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PŘEDMLUVA

jes! první, klerou píši. a bude krúlká. Činili se vykla
dac'em svého díla, vidi se mi v základě marnosli, či spíše
to nudesilu', že se pochybuje o čtenářích i o sobe'. Přiná
ši—likniha nc'co,jasnovidni duchove'jdou před ni (: uchva
cuji bliz' a bliz'elčch. kdož nevčdouce o lom, ji c'ckuli. Pro
mne každá ukončená kniha zaviru' obdobi mc'ho živola a
ponechávám ji. jakmile vyjde, vlaslnim silám.
Zde nicme'nc'jes! na místě několik slov na objasne'nou:
nebol mnozi, vidouce sloučeny v nadpise Ars, Composlcl—
lu, Horu Svale'ho Michaele, budou se lázali. co zamýšlí
volba těchto tří mis! i pořad. v jakém je uvádím.
Arspřednč pojise co nejúžcji k mé minulosti. jako dile'
sly'chával jsem malku vyprávěli. kterak můj dc'd. chlc'je
ji provdali za lelile'ho muže. lázul se abbe' Viunneye. co
mini; sve'lec ho s loho zrazoval (:zároveň ho upozornil. aby
se připravil na blízkou smrl, ač se zdál pevne'ho zdravi;
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u vskutku za pe? neb šest měsíců :emřel mrtx-ía'. Pouhe:
doevaAnke'ho Farář! rozhodlo tedy nejen o budoucnost:
matčině. núbrž i a me'. Narodil—líjsem se a :ůstal křestn
nem. možná. že mg“cesty nebyly než jedním : tisíců vzdá
lmúch účinků jeho přímlut'.
bylo mi šestnácte let. když naší učítele' : koleje Svaté—
ho :losefa na's zavedli na třídenní cvičení duchovní do

]assansu. poblíž Arsu. který jsme navštívili. Krajní chu
doba fary nu' zjevila asketism. o němžjsem měl velmi cha—
tmou představu. Tento dojem tehdáž netrval dlouho; ne—
měljsem moudrostí te'ch. kdož chápou prve. než poblou—
díli. a jdou přímojedíne' kázni pokoje. :hrdajice smyslný—
mí íllusemí a hloupou pýchou. Ale později zjev abbé Vian
neye se představoval mým duma'mjako : nejpokome'jších
a nejvyšších vzorů Církve trpící a kaíící. NT.-žádnýsvětec

modernich dob nepocitam! více nutností. aby nahrazoval
odoykóváním be: mezí strašlivý pád světa bez víry.
Ra'd vzpomínám mimo to. že byl odchotxín na snízných
t-ysočina'ch zeme"lyonske'. střídavě bíc'ooane' alpskýmíse

t'era'ky a žhavýnu' vichr-y středozemskýmí : o způsobech
jeho svatosti nacházím humor a říznostvenkovanů. které
isem poznal.
Z těchto všech důvodů jsem vykonal před dvěma ostat
níma pout do Arsu v Dombes:prvním ze třísvatých me'st
me'Iobýti to. kde kněz Franců: utrpením zasloužil spásu
národa.
Compostella přidružila se spíše epísodícky k mým zd

""-"j '"' f'dťn kanovníkze Sensumi kdysi vyprávěl. žejcst
tomu nějakých dvanáct roků. co uide'lí míjetí do Auxerre
muže s dlouhým vousem, jen:" přicházel : Lotrinska a ubí
ml se do Santiaga ::yžebra'oaje si jako někdejší poutníci

den :e dne noclehu a chleba. Opiral seo hůla měl na klo
bouku mušle: malé děti po ulicích jej promin/y jako “36
ne'ho Žida.

——
Pravda

:'e. mys/il jsem si při tomto vypravování.

proč se ji:" nechodí k Svatému jakubu? Proč bych tam
nešeljá ?
Odcestoval/kem : avšak : nedostatku času a pokory ne
napodobiljsem toho chudého muže: nekonal jsem cesty
anípčšky ani s prá:dnou kapsou. Přecevšak jsem si od
nesl ze své návštevy u hrobu Apoštolova velmi silný po
cit toho. čím byla ve Středověku. a čím ma' býti dnes :vira
Církve bojující. až do konce časů tvytrzvátoaiícína své pouti

stihane' útrapami. na níž neomylní vůdcové/'i' řídí a po
koji nej:be'silejs'imi úžinami.

jako Svatý jakub. Svatý Michael. Paladin. chm'niji
od útoku nevěřících.Ale onjest předevšim praporečníkem
Církve vítězné. archandělem Spravedlnosti a slávy. Proto
ieho obru: korunuje tuto knihu právě tak. jako vévodína
štítu hory. kterou si byl t-yz'olil.
Krom toho rábíly mě k Ne'mu pohnutky ne tak ro:u—
mozve':listoval jsem jako hoch zvdíle zesnulého biskupa
: Coutunces. J\Ísgru Germaina. jehož rytiny mi:a'útrěmily
:u':raky. :u ne'ž dekujeme archanděla. jeho opatství. kra
linky jeho pobřeží. A k tomu Západ nesmírný a drmatý
vc.—dymě lákaljako žádný jiný kraj: které misto vyho
vovalo by me' dušijako Hora Svatého x\líchaele.samostan
na skále. a nic kolem do kola leč písky. mračna. vítr.
moře?
Dodal bych. še Ars. Compostella a Hora Svatého hli—
chaeíe jsou tři poutní místa fmncouuka': Španělsko mur
ne' si osobílo sz-ute'ho jakuba: nas'í poutníci uká:ali kře—
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hťh'oikoÍlhŽiÍ/ilxxíznššíecnírkvc.dázvčrm'ky Svatých;

ty zřyj

níť:i;;3ásepopr'ítí_—bu(f
seopčlslanemenárodem. jakym

! nás nebude.
jsme byli, anebo v hrzkt
Pauli ty jSem vkana /_přilnáuám sám osobě, ze zálí
I.livějších midmi duchovního ži
by; ale jeden z nejspolc
vola. Svaly jan : Kříže, byl by schválil mc"jednání. ne

mířily/Žila se vydává na pout, dobře učiní. půjde-li sám
a nepřipojise k jiným poutníkům, byt' to bylo mimo „b
vyklou dobu. Ale. jde-lí lam mnoho lidstvu. nor-nití! bych
n.m.aby se tam bral: vrátí se obyčejně rozlrz'ílejsi, než
tam šel. a nmohojich koná tyto pouti spíše na zotavenou
než za zbožnosti."
_Icslpolřeh,'_abych na to poukázal? Vůle usehralí se a
ne obraznosl umělcova vedla mě na mých třech zajížd
ka'ch. Ne:avíral jsem oc'í náhodny'm divadlům cesty, ale

nikdejsem nezapomínat. proc' tam jsem. Také lala trojice.
ieštč více než má předešlo!knihy, mohla by milí nápisem :

Credidi. propter quod loculu s snm, věřímve
věci. o kterých píší. Vira katolická jest krví my'ch tepen .“
kdyby nebyla ve mně, ani bych nechápal svc'ho byli, a ne
mohu palr'ílí na lidi lec'při světle dvou udá/oslí. k nimž

se vztahují všecky ostatní: pádu a vykoupení. K tomuto
nu's vedejediná cesta, cesta, na niž Syn Boží otiskl své
zbědne'nc'nohy. cesta obětování láskou.

Abychompronikli takovátopravdy, jichž bohatství jest
nevyzpytnc.nestačí,al)ychomje hlásali; jde o to. abychom

jtmt zah.

Malý hloučekkatolíků počíná to u nás cha'pali: jme'na
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Iežiše Kristu nelze vepsuti na čelo bez heroismu; žádný
de'mon neni horší de'mona prostřednosti. Krác'ime středem
lidi, z nichž tři čtvrtiny pokládají nadpřirozeno za starou
rozbitou sviti/nu. jež patři mezi hurampa'ti. jiní se boji
uvěřili a nechte'ji zuujmouti stanoviska nu ničem ; jinizji—
s'l'ujinešvary u zavrhují jediný prostředek. Mg protrha'vá
me jejich temnoty, vedeni isouce ohnivým sloupem. v němž
kráčí Náměstek Kristův. Pújdeme-li t_ijmžkrokem jak
Sloup ten. pokorni, ale odhodláni. mnozinás budou na'sle
dovali, nebo! uvidi, že následujeme jeho. Hodina, která
přichází. bude me'ne'zla' nežli ta, která se konc'i.Kdežto da
vy stále zahředaji v smrt, která jim byla schysta'na, duše
vážně, ano i nevé'r'ici. odpoutávají se od zpukr'ely'ch mo—
del : volna' morálku, scientism. ideologie sociální dosti uka'
zaly vrchovatou miru sve' impotence. „Člověku, který má

hlad, pravil Prorok, se může snili, žeji; ale když procit
ne. jeho žaludek jest prdu/en.“
Vydávaje se na pouti. kojil jsem se velkou naději, že se
vrátím opravdovčji křestanem. Byl jsem vyslyšen? Kdož
mne hudou čísti, posoudi to lépe než já. rozhojni-li se touto
knihou jejich horlivost a touha po vzkříšení. Přál bych si,
aby moci Světců. o nichž mluvi. podohala se lampě Svate'
Filomeny vArske'm chrámu, jejižto ole/'půsohil uzdravení.

ARS V DOMBES

Lokálka mne odváží v mlze a za deště; Saóna. kalná a
sinavá. s obou stran dráhy. zatápí kmeny vrb. Toto jitro
vánoční jest ospalé, pošmurné. Ale na jedné zastávce slyším
odkuds první zvonění na velkou mši; &o něco dále, ejhle,
na chyši. která jest nádražím, dvě jména nadepsaná: Ars
Misčricux.
Připojeno jsouc ke jménu Ars, Misérieux září přede
mnou jako hadry žebrákovy zastkvívající se slávou v Ráji.
Kráčím sám se svým tlumokem cestou, kde pořád prší.
Nikde chodce. Přímočará cesta stoupá holými, rozmoklý
mí lány. Nčco slunce chvěje se v jímkách kalužin mezi 0
setýmí poli; vpravo pod dymnými mračny, nízké stráně
lemují obzor. Kraj podobá se mnoha jiným; a přece mě
dojímá nadpřirozeným očekáváním, jako bych za svahem.
zde, zcela na blízku, měl potkati Světce.
Kde jest misto Moudrosti? ptal se Job svých přátel. Kde
jsou Svčtci ? jest nám říkatí,nám vlažným,nám nehodným.
17

Světci žiji bezpechyby i v této době-; jinak by. země zhyj
nula. Ten vcnkovan z Bocagc VCndClS-kC.
“*"ij
m'rska
koprivami, který kopaje, pro lásku Kristovu. vraz: kazdou
ránu své motkav ten starý t"*th Vor,“ÉÝÍ'bell'cfontatn
ské, kterýsc kc mnčnakláněl šcptaje : „hřiz jest drevo spo
lečnč", nikdo neví. nejsou—ližpřed Andčly I'Oan kanoni
sovaným. jichž ostatky libáme. Ale to jsou SVĚtcu skrytu,
jediní, jakých jsme si zasloužili. Přervána zda se rada divo
tvorců. Vidoucích, velikých kazatclúv, u jichž nohou na

rodové poklekali.
,
A“rskýF'a'rá'í-byl poslední a nikterak nejméně zazračny.
Rok co rok přicházelo sem dvacet tisíc poutniku se čtyř
stran křcsfanstva. Hojil neduživč. ale především obracel
dů's'e. a ja'kmile se ukázal, lidé viděli Boha.
,
Nepřctn'itč po třiatřicct let _zpovida'vál denně 2 čtyřia
dvaceti hodin nejmíň šestnáct. Sa'lek mléka, několik kůrek
černého chleba, jeden nebo dva brambory byly mu pokr
mem. Bez ustání „jako kat na své těla“, které se houžev
natě vzpíralo. zhrda'n spolubratřími, krom toho sužován

ďábly víc než Svatý Antonin, Svatá Teresie, obtižen ne
konečným kalem hříšníků. jimž ulehčoval, neztrácel až do
konce svých muk mirnosti a veselí.
Tento kněz byl poslán za znamení v době, kdy fran
cauzský venkov ještě mohl zůstati zdravým. Příklad jeho
včstil : Má-li tato země býtizachráněna, třeba kněží, to jest
Světcúv.

Farnost jeho byla nepatrna, jednoduchost jeho prostřed
ků nepřipouštělapražádného obmyslu. Pro sebe netoužil
leč trpčti nepoznán, modle se a káže mezi svými sedláky.
Divy jeho života vedou tam, odkud temeni, k Milosti, kte
rá jej oslavila.
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A světec tak heroický neni nás vzdálen nějakou legen
dou. Let deset před naši generací dy'chal vzduch těchto
pláni. Svědkové každého večera zaznamenávali jeho slo
va &jeho skutky. Budu hovořiti se starci, kteří s ním ob
covali; spočinu očima na jeho těle vschránč, skoro tako
vém, jakým bych je byl spatřil na smrtelném loži. Vmisím
se do této farnosti, učiněné jím křestanskou,kde setrvává
milostnost jeho přítomnosti . . .
Umlkl slední kyv zvonů k velké mši.Ves jest na blízku.
jakýs dvorec po mě levici vystavuje zvětralé své průčelí;
na lepenici jeho zdí nalézám t0už barvu hrubého okru ja
ko na jilovaty'ch rolích. Ars, na pomezí Dombes, má vzhled
spíše bressky'.
U křižovatky dvou cest socha Svaté Filomeny s bron—
zovou palmou v ruce, ukazuje majíc rámě napřaženo jako
statistka, na kostel v ohbí údolíčka. Sestupuje k dědině
nepotkávám nikoho; všichni jsou na mši.Služka zanecha
ná hlídati hospodu, pozoruje mě oknem, užaslá nad pout
níkem v této době.
Zahlédám vršek basiliky, její kupole vyduté jako dva
tlusté pokály. Bývala zde v oblibě asketická Vížkapodob
ná bezlistým topolům fontbleinského údolí. Avšak v Arsu,
tak jako ve Fourviěres, Bossan zaštípil svůj byzantinism
nového umění. Nebýti kříže na slemcni střechy, okrouhlá,
břichatá stavba kůru, se sloupy belvederu. mohla by se
pokládati za chrám Štěstěny nebo za Kursaal.její linie ne
mají rozletu, její kameny zdaji se nic nevěděti o modlitbě:
zádušivé svědectví o mystické nemohoucností, jež lpí na
novokatolicismu,tomto náboženství podněcovatelů aíér a
sociologů, vadilů a dekadentních estétů.
Co na toml Není potřebí katedrály v krásném stylu, a
19

bychom se klaněli Bohu. Ostatně starý arský chrám. ač
v něm byl svatokrádežně Zničcn kůr a hlavní oltář. : po—
lovice stoji zachován. Nad schodištěm na těsné ploše. ne
ni—ližtento portál s trojůhlou sedlovou střechou a pokor—

nou Pannou.' jež čni nahoře. právě takový.jak si ho přál
abbé \"íannev. aby prostranný baldachýn jim mohl projiti
ve dnech průvodů ? Cihlová věž. kohoutek na zvonici pě—
kně mu sluší. a v lodi, kamž vstupuji. se toho málo zmč
nilo od jeho časů.
Hustý dav mě zadrží u křtitelnice. Promluva právě se
začíná. končí se dnes adventní Misie. Misionáře nevidim:
mluví s nově kazatelny v koutě rotundy, která se hloubi
pod kupolemi. Ale jeho pronikavý. poněkud ostrý hlas do
náši mi tuto větu:
„ježiš Kristus první udělil chudobě šlechtický diplom.“
Potom jinou. přimějši:
„Jako pastýři. dlužno. abyste ani vy nepřicházeli k Je
slim s prázdnýma rukama.“
Zdálo se mi. že po tomto slově půl vteřinky traplive' tí
sně padlo v mlčení. Tak mnohý venkovan si as řekl: Co
jen po nás chce ? Opravdovost usebráni jeví se timto od
stínem pobouřeni. jež ihned opraví jine'. Redemptorista,
který řečni. zná se. jak náleží. v umění poutati venkovské
posluchačstvo: protkává svůj věroučnývýklad podoben
stvími, vtipnými myšlenkami. kousavými průpovčdmi. Přes
to vše hledim o několik kroků dál na vysokou. přísnou
kazatelnu svatého Faráře acitím smutek uvědomuje si. že
jest prázdna navždycky.
' Muito původni Panny byla roku 189665na nova'.. ta jsouc prostin
'. mírní a napravuje nemotornost portálu příliš širokého na loď. na
mi jen přilepen.

zo

Velká mše koná se dále: líd doprovázen varhanami pěje
vi spíše vříská Credo. jest to dojmem místa. vroucností,
která mě obklopuje? Málo kdy sklonil jsem jako tenkrát
při Homo faclus cs! své srdce pod tajemství božského Po—
nížení.
Sám nevěrec našel by v této lodi myšlenky pokorné.
Arkádové oblouky. nesoucí nízkýstrop, pokrývají skrovnč
kapličky. jež jediné okno vikýřové nechává v poloutmč.
Každá z nich zavirala Arskému Faráři fázi očisty: chtěl.
aby se vyšlo 1 kaple Svatých Andělů. za vedení Svatého
Michaele, praporečníka duší, k Svaté Filomené, sladké
mučednící. potom k Svatému janu Křtitelí a od něho
k Neposkvrněné Matce. naposled k Ecce homo.
A celá loď má vzhled čekací předsíně. kam by přichá
zeli neofyté uložit si spasítelné pokání. Na galských rovi—
nách za časů Barbarů se asi na ten způsob stavěly prvot
ní kostely křesťanské.
Tato vánoční mše slyšená prostřed jednomyslné lamo'
stí. po boku lidí, kteří si drobet uchovávají prostou víru
pastýřů, skýtá mi nepamětnou sladkost,ktere' by dnes pod
nebem Francie třeba bylo daleko pohledati. Zvláště však
se mi vtirá zjev Blahoslavencův. jako by měl vyjití z ka—

ple nel) sestoupiti schóru v komži, aby utkvěl na mněsvý
ma žehnoucíma očima. On jest to. jehož spěchám vidět, a
Alle/njn po Ile missa est vyzvání mým uším dvojí radostí.
nebo! kostel se bude prázdnití a já získám chór volný.
K zvýšení příční lodí, k rotundě vedou tři stupně. Tou
chvíli se nebavím blyskotným přepychem basiliky. Jdu
rovnou k schráně. v níž odpočívá svatý muž. Strmí nad
oltář pod baldachýnem přespříliš okázalým: co by si byl
pomyslíl chudíčký kněz vida se takto položena výše než
2!

Sxatostanek ? Ta myšlenka mí nepřípmlla leč až pohnn;
zprvu poklekaje palřil jsem na jeho ohličej. jeji osveenvaly
\'oskovíee. Hlava lilahos|.'í\'enenva. opírajíe se “ pmln'skn.
jesl s levé slrany mirne obraeena k ponhn'kn. který jej
vzývá. Dlouha komže halí oslalek lela ; ruco mnolane ga
zem jsou hezlvárny a nohy \' lrepkaeh. ílrnlmnnke a zlu
hlč. zdvíhaji se jako dva hroty černé míh'y. U tohoto mnže.
jchožlo tělo bylo naskrz vymořeno, jedine lwíř 'ulala se
posud žili.
A přec není lo jeho tvář sama. čeho se ílolýkají nn" o—
čí. V historii Arskeho Farah—jesle i po smrti vše melo hýli
oh7v|astní. Než jeho mrtvola hyla nahalzaníovínm. trvala
skoro pětačtyřicet let pohřbena. aniž se rozkládala. » když
potom : ní \fynímali vniířnosli. lcknla krev skanuía ze
srdce.' Ale v den jeho pohřbu — hylo to 6. srpna — za—
tím co jeho rakev. před kterou krůčelo tři sla kněží. byla
v pruvodu nesena kol jeho farnosti, sIunCe dopadajíc čWer—
ccm malého okénka na jeho obličej. zčernilo jej. Uznalo
se na dobré přilepílí naň voskový povlak odíilý 7.jehopn
dol)_v.Talomaska spodohujc kn podivn rysy Asketovy nč
kolik hodin po smrti: hnlvy zl'ílelnic zdají se nadOnvativič
kn: vráska vybíhající 7. rozšířených chl-ípí vl'e'uíva se. do
líce kruhovilým ohloučkem; přervanč mmlhlhy jako hy
byly usiydly na jeho rtech s jaky'ms úsměvem, jenž nese
pr.-čel míru ještě slrohčho a bolestného.

Aťsi tato maska jest sehe í'xctyhoclnčjsí,chlčl hyeh ne
věděli. Žejest to maska, klam. Nemůže—li7.toho. en jesi po

rušilelno. nic lrvali hez šalhy? Chovám v paměti pravou
' Tento dciuil :: nekolik jiných, „..-ilo nu'uných. nu'nn (NI ch'ul. í'.

Chmnotonu. superiorn nnníonařů v Anu.
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nlnrlnn Iw'lř Arskólm Faráři—.jak ji zvěčímjv Ínlngrnfiv.
Vc'dlv ní nnnniv \! schránč mi vadí ('n chybný pmióívk.
Na nnllu'niickóm nlmml prnÍil nhlvó Vinnnvyv pripumí—
nů nn_v lmrnly 'l. nknlí Lyonu. ici. vyryl na svých lvph-vh
_Imn jat—(lung(IP linissívn. 'l'mn nnjtlonw jako na zčišlčnó
mmlnili knstnmý :| svi-hlavy" lvp rnlníknv napu'mnlwnvch.
nlvy si nikdy nvsly'skali do hčtlnnsli svých It“-|.ivliku). jak
nic-(\ tak syn. 7. lnrlwm'- pínly ulnlnývnli svého hulwnčlm
Živnhylí. "(“/. kněžského línu-čkn nnmlnn lnyslv i(j pnklú
dali v..-\pučvslnčlm slnrcc. který právě vr.—mul.v phmsli
dnů. požvlmnv svým vnnnčnh'nn. Ni zdání pmlnlmnsli

:; aniairvnn. jak šil'í mlnvknvó vvpmspčch svých uniiiluu
si. Suchá. nahoru zkl'ivcnai hr.-“lnz::llácí rnvnómřísnó rty;
uns ivs! zchhullý. nhjvnlnýmč lu'mnnsy' ; vlnullť' zrnky hrnu—
ží sv cln svých nčnic. Znamení Kujícnlkn u Svčlvv nvml
lmlnju sc ]cč v iřccl: siigmnlvch: imlnn dir.-\ vrývá sv vivo
hn lícc. jimi v chřipč, "'t-tí. hlubší. v spinu-k. 'l'yiu zn.-lúky
ison vzncšcnyn nmlliulsky; vypráví-ii :) \vlcch puslu. lulční.
n \Hčzsivi zvolna ulnliývunčm mul pnlvnmkýlni puklcsky.
Upmnínnií lnč nn jizvu. klcrnu lze viclóliv jnlnmn nvrnnš—
ski-tn chrámu na lhi Svnlólm Alln'rln iannkllv Archanděl
sc lm byl ulnlckl svým strašlivým prsu—nl.A není pochyby,
20 při sla-dní") vzkříšení

npčl M“ lil'Vi v jusu. sch—inélaku

rány Mučcdllíkt'l lnnlnn nn'lnli šípy paprsků.
Proč však Iřclm, nhy lyrnnslvi invú hruliln můi vrh—l
k Hl.-ulumlnvcuwi'n'Cln'i pl'ml ním na ukmnžik mvřili svtL
lčlvsnč zrnky. vzili nulmn clnši (lu rnknumcslnnpiti, mluve—
cln-li, už. na dnu své nmlnshnvčnnsii u své lnhly.
_lak snn'-šnýnni křesťany ismvl Viuln su- tváři v tvář Inku

vónnl munici. lumhíun sc 1.1nebo nvsnvsilrlnč.
On vycházel zn luhů zimy hw. plášw. v rou-dratu“ su
'lll

tnnč. :| já přislupnii k jt

-|m oslnlkům v mian-nó [iv.-„ii „|,.
.
.
alla nhýh ho?.svrclnuku,

čnnskč. Livni hy sc nnlnv
. |
|
Un jiulával kůrky plosnívčlm chk—lm.kIc-ryx | hy nu-lr).

přijal nni pohnula; ;! mno čvká v lcplvm snlu humny.. „„
i_qká vginnčni krůln.

.

.

.

_

()n m-mčl hl.-nulunžimč lvč pu krůlnvslvn Milosh: ;n vn
kul mm-lmmu lisicc duší,;lniž ll'i'lVÍl""Ph spím "“""ó l""'"
vidu—Iné.

()n dával sclw chudým. vše jim tlaivélli " !"“ “' ÍCS'
ph-hylvk, kh'ry' si mlpírfun. lmln'ný.
_Iu-lmuši od rána dn vočt'rn Inyly nnslavcuy litnnii „wa
('n/pu : jvlm nn'ulry snášrly všvlikč Výdechy. A já. smysly
nu' jsm: ncvolníky krásných rytmů, lihých vůní.
()n býval lich a já sv (tvpýi'ím nad urážkumi.
Un lnčživzulv úslrcty “HIPS" inko žcnich své uu-vC-slč.
Co |mu—sv lýčo. kdykoli mno nuvšlíviln, nikdy iSl'Ill jí nc

h-kl: Kliď sc. Alo miloval jscm ji ? Ohjnl jsem jí ? Í'říví
nul jsm" se k ranám Kríslnvým :! přibil jsem na rub
Žc Své ž."nlnsli?

Kdykoliv svatý kulí-7.sl.-uhikuval vvrš '.ulmu:

Kří—

()lmm/u

M'm'um rl (lp/mrcha (mir fucicm l)(nni/u'? všecka duše
jcho jq prunůšcla. A já jsem povim-n clmlnli 7. |||nuhi:
Nikoli. l'nnc. není in pr.-wda.Držím sv wall-jšího živoln,
on (ir/lí nmc. Marni- vím. že tvarové klamou, [mí-(„I it“"
(.g—hosiod nich (luuÍa'nu. Volal's nnlc dlouho; snml jsi „

svdl. znnVcn náslmlovánim za mnou. A přece lč proxím.

aby's poshoVC-l. ..

'

yt ' (NNO |—lvcmu hrolm.

Odpůldne po nešporúch znovu jsem si po vůli ohlížel
lmsiliku, ještě lnmvčjší než ráno. Hustý déšť kali! oknu;

jen okno chsvčlčjšího Srdce vhloubinpsidyzdňlosenm!
nč proponšlčli nčeo slunce.
l'ropálral jsem příční loď n všecck vrch. Nužel nc, nc
vprnvím se do toho. jen! lnnžhčdn drnenunu. zlatých pln
slik. šlukových růžic n lilií, dělinských ozdůbek, pobož
ného nevkusu.
Dívnjc se na kapli Ostatkovon shledávňln, že zlacená
spčž schrány jes! přepinlč okvítkovánn gnirlnmlmni.dróž
kovaná. Nač Innovité oblonny lčchlo slonpečků? Tři po
slnvy andílků, přilípnnló nahoře proti přcpó'iCc, připomí
nají lnrznlč Írivolní šklehivcc, oblíbené v XVIII. věku./\
proč sloupy, jež nesou střechu ciborin, jaon stesány z ci
polinského mramoru? Cipolin se svými lmdnýlni žilami,
lesknoucílni Sc lnčňnvč do zelena a do bčln. vznčcnje po—

dezřelé půvnby; hodil by se spíš do přepychovčho Íoaje
rn Opery.
Na samém čelí lmldnchýnu rcliefy ovinutč lislovilnsvčd
či o potřebě nelnístného přepínání. Hle, jak si nslnyslili
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“dum Sum—c.„Na. „,_'„|\sph_—ni\-cho
okaulosti? Démon.
“.::—ného
““alíL „dým,-mai se mu takto po smrti: takové
“““““

jsou lidi“ ];“ho dfh—m.

Rude-mvsr ton-.ndixitif Jde jako jinde klcms mnohdy
mwtdi—iam. :hrdažxci pr.“ ou nadhcmu kř*v:$(.\n$kou.nedo
w—tší„==—šitá
demokratickv hlouposti :ňočuti'iků. Znám “:
“GI:—jsm!měst:—(ňufarář“ ktery (nm-sini—ncchnl padnouti

\ suť svůj Loan-cl.'uwcvnitclný to kostel : prvních dob n)—
mánsřuch. aby t.tm vystavěl :cvla nový. způsobily" oslniti

míst) .\ obchodní cestující.
\" .VS'L'Š'I'“
kůru jiho: vm:—cRowan a jeho ponmhači pohrá

ulisi ornament) hned nčžímunkými — holoubci tobajicí
vinné hrom) .posplítanč chiméry tudnášciící liliovč stvoly
— hru—cd
ohhroublymi: zlacené hlavy bradatých lidí Soto—
\+rn_\'miústy. které :dohi sti—nupod každou z osmi soch.
A (“ty—h
andělé na klenbě jsou vymalování s pozadím vodní
zeleně. modravě. matné. úmdkm &.
Lépe odwa'tit s: od takových ubohostí, prostě si po—
mysliti. žn“Svatý Svatých přese všecko zdepřcbývá \'svčm
svatostánku.

\'raccjc sc : apsidy zastavil jsem se před kaplí Sochy.
naproti sehrána-. Cabuchct zhotovil sochy dvě; proč zde
byla postavena méně krásná? Na oné druhi—,kterájest vy
kýuána do skladiště Oem-ru. Cabuchet zobrazil Arske'ho
Farah- na Loix—nou.an tiskne rukuk ruce.oči přibity nane—

bcsa. jež :téka' prudkosti suš modlitby. Tyto oči Vidou
ďho šíří se s pokornou : plesnou horoucností. Zdá se. že
jas. jimž $: :ažíhaji jeho vraky. zároveň dšti naň shůry
i \)x-írá : útrob jeho těla. Z\lášf rty jsou vvi—my:
chvějísc.
děkuji. prosí: pch scvřcnč koutky tají milosrdensh'í. utr—

pcn.. ckstui Křx—sfmký\ýtvamik někdejška byl byhml

mnohem dale přesnost těla: komže by se nutně jevila roz—
vlana na kosti—e.tak byl hubený abbé Vianney. .tento

chrast pokrytý sutanou'. MramorCabuchetův nemá proto
měni—přízyuku .llagnífícaf; tlumoči dobře toho. jenž h'

kavah
„jest—li duše čista. není to již ona. ktera“ činí vůli Boží.

jest to Bůh. jenž činí svou."
Sestoupiv opět do starého chrámu. rozjíma'm“ žpoyčd
nice opuštěné \' kapli Svatého _IanaKřtitele. kam už pout
níci nc.—vcházejí.

Tento nástroj vykoupení. těsný jak rakev. byl též řid
kým nástrojem mučitelskym. .trnčnou skřinkou“. byl by
mohl říci .—\rskyFarář. No.—hybalse v něm více než Světec

portálu. který neopouští svého výklenku. kolkolem vysta
ven lijákům. mrazu :! úpalům. které rozžirají.
Proň však Sevření těmito prkny zahmovalo nejrozmani—
tější muka tělesná. Lavice. na níž sedal. znetvořila nhl po—
sleze hyždč. V zimě ani necítil nohou. takže mu jednoho
dne obě omrxly. V létě. jelikož loď bývala napčehována

davy. dusil se a mnohdy odpůldne zachvácen mdlobou
musel odejíti na faru vypít hlt bílého vína \“ náprstku yo—
dy. Velmi jsa „nedůtkliv k zapachům' přijímal mřížkou
výdech poticích se odranců. nemocných přistupujících
s hnisavými ranami. Smrdutych kajícníkův. Ustavičné bo—
lení hlavy. svírání \' životě. žínčný tuba; jehož železné
kroužky mu drásaly kyčle, ospalost a hladse dmžilykůna
ve : naslouchání těžkým zpovčdem. deset hodin po sobě.
a : odpovídání na ně.
Vytrval-li až do třiašedesáti let. až do svého skonu. byla
to především milost na podkladě selské otvrdlosti. k níž
se rozmarně přiznával:
..,
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Mámdobrou mrcliu, pravíval, jsem tvrd: poiím-li čeho
„go. ;. zdřimnu-lisi dvě hodinky, mohu opčt začíti. Dá
te-lí dobrému koni něco, znovu se rozcválá. jak by nic.
dobrý kůň nikdy si nclčhá."
jeho „mrcha'l Osobil si tento drsný :\ křesťanský ná
zev. který neměl ze svého. nebot isem iej slýchal vrozma.
nítych krajích z úst starých venkovanů. Když mrcha se k
ničemu nemčla,popohnal ii šlchy díitek: .,Hola! můj ubo
hý netto/nice. nakazoval, drž sel" Kterčhos dne. kdy Ka
teřina Lassagneová ho vybízela k způsobu života méně
strohému. odvětil: ..Položím na stůl kousek dřevaa řeknu

tělu: „jez. chceš-lil"
Aby sílil svou odpíravost. měl k tomu umínčnou vůli.
Ponechán jedině svým silám. byl by zabředl vc Íanatísm

nebo podlehl. jeho stejnaká nálada. ieho dobrota, jeho
jasnovidnost nikdy nepobloudilá, tof zázrak. Tu věru stá—
vá se mák.-tvýmúčín nadpřirozené pomocí. Po celodenním
zpovídáni, ochrnutí, jímž údy byly Zpřelámány. neotupo
valo jeho pozornosti. Ano ještě více řinula se ieho nevy
čerpatelná slitovnost na vyznání tisíc a tisíckráte slyšcná.
Často za výčtu provin slzy mu smáčely tvář, a známo, co
řekl pichlavé jednomu muži. který se tomu divil:
.,Přiteli, pláči proto, že vy nepláčete.“
Zpověď mnohým 2 tak zvaných katolíků iest vlažnou
lormalitou : chodívají v předvečer svátků k mřížce Pokání,
než přistoupí k Přijímání. Pokud se týče nevčrců, nad žád
ným přikázánim nekrči více rameny. Nicméně mápotřeba

zpovídati sc počátky nadpřirozené, soudobé s Pádem:
trvá v ní zpětná vzpomínka na Ráj, na éru, kdy člověk, na
hý před Bohem, naň patřil a s nim mluvil bez roušky.Pý
cha, jir chtěli býti bohy,přervala božskou důvěrnost avy
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hostila padlou dvojici do jejich temnot. Alesa'm Kain mar
ně odpověděl: Zdaž jsem já strážným bratra svého? lhned
spatřil svůj hřích a řekl Hospodinu; „Větší jest nepravost
má, nežli abych odpuštění zasloužil.“
Patriarchově a proroci bědujíce vzpínalí ruce své ku
Vykupíteli. David k němu volal: „Obmyj mne od nepra
vostí mě, neboť ji poznávám a proti mnějest vždycky. Po
kropíš mne yzopem a očištěn budu, nad sníh zbělen budu.“
Bylo čekati na skropení Kalvarie a příslib Synův apošto
lům: Cokoli rozvážete na zemi, rozvázáno bude na nebi.
Každý člověk, ačli ve svém nitru nezhubilsvětlo Slova,
cítí, že jeho skutky na něm lpí, že bude mu vydati počet
Soudcijak ztoho, co vykonal, tak z toho, čeho nevykonal,
jest však dosti na tom, že se vnitřněodsoudí? Bylo byty—
týž dosti na tom, vyznati se někomu z bratři ze svých po
kleskův a vin? Kdo vezme na se břímě našich bludův,
jichž nemůžeme věděti počtu, aby je s nás sňal? Kdo se
zaručí odpuštěním? Jediné Ježíš a jeho Církev maji slova,
jakých třeba.
Neboť rozhřešení jest toliko mystickou obnovou Utr
pení. Arský Farář chápal, právě jako pochopili největší
Světcové, vznešenost Svátosti: „Když vás kněz rozhřešu
je. vysvětloval, krev Ježíše Krista kane na vaší duší...
jděte se zpovídat Nejsvětější Panně neb Andělům; rozo
hřeší vás? Nikoli. Kněz, buď si on sebe sprostnější,to mů
že. Může vám říci: _lděte v pokoji, odpouštím vám.“
Ostatně žil podle této zřejmostí: kněz tot ježíš Kris
tus trvající v svých údech, kteří trpí místo něho, poně
vadž jeho tělo a jeho duše oslaveny už nemohou trpěti.
Postíl se, mrskal se, obětoval se v žertvu, aby hříšníci k
němu přišli, a oni přicházeli.
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Tak mezi tisíci jinými onen forman. který jednou \'CČCF
(\ dexiti hodinách projiždčje osadou nechal koně na silnici

a šel “Hep“ „a dwh. fm.: _Ideh

do kostela. vySvčtlil

Faráři; chci se zpovídat. a to hned'.
A dobrák ten. než opustil sveho Zpovčdnika. jehož ža
lostný vzhled jej kormoutil. řekl mu prostě: ..Poslouchejte,
máte dukladnou rýmu: tu máte vlněné punčochy &střeví
ce; honem si je navlecte na nohy“.
Někteří ubírali se do Arsu. vedeni jsouce tajemnou po—
nukou. proti niž se vzpouzeli. jaky-s statkář zdaleka při
byly uzřel ve chvíli. kdy vstupoval do chrámu. abbé Vian—
neye a pronesl \'yrá'zeje hlas: .Pane Faráři. jsem zde proti
své vůli a bylo by mně byyalo milejší nalézti vás mrtvého
nežli živého'.

Když k jedné neb druhé hodině s půlnoci Arský Farář
se zjevil. lucernu v ruce, uprostřed lodi plné kajicníků,
kteři ponocoyali čekajíce naň. prvni jeho starosti bylo při
mčti je. aby se za sebe vespolek modlili. Každý den sto
jich \: němupřistupovalo. Rady mnohdykrát prorocké uzpů
soboval pro lidi nejnepatrnčjši. Selhávala-li jim paměť. je—
ho divinace čtla v minulosti jejich mnohem zřetelněji než
oni sami: __lest tomu čtyřicet let. co jsem se zpovídal. -—
Přiteli. jest tomu vic. jest tomu čtyřiačtyřicet let".
Nejeden se ho pokoušel oklamati; on opravoval jejich
lži. zahanbuje jich takto 5 trpělivosti.
Hlásili se svobodomyslníci, chvastouni. majíce zato, že
svými námitkami zdrti nepatrného faráře. On je shýbal pod
svůj pohled a pod svou žehnající ruku; ioni poklekali tak
jako lidé prostní. K jednomu světáku. který odsekával.
holedbal se svou nevěrou. povzdechl: „jak vás lituji! Osmi
leté dítě má toho ze svého katechismu víc než vy. Poklá
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dal jsem sebe za arcinevědomce; ale vy jste větší než já.
poněvadž neznáte nejhlavnějšich věcí. které dlužno vědc
ti . . . jestliže se vyzpovidáte, urazite kus cesty. která vede
k víře“.

Kromě tohoto vlivu, jejž nadbytek Ducha Svatého \: něm
činil tak mocným. jeho intuitivní znalost duší vábila těch.
kdož zatoužili poznati sebe; a nejméně hodní nale'zali u to—
hoto kněze pro sebe všecku lasku. ač se o ni rvaly davy.
Zatím co jsem se díval na zpovědnici v tom tichu chrá
movém, kde kyvadlo velkých věžních hodin tikálo jako
srdce. vstoupil muž s klíči v ruce aotevřcl dvčře sakristií.
jsou dvě. nová vzadu, prostorná, bez svérázu. a stará.
vedoucí do lodi. na způsob komory nezvykle temné. od té.
co bylo zazděno jediné okno. Ale přece rozpoznávám v
rohu na levo od prahu stolici a podnož: zde zpovídával
Arský farář lidi. Blazí, kdož přišli k Světci učit se radosti
pokoření a složivše břímě svých neřestí, odešli rozhřešení,
lehcí. jak byli by odcházeli z baptisteria, kde by se byli
ponořili až po oči. Andělé sestupovali a pozdvíhali v tomto
tmavém kOutě hříšníky za ruku, bíle je odívajíce. . .
Vedle stolice naproti hrubě almaře jest kredenc, na kte
rou kladl svá mešní roucha. své posvátné nádoby. Stoje
před ní modlíval se před a po Mši. Málo lidí zakusilo tou
měrou jako on oslněni skutečnou Přítomností. Nemluvil
nikdy o ní bez úchvatův a slz:
..Všecky dobré skutky úhrnkem, učíval, neplatí tolik co
Mše.. Ach, kterak kněz jest něčím velikýml Kdyby sebe
pochopil, umřel by.. . Zázrak Proměněníjestit větši zázrak
než vzkřísiti mrtvého. jazyk kněze z kousku chleba činí
' Coí nebránilo. aby nepřipojilse světlou roxwižlivostí: .Mite-lijen
frank. le'pe jest darovati jej chudým. o nichž víte. než dáti jej na Mši ".
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Boha: což jest více než stvořiti svět . .. Ú č10věče, jak jsi
vclik, jsa živen a napájen Tělem a Krví Bohal“
Když se jal modliti před svatostánkem, obracel se k 050
bé Kristově jako dítko k otci, nebo zmlkl a rOZjÍmal; po

dohen on0mu venkovanu své farnosti. který takto vysvét.
loval dlouhé hodiny. strávené nehybně u pat oltáře; „Já
zirám Nan :: On zirá na mne".

Ačkoliv nevycházel nikdy z toho. co theologové zovOu
„milostným pozdvižením mysli k liohu“. nemíval času k
modlitbě; bylo to 7,největších jeho útrap. Půlhodina jeho
Mše každého rána jej potéšovala. Pokud až sjednocoval
se :.Obětí, dosvědčujctatoprostá úvaha : „Kněz praví: To
to jest Tělo Mé, a nikoli: Toto jest Tělo Ježíše Krista,"
Podrohuje se liturgickým předpisům neprotahoval obřa
dů nad miru. Ale ve chvíli přijímání se zpožďoval,7_dálo
se, ie váhá požíti Zertvu. Často slzy byly by skanuly na
korporá|,kdyhy jich nebyl setřel hřbetem ruky; tato zbož—
nost mne upomíná na stařičkého jesuitu, Otce Bonneau.
při jehož Mši jsem, jsa jeho žákem. ministroval; kolikrát
viděl jsem jej při Proměnováni vzlykati a oči za hrejlemi
kaliti se žhavými krůpčjemil
jedna myšlenka plnila Arského Faráře žasem, roztřá
sala jej soustrázní a vytržením: to. že Všemohoucnost
Synova dala se uzavříti v trpné a slabé způsoby chleba a
vina .Nesu jej v pravici, a on zůstává v pravici, v levici,
a on zůstává v levici.“ Nicméně dostalo se mu čitelných
svédectev o skrytém Bohu. jehož obětoval. Sám vypráo

věl o tomto zázraku dvěma protestantským pastorům:
„jeden muž míval pochyby o skutečné přítomnosti.
V okamžiku. kdy tento muž přistoupil, aby přijímal, vy
smekla se mně svatá hostie z prstů, když jsem byl ještě
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hezky vzdálen, a snesši se spočinula na jazyku toho muže.“
Se stejným zápalem, jako proměňoval Hostii, rozdilel
Slovo Boží.
V lodi, několik kroků ode mne. jest jeho štale pro kře
sfanská cvičení a jeho kazatelna. Kazatelna podobá se
zpovědnici v tom,že jsouc tolikéž těsna, jest jako by stvo
řena pro vyzáblou postavu askétovu; plochy stříšky jsou
zvetšely; dvojí rozestaveně dřevěné brleníjest na příkrých
schodkách zábradlím.

Arský Farářvmládi nikterak nedávaltušiti řečníka.Se
minární větroplaši jej pokládali za nemotoru duchem. za
neschopna učených hádek ; jeden z nich, pohrdavější než
ostatní. jej kdysi zpoličkoval. První léta, co žil v Arsu,
stloukal pracně svě řeči. psával je za noci v sakristii na
kredenci. Později byl nucen improvisovati;až tehdy se zje—
vily jeho dary. A úryvky jeho homilii, jeho katechezí. po.
kud byly zaznamenány. samy o sobě vyváží všecku nábo
ženskou vy'mluvnost XIX. stoleti. Lacordaire. který zde
kázal, byl dosti moudrý, aby pokořil svůj talent před in
spirací Světce.
Aby byl výmluvným, stačilo Světci,ukázal-li se. Sotva
že sepial ruce, pozdvihl očí, dav lpěl na něm. tetelil se,
supěl. Jeho zmořený hlas s počátku vycházel téměř neero
zumitelně, zvláště když byl potratil zuby.Ale brzy živnul.
prozníval vzduchem jako břesk polnice. Současně zazářila
jeho tvář, „jeho tělo, pravil svědek, zprůsvitnělo jako tě.
líčko ditěte“. Zrak jeho slal plameny v svě přivětivosti
skoro děsivě; nebylo lze jej sněsti. Mnohdy takově po
hnutí jej zmohlo, že stěží učlánkoval svě věty; zpěnil se
slinou naokrajirtův ; ustal, duse se pláčem, nebo po čtvrt
hodinu opakoval jedinou invokaci.
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lehu výmluvnnst neznala trndíeiunelních

nun-Nh “POIO

qetíkv :\ morálky. jimž se učí \.- knihneh. _Iehn tur.-i n hiskn

hadat-\-přímo do duši v ekstntlťkýcl'\'Ylt'\'cc_l"7'h_*'\'yfl\Pří

kazecil- Podobenství. legendy. obrazy nasim-une 7.vsuhn
ho života, \'tčlovniy se V iChO lyrísm venkovského knčZc!
ktereho Duch Svatý dui-i| ohnivým i."tlYkClll. Ni neimenši
snaha káznti iinak, než nílnvivnl (\ltt'i't't'\£“- _Iehn Í'L'Č'.čistá.
úsečmi, s drsným dobr.-ictvím lyonskčho ““i“ “Kilo se o
hh'Želn.aby se vyhnula triviálností. Vzpomínám si nn nč
kterč jeho výrokyv tež bychom přiřkli WWMVMN“ "=““

istm'i:
.. Isme jako osmidenní krtcí.“

.,Šrdcc zlostníkú iest jako kus shnilého masa. 0 který
se rvou červi."
„Dobrý křesťanse chrání světa, iuko krysa prchá 7.vody."
Ale v 01.:prndkosti dostíhul hez pachtčni ryzí velikostí;

svědectvím bud toto anathema proslovene vr. 1830 u pří
ležitosti kácení křížů:
„Nadanno budou usilovali: Kříž jest mocnčiší než oni;
přec ho nezhoři. Až se Náš Pain zjeví v oblacích. nevy
drou mu ho 7.rukou."

V každé věci ctil podobu Kříže. „My smni. vyjadřoval
se hluh0ce. jsme učinčni na způsob kříže"; a byl nevyčer
patelnýní liče utrpení ježíšc Kristu; předvádět je důvěr
nými obraty. tak jako kazatelé XV. včku:
,.Viztc ici při bičování, všecko tčto jest strháno. roztře

peno; nenajde se místa jako špendlíkowi hlavička. které
bylo by ccto. jsou to vaše hříchy nečistoty. za něž pykn'f'
Ostatně mystická zkušenost mu vnuknla rozkošné po
střehy:
„Vidči iscín mnoho lidí želetí. že nemilovali Boha. ale
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ani iCCliHŠhO'který by ŽiťlclrŽCIiq miloval...

Člověk byl

stvořen laskon, proto byva tolik pnzen milovati."

“Aniž o tom včdčl, nachalul libeznost jakuba de Vora
glne. zobraztnc ...Svatonklnrn tak skromnou,žc ii neviděli
leč icdmkrat v životě pozdvilmouti víček, když žádala Pa—
peŽe za požehnání a Že ien tehdy poznali barvu lelich oči."
jeho způsob yyprtivčcí npominal místyna půvab Kvilků:

„jednou šel |sem navštívit nemocného; bylo to : iam,
keře byly plny malých pttičků.kteh' si mučili hrdélkn pro
zpčvuiiee. Naslouchal isem iim s potěšením a řekl iSem

si: „Ubohá ptačátka,nevite,co říkáte; jaka škodal Pčiete
chvály Boží . . .“

Věru l který kamtcl modernich dob uhodil na tento tón?
Naskytlo se mi ve venkovských kostelích slyšeti clmdé
kapucíny kážici v prostotě srdce. Ale chyběla iim výra
zová gcniálnost, tato naivnia selská obratnost abbé Vian
ncye. když po svém vykládal sublimni pravdy evangelia:
„Svatí jsou méně šťastni než my; žijí ze svých rent, ne—
mohou nic vic ziskati.“
Nade všeckohoroucnost lasky' strhovala ici k vykřikům,
cjichž hyperboličnost však nepřesahovala toho. co mínil:
„Tolik miluii Misie, že umíraic. prodal bych télo své, kdy
by to bylo lze. abych mohl konati ieště jednu... Byť i ne
hylo jiného života. bylo by dosti velikým štěstím milovati
Boha v tomto.“
Takové včty iako by mi byly zaznívaly pod kle
:
kostela; nemohla jich zapomenouti.
Zatím zvonilo na nešpory; tvrdé zvuky zvonů narážely
o černé nebe; slyšel isem v nich klempířské řinčení,které
mne zarmncovalo kdysi v iistých zvonech lyonských. Zeny
' .Lňaka Boží. to! moje partie.“
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vstupovaly s knihami Hodím-lk. ukrý\'8lícc)le PTd Plášlllt';
\. p„viL—jdržicc deštníky. s nichz crcejo..l ozvo :“ .;..e.0(

naplňovalajako oVelké lidem. treha to ncí. méně or tvym.

Pf-inešpora'ch dav nechal kněz: a zpěvaků zalmoVati sa—

motní'ch: \. Arsu. tak jako v tisících farnostech. jako bý
ani nevěděli. že nynější Papež' stanovul pravndla liturgi—
ckčmu zpěvu. Valná část věřících chovala sc netecně po
způsobu lidí. kteří jsou z povinnosti přítomní nějakému
obřadu. Někteří, scdice nízko. či spíše dřcpíce. ruce vylo
ženv „ kolenOU.chrchlali na zem podle tradicionelní ne
ucti'vosti chrapounů. Jakýs malý dareba bavil se tím. že
scsmekával s nohy střevíc s dřevěným podešvem. který
spadal na dlažbu Se hřmotem; ohlíželi se a smáli. Avšak
po Magnificat osvětlení chóru napíalo pozor všech zraků:
jméno ]. B. Vianncyzajiskřilo nad hlavním oltářem v obrov—
ských ohnivých písmenách. a před touto theatrální slávou
vesničané kopměli úžasem.
Nicméně při požehnání lehkovážné nahodilosti ustou
pily jednomyslné adoraci. Mladá chasa zanotila drsným
hlasem Adesle jídeles. Hymnus rozvíjel svůj ples. s počát
ku jsa strohým a nesmělým. podoben plesu pastýřů zíra
jících z povzdálí na Novorozeně; po té chór mužů zajásal
vpadaje s ženami: Veníle arloremus. V refrénu tom hlaho
lila nezměrné radost Zjevení: Toto dítko jest naše, jest
tu pro nás. tak chudičké a tak nahé. sladké jak lilie, dro
bounké jak Hostie; a jest to On. Silný silných; ono va'
ii zemi v svých třech prstechl Jest světlem světa. Tělem
a Krví naší věčnosti. Vy. kdož jste ho čekali, pojďte a na
sytte se; také vy. slepí, nečistí. neplodné, přistupte. znej
te je.
'Piun X. P. př.

. tajemstvi! . pokoji! 0 plnostil Pfidružil jsem se
k hlasům , cos nesmírného vzdouvalo mi h
rud, jakás před
“Cha ObCOVám. SVa'ÝCh- Nechal jsem v nitru svém roz
pínati se naději všech duší. které uvěřily, a všech, které
uvěří v Nčho.

Nazejtří pršelo víc než před tím; zdálo se, že snad bude
pršeti ustavičně. Chtě si prohlédnouti starou farmumluvil
jsem s kostelníkem schůzku v chrámě. V Ostatkové kapli
vyhublý kněz, dlouhý jako deštivý den. končil svou mši,
Tři neb čtyři řeholnice byly přítomný; bylo patrno, že jsou
spokojeny. doma. poblíž mřižového otvoru kamen v nové
a vyleštěné lavici. Když odcházely. dřeváky jim diskretnč
klapaly po mosaice. V téže chvíli kráčel přes práh sakri
stie kněz. ramena maje ovinutá velem: pan farář Arský
nesl viaticum umírajícímu; jeden klerik pokrývaljejombrel
linem ;. druhý cinkal zvonccm. Když zašli, hlas zvonce mi
zeje dloužil se v tichu dédinky.
Kostelník přišel mne upozornit. že je hotov. Jestto muž
vážný a málo hovorný. bývalý Bratr, způsobů dosti nemo
torných v svém laickém oděvu. Tvrdá výslovnost a růžo
vá pleť prozrazují člověka ze Severu neb Východu. Belgi
čana neb Švýcara. Včnec vlasů vroubírnu jakoby nějakou
tonsurou oplchalou leb. Tváře má kulaté. nos oblý všpič
ce, výraz nábožného pokoje; v jasné, melancholické mo
'Ma|ý baldachýn na způsob ilunečm'ku. P. př
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Jři jeho zraku postihují navyklost nitmému mlčení a use
brání.

Od basiliky dělí faru úzký průchod. Arský Farář. vyjma
šel-li navštívit nemocné neb svou Prozřetelnost, nevychá
zel na vzduch jediné přebíhaje touto uličk0u.
A sotva že se ukázal mimo kostel, šeptalo se mezi li
dem blíž a blíže: Tam jest! Tlačili se k němu, scsypali
se naň, sevřeli jej; nemohl učiniti kroku, aby nezdvihl ruky
žehnaje. Obyčejné chodíval před ním muž, aby zadržoval
dav. Blahoslavenec vkládal dítkám ruce na čelo, dotýkal
sc neduživých, odpovídal otázkám, jimiž naň dotírali. Ženy
od zadu ustl'ihávaly podolku jeho komže, chomáčků jeho
vlajících kadeří. Nikterak nepohnéván, pravívaljim: „Ne
chte mne na pokoji.“ Pokorný, skřiven, klesaje únavou,
ale ke všem vlídný, býval i zde jako u oltáře prostřední
kem i žertvou.

Nicméně. jaká úleva proň, dostihnouti fary a zavříti dvé
ře za sebou!

Kostelník mi je otvírá, vstupujeme na dvůr. Dva zkrou
cené stromy vésí p'res zidku snitky mohutných svých vé—

tvi,jak náručí révovi. Obydlí podobá se starému dvorci
spřilehlýmihospodářskýmistaveními. Nízká síň, kam vstu
pujil mě zklame. Navštívil jsem ji už jednou, jest tomu přes

dvacet let; byt abbé Vianneye se tenkrát nechával tak,
jako by se v něm bydlilo. Nyní nábytek a všecko, čeho
užíval, chráněno jest vitrinou proti dravosti poutníků. Svět
nice podrobeny mrazivémua mrtvému úklidu musea. Dluž
no obcházeti podél skleněných skříní mezi dvěma zábrad
límí jako u okénka nádražní pokladny. Působi mi jakous
obtíž odmýšletí si tolik překážek, abych se upoutal jedi
né relikviemi.
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Kostclník na štěstí mlčí; čeka' mých otázek. Mohu si po
chuti prohlížeti kusy této zbožné veteše. Dvě slaměné ži
dle, z nichž jedna protržena, sousedí s dvěma truhlemi a
psacím stolkem z doby Ludvíka XV, jejž bezpochyby po.
nechal na památku šlechtičny Arské. Nahoru postaven
košík na chléb a železňák, v němž vaříval na celý týden své
zema'ky.jídal jc vystydlé, pokud byly jedlé, ano i pokryté
plísní. Na zdi uprostřed krbu je zavěšen pekáč na placky.
jedna jej živila dva dny.
„Dospěl až tam, vysvětluje kostelník, že se spokojil tro
jím obědem za týden ; půst přebyl s dvěma librami chleba.“
Avšak přijímal-li hosti, měnil se pro ně jídelní lístek.
Kdykoli mu bylo posláno něco na zub, nosíval to rád jed
né slepé třepačce konopí; potichounku se k ní přiblížil,
položil jí almužnu k ruce nebo na klín; ona myslíc, že se
jí dostává tohoto milodárku od některé kmotry: „Děkuji
pěkně, má mila', vece, děkuji pěkně !“ A on se vracel roze—
smán, u vytržení, že nebyl poznán.

Nuže to! ona veliká shovívavost katolická: chudý udě
lující sladkosti ještě chudším než on ; hrozný k sobě, ště
drý k jiným.
Vzhledem k chudým něžnost jeho rovnala se něžnosti
.."-tého Blažeje, svaté Alžběty. Ale netrvalo dlouho, že
c pro n': ( 'še oloupil; vrozená zchytralost venkovana
mu vnukala v, iodné prodeje v jich prospěch; prodával,
jak mohl nejdiáže, obnošené šatstvo, děravé střevíce,až do
svého posledního zubu. Žebral též, a peníze hrnuly se mu
do rukou. „Těm, kdož nic nemají, nic nechybí.“ Byt neměl
genia svatého Vincence z Pauly, jenž ustavil obrovská cha
itativní sdružení, nalézal a rozdílel báječné sumy, překonal
jej znalostí chudých a nadpřirozenou láskou k nim. Svatý
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Vincent , Pauly odsuxoval iebravost;
Pmstosrde čnč zastával:

__

Arský Farář Se jí
., ..

.

.

,Mnozi praví chudasům, kten vyhllzejl, jako by byl:
zdravi: _lstelenochl. .. Mohl byste krá sne pracovat. Jste
mlád. máte silné ruce. - Nevite, nemá-li Bůh právé v tom
zalíbení. aby si tento chudas šel vyptával chleba - . - Ně
kjch' praví: Och. nadužije tohol — At toho užije. jak
chce. Chudas bude souzen : toho. jak užije této almužny.
a vy. vy budete souzeni pro almužnu samu.“
Rád uvádivalzázrak přihodivši se svatému Janu : Boha:
umy'vajenohy jednomu chuclasu, Svétec zpozoroval zčista
jasna. že jsou zbodeny jako nohy ukřižovaného: Vždyť tys
to. Panel vykřikl; a chudý zmizel.
Velikost jeho lásky nezáležela v hojnosti almužen ani
jen v slitovnosti bez mezi. Nebyl Svétcem proto. že zhrdal
vlastnictvím,jako jím nebyl. že šálek mléka. krajíc chleba
stačil jeho žaludku. Ve všech svých skutcích sméřoval
k čistélásce Božítr tohoto kořene prýštila míza jeho ctností.
Neboť dlužno se tu vrátiti k vy'roku: „já jsem vinny' kmen
a vy jste ratolesti.“
Moc Svétcova jest nesmirna. pochodic z Krista. jenž
v něm přebývá. Zná vlastni slabost i co by ztratil, kdyby
klesl, kde jsou ostatní. Rovněž neživily výsady jeho pýchy.
Pl'es mimořádnost svého života Arský Farář pokládal se
za člověka nanic hodného, nevalné zbožného, zbavena
moudrostl, neužiteéného. „každému povrhelem". Zkoušky

zažila503352;11121:::“šzz'3'kzztzrá“'y.
„ „ Per
'
svčdcn o trpncn
pokoře.

. Patřím na dřevoicholože. jež div nebylo zničeno bizar
mm pustosemm: nesetmí návštěvníci je pořezali noži, aby
40

si z něho odnesli po třiskách. Podle příkladu svatého Karla
Boromejského měl pod tenkým slamnikem nakladeno rož
dí. Vroucnč si přál trpéti i ve spánku. byl by chjčl Vůbec
ncspati. Zatím co obecný lid živoří v ustavičné dh'motč'
Svatí bdí; trápi je. že se nemohou bezesností rovuati lam
pám planoucim ve dne i v noci před svatostánkem. Abbé
Vianncyi bylo lůžko mučicím přístrojem. Jeho svízele se
zjitřily, když ulehl; kašel nutil jej usednoutí. pot ici oblil,
a v hodinu. kdy by se býval dostavil hluboký spánek. vstá
val, jsa čekán do zpovědnice.
Ale neměl dosti na tom. aby zápasil proti bídě svého
těla. Nástrahy ďábelské stupňovaly jeho muka. jest otáz
ka. zda se kdy zlé mocnosti spikly na kterého Světce
s neomalenější zarytostí. Vstoupí—lise do jeho domu. nc
možno nepomysliti na to; nebyla! to fakta mlžná, okam
žiková, toliko jím samým postižitelná. Násilnost úkazů.
které se opakovaly déle než třetinu století vtomto obydlí
a jinde kol Arského Faráře, byla vysvědčena nejurčitčj
šími a nejspolehlivějšími výpovědmi; některé z nich po—
zorovány svědky.
Když po prvé večer surové rány zabušily na vrata, my
slilo se na žert chodců. na zloděje, ani zdaleka na Ducha
temnot. Alc jedné sněžné noci, kdy kolář Vcrchěre s na
bitou ručnicí šel na stráž do spodního pokoje. tytéž údery
zadunčly na vnějších dveřích: běžel tam, Farář za ním. Ne
viděli však žádné stopy kroků a hned na to počal halas na
schodech. Zřejmá přítomnost zlovolného Nepřitcle podč
síla koláře; upustil ručnicí. dal se na útěk, a abbé Vianney
osaměl jcktaje zuby.
Mnoholičná sužování satanské zloby mířilak tomu, aby
jej pobláznila, a zbavujíce ho i té trošky spánku. jehož po
4!

tí'chovnl. aby It'l uvrhla do takoveho \\ suleui. ie l\_\'se mu
kuežska' práce stal.-\ uemožnou. Nehyl tolik terčem poku—
šení k chlípuosti .\ i.idostivmti. „'\vsak ve chvíli. kdy usi

nsl, slvehal hned luhoukavč volání: „Vinum-\ll \'imuu'yil
žroutc lelučat ! l).-'uucti co proto !" hned hhuuorv kladiva.
pily. nohou—tu.Často se zd.-ilo.ie pod ieho svčtuieivteln
kuchyni. kde puive jsem. olu'ovský kuít vyskakuje až do
stropu u dopadá vsemi čtyřmi podkovmui; potom nad
hlavou se ozvaly lmtv žmulurumvgv.stádo skopců rupkalo.
hlasy srážeiice se v_vlylu'zumuýuu jazyky. 7..'\c'lv\|\;\|uijeho

postele bylo třeseuo jako od viehru: kdos huhnovul na
hrnci s vodou. slnvlk lpivul uvultt' v kuuuu'ch. slahe upčni
vycházelo 7.podušky; í'uuu'ok i.\kčs potvory mu dýchal
v tv.-il. ošíutpávul ruce. Přihodilo se mu. že hyl vyzdvižen
se sluuuu'ku :\ dokonce s něho shozen.
Z nehmdivnčišich episod tohoto monáslednváui jest ta.
kterou uvádí ve svém deniku Kateřina l..;tssugnemu't:
..l'oslyštc, pravil ii Světec před sestrami Proli'etelnnsti,
co se mi událo dnes ráno. Měl isexu ilstou věc na stole:
v_vvite kterou? (Minil důlky) Dala se do hčhu i.\ko had.
To mue trochu podřsiln. Víte. že iest u toho provau—e;
uchopil iselu za tento provazce: hyl rovnež tuhý ink kus
dřev.-\. Položil jsem to opět na stůl ; i začalo to opět heh.—ui,

u tak po tí'ikráte.“
l'lohnvi'dni' bylo hy dorážení tl.“ilvlíina jeho odpočinek
zcela v_vsvčtlitelno.Origeues pronesl velkolepou myšlen
ku; na Golgati—v též. chvíli. kdy hyl vztyčen strom Vy
koupení. líný ukí'ižovunec byl pl'ihit za Křížem. l).-ullý, otl—
lvojný Archanděl, jehož. království se mělo skončili.

Za nejedné příležitosti l'roklntci doznali. že modlitby
křestuuu zdvojuii jejich muka. Nevmži ua Světce. že oni,

ulmlí lidu“. nutil zuninnnlti ml.—itn,ici tim núlvivln mezi 'l'rů

ny .\ l'nnstvy. „l)ultv spoivnu s llulnnu, tvrdil „mý
: klika—.int

lm,

dóhln strašnn luku ltnh sálu." Vcřcinú r.oz

nnluvu, ktvmu nn\l Arský Farář s ivduuu puscdluu v roce
lS'ltl. uvádí přilnfmí dúlwlských Vllolňt'tproti němu—_
..C'vrná uhynlu, cn se mne nntrýznlšl _Isihr.-\bivpo du.
si.—h,vyrval isi mně jich. knlik's mohl. .. _lsnučvrné uhyzdy,

ktvró nuč nutně trýzni nvž ty. l'usluhuii pti iciich mši. ()ni
ii slouží pro mm—. . . kdyby byli na tomi ti'i tukuvi jak ty.
nul říšo byla by path—nn."

Stálým snnšoniln ..puřátu" u jeho \lskoků přestal se ho
tek.-ui. „Un u in. i'ikúvul dohrát—ky. isnuv kamarádi." l'lro—
lil mu. plisnil jej. aby ho donutil Iltlčt'll. Hnutí pnl-Mu vě—
štívnlu ta'-žwllui zhusta nčiuky' zázrak \'o lan-nosti. zcimčnn

těžko dosažitelná nln'ácvní. Nicméně prožíval drullná údo
hi klcslusli. kdy léčky Ncpt'itoluvy se stávaly vychytrulci
šimi n nclwzncčučjšími. V některých hodinách se domní
val. ic jest anl'it'HŽ zduž neměli pravdu jak lidé. tnk llůh
opouštčiicc ho? Kněží toho okresu, žárlivi. ici hauobili,
dostával lwipřikornčjši dopisy ;nn lnrské zdi čtíwnl uccudnč
nápisy. Tyto urážky. inkkoliv usiloval se z nich radovali.
živě se ho dotýkaly. Chvílemi omrzovul ici úkol zpověd
níka. zlnírnl tím věčným hroužcníln se do stoky nečistot:
„_Iukdlouhý ic mi čas s hřišnikyl Kdy posléze budu se
Svutými ?“ Ktorčhos dne díval se na slipky spící : hlavou
pud kl'ldlcln. a tu lnu uklouzl tento tichý stesk:
„Myslim si. ink jsou přcšfnstuy tyto slipky. Kdyby měly
duši. chtěl bych býti ink ony . . .“
'l'oužil vc.-zdypo samotě; 'l'rnppn. Knrtoun ulály se mu
noiprnvdivčiší síni Ráic. Žádost stnvu dokonalejšího po
mátlnici, že neviděl, ink bylo by bývalo politováníhodno.
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opustiti kněžský úřad. Nic divného, jestliže utrmácen čty
řikrát se pokusil prchnouti. Ale Milost, silnější než on, jej
zadržela nebo přivedla nazpět. Ostatně jeho duše byla zříd
ka kdy pobouřena až na dno. V životě takspletitém žhavé
radosti vyvažovaly trýzně.
Za nábytkem spatřuji přepážku pokoje ověšenou ber
lami. Mrzáci, ochrnulí je ostavilí v Arsu jako trofej svého
ozdravění. Světec měl tu zkušenost: jako ježíš Kristus
osvobozoval chorých, i on to dovedl jeho jménem. Nic
méně nenadužíval přespřílištéto výsady. chhnusnčjší rány
tělesné byly v jeho očích menší než ncjlehčí hřích. Proto
právě prosil po řadě zázraků Svaté Filomeny, „aby se tolik
nezaměstnával těly a myslil na duše, které potřebujídaleko
více býti vyléčeny“. Bál se, aby pověst dívotvorce ne—
zmnožila tíhy jeho pozemské slávy. A on pokládal za štast
nějši, než zázračně uzdraveného, ono nemocné dítě, jehož

trpělivost uváděl:
,.Nebnžátko, ptal se ho, trpíš mnoho? — Ne, pane Fa
ráři, dnes necítím včerejší bolesti a zítra mč nebude trápit
dnešní bída. — Ale chtěl bys se uzdraviti ? — Ne, býval \
jsem zlý, než jsem onemocněl; zase bych jim mohl býti.
je mi tak dobře, jak jsem.“
A tato jistota, že vůkol něho se rodily a dařily duše sva
té, byla mu bezprostřední odměnou: „Nezvíme, leč až
v Soudný Den, přiznával ve chvílích rozjásání, všechno
dobro, které se tu stalo.“

Kostelník mne vede do prvého patra; nechává zavřeny
dvéře tajemné sýpky, kde pšenice se rozmnožila. Ale za
bočujemev levo do světnice, v níž jsou vyloženy šaty Ars
kého Faráře, jeho kněžská roucha a různé věci po něm.
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Míjím poněkud rychle jeho sutanu, třírohý širák, silnou
hůl, deštník ze žlutého hedvábí, z oněch starodávných
deštníků, které se držívaly obráceně za hrot. Raději se
pozdržuji u kasuli; jsou překrásný, ušlechtilé a jemné
práce; na jedné viděti mystického beránka ; na jiné stříbrný
kalich. Podivuji se rovněž červenému pláštíku, na kterém
vyšit zlatý pelikán, proklovávající sobě hruď zobanem.
V téže vitrině upoutává nás jeho žíněný rubáš, opatřený
drobnými háčky, aby bodaly do kůže. Táži se kostelnika,
zda obyčejné košile žiněné jsou tak bolestivé. Odpověď
zní vyhýbavě; z toho soudím, že zakusil její strohosti.
Vedle rubáše vidím důtky, karabáč, který jezdil jako
had. a strašlivý předmět, pás upletený z provazu, do něhož
byly zapraveny šikmou řadou ostré hřebíky. Kdykoliv jej u
táhl kol beder, děsně se popíchal. Užíval této „udice“, když
chtěl získati duše zatvrzelé, zasloužiti milost nesnadnou.
Vstupujeme nyní do druhého pokoje v pravo, pokoje to
Blahoslavencova. Ostal tak, jak byl za jeho života. Nizouč
ká postel, ověšená záclonami z modře pruhované šerky,
uchovává ložní prádlo, v němž zemřel ; na jednom prostě
radle trvá krvavá skvrna. U lože na podnoži jsou dřeváky,
džbán na vodu z červeného pískovce. Vyčalouněné křeslo,
dar hraběte des Garets, trčí vedle svým vysokým lenochem.
V knihovně srovnány do řady tlusté hřbety žlutých vazeb.
Malý stolík zabírá střed, před ním židle. Primitivní zrcadlo
visí nad krbem. Podobizny biskupů, zbožné obrazy oživují
stěny. Dva, mimo jiné, mě upoutaly: rytina představující
Svatého Františka z Assisi na kolenou, téměř odlepená
od rámce, jehož jediné levá strana, jako dole na lůžku,
byla zčerněna ďábelskými plameny; a vzadu mědirytina
podle Murillova Nanebevzetí. Tato mi připomíná událost
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7.nejdúvčmčiších a neislavqčiŠíCh- ici se udély, za ieho žili;
nebo! zde se mu byla Zjevnlaneposkvrnčna l anna. Katc

Hna Lassagneová byla toho svědkyni a za beatiflkačního
řÍZCNÍodhalila. co byla Viděla:

.

. .

„Kdyžjsem přišla skoro na vrch schodu.. "ypraw .prostč'
zaslechla jsem hlas jakés ženy, ktera pravda lf. Vianney
ovi: „Co Chceš. abych žádala Od svého syna ?“ lj- farář
odpověděl : „Obrácení hříšníků. úlevu neínocnym a zvláště
uzdravení jedné osoby.-." [Myslil KalCřan samu, stjžc_
nou hlízou.) Na to jsem vešla do světnice a_spatrila paní
odénou bílým r0uchem. s korunou na hlavě. Rckla jsem tě
paní. že bych raději zemřela než ozdravčla z té hlízy. abych
spěla do Ráje-' Neodpovčdčla nic a zmizela. l'. Vianney
byl u vytržení. Chopila jsem ho za sutanu a zatáhla. Pra
vil:,._|si-liž to ty, Božc?“ Odpověděla jsem mu: „Ne,
není to Dobrý Bůh, já jsem to . . .“

Toto zjevení se událo šest let před zjevením lasalcu
ským, jehož přísná proroctví pobouřila ahbí- Vianneye tou
měrou, že zprvu jich nechtěl uznati; avšak nenašel klidu,
až jim uvěřil. Mezi jeho viděním, které z pokory zamlčcl,
Melaniiným a Maximínovy'm a posléze lurdsky'm, tenká nit
jako paprsek dá se sledovali v časich. l'oslednímu slo
vu.jcž pronesla na naší zemi Sedmibolestná Matka: Po
kání! Pokání! kdož popřál tolik sluchu jako on ?
Tentokrát byla Kateřina vyvolena. aby poučila svět 0
darech. jichž se dostalo Blahoslavenci. Mival však i jiná
vytržení. o kterých se neví, a uklouzlo mu o tom nevolky
toto důvěrné sdělení: „Se Svatou Pannou a Svatou Filo
menou se dobře známe.“ jako čistota jeho bytosti nutkala
ďábly. aby dávali najevo svůj hněv. tak oprošfovala vyšší
' To bylo 8. května "MO, a IS. srpna cítí se uzdravcnou.
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'l'vory. aby se jemu blížili. _jichdruž jej provázela peklem
utrpení; dostalo se mu od nich víc než jednoho příslibu
bizkých Blažeností: bezprostředního patření a světla.
Kterak nepadnouti na kolena u prahu místa. kde se ta
kové návštěvy opětovaly ? Říkával, že 7.duše, v níž sídlí
Duch Svatý. stoupá vůně podobná vůni kvetoucí vinice.
Dýchám okamžik v jeho ledové světnici tuto vůni nebes
kého jara. Modlíval se tu tak vznešeně, tich s pozornými
Andčly. unášcn k nevyslovitelnému. nebo zápole. jako o
puštěny, s Pokušitelem. Skrytý život Svatých nám uniká;
nacházíme u nich dokonalosti přílišjednostejné. jak se po
dobá, dostihl abbé Vianney mlád povýšeného stavu a je
diným přírůstkem svatosti v stáří bylo, že bojoval déle.
Leč nesl nápor všech minut. aby více zničil sebelásku, ne

trpělivost. úzkosti. touhu po odpočinku, a za tohoto napí
nání byl vždy stejně vítězný? Nebylo již při něm bez
pochyby o to, že klesne; léta vynikající spravedlnosti mu
dobyla jakési bezhříšnosti; ale míra jeho zásluh mohla se
mčniti. dokud smrt jich nedovršila.
Tichá jeho postel mi připomíná jeho podobu umírající
ho. Přál si napsati knihu o rozkošech smrti; poznal je bez
příměsi. Dne 29. července 1859 ještě zpovídal sedmnáct
hodin: „Ncodpočinu si, leda až v Ráji“, prorokoval. Vě
děl předem. že jeho konec je blízck; ale vrátiv se domů.
shroutil se na židli. zašeptal: „Už nemohu.“ Příští úterý
dodýchal, jako dobrý vinař položí na sklonku svého dne
hlavu na podušku a usne. Odevzdal duši za Chval ke druhé
hodině ranní, když vzcházel den Svatého Dominika. O dra
hocenná smrtil V její přítomnosti chápeme. jakou cenu
mají Svatí.
V touž hodinu Chval, za červencové noci, zachytil jsem
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stoje u jínocha na sotnách, z nejdražších rtů, jaké kdy pro
mne vypouštěly dech, tcnto jedinký stesk: „Chtěl bych
býti svatým, ale jest příliš pozdě.“
O těch slovech jsem rozjímal vycházcje z fary.

IV

Ars chová víc než jen ostatky a příbytek svého Faráře:
padesát let po něm osada zůstává proniknuta jeho příklady.
Když tam přišel, obec hynula v povšechně vlažnosti
bresskěho kraje. Lidé měli v hlavě zisk, zábavu a pra
málo věci nebeské. Změnil je zprvu pouhou podívanou na
svou evangelickou 'chudobu: „Náš farář, říkali, koná, co
nám doporoučí, a ještě mnohem víc.“
Vcházel za oběda do domů, stával se přítelem, rádcem,
obracel se dřív na rodiče než na děti. Znamcnitá methoda
v době, kdy úctadítek k rodičům nebyla slovem do větru;
dnes nutna methoda opačná.
Vedl si rázně. aby je odvrátil od tancův a hospod. Su
mař jeden vydělával svy'ch dvacet franků za neděli;on mu
dal čtyřicet, když slíbil, že už do vsi nepřijde. Večeroho
dech zdržel v chrámě všechny ženy ndívky nrskč, :: šohaji
nemajíce tanečnic zřekli se plesu.
Zostudil sedlákům, aby nenléhali bez modlitby „jako
kůň do mrvy". Dával pocítiti vzdorně jich chápavosti, ja—
kěho zla se dopouštějí rouhajíce se, pracujíce v den Páně.
Znenáhla přimělůčinekjehoslovaa víryi muže, aby navště
vovali chrám, přijímaličasto.Duch napodobovací, u vesni
čanů mocnější než u jiných vrstev, stanoví valny' díl spo
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lečenskÝChúkonův. Abbé Vianney shromažďoval večer
„k večer kolem své kazatelny rodiny k modlitbě. Každa
sobota v Arsu podobala se vigilii velikého svátku. Od té.
co poutníci začali přicházeti, jala se celá farnost závodítí
v horlivostí, vyjma něco málo zatvrzelců: nechtěli se dáti
předstihnouti cizinci. Stvořil v pospolitosti přívětivou a
kajícnou mírnost prvotního křesťanství.
Došed sem. tázal isem se. zdažse od těch dob nezvrhlo
srdce kraje. Nespokoiíl jsem se viděti arské farníky na služ
ba'ch Božích; r02pra'věl isem s těmi, kdož ie znali, i s nimi
samými.
Obydlí nynějšího pana faráře arského vystavěno jest za
basilikou, na místě osázeném platany. Před zahrádkou.
která vede k rozlehlému domu, sa'drova' socha Blahosla
vencova sklání své čelo před deštěm; ma'onen výraz zkrou
šenosti poněkud troupovité, iímž by laciné obrázkařstvi
rádo zesměšnilo jeho památku.
V téže chvíli, co zvoním. přichází k bráně poníženy' že
brák. Služka. mladá dívka ještě. vzezření kláštemickéhoa
bledničného, vede mne do tmavé místnosti, která jestobv
stavena stroze hnědou dubovou skříní, truhlou a kamny.
Vstoupí pan kanovník Couvert, kněz ctihodného věku,
suchý a vysoký. s kromobyčeinou čelistí, klopě napolo
víčka na modré, vystouplé zřítelnice. Hádám v něm muže
váženého. rozmyslného.který jest si vědom strašlivého na'
stupnictvi, jež na něm spočívá.
Naslouchá mí, bradu mezi palcem a ukazováčkem. od
povídá větami pomalými. krátkými, ale přesnými.
Dovídám se z ieho úst. že ra'no o Vánocích přijímalo ze
sto dvaceti devíti mužů dvaadevadesát.Ars. navzdor zlým
časům, drží se dobře. jest tu ovšem několik rýpalů;
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taký—"Uličník minulého měsíce docela v kavárně lpival

Internacionála. Ale laická škola nedostala ani lednolio „.
lla: oficieluí učitel učí poule své vlastnídčti. Krmné mno
hých. jeden fakt svědčí o vérnosti obyvatelů iích Světci;
hody, iež byl odstranil. nikdy se.neobnOVily; chasníci ChOdí
na posvícení v malém počtu do sousedních vesnic.
Rodiny jsou plodivé; nicménč obec čítá sotva o dvě sté
duši víc než za dob l). Viauneye; 1 osmi. desíti dítek tolí.
ko dvč neb tři se žení a vdávají; ostatní. bel věna, st.-tr—
nou u otcovského krbu. Mimo to. ač domorodci priiimaii
cilince iako poutníka, hleděli by nan okem nevraživým,
kdyby se chtěl meli nimi usaditi. Skoro všickni isou ma—
ietníky. ..maií z čeho žíti"; prodei sýra iest iich neilepším
prumeru.

Tyto podrobnosti mi pan farář skýtá chladným tónem;
přece však. když mu pravím: Na shledanou. iihne ieho
ztuhlá tvář srdečným úsměvem. Přes íeho ldrželivost jsem
postřelil. čím upadá křesťanství těchto rolníků: zmocňuie
se iich duch obchodnický a lakota. Též pověra sciich dr
ží: maií-li nemocné. často je vodí k ieduéčarodéice v sou
scdství. Což nepředpovčdčl abbé Vianney. že ani ne la sto
let po ieho smrtí Ars opět se stane tím. čím byl za jeho
příchodu?
Bratr Athanas. kterého idu navštívit. je 1 ieho posled
ních vrstevníků. Nalélám malého stařečka. přímého iak
římská lednička, velmi vrtkého. levnéíšku starého kantora
neb kostelnika. Zlaté okuláry, bílé čupřiny vlnící se lpod
čepičky oživuií rudý lesk ieho licí. Vítá mne žoviálnčme
opouštéie už své svétuice. zná špatně lidi dneška. ale ani
si nepřeie leč vyprávéti své vlpomínky na Arského Faráře.
On! to byl. jenž aby zabránil iednomu ieho útéku. la
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zvonilna paplach. Posluhoval mukaidounťdčji .Při""I"
„| se ]eho důvěrníkem. Vie nez icdcnkral fOC" I'! "_0 '
táře pří PozdvlllOVánívyzdvužena od země._l\teréhos pln
Blahoslavcnec přiiímaie usmál se. PO lé roml SlIY—
B"“ “f
ho pozděii otázal: „Co vám bylo. pane faráři. vtu chwln?
__ „Napadla mč. vece, směšná myšlenka. Pravnliscm Do

brčmu Bohu: Držím Syna tvého v rukou; nuže. kdybych
věděl, že nepřijdu do Rifle. pustil bych ieif'
Bratr Athanas. tabatčrku vlírsti. vsávaie šňupeček. pro—
zrazuje mi jisté nedulíy Svétcovy. které činily ieho chrab—
rost ještě zázračnčiši: trpěl dvoií kýlou. na ruce měl hní
savou ránu na čtyři bráchy; třesavost nervů. vypalnč za

íeho námahy a nedostatek pohybu, dráždila jej. aby si žmo
lil kamži. kapal do dvířek zpovědnice.
Přes tuto nadmíru běd ievil se ustavičně sdílen, vcsd.
a kdyby nebyl krotil jazyku. náchylen k žertování. Avšak
on hledal za kdejaké příležitosti důvodů.-“aby se pokořil !
utekl oslavám. O tom mnč vypráví Bratr dvě ph'hody. do
nichž byl zapleten.
jedna žena vede sem své dítko znetvořené ohromným
vredcm než ic dáopcrovati v Lyonu. Ph'bliži se abbé Vianv
neyovi v okamžiku, kdy opouštěl kostel. chopí ho za ruku.
vloží ji na bolavé místo a vřed zmizí. Večer v svém po
koji u přítomností vikáře a Bratra Světec s humorem vy
kládal. co se stalo:
.Ach. brašil Pán Bůh mi vyvedl pěkný kousek. -—
Co pak. pane faráři? — Dobrý Bůh koni posud dívy.ja
kás paní mne přinutila dotknouti se obličeie ieiiho ditka.
které mělo velikou bolnčku. :: bolačka se úplně ztratila.
Pěkně jsem se dostal. hanbil jsem se; kdybych byl našel
krysí díru. byl bych tam zalezl. — A tentokrát neprnvite.
Sl

že to Svatá Filomenal — Co chcete? Dobrý Bůh odmě
ňuje víru těchto hodných lidí.“
Jiný den tolikerý zástup jej držel před farou v zajetí,
„zatarasil' jej, že nemohl domů. Náhle rozhodí na zem
hrst medailí; dav vrhne se na ně; on chutě prchne. Ale
kdysi. přišed domů, praví Bratru: „Byl Světec. kterého
národ div neudusil; aby si razil cestu. mrštil stříbrňáky do
prachu silnice. Leč nikdo neshíral stříbra a běželiza ním.
Což ja', vidíte přece. že mají spadeno jen na mé medaile."

Bratr Athanas, atsi jest jeho dobráctví sebe větší, ostá
vá klerkem,cizím u vesničanů. Ty však chtěl jsem po—
znati, jak jen lze poutníku, i odebral jsem se k panu Trč
veovi. starostovi obce. jeho statek, mnohem dál než ko—
stel za křížem rozcestí. stoji na koncijílovite' pěšinky. Mříž

čerstvě natřená červeni hradí nádvoří, kde skapuje déšf
se stohůslámy;z hromady hnoje se kouři; přeskakuji struž-.
ku močovky.

Drobná, přibledlá žena pozývá mě huhňavým hlasem,
abych vstoupil. Pan Trčve přijímá mne v kuchyni. která
jest společným pokojem, usedá protimnč nalaviciza dlou—
hý stůl. Sukovatý jak starý vinný keř, tváři trudovite'. oči
červeně vroubených, nosu krátkého a plného boulí, líbí se
misvým nepokrytým výrazem dřevní prostoty; na hlavě
jeho pozoruji měkký plstěný širák a v boltcích zlaté na
ušnice, jak je kdysi venkované nosívali.

Znal dob'reabbe' Vianneye. byv jeho ministrantem. „Sva
tý lara'ř, pravi mi, žil a kvetlvšim tim. co by jiného bylo

usmrtí/of
— je to čest pro vás. poznamenal jsem, býti starostou
jeho farnosti.
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-- Byli bychom přiliš nevděčni, vece. kdybychom ne
byli poněkud nad iinč.

Kterak se rmouti, když mu sděluii. že v kraii, kde by
dlim.zřídka vidčti iedinčho muže na mši:

„A dcera. zvolal obraceie se k ženě. která mne byla uved
la. mě plísní, že na ni nechodím každý den."
Načežieho dcera odtuší s uctivou vážností:
„Ano. máte dost kdy, abyste chodil. Svatý Farář řiká
val.kdybychom pochopili, co iest mše.že bychom zemřeli.“
Tento výrok, opakovaný vesničankou a spřízvukem nei
přesvědčenčiším.mnou otřásl. Takhle trvá a působí intuice
bohovědných taiemství v dušich zchablých. tam. kde Svě
tec ii byl vzkřísil!

Pan Trčve mluví o synu knězi. kterého pozbyl minulý
podzimek.Když ieho dcera zavřela venkovní dveře. bese
duieme v přítmí, neboť okénka vpouštěii chabě šedavě
dennísvětlo; kysti kukuřice rozvěšenč v hustých řadách
ien málo ziasňuii nízký strop.
Spotěšenimnaslouchám tomutostarci.an hovoří se mnou
o svém otci a dědovi, opřen o stůl, na kterém oni iídávali
ajenž před nimi, řekl mi, byl díží. Není pochyby. že zdě
děná moudrost uchovávala v takovýchto rodinách víru.
které si tam chrání se zbytkem oteckého dílu; nese se však
tato tradiční víra až k heroismu ctností?
Nuže ano. pan Trěve mně líčí iednoho ze své čeledi.
Baptista. chasnika šestadvacetiletčho. iehož pokládá za
vzor,za _dokonalčho“. Baptista dal se na službu s tou vý
minkou.že nikdy nebude pracovati v neděli. Toho dne ide
připrvní mši k přijímání a nevyjde !. kostela až o iedenácti
po velké. aby se tam zas vrátil se zvoněním na nápory.
„O živý svět by nezaklel při dobytku.“ Roboti jako nikdo
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jiný, nepije ani vína ani kávy, ustavičně mírný, poddán,
mlčeliv, „pravý trapista“.
Pan Trěve chvále svého služebníka, úsměvem zpola
čtveráckým ztenčuje uctu, kterou mu vnuká jeho zbožnost.
Poroučím se mu; vyprovází mě a chce mi ukázati v stáji
své charolaiské voly. Setkáváme se tam opět s jeho dce
rou, klečící či spíše přisedlou na paty, ana čistí řepu pro

dobytek:
.,Náleželo by to. dí. vlastně Baptistovi pracovati na ko
lenou.“
Nespatřil jsem Baptisty, který vyjel s vozem ; ale chá—
pu, že tento nepatrný človíček je v domě příkladem; jak—
koli si ho dobírali. napodobovali jej. Ejhle, zřejmé svě

dectví účinu, jímž působí Světec: několik hlubokých duší
kol hodných kněží — Baptista není tu sám — plni. čeho
od nich čeká, a ostatní stádo. udržováno jsouc jejich zá
palem. nemůže padnouti tak nízko jako jinde.
Nazejtří zavedl mě pan Trěve k jinému Trěveovi, svému
bratranci. hlavě rodiny, z nejzdravějšich venkovanů Fran
cie, jež jsem byl dosud seznal. Panu Augustu Trěveovi je
pětaosmdesát let; hranatý, statný, pleti lesknoucí se jako
červený okr na slunci. s širokým čelem. jež lemuje pod
velikým širákem černá čepička na spadajících kade'rich.
s živýma očima chráněnýma mohutnými oblouky. se znač
nou bradou. masitými rty a nosem, dýše rovnováhou zdra
ví, jež byste mněli nezničitelným; rád se zasměje, každou
chvíli se mu líce roztahují; ale bývá tolikěž dojat, vrásky
se krčí, vbíhají v obočí. a nejmenší dojmy zrcadlí se v jeho
naivní tvá'ri, jejíhož jasu, tak se zdá, ještě nikdy žádná lež
nepotemnila.
jakmile se jej zeptám na Arskěho Faráře: — Vidím jej.
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odpovídá mi svou drsnou a zvučnou mluvou. vidím jej
vkřesle. jako by tu byl. Natřísal rukama. byl jako ně
kdo, jenž létne do vzduchu. Říkával nám: „Kdybychom
měli víru, viděli bychom Boha tváří v tvář." On ji měl. —
A vy. tázal jsem se ho, ji máte? — já rovněž. mám jí, do
ložil mi bez rozpakův, ale mimo nadání vážný.
Takové jsou rozprávky. jež možno vésti pod střechou
statků. V hostinci. kde jsem byl ubytován. pracoval jsem
večer, nemoha zdržeti zimou v nevytápěné světnici. dole
v pokoji u kamen. Casto hostinská, paní L . ., s dcerou
přicházelysi sednout ke mně,jedinému svému hosti, ačetly.
Kterésichvíle paní L. . . zavřela knihu a oči majíc zamhou
řeny. čelo v dlaních, zdála se dřímati. Náhle ji oslovím;

ona sebou trhne a pozdvihne hlavy: — Spíte? pravím jí
omlouvaje se. ——Nikoliv, odvětí, myslíla jsem na Boha.

*

*

.

Odpoledne, kdy jsem opouštěl Ars, déšť posléze ustal;
po tomto vlažněm povětří dombském. jež bylo jednou
z útrap abbé Vianneye. následoval ostrý severák;chumá
če sněhu šlehly mi do tváře, když jsem vykročil. abych
ještě jednou. než odejdu, uctil Blahoslavencev jehochrámu.
Prodloužil jsem svou poslední návštěvu: jest lépe u mrt—
vých Světců než u drahně živých. Byl jsem sám před jeho
schranou; kyvadlo hodinové čítalo tep mých pozemských
minut. pravíc mi, že každá platí věčnost. Ať si jsem sebe
ubožejší, cítil jsem se. proživ tři dny v přítomnosti Arského
Faráře, oproštěnějším, odhodlanějším, veselejším. A pře
mítal jsem modle se: jest možná, aby křesťanská Francie
zhynula. ona, již tak neobyčejný Světec byl darován?
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Ovšem. Robinho umo llo pnmúlo icho cclhmi; nehod
nad katolíků byh . im zdrcuiíci. Avšak lze připustiti.že
mtqdc “něho v phdurčcný ču iiny'Vymlvač? Ach,
kdybychom věděli, tc někde Hic. ink bychom se tam roz
héhln! Douleimc dccpoh v oči. uduhuimc ui ho.
Vzpominám ci nc icdooho mute : Brctomka. který si
umi. tc nc vydá na pouť po kolenou. daleko od svého
Enge \. Svatému jam: du Doigt. Nastoupil ccslu; kolena
ac n'hy mlh.-l.. Šli za ním po 18qu krve; iinl poutníci ici

gin-duhu . ohblovnli po dédioich icho příchod,mučed
nictví, v není pokračoval. Nuže, ickmilc se o tom doví
dcli. .edi před ním centu. poklckali. kudy se bral. Čihmc
una před Svělccm, který přijde.

SVA'I'Ý JAKUB v COMPOSTELLE

O šesti hodinách ráno jsem opustil Vigo, ještě jsa osl
něn touto královskou rejdou, kam Oceán vbíhá přímo pl
nými peřejemi mezi dvojím břehem pahorků, které se před
ním hrbati a uhýbají, aby spěl až na pět mil bičovat vnitřek
zemí .

Nyní bych se byl chtěl usebrati. nemysliti již nežli na
Svatého jakuba, na jeho hrob a jeho blízké město. Ale
kterak se odpoutati od takovy'ch obzorů, když se s nimi
setkáváme po prvé? Zdaž sám Apoštol, když objevil Ca—
licii, nemusil se pokloniti slávě Slova na těchto pobřežích,
která byla mu připravena tak krásna?
Nebe půl zářijové, jemné a sametově, osvětlovalo moře.
jehož vody, velnulě do vyduti zohybany'ch úbočí, zdály se
tam zajaty, tichě jak vody rybníku; četné ostrůvky, plachty
se z nich vynořovaly; na druhém břehu běl roztroušených
domkův odrážela t'rpyty, kdežto na pravo kruhem se tá—
hnouci zalesněně vrchy svíraly v svě zeleně nádrži bujnou
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rovinu. |_1k_\"líbc7.nýc1
žírný kraj. vítající poutníka, jakmile

zústavi .daleko za sebou hrůznost Sierr .a chudičké pláně
kastilské! Nadbytek kukuřice s nažloutlymi'hroty kl0nici
mi se k stvolům; hlávkovéhozcli,jež chví svynn chlupatými
lupcny jako uší velkých volů; révovi vlluCiho se na žulo
vých sloupcích. které nesou tiži vmnych loubi; _
Na železničních zastávkách slyšel jsem sumctl bambusy
skupene' do údolí neb hory na výšínáchšelesti'li jich zma
tenč žalmy. Tani míjejc podle kaštanů, jabloní. dubu. byl
bych měl za to, že poznávám některé zákoutí Bretonske;
ondeb'reh ijalskéhojezcra. Galicie jest lilnbokmi zahr.-ulou,
živenou vlahými dešti; jsou tam sdruženy nejodlišnčjši
šťávy.jakož i krajinky. Vpozemskčm Ráji tomu asi tak bylo.
_jedeine s úžasnou zdlouhavoati. Miluji tylo španělské
vlaky, které se plouží jako mezčice duch. mdlým a neteč
ným kluscm; hovíme sí kochajiee se výhledy. přisvojujeme
si je; co čtvrt hodiny stojíme bez příčin v zapadlých sta—
nicích; zřízenec vyzpčvuje jméno nádraží pronikavým
nosovýni tónem podobným arabské kantilenč; ženy při
cházejí vám nabídnout košíku s ovocem a nejčerstvější
vody v kamenných džbánech; starý farář se selskou tvá'rí
sestupuje na chodník vykouřit cigaretu; trojí úder zvonce
ohlašuje s klášterní slavnostností, že se pomýšlí na odjezd.
a posléze odjíždíme. Zdá se, že žádný kraj si neuchovnl
te'to naivní moudrosti pohybu více než Galicie.
V Ponteved're jsem vešel do primitivního železničního
vozu, otevřeného všem větrům; naplnil se venkovany, ubí
rajícími se na trh — neboť byl čtvrtek — do Santiaga.
Tito campessinos a tyto campessinas měli drsný, ale po
kojný vzhled; málo hovorní. ztěžka si usedali a upírali na
mne vlídnou tvář. Protějškem byl mi stařeček; jeho okro
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vitý proÍil ostrých úhlů, jeho ústa vráskami zrytá, jako by
byly vydlabány pro nějakou hlavici starého kláštera; měl
žlutý klobouk, žluté kamaše na zablácené obuvi; slunce jej
obtěžovalo; i rozestřel proti dvířkám deštník.

jemu po levici seděla mladá vesničánka klasické lepoty.
částečně povinované jejímu starobylému kroji: šátek ze
světlého hedvábí, utažený na vlasích ztenčoval její příliš
široká líce. její hrubý nos, mocné zakulacení brady.ponč
kud masité. do oblouku vykrojené rty. kde smály se skvost
né zuby. Tlustý pletcnec vlasů spadal jí na záda, schován
pod knšmírovou plenou aksamitem olemovanou, jejíž oba
spřevázané cípy tvořily pás kol jejích širokých boků. Po
zoroval jsem u ní, tak jako u většiny Galicianek skromnost
jejích očí. očí to, které nicméně jiskřila žhoucíčerň brvja
koby štětcem načrtnutých. Mluvila se zavalitým chlapíkem,
zahaleným v tmavomodrý plášt. Muž ten. cigáro v prstech.
vyzíral pustě do polí. Byl by mně připomínal naše venko—
vany z vendejskě Marais. nebýti sveřeposti vyčouhlých
lícních kostí. takměř pitvorné. která vtiská mnohým špa

nělským obličejům rasové divošství.
Vedle mne stařena čtla ve vigoských novinách el Nolí'
ciero zprávu o směrodatné řeči Maurice Barrésa ve pro
spěch chudých kostelů našeho venkova. Shoda mě dojala;
divil jsem se zahloubanosti té dobré ženy, když pojednou
noviny jí vyklouzly z prstů. hlava sklesla na prsa: spala.
Zatím dráha vinula se znovu podél moře, jež jsme byli
opustili. Bárky za odlivu vězely v bahně; rybáři bosi. se
hnuti, hledali krabů. Stihli jsme Carril. malý přístav sou
sodící s Padronem, někdejší municipíum Irie Flavíe.Svatý
_lakub zde dle podání dvakráte přistál; nejprve když přišel
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kázal do Galicie; potom po svém umučení, když ll('ť(llllCl
přivezli : juilskn jeho tělo.
Tato zázrnCná luinuIOsl Inne, přes vi'avu nádražní. jmlil—
lila. Měl jsem v kapse Alumni/r chrislínnum. nhsnliující
Evangeliu; rou—vieljSem lV. knpilnlu svsilelu) Matouše .1
zpřítomnil si Apoštola Jakulia od uluunžiluu kdy liyljm
volxiu.

..Obcliázcje pal; _Iežiš podle umře galilejslu'-lm. uzl'el
dva limlry. Šimon.-\ řečenčlio Prim .“!Ondřeje, liruh'u jeliu,
ani poušlčjl sihlo umře (nclmf liyli ryb.-ih). l (lí jim: ..l'njul'le
za mnou a učiním vás ryb.-ili lidí." A ani hned upuslivše
sílí-. následovali ho."

„A poodšcd odtud, uzřcl jiné dv.-ilirailry, _IukulmŽebe
dcnvce a jana, liratrn jeho. nn lmli se Zeln-(leem, nleem
jejich. ani spravuji sílč své. i povolal jich. A uni tu chvíli
Opushvše sítě a otce, následovali ho."
V těchto verších _lakul) neliší se žádnou zminikuu ml
jana. Oba dva žili z ryliolovu. nczzinmžní.punčvgulžsi sami
spravovali síle, uenuzni. poněvadž. Zebcdeuw. správce l).“il'
ky. si najímal plemene dělníky. Ježíše l))'ll už.dříve pozmli.
Pfedcliúdce jej |in ukázal _Innnvina břehu jnnlánskóm :
Ejhle Beránek lloži. _lnn .1 Ondřej řekli jemu: ,.l'nne. lule
liydlíš? — l'cijďle :: vizte“, odpověděl. A_|.1n ln'rželjmvčdčt
Jakubu. jako Ondřej Šinmu: „Nalezli jsme Mesiáše." A||“
dnt-s, kdy i site jejich a stařičký ntec jejich je Vulnjí tlumič-t.
jakmile jcžiš. jim poručí: l'ojal'le zn lunnu. seskáeuu s lmllay.
: ac ne'/.akusili jeho moci. ani nespauřili žínlučlm divu ml
učlio, následují lm. () vim (liv ne (ide.—uni,Ink ju prualfnl
Vědci-tio nich, ie vykonali lulile věc. tnf vše. en slnčí vč'
děti. Nicméně clilčl bych si je představili Ink. jnk ClNNlanll

po cestách a v synagogách galilejskýcli.
(fl

_Inkuh hyl usi statný hrach. vousuty' s chrnptivým hlnsvm
„....dlýcl. rukou, ryhi'iřlidí, jenž cítil sílu v Mlých pnžÍch n ic.
nun plnit sif nikdy nebyla dosti těžkou. _lnn,jeho mladší
hr.-ltr. štíhlý, hvzvousý, panický. ncvcdl si měně ůtočnčncž
on v hl.—acc
Kristovč.l\všnk jsu ro"/.jhlmvčjší.mč| více spoloč
nóhu s kněžskou kustou, z níž. vzešla jcho "mlkm Marin,
Snlonw. _lulikož tuto byla. jak se mít za to'. sestrou Mn
riv. nmtky _lcžísovy, bylo mezi Pánem. _Iukuhcm “ jsou"
podle- těl.-i přihumnství krevních hrntrnncův.
Kdy?.| )vmu'ictc hyio vyvolcno.ohn dostali odjcžíšc nové
jméno: lžonncrgcs. synové hromu, hud' nhypřcdzvčstilo,
že ji-jich hlas. širy jak hlns mraků. zanese aždoucjznzšich
končin zonu" jt'llt) l:.vnngciium. hud že bylo jich posláním,
.nhy vicc ncž oslntui zvěstovnli vzkříšení 2 mrtvých a rn
t'hot nchcs. na nichž zjeví sc Syn Člověka.
_chim'- jim a i'ctrovi dovolil vcjiti za sebou do domu
_Inirova, když ujul za ruku mrtvou divku. řkn jí: ..Tulithn
kumi. |)ivko, tohč pmvím. vstm'i!“ Rovněž jediné oni s Pc
trcm slezlinapolom'l'ťihor, horu čistých " vyvolených. Skrze
paprsky, jež plniiuly kol jeho tvtiřo u jeho roucha hčlcjšího.
než jnké hčlič mohl hy vyhčliti, učedníci podčšcni, nechá—
pujii-c zceln, mnich vclclm Slovn “ čim bude v něm osln—
Vony Člověk.
Ah: čuscm jc oinmnovuhi prudkost židovské krvc neb

pýchu pozemské ctižádosti.
Sunmritmiú znvřcli _lcžíši hrány svého městečku:
„Puma, zkřikli _jukuh u _Iltll,chceš-li, nf dílnu. nhy oheň
sstoupil s mehc ust n'ivil jc. jakož ilžlliúš |in kdysi učinil ?"
_Icžíšohrátiv sc. vyph'snil je : .,chitc. čtho duchu jste ';"
_linčho duc, když. putovni jih-d Velikonocemi cestou
' () Marii Salome. viz li'iliou. Snint _lonn I'Ěvnnuolilta.
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do _lerusalema. přistoupila k nemu Maria Salome s ohe
ma in_"ma syny a padši na tvář prosila jej. alíy Jakub a
_lan bx ll usuení jeden na pravici a druhý na levici \“ jeho
království. On odpovědi-l nhraceje se k nim: _Nevíte.
oč prosíte. Můžete-lí pití kalich. kterýž já budu píti. am.—h
křtili se křtem. kterými já se krtím?" A Oni. pohotowí
ke všemu. aby si zasloužili lé sliny. odvčtili: ..hlužeíne."
\'ypíli vskutku Svůj díl z kalichu v Getsemanč. Onit' to
byli. jež Člověk-Buh chtě-l míti svědky a společníky Své
úzkosti.
jakub. jehož jméno znamenalo: Ten. jenž z:i|)así'. měl
pomahatí Ježíši \- agonii podobně nočnímu zápolení _la—
kubovu s Archanděiem. Avšak učedníci pocítili všechnu
svoz: bídu \' této výčitce : .Takliž jste nemohli jedné ho
diny bdíti se mnou?“ A lítost _Iežíšovaje zdrlila. když
se vrátil po třetí: ..Spčte jiža odpocivejte. Přišla hodina . .
Až dosavad čekali království Kristova \“Israelizjeho pro—
roctví o zkáze _lerusaléma je ohromílo. Po Zmrtvýchvstání
zraky jejich se rozsvítil“ Utěšitel mohl nyní sestoupiti.
Ústy _lakubovými tak jako Petrovými a _lanovými evan
gelium zaburácelo nad lidem židovským. _lakulnahanhoval
Saducey zarytě popírající vzk'ri'sení mrtvých; staří Židé si
ucpávali uši a sk'rípali zuby.
Nás Apoštol zavlečen s jedenácti do Vůz:-ní. zmrskán.
Anděl jich osmbodil. Tenkráte sestavili všichni společ
né Symbolum a _lakubovi sc přidělovalo znění třetího
článku: jenž se počal z Ducha Svatého. narodil se 7.Ma
rie Panny.
Potom metali losy o národy a každý vyrazil podle slov
Ježíšových Petrovi (zaznamenaných Klementem Alexan
' Vlastne" trn. jenž podraží nohu v zápase
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drinskvml: „jděte do světa. aby nikdo nemohl říci : My
june neslyšeli." l.uk Pa'nč je vypustil, iako náhlé šípy
daleko meri pohany.
As čtvrtého roku po Umučení _Iakub vstoupil na loď.
aby odplul do Španěl snad na některou z obchodních
lodí. které jezdwaly 7. přístavu joppského až na Cínové
ostrovy. Veliká vodstva iei už znala. jeho ruka učinila nad
nimi mameuí. jež posvčcuie. Minul města středozemního
Španělska. iež navštivilmnohem později Svatý Pavel. Pro
plul sloupy Herakleovými a na oné straně za mlhami
iíCnu \'ytušil pevninu. kde modláři. jež chtěl pokřtili. vzty
čí mu iednoho dne svou korouhev s praporem Kristovým.
bílou. označenou křížem v podobě dýky, krátké a šarla
tove. jako by byla vytažena ze srdce.
Zamky Kantabriiskč kolem lric Flavio mu připomínaly
rodne' jezero Genezaretské: pahorky porostlé dumnými
stromy. jejichž stíny padaly do blankytných vod. Ale po—
břežní rybáři a venkované. věrni Svým Keltským bohům.
pohrdli Apoštolem; Vlčice (Louve), královna země. jej
vyhnala ze svých končin. l vzdálil se přes úžlabíny. řeky.
dále přes pusté pláně a hory drsnčiší než v Judsku. :: při—

šel až do Aragonie, do Saragossy; tam na břehu Ebra,
když se modlil. za noci zjevila se mu Marie Panna. stojíc
na íaspisovčm sloupu. jenžposavad jest uctíván. Na sklon
ku pěti až šesti let. co hlásal evangelium zatvrzelému
ŠpanelskuJakub prý získal toliko devět učedníků; stčmi
se vydal zpět do _Iudska.
Po návratu do _Ierusalema' disputoval veřeinč s čaro—

dčjem Hermogenem. dokázal mu,že Ježíš Kristus iest Sy
' jiná tradice — avšak málo zňvninú — tomu chce. že ten Příběh
se stal před španělskou cestou.
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nem Božím, unikl jeho ďábelským kouzlům takznamenitě.
že Hermogen překonán. prohlásil se křesťanem a vmetal
do moře všechny své knihy o magii. Když kázání Jaku—

bovo obracelo zástupy, Herodes Agrippa. chtčje se zalí
bití Farízeům. dal iei zatknouti a vyřkl. ab)-mu b_vlahlava
sfata. Takto se stalprvni ze Dvanácti svou krvísvédkem
Ukřižovaného.
V matutinu jeho Hodinek se praví., Že ubíraie se na
mučednictví Apoštol spatřil ochrnulce nataženého na u—
licí, an volal: .jakube, Apoštole Boží. zbav mne bolestí,
které trýzní všechny mé (id)—.“Apoštol se obrátil k ně
mu a děl: _.Vejménu ježíše Krista, Pána mého. vbítého
na Kříž. pro něhož idu na smrt. povstaň zdrav a dobrořeč

Spasiteliť' A muž ten ihned vstal a radosten dal se do
běhu a blahoslavíl iměno Pana _ležiše Krista.
To vida úkonník farízeiský. zvaný _losías. ienž vedl
Apoštola s provazem na krku. vrhnuv se mu k nohám. ial
se mluvítí: „Prosím tě snažně. Apoštole Boží. udčl mi od
puštění hříchův. učiň mně ůěastna svatěho jména křes—
ťanů.“ Blahoslavený Jakub Srozumčv. že srdce tohoto
člověka bylo navštíveno Pánem. rekl mu: .Věříš. že Pán
ježLš. kterého Židé ukh'íovali. jest v pravdě syn Boží? —
Ano. dí Josias. věřím v to a takOvá jest moie víra. Ale ty.
Apoštole. měj slitování nade mnou.“

-Nato velekněz Abithar dal josíu spoutati; tloukli
lei ranami pěsti. a Herodes nařídil. aby byl s jakubem
stat . . . Když přišli oba dva na místo popravy. jakub do
sáhl od kata. aby mu byla přinesena voda. jí pokřtil
josiu. dal mu políbení pokoje; potom vložil ruku na ieho
hlavu a ieimaje učinil mu na čele znamení kříže. Takto
stavše se oba mučedníky Kristovými. odebrali se k Panu,

“

osmého dne před kalendami dubnovými ( v čas veliko—
noční, v -l-l. roce).“
Co se později přihodilo během téměř osmi set let. jest
zavaleno mnoholičnými nejistotami. Hnídopichově textův,
kteří vykazují zázrak : historie. berou si to za záminku,

aby škrtli tahem všecku legendu Světcovu; jako by le
genda nebyla možnou pravdou tam. kde přestává pravda
ověřená. Že španělští žáci Svatého jakuba zatoužili obo—
hatítí svou provincií ostatky sve'ho Apoštola, zdá se velmi
pravdě podobno. Že loď bez kormidla a bez plachet.říze
na Anděly. zanesla svaté tělo z Joppe do Padronu po
ztichlěm moři. kde zaznívala Alleluja kněží. tof možnost
jiněho řádu a nikoliv absurdní fakt: proč by se stavy bla
ženostní neplnily již zde na zemi. když přítomnost Bla—
hoslavencova obnovuje vůkol sebe mír živlů s lidmi i s
Bohem ?
Ukazoval se dlouho v Padroně veliký balvan vyhlou—

bený na způsob sarkofágu. la Santa Cueva; tento kámen
prý se vtom. co naň položili mrtvolu Světcovu. sám se
bou takto prohnul. jako měkký vosk. Lidé frívolni a
tupci možná si budou tropiti smích z této události: ona
svědčí o tom. že kosti a maso mučedníkovo. by! odlou
čeny od duše, obdržují od Ducha. jenž v nich přebývá,
moc činiti každou hmotu poddajnou jich doteku.
Učedníci předstoupili před královnu Vlčici: „Náš Pán
ježís Kristus ti posílá tělo svého učedníka. abys přijala
mrtvého. jehož jsi nechtěla přijmouti živého.“ Vlčice dala
je proradně zavésti k jednomu kra'li.svěmu sousedu, který
je svrhl do nejtemnějšího žaláře. Když zázrakem vysvobo
zeni se odtamtud vraceli. přecházeli most; voja'ci je stíha
jící se tam vhrnuli: most se prolomil apohane' všichni uto
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nuli. Učedníci přišli opčl k Vlčici a ona upřcvši si. že jo
2l\lll)l. udělil.-\ iim na oko vír/. n býky ku vozcnirakvc Apo
štolovy. Alc býci byli v hor.-ich, ;i když křesťané ic šli
scliylal. octli se tváří v tvář liýkům ni.—zkroccným.

Solvažc. vypráví slnrý spisovatel. lilo divocí l)ýCl jc
zhlidli. jali sc strašlivě hučcli, liraliali :\ \loukli do země
nolinmi. házeli hlavou ;\ poli-ásali rolny. ;ivšickní rozzuřcni
zamířili na učedníky. klch' piidšc na kolena vzývnli () po
moc Boha. jenž vyslyšcl jciicli modlil—lmpro zásluhy sva
Ičlio _lnkulm. Nclioť když vzcliopivšc se učinili znameni
kříže proti lčm rozlícwným šclimim. cihle (div divoucílklc
rak lilo liýci se blíží učedníkům. liši jak l)t:r."\l\ťl..'lpusliv
Šc všecku zuřivost, Shivaji sc povolni .“lkrolci v rukou
učodníkův. klch' iim vložili jařmo na hlavy. zapřailili jc clo
vozu a vedli. kde byli zanechali ičln svčlio mislm. jež. na
ložili na tento vůz. a potom je nechali iíli po vůli Boží,
bez čihokoli řizcni'."
Býci .sezastavili, ncmolioucc dále v samém paláci Vlči
cc; podle jejich příkladu ziiclila i ona jak lwrainck. a hyvši
pokřtěna. vystavěla ku poctě Svatého _lnkulm chrám, v
němž se kryl lirol) Apoštolův. Po i(: se učedníci rozplýlili.
ahy šlipili víru po celém Španělsku; toliko (lVíl. Alllíllh'l'
sius a 'l'licodor zůstali v (i;iliciincmřcli lílllla byli pocho
váni vedle Svčlcc.
l'řikvačiln pronásledování, krutá za Dioklccís'mn. V je
' Í'Íiiloin' dc ln uit-. prv'cli'culion.„mlh/rr. Imm/„lion rl miracles (It'
Suinl ]ucqun Ic Main" (l'lioloric živoln. lui'mini.mnčcdnidvi. přene
n—uin divů uvutělio jnkulm Sluriilm) od ]. (iouyium, liště-iai v Sonim

v '. l595 pro Robertu Collotn. knihkupce v ()rlčmmu. JSl'Ill 'uwfmin
tvému vzacnčmu přih-li p. l"clilu Clmmlvnirmvi, ic iscm pli/mil (ulo
knížku velmi vzácnou,|uunouu
. ":
„......tw. ' '
*" ' "" 'lm

.lolcli XVlčho.

(pH

dinke'm měsíci bylo prý dva tisíce španělských křesťanů
zasvěcena mučednictví. (]aličtí křesťané strachujíce se,
aby pohaně nezhanohili těl Svatěho _lakuha a jeho dru

hnv, odnesli je na na jednu pustou horn;zhotoviliiim hrob
ku na snchopáru mezi vřcscm a duhy křeinelaky. ježto
přenesení se událo tajně -—nelze ho připustili leč s tou
podmínkou -—křesťané pozdějších věků již nevěděli, na
kterém místě odpočívá Svatý _lakul).
Avšak hle, kde se opět setkáváme s údaji neizaručenči
šimi'. Ok_olo roku 813 žil v Lihrcdonu na uputí hory pou
stevník. Casto v noci slýchal zpěvy a vídal plamčnky, ia
ko nějaký rej hvčzd, poletovati suchoptirem vůkol křeme
láku. Biskup z lrie Flavie, Theodomir, zvěděv o tomto di
vu, odehral se tam večer. provázen kanovníky svěho ko
stela a užaslým lidem. O půlnoci spatřili plaménky n jed
nu hvězdu značněiší než ostatní. kterústanula nad velikým

duliem. Setrvali tam na modlitbách až do svítání; rano
biskup zpival mši; potom se přiblížil k duhu a objevilmezi
ostružinníky těsnou kryptu. Zavírala tři hrohy. z nichž je
den byl vyšší; v tom se nalézalo tělo Apoštolovo, s hla—
vou oddělenou od trupu " poutnickou holí položenou ve
dle. Nápis pravil, že to vskutku on.
'l'akovzi byla první pout na hvězdnou pláň. kde měla
stáli Compostella.
Myslil isem na tuto zářivou pověst, zatím co napahorku
vlevo se vzdouvaly zvonice Santiaga. Druhdy. když pout
níci přicluizeli cestou z Francie. zastavovali se na místě lva—
něm l“lumiliadoiro, odkudž se rozvírai pohled na basiliku.

Poklekali do praelm neh hláta. vyznávali se hlasitě ze svých
hříchůvaza pěníchvalozpěvů putovnlidúle. Tato vlpomínka
'l'odle knihy de ln chnnudud

de los Caballero. Cmnbendoru.
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mi—mhanlmtť-K..-mk pozbyla víra běhounstaletí své nespou
umč prostotyl Ani v l.urilvcb. nchlmlínw-li k okrsku ic
sLym), nmsmčlí sc pmpuknmití pravá lmrlivosl. lN'7.faleš
ného stmlu. Sočtcš poutníky iliiťškd. ktťří vstupují (lo
města své touhy sv svíčkou \' ruťv íl bosýma "ob.-nun. Po
tom pokání skrsl. zbubvnčl; Atak i způsoby kujícnickč nn
bývají příchutí výstředního bláznovství.
'Vlnk sc ustavil v předměstí conu—ském. Cestou 1, mi—
draží našel iscm si povoz. ktvrý by mě 70\'('7.l ilo Compo

slclly. tažený... čtvcrcm koní. Pravda. tuto 7íl|iřCŽIleký
tnla nic velkopanskčbo: byly to žnlostnč borky. tři řadem,
čtvrtá před nimi. všecky schlíplů, jimž lll'lV:l přes lll'CVčllý

cbomout spadala na plccc bičcm rozšviluuui. Vozka jich
pobizcl nelítostně; jeho divoká hu.-il hnal se mísila v
praskání poplítky :: chřestot rolničck. _Icli ismc bl.-itívým
návrším mezi baráky a továrnmní. Náš omnibus střetl se
s voly. vracejícími Sc s trhu. žluté srsti. s obrovskýmí ro
hy. lesklých předků, přívětivébo |)0lllCtlll jako u našich
volu partlicnaiskýcli; táhli primitivní vozíky znsazcné nn
dřevěných kolečkách. nízkých. masivních, skoro plných,
podobných oněm římského plaustra.
Dostibli ismc náměstí zatarascnčho knrmni .1dostavníky,
komickými pro těsnotu iich zastaralé korby. l'rvní příbo
da. jaksi se mi naskytla při viczílu (lo Compostclly. byl
shon okolo žcnštiny sedící na pokraii silnice :: tlržíci zn
ocásek (lvč malá prasátka. jež ii utíkala. l'rnsaitkn kvičcla,
žena. rudii zlosti. vřeštčla a diváci se smáli zplných lmlcl.
Povoz zajel nciiivčiším pokluscm svých čtvc-rn koní clo
ulice tak málo široké. ic tělnatčmu knězi. aby nebyl naší
jízdou 'OZmačkán.bylo se uchýliti do přístřeškuzapatcrin'.
' obuvnický krim. P. př.
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'l'yto vstupní sctkuuč nuzdály se včatiti nic.mystického.
_Iivhhláhovostí však přece NL“
rozhoinilo nič dojetípři vstupu

(ln tohoto lučsta kdysi tak velikého, nejvclelmčišiho ze
všech měst po _Iorusalcuič u Ríuiu. do uičstn,v učnižničlo
sc pozi—luskynaplniti očckiiwiní prorokovo:

„Shiva | Inspodinovu vzcidc nad tebou. .. anf

ostro

vovč očckí'ivaií a lodi mořské. nliych přivedl syny tvé zda

leka. l'ozdvihni očí svých aviz: srdce tvé se rozšíří, když
nzříš, jak přicházejí k tobě innořAtví a síla národův. Sa
hciští přinesou ti zlato " kadidlo, oslavím dfun vclelmoati
tvč. Synové přcapolních vystuvčií zdi tvé, králové při
sluhovati lnnlou tohč, hrány tvé ve dne ani v noci nehu
dou zavírány a všickni spravedliví hudou lidem tvým."

Kdyliy lidé v Conipostelle byli tak zvědaví jako ve Fran
cii. příchod poutníka liyl hy je poněkud vzrušil; nebo! je
to skoreni div. Odkud tento úlíytek poutí. které bývaly
po tolikcríi staletí dostaveníčkein Křesťanstva ? Tuzemci
se svou dávkou netečnosti se tím tuze aekoruioutí; a kdy
koliv iseni sc tíizul místních vzdělanců na tento pokles. jich
výklady liyly mlhavy, vykrouccli se; obrazil inom o poko
řniící místo. Později jsem si sám poskládal příčiny úpadku
nejžalnčišiho mezi všemi, úpadku světce zde na temi. Po
cit, který iscm při tom měl. přimísil do mého pobytu ti
chého smutku. Ale tehdy za svého příchodu a tím větší
nedočkavostí jsem spěchal k hrolni Apoltolovu za ty. kteří
sem již ncpřichodí.

„

Hned u bránv hotelu nabídl se mi malý dareba. tváří
odhodlané. že mně bude průvodcem bos, hlavu oholenou,
: tváří pavíána. smčdý. zmítal kráčejc roztřcpenýmí rukávy
kamizoly. jciíž zcmítá žluť mni—připomínala

jistá roucha

Zurbaranorých mnichů. Ptal se mne. jsem-lí Angličan:
.Son buenito luglčs". dodal zcliytra, pozdvíhnuv ke mně
očí. Když jsem odpovědi—l: „Franci—$“,zasmušil se; to jmé
no mu nic ncslibovnlo.

_ldemestrmou ulicí. dlážděnou vypouklýmí dlaždičkami.
lahodnvmi pod kročcjí jak dláždění pátía. Vzdor slunci. icž
dopadalo kosmo, stíny zákoutí dýšclý klášterní strohostí.
Nad okna s lištami vybílíaly. řídčeji než jinde, úzké mira
dory. černě omalovanč, truclilč i při svých třpytných sto
rách. Avšak očekával jsem město středověké a ncspat'roval
jsem leda domy devatenáctého století. ulicí maloměstskou,
ponurou. stísnénou jako ulice v Saint-Malo.
Dav iímal víc mou pozomost: campessinas, vysoké a
silné, bosé. s vrkočem na zádech, kráčely sc vztyčenou
hlavou. obtiženou košíkem s jablky, kolácejícc zvolným
chodem svýma osmahlýma rukama. Venkované, vzczřením
horalovc'. sombrero' sražený na očích, vedli za uzdu černé
mezký lesklé srstí. Mčštky, v mantiláclí a hnědých šatech.
stavovaly se v nízkých, těsných krámech. : nichž se na
venek drala vůně režné-ho plátna, cukrovi á čokolády. Po—
tkával jsem mnoho kněží: šlí líknavým krokem, plášť na
levém rameni, majíce tváře namnoze rudé. tučné. tučnčjši
pod úzkou stříškou jich kulatého klobouku. Zdálí se žoví
ální, dobrotíska, spřátelení s lidem, aniž jím tato sprostnost
ubírala něco z vážnosti.
Na nároží mechanické piano klapalo svými sprostýmí
' Klobouk |. širokou utřcclíou. |). př.
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kladivky. Přibližili jsme se místu zvanému Preguntoiro.
protože poutníci, nevědouce kudy kam. se tu dotazovali,
v kterou stranu najdou katedrálu.
Dosud jsemjí nespatřil;toliko jsem zaslechl na orlojové
věži odbíjeti tři hodiny. Údery oznívaly nad střechami tó'
ncm netvárným, tak byl hluboký. jako somtivý výchvěj
obrovské gongy ztupělé staletími. Myslil jsem na hlahol
dvou zvonů senskýcli, jež se zdají dvěma gongami posled
ního Soudu.
Zabočíli jsme na náměstí ne právě prostorné, kde naproti
domu s arkádami poprsí Cervantesovo zhlíži se v nádrži
vodojemu. a hned vedle, na náměstí del Para'íso. vpravo
objevuji okázalé průčelí Semináře, vlevojednu z bran ba
siliky. la Puerta de la Abazaclieria. Kupci tam druhdy
obchodovali s gagatem. Dnes v sousedství jsou už jen
chudičké boudy otevřené v jisté dny prodeji svíček a
exvotův.
Tato brána mě rozcsmutnila: osmnácté stoletiji zpotvo
řilo. Dva oblouky. věnčící její čtvery dveřeně. mají po stra.
nách dorské sloupy; nad nimi pne se druhé těleso jonských
sloupů. mezi nimiž zříš zapuštěna okna s polokruhovitymi
štítky, maskarony. proplétající se větvoví, sochu Viry sto
jici na pilíři; jejich vršek vybíhá v náhrobní

urny, v obe—

lísky. Uprostřed a výše honosný štít jest ozdoben růžico
vými okrasami vystrouhanými jako šachoví králi. Co si
počne na temeni takove' architektury Svatý jakub. pokorný
poutník, pozdvihující v pravé ruce hůl, sníž visí tykvice?
Zdá se, že tento kus zdiva nesouvisí s budovou; tyčí se na
způsob dekorace oproti vlysům divadla. Působil na mne
dojmem tak nelibým. jako za introitu gregoriánské mše
bravurní aric načeclíraná vokalisemi.
73

Vstoupiv ocitl jsem se v levém rameni dlouhé příčnílo
di. Zahlédl jsem na hrobce sochu arcibiskupa a v p02adi
tmavé kaple. Z štíhlé nahoty pilířů. z romanského zakřivení
kleneb nabyl jsem illuse chrámu francouzského: mohl jsem
řícizcela tiše nelže: Pane miluji krásu domu tvého a místo
obývání slávy tvé

Sláva Hospodinova lila se šikmými paprsky skrze okénka
kupole, před Capilla mayor, na mřežovi. jehož jiskříci tyče
se pialy jak struny harly.
Dvojí brlení vyhrazuje kanovníkům a přísluhujícim kně
žím průchod mezi kůrem a stupni hlavního oltáře. Pod
tímto hloubí se krypta. v níž chová se rakev Světcova.
Poklekl jsem před mříži poblíž jednoho ze spěžových
sedátek. ambonů vtesaných do boku pilíře, jeden na
straně epištolni, druhý na evangelní. Třebas jsem měl vů
li modliti se. pohnutí mě s počátku ztupělo před barbar
skou okázalosti. která obstoupila mé zraky.
Před hlavním oltářem visí tři lampy, z nichž obzvláště
jedna jest ohromná. břichatá. potažená zlatými plíšky;
těžké stříbrné kandelábry řadem postaveny na koberci ;
spodek oltáře je prostý. představuje vnějšek rakve; drob
né arkatury sdružené v podobě m. tři a tři: avšak oltářní
stěna pod svícemi. s vypuklinami svých stříbrnůstek. srší
zlatistými ohni. Omalovaná socha Svatého jakuba. sedící
na trůně, obdana' stříbrným nimbem. zda'la se sochou
asijského mocnáře přijímajícího hold svých poddaných.
Blažený úsměv line se z jeho kamenných zřitelnic a kašta
nových vousů. Plece jeho jsou přikryta stříbrným pláštěm;
výklenek, který li halí, la Camarin. jest taktéž ze stříbra.
Za kupolí Camarinu jiný Svatý jakub stoje, zři u svýCh
nohou čtyři prosící krále.
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A to ještě není nic; oltář přes to. že jemasivní. připadá
titěrným pod pyramidálnim baldachýnem, který jej rozdr
cuje. Baldachýn drží andělé v nadlidské velikosti. zavěšeni
na čtyřech cípech; mezi anděly třetí Svatý jakub paraduje
na vzpiatém komoni; Geniové. Ctnosti jsou mu průvodem
a staré vybledlé praporce anglické a francouzské vlají
kol této domýšlivé vítězoslávy. Na špičce těchto nebes
lze rozeznati znak Santiaga. hrob a hvězdu, dotýkající se
téměř klenutí.
Tak přehnané velkoleposti rozněcovaly málo mou zbož
nost. Hledal jsem Apoštola Ježíše Krista a neměl jsem
před sebou než ochránceŠpanělů čispíše Španělska XVlll.
věku. puzeného jitřiti obrazy své síly. ježto cítilo. jak ji
ubývá. Bylo mi zavříti víčka. abych opět nalezl představu
pravého evangelického Svatého jakuba. toho. jenž uvádí
na cestu zbloudilé pocestné, kruší okovy zajatcům. těší
chudé a zoufalé. Orodovatele. jehož přímluvyzkracují od
pykávání chyb a otvírají kajícníkům brány Království, Svět
ce milostivého léta. jehož jsem přišel vzývat . . .
Povstal jsem a obešel hlubokou apsidu. Většina jejich
kaplí chova' hrobky. Byly. vesměs v XVIII. věku. obnoveny
stylem Borrominiho. Chiruguerra. Arcibiskupové compo
stellští. velmi bohatí a zahrnováni dary pro basiliku. obrá
tili svou štědrost na žalostné vykrašlování. jedna z kaplí
dosud se zove kaplí krále francouzského. Ludvík X|.ji na—
dal důchodem určeným třem kaplanům. kteří by tam slo“
z'ili mši. Kněží poutníci ji sloužívají v kapli Svatého Barto—
loměje; pouze kanovníci santiažští a biskupové maji vý
sadu celebrovati na oltáři v Capilla mayor.
Vraceje se do příčni lodi šel jsem mimo prastarou Marií
Salome. boubelatou sochu byzantinskou. růžově nabarve—
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n0u. Potom jsem si prohlížel kapitolní kůr uprostřed hlavní
lodi. jeho masivní pulpit, píšfaly jeho dvojích varhan. Stá—
lost santiažských kanovníků vyzařuje 7.blahobytu jich štal;
vypadají. jako by měly účast na poklidu těch, kteří tam
sedávají, aby zpívali hodinky.
Právě ve chvíli se počínaly. Zvony vesele preludovaly,
jeden hluboký střídající se rychlými úhozy s jiným jam..
zvukým, a řekli byste, že to cinkot stáda koz, když sestu
pují večer s hor. Nastalo pobíhání kol sakristie, rozlehlé
jak chrám a nádherné. l'ootevřenými dveřmi zalulérlljsem
kněží zpodpírané okredenci, ruce křížem složené, ani kouří
cigarety. Přicházeli kanovníci, skoro všickni urostlía tváří
ušlechtilých, v pláštích, jež jsou znamenány červeným kří—

žem rytířů svatého jakuba.
Seřadili se v průvod, a když se ubirali do kůru, vpředu
šli akolyté a píncerna, obdoba našeho švejcara, ales plcší,
vlasy 5 týla sčesané nahoru, ramena zdobená jakous dal
matíkou, zlacenou hůl v rukou. Kráčeli sživostíchůze málo
slavnostní, chvátavou.
Jejich spéch při čtení Žalmů mé neudivoval; sledoval!
jsem v Barceloně, Tarragonu hodinky jiných kanovníků
španělských. Varhany vpadaly do žalmováni skočnýmimo
tivy. Na lekce, čtené hochem choralistou tenkým hláskem,
odpovídalo hřmotné a tlusté Amen; po té byla tichá me
ditace.
Oddálíl jsem se do zadu hlavní lodi. Starucha jakás, sama
a pilířem, utažena v hrubý lnčný šat, odříkávala docelana
hlas růženec. Opodál okénka u zpovědnice byla otevřena;
přistoupila tam mladá dvojice; muž vešel první; zpovídal
se stoje, opřen o rámé knéže, který jej držel v objetí jako
shovívavý otec marnotratného syna. jeho žena, na dva
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kroky od něho, nemohla nic jinak než poslouchati. Důvěr
ná prostota katolických mravů ve Španělích jest zvčcí. jež
mě nejvíce dojímaly. Zdaž by se u nás i v nejkřesfanštěj
šich domácnostech neshlcdávalo podivínským anešetrným,
aby žena šla se plést do zpovědi mužovy, a tím více muž
do ženiny ?
Šel jsem podél kůrově ohrady až ke zdi lektoria. Nail
timto tyči se Kalvarie, u níž jsem se zastavil: Ukřižovaný
hroutí Se s pravé stíany k Matce, jako by se hotovil se
stoupiti s Kříže; přes šíji a hruď namalována stopa krve.
Pod nim pak na jednom oltáři uctil jsem la Virgen de la

Soledad, l'annu Samoty, Naši Pani Sedmiholestnou. 'l'uhý
aksamitový plášt, vyšívaný zlatými věnečky, které se pro
plčtají. halíji od hlavy do nohou; nevidí se než skřižcně ruce
tisknoucí srdce, kde se stýkají hroty sedmi mečů. jichž jílce
se paprskovitě rozbíhají, a tvář 7. hlazeného vosku. víčka
s dlouhými hrvami strhaná horem, zhmoždčná lista krá
lovny v smutku ; má vyhublý ovál jistých kastilských seňor.
výraz ekstatického milosrdi, jako Naše Pani Vítězná vSe
ville. tak krásná se svými rozpuštěnými vlasy, omdlévající
svatou láskou, mezi planoucími šípy ncsčislných nvčcl
Před časy kajícníci. jimž dovoleno bylo překročiti práh
kostela, ostávali za lektoriem, _Iestmožná na památku tohoto
vymizelého obřadu, že Královna slitování byla umístěna
zde na oltáři.

Mezi lektoriem a zadním portálem byla basilika ve chvíli,
co jsem ji spatřil, zářiva.ač liduprázdna. Večerní slunce se
tam rozlévalo; slyšel jsem. jak kanovníci notí Magnificat;
žulové sloupy pialy se tichou otepí k lupenům hlavic pod
oválnými klenutími. Architektura Compostelly byla inspi
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rována saint-serninskou', a mistr Matouš, ienž řídilčást
stavby, přišel z Toulouse. Románský styl se tu ieví vyb..
bavcn z prvotních zavalitých tvarů; sloup, před každým
pilířem. nese se výše než výklenky triforia a podpírá do
lejsek polokruhovč klenby. Spojitost oblin nevylučujeni
kterak VZ(lUŠnOSlllinií veskrze francouzské ; vyiadřuiebl..

ženství dusí prostných. učelivých. pokorné absolutnoiich
víry.
Ale pokoi tohoto křesťanského umční vrcholí v Puerta
de la Gloria, předsíni vytesané pod portálem, o niž mistr

Matouš pracoval dvacet let."
Jest to vidční Soudu, kde Svatý jakub zasedá pod je—
iíšcm Kristem, na sloupu, který podpírá,iako ve Vězelay,
střed tympanonu. Nevím,7.da kde Středověk zobrazilsvětší
šíří a pokojně-tší harmonií jásot vyvolených, položený nad
očekávání spravedlivých a nad bolest odsouzenců.Tato
čárokrása naplnila rnne takovou radostí, že jsem na nirí
ral u vytricní poněkud zmateném a prozkoumání detailů
isem si nechal na dobu pozdčiší.
Vyšel jsem na okamžik z katedrály dveřmi na křížovou
chodbu. jest prostorná. velkolepá ; ale shledával isem
chmurnými a nalíýrni plápolná žebra jeiíclí obloučků; vzpo'
mínal jsem na křížové chodby v Tarragonu a v Barceloně,
zvláště na barcelonskou. na ]cíí kaplc,na ieií zahradumaom
s.,-nou nádrž. jejího vodometu, ano i na jeií husy provázející

svýmnaivnímkejhánímhukotvarhanahlasykněží.?rohlížcl
jsem iednu z kaplí. která chová Krista v hedvábné sukníci,
' Slint-jocque. Saint-Semín n Suint-Foy dc Conquel isoutřichri
my vmiklr' z téhož. typu nrvermkčlío.

" ()d „68 do UH$.
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zjízvcnčhoranami na kolenou,přibitého na měděnou desku ;
zatím co jsem tam dlel, přišla mladá a smutná žena poklek
nout u mřížky; zřídka viděl jsem se modliti,jak ta se mod
lila. Rty její málo se hýbaly. ale oči její. upírající se na
Krista. mluvily: „Oč žádám, musí se státi.“ Chvílemi cho—
pila se tyčí oběma rukama, podobalo se. že je chce vytrh—
nouti; potom čelo její se nachýlilo, plakala potichoučku.
Ač ncvčda. oč lkala, přidružil jsem svou chabou modlitbu
k jejím modlitbám, jichž žár mé ohromil.
Zde nikoho podél šedavých zdí, ba ani žebráka, ba ani
jako v 'I'arragonč onoho vychrtlého kocoura, jenž na mne
iniíoukal. Aslaltované nádvoří nepropouštélo ni stebílka
trávy ; do jednoho koutu táhnou se smuteční dlaždice, po—
hřebištč to kanovníků. Mezi nimi odpočívá Don Lopez
Ferreiro: napsal v desíti svazcích učené dějiny Chrámu
Couipostcllskčho a zemřel, než je dokončil.
Příbytky kapitulní začínají se na koncichodby, za těmito
hrobkami. Pokaždé, když kanovníci se tam navracejí, šla
pou přecházejíce po svých zemřelých bratřích.
A tak živí po mrtvých, všickni mají jen jediné bydliště,
okršlck basiliky; vědí, že budou dřímati pod dlaždicemi.
po nichž šlapou, a toto pomnční činí asi Život jejich ještě
tiššiin.

Když se koná průvod Božího Télaa co sedm let průvod
jubilejní. ovčší se křížová chodba čalouny, které jindy
zdobí kapitulní síně. Kostelník mi je tam ukázal. Vida je,
trochu jsem zapochyboval o jich liturgickém účelu.Nčkte—
ré představují bitevní scény, dva voje sešikované do půl
kruhu, hotové měřili se na pláni poseté hojnými kvítky.
Většina byla zdčlána podle kartonů Goya-ových. Goya
mladého, jiskřícího, pohanštčjšího než Goya karikaturista
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a sat.-mik,jak ho toliko znáfrancouzské obecenstvo. jeden
představuje při hnědém hýku toreadora v růžové kazajce,
s modravými punčoch.-umi.chlapíka pýchajicihosilouabu
jarostí. Na jiném zarudlý buržoa si vykračuje.bradu vkra
ječkách. a za jeho mladou ženou. naparádčnou v Žlutém
živmku —-oné ohnivé žlutí, již zbožňoval Goya — galán
sc štít-íústy až bůh brání krevnatými. Takovéto dekorace
bývaji nakuřovány za nesení 'l'člaaostatkův. Ostatně bylo
by to barokní; avšak španělský katolicism si se zvláštní
volnosti přivtčluje nejprolannčjši včci domácí.
V kapitulních síních ubytována bibliotéka bohatá sta
rými knihami. Četl jsem na hřbetě jednoho loliantu tento
nápis: _IANSENI IN EVANGELIUM. 'l'ak vidal řekljsem
si. neblahý jansenius se vetřel až do Galicie! Alespoň zů
stal zahrabán v knihovně kanovnické. Španělsko nestrpčlo
jeho šalebné askese a jeho vraždivých abstrakcí, Nemu
selo zakusili ani huguenotův ani svatoborců, jichž ironie
zabila ve Francii tolik dobrých a starodávných pobožností.
Proto právě si uchovalo nedotčenou přivinulost k Svátos
tem. křesťanský realism. který cíti, jak žiji vůkol násježíš,
jeho Matka. Andělé, Blahoslaveni a Blahoslavené jakožto
oslavení bratři a sestry. přispivajíce našim potřebám, do
jima'ni naši láskou ano i nuznými poctami. jimižje velebíme.
Toliko up'rilišuji Španělé při katolických slavnostních
průvodech svou zálibu v nádherném anadobyčejném. Ko
stel'nik chtěl mé udiviti báječnou kaditelnicí. zvanou bola
[umeiro: urna ta, položena na zem. sahala mu až po hruď.
Ve dni velikých svátků čty'ri muži ji nosívají do basiliky;
tam ji vytáhnou provazcem. natáčeným na kladku. pod
klenbu přiční lodi; řežavými uhly a zrnky kadidla naplněno
boto/umeíro houpá se před hlavním oltářem. nad přisluhu
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jícími i lidem a vypouští na dél lodi vonný oblak podobný
tomu. jenž dusil kněží v chrámu Šalomounově.
Než ještě jsem opustil kapitulní síně. zastavil jsem se v
hlubokém výklenku jednoho z kulatých oken a popatřil
na náměstí Alfonsa Xll..chloubu Santiaga: naproti na této
korektni a zasmušilé esplanádě rozkládala se dlouhá a do
sti nemotorná budova s trojhranným štítem. konsistorní
Palacio. městská radnice.
V pravo spatřují chudobinec. samé vlídné Světce seřa'
Zeměna půvabném portálu, a mezi nimi dvěma pahrbek
Z[)l'illllézemě, Monte Pedroso.
Potom jsem sestoupil na samo náměstí. kam zírá hlavní
průčelí basiliky, Obradoiro. Když bylo stavěno (od 1738
do 1747). měl kameník vedle něho své kůlny. _Ieště nyní
buši v sousedství kladiva dělníků,stesávajíce balvany pro
nové křídlo chudobinec. Fasáda obradoirská jest paro
xysmem stylů borrominského a churriguerského. Dvojí
schody, jichž_to zábradlí si odpovídají v spletitém koso
čtverci, vedou k jejímu velikému portiku, na němž spočívá
nejdrtivější z štítů. Podobaje se navršené bábovce,štít ten
strmí mezi dvěma masivními věžemi. Jejich spodni čtver
hranné těleso nese druhé, taktéž čtverhranné. na kterém
třetí vejčitého tvaru vrství nad sebe mřížky, pavlany. vý
klenky, cimbuří. Basilika takto vyšňořcná zdá se vdovič
kou. která se pyšní svou vlásenkou nakadeřenou jehlicemi
a gázovými stužkami.
Na štěstí dvě ze starých bran nebyly tolik znešvařeny.
La Puerta de las Platerias vévodí těsnému plácku zdobe
ne'mu kašnou. Oblouky jejího dvojitého portálu se opětují
shora v souměrných půlkruzích ladné románské závaž'
nosti. Nicméně déšť s věky a sluncem poněkud ohlodal
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skulptury VlYSUa ly'llpfmonú'. Prostý sedlák pikardský
Vile'mManicr. ve zprave o sve poutí. napsane v 1735 ro
Ce ZaznamenáVá. že našel na 'CtOdVCřm Vyiesanou »Iakous

ženu stojiCí.ana drží v rukou odpornoulilavusvéllosvůi
ce. Manžel. který „f.-jl juto hlavu, nutt zenu. aby ji libala
dvakrát denně." Avšak já jsem už nerozeznal tohoto mo—
tivu věru španělského. neméně krutého jako pOUČnčho,
La Puerta Santa. hrzina Odpustková. neotvírá se leč v
svatá lén-„kdy totiž '25. červenec. svatek Svatého JakUba_

připadá na neděli. Dvanáct proroků v levo. dvanáctapoš.
tolů \, praVO.sochy zvětralé. puckaté. sevřené jako Vdrob.
nookč sítí v svém kamenném plášti. duiná po bocích mřc
žoví. z něhož vyniká Stř-“ý jakub. hlavu zastíněnou cho
cholatým kloboukem a nakloněnou se soustrastným výra
zem k poutniku vždy vitančinu; Žáci jeho. Svatý Theodor
a Svatý Athanasius. maličcí jak ditky ve svých těsných
»ýklencích, jsou mu družinou. Za mřežovím lepenícova'
zídka tarasi la Puerta Santa.
Když odbila hodina otevření. 31. prosince na večer,ode—
bere se tam arcibiskup v |:rocesí s kněžstvem, s lidem a
p0utníky došlými pěšky z celé Galicie. Jeden kněz, oděný
pluviálem, nese na stříbrně míse zlate' kladívko. Arcibis
kup chopí kladívko a klepne jím po prvé zpivaje při tom
veršik: Aperitc mihi porfus iusfiliue. . . Tento úhoz kla
dívkem označuje kněžské rozhřešení a modlitby Svatých,
bořící neviditelnou zeď, která zadržuje kajícne' duše na
prahu Ráje. Arcibiskup opčtuje rány mocně-ji; když zídka
se s'rití, kantoři vpadnou plnými hlasy v žalm: jubilate
Deo omnis terra . .. Kněží v kaznlích obmyji dveřejc brány;
arcibiskup na kolenou zapčje Te Deum a uvítězoslávě ve
jdou do basiliky, kde se zpívají nejslavnější nešpory.
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Vrátil jsem se tam krátce před tím, než se služby Boží
skončily. O šesti hodinách světla po požehnánipozhášena
a lá byl jsem zaveden kostclníkem do Capilla mayor;mohl
jsem 7, blízka popatřiti na hlavní oltář, na mramorový svr—

švk vytesaný z jediného kvádru, na stříbrné reliefy a na
baldachýn, jehož archandélé v šeru narůstali v obry. Ko
stclník, muž silné postavy s tóny zrudlého révoví, sahaje
na kandelabry, na stolec Svatého Jakuba, na jeho tykvici.
pokaždé opakoval: Plata. plata'. Oči mu zářily pyšnou ra
dosti při doteku těchto bohatstev, jako by je pokládal za
vlastní tím, že je omakal a vyleštil.
Vstoupil jsem do vnitřku místnosti. jež kryje svou kupolí
sochu Světcovu. Na jeho plášti byla vyryta děla, korouh
vc. meče. přilbice ; válečnické Španělsko se oslavilo v skvě
lostech svého patrona. Zvyk tomu chce. že poutníci líbají
drahocenný plášť. Podrobil jsem se tomu. přiznám se, bez
vroucnosti. Co bych si býval přál viděti. byla hrobka a
sehrána; ale kostclník nedočkav zavříti kostel. chřestil
klíči, i odložil jsem to na zítřek.
Úhrnkem zakončil jsem návštěvu rozmrzen.že jsem byl
tak vlažný k Svatému Jakubu. a velmi dobře si vědom.
proč jsem jim byl. Abych sc nerušeně modlil v basilice,
bylo mi vyhostiti vnějškově dojmy, místní libůstky jeho
kultu a dostihnouti nadpřirozené důvěrnosti jeho přítom—
nosti.
Za čiré noci procházel jsem se městem v spleti tmavých
uličck. Dým krovů šířil vůni pálených popínek révových
podobnou pachu kadidla. Pod sloupením ulice del Villar
byl větší shon než za bílého dne. Hlasy chodcův narážely
0 sebe jak vrhcáby, jimiž hráči míchali na stolech kaváren.
' Stříbro. P. př.
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llnul pradlt'n navracovnl se z práce; jedna z nich. tleska
jn—rukama. notlla drsným hrdlem písničku. kterou ostatní
prqunmlh a \šcclmy společně vyražcly tón podivněclwči
m. tahlx'.
Kni—žiprocházeli se v hloučcích; na náměstí Cervante—
mwz—sluzkt- okolo

kašny

čekaly

klevetice.

brzo—lise iim

naplm alžhany.
Zatnulal iscm se až na náměstí (lel Para'íso. kdeisemse
mtl mozumama-m a katedrálou. Oba kolosyzachmuře
mh „wg-mpnthoscm mclancholiitohoto opuštěnéhomista.
H\l ins mni-l. že iv připraveno ode tlavna králům. kteří
tam uz nt'p'rtlflnu. Luna zářila zpoza plouživých par stou
paticiclt z Okeánu lak noční lampička za matně broušeným
—Ll(—m;
oln—stírala barvou lněné latky začadlou žlutlasád :

oba proti sohi- strmicí Svaté jakuhy.
jaLás zena přecházela sestupuiíc k předměstí a veďouc
malou dcerku za ručku. Byla vclika', mohutných pleci. ale
tndnč niaccna. Dohonivši mne. prosila o almužnu; chtěl
]\"Il\ x'(-deti. čím se živí. Řekla mi, žeslamouvyplétážidle;
muz zeSnulý před Šesti měsicizancchal ii se čtyrmiditkami,
z mch-z nejstarší li provázelo. Mělo tvářinku milou avyzá
hlou; lei: vlásky. rozčisnntů na dvě, zdály se hledčiaklen:
___lcsl;í dvsct lct“, (lí-la matka.

— Es pequcna'. odvětil isem.
— „quun-ňa". opětovala ozvěn0u, :: to slovo, na pu
stř-m náměstí mělo nevypravitclný ozvuk.
Díval "35cmse, jak idou, mizeli v temnotách zklenutého

průchodu. Potkáni této chudoby zakončilo v taiuplném
miru můj první večer v Santiagu.
' jen! thlnl multi-ků.

Ve Francii, vejde-li cizinec v čas bohoslužeb do pro
vinciálního kostela, hlavy se obracejí. měří si jej, zpytují.
V hasilicc compostellské nazcjtří svého příchodu vkročil
jsem do kaple la Soledad. když právě se počínala mše;
nikdo 7.přítomných sc netvářil, jako by pozoroval,že tam
ic kdos neznámý.
Miluji prostinký způsob, jímž Španělé poslouchají mši,
klečíce jedni na dlaždicich*, jiní na koberci před oltářem.
U nás nevidí se, jak náleží, neslušny'm rozvalovati se na
židli až do Proměnění a po něm.
Ženy stejně iako mužové tísnily se kol kněze, některé
poklekaly si na stupně oltářní. a mantily měštěk otíraly se
bez ostychu o vybledlé Šátky žebraček. jsouce nitrněii
siednoceni s obřady, věřícíudržovali si takto opravdovější
vroucnost. Mezi Pozdvihováním a Pater zočiljsem stařenu,
ana vidouc sloužícího kněze s rukama rozpiatýma. sama
se klančla roztáhši ruce. Při Přijímání téměř všecken lid
p'riialSvátost. Avšak zde iako jinde ve Španělích katolíci
icdí nebeský Chléb. aniž se zdají usebranější nežv který
koli iiný okamžik Oběti. jestif mnohým denní potravou
polo směšovanou s podvědomým oběhem života.
Kněz skončiv mši svlékl roucha v kapli na kredenci, kde
se byl jimi odél ; odbroukal. u paty svatostánku. klobouk
a deštník v ruce, krátké díkučinění a po té odešel se mod
lit před Capilla mayor pět minut.
Krypta, již toužil isem uctíti, byla otevřena. Několik
schodů hrouzí se do chodby skrovničké jak síňka hrobky;
' V Madridě nicméně mnií bohaté kostely pohodlná klekitkn.
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n„.'kr románské nhlnučímesenčdvčma granitovými dříky.
Lngr malý oltář, kde leží sehrána mezi dvěma voskovicc.
„„ Schrana le prosta: evangelické osobnosti :: _Iežišem
uprnslh'd lsou vydlaha'ny pud arkaturami ieiich boků.Sta
int-kýkněz. otyly' a krátkozraký. sloužilmši;četlmod|itby,
tuLna nos k misálu; klerik mu posvčcoval svíčkou a část
slov napovídal. Tři klečící ženy uCpávaly chodbičkuwstal
]scm za nimi. a v tomto ústraní katakomby pocítil jsem
skutečnou ph'tomnost Světcovu.
Měl isem před sebou kosti Apoštola, muže. icnž viděl
: dotýkal se Syna Božího. Vzpomínka na nespočetné křes
fany pribylč z veškeré země k jeho hrobu nebyla vzdálena
dolmu. lehož isem zakoušel. Ale mezera časů mezi mou
duši a Světí em zdála se mi Spiše překážkou. Chtěl iscm
uhladiti generace. blížiti se ostatkům. jako by bylyvčera
usídlily kobku, abych le'pe nassál v svou bytost moci,kte
rou tají jeho relikvie. Chuť smrti nebyla nikterak účastm
tohoto citu. Žádná krypta. ba ani krypta Svatého Saviniena
v Sensu. kde oltář je zroben z dlaždice. iež vstřebalakrev
mučedníkovu — a ona tam zůstává po šestnácti věcicli,
smolnatá. nasáklá hnědou stopou - nezjevila mivicehloub
ky sl0va: Buďte pohřbeni s Kristem, chcete-li z mtvých
vstáti ; Ním. Nadi—ievzkříšení mnou prostoupla,iistota.že
nízíce se do stínů kaiicnosti zasluhuiemc si Světla ustavič
ne'ho.

V Anu tři dny samoty před tváří Blahoslavencovou mě
posílily studem nad vlastni změkčilosti. U Svatého jakuba
hledal ísem predevším rozhoinčni viry. Ano, věřitiidt U—
čednici věřili, iimzto se dostalo přípovédi : úst Páně; ko—
nati tímto svetem pout svou prostě. přimo, oči upiatyk
Stinkům nebes. Ale. ty víš. ó veliký Apoštole, iak často
Bb

vůle má chabne. Touha má vzlétá do výše; po té období
klcslostí ji rozptylují v jalových hrách. V čem tkví tato bída,
nc-li v nuzotč mé víry ? Rozmnož ji, ty, kterýž mohljsi říci

ochrnulým: „Vstaňtel' děmonům: „Odejdětel“
Učiň myšlenku mou čistší, pokornější, a mocnější; ne
chat, píšu-li, péro mé zaléhá jak bodec rydla v bronzovou
žcsf črtajíc na každý řádek jméno Boha živého. Nechaf
chci jeho slávu a ne svou. Nechat užije mne, neotesaného
příčle. aby jiní povznesli se k Němu l

Zhněf tvrdost mého srdce. ty, kterému ježíš řekl: „Sy
náčkové moji, milujte se jako já miloval jsem vás.“ Aždo—
savad měl jsem tak málo soucitu se Spasitelem, jehož vi

děl jsi umíratil Tak málo jsem vykonal pro své bratříl
Nechat všechny mé kročeje znějí na skále neomylně
Církve. Ostře: mne jam, do nichž bych mohl padnouti.
Kdo může říci před poslednim vydechnutím: „Jsem spa—
sen ?“ A provinění svá, poznal jsem je dosti. pochopil?
Zdaž postačí lítost má až do konce?
Tvého přispění, dobrý Svatý Jakube, jest mi velmi třeba.
Zvláště až nastane okamžik umírání, kéž mohu se obrátiti
k tobě; měj slitování s poutníkem, jenž tě prosítéto chvíle.
Stud-li přespříliš dolehne na mne před Soudcem, vstaň,
podej mi ruku. Satan mi jí nevydře. Učiň, aby Matka Boha
mého byla mně milostiva; ona již na mne nezapomene;
nebot nesvitne dne ani nemine, aby mne neslyšela opěto
vati: Pros za nás.
Ale nepřicházím, abych mluvil jediné o sobě. Znám to
lik drahých duší ztuhlých v smrti. Dlužno, abys je vzkřísil.
Tolikčž národové tě potřebují. Necháš si vyrvati Španěl
sko, tvé nesporné dědictví? A ač Francie. tak dlouhý čas
tvoje, tě zanedbává, dopustíš, aby bezbožníci pozřeli do
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kou jeji lid jak chléb? Shromáždi pod svou korouhev
proó chéijcj'm zbité křesťanstvol Se Svatým Michaelem
Archlndčlem, již jest čas. povalte Saňl
Pozůstatky Apoštolovy netvoří všecek chrámový po
khd. Celá jedna kaple jest vyhrazena ostatním relikviím.
Vystoupiv : krypty navštívil jsem ji. Kanovnik žluté pletí.
jemuž černé brejle na spuchlých víčka'ch dodávaly zaka
bončnčho prolilu. otevřel tajemně čtverý zámek gotických
dvířek. Oltář v pozadi nese na své desce navrstvenč řady
výklenkův a zlacených přihrádek ; relikviáře leží nad sebou
mezi zvetšelými a zakoptčnými soškami. jedna socha sva
tého jakuba drží v zlatém pouzdérku zub Světcův, věno—
vanýchrámu v Compostelle Bohumilem Coquardem. obča
nem pařížským.

Z nejúctyhodnéjších vzácností. které se chovají v kapli.
jest hlava Svatého jakuba Mladšího. prvního biskupa je
rusalemskčho. pisatele Listu, který sleduje mezi kan0nic
kými knihami hned po listech Svatého Pavla. Tento Svatý
jakub byl asketou násilné přísnosti. Modlíval se. dí Svatý
jeronym, kleče tak dlouho. až mu kolena zatvrdla v roho
vinu „jakou mívají velbloudí'. jeho mučednictví má cos
lcalrilnč velkolepého: byl vlečen na cimbuři chrámové;
veleknčz je' vyzval, aby slavnostně zapřel ježíšc Krista;
před Míří židův. kteh' láteřilí dole, prohlásil.že ježíš Kris
W' it!! Syn Boží; svrhli jej na zem a tam. nohy maje dO'
lámanč, vzpínal ještě ruce k nebi volaje: „Pane, odpqu.
nebot nevědí, co činí.“ jeho Ieb byla přinesena z Jeruza
lčma za první výpravy křížové. Královna aragOnská, hrozná
Dom Urna, ji nabídla biskupu Diegu Gelmirezovi; lm
křičel bo: před „santa cabeza“ a dav. který jej provázel.
PNI-l radostí. Za dnův prOCesí nosívá se tato relikvie

městem v křišťálně schránč zdobené na čtyřech rozích
stříbrnou svítilnou, jemně pracovanou.
Na pravo od toho oltáře, Ia Custodia d'Antonio de Arie
ježí se masivními svými ldobami ze zlatnického dila ; jest to
jakási monstrance do podoby jehlancovité včžeočtyřech tě
lesech. Andělstoje pod triumfálnímobloukem podává cibo
rium,do něhož se uschovává Hostic. Vížkyjak vřetánkaspo
stavíčkami nahoře a hamatný úhrn tohoto kusu prozrazo
valy původ germánský. již v XVI. století vetřelství umělcův
německých, flámských neb italských v službách domu ra—
kouského připravovalo amalgam stylův, ornamentální vý
střednost, z níž se umění španělské později nedovedlo vy
maniti.
Přece však podrželo dřevní strohost v jednom druhu
skulptur. totiž náhrobním. Viděl jsem v Madridě pod klá
šterem de l'Atocha, basiliky, jež se přestavuje, pomníky
Sagastovy. Canovovy, Marčchala Prima; jejich smuteční
sochy překvapily mě jak neličeností tak bujarosti forem.
Ostatková kaple v Santiagu hostí již od Středověku hrob
ky tříkrálův a dvou královen ležících řadem ve výduti zedni.
Králové podobají se sobě hrdým a nábožným typem hu
bene'ho hidalga, s zašpičatělou bradou; jeden z nich ne
chává viseti přes hruď : mramoru vychrtlou ruku, všecku
černou. Poslední hrob v levo od oltáře vystavuje obraz
Johany de Castro; Petr Ukrutny'. král kastilský, síji zvolil
milostnicí, — před až příliš pověstnou Marii Padillou _;
oženil se s ní a za čtyřiadvacet hodin ji opustil. Tvář její
je mladistva. avšak přisna ; odpočívá, ruce spiaty. obalena
rouchem s tuhými záhyby.
Ve Chvíli.co jsem ji pozoroval, vstoupil návštěvník, kněz
smavý. hovorný; pokládal jsem ho za Španěla, ježto mlu
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\'il plynně tím ]azykem. Měl isem v něm pozděií opouštčie
Compostcllu naíití společníka v cestě : byl to iará'r z Pau.

abbé Dubarrat. íedíný Francouz, který se mi naskytl bě
hem mých potulek Španělskem a v této Calícíí. kde nei
kraan-íší \'ozniCc, obnovená cesta římská. se nazývala a
nazývá posud „Královská silnice trancouzská“l
Spatření poutníka vrátilo mč úvahy k onomu žalostné
mu zíex-u. úpadku poutníctva. Abych doplnil to málo, co
ísem sám věděl o poutnictvu, odebral isem se, vyšed z ka
tedrály. do universitní knihovny. Knihovník. duchovní,při—
spěl mi. Seč byl. ku pomocí. Pohrouzil isem se zprvu v první

svazek kanovníka Dona Lopeza Ferreíro.
lo mu na počátku díla o to, aby vyvrátil Msgra Du
chesnea. ienž směle uvedl v pochybnost apoštolát Svatého
jakuba i ieho pohřbení v Calicíi. Mne, přišedšíhoz kryp
ty. kde Církev nám stvrzuie autentičnost kosti Apoštolo
Vých. domněnka Duchesneova urazila. aniž mě ostatně zvi
klala. Jeho článek' iest zaiisté jen domněnkou, jelikož za
ujetí, s jakým popírá, vede lei ke kroucení textů ve smyslu
ieho vývodův. Zamítá dokonce výrok Svatého jerony'ma,
dosti průkazny, ač o něm ví.
Svatý jeroným ve svém komentáři k lsaiášovi dí, že „je
žíš povolal rybářův, zabraných opravou svy'ch sítí. aby
z nich učinil rybáře lidí, iižto by od jerusalema až do llly
rie a do Španělska kázalí lívangelíum“. Podle Duchesnea
nemínil než „proti skrovné začátečni působnosti konané

učedníky postaviti neiobtížněiší úspěchyiichapoštolování".
Jest však náhodou, že Svatý jeronýmimenuie lllyriia Špa
nělsko? Duchesne to přiznává: lllyrie naráží zřeimě na
Svatého Pavla ; nebyl z prvotních učedníkův. ale on před
' Viz Annales du Midi, sv. Xll.
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kýmkoli jiným pronikl do tohoto barbarského krajc ; nuže.
proč by také Španělsko neoznačovalo zřejmě syna Zebe
deova, rybáře, který s janem spravoval své sítě ?
Vyloučiv Svatého jeronýma. Ducliesne. učený, bystrý
a vtipný, dokazuje hravě, že spisovatelé křesťanští. í sa
motní Špančlové. pominuli mlčením příchod Svatého ja
kuba. Nejstarší psané svědectví datuje se, podle jeho ná
zoru. 7. konce Vl. věku; pochází z byzanckého katalogu,
jemuž dějepisec upírá všecku platnost. poněvadž čerpá
„z církevních tradic a z apokryfních zlomkův“. A vskut
ku. kdyby pozdější události nebyly přispěly svými shoda
mí. bylo by zavrhnoutí tento text. Když však nalezneme
dole u staré zdi. v části zachovalé. dřevěný kolik. a je-li
ve zdi díra. do níž kolik právě vleze, bez přílišné opová
žlivosti soudíme. že tam náleži a že odtamtud vypadl. Stej
nč důkaznost katalogu nabývá dosahu jakožto tříšftradice
přervané na drahnou dobu následkem otřesů špatně vy—
kládaných," ale kterou dlužno předpokládatí obnovenu
v IX. století, kdy se událo v Calicíi objevení těla Apo
štolova.
Sic jinak ejhle, fakt bez kořenů. nepochopitelný. „Proč,
zavírá o té věci Duchesne. galický hrob byl jmín za hrob
Svatého jakuba ? Na to není odpovědi. Dlužno přijmouti
svědectví andělů stvrzené průkazy značně pozdními, ne—
valně určitými, nebo smířití se s nevědomosti.“
A o hrobce samé jeho závěr je neméně pochybovačný:
„Proč se má za to, že románská hrobka je hrobkou Sva—
' Galicie hned po pronásledováních byla zpustošena kacířstvem.
príscíllinnísmcm. Priscillianskč. maníchejské Španělsko mezi jinými
bludy popíraío vzkříšení těl: zdai nebylo jemu popř-ití Svatého Ja
kuba, Učitele Vzkříšení?

9l

teho lakuha ? Nevinn—o tom nic. Cirkevní autorita zakro
fulp ;.možno vč'riti, že se nerozhodla tu"—
po 7ávažnýeh svě

deetviclt. podle jejího (nl/nulu. jelikož tato svědectvím:
nam nedochovala. nebe nám iieh oeeníti: kdybychom ic
malí. snad by se vymykala naši kompetenci?
Tudíž, věříme-li Mgr. Iluchesneoví, schi'ána v kryptě
mohla h_vchovali zrovna tak kostru lecjaké—honevěřícího

iako ostatky lllalioslaveneovv. l'oznámka. kterou přípoiujc
k bulle. v níž Lev XIII. tak duraznů prohlásil pravost těla
Sveteova. nemeni v podstate ieho mínění.
Tyto rozpaky učenCovy nedotkly se mých přesvědčení

poutnikových. jeho zpusob rozumování zdál se mi dokonce
povrchním. Pripoustim. že historik katolický již se nespo
koiuic. aby byl, iako h_vval příliš často v předchozím sto

letí. krasomluvným chvaloí'ečníkem nedhaiícíin dokladův
a pramenu. jest však pravým historikem ten, kdož si ne—
předsevzal uvčsti v souhlas s přesnou povahou taktů vý
klad. který iim dává? V dějinách CírkVe živel nadpřiro
zený jest čísxm událostí : zamítne-li se. ostanou nám v hrsti
ien prázdné kostí. Dále všecka historie nevčzí v psaných
památkách; podání církevní kromě své posvátností maií
dukaznou váhu. iežto vysvětlují neb stvrznií události bez
nich sotva vysvětlitelné. Konečně mně trudno si předsta—
víti, jakým obratným dvoiníctvím kněz. ienž každého rána
promčříuie. odsloužív si svou mši, vejde do pracovny, ro—
zepiše se o Světci, o i'idu jcžišc Krista, a nechcc ničeho
věděti o vší tč zázračností, která byla za ícho života, po
ícho smrtí.

Co Se týče Svatého jakulm. jediné zázrak může obias
nítí nález ícho hrobu. jestliže Církev ici má za pravý. íístč
nespolehla na pouhé.svědectví biskupa Theodcmíra a lidu
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z Irie Flavio. Vůkol ostatků množila se skvělá znamení.
Vrstevník Valafrid Strabo. zemřelý as roku 849, zvěčnil
jich pamět v latinském distichu, jenž se zachoval.
Ale již po třech letech v bitvě u Clavijo Apoštol uká
zal se ochráncem Španělska. Zjevil se „sedě na bílém oři
a vyzbrojen třpytným odčním. nesa bílou korouhev s čer
veným křížem a svou poutniekou holí dorážeje na Sara
cčny tak0vého strachu jim nahnal. že obrativše se na útěk
většinou byli zbiti“.' Vítězná armada mu slíbila po každém
výboji „rytířský podíl. až se bude děliti kořist“. Od té do—
by Sant'Jago stává'se válečným pokřikem Španělův, Svatý

jakub jest Matamoros, křestanským .,Baronem“.“
Francie sobila si. že div nepředčila nad Španělsko v této
úctě k Apoštolovi. Legenda nám líčí Karla Velikého, „hor
livC-hoastrologa“, an pozoruje na nebi dráhu Svatého Ja
kuba. „nekonečný počet livčzd, šíře rozlehlých a za sebou
sledujících, jež zdály se pnouti mezi Francií a Akvitanií a
sahaly až do říše galieké.“
Apoštol mu ve snu nakázal, aby překročil Pyreneje &
spěchal na pomoc králi Alfonsu Cudnčmu. Kronika Tur.
pinova dokonce chtěla. že císař se ubíral nábožnč až do
Compostelly. Kříž jeden na tesu Pyrenejí zval se Crux Ca
roli: Karel Veliký se tam modlil obrácen ke Galicii, a pout.
nící míjejíce tudy vztyčovali postupně každý svůj kříž. Ron—

ccval byl jednou z jejich zastávek; byli to ti. kdož šířili,
vracejíce se. píseň o Rolandovi.
Islam pomstil se okamžitě Apoštoloví. V roce 997 Sara
' Histoire de la vie et de: mime/n de Saint jacqun le Majeur.
dílo citované nahoře.
" Baron ten, pravi Dante, totiž Svatý jakub vc XXV. zpěvu Rije
ptá se na ctnost Naděje.
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šílí a srovnali chram se zemí: “'Cll'ťlw “Selr'l' kryplektlc
slarv mnich sedě. j0(lí“kÝ llCll očeknval.
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Po roku tisícím :\ ještě více v Xll. stolc'h tolik poutníků
se dávalo cestou k hrobu Svatého Jakuba, ze Saínolnc slovo
pomník značilo: toho. kdo puhqe do Compostelly. Neby
loť již možno navštěvovali _lťfllsalťmílv hle. _MOl'alllťda-né
sylili lrýznčmi k'resfany. kteří se lani odvaru—ll..
prodavah 10

„„ dražbě. icslližc jich nepovraždilí. a nnlih jo,alíy vykuly
zneclíli Svaly Hrob. Galicie. bližší a přec daleká. líylu u—
těchou za Palestinu; k Svalůníu _lakuhu příchvazch nedu
živí prosil za oproštění. hříšníci za rozhřešení. (_,aslo soud
cové stanovili zločincnm, promíjeiícc jíní čast trestu. v ná
hradu: pout. Samýní Svčlcíun cesta do Composlclly byla
jednou 7.nadcházek. kudy krahalč pčšínky 7.tohoto světa
vedou přímo do Zahrady nebeské.
.
K vůlí poutníkům na silnicích Francie a Spanelska na
staveno mostů. zbudováno hostinců. Nei. líní noclehy ne
bývaly o nic ménč ohroženy nehezpečími. Chudí. odchá
zejíce na pout pěšky, bez jiného mczka kromě své poul
mcké holi, vydávali se v zmar únavou ncl) hladem. V Navarc
venkované divocí a mravů nekalých je přepadali. tloukli,
„honili je lak osly", zařezávali ie. A ryliří'nn. lčln bylo se
odvážili. že budou ohrani, Že přijdou o koně.
Kodex Compostellský, jakýsi lo pruvodce poutníka. sc—
psaný as 1] 4. Aímeriín Pícaudem 7.l'oiliersu. vypráví o zlém
utkání. které se asi před ním i po něm nejednčín přihodilo.
Na místě zvaném Lorca byla řeka. je|íž voda byla smrliva
souínarům. Dva Navařanč sc zdržovali poblíž brodu. čeka
iiCc pocestných. Když Aimeri a ieho druhové přijeli, do'
plávali sc. mohou-li napojili koně. Navaršlí zaklínalí se
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všemi Svatými, že voda je dohra. Koní se napili. dva hned
zccpcnčlí; tu Navařané žádali rytířův, aby jim přenechali
nirchy, protože heztak jim nejsou k ničemu ; a velikými za

včráky. které si byli předem nahrousilí,ja|ísejestahovati.
Aby se zajistil pokoj na cestách. aby se vyhladili ban
dili .1 Maurové, ustavil se hid rytířů Svatého _laknha. Ve

Francii nesčetná bratrstva zasvěcená Apoštolu starala se
poutníkům o potřeby.
Než ani Svatý jakul) osobně nezasnul.
Zázraky. které se mu připisují. skorem všecky se vyma—
čují \'ítrpností s poutníky v jich tísni.
Tak v Snragosse dvacet hodných lidí bylo od Nevěří—
cích uví-ženov krutý žalář; tu vzývajíSvatéhojakubaúeho
hlas odpovídá: „'l'u jsem při vás. kteří jste mne volali,“
Pouta se jim rozvíží, dveře se otevrou: zavede je bezstrn
chu a nehody na hrad, kde sídlila křesťanská posádka.
_Iindev Pampelonč muž vyšedší zFrancie s ženou a dětmi,
sestoupí do hospody ; jeho žena tam zemře. Šenky'ř nelida
jej vyžene. zabaví mu peníze a klisnu, která až sem nesla
jeho maličké dítky. Na cestě cizinec, s nímžse potká. půjčí
mu svého osla :) tak dorazí do Compostelly. 'l'am cizinec
se mu opčt zjeví a dá se |:oznati: „jsem jakub. apoštol
l'ána Ježíše,který jsem ti půjčil svého osla v městě Pam
pelouč a poznovu ti ho půjčují, abys se na něm navrátil. a
oznamuji ti. že onen šenkýř bídně zemřel."
Brzy vychvacuje 7.jícnu vod ztroskotance již již tonoucí.
brzy křísí na žádost lnatčínu dítko cestou zemřelé. jakýs
válečník byl stižen nemocí. která mu zdula hrdlo „jako
dudy“. Přiloží si mušlí Svatého jakuba. „neprodleně na—
vrátí se mu plně zdraví".
Léta Páně 1139 poutník rodilý ! Vézelay, jménem Bri—
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mo, ocitl se kterčllos večera bez jedinlíié'lio groše, _abysi
koupil chleba. Zdříml pod “Í“Í"ÍÉI &i> 3? se mu. ngižlí
Svatého Jakuba. an mu pod.-iva ]! 0. Eocllnllv Spalrll,ze
mu kdos položil u hlavy kus chleba peceneho .pod pope
lem a laiemný Chléb se obnovpval

az do řkonuni

CFS—“)"—

Apoštol měl ještě více páč. o duse nezli o ca'sne běd
nosti. MiloSrdnč poutníky mlmčnoyal svym Pnslišmm.
Rytíř jeden, milcle po cestě chudickou zenu obtizenou
„mccm' vezmc ii ho; o něco (lálc potka Chorche pontni
ka. který si lehl do trávy: sestoupí a nalom le; na svého
koně Přišed do Compostclly, sám se. rozstone :! octne v
nebezpečí smrti. Svatý jakub sc mu zlcví. posnh' ho v po
sledni hodince.
.
_linýpříběh liči naivně Svatého Jakuba. velikého peni
tenciáře,ienž získává těm. kdož se kaií. odpuštění vin.Za
biskupa Theodemira iakysi člověk Spách'al hrozný hřích,
iehož se neosmčlil říci žádnému knězi. Lrána na svátek
Svatého jakuba položil na jeho oltář lísteček, kde napsal
svou vinu. a se slzami modlil se k Světci. aby byla sma
zána. Když biskup p'rišel sloužit mši. uviděl lísteček a ptal
se. kdo ici tam položil a proč. „A Znenatlání předstoupil
onen ubohý hříšník, ionž u přítomnosti všech plačky vy
znal se z toho skutku. Po skončené Svaté Oběti biskup
rozvíraje onen lísteček a nenacházeic tam nic napsaného
poznal, že h'rich ten byl prominut, a tak to prohlásil pře—
de všemi.“

Některé z těchto zázraků byly lidovou obrazivostí vy
zdobeny romaneskními peripetiemi, jiné očivistě smyšle
ny. aby byly poučnými příklady. jsou mezi nimi dva, kte
' Tyto zázraky, i které následují, jsou vyňaty z knížcčky Jouynovy
| Autor sám je našel v Kodeksu Compontellskčm.

%

ré se uchovaly ze všech v paměti poutníkův až do XVIIL
věku. první nadto s makavými svědectvimi o své pravdi
vnSlí.

jedcn muž ze země německé. putuje s ženou a synem.
zastavil se sto mil před Compostellou v městě Saint-Do
minique-de-Calzada. Ubytovali se v hostinci. jehož dčveč
ka. VithUCtoho synáčka „krásného a čiperného". zahořela
k němu šílenou láskou, a když ji odmrštil, chtíč její změnil
se v zášti. „A tak když tito poutníci spali, vejde potajmu
v noci (10 jejich pokoje a vsune obratně stříbrný šálek či
poli-"ll“
svého pána do tlumoku toho mladíka. který ničeho
netušc ráno odcestoval s otcem a matkou, a nebyl ještě
daleko od města, když ta zlá holka strhla křik u pána, že
poutníci ukradli a odnesli její stříbrný pohár či šálek."
Hostinský „pošle bez prodlení za nimi biřice, kteří na
lezše u jínocha uzmulý šálek. dovlekli jej před soudce s ot
ccm a matkou. a ubohý mladý poutník byl odsouzen k obě
šení na šibenici. což vykonáno u přítomnosti otcově a mat

činč.iižl0podívuhodněsmutniatruchlivia bezustáníplačíce
šli skonat a dovršit svou pout k Svatému jakubu. kde u
bohá matka, bolestí schvácena. poručila spásu svého syna
blahoslavenému Apoštolu. Tak ubožáci ti. ztrápení. vra
cejíce se touž cestou, blížili se místu, kde byl ubohý ne
vinný povčšen, k němuž dospěvše zdvojili pláč a nářky.
Avšak, ó veliký dive Boží. . . to dítě tak oběšené oslovilo
otce a matku a těšíc je. pravilo jim: „Neplačte; ale ple
sejte a chvalte Boha. neb'nikdy mi nebylo lépe a jaktčživ
necítil jsem se tak blaze jako nyní. ježto, co jsem byl sem

dán, blažený Apoštol Svatý jakub, ochránce mé nevinnosti.
mne ustavičně sílil, ostříhal a živil pokrmem nebeským;
nuže. běžte dát zprávu soudu. aby mě odsud sňali."
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„Tu dobří ti lidé odeberou se Spčšnč do bytu sudího,
který ho orteloval. iehoi nalezli, an sedí u stolu. majepřed
„b.—f,“velké smažené kuře, — iini tvrdí, že dvě kuřata byla
na rožni. —-a pravili mu, že ieiich syn, kterého dal oběsiti

ic tomu šestatřicet dní. není nikterak mrtev :: žes nimimluo
vil. i prosili ho pokorně odcházciice. aby ho tedy dal sdě—
lati s šibenice. Soudce slýše tu řeč. dal se do smichu a za
vtipkoval řka'. „Tak ic možno, aby váš syn byl ŽiV"* tc"
čas. co ie tam, iako ie možno, aby to kuře zde přede mnou
bylo vráceno životu a teď zazpívalof“ V tom okamžiku (ne
postihlou moci Boha, jemuž nic není nemožného) kuře o
žilo a zapčvši ulétlo s mísy. Vida to soudce onen. náramně
užaslý takovým znamením, vstal tu chvíli a provázen isa
svými úředníky i lidem, šel sejmout ubohého pautníkasši
benice, a byl veden veškerým lidem do chrámu. kde orle
všech vzdávány Bohu diky za tak skvělý zazrak s velikou
radosti a veselím.“
Starý vypravovatel nedopatřuje se tolikoiedné okolnosti:
kuřata ——
nebot byla dvě, kohoutek a slepička, ]ak iedno
tak druhé běloučkého peří. alespoň po svém vzkříšení —
byla vedena do chrámu a účastnila se Te Deum, jež se tam
pčlo. Pozděii se chovala iieh mláďata od pokolení do pO'
koleni. Poutníci, kteřízavítali do Saint-Dominique- de-Cal'
zada. odnášeli si ]ako drahocennost nčiaké pírko z nich;
když Vilém Manier' navštívil město, ukázali mu toho kO'
hOuta a tu slepici ve veliké posadě modro natřené; také
mu dali spatřili košili a visálku iinocha oběšeného a zach rá
nčného.
Druhý zázrak se nerozvíjí v témž duchu prostosrdcčné
. V. Bonnu“ d' Houet. PčlerinngcJun pagaon picord ou XVIÍÍ'
u'čcle:) Saint ]aequu de Component-.
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lahodnosti a důvčřivé pokory. Dýše naopak postrachem
divokých krajův, kde se udál:
„Léta Našeho Pána _Iežiše Krista 1180 třicet mužů ze
země lotrinské se smluvilo. že vykonají společně cestu
k Svatému Jakubu do Compostelly, a než vyšli. slíbili a
přisáhli, že zachovají věrnost tovaryšstvi druh druhu a že
se neopustí až do smrti: toliko jeden z nich nechtěl učiniti
této přísahy a tohoto slibu. l dospěli všickui v dobrém roz—

maru do města zvaného Porte-Close, když jeden z druhův
onemocněl; pro připověcl',kterOu si dali vespolek, nesli jej
s velkou námahou a obtíží po patnácte dní až do jednoho
přístavu zvaného Tifereos .. . Posléze dozlobeni a omrzelí
tak dlouhým zpožděním, všichni opustili a zůstavili ubo
hého nemocného na úpatí hory Svatého Michaele vyjma
toho. ienž nechtěl učiniti řečeného slibu a přísahy. který
setrval sám s ním a nechtěl ho opustiti, a jemuž ubohý
chorý poutník pravil: „Zanes mě, prosím tě, až na hřeben
a vrch této hory.“
Což druh jeho učinil velmi ochotně a ne bez velké ná
mahy; když tam dospěli, přihodilo se. že asi vhodinu za—

padajícího slunce ubohý nemocný odevzdal duší Bohu;
tím druh jeho nadmíru jsa zkormoucen a poděšen. počal se
velmi báli a lekati, jednak, že se viděl samoten s tím bez
duchy'm tělem. jednak pro tmu blízké noci a surovost oby
vatelův této řečené země, divých a ukrutných; a vida se
bez naděje v lidskou pomoc, utekl sek Bohu prosbami a
modlitbami.

] zjevil se jemu neprodleně slavný Apoštol Svatý Jakub
v podobě jezdce a tázal se ho po příčinězármutku a pláče.
Načež 0" odpověděl: „Pane, není bez příčiny. že jsem
smuíen &skleslý. vida se tu sám oslaven s touto mrtvolou
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. „. „„K „L.,-“„(-prasth'dku. alwch pohřbil toto tělo." Tu
dl lm“ 5m“ jaku!— J).-WL..\n tf'lh přede mne na kong
a vsi-dm za mne."

dež Sc tak stalo. vykonali 7.\““in noci lollkčž cesty.co
bv „. b\ln mnltlů “_knnati \'t' dvanácti dnech. takže před
sluncr \'ýCltOtlťln byli u Nlnntlniv. klvrč itsl na půl míle
od Svatého _lakulm A na tnm místě blažený Apoštol složil
mrtvc tčlo a na'ndil živému poutniku, aby Šel pozvat &za
volat kanovník-uv who chrámu v Compostcllc. aby pohřbili
toho mrtvého poutníka. Bylo tak učiněno s velikou slá
\'Ou."

Když jsem přečetl toto vypravování. představil isem si
Sierru. kterou jsem byl prekh'žil mezi Saragossou a Cala
tayudem. prorvy la šera se nořici mezi kamenité homole
roztřepené, |akob_vblesky lrýtč, pod vlnistými mraky smi—
tanými bouřným vichorcm. a na dně těchto spoust ruče
lalOn. jenž se točí a opět točí. kotáleic písky v svých Že
leznatých vodách. rudých. jako by se prýštily z kádě bar—
vířské. Podél stráni, kde po celé milc se neukázala ni clia—
trče ni člověka. viděl jsem onoho poutníka. drápaiícilio se
u kvačici noci. plece obtižena mrtvým druhem, tak jak
nám treba bude se nosili až.k temeni Očistcc s mrtvolami
našich hřichův.
Toto zieveni Svatého Jakuba událo se. jako většina
ostatních. v Xl|.vl—ku.Byla to pro Compostellu éra v pravdě
zázračná. Cesty křesťanské Evropy a Asie sbihaly se teho
dy všecky k slavnému hrobu. Ludvik VII., král francour
ský, pri na'Vratu 7. Palestiny vmísil svou poutníckou hůl
mezi hole nejnižších chuďasů: taktéž Jan Bricnnský. císař
konstantinopolita'nský. a Svatý Dominik. Svatý František.
pozdčii bolestna' Brigitta. Svatý Vincenc Ferrerský.

\“

Zdi hasiliky dostavěny jetlnomyslnými občtinami náro
(líiv, pažemi všcchnčch křesíanúv; nebo! králové a arci
biskupové právčtak jako tuláci chodili v lomy hledat bal.
vanu. podávali dělníkům kameny. Čtrnáctc bran posvát
".:-ho okrsku hývalo dnem i nocí napčchováno davem;
přiházcln se. "le poutníci protivných národů se utkali na
prahu o vstup. že byli tu i mrtví a že dlužno bylo chrám
znova vysvětiti. Před oltářem Apoštol0vým stával kněz a
dlouhým prutcm v ruce; pozýval lidí každé země rodným
jazykem a v odpuštění lehkých provin, švihal je zlehka po
ramenou. Nic za našich dnů. ani Lurdy v čas nejobrov—

štčjších poutí, nemůže skytnouti podívané jako Compo
stclla na vrcholu tohoto zápalu. jejž Aimcrí Picaud v pře
kypující výmluvnosti s lyrismem byl popsal:
„Nemocní přicházejí a uzdravují se; slepí prohlédaií.
posedlí oproštují se... smutní cítí sňatu nesmírnou tíži
svých hříchů. Přicházejí ze všech končin svéta.Franc0uzi,
Normané. Skotové, lrové. ze země waleské. Teutoni. Ibe
rovc', Gaskoňci. z krajiny bayonské, Navařané, Goti. Pro
vcncalovc', Lotrinčané. Angličané, Bretonci, lid z Cornwa—
lisu, Flámovč, Frizové, z Dellinátu & Savojska.Vlaši, z A—
pulie. Akvitanci, Řekové, Armenci, Dákové, Norvežané.
Rusové. 7.Nubíe, Gruzínci, Parthové, Římané, Calatové,
Efesští, Médové, Toskanci, Kalabrijci, Siciliané, Asiati. ln
(lové. Kréíanč, _Ierusalémští. z Uher. Bulharska. Slavonie,
Afriky. Cilicie. _Iudska. a jiní nesčetní kmenové ze všech
jazyků. pokolení a národů, jižto přicházejí v tlupách a hou
Ícch.

Vukol oltáře Svatého Jakuba se řadí s jedné strany
Němci. s dru/w' Francouzové, o něco dále Vlaši. všickni ::
rozžatými voskovicemi. takže chrám se stkví jako nejjas—
lOl

něj.“ (lvu. vv (hu- \ v unci i.\"um.zih'" lmupnun '" “MHM

í'nnncuií nn n\ndlíllíáťh- JNíHí ""-V““ ," 'INHků kýlill'.
Hm \vr. pm lvuumnn'í.ii||i ŠSxmťt“'ltil'fí'v'i7'\f'\' “H""""i. ““i

hnluiccouím hnrfmuí.Íiui \'iuíímúJi'Ú|"""""*ký'“i “ !“"
skvmí kuhnuni, Íiní lisnhríony' _lNl'ÚPM“ svých I'HChfW.
uh'ím' „\“an
i'm; \“llll'li nlmuinu glupťťpu. Nvuí jazyku ui
nářečí. ici. \\Y iu uvmmívilln. .. .íNhÚ "“?“—řvičzy "“ “"-"“k
„„kám'; im,"přinášejí 7_lnln:\ žvlvm ku pracím línuilikxíluhu.
Nóku-rí mali-lup mrzi chudí" VŠP.V" nmií - - - JW“ '“ lid
Boží. pluhu-..“.swuč. květ národů."

'l'„L_.“q'—lohuulí ucumhlu uslidnmuli Ivč smuhu nadmí
rou své hui.-nudí. Všmlv immkdv kupí sc clnvvÁvusí |mi—
luhuó zárodky. bálu—|zišlnusli. :: munlm jiných. obcházel
;muluíclu-m. Zchráci shnuívui \' lu'nhívč rmy ph-pmlulí
cízuwc už. i v kaplích kah-drály. l'ml plášlíkmn pnutuíkuv
uhilmli níčcmuí padouši. V 1403 mu“ Fcrrí |. 7.Lurmínc
vran—| sc 7. Cmnpnsh-Hy.

když lu (losím-chl. 9.0 KHvrhnu

žuvó v alumni-ni. že iošlč jvsl dala-kn. ';nlisc puslnšílí jeho
země; dní ic vsmlili do žaláře: nuit—,li lři lupiči hyli sa—
mi poutníky na cestě do (inlícic. V p-dumu sálu králov
ského huspicc v Santiagu visel u sluupu síluý h'lč'l.. ';imž
spuuuíva'uí poutním usvčdůcuí ?. nějakých zlnciuu. l'řml
branou kls'nšlcruvlíurgusu tyčila sc šihcuico; :: mniši lulu
zvósílí víc než wdcukríuo puutníky zlmlčiv llt'l) vrahy.
Ninném'- byly to ivu zicvy unhonliló; pokud sv lůvrnpn

drn-lu p-duniy u vířc. pouluiclw uc'nhílu se uhývalí. “
Francia- k lmuu přispímín mému mmm-uilnu. Ale když
propuklavaommcv.katolíci měli v hlavi- iíuč znameninež
pnko'píč putování; huge-nou pnvrlmvnli uctivňním „statků
jako "\OlHOShlŽhnll:nni první mpnchylmvulí u ;lpušlnln
vání Svatého

_lnkulm vc ŠpnuC—Iítih.1 přítomnosti
\0'1

john lčln

\' Cmuptňu'llť' Kosti jeho a učedniků jeho za těchto hid
„ých časů div se neztratily navždy. Anglické loďstvo Dra
Ll—„vov roco l$l-W křižovnlo nepřátelsky

na pohfciích

('.aliťlt'i arcibiskup snntinžský Sc ulekl; v noci vyňal po
mjmuzkryv'y'ři kostry a ukryl je pod dlaždicemi apsidy,
zazdiwllť však tuto narychlo ulčlanon hrobku ,_ nouze
smvivm. n'- starč. Ohec věřících téměř po tři století měla

„věděti o tomto přeneseni.
Válečný st.-w mezi Francií n Španělskem. potom lm'WC'
nistiťký ehlml. povnlečnó choutky. které zdržovaly v XVIL
věku francouzskou hnržoasii. všechny tyto příčiny jen tím
více zdnsily nadšení již velmi potuchlč. jediné prostý lid
„ venkované uchovali si dosti důvěry, ahy go vydávalido
daleké země. :: malem peněz, získat odpustkův.
ji?. tam ty byly dohy.kdy sc včřilo.žc hostí Ježíše Kri
sta. kdokoli přiiimn poutníka. l'l'llii lotrů se takto knklilo,
ahy vniklo do příbytkův n zlým posloužilo svým hostiteo
h'nn.Ctitclč Svatého _lakuha častovóni mizernou stravou;
z nedostatku chlelm a noclehu zhusta lonpeiili; právo se
chovalo vzhledem k nim obzvlášt krntč.l.mlvik XIV.dvč
ma nařllenimi (l67l u l687) zakázal „všem svým podda
ným chodili na pout k Svatému _lnkuhu do Galicie a jiných
míst vně říše he'l. výslovného doVoleni _leho Veličenstva.
pmle|maného spolu jedním :. jeho státních sekretářů. Pod
trestem doživotních galejí proti mužům a pod takovými
tresty tělesnými proti ženám. jež mistni soudcose uznají
vhodny'mi“.llylo-li hy nám soudíti podle iedinehoVilčmn
Maniera () poutnících té dohy, rmhodovala u nich cesto
vatelSkíi všetečnost právě tolik. ano více než polwinost.
Winc—“lisi 7. Connmstelly
stvrzení. že tam byl Vldčm “'
“* Vyltmvidul. vzácnou listinu, nliy ii uložil v dutinách“
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archive; avšak vrátil se lepším křesťanem než Odešel?
Žádná veta jeho deniku tomu nenasveilčuie.

7.a Pyreneiemi liývalý zápal pontivosti se lépe uchránit
V roce lóóh bylo vSantiagn množství tak srazilejc kně
ží rozdileliPříčast podel lodí. pod křížovou Cll0(ll)0\l,ano
i před náměstím dela Quintanaf' Pravda, již by se ncliyln
spatřilo jako v XV. století. aliy královny — tak lsnltella.
žena Filipa Doln'člio
přicházely pěšky na způsob že.
hraček. napřaliiiiÍCe dlaň 7. pokory a nocležiee v liospici
pro nnzáky. Když královna portugalská v roce 1690 po
prve tam vstupovala jako poutnice. lwla nctčna plesy,
liostinalni ; večer Se osvětlily nliee.
7.a sto let ieštč o veliky'eli svátcích sotvadvč třetiny pont
níkíí vešly se do katedrály. Ale okupace tranconmka za
stavila rázem všecko návštěvu v CompostellC. Zednářská
lože —dnes iiž od dávna mrtvá —Vzalmizdila sevmčstč Apo—

štolovn. Ney nakládal se svatostánkem iako žoldnéř bez
svědomí; dal rozkaz. aby naložili na vozikya poslčvali všech
ny st'ríbrne klenoty, jichž se tam bylo lze zmecniti; z jedna
padesáti lamp. ktere líořívaly v Capilla mayor. tolikoiii
byly zachráněny.
Poté Španělsko prošlo změnami bčsny'eli otřesův atrucli
lýclí ltttllOl). Provincie ()(lvykly cestě k Svatému _Iaknlm;
tielio drnlič smrti se rozliostilo viíkol ielio lirolm. Ostatne
na dvou místech Francie mčly se zieviti zázraky, které pra
vem očarovaly duše. Nálcželo. aby syn Zelíedeův zmizel
před Marii. Lurdy dovršily odstavení Compostclly. Kterak
by národové ncspčeliali na místo. kde Ncposkvrnčná s na
léhavosti. možno-li říci, vášnivou odhalila svou Cestu? jiné
' V. Fernandez: Cuin do Santiago.
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pht-inymene ryzí hyly Lurdům na prospech:
na uxdraveni,pohodlný přístup do kraje.

ta'—lesnánaděje

SvatýJakub žádá si poněkud více námahy; pro moderní
poutníky,ruby svého pohodlí. Galicie zd.-ise kr.-ii světu; a
pteclosamělostiApoštolovou dlužno nedlmti nemnty vnej
šit'hjevu. hýti spíše 7. těch. kdož nevideli :\ kdož včí'i.
Zatimjehod otykntelny'ln pozůstut kům určeno nove vzkří
šení.Když dělníci v r. 1879 kopuli pod apsidou. kterou
olmovnvalí. našli v sklípku tři kostry. Po dlouhém u úz
Lostlivěmšetření. na dobré zdání nejen eirkevnikíl. nýbrž
iosviCených:u'cheologův a mmtomů. l\.ev XIII. v lmlle [. |i
stopadu 1881 prohlásil slavnostně. že svatý _lnkuh jestif
tmu.že ieho přimluvy třclm více než kdy jindy „1.1 těžké
pottehy&povýšeni Církve. zn vyplenění kuciřstvv n bez
božnýchsekt". Veleknčžský projev se končil touto výstra
hou: „jestliže kdo se protivi opovužlivou suíčlosti ta'-into
stránkámOpzitřenýlnnaší \'lchvulou. ut propadne rozhořčení
Božímua blohoslavcných Apoštolů Petra a Pavla."
Od té doby ukazovaly se v Santiagu čas po čase karn
vnnypoutníků, jednou studenti katolického Institutu 7.Pn
líic. iindy preláti a šlechtici angličtí. V r. 1909 milostivě
létobylosvčceno velkolepými sluvnnstmi ": Alfons Xltl. jim
předsedal,ohstoupen rytíři Svutčho _lnkuha n nesu hidovy'
plášt; 7.1svou říši obnovil v husilicc včkovitóniu pntrouu
Španělskupřísahu věrnosti.
Sestupovnl jsem z knihovny uučrtnuv si jako v zběžné.
ÍrcsceslávuCompostelly i jeii upndek. Proč by. dunml jscm.
poulniclvíneohživlo ? Co já konání po jiných, kdož by toho
nemohlvykonnti? Neni pochyby, zúpnl Středovčku se tam
' V.AndréRehaolnen: Un pci/winampů Suín t-jnrqm-I' [ln-Componhlle
(Bordeaux, Wl l).

IOS

už nesplní; to byly doby PHliš krásně. llby se znovu po—
čely.Zdá pramen vody živé. jenž se rozléval z tohoto hrObu
po celém křestnnstvu. není hotov opět se otevříti, iakmile

chtivá ústa udychti? A íakč sídlo spnsitclného “sehrání
í napojeno v tí
tento chrim, rovněžtoto město l Nebo! byvš
sicí letech modlitba mi a vůnčmi voskovic, nepřestalo býti
městem svatým; podle výroku icsuíty. iehož ísem potkal
toho dne. „Santiago ostává velikým klúštercm".
lV

Santiago nebylo by ničím. kdyby llŽ nebylo „velikým
klášterem'. Za hluboké noci. před svítáním a ve (lne.každé
chvile. zvonům katedrály odpovídají zv0nky samostanů.
iedny se zbarvením Živým a tvrdým, ]ínč nařikavč. jiné bi
iice v zmateném štčbotu rázy uchvátany'mí, íako zv0nky
v Provenci &v ltalíi. Ony udržují nad dl'imotny'm městem
neviditelný tep zbožny'ch srdci. Vyíma střed, kde krámy

přinášeii s sebou iaky's ruch. poutník může hodiny blOUdíli

ulicemi.
iak kkol
CoKa
dvacet
krokův
se namátne
osterloz'límavčhokláštera.
. kaple : María Salome,
e
' ů.
Svatý Martin. Svatý Roch. Svatá Klára. Karrscil 2331060—
rninik. Kaple Dušičková a kolik menších. kterýhh jsem nc
spatřil! Nemocnice. útulek pro žebráky. kolcie. universita
sama. radnice. —- stavěna původně. aby byla seminářcm'
— vsechno má pečet církevní kázně.
'
\m?v5_<:?lišit.“

ulici. i_ak'!e_dlouhá. mezi dvěma pyšnymí

"y
"m. na nichz inrezky, podobné zeleným klecím
kry“ okna Lizeb.Kličternieký vzhled architektury neměl by
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nikde ve Španělsku nie překvapujlclho; jest to země říd
kýchoken na venek, znvota sestreděněho v svězuduvěrnost
paliů.Avšak v Compostelle phlis objemné rozměry řehol
níchbUdovdávají tušiti slavnostní smutek jich Opuštěnosti:
nejedenženský monastyr, kde šedesát řeholnic kdysi blaze
iijo'chovájich pod střechoujedvažedvanáct. Nejrozsáhlejší
: nich.klášter Benediktinek de San Payo vedle katedrály,
ohrazujcstrohou svou masou náměstí los Literaríos. proti
bráněOdpustkové. Seminář byl v XVlll. stolctirovněžopat
stvim Benediktinů.
Navštívil jsem jej hned po příchodu a v křížové chodbě.
sotvnžejsem tam náhodou vstoupil, střetl jsem se s mladým
knězem, s nímž jsem se vbrzku spřátelil. Abbé da Viíia
Transmonte mluvil obstojně francouzsky, abychom pomá
hajíce si latinou a drobtem mé španělštiny mohli rozprá
včti bez překážek. Získal mě výrazem neličcné živosti a
přimosti. Dlužno, abych pověděl mimochodem: co jsem
seznal o kléru španělském, nijak neospravedlňuje našich
předsudkův o něm; krajní důstojnost v chov.-iní, znalost
theologie, vědy, a ještě více chut prospívati v nich, trvalé
zanícení na místě apoštolského ducha, jehož nezbytnosti
tito kněžl pociťují méně než naši, poněvadž země v celku
lCSl s nimi. U abbé dn Viňa pojila se s kněžskými vlast

nostmi lahoda pravidelně a čisté tváře. Obrážela asketickou
tichost zbystřenou energií. Vidim jej stále v kroužku, jemuž
kdysi právě předsedal, hlavou se opíraje o hnědou usni
křesla, s tlumenou průsvitavost'l čela a hubených skrání,
km“ se hrnula krev při nejmenším vzrušení, s bradou la
tinské mince. 5 nosem drobným, ačzabíhal poněkud dolů,
a zvláště sočimn, dvěma gngntovy'mnzornicema metajícíma
černé plameny panenskčho jusu.
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Nabídl se mi velmi prostincF- že mě prOVcde Co.,.W
stcl|OU. a nazejlří byl zprvu mym hostitelem v setninán:

opuštěném ježto byly prazdniny..
Seminářbyl zbudován lžencdiktmy velkolepě, "cPOChyb
ně ubezpečenýmiv že jej Rád bude mít: ustavičně v dfŽCI'lL

Schody o ma'dlu z prolamovanélio kamene byly by hodny
královského paláce. Podivoval jsem se románské klenbě
refektáře, přísného a feudálního. Prošli jsmc mimo patnáct;
tisíc svazků „. knihovně. Kaple mě více upoutala; ale ne

bylo to projeji krásy. Nemohl jsem se spřátelili stímloba.
rokním stylem, s marnotratnosli pilířů. závitín. s oltářními
dedicamipřeplněnými pozlátkovými andílky.
Kostel Svatého Martina Pinario. příslušející k semináři.
„pj týmž namnčlým přepychem. jeho veliká kupole rozlévá
svčtáck0u zář. Shledal jsem tam. jako v Capilla mayor ba
siliky. chvastounskou emlasi a žádnou zbožnou pokoru,
Dvojízlacená nebesa, z nichžjedna ncrůdna. přečnívajímd

kaplemi; sedadla kůrova' spoléhají o nádherné paženi;ho
nosí se řezanými výjevy evangelními. postavami svatýcho—
sob; ale sloupečky pohanského vkusu dělí jich medailony.
Sakristie se mi více zalíbila; skoupč jsouc zdobena, má ony
dlouhé a ušlechtilé krcdence s měděnými jilci. na kterých by
se mohly schystati ka'zule ke mšim celého konklave.

V SvatěmMartinu tak jako jinde staletí revolucionářskč
nevědomosti, KVM.a XVlll.,přejcla svým pluhem-. z prvol

niho opatství,zasvčcenélio biskupem Gclmirezem. ncostalo
ni sledu. Povčdčl jsem abbému da Viňa, jak mně to rmoutí.
Ale Středověk jej tuze nedojímal ; spokojoval se těmito ná
ramnými Oltářnimideskami, jež vyhovovaly jeho španělů—č
. V' SPGHČMW'tlký : malý ltmina'ř nejlou odděleny:
v prvém. druhý v druhém poschodí téže budovy.
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iedcnlt

příchylnosti k herojským a bohatým dekoracím. Co milo
val kromě bohoslužeb, byla poesie, krasořečnictví; když
jsem lťl zašel později navštívit, předčítal mi ochotně 2 ha
stilských básníkův a jistil mně. že žádný francouzský spi
sovatcl by nemohl dostihnouti zvučné sily jejich rhytmů_
V neděli ráno jsme se společně odebrali do nemocnice
los Reyes catholícos. Portál jeji jest rozkošný : ačkolivjeho
Hmsovía Výklenky vypracované jak krajkový vzorek pro
zrazují Írivolnou duši renaissance. sochy svatých, králův a
královen zůstávají naivní a zbožné: dvě nejspodnější před
stavuji, jedna v pravo Adama; druhá, tváři proti němu, Evu,
oba dva hanbící se za svou nahotu po Pádu; jsou zde, a
bychom si připOmenuli, jestliže jsme toho zapomněli, od
kud pocházejí tělesné bědy, a proč dlužno je pokorně sná
šeti.
Oltář s Kristem nahoře, dodává šeré předsíni vážnosti

kaple. Vstoupili jsme do patia, jehož pokojné oblouky spo
čivají na vysokých a štíhlých čtyřhranných sloupech laš
kovněho půvabu. Uprostřed šuměl vodomet; rekonvales
centi seděli u osluněné nádrže. Zpozoroval jsem řeholnice
obíhající hbitou chůzí, obvyklou u Sester Svatého Vincence
z Pauly; leč jich čepec pohřešoval vlnivě šíře a jejich šat
žhavé modri nevyrovnal se šatu našich Sester, oně šedě
modří, tak zhrdající marnostmi.
Vstoupili jsme do nemocenských sálů. V prvním nalézali
se horečkou stižení; tupou tváří zírali, jak míjíme; byl bych
le Chtělpoutěšiti každého několika slovy, ale mělijsme toho
tolikshlédnouti, nebot nemocnice jest nesmírná. rozčleně
ná pořademdvorův a křížovýchchodeb. Nicméně.abychom
se ti podívovali. bylo by třeba neznati ani chorobince Sva
tého Jana v Brugách a ještě více v Beaune, kde myšlenka,
|09

poctíti královsky nemocné a chudé. stvořila ledlllCČný za—
zrak.

Odcházcl jsem poněkud zklamán : nedaleko (“!th v "_
licí poblíž katedrály, isme se zastavili před svatyňkou' u
zavřenouicdnoduchou mříží;spatřuje se tam v pozadí Svatý
jakub. tmavě umístěn mezi svícemi: jest to Kaple ApOŠto—
lova na místě. kde býci táhnoucí la Santa Cueva se zara.
zilí, vzpččujíce se jíti dale. Poblíže vyvěrá zřídlo; mčlo prý
po dlouhé věky zázračné účinky '. ktlYŽ \'Šůl'švíra upadál zá
zraky mizeii.
jsou i iiná zákoutí v Santiagu a okolí. odkudž se mi do
stalo mocných doimu křesťanských. Alíbé da Vina mě za
vedl iednoho odpííldne Za město do Santa Maria la Real
de Sar, kOstela porouchančho a strmíciho ve výši. zbytku
převůry augustinských mnichu. kterou založil v r. 1174 ve
liký Gelmirez. Lctití kanovníci a vysloužili preláti se tam
uchylovali; chodili toliko o nedělích a slavnostních dnech
poobědvat k arcibiskupovi, poté opět sestupovali k svému
kolegiátnímu chrámu v hodinu požehnání.
Byla to slast pro mne oddýchati mczi poli. Obloha byla
něžná a lehká. Se zalíbeniín isem patřil na vesničany, ani
sekou otavu', ženy sedíce v trávě plctly; kozy oškubávaly
k'roví; na čecherci chlumu tenOunkč sosny v řadě se na
kláněly s půvabem dětí, které si hrali.
Převůra dlí o samotě prostřed luhů, sousedíc s potokem
Sarem. v němž se poutníci. než vstoupili do Compostelly.
koupávali na znamení očisty. Dnes už není leč předměstskou
larou. vzezření poskrovnčlélío a schoulenčho, jako naše
někdeiší venkovské kOstcly.
Kráčíme přes hřbitov. který lest ostifíovan zdmi, troii
tou apsidoua masivnímpředbraním. Opěrné oblouky.zohy—
HO

banč“ drsné, podpírají zevní" prazvláštní sklon lodi uvnitř;
nehosloupy."tíSlO aby se pluly přímo vzhůru, stoupají v šik
mémpaprsku jako stromy boru vuchrem do zadu nachý
lené; tcnto sklon se přenáší na obloučky; takovým Způso
bcmbudovavyhlíží, jako by se chtěla sesouti. Odtud Vlniká
nevolnostočím a ruší pokojné rozjímání v této svatyni nic
ménětak vážné. Nedávno ji zaplavil Sar; kostelník, starý
chrapoun oholených líci, zakřiveného nosu. hrubých úst,
nám ukázal ve škviře podlahy. která nadzdvihá půdu, vo
du bahnčjící kolem pilíře.
Dvě sochy na hrobkách dlouži se u stěn. Na boku jedné

lzeještě přečísti: „Hic jacel Bernardus...

quondam ar

chic-píscopus.kdysi arcibiskup." Don Bernardo opomen'ul
připojitislova, která kardinál Lavigerie. milovník antithe
si. si přáldáti v čelo svého pompésního náhrobku: ..Nunc
cínis,ted popel.“
Z kláštera ostává jediná troska. devět úzkých oblouků,
jichžhlavice přiozdobené listovím spočívají na sloupečcích
prostěpo dvou sdružených. Pokračuje dále šerednými ar
kádamiomitnutými vápnem. Hrábě a lopaty byly pohoze
ny na hrobě jakéhos abbé; jeho socha měla nos uražený.
Uprostřed dvoru slepice kutaly v bujném trávníku, jaký
vyráží na mrtvých.

.

V tomto chrámě Svaté Marie Královny abbé da Viňa mi
vyprávělpodrobnost, vniž dobře se jeví úcta Španělů k Ne
poskvrněné: když sereno — jehož užívání jest nyní odstra—
nčno — chodil ulicemi, počínal svou obchůzku městem
zpívaje: Ave Maria puríssíma, a na nebi se rozvíjel, od
PC“/idejejeho prozpěvování. růženec hvězd.
V Santa Maria la Real' jsem našel jen kostrouna zanik
"l'olikčžv Santo Domingo, které se stalo útulnou pro iehráky.
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lého opatství. avšak mohl ísem navštívítí dva samost.-my
posud obydlené: konvent de Belvís a dům Frantíškánů.
Belvis iest dominikánský klášter pocházeiíci z XIV.\'čku;
chtěl 'pern se tam poptati po almužniku. Otci Capillanovi;
měl jsem proíí dopís jednoho francouzského Bratra kaza
tele. Sešel isem na východní straně Santiaga pěšinkou
mezi zdmi. více podobnou dávnému žlebu bystřiny než uži
vanč ceste. Zápach nečistot tam houstl pod poledním slun
cem v olovčnčm vzduchu. Dal isem se přímo návrším až
\: ulici sesta'vaiící z bídných chýžíc; prasata vcházela do
iizeb. vybíhala; maietníci se s nimi dělili o totéž byvání
podle staletčho zvyku venkovanů ve Španělích.
Belvis na pravo tarasil obzor; klášter se podobá veliké
mu a starému dvorci s lasa'dou zpeřestčnou žlutými :: čer
navými mechy. Žebračka dřepíci pod obloukem předsíně
se nprímila. vystoupila po schodech přede mnou. zazvo—
nila. Byl isem uveden vytáhlým abledým mladíkem. Padre
Caplllan pl—išelve chvilce. Při pohledu naň isem Se podi
vil, kterak může mnišský Výslroi ziemníti nejtríviálnčiší ška

redost: leb holá. čelist. zuby í skráně ohromné &na této
“ml“ sveřepěŽiv0čišnostízlatéokuláry, takovým se před
“Wil kaplan Domíníkinův. Avšak prostá a bodra' duš': li
nula se z oči. 1 pohybů—.ptiial mě. ]ako by mě byl od let

mal“ ZPOVÍdallsc'“ se '““ hlíně prošpikované španělští
nguziíž poněkud těžko rozuměl. Potom mě zavedl na ma.
lucky balkon.
odkud
.
. rozhled obstihá všecek jeden svah
města. pysné zvonice basíliky. kupole Četných kostelt'N,
velebná to nepřetržitou, ale šedá. tížící budovy zmírnění
zde onde tmavými pažíty.
'

Ta'ul isem se ho. býva-li klihu "Vale osídlen _ Ni
koliv. odvětil. pohrávaie růženeen zavěšeným u pasu jes!
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jich až „;;/,'; muchos. muchos. A prstem mi ukazoval na
severu Carmel. Santa Clara, hned vedle Benediktiny, Mer
cenaric & líné

Bclvisažclo 1836 měl pozemky; tenkráte jeptišky o všec'
ko obrány. vyhnány; & v příťomné době nemají zabezpe
čen ani zítřek.

.Zpivaií. děl jsem. jako ve Francii hodinky 0 půlnocí?
— Achl nikoli. dí, jsou křehotinky; _leho Emínencejim to
zakázala.“
Byl jsem na tom, abych se poroučcl; Padre Capillan
chtěl mi ukázati kaplí. Zavolal na svého služebníka, žáda
ie cerillas. zápalek. Nevěděl jsem nač; sluha se neozýval.
Tu mnich přirazil dveře. chopil mne za ruku a vtáhl bez
světla do chodbičkv, kde byla tmoucí tma. Kráčel ve svých
neslyšných trepkách mlčky :: tiše; cítil jsem. že sestupuje
me. potom, že jdeme nahoru. Zakoušel jsem zvláštního na
pětí. suna se takto v černu, veden rukou, které isem neví
děl. Pojednou mi pravil: „Escala"; nekolik stupňů nás vzne
slo k iiným dveřím. Mžikem se ostře rouvčtlilo; vstoupili
jsme do osamělé kaple. Řeholnice na kůru nevidčny z'al'
movaly; harmonium udržovalo tón. Padre mé zavedl k hlav
nímu oltáři. abych si zblízka prohlédl Nanebevzetí malo
vané relielné. Marie vznášející se na štukovy'ch oblacích
mezi anděly karmínových tváří v dešti zlatých paprsků,
které Otec pouští ze svých rozpiatých dlaní. Avšak ia' byl
více pozorlív na hlasy mnišek. střídavě mdlé neb oživené
horoucnčiším unisoncm. Zd.-ilo Se mi, že verše ulétající tě—

milOpanensky'mírty padaií s místa pokoje a odpykání.Takto
asi znějí Žalmy v údolích Očistcových.
Když jsem se loučil : Pedrem Capillanem, tiskl mí obě
ruce s vřelostí jako příteli. kterého iSme leuho čekali .
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; nimž se snad na tomto wi—ti'už neshledaimc.Chemikm
hrlviský sad od roviny a šel i\cm si sednout na Zidku“_
stavi-nou 7 kami-nu na wcho. Venkovanka POlPČVuiicli,
rnzvčšovala p'rcd hilym domkem prádlo; vzdálený koho“
prntahoval svin; křik. Na iihu spatřil isem Pico sacro. Vrch,
kam učcdnici Svatého Jakuba Sli hledat divokých býka
Druidové tam dříve byl: nastaví-li dolmenů. které (lOlud
viděti. Nebe \ako zlatistá vorla stékalo poieho nahýchbo

čich ;kol vulálenčišich vrcholků tctclily se průzračnéaku.
mitově stíny. Nicméně kral ostával přísný; Pico saeroim
slunci podržuic liarvu tabákové hnědou. v jakou Galičanč
rádi se šati a která iim dodává mnišského vzhledu. Kruh
horstev nlnnvká COmPOSll'llU,tento ohrovský monastýr.
jako něiakou icštč olirovštčjší klausmou.
Myslil iscm odchazi-ie na iitlé a libezné Dominikánky,
jichž hodinky právě v tu chvíli jsem slyšel. Pro mne. pout
nika. vydaného roztrlitostcm měnivých divadel. jich život
uzavřený za těmito zdmi, tolik již ztopený ve vččnu,že bu
de iim učiniti toliko krůček z cely do Ráje, představoval
neikýženčiši : odpočinku. Kdy as dostihnu neminouciho
sídla. svatého pohoří, odkud již nemožno zpět sestoupiti?
Bclvis nicmc'nč. ačkoliv zahlcdnulý s prahu. zatižil mé
smutkem svého úpadku. U Františkánu nacpak setkal jsem
se s klášterem v plné síle a plném zdaru. 'Nevčda oněm.
míjel isem iej vraccie sc kteréhos deštivého večera 2 před.
městi na západě Santiaga; stOupal jsem uličkou. iii obhi'
ní Vpravo mohutná zeď vzdutá iako val; zelené mřížky
čnčiící před malými okýnky prozrazovaly klášter. Kaple
byla asi v sousedství. nebol dolétal ke mně mužský zpěv.
ieiž varhany protkávaly vzdušnými harmoniemi. A tato hud'
ba mi připomněla iiný večer v Granville. kde s bašt Ska
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líska jsem viděl moře vzdouvati se v mlhách. zatím co
! blízkémchrámě burácely hluboké záchvěje varhan.
Octnuv se na náměstí, objevil jsem vstup do kaple a

vdutině výklenku poznal jscm obraz Svatého Františka,
ač hodně šcredný. Uvnitř v jediné lodi, samotinká stará
ženaspala, scdic na kraji dlouhé lavice; řeholníci nahoře
v poudi kůru pěli nešpory.
Prodleljsem až do setmivky naslouchaje jim; kostel je
jich,přesšpatný svůj vkus, mě urážel méně. než bych se
lde byl nadál; přivykl jsem nabubřelým pozlátkovým ce
ta'm.trojí řadě soch nad sebou na oltářích a snažil jsem
se Vltahovatik sobě moudrý pokyn Svatého jana z Kříže:
„Duši,která není ochotna modliti se na každém místě, ný
bržjediné na onom. které ji jest po chuti, velmi často po»
chybimilost modlitby; nebot neumi čísti, praví přísloví,
nežv knize svoji vesničky.“

Nalejtřívrátil jsem se do kláštera v průvodu abbé da
Viřia.Pod vchodem jest postaven kamenný stůl; tam se
dávájisti žebrákům. S klenby visel provaz; zvonec, jímž
jsem zacinkal, měl sladkost zvuku v pravdě andělského.
Bratr,jehožšpatně holená líce a rozjásaná tvář hlásaly sje
hosvatýmPatronem rodinnou podobnost, nám otevřel za
sklenědveře hovorny. Mnich tam měl návštěvu dělníka a
jehoženy.Zde jako jinde Františkáni se přáteli s poníže
ny'mi,neboť jsou sami z nich avice nežjiní se přidrželi slov :
Vždyckybudete miti chudé s sebou.
Vklášteřebyli jsme přijati mladým otcem, Padrem Atha—
nasiem,který přicházel z Assisi a do úmoru badal o ději
náchsvého Řádu. Práce a posty zvalcovaly jeho tvář při—
bledloua zkrabatělou kolem rtů předčasnými vráskami;
avšakstudentská veselost trochu potouchla', jiskHIa jeho
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nodakh'mč oko . překotnou mluvu. Ukázal nám zprVu

“_

kde mnišiuh'dili rudimentirní sbírku rostlin, Nilu!

a With

přístroiů
“

__ jest to pm vyučování. vece mi. Bratří a neviců.
Ti tehdy užívali svého volného času & zdáli se ohnivě
nuiati hrom-kuželky ; někteří pokoiné rozprávéli v hlouč
ku na stupních fontány.

Kláštef přes prostý Svůjvzhled iest tosnován podle roz
mérnosti Společné všem řeholním budovám v Španělsku,
kte-mu iesuité přenesli k nám svymi koleiemi. Padre Atha
nasio neutaiil své pýchy nad knihovnou ; chtél mně půi
čiti knih. Cestou mi vykládal \'eleslavné počátky domu.
Svatý František sám ici uložil. když v roce 121-1konal
svou pout. Našel si nocleeh u uhliře. jménem Cotolay; když
se iednou v noci modlil venku na úpatí Monte Pedroso.
pomal zievenim. že se má na tomto místě zroditi samostan
Šebo synů. Vyžidal si u Opata benediktinského nékolik ii
tcr půdy a slíbil. že ie bude spláceti odvádéic mu každo
r0čoé ..un cestillo de peces". košík ryb. Potom pravil Co
tohymi: .Bůh chce. abys mi zde vystavěl klášter. — Kte
nk vás může poslechnouti chudý uhliř?“ namital Cotolay.
Stol se však div a způsobem iednoduchým: Svatý Franti
Šek uvedl Cotolaye na roli. kde mu poručil skopati prsf.
&tu se nakytl poklad.
Dnes Františkini v Santiagu nespoléhaií na zánačné po
klady, lby se uživili. Maii své ovocné sady. mešní almužny
: co Stát jim uděluie jakožto strážcům Svaté Země. Zvláště
“* OdCl'tOViviieiieh dům misionáře pro Maroko. Užasl
item dovídaie se, že do této Afriky, kde Španělsko usiluie
opět užíti kus svého císařského plášté. mnichové, kteri ná
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sleduji výbojné armády. roji se z lůna Svatého Jakuba,
Matamora.

Navštívil jsem ještě několikrát veselé Františkány; ale
nebylo to u nich. kde jsem se nejvroumčii přivinul k my
stickému srdci Compostelly; třeba se tu vrátiti k dvěma
věcem.k nimž kromě katedrální krypty se upinajincjryzejši
okamžikymé pouti: la Capilla de las Animas a la Puerta
de la Gloria.
Měl jsem příležitost docllázcti k muži řídké přivčtivosti.
seitoru GilfClOVlQueipo. Byl nadán veškerou lnybkostidu
cha Caličanů. nám mnohem bližších než nemotorni Kasti
lané; neliledíc k přizvuku mírně ostrému, bylo mně. jako
bych hovořil s krajanem. Malý, prošedivělý, slirbcný. mo
drých očí, úsměvu dvornélio. mluvy skromné, představoval
ve své osobě zjemnčlost kontur spíše francouzskou než špa
nělskou. Hovor s nim otvíral mi ancŘdOÍleč výhledy na
přítomnýstav Španělska. jež by tu byly zbytcčny'. Prochá
zcli isme se spolu podél l'Alameda a starými ulicemi:
..Znáte. tázal se mne kteréhos dne. Kapli Dušičkovou ?
Pojďme tam. spatříte podivuhodnou Křižovou Cestu.“
Byli isme tam v předvečer mého odjezdu;tento kostel.
i kdyby nic jiného jej nebylo vyznačovalo, by'val by mne
uchvátil prostě kultem. jemuž byl zasvěcen : od pěti hodin
do poledne slouží se tam mše za zemřelé—:siehooltářů padá
na svět trpících duši ustavičná rosa Krve. která chladi.
' Budiž však přece uveden článeček de'iin. ieii by nebylo dobře po
minouti: mnoho le nntlnelmlo, že královna Viktorie konvertovala : nut
nouti, ale lůltnvň potnli nngliknnkou. Nuže, Zneuclmristického kongresu
V Madridě. M. Queipo účastnil se. v kg;“ Eseoríilu. noční ndornee před
Neilvčtčiši Sváto-ti. K třetí hodině rnnm' spatřil vstupovali dámu le
akrovnOu družinou: bylo to královna. Volala před rozednčnim. aby Při'
iimalo při první mii.

ll7

Ubožačky a žebráci ici plnili, jako by jim byla bývala
svěřena péče přisluh0vati kněžím při Mementu za mrtvá
Kolkolem v kaplích italský umělec XVll. věku vydlabal a
namaloval Umučení s realiSmem sic bez hloubky, avšak ne
všedním yášnivostí postav a postojů. Žoldnéři a holomci
mají měďnaté tváře vřeštících hovad, jak bychom je mohli
viděti \; těchto dnech za stávkových bouří v Culloa. Kla
dení do hrobu seskupeno jako krásná truchloherní tryzna
kol mrtvoly, jejíž zsinala' hlava se kací.
Dílo dotklo se mne méně než doufal M. Queípo. Ale vy
cházeje z kostela, pozdvihl jsem zraků k portálu, který se
mi byl zprvu jevil nevkusným: mezi čtyřmi objemnými dor
skými sloupy, pod trojúhelníkem kabřínce, slunce plně o
zařovalo mramorový vlys. zobrazující muže i ženy vnořené
až po prsa do výhně Očistcové, očí upřeny k nebesům a
ruce sepiaty s výrazem nevýslovné toužebnosti.
Toto prostinke' zpodobení rozryvného tajemství odvedlo
mé myšlenky k p'ríbytku bolesti a vytržení, kde tuším žijí
moji nejdražší. a zdálo se mi, že jako pozeyžalobnčho zvonu,
slyším v peci jich chvalozpčv:
O plameny, jež umíte zžírati, zžírejte nás mocnčjí. Che—

rubínové, dmychejte v ně. A! proklá nás žhavé ostřívaších
mečů. Pospěšte si, milosrdné plameny; stravte v naší by
tosti vše, co nejste vy; učiňte nás mrštny a svobodny, jako
jste vy. čistí jazykové Ducha Svatého.
Jsme s tebou, Pane, a už nic nemůže způsobiti, abys Ty
nebyl s námi. Pro nás zuby Saně jsou vylámány, zlo pře
stalo; isi tu jediné Ty a rozkoše Tvé Slávy. jež se neskončí
nikdy. Jako kojeňátka po prsu. když žízní, pláčeme o Ráj.
Přiostřinaše trýzně. aa! tam vejdeme hbitěji. Olidštíbratři,
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kteříicštěmůžete získati zásluhy. trpte. modlete se. osvo
boďte nás!

_

ZkapleDušičkovék basilice ie vzdálenost kratičká. Obrá
nj iscmse tam. abych se poroučel Apoštolu a pozdravil
[cstéla Puerta de la Gloria. Naposledy pocítil isem naději
plnouslastí, jimiž jsem se ochvival pokaždé, přicházeie za
lgktoricmdo zadní části hlavní lodi v hodinu, kdy zapadá
slunca.Pokročil isem až do hloubi p'redsínč a snažil se vští
pitipro všecek život do paměti tyto radostné obrazy tak
dokonalenaivní, že žádný umělec křesťanský, myslim, nevlil
do presněišich a pokoiněiších tvarů náboženské pravdy
neisvrchovaněišiho vidění.

Dílo připomíná svou osnovou Soudy našich katedrál.
Poněvadžvšak triumf Svatých a Apoštola Jakuba určoval
myšlenkuvýtvarnikow. náleželo, aby se Peklo omezilo na
stručnézpodobnění: : podezdívky pilířů vyprošťuii se se
ndorou hlavy ďáblů neb potvor zobrazuiícich kacířstva a
nepravasti'. všecky kameny sloupů. chrámová klenba spo
čivaiina nich, a ieiich rozievené tlamy pokoušejí se řičeti
pod hrůzou této těrchy ; iest to sláva Spravedlivých, která
je drtí; eihle. idea Pekla, iake' pro rOVnováhu žádá ne
konečnost.Ráie. Spatřeny o sobě, tyto obludy isou podBne':
prasečí uši,supí zobany, ropuši čumáky. boul0vaté a zpuchlč,
zmitaiise s výrazem zviřecke'ho zoufalství; iedna : nich vzte
kem hryze se do pracky. Kromě toho odsouzenci zjevujíse
pod bočním obloukem po levici Soudcovč. Ale na ně se
ani tuze nemysli: škleb Zatracenců ztráci se v iásotu Bla
hoslavených.
Sledowal isem zvolna. od iihu k severu. řad proroků roz
vržených kol pilířůpod třemioblouky; dva nejknjnčjšivedle
Anděla. ienž fouká \!troubu, tváři se. jako by svěřovalidruh
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druhu :nslilwní Spásyšpičky. nh sv. „ prnw
(||—[\'člllll-.lriíťílnll na
'\qulv. S th'llllt" struny
buku „unit—lv.kh'fý “'

.lil\_\"“I'mIM'ls d:“Í'I'Ý'“ \:mlacmdo
svému snusvt u, )( tzv-museum“ “\ln
prsjm l'nlt'vl'oPml knihu: Alm, ON
Isalúř'. Čt'ln “VH-HII““""““"m—ivm
“"“““ “ _lvr'vmu' smuhiólm “* Sklo.

pvnýmn očím.-\. Vv siř<'<'|l.-'\"|'-1.'"VY N!“Ql' “N'—" lN'sclym.

Pullm'š ivninř rolivÍy ali“ ali vymknuuh vmuló misni „"Na
mwč. lnmucí sv 7.hrmli slnrčlm krúlv už.k nnlu'uu Mnl'iinýln

“.),OM ch,-mu Sc dnlknmlli. nuznučuiív lukln své počmbu;

pmkvruy.
l'm'ýšť slnu'n. Svnlý jakub sa.-(IČ*
zpnlůlui hlavou “sim
kou sv.-\tnzxiř; v prsu—ch svírá pagauncn rozvinuiý na kole—
mm. k.h- sc člun lulu slnvn: Míst? nu—Uumiuus. _lclmlvů
pmluhá se tváří _Ivžíšnvč. Inuf aby sv pl'ipmnnčlo, že :po
letu.-i krov jv pl-ízniln. lmcl' 91- učedník
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mihujv &Mistrem. Rysy Apnšiulnvy. vážně :| mírně. prn
vida-Iné.vmnsit'hn clulrnjn'tlnclníku souhlasí stypcm posvňlnč
h'mlicionclni krásy. _Ivlm víčku jsu" zavře-lm. rovněž rly;
v liclm Itanium—háuilrnóum Slnvu u hun sw usclnírá.inko
Rui—7.
vv chvíli. kdy píiiimnl.

le Svulým _Iukuhu-m_lvžiš. včlší " \'clchnčiší nožicho
Apušlnl. poulvilmiv ruzkl'icllonč ruce :| ukn'mjc své zářící
rány. zatim vn nn pr.-wu Arclmlulůlnvó lwsml lmfcic Ulr—
pvní. lívnngclisló píší vmlhn inka lvy jim aliklnvnl. _lcšlčvýše
tísni sv nesčetně poslnvy Svrafínův ;\ Vyvolcnců. hnuhvln
lých u lulmlislvy'cln.s vka-tulickým kliclvm; Lnncčnčmmhhu
nrchivolly uplvlom'- huslým Ii.—alnvím.člyřindvncm slnrců.
luklčž mlmlich'ďm vzetí-vní. unu—alána způsob ltčinkčlm
sní-um '. někteří sv přcvrncoii uhnul. zpiii lnlstžonoslí. Hed
.w počinů bez knm'v. Většina nn.-i('vln vůni—cm)Vínkcm; ÍillÍ

drží čiic lilných vúm'. iim' violy. hnríy, psulh'inny.
V)"

Všovvk lil-'"" RIll" Vid“ ale vnich I'TCkyl'nvmi, Nikoliv.
“,' pl'llišl zdl'dn sv.. 9.0-WÍWL

.

"yl“ "'(—lm[N'nslmkš “ry “lm'yoh smzlmlův. nlny Hc lou
mčrm'VYlMP"“"h“-“W.lt'l'usulvuj: lid" sidll duvččmw l):mlc

li“ lil-olmicvn l“ “Hm" "" |'"'"lli.

v'dčl mu duiv nnášcnč

vrt'il svčll“ " lmdlny de.) “Vl—"\lu-čnn l'llll)ňí|m_ mmm-NWN.

Šllw-TM" "'Yšl"".k"' "" ""I'l'llmdln lvulcrňlv; "|“ anim m)
igcmzlrnl nn nnlmlnóshrmnnřdční Vyv“lvnýcl|,r„c„ Ježíš“
Krisln.Will.. i\t'vlmmlčlfw “ IÍ'V'l'Wclislů užívaly v mpnrln.
llfl'““'""Ci' ()nn "nn" ““““—“l iit'll licí " uzuriich plášťů.
.lťllCl'“"-"""“ "či “Wy Sv lmlovy prncilnouli k vzkříšení.
mel “di"
pulll

“WM" 5" "" "*"mývln lmrÍa'u'lt. _lů sám Ísc'm se za.

in.-duvččuu ilCll Illnžcnslví.
Nedaleko nnwclmdúžcnn
.

“"llc mzjínmln “ modlila sc . ..
() Sv.-dý_Iuludm, švpulul isvm uchmv sc opřl v Capilla
Mayor. uluycll hun pnklvkl

naposledy.

nej.—tmum-i. atom.-ulí

nuv llnžím slunci. Sžvlmi mů. nčisf mě.; nf upuslím lvon
svatyni.žádoslivčiší It'—slávy, v níž lč spnlříml

Vzdnlowdisvm sv “J.Cmnpnslcllyzn iilrn. kdy pršelo. avšak
srdce mnie plum svčlvlnč |mlmdy. Mailmnčsl zmwclmln mi
knulln luk čisló vid lml'lcosli. Kdybych Inyl někdy vypově
zvu7.Franciv. rád hycln sv sem uh—kl. Miluji ji límvíce, že
ivs! nynl opuštěna; 11 není si žvluli v ivjím uljmu. alvy

se opět sladu knrnvnnscrnicm velikých puulí: přiliš kru
mňhlviby se vrhlo na její nízké lmudy. hnusné činžákyhy
aculvilnly Imu, kde zpívnií mmumlyry. Avšnk chlčl bych.
nlnypoulníci měně zřídka [dluhům-li Imn lll('(llll. juknjncm
la'učinil. misiu lv;l'nziimúní n křesťanské obnově. Jeiiiivot
minulýi přílumný cl.-dlvy so doslivlmdnč v.názornilikymi
(ením lmlnÍulm—irn.kndilvlny nlnvunslnicll dnů: ltuupc.

I'll

houpá se v obrovských kyvcch; uhlc řehvčiívlápaldými
potom sestoupí a spočine lišc na zemi: avšak "Chuane_jd.
mimo. dmýchl iscm na [“““—'““Ý[mW—"iPo "\“čiinírozpl..

mení červené uhlc mocnčii a výše.

HORA SVATÉHO

MICHAELE

Před chvíli jsem ji zočil : veřejného sadu v Avranches.
Uprostřed zahnutých linií vod a třaslavých písčin bo
moleostrů'. ku protrha' vala mlhu hebounké běli, kterou dub.
novéslunce lhostejné rozpouštčlo. Řekla by se. malá vy
haslá sopka opatřená hrotitou zvonící : na špičce vížky tře—
pdalo se cos neurčitého jak rozpiatá křídla ptáka, jenž se
Whá dolů.

Přes to. že jsem ji znal od prvního dětství z obrazu. ne
nebažiljsem se vštčpování její silhuety: tuto skálu zde vyvře
lo“ ! ?H'Otnýcb tavnic. než ještě bylo moře, kterouž vlno
bití poté tis.'ce a tisíce věků tvárnila, neviditelná Mocnost
Omačilaznamením; vodaromý obrys břehů prostírá se. jen
“by leštč nesmírnějším valem obepíal svatyni vyvolenou

Archandčlem,pevnost neporušiteanu.
_Nin" SCií blížím. Necháváme za sebou holé pláně. past—

vmyi kde šinou se vlnivé hřbety ovec pOpásajících seba
"“>-H" SOlný vítr. studený a svištící. meta' šedivou střii
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pršek. A iiž se hýbáme po hrázi. ošklivé hrázi: Středověk
by ji byl odsoudil iako pohoršlivou. ale z jiného důvodu
než naši estéti. prostě poněvadž iest pohodlím a že “patří,
aby poutní místo mělo dostup příliš málo záslužný.Ostat.
nč, — jesti! to víc než patrno, — ruší, nehodíc se do kra.
li“Yvkomíhání příboiů. strohou samotu hory, proti vůlisle—
tovaně s pevninou. Dlužno se podvolíti podél této silnice
prdění automobilů. pískotu lokomotiv. Akterak šeredny'm
způsobem spěchá opřít svůi násep o půlměsíc valů!
To!. co se mi z Hory samé zdálo neinechutnčiším. Nyní
však blíže se, nevidím ii v celku; zraky mé bloudí po ne
nesmirnosti písčin, plavy'ch pod ohni Poledne, ale smut
ných v tento čas slabého přílivu; sítkoviny potůčků se bly
skota'gi;v levo řeka Couesnon kypí. zpět hnána vichry.
Na iížnim svahu. ieíž tvoří Hora, květné hlavice opěr
apsidy a závratná Vížka ieví rozlet modlitby, naděii nad
smyslnou; ale gigantická zed' opatských budov VrŠíse str
mě na skalních tesech a masivní tělísko zvonice vyiadřuie
toliko drsnou a feudální vůlí obrany. nedbajíc, aby vítala
poutníka. S této stráně se opatství zračí skupeno, pozba
veno šíře; z dálky cítíme. že naho're všecko, iak potřeba
kázala, zosnováno bylo pro zápas.
]eii děiiny opravdu nebyly než boiem bez úlevy: boíem
proti uraganům, proti příboíům. proti dešti. proti zápalné“
m“ blesku; odpor proti lombardám Angličanů. protí ztě
kání hradeb a přepadům hugenotů; boí podnes proti ssu
\ínám, iež bouratelě a okrašlovatelé množí vnitř opatství:
boi konečně v nebi mezi Archandělem a Saní, kterou drží
POd ostřím svého meče, povalenou, ale zivOucí.
Zdola ieho socha iest tak vzdálena, že lze toliko fOZC'
znatí na slunci odraz paprsků od ieho přílbice. ieho pyšná
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křídla.kosovitě skroiena', a kord teninký jak nitka. Nic
méně,ač sotva viditelný, naplňuje prostor; kdybychom jej
useklis makovíce, srubli bychom Hoře hlavu. Svatý Mí
chaeltam vévodí právem věčného údělu; taktéž zátočina
předhoří, ostrovy patří Jemu; moře třese se před svým
pánem: Ímmensí tremor Oceani, znělo heslo rytířů jeho
Řádu; zároveň však, jako jest archandělem Spravedlnosti,
on jest to, kterého vzývá třesk mohutných příbojů za ve
čerů rovnodenní, úpěje se všemi tvoryvočekávání přícho
du Soudcova a konečného vysvobození . ..
Unavený můj zrak opouští sochu a níže se až do půl ú
bočí pod opatství. střetá se s drzou vývěskousalaše štípe
né na odiv, aby přivábíla turisty. Reklama a turistika zde
řádí neomalenějí než jinde. Nalepili by na šiša'k Svatého
Michaele, kdyby přístup tam byl méně krušný, nějaké O'
brovské návěští nového kvinkvina.'Ztěch stotisic návštěv
níků. jež Hora vidívá prouditi po všechna léta, třičtvrtíny
se cítí uSpokojeny. pojedí-lí omeletu. kukátkem-li se PO
ohlédnou po kraji a mohou-li říci: „Viděl jsem opatstvi“.
Od přístavního zakolení, jež vyustuje do Přední _brfiny.
jste napadání zřízenci hotelů; průvodci trápí VŠSSVym'na
bídkami; když mínuvše Královskou bránu dáte se stoupa
iíCÍsilnicí, začínají se sklady s památkami. lasturovým'VX'
robky. devocionaliemi a kupci na číhané hašteří se o Cl
zince. Od samého začátku poutnictva tomu tak bylo; první
obyvatelé Hory. kteří přišli z Avranches, byli rybáři.„Ch:
ženy prodávaly už v X. věku poutníkům anÝSké “l'jyn'
Později mniši uložili „cetkářům"" velké náiemné- &" *
výmaz:"asziť'zsz'Z-„ffsm-„„M.-Ch.,.

„,

m - w- Jeho

n abbé Bos-choeufn dílo mně ušetřujc “UP*-Wim."“.“m. historie. lak
jlem učinil při Compostellc.
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& krámky, když tu dob"Otivý Karel Vl..
:hvstati uvhtx „\\
.v-nnat pohnžnost, ie hromu,Í 7-pr05t|t_
p'n'ivd

“.

""rctgcm, který by Voncch dotuch b)" býval

“5m “0" “if-arm“hos;>u'_*F>-.kde krásky. spíše
p . normandské, “"“ Cvkall na Prahu nabíICÍice
pařížské nc
Vám .výtcč Zml'h“"bČÚf*Í\'t'nn". Kfuhovité cesty v okrsku
sotva ph

H

'

řip0minají sitnoj-alŽíTSkuu hazbu.

.

Onfw.' se " Půty rnn'nutnóho schodiště Před farním
ZF.-“'; lithný-m útulkem modlitby nyní, kdy Opatství.
Chrťin- . „\“-wm\;čtrúm' "“má Oltářc. Ačkoli Chrám tcnbyl

mcr—cfvxv'

"""—U.
UChovává románskou

ÍednoduchOst

Sídí; m"'d'i'“*'f3)'=halvan 5ezc'l.-nalč_,žu,1)'vneotesaný-leií
v hlouni lodě, lak" by byli Chtěl: uzavnh na svatém místě
nctxnutou zum srázu.

..

.

.

Vpravo měupoutávákaplm kde ho" SV'Cci kalC sochu
Archandélmu dosti bídnou, nchlcdíc k čelcnce Obtížené
ktcnr'tv. která mu vložcna na hlavu. Moderním lidem,aby
zubrazliii ušla-chtit:- & s lidSkou PraněPOd'JbHOSÍÍ

Ducha

světla. chybí naprosto důvěrnost s nadpřirozcnem.Frčmío
ctúv Svatý Micha-:: získává tím. že jest oddálen co neivýš
do o-ostoru; icst pour: ku5cm dekoračním: Frémict uči
nil nezdoln—Í-ho
bojovníka divadelním paladínem,icnžtonc—

mysli doopravdy 5c Sant; a tvář icho zůstává oboictna;
myslilo by Sc. že žena. herečka, byla sochaři modelem.
Chovám v paměti několik Svatých Michaeli: ze Středo
véku; výtvarníkUm bylo toliko zuštcctxtití Íeudátni typy,a
představnti Barona nebe:, it.-n').byl s to, aby povznesl lid
k vyšším měrám odvahy a víry. ?. ncimužnčišíCh Archan
dčlů jest v Brussalu na Radnici, rytíř tuhý &hubený. již

starý, asketické jadrnosti, s křížem na čele astaseným
"ICQYÍL
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“mailni—“Č a malíři naproti tomu se zálibou vkládali
do Zápagu Xlr'baclova sc San: ralskou něhu. Miniatura
„.Mcšní km“ l\.1rl:t Vl' ukazuje, "_“ PBIOUkuu břehu řeky,
SvatčhO Michaele.1||\ocha * kulatymia I'úŽOVÝmi
líčky mla.

dz'-hobohoslovec, v bílém rouchu. se smaltovými křídly;
naklání se nevinně. aby u(lcříl zelenou a dlápatou šelmu,
která hrýic jeho modrý, lllicmí zdobený štít. Svatý Michael,
“si ta—ímcc, afsl probodává kopím Spodni čelist Obludy.
zhošfujc se tohoto úkolu s půvabnou jistotou no.-přemože
m"bytosti. jež nemůže zápolíc ani trpčti úrazu. uni podle
hnoutíi nicméně žádný konvencionclní chlad ncmící jeho
hvbll-Tř.-lm \'idčtí v Hodinkách lčllOŽobdobi voicnský.
B\Ša'kklidny pOSlOi Svatého Michaele V osníři, iak píchá
\, hibct atrašnčlm ďábla. který icmu upírá duši před soud
nou stolicí BOŽÍ

jiní- miniatury __ jako tmktcrou obsahuic vBcnát kách hre
„, kardinála Grimaniho. — představuji Svatého Michaele
„hdmi—lmšarlatovým pláštěm; oba konce štoly křížísc na
alba—;
zlatý polokruh. v němž je Zasazcn kříž. obepíná mu
čelo. a vlasy SplýVíliÍ mu v prstencích až na ramena. pra

\;cc třímá mcc'. lcvícc praporce: zdá se. že kráčíiako stat.
m1Lomuln-vnik v čele průvodu. Na triptychu Soudu vBe
aunc halí jej táy. knůžská nádhera; ale váží tu pozorliv na
váikáclísvých úszStlívých pr5tů dvě duše. spravedlivou
.: zavržcnou; v jasném oválu jeho podlouhlé tváře slaďujc
sc mír Blažcných a Soucitná přísnost. jediné víra dychtívá
zhti věci nctélcsné vc způsobách makavých mohla srov
natíodstíny tou měrou protilehlé. Takovéto obrazy potěší
v nuzotách. v kterých živnřímc . . .

Nadkostelem na csplanáděiest vztyčena Kalvarie: mědi;
zde v širém polí sloužívá sc poutnická Mše; všech osma.
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čtyřicet kantonů dieceSe coutancskč si tu mnohdy dalo
dostaveníčko.

Podle náspu táhnou sc schody, po iakých se kráčí lC“
ve sna'ch. klcnoucich se nad nevyiadřitelnými prOpastmL
Nachy'livse přes zábradlí, spatřuii roh Divu, a pod ieho pyš—
nými ldmi bukový hái svahuiicí se k břehům ; trvá dOSud
iako hubený sled pohádkovitčho hvozdu, lesa scisského,
ieiž moře pozvolna vyplenilo.
Mořeprávč stoupá; křištálný stru men přetíná v dálimčk
ké pisčiny. Ale tu přikvači 7.šíra moře mrak; orkány zvi
řuiína hladině tang. ba i tam, kde puda ievi se sucha. te
tclici poprašky vod; plave hřchy šedivčii do stříbřita neh
černaii, nebo se misty zatelenávaii. Coucsnon čeří se ilu
tými vlnami; paprsky iiskři v tůních uprostřed scšcřclých
prostor. V tu chvíli mrak l" skoro nad námi. řekli byste.
že lest to horda archandělů noci v rouchách nadmutých u
raganem. Nad mořem znovu se zastkvivá slunce. malé oh
láčky kupi se iak vlys se vzpinaiícilni sc koni. Vlaštovky
švito'ri,racci krouží, liiák omývá cimhuři; avšak zedník.
který vystupuie, mi praví ida mimo:
— Vane přílišostře, aby pršelo; vítr požírá déšť...
A ji').narůstá pruh azuru za střechami Divu. Nyni po
krývá mračno zv0niCe Avranšské; před hoří isou iim zato
pena. Miluii tyto rušné n mčnivé kraiinky. kde nad nepo
hnutosti hory a opatství rozvlieii se neutuchaiíci bouře.
Přede mnou dvě zubaté vižky, nádherní: postoiem. shlí
žeii na barhakan Hrádku; jakým pádným a mocným roz
machemvhihaii schody pod oblouk klenby! Tato architek
tura, voienská i klášterní. dostihů velkoleposti, k jaké ::
nevyšinuli leudálove svými baštami. Když. benediktinšti
knéii rýsovali &prováděli plány. nepracovali pro sebe. ný
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brž aby v Bohu. pod záštitou Archandčlovou, dali přístřeší
generacím mníchův.
Po boku jedné z vížek sedí žebračka v bedně, ; cedul—
kou na hrudi; napřáhá svůj cínový talítck s vemlouvavou
a líbeznou prosbou, poněkud stonavou, jako žena, která ví,
710peníze se jí hrnou. Stanu, abych se ostře podíval na sle
pou: čelo stisknuté, rty tvrdé, líce vyprudéna' solným vzdu
chem tvoří jeden celek s žulou.

-- Od kdy sem docházíte? zeptal jsem se jí.
-—Dvacet lct, můj milý pane.

Prvnioko ztratila ranou „lopaty na pečení chleba', druhé
„ranou do hlavy“; avšak Opominula vyložiti, kým jí byly
zasazeny, a já nebyl tak ncšctrný, abych se doptával. Poz
deji jsem zvčděl, že jí to řemeslo vynáší za sezonu tisíc až

dvanáct set lranků. Podčkovala alcapoň jedinkrát Svatému
Michaeli, z něhož žije ?

Schody. na kterých si hovi, bývaly kdysi uhrazeny
hranou; dnes jde se přímo až do strážní sine, nato se pro
(le mezi dvěma zdmi malou ledovou ccstičkou, zkad se
podivuji ostrému sklonu tmavé, omšené střechy a hrubému
mádlu stupňův ústících v širokou zelenou vitraj.
Zde vzadu jest nízký portál Almužnovny. Najdu tam bod
rého lortnýře v kutně, jenž mi odpoví? Nikoliv. Jest tam
snad zvonek? Vchází se bez zaklepání do „domu poutní
kúv a chudých" změněného v předsíň. Dozorce prodává
t [ pohlednice; stádo návštěvníků čeká zřízenec, který je
povede. Bohudíky nejsem nucem jíti s ním a mohu probi
hnti sám Opatstvím ; na několik dnů stane se mým; vnikám
do něho s jistotou, jako bych je byl oddávna obýval. Krá
čím,spoléhaje na vůdce neviditelné, tak jako onen pautník
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Klímu-r. 1rovna tak jako kmh-l. ncmužc liýti nikdy zci—

zcn. Afsi (lití-li :. alninžnovny učiniti krám a vcstilml pro
turisty. oslava lam svátoctnost původního určeni.
Nelze si mezi arkádami dvojité lodi m-pí'cdstaviti dlou
hých stolu. kdc .v—ucitnillralí'i podávali iilrináccnýln chu
dasúm Chia-baa potravy. St.-„há (loln'nclušnost oživuje tyto
románské sloupy a klc-nliy, vybíhající v otín-ný liřcbcn ; na.
cházím tu spolu i dřevní latinskmi \íln. ktcrou podčdili bc.
ncdiktinští staviteli- 7.ltaliv. i ÍranCouzskou střizlivost, p'rcs
nou bez těžkopádnosti.
Skk-p je pokračováním almužnovny ; prodlužuje její loď,
jenže pili'rc jL'llUjsou čtverhranné. _jicli rou-stavení proti
sobě-zdá Sc uchovávali liturgickou kám-ň a rozlehlost míst
nosti swédCi.jaký nadbytek pš.-niec. vína. oleje se tu liro
madil. Upatalvi bývalo a). příliš opatrcno časnými statky;
ano i v přítomné nahotě hl.-asi.pýchu swf-lm zaniklého hla
hobytu.
Na konci těchto dvou .síní sinupam po 'očitýcli scho
d"ClL_jcSlto úzkostná ncpřcdvídanost ob..-zděných závilin;
stí'ílny nicménú dovolují p(mriti vcn do propasti; štěrbinou
jednoho výklenku spatřují jiskřivý Coucsnon. vllikč písčiny
& moře., které :sc blíži.

Bliií sc: přílivem tí.-měr zdlouhavým a nc. jak tomu chce
výklad cien-runa. „rychlostí koní: v try—iku", ba ani ne v klusu.
HZ

Kdosi řekl mi pred chvili. Že mi od nynějška za týden nc
(lospčjc ;|/_ k l lorv. Není toho vinna jediné hráz: rhytmem
moudrosti umře samo se zahání od břehů; nesmírný nános.
který chrlí za každého přílivu. je zatlác'i od prostor, kde se
dříve den ('o (Ivu rozlévnlo. Kdybych byl přišel pro ně,
bývalo hy tnm- nwm-Io jeho odstoupení; avšak jest snad
no si představili vmlst va umvirajicí ostrůvek, obrácený stín
lomcnic, Snehu Sv.-itého Michaele třpytící se uprostřed vln,
absolutni lic-hybnost a nekonečné kolísánívjcdno spadající.
Nahoře p(wnul jsem proslulý sál Rytířů; byla to, myslí
se dnes, dílna, ohrivárna a bibliotéka. Na tom málo sejde;
zdaž mniši, kteří pojali ideu této stavby. nepodobali se
Řádu rytiřstva ? _jich kastovnícká hrdost jest vepsána do
čtveré řady sloupů; vypadají, jako by zasedaly v kapitole.
Slunce se tam velckuěžsky prochází; svým leskem postýlá
výtrysk žeber, ušlechtilost hlavic. Cítím, že mezi těmito
zavalitými dříky koluje spokojenost, jako žijeme-li mezi
bytostmi zdravými a uzpůsobenými odolávati. Důstojný
vzhled Celku vyvažuje pýchu moci a spolehlivá důkladnost

jest nadnášena asketismcm.
rlned vedle. v refektáři pro hosty. převládá vybranost.
aniž se zvrhá v světáctví. Šest drobných sloupů, které dělí
jej na dél, zpívá hymnu spanilosti, jakési pozdravení anděl
ské. Jaký to byl zázrak, francouzské umění Xllltého věku,
tak jisté a tak vzdušné, tak strohé a tak líbezné!
Jenže melancholie zpustošení přebývá v této dvoraně.
Když klášter propadl nepochopitelné, nadpřirozenéhanbě,
že byl změněn v káznici. trestanci tu pracovali. Tím se sta
lo, že zdi jsou zomítány vápenkou; pláště krbů opírají se
o podpěry; třpytného dlážděnízdávnějška nic ncušetřeno:
šlapu po zemí z kypré hlíny a ze sádrového rumu; místo
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malovamzcll „“.“ „„k—tuhulc. 7.nh h/ mnoho rozbilo, “_
sinušujl okvnm ligu-_ a \l'VCl'-\k.lh1l)|l\1tllnl(\ chán-Smím. \,y_

mii svoji žalobu chudoby. Lt.-rá hlcda piisth-ši.
\'ci km'ridorcm, kmn M“nanlm'lmh ml\-.\žnji_ (lOSIH'vám
do podivné síni-. ktvrmi (“Včllllll. jako iii—jaké$klcpeni.
odlehlé \'itrait' PČ“ LJPl'ČVL- ““““" *“ “=*With“ krypty_

'md Lúrcm opatství. Vt'likálukč jiihřc. 'lnmlkli patriarcha.
vč. tvoři v pnlkrnhn

nccilný SiN—"H

Z dalky při matném sntn w Zilft. jako by Sc dotýkaly.
Otcpi oliloukn tlnxt—ichncž korálini l-um rozbíhají se Po
klcnhč. lliliřc tv \'Šnk při-cc nc.—jsm.ncrhdny, nebo! se ve

spolek zl..,jču'ji svým srskupcniin; hnřcjši masy, jcž Podpi
raji. žádaly k svému lwzpcči takovýchto kolnsů. Když „|_
jdu do pozadí krypty, .shlcdaivain \“ tom překvapivou har
monii.

Drahný čas byla tu uctívána černá Panna; nyní kaple
zbavené svých oltá'ni pl.-ici pro 'l'ajt'iiiStrí. jichž nezři sla
viti. Avšak božský iidčs, sniírCi v..-išcřídlí v těchto kata.
knmhách. S potěšením zpívaly by se tu hodinky Velkého
Pátku; představuji si u pat pihi'u mnichy. podobné Lesu
eurovým Kartuziánúm. prostři-nů na zemi jak pytle. v jich
hrubých hábitcch. a dlouho sc klanů-jící.
A tak. když na konci schodišti—vSloupim do hořejšího
chrámu. srazí mě příval viti-zného jimi:.Ú nádherně rozviti
románské lodi. se širokými pásy klcnclmími, s pokojnou
pansti pilířů, triloricm o dvojí ;irkaituřcrozdělené sloupeč
kem. růžovými a šedými iulami. mezi nimiž značí se kvá
dry zač0udlě červeni, jcdini svi—dcipoiárú, kdy stavba to
likrát se sňtilal
SlunCc velikým otvorem sc rozlévajic na mřížení kle
nchní Zc světlého dřeva. mírní masivní pohodu arkád; ne
l'j—l

uráží ž;'„|„ý nesoulad mezi nimi a mezi úzkými žebry kůru.
jeho slnupy vyšvihlými jak píšťaly varhan. krnžlmmi jeho
galerií, jclm dlouhými Ílamhoyantními 0kny.|'rosté,néko
likcrn lidských pokolení se tu vystřídalo v rozmachu téže
viry. která spěla, stravujíc se, k vyhrančnčjši ducllovosti,
Alo co naplat, napohlcdná radostnost kamenu pro kostel
nestaci. Kde jsou svatostánky? jak se naložilo s obrazy
Archnnilčlovými? V nejzazší část kůru jest vykázán starý
zvon, povloklý prachem. U stčn kaplí táhne se nazelenalá
plíseň; sotvažc jsm: obnoveny. rozleptává je mořský vítr.
A pro koho se obnovují? Vtípilí se stavitelé. že kostclzů
stane takto prázdcn. na svědectví jich marných lopot, až
do času. kdy se Opčt sesuje?
Vycházím okamžik na terasu před ostudné průčelí. kte—
rým osmnácté století zohavilo opatství a jcžzůstaveno ne
tknuto. Panuje nesmírnosti západu. Nad břidlicovitýmije
spami vidím mrak stroucisvůjstína půlkruhduhy,pod nímž
by mohla projetí armáda andělů na koních se Svatým Mí
chaelcm v čele,jak je bylspatřil Evangelista: křivkaoblouku
jest tak ryzí, že bychom ji pokládali za pevnou. za zhoto
venou ze slitiny zářivých kovů. Širč moře v dáli. podoba
jíc se pancíři, odráží slunečné meče a předhoří, náraz se.
tmčlá. zvyšují svou přísnou linií hloubku prostoru.
Bože! kterak krásný jest svět. viděný stohotosamostanul
Nic než posvátná hra, vczdy táž a bez konce, méniva' svět
lem. stíny a vodou. Avšak nepřišel jsem tuto. abych roz
ptyloval duši svou navenek. Dvacet kroků za kostelem láká
mé křížová chodba; otvírám dveře. jat úchvatem.
Dávno v touze jsem tu prodléval; leč pohled na ni mě

obštastňujcjaktvářpi“ ' J' L ' ' 'L
L ' " .
podobá se pocitu, v nějž mne hrouživa'adagio jistých sym
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fonii_pokojnému souznění celé mé bytosti s vnímavými
dojmy.

A krása křížovéchodby jest opravdu symfonického řádu.
N. čtyřechčelích prostranství přečetné sloupečky Šacho
vite rozestavěné tím způsobem, že přední se zdvíhají v me.
lera'ch těch za nimi. vzkypují nejinak než hlasy orchestru,
rozpoutávajícíse v spletitých a dokonalých obměnách.
Mistři,kteřínarýsovali tuto architekturu, chtěli dozajista
mnichůmsehystati místo oddechu podle řehole, avšak ve
selé. Delikátnost drobounkých sloupků jest neskonalá, an
žádný z nich neostává méně prost, nesa se na malé okrou
hlé patce a jsa vsazen do kamenného prstence. S lesklou
hnědí jich žuly snoubí se světlá barva obloučků; na jejich
vlysu mísí se svaté postavy,nyní otřelč. do lupení a květů.
Zachovaly se toliko dvě hlavy mužů. věrojatně podobizny
umělců, kteří ukončili Div.' Konečně svah krovu sklání se
s neporovnatelnou něhou na žebra klenutí a červené festony
zjasňujípokostovou čerň prejzův.
Ano i v zimě jest as příjemno navštíviti křížovou chodbu.
Večerní slunko se tam soustředí,vichrové tam nepronikají.
Slyším jen slavíky na bucích háje a kladivo dělníků příte
sa'vajících balvany poblíž kostela.

S lavice, kam usedám u zaskleného otvoru. nepomýšlím
ani, abych se obrátil k tůni jasu, již moře odráží po délce
břehů. Důvěrnost křížové chodby mě jímá. Všccek úhrn
pokojných čtení, modliteb, jichž se přiúčastnila. tam dýše,
tam koluje; řekli byste, že vřetena sloupků jsou podoby
mnichů žehnajících se a rozjímajíeích. Ticho, jež vnukají,
. Tm hlavy jsou MíVUhOÚHyzbožnou energii výrazu, zvlůitč hlovn

'm'iho

mňa. ícni ldopimk . zdi Ic modlili.
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podobá se onomu, které zanechávají v srdci jisté stránky
Následova'm'.
Snadno bychom si myslili, že zdejší Benediktini,jsouce
podporováni takovým prostředím, dostíhali ustavičného a
nadzemského pokoje. Ve skutečnosti však, nemluvíconeu
stálých poplašieh. v jakých se žilo na Hoře. —sám klášterbyl
opevněn proti útočniku vždy čekanému, — jest to mnohdy
krát spíše divá vnitřní půtka než život rozjimatelů. Brzy po
kušeni sápaji se na jejich osamocenost, brzy jsou udoláváni
ochablosti snad horší než poklesky. Klášterní radost stává
se možnou jediné svatosti. Opatství jistě nebylo bez Svétců.
kdyžté se po věky udržuje živo. Avšak žádný znich nasebe
neupozornil, a mocní opati Středovéku, Robert de Torigny,
Raoul des lies, Richard Turstin spíše se trudíli tím,jak na
býti mlýnů, dvorů, vystavěti neb opravití klášterní budovy,
než jak popohnati horlivost řeholníků. Vedli si jako dobří
správcové Řádu, velmožni páni, a nádavkem hledali králov
ství Božího. Tím mniši klonili se k mravům přepychu mio
lovným. V roce 1260 zapovídá sejím v jedné bullc papeže
Alexandra lV. „píti z pohárů kroužkovaných u paty stříbrem
neb zlatem, nositi za pasem kordy s rukojetmi bohatě ci
selovanými, vyjíždčti na koních očabrakovaných sedly po

setými drahocennými arabeskamif'.
Nieméné evangelická prostota vyznačovala obyčeje klá
šterních ritů. Kráčeje kolem kláštera nacházím stupínky s vy
hloubenými dírami na umývání: tam otec Opat každého
Zeleného Čtvrtku, dříve než vstoupil do refektáře, konal
svým Bratřím mytí nohou.
Do refektáře vchází se z křížové chodby a jest jí roven
asketickou dokonalostí. Hluboký sál s valenou klenbou ta
' Gout. op. cit., t. 1. p. 171.

!$?

lmlovauou plavym cll'vvvlu.jvsl napruslo lmlý. ('ím lo, i“
vnuka lak suluou iislolu živola? Sv aanu stran až do zadu,
vyjma ústupek. kth- sv lllouln' stolu-c-pm pl'mlčilalclv. okna
všcclma imlnaká pmlpíraií. kanlč 7. nit'll "u almku (leI
šlílulýcllsloupu. vysokou, lrímní'kuu arkaluru; souběžný
slul iciiclušmik. |suu-.li na konci I-zuly.zakrývá vilraiv. llmlž
se line pokojně světlo. aniž sv viali. kmly vniká. Nic více,
a jv lo zanačnč. 'l'ylo sloupy. kh-rč Mou 'l.a svlmu, lí'icm—

lulu" vlevo. (lvacvlqulm vpraVn, jsou lidské, noc/přirozeně
lidské. Když. mnichové illlílll jim tváří v tvář, měli přcul
solmu oluraz lolm. čim clučli lvýli smui, vyvolvnými kameny
lylalmslavnďho Sionu. slo.—anymipmllc iclcy nclwskčlm

Mislra. slojicimi zpříma a na wčm lnislč, nvporušilclnými.
Ncliyl lryclu sc: nasylil jicll pozorovimím, kdylvy slunce.
sklúnčiici sc mezi olvloučky křížové Clllnllly uacl moře. nc.
bylo mč upomcuulo na mlcllocl.
Vracvjc se zpčl kusu-lem, nalčaam vclmaly, klvrč sc končí
(lOlC v slarčm prouu—nmru, Ivnuu'wu a nízkém, leiž nu'uu

lprvu za kryptu. Pracuji lu u—clniciv lmlovólu průvanu;
lumllc si lmclou sklatlali své nařmlí; hovořím několik o
kamžiků s nejstarším, hula-ným mužvm lypu níuuořnika,
lvnlč čclisli a licousuv. avšak lyrv a skra'mí lak sádrové šc—
(lých, že iclxo zorničky vypadali jak (lva uhlíky v popelu.
——Vim-, praví mi. ula li řvluoluíci clovmlli pracoval.
l'llc. lo žclyrovi jvuuu'- jak ll'lllíl. ..

l'lám sv lm, kolik roků jvšln'-potrvají prace. než lmdc
Crlč Opalslvi rrcslaurováno.
—*Ncimiň (lvaCcl lvl, nv-li path-sal nel) slo, půjde-ll lo,

lak dosud...
Ukazuje mi, abych sestoupil na l ln'ulvk po Velikanskčm
sclnodnšli, 7. nclnádlleručišicln věci na llo'r'c Svatého Mi
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chnclc. Ohrovskó stupně těchto schodů vyvěrají již 7.tc
rásy chrámové, vinoucc se podle cisterny .! vyřezáváííou
střechou; úží se. točí mezi podezdívkou apsidy á zdmi 0
pátsky'ch ložií. Vcčcr máme doicm, že se hroužímc v dnntov
sknu prohlubeň. Chrlíč a psí hlavou Štčká sc zdi; sezclc
uálá zákoutí vypocnjí nu'tvoluou vnzkost; jde ac pod dřc
včuym mostem, úzkým :! černým jak rnkcv.
Ale i při sestupu mohl jsem myslíti jediné na Div. rm
pohledy, iímíž sc rozsvítily ínč zrnky tmn nuhořc, & právě
tu chvíli zpřesnit iscuí si dřlvčiší otázku: Pro koho se obo
uovniv ?
Smnostnn bez mnichů. hcz zvonů, hc7. Mii, bez nlmužcn.

ivst iáko suché kostí čekající závnun Duchu. Což za dvacet.
třicet let Církev Francie neskončí svého času zpuštčuí?
Ano, mniší vrátí se v opatství. jež se iilltpřipravuje. a s nimi
hískupovč. áhy posvětili nové kmncní; na loďkách ovlnj
kov.-mých oríÍlmny ucho přes pobřeží. od Carollca až po
Granville. pohrnou se za nimi davy; v nové zbudovaných
oltářích složí sc včhlnsuč ostatky; krásným chorálním zpě
vuuí jako v Solcsmcs odpovídali hudou varhany; euchari
stickč stoly hndou plny zlnčnčlých. zntím co dole v almuž
novuč,rozcstáví sc jiné k uhoštčnl poutníků ; pouíženčzvouy
opět vystoupí na věž. a Archnndčl na vrcholku zntřcpotá
křídly. Achl Pane, učiň, abych toho dne zde hyll

“9
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| za ncpřítomnosli mnichů il“ "*'Snfdf'O'm' Hoře PObýti

a neziskati cos mnišského. \;ťllL0n*“"" 'ch'f'

ktery ÍSem

tam strávil. zanecháVá mi jvdum—čnnu\'7pomlnku
ného veselí

uscbra

Procitnuv ráno. objevil jsvm. jako bych dosud jich nebyl
viděl. dýmající břehy. jiskřící pustinu. kde dráhy vod
roz'n'naly pisčiny. VlaštoxLy dm deli-ly kol mého okna,
hnizdice pani—kudníže. pod cimbuzím kurtyny. Směrem k
Tomhelaínu vidél jacm rybá'rky snim—WKvrnccti se. 5 no
hami zčcn'enalými. jelikož probředly 'rckou. s nůší na zá
dech. sehnuty proli větru. Vm )c Lun zřídka druhem ml—
čenlivým; rozlícen p'n-kážkami, bubnoval na mou střechu
a v dál i šFrnapínal struny prostoru jak lana nesmírného
plachtow'. Ale tak jako na moři, zvykl |sem jeho ustavičně—
mu dunotu p'rerýxanému vleklými p'ríhoii: a nic není |a
hodnčjšiho než ztišení za uragnnu.
Rannim jitrem Sol iscm na farní Mši; tam pocítil 'jscm,
modleSt.pounesení. \' jakém bych chtěl sctrvati vždycky.
U přitomnogi Svatého Michaelu, \oditclc duší na hostinu
Vyvolených. zvláště jedna myšlenku mnOU prostoupla, ta,
kterou kněz pronáší. než přijímá: ..Ncpatř na hříchy mě,
ale na víru Církvc své, :: ji podle vulc své rné upokojiti a
sicdnolitiť' H'reším-li a jsem-li bez lásky. Církev vcškcra
Hpi; získávám-li zásluhy v NÍ, ccliůká mohutní„_
PC“-'jsrm st0upal & opatství. john). zevní opevnění po
kaidé mi uchystávaly cos ncph-dvíduného_ Hora marně se
tism mezi své valy; ozubcní,schody,l'orlny, strážní budky
'OÚOdthč zmnohonásobuií pohledy; spletitosl staré cita
W)

dely' kam se vidíme uzavřeni,přivádí ducha v sebe.kdežto
plochá jednoduchost krajiny jej rozprostraňuje. Málo míst
na Svou- (lovedlo by tou měrou vzbuditi totéž mocné stří
(lání.
Ztuhlnst HOry pod kamenným krunýřem dává tím více
vyniknouti tomu, co se kol kolem hýbe a chví, třesavým
lovkojím ve skulině zcdní neb nad hlavou Archandělovou
drobným roztřásněným obláčkům,ježse podobají liliím po—
vívaným větrem. Z moře, jež viděl jsem zmítati se na po—

vrchu lang, vyvstávalo mračen bez konce; avšak když do
spěla poblíž Divu. náhle povichry je rozcásalya tmavo
modré nebe ostalo průzračno nad lomenicemi.
Ztlomácnčv v Opatství rád jsem odpočíval ve vnitřku
křížové chodby. Často jsem si přinášel knihu ; se zalibením
jsem tam dumával o dějích Svatého Michaele a o poutnictvu
jeho samostanu.
Býti dějepiscem Archandělovým, Věštec stěží by na to
stačil; neboť předem dlužno bylo by pochopiti tajemství
strašlivé roztržky, před časy časů, mezi anděly dobrými a
vzpurnými, mezi Michaelem volajícím: „Kdo jako Bůh ?“
a výzvou Světlonoše: „Quo non ascendam ?"
Michael jest s Gabrielem a Rafaelem ze tří andělů, jichž
jméno lidé znají. Chceš-li mysliti naň, s počátku tě zdržuje
překážka,skorem úděs. jaký styk možný mezi námi. vetchým
tělem, a čirým duchem, knížetem nebeského vojska? Přece
však, byl andělé neměli těla, mohou, kdekoli chtějí, použíti
moci své svobodné bytnosti. zjevovati se.jednati v prosto
rU. aniž přeruší věčného Hosanna. Planoucí tato zrcadla
svaté Trojice odrážejí od kůru do kůru jeji svity a jeji vůli
přesněji. než dopadá paprsek se slunce na papír, kde píšu.
Vidí nás v Slově, milují nás, bojují za nás a ačkoliv beze
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nás milo—

“růst."i'. Ski-anšgazgš,nl23ybych0£ byli čísti, často by se
srdnymí WWE..&jakub 7.Voraginc poznamenává hlubOCC,
nam maf/>V; t'ovám. že "Maria byla zmatená slovy andě—
OV
|
lulu;:\ioniklol$lv
i(:ho .Zlcvcním.nebo! často vír/rivala anděly“ '

SvatýMichael jest mezi archandčlxslmý'm Sllf'ÝC.h».SOUd'
ním Vykonávatclem. střídavé mnlostnvym | postrasnym,
Středověká podání lei Přf—“(mam"ala. iak pravázi 7.Ráje
.. právě jako nás tam opět uvcdc _, Adama á Lvumhlou—
dne na boleatné zcmí. On to byl. 1an Pmchalcl wm Fa“
raonovou v noci velikonoční a dotýkal scsvým mcčcm
vyhladitclcm všcch dveřní, kterých ncskroprla krev Beran
kova.Ohnivým sloupem. icnž kráčel ptcd lsraclcm, byl on.
Na jeho povel Rudé Moře rnzzívlo svá vodstva a Lcmč
zaslíbcná p'riiala lid Boží. Zdá se. žt: ruka, icjíž články se
hýbaly pH.-dBaltazarem na stěně, píšícc ona tři slova, byla
icho. Když jcžíš omdléval hrůzou v Gctscmanč. on sestou
pil posílit jcif Kateřina Emmerichová |c| spatřila „odč
nčho iako kněze v dlouhý vlniící háv zdobený třásněmi;
v rukou no.-slmalou nádobku v podobě kalichu Svaté Ve
čcřc.V otvoru tohoto kalichu icvilo sc malé oválni tělíčko.
velikostíbobu, sztcrého sc linulo červenavé světlo. Anděl.
anii spočinul na zemi, vztáhl prnViCl k jcžíšoví, icnž se
zdvihl; vložil mu do úst tuto tajemnou krmí a dal se mu
napití z malého kalichu. l'otč zmizel."

Ve vidění Svatého jana tušímc ici tam právé, kde není
imcnován.Ncni-líž on „silným oním andělem stojícím v slun
ci. volajicím iako když lev rcvc'ť“ Ostatně když San o
sedmi hlavách chce sežratí Syna ženina,Svatý Michael ide
. V. LMC-O"
dt: Sue. Vic dc ]e'un Chvíli. \. ll, p. 475.
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v zápas zachránit jeho ; dále bčře klíč od propasti a veliký
řetěz. jímž Selma bude svázána po „tisíc lej“_
Avšak kromě těchto zjevení nepověřitelné pro nás ve
lebnosti ukázal se Archanděl, zanechav o svém příští své.
dectví makavá, předné u Hory Gargano, kde byla první
jeho svatyně. potom v Římě v ča morni. kdy papež Svatý
Řehoř jej zočil v nebi. osušujícího svůj zkrvavčlý meč. a
kdy ihned pohroma ustala; později Svatému Albertu
Avranšskčmu, konečně johance 7.Arku.
Svatému Albertu nařídil. aby mu zdčlal chrám na Hoře
Tombe (Hrobni); když biskup pramálo kvapil poslechnout,
vtiskl mu do hlavy svůj ohňový palec, a dčravá leb Svč'
cova zachováaž do Vzkříšeníhladkouobrubutohoto doteku.
Od Vlll. do XV. století zázračné události přeplývaly
v okrsku Hory; tak čin Baina,s dvanácti synyodklidivšího
obrovitá skaliska, jimiž všecek zástup nemohl hnouti; rosa
sprchlá na ostrůvek vyjmouc místo. kde měly býti polo
ženy základy; přenesení červeného pláště zanechaného
Archandčlem na Hoře Gargano a na jeho cestě uzdravení
dvanácti slepců. mezi jinými jedné ženy 7.Astériaca,kteráž
náhle prohlédši vzkřikla: „jak krásná podívaná !“ Po čemž
její víska se píczvala Krásná Podívaná (Beauvoir). Taktéž
v roce 1009 najití ostatků Svatého Alberta. které jeden ďá
belský kanovník byl uloupil ; v roce 1011 zázrak s těhotnou
poutnicí. slehši na březích, zachvácené stoupajícím přílivem
a donesené s dítětem na vlnách k pevnině. V této poslední
přihodč mizí účin Svatého Michaele před všemohoucností
Panny Marie; jeden rukopis Zázraků v NolreoDame jest o
zdoben kamejovou malbou. kde se Maria a dva andělé
vznášejí nad ubohou ženou. zatím co ona s pokojnou tváří
PIOVCna povrchu,

držíc své zářící baculátko. a co v po
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prodí ostatní poutníci klečíce spínají rucc u vytržení nad
tímto divcm.
Udaly sc věci na Hot-c, že bychom jich ncuvidčli nikde
jinde: v pravou půlnoc vyštehl 7.ohnivých hlavní bleskotný
jas kolcm kláštora; \' Avranches byli jím oslněni. Dale
boot-c.zemětřenímožáry se spikaly proti dílu mnichův. jako
by se byli všickni dasi porvali, aby je zničili : a mniši 5 nad
pi-iroženouhouževnatosti začínali po každé ranč znovu, u
pevňovali, rozšiřovali. Pro lidi, kteří milují zápas. vím o
málo četbach tak strhujíeích iako tito letopisovč opatství.
Samy pouti na Horu Svatého Michaele byly povahy ne
slýchané._|akýs druh posvátné zavrati vrhal tam davy. Kněží
dávali se na cestu provazeni svou farností. aniž si vzali čas
zavříti dum. Kova'ř zanechal žhavé železo na kovadlinč a
odcestoval. Ni ncbczpečcnství na moři ni nciistota cest ni
válka jim nczbránila. Přichazeli ze všech zemí a počet ic
jich býval nesmírný : v inlinkčm roce 1368 hospic bratrstva
Svatého jakuba v Paříži přiial skoro sedmnáct tisic pont
níků, z nichž o málo všichni se ubírali na Horu. Událostí
neobyčejnou byla v r. 1333 návštěva l'usričků.
„Nespočctné množství malých dítek, vypráví kronikář
Dom Huyncs. přišlo clo tohoto chrámu 7.rozličných (lalc
kých kraju, iedni v tlupáeh, druzí o sobě. Mnozí znich jistili.
že zaslechli nebeské hlasy, které pravily každému 7.nich:
Hei na Horu Suale'lw flh'rlme/c. a Že bezodkladně po
slechli. nutkáni jsoíicc palčivou touhou a vydali se ihned
na cestu, nechavšc Svých stíul na polích a kračc'p'cc k této
Hoře, aniž 'rekli sbohem komukoliv.“

Compostcllana svčm vrcholu nepoznala podobných vzc
pětí. Avšak zrovna tak — ano icštč více — jako byl Svatý
' V. Gout. op. cit.. \. l. pp. 333—331.
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_lakubpatronem Španěl, Svatý Michael chtěl býti Baronem
Francie: vložil tři lilie do svého znaku a přešlehl králov
ství blyskotem svého meče. Že vzbudil _lohanku z Arku a
skrze ni osvobodil Francií od barbarů, kteří se měli státi
kacíři.hle. zajisté nejkrásnější zazrak. za který vděčíme
Svatému Michaeli. V něm zosobnčno pro zemi nemínoucí
přislíbení:„Každý národ má svého nndčla", pravil Daniel
prorok. Náš nemůže mís. ani nehodných opustiti.
Žádná myšlenka, povím pravdu, nebudila více mého spo
lehu na něj. Vzývaní, které Lev Xlll. připojil k modlitbám
po Mši: Sande Mic/mel. delenda nos in proc/io. . . byla.
zdá mi se, především věnována úmyslům Francie.
Nový rozkvět jeho opatství jest jedním z předznaků na
šeho budoucího vzkříšení. Od XVI. do XVIII. věku pod
ucblahým panstvím prebendářů všecko v něm bylo zchá—
tralo; když bylo prohlášeno za „veřejný dům“. mohlo se
míti za to. Že jest po něm veta na vždycky. Nyní mu vni
cena prvotní krasa; pouti se znovu začaly a porostou. Jest
ližcse Archanděl již neukazuje mukavými znameními. není
tím vinna pouze nedostatečnost naší víry, jest též proto.
jak poznamenal v mé přítomnosti farář s Hory, „že jsa
ArchandčlcmCírkve neviditelné. působí neviditelně“.
Všecky tyto obrazy a úvahy zabíraly v klášteře má osa
mělá jitra.

Odpůldnc za odlivu chodíval jsem po březích, obzvláště
směrem k Tombelaiuc a ke svahu. Když patříme s hráze
na Tombclaine, tuto skálu zelenající se mechy, nataženou
v podobě lva. který si hoví,zdá se zcela blízko nad písky;
čím dále se jde. tím více šíř prostorů rozvírajíc se. jí vzda—
luje. jednoho dne, když jsem se jí blížil. potkal jsem ry—
bářesrdcovek, jehož vzezření mč zarazilo: mohutná ožehlá
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tlama vystupovala zc srstnatých chlupů; oči měl smutné,
pončkud divc',nicméně dobráckč; šat zvoskovančho plátna
hyl posct dčrami; levé rámč. na němž zavěšen koš. končilo
se železnou skobou na místo ruky. Vyložil mi. že řemen
mlátičky mu na polo urval rámč.
— Kdybych mohl ieště dělati v hospodářství. nechodil
bych na pobřeží.
To proto. že 'remeslo je klopotné; chodívají prohledávat
mo'rc dál než tři míle. lovívají celou noc a vracívají se s bo
sýma nohama i v zimě. kdy dlužno rukama (lrtití led na
břehu Coucsnonu. Nic ncdim o mlhách. v nichž zabloudí,
o náhlém stoupání. o příboji, jenž vás p'rckvapi. Ne dávnčji
než minulý měsíc jedna rybářka se utopila, dva muži zů
stali přes celou noc na tesu tomhclainském. A pro jaký
zisk ? Pro bídnou mzdu dvou Írankú.
Naslouchaie mu. chápal jsem vše, co se tají ve vzývání
Svatého Michaele: Od nebezpečí na moři. Jal se mi vy
právěti své trampoty:
— Oženil jsem se podruhé; ale rodiče mojí nebožky
ženy. pro dědický podíl. nedají si uiíti svízele, aby mi ho
nezpůsobili. Trýznili mě až do morku... Nebožka žena
mělaíowce. vep're. s odpuštěním domek. Se svými malými
hovádky měla co dělat. Všecko mi vzali . . .
Vitr zkroucel mu vous,trhal ieho věty v cáry; pozdravil
mě a vzdaloval se. kráčeíe pevnými kroky mezi ručciky a
zelenými pisky,které sezdály černy pod pálajícím slunCem.
Zmizel hbitě, jelikož obzor pobřeží. tak jako moře, iest
vypouklý.
Vracel isem se směrem k Opatství. Severní úbočí, na
něž jsem upiral zrak, smazalo svou divokou vznešenosti
všechny ostatní pohledy na Horu. Tam žádných hostinců.
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ni jedné střechy; ale povýš bukového lesu zázračné opěry
Divu. zdi šedě rezaté, loď refektáře, do řady srovnané o
tvory jejích oken v ustupcích, mohutná zvonice a na hrotu
vížky Svatý Michael. jemuž bychom si přáli, kdyby to šlo,
kříknouti, vidouce jej schýlena nad zlou Saní: „Zabij jil“
Nic tou měrou nevnuká pocitu nedobytna, síly, která se
nedá nikdy pohnouti. aby ustoupila nepříteli; a v pravo
na dně srázného valounu sedá si zvětralé staveníčko,kaple
Svatého Alberta, na stráž jakoby k výzvě...

Večer. zatím co příšerné gramofony monských krčem
skýtaly turistům koncertů, vycházíval jsem si na opuště
nou hráz.

Vzpomínám nadevše posledního večera, který jsem tam
strávil, večera bez větru,jasného,jaký trvám byl onen,kdy
dva poutníci emausští ubírali se s Člověkem, jehož nepo
znávali.Sítkoviny vod, protínajíce jakoby křištálovými vln
kami tmavé písečné spousty, odrážely nebe akvamarinové
na Západě, růžové a namodralé na Východě. Hvězdička.
zprvu zlatistá, potom perlově bělostná. smála se ve vlnách
Couesnonských. Dva majáky se rozsvítily, jeden nehybný,
druhý, jehož jiskra se třepotala a mizela, jako kdyby se
v stejných přestávkách nad zdvihalo víčko planoucího oka.
Hora. hnědá, ježíc se věžemi, měla tvářnost města vidě
ného ve snu. Modrý soumrak, zastíraje moderní šerednosti,
tím více vytýkal ryzí a mnišskou bujarost jejich reliefú.Ni
hles nepronikal. Dvě světla u pat, jedno nahoře, tvořily
v ztemnělém kužcli mystický trojúhelník. Vížka a matně
Archanděl stále se značili ve výši, a dvě hvězdy u rozlehlého
mraku zdály se lipnouti na jeho šišák.

Na hrázi cítil jsem se o samotě jako na širém Okeánu;
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