem se tak jarým a sta*  
tečným jako v ranních červáncích: hvězdy 
vábily mne, abych šel ven; a otevřev dvéře, 
spatřil jsem na pláni věci obzvláštní.

Všude zdvihala se světla na sněhu; po-*  
stupovala po šírém kraji, četná, přetvořu*  
jíce zemi v nebe, poseté hvězdami. Kostely 
také se osvětlily v dálavách. Stříbrný zvuk 
zazvonil mi do uší, zvuk vyzvánění a zvonů 
přitlumených, skoro pohaslých; jako by zpí*  
valy ve snách dítka.

Tu pocítil jsem, jak všechna moje černá 
myšlení tají blahojímavostí oné prorocké 
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krajiny, a měl jsem vědomí, že se dála nějaká 
božská událost

Půlnoc udeřila ve všech vesnicích a na 
strážní věži Nazaretu.

Slýchal jsem zvuk vážných hučících zvo" 
nů, jak přizvukují svému vítězoslavnému 
houpání ve dnech posvátných slavností. Hří" 
mání věží při požárech a bouřích přepadá" 
vala mé noci hrůzou. Vzpomínám si zvonů 
vyzvánějících Anděl Páně v purpurových 
soumracích, když jsempásával ovce na břehu 
mořském. A slyším dosud matutina z Na" 
zaretu, když monsiňor Brugesský chodíval 
sloužit Mši.

Ale nikdy zvonění nezasáhlo moje srdce 
citem tak hlubokým a nikdy vzdušnější 
hlahol neletěl nocí a nepojil se tak harfe" 
nicky s hlasy, které přicházely s druhé strany 
obzoru.

„Ah! ta půlnoc! Posvátná hrůza se mne 
zmocnila a zřel jsem anděly, jak přelétajípřed 
hvězdami/4

Podivný pastýř umlkl.
Ticho panovalo v Nazaretě, zatím co jeho 

štíty uchovávaly svá slavnostně zářící vze" 
zření. Hranice aříví stále řeřavěly plápolá"
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jíce a jakoby se chystaly hnáti útokem khlav- 
ním římsám a dračím chrličům, k nimž me/ 
tály svými krvavými odlesky.

Jedině dítky zpívaly bez ustání: 
„Vánoce! Vánoce! Vánoce! Vánoce!" 
Pastucha brzy zase ujal se slova: 
„Nevím proč: vrátil jsem se do své cha- 

trče a za tikotu mých starých hodin, jež jako 
by hlaholily ani nevím jakou hymnu, roz- 
svítil jsem svou hrubou kulatou lucernu a se«*  
stoupil jsem po pusté cestě, která vede kolem 
mé salaše; moje ovce mne následovaly do 
noci.

Nikdy ani o večerech, v nichž jsem se 
bával bouře, nebo v opojných jitrech, před' 
chůdcích krásných dnů, vida první záblesky 
nebo slyše skřivánky v rose, neopouštěl jsem 
svého krbu s tolikerým pohnutím.

Vzduch se zmírnil, hvězdy zlaskavěly; 
i spatřil jsem náhle jakousi novou hvězdu, 
která putovala po nebi jako pochodeň, ne
sená nějakou rukou archandělskou a smě
řující nad Betlém. Byla zlatá a vlál z ní zá
řící chochol. Můj pes neštěkal, jak štěkává 
na měsíc, kvyž se vynořuje z mlh.

Tu přešel jsem pláň, dbaje znamení hvě
zdy poutnické. Vrby byly skloněny nad po
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toky, zaváté sněhem, pod mými kroky ŠU" 
stela j inovatka, a mo j e stádo mne následo válo 
na lučiny tohoto jara neobyčejného, rozpU" 
čelého nad nevinnou pokrývkou krajiny. 
Vločky na stromech jako by byly květy, a za" 
hrady s bílými ploty vydychovaly vůně še" 
říků, oživujících na medových paprscích 
zimní oblohy.

Přišel j sem k chyškám, j ež byly osvětleny. 
Ženy a dítky smažily tam lívance, a nikdy fa" 
janse nevysílaly tak světelné ozvěny na hu" 
ráčení praskajících polen.

Brzy uzřel jsem lucerny, které se ke mně 
přibližovaly, i rozeznal jsem pastýře, drvaře, 
dělníky, kteří rovněž šli do Betléma v noci 
Vánoční.

Pastuchové byli provázeni svými stády. 
Mohutné svítilny vzaté s trámů stodolních, 
hrály po družinách ohromnými pavouky se 
světelnými tlapkami, věšícími se na stříž, na 
zadumané tváře, na zimní oděvy.

Skotáci v dřevácích dupali sníh, i kráčel 
jsem mimo sedláčky, jejichž páteře ohnuty 
byly jako opotřebovaná lemeš. Viděl jsem 
také šohaje, kteří přicházeli z Veurne"Am" 
bachtu, a kteří houpali svými lampami na 
konci holí. Poznal jsem mezi nimi po ba" 
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chratém břichu hospodského od Bílé Labutě, 
který sňal s háku svou krásnou měděnou 
svítilnu. Všichni nájemci a podruzi z Dix' 
mudu táhli hlavní cestou. Mlynáři při jíž' 
děli na oslích, zanechávajíce své mlýny osa' 
mělé pod hvězdami, a vyznávali šeptem:

„Můj mlýn byl dnešní noci jako hrud; 
slyšel jsem, jak v něm tluče srdce."

A lesníci, kteří přicházeli od hranic 
a které poznávali po jejich hrdé tváři kácečů 
dubů, říkali pod svými velkými plášti:

„Les byl libý: slavíci zpívali v sněhu a vi' 
děli jsme vlaštovky."

Najednou při vchodu do kterési vesnice 
potkáváme rybáře z Koksydu, sedící na vel' 
kých koních bez postroje a bez sedel a držící 
se pevnými pěstmi hřívy svých zvířat, z je' 
jichž chřípí valila se pára. Byli očepeni vel' 
kými nadehtovanými klobouky, jeli beze 
světel a volali:

„Ah! kdybyste byli viděli soumrak na 
moři! Přejeli jsme dýny a pobřežní slatiny 
a máme dosud jeho svaté bleskotánív očích!"

Blížil jsem se k Betlému. Zvláštní hluk, 
jímž hlučel tento zástup, sběhlý z celého kraj e! 
Zdálo se mi, že jsem slyšel od bouch! bác! 
dubů porážených na Poledni až k hukotu 
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moře Severního. Za svitu těchto svítilen 
utíkajících jako světélka bludiček po kra**  
jíně, šumot vysokých kmenovýchlesů, vřava 
slaného dmutí mořského, zpěvné dumání 
vřesovišť, obývaných sršněmi a cvrčky, ryt" 
mus cepů na mlatech, mlčení zahrad pod 
sluncem, ohlas kolovratů a dumky krbů, až 
i vrzot a skřípot vozů, obtížených bohatou 
žní, — ano, všechno to, duše naší vlasti, pro" 
buzená pro mne za této noci tajemné, dýchla 
mi do uší věcmi hrdinskými nebo něžnými, 
jako by v záhybech svých plášťů lidé, kteří 
putovali k Betlému za svitu hvězdy, byli 
nesli tyto roje šumotu a zvuků.

Posléze přišli jsme k Betlému."
Pastýř zmlká ještě na chvíli a zástup 

stojí usebrán.
Děti zpívaly:
„Vánoce! Vánoce! Vánoce! Vánoce !" 
Kterási kmotra pravila své sousedce: 
„Vždyť jsem vám to povídala!" 
Neobyčejný apoštol zase se ujal slova: 
„Víte, že Betlém jest krásné městečko.

Ale ve chvíli našeho příchodu byl oděn ja" 
kýmsi vyvŕšením krásy.

Ulice byly plny selských vozů, vypřáh" 
nutých podél zdí hospod. Uvnitř hospod pO" 
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jezdi, sedláci, venkované, pastýři hovořili, 
podepřeni lokty o stoly. Přicházeli si sem 
odpočinout před teplými nápoji, a z únavy 
na mrazu pohlíželi na vyskakující jelítka na 
pánvicích.

Všechny stáje, všechny chlévy byly ote^ 
vřeny a bylo vidéti pod čadivými svítilnami 
zadky koní, jimž se podával jetel. Ve stodo<*  
lách, v nichž tančily nesmírné stíny, dělníci 
nakládali otepě na káry, a před dům purk' 
mistrův chudí přišli s transparenty zobra
zujícími hvězdy, zpívat koledy, oznamující 
mystický příchod božského dítka:

Zpívali:
Narodil se! Narodil! 
Srdce naše omladil! 

Osel, osel 
zahřívá ho

V zlatých jesličkách! 
Kráva, kráva 
svým dýcháním 

božské tílko zrůžovéla! 
Narodil se! Narodil! 
Srdce naše omladil!

Kostel byl otevřen a všechna jeho mako
vaná okna zkvětnatěla světlem. Slavila se 
v nich půlnoční mše.
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Ač velké zmítání panovalo takto v Bet
lémě, a ač všechny domy, ba i drobné chyšky, 
nemající zahrádky leč jen na dlaň, byly usta^ 
vičně probuzeny, přece, díky sněhu a pod 
vlivem tajemné události mluvilo se potichu 
a hluk utuchal pod římsami, s nichž visely 
rampouchy s jinovatkou, pod vývěsnými 
štíty krčem, v ztemnělých uličkách. Rozptýľ 
lené svítilny, které přicházely z plání, z dýn 
a lesů, a které přestoupily zamrzlé potoky 
a mlčenlivá úskalí, čekaly, metajíce pohledy 
na zástup, a kde kdo byl uchvácen zvláštním 
citem. •

Náhle, na konci vesnice spatřil jsem chlév, 
v němž se narodil Spasitel.

Vypíná se v šíré stepi na pahorku, po**  
dobný kapli. Zdi se rozpadávají a jejich štěr^ 
binami linul se nadpřirozený jas.

Step ta jest nesmírná. Na její bělostné 
hrudi všichni ti, které jsem potkával v pláni 
putující, zpoklekali. Složili své lucerny po 
bok a modlili se. Dřevorubci louskali rů" 
žence, vyrobené z divokých kaštanů; kříže 
u nich byly vyřezány z dřeva dubového. Kok*'  
sydští rybáři sestoupivše se svých koní, líbali 
vroucně své škapulíře, na nichž bylo viděti 
Naši Paní Dobré Pomoci. Kupili se tak pod 
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symbolickou hvězdou, nad nimi se vznášen 
jící, v temné shluky na půdě, až do dálky, 
podél zdí vesnických zahrad, pod vrbovím, 
poblíž řady topolů, omezujících step. NepO' 
kojný vzhled, který měli dlouhými cestami, 
zmizel. Úzkostlivý zvuk jejich hlasů roztál 
v šepotu modliteb. Dále stáda zastavivše se 
stála při svitu hvězd, na svazích návrší, na 
němž trčela bidla chmelová pro zimu, a nad 
nímž mlýn opisoval máváním svých křídel 
kříž, halucinující jinovatkou a nocí. Pastýř 
řové hráli přelíbezně na šalmaj e, j akoby chtěli 
probuditi dobrotivými a něžnými zvuky ně' 
jaké zbožňované jehňátko. U pahorku tlačili 
se otroci podobní těm, jak viděti možno na 
trhu Brugesském ve dnech, když zakotvují 
lodě, připluvší z Východu; byli tam také dro^ 
medáři a velbloudi, kolem nichž právě po^ 
tulovali se s nedůvěřivou tváří pastýřští psi.

Oh! toho božského divadla, kleré okouz' 
lilo schátralý chlév! Nikdy o slavnostních 
večerech v hradech pánů, když tančí se v ša^ 
tech nachových pod lustry, jež jakoby se oži<*  
vovaly při zvucích klavírů, neviděl j sem okny 
uvřenými vůním noci vznešenější nádhery.

Nevzpomínal jsem již na bědy dob, na 
války minulé, na mrtvé ovce. Pochopil jsem, 
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proč jsem viděl, jak andělově přeletovali pod 
hvězdami.

Moje oči otevřely se láskám libějším růží; 
moje hrud proměnila se v klec, v níž slyšel 
jsem zpívati kolem svého srdce tisíc ptáků 
hudebnějších než pěnice a slavíci.

Starci v rouchu skvělém, podobném rou' 
chu biskupskému, skláněli se k děťátku no-- 
vorozeňátku,skvělému jako jitřní červánky. 
Jejich bílé vousy a jejich čela zřásněná posky-*  
tovaly jim výrazu mudrců a učenců. Skvě-*  
lost jeslí, v nichž spalo dítě na slámě celé 
zlaté, ozařovala jejich snivé obličeje a bohat-*  
ství klenotů jejich hrudí souzářilo s nimi 
jako ozvěnou. Novorozeňátko bylo růžové 
a světlé; nad ním na hřadě kohout se vypi' 
nal na svých ostruhách, by zvěstoval jakýsi 
neslýchaný den.

Tento výjev vyzařoval jako malované 
okno na slunci. Vůl zahříval svým dechem 
Jezulátko, jehož zlaté brvy tlumily oheň po-*  
hledu. Bylo nahé: páska pupíková věznila 
mu bříško.

Panna, paprskující radostí, seděla za jes^ 
lemi,rukou se dotýkajíc slámy, jako by dítko 
kolébala. Měla tvář dobrou a něžnou; oči upr*  
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rala na svého syna, a její vlasy svítily ble' 
dým odleskem klasů.

Ah! moji bratří, vy, kteří jste viděli Ra' 
dostný Vjezd do svého města, kteří jste sty> 
šeli, jak trouby zvučely nad vaší hlídací věží, 
a patřili jste na césarské vláni korouhví, ne' 
představíte si slávy, která mne tehdy chopila 
na svá křídla.

Viděl jsem anděly, jejichž modré stuhy 
táhly se jiskřivou nocí Vánoční. Měli zá' 
říci obličeje mladých bojovníků, oslněných 
květy. Někteří skrývali v řasách svých šatů 
nachové arabesky. Nesli palmy a opisujíce 
nad chlévem zdlouhavé paraboly, tak jako 
by bděli nad nějakou branou ráje, snesšího 
se do blízkosti země.

Ale ať jakkoliv nevypravitelná byla skvě' 
lost a jejich hudební líbeznost, nikterak ne' 
přibližovali se skvělosti, která obkličovala 
v plénkách nebeským jasem tělo dítka. Ve' 
škerá něha požehnání, všecka blaho jímavost 
dětských legend, podle nichž vytáčejí tato 
kolečka kolem naivních jesliček a jedliček 
vzkvetlých vosko vičkami, měkký půvab ma' 
teřských polibků, záchvěvy budoucnosti nad 
kolébkou,— oh! všechny vzpomínky na naše 
vlastní Vánoce vzdálené, na naše Svaté Mi' 
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kuláše uprchlé zasněženými komíny chýší 
naší minulosti — oh! všechno to, květy srna«*  
vých pramenů našeho života a tajemství očí, 
která se otvírají světlu—laskaly vznešeným 
odleskem prorockých červánků Ježíše, který 
se vzdával klanění pastýřů a králů. Ačkoliv 
kolem novorozeňátka shromážděni byli též 
starci s maskami afrických autokratů a lant*  
krabata, jichž povýšená čela věstila despo*  
tismus, přece pod tímto božským zlatém sly*  
šel jsem píseň krbů bez klenotů. Nebeský 
ten oheň přes svou slávu nejevil více přepy*  
chu než praskot syrového dříví, sesbíraného 
ve vysokém lese, jímž zahřívá se pod doško*  
vými střechami mdlý spánek chudých dítek. 
Neboť připomínal mi kolébky houpané pod 
sítěmi rybářů, kolébky, jež chatrče dřevo«*  
rubců chrání před ostrým severákem, koléb*  
ky, které skrývají ovčírny...

Osel natáhl krk a vzal trochu obilí, které 
se trousilo ze žlabu. Z váz, v nichž z atme*  
lény byly drahé kameny, unikaly kadidlové 
dýmy. Viděl jsem, jak osvícené osobnosti 
shromažďují se kolem Ježíše. Pastýř jeden, 
klobouk v ruce, nakukoval přes rameno 
Panny na klanění hodné děťátko. O něco dále, 
u zahrad Betlémských černoši s turbany, s pa*  
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žerna nahýma nesli hořící pochodně a z db- 
vokých jejich očí s krutými bělmy linula se 
něha dnešního usmiřujícího večera."

Anděl zvěstovatel se odmlčel na chvilku, 
ukázal na strážní věž Nazaretskou, ozářenou 
ani nevím jakým odleskem zázračné noci, 
a zahlaholil svým hlasem ambrovým, sto<*  
navým nostalgií po nebi:

„Ó lidé Nazaretští! Jděte do Betléma! 
Jděte a neste na způsob obětních darů a kvéta
ných pletenců své blahodárné modlitby a pro" 
stou radost svých srdcí! Jděte zpívat písně 
provázené šalmajemi pastýřů. Jděte! Ježíš se 
narodil ve chlévě! Pláň vaší krajiny jestpO' 
seta světly, neboť Bůh si tam vyvolil umí-*  
stění Nebe! Jděte!"

Potom anděl odletěl a zmizelvnoci,zatím 
co dítky zpívaly:

„Vánoce! vánoce! Vánoce!"
Tehdy lidé Nazaretští, poříční člunaři, 

žebráci, sousedky, ba i starosta, který pijá^ 
val tři lahvice Auxerského vína při obědě, 
šli do Betléma.
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CTITEL P. REMYHO 
DE GOURMONTA

Pan de Gourmont jest literární kritik 
uvědomělý, vkusu jemného, velmi se*-  
čtělý; má slovo přiléhavé; zná pravou cenu 

děl a nedopustí nikdy, aby úslužnost nebo 
běžné mínění vedlo jeho volbu, nebo bylo 
rádcem jeho zálib. Myšlenka není u něho 
ovocem námahy, úsilí; jako jiní lenosti on 
oddává se myšlení a píše jako by si hrál; 
jeho věta se rozvinuje pohybem zcela při" 
rozeným, bez napjatosti, bez výskoku, beze 
spěchu. Jeho stránky o Sainte^Beuvovi, Bar^ 
rěsovi, Lemaitrovi, Brunetiěrovi a o tolika 
jiných jsou formou a chutností rozkošné; 
právě jsem si znovu přečti, co napsal r. 1903 
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o Rostandovi; ani po Kokrháči nenapsalo 
se nic lepšího. — Ah! kdyby byl nenapsal 
než to! ♦. ♦

Nikterak nebudu vyčítati p. de Gour-*  
montovi, že příliš píše; snad by nenapsal 
s tolikou lehkostí dobré stránky, kdyby byl 
nenapsal množství méně dobrých; bylo by 
úkolem laskavého kritika za nic neupozor*-  
ňovati na tyto poslední; ale vedle nich jsou 
ohavné, šeredné, a ty projevují takovou 
schválnost, že nemožno již pominouti jich 
mlčením. Jest mi se ostatně přiznati, že p. de 
Gourmont se mi líbí, když jest dobrý, ne-*  
vzněcuje mne však opravdu leč když se stává 
odporným; a přisuzuju jeho horším stráň-*  
kám tak zvláštní význam, že mi leží na srdci, 
abych zvláště o nich promluvil.

Jsa spravedliv, posudek neučí mne ni' 
čemu o tom, kdo jej vynáší, leda že jeho duch 
jest jasný a zdravý. Výbornost literárních 
soudů p. de Gourmontových jest nám žáru' 
kou, že tento důkladný duch nebude zpozdile 
tlachati bez příčiny; s ním illogismus nabývá 
výmluvnosti vyznání; svěřuje se s klopýtl 
nutím sebe menším, a čím jest schopnější 
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přímosti, tím jasněji jeho úchylky projeví 
jeho vášeň. Pravím, že tím zvláště mne za-*  
jímá, neboť právě se chlubí,že se nikdy vášni 
neoddává. Vrátím se ke všem těmto bodům. 
Nic nesnadnějšího, jako zasáhnouti tohoto 
ducha do živého; vymyká se uchopení.

Nějaká definice nedovedla by ho vyme*  
žiti: pozdní encyklopedista . ♦ . . toť příliš 
málo pověděno. Ovšem, vidím na něm dosti 
snadno, jak by se jevil takový Holbách nebo 
Helvetius mezi námi; ale přes to, že píše 
mnohem lépe než tito pánové, pronikavější 
chápavost doby porušenější pudí ho k váž
nějšímu odpírání. U oněch vidím více nai
vity, u něho více úmyslnosti. Na tom ne-*  
sejde; jest z téže řady.

Bylo by možno o něm říci, co Carlyle 
řekl o Voltairovi: „Pro něho ve všech věcích 
první otázkou jest, nikoliv, co jest pravého, 
ale co jest falešného| nikoliv, co zasluhuje 
býti milováno, a podrženo pevně, a vážně 
vzato k srdci, ale čím jest opovrhnouti, co 
obrátiti v posměch, co vyhoditi z veselá za 
dvéře." Nalézám rovněž u Gourmonta tuto 
osudnou náchylnost odhadovati za hloupost 
nebo pokrytectví vše, co svědčí o obdivu, 
úctě a zbožnosti; čehož tisíce příkladů ve 
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Voltairovi; opisuju prostě, protože myslím, 
že jsou málo známa tato významná místa 
listu otci Bettinellimu (březen 1761):

„Velice si cením statečnosti, s níž odva' 
žujete se říci, že Dante byl blázen a jeho dílo 
obludou." A dále: „Myslím, že v hloubce Ab 
garotti jest téhož mínění o Dantovi jako vy. 
Jest podivno, že i při těchto malichernou 
stech člověk, který myslí, neodvažuje se říci 
svého mínění než do ucha svému příteli." 
Z čehož plyne: „Tento svět jest jakási bídná 
maškaráda."

P. de Gourmont jest rozhodně „člověkem 
myslícím"; a pojabli posledně obyčej vy' 
kládati svou myšlenku ve formě rozprávky 
polodůvěrné, položertovné mezi p. Delarue 
(Z ulice) a p. Desmaisons (Z domů), dvěma 
„amatéry", stejně málo vzdálenými od sebe 
a oběma z něho, není to proto (dokázal nám 
to mnohokráte), že „neodvažuje se říci" ote' 
vřené svého mínění o Bohu, lidech a věcech; 
ale právě proto,že takto předložená jeho my' 
šlenka bude se snadněji zdáti odvážnější.

S tímto duševním směrem, který byl před 
Voltairem i po Voltairovi duchem mnohých 
jiných, jsou veliké výhody, aby myšlenka 
nejkřivější jevila se ihned nejpravdivější.
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A poněvadž líchotíti bude vždy nějakou sla" 
bostí, nějakou leností nebo nějakou mrzko" 
stí, pokrytec bude se ihned je viti, jako by 1 f v • v 1 v • , • • rodpíral prisvedciti ji.

Tím právě p. de Gourmont připíná se 
k Encyklopedistům; bylo by zajímavější, ale 
jest to méně snadno, vytknouti, čím pan de 
Gourmont se od nich liší. Nepodaří se mi 
to nejspíše než souběžně.

Voltaire byl podporován svou dobou; 
a p. de Gourmont jest svou dobou zrazen; 
řeklo by se, že mu namíchává zloby a pra" 
cuje o to, by mu vnukla vynalézti nějakou 
novou formu zlosti. Psal v listopadě 95. ni" 
koliv bez jakési slavnostnosti:

»Podstatou toho kterého náboženství jest 
jeho literatura. Nuže literatura náboženská 
jest mrtva.« Moudrost Verlainova nebyla leč 
nahodilostí, jednou z těch výjimek, které 
jsou jen na „potvrzení pravidla". Ale od té 
doby! V pouhém knihkupectví Mercure de 
France: Leon Bloy, Charles Guérin, Fran" 
cis Vielé"Griffin Svaté Lásky, Paul Claudel, 
Francis Jammes ... Pan de Gourmont jsa 
z téhož domu, nemůže toho nevěděti; ba více, 
zajisté že jeho výborný literární vkus žene 
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jej uznati i důležitost i krásu jejich spisů, 
tak prudce, vědomě a triumfálně katolických. 
Není se nad čím zlobiti!... Ale vždyť p. de 
Gourmont hledá v tom svou slávu, nikdy 
se nezlobiti. Napíše tedy (15. července 1909) 
dávaje rozmlouvati svým dobrákům:

P. Desmaisons'. Ah, jak jsou náboženství ošklivá.
P. Delarue: A hloupá.
P. Desmaisons-. A jak nás ponoukají k zlému.
P. Delarue'. Ano,napo vídali jsme mnoho oslovin.
Potom pokusí se přesvědčiti se, že pravda, 

stále všechna relativní, není než to, co z ní 
uděláme. V tomhle vidíme ho nazbyt.

Ah! jak bylo do voleno Voltairovi nechápati 
Bible ani za mák! Ale napsati dnes: * Slovo 
Boží není snesitelno leč v hudbě*,  jak jest 
třeba, aby p. de Gourmont byl hudebníkem!

P. de Gourmont zrovna jako encyklope*  
dista nechápe, nepřipouští, nechce připustiti, 
že by kde který důmysl nebyl na straně volné 
myšlenky, kde která hloupost na straně ná< 
boženství; že umělec potřebuje volné chvíle 
pro své dílo a že nic nezabírá a neznavuje 
ducha jako zkoumání a pochybnost. Či spíše, 
chápe to velice dobře; a pravím, že právě 
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to ho dráždí. Skepticismus jest snad někdy 
počátkem moudrosti; ale jest často koncem 
umění.

*Ale, budeme-li říkati oba tutéž věc, tu ne
bude těžko roztnlouvati.« (Dialog LXXXIV, 
Vláda). Z obou vzájemně záměnných ama
térů Gourmont nepropůjčuje jednomu než 
to, co podporuje druhého, by uhodl pohodl" 
něj i jeho myšlenku. Čtenář není nikdy chy" 
cen pro toho nebo pro toho; ale dohnán vžiti 
úlohu třetího rozmlouvače; oba najednou, 
Desmaisons i Delarue staví se proti vám; 
oba dobráci se splétají v jeho duchu a nejsou 
než jeden duch s p. de Gourmontem — který 
se tomu ze srdce rád propůjčuje, sám sobě 
neposkytuje nikdy hluboké kontradikce, ale 
jenom té lehké povrchní opposice, jež jest 
nápomocna,by jeho myšlenka příjemněji ví" 
těžila, a jež jako by mu povolovala více síly, 
povzbuzujíc ho přemoci tento přelud odporu.

Ah! jak vidím dobře, co by bylo na tako" 
vém p. Dubois nebo Deschampsovi (nikoliv 
Gastonovi), na takovém p. Dupleinairovi, 
aby mluvili v přítomnosti pp. Delarue a Des" 
maisons.

Jsouť oba,Delarue i Desmaisons, duše bez 
krajin. Jejich obzor zastavuje se u skříní ná" 
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břežních bukinistů. Někdy tážu se, zda brali 
kdy odjinud vlastnictví života než z knih, 
znalost zemí než z pohlednic, a citů, vášní, 
všeho, čím tluče srdce silněji a živěji, znalost 
žádná — tak snadno vše rozlousknou. Zde 
myšlenka není nikdy něčím chvějivým a trpia
cim. Když Nietzsche odnímá úd, vždy si prsty 
zakrvácí; řeklo by se, že Gourmont nepra' 
cuje než na prknech anatomických ústavů; 
právě proto „non dolet, Paete". Není ani tak 
ukrutný jako abstraktní.

Ale moje metafora mne svádí s cesty: 
myšlenka ve spisech p. de Gourmonta nena
bízí se jako objekt; jest to nástroj poddajný, 
který naklání a ohýbá a řídí dle svých úmy
slů. — Neodvažujú se říci: podle své libosti; 
neboť zdá se často, že přísná kontrola a svo
bodné rozhodnutí této myšlenky mu uniká. 
Bez pochyby p. de Gourmont váží si toho, 
že mu jest poslušně podrobena; jestiť pod
roben s ní dvěma vášním, o nichž hned pro
mluvím.

Jakmile v bytosti nejvíce vedené nic se 
již nezpěčuje, může o sobě věřiti, že jest 
„svobodným myslitelem".

* *
*
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Dvě vášně, dvě záště: zášť ke křesťanství, 
zášť k cudnosti. Kdyby tato nebyla přišla 
než jako důsledek, neupozorňoval bych na 
ni; ale cítím, že jest dřívější — a řekl bych: 
počáteční, kdyby ještě nebylo možno roz' 
věsti ji na několik naivních prvků.

Zášť k cudnosti (kterou nazývá: vynále-*  
zem křesťanským) naučila ho zášti ke kře' 
sťanství. Nenávist ke křesťanství naučila 
ho lásce k vědě, která ho velice zaměstná-*  
vala těchto posledních let. Ale podezírám ho 
silně, že nemiluje tolik vědu, leč aby lépe 
nenáviděl náboženství; nic rozjímavého, nic 
nezištného v této lásce; nevidí ve vědě leč 
dodavatelku argumentů. Zabývaje se vážně 
záplatováním, vším si poslouží a nezáleží 
na tom, jak. Když mluví jako literát, jistá 
záliba v sujetu, znalost jeho zastavují ho na 
svahu; kde však začne mluviti věda, jeho 
duch ihned sběhne dolů; nic ho tam již ne' 
udrží, ani intuice, ani věrohodnost; všechny 
závěrky jsou mu dobré. Někdy čachruje zbě' 
sile: V „nej vědečtější" ze svých knih, Fysice 
Lásky — knize vnuknuté posedlou péčí spO' 
dobiti lásku člověka s třením zvířat — po' 
povídav o útěku před samcem krtčí samice, 
která hrabe, jak samec na ni postupuje, tO' 
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čité chodbičky, v nichž na konec její proná' 
sledovatel snad se ztratí, Gourmont napíše 
a nerdí se: »Která lidská panna ukázala kdy 
takovou stálost zachovati svou ctnost? A kte
rá, sama v noci podzemního paláce hrabáním 
svých rukou otvírala by zdi veškerou svou 
silou, by unikla svému milenci?« Oslepuje ho 
tato pranecudná zběsilost? Baví ho? Nepo^ 
znává pranic, že argumenty kvikají?

Budu následovati tohoto ducha na jeho 
svahu. Vizte rozhovor o „jménech cizích" 
na příklad. P. de Gourmont dovedl ukázati 
dvě věci:

1° že jména „vlastní" velmi zobecňovala, 
velmi sevšedňovala, a přistihnouti ducha při 
jeho poetické práci, jíž se posvěcují tyto 
zvučnosti až k úplnému zapomenutí jejich 
prvního významu. Nomina, numina.

2° že toto běžné přijeti stává se citelným, 
jakmile se snažíme převésti z jednoho ja^ 
zyka do jiného první význam slova.

Z čehož závěrek, přijímaný dobrým srny' 
šlem: považovati jméno vlastní za nové jmé' 
no, úplně odloučené od svého prvního pů' 
vodu, vniterně připnuté k osobě, k jejímuž 
označení jest určeno.

10



CTITEL P. REMYHO DE GOURMONTA

Ale tímhle jen duch páně Gourmontův 
špatně by se uspokojil. Proto také otázka ho 
nesvádí leč tím, že do ní vsune utrhačství:

Přijmouti požehnání od Pia X., hle, jak 
to krásné! Ale Pius X. není po všem (nebo 
lépe: přede vším) než Signor Sarto, totiž než 
pan Krejčí. Přijmouti požehnání od Sarta, 
ještě projde; ale od pana Krejčího, ah! fuj! 
A hle, co činí p. de Gourmonta člověkem 
šťastným.

»Co illusí by padlo, kdyby se nám podá
vala zcela přeložena ta krásná jména z poe
sie a legendy!*  volá a baví se tím, že navrhuje 
místo Beatrice Cenci Beatrice Hadr; místo 
Boccacio Umouněnec, místo Tasso Jezevec, 
místo Manzoni p. Tlustý Vůl, atd.

A p.de Gourmont jest příliš inteligentní, 
aby neviděl, že to, co tvrdí, jest nesmyslno; 
neboť střeží se navrhnouti opačné a před- 
staviti si, co by dala, přeložena do jazyka 
cizího, jména, která těší se naší úctě; by se 
posoudilo směšno, jež by z toho vyplynulo, 
stačí přimysliti si k těmto jménům jméno 
rovnomocné, domy sliti si na chvíli pro autora 
Essai Pahorek; Havrana pro autora Cida, 
pro autora Po vah Kapradí; Potok pro autora 
Bájek; Větev pro autora Athalie ... A pak? 
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Nesmysl! Nesmysl! Ale snad osm nebo 
deset čtenářů, probuzených p. de Gourmont 
tem, řekne si: Ano! Sarto, projde ještě! Ale 
Krejčí!. . . nikoliv, rozhodně nikoliv! ná' 
boženství, jehož pontifikát spravuje Krejčí, 
nezasluhuje, rozhodně nezasluhuje, abych se 
sklonil. A p. de Gourmont neztratil svého 
času.

Rád si pomáhá zastrašováním. Píše: »Ne
jsme již v naivních dobách Darwinismu ...« 
a jinde: * Jest to nedůstojný žert (trvání jistých 
ústrojů zbytečných), jemuž se osteologie na
dobro příčí. Všichni zoologové vědí... atd.... 
Stačí, třeba-li, několik procházek v osteolo- 
gické galerii musea, by se člověk vyléčil z těchto 
škodných ideí.« Pan de Gourmont vyniká 
v tom, čemu řeknu: úsudek nafukováním 
se. I tážeme se, pro které lekavé a bázlivé 
čtenáře píše. Jsem jist, že jsou lidé, kteří se 
zařídí dle jeho mínění z pouhé bázně — ano, 
z bázně, by nebyli narozeni zlými.

Tento strach, že by byl člověk přistižen 
bez obrany a bez čerstvosti a svěžesti zeleně, 
jest,přiznávám, dobře francouzským. (Fran
couz jest člověk varovaný. Známo, že „nic 
mu neobčerství krev jako když se umí vy**  
varovati hlouposti". S p. de Gourmontem 
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dojde se až k nastuzení.) Přece však již Piu' 
tarch psal: „Co se tkne posměšků a poškleb' 
ků Epikurejců, netřeba se jich pranic báti"; 
a dále připojuje: „Spíše bylo by třebaposmí' 
váti se těm, kteří vyvádějí z hádek o věcech 
přirozených ani nevím jaké obrazy hluché, 
slepé a bez duše." Neboť, zatím co království 
nebeské jest slíbeno těm prostým duchem, 
jimž tito epikurejci se posmívají, ti, jimž bu' 
likuje strach, že budou nabulikováni, a kteří 
z bázně, aby nepovažovali za lucerny bubliny, 
zdráhají se uznati lucerny, jsou p. de Gour' 
montovi velmi povděčni za to, že jim je 
maluje bublinami. Dlužno přiznati, že při' 
náší do toho jakousi rozhodnost.

Uniká sám této hře? Uvědomuje4iž ho 
vždy zavčas jeho duch tak jemný, tak zami' 
lovaný do relativná, nikdy v nedostatku při' 
měřenosti ? Prchne dříve, než se mu zatáhne 
jeho škodolibá léčka? Baví ho to pořád, že 
tolik zneužívá čtenáře? Neohnusí'liž si tro' 
chu sám sebe? Prorazí, kam se dere? ...

Ale co budu zde předpokládati ? — Ni' 
koliv, nikoliv, víte to dobře všechno jako 
já, Remy de Gourmonte: náboženství nejsou 
pranic „ošklivá"; ani „hloupá"; ale velice 
často se s nimi cosi tropí, a zvláště vy s nimi 

13



CTITEL P. REMYHO DE GOURMONTA

cosi tropíte.Pozor dejte na to, co praví Renan: 
„Mnoho duchů jemných raději jest věřícími 
než nevěřícími špatného vkusu." Ah! z lásky 
také jste učinil hezounkou věc!... Bubliny! 
bubliny! „Tento svět jest ubohá maškaráda."

Nechci zapřádati hádky o samé podstatě 
této věci, protože čtu v posledním dialogu 
vašich učenlivých amatérů (1. března 1910):

„P. Desmaisons'. — Co nám do pravdy!“ 
„P. Delarue'. — Toť pravé slovo o situaci!"

Stavím se na vaše území, toto území po^ 
é relativnosti, z níž jste si učinil vlast; 
i na chvilku, že všechny pravdy jsou

rovnocenný a že do žádné nám nic není} že 
není přesvědčení tak naléhavého, které by 
se nedalo svésti na nějakou otázku fysiolo' 
gické vhodnosti a organického přizpůsobení; 
že na ničem nezáleží leda na zábavě, a pra^ 
vím: na nejbezprostřednější ... Co mi do 
toho, že tato theorie jest pravá, — když jest 
ošklivá, zhoubná a škodná dílu uměleckému! 
Proč? Kterak? To pokusím se vysvětliti jiný 
den, a snad s vašimi posledními romány.

André Gide.



THEORIE MENŠÍHO ZLA

Üz dlouho tato theorie jest theorií panu' 
jící. Místo abychom si předsevzali nej' 

vetší dobro a že budeme srdnaté odporovati 
nepravosti, měli jsme cílem jenom vystříhati 
se většího zla.

Neodvážili jsme se dovolávati se práv 
náboženství v jejich úplnosti, báli jsme se 
zadati svým zájmům a podrážditi svoje ne' 
přátele, domnívali jsme se, že jest obratnější 
ustupovati a že touto cestou se lépe odzbrojí 
pronásledovatelé.

Kolik ústupků jsme neučinili nepříteli, 
schovávajíce se za formuli menšího zla?

Nyní, kdy Francie jest jedna zřícenina 
a ohrožena, že se převrhne do propasti, jest 
zajisté dovoleno ptáti se, jaké výsledky měla 
prakse zásady tak drahé svobodomyslným?

Jest nemožno, aby taktika, která vede 
k pohromám, k resultátu, diametrálně pro' 
tivnému resultátu, jejž jsme si určili, aby 
byla dobrá a spasitelná.

Jaké jest ve skutečnosti větší zlo, kterému 
se zabránilo touto slavnou formulí?

By se svrhla nenáviděná ministerstva, 
katolíci stále se spolčovali se zlými a hlaso'
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vali pro zednáře, protestanty, svobodomysl' 
níkyf každý, kdo se vydával za antiminister' 
ského, dostal jejich hlasy; nevedli žádných 
účtů z principů, z čistoty a ze zákonnosti cest. 
Katoličtí nebo konservativní poslanci nedá' 
vali svého vota založeného na principech, ale 
vždycky vota z okolností, z intriky, z obo' 
jetné politiky.

Co z toho vzešlo? Nová ministerstva šla 
dále v díle svých předchůdců a pokročila na 
cestě k pronásledování. Theorie „menšího 
zla" zplodila zlo větší, přirozeným během 
věcí. Obětujíce principy katolické, dali větší 
popud zlu.

Od r. 1882 zakládaly se školy neutrální. 
Bylo snadno předvídati, že neutrálnost, jež 
už sama byla zločinná, zvrhne se nevyhnu' 
tělně v hluché a zjevné nepřátelství proti 
náboženství a že zplodí pokolení ranných 
neznabohů. Místo aby se postavili rázně na 
odpor a zavrhli stroze tyto školy neutrální, 
katolíci je snášeli: nechtěli otevřeně dáti se 
v boj, dokonce předstírali, že školy křesťan' 
ské, jimž se ponechalo ještě políčko svobody, 
rozkvetou a stanou se náboženštějšími a že 
co nevidět budou slaviti vítězství nad vyučo' 
váním neutrálním a oficielním.
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Ústupky, jež ráčili učiniti, skončily se 
nejkrutějšími zklamáními. Nyní vyučování 
světské bojuje vyhlazovací válku proti vy' 
učování náboženskému a brzy už nebude 
jedné školy křesťanské. Daleci toho, by za' 
bránili zlu většímu, připravili pohromy.

Právě tak bylo s zákonem vojenským. 
Nestal se žádný pokus vážného odporu ze 
strachu, aby se nepodráždilo a nevyvolal ně' 
jaký drsný náměr proti kněžstvu. Dokonce 
vyskytli se dobráčci, kteří mysleli, že se' 
minaristé obrodí kasárny. Jaké to přineslo 
ovoce? Seminaristy, kteří ztratili svoje po' 
volání a kteří vyšli z kasáren úplně znetvo' 
řeni, s duchem a chováním světským.

Už tomu dávno, co se dopustilo zavěsti 
sňatek civilní a co se uvolili uzavírati sňatek 
náboženský, jediný pravý a zákonný sňatek, 
teprve po onom. Toto podrobení se moci 
civilní, stále ve strachu ze zla většího, způso' 
bilo pohromy žalostné. Sňatek civilní zplodil 
rozvod, který zase, přirozeným během věcí, 
přivlekl volné spojení, to jest bestialitu.

Přijalo se všeobecné hlasování, i když 
mělo v sobě neznabožství a všechny nepra' 
vosti. Doufali stále agitujíce massu voličstva, 
že z toho vyvodí nějaké dobro a zabrání ně' 
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jakému zlu. Co z toho vzešlo? Všeobecný 
zmatek.

Všeobecné hlasování, toť popření rozumu, 
svědomí, zásluhy; tot snížení každé povýše' 
nosti, toť jedině posvěcení počtu; tot negace 
Boha.

Kdyby bývali katolíci alespoň zákonně 
užívali všeobecného hlasování, nevolíce ni-*  
kdy lidí zvrhlých, ale zde jako jinde oni 
obětovali principy a dávali hlasy pod zámin<*  
kou zla menšího zednářům a neznabožcům.

Třeba žasnouti nyní, hlodají'li všechny 
morální rakoviny na společnosti a stala^li 
se anarchie všeobecnou?

Nová sněmovna ukazuje se, že bude ještě 
pokročilejší než předešlá; běh věcí překonává 
všechny kombinace a maří všecky výpočty 
chytráků.

Systém menšího zla jest toliko důsled' 
kem ztroskotání principů a oslabení povah, 
což jsou vlastnosti naší doby.

Abychom se zdvihli, bylo by třeba vzdáti 
se theorie menšího zla a předsevzíti si nej-*  
větší dobro; ale by se vštípila tato zásada, 
bylo by třeba hrdinů a světců.

Abbé J. Telmat.



NÁVŠTĚVA V BLÁZINCI

ehoroba nebyla nikterak povážlivá, ano 
byla vyléčitelná, jak ujišťoval správce 

soukromého ústavu pro choromyslné. Pa^ 
cient nikoho neohrožoval a byl příliš vážné 
letory, aby projevil více než lehké podrá**  
ždění, odporovabli někdo jeho blouznivým 
zdáním. Namlouval si totiž, nebo spíše byl 
přesvědčen, že nežije v roce 1912, nýbrž v roce 
1960, a že jeho hovor z jeho vzpomínek na 
dobu roku 1912 jest pro jiné svrchovaně za^ 
jímavý. NebyHi někdo dosti moudrý a řekhli 
mu, že přece žijeme v roce 1912, usmál se do^ 
brácky, potřásl hlavou a odtušil nahořkle: 

1



„Ano, já vím . .." — jako by zase jen na-*  
razil na obecné spiknutí proti němu, které 
zdolati jest příliš slab. Ale pak mluvil dále, 
jako by jeho protějšek zrovna tak jako on 
věděl, že píšeme roku 1960. Ubohý ten muž, 
jenž před tím byl žurnalistou, myslil, že celá 
stavba společnosti, jak ji známe, se změnila, 
a že jeho vzpomínky na dobu uplynulou, o níž 
lidé pro revoluci nebo cosi takového mají 
známost jen velmi nejasnou, jistě jsou nej' 
větší ceny, přicházejíce od očitého svědka. 
Zvláště však byl u vytržení, jakožto vášnivý 
obdivovatel doby jím líčené, když přišlo na 
tehdejší methody vládní. „Tehdá nebylo ani 
nej menší možnosti, aby se něco hatilo, ani 
stínu nebezpečí. Ale", pravil dále, „chápu, 
že vám bude za dnešních poměrů těžko pO' 
rozuměti, jak snadno systém ten pracoval." 
Povzdychl. „A proč lidé zařízení tak nád' 
herné zničili, tomu zase já neporozumím. 
Eksistovalo v celé Evropě, v každém státě. 
Všude byly volby. Každý volil. A netřeba 
mysliti, že volby ty byly vzácny. Většinou 
lidé, kteří žili za jedněch voleb, pamatovali 
se ještě zcela dobře na volby předchozí. Ne-*  
bylo tudíž kdy, aby vznikly nepořádky . . . 
Hledte: každý volil. ChtělJi kdo tak, volil 
tak, chtěMi jinak, volil jinak. Zvolení se 
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potom scházeli a s vědomím povinnosti, kte*«  
rého nemožno nadsaditi, pracovali měsíc po 
měsíci o to, by ztlumočili vůli svých voličů. 
Byla to doba veliká!"

„Zajisté," pravil jsem, „ale ať sebe zna«*  
menitější to bylo, přece se asi tu a tam uka<*  
zovaly rozbíhavosti mezi tím, co tito zvolení 
konali, a tím, čeho národu bylo třeba."

„Vím, co míníte," pravil rozvážlivě. „Ani 
nejlepší plnění povinnosti a nejčistší motivy 
nejsou vždycky s to, aby udržely zvolence 
v kontaktu s voličem. Máte úplně pravdu. 
Ale tu jsme měli zřízení, kterým, šlohli o něco 
důležitého, byla věc ještě jednou postavena 
před rozhodnutí voličů: nové volby."

„Ale přes to," namítl jsem, „závisívala 
asi hodnota rozhodnutí voličových od inform 
mací, jakých se mu dostalo, a to alespoň tou 
měrou, jako od jeho vlastního úsudku."

„Co úsudku se týče",pravil zkrátka, „není 
na nás, bychom jej kritisovali. Úsudek lid' 
ský není neomylný, ale pamatuji se, že v kaž**  
dém národě evropském bylo pevným pře<*  
svědčením jeho občanů, že právě v úsudku 
jest hlavní jejich síla, zejména v úsudku 
o všech věcech národních. Tohoto že zvláště 
má vysokou měrou, o tom každý byl plně pře' 
svědčen, a nemohu si mysliti, že by vědomí 
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tak obecně rozšířené bylo vzniklo, kdyby 
nebývalo bylo oprávněno. A co informací se 
tkne, na to měli voličové tisk . .. svobodný 
tisk!" Zde se zahloubal v snění, tak mocňě 
ho zaujaly jeho domnělé vzpomínky. „Sotva 
mi asi rozumíte," mluvil smutně dále, „neboť 
co slyšíte ode mne, jsou pouhá slova... Rád 
bych, kdybych vám byl mohl ukázati né" 
který z těch domů, kam jako světlo rychle 
a právě tak jasně proudily informace z kaž
dého koutku země, a jak odtud, v co nej
zřetelnější, absolutní a nejobsažnější vyjá
dření mistrovskými mozky uvedeny, po ti
sícerých kolech se rozbíhaly k milionům 
hladových intelligencí Evropy. Tam nic ne
ušlo, nic neuniklo. V každém hlavním městě 
žili vyslanci jiných hlavních měst, pohybo
vali se lehce v nejbohatších domech, jedli, po
slouchali, objížděli, zaznamenávali, telegrafo
vali, telefonovali, psali — a ráno jak ráno stál 
obraz okamžité Evropy v každých novinách."

„To asi bylo," podotkl jsem, „velmi uži- 
tečno nejen pro účel politický, který máte 
na zřeteli, ale i pro umístění kapitálu. Bylo 
by lze mysliti, že obojí plynulo pospolu."

„V tom máte úplnou pravdu," pravil se 
zájmem. „Veliká znalost, které se tiskem 
i nej chudšímu dostávalo o všech záležitostech 
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vnější politiky, měla i ten svrchovaně blaho* ’ 
dárný účinek, že i nejnepatrnějšímu člověku 
bylo podáno, jak by nejvýhodněji umístil 
svůj kapitál. Nově objevené ložisko (zvláště 
zlata), nový vynález, nový podnik, zkrátka 
všecko schopné rozvoje bylo rázem s nejpřís-*  
nějších hledisek čtenáři představeno."

„Z toho zajisté také vyplývalo", pravil 
jsem, „že vlastnictví bylo tak stejnoměrně 
rozděleno a že vládl takový všeobecný blaho-*  
byt, jak jste mi jej již vícekráte líčil."

„Máte úplnou pravdu," pravil, „byla věru 
neobyčejná tato přísná a universální inform 
mace, jež tyto skvělé výsledky přinášela."

„Při tom mi přichází", pravil jsem, abych 
jeho rozpravu námitkou oživil, „že tak váš' 
nivý a urputný obyčej tisku, o všem pravdu 
vy slov ovati, často asi přece jednotlivcům 
uškodil, jichž soukromý život se takto . . ."

„Ano, ano," přerušil mne, „nebezpečí 
bylo, ale byla proti němu pomoc. Zákon sta' 
novoval soudce a porotce, jimž byla věc dvou 
lidí, jimž se říkalo zástupcové a jichž zaměst' 
náním to právě bylo, přednesena. Potom 
bylo rozhodnuto, dostane'li poškozené in' 
dividuum za to od časopisu peníze čili nic. 
Zařízení to fungovalo velice dobře, ale přece 
poměrně zřídka se ho v praksi užívalo. Po' 
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něvadž nám pravda věci byla nad pravdu 
osoby, spokojovali jsme se tím, že jsme osobu 
j en napověděli, vy j ma když sociální postavení 
osoby té nepožadovalo takového ohledu."

„Nemyslíte však," pravil jsem mu, než 
jsem od něho odešel, „že za takový doko" 
nalý řád společenský, jak jej líčíte, děko" 
váti jest spíše určitému duchu času nežli 
zvláštním institucím? Neboť posléze přece 
taková vášnivá láska k spravedlnosti a ta" 
kový právní cit, jak je líčíte, nej sou elementy 
sociální, které by zákony bylo lze vy volati." 

„Možná, možná," pravil melancholicky, 
„ať jakkoliv, nikdy nebudeme zase míti doby 
takové," a ustrnule se zahleděl před sebe za" 
hloubán v sny o době roku 1912.

Rodina nešetřila vydání; mladý muž zase 
ozdravěl: vede dále své povolání žurnalisty 
jako před tím. Jako by ani nikdy nebýval 
byl v blázinci.



ROZMÁCHNUTÍ SAULOVO
Z

Několik dni před tím, než rozesíláno bylo vyti*  
štěně již prohlášení o tom, že pod adresou „Stu*  

dium“ se již vydávati nebude, a to z důvodů v pro*  
hlášení tom uvedených, tedy zvláště aby se vyjasnily 
vztahy některých osob k naší práci (a vyjasnily se!), 
dostal jsem jednou odpoledne, bylo to ve středu 
oktávy svatodušní, dopis s adresou: „P. T. vydává*  
telstvo Studia v Staré Říši/*  tohoto znění:

„Slovutný pane!
„Včera obdržel jsem „Acta Curiae Episcop. Bru*  

„nensis**  a tam pod číslem IV. str. 117. stojí toto: 
„Prohibitio Folii Periodici „Studium**.  Lectio, prae*  
„numeratio, detentio, divulgatio, quaecunqueprae*  
„statio subsidii cuiuscumque sive materialis sive 
„spiritualis folii periodici, cui nomen est „Studium**  
„Theologie umění a vědy, quodque nunc editur ab 
„Antonio Ludovico Stříž, in parochia Stará Říše, 
„tum Clero tum laicis sub gravi in conscientia pro*  
„hibetur, ita ut qui notorie et continuo contra supra 
„statuta egerit, si est sacerdos, ad s. Missae celebra*  
„tionem, si vero est laicus, ad s. Communionem ad*  
„mitti nequeat.
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„Jak vidíte, jsem vázán poslušností, dle toho se 
„říditi, a proto do nové změny račte si zdržeti svá*  
„teho přijímání, aby nepřišlo k nějakému pohoř*  
„šení v chrámu Páně.

Ev. Petrů 
farář.

O té latině jsem valně nepřemýšlel. Ale jak to, 
že mi pan farář radí, bych se zdržel Sv. Přijímání? 
A proč se zdržovati? A jaká to bude „nová změna“ 
a jaké pohoršení? Nemaje to nijak vysvětleno a ne*  
jsa si vědom žádné překážky, přiklekl jsem příštího 
dne jako jindy k Sv. Přijímání.

Pán farář mi nepodal. Jiným podával a 
mne přešel. Nechápal jsem, co se to děje, i klečel 
jsem dále u oltáře, čekaje. Všichni už dávno odešli 
z kostela, zůstal tam jenom p. Josef Florian a p. 
Otto Tichý, kterým také nebylo podáno. Čekal jsem 
nějakého vyjasnění. Nepřicházel nikdo. Přišla po 
dlouhé době jenfarská kuchařka, prošla ko*  
stelem až k p. Florianovi, řekla mu, ať odejde z ko*  
stela, a ztratila se. Nikdo jiný nepřišel. Jenom po*  
každé když jsme otevřeli dvéře kostelní, abychom 
nevzbudili podezření, že tam něco tajně osnujeme, 
za chvíli vždy někdo je zvenčí zavřel. Tak jsme tam 
s Pánem Bohem čekali od rána až dovečera. 
Asi po šesté hodině přišel kostelník a vybízel nás, 
bychom šli z kostela. Nedostav odpovědi vzdálil se. 
Za nedlouho potom ozvalo se za námi ze zadu ode 
dveří zaštěrchání klíči a hlas p. farářův: „Pánové, 
jest sedm hodin, v tu dobu se každý kostel zavírá, 
já tedy musím zamknouti, račte opustiti kostel.“ 
A po chvilce mlčení: „Ale to byste špatně ctili pána*  
boha, kdybyste neposlouchali. Poslušnost je první 
cnost.Kde není poslušnosti, atd.“ To bylo celou od*  
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povědí na naše celodenní čekání Jež se prodloužilo 
až téměř do desíti hodin, kdy teprve sami jsme 
odešli.

Příštího dne 9. června neměl zde pan farář Mše 
svaté. Na večer přinesl mi chlapec dopis, zase s adre
sou „P. T. vydavatelstvo „Studia“ v Staré Říši“ to
hoto znění:

P. T. ctění pánove!
Byl jsem dnes schválně v Brně, bych stran Vaší 

záležitosti se informoval, a svědomí své si zajistil. ’) 
Co se týče p. Tichého, mohu beze všeho jako dříve 
mu Velebnou Svátost podati. Kdo však řídi Stu
dium a do něho píše, pakli by setrval dále v tom 
úmysl, a knihy Studia rozšiřoval, musím zůstati 
a držeti se nařízení Act Curiae Ep. Řačte podle toho 
mi sděliti, jak se v té věci mám chovati.

Farní úřad ve Staré Říši
Ev. Petrů 

farář.

V sobotu před Nejsvětější Trojicí šel jsem na 
pouť na Křemešník. Přišli jsme tam večer. V noci 
udála se tato příhoda: V jedné krčmě strhla se 
hádka mezi mladíky, kteří tam přišli asi z dobro
družství, a skončila se tím, že jeden řezník z Pelhři
mova byl nožem bodnut do boku a pod lopatku 
a prudce krváceje padl. Vzpamatoval se však ještě 
tak, že podpírán dvěma osobami dotáhl se odtud

1) Dověděl jsem se od p. Tichého této podrobnosti. 
Den před tim byl prý ve faře a tázal se p. faraře, proč mu 
nepodal. P. farář mu četl Zákaz Studia a pravil, že ad litte
ram by se to p. Tichého netýkalo, ale že jest povinen jed- 
nati v duchu toho zákazu; a že v tom jedná úplně po
dle svého svědomí. Přitom též podotkl, že Studium 
samo by nebylo závadno, ale ty zadky, ty zadky!
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na místo, kde ho chtěli ošetřiti.Pan Florian, který 
se k tomu namanul, odběhl k faře, zaklepal a ozna- 
moval ženské, která se mu ukázala,že jest tam člo
věk na smrt zraněný, že by bylo dobře, kdyby se 
tam některý kněz podíval. Odpověděla nevlídně, 
ať zaklepe na to či ono okno. Pan Florian klepal 
a tloukl, a ač již svítalo a kněží, jichž tam byl značný 
počet, za hodinu měli býti v kostele, jak bylo ohlá
šeno, nikdo se neozval. Bylo jen slyšeti pohyb ve 
dveřích, jako by byly ještě na jeden západ zamy
kány. Raněný asi za hodinu nezaopatřen skonal. 
Potom ráno udělovalo se arciť hromadně Sv. Při
jímání venku všem lidem klekajícím podél chodí
cího kněze. Co to nevědomých (nebo i vědomých) 
svatokrádeží při dryáčnickém zpovídání těchto 
kněží. Rozjímaje o těchto pastýřích, kteří zrovna 
v opak Pastýře Dobrého, jen stádné pracují, jedno
tlivé ovce nechávajíce hynouti nebo je přímo trýz
níce a mordujíce, vzpomněl jsem si na to, co jsem 
jindy viděl na pouti v Kostelním Vydří.Tam prostě 
kněz s Ciboriem chodil prostředkem nacpaného 
kostela a lidem, většinou stojícím, napořád po
dával, jak byli kolem něho. Někteří modlíce se 
z knížek, nepozorovali ho ani, až už stál u nich 
a blížil se jim k ústům s Hostií, i otvírali jaksi 
maně ústa a brali, co se jim podávalo, a teprve po 
chvilce jako by se byli probírali a uvědomovali si, 
co se to vlastně dálo.

Vrátiv se z pouti napsal jsem panu faráři Ever- 
modovi Petrů:

Důstojný pane!
Z Vašeho listu ze dne 9. t. m. jest viděti, že píšete 

jej více osobám. Připomínám Vám tedy,že nejsem, 
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jak víte, představeným žádného sdružení, a proto 
neoznamujú a také nebudu oznamovati nikomu 
Vašich sdělení. O jiném nemožno mi s Vámi mlu- 
viti, dokavad nenapravíte, čeho jste se proti mně 
ve čtvrtek dne 8. t. m. dopustil, vyloučiv mne úplně 
bezdůvodně, proti svátým kanónům, od Sv. Přijí
mání. Nehodlám ovšem ničeho podnikati, co by mi 
nějak překáželo přistupovati ke Stolu Páně.

V úctě
Antonín Ludvík Stříž.

Při nejbližši Mši Sv.přiklekl jsem zase k S v. Při
jímání,— a bylomipodán o, atéžpříš tě kdy
koliv jsem přiklekl. Leč jak jest možno, by 
někdo byl jeden den beze všeho exkomunikován 
a hned zase beze všeho byl v milosti, toho přece ne
vím, ač učení Církve katolické v této věci není mi 
neznámo.



KOMISNÍ ODPOLEDNE

üozvän byv na den 22. srpna 1911 do Staroříšské 
fary k biskupské komisi, zazvonil jsem v hodinu 

určenou u farských vrat. Pan farář uvedl mne do 
pokoje, jakési kanceláře, bych počkal,než ti pánové 
přijdou, a odešel. Chodil jsem po světnici a prohlí*  
žel si, co mi padlo do očí. Na stěnách světnice dvě 
podobizny téhož velikého papeže (jak ho nazývají 
noviny a kněží politikáři) Lva XIII., jeho nástupce 
nebo předchůdce slavné paměti však žádná. V kro*  
pence pavučiny a prach; svěcené vody ani krůpěj. 
Na policích ušpiněné svazky „Ludmily“ a jiných 
kotrbovin, patrně na půjčování pro lid. Na stole 
připraveny archy psacího papíru úředního for*  
mátu a několik rozložených psaní: P. Jak. Demla, 
v němž žádá p. faráře, by mu vrátil knihu Barbeye 
ď Aurevillyho „Ženatý kněz“, psaní p. Floriana, 
prosícího, by p. farář řádně dělal kříž při křtu jeho 
syna Michaele Jana a důstojně a obřadně správně 
ho pokřtil, a ještě nějaké psaní téhož, dále moje 
psaní, v němž vytýkám p. faráři, že mně dne 8. červ*  
na bezdůvodně a proti kanónům církevním odepřel 
Sv. Přijímání, bezprávně se dovolávaje jakéhosi 
pitomého „zákazu Studia“, a posléze list sestry Ve*  
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roniky, jak ďábel p. farářův vyznával, že se p. farář 
hyzdí s kuchařkou. Uvažoval jsem, bude*li  snad 
tato výstava předmětem jednání, neboť neměl jsem 
tušení (a nemám dosud), proč jsem tam byl zván. 
Dlouho nikdo nešel, i myslil jsem již, že komis 
v domnění, že se pozvaní nedostaví, poněvadž na 
jejich listinu zvací se jim nikdo nepodepsal, vůbec 
se nesejde. Ale na konec přece přicházejí: první 
s křesťanským pozdravením kněz s fialovým le*  
movánim a zlatým řetězem a křížem, druhý opat 
novoříšský P. Norbert Drápalík, třetí kněz v há*  
bitě kapucínském, čtvrtý p. farář. Všichni s úsměvy 
jdou za mnou k oknu a přátelsky podávají mi ruce, 
strhujíce je dolů, by jim nebyly políbeny; p. opat 
Drápalík se slovy: „My se již známe, jeli jsme spolu 
jednou/4 Onen první pán přátelsky se táže a záro*  
veň konstatuje, že tedy pan Florian nepřijde, že 
odejel, a zdali ty sestry Veronika a Gabriela také 
odešly. A co prý pan Tichý, zdali ví, že má přijíti. 
Jářku, že nevím. Pan farář stranou, reptavě: „Ale 
jistě asi ví, vždyť jsou všichni pohromadě,ale dělají 
vždycky, jako by nevěděli, a chtějí, by se za každým 
zvlášť posílalo jako tenkrát.... je v tom zkrátka 
viděti neupřímnost/4 Dotazující se pán, jak jsem 
z další řeči poznal, kanovník či prelát dr. Pospíšil 
z Brna, zvěděv ode mne, že p.Tichý jest doma, vy*  
bízí p. faráře, by mu vzkázal; my že zatím počká*  
me, protože prý otázky pro mne a pro p. Tichého 
budou skoro stejné. Sedáme ke stolu: kanovník 
dr. Pospíšil na pohovku, já po jeho pravici, opat 
Drápalík proti mně, a proti dru. Pospíšilo vi p. farář 
a kapucín, prý kvardián z Brna (podle podoby jsem 
ho znal, slyšev ho nedávno v Brně kázati, a to do*  
puštěním Božím dosti hloupě). Pan kanovník stále 
hovoří, většinou ke mně. Ptá se, kam odešly ty 
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sestry. »Do Okříšek šly“, pravím. „A kam odtud?“ 
„Nevím.“„Jely s p. Florianem?“ „Nevím.“ „A pan 
Florian zůstane trvale ve Velké nebo se vrátí?“ Já*  
řku, že nevím. Pan kanovník se diví,kterak možno, 
bych takových věcí nevěděl, vždyť prý přece jsem 
u něho bydlel a stále se s ním stýkal. Pravím, že 
jsem bydlel jinde. Na další otázky, že přece není 
možno, bychom spolu byli o tom nemluvili, od*  
povídám, že mám dost svého, a že vím, že p. Flo*  
rian bývá si dobře vědom všeho, co činí, a že nejsa 
zaň zodpověděn, proč bych se tak o to staral. Pan 
farář zase stranou jizlivě: „Hm, oni se příliš starají 
moc každý o sebe...“; není mu dále rozuměti,pro*  
tože není schopen jasného slova, stále jen breptaje, 
jako by měl pysky a jazyk roztřepány. „A co s tím 
domem udělal pan Florian?“ zvídá dále pan ka*  
novník. Pravím, že není jeho. „A čí jest?“ Odpoví*  
dám, čí jest, ač se divím, že se prelát církevní pouští 
do takových hovorů s cizím člověkem, a proč se na 
to ptá. „A vy míníte zůstati zde?“„Nevím, co a jak 
bude.“ „Ale přece musíte věděti pro budoucnost, 
jak se budete živit. Z čeho budete živ? Kdo vám 
bude vařit?“ Usmívám se těmto nekněžským zá*  
jmům, podotýkaje toliko: „A z čeho jsem byl dříve 
živ? A proč bych si i neuvařil, třeba*li  toho?“Pan 
kanovník už jest udiven svrchovaně. „Jaký jest to 
život! Toho nechápu!“ vzdychá jaksi sklesle. Ale 
nepátrá dál, patrně aby ho nepojala spasitelná zá*  
vrať a on nepropadl se v hloubku nicoty, kteráž 
slove člověk. A aniž by se nějak pozastavil v my*  
šlení (z čehož patrno, jak i podiv jeho jest povrchní), 
začíná takovýto asi traktát: „Vy jste přece už měl 
skoro hotová studia právnická, proč jste odešel se 
studií? Když jste začal, bylo vaší povinností i do*  
končit, a potom jste mohl přemýšleti, co s vámi 
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pánbůh míní. Tak jsou to ztracená léta. Atd. A jak 
jest nám (?) třeba právníků! A jak může takový 
právník působiti pro lid a pro církev; při tom (!) 
byste mohl také (!) choditi k svátému přijímání. 
A znám takové lidi, kteří vzorné žijí; třebas dok*  
tor Koudela z Brna, s nímž se dobře znám; jak on 
svatě žije a jak zbožně vedl své syny."1) A dlouho 
mi v tomto smyslu řečnil, stále přátelsky a vážně. 
Trpělivě a mlčky jsem poslouchal, co jsem už z toli*  
kátých úst slyšel. I přítomný opat P. Norbert Drá*  
palík tímtéž mne častoval jednou, jenže místo ry*  
tíře z Koudelů byl mu vzorem dokonalosti doktor 
Hruban. A kolik kněží jsem slyšel povzdechnout 
si, kdyby nebyli kněžími, nýbrž třebas soudci, ad*  
vokáty, lékaři a pod,, jak by mohli „působiti". Ach!

Posléze se p. kanovník zastavil s otázkou:„Vy to 
tak nemyslíte ?" — „N i k o 1 i v", odpovídám vážně, 
a hledím dále mlčky na něho. Tvář pana kanov*  
nika, mladistvě čerstvou se jevící, jaksi sestárla 
a zhořkla, ale jen přeletem; hned zase s touž účast*  
livostí mne poučoval dále, že chtěl*li  jsem vésti 
život dokonalý, proč jsem nevstoupil do řádu nebo 
nešel na kněžství, že bych mohl býti apoštolem! 
Atd., atd. Pan prelát mluví, mluví, já hledím na 
něho, ještě asi jednou dvakrát se v řeči pozastavuje, 
jako by nabíral dechu, a — ustává. „Ten pan Tichý 
už by zde mohl být. Podívejte se, pane faráři." Pan 
farář jde a dívá se, vrací se, omlouvaje ho, že jest 
to daleko. Páni preláti si prohlížejí dopisy na stole, 
v náladě jaksi stísněné. Když p. Tichý ještě nešel, 
rozhodnuto přistoupiti k otázkám, pro něž vyslal 
pan biskup tuto komisi. Pan prelát Pospíšil jal se 

1) Jeden jeho syn, také již doktor Koudela, zemřel loni 
náhle, udusiv se otravným zápachem plynovým — asi z ni
jaké pokoutní hadice strany katolicko-národni.
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diktovati cosi p. faráři. Napsali čtyři řádky, spletli 
to, začali znovu na nový arch. Tu přišel p. Tichý. 
Tázal jsem se hned s počátku, proč jsem vlastně 
volán nebo jaký to bude výslech. Bylo mi odpo*  
věděno, že to průběhem uvidím. Spokojil jsem se 
tím, ale až dosud neuviděl jsem nic.

Otázky a odpovědi byly asi takovéto:
„Jak dlouho jste u pana Floriana?“ — „Nejsem 

u pana Floriana.“ Podiv. Po vysvětlení opravena 
otázka: „Jak dlouho jste ve Staré Říši?“ Řekl jsem 
přibližnou dobu. /

„Co vás přimělo, byste zanechal studií?“ „Ne*  
zanechal jsem studií.“ Zaražení. „Co vás tedy po*  
hnulo, byste zanechal studií právnických?“ „Na 
to jest těžko odpověděti“, pravím; neboť opravdu 
jsem nevěděl, co odpověděti.

„Proč jste opustil rodiče?“ — „Neopustil jsem 
rodičů.“ Podiv. Pan farář cosi breptá.

„Souhlasí rodiče s vaším pobytem ve Staré Říši ?“ 
— „Nevím.“ Pan farář breptá, že v jednom svazku 
Studia (v článku, kterého jsem nepsal aniž k němu 
dával podnět) jest, jak jsem se prodíral z domu a že 
mu přece farář z Bohdalic psal, jak moji rodiče jsou 
jako šílení atd.

„Jak dlouho míníte zůstati ve Staré Říši?“ — 
„Nevím.“

„Čím se zabýváte?“ — „Studuji.“
„Co studujete?“ Odpovídám, že to není stejné. 

Doplněna tedy otázka: „Co nyní studujete?“ Pra*  
vím, že habešskou grammatiku. Zapsáno tedy: 
„Studuji habešskou grammatiku.“

„Kterým svazkem ukončil jste vydávání Stu*  
dia?“ — „Tím, na němž jest napsáno: poslední.“ 

„Hodláte vydávati jiný periodický časopis po*  
dobného obsahu jako Studium?“ — „Nehodlám“, 

1
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pravil jsem, neboť jsem opravdu neměl žádných 
plánů vydavatelských. Ale lepší by bývalo bylo 
otázati se: A co jest to „podobný obsah“?

„Znáte osmé boží přikázání?“ táže se mne pan 
prelát. — „Znám“, jářku. „A znáte*li  je, zdaž srov*  
náváte se svým svědomím, že jste bezdůvodně tu*  
pil a napadal některé osoby?“ — „Nevím o ničem, 
čím bych byl někoho důvodně nebo bezdůvodně 
potupil.“

„Myslíte, že jste jako vydavatel zodpovědný za 
obsah toho, co vydáváte?“

„Vím, že jsem zodpověděn před Bohem za vše, 
co vydávám.“ Však jsem také nic maně nebo proti 
svému svědomí nikdy nevydal a Bůh dá nevydám.

„Psal jste vy ty urážlivé verše do Studia?“ — 
„Které?“ Pan prelát: „No, tam —.“ Pan farář, zře*  
tělně: „Třebas jako tam:

a kdo nemá ručitele, 
ať si fouká do pr—“

Pan prelát vpadá: „Pst, pst.“ — „Nepsal“, jářku.
Následuje řada otázek o ctih. sestrách Veronice 

a Gabriele, kdy odešly ze Staré Říše, kam šly, vrátí*li  
se, též o panu Florianovi, kam jel, usadí*li  se ve 
Velké trvale, a pod. Též otázka: „Jaký jest poměr 
mezi vámi a panem Florianem?“ — Pravím, že 
nerozumím, co tím míní. Pan kanovník vysvětluje, 
byla-li to jeho literární činnost nebo zásady nábo*  
ženské, jež mne k němu přivedly. Mlčím.

„Proč jste dne 8. června přistoupil k svátému 
přijímání a zůstal až do večera v kostele, ač jste 
věděl, že vám p. farář nesmí podati Tělo Páně?“ 
— „Nevěděl jsem, že mi nesmí podati“, odpověděl 
jsem již lhostejně, unaven tím hloupým ždímáním. 
Kdyby vůbec o něco šlo, takto asi bylo by třeba od*  
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raziti takovou otázku: Cože? Nesměl podat! ? 
Vy jste si tedy násilí, jimž jste spoutali Pána Ježíše 
Krista a smýkáte jím hned tam, hned onam, pro- 
hlásili právem? — Byl bych ostatně dávno se 
odtud byl klidil, ale chtěl jsem věděti, co se přece 
z té roztodivné komise vyklube.

Pak se vyptávali pana Otty Tichého na totéž 
a podobné, načež svůj písemní elaborát přečetli 
a všichni čtyři důstojní páni se podepsali. Nyní 
byli jsme my vyzváni, abychom se podepsali. Od
mítl jsem, pan Tichý též. Či žádá též úcta k otcům, 
když staří si hrají,bychom si hráli s nimi? Tázal 
jsem se ještě p. preláta Pospíšila, nač to vše jest; 
týká-li se to vydávání, tu že se pan biskup měl 
po jiných věcech ptáti, ale dřivé a nikoli po svém 
zákazu. A bylo mi podivno, že ač všichni pravili, ' 
že vědí, že i po zákazu p. biskupově dále 
rozesílám „Studiu m“, nikdo o to ani nezava
dil. Pan prelát pravil, že o mne neběží, ale o pana 
Floriana, ale ani o toho vlastně že neběží, ale o ty 
t. zv. sestry. A dodal velmi srdečně: „A pan biskup 
by rád věděl, co vlastně zamýšlíte... Kdyby
ste tak prohlásili, že se mu podrobujete, že ho ve 
všem míníte poslouchati.. “

Ach, běda! Toto tedy jest projev biskupův na 
tolik veřejně vyslovených stesků a obviněni ze 
vzpoury proti Papeži, zločinů a ničemností, jichž 
jest ať přímo nebo nepřímo původcem. Po tom, jak 
v této chvíli poznávám svého biskupa, jakou směš
ností by bylo, něco mu ještě vyčítati, něčeho od něho 
čekati! Již z předešlých komisních otázek bylo dosti 
zřejmo, že nástupcem jednoho z Apoštolů na stolci 
brněnském jest byrokratické monstrum.

„Ale přece u křesťana se povinnost poslouchati 
biskupa sama sebou rozumí. Jaké tedy prohlašo-
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vání?“ upokojil ji pana preláta. Či lze mne obvino*  
váti z nějakého vzdoru proti autoritě biskupské? 
Pan kanovník s uspokojením přisvědčoval a uji*  
šťoval, že proti mně nikdo nic nemá, a ještě když 
jsem odcházel, opakoval, podávaje mi ruku, co byl 
již několikrát řekl: „My to s vámi všichni dobře 
myslíme.“

Panu Tichému ještě pan prelát novoříšský na*,  
bízel, nepřijal*li  by místo varhaníka. Pan Tichý 
odmítl, protože prý v kostelích jest ohavnost spu*  
štění a k něž i nadobro nedbají předpisů liturgických 
a norem Papežových. Pan opat namítl, že právě on 
by mohl působiti k nápravě a uplatňovati (on laik!) 
příkazy papežské. Pan Tichý však rázně se podě*  
koval, věda asi, že není s kněžími řeči, právě tak 
jako s těmito úlisnými, ale proti Duchu Svatému 
zarputilými pokrytci.

/



DVA LISTY PŘÍTELI, JENŽ 
SE CHYSTÁ NA UČITELSTVÍ

I

Milý příteli! Pánům, které mi doporučujete, 
dosud jsem dekretů Pia PP. X. O obnově po

svátné hudby neposlal. Nechce se mi. Chválíte 
ovšem jejich velikou píli a jemné studium v oboru 
církevní hudby a jejich snahy, jak pravíte, „cyril- 
listické“. Mně však více povídá Zpěvník oněch pánů 
Rataje a Lhotského, který mi posíláte, pravě o něm, 
že jest sestaven dle zásad stanovených Motupro- 
priem Pia X, které oni znají z časopisu „Cyrill“. 
V latinské části zpěvníku toho, přece r. 1910 vyda
ného, vidím totiž, že noty nijak neodpovídají znění 
GRADUÁLU ŘÍMSKÉHO, vydaného Sv. Otcem 
Piem X, nýbrž jest tam zpěv gregorianský ve stavu, 
jak jej přijal a potvrdil Lev XIII, ’) totiž zkomolený, 
porušený, bez zřetele na nejstarší prameny vydaný. 
Papež tento pro samou politiku a jiné zájmy marné 
neměl kdy starati se o věci tak posvátné a ruchu 
světa odlehlé jako zpěv katakomb a středověkých 
klášterů. Leč za Pia X, který již tím získal si slávy

1) Na pontifikát PP.Lva XIII. jest v „Proroctví Mnicha 
Paduánského44 zvoláni „Evviva Leone XIII44, což pan 
Florian takto vykládá: Co se délalo v Cirkvi za Lva XIII. 
nežli že se volalo pořád: Ať žije Lev XIII?
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trvalé, uveden byl chorál gregorianský dle nej- 
starších památek ve svou původní ryzí podobu, 
a v tomto dokonalém stavu uzákoněn, s napros 
stým odvržením všech vydání dřívějších; není tedy 
dovoleno vydávati zpěv gregorianský dle knih li- 
turgických nyní bezcenných. — Vaši páni profesoři, 
kterým jest tomuto zpěvu učiti, aby příští varha- 
níci mohli dostáti povinnostem, jež jim Církev 
ukládá, jak se zdá, ani tohoto nového Gradu- 
á 1 u edice Vatikánské neznají!! Nebo kterak by 
mohli roku 1910 vydávati zpěv nyní z kostelů vy
hoštěný? A ještě podivnější jest, že Ordinariát 
budějovický dal na to své schválení!!

Kdosi mi též doporučil, bych poslal svůj pře
klad „O obnově pos\ átné hudby“ P. Dobroslavu 
Orlovi, vydavateli „Cyrilla“. Poslal jsem, i s ukáz
kami jiných našich knih. Mlčí. Víme proč: není 
možno, aby nevycítil naprostého rozporu práce 
naší a činnosti jeho a jemu podobných. Těm jsou 
zákony a zřízení Církve k tomu, by mohli o nich 
žvaniti,psáti, časopisy horlitelské vydávati, schůze, 
sjezdy a přednášky pořádati, svou iniciativu uka- 
zovati, zkrátka sebe uplatňovati, míst získávati, 
důchody a čest kliditi, při tom však všem vyho- 
vovati, v žádné nepříjemnosti, nesnáze a boje se 
nevydávati, — kdežto rozkazy Stolce Petrova jest 
třeba prostě přijmouti, sjednotiti se s vůlí Náměst
ka Kristova a o totéž se příčino váti, jak daleko sahá 
čí moc. Přestává řeč o záslužné činnosti, kde prostě 
jest povinnost, a ta v první řadě těm jest uložena, 
kteří jsou v úřady postaveni a berou za to platy.

Kněží a biskupové chovají se k ustanovením 
„O obnově posvátné hudby“ jako i k jiným roz
kazům Papežovým, totiž jako by jich ani nebylo. 
A čeho se v nich žádá, jest pramálo, neboť mají 
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více povahu negativní, zakazujíce zlořády. Vždyť 
minimum toho, by se vyhovělo předpisům pro 
choř při liturgických úkonech, jest recitovati sroz- 
umitelně latinské teksty, a z toho přece naprosto 
nijakou výmluvou nelze se vykroutiti. A přece fa*  
ráři napořád, ač jest přikázána nej úzkostlivější po
slušnost, vedou si stále zarputile nebo lhostejně 
svou proti těmto zákonům.

Když jsme byli ještě ve Staré Říši, začal tamější 
varhaník v kostele s chorálem. Zpěváci byli s po- 
čátku dva neb tři. Zpívali několikrát ve svátky, 
kdy byla ohlášena zpívaná Mše svátá, a to všechny 
části dle Graduálu Římského, bezvadně zpěvem 
i doprovodem. Kostel jakoby tímto zpěvem všecek 
se měnil: pozbýval všednosti a byl prázden hnusu 
přinášeného tam lidmi, kteří z dlouhé chvíle nebo 
aby také něco v kostele dělali, zpívají své stereo
typní, chatrné a stálým opakováním ošumělé pí- 
sničky, chlapi řvouce neb mručíce, ženské mečíce 
a děti, zpěvu již zcela odvyklé, libovolně vykřiku
jíce, vesměs ovšem falešně a drsně; prostory chrá
mu jako by se byly šířily a rozpínaly a naplňovaly 
posvátnou velebností; lidé byli usebráni a ještě 
cestou z kostela byli plni posvátného klidu, a kdež
to jindy ještě ve dveřích začínali své jalové hovory, 
šli mlčky a klidni. Farář s počátku nic nenamítal. 
Co také možno namítati, když se mu jiní postarají 
dobře o to, čeho on nedbá sám, ač k tomu povinen. 
Až asi po čtvrté, na Sv. Cyrilla i Metoděje, p. farář 
z ničeho nic zakázal varhaníkovi zpívati chorál, že 
prý jest zpěváků málo (Motu proprio připouští i je
diného, zpěváka a zároveň varhaníka). Pan Tichý 
jde do fary, nemoha tomu jaksi uvěřiti, a upozor
ňuje pana faráře, že přece při zpívané Mši svaté 
není dovoleno zpívati české písničky. Farář na to:
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„Ale já se vám divím, že nemáte tolik esthetického 
vkusu, že se vám to líbí. Třebas onehdy to „Te 
Deum44, jeden zpívá a druhý mu odpovídá, to už 
by se mohlo po celou mši zpívat sólo/4 Pan Tichý 
namítá: „Ale česky při zpívané Mši zpívá ti není 
přece dovoleno/4 Farář: „Ale já se vám divím, vy 
jste přece hudebník, že se vám to může líbit. Kdyby 
vás tak bylo 5 nebo 6, němči bych nic proti tomu.44 
Pan Tichý se ptá, jak tedy míní vyhověti předpi- 
sum papežským. Pan farář s úsměvem: „Necítím 
se tím ve svém svědomí nijak zavázán. (Stejná řeč 
vždy a všech. Svědomí těchto štěnic! Ucítí, až je 
budouzamačkávati.) Pro mne platí předpisy 
biskupovy.44 A dodal: „Kdosi (!) měl jednou v té 
věci audienci u Sv. Otce a ten prý (!) řekl: Když to 
nejde, tak to nejde/4 A ještě i tento důvod vyslovil 
lidový farář: „Mluvil jsem s několika lidmi, ni- 
komu se to nelíbí. Je to dlouhé; a nepovznáší to 
k pobožnosti.44

A tak byste to měl všude po vlastech, když při
jdete s něčím, co jest rozkázáno z Říma. Není-liž to 
svědectvím vědomého,praktikovaného odpadu? A. to 
i tehdy, když by se připustilo, že Sv. Otec na lživé, 
pokrytecké výmluvy některého preláta byl by pro
nesl slova farářem staroříšským kdož ví z které 
stoky nečistoty čerpaná, jež by znamenala asi tolik, 
jako: „Co s vámi ?44 neboťnení papež již povinen při
pomíná ti každému zvlášť kanón konstituce „Apost. 
Sedis moderamini44, dle něhož exkomunikován jest 
ipso facto, kdo se houževnatě vzpěčuje nebo vymyká 
poslušnosti papežově; — a chvíle rozdělení ovec od 
kozelců ještě asi nenadešla.

Naděje na nějaké zlepšení celkové není, neboť di- 
ecése zdejší dlouhá léta již trvající nedbalostí vůle 
Papežovy a libovůlí v kázni církevní nebo přímo
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kázní odporující rozkazům papežským (jako v po
litické akci lidové) zmrtvěly tak, že nejsou již vcelku 
schopny vzpružiti se k životu. Na každém jednot*  
livci ovšem jest činiti vše, co může a dovede.

Pozoru hodno však jest, jaké plody na poli hud- 
by církevní vydávají „neodvislé“ diecése naše, co 
Papež podává Církvi nově rozkvetlé rozkošné, zá- 
zračné melodie Graduálu Římského. Zároveň té
měř s touto božskou knihou v diecési brněnské vy
dán lidový zpěvník kostelní pod názvem „Cesta 
k věčné spáse“. Název ten nehodí se na tuto sbírku, 
k níž i Průvod varhan vydán, ani po jímal-li by se se 
zřetelem na slova Žalmu: Lidi i hovada spasíš Ho
spodine, neboť hovádka Boží mají své vlastní pro
jevy k chvále svého Tvůrce, a to milé a příjemné, 
třebas prokletím člověkovým porušené, které ni
čeho do sebe nemají z hnusu, který v této kompi
laci kypí. Pěkné písničky staré jsou aspoň tím při
způsobeny k ostatnímu, že jejich teksty jsou pře
pracovány, přebásněny. Ale co to vyrobeno nových, 
původních slovem i hudbou. Jací to umělcové povo
láni, aby podráždí ce svá básnická střeva bobkovým 
kořením chvístali strofy pobožných sraček (s odpu
štěním), které jiní zachycují a odívají ve formy hu
dební a jiní jim dodávají vůně a barvy harmoniko
vými doprovody. Jména těch chrapounů a zmetků 
pečlivě při každé písni uvedená svědčí, že jsou to 
v první řadě kněží.—Zpěv, který josefinisté zednáři 
násilím uvedli do kostelů, chtějíce vypuditi latin
skou bohoslužbu, a který Církev jen z tísně trpěla 
pro netečnost těch, jimž bylo pečovati o pravou 
hudbu církevní, najednou ukazuje se normálním, 
vládnoucím, za účasti biskupů, kteří novou tvorbu 
těchto banalit podporují, ba jaksi kodifikují. 
Jisto jest, že ať dříve nebo později, Církev, jež jest 
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všecka krásná a krásy milovná, vyjde z chrámů, 
v nichž zavládl hnus, ponechajíc tam tyto kněží 
i s výtvory jejich vzpoury a pýchy.

Ani pro skladby Vašich pánů učitelů nelze se 
mi nadchnouti,milý příteli, zvláště proto, že právě 
se opájím krásou lidových písni nábožných, zejména 
slováckých, a pak starých poutních, jimž dopro- 
vody Otty Tichého dodávají svěžesti a kouzla, že se 
ocitáme daleko a daleko od školských lavic a dva
cátého století.

Staročeské písně kostelní nás ovšem poutají, 
jenže máme rádi prameny, znění původní v slově 
i hudbě, pranic nejsouce vděčni vydavatelům, kteří 
je porušují, předělávajíce bídně jejich teksty.

Psaní pro P. Jakuba Demla Vám vracím; nevím 
jistě, kde jest. Nepoznáte-li nynějších jeho plodů, 
málo ztratíte.

Připravujete se opravdu vážně na učitelství na 
nynějších školách, t. j. na „učitelské misto“ ? Pak, 
věřte mi, nebudete dlouho čisti a oblibovati si Le
ona Bloy. Neodvrhnete-li školy, odvrhnete Leona 
Bloy a věci jeho ducha. Nelzeť srovnati Absolutno 
s prostředností, výsosti hor s mělkým bahnem, 
světlo Krásy a Moudrosti s tmou blbství. A školy 
nynější nízké, střední i vysoké jsou bahnisky pro
střednosti a blbství. Byl jsem v nich žákem, pan 
Florian i učitelem a „profesorem* 4, a neznáme, ani 
on ani já, jiné záchrany těm, kteří v nich sedí, než 
odchod nebo útěk. Jest na vybranou buďzemříti 
třebas bídou, hladem, bolestí, ale zemříti s jasným 
rozumem a vědomím, jako tvor učiněný k obrazu 
a podobenství Božímu, nebo pomalu za živa se roz- 
kládati v nicotu v hnilobném blahobytě stálého 
místa a v spořádaném životě buržoů. O ohavném 
mrzačení dítek v nynějších veřejných školách ani 
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nemluvím. Máme možnost pozorovati ty některé 
z učitelů a profesorů, kteří čtou (neb aspoň berou) 
naše knihy, jací byli dříve, a jak prospívá jí na svých 
místech, třebas se bránili, by se nestali buržoy. Než 
se usadí, jest s nimi ještě řeč, ale potom krok za 
krokem slábnou a hloupnou bez výjimky.

Zákony, na nichž založeno jest nynější školství 
rakouské a vůbec státní úřadování, spočívají na 

, bludech a byly hned Papežem bl. p. PIEM IX slavně 
proklety. Kletba ta padá, ne-li přímo, aspoň nepři*  
mo t. j. skrze prokleté na všecky, kdož jsou s nimi 
v úvazcích — třebas by jich tisíce a miliony byly 
a všichni byli „zbožní a řádně smýšleli“. Bůh jest 
jen jediný, a ten jest Bůh ŽIVÝ, jehož jest se báti 
a k jehož poznání a chvále jest všecky schopnosti 
a síly obrátiti, a PÁN, jemuž jest celým životem 
(nejen duchovním, pobožným) dle jeho vůle slou- 
žiti. Ten Bůh však v nynějším školství místa nemá; 
tam zná se jen bůh jako pojem, náboženství jako 
snůška katechetických poznatků, spojených s jistý
mi úkony státem předepsanými, jako školní mše, 
exhorty, svátosti (ach, těch neuvědoměných svato
krádeží !) Nikdy neslyšel jsem tam vyšlo viti (vyjma 
v blasfemiích nebo v hodinách tak zv. náboženství) 
jména MARIA, což samo, beze všech úvah rozumo
vých, by stačilo, abych místa taková považoval za 
sídla všech démonů.

Dále o těchto věcech, libo-li, přemýšlejte sám. 
Věren jsa, dojdete snadno závěru. Že píšu toto 
v plné vážnosti slova, sciens et prudens, podepi- 
suju se Vám

ANTONÍN LUDVÍK STŘÍŽ.

Ve Velké, v oktávě Hromnic 1912.
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Přítel mlčí. Až v oktávě Nanebevzetí odpovídá. Uznává 
vše. „Duševní život nynějšího učitelstva nebyl mi tak ne
znám, a Váš soud byl mi jen závěrkem, který bych si dříve 
nebo později musel vyvoditi sám, ač-li by sprcha, jež zni
čila sodomské i zvědavou ženu Lotovu, neproměnila 
v solný sloup i mě.44 Ale poměry rodinné prý mu zatím 
nedovoluji nic než doufat.

II
Sv. Patriarchy Joachima 1912.

Milý příteli! Odpovědi na Vaše psaní netřeba 
hledati daleko. „Do ráje se nevchází zítra ani 

pozítří, nýbrž DNES", praví Klotilda v „Chudé 
Ženě“, jež Vás tak poutá. Víte-li, co jest třeba uči- 
niti, a snažíte-li se přece všelijakými výklady a od
klady to oddáliti,poddáváte se pokušení ďábelstva, 
kterému v nynější generaci tak dobře se daří — zba*  
bělosti. V očích nynějších křesťanův arci tato ohav
nost není ničím špatným a pranic se za ni nehanbí, 
neznajíce Ducha Svatého, jenž jest Duchem Síly. 
Příteli, kde vy již vidíte konec, kde už se Vám zdá, 
že dále nelze, tam teprve začíná — křesťanství.

„Jiný pak z učedníků Jeho řekl Jemu: Pane, do
pusť mi prvé jiti a pochovati otce mého. Ježíš pak 
řekl jemu: Pojď za mnou a nech, ať mrtví pocho
vávají mrtvé své.“ Mat. vili, Luk. IX.

„Jde-li kdo ke mně a nemá-li v nenávisti otce 
svého i mateře, i ženy, i synů, i bratří i sester a ještě 
i života svého, nemůže býti mým učenníkem.“

Luk. XIV.
Sv. Jeroným praví, že k Bohu dlužno jiti i přes 

mrtvoly rodičů, Svatá Kateřina Sienská totéž dí.
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Že se tak i činívalo, dosti patrno z životů svátých. 
Jindy ovšem se odcházelo k životu dokonalému, 
dnes třeba přetrhati úvazky světa, aby se člověk 
prostě uchoval člověkem. Když sám jsem „nechal 
studií“, rodičům také to nebylo milé. A oč vlastně 
šlo? O volbu zaměstnání, — nepravím povoláni, 
neboť to se nevoli, — což jest nejprostším právem 
člověka, ať zaměstnání to jest sebe bídnější neb 
v očích světa žádné. Býti křesťanem jest samo dle 
Sv. Jeronýma, Doktora Největšího, dostatečným 
zaměstnáním. Odcházel jsem klidně z domu, věda, 
že co jest dobré a spravedlivé, nemůže nikomu 
škoditi, ano podle učení Církve o obcování kře*  
sťanském dobrý čin každý slouží k dobrému i ostat*  
ním údům Církve, tím spíše tedy nejbližším; na*  
opak, že až rodiče někdy, ať za živa nebo po smrti 
uvidí jasně Pravdu, zle by mi vyčítali, proč jsem 
na ně dbal, když jsem věděl, že se klamou. A jak 
mně tehdy měli za zlé, nyní i peníze mi posílají.

Ďábel jest opicí Boha, i bere na svá pokušení 
formy nejsvětější, jako lásky, poslušnosti, tichosti 
a pod. I kněží, kteří stále se vymlouvají na po*  
slušnost k biskupům a tak svalují vše na ně, ani 
prstem nechtějíce hnouti pro věci Boží, jsou si 
dobře vědomi, že nečiní dobře, ale jsou pokrytci 
sami před sebou. A totéž se mi zdá o Vás; neboť 
proč, jak píšete, straníte se modlitby, když přece 
slabota právě k modlitbě dohání?



ITINERARIUM

Jeho Milosti nejdůst. pánu P. Norb. Drápalíkovi, 
opatu v Nové Říši.

T^ejdůstojnější pane opate! Tázal jsem se pana 
Floriana,v bude-li Vám posílati druhý díl knihy 

Leona Bloy „Čtyři léta zajetí“ a další nové svazky. 
Pravil, že se mu nechce, že už by sotva co pořídil. 
Já však, méné citlivý a otřelejší svétem, přece beru 
tyto knížky a předkládám je Vaší Milosti. Převedl 
nás Pán Bůh — Pán sám, když sluhové nechtěli — 
přes onu nesnáz, v níž jsme byli, když jsme tehdy 
prosili Vás, nejdůst. pane, o půjčku 150 K, i přes 
další, kterých přišlo hojně, ale „ze všeho toho vy
svobodil nás Hospodin“. Svazky přítomné dosvěd
čují, že dýcháme.

Doslechl jsem se, ač jsem po tom nepátral, že 
prý Vaší Milosti bylo kdysi v zimě — snad brzy po 
té, co jste se rozhodl nepomoci nám — platiti ja
kousi velikou summu za jakési škody v lesích. 
Nevím, co na tom pravdy, ale nebylo by to nic div
ného, neboť již vícekrát se ukázalo, že kdo nám 
nechtěl pomoci, buď zrovna tolik nebo několikrát 
tolik hmotně zbůhdarma pozbyl. Takový jest zá- 
kon,vyslovený negativně slovy Žalmistovými: BZa- 
žený člověk, který se slitovává a půjčuje.
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Ale ať už tak nebo onak, o toto Vás prosím, 
pane opate. Přečtěte s i, v klidu, pozorně, knížku 
„POSLÁNÍ MARIE JOSEFY“. Nesepsali jsme jí my, 
ani jsme nenašeptávali jejích myšlenek. Přejete-li 
si, povím Vám, i kde a kdy byla vydána v ori- 
ginále. Vydavatelstvo to jest pod dobrým dozo
rem Vatikánu. Proč právě nám přicházejí takové 
věci do rukou? Patrně že jediní bdíme, nejsouce 
uondáni časnými starostmi, hostinami, sjezdy, du
chovními cvičeními. Ještě jednou prosím, přečtěte 
si ji. Snad shledáte, že kdyby se exemplář prodával 
po 150 korunách, bylo by třeba ji kupovati. Nám 
by se pro tu chvíli ulevilo i tím, kdybyste, pane 
opate, sám poslal 150 korun; potřebujeme jich na 
15. t. m. Splatíme je brzy, neboť nestalo se nám 
dosud, bychom některý dluh byli nezaplatili. Jen 
račte udati lhůtu. Doufám, že nepohrdnete tímto 
dobrým skutkem pro všelijaké šlechetné a vlaste
necké dary, které před Bohem nejsou nic. A kdyby, 
aspoň nebyly nic, kdyby nebyly svatokrádežným 
plýtváním drahocennou Krví Chudého! Když ne 
dřív, aspoň v hodince smrti jistě poznáte, nejdůst. 
pane opate, že my jsme stáli v pravdě, protože jsme 
ji přijímali, třebas byla v neúctě, v posměchu, v za
jetí. Či byli kdy přátelé a oblíbenci tohoto světa 
přátely Božími ? Nevite-liž, že přátelství tohoto světa 
nepřátelstvím jest Boha (Jak. IV, 4)?

Račiž přijmouti Vaše Milost předem ujištění 
o mé vděčnosti a úctě.

Antonín Ludvík Stříž.

V Osvětimanech 8. srpna 1912.
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Poznámka.

Pan opat zase neslyší. Kterak by slyšel, když 
přijel nedávno z Říma (kdež byl s moravskými bi*  
skupy u Sv.Otce v jakési legrační audienci) a chystá 
se na nové legrace. Bude na Hostýně korunovace, 
sjezdy „orlů“ a jiné drůbeže.

Až v dobé na vinobraní, kdy letos pučelo listí 
na stromech, dovídáme se, že pan opat Drápalík 
jest tentam se svého prelátství. Ano, zrovna tak to 
povédél Náš Pán Marii Josefé: Propustím je 
srukamaprázdnýma.



IMPRIMATUR

Veledůstojnému pánu P. Václavu Dubskému, 
řediteli juvenátu redemptoristů v Července.

-fTeledůstojný pane! Není tomu dávno, žádal jste 
’ p. J osefa Floriana, by Vám poslal „Zjevení pře

svaté Panny na HOŘELA SALETTSKÉ“,akdyžtak 
učinil, vrátil jste je, protože prý nemá imprimatur. 
Není-li však jiné příčiny, byste zvěstí božských ne
přijímal, dovoluji si Vám zasiati svazečky nového 
našeho vydání NOVA & Vetera a DOBRÉ DÍLO, 
které čisti môžete bez skrupulí. Podle encykliky 
„Pascendi dominici gregis“ totiž spisy periodicky 
vycházející nepotřebují imprimatur, nýbrž přidě
lují se zvláštnímu censoru, kterýž je pročítá a na- 
lezl-li by něco proti víře a mravům, upozorní a na
léhá na opravu v příštím svazku. Takové jest platné 
právo, arciť tam platné, kde zůstal ještě vůbec ně
jaký řád právní, kde místo práva a spravedlnosti 
nevládne bezpráví, násilí, surovost, jako třebas ve 
správě diecése brněnské a ostatně i olomoucké. Po
slyšte! Vydávali jsme, jak asi víte, ve Staré Říši pe
riodicky několik let pod heslem Studium. Nikdy, 
aspoň co já jsem je vydával, ani řádky nepřišlo od 
Autority církevní, že by bylo otisknuto něco zá
vadného. A z čista jasna v červnu 1911 v Aktech 
bisk. kurie brněnské uveřejněn byl zákaz s úplným
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pominutím norem, určitě Papežem stanovených, 
na něž dokonce všechno kněžstvo přísahalo» Že 
i pro Studium platily tyto normy, patrno z výnosu 
biskupského, kde jest nazýváno tiskem periodic* 
kým. Tedy šmahem odvržena „církevní autoritou“ 
celá řada nejryzejších děl, mezi nimiž jsou i dekrety 
papežské, díla spisovatelů takových, jako Arnošta 
Helia, Barbeye ďAurevillyho, Leona Bloy, Sv. Je* 
ronýma, atd. Patrno z toho, že biskupu brněnské* 
mu nešlo o nic jiného, než potlačiti, zničiti, co mu 
bylo nepohodlno, co rušilo stále kolečka kance* 
lářské správy jeho diecése; a poněvadž způsobem 
zákonným to nebylo lze, tedy násilím, a jakým: bi* 
skup počítá jen na bezmyšlenkovitou subordinaci 
svého kněžstva, dosti podlého, aby ze strachu o své 
živobytí zapřelo všecko, čemu chce nejen spravedl* 
nost Boží, ale prostě i lidský rozum.

A jak byl výnos ten vykonáván! Násilí na násilí. 
Farář staroříšský,na pokyn neb v souhlase s bisku* 
pem, přestal mně a některým přátelům přisluho* 
váti Tělem Páně. Tedy pro nic za nic, beze všech 
jednání, jež přikazuje právo kanonické, a zvláště 
bez slyšení a soudu byli jsme—„exkomunikováni“. 
Jsou to činy zlomyslnosti nebo pomatenosti? My* 
šlím, že tomu již se nehledají výrazy v terminolo* 
gii morální,tomu se říká zkrátka: Ďábelství, po* 
vážíme*li důstojnost a výšku úřadů, kteří toto vše 
tropí.

Podobně bylo tomu v diecési brněnské se spis* 
kem „Zjevení přesvaté Panny na Hoře La Salettské 
dle sepsání Pasačky Melanie“. Dvakrát bylo uveřej* 
něno periodicky, ve sbornících, a nic nenamítáno, 
ano „Hlas“, jaksi biskupský orgán, je ještě dopo* 
ručoval; a když otištěno mimo to ještě zvlášť, bylo 
— sub gravi zakázáno. A když posílány konsistoři 
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biskupské některé spisy k schváleni, byly vraceny 
s nejapnými poznámkami a odpovídáno, že „schvá
lení se neudili ani neodpírá“. Jaká jest to řeč? Na
mlouvaly se nám všelijaké kroky proti těmto divo
kým „přehmatům“— leč není kdy obirati se s těmi, 
kteří dostatečně dali na jevo, že dobré vůle nemají.

„Protože se nechce Poselství, léku proti našim 
zlům, božská Spravedlnost udělí Imprimatur bi
čům, zvěstovaným Královnou Andělů!“ Tak se vy
jádřila Pasačka La Saletteská dne 23. května 1904. 
(Ta, která pláče, str. 127.)

Když Vám tedy imprimatur nezbytno, počkejte 
si na toto. Dlouho čekati již asi nebude třeba.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦•♦•♦•♦♦

Jak obecný stesk mezi katolíky — ovšem těmi, 
kteří jsou katolíky více v srdci a v chrámě, než 
v novinách, hospodách, schůzích — že biskupové 
a kněží jsou vůbec nepřátely všehoTa jemst ví i Nad
přirozená, jest oprávněn, dosvědčuje i napomenutí 
Posv. Kongregace Konsistorní v Cirkuláři pro se
mináře italské ze dne 16. července 1912:

„Vhistoriicirkevni... nebudižzanedbáváno nebo 
opomíjeno stránky nadpřirozené,jež  jest pravým,pod
statným, neodlučitelným elementem v dejinách Cír
kve, bez niž Cirkev sama jest nepochopitelná...“

Čím jsou všecky slavnosti a parády jako koru
novací na Hostýně nebo Euchar.kongres ve Vídni, 
nepřijímá-li se slovo Boží, slovo Matky Boží? — 
Vkydnu na tvář vaši lejno slavnosti vašich a vezme 
vás s sebou, pravi Hospodin zástupů (Mal. II, 3).

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Pozdravuje Vás s úctou

ANTONÍN LUDVÍK STŘÍŽ.

V Osvětimanech, v okt. Nanebevzetí 1912.



STŘEPINKY
Z OSTRAKISMU

Z VOLEBNÍHO OSUDÍ SVÝCH AKT VYBRAL

JOSEF FLORIAN



2. záři 1911.

GLOSA NA KOMISI WOLFOVU.

lUfilý příteli, ptáte se mne, „nebylo-li by dobře 
A ještě vše řádně rozmyslit a teprve..." Myslím, 

že nikoliv. Neboť směšno působí hlavně svou im
pressi a pozbylo by své říznosti, křenovitosti, kdy
by si člověk z toho dělal svědomí a věci takové na 
zlatých vážkách rozvažoval.

Glosa na komisi „Wolfovu“.
Nad Baudelairovým: „Život jest krátlrr, umění 

dlouhé“, nabude záhy vrchu modernější „Život jest 
krátký, hloupost dlouhá“. Kdo se jí zasvětí, bude 
jako umělec: nad tím jiná zaměstnání nepřevlád
nou ; ať opat, ať kanovník nebo kvardián, to vlastní 
nikdy se nezapře. A kdyby ctitelé Hlouposti odlo
žili na chvilku svých škrabošek — není totiž tato 
oficielní Hloupost přes všechny petice dosud kodi
fikována a bez Pokrytství nesměla by se tak roz
valovat — uzřelo by se, že jest žárlivá jako Umění 
a jako Láska. Potěšil jste mne, díky. Váš

JOSEF FLORIAN.

P. S. — Jsou „skrupule44 a „skrofule44 synonyma?
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27. záři 1911, sv. Kosmy a Damiana.

IVľilý pane K., na Vás jest patrno, že jste stvořen 
k malířskému umění. Ale Vy tento krásný dar 

čímsi v sobě hyzdíte, nějakou tajnou neřestí na 
přirozenosti tělesné nebo v myšlenkách (či jest to 
již z rodu?), a tím také si překážíte, že se Vám ne
dostává vůle a moci—což v práci tvůrčí jest totožno 
— byste se podie schopností svých projevoval. Jest 
to patrno z Vašich řečí, z Vašich způsobů v obco
vání s bližními, z Vaší malomyslnosti a skleslosti, 
jež Vás, jak víte, časem přepadají. Chtěl jsem Vás 
již dávno na to upozorniti, nedostal jsem se však 
k tomu až dnes. I činím tak s láskou, jak se sluší, 
by křesťan činil, zvláště těm, od nichž dobrodiní 
nebo práce přijímáme. S pozdravem

JOSEF FLORIAN. 
*

28. září, na sv. Václava, 1911.

PANU PROFESORU STANISLAVU NOVÁKOVI.

K7T ilý pane, byl jste mi odporučen statečným p. An- 
AV1 tonínem Střížem jako člověk dobré vůle. I po
sílám Vám balík knížek, bych Vám způsobil radost 
podobnou, jaké jsem sám zakusil, když po dlouhém 
„hledání“, kolísání, tápání, matlání, ležení a válení 
po všemožných hnojištích dostal jsem se na konec 
na místa pevnější, čistší, rovněž šťavnatá, ale svěží, 
vonná a zelená, jichž kolem dobré cesty horské vždy 
bývá hojnost. — Kdyby však svět, t. j. Vaše profe
sorské místo, nad Vámi nabyl(o) po čase vrchu 
a Vásknihy naše zomrzely, pudíce Vás do antikva-
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riátu, nabídněte je, prosím Vás, napřed nám ke 
. koupi, bychom je uchovali pro přátele trvalejší, 

u nichž věčnost a obcováni křesťanů pro věčnost není 
prázdným zvukem. S pozdravem

JOSEF FLORIAN. 
*! *

28. září, sv. Václava, 191t.

Panu Střížovi do Staré Říše.

Dokument, vlastní rukou páně farářovou psaný, 
pečlivě uchovejte. Už dávno jsem nem ěl v rukou 

nic tak sprostého, tak drzého, tak nestoudně špiň* 
dírského. Podle takového písma, přímo šeredně* 
legračně*lufťáckého, z něhož zloba kape, jako „ma* 
teria“ (říkají tak u nás hnisu) z podebraniny,v němž 
poslušnost zblblým kanovníkům vypíná se jako 
komediantské paňáco, v němž nejsvětější Jméno, 
jindy chvějícími se lístky tepaného zlata vykládané 
s bázní v manuskriptech, jest psáno: „... následujte 
taky J. Krista...“ jako podpis školáků na písankách, 
nebo živnostníků na listinách menší důležitosti — 
podle takového listu teprve vidím, co se myslí straš* 
livým rčením: TRÁPITI DUCHA PÁNĚ.

*

6. října 1911.

PÁTERU PÁLENÍKOVI, prý knězi,
t. č. ve Velké na faře.

IVTám příliš tenké uši a bylo by tedy dobře držet 
jazyk trochu na uzdě aspoň v mém nejbližším 

sousedství.
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Šp inít e*li nás za našimi zády všelijakými klepař* 
skými nášepty, a volíte*li chvíle k tomu tak, aby ne* 
byl dostatečný počet svědků na žalobu dle trestního 
zákona, tím neuniknete méně Spravedlnosti^

Jako křesťan připomínámVám, čeho jste snad již 
ve své roz jezděnosti zapomněl: Již jednou Prst Boží 
se Vás dotkl, když jste se potloukl pádem s kola, 
a když Vám dovední kre jčířo vé Smrti přišívali kal* 
hoty (nikoliv kleriku) na břišní kůži, a opravdu, 
není dobře čekati, až Spravedlnost stane se neob
lomnou a až bude již — pozdě.

Vždy s úctou kněžím, ale bez úcty a bezpozdra vu 
těm. kdož své kněžské roucho třísní sprostými kle* 
py a pomluvami, jak Vy, na den sv. Brunona ve 
Velké.

JOSEF FLORIAN.
*

25. října 1911.

DĚKANSKÉMU ÚŘADU VE STRÁŽNICI.

"ITeledůstojný pane děkane! Byl jsem dnes v ko* 
* stele ve Velké při Mši Svaté p. kaplanově bez* 

děčným svědkem takovéhoto výjevu:
Přistupuje k sv. Přijímání, klečel jsem již na 

stupních oltáře, a odříkav zpověď, usebíral js> m 
se na duchu, když v tom ze sakristie vykročil kd< 
prý‘) p. farář a uchytiv jednu z osob, rovněž k 
Přijímání se strojící, za šat, odtrhl ji od oltáře a .* 
padl s ní do sakristie.

A p. kaplan zase, obrátiv se s Tělem Páně a od
říkav všechen rozechvěn Agnus. .. a domine non

1) To od jiných jsem zvěděl, neboť sám hlavy nepo
zdvihnuv přímo, jen úkosem jsem postřehl na druhém 
kraji oltáře silhuetní gesta tohoto výjevu.
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SUM..., pravil k osobě, která, první v řadě, klečela 
mi vedle po pravé straně: „Vám nesmím podat...“ 
a ještě cosi, čeho jsem si již nevšímal, neboť pan 
kaplan, vynechav tuto osobu, zamířil již mně po* 
dávat.

Poněvadž Církev Svatá tolik si přeje, by při po
svátném úkonu svátého Přijímání bylo co nejvíce 
pokoje a co nejméně hluku a výtržností, jest mi 
divno, že ve Velké právě kněží pokoj ten ruší a že, 
třeba-li už k některým osobám nějakých zvláštních 
poenitenciální ch zařízení, neodbý vá se to přede Mší 
Svatou nebo po Mši Svaté.

Domnívaje se, že jest mou křesťanskou povin
ností na tyto počátky hugenotských mravů zavčas 
upozorniti, znamenám se v hluboké úctě

JOSEF FLORIAN. 
*

26. října 1911. 
Veledústojný pane děkane!

Dnes, 27. října, nový neobyčejný výjev v kostele ve 
Velké, ve Mši Svaté, hned po svátém Přijímání: 
Pan kaplan obrácen k oltáři, jest právě post- 

communio. Pan farář, vyšed náhle ze sakristie, 
stoupnuv si k stupňům oltáře a obrácen k lidu, 
právě když věřícím, kteří přijali Tělo Páně, jest se 
nejvíce vystříhati zevnějších dojmů, by jim bylo 
možno plně soustřediti se k díkůčinění, tedy v této 
chvíli pan farář hlasitě, přízvukem hněvivým a vů
bec velmi rozrušen odhání od oltáře, vyzvídá cosi, 
kdo svádí nebo navádí jeho věřící, aby přistupovali 
ke Stolu Páně, vyhrožuje, že se i jiným nepodá,atd. 
atd. — naprosto zapomínaje, že se slouží Mše Svatá.
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Tento způsob pastorace jest neslýchaný. Zvláště 
ta doba, zřejmě ďáblem vnuknutá, ve Mši Svaté! 
hned po svátém Přijímáni! dokud ještě nesplynulo 
se rtů knězových: Ite Missa est!! Dnes jen ještě po* 
dotýkám, že nebude-li tomuto běsněni a řáděni v ko
stele ve Velké učiněna přítrž...

Jen jaksi z lásky a úcty k Otcům na vše to ještě 
jednou znova upozorňuju, aby neprozřetelností 
a zaslepeností kněží jednotlivých netrpěl na své 
autoritě kněžský stav vůbec.

Činím tak v pokoře a poddán duchovní vrch
nosti, i v hluboké úctě

JOSEF FLORIAN. 
*

Ve Velké, 30. října 1911. 
SLAV. C. K. OKR. HEJTMANSTVÍ V HODONÍNĚ! 
V neděli, 29. října bylo spácháno ve Velké hrubé, 

veřejné násilí „z moci úřadu“ na dvou mých 
hostech v rouše františkánském, na ctihodné sestře 
Veronice a Gabriele. Dnes pak něco podobného, 
rovněž „ve jménu zákona“, událo se za mé nepří
tomnosti mé sestře. Ze všeho patrno, že ve Velké 
násilí „z moci úřední“ míní jiti až do krajností, 
a proto krátce ještě a prostě upozorňuju na toto: 
Kdyby něco podobného stalo se mně přímo neb ně
komu z mých mé přímé péči svěřenému, za mé pří
tomnosti, tu první, kdož se na mne odváží tak na
prosto proti právu a řádu, vztáhnouti rukou, od
nesou to strašlivě.

Doufaje, že slavné c. k. okresní hejtmanství po
zorně a zavčas vezme na vědomí, znamenám se 
v úctě

JOSEF FLORIAN.
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Stylisace dopisu jisté osobě, kterou dábel v osobě 
faráře Parohatého chce svésti s počestné cesty»

Veledůstojný pane děkane!

V hluboké úctě podepsaná zcela nevinně a bez* 
důvodně byla prohlášena veřejně dne 29. října 

v neděli „o hodech“, v plném kostele o ranní i velké 
mši svaté, od oltáře, p. farářem Daňkem ve Velké, 
že jsem pomatená (blázen). Nebylo to nikterak jen 
ledabylé rčení, nýbrž věcné i opravdové prohlášení 
za bedlivé pozornosti celého kostela. A poněvadž 
i na venek veřejně se již proslýchá, že následkem 
tohoto prohlášení jakožto bláznivá nebudu volána 
k porodům (jsemť zkoušenou porodní bábou), ža* 
luju tímto na pana faráře, a prosím, by byl donu* 
cen k tomu, aby tuto hrubou potupu, vážně mne 
na živobytí ohrožující, zase tak veřejně, t. j. o dni 
svátečním neb nedělním na obou mších svátých 
před celým kostelem hlasitě odvolal a tak poněkud 
opravil, čím mi velice ukřivdil.

Doufajíc, že se tak v brzku stane, znamenám 
se Vám, veledůstojný pane děkane, v hluboké úctě 
vždy své církevní vrchnosti poslušná i oddaná

K. P.
*

Na sv. Huberta, ochránce proti zběsilosti. 

VELEDŮSTOJNÝ PANE DĚKANE!

Již dvakrát upozornil jsem na nehorázné pastorač* 
ní způsoby pana faráře ve Velké. Podle všeho, 

co se děje dále, vidím, že bylo to přijato jako ostatní 
stížnosti, jimiž často trápíva jí se v dnešních dobách
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zbytečné církevní vrchnosti. Jak jinak mohlo do* 
jiti k tomu, co se stalo v kostele ve Velké dne 29. 
a 30. října? To, čeho se tam tentokrát pan farář do* 
pustil, buď bylo z vážné pomatenosti na duchu, nebo 
z neméně nebezpečné vzteklosti takového stupně, 
že již neradi obírají se jí moralisté, odkazujíce ji 
raději v obor lékařů*psychiatrů! Což není takový* 
mi kousky kostel znesvěcován? Vydati na pospas 
rozzuřenému davu úplně nevinné a bezbranné — 
ženy, a odvléci je násilím od oltáře, u něhož po sta* 
letí nalézali nedotknutelného útočiště i nejhorší 
lotři, a vyhoditi z kostela a zatáhnouti na četni* 
ckou stanici, odkudž po kratičkém výslechu pro* 
pouštějí se jakožto osoby ničím se neprovinivší!

A pak ten nový kousek pana faráře Veleckého 
na Slavnost Všech Svatých! Farář místa jednoho 
(zVelké) telefonuje časněráno faráři místa druhého 
(do Nové Lhotky), jak si nabrousiti proti počest* 
ným, kteří hodlají do jeho kostela! On, jen farář 
Velecký, sousednímu faráři Lhoteckému, tedy na* 
prosto nekompetentní! A faráře Lhoteckého tímto 
telefonováním tak poplete (sám se mi přiznával, 
jak jest rozčilen, a bylo mu právě jiti na kazatelnu!), 
že se již ani nezná ve svých kněžských povinnostech 
a pln strachu a obav myslí, že mu jdou do kostela 
nějací lupiči a vrazi, za nimiž se v patách přiženou 
zatykači!....

Jak by to vše bylo směšné, kdyby to nebylo tak 
trapné, a bolestné! Vždyť ti, kdož to tropí, kněží 
jsou!

Ký div, že při pohledu na vše to ruce klesají 
a člověk již jen aby čekal mlčky na ty brzké dny, 
kdy kněží podle slova jisté stigmatizované proro* 
kyně XIX. století „budou zabíjeni a nebudou mučed
níky“.
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