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wdjcgd ; U:raně. Žtragdm.. :xmcedrňlni chrňm.
Crilcr ť Faiscrďbcrbú. :Uňjomň podojnost. WUu
stnm Chrňm sw Ecomasst Uowý chrňm Zan
Caulcr Martin Bucrr a Crasmnň ť Uotterou
damn Zmati jmť wc Žtraďbnrbu ťili Zrdnoa
duchý uděw tňmťjssich Frn Bomnilx GUtrndrrgňw

a Blrberňw.

Bylo to w poUdčlt fwatodnfsnt uo dUc
20. kwťtna 1861 nr odpoledneokolo 4. hodin,
když jsem rychlowlakem Ua žrlezné dráze Wtdeň
opUstil Bylo jaro Louky se zelenaly, llbezlch
wťtktl wúl teplo skUUečUtwlezowalo listy z
pUpeUců, ptúčci sftěbetali skúkajtce z kťowi do
wrchU a dňwali raďost Ua jewo že smUtUň zima
již odplynUla Pohled na krúonU jarnt pťtrodU
a Uadťje, že Ua cestňch, kterě jsem UastoUpil, mnoho
krňsxchch měst a zUameUitých wčct Uwidtm, Ua:
plUťly srdce mč welikonradostl. A jak jfem sc
nemťl radowatie? Wždyt byl čaš, w Uěmžjscm
zplwati mohl:

Jaro sr otwtrú,
Wssecko fe zeleml
Radostt oplýwú.



Každý wčlkoU rudost Uabýwú,
Když jeU pozorUje
To ptoctwo Uebeské,

Kterak w zrlcném húji zpiwú,
BohU wssecko chwúlU wzdúwú.

(Čefrč zpčwyg)

W rychlém letu jcli jsme pťeš krúsné krax
jiny dolntbo a horntho RakoUskado SolnohradU.
Pkesednuwsse zde do jiného wlakU jeli jsme pťeď
Mnichow, NUgšbUrk a ŠtUttgart do KarlšrUhe.
U mčstečka KeblaU dorazili jsme k weli!ě ťecc
Rbn:U, kterň zde branici čint mczi zemt německou
a sranconskoU. Znamenitý ťrtčzowb most, ktcrý
jenom na čtyrech piltťťch ze čtwcrhrannbch kau
menů spočlwú, wede pťeš Rbn, ktcch zde welmi
ssiroký jest. Řeka tato Uwrdla mi Ua pamčt
núsledetct latinskč wcrsse, které prý kdysi nad tak
zwanU branoU RýnskoU U Breisachn w lBreiou
gowč se nalezaly:

ťeimeď ewm ErčdUiď,UUU(:ponš et. er
z UUU 60:

Bi peršmxtz (Žajjiš nuujbi jjmeš erjr. úr)

Slowa tato potahth se Ua zmtnťnoUbrúnU
Rýnskon, jakoby tato o sobč ťe!la: „Nž potUd
byla jsem mezi pro FrancoUzy, Uynt jsem alc
mostem a branoU; jestliže FrancoUzowé pokračoo
wati bUdoU, UebUde Uikde wlcc pro nč mezt“.
Jesi to pěkná a wtipnú narúžka Ua chus, kteroU

e) Byl jfem Framoušúm hranici, tcď most jfem a brúna;
Potmčuji:ll, Ueni Uikde hranic pro Uč Uoicj
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majt FrancoUzowč Ua zemť za Rýnem ležlcl.
Němci jim odpowtdajt flowy znúmé plsnč: „Nen
bUde jejich swobodný nťmecký Rbn. oze)

u Doraziwsse do ŠtrašbUrku Ubytowali jfme
se w hostinci „U obrňku“, ktrrbžto hostincc lažo
démU cchsjlclmU schwalujrmc.

Město Štraďbmk, w dúwnč dobč Nrgcnu
toratUm zwané, počltajtct asi 80,000 obywatelů,
jcst hlawnlm mkstem w ElsaskU, prowincii to
pťcd dčcxfynčmccké, nynt francouské. ŠtrašbUrk
ležt Ua ťecc Jllr, ktrrň sc zde do RýUa wyléwň.
Qbywatclé jfoU Němci, kteťt ale radčji fraUu
coUsky Ucžli němrcky mluwl. HlawUt okrasoU a
phchoU města jest jeho fwětoznňmy kntedrňlný
chrám, ktcrýž jsme pťede wsitm nawsittwili. Ncnt
to fUadnú úloha, popsati welikolepý a pťckrásný
chrňm tcnto, kterhž jak welikostt swojt, tak i
množstwtm zcwňějsslch a wnitkntch ozdob mocný
dojem Ua každěbo obdiwowatrle čiUt. Jestit to
chrúm pťipomtnajtct každčmU kťcskam:slowa Žaln
mistowa: „Bane, milUji okrasn domU twého a
mtsto, w nťmž pkebýwu slawa twňee. (Žalm 25e)

Powldú sc, žc již krúl Chlodwik (Klowiš),
wystawěl Ua tomto mlstě chrúm, kterb r. 769
krúl Bipin zwťtssil a jeho syn ctfať Karel Wec
liký dostawčl. Ermand U.P wéwoda siwabskb,
kterb fc byl ctsaťi Jindťichowi zprotišdil, pťeo
padl r. 1003 š wojskem fwým mčsio StraďbUrk
a spňlil chrúm jeho. BiskUp Werncr započal
jej opět stnwěti a UňstUpcowčjeho w dllU tomto
pokraěowali. Stawělot se na něm pťeš dwě sič

e)Sie sollcn ibU nicht habcn dcn sreien dentscheUthin.
1::
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lrt. Nejwělsst zús!nby o Učj měl ftawitelský
Utistr Erwin zc SteinbachU (od r.1277 až
1318). Mistr tento počal též stawěti krúsnon
wěž, která ale teprwě r. 1449 mistrem Kolin:
ským Janem eiilz:em dokončena bylal Wčž
tato jest nejwy fft w celé Ewropě; umňt 490
siťewlců wýssr, tedy o 52 stkewtců wtce nežli
SwaroxŠtčpňnstú wčž we Wtdnč. Dmhú wež
Uebyla bohužel dokoUčena.

Na popťedt chrúmu Štrašbnrského, ktctý
mezi chrúmy gothického flohu jedUopz pkedntch
mtst zantmň, wynikajt dwě sstihlé prohleditrlUé
wěže. Mimo tyto obract Ua sc pozoonst obdi:
wowatele weliké kulaté okno, kterč kolU aneb
růži se podobú a kterč son skelnt malbou welikoo
leph dojem na každého čint, obzwlňsstnť tehdňž,
kdož naň slUUce fwttl. Chrúm mú tťi průčelUé
brúUy, Uad Uimižto mUožstwt wčtsstch a mensstch
kamemtých foch fe Uacházt. Stojt tam k. p.
osm soch wťtsstch pkedstawujtctch muže,z jejichžto
oblekn rozhodnonti Uelze, jfou:li to Farifeowé,
aposiolě, krdúlowč anebo ctrkewnt otcowé. Nad
malhm lewým portúlem čili branou, widčti we
don ťadúch 12 soch, kterčž předstaijt ženy,
majtct kornny na hlawňch a držtci w rukoU pa:
ptrd dtlcm otewťené a dtlem zawťenée Jfou to
snad fwaté mučedlnicc, flawtcl wltčzstwt wlry.
Nad lewým portálem spatkth fe we don ka:
dúch sochy moudrých a ncmoudrých pcmen. sDUU
držt olejem Uaplnčnč lampy swč wzhůrU, tyto
ale prňszč lampy dolů. U oUčch stojt socha
Božskěho Spasitele co symbol moudrosti a bdť:
losti; U nemoUdrých panelt Ualezň fe socha pkcdu
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staijlct žúdost po fwčtskbcha tťlefuých radostrch.
Na hlawť mú wšUec a w ruce držl jablko nu
starb to symbol Uedowolclchch radostt. Na zňdcch
jejlch widěti čcrwy, hady a žúby, člmž fe mú
okúzati, kam pťiwozujl hťtssné radosti člowřka,
kterb fe jim oddúwň. Meži Ucfčtsllchm množ:
stwlm welkých a mcxlk)ch foch, ktcré chrúm tcnto
zewnitť ošdobujt, pozorubodny json pťcdewsstm
fochh krúlůw Cblodwika l., Dagobčrta sl., ctfake
Rudolfa z HabšbUrkU a Lwalka )čuss., ktckt si
o chrúm tcnto weliké šúslnby ztskali. chkrúš:
Uějsst, a co sc ornamentiky tbkú, Uejbobatfst ftrmta
chrúmu jrst zúpadni. StraUa tato mú Uejwtce
soch, wťžek, loUbeUt atd.; wfstm prňwem Uazý:
wajt ftranu tnto: „žkameUěloUpoesit“.

Qbďiwowawsse chrúm thto z wenku, wkro:
čili jfme do intťUtch prostrcmstwt jebo. Spao
nilb způsob stawby toboto trojlodntbo chrúmu š
temnými a taonplmei prostorami, š majestút:
Uými formami, zbůrU wystnpnjtctmř siouph, gae
leriemi a nmohbmi siawitelskbmi ozdobami jebo,
slowem: celý teUto welebUb chrúm mUst srdce a
dncha člowčka k nebi pozdwionUti. Bylt jfem
mocnč dojat; pojala mUe swatú brůza, bylo mi,
jako bych stúl w pťedstUi jinčbo swčta; tu jfem
poroznměl smyslu flow ptsma fwatého: „Welkb
jest Uúš Bůh . x . kdož bude š to, jcmu wysta:
wkti dům důstojnb“. (2 Chron. 2, 5uw6.)

W prawdč! kdyby stťednt wěk, ktcrb mnozt
Ueprúwě „tmawt)m“ Uuzbwajt, mimo stawšUt tak
welikolcpbch chrúmň Uebyl Uic jinébo wykonal,
byl by již ttm welikbch zúslUb sobč wydobyle
Když jsem od přemocněho dojmu, kterb Ua mne
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byl Učinil chrúm teUto, trochu pookkúl. obdiwowal
jfem fe jedUotliwým znameUitostem, jež se w
Uěm Uacheizejtl Chrám ten jest we způsobU křtže
stawěn a má 200 krokůw délty. Kazatclnice
spočlwú Ua piltki mnohými sochamř ozdobeném;
U fchodů jejtch spatťujt se dwč sigury; jedna
pťcdstawuje ležtclbo muže a drubá modltct fe žc:
UU. TU kúzúwal slowútnb kazatel Jan Geilcr
z Kaiseršberkt: (ř 1510) Na Uěhose potaije
Uápiš pomntku, kterb mu w chrúmě poftaweU byl,
a kterýž takto znt:

„Dnen, jehož ty Štrašburku wsstm prúwem
oplakáwáš Jan Geiler spatťil w KaiseršberkU
swčtlo toboto swčta. NyUt odpočtwú pod kaza:
telnict, Ua ntšto stúwal 30 let co blasatel bťt:
matele (bťtmajtctbo Boba), zwťsiujtcslowa spúsy“.
TeUto Geiler z Kaiseršberkll, kázáwal w dUchU
prosionárodnlm a byl mUž welmi důwtipný,
prawb to Nbrabam U BUUot.U 01Uaree) swého
časU. Wydal také mnobé knibh, obzwlússtttč ale
rozličnú kúzant š podiwnkzmi Uápisy, k. p. „!nraxt
wenec aUeb kniha o mrawenctch; zrcudlo swťta
aUeb loď blúznůw, kUiha o hktsstch, huby“ a jinč.

Wysokú okna chrúmowú majt welmi krúsUč
skelUé malby, pocházejtct z pertch dob tohoto
UmťUl. JedeU z“ Uejstarsstch maltťů na skle, chž
pro tento chrúm pracowali, byl Jan z Kirchu
hcimUe Malby tyto pťedskaijt dtlem biblické
přtpaďnosti ze starého a z Uowébo zúkona k. p.
UarozeUt Páně, mnrdcc z wbchodntch krajin, poe

ur)Abrabam g Saucta Elara, mnich AugUstinian, zemťel wc
Wtdtti r l709
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sťednt soUd, knihu rodU Ježtsse Cbrista, apostoly,
mnohé fwaté a obrazU Uěkolika ctsakůw. Zcsito
chrúm tento k jižnt stranť 6 wysoktjch okeU a
každč okno 16 kťldel mú, jest také oněch maleb
welmi mnoho. PrešbUterillm jcst o UěkolikstUp:
ňů wyšssl nežli loď chrúmowá. U blawUtl;o ol:
túke stojt trůn pro biskupa a 24 sedadel pro
kcmomlttkyo Brostora, w nlžto Uižfst dUchownt a
zpčwúci bhwajt, nachúzt se o UěcohloUbčji. Mae
jestatnú osmihrmmú búně wnptnú se Uad ttmto
prostranstwtm. Krypta, kterú poď celhm preš:
byteriem sc Uachúzt, jest též pozoruhodna; twoťtt
pro sebe loď š dwčma stranama a jest uu jak se
powtdú au starsst nežli chrúm.

Obžwlússtlň znamenitostt chrúmU toboto jsoU
hwězdúťskš hodiny še samohybeckbmi sigurami.
Hodiny tyto zhotoweny byly od Dawida Wola
kensteina r. 1573 d!r wbmyslu mechanikůw
Michala Herrea, MikUlásse Brůckncr:a a ma:
tematika Kristiana Herlina. Dwč stč a patnúcte
let dobťc ssly Uměleckehodiny ty; na to ostaly
stúti, až pak w lctech 1838u1812 Umělcem
Schwilgmm ze Štrašburk:l opět opraery byly
W prawdě podin bodně dllo jsoU Uměleckčhoe
din tyto; oďsstrnč je popsati jest wěc nesUadnň.
UkazUjltnejen čaš u čtwrti a celč hodiny u
Utxbrž Udáwajt takč dny, městce a swútky celčho
ctrkewUtho rokn a znúžorňth pohybowúnt městce
a hlawntch oběžnic čili planet okolo slunce. ČtUrU
hlawnt čňsti lidskél;o wčkU pkeďstawcnh jfoU tou
likéž sigurami, ktrrě Ua malé zwony tlUkoUa ttm
čtwrti bodin Udúwajt. Kdykoliw hodina bije,
ukazUje se podoba fmrti; za nt pkichúzlSpasitel,
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který jt dowolnje na zwon Udcřiti, aby sc každý
Upamatowal, žc pťijde napked smrt a po ni soue
dce. Na wrchU widěti kohoUta z kowU, který,
když bije hodina dwanáctú, krk Uatahnje, kokrhú
a kťtdlama pohybujee Mistrowskč dtlo tčchto
hodin mohon jenonl Umělcowé núležitě ceniti,
poUčwadž ze pktliš mnoha čústt se sklúdú. O
dwanúctč hodinč widěti dwunúct apostolů, kteťt
jdoU pked P. Ježtssem a JemU klančntm:se úctU
swou wzdciwajt djc)

Diwlme se že rozum lidský takowé Umk
lecké dtlo wynalešti a wywésti může Řlkňwň

x se we pťislowt: „Dllo chwúlt mistra swěho“
Swět a wsse, co w něm se nachúzt, slUUce, měe
stc, hwčzdh, země atd. jest dtlem wssemohouctho
a UejmondťejssthoBoha; ďtlo toto jest o mnoho
Umčlejsst a pťece ho múlo kdo obdiwnje Pox
diwnýt jest Hospodin wc skutctch swých; ale člo
wčk bohužel newsslmá si wěct ktrrč každodemtě
pťed očima jrho se dčjk

We chrňmě Štrašbnrském widěti Ua jedUč
zdi obrowsty weliký obraz swr Krisstofa Tento
swťtec ctt se obzwlússtě we SpanělskU; bndeme
mtti pozdčji pktležitost mlnwiti o Uěm a odbran
zech a sochúch jeho.

ln)Takowě Umčlcáč hodiuy má takě chram sw Zaua w Buouč
(we Frm:cij) a radnice w Olomouci ch Morawě Klásster
Mcl;rerawskrj ležici U ješera Bodcxmskěbo w Tyrolsku mň
těš welmi Uulťcckě bodiny ale w miťe zmcnsseuě Ulazuji
uejen čaš bodiny u čtwrti, uybrž i takč dUU, pohyby mču
jlce a jinych tťleš Uebeských Wdl;otowil jc P Frautissek

Keller, rnčF ťúdu Eislerciactébo a zpowťdutl panea tčhožřňdu w kl sstere Magdalčnskěln w kmxtonč sw Hawla we
Šwýcarsku Bowědčno mi w !.Nehreeccxmčxsžc o tomto dllU
po dwc: roty pracowal
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Byli jsme pťltomni mújowé pobožllosti,kte:
rňž wr chrúmě Štrašďurstém se kouala. Nad
zwlňfstntm oltúřem, ktery krúsnymi kwětilmmi ozdoa
ben byl a Ua Učmž asi 80 swtček hoťrlo, stúla
pťknú socha blahoslawené panny Marie. Dwa
mladt zpčwúci w Kanto a Nlto uu zptwali lt:
brznou plseň MarianskoU š průwodem warbaU.
Tento krúsný zpčw ozýwal sr w dulrkých prostoo
rúch chrúmowhch jcxko zpčw audělůw. Pohnnt až
kflzňm zpomněl jsem si na krúsUé wersse, w
Uichžto ďúsntk ltčil mocný dojem, který zpčw Uúu
božné ptsnč a hrúUt Ua sisharmonikU na Uťj
Uťjnily:

Jest mUě, jako bych byl chrúm
Sirokšho obwodU,

W Uťmžto Božt andťlé
Chodt w slawnťm průwodU.

Zlatokťtdlých UebesssaU
Zústup uu to mé ptsně jfoU,

Qnř il mš brudi braU
Pokúd wzbůrU dolů jdoU.

Mnohú z Uich mnč zmilele
WUikú w srdce útrobU,

Tak jsem chrúm, kde andťlé
Wedon zpčw i žalobu.

(Sebastian BrUUner.)

Po skončené ptsni wystoUpil kněz Ua kaza:
tean a wyložil we francoUsié keči poslUchačům
slowa: „Maria, matko milosrdenstwi, orode za
Uňď“! Dokazowal, že Maria i za Ueťajtctho bťla
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ssUtka a za celú mčsta orodl:jc a že Bůb za pkte
činoU pťtmlUwy jejt trestem prodléwú; i Maria
Uechce smrt bťtssntka, nýbrž aby se obrútil a
žiw byl. Dúle naťtlal kazatel Ua Uekajthost
Uesčtslných lidt, ktckt jediné o časné blaho se stau
rajtcc pro spasent ncsmrtelnbch dUsst swých múlo
aUeb Uic Uečint. ť)čmem št ()iročnššš jje) (chléb
a hry) nw zwolal kazatel u jsoU jim Uade
wssecko. Myslel jsem U febe: BohUžcl jcst to
prawda, že wětsst čústka lidt toUžt a shúnčjt sc
jen po pomiUUtclných wěcech toboto swčta, o spao
cht dUsse uu o ncbc nu se Uestarajtcee Nž po:
dUeš platt slowo sw. apostola Pawla: „Nrbot
mUo;t chodi, o nichž jsem již často prawil wňm
(nynt pak i š plúčem prawtm), že jfou nepkúa
telé kťtžc Cbristowa, jichžto koUec jcst zahynutt,
jichžto Bůťj bťichojest a slúwa w zahanbent jee
jich, kteťtž o zemskč wěci pečthee. (K Filip. 3,
18019.)

Wcliký počet Uúbožných a mezi Uimi, co
mnč obzwlússtnč w oči bilo, mUdho wojúků, po:
sloUchali kazatele š UapUUtoU pozornostt; diwil
jsem se tomU ttm wtcc, an wtm, žc nc wssUdy woa
júci tak Uúbožni jsoU. Po skončeném kúzant pťiu
stoupil jiUý knčz, doprowúzen dwěma ministranty
kMarianskémU oltúťi a wystawil UejfwětčjsstSwúo
tost, Uačež se modlil stktdawč š lidem litanie
laUretňnské w keči latiUskč. Po litanitch iUtou
Uowali či zcmotilř pacholtci werš: Chléb š Uebc
Udklil jsi jim Pane, a lid odpowědčl: Majtctbepu

ů) lxuái ()iroe“meš (bry Circcnskě) lomiwaly se na rejdissti
(oiroǧxď) a byly obzwlússtntm zaltbcntm požtwawých Riu
manuw.
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wsselikou labodU w sobě. Na to se modlil kněz
modlith k nejfwčtčjsst Swútosti oltúťut, po ltea
rčž lid zpiwal chorúlně ť)čmšš UUšxUU. Když pak
byl knčz Udělil fw. požebnúut, zptwali jrsstč ku
konci chlapci ď průwodcm warban lrúsnou ptseň
MarřanskoU.

Jest to obyčej we Franciř, že lid pťi slUž:
búch Božlch nejen ptfnč, nbbrž i žalmy, ba často:
krúte i celou mssi w latinskč ťeči zptwú. Jřstú
spisowatel, kterb son po Francii konanou cestu
také popsal, nesoUblasi 8 obyčejem ttmto; twrdtl,
že člowěk nňbožně UspokojeU Uebbwú, a že dUsse
jeho k Bobu powznčsti sc Uemůže, ťtkúali žalmy
w keči jemU nesro;Umitelné. Kdyby tomu tak
bylo, Uemohl by Uúboženskb cřt wčťtctch ani la:
tinskbm zpčwem knčzowťjm pťi mssi sw. Ufpokoo
jen bbti. Řeč francoUstú jest dcera ťeči latina
ské a welmi fe jt podoďň. K tomU mú lřd knihy,
w nichžto žalmy a modlitby ctrkewnt na jeďné
stranť we francoUské a Ua druhč w latinskč ťeči
sepsúny jsou. Mocně nme dojalo, když jsem w
kostrltch we Francii sloužil welkon mssi sw. a
když wssecken liď pťi ni choralnč Kyrie, Gloria,
Credo atd., jzptnml. Ponťwadž to wkc nemožnú,
aby katoltci po celém okrsslku země wssem ťečem
rozumčli, zapotťeďt jest, aby mčli jchu keč spou
lečnou, we kterč by msse sw. se sloužiti a jinč
obkady clrkewnt wykonúwati mohly. Múmct za
to, že také w tom UkazUje se clrkew nasse co
„katolickú“ t. j. wsscobecnú, že mú pki flUžbúch
Božlch a pťi jiných Uúboženských obkadcch a wbě
konech toliko jednU ťeče Prostťcdkem společné
mluwh této může také papež ď biskUpy a každý
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jednotliwh kUšz ď katollku celébo swěta snadnčji
se dorozumšti. Kdyby katolickú ctrkew pki slUžo
bách Boštch Ueměla jcdnč u též ťečč a kdybU msse
swatú w každč krajiUč jazykem obywatelůw krao
jiUr) té sloužiti se mčla, tU bd katolický knčz jen
we chrúmech onoho Uúrodu mssi sw. floužiti mohl,
jehožto kečt bU mluwil. 7

Na zpowčdnictch chrúmu StrašbUrskěl;o nau
zUamenúUa jfoU jmena ončch knťzů, kteťt ram
obyčerč zpowtďajt. Tam jsem četl x jmena:
dlonšišur 1eUddé Zpitš, Mouď. Mčd)xšr.Molw.
Utg atd. uuo jmeUa to Učmeckú. Zdú se, že wc
ŠtrašburkU a w cclšm Elsasiu, prowiUcii to
drUbdy nťmeckě,ťeč nčmeckň francoUsstině ustupnje.
Kdyš jsem kdysijindy jel do Štrašbnrku po žrleznici,
sedčli še mUou we wozu manželč,jejichžto spanilň
dcerusska francoUskU sstěbetala; chwtlkami ale Ua
francousstiUU zapomtnajtc, mlUwila Ukmecky.TU
ale rodičowě, ač byli sami rozeUt Němci, pokaždé
Ua Ui fe osňpalř Uapomtxmjtcc ji, aby mlUwila
frcmcousky.

Nedaleko katedrúlUého chrámu stojt bbwalý
dům slowútného stawitcle Erwan zc Šteinbachu;
pťeměněn jest w mUseUm, we kterém wýbomň
Uměleckú dtla z kamene a ze dťewa se chowajt
k. p. ssest wedle sebe stojtctch wclikhch soch, kterčž
zjedUobo kUsU kameUe zhotoweny jsoU; deset soch
wytescmých z jednobo kUsU dkewa; dúle postawy
wypodobňthct UarozeUt a oďťrzúUt Púně, točité
schody čttajtct sto stUpňů utš. j

Nawssttwili jsme we StrašburkU takč jiUé
chrúmw, z Uichžto zde toliko UeszameUitějsst Uwéa
sii mtntm. Cbrúm sw. Tomússe. Uúlešeitct proe
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testantům. Mezi mnohými pomUlky š Uňpisy,
kterč we chrúmč tomto se spatťujt, Uejstcxrsst jrst
snad pomnlk š Uúpisem:

„Pťedstawcnťj Ndeologuš obnowil lento roz:
padlý chrám k rozmnožent chwúly Božt r. 830“.
PozorUhoden jest w tomto chrúmě wysokij z ka:
rarskébo mramorU zhotoweUť) ponmtk slowútného
hrabťte Morise, marssňlka zc Scxš (xř 1750);
jcst to Umčleckédtlo kezbňťr Pigallca Když chrúm
tento w čaš francoUské rewolUce w magactn pťea
mčnťn byl uchrcinil Štrašburskť, mčsstan Man
gelschott kečeUkjpomntk ttm, že jcj zcela do sena
zaobalil. W jednč kaple téhož chrúmU widěti w
rakwtch pod sklem balsamowané mrtwoly Gustada
Ndolfa, brabčte z NašsawstaxSaarbrůckeUa a 14letč
dcery jebo. Mrtwola brabčte jest dobře zacho:
wúna, což o mrtwolc dcery jebo ťtci Uelzr. Pki
chrúmě sw. Tomússc bhwal kdysi klússter kanow:
Utkú sw. NUgUstan; w bbwalém klússteťe tom
nachúzt sc Uynt wyšsst protestantskú konsistoť a
seminúť

Jinb kostel kterb sobě těž protestanté pťic
wlastnili, jest tak zwaný „Uowb chrúmee, ktrrý
drUbdy ťňdU oo. Dothikúnůw pťinúležel. Chrňm
teU mň tki lodi a 18 slonpů. Nachúzt se w Ukm
pomUtkslowútnšho Dominikana Tauleraa (xslZZZ);
pťedstaijet wťhlasného mUže tohoto co mnicha
a mú núsledujtci núpiš: „Mtsto brobU“ TaUlcu
rowa Určitě Udúno jest w pťtdawkU letopisů Koec
Uighofenowkjch Ua strúnce 1119“ Koenigbofen
byl znmUeUitý letopisec we ŠtraďbUrkU

Jcm TaUler byl po 20 lrt kazatelem w
tčmž mťstč. Protestantský kostelntk prawil, když
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mnť pomntk TaUlerůw Ukazowal, že již TaUler
byl protestantem, a w katedrúlném chrúmč w
Basileji powldala mi manželka protestantskéýo koo
stelntka, že Erašmuš z RotterdamU byl také prou
testantem. Protestantě Uerozumějt fpisům tčchto
don mUžů a proto je neprúwě k fwé stranč
přitahUji. the, že Erašmuš r. 1527 pfal
Martinowi BUcerowi, ktcrýž jej kU protestantišr
mU pťewésti chtčl: „Uwňdtš tistc pťtčin, abych
k lUterúnské ctrkwi pťestoupil, wěz ale, že prwnt
aTUejhlawnějsst pťtčina, kterú mne od těto fpou
lcčnosti zdržuž,c, jest uu fwťdomt moje.eje)

Město StrašbUrk mělo mnobo břskUpů,ktekl
od ctrkwc za swaté prohlússeni bdli. Sw. biskUp
Nrbogast (xjx678) byl tak pokorným, že pkikúzal,
aby ho pochowali wnč mťsta na jednom pabrbku,
na kterčm obyčcjnč zločinci odprawowúni býwali.
Jeho nústupcem w biskUpskémúťadč byl sw. Flo:
rentiUš (.:x687). Biskup Rachio dal na začútkU
dewútčho stolett tčlo sw. Florentia z wUUkUUtt
Božtho pťenésti z chrúmu sw. Tomňsse do klún
sstera HašlachU. Klússter tento, ležict též w Elu
saskn, založen byl od krúle Dagobcrta ll. a od
sw. Florentia a patťil k ťúdu oo. Benediktinůw.
Powtdú se, že prawé ramcno těhož sw. Florep:
tia nachúzt se w jednom kostele w Praze a po:
lowice lewěho w JesUitskčm chrúUšěw mčstě Lille
we Francii. R. 776 zemkel we StrašburkU sw.
bisknp Haddo, také Hetto aneb Etto zwaný. wu
W klňssteťe sw. Štčpúna we ŠtrašburkU zemťela

u) Brirtc auš allen Jabrbnndertm dcr chriftlichen Zcřtrccho
nrmg. (Band 2r Sj 380.)
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r. 741 sw. Ntala, která w Učm po 20 let abac
tisst byla. Bowtdú fc, že jeden muž, chtčjě ostate
ky této swaté obdržeti, potajmo do chrúnlu sc
wloudil a Swčtici prawé rameno Ukezal. We
ŠtrašbnrkU býwala také KartUzia, t. j. klňsster
KartUziňUůw. R. 1330 bhl přeworem kťússtera
tobo slowútUý LUdolf, kterť,ž sepsal žiwot Púlla
Ježtsse podle wyprawowúUt sw. ewaUgelistůw,
wssklad žalmůw a mnobň jiUú wňžUú dtla.

Odčw žeu Šrrašbnrských jest jednodUchý a
čistý; Uostt z wětsst čústi čcrweUč ssatU a btlé
čepcez Wůbcc UejsoU ffperkownicemi; Uebot Ua Uich
Ucwidčti oUoho kroje a stroje w odčwU, kterl;
Nlban Stolz Ua jiných žcuúch trefnš bičuje slou
wy: „Šněrujt tčlo swé co nejwlce w anciř z
kostice, tak žc bU od těchto mUk skoro zabynouti
mohly; rňdy wssak sUúsfejt trúpent toto, ponšu
wadž toho, jak řlkaji uu mýda žúdň. Za to
mUst alr ssaty jejich dole obzwlússtnč okolo
Uoh zasr welmč ssirokč bbti, an co Urjwtcr sc
rozsftťiti; měroU toU wUpadň takowň barbarskú
dúma jako chodtct zwon aUebo jako obrowskú žel:
wa, kterú se postawřla, ancb pkirownúali fe k obyl
čejnčpodstatě lidské, jako nčjakň ohyszú pitwora“.
Kkeskcmskč žem; a dcery majtct nňchylnost kU ssperǧ

kU, mšly bU si Pztti za přtklad swaton Gor:
gonii, dcerU sw. Rchoťe Naziúnskčho. J Gorgonia
byla krúfnň, UčeUú a bohatú; wčdťla ale,žr oděw
jenom k tomU sloUžiti mú, aby pťikryl Uabom
těla a aby je chrúUil od zimy ; proto opowrhowala
wfsemi marnými Uicotami ssperkUženskěboeChtělat
šse ltbiti Boýu a Ue lidem.

Mczi krňfnými pomntky, kteréž město Štraša
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bnrk mň Ua númčsttch swojich, pťede wsstm po:
zoruboden jest pomntk GuteUberka, wynúlezce
Uměnt kněbtiskaťskěbo. Tento flowútnb mnž Ua:
rodil se re 1395 w MokPUčia pťissel r. 1421
do ŠtrašburkU, kdcžto Unxčin swé prowozowal.
Zemťel r. 1468. Pomntk, kterýž mU dle Uňc
kresU Thorwaldchowa ze zpčže čili z broUze po:
staweU byl, pťedstawuje bo w žiwotné wrlikosti,
držtcsdo w rUce wýtisk jakčbosi fpisU. Na čtyu
rech stranňch podstawce pomUlkU widěti w obrazcch
účinky kučhotisku, k. p. wyswobocht otrokúw z
ťetčxzů,wzdělúnl rolnictwt pkrdsiawené pluhem atd.
Nedút se zapťtti. že knčbotisk weliké Uňsledky mčl
a welmi Umoho dobrého způsobil; še drnbé střae
ny ale také prawda jesi, žc teUžtwúUtm toboto
UmčUt lid wclmi se knzt a o wtrU a mrawnost
přiwúdl, o čemž obzwlússtnč za nassich dnů snado
no pkefwčdčiti se můžrme.

Na jinčm Uúmčstt siojt pomntk geUerúla
Klebera, který pod NapoleoUem 1. sloužil a re 1800
w Kahyke w Egyptč od jednoho turka úžladnč
zawraždčn byl. Jan Klebčr Uarodil se w Straš:
ďurkU dne 6. bťezna 1745; otec jel;o byl za:
hradnlkem u kardinala kUtžete z NohaneU. Když
Napoleon w Egyptč a w Balestině wojnu wedl,
bUl Klebcr hlawntm grUcrúleUt jeho. FaUatický
tUrek, od kterčho dne 14. junia Uodzmlnčnčho
roku úťladně zawražďčn byl, pochúzcl z Nleppa a
jmenowal se Soleyman. Powtdú se, žc chber,
wýbomý to ostatnč wůdce wojenský, pro .nezlom:
Uost swě powaby mčl Umoho Uepkútelů. Kosti
jeho odpočtwaly dlouho w zúme dst U Mar:
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silče; krexlLudwtk xmll. dal je do Šcrašbnrkxx
pťenéstč a tam pochowati.

bpua.um

U.

F)ory Ungcslčť, w Uichž pťcdýwali sw. pnnstchici.
šlab sranroussti l:nudxuxtornmřwyslnwnži jmrna Uťmru
ňňýchsstaci. ťšlčxssterDclrnberg ťili „dnra nliwctsšňe“

žšťisný šimnt Trapislům a Crapisirlx.

p Opustiwsse ranntm wlakent Ulčsto Štraš:
bnrk jeli jsme úrodnou rcawinon Elsaska dolů. Na
prawo uu k zúpadUt stranč widčlijfme wždy wyr
sokč bory Bogeskě, na jejichžto rorfskách jesitč
mnoho snčhU bylo. Tyto hory bbwaly pťed čan
sem útočisstťm Umohi)ch sw. poustewnlků. Tam
se odrbral fw. Hydulf, býwalý bikap Trewirský,
který maje několik společnlků pťlsUého žiwota swčho,
dal podnťt k založent klússtera MoyeneMoUtierské:
ho, kdež později Brnediktini se Usadili. Swatb
Hydnlf, rozeUý Bawor, stal se mnichřm w Trcc
wirn a pak biskupem téhož Utčsta. Misto, kdc
pozdčji w horňch Bogeských žil co poustewntk, lea
želo nlezi dwčxma klásstrrh, Senonským a Cstiwalu
ským, a protož Uazýwal se od nťdo thzaloženb
klásster Moyen:MoUtier (t. j. klňsster prostťedUt).
W těchto horúch žil takč co poUstewntk sw. Deoo
řtat (franconky BUiUtol)išU zwanť)), kterb byl
pťttelem sw. Hydnlfa. Nčkoliw tito dwa swatt
jenom w dúlce don mil jeden ode dnxhébo pťeo
býwali, scházeli se pťecc spolU toliko jedenkrúte
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za rok; tU fe wespolck tčfftwali a k boji w dUe
chowUtm žiwotě powzbltzowali. W ch k Uá:
wsstěwč UstanoweUý opUstili oba w tUž bodim:
poUsteincké pťtbytkn swě a sesfli se Ua jistém mtl
stě. Dawsse jedeU drUbélUU pťútelskč poltbcnt, poa
modlili se a rozmlomdali o Uebeských wčcech.
Thto každoročnč schůzky koUúwaly fe až do smrti
sw Deodata (xlx679); Ua Uttstě kde swatt mU:
Ziowě ti se schúztwali, založen byl později klúfftcr,
Uemuž se dalo jmeno TintUxešš (t j schůzky,
Uňwsstěwy)

Jmena Utčst a wesnic Elsafkých jsou z wštfst
čústi Uěmeckú. Smňti jsem se mUscl, kddž fraUa
coUsstt koUdUktorowč čili průwodcowč cestthctch
němcckú jmeUa sstacl při želeré drú e oznamo:
wali. Tak wolali k. p. na mtsto lcstadt au
Slesta; mtsto Qstheim nu Osthě, Geišpolheim
u Gespolhč atd. chaleko sstace Limrršheimu
skě ux Uebo jak koUdUktor wolal: Limershé uu
nachúzt se werice, zwaná UUSwatého LUdana“.
derželat jmer swč od Swětce, kterb co Uňbož:
Uý poUtntk Uejwtcr w ElsaskU pntowal a jehož
pamútka, jak jcht w jedUom kalendúři Ualezl,
dnc 12. února sc konú. Núš průwodce wolal
jmeno: Literbak! Byla to sstacc Lutterbachská,
Ua ktcré jsme železnoU drúhU opustili a oded
jsme se do klňfstera „hora oliwetstň“ (Qelenberg)
zwaUeho odebrali. Klňsster tcnto wzdúlrn jcst
od LUtterbachu kU stranč zúpadUt asi hodinU cesty
a stojt Ua malěm pabrka.

Nad branon klússterUt nachúzt se socha neu
posskwrněnéBanny Maric a pod nt siowa: „Sa:
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mota jest branU Uebeš“. (BGUruáojUUuU cošli.
8. .Tušt:iniňlulš). Bratr laik wrútuý pťijal Uúš
pklwčxtiwč a odebral se k Uasft prosbč do klún
sstera, aby w nepkttolnnosti opata, který Ua ccstúch
byl, otce pťewora zawolal. Mezi ttm měli jsme
pťtležitost pozorowati we klúsiterUtm dwoťe mUohč
Trapisty pťi prúcech jejich. chen stťtbal prňwč
welkbmi Uůžkami plot, drUhý wczl dwěma wolaa
Uta jetel do stodoly, tťctt stúl Ua wysokčm lesseUt
a oprawowal co zedntk pťcht straUU chrúmU,
opdčxtjint wedli Uapújct koUčx.

TU pkissel pťewor, otec Qndťej, Ua Učmž
fe jewila pklsnost žiwotcxuee) thtaw Uúš pťi:
wětiwčxwedl núš do intťkU klúsitera. Krúčejtce
pťcš dwůr dosti weliký, w jehož stkch ftojt starú
ltpa, pťissli jsmc kU brúnč klússtera. Pťcwor otc:
wťel a my wkročili do úzkě, Utzkéa tmawé chod:
by. Nade schody, pťeš které Uúš wcdl, wisela
tabUlka, Ua Utž Uapsúno bylo jmcUo zemťeléx
Trapistky. Ttm fc pťipomanlo ťebolUtkům,aby
za zeUtťeloU fe modčili. Pťissli jsme do kapitoly,
t. j. do dosti wclkého súlU, kdc se bratťř schúzto
wajt. Opat tU mú zwlússtnt mtsto; Ua prawo
a na lcwo jsoU wcdle stěU stolice dťewčUé, Ua
kterhch sc Ualezaji Umobé ku pokúni powszzthct
průpowtdky, k. p. „Tělo oddaUé mrtweUt Uic Ue:
trpt, pťebbwú:li dUch w Uebeftch“. (TcrtUliaU.) n“š)

w) Když jfem r. 1865 opťt w okolt klússtera toho messkal, zae
stúwal otec Qndťej úťad Uúdworntla. Řeboln!k tento xcst
rozeny Němec, byl Benediktinem a pak misionúrcm w Nmeu
ricc. Kddž jsem r. 1867 zafe do klúsftera toho pkisscl,
byl otec Ondťej opťt pťeworem Wyprawowal mi mnobo
o pťtsnčm žiwotč Trapistůw.

ee) leo corpo uo oonňřo rion loroqueil oot Uppjiqué Ž ln ššu
no. oi lllouprit eot úauo lo cielu
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„Nemoc tčla jrst zdrawkm dnsse“ die)
„Cchi a Uechci nepťebizwajt w Uafsem do:

Ulčx“ǧ“) (Sw Jgnac)
„Na cestč Pňnč nepokračowati dňle, jest

tolik, co jtti nazpútek“.“ll) (Sw. NugUstin.)
„Nechceme:li Uazpčxt jtti, mustnle bčžeti“.xř)

(Sw. LlUgUstiU.)
„Widčl jsem xUnichy, a jú Uejsexn Umi:

chem“. d:xx:x) (Sw. Nťakariullš)
„Cbci spnsiti desi swou“. d:nšnř)
W kapitolnčxm súle widčxti obrazy sw. Be:

Uedikta, swz BerUardn a blahoslawenčbo Jana
Bontitlier:a z Rancé, zaťladatele ťúdU Trapi:
stůw xae)a poflednlho opata we klúfsteke „bory
Dliwetskč“u Qpat tento držt na obraze w jedné
rUcr knihu a drUboU se podptrň Ua Umrlčt hla:
wU. W sňle wisely takč dwč tabnly, na Uichž
pro knčze a ldratry laiky Uapsúno bhlo, coby každý
z Uich po celý tbden dčxlati Ulčxl. Tam byly Uwe:
deny rozličné úťady a wsselikč prňce w koftele, we

.mlýnč, Ua poltch atd. W tomto fúle konúwň
se takč obllkňnt Uowiců, kdežto slawUé slibd w
kostele sklúdčmy bbwaj.t

Krňčejtce temnť;mi chodbmni, w nichž jako
wňbrc w celěm klúfsteťe chndoba sc jewt pťissli
jsme Ua kůr do kostela. Brúwčx se zptwala koU:

e, lxe: lučleaáio clu cxorpď eZt la Zčuatš čle jd:emxe.
useeeš)Uojo et uow Uon lmditnut iu noštrš c!cuuol

e“) ln sjš 9omiui uou prošreňi m rešrčcďm
ňx)Zi rojumUZ uou reclire uo ourruucluluueot.

xfelx)piňi mcmncdog et Uon ďum monaeřuw
dstxkx)8:17Ure rolo Unimam menm

ch Q tomto slowutnčm xnnži promluwlme obssirněji až qu
deme popisowatř blawni tlússter Trapislůw
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weUtnt msse swatú. Mladý Trapista š krúsným
baritonowýna blascm žplwal u oltúke, ldežto
ostatnt Trapisté, stojtct dtlcm we stolictch, dtlem
wedle Uich jednotliwé dtly msse swaté z chorňlu
Uých lnťb zplwali. Zpčw Trapistůw jest wúžUý
a hlnboký a lisst se we mnohém od zpěwu knězů
swětských. Po chorúlnt mssi zptwali Trapistč
welmi wúžnť: Bňjw Zššixw. (Zdrúwaš Krňr
lowno.)

Kostcl xjest malý a chudh a Ucmú warhan.
Jat Trapistňm tak i KartUzianňm Uent dowo:

elmo mtti warhany. Na oltúki hoťely jeuom
dwě swtčly a Uebylo Ua Uťm takě wtcc swtcnů.
W laždčm Trapiftstém kostele mnsi na hlawntm
oltúki mlsto oďrazů stúti socha P. Marie e dttč:
tem Ježtssem; tať pkedpiije zúkon ťcholný. Krou
mě blawnlho oltúťe jsou w kostclc jesstě dwa
malč, z Uichžto prawý sw. Bencdiktu a lewb swe
Bernardowi zafwčcen jest. W prešbhteriU prkenu
UoU stěnoU od lodě odděleUém býwajt kUčžt; w
prwntm oddělent lodč bratťi laikowě a w drukjém
auo U wrat uax cizincie Nad brann kostelUt
stojt núpiď: „Bojtc se fwatynť mč“. (3. Mojž.
26, 2.)

O. pťewor wedl Uúďdo fpňrny, pťed jejtmiž
dweťmi nachúzt se obraz pťedstawujtct smrt (umrlči
hlawU), kterň jako zlodťj do okUa čthň; pod Ut
bylo napsúUo: „Snad této Uoci“. Tak si mň
Trapista a každý člowčk pťipothati, žc smrt mU
jistá, ale bodinka fmrti Uejistú jest. „Bdětež
tedy, Uapomsnú Božský Spasitcl, Uebos erlte,
w kteroU hodimt PúU wúš pťijde . z . . Kdyby
wčdťl bofpodúk, w kteroU hodiUU mú zlodšj pkiu
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jtti, bdťl by zajistč a Uedal by podkopati domU
swého“. (Mat. 24, 42uw34). Jako zloděj uuu
nenadúle wu pkichúzt smrt Ua člowěka, proto múme
wždy pkipraweni býti. uu We spúrně jest několil
ťad ložs, z nichžto jedno ode drUbého prkeUUoU
stťnou oddělcno 1cst. Slamntk, podhlawnsk, pou
krywadlo a w čaš zimnt jesstk druhé k UčmU,tot
jcst odpočiwadlo Trapistowo. Nad každým ložem
Umtstěny jsou obrazy Ukkižowaného Jržtsse xa B.
Maric. Mnohý mň i we swé komůrce na stčnť
UamalowanoU Umrlět hlawU 9 nňpisy, klcré mU
poslednt hodinku pkipomlnajt k p „Jako zloa
dkj!ee; aned: „W hodinU, roe kterouž ncwtte“ e
aneb: „Bnďte pkipraweni“! Lože opatowo Ueu
lisst se ničtm od ložt ostatntch ťcholntkůw. Traa
pista fpl oblečen, sUUdňwajc toliko ssat wrchni.
We spúrnňch, jichžto w klňssteke wtcc fe Uachúzt,
nebhwá topeno; komU jcst zima, může jlti do
swčtnice, w jejtmž stkedU topcnň kamna stojtd

U prostked klňsstera nachúzt se hkbitow a
tcn jest také zahradoU Trapistňw. Když jsme
naň pťissli, prochňzel se prúwč jeden bratr mezi
hroby a nedal se we hlnbokém rozjtmňnt swém
Uúmi mhliti. Hroby byly obrostlč krúsnhmi růn
žemi. Zamysslenh Trapista krúčejtct mezi hroby
růžemi obrostlhmi uu jaký to obraz! U brobU
nemůže se nedostúwati lútky k rozjlmňns. Jako
rňže tratt listy, wňni, a krúsu swoji a byne, tak
sptchň i kwťtoUct člowčk kU brobU. Sotwa se
narodil, již počtnň Umtrati, a žiwobytijeho nent
nic jiněho, nežli mu zponenňhlě Umtrúnt. Pomiu
noUt zajisté mladost, stla, čest, bohatstwi a swět:
skč radosti flowcm: „pomijl způsoba tohoto swč:
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ta“. (1. Kor. 7, 31). Trapista, ktetý dobrou
wolnč swčta a marUhch rozkossi jeho sc odťekl a
Uynt na eeboke oliwetské“ žiwot kktže Christowa
núsledee a U hrobU pominUtelnost wěct čafných
rozjtmú, jakň to protiwa lidt, jcnž milUjl swět
a wěci, ťteté w něm jsoU: žúdost tčla, žňdost
očl a pbchUžiwota! (1. Jana 2, 16.) Bkňl
jsem si býti maltťem, bych sobč tohoto pktfného
ťeholntka prochúzejtclbo sc mczi hroby wymau
lowati mobl. J jú jsem sc zabral do mysslenel
o afmsti, o brobU, o wťčnostix atd. Napadlyt
mi wersse:

Nic netrwň Ua swětě wťčUě,
Brawi Uňm minUlb čao,
Každb tU pobUdc chwllkU
B již sc stěhUje zaď.

Co jich tU pťoš Uúmi bylo,
Jenž brňli a smňli se dost,
U prostked hrňnt a smtchu
Bkissel ten Uezwaný host

Co jich tU po náš zaš bUde,
Jenž hrúti a smňts se bUdoU,
Sotwa tu pobUdoU chwiskn,
Již šaš za nňmi půjdoU. „

(Fr. Str.)

Uprostťed hťbitowa stojt kamenný sloUp a
na něm socha Ueposskwměné P. Marie, kterň
jakožto nrjwyšsst ochranitelka bdt nad odpočlwa:
jtcimi tam bratry. Múml za to, že socha tato
prúwě na tomto mlsiě mň hlUboký smysl. Pťta
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wčtiwk bledt Maria Ua sptci syny fwé, a zdá
sr, jakoby tito še sw Bernmxdcm k Ut wolali:
A Ježtsse, požehnaný plo,d žiwota twého, núm po
tomto pUtowáUt Ukaž. O pkiwčtiwú, ý milosti:
wú, b pťesladkú Panno Maria! Odestky 40
dnů Udčlth se každčmu, kdož pked touto sochoU
pokleanw Uúbožně „Zdrúwaď bUď Maria!“ fe
pomodlil. Nad hroby Trapistůw stoji jedUodUchč
černé dkewěUé křtže š krútkými Uúpisy, k. p.u „dnc
28. čererce zemťelbratr laik Nntontn“. Jenom

. pťedpoflednt opat Betr mú kamennh pomnlk o
delsstm Uúpisem, w Uěmž sc wychwalUje co muž
od Boba a od lidl milowaUý. uu Když jfem
r. 1867 opčt do klússtera QeleUberského pťissel,
UtčlijTrapisté již drth hkbitow, pončwadžprwnt
již Uestačil.

Q Trapistcch a Kartnziúmch,ookterhch pou
zdťji wyprawowatř bUdU, kolth wc swťtč mnobé
blUdUčnúhledy Nent to !. p prawda, že Tra:
pisté majt Ua bťbitowech swhch wždy otewťeUý
hrob do Ukbožkaždodelmčpohlednonti mnsi. Pron
sil jsem přewora Q Bndťeje, aby mi tento hroď
Ukúzal; on ale newťdčl, co žúdňm; když jsem
úplUč ťekl, co thtm, tU odwťtil: „kat o Uúš
bňjt wťci o kterých my sami nic ertme“ NUi
to prawda Ueni, že KartUziúni sc wespolek poo
zdraiji slowy: Memento moriee (pamatuj Ua
smrt)

Šli jsme do jtdelny Tamt jsoU čtyry
dloUhé stoly, U kterých bratřt jtdúwajť. DťcwkUý
talň, dťewěnú lžice, Uňž, widličky, hliněnú mtska,
2xhliUkné žbúUy, z Uichžto jeden asi žtdllk piwa
a druhý půlku (dolbU) wody obsahUje. uo Tot
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stolnt Uúčint Trapistůw. Na stollch se Uachúzejt
dťewěné tabUlky; Ua každé z nich zaznamenčmo
jest leěno ťebolnlka, kterč) tam, kde tabulka mUtl
siěna jest, sedúwú. Nowicowé majt lžice, nožc
a widličky z koer Bratki, konajtct těžképrúce
na poli, mlwajt kU sUtdaUt 6 Uncit (Ue zcela

e 13 lotň) chleba a půl múzU piwa; kněži 3 Uncie.
Widěl jfem, jak swčdomitč brat! laik chlčb xwňa
žil, aby nedal žúdnémn wtce, Uež mU putťta Pou
wúžtxneuli,uže tčžce prachlct UúdeUUtk kU sntdant
nejměnč jesitč jednoU dtolik chleba upotřekmje, chún
peme, že uo to postcurňno,u aby Trapista postem
tklo swč trúzniti mobl. učrlštkazowalnúm Q. pťea
wour jistý drUh .ywelikého bobU, ktrch swinský bob
sllr:zje.u„Widttc on prawil u tol luhůdka Trao
pistůw“. ŽúdnémU Trapistowi Uent dowoleno,
ptti zcdžbúnU; naleje si wody aneb piwa na
mtskU. Qpat a pťewor maji pťi zwlňsstntch sioo
llch zwlússtnt umtsta. x,Oncn mň pťi swčm stolo
Utm Uúťadt dťewčné klaďiwo, kterbm Ua skůl klepáu.
wň, dňwaje způsobem ttmto bratťtm žnamenl, kdh se
posadi„ti a kdh opět wstňti ma1t. Trapista sedi
U stolu uxnaúzké stoličcc bez optradla, na kterč
pohodluě scdčti se ncdú. Q. pťewo,r Ondťejxwia
děl jedm: stoličkU, která ďyla o Ukrd mňlo ssirsft
Uežlč ostatns. „Widtte, widtte uůo prawil Usinia
wawč k Uúm uo jak 1nxiňmm (nepťtsnost, wolo
nost) již takč kU Trapistúm se wkrúdú“.

Welmi pťtsný jest žiwot těchto keholntkůw.
Wstáwajlt každč noci o don hodinúch, w Ueděli
a we swútek již o jedné a na welké swútky o
půl nocř. Na znament zwonem dané jdoU wssickni
do kostcla, kdrž wykonúwajt hoďinky kUblahoslawenč

2
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P. Marii, což asi hodinu trwú. Bak majt krútkč
rozjtmúns, ncxčežse konú dlunxcinUm a QUUČGQ
(jitťnt n ku chwúlúm) onoho ofsicia, které prúa
wč na nncn den připadň. Zpiwajtuli sr tyto
hodinky slawnč, trwajt až do čtwrtč bodiny.
Ncni to snadnú úloha, býti tak dlouho w kostele,
obzwlússtč času zimnlho. Po skončeném ojesiciUd
jdoU kněžt do kapitolntho súlU k Uúbožnčmxx čtenč
a rozjtmúnt, kdcžto zattm brntťi laikowé mssi sw.
obcujt a pak kU prňci se odcbirajs. Každon soa
botU majt pťtsnt tito ťeholntci tak zwanč nwno
áčxtmn (pťikúzcmt), t. je opat jim myje noby,
jakž to byl ěinil božskýSpasitrl swým apostolům.
D půl ssesté bodinč jdou kněži opčt do kostela
modliti se PrimU (prwlň hode); oskatnt hodinky
modltwnjt se později. W Ueděli a we swňtek
mnst !aždý weťejně w kapitolntm fňle se wyznňo
wati, jak se prohťessil proti ťehole, UačežmU od
opata UapomcUUtt dňUo a Učjakč pokúnt Uložer
býwú. W obyčejnou nedťli čintwá opat bratťim
krúňoU keč (ššxemo mjnor), w ch swňtečnt alc
mtwú k Uim keč delssi (Zermo xunjor). thud
pochňzi rozdtl kte:ý kneži ťúdU Cisterciackého (ku
ktcrémU i Tlapisté Uňležejt) mezi slawnostmi
meUsst a wťtsst ťeči (Zermoniš minorjď et mšo
joriď) čint Jcnom Ua slawnost Uejswťtčjsst
Trojice Božt se takowú ťeč opatům prominula,
a sice proto, že nesnadno jest, o tomto ne:
wyzpytatedlnčmtajemstwt ťeč mtti

W čaš letnt dňwň se o půl sedmé hodinč
rannt znament kn práci klepúnlm Ua prkno Na

e)!eroptčr ůissteujtatem n:::texejae.
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znament to wyswlékčxTrapista wrchni swůj oblek,
ktcrb měl w kostclc, oboUwú dťcwťné stťewtce, a
podkasaw ssat swůj Ubtrú se buď na pole, Ueb
do mlbna, Ueb do dilny, slowem na mtsto, kamž
poslúU byl U Trapistů bhwajt těmťť wssickni
drubowé kemeslntků: stolaťi, kowúťi, zchtci, krejo
čtťi, zúmečntci atd J ťnťžlm jest w lctč čtyry
bodiny na poli pracowati. „Modli se a prao
ch“ uu tot heslo jejich. Klúsiter Qelechrský,
ktrrý půwodnč kanownlkům AUgustiUianům a pat
Jeznitům pkinúležel, mú Umoho polt, asi 20 kU:
sů bowčztho dobytka a 8 púrů kont. Trapistům
Uent dowoleno mezi pract mlnwiti; dorozUmějtk
sc jqko hluchoeněmt znammtmi. Widěl jscm, jal
zednlk, bratr to laický, ktcrh w sakristii nťco opra:
wowal, Q. pťeworowi znament dňwal, aby nen
zapomněl, okúzati núm takč ostatky sw. kťtžc. W
dcn ncdťlnt mtwajt Trapistč take ramtt msii sw.
a w dm swútečxchi zptwanu. W létk, asi o
půl jedenúctč hodinť dňwň se zwonem znament, Ua
kterč wssichni do refektňťek občdU se Ubtrajť
Masitbch polrmů nepožtwajt Uikdy, jtdúwajt je:
Uom chlčb zeleUin, mléko a wejce Qbčd
jejich býwů: pcltwka š chlcbem a š bylinamř,
nťjakň zcleUan, kepa, kapUsta, salňt, čočta, bramu
bory aneb nčco podobUčho ; pak Uějaké owocc
podle čňsti roku (jablka, hrussky, marhule, zelenky,
ringlata, ťedkew atd) Kuš chleba a žcjdltk piwa
jsoU hlawnt čňstkoUhostiny Trapistůw Půst jim
trwú od 14 zňťi (den powhssent sw kklše) až
kU slawnosti welikonočnl; po celh teUto čaš doo
wolnje se jim jenom jcdnoU za ch fe nafytiti.
Nemocným se dňwň masitý pokrm, nznňli to lč:

28
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kať za potkebnč. Mezi jtdlem čltúwú jeden z
bratťt z Uějakč UňbožUč knihy; dúoli opat kladi:
wem znamenl, pťestúwajt bratťi ibncd jtsti a ode
dúwajt se Ua chwilku Uúbožnému rozjťmúnt. Bo
jtdle chodtwajt opčt do kostcla k modlitbě; po
tčto se jim dowolUje asi bodinU spáti, awssak
toliko za čan letntbo. Skončiwsse popolčdUt
prúci modllwajt se o 4. hodinč nesspory. po ktee
rých, nenteli půst, bi)wú wečeke. Bo skončeném
Uúbožněm čtent, Ubtrajt se kebolntci ti opčt do
kostela, kdež se modltwajt kompletúť a Bšlse
ťiešixxš, a obdržewsse z rukou opatowých swěceu
Uou wodU, odcblrajt se do spúren na odpočinck;
to fe stůwú okolo sedmé hodin. Ustawičnč mlo
čent, prawú to hrobowú tichost, pcmuje w celčm
klússteke. Jech Trapista znú druhého jenom dle
jmena klňssterntho.

Qpatem toboto klússtera jest Efrem (mn
ůer MleUlšu); sto a UťkolikTrapistů žije nynt
w Orlenberku. Dčll se: U) na ťcholntky kůrU
(Chorreligiose:w), t. ž. knězc, a Ua ty, ktckt se
jimi stňti majť, a d) na bratry laiky. Prwnt
mdaji bslý ojďčw Cisterciakůw z hmbé lútky š čera
ným sfkapnltťem, š kapuct a tak zwcmou kukuo
lon, t. j. wrchntm ssirokhm oděwem, do kterčho
se jako do plússtč zaobaliti mobon. Laikowčmajt
odčw barwy bnčde“. Dpat se wolt Ua čaš žio
wobytt. Co šname„nt swé důstoonsti Uost Ua pr:
sou dřcwěný křtžek a Ua rUce prstene Jestit ina
fnlowún , nezptwú ale Uikdy slawx.lě msse ď
pontisiťúlem; pťi olteiki posiuhth mU kněžt Ue
w dalmatťkúch, thrž jenomx w talbúch. Qpald
Efrcm ztskal fobš o klússter welčkč zúsluhy; onl



29

jej o mnobo zwětssil, založil weliké sklepy a dal
na wšž powěsiti zwon, kterb od Trapistů Ua poli
pki orúUt nalczeU byl.

Zc slowňtnbch Trapistůw, ktcťt w klússteke
Oelenberském žili, Uwúdtme toliko Uúslrdlljtci:
Swoboďnčj púU Grramb, ktcrťz co poutnlk cestU
ďo sw. zcmě “kanl a ji takč popsal. Pochňzelt z
Uberské rodiny sslechtické. Narodiw se r. 1770,
byl w letech 1805uu1806 wůdcem plUkU swoe
bodntkůw proti FrancoUzům ; později se stol Tra:
pistou a komčnk i gcncrúlUlm proknratorcm téhož
ťúdU. uu

Jinú slowútný Trapistaxz klúfftcra QelcU:
berskěkjobyl Bemardin JUif, dťlwe cisterciúk w
klássteťe WelikooLůhelském, a když tento wyzdwi:
žtU byl, we WettiUgách we Šwbcarsku. W
80tém rokn stúťt swébo wstoupil do klússtcra
Qelenberskébo, w Učmž swatk žiw byl; zemťel
r. 1836.x

Jeden swštský knčz stal se Trapistou w
QelcUberkU a zemťel brzo po wstonpeUt fwčm ďo
ťúdU. QUemocnčw prawil ke fwým spolUbratťtm:
„Pamta Marřa mnc sem powolala; onat Ume
takč Ua ch swébo nanebewzeti k sobk wezme“.
N žemťel w skutku rúUo Ua dm Ua ncbewzett
Pamm Mariee Bratr, krerb mU w nemoci poe
siUbowal, Umťel tčbož dUc w polcďUc.

Již čtmúct lrt žijc Q. pťewor QUdťej w
klússteťe Qelmberském; w tom časn zemťelo tam
asi tťicet Trapistůw, mezč Uimiž byli také jUbia
lantowé, což důkazem jcst, že člowčk i pťtsnč žiw
jsa. wysokčho stúťi dosúhnouti můžc. Zapťlli sr
ale Ucdú, že pktsnost žiwota Trapistůw jest tak
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welikú, že každčmn, jčllž do klússtera kúdu toboto
wstoupiti chce, ťtci se xUUsi,co prawil sw. Bcr:
Uard kddsi Umichům swým: „Chcete:li w domě
tomto žtti, Utusttc těla swú opustiti, Uebot zde
žijt jenom uu dUchowč“.

K jižně straUč kostela Trapistůw pťistaer
jcst klússtcr Trapistek, Umjtct zwlússtUt kostcl. Do
klausury tél;ož ťlasstera an ženskň wkročiti Uesmt.
Cbcccli taxu opat jtti, může to jenom we fpoo
lcčnosti don kUěžtUčiniti Q pťewor Qndkej
Uú prawil: W klússtekctom jesi mnobo aneU;
jsemt jejich zpowědntkem, Ueznňm ale ani jednč;
Uebot jsoU wssechny za zúmkem šc zúworkou. Zea
leniny, owoce a jinč wěci, jichžto kebolnice ty
pro kuchyni fwou potťcbi majt, donásst jim kažu
dochně bratr laik ku brúUť, a pod trestrm wyx
loUčeUt z clrkwc Uesmt pťeš prah wkročiti; thmž
trcstem postlžena býwň i Trapistka, kterúž by odn
btrajtc u brúny zclcniny a jiUé doUcsscUé wěci,
prab pkckročila. Nbatissc wolt se Ua tťi lčta;
mú:li po drUhé wolena býti, must mtti ncjměnědwk
tketiny hlasů a po tkett bh mUscla auu wssechny
hlasy obdržeti

Šedcsát a UťkolikTrapistck žije w klásstcťc
Qelenberskčm Ženská kterú do toho pktsitčho
ťúdU wstoUpiti tht, musi býtt 22 až 36 let
stará a Uesmt pochúzeti z rodU, wc kterčm se
Uhostila nčjakú dčdččná buď tčlesnú aneb dUchowni
ncmoc; chmt mtti dluhů ancb powimwstt k jin
Uým Cbccoli se stňti scstrou kňru (Chorschwen
skcr) must kromč matcrské kecl swč Umčti i laa
tinsky čtsti. Žadatelky must wstupnjtce do klúu
sitcra zaopatkcny býti potkekmbm swktskkxm odče
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wcm, kterb i w klússtcřcpo tři městce jesstě noft;
mimo to mUst šc seboU donésti: 2 wclkč pťer
bozné fsútky, trojc temnobarrwnč ssaty, dwč wlr
nťně fpodnt sukně, dwč wclkč ldtlé ložnt pťikrýwkn
z wlny, 24 ssútků kapefntch z plútna, 25 loke
tůw obUčejnčho plútna ancb Uttsto tohoto půl
drUbého tnctu UbroUsků. Za Uowiciat plalt 600
sranků (asi tři sta zl. stť.), ktcrě hned Uložiti
mUst; zůstanc:li w klússteťr, platt wýbyt aneb
dotaci 6000 franků. Tato fUUla může ale, jc:li
kaUdidútka chndobna, zUlcnsscna bbti. Must se
také wykúzati kťcstUým listcm a od sarúťc Ucb
zpowčdlntka dalchm wyswědčenim o mrawnčm cho:
wúnt.

Trapistky žijt dle Uúslcdnjtctho demttho po:
ťňde: Jako Trapistč wstúwajt w Uoci o don
bodinúch (w Ucděli a wc swútck jcsstč dťtwe), Ua:
čež sc w kostclc asi po čtwrt bodiny UúbožněmUroz:
jtmúnt oddúwajt á rozjtmúlttm ttmto k Uúsich:
jtct Uaň modlitbčse pťipraijt, pamčtliwy jsoucc
napomcmltt: „Pkcd modlitboUpťipraw dussison
a Uchď jako člowšk, kterťxžpokoUsftBoha“ (Si:
rach 18 23) Po sioUčenčm tichém rozjtmúnt
koUúwajt hodiUky w tomto poťňdkn: JitkUt Ma:
riaUské, jitknt one slawnosti, kterúž se těhož dnc
koUú, pak chwúly Marianké a koUcčnč chwňlu
denntho ofsicia To wsse trwú až kU čtwrtč ano
až k půl púté hodiUť Trapistka, modltct se Uoč:
Utho časn, může tedy še ZalmistoU Púnč řtci:
„Zpomenu:li Ua tč (ú Božc!) Ua loži swěm w
dobúch jůťntch jesstč pťemhsslcti bUdu o tobč“ (žalm
62, 7). Marianské ofjsicimn,jehožTrapistky w Qe:
lenbcrkU Užtwajt, tislšm:to jcst U Feliciana Rau:
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cha w JUšerkU w ťeči latinské. Wclmi Ua:
Utúbmoo a pro plxsa sskodliwo to :Uusi býti, kďyž
Trapistkd storo po cclb ten čaš, co fc žaltňť
modll, stúwajl, majlcc pki tom blawu skoro až
k zemi Uakloněnu. Jenom pťi dwou žalmech si
sedajt. Po skončcUťPch chwúlňch odcbtrňwajt fe
wssechny do jednč klússternč chodkdy k tak zwané
„piscinč“. Latinské sloUdo: „piďoinoeee wyzname:
Uúwú tolik co: „rykmtk“; w sakristitch afe a w
klňsfteklch Uazbwň fe tak i ono mtsto, kde fe na:
chúzt woda na UmýwňUt rukou a sw. Ucidob. U
této piscin Umýwajt si Trapistky jedna po druhé
obličej a ruce Uttrajtce se Ua to ručUtkem něko:
lik loktů dlonhýnl Ua koltku wistrtm. K Umbwúnt
tonlUto jim mnoho časU popkúno Uent, Uebot fe
met ihUed odebrati do kostela, kdč ťtkajt prt:
mu; po těto Uňsledee msfc swatú, kterou obyčej:
Uě opat slonžtwň. Na to jdoU do kapitolntbo
súlU, kdež fe abatisfe posadt Ua dťewčnč sedadlo.
Scmdk Ut pťistupch jedna Trarpistka za ďrUhoU
a každú sklúnt twúk swou až k zemi. Nbatisse
fc každč túže: Co Utnč mňš ťtcieť Na to odpowtdú
festra: Son wiUU. Ybatisse: Kterň jest twú
winae? TU žalUje sesixra na sebe a wyzUňwú se
z prowinčltt, jakých se proti ťebole doFiUila. Po
wyzUňUt tom Uklúdú abatisfe každé festťe, ktcrň sc
w Uččem prowiUřla, Uťjaké pokúUt: Jedna k. p.
UtUst fc pkede dwekmid rrfektňkc tak položiri, aby
wssechUy ostatnt do refcktňťe jdouce pťeš Ui stoU:
pati musely; drUhň mUst U dweťt rcfektúťe tuk
dlouho jstňti ancb lržeti, až fc wymodli žalm pa2
desútý: „SmilUj fe Uadc mUoU 6 Božc podle
welkého milofrdenstwt twšýo“; jině opět se Uklúdň,
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aby každč fcstťe UohU poltbila, aneb sobě chlčb
aneb jiný poern od ostatntch sester Udyžcbrala;
opět jině, nby mezi ttm, co ostatnt občdwajt, w
refektúki scm tam chodila, aUcb pťi mssi sw. od
ScmctUď až do Agm:š Dci ruce rozapiaté mčla
atd. Toto wyznúwúnt se ze spáchaných poklesků
a UklúdúUt za né pokúnt slUje: „Kapitolll držeti“,
což pťtslowně tolik znomcnň, jako UčkomU wy:
mluwiti, jch latinU ancb wýtopck dúti aneb jej
kúrati. Bo kapitole chodlwajt scstry do prúce, a
pracht až do tři čtwrti Ua dewútou hodiUU.
Prúce jejich jsoU: prúti, sstti, wymctcxtis lúhwice
čistiti, zeleniny a wsse do kuchynč potkebné k jtdln
pťiprawowati. Po skoUčcnéprúci dúwú se zwoncm
znament, Ua ktcréž se odebtrajt !UssechUydo kostcln,
modliti sc tkctt hodinkn (Terc). Bak se sloUžtwú
welkú mssc sw., pki které Trapistky jcnom rozjl:
mawé modlitbč se odďúwajt. W deU Uedčlnt a
swútečnt zptwajt pťi Ul zpěw chorúlnt a pki p“oo
zdwiboPúUt se pokaždě zplwú: 0 šUlUtčuxiď doo
ďtiš. Ctyryklňte za tbden: w úterh, we čtwrtck,
w sobotu, w Ucdčli a w každý ch swútečnh
pťijtmňwajt Trnpistky nejswčtějssi swútost ol:
tňknt; pťi tom znchowúwajt zwlússtUt obťad:
Jedna sestra krúčt zwoan za drnhoU w jistěm
poťúde a dúwú soUseďce poltbent mtrU kkoUc:
„Pokoj tobě“ (pax tooum), Uačež xtato odpowt:
ďú: „Jš dUchemtwhm“ (et oUm opiritu cUo).
Obdržewfsi chswčtějssi Swútost ltbú knždá opa:
towi rUkU a hlUboko se posloniwssi opčt odchúzt.
Po mssi swe modltwajt se fcstry opťt hodinky
(Zextu) a pak chodtwajt ke stolu; obědjejich jcst
podobrn onomU Trapistůw. Pked jtdlem a po
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jtdle koUúwajt se dloUhč modlitby, a mezi jtdlem
čtúwú sc žiwot swatých. Od stola odchňzejtct
ťeholnice modltwajt se žalmy: „SmilUj se Uade
UmoU b Bože“ a „Z hl:lbokosti wolal jsem k
Tobě“ a Ubtrajt se do kostela. Wykonawffe tU
pobožnosi swoji, prochúztwajt se asi čtwrt bodiny
bUď na bkbitowě aUeb w zabradě, při čemž ale
každú z nich z Učjaké knihy čte ancb růžmec se
!Uodltu J Trapistka tedy často sc ptochúzt mczi
hroby a rozjtmú poslcht wčci: smrt, hrob, soud.
Hkbitow jcst jt oUoU zrmt, kUktcré tonžebnč wolú
wčhlasnťj zpěwec Uúš:

Zcmč, milú zemč, lože pospolitě,
Jaké w tobč dťtmň lidskwo rozmanitč!

Ž ty welkú rakwi no á ty doupě temUé,
Jaké jsi ty ložc lidům nepktjcmné!

Lid se tebc lekú, a tyš dobrň mňti,
Dúwúš we swěm lůně UmdlcněmUspúti.

Budeš dobron matkou také pro mé tťlo,
th we twént lůnč sladký spčmekmělo.

(Fr. Sussio.

Na znamcnt třikrňte zwonem daně chwňtajt
opět wssechnh do kosiela, kdež se modltwajt kle:
čtce „Zdrúwaď Maria!“ Po té se odebtrajt do
spůren, kdcž asi bodiUU spňti smějt; Uechce:li
nťkterú fpň:i, mUsi aspoň Ua loži swěm ležcti
aneb ticho sedčti. Qd jednč až do pňl čtwrté
bodiny wykonúwajt opět swé prúce. Pak fe ko:
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núwú po člwrt hodiny tiché rozjtmúnt w kůrU,
na to Uúsledet Uesspory a o pútě bodině bbwú
wečcťe, kU kteréž miwajt bnď brambory neb ně:
jaké zeleniny, chléb, sbr a piwo. Po wečeki
dowolujc se jim půl bodim; trwajtct odpočinek,
načež mtwajt společnč Uúbožné ťtent, pnk se modlt:
wajt komplctňk a Zalro Učšing, a pťijawssc po
zpytowúnt swědomt swčho od abatifse fwěcenoU
wodU, odebtrajt se kU spňnku. úr)

Trapistky fpňwajt we fpolečnhch spúrnúch
majtctch pět, ssest i osm ložt; ani abatisse nemú
wlastnt spúrny. Boskele, podobné oněm Trapi:
stůw, jsoU tak krútkě, že w Uich nohy natúhnouti
nelze. J Trapistkeq spňwajt oblečeUč a odklúdajt
jenom ltmce a stkewtce. Oděw jejich podobú se
zcela onomU Trapistůw; tlusté podesswy stťewtců
jejich obroUbeny jfou mosazem. Botrawa z wětfst
čústi ze zeleniU sestúwajtct, nedostatek tělefnčbo
pohybowúnt a čerstwčho w;dUchU, společné pťebý:
wúnt we spňrnňch nedosti prostranných, w kostele
a w rcfektňťř, celh teUto pktliš přtsný žiwot jest
owssem ď to, aby Umrtwowal tčlo a žúdosti jeho.
Q žiwobytt Trapistůw a Trapistek, žijtctch wtce
dle ducha ncž dle tčla, platt totéž, co prawil sw.
Ambrož o žiwobytt oněch knčžt, jenž pod wůdcem
fw. Euscbiem, biskupem Wercesským, we společ:
Uosti swatč žili: „Tito knčžt jfoU wojsko w
prawdč Uebcskč a aUdčlskč. Zamčftnňntm jejich
jest, dUem i noct chwúlu Bohu wzdňwati, aby
Ustawičnhmi a wroucimi modlitbami hnčw jeho

qbu
e) Tyto zajtmawč zprúwy o šiwotč Trapistck obdržel jsem od

osoby !terň po Učjalý čaš mezi nimi šila
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Ukojiti a jeho milosrdenftwč na fe pťitabowali.
DUch jcjich jrst wždy zaneprňzdnčn buď čtentm,
bUď pract. Může:li pak něco podin bodUějsstbo
bbti nežli žiwoťdytt takowé, w Učmž namahawé
prúce a pťtsnč posty Ualrzajt núhradu a odměmt
w pokoji srdcee? Společnč žiwobytt těchto knčžt
Ualezú w pťtkladě jinbch podporu, w nawykňni
úlewU a we fwatčm zaneprúzdněnt zajtlnaon
wábnost. Žiwot takowh nebýwú znepokojowún
časnbmi stcxrostmip ani wyrážen zňbawami swčt:
skbmi, ani wytrhowňn ansstčwowúntm zahňlči:
whch lidt, aniž ochaije aneb wlažným se siúwň
obcowúntm šolidmi tohoto swčta“.

sll.

Mojcnssti rcbrnti. čšabaťcnba (pi:la)xpodobnň ral:n
wř. Můhldm:scn. Eňpř. eMťsta o sadribamř na
sUlwa.„.éranrmlsmi marbytňnlča. Bclsort a éšrsano
oon. ..Molni srstry a dobrť Ušiwňni časU. Búlae
Bnronm. rBigjon(wyslow: Wyšon)a žmmrnitnsti jcha.

Nawrútiwsse se z Qelenberku do LUtterbachU,
jeli jfmc 8 prwntm wlakcm do MůhlhaUseUU.
We wozu sedělo mnoho mladtků, kteťt jrli do
jakéhoš mčsta, kdež se dúlo odwňděnt na wojma.
Byli to mladtei welmi weselt; zptwali a smúli
se jak to rekruté dělňwajt. Pozorowal jsem wsfak
na obličeji mnohhch z Uich, že jim zpčw od srdce
Uejdr. Qbsah ptsnt, jež zptwali, Ucbyl wrsclý;
žúdný Uczptwal:
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HUlúni, hUlúni,
Malowané dčti!
Jak wsedne Ua konč
Jako ptúček lett.
Hnlúni, hUlúUi,
Pčkttč konč múte,
Já se k wúm také dúm,
Kterčho mně dúte?

Tcžkomyslnb a trUchliwý byl obsah ptsnt
jejich: „Nch brzo, tak brzo mUstm jú a mnohb
woják swět opUstiti . Dneď čerwený a zcjtra
mrtew . . . Tak Umtrú fswúrný koňúk. N co
potom? a co potom? . . .“ Tak a podolměkon:
čily se zpťwh, které uUtkaldiciti zptwali. Bhlot
na nich widěti, že mnoho chUti kU siawU wojen:
skěmUnemajt. Já mysiil U sebe: hlawnt otúzka
pro kažďčho člowčka, at sionět žiwot swůj we
wojenskčem aneb w jakémkoliw jiném stawU, jesi:
a co potom uuu po smrtie? Touto otúzkoU „a
co potom 2“ obrňtil sw. Filip Nerejskb mlúdence,
který jUesmtrUě bažil po bohatstwt a po rozkossrch
lohoto fwkta, a pkimčl jei, aby bažent toho zar
Uechal a jedině o spaseUt dUsse sroč se staral.
be každý člowčk naelmiu dňležitoU otňku tUto
sobč často pkedklňdal, Uapomtnú ptsmo fw. slo:
wy: „We wssech skUtclch swbch pamětliw bUď na
poslednt wčci fwé a Ua wěky Uezhkcsstš“ (Si:
rach 7, 40).

Sedčla ď Uúmi we wozU takč jakňď starň
ans, kterň pilně fsiiUpala a núm také ssňupati
dňwala. Řtkúwň se, že ssňUpec taďňkU wszzUje
dobré nysslénkh. Kdyby tomU w skUtku tak bylo,
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měl bych i jú dobré mysslcnky. Šňupúwúmt
někdy z Umrlčt truhly, t. j. z tabačenky rakwi
se podobajtct. Na jejtm pokrywadle jest čtsti
slowa: Umememo moriee (pamatUj na fmrt);
pod nimi jest kťlž a pod ttmto wypodobněny jfoU
Umrlčl hlawa a kosti. Na siraně tabačenky té
stojt mé jméno. Nt si kcknr mnobb čtenáť, že
jsem podiwtnem, jelikož sobě každb fsňupec tabúkU
spomtnúntm na smrt ztrpčUji; prawdoU zůstane
pkcce, že on i jň kdysi do rakwl tabačUici mé
podobnbch sc dostaneme a c w nich w prach a
popel promťněni bUdeme. lowěk xlmlezú wssUdy,
kamkoliw fe podtwň, obraz pominUlosti a smrti:
siňUpňk alc mň obzwlússtč pťtležitost, pťipomta
Uati sobť časko bodim: fmrti. Každb ssňUpec
wszzUje w nčm dobrou mysslenkU, Upomtnku na
smrt, pkipomtnajc mU, že fúm také z prachU jest
a že w prach tabúku podobnb sc obrňtt. awo

Nechme wssak těchto smutnbch mysslenek a
pokračUjme dúlc Ua Uasst ccstče Okolo města
MůhlhaufenU (fraUcouskU: Milbuď) zdržch se
mnobo bllých čúpů. Newtm, proč tdto ptúky tal
rúd múm. WúžUč sobě wystupnje takowý čňp
na wdsokbch nobúch swbch, jako šamdsslenú; žiic
o samotě na lonách a podobú se pontcwntku.
Dawid trúpcntm skltěený pkirownúwal sc k pc:
likúm: řka: „Podobný Učiněn jfem pelřkúm: na
poUss“e (žalm 101, 7); a proč bych jú ncsměl
wztti podobenstwt od čápaeť Jako čúp osamčlc
žije a málo kdy hlafu wydúwú, núpodobnč wae
rch se kťeskan spolcčnostt, kterčžby mu sskoditi
Uwhly, a držt jazyk swůj Ua Uzdč; Uebot wt, „že
jazyk jest sice malb úd, že wssak welikě wčci
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prowozUje . . . ., že jazhk jest ohcň a wesskerost
neprawosti“ (Jak. lap. 3.). Čúp opousstt často:
krúte zcmi a wznússt se do ncfmtrnč wýsse; nňu
podolmě powznússt se i rozjtmajtct kťcskanlwy:
ssinúm Uebeš, wčda, že mň hlcdati těch wčct,
„kteréž swrchu jfoU a že nemň (pťtliš) pečowati
o wčci, kteréž jsou na zemi“ (Kološ. Z, 1aa2).
Brorok Jeremiúš (8, 7) prawt: „J čúp ostktbň
čan pťtchodU sweho“. Čúp patťt mezi ptúky
stčhowawé, odlčtú Ua podzim do teplbch krajiU a
kdhž Uasialo jaro, wract se k Uúm opťt. J w
tomto pťichúcht a odchúzent jsme mU podobni;
i my zde jako poUlUtci w cizinč jenom Ua čaď
žijrme; Uebot „nemňme zde města zůstúwajtciho,
ale bUdochho hledňme“. (K žide 13, 14z)

Mčsto MůhlhaUseU podobú se nemúlo Bmu.
Mút též mnobo fabrik Ua sulno a tudtž i mnoho
komtnů, čnějlclch Ua způsob welikúnských sstourňe
tek zUbUtch k nebi, jakobh fe w Učm sstňrati
chtčlh. Kdykoliw widtm město, w Učmž mUoho
fabri! se nachúzt, ťlkúwúm sňm k sobě: Zde se
obract wssecko w dbm. Průmysl jest oltňkrm,
komtny jsoU kadidlUiccmř a kadidlem jest Ublt
whdáwajtct neliboU wůni. Dnem i noci fe kadt
modle indUstrii čili průmyslU; město takowé jest
dhmem obaler jako bbwajt hlawy swťtců a swť:
tic ozdobeny zňťt. Bez pťestúnl dýchajt kothy
púrU ohnion; wydúwajt koUťowýzúpach a wy:
poUsstějt broz:lé jiskry. Rozjtmajtci člowťk Ua:
lezá wssak wssudh nějakb obraz aneb podobeUstwt.
Co jest žiwot Uúš? „Púra jest, kterúž se na
maličlo Ulazuje a potom zmizt“. (Jak. 4, 15.)
Wssecko na fwěté w dťpm uu w nic se obract.
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Brorok Joel pkeďpowtdajc den soUďnk;Uwúdt Bon
ba ťkouctho takto: „Dňm zňzrakh na nebi i Ua
zemi, krcw a ohcň a púru dýmowoll. Slmtce
obrúlt se we th a měftc w krew, prwé Uržli
pťijde ch Hospodinňw weliký a hroznb“ (2,
Z0n31). o

W MůhlýaUsenU dělt se železnú edrúba;
mUseli jsme tam črkati Ua wlal, který núď mčl
ďo Belsort:U pťiwézti. W hostinci drúhy železnč
čekalo také jedno asi 22 leté dčwče, kterč podiwu
nťpm oblckem swým pozornost wssech ccstujtctch
na sebe obracelo. Mšlo slaměný btlý klobouk,
na jedné stranč trochu wzhům zaantťz a mno.
hbmi pcntličkami a twtltm okrússlmý. Krútký
wojenský zelený kabút še žlUtbmi tčanicemi (ssňůc
rami), čerwené ssiroké kalhoty a boty ď ostrUa
hami wu tent byl oblek dčwčcte tobo. Na prfoU
mčla medalii co znak wojmskč Udatnosti, a w rUce
držcla kosstček. Bylat markytňUkoU U jednoho
plUkU jtzdcckého; okolo nt stňlo mnobo wojúkňwe
deorný ďojem Učinilo na mne toto w mUžstém
oděwU oblečené dťwčc, obzwlússtnť kďyž jfem k
tomn wssemU widěl, jak neslnssně ď wojúky žern
tujc. Mohlat w prawdč o fobč ťtci:

Již oďličej mňm sskaredý,
Twúke nejsoU čerwené,
Bči kalnč, pysky blrďě,
Wssi krúsy jsoU zbawenč.

A pkccc bylo chowúnt jejt tak nestydaté; a pťi
tom bylo widčti, žc takoťka mrrmomoct pozorlwst
spolncestUžtctch Ua sebr obrútiti chtťla. Hlawnt
ctnostt každého děwčetc majt bbti mrawopočestnost
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a mtrnost. Co fwe Pawel prawt o wsfech kťea
stnnech: „Mtrnost wasse znňma bUď wssechnčm
lidemee (Filip 4, 5), platt takč o kťesianskbch
pannúch. Jakmile pmma složt še stbe mtrnost a
cit siUdU,počtnň kwttko erinnosti jejt wadnan
ti. Panenskú čistota brzy fe pornsst; nebos ctnosk
tato jest poklad, lterý múme w núdobúch hliněa
Uých (2 Kor. 4, 7); a poněwadž tyto Uúdoby,
t. j. těla lidskň, kkehkú a kn hktchU nakloněna
jsoU, mUst pamm tohoto pokladU erinnosti a
čisioty Bx chwětsst bcdliwostt ostktbati. Bťda
Utatce, kU které dcera jejt řici může:

Konněte, matinko,
Konněte Ua mne,
Kterak se mlúdencř
Tahajt o mne;
Ktcrak se tahajt,
Kterak se peroU:
Mňte wu, matinko,

e Radosk Uade mnon!

Když byl wlak dojel, opUstili jsme mčsto
Můhlhanch. Jeli jfme okolomčstečkaNltkirchm
kteréž mú welký kostel, a pťijeli jsme do Bele
fortnU. Toto město obdrželo jmeno fwé od lrňsne
pewnosti, kterúd se tam nachňzt Ua welmi wysoké
a pťtkré skňle. Krúl Ludwtk )6.17. a polnt marf
ssňlek Wanan ztskali fobě o zwětssent pewnostt
tčto weliké zúsiUhy. Jako skúla dGibraltcxrskú š
pewnostt fon wystupUje z Utoke, tak wystupUje
opewnčná skňla Belfortskň ze země. Ubytowali jsme
se w hostiUci „U staré posstye, a prossli jsme
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mčfto. Ncnlt weliké, ale jest pěkné; mú krásné
Uúměstt a rowné Ulicee thali jsme sc, když
wojňci wečerku bUonwali; mnoho tamborů buba
Uowalo wtrem; mhslelt jsem, že pťi tom o Ussi
pkide; po té počali trUbači troubiti pochod.

Núsledujtct na to deU odjelř jsme časnč
rúno z Bečfortu. Welmi krúsným údoltm táhne
se železnú drúba wedle měst HericourtU a Montu
beliarda. Pťijeli jsme do poťtčt ťeťy ešť)onldšl
Jméno této dosti weliké ťeky, o které Strabo
(jjdz 4) prawt, že za jeho času plaonU byla,
pochňzt prb od slowa „ůonee (ůUloio) a wya
znamenúwň tolik co: sladkň. Podiwnbl jest bčh
jcjt; prameUy swě mň U paty hory JUrské; teče
dlouho k skweru, pak se obract k jihU a wyléwú wo:
dy swé u městečka Werduml do keky Saony.
Nčkoliw potok Doubď pťichňzt B hor, mú pťece
ďčh tak zdlouhawb, že se zdú, jakoby se plazil;
widěl jsem na nčm malé lodč, které takoťka z
mtsta odprawiti se nemobly. K UsnadUťUtplawby
wykopúUy jsou Ua mnohbch mtstcch průliwy, jdoUá
roonběžně ď ťekou a majlct stawidla. Kddž loď
chla do takowého průlin či kanúlu, wytahUje
se stawidlo, woda dostúwň spúd a núsledkem toc
boto i rychlejsst bčh. Stawent železné dnihy w
údolt kely DoUbď muselo stúti mnoho penčz a
mnoho prúce, jak souditi lze z čctných tunelů
čili průkopů we stalúch.

Welmi krúsné položeUt we hlUbokém údolt
mezi wysokými horami mň mčsto Besam;:on (wya
slow: Bcsansou), kamž jsme z BelfortU za tki
bodiny dojclč. W latiUské !eči slUlo 7ošoutio,
N:ďontium. Zešantio. a powtdá se, že bylo o



43

434 let dklwe založelw Uežli mčsto Řtm. Jisto
jest, žc se o Uěm žmiňUje již řtmskb wojcnský
wůdce JUliUď Caesar (xlx r. 44 pťed Christem).
Wypraijet, že WcsoUtium bylo jedno z ch:
pewUějsstch mťst starých Gaulňw, obywatelůw to
zemč francouské. ee) Že Řtmanč Ua toto mčsto
mnoho drželi, doswčdčth pozůstatky okrouhlice
(Amsitheatru) a pobanskťžch chrámů, jakož i ji:
ných staweb, ktcrč se tam co zřtceniny až podneš
Ualezajte Jmena mnohých ulic a Uámčstl toho
města jsoUj kimskčho půwodn, k. p. jč: oťwmp
mňrď (ogmpuď Mnrriuď), t. j. pole Martowo,
ořuxmp ()Urno (očm:xpuď ()Uwčw), t. j. pole
KarUino, rue ůo Glxewrer (siouď ()Ušrorig),
t. j. ulice Kastorowa, rue áe lň Uelmje (riu
ouo Nmeriš t. j. Ulice Wemlssina atd. Pťed
Řtmam; bydlel w Besanqoně a w okolt jeho Uúa
rod SekwaUstý. Tento Uúrod phwolal Julia
Cacsara kU pomoci proti Nriostowi, kterhžtú bdl
še mnohými tislci Germanů do jeho zcmč wpadl.
Carsúr tam pťitúhm:l o wojskem fwým we fpčša
Uých pochodech, “) pkemohl w bčtwě Nriowista,
zahnal jej za Rýn a zmocnil se města Brfan:
(,:oUU.

Powtdú se, žc již za časU cksaťe KlaUdia
Tiberia (xjdr. 54 po Christu) fw. LiUUB, w Bcu
sanqonč hlúfal wtru kkeskanskou a žc taw, kde
UyUt katedrúlný chrňm stojl, wystawčl kapličku
ke cti z mrtwl)chxfwstalčbo Pána Ježtsse, Pa:my
Marie a sw. Stkpúna prwomUčcdlntka. Dle

e) l)o dollo gaujeo lib. ld
ee) dlašuio itčiucuxidtua



44

jiných kázali w Besanqoně sw. cwmlgeliUm dwa
Učennlci sw. JreUea, který byl Učennlkem sw.
Polykarpa, žúka sw. apostola Jana, a který poo
zději bisknpem w Lyoně se stal. Sw. CpisaniUš
a sw. Jsidor, jejichžto pamútka 4. NUgUsta fe
koná, zemkeli w Besamšonč co mučenntcie

Biskupy w těmž mšstě ďyli we čtwrtém
stoleti sw. Fromini:xš a fw. Nnimmš a r. 407
sw. Germanuš, kterb od kaclků ariaUskbch sstpy
Usmrcen byl. Powtdň se, že 36tým bikapem
w Brfanq;onk byl sw. Gedeon, ktcrb okolo r.
773 jefstě žil. o Nj 1360 Uarodil sc w tomto
mťstě JaU BasandUš, mUž to w prawdč fwatčj.
Později ďhl kanowntkem řůdu fw. Nugustina a
zemkel co pkewor w klússteťe Coelestinůw w Pau
klži r. 1:145. Sw. Koleta k:yla žúkynt jeho.
Když Swčtec tento Uachňzel se Ua loži úmrtttém,
naw.ssttwil jež sw. Jan Kapistran.

W kostele kehoelnicťňdU sw Frantisska, zwa:
Uěm „U sw Klúry“, odpočiwú tčlo zUameUitého
mUže Jakuba z Bourbonůw, prince krúlowského,
kterh r 1415 š JohanoU U., krňlownoUSicilu
skon, se zasnoUbil a ýozději do kúdU sw. Frane
tisska wstoUpil Opustiw smčt žil co ťeholntkw
nejwětsst chUdobě Bochowún byl w kaple, ktcroU
wystawěti dala kterú až podmš „kaploU krňle
Jakuba“ se Uazýwú Pomntk jeho má francoue
ský Uúpiš, kterb upkc!ložeUdo nafsi keči takto zUt:

„Zde odpočtwú JakUb z BoUrboUů, szeo
ssený a wbtečnb prřnc Uberskb, JerUsalemskb a
Sicilský, krúl nejmocnčjsst, hrabť z Marchy, z
Kastra a púU jiných anstwt, který z lňsky kBobU
opustil bratry, rodiče, pkňtely atd. az pobožnosti
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wstoUpil do ťúdu frantissfúnstél;o, w Uěmž ze:
mťel dUe 23. Sept. 1138. Modlete se Uňbožnč
za dussi jeho“.

Chrňm katedrúlný w Besancšoně mú mnoho
sw. pozůstatků, z Uichžto UejznameUitčjfst jsoU:

“Kuš poswútnčho plútna, do ktcrébo tčlo Božského
Spasitele od Jozefa z Llrimatbie zarinUto bylo,
alebka sw Ngapita Powtdú se že oUoplútno
za časU fw biskupa Chelidonia okolo r 443 do
Bcfanqom: se dostalo NyUčjsst arcibiskUp w
Besancťonč zest kardanl MatthieU

. Když jsme toto mčsto opoUsstělr, bUl den
roelmi krňsný SlUnce jasně swttilo, lesnatě bory
sc zcleUaly, celú jarnt pťtroda Uaplňowala srdce
mč radostt. Zwolalt jsem:

Wizte krúsU wssehomtra,
Jak se wůkol zelená

Jak do erzhledUého sstra
Slunce jasnč plammú!

(N. B. M.)

W BesancšoUč wstoUpilo do wozu welmi
mnoho klússternk)chaneU; wida je, myslil jsem,
že se celý klússter wystčhownl. Jeli ď Uňmi nč:
kolik xsstmrt řmlekod Bylu to tak zwané sskolnt
sestry, jejichžto těžkoU úlohou jest, děti wyUčowati
a wychowúwatť. Welmi ďobrh dojcm učinilo Ua
mne mlrné a wúžUč chowůnt jejich.u Mtteré se
modlily po tichn rňženec, jiné čttaly,w knihúch,
slowem: bylo Ua Uich widčti, že zabúlky nemilujť
Bobled Ua sestry lyto powzblldil mne k rozwae
žowňnt o doďrčm nžlwúnt času: Člowěk Uema Uic,
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což by wtce ceniti měl, Uežli čaď swého žiwlds
lšytt. Užtwúali tohoto dobťc, ztská jtm uu Ucbe.
CusU qu prawt sw. Bernard un má sobě člo:
wčk w jistém smyslU tak wňžiti, jako Boha,
ponťwadž dobrým Užtwňntm čan Boha žlskati
může. Jest, bohnžel, mobo lidt, jenž sUad wy:
sokého stúkt dosúhli; účtnjtali ale swčdomitť sami
ďe seboU a nalezajt:li, že mUoho časU zbytečněx
prospali, jxldlem, zabúlentm, ničemnostmi a sxmt:r
i hktssnými radostmi promňmili, mUsejl o sobť
ťsci, že pťece jcn krňtký čaď žili. Swatý Pawcř
prawt: „dež jscm byl dttě, mlUwil jscm jako
dstť, smýsslel jscm jako dttě, myslil jscm jaka
ditč: ule když UčiněU jsem mužem, wdprúzdnil
jscm, co bylo dčeinsréhoee (1. Kor. 13, 11).
Ncmtwúme to dttěti za zlé, strňwtali čaď swůj
ničemnťjmi hlačkmni; pomhsltmet fobč, žc jcst to
dttě ; nedbúeli ale dofpělý člowěk o dobré užtwňu
nt časU swčho, wedculi zahňlčiwý, snnd i hťtssnb
žiwot, a mhsllali sobť:

JUU, děj sc wůlc Božl,
Jú již nedbňm nic!
Prodúm žeUU, prodúm děti,
Pentze dňm Ua propitl :

ktcrak se může osprawedlniti? Kýžbh takowý
člowčk, který časU swého žiwobhtt swťdomitč neU:
žlwň, na poflcht hodinkUswon pamatowal! Sw.
Řchok wyprawnje, žc jcdcn mUž, kcerh žiwobdtt
fwč lehkowňžnč we hkisstch ztrúwil, Uúhle oUc:
mocUčl a Umtraje Ustawičně wolal: „Nch wcliký
Božc! jenom jesstě nťkolil okamžcnl! jenom do
zrjtkla mi popťrj žiwobytl!“ Nle ncdosúhl prťj
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ani tolik času, aby swědomi swé do pokúde Uwčo
sti a o spúsu dusse swě se postarati mohl.

Nťkolik sstact za Besancšonem tratt se l;ory
a rownú krajina začtnň se otwtrati. Dojcli jsmc
do mksta Dýly (dojo), ktrré, jak fe powtdú, i
Řtmanům znúmo dylo a u nich Dola, Dolum
slulo. údols, wc ktcrém město toto ležt, jmem:jco
se pro swon krúsU a úrodnost, „údolt lňskyeesle
xm! ckn.mour). Krajina tato slula pťed časd
ťsimnode aoomté (swobodné hrabětstwt) a mčla
zwlússtUi zcmťpány, ktcťt w Dýlc swč sidlo mčli.
Teddúž bylo mčsto toto wňbcc nazýwňno „wr:
srloU Doloues (l)oje lU.jožteuoe); když alr r.
1479 od Francouzů opanowúno a tčměť zboťcno
bylo, nazýwalo se „bčdowacl DoloUee (j)oje 13
ůojontď). Město jest dosti welkč a pčknč a mt:
walo pťrp časy mnoho klňsstrrů. Ncopomincmr
Uwčstř zdc podiwný nňpiď na polo latinský a na
polo francousiý, ktrrý tam kdysi nad brcmoU
jednoho klňsstera Umtftťn byl, a ktcrb w jazka
nassrm takto zni:

thrjtc nňm, bratki milt!
Nelzeuli wúm mdloboU jtt;
Rňdi bystc jcdli, pili e?
Nemňžet i jank býs.

Z toho, co jsme Uastťňdali,
erncm Božtm wczmcte,
Pakli doft jste ncdostali,
Ze jsme chndi, pomnětr. eťe)

e) řxratreď delxe Wnorjti.e,
Zjeu 188 šu: pjeůZ et šux šeuoux,
Tšulitjn ed njtjtišp
()d čďt jš mňničero ňqcntre l!ouc.
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Mťsto Nušomle, do kterého jsmc z Dúly
pkijeli, ležt na lewém bťch ssirokč ťcky Saony
a powldú fe7 že od tohoto položenl jmeno swé
obdrželo. Řtmanč jr Uazýwali: Žčďong. šďďoa
UiUln. W letech l788 a 1789 ležel Napou
leon l. w mčstč tomto posúdkou, !oUpal se w
ťece Saonš a bylby sc tam bez múla Utopil.
Praon okrasou newclkčho tohoto mčstá jest jrbo
chrúm Uocre ůňmez jehož stawčnt se započalo
r. 1516. BohUžel, že Uebyl dokončen; drUhú
wčš mU schúzto ,

thUd jsme pťijrli do DijoU:U, ukda!žjsmc
nťkolik dnt zňskali a odkud jsme Ua mnoýú mtsta
wýlety činili. Ubytowali jfme se šo dobrém
hostinci „áe la oloořwee (U zwonu). Stoličný
chrúm mťsta DijonoU zafwěcen jcst sw. Bcnigo
Uowi. TcUto swťtrc byl žúkem sw. Polykarpa,
od Učhož do Gallic (Uynějsslhox FefFrculcnoUsta),pon
slún byl, aby tam sw. cwangclimn kúzall Hlúa
faw slowo Božt š welmi dobrým lroť)fleďkelll
napťed w NUtUU:U, pak w LangerooU a konečnč
w Dijoně, byl za čafn clfakc Marka AUrelia
loptm zabit. Stalot sc to mezi roky 161uo180
(dle jiných mezi 150.w169). Na oUom mtstč, e
kde mUčedlnickoU smrtt zemťel, whstawen byl
chrúm, pki kterěm powstalo později slowútné opat:
stwt sw. BcnigUa. Chrám ten trwal tťi sta let;
po Uplym:tl čan tohoto rozboťen bhl od Bmxa
gUnďanůw, ktcťt se těto krajiny byli zmocUili.
pbupú.m

j)eo dieuď quošsouš awauer,
kro l)eo oumirio šmtiez
ť!t oj wnď neou aslw aďZer.
Mementotš pgupertntio.
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Sw. Řehoť, bistup Langeršyský, dal zbokený
chrúm ten w polowici siestého ftoleti opčt wystaa
wčti. Pozdčji byl U nčbo zkizen klňsster dle kea
boly sw. Bcnedikta„ jcbož Uejznamenitčjsstm opau
tem byl Wilém (Guilelmuš). Tcnto sw. muž
dal re 1016 kostcl swůj zwětssiti a okrússliti a
dobyl fobč welikých zňslnh Uejen o fwůj, thrž
i o mnohč jinč klúfstery. Stal se oprawitelem

aneb rcformútorem kúdn swěho a staral seWamožnč o to, aby jeho mnissi keholu sw. a
dikta wc wfsi pktsnosti jejt zachowúwali. Nle ttm
Uwalil Ua se zússk několika keholUtkůwe Powtdň
se, že jedcn z těchto pokleslbch mnichůw núsledUu
jtct Uezbchč werfse o Učm složil:

šUric:uan UďiUimerito ferr impwduď
Uddo.ňp

CUi mcwaodiď piutaď xe)juďďšric eššo
brereď.

t. j. Ufsi osličt mň prúwem chwúly nehodný opat,
kterh mnichům ménč plti dúwú. Nediwme se
tomU, že i tento fwětec, poUčwadž súm fwatč
žiw byl a o to Usilowal, aby spolubratťt jeho
swatť žiwi byli, od Učkolika ťeholntkůw toho
jmena Uehodmých pronňslcdowňnt trpkti mUsel
Wyplnilo se Ua něm slowo sw. apostola Pawla
kkouctho: „Wfsickni, kdo chtějt pobožUě žiwi býti
w ChristU Jcžtfsi, protiwenstwt trpěti bUdoue
(2. Timoth. 3, 12). Že temo sw. opat bez
ohledU Ua osobu wssndy prade zastúwal,

n) Slowo Pžnta (francoUskč piuro) znamená jako i w česstinč
mciz núpoxc

3
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dokazujc list, jejž poflal jakěmuš wznefsc:
němn kjodnostúťi ctrkcwnth; kúraje w něm
nechwalnč chowúnk bodnostúťe toho, prawil mezi
jiným: „Jeuli potok již U swého pramena
wlažmý, nelze pochybowati, že dúle od něbo smro
dutčjm se staUcee.

R. 1731 bylo w Dijoně založeno, biskupr
stwt, a tU nadzmlněnť; klússterný chrúm stal se
k rúlnťzm. Jcstit stawen we skohu gotickěm,
uxpůsob křlže; mú tťi lodč a čtrnňrte sloupů.
W presbytelin widěti za oltňťcm na sičnňchffrst
welikých welmi krúsnbch obrazň, z nichžto tli
prwnt pťedsiaijt Udúlosti ze žiwobyti fw. Bea
nigna, ostatnt pak ze žiwota sw. Bernarxda. Cbrúm
mú mnobo starbch brobownlch kamenů š núpisy,
z nichžto jenom Uúsledetct do nafsi kečř pťeloa
ženě Uwúdlme:

„Zde odpočlwň flawný muž Wladislaw, wé:
woda Polský, kterb byw po mnobň léta mnichem
w dkleifsteke tomto, za pklčinoU pofloUonsti we
wlúdť nad zemt PolskoU od papeže zňwaku keo
holnčbo sprosstkn byl Zemkcl w městč Nrgentinč:
(ŠtrašbUrkU), žňdaw zde pochowún býti, dUe
1 bťezna1385“

W tomto chrúmn odpočtwň take otec sw
Jobany ze Cbantalů fpoluzakladutclky ťúdU naa
wssttwent Panny Marie ee) Na hrobU jebo Un
chúzt fe núslcdnjlcl nňpiš:

„Brnigmtš Fremiot, tojnň rada ksňlowskň,
pkcdscdlcl nejwyšsst siolice soudné w BUrgUUdsku,

e) Hlawulm zakfadatelcm toboto paneuskčho rádu ktexý talč
ťad Salesiauel sluje, byl sw Framisse! Saleskd
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jejž wčonst jrl;o k Bohu a ku krúlina nejwyšsst
stUpcň cti powzneslcrd Zcmťel w mťslci srpnn
r. 1611“.

W jednč kople katrdralného chrúmn Unlezajt
se pozůstntky slowňtnébo wojenskčť)owňdce Petra
ůu Pšrrnij ůš Znžmrůg ktesh sobť zaslonžil
krúsné pťljnxelli: „Rytlť bez búznč a beš ňč;ony“.
Bylyš sem pťrnrsseny r. 1791 ž kostela bř)walé
Kartnzie bltžc Dijoml. Bnymxd se nurodil r.
1476 w Delsinňtxl, jižném to dllUFrnncouská a
pochňzel ze wznrssenébo rodU. Krúl Kmxel sislj.
wzal jcj š feboU chtťjedobť)wntiNcapolr. Bnyard
dal we wssech bilwúch důkazy neobyčejné udatUou
sti; tak fe brúnil r. k501 fúm jedimž na.jednom
mostě w Neopoli proti 300 jezdců. Při dobýu
wňnt mčsta Brešse byl tťžce rančen. Tam mU
dala jcha Umtka 2000 pistol peUěz (10.000
tolarů), aby dům jejt chrňnil od Ucpťňtelskčho
drancowúnt; Bayard wssak dal tuto fUmU penčz
dcerúm jejlm. Zachrňnil takč pcmenskoU čest
mladé dčwiny, kterň mU uodcwzldúlmbyla. Pro
tcnto silrchctnh skUtck chwúlt jej wssichni dějepišu
cowxč. W bitwť u MarignoUU stúl Bayard po
bokU Frantisska 1., a krúl tento dal fe od Uěho
Ua rytlke pasowati. R. 1523 tňhl Bahard 8
admirúlem Bowinet:em do Jtalie, kdež Uňsledného
rokU na smrt raněn byl. Umlrajc zwolal: „Je:
žlssič ach, můj Bože, Umlrúm!“ BaUard, trnto
rytiř ch; knúZUča bez úbom), čstul tehdúž 48 let
siúřt fwéljo.

Bmt abbé Tbibet, wiťúť pki katedrúlnénl
chrúmš w Dijoml, bnl tak laskaw a zowcdl núď
do podzchmtho kostela (oGUňššZiG), ktcrý se nachúzi

Zk
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pod presbyteriem téhož chrúmu. Tamt jest takč
hrob sw. Beniqna. Tento kostel mú ssest oltúťň
a mUoho slonpň. Seznúmil jsem se w DijoUť
jesstč ď jedntm knězem, který jrst též wikúťem a
spoln i ťcditelrm hudby pťi katedrúlněm chrúmě.
Boněwadž jsem jmeno jeho rozličně juxenowati
flyfsel, rn Swať, tU opčr Swaik, Šn,wčr a
Šwaik, erťděl jfem, jak se wlastnč jmente a
kU které núrodnosti patťt. J žúdal jsem jednodo
Franconza, aby mně jmcno wikúťe toho napsale
N on požúdaw uu jako kddsi Zachariúš au
desstičky, Uapsal Schwach uo ťka: Tot jest jméno
jeho. Z toho jsem soudil, že wp. wilúť abbé
Schwach jest Němec a dowčdťl jsem se později,
že pochúzt z Elsaska. Učinili jsme také núwsstěwU
Uejdůstojnějsstmn p. biskupowi Monscřgncmowi
FrantisskU Riwé:owi, kterb núo welmi laskawě
pkijal. Když jsme odchúzeli, dal núm obrúzky, na
nřž byl jmeno swé wlastnt rnkou napsal. Nan
rodil sc w diocěse Wersailské a jest biskUpem w
Dijonč od r. 1838. W pokojlch jeho widěti
obrazy wssech pkedchůdcůw jehú jakož i wsiech
swětcůw a fwťtic, jenž kdy w Dijonč a w okolt
jeho žili.

Nebnde snad od mista, Uwedn:li zde nťkolik
swatbch, jenž kromě již zmtněxchchsw. Benigna a
Wiléma swathm žiwotem swým mčsto Dijon
oslawili:

Sw. EustaďiUš bUl w 6. stolett opatem w
Dijonť a jest prl; w chrúmť sw. Benigna po:
chowún. Bowtdú se, že i swatú Florida w témž
chrúmč odpočtwú. Ctihodný Nlinard, který rokU
1052 co arcibiskUp w Lyonť zrmťel, byl dktwe
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opatem U sw. Benigxla. R. 1572 Uarodila se
w Dijonč sw. Jobann ClpcmtralskúrR.1588
spatťil w tétnž mčxstčxswčxtlo swěta KlaUdiUš

Bernarduš, jeUž od spoluwěkťxchswť)ch wůbec chU:
dobUť)m kUězeUl Uazýwún byl. Byltč to mUž
welmi Uezisstrch a ztsleal si welikč zňslxlby o obra:
cowúnt kU smrti odsoltzenúch zločiUcůw. Když ho
kardinal RichelieU Uikterak k tomU poonUti ne:
mokjl, aby za odmčnU Uějakčxwýnosné mtsto pki:
jal, a když mU anrbowal, aby sobč alefpoň Uč:
jakoU milost wyprosil, odpowčdčxlBerUard: Smtm:
li EUtiUeUce Wasst o něco prositi, prostm jeďiné
o to, abd kúra, na Utž Ubobč hťtssntky kU po:r
prawnth mtstU doprowúztwúm, lepsstmi prkUy
opatťena byla, aby búzeň, že by na cestě z wožn
wypadnouti mobli, ubohým těm Uepkekúšela,šcxwssi
pozornostt a š celoU myslt k BobU sr obrútiti.

Nmmš Skarsiuš, ktcrk) r. 1612 co arci:
biskup a kardinal w Metúch Umťel, býwul dťtwe
opatem w klússteke sw. BeUigUa w DijoUě.

DUe 16e kwětna 1676 zemťela w klússteke
WorssUltUek w Dijonč pmma Genodefa, kterú
spolUsestrúm swbm w každém obledu za wzor
sloužila; ťtkúwalat, že klúfskcr jest jt rújcm.

Mřmo biskupa a kapitolu jeho jsoU pťi
katedrúlném chrúmě w Dijonš sarúť, wp. abbé
MoreaU, a čtyťi wikúťi. Zde bUde sUad na Uttstč,
powčdeti Uěcoo postawent dUchoweUstwawe Fran:
coUskU.

BiskUp Utúod wlňdy ročUtplat12.000 franků
(asi 4.800 zl. rak. čtsla), palúc š c“elbmUúkadtm
a wojúka co čestnoU ftráž. Každoročně k Učme
dochúzt komise, prohltžt palúc a Uúťadt jebo, a
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rokoli se sbledú za chylmé neb chatrně, oprawt
Ueb opatťl se ua útrcxty wťúďy. Wlúda platt
tcxké každčmn ťxiskupowi dwa generalttč wikúťe
(rioexjrššeššue:ršux). t. j sekretúřc(tajcmutky);
kcxždémnš Uichdúwú 2400 frauků. Knpitola čttá osm
kunowntků, z nichžto každťj od wlúdn ročuě 1800
frnnků bččr. Mimokňdné pktjmy biskupňw pol
zňstúwajt we wysašcnijch ceuňch cheb lcxšúch za
Udťlownnú promiUUtl. Wyšsst jesi plat, jcjž wlú:
da arcibiskupňm dúwň. Jc:li některý arcibiskUp
zňroweň srnútorem, t. j. stútnlm radou, bčře i
co seUátor zw?ússtut plat. Wikúk pťi katedrúlc
Učm chrúmě dostúwň ročnč oď wlúďy 300 franků,
z poklaďnice kosteluč (fč:dxejquš) 600 frcmků, a
podll z farnt sstoly (očxďUšjď), ktcrip podtl ročnš
asi 800 frauků wynússt.Pťipočltúmc:lř k tomU jcsstč
asi 800 franků ročnš za sstipendia messni, zdú
se, že postawent wikúťowo neut sipatač. Powú:
žlme:li ale, že ho byt siojt ročnč 400u500
franků, slubn, jemuž.i potrawu dúwatř must,
200 fraukň, a že Ua wlastUl potrawu, Ua dktwt,
Ua oblek atd. také mUoho ža rok wydúwú: Uwťa
ťlmc jistotně, žc mu mUobo nezbnde. Powinnost
wikňťůw jrst kúzati, držeti kkeskmlskě cwičent a
zastúwati jiUé duchownl prňcem

Duchowenstwo weUkowskě dělt se we tťi
tťldy. Farúťi prwnt tťldy jfou arcřkněžt (Uro
c:jxjpršcreš). také farúki okresltt (ouréš ůč:š Uro
ronúišďemšmš) zwaul. Tito nlajl od wlúdy
ročnt plat 1500 frankň. Farúki druhě tťtdy
jfou děkani (úo)xenš), tatč farúťi mensilho okresu
(ouréš ůU očwtou) zwunt, majlct ročnt plat
1200 srankň. Qbyčejnt farňťi, jenž ouršš aneb
takč ůššššrrčwtš fe jmem:jt, majt od wlňdy
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plat 900 franků a od kažďč obcč ku saťe Uúleo
žitéjročně 200 franků; wedlcjsstmi pťtjmy jrjich
jsoU: za kťrst 1n2 frankrj, za kopxllaceše zpt:
wanU msst sw. 12 nž 15 srankň a tolikéž za
slawnb pobkeb. Poněwadž priwútnbch patronútů
we Francii nent, Ustanownje biskUpsúm wfsrchUyfao
lúťr. dečcht farúťi nlobon ; jedné sary na
drUbou pkrsazeni bisti, Uikoli wssak dťkani, poně:
wadš tito co dčkani i od wlňdy Ustanoweni jfone
Kostely a sskoly stawěli a je w dobrém stawU
chowati, jrsi powinnostt obct.m

M.

jšxalssi popsňni Zšijonu. Ftostrly. Bňdrada rostlinu
slui. šUUsrUm. Zm. errnlwdo rodina a rodčsstč
jcho. Znhrn Edmnnd žšatrial. e.tknrúťowť(Maudc

Tňuchcncrrl, MUnicr n ZZUdoiň.

Wesmi krúsný jest w Dijnnť farUt kostel,
Notre:Dame, jenž wc tťřnúctém stolčtt stawčti
se započal a r. 1445 dokončen bUl. Nad jeho
portňlem widěti loUbi o ďon pofchodtch.z Uichžto
mú každé 16 sstthlť)ch sloUpů. Bohužel, že zc
dwou wěžt, kterě Ua chrúmu tom wysir:wkny býti
měly, ani jrďna zcela dohotowrna Uebylaz Na
jedné wěži nachúzejt se bodiny, ukte!ré zhotowil
Umčlec, ro enťzFlemčan, jmcUem Jacanš Mard
(wyslow: šak Mar). Hodiny ty pkiUňlrželykdysi
městU CoUrttai (wwflow: KUrtré); ale wčwoda
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Filip, š pťsjmentm„Smčlý“ darowal je r. 1383
mčstU Dijonu. Nad bodilmmi widěti we pki:
rozené welifosti postawd mUže, ženy a dttčte, jenž
tlučentm Ua zwony čaš ošUamujt. Powtdň se,
že postawy tyto pťedstaijt rodim: nadznltnčnťho
Umčlce.Hodin ty slujt wňbec: „Jacheš Mard“ňe)
Klenutt chrňmU „Notre Dame“ jest sUlčxlesta:
weno a slonpy, Ua kterbch spočlwú, jsoU welmi
sstthlě. Chrúm ten lnň několik kapel; w jedUč
z Uich se Uachúzt černň socha blahoslawenč Panny
Marče, znúmú wůbec pode jmcnenl „černú pauna“
(ln x:išršš Uoixoe)„ktrrá co diwotworná we we:
liké ňctě stojť. Powtdň sex, že r. 1513, když
eDijoU od ngska sswi)carsték)o olwležen byl, oby:
watelč sochU tUto modltce se w průwodu nosili,
a žr Maria zúzračmým zpňsobem mnoho nesstčstt
od Utčsta odwrútila.

Gotický chrňm sw. Michala mň welmi krúsUč
obrazy a fochU. Mezi ončxmi jsou chznamrUie
tčjsst: obraz pťedstaijlct sw. Jakuba Wčtsftbo
wrdeUého ke smrti mučeUické; obraz Pmmty
Marie ležlct Ua úmrtnlm loži, a obraz pkedstae
wujtct Ua UrbewzettPanny Marie; poslednt tento
obraz malowúU jest od QUeUtiUea. Krúsnň jest
socha pťedstaijtct swatěhoonUa; jestis to dtlo
ťezbúke Duboiš (wyslow: Dyboa).

Jeden z Uejsiarsslch chrúmů w Dijonč jest
chrňm sw. Zcma; wyprawuje se, žcwystawen byl

e) Núpodobxtč sluje Uejwětssi šwon (majici toxt 8) kaledrúlu
ntbo chrúmu sw. BenřgUa zkrácka: „brnčidlo“ aneb „bUn
blomt“ (dourňon wyslow: durňou).
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již w desútém stolett; we chrúmUtom odpočtwajt
swau Urban a Řehoť, bčskupowč Langersste. e)

Pki chrňmť fw. MikUlússe stojl klúfstcr Sa:
lesiúnek, který oď fw. Johany Cbantalskč založcU,
w čaš rewolUce ale wyzdwižen a r. 1822 opět
obnowen byl. Tam jsme nawssttwili zpowčdnlka
keholnic tčch, muže to, který wýborným popsúntm
žiwota fw. Johany Ehantalskč jmcno swé tak
oslawil, že DupanloUp, swětozllúmý btskUp Qr:
leúnský, za generúlntho swěho wikúťe jej zwolil.
Jestit to abbč BUgaUd (wysl. Bigú).

Bltžc eDijoUU býwala také Kartnzia, t. j.
klússter KartUzianůw, založena r. 1383 od Filipa
Smčlčho, wěwody w BUrgUUdskU. Bbwalij klúe
sster th přemčnčnjcst nynl we blúzťmc. Welmi
krúfnú jest studně w býwalé klňssterné zahradě;
jestit okrúfsiena kamemchmi sochami, pťedstawno
jtclmi Mojžtsie, Zachariússe, Jeremiússe, Dawida
a mnohé jiUé znamenitě osoby siarého zňkona.

Nawssttwili jsme takě rostlinnickou zahradU
zwanou: 178rqušduďš (wyfl. 1čuxššdi8, pUsska,
stťelnice); jmeno to obdržela od weťejně stťelnice,

e) Až do r. 1731 patťilo mčsto Dijon k diocčse Langerskť,
ktcrá ji7 r. 200 založena byla. Diocčfa tato, mčla nosud
105 bis Upů, z ni eto osm od clrkwe za swate wydlásseno.
W katcdrálném chr mč w Langcraux: jsou prý po ůsiatky
sw. Nzariúffe, Nnaniúsfe a Misaela. Ratew, w nž naleul
zeny byly, mú trnto podiwný latinský nápiď:

lu doo jecou: uroopdašxo
Biňucd, dliuacd Zdáonššo.
lšuď ugti nt pďjnšo,
Cuoa re: korewrum Touomu
slllramňřrrjjuugit l,iušouuď
ňcl ossušuuůum ňomouu.

Král, který jc do LangeršcU pťcnčsti dal, byl pry Zmo,
sdn ctsaťe Leona.
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kte:ú tam r. 1525 založena byla. WelikoU
znamenitostt této zahrady jčst núramnč wUfokba
tlUstč)strom, „topol BUrngnd!fký“ (peUpjišr áš
Uouršošne) zwcmý; stňřt jebo wynásst nejménč
300 let a powtdú se, že byl již dosti wysoký,
kďyž r. 1595 Jindkich Mss. na tčto stťelnici
čestnou rňnu son wystťelil. Tento siakečekmczi
ftromy může o sobš ťtci:

au uu u Žňdný z toho
mtsta wytrhnout

Nemú mne útok wichrowý.

TU žtti jú, .tU mntm skonat.
(Fr. SUssil.)

Bodobút se zajisté každý člowěk stromu;
člowčk ale mú býti stromem dobrým, nesoUcim
owoce dobré, t. j. ctnosti lťeskanskč; nebot „každý
sirom, kterýž nencse owoce dobrčho, wUtat a na
obeň Uwržen bude“ (Mat. 3, 10). We ctno:
stech mň člowěk pewUč stúti; žúdný útok wichrou
wý, t. j. žúdUč pokussent nemň bo z tohoto mtsta
wytrhnouti; we ctnostech mú stúle žtti a takě
skonati; Uebot dle slow Božského Spasitele bUde
toliko oneU spaseU, jenž fetrwú až do konce
(Mat. 24, 13).

MuseUm w DijoUč jest welmi bohatč na
Uměleckč wčci. Pkedewsstm pozornost mou na
sebe obrútily brobné pomUtky wéwoďů BUrgUUd:
ských, Filipa Smčlého a JaUa bcz búznč, pak
pomUtky wéwodkhnč Anny a jiných. Womntky
tyto bbwaly ondy w kostcle Kartuzie Dijonsté;
zhotoweny jfoU z btlěho mramorU a pťedstaijt
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zemkelé wčwody a wčwodkynč we pťirozenč welix
kosti jcjich. Na podstawci pomntkU Fitipa Smťa
lého wdobra,;end json chodby klússtcrUé š maa
lťpmi floUpy; w chodbňch těch widěti mUožstwt
Palých soch pťedstawnjtctch mnichy KartUziňm;.
Zňdnň sochaUentwětssidon prstů; ani jech Kare
tuzimt Uepodobú se drnhémU a každý jest jťnak
postawen. chen se podptrň o sloUpjsaz cela zac
myfslen, drUbý čte w knize, tkett se modlt růe
ženec, jiný mú rUce pkeď křtž Ua prsa položenč.
Jeden mú Ua hlawť kapUci, drUhkj jt Uemň atd.
Bowúžtme:ti, že i tyto soffky z mramoru wyteu
súny jsoU; kekneme jistě, že pomntk takowť; must
bk;ti dtlo welmi Umťlecké. Boslednt slowa nňpisU
Ua každěm panUtkU se rmchúzejtctho obsahth obUe
črjUě prost o zbožUoUpktmlan, k. p. „Račte
se Uňbožnč k BohU pomodliti za dUssi jeho!“
Na pomUtkU wčwody JaUa bez bňzUě amanželky
jcho Markéty z Bawor čtemc: „Račtr fe núbožUč
Utodliti k BohU za dnsse jejich!“ Filip Smělb
zemkel r. 1404, Jmt bez búznč 1419 a Mara
kéta 1423.

Jiný poksad mnsea okčOijonskébojest kťtdlowb
olták ze 16tého stolett, který kdysi pkinúležel
ťlússtcrn Klarawalskémx: (01UirmUx wyslow:
Tjerwxú). Qltňk tento mú pčt obrazů, které
pkedstaijt: nejswčtčjsstTrojici, kkestP. Ježtsfe,
promčněnt Jeho, fwatého Bernarda, zakladatele
jmerwaného klúfstera, pak jednoho opata, který
bez pochwby klňsster ten ktdil, když oltňť ten zhoo
towen byl. Powssimlmtt hodna jest takč pastbťskň
berta (oroďďe) sw. Roberta, prwntho opata klúo
sstera ()iďteroin čili ()itščuxx (wysiow: Bitú);



60

obdrželt ji od Gautbier:a, biskupa Chalonského,
když od nčho dne 21. bťezna 1098 za prwntbo
opata zUowU powstalého kúdu Cisterciúlňw po:
swěcrU byl. Berla tato chowala sc co draho:
cennb klert w Cisterciu až do wyzdwižmt těhož
klússtera (l790); zbotowem jest ze zlata,a ze
střtbra. Čtsse sw. Bernarda, prwnlbo opata
Klarawalského, zbotoweUa jest ze zimostrúzU, mú
podobu mtsečfy a Uúsledujtct Uúpiď: ..()imbuď
šgnc:ti ch?rluuxúi7 Ubdmio ()1ňrorgsli8ee (čissc
sw. Bernarda, opata Klarawalského). Qkazuje se
tam i pcčet tébož swčtce ď ttmto nňpisem: 7.Zia
šiuum Zšrnmái Udbgt.ia ()jnrexmjjrnšišex
(pečcť Bernarda opata Klarewalského).

Mezi mUohými obrazy musca Dijonského
jest UrjkrúsUťjsst obraz pkedskaijtct sw. Jero:
Uyma modltctho se U kťtže a majlctho pťed sebou
Umrlčt hlawU. Qbraz ten malowal DomiUiť
Zampieri. Běknl; jest také obraz, Ua Učmžscpťedsta:
ije sw. Frantissek Nsiský, jeUlUžB. Maria UkazUje
dttk Ježtsse, a obraz pkedstawujtct letitoU ťeholu
Uici. uu Na jiném obrazU widěti osobU hrajtct
Ua klawtr. uo Opkt Ua jiném pkedstawm jest maa
ltk, který Uemaje rukon, malUje drže fstťtec UohoU.

Město Dijon ctt pamúth: sw. Bernarda
mUoboUúsobUým zpňsobx.m. Jedna čúst mčsta a
jedno númťstt chou jmeno jeho. Na tomto,
jmmem Swťtcowým UazwaUěm núměstt byl mu
postawcn krúsnb pomUtť pťedstawujtct jej co mnix
cha; Ua podstawci tébož pomUlkU widťti sochy
Pctra ctibodnčho (98tru8 renemdijiď); opata
klússtera Klunyackého, pak opata SegUra a mnobbch
jiných žnamenitbch mUžň ; wěkU fw Bernarda.
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thniw se již čaftokrúte o fw. BerUardU,
jenž byl mUžem UejzuameUitějfstm wťku swého,
zawedU nynt laskowé čtenúťe k rodissti jebo.

Asi čtwrt hodin cesty sewerně od Dijonu
stojl na pabrka mtrUě wUstUpthctm wesnice lxš
komňinš jeď l)ijon:jestit to rodinné mlsto sw. .
Bernarda. Třikrúte jsem již anssttwil pamňtné
toto mtsto; ponejprw dUe 4. JUlia 1861, pak
w letech 1865 a 1867. Welmikrúsmi a dalekú
wyhltdka Uaskytuje se š pahrbku, Ua němž jme:
Uowanú wesnice Ua způsob okrouhlice wystawena
jcst. KU straUě jižUé rozprosttrú se před númi
měfto Dijon še mUoť,ými wěžmi fwúmi; dúlejza
Ulm widtme winorodnč bord zwané lU oď:e
ckor (sirúně zlatú), Ua kterhch swčtoznúmé xwtno
BUrgUndské roske. Sewcrlch konrc těchto bor,
jejichžto dělka Umobo mil wynňssl, slUje!d hora
africkň, ponťwadž na Ut pod Juliem Caesarčm
plUk africký mťl ležens swoje. KU straně zúpadnt
widčti Talam, wesnici to jako pewnosi na wy:
soké boke stojlct. a dčdiml Daiš, kterúž k fake lxa ťoUo
tňino 188 DijoUské pťinúležt. Ku straně wi)chodnt
widčti pťeš nesmtrltč dalekoU a úrodnou rowinU
bory Šwi)carské, Uad kterhmiž staťečekMoUtblaUc
(wyslow: Monblank, btlň bora) bllon blawU son
myzdwibnjr. Pobled na tuto wěčni;m snibem
pokrytoU boru mUst každébo wysokomyflnčho člox
wčka pontžiti a nébožné Ulyssleltky w nčm wszo
diti. Bůh jest to, kterix pťipraije hory moct
son (žalm 64, 7). Newtm proč mne jakňsi
toUžcbnost wždy do bor túhne. Kdykoliw spatťuji
bory, powznússt se duch můj zwlúfstnlm zpúsobčm
k Uebrsům. .
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Tam Ua horňch,
Tam to tar jasnč swttť,
Tak ltberč tam dýsse kwttt,
Tam na borúch,
Llch tam fe Uebc cttt,
Tam Ua horúch mo
Tam bych byl rňd!

(Storch.)

Nawratme se wssakdo řxoncšino 188Bijonu.
Talnějssi farúťa wp. abbé Franqoiš Merle, zzc)mUž
to welmi wzdělaný a lňsky hodný, Ukňzal Uňm
Uejerm znamcnitosti rodisstčsw. Bcrnarda, nhbrž
čřnil š Uňmi také wýlety Ua jinň pamňtUú mte
sta w okolt. Mtsta ta bndeme po poťňdkn pou
pisowati.

Famt kostel La FoUtaiUskb mú tki lodě a
jest welmi starobylý. Powtdú sr, žeujcj wysta:
witi dala matka sw. Bernarda, blahoslawemi
Nletha. Kostel zaswčcen jcst sw. mučeUntkUle:
brosianwi a mň 5 oltňků. Qbraz nad hlawntm
oltúťcm pkedstaije sw. DomiUika a swe Katc:
kiUU Senenskou, jimžto p. Maria podúwčx růže:
Uec. Na jchom oltňki stojt dkewčnň poprsnt
socha sw. Bcrnarda, o které se wyprawujc, že jest
prawým„ wyobrazentm téhož swětce. Když sxǧo.
Bernard we KlarewalU eeee)Umkel, wytifkli prý

e)W letech 1865 a 1867 ansstiwil jsem opťt ccihodnčbo
muee tohoto a wcsicl jscm ů ntm wc swazel pťátelstwi;
doptsujemc sobě wes olek.

lm) Klásstcr Klarewalskd (()jairwu:. olara sejlio. swťtléúdolk)
lcžcl w diocčsc Troyeské„w dcpartamcnm (ks;,aji) ňo lmudo,
a byl r. 1115 od sw. Bernarda založeUe Ze llúfster ten
wcliký byl, dolazuje okolnosi, že w nem za časU sw. Bera
narda žilo asi 100 nowiců a několik seť mUichů Wdšdwie
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mUissi obličej jcho do súdrh, podlé kterěhož wýu
tisku prb napotom socha zbotowena btxlcxzSocha
ta dostala sc pozdčji do klússtera Molaiského;když
ale tento ku koUci pťcdrsslého stolett wyzdwiželt
byl, wzala ji tehdejsst abatisse ďe feboU a pťiu
Uesla ji do eDijonU. Na úmrtUém ložt odewzdala
ji swému pktbuznčmU, důstojntkU wojenskčnm, který
ji pozdčji farntmu kosteln La Fontaineskčmu daroš
wal. Jest:li socha ta skUtečnťprawým wyobra:
zentm sw. Bernarda, měl swětec teUto wysoké
čeld, sspičath noď a rowně takoon bradU a byl
bubený. We chrúmu tom chowajt se také ostatky z
kosit Swětcowbch a z opasu jebo. (Dosti weli:
koU čúst ťeholného oděwu Swťtcowa widěl jfem
wc sarntm kostele w Burgscheidn bltže Cúch).
Kdysi bbwala we chrúmč La FoUtaiUckském také
starú kťestitelnicr, U kceré sw. Bernard kkestťn
byl. Llle jeden z farúků, Uemaje ptý pro starč
pamútnč wčci smysln, odstranil ji, poněwadž se
dle zdňnt jeho do kostela toho již nehodilal Bltže
mtsta, na kterém kťestitelnice tato stúwala, wisi
na stčUčstnrý obraz, pťedstaijtct widčnt, jež
mčl sw. Berttard we swém wťku dčtinském. Wy:
prawujet se totiž2 že jej matka jeho, když 7 let
stúr byl, w noci na den Uarozent Púně wzala ď
sebou do kostela. Núbožnťj chlapeček žúdal widěti
Jtžtsse, o kterém mu matka byla již tak mnobo
wl;px:awowalaa A ble! w kostele zjewřla prý se
UU: P. Maria a Ukňzala mn Božské dttě Ježtsse.

jeni jcho stalo se lU konci pťedcjǧlčbo sloleti za časU sranucouskč rewoluce. We welkčm kl ssternčm flaweni nacházi
se nynt státnt kúznicr.
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Wyprawuje se, že Bernard spatťiw Božské pau
chole, zcela z mysli wytržeU bUl.

Kdož jest toto pacholee?

Jakňo nebeská mu zňť,
Zdobt blawU, zdobt twúť!

(Fr. SUssil.)

Starý obraz, ktcrťzzjewent to pťedstaije,
darowáU bUl kostelU od krúle LUďwlka )(17.;
Uent ani malowňn, ani wyssit, dtbbrž na plútnč
na způsob kamenomalby (mosaiky) sestawm U
paty bory, na kterč farut kostcl La Fontainský
stojl Uachúzt se malb rybntk kterb wodu fwou
zr prameUe bory dosiúwú; jestif to oUeU pmnút:
tch rybnlk do kterého sw Bernard časU zimntbo
stočil, aby w fobě Udusil nezťszenon žúďost tčla

Wp. sarúť Merle zawedl Uúš také do zúmkU,
ktech pťinúležel kdysi rodičům sw Beruarda Zú:
mek ten wzdúlen jest od kostela jen nčkolik set
kroků kU stranč seweroozúpadnt Že tehdúž když
rodičům sw. BerUarda pťinúležel, nmoho wětsst
a še wssech stran opewnčxU byl, dokazth pozůa
statky Uňfpů, kteréžto až podUeď widčti lze. Zúc
mek tento a maličtý k UčmU nňležitý stateček
patřt Uynt kanowntkU wp. RenaUdowi, ktcrý w
Uěm Ua odpočinUtt žijco Dťtwe býwalo pťi zúmku
tomto weliké panstwt, které ale bčlxem časU ma:
jetnostt jiných se stalo. Hora, Ua které kostel a
zúmek stojt, porostlú jest siromy a kťowtm, we kte:
rém se letUtho času zdržUje Umobo slawlků. D,
š jakou radostl naslouchal jsem w dobách wečer:
Uťjch ltbeznčsmt zpěwU těchto ptúčkůw! Zdúlot se
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Uú, jakoby žpěwem swýnl sw. Bernardowi až
podneš chwúlU wzdúwali.

PtúčkU rozmilb,
Pčxwče pťečilb!
Jact andělé
Tš tak Umčle
Zptwat Učili?

A co wywtrú
Ptseň pťečtrú;
Jakč pocity
Zpěw twůj blasith
W fobč zawtrúeť

(Fr. SUssil.)

Nežli wkročtme do zúmku, w Uěmž sw. Bero
nard se narodil, chceme se alespoň ponškUd ďe
žiwotem tohoto fwatčho fczUúmiti.

Sw. Bernard Uarodil fe w nadzmtněném
zúmku r. 1091. Jebo otec jmenowal fe Tecc:
liU, Utatka slUla Nletba; oba pochúzeli z wysoo
kébo rodU a byli 8 wéwodami BUrgUndskbmi a
š hrabaty z MontbardU spťtznčni. Bernard mčl
pět bratrů, mezi Uimiž dle porodU tťett byl, a
jednU sestrU jmenem HUmbelimx; nejmladssl bratr
jebo jmenowal se Niward. Bernard byl teprwé
1:1 let stúr, když xnU matka zemkela. Mobl bbti
we swětč fsircstnbm;l čekalyt naň welikě ftatky;
k tomu bhl krúsné postawy a wzdčlančho dUcha,
flowem: sstěstt mn kynulo še wssech ftran. Nle
Bernard byl wždy pamčtliw flow, jakúž k němU
núbožnúmatka jebonlthwala: „SUUUmůj! ne
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pro tcnto fwět, nbbrž pro Uebe zplodila a wy:
chowala jsrm tcbe“; za tou pťtčtUoU staral se
jedině o to, jakbd spasil dUssi son. Jessto
tehdúž w Cisterciu čili Citeauš pťlsný ťúd cister:
ciakůw zťizowati se započal, Umtnil si Bemard,
žc wstoupl do ťúdU tobo. Bratťi, otcc a pťú:
telé jeho sUažili sc wssemožUě, aby jej od pkedu
sewzrtt tobo odwrútili; alc Bemard mll:wil k
Uim o Uičemnosti a Uestúlosti pozcmských statků
a o prawé ccuč a stúlosti ftatků wěčnbch š tao
kowč)m důra;em, že i bratťi a přútelě jeho (dou
bromady asi 30 osob) swěta se odťeknnwssc w
CisterciU do klússtera wstoupili. Jenom Niward,
Uejmladfft bratr Bernmdůw, Uebyl jesstě we
společUosti jejich. J prawili mU bratťi loučtce
sc š ntm, žc mU postUpth prúwa swého k dědi:
ctwt otcowfkémU, on jedinť; že Uynt stane fe púnem
a majitelem wfsech statkňw otcowskbch. Niward
ale jim odpowčděl: Dčlcnl toto Uent sprawea
dliwé; Ucbot wy chcete pro sebe ncbe a mnč zaa
nrchůwúte země. J Niward stál se trdy cistcru
ciákem. R. 1114 složil sw. Brrnard sliby w
klússteťe cistereinckém wc stúťl 24 let. Nsi rok
na to byl od swčho opata, sw. Štčpňna, ďe dwau
núcti mnichy poslún do Klarawale, aby tam zao
ložil klússter ťúdu cistcrciúkůw.

the swěho a sestru swou obrútil Bernard
Uúflcdujtctm zwlúfftnlm způsobem: Dtec TeceliU
žil jesstě we swětč, kdhš synowč jebo již co ťeo
holntci žiwi byli we klússtcřtch w CisterciU a we
Klmramalil chnoho dne pkisscl sw. Bernard ze
Klarawale do La Fontainea, nawssttwiti otce
swého. Pťi této pťtležitosti držcl we pťttomnosti
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otce swébo a welikčbo množstwt lidU nedaleko
kostela pod stromem kúzant o pominutelnosti wssech
čafnijch wřct a o péči, jakonž múme mtti o blabo
msnlrtelné dUssc. Bo skoUčené ťeči dal prčp strom
zapúliti, c: když tento bdl sboťcl, obrútil se Ber:
Uard k otci a prawšl k Učmu: „Widtš otče! jak
boťel tento strom, 1ak i ty boťetibudeš w pekle,
neopnsttšli swěta a hktssnýchradostt jeho“. To
dojalo pri) Tecelina tak mocnč, že opustiw swět,
w Klarawali mnichem se stal. Tak dočkal se
sw. Bernard weliké radosti, žc mezi ťeholntky
swými mčl i wlastntho otce swčbo. Během ttm
sial se sw. Bcrnard co opat duchowntm otcem
swěho tčlesněbo otcc. Sestra Humbelan žila
jesstč we swťtč, prowdanň za wznesseného a bou
batébo mnžc a oddanú marnostcm tohoto swčta.
J pťijela jedUou wysiperkownUú š welkým kou
monstwcm kU klússtern Klorawalskémxx, chttc UU.
wssltwiti bratry swoje. Dpat Bernard dal jt
wsiak ktci, že jt ani widčti nechce, doknd se Ue.
oďťeknc swěta. To Učinilo Ua Ui tak mocný
dojem, že se ihned obrútila, a zaUechawssi mar:
nostt swěta, do klúfstera JUllického (Jnllicum)
wstoUpila. TU žila swatě podle keholy Cistera
ciakůw a skončila zďožný žiwot swůj dne 24 aU:
gnsta 1141 Tak oldrútil sw Brrnard wssechny
swé pklbuzné k Bobu Nemtntme dúle wypraa
wowati, jak welkš zúslUby o celou ctrkew sobk
zlskal weliků swčtec tento. Byw po 38 let opau
tem w klússteťe Klarawalském zcmtcl tam swatč
dne 20 Nugnsta 1153 Hťawa jcho Ua:búztsc
w katedrúlném chrúmč w Trodeln

Bůh nežúdú aby každý člowčk do klússtera
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wstoUpil; Uebok UeUt to přtfné pkikúzant mžbrž
jenom dobrú rada, jak prawil Bčxn Ježtš k bo:
hatěmU mlúdencř: „Cbceš:li dokonali)m bť)ti, jdi,
prodej co múš a rozdej chUdť)m, a bUdeš mlti
poklad w nebi, a pojď a nňslede mne“ (Mať. 19,
21). Me tobo žúdú Bůb, aby wssickni údowé
každé rodiUU swatč žiwi bUli, abU jeden drachého
k dobrémn powzbuzowal a aby každň swčta a
Ularnofti jebo co nejwtce se warowal. KaždčmU
platt Uapomemxtt fw. Jach ťkoUctho: „Nemilthe
swčta ani těch wčct, kterěž na swětš jsoUe Mi:
lUje:lit kdo swčt, nent lúsky thowr) w Uěm.
Nebo wssecko, což jeft Ua swčtčx, jest žňdost těla
a žúdost očt a pýcha žiwota, kterúž UeUt z the,
ale jest ze swčta. N swět pomtjt i žúdost jebo:
ale kdo čint wůli Božt, zůstúwú Ua wěky“ (1.
JaUa 2, 15w17).

Nawrasme fe Uynt do wesn“icxeLa Fontaine:a
a sice do zámku, w Učlnž se sw. BerUard na:
rodil. Nachúzt se tam pčknú a dosti welkú kapla,
Uade kteroU se wyptnajt dwě bánč. Nad blawu
Utm oltúťem wřdčti sochu fw. Bernarda, pkedstaa
rontct jej co mnicha držtctbo w ruce kťtž. Bo:
wtdú se, že Ua mlstč těto kaply bbwala ona swčt:
Uice, we kterč fwatb spatkil swšrlo fwěta. Král
Lwatk )(lll. a chot jeho, Nmta z Rakouska,
dali kaplU tUto zwčtssiti a okráfsliti, a založili
pťi nt r. 1613 malý klússter pro keholUtky
Folietany zwané, kteťt dle ťeholy cisterciakůw
žiwi byli. J tento klússter byl kn koncř pkedea
sslého stolett za času rewolUce wyzdwižeU.

Kostel w rodissti sw. BerUarda býwal kdysi
od poUtUtkůw i z dalekých krajiU tak často nau
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wsstčwowňn, že w La Fontaine U powstalo we

prospěch jejich zwlúfstnl bratrsiwo sw Bernarda
Udowé bratrstwt tohoto brali na fe powinnost,
odwúdčti každoročnť na den slawnch sw Bcrnarda
(20. aUgUsta) ssest soUš (asi 6 krřjcarů) Ua wbu
žin poUtUtkňw těch a modliti fe každodennč
„Zdrúwa bUď ktúlowno“. Bratrstwo to wydro
žowalo i dwa knčzc, jejichžto powinUostt bylo,
každodennč w Uadzmtněné kaple fw. BerUarda
mssi sw. floUžiti. Wp. sarúť Merle Ukazowal
Uú starťx fpiš z r. 1426, we kterémž Jan Bia
gnollet co účet wedouci bratrstwa tobo zc pťljmů
a wydúnt počet klade. Mczi údy bratrstwa četl
jscm takč jmena wznessenbch osob, k. p. Filip o
pkijmlm „Dobrotiwý“, kntže a wéwoda Bure
gUndskh; Wilčm, Bernard a Alq:andcr z Marca
tůw. Šlechticowč z Maretňw byli wclikými
dobrodinci klússtcra w EisterciU, do kterčho byl
fw. Bernard wstoUpil. Jmenowitč dčkowal prh
Wilém z Maretůw w zúwětU fwém BobU za
welikon milost, že mezi pťedky rodiny jeho tak
welkého Swčtcc wzbudil. N.a orodowúnt sw.
Bernarda stalo a stúwň se až podncď mnoho
zúzraků Jest tomU teprwč nčkolik let co jeden
anglikňnskb biskUp, anssttwiw Ua cestť fwé do
Řtma sarnt kostcl w La Fontaineen na wtru
katolickou se tam obrútil; totéž se sialo š jednlm
profesorem z Paťtže. Oba mužowč tito wyznali
se wp. farúkowi Merleowi, že obrúcent swé jea
dině fw. Bernardowi dčkowati majt.

Za časn pobth swčho w La Fontaineell a
w okolt jeho feznúmil jsem se ď mnohf;mi srann
coUskými dUchowntmi, o kterých zde obsstrnějiproa
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mluwiti mťnlxn. Zmiňuji se pťedewsslul o mlaa
dém jahnn Edmnndu Batriatowi. Mladlk temo
ttpěl na júkousi nerwownt chorobU. Za pťlčiUoU
choroby té nemohl od biskUpa na knězstwl pofwču
ccn bbti a mnfel i sftndia fwú odložiti. Poněa
wadž mn lékaťskú pomoc nepkinúsfela žúdnébo
Ulewent, wzal útočisstč swé kn sw. Jobaně Chan:
talskč, jejtmžto zwlússtntm ctitelem byl. Zawúzal
se flibem. že, dosúbne:li na orodowúnt Swětice
těto od Boba zdrawt, U dobrúch lidt penčžitě
pťtspěwky žebrati buďe a žc pak we farnsm kostele
Chasnayském, jejž byla fw. Johana často nawsstěo
wowala, ke cti a flúwk jeji kapličku wystawčti
dú. K tomu pťipojil jesstč slib, že, stanroli se
knězem, co misionúť do dalekých kraojin se odcbere.
Toto pkedfewzrtt swě oznúmil mi Cdend Pac
triat r. 1861. Nemyslel jscm tel;dúž, že mladý
jahen zůstane wěren pťedsewzeň swčmu. Tťi
roky později četl jsem wssak w nowinňch Ursomou
Unj ňeu rjjjoď e:t úeň ogmpnšnooee ze 13.
aUgusta 1861 člsio 117, že mezi chowanci sce
miUňťe U sw. Sulpicia w Paťtži, ktekt se co
misionňki do wzdúlené Nsie odebrali, byl také uu
Edend Patriat z diocěsyDijonsské. thž jfrm
r. 1866 opět w La FontaineaU byl, powědělmi
wp. abbě Jacheš Patriat, farúk w dl:xšni j:x
riue; žc bratr jrbo Edmnnd co misionúk w
SingaporeU se nachúzse Byltě tedy pamětliw
slow žalZUisty Pdňně: „Splň Nejwyšssimu fliby
swé!“ (Zalm e1c9)d

Sešnňmil jsrm se w La Fontaine:n takě ď
wp. Fanchrmreteur, farúťem w Etauleš:n. Wč;tečmh
tcnto kněz opusiil r. 1854 š dowolenlm biskupa
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swčbo faru swoji a odčbrat sc do farnosii Wer
ronsfš, kde cholera mezi farnsky welnli mnoho
občtt požadowala a kde i sňm tamčxjsstfarňť tčžce
Uemocen byl. Fara Weronskň čltú 600 farnlťů,
ze kterť)chťto jich w době ssesti nrděl oou 84 zeo
mkrlo. Že tam farňk še zaopatkowňntm nemoce
ných a š pochowňwúntm zemřelých mnobo prúce
mtti musel u dú se snadno mUsliti. Když tam
cholera pkestasa, odebral se wp. Fauchrneret opčt
š dowolentm bisknpa fwého do farnosti Ploma
biéreď:ské, kdež po tťi tťxdnU činil totéž. Za wea
liké zúslxth. ktrrčžch sobě kUčztento wydobyl, chtťl
jej rtsať NapoleoU zlatťsm zňslužným kťlžem whu
značiti; on ale nepřijaw ho odpowčdčl: „Prawý
knčz mú jenom kttž Christa Ježtsse Uositi“e Těuj
mito slowy chtěl ťici, že obzwlňsstnť kněz co Učeu
ntk Ježlsse Christa powinen jest, wsfecko mrpkt:u
jemné snňsseti, kdnkoliw jdc o spasent nesmrtel:
Uých dusfl; takowým způsobem dokúže, že prawým
Učentkem jebo a prawým pastčxťem jcst. „Kdo
UeUesekťtže swého auo prawt PňU Ježtš u a
Uejde za mnou, nemůžc býti mým Učenlkem“
(Luk. 14, 27). Pan farúř FaUcheneret mú we
fwé farnosti w dPBlroisU silialnt kostcl šc hřbito:
wem, o jebož založent kolUje Uúsledujtcl starň
powěst: Bůda we jmenowaně wesnici jest prý
lak kamrnitň, žc Ubozt obUwatclč nemčli ani Usi:
sta, kdeby zemťelé spolUbratry a fpolufestry fwé
pochowúwati mobli. Když sw. Gcrman, biskup
Lluš:erský7 (žil Ua začáltu Zbo stolrtt), na cestč
fwé do lea pťissel do wefnice d,Wroisn, pro:
sili pch ho obUwatelě, aTxUjinl aspoň laf umoho
způsobné půdy od Boha wyprosil, by sobě hkbi:
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tow založiti mohlř. Sroatý jim odpowěděl, že
nynt Ucmú kdy, š toU ;úležitostt se obtrati, že
jim ale po Uúwratu swém z Řtma jistč tolik
žpůsobnč zemk wyprosi, kolik jt pro hťbitow po:
třebowati budoue Nle Swětec tento w Jtalii
Umťel. Když pch mrtwolU jebo skrze wrsUici
d!Nroiš wczli, hrUUli sc k Ut obywatelč wolajtce:
„Sw. Germanr, tyš Uúm přisltbil dobrou zemi
Ua hťbitow; wyplň Uyltt flowo swé!“ Wypra:
wowúno mi, že wesnice ds!l roiď jrnom Ua hkbi:
towť dobroU zemi mú.

N. 1867 anssttwil jsem takč wp. MU:
nicr:a, farúťe we wcsnici Nbudi od La Fontai:
Ue:a asi hodiUU česty wzdňlené. Seznňmili jsme
sc spolU pťi slawném Requiem, kterě p. farúť
Merle sloUžil wc chrňmě fwčm za UsmrceUčho
Mač:imiliana, ctsaťc Meš:ikanskébo. Wp. MUUicr
jcst whbornt) sotograf; i núš fotograsowal; we
swbch pokojtch mú welmi mnoho sotograsických
obrazů. Na jednom obrazU nalezú sc 321 foto:
grasit přcdstaijtcich ncjznamenitčjsstmUžeFran:
cic; Ua drUhém widťri w prostťedkx: papeže Pia
dewňtého a okolo nťho 167 biskupůw. Powtdať
jsem w žertU wp. farňťowi: „Qbrazy slowútUl;ch
mnžů mtwú!ne proto Ua stěUúch, abychom se wy:
nasnažowali jich núslcdowati; jessto Wy ale tolik
wčhlasUých UtUžů wždy pťed sebou fpatkujete,
Umftte fe sám také Uepochybně slowútmým stúti“.

Nrdalcko Nbuhe jest we bltzkě wesUici fa:
rúťem wp. abbč“DUboiš, mUž to nad mlrU učený,
který sepfal welmi zajtmaon bistorii klásstera
cisterciackědow Morimondu, a žiwot Nrmanda Jana
Bonthillřera z Rancč, zakladatele řúdUTrapisiůw.
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7.

Cnlogic. Bassic a modlitba Za risaťc. w)ůl sw.
Martina. Citrmir ťili Cřstrrrinm, lwlčdůa ťňdU
Eistcrrialbčho. beť Ury a ústaw jrho. Mřna
Pnrgnxtdsňň. Bncholcúlý srminůť w Blombič:rcňuU.
Bolo sw. Brrnarda. Uošmlonwňni tťhož smatřhn

ď jrdnim rolniwrm.

Za časU poďUtU swěho w La Fontaincun
mUsel jscm na žúdosk wp. sarúke zptwati w Ueu
dťli siawnoU mssi swatoU, pki kterě mi jahen p.
Edend Patriat pťisthowale Lid zptwal cclon
mssi sw. chorňlně w latinstě kcči, t. j. jň jscm
zapčl Gloria. Credo a lid zptwal dúle. EpisstolU
zptroal jeden z mřnistrantůw. Po ossertorin žeu
hnal p. sarňť bochntk btlčbo chleba, ktech na mnou
ho malých skyw rozkrújen a po pkijimúnl w kou
siele mrzi nňbožné rozdtlen ďyl. Již w prwmch
kkrskanských stolettch žehnaly se pki slUžbúch Bou
žtch takowé chlch, kteréž pak na důkaz bratrskč

lúsky a oďcowúnt swatých mezi křeš!any rozdáawúUy aneb jim posisúny býwaly. ehnanč tyto
chleby slUly: eU1ošiZe. 3) TeUto ob!jčej zacho:

e) KdUž r. 416 sw Fláwicm patriarchon w Caťibradxlyfe,stal
a sice proti wůli Ck)rysafa, prwnibo ňťedutka ctsarskebo,
byl od toboto žúdán, abw cssaťi poslal nčjatťp fch:. Flawiú.n
mu poslal enlogieu Cbrwsaf jc ale š opowszcntm wrútll

4
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wal fe tedy až podneď mezi katoltky Francie.
Dům po domU obětUje w Ueděli aUeb we swútek
bochUtk btlébo chleba, který pal rozkrňjeU, poswťu
cen a mezi UňbožUé rozděleU býwú.

We FraUcii mUst se w neděli a we swútek
pki pťedpoledtttch i popoledUtch slUžbňch Božtch
kanti wekerě modlitba za cisaťe Napoleona.
Každý farúť modltwú se každodeUUk a sice od
slmnosti Ualczmi fw. lklže (3. kwětna) až do
pawbssent sw. kktže (14. zúťl) pťedc mssxl fw.
passie, t. j. Unmčrnl Bána nasseho Ježtsse Cbrista
podle scpsúnt sw. Jnna, a sire na ten úmhfl,
nby Bňh úrodU zmskon požrhnati a zachowati
rňčil. TeUto obyčej zachowúwú se w diocésňch
Dijonsié a Langerské již luasi po dwč stč let.
Nňbožný lid dáwú za to jiskh drUh drsútku bUb
w obilt aUcb we wiUě, ktcrý se „passitee (paoo
nion) nnzhwú. ej

kta: Eisať nestojl o swťcenč chlcby, nýbrž žádá m zlata.
Ponťwadš sw. Flawién zlala nepojlal, jehoz ani nemťl,
padl n clsake a U Eýwsasa w Uem:l.st a b l od tobototak
pronúsicdowán, rur po Umobých trúpenlch w hdii we wyu

žx:ančkwl rinwc řwůj skončiti nmfelj ao W pérém stpleti por
l wz mnan, baAkupRš:ťnský, talowě fwťcme chlcby(en!ošie) na dů!az lreskansk lásky sw. pannč Gcnodefč,

ltcrú w aťtži žila, kdež Umobo protiwmstwt snásscti muu
selcxl no yž sw. Aubin, bžskn.p Angcrský (xř lž,eio),l nUcen
byl, aby takowý swťcrný chleb poslal weťejnč hrlssmci, opn
powťdčl: Wy Umc Uutltc, abych ji poslal enl ř; ale nBub
Ulážc. žc tomn nechcee W skutkU Umťela oso a tato driwe,
nrž chleb ten obdrxželae

nl)Wc Štyrsku koUcisc slawuost Božibo Tčla ode štwrtka, we
ktcrkx sc wssUdU slawi, každon ncdeli uo owssem xcuom o.kol.o
kostela u a. do jw. Bartolomčje (24. srpnq). Tal paridtl
Ferdinaud l.. a siceproto, aby wira w chšssc Cčprlsta.w
uejfwčxtčjssiSwútosli oltúťxtl pťttomnčbo pron nckatolikum
tim wtcc bújcna byla.
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Swětcem, který se we Franciisnadnrjwtce
cti, jest sw. Martin, biskUp ToUrskť). W La
Fontaine:U konú se nškolikrúte za rok slawný
prúwod, pťi Uěmžto sofska téhož Swětce z kostela
Ua postawntkU brzy do toho brzy do onobo domU
donňssena a tam po Uějaký čaď k uctěnt wystau
wena býwň. Brňwod teU jmem:je se zkrútka:
„Bosiawnik sw. Martina“ (1e řw.ton ňe u::inr
dlčutin).

Wc společnosti wp. farňke Merlc:a a jahUa
Patriata, činili jsme z DijonU wýlety Ua mnohň
pamú:Uú mlsta. Napťed jsme jeli úrodnoU rou
wřUoU, rozprosttrajlct se od Dijonu lku strank
jižnť, okolo zúmkn Koršioňe jeď ()idomxx. ktcrý
kďhsi patťil ck majctnosti kťússtera w Cistercin.
Po wyzdwižcnl klússtcra tolxo konpil celý statek
jrbo za nčkolik:Uilionů franlůw bohúč an dr
Bonlogm; pozdťji odprodal jcdml čúst wýtečnču
mU blťzi wp. Rryowi a drUhoU čňst i še zmto
něrchm zámkem zaUcchal dědičnť kočťnm swémU
Rcmonďčaowi. Krajina okolo Cistercia jest rownň
a mň mnobo lcsů a Umoho wody. C“tsterciUm
o býwalbm klňssterem swým wzdňleno jrst od Din
joml asi tťi hodiny cesty. Dějiny wěhlasněho
tohoto klňsstera jsoU nňsiednjsct: RokU 1058
pťissel do krajiny té sw. Štčpún, rozený to Nn:
gličan a mnich w klňfsteke Molesmenskčm, š pěti
společniky, chtěje tam š Uimi žtti dle pňwodné
pťtsUč ťeholy sw. Benedikta. Tehdňž byla krajina
ta lesnatou pousstt, we kterě toliko diwokň zwťk
se zdržowala a kterú welmi nezdrawú byla. Bůa
wodný klňsster, který tam ten Swčtcc založil,
byl wrlmi chUdobnť) a podobal se hromadě chau

4Ž
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trUbch chyžek (UU Umčw ůe cšdnnšš), které sobk
mUifsi ze stromň a z ratolestl Utwoťili. Tot byl
začútek klúfstera Cistercia a ťúdU cisterciňkůw.
Dali mU jmčno CitcaUč, CisterciUm aUei Cisterc,
poUčwadž okolUt krajan Umobo stUdUt aUeb cia
sterU měla. Prwlňmi opaty klňsstera toho byli swe
Robert a fw. Nlberik; po Uich Uňsledowal swrchU
zthkný sw. Štěpún. Tento sw. mUž chodtwal
w okoll a whžebrňwal chléb pro bratrd swé.
Pťewelikú pťlsnost žiwota cisterciakňw byla pťtu
čiUoU, žc UowémU ťúdU tomU Urdostúwalo se Uon
wiců, núsledkem čehož by byl zanknoUti Umsel.
TU pkissel do Cistercia sw. Bernard ďe společw
Utky swbmi, a wstoupil ď nimi do Uowébo toho
ťúdU, kteroUžto Udúlostt klússtcr w CisterriU zachou
wúU byb Swětec teUto, chtějc súm sebe k fcn
trwúUt we pťisUém ťúdU tom powzbuditj, ťtkúu
wal často súm k sobč: „Bernardc! proč jsi sem
pťissel?“ TUto otúku mohli mU wssak i wssichni
spolUbratki jeho pkedklúdati. Dokúzalt jim za.
jisté, proč tam pťisfel; oUtč to byl, jenž Uetoliko
klňsster w EisterciU zachowal, Uýbrž takč o to se
pťičinil, aby kúd cisterciacký wc swětč co nejwtce
rozssiťowúU byl. izr)

e) Z klússtera w CistcrciU szikly klásstery ClairdaU:, Morto
mond, La Fertě a Bontignye Klásstery tdto btšly taleoťka
matkami, zc ktmhch ch roslťednč aUeb prostťcdsle wsscchny
oflarnl klússtery cisterei ckčpo celčm swčtč púwod wzaly.
Tak bhl n. p. llásstcr Morimondský matkou a pramatkoU
237 klússtcrů. Pončwadž starobylú tato we Francii lržict
opatstwi pozdějž wyzdwiž:na byla, jest Uynt Uejstarssim klác
ssterem tébož rádU wr StyrskU sežlci ksásster Rrťnský (ťťuu
nu). Klússtcr tenro založen byl r. 1129, tedh jefstč zn ži:
wodyti sw. Bernarda. Brwui Umissi tam pťisili Z klásstcra
Ebrachu ťbliše Wůrzbnrkn), jrnž byl dceroU klússtcra Moe
timondskčho.
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Když jsme dojeli do Cistercia čili Citeanš
(wyslow: Sitú), bylo mi jako bwch stúl Ua swao
té zemi. Zabral jsem se w myfslrnkúch do onobo
čš:sU, w Učmž swntt mUžowé: Robert, Nlberik,
Stěpún, Bernard a weliký počet jiUých mnichůw
zde fwatk žiwi byli. ,Žilot zde na poěútkU tak
mnobo swatých, že opatowé shromúžděnt zakúzalř,
aby již žúdný mnich z kúdU jejich za fwatého
prohlússen nebyl, by prý swatt za pktčinoU weu
likčho množstwt Uezewssedněli. ls)

Podle Uúkresu, ktcrý jsem widěl, byl klňsster
CiteaUš: r. 1761 UúramUč wrliký; mělt jedno
poschodt, Ua popkrdnt straUč 50 oken, a wzadU
čtyry dwory, které knihownoU, sparnou, resektúťem
atde obchnúny byly. Kostel bižl weliký, mčl 30
oltúťň a Umoho brobowntch pomnlků. Ll ble!
trUto slowútný klússter byl r. 1793 od rewoan
cionňků tar rozboUrún, že z Uěhopozůsialy jenom
jednotliwč kUsy, z nichžto jeden ode drUhého wždy
nčkolik sct kroků wzdúlen se Uachúzi. Tak stojt
k. p. polowice popkcht sirany klússtera, a Učkolit
set kroků od Ut jesstč dwoje stawent; jcho prý
ďylo Uemocnict a drUhé knihoonU. PosledUi
opat tohoto klússtera, jmencm Frantissek Tronwé,
zemkel we Wofnč r. 1802 a dal sobě Ua hrobnt
kúmen swůj postawiti tento krútkb nňpiš: Uťellrčmu
š:oiď ProUsČeee N co se stalo š býwalbm klúo
ssterem a šc statkem jebo ?

Tam, kde dťtwe swatt mnissi žili a Bobn
dnem i Uoct w žalmech a w modlitbúch chwúlU
wzdúwali, žije nyUt asi 600 mladých wčzňň,

ckld)Uo aiud.nc:tidmu!s.ituůčuo sůmoereut.
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Uebot býwalb klússterteUjest Uyntkúznict thnili
jsme se swrchu, že pozůstale stawent klússtera a
poonsti jebo od pana de Boulogne a koUpil kněz
Rey be se tam i za nassichdnů núsledowalo
pťtkladu mnichůw cisterciackých, ktekt nejcnom se
modltwali, nýbrž i Ua poltch přlnč pracowati,
založil abbé Rey w CisterciU trestnici, do které
dúwúni býwajt mladt zločinci (zlodčji, wražedlnlci
atd.), aby tam ku prňci donucowňni a i mrawnk
naprawowúUi byli. Wláda platt na každébo
zločince, jenž núfledkem wynessent soudntho do
kůznice té poslún byl, 60 ceUtimeď (asi 60 kr.
wtd.). lebé Rey zawedl tam takč bratrstwo
sw. Jozefa; údowé bratrstwt tohoto wedoU nad
odsoUzenými mladlky dohltde, pťidržth je ku
prúci a pečujt o mrawnč jich wychowúwúnt. Každý
ňd bratrstwt jest nějakbm kemeslntkem (krejčtťem,
kowňkem, zahradntkem, stolaťem atd.); každémU
odewzdúno jest 20u30 mladtků, jež wyučuje
krmcslU swémn. Nalezajt se tam takoťka wssechna
potkebnú kemesla. Bratki tohoto trestntdo a nňc
prawowactbo ústawU, kterh we Francii pode jméa
Uem aojoUiš Ušrioolš ůš ()itegu: (osada rolu
Uickú w Cistercin) wůbec znúm jest, nejsou wúzňni
klúfsterntm slibcm Ua wždycky, anž Uost odčw
ťeholnický; každý se toliko zawazUje, že nejménť
po dwa roky w ústawU zůstane a nrzdúrné mlaa
dtky kemcslU swemU wynčowati bUde. Takowých
ůdů bratrstwt sw Jozesa jrst tam asi osmdesút;
pkt jich pťinúležt stawU knťzskčnm Prwntm
pťcdsiaweným ústawU toho jesi abbé Rey a drUu
bým knťz Marmora Podin hodno jest, š jakou
pilnostt a žrUčUostl mladtci ti rozličUú kemesla
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prowozth. Tam spatktš k. p. 12 mlaďých ko:
wňťů, ltcťt pod dohltdkoU bratra kowáke pťi ohni
pilně kowajt; zdc zafe Udltdúš mladé zúmečntky;
tam opčt pracnjt kartáčUtci ď pilnostt podino
bodnou. Učenntk kemcsla tohoto must chnť
1500 dtrek prowrtati do dkewa, ze kterčho sr
má kartúč Udělati; wyučcný alespoň 2500 dtrek;
prowrtňuli jich jesstť wlce, dochúzt Ukjakč odmčny.
Nalezajtt se mezi nimi dělntci tak pilnt a obratni,
že až na 5000 dtrek za deU prowrtajt. Bratr
zahradntk mň pod son dodltdkoU 20 mladtků,
jcž zahradUictwt wyUčUje. Byl jsem w zahradč
a Uemohl jsem se dosti Uadiwiti welikémn množu
stwt owocc, jakéž jscm w nt spatťil. Nae
chazelo sc tam desct tistc mladých sstihlých stromků
kteréž, aby zrowna rostly, k latěm pťipewnčny
byly Ustaw tento mú také welký dwňr šc 300
bektarů us) polt, mnoho kraw 8 spťežcnt mezků a
mnoho jiného dobyska. Mladtci wzdělúwajt pole,
dojt krúwy, pťipraijt sýr atdz Co mladt ťcu
meslUtci zhotowili, prodúwú se wc prospěch
ústawU. Majtxli bratťt sw. Jozefa powinnost,
wyučowati wězně w rozličných ťemeslcch, uklňdú sc
scskrúm tčhož bratrsiwt, jichžto jest též weliký poa
čet, starati se o domňct wčci, jako: o prúdlo
waťrnt, ssitt atd.

leck wčzňů jest: hUčdb kabútek, hUčdčkalo
boty, dťcwěné stťewtce a btlý slamčný klobouk.
W témž oblekUwidčl jsem i wp. Reyue. „chiwtc
sc uu prawil uo oblckn mému; pkisselt jsrm

e) Jeden lzektar whňússi tolkk pole, co pňr wolň za den wzdčulan můze.
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prňwť z lesa, kdež jsem š mladtky swťjmi pra:
cowal. Mustm jim i strcmy oděwu dúwatiďobrý
pťtklad, aby žúdUý z nich Uemyslel, žc oděw,
jejž tU Uositi must, ho teucttwú“. Mladlci ti
UejsoU sewťtni poUtami a zabýwajt fe rozličUými
pracemi od ssesté až do jedenúctč bodin, pak mto
wajt občd a oďpočimltt; od jedUč až do pňté
hodiny popolednt pracujt opět, na to sc jčm doo
wolUje hodiUU odpočtwati a pak konúwajt opťt
rozličně prúcc až do wečera. W čaš odpočimlti
a wdražeUt brúwajt Ua kuželUčaUcb mtčem aneb
sc zabýwajt tělocwikem atd. Nejmladsst z Uich
chodtwajt teprwé o sedmě hodinť kU prúct.
KU pťedmětům, kterým sc tU Učt, pťinúležt i
Uúboženstwi, čteUs, psúUt, počttňnt atd. W dosti
welké kaple konúwajt se každodeUUč služby Božt.
pťi kterťjch wězUi pťltomni býwajte Tak klesl
klússter Cisterc, tato wčblasUú kosébka ťúdU cir:
sterciúckšho; stala se z Učbo trestnice a kňzUice.
Nedú se zapksti, žc wp. Řey ďobbwň sobě weli:
kých zústh, žc š obywateli ústawn swčho pťtn
kladu pracowitého žiwota Cisterciúkůw alefpoň
poněkud Uúfledowati se snažt.eš)

Nalezl jsem tam jesstť Uškolik brobnlch pou
mntkň ze starého klňsstera pochúzejlctch. Na jchom
jfem widěl znak ďe tkemi hwčzdami a š ostřto
hanU blaon mnicha. Núpiš na pomUtkUtom
znt takto: „PomUtk Mira, wéwody z BUrgUUdn
ska a z Cistercr, který zemťel leta Púně 1214

e)ll a Morawč mčli Cistcrciáci llússterU Ua Wclchšadť a wcx
6 ďáťc. Banenskč !lásstcrd tčhož kúdU bdld w Brnc, w Qskaa
wancch, w Tissnowč atd. .x
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we swatwečer slawnosti Uarocht blahoslaweně
Bmmy Marir“. Na jiném widěti též mnicha
a núsledujlct Uápiš: „SmilUj fe Uade mnou, o
Bože, podle welkého milosrdenstwl swěbo“. Po:
něwadž ale pomUtk teUto zubem časU již welmi
porussen jest, Uemobl jsem z dalsstho UňpisU
UhodUoUtilcč jmer: Ndolf.

Kromč š wrchU UwedeUých swatbch, jen w
býwalém klásskeke w CisterciU žiwi byli, tču
púna, Noberta, Nlberika a BerUarda, Uwúdim
zde jesstě nňsledetcl:

Osmým opatem w CistcrciU byl Gilbert,
mUž tak Učcný a tak swatý,že wůbec „Welikým“
flUle Bhltč búfntkem, ťečntkem, mUdrcem, dčjea
piscem, a zemťel rz 1165e MUohé zúzraky, které
se staly na brobě jeho, byly důkazem swatosti
jeho žiwota.

R. 1175 zcmťel w Cistcrciu co opat a
general celého kúdU blahoflaweUb Nleš:cmder. Bý:
wal dklwe kanowntkem w Kollnč a slowútným
Učitelem wssclikébo Uměnl. Sw. BerUard fnažil
se wsiemožně, muže tohoto Uúbožným rozmlan
wňntm o dokonalém žiwotč k tomU pťiměti, abU
swčt opUstil a do klússtera wstoUpil; ale marna
byla prňce jebo. Posléze byl wfsak pťece ztskáU
BohU prostťedlem widěns, jež mčl. Widkl totižto
tkikrúte wc sUňch sw. Bernarda oděnčho roUchem
keholným a držtctho w rukoU berlu. Když brzy
na to pťi stolU okUsil ryby, kterou byl sw. Ber:
Uard požehnal, začal plakati a cttil se UajednoU
w srdci swčm tak pohm:ta a proměněna, že ihned
swět opustil a do ťúdn cisterciúckébo wsioUpil.

Ř. 1294 zemťel w CisterciU bratr laik
!de?
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Nlannš, muž to wc wssem Uměnt a wc wsseliu
kých wčdúch tak zběhlb, že wůbec pode jmenem
„Učitcl wsseobecnhee(ůoocor Uuiwrmliď) znúm
byl. Powtdú sc, že jchou pťi sbromúžděnt Tlaa
Žolicktjch bohoslowcůw a Uťkolika kactťůw, jižjiž
k tomU se ;podobalo, že tito zwttězt Uad onťmi.
TU pch powstal Alam:š a žúdaw o slowo mlUu
wčl prh uproti bludnhm Uúhledům kaccťůw š tau
koon důraznosti, že tito wyznawssc sc za zpkeo
moženy zwolali: Tyt jsi buďto ďňbel aneb uau
Nlanuš. Zdalcka pťichúzeli UčeUcč,chttce slysseti
moudrost Nlanown; ti, jimž se toho sstěstt Uedou
stalo, poklúdali se již za sstastny, když ljej aspoň
spatťiti mobli. Tak powskalo pťtslowt: dosti
na tom, NlaUa aspoň uwiděti (ďuťňojc :UUUUm
ňůiďščd).

Dwacúrrým tťcttm opatem w CisterciU byl
Guiďo (ejx 1272), který tak swatý žiwot wedl,
že od papežc Urbana M. „mužem angclským“
Uazwún byl. Tťicútým opalem byl blahoslawenb
Jan, ktrrb x:. 1304 sw.atč zemkel. (Stadler,š
HeiligeU:Lečřkon.)

Z Cistercia widčti ke straně západUt wtnoa
rodně hory, zwaUé oďro ckwr (strúně zlatň), na
ktcrhch wť)tečnú BUrgUUdskú wtna rostoU. tho
Burgmtdské jcsi btlě a čerweUé, a dčlt se Ua
dwa hlawUt drUhy: „PanUee (wUslow: PiUý) a
Gamé, z nichžto ale !aždb zase asi 7, 8 pox
spolných druhů mú. Prawt sc, že na horúch
tčch roste asi 100 druhů tha, rozličnbch dle
barwy, wůUě a chuti. W Dijoně byl welmi
bohatb pún, jmeUem MalnoUri, kterij maje welké
winohrady, po 40 let wankstwtm se zaměstnún
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wal. Mčlt we skleptch swbch 1200 rozličných
drUhů wtna z Francie, z Jtalie, z Německaatd.,
jcž spoln mtchúwal; mčl zwlússtnt kqtalogy aneb
soupisy, we kterých wssecka wtna jeho dlc roťUtu
ků, bnrwy, chnti a wůně poznamenúlla byla.
Když pťed nččolika lčth w Dijoně wýstawa hrozn
Uů zawedeUa byla, měl jich pťi Ut súm 900
rozličných drnhů. Pki takowěm množstwt dobrého
wtna mohou sobč BUrgUndfstt š chntt zazptwati:

Núš wtno zo.hktwú,
N mrňz wypndtwú,

J jaro w zimč Uúm pkiwůdt:
Hodnl pijáci
Json i zpčwňci,

Neb ptsnč wtno z Uich wywádt.

(Šir.)

Nezdúrnč wlno z r. 1860 Uazhwajt Bnra
gunďaltč posměsině: wtnem Garibuldiowým, a
wtno z r. 1866, kterěž podobuč dobrč Uebhlo,
them Bišmarkowým. Pil jsem w La Fonu
taineau wtno africkč, pochúzejtct z Maskara w
MgtrU. Bhl š Uúmi U stola an Ferrie, jchož
shn, jsn wojúkcm w ngtrsku, wsno to otci
s.wémUposlal. Jrstit sladké, ohině a podobú se
dle chnli wtm: ChampagUeskémU (Šcxmpaňskčmč:)z

Jinb wblet, kterb jsme z DijoUU podUikli,
ďyl do mčstečka Plombi?:reš::x, kdežto jest prwnt
sitace na železné drúze z Dijom: do Paktže wcn
doUcl. Tamt se Uachúzl pacholcckb semincik
diocésy Dijonské. Seminúk tento stojt pod ochraa
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nou sw. Bernarda; Ua dwoťe widěti welikoU
kamcUoU sochU Swčtce toboto. SemiUúť tcn
jest stacht welikč a krňsné. Q zwětssent jcho
dobyl sobč welké zňsthy pťedstawený wp. jabbé
Foisset (Foase), bratr to Učeného Thcosila Foisu
seta, dopisowatele do časopifu Urc:mm autbolix
qUšee a přltele flowútUébo brabčce z Montae
lambert:u. Bkedstaweltým semiUňke jest abbé Dce
coeur; 2! knťži a jeden laik wyUčth co profeu
sorowé chowance ústowu toho. Núboženstwt,
latinskň, ťeckú a Uěmeckú keč, zemčpiš, dějcpiš,
kreslent, počttňnt a budba, tyt jsou pťedmčty,
jimžto chowanci se wyUčth. Učitelcm Uěmeckč
ťeči byl nbbé Joly, doktor bohoslowt a prosesor
rhetoriky (ťečnického mUčUt). MlUwil jsem š
ntm a š jedntm mladtkem w těto keči, což oba
welmi tčssilo. Brofesor tohoto pacholeckébo se:
minúře (pštit: Zc:minširš) mú mimo bezplatný
byt a stůl, co ročUtplat 500 franků, 300 franků
co messnt sstipendia a asi 200 franků za hodiny,
wc kterých mimoťůdnč wyučuje. W seminňki
tom jest asi 250 chowanců, z Uichžto každý ročnk
425 franků platt; za wyučowňUt bUdbě a krc:
sleUt platt sc zwlňsst. JsoU tam wssak také
chowanci, ktekt jenom dwť tketin aneb polowčci
tčto sumy platt; zbytek doplacujt dobrodincowé.
Welikým dobrodincem seminňke tobo jest Uej:
důstojnkjsstbiskup Dijonskb,dckonďšjšušur sirunu
qoiš Uix:š. Dobročimtb bisknp tcnto Uložil kao
pitúl, z jehož úroků deset mladtků w semiUúťi
fc wydržnje. Chowamc, jeuž takowé fwobodUé
mtsto obdržeti žňdň, met se zawúzati, žc pkedce
psaUň sstudia w seminúťi Uc w osmi, berž w
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5 letech doťoUčt. ee) Dwakrúte za rok, Ua Ueděli
kwštUoU a Ua den slawný wclikonočnt, konúwú
se we wssech farúch celé diocésy sbtrka we prou
spčch pacholeckčbo seminúťe. Diocésa Dijonská
čttú nsi 400.()00 dussl, 500 far a 200 silialek
(UUUšxčeš). Bťi fbtrkúch tčchto pozorowati lzc
welikoU obťtiwost farUlků. Tak fe sebralo k. p.
r. 1865 w malé fake La Fontainsté čttajtct jeu
Uom 700 dusst, 292 fmnkůw (tolikéž zlatých
starowldcnských). Chowanci seminúťc rozdkleUi jfoU
dle stúťt na tťi tťtdy: Ua tťth wrlkých, prou
siťedntch a malých. Každá tťtda wrde w témž
domč zwlússtnt způsob žiwota, t. j. jedna jcst od
drUhé tak rozdčlena, že chowanci jché a tčž tťldy
býwajt wždy pospolu Uetoliko we spúrnach, w reu
fektúki, w pokojtch a w zahradč, nýbrž i Ua proa
chúzkňch. Jenom w kaple při službňch Božlch
shromažďth se wssichUipospolU. Kapla tato jest
welikú a krúsnňe

W seminúki Uúm wyprawowali wtip pochúze:
jlct od jednol;o chowance ústawn tohoto. Když
totiž srmanristě pki jakési flawnosti obdržcli wtno
poUhč a Uepornssenč, kdežto jirtdy obyčejně slabé
a ď wodoU smlchcmé bbwú, prawil jcdeU mladťk
důwtipně: „Wylowili Bachusa we wodúch Utoo
peUého“. Pohansstt Řtmaně ctili Bachušua co
boha wan a jmemm jeho rozUmčlii tho samé.
Wtipný chowamc chtčl tedy ťtci, že wylowili
wlno we wodk Utoché.

Prawil jsem š wrchu, že pacholelkýsemiUňť

e) We Francii jsou chowanci d,drll, o srmřnáke (šunň šoo
mimiroj od stawu wojenskcho o woboznú, Uikoli ale choo
wanci sominákr pacholrc!čdo.
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w Blomdieršď:l: postach jest pod ochranU sw.
Bernardae Nenlt fnad Swčtce, který by w Diu
jonU a ro okolt jeho wlec znúm a ctěn bhl, Uežli
sw. Bernard. Llž podneš zachowaly se U cúměju
sstbo lidu mnoýé zbožnč pxowldky, kterč se na too
boto Swčtcc potahth. rith jejš okolo měu
sice wtdúwúmr, jmentt Burgunďanč kolem sw.
Brrnarda. Nemohl jsem fe wssak dowťdě:i, odkud
núšew trnto pochúzt.š)

Když sw. Bcrnard jcl kdysiz Cisicrcia do Di:
jom: na koni (jak tenkrúte obyčejem bbwalo),
potkal rolnlka, š kterým se pUstil do núbožné rozu
prňwky. Naponňnal jej, aďy wždy núbožnč se
modliti a wsseliké roztržitosti w modlitbč od sebc
zapuzowati Usilowal. Rosntk odpowkděl zkrútka:
Jň se Ucmodltm Uikdy roztržitč. „Zestxli tomU
skUtečnč tak“ neo prawil sw. Brrlmrdp uo „mUstm
tč za sskastného poklúdati; ijú se modltwúm, ale
uu pkiznúwúmse upťthě, že modlitbu son
konúwúm často š roztržitosttee. Nle rolUlk twra
dil znowU, že se nikdy roztržitě Uemodlt. Swe
Bernard ale prawil k rolntkowi: „Poněwadž
pkece o tous, co twrdlš, pochybuji, chci se š tebon
založiti.. Pomodltš:li se jerm jeden „Qtče Uúš“
zccla núbožUě a bez roztržitosti, dúm ti swého
koně a ty mnť postoUptš osla smékjoluo „Dcsct
otčenússů fe chci bez roztržitosti pomodliti, žúdúe
tc:ki toho“ uuo odwčtil scdlúke „Začniž se tedy
modliti“, u prawil sw. Bcrnard. J započal

e)W dýwalčm cistcrciúckčmllá teťe Klarawalskčm bltž Miu
lúna w Jtalii widčti odraz, p edstaijtct ďúbla, jenz zadrr
ere rola wozU a jejž sw. Bernard zahúUt. Ncpotahujexli
c tento obraz nčjar na swrchU zmtnčny názew?



87

rolntk: Uč)tče Uúš, jenž jsi Ua Uebeslch, dposwět
se jměno twě. u Po slowtch těchto obrútil se
lU sw. Bernardowi a prawil: „ale sedlo mnč
xtaké pkidúte, jinak to Uepňjde“. Neprawil jfem
ti, že nejsi š to, abyš bez roztržitosti jedeU „Qtčc

.múš“ se pomodlileť uo doložil sw. Bemard.

71.

Mťsto Bšmur eu šUxoiď. Mtsnirr xssjt!aůee
l)řwgďouax. Zw. ančma Brantissňa Edane
talnmů. ešňmrb w ešmlrdiuym. Bwnn sům od
stbc annirt. Mcsnirc šlioeoďaincooťieilxe a

sw. china.

Opnstiwsse Uťstccko Plombič:reš, jeli jsme
we společnosti jabna EdeUda Patriata Ua žea
lerici do Leš Laumešea a odtUd Ua wozu do
mčsta SemUra:eneNušoiš; mčsto toto ležt w Ucča
sscnš křajiUč Ua ťece Sereink, kterú se tam wiUe
hlUbokoU úžlabinon jako obrowský hade SemUr
mň welmi krúsUý gotický chrúm, pochúzejtct ze
12tého stolett. Dwaatťicet sloUpů udčlt jej Ua
3 lodč; wystawen jest we způsobU kktže a mú za
blawntm oltúťem krúfnon kaplu ď malbou Ua
stle. W kaple těto modlil se paprž Piuď M
dne 8. dubUa 1805 Ua swé cestě do FontaiUe:
bleaU:a. Na témž mtstě, kdemodlitbu son konal,
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spatťuje se obraz jebo. Stúnek, w němž se chowá
welebnú Swútost oltúťnť, jest wýbormžm dtlem
slobU gotickébo. Zlgotoch jest z jednoho kUsU
mramorU, jest průzračný a mú mnobo fsťlhlých
gotických wěžek. Za starých časů býwal obyčej,
že welebnú Swútost w takowých stánctch wčžlm
podobnbch se chowúwala. Na jedné zpowčdnici téhož
chrúmU črtl jsem w keči srancoUské Uúsledelct
Uúwťsstt: „P. NUbert nepťijde do zpowčdnice swé
ani w úterý ani we čtwrtek“. Nad krásným pora
tálem chrámowhm stúly kdysi sochy dwanácti
apostolů, které ase od bezbožslbch rcwolUcionúťň
fhozeny a poroUchňUybyly. Ze SchrU dojeli
jsmc do wefnice Nooňšo()dašššlwx a chwfstts
wili jsmc tamčjsst chrám, jenž fw. Martimx zan
swěceU jest. Do chrúan tohoto chodtwala sw.
JohaUa Chantalowň Ua slUžbyBožt; posUd sew
Učm chowajt ostatky Swčtice této. Nachňzt se
w Uěm také kropenice, pochňzejicl ze zúmkU BoUr:
bilstého, o kterém brzo mlUwiti bUdeme. Powldú
se, žc U starč kťestitelnice chrňmU tohoto kkestěna
bhla sw. Jobana a děti jejt. Krňsnň kapla,
kteroU jahen EdeUd Patriat kc cti Swčtice této
wystawťti dal, byla dne 22. Now. 1864 u pťt:
tomnosti welikébo mUožstwt lidU poswěcena. Prwnt
dar, kterh Batriat na kaplU tUto od jisté dúmy
obdržcl, wynássel 200 fraUků; od jinťpch dobro:
dincůw wyžebral Uejménč 6000 franků. Kapta
ta má krásnb oltáť Ua sstthlhch sloupech stojtei,
mistrowský obraz pkedstawujtct Ukkižowančbo Jcn
žtsse a okno š malboU Ua skle. Mladý jaben
wyplnil tedh skUtečnč slib, kterb byl w Uemoci
swé Učinil. u Jessto jsme posUd již častěji o
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sw. Johanť Chnntalowé se zmsUili, nebUde snad
od mtsta, powtmeoli zde o jejtm žiwobytt Učco
obfsirnčjsstho.

Johana Frantisska Fremiotowa narodila se
w DijoUě r. 1572. Již w útlém siňkt dala
důkazy welkč Uadssenosti pro wtru katolickou. Když
totiž sotwa pčt let stúra byla, podúwal ptý jt
jisth kacik nčjakb dar; Johana wzawssi dar ten,
whodila jej do obnč ťkouc: „Tak budou kactki w
peklc boťeti, poněwadž Púmx Jcžtssi wčťiti ne:
chtčjt“. Po smrti matky swé odewzdala sr zcela
pod ochranu blahoslaweUé Panny Marie a pro:
pustila slUžebUici, kterú jt pro tento swět wychoo
wati chtťla, ze slUžby. Zasnoubena byla swobod!:č:
mU pňnU ze Chantalň, odkudž takč Cbantalowou
slowe. Wc stawu manželském wedla žiwot w
každém ohledu swatý. WsselikoU siarost wyna:
klňdala na dobrč wychowčmt dttek swbch, a také
o to pečowala, aby i služebntci a poddcmt jejt
křeskanskčmu Uúboženstwt wyUčowňni bUli a dlc
nčbo i žiwot swůj sprawowali. Nesčtslnč mnoho
dobroďint prokazowala chudobným; neodepťelat alo
mužny žúdnčmU, kdokoli jl o ni prosil we jmcnu
Ježtsse Christa. Mtwala wždy na pamčti slowa
Ježtsse Cbrista ťkoUctho: „Co jste Učinili jednomU
z bratťt tčchto mbch Uejmensstch , mUě jste
Učiltili“ (Mat. 25, 10). Ziž za času jejtho žiu
wobytt jmenowal ji lid: „fwatou baronkouee(ju
ďgime bUronnš) a „dokonaloupantee (lU úďmo
pmekgitš). Když maUžel jejt neopatmostt pťttele
fwého Ua honbč zastkeleU byl, snússela Uesstčstt
toto trpťliwk, a Ua důkaz, že pňwodci Uesstčstt
swčho zc srdce odpustila, byla kmotrou pťi kťestn
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syna jeho. S múlem spokojelta jsoUcproďala drahou
ceUUč ssaty, a Utrželté za nš pentze rozdala chnu
dým. Čaď, který jt zbbwal po wykonúnt homňu
ctch praci, whnaklúdala na modlitbu, na čtent Uňn
božUýchkněb a ansstěwowňnt mmocných. oSe
sw. Frantisskem Saleskhm, kterb byl zpowčdnlkcm
jcjlm, založila ťňd ťebolnťc ansittwem blahon
slawené Pamty Marie cmeb Salesiňnek, do kte:
rého také sama wstoupila. W tomto ťúdU žila
swatč, a chudost klússternt milowala tak nňramnk,
že sc radowala, Uedostúwaloeli fe jt Učkdy, čeho
k žiwobytt zapotťebt mčla. ZbožUb žiwot swůj
dokonala w ukléifsteťe dne 13. prosince 1641.
Swaté tělo jejt, jakož i tťlo fw. Frantifska Sau
leského, widěl jsem w kostele klússtera Salesianek
lb YUUesiU (Nnch;:y) w SawojskU. ďe)

Wrslticc Uiooňďa()bčwšďnas stojt na whu
ssmě; ku straUč wbchodnt widěti leď, we kterém
swobodnb .pňU zc Chantalů Ua donbk zastťelen
byl. S této wýfsiny jeli jsme do ltbeznčho údoli,
jtmžto teče ťcka Serein k zúmen Bonrbilstémn,
ktcrý kdysi pkinúlcžel sw. Johank Frantissce Chanu
talowé a roďinč jeji. Tentod drUhdy welikh zúo
mek byl oe wfsech straU opl?wněltu wodotočinami
a mčl 1 wčžc a dwa dwory. Nynkjsst pozůu
statky býwalého zůnrkU toho jsoU dwě od sebe
oddťlmú stawcnt o jednonť poschodt a jcha wěž;
bndowy tyto json welmi zanedbňny. W býwalč
zňmecké laple, w mž nynt sklad sena fe nachňzt,
wřdťň až podneď wclmi lrňsné gotickéokno, ťtcre

u)s:)bssirlnš a welni zajtmawů jiwotopiď Swčtice tčco se sal
we franconské keči wp. abbé BoUgaud, gemrálmd w kák
nejd. p. biskUpaDupanlonpua w ereaxwon.
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by každčmu katedrúlUému chrňmu ke cti floUžilo.l
Na zdtchkaply jsoU obrazy na obmttce (Uj ňššao)
pkedstaijtct pťťpadUostize žiwota sw. Martina.
Wyprawnjt, že w těto kaple jcsstk r. 1793 msse
se sloUžtwala. Býwalt; faloU jest Uynt kontrnou;
i tam wiďěti jesstč pozůstatky malbh. Býwalá
zúmeckú kuchyně jest Uynt kowúrnoU; w této jcst
Umlstěna podobizna sw. Johany Frantissky Chana
talowé. Ukazowalo sc Uúm mtsto, Ua kterčm
Swětice tato chUdobným almužmx rozdúwala, a
půda, na kterč Ua jejt prost obilnt zňsoba zňu
zračUým způfobem roznmožma byla. ee)xW bbwaa
lčm wečckadle Uachúzejt se podobizny meatky a
tchňna swaté Johany Chantalské. Na jednom
kktdle U okna w témž wečckadle jcst letopočet
1556. Bokoj, w UěmžSwčtice bydlela, jcst Uyni
skladcm stachch hrnců, kossů, chňmů, sedel, postelt,
okemrtch rňmcň a jinčho Uňťadl, ktrréž tU w Ueju
pkkUčjsst swomoski jedno wedle drUbčho ležt. Krňsné
bylo heslo sslechtickérodiny ChaUtalůw: „CtUost
:rňpenim wzrňstaee. xex)
l ZUamenitostt zúmkUBonrbilskěho jest zwon,
který z časU sw. Johany pochúzt a až podneď U
lidU „zwonem pant ChaUtalowé“ slch. Ke zwou
nn tomuto mň lid wclkou dlwčrn a zwoniwň jtm,
!dykoliw bonkka hrozt. Naň potahUje sc takč
nňbožnň powěst , kterú w okolt Bourbilskčm
každčmU dttťti znňma jxcst a ktcron zde i čtente
kům swým wyprawowati chceme.

Sw. JohaUa Cbailtalowú Udklilapoddmtým
fwým, obywatelňm totiž wefnic Beanregarda a

e) .šnuoua ůisinim non rno multiplicm
U) 7iúuu wlnoro ňroooit.
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BoUrbilly, lz welké lúsky, kteroU k Uim mčla,
prúwa, dle kterého fměli stúda fwú pústi na ane
ských lonkúch podlé ťeky Sereina, a sice od čan
prwntho klicht sena až ke ssawnosti zwěstowňUt
Panny Marie. Z Uctiwosti k tčto Swatč ssrřkili
wssichni UústUpcowě jejt w majitelstwl statkU
BoUrbilskčbo tohoto, ačkoliw pro nč welmi oba
tižného prúwa a žúdný z Uich fe neopowúžil, Ua
prúwo to súhnoUti. KU konci pkedesslého stolett,
za časU francouskě rewolUce, byl majitclem panu
stwt BoUrbilského pan Pomme, který poddaným
swým prúwo to odUtti chtťl. Núsledkem toho
wcdla se mezi Utm a mezi poddanbmi jeho dlouu
ho trwajtcl rozepťc čili procešz W noci pťede
dnem, we který rozepťc ta konečně od úťadU roze
hodmlta bbti měla, začal Uadzmtnknh zwon fúm
od sebc zwoniti a zwonil po celoU noc bez pťea
siúnt. Qbywatelé zúmkU, naplnčni strachem a
hrůon, fnažili se, zwon w pohybowúnt zadržeti
a k mlčent pťiwésti, ale nu Ua darmo. J pan
Pomme pkibkbl, donaje, že we snažcnt tom snad
sstastnějsstm bude; ale tu se ho dotkla rUkaPúnč;
bhl totižto prowazem U zwonn na celém tčle tak
zmrskún, že Ua zem padl a na polo mrtew nan
lezen byl. Drth deU Ua to wyťkxml soUdUt
úkad úsUdck, dle ktcréhož poddaným prúwo na
pastwU pťiznúno a potwrcho bylo. Zňmek a
statek BoUrbilský pkináležt nynt p. Karlowi de
Fraanewillc, ryttkowi čcstnélcgie a generúlUth
dozorci železných dráh a xsilnic.

Opnstiwsse zúmek Bourbilský, jejž sw. Jou
hana ČhaUtalowň oslawila, anrútili jsmc fe
pťeš Mc:rášu()bňšššlxňžr a Zemuxx šn šuxoiš
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opťt do Leš LaUmcšrU. Bončwadž Uňm zde dlouýo
ťekati bylo Ua wlak, ktcrý z Paktže pkijeti a
nňš do Dijom: wézti měl, poUšili jsme časUtobo
a ssli jsme do wesnice QlliceSaintc Reine zwanč,
která asi půl hodin cesky od Leo LaUmčxďU
wzdúlena jest. Wcsnice tato rozprosttrň se na
dosti wysokč hoke; Ua jejtm mlstč stawalo pťed
časy jedUo z hlawntch mčst starých Galtůw ((?rnUo
188), ktrré Nlicia aUeb takč Nlisia slUlo a od
ťtmského wojmského wůdce JUlia Caesara po
dlonhém obležent wybojowňno bylo. TeUto wůdce
popsal sňm obležent to we swých kUibňch o gallickč
wojnč (ůo dejlo šňjjioo). Ctsať Napoleotlťsl.
Uaťldil, aby se na pollch mezi Leš Lamncsy a
Sainte ReiUoU kopaťo; chtčl se pťeswědčiti, zdaliž
weš Alice w skUtkn jest staroU Nlisit, a zwča
dťti, kterak JUliUš Eacsar toto mťsto Uňspcmobeo
hUati dal. Widkli jsme wykopcmé wclikč doly
a UalezeUé w Uich rozličně pťedmťty z doby Řtn
manůw, jako: wojenské zbroje, meče, kosii, hťeu
btky, kamenně koUle a jiné. Pťtčilm k tomUto
UňťladUémUkopúnt dal jisiý farňk, který twrdil,
že Ue to, nýbrž jiUě, U Besamčoml ležtct mtsto,
kterě podolmé jméno má, bylo ontm hlawUtm
mťstem starhch Gallůw, kteréhož JUliUď Caesar
wydobyl. šlr) R. 1865 fepsal a Uwekeril ctsak
Napolcon Tsl. son historiťJulia Caesara, ktcrň
do mnohých kečt pťeložena byla; w tčto ozUúmil
také bez pochyby fwťtU wýsledrk swčbo zkoUmúUt
o starčm mšstě Nlicii.

e) Prmdili jsmc w kapřtole tťeti, že Juliuš Caesar zemi Sco
kwanůw (uynčjsst nlčsto Besanqon a otolt jeho) proti Ar:oa
wistowi whbojowal.
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Kddž kkestanskú wtra w Gallii (Uynťjsstm
FraUcoUstU) rozssiťowati se poččnla7 wlúdl Uad
mčstem Nlicit co klmstý mtstodržitcl QlibriUo,
ktcrh 1.5leté dcrrd prokUratora KlemeUria„ Ncgin
Uy (fraUconskU: Keine aUeb sirúcenč: ťťené),
k Upokocht chlipUhch žúdosti swhch Užiti chtčl.
Poněwadž ale Regan co pmma kťrstanskň
mU w tom odporowala, dal ji pohaU teUto biu
čowati, pak Ua siťtpec Uatúbnomi a koUečněstttie
Tot se stalo r. 252. Tak zemťela tato swatň
paxwa co mučmicc pcmmské newimosti; dypln
nilat se Ua mt slowa Zržtsse Chtista sťkouetho:
„Blaýuflawent, ktreklžtprotiwenstrot trpt pro spran
wedlnost: Uob jejich jest krúlowstwi Uebesů“
(Mal:a 5, 10). Negim stala jse wzorem wssech
kťeskaUských.panen, jejichžto powinnostt jest, raději
wssrlřkúpwnůsledowúnt a trúpelň, ba i Ukmtnon
smrt těpťti, nežli poklad pamuské čistoty a neu
wilmosti xztratiti. Blati zajisté č o tčto Swčtici,
co Uňkslowútnb búsntk o sw.Hútť lAgatha) prawt:

DinoU krňsUjrjt
Když byl wladak pohan zťel,
Jako o ntstkji
LúsioU po Ui zahoťel.

PanUa UeUstňwň,
Jeho slow se Uebrozt,
Wždy mU wýhost dňwú,
Llč se zle 9 rUt lomozt.
„Mňm jň chotč fwého Cbrisia,
Ten mUč swadbU w rúji chystň“.

(SUssil.)
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Tak powstalo jméno wesnice Bllice Sainte
Rcine. U paty hory, Ua ktcréž wesnice tato se
rozprosttrú, widčti w poťadl tťi wysokč kťtže.
Powtdú se, že sroz Regina, když na rozkaz po:
hana Qlibria ažuna krcw bičowúUa byla, scm se
Utekla a žc ji zdc jeden kťeska ýstaťec tťikráte
znamentm sw. kktže žehnal a tm rúny jcjl zan
hojil. Chrňm Búuě w Nlir: Sainte Reinč jest
poutnické wtsto. lamž každmočnč mwbo pontnte
kňw xse schňzimi. Kostcl etmto jcst !Ulaaý, mú
wysolon bú:č a moho mlkých obrazň. Qťedstm
wujtclch žiwot a Umučent sw. chiny. Pťi koo
stele nachúzt se klásster milosrdnhch sestcr, zalou
žcný od sw. Wincen:ia z Pauly, a sspi:él pro
Uenwcnč. Kostel má mnoho ostatťň rozďtbňň
swatbch k. p. sw. Štčpňna papeže,áw. Matiana,
fm. Chrysamýa a Da:ie, sm Ba:lwrne Fikoe
meUy, Bincencia z PaUlh a jiných. Ostatky dsud.
Reginy .nachazejt se w ,mčstk Flawigny, kde ke
cti této fwatč welikh chrúm wystawen„ byl. š)
Nedaleko klňsstera w Nlťci jest pramm lnýbomč
wody a lpjři Učm Uúpiď: „Tntoč jest prawú stUn
dčmka sw. Reginy“. uuje) W.hpraijl, že Klemenu
tiuo nmUčenoU doeru swon Reginu zde pochowal,
že jr.j86u1 jeden opat ze Fkawignha jejt sw.
kosti nalezl a je ďo chrúmu klússtera swčho xslawo
nč pťenesti ďal.

jř)Bencditttnský klňsstcr šlawigny ležel seweroazápadnč odLllicc n bol r. 728 od orbonaa„ hrabčle z Aušoiďru, zao
ložcn.

Mk)Ceeot ioi la smie soutaiuo ňď oaincď kioné.“
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. M
ijrťd Z BijonU. emťstoChalonosUroZňmU; smatl,
btcťt w nťm žtli Malwn Flňsstcr wr FlUUiabu
(Clugny) a pamňtnosii 1rdn BoUrg Uor drť
spňnlw a pťtpadnosi ťc ťřmotaTrapistům Cdram

w BonU

Nawrútiwsse se do Dijom:, opUstili jsme w
Uňsledný den toto památnč mksto. Těžko jsme
se loUč“lli8 weleb. p. sarňkrm Merlem a o jah:
Ucm Edmmtdem Patriatem. Tohoto jsem teno
krňtr již naposledy widěl; nekwt odebral se, jak
jsem 8 wrchU wyprawowal, co misioUúk do SiUu
gapore w Nsii. Wp. sarúk Merle i mne Uň:
wsssěon son oblažil, když r. 1864 w rakone
jskbch zemtch ccstowal a zdcjsst klňsstery ťádU Ciu
1stcrciúckčhonawssttwil.

Zeli jsme z Dijom: Ua železné drňzr do
města Chalon:fUr:Saonc. Mčsto toto Uazhwalo
se UstarýchŘtmanů: CabilloUUm; mň asi 20.000
oďywatclů. Hlawnt katedrňlnh chrňm jeho, zaa
swčrený sw. Wincencin, wystawen jest we slohU
gotickčm. W okolt ChaloUskčm byl kU konci
čtwrtčho stolett w lese Korianskčm sw. Gerwasiuš
zawražděn od loUpežUlků ktekt ho mčli za an
zwědače Swčtec ten pochňzelz Manš:U byl
jabnem a konal prúwč pouk doz Řtma Okolo
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rokU 470 zenlkel w Chalonč swl biskup Jan.
Qd r. 552 až do r. 583 byl bisknpcm w těmž
městč sw. Ngrikola, ktch welmi přtsmý žiwot
wedl. Sw. Řehoť, bčstup Tourský, znal jej
osobnč. Bdl pochowňn w chrůmě sw. Marcella,
pťi ktcrčm pozdkji powstal klússter, w Uťmž žil
znúmý Nbůlard. Okolo r. 652 zemkcl w Cba:
lonč sw. břskUp GratUď; byl pochowňn w kostele
sw. Wawťincee

Ze Chalonn pťijcli jsme do Makonn. Město
toto mUsrlo bbti kdysi welmi krúfné; mnoho ale
t:pklo za časň walck HUgenotských a později w
čaď rewoluce Znúmky barbarskébo pusiosient
widčti podneo na katedrúlnčm chrúmě jeho Sw
Lupuš ktrrý zcmkel r 878 co bisb:p w mčstč
TrohesU, měl w Makoně zmmenitč statky; prodal
jc wssak a stčžené za Uč pcntze rozdal chndým,
chtějc wston.piři do wěhlasnčho klňsstera Lcsinskébo,
bltže Marsilic. Když alex prňwť kU kroku tomuto

sš chystal, zwolcn jest za. biskUpa w T:odch.cst a dwacňthm biskupem w Makonč byl sw.
Gerald, který wzdaw se biskupstwt zcmkelco poun
stewntk r. 930 w okolt mčsta Bran w Burc
gnndsku Z: MakonU pochňzel sw. HUgo, pklt:l
sw. Bcrnardax„ prwnt opat cistrrciúckého klásstcra
w Pontigny a později biskup w Auč:crU. aou R.
1668 zcmkela w Makonč w powěsti Swčtice
Jindťisska, kcholnice ťňdu sw Worssily; za žiwota
swého byla w každěm ohlch prawhm wzorem
dokonalosti.

Nčkolik hodin cesty seweroozúpadně od Maa
kon:U ležt w libezném údolt u ťcky Grosnc mě:
strčko Klusly čili Kluniak, kdrž býwal slowůtnťz

5
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kdysi klússtcr ťúdU Benediktinskčho. Wyjeli jsme
w dostawntku o ffcsté hodiUě rannt z Makonu a
okolo drwútč hodiny dorazili jsme do městečťa
KtUniaka. Weliký a krúsnh byl klússter tento„
jehož stawby, wyjma kostel, až podneš zachowňny
jsoU. Bbwalé opatstwt, jebož blawnt strana
k whchodu l;ledt, mú tki welkě dwory a Uěkolik
pobočnbch stawent. Ku strcmě sewerué pťistaweU
bhl kostcl , ktcrý, co wclikotwúmosti sc tbkň,
fobč podobného snad neměl. Byl 410 stťewtců
dloth, 100 stťewtců wysokb„mčl 390 okcn,pčt
wysokbch wěžt, a twoťil dwoji podobn kťlžc.Hlawaň
jeho klmUtt fpočtwalo Ua dwa a tťicetithotných
piltťtch, z Uichžto každb w průměrU 772 siřcwtců
mčle Nle i strannt lodě a pťcdsiň spočtwaly na
piltřtch, jichž wesměš 60 bylo. Mťkřl:li se cclb
chrám zewnč, tl j. od jednoho koňce ke drUbčmU
iš ontm prostranstwtm, Ua Ukmž wěže stúly,
wynňsscla délka jehp 555 stkewtcň. Jelikož chrúin
sw. Pctra w Řtmč 575 dloth jest, nu a oUeU
sw. Pawla w LondbUk 500 stkewiců , byl
kostel w KlUUiakU jedeU z Uejwětsstch kostelů we
swčtě. N hle! tento majestútnb chrúm tak po:
bokcn bhl, že z Uěho otoliko osmň čúst hlawnt
lodt ostala; z pěti wěžt jebo stojt jenom jcdna,
a tant, kde býwalo presbytcrium ď hlawntm olu
tňťem, jest Uynt uu wojenskb bkebčinec; tam, kde
Uejsw esst občt msse swaté BohU se wzdňwala
a kde „ dožnt lUěži žalmy a hymny zplwúwali,
stojt nynkuťu hťebci. Ll kdo poboťil tento wea
liký a welebnb chrúm? Qbywatclé Kluniačtt
sami se dočinili tohoto kazitelstwt, ktrréž jim cclb
wzdělanb swět za zlé poklúdati musi. Když Na:



99

poleon 1. byl kďysi w Makonč, poslali k UťmU
mťsskané KlUniačtt deputaci prostce bo, aby takě
jcjich mťsto Uúwsitkwou son poctil. OU ale
narúžeje Ua zboťeUý chrúm jejich odpowčděl:
Nežúdúm sobč, seznati mťsskanh, ktekl se dopustili
takowébo „wandalismU“ (boťitclstwt).

Chodby bbwalčho klússtera, dlúžděné bbltmi
čtwerhrattnt)mi kamenh, jsou osm kroků ssirokč a
20 stkewtců wysoké. Každý kUěz měl dwa pokoje
a každb Uowic jeden. Knihowna aUeb ďibliotéka
klňssterni měla 60.700 kUěh, jichžto nepatrUé po:
ž;ůsiatky se jesstě we don swětnictch Uachúzejt.
Ukazowaly se mi tam rukopify Ua bělpUchUaneb
pepgameUtť psané, a pťeš osm set let staré bUlly
papežskčod r. 1315; jedna listina, karta (Charte)
zwanú od ctsaťe .skarla Welikěho, tedy z dewúo
tébo siolett; bible aneb ptsmo swatč w sedmi
kečtch: w hebrejské, samaritúnské, syrské, kecké,
latinsté, arabskč a chaldejské; zeměpisnň mapa
Nnglicka, od jiského Umicha z kúdU sw. Benedikta
zhotowenú dte okresů aned anstwt sslcchtických
rodiň. Ukazowaly se mi takč hoUslc Karla l)(.
še znakem jeho a o nňpisem: „Bic nomeu l)ou
luini beueůiotmuee (bndiž jmeno PúUš pochwňo
lmo). Welmi Uměleckýmdtlem jrst železnú mťtže
U schodů do prwntbo patra wedouclch; shotowil
ji bratr laik, Fr. Placiduď.

W bt)walém stawent klússterném, kterčž měa
sio, jcmnž nhnt pťiUúležl, ani za milion sranků
prodati Uechtělo, jsoU kaUcelúťe, obilné sklady,
policejný komisariút , sskoly , ústaw hasičůw,
Uhelny a uu protestantský kostel i B bytem pa:
storowým.

63
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Slowútnb llússtrr KlUUiackh, w Uěmž w
běhu stolett šilo Umoho swatých a Učených mniu
chůw, byl wyzdwižen r. 1790. Bosledntm opatem
jebo byl kardinal Dominik de la Nochefcmrmlldj
(wyslow: Rožfúkýl), ktrrý r. 1800 co wystčboe
walcc w Munsterau zemťel. Posledntm pťewoa
rem byl Dom xa) Rolé, kterýž prý se po zmssent
klásstera do Nmeriky odebral. Pked Uěkolika ro.ky
zemkel we wrsnici Cefondu bltže Makonou kněz,
ktetý byl posielmtm BeUedikttncm klússtera we
Kluniaku.

Nahlédněmež nUUt poUčkud do staďbch dčjin
tohoto wěhlasného klússtera. Založen byl roku.:
939. Prwntm opatem jcho byl sw. Qdeo. Slop
wútný nmž tento wedl welmi pťssUý žšwot aubdl
obzlňsstnim ctitelem swate Martina ToUtského.
Žčwocopiscowč jeho wypmmle, že jtdal uaždee
dennč jcnom půl libry chlrba; wtno ptwal zdjdka
a tod welmi múlo. Za jebo času lwčlla w ktňa
sstňe kňzeň .a žilo tamx mnoho swatbch mnichůw.
Sw. Qdo odebral se pozdťji do ToUršoU, kdež
U hrobu swe Martina roku 947 žiwot swůjj
siončil.

NňstUprcm jcbo ďyl Llymard, ptawčj txo„fyn
erimwsti la prostnosti“š Bro hlubokou pokom
swou byl za opata wywolen. Když po smrtř sw.
Qdan bratkt se radili, koho by za opata wy:
woliti mčli, mrsskal pkewor Llymard we wesnici
Cdarnay, kdež Utčl potťeonU potrawu obstaratře
Na koně swého Ualožil ryby, a sňm ssel pťed
Utm weda osla, jiné k žiwobytt potťebné wčcř

e) l)om jest zkrácené latinské slowo l)owium uo půne
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nesouclho. Tak dossel do ktússtera a bratkt ho
whwolili za opata.

Nústupcem Nymardowč)m byl sw. Maieul,
kterhž byl dktwe arcijabncm w MakoUU. Mělt
se siúti arcibiskupem w Befancčonu ; nechtčje wsfak
wznesscnoU dňstojnost tU Ua se wzlti, wsioupildo
ťňdU sw. Bencdikta w klússteťe Kluniackém, jejž
pak ťtdil co opat až do r. 994.

Po jrho smrti byl sw. Odilo za oputa wyu
wolen. Za časn jeho panowúlň wstonpil do
klňsstera w Kluniak:l Kazimtr, fyn Mččiflawa
dmhého, krňle Polskčho (1034). Wyprawnjt, že
sw. Odilo byl prmntm, jrnž we fwém kostele
pčxmútkU wssech wěrných zemťrlých slawně konati

žačal, k čemUž Um Uúsledelct pktpadnost pktčimt
zawdala. Jeden z jeho mUichůw konal cestUUa
sicilském moťi a pťijel w okolt sopky Netny. J
túzal se ho jcden spolncestujtci Ua lodi, kdo a
odlud bh byl. Na odpowěd mnicha, že je z
klůsstera Klnninckébo, odwčril cizinec: ZUúš opata
Ddilan? Každodemtč flysstme ďúbly z toboto
kopce kwtliti a Uaťtkati, že jim Qdilo fwhmi
modlitbami dusse zcmťelhchxodntmúe KdUž mUich
domů se byl anrútil, wyprawowal fwémU fw.
opatowi ro;mlouwúnt, které š ontm fpolucestujtn
ctm na lodi mčl, a to prý powszdilo fw. Qdi:
lan, aby nejenom ttm horliwěji za zemťelé fc
modlil, nýbrž aby naď to jistý den w roku Ustae
Uowil, w němžto by se za Učzwlúfftnt pobožnost
čanla. Nčkoliw Uč!tcťt za to majt, že takowú
pobožnost za dnsse wěmýšh zemťrlhch již dktwe
m Uěkolika mlstrch we Spcmčlsku se koUáwala,
pťece jisté se bbti zdú, že začútck swůj w klúu
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ssteťe KlUniackěm mčla a že odtUd po celě ctrkwi
se rozsslťila. Konú fe pobožnost ta 2. Uowembra
po slawnosti wssech Swatť)ch. Sw. Qdilo zlskal
sobě jefstě jinou welkou zúflUbU .o kkeskaUstwo
tcnkrúte diwokými domúctmi půtkami rozcrwané,
aU zawedl Utlr Božt (tršnša j)ei), jtmž pod
klatboU wsselikč půtky aspoň od wečera stťedy až
do rúna w pondělt zapowědtny. nu Za časUsw.
Qdilona žil w KlUUiakU welmi UúbožUý Umich,
jmencm Naron, který se sial prwnťm opatem
klúfstera Benediktinského w Krakowě; pozdčji byl
Ua stolici arcibiskUpstoUpowýsch. Zemkel r. 1059.

RokU 1019 wywolen byl w Klmúaku
za opata sw. HUgo, za jebož časů tčUn co mlňch
žil Hildebrand, který se Uapotom stal papežem
pode jmenem „Řehok Ull.“ Nle i papežowé
UrbaU U. a Pafkal ll. bUli mnissi a Učenntci
sw. Hugan. Tento sw. HUgo to byl, jenž r.
1089 započal w KlUUiakU stawěti weliký kostel,
ktcrbž ale teprwé r. 1131 dostawen byl7 Pod
ttmto swatým žil we KluniakU UčeUý a Uňbožlch
Umich AlgerUš, který fepsc:ld mnobú dtla proti
kactkům. Učentkem sw. HUgan byl takč blahoc
slawený GoderamUš, který se Uapotom stal bisku:
pem w Saintcšux. Whprawnjet se o Uťm Uň:
slcdujtct heroický čin. Sw. HUgo podal kdysi
malomocnémU chswětčjsst Swútost oltňťnt; když
wsiak malomocný fw.l bostii z úst wdwrhmll,
wzal ji Goderamuš a pkijal ji súm. Tak weli:
koU úctU mťl kxwelekmé Swútosti, že se Uesftttil
a neobňwal pkijmoUti ji z úst malomocUčbo, čtmž
fnadno súm anlomoceUsiwsm UakažeU býti mohl.
Sw. HUgo keklprb tenkrúte š podiweutm: „Snadu
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Uěji jest na rossti fw. Wawťince ležcti, ncžli
Učiniti, co Učinil GodcramUš“.

Welmi UchodUým nústupccm sw. Hugona
byt ctižúdostiwý opat PontiUš de Melgneil, za
jehož ktzent keholnú kúzeň w klússteře KlUniackčm
klesla, a sice wlastnt jcbo winou. Nepoťúdck
dosúhl tak wyfokého stupně, že Pontinš od bratkt
donUceU byl, do tma cestowntř a tam úťad
swůj do rUkoU papeže Kališ:ta U. složitie Wyn
žúdal si od papežc dowolent, pUtowati do JcrU:
salema a tam co knjtcl hřtssntkžiwot swůj skon:
čiti. We sw. .zemi dostalo se mU welikč cti, že
ncsl we stťedU wojska kkižúkůw kopt, ktcrým bok
Ježtssc Christa probodmlt byl. W Uepťttomnosti
jeho wywolili KlUniačtt za opata HUgona ll.;
poněwadž ale tento brzo zemťel uu Petra MaUu
ricia z MoUtbašsier:U Pokoj a pokúdek nawrú:
tily se opět do klússtera Klmliackěho a ble! tU
pťitúhl Pontinš š wojstem, febrant;m z rozličné
lůzy, kU klússterU a chtčl bratťt núsiltm donUtiti,
abh ho opčt za opata pkijali. To se wssak n.eu
st,alo; Uýbrž PoUtiuš byl z clrkwe wyloUčen a
do Řtma odwech, kde co wčzcň žiwot xswůj
skončil. j

Petr Manric z MontbaďsicrU, proslUlý pode
jmencm Petr Ctibodnh (wnemdjliď ), byl
jedeU z UerčcUějsstch a Uejpobožnějssich opatůw
Klmtiackých; mezi jinými spisy jeho znňmy jsoU
takč listy, jež psúwal sw Bernardowi, opatU Sec
gurowi a jiným slowútným mUžňm časU toho

Nawsstiwili jsme we KlUniakU takě kostel
sw. Marcellinae Oltúť chrúmn tohoto opatťcn
jest welikolephm swato:stúnkem (taberUakUlUm),
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wzdělanbm na způsob baldachym!, na nkmž widěti
kytkU a berňnka. TabernakUlum toto býwalo
kdysi w kostele klússtcrntm a jest tčž mistrowským
dtlem onobo bratra laika, Fr. Blacida, ktčrb š
wrchu zmtnčnoU mťlž U schodů fhotowil.

Podiwný jest oblek žeU sedlskbch w okolt
mčstn KluUiakU. Nostt rm hlawách bllé čepce a
Ua Uich černč klobouky, ktcrě Uemálo desstUtkům
fe podobajt. DUchowUt tamčjsst krajin Uosi
ssiro!č klobouky, dlouhé kadeťené wlasy a mtsto
kolúru majt Ua krkU čcrUé Ua btlo pruhowané
tabulky nao francousky „rabat“zwtmé uu talar ď
opaskem a wzadu wlečtU, kterú na wrchU pťio
pnnta jest, a konečně punčochy a stkcwtce. Breu
wtaťe Uostwajt wsiudy ů febou.

Nawrňtiwsse sc sitastnč do MakonU odjeli
jsme odtud na želerici o 692 hodině, a za hou
dinU Ua to dorazili jsme dú města BoUrg:U.
HostiUec, w němž jsme fe Ubytowali, slUl Udďtol
Čo ťsirčmoeee. Tčhož wrčera spUstila se nad
městrm tlmto pťehtozňú boUťe š bleskcm, š hro:
mobittm a a núramnon naichťictz Zdňlot se, jau
koby nastúwal již soUdUb den; kťiblice lttald ůe
stkech, člmž mnobý, kterb pťcd bonkt w útčln spúsy
hledal, nemalěho dossel úrazU. J my jsme sotwa
byli ď to, abychom od železnice do hostince doo
jcli. Bonťe ta se konrčUkUtissila, aťe jinú boUřka
čekala Ua Uáů w hostinci. Hospodskh núm totiž
wykňzal byty we drUhém poschodt; w prwntm
slawila sc jakňsi swadba o hudkwn a 9 tancem.
Řtkúwň se sice:

Weselo je, kde je mnzika,
Tam si jistě žúdnh erzdychň.
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Jú jsem se ale w oné Uoci nmoho anzdychal.
Na spúnek Uebylo pomysslent. Jako motowidlo
točil jsem sc na lůžku swěm; aďych Usnul, zptu
wal jsem soďk již i rozličné Ukoltbawky:

Hajej, hajinlej!
Pťijdr:li fe bubúk ptúti,
Šelali Karloussck Uúš spúti,
Řeer jemU mamiUka:
KarloUssek už hajiUrú.

Nle wssc bylo na darmo; UonUti jsem Uemobl.
W ďezesUé té noci zpomem:l jsem si na jeden
přtběh ze žiwota Trapistůw, který zde chci wyc
prawowati.

Když za časů francoUskč rewolUce r. 1797
Trapistskl; opat NugUstiU z klússtcra BaluSaiUte

wbcarstU š bratktmi swhmi se wystčhowal

a 8 Uimi do RUskaše odeblral, pkisfel Ua cestšswč do wesUice we wúbsku J žúdal o nocleh
w hospodk we které se prúwě slawil masopust
hndbou a tancem NUgUstiU a spolubratkt jeho
Ubytowalř se w prwlttm pofchodt co zattm maa
sopUst dole w pťtzemnt swťtnici se slawil. Qpat
a Trapisté zptwali žalmy a hymny mczi tlm, co
dole se hrúlo, tancowalo a hejťilo. Núbožnú
hospodskú Uznúwala, že wčci, jakéž w domě jcjtm
současUčsc děly, sobč odporth ; wyhnala tedy mUsi:
kaUty, tanečntky a tanečUice z hospody, aby Trae
pisté pokojUě fc modliti a žalmy zptwati mohlř
Pkcd odchodem žúdal opat NUgustiU od bospodfké
účet; tento wyUússcl 200 franků Nle zbožnú
dospodskň Uechtěla platU pťijmoUti, Uýbrž odpoe
wčděla: „Jsemt dosti zaplaceUa Uúbožmei mod:

B!U
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litbami, ktcrě jfte wy a spolubratkt wasii w domč
mčm konali; nad to Uic wice Uežňdúm.eš)

Núš bospodstý w Bourg:U Uezahnal núm
k wůli mUsikanty a dal si dobťe od nňš za:
platiti, fnad proto, že Uňš Ueslyssel žalmy a
brzmuy zplwati. Nejfoua:e Trapisty ncpkiwlastňu:
jemc fobě takowé dokonalosti w duchowntm šiwotč,
žebychom dowcdli i pťi tanečnt hUdbě nňboťně
žalmy ;plwati; zdň se wfsak, že hospodský onen
:Učně o to prčUje, aby hostč jeho pokojnč fpali,
Uežli š wrchu zmlUčnň hospodskň o to péči měla,
aby Trapistč bcz roztržitosti modliti fe mohli.
Pro cestthclho, kterb ceston Unawen po spňnkU
toužt, nebť)wň Uic tať ncpťljemněbo, jako kddž w
bostixrci pro nepokoj spňti nemůže. Takowbch Uee
přljeumostl zakUsil jsem již dosti na cestňch swbch.
Když jsem k. p. kdysi nocowal w jednom hostinci
w NugšburkU, ťwali pode Umou woli, krňwy a
telnta, a zplwali mnč UkoltbawkU, že jsem o
sluch pťijtti mohl. Nechme wssak těchto smUtUčxch
zpomtnek a ublrejmc se na cestě swč dúle.

Nsi půl hodiny cesty zňpadně od BourgU
ležt městečkoBrou (wyslow: Bru); kostel w měu
ftcčkU tomto jest snad jeden z nejkrúfUějsstch we
Francii. Pťtčinu ke stawent toboto krúsnčbo
chrňmu zawdala Uúsledelct udúlost: R. 1480
byl Filip U., wčwoda Sawojský, tak nesskasten,
žr si na hoUběruku zlomil. Manžclka jeho, Markéta
z BoUrbonU, UčiUila slib, že dú, wyhojt:li se
maUžcl jejt, we BroU:U ckrňsný kostel š klňu

e)leeo Pstppúteš ou l.orňro ůď 0iteuu: au xl!(. oiéale
etcx.par dl. l)aoimi:x 6aillnůiu. kariď 1844.
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sstcrexu wystawěti. Wéwoda sc wydojil, ale wč:
wodkynč zemkela dťtwe, než splUila slib swůj.
SUU jcjt Filibert ll., 8 pťtjmtm Krúslch, pojal
za manželkU Markčtu z Rakouska, dceru arciwé:
wody Mač:imiliana l. Od Uúhlčho napitt fe na
bonbč dostal zapňlent pltc a zemkcl r. 1504.
W zúrmUtkU nad smrtt jcho Ustanowila owdou
wťlú Markčta, že splnt onrn siib, jcjž byla Učia
Uila testa jcjt. Powolala tedy pťednt Umťlcc z
Francic, Jtalie a z Flandcrska a Uložila jim,
aby co chkrúsnějsst kostel wystawěli. Kostel tcnto
dohotowen byl r. 1532 a powtdú sr, že naň wy:
Ualošeno 30 milioUů franků. KrúsU toboto we:
lebUého chrúmn opčwal jistý francousfý búsntk
takto:

Dtlo zbožnosti a lúsky manželů,
Krúsný chrúme w Brotl, Uižúdnb z kostelů
We městcch se tobč nerownú:
Nemňš lodt přenesmtrné welkosti,
Tolik umy wssak a zbožUč wroucnosti
Wtcsúno twňj krúsný mramor mú.ck)

Ziž popťednt strana toboto chrúmU obract
pro son trúsu Ua srbe pozornoft obdiwowate:

e) 0ourre ňo toi ůjriuo ot ňo soi eonjušalo,
ďolle Žšlj:e ňo ďrou. uuuo autro no tséšxalo
l)ano lďo šxranňoo ritšo;
dlon pno quo tou wjouonu ooir ůeampleme iuliuje,
uaia taut il x a ňo šrčwo ot ňllamouron: šéuio,
l)lmo oou mardree oc:luptéo!

(ť!kxl lo l)ucp)
Slowa: „amouroux šouioll ncdaji sc snudnopťeložjti, znau
meuajtt welcducha aneb wtip, ktcňj š dlárdlžiwou lúskou odu
dún tcst umčni swčmn a w nčm B wyualoženlm wssi sild
swě pracnje.
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lowu. Nad portúlcm mnohbmi sigUrami ozdou
beném widčti sochu sw. apostola Ondťeje š kťt:
žem. Za nt jsoU tťi wysolú okna 8 mnohbmi
sloUpy, kterě tak sstthlé a útlé jsoU, že se zdú, ja:
koby z cUkrU cmeb z músla wyťezňny byly. Na
wrchU we sspici widěti welkč kUlatě, růži podobUé
okno a okolo nčho tři mensst okna trojhramtú.
Welmi krúsnú jsoU také okna, nacházejtct se Uad
branami postra:tnich lodil

Wkročme wsfak do chrúmU saméboe Jakú
Uúdbemost se tU rozwinnje pťed očima Uassima!
Cbrúm stawěn jest wc způsobu křtže, mú 70
metrů (jeden metr mú Učco pťcš tťi stťewtce)
wzdélt a 35 metrů zsstřl. Welikh počet krúsnť;ch
sloUpů dčlt chrúm tento na pět lodt; poUěwndž
gotickú okna skelnoU malboU ozdobena jsoU, roz:
prosttrú se w lodtch těch jakňsi taonplnú temUost.
Mezi prcsbyteriem a blawnt lodt jest tak zwaně
„jubč“ (wyslow: žibé), t. j. způsob portalu aneb
brúUy, kteroU se chodt do kňrU a kU blawntmn
oltúki. Kdo jest š to, aby „jUbé“ toto popsal?
Když jsem do chrúmu wkročiw Ua nť popatťil,
myslel jsem, že widim wysokou stěUU, stojtct Ua
čtyrech btlťjch sloUpech, a že Ua stčnť té wyssitd
jsoU wsselijaké sigury a kwětiny; zdúlo fe mi,
jakobych widťl welitý btlý zúwoj š krajkami,
kterbm swatyně Bčmč jako stčnoU pkebrazeUa jeste
Zdúlo se mi zdalekas jakoby toto průzračné na
strze dtrkowaté „jUbě“ še swými sochami, kwčti:
Uami, wkUsnť)mi ťtmsami a listowhmi ozdobami
z cUkrUzbotower bylo, a ble! nuu jcst wytesúno
z bllěho mramorn! Q tomto wbbornéme dtle
mUst se w prawdě ťtci, že fe w nkm Uachúzt
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mnobo lerasolibosti, a že Umělecký weleduch, který
je zbotowil, ď wUUasožentm wsst ftly swé o Učm
pracowal. Podobně krúsné „jUbé“ mú katedrúlo
Uý chrúm wc Troych.

KU podin krúsnbm Uxxtťleckýmdslem chrúo
mu BroUskébo jest takč oltúk Marianský. Bltňk
ten podobúfe wysokčgotickéanstranci a mú mwao
sstthlých wťžek, sloUpů a soch. Dúle Ua wrchU
widěti Marii š dttětem Ježtssem, na prawo sw.
Petra a Ua lewo sw. inla. TrochU hloUb
spatťuje se Bůb thc, jenž očekúwúMarii, kou
rUUowanou krúlownu ncbeš. Mnol;č we wýklen:
ctch oltúťe stojtct sochy pťcdstawujt hlawUt pkť:
padnosti zc žiwota Pcmny Marie, k. p. jejt zaa
snochnt, zwčstowúnt, občtowúnt atd. N celb tento
oltúk še wssemi sochami, wěžkami, wýklenky a
ozdobmni zhotowen jrst tčž nu z btlčbo mramorU.
Múmet za to, že oltúk ten, byt i celb, a še wsst
swou okrasoU ze stktbra ano i ze zlata zbotoe
wen byl, nemřl by přcce takowé ceny do sebe,
jakoUž w prawdť mú, an tak wkusnč a Umťle
z mramorn wzdčlún jest. Na oltúř tenlze wsitm
prňwem obrútiti slowa wťhlasněho pčwce Uasseho:

Nudčlowč swatt mu nuo rn
Kťtdlama twúť kryjt blUboko sc kokt,
Žc trn oltúk celb w leskU zlatěm hoťc

(Snssilo

Q!olo presbdteria stojt dwanňct sloupů;
okna, mezi kterými hlawnt oltúk stojs a jichžto
pťt jest, ozďobena jsoU wýbornou malboU na skle.
Celý teUto chrúm wystawrn jrst z UrjktúsUějsstho
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btlčbo mramoru, a kleUUtt jeho jeft tak umělecky
wzdělúno, že se zďň býti jako wysslwaně. Mistrow:
ským dtlcm dťewokczného Umčnt jsoU sedadla w
kůru (stalla), na nichž widčti wěžky, sochy swao
tbch a podoby rozličnbch zňhadUých networ. Na
blawUtm oltúťi lzr čtyrykrúte čtsti núslcdujtct
beslo UesskcxssnčMarkéty z RakoUska: kxorcune
iuforcunš tdrcuue. Smdsl tčchto siow, obsaa
hujlclch stručné popsúm žiwota Uesstastné těto
wčwodkyUě, rozličnč se Udúwú. Jedni majt za
to, žc průpowtd!a tato znamenň: qud proUú:
sleduje Ursskastnon (t. j. Markčtn); drnzt berou
jednokaždé z oněch tlxt slonZ za sanwstatnč slowo
a udúwajt smysl takto: „Stčstl, ncsslěstt,sstěstl“;
ttm mú se prb Uaznačiti Ustawiěnú změna žiwo:
bytt lidského, w Uěmž Uúsleduje Ua,sstěsttUesstčskl
a na radost žalost. W mramoru oltúře jsoU
ta!č častokrňte wydlabúny litery P. M. (Phili:
bert, Markéta) a F. E. R. T. J smysl těchto
liter rozličUě se whklúdň. Mšrr (fnússt), t. j.
Markéta snússt wsselilé Uesstčstt, které Ua ni pťi:
sslo. Jint powtdajl, žc tyto litery zUamenajt:
siooůore er relišione tenomulx (smlouwa a Uúu
božeUftwtUúš zawazujt); bylo prkzto beslo wěwodů
Sawojských, ktrřt 8 wěwodami BUrgundskťjmi
splxtzUěUibyli. Qpět jint wyklúdajt takto fmysl
tčch litcr: jrňppeš ent:xčw„rompm touc
(zaklepej, wkroč a zlom wssecko)u tak prý znťlo
bcslo starých francoUskťjch ryttťů; jcsstč jiUt: lelloro
tituůo TjUZ ťiřwůmn Ponuic (jeho Uďatnostt
udržcn byl Rhoduď) no bylat to průpowtdka
ryttkůw sw. Jalta z JerUsalěma.

Wťjbornbm umčleekým dtlcm 1fou hrobnt, z
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UlramorU wzdělcmč pomntko wčwody Filiberta
„Kreisnčbo“, jedo manželky Markčty z RakoUska
a Markčty z Bourbomx. Každb z těchto pomntků
pkedstawujc gotickou kapln š wěžkami, fochami a
mnohkzmi ozdobami. Zcmkelt tito jsou tU wy:
obrazcni dle podobizen sddbch w pťirozenč welio
kosti a ležatč; okolo uich stojt andčlé, fwatt,
truchltcl lwowč atď. a to wssc jest z btlčho mrac
morU zhotowcxto. Markčta Rakouskú raniwfsi se
Ua Uozr zemřela na žtrm:tt. J tUto rúnu neou
pominul Umčlec whodnhm ťczem do mramorU
wyobraziti.

Welekrúsnb chrúm w Brou:n zaswěcelch sw.
Mikulassi z Tolcntina, jcst prawé muselšm, prao
wťj sklad umčleckčbo stawitelstwt. Každh Umťlec,
který o tomto stawent a jcho wnťtťUt ozdobč
pracowal, dokú.;al zajistě swůj „šmourďux šeu
nič:ee. N ble! tcnto kostel, jcbož ftawcnt 30
milionů franků stúlo a o Učmž pert Umělcowč
onobo časU š wynaložcntm wsst stly swč pracoa,
wali, byl za časů rewoluce prodún za 1000 franků
(asi 1600 zl. siř.) a sloUžil za sklad ssptže
pro wojúky. Stawcnt, kterč na straUč jižné ku
kostelu pťipojcno jeft, bUlo kdysi klúfsterem ťúdU
Bencdiktinského; za času srancouské rcwolucr r.
1793 pkcbbwali w nšm Llugustiniani; nynt se
w nčm Uachúzt welký semiUúť diocěsy Belleyskč.
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Ulsl.

Wčsin :syon. eše!cthurnmlxn. :Dab trcsiňnt dýwali
mladi ťcťnilwwč. cé)ťlnnžstndi sw. mUčrntlňůw w
AyoUť. čťsnmějsstlwstrly. eňopnlarr. ďňna. btrrň
nňo w t11.ynnťw hosiinci putlxala. Mladi mUsto

l:anti. Grcnndlc a pamňtnnsii jrho.

OpUstiwsse š ranntm wlakem BoUrg, dojelč
jsme w poledne do Lyona. Welikč toto mťsto,
počttajtct wtce Uež 200.000 lidt, ležt na sioku
ssirokých kek RodanU a Saony a mú welmi krúsnč
položexň. Lyon jest po Paktži prwntm mťstem
we Fxrancii; núměstl, Ulice a palúce jeho jsoU
welmi krúsny. Za starých časů slUlo LUgdUnUm,
kteréžto jmeno pochúzt prý od Celtickbch slow:
ZUt U 1)UU (lid a hora). Takby tedy jmer
LugdUnUm znamenalo město lidU, který U hor
pťebýwú. Jisio jest, že Lyon již starým Řtmao
nům znňm byl a že se w Uěm KaligUla, napo:
tomnt ctfať ťtmský, po tťett za konsUla dal wy:
woliti. Ctsať teUto založil tam takč slowútnoU
sskolUNtheneum zwanU, we které mladt Řtmanč
a Řekowé krasoťečnictwt wynčowúni býwali. SUeu
toninš wypraije, že KaligUla wyfadil pro tyto
mladč ťečnlky odplatn,onaporUčiw, aby pťi zkoUsfce
od pťemožených wttězům w ťečnictwt wyplúcena
byla. Mimo to mnseli ti, kteťt při zkoussce
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erbstúli, ke cti a slúwě wltčžůw ťcči sklúdati a
je Uwekejňowati; kteťl ale Uižúdného pokroku w
ťečnictwl Uečinili, mnseli fepsané ťeči fwé jazy:
kem tak dlouho ltzati, až plsmo zccla se ztratilo;
Uěkdd býwali i mrsiúni aUeb do wody potopo:
wúni. Ncnt tcdy diwu, žc mladt kečntkowépťrd
zkousskou nemalb strach mtwali. JUwrnal Ua:
rúžt důwtipně Ua tyto trcsty, když we swých fa:
tyrúch prawt:

Zbledniž, jak kdo bofoU Ufflúpne patoU hada
sskůdce,

Neb kdo Ua LugdUnské ťečnici ťcčniti mú.e)

Nechcemct ktci, že by leniwt žáci wc sskolúch
mťli mrskúni aneb do wody potopowúni býti;
múU:e wssak za to, že by mnozt žúci wčtsst pro:
fpěch w Umťnt čiUili, kdyby fe Utezi Uimi wtce
powzbuzowala horliwost; ttm by fe totiž stalo,
že by druh š drubem w Uměnt wtce zúwodil.

Za časU Řtmanůw zhoťelo celé mťstoLhon
w jedné Uoci. Seneka (opinc. 91.) čžnt zmtnkU
o tomto požúru a prawl, že jediUú noc jest š to,
aby weliké město w nic obrútila.

Bylo:li mčsto Lhon slowútně ťečnickoUsskou
loU swojt, dosúhlo ttm wětsst znamenitosti Utnož:
stwtm fw. Utučentkůw, kteťl je smrtt son oslae
wili. Twrdl se, že w nčm pkeš 20.000 muče:
ntkůw smrt podstoUpilopro wtru Ježlsse Cbrista;
a mrzi jcho 130 biskupy jest jich tťicet od ctrkwe

e) kauoat, Ut uuňia pweait qUi oaloidm Unguom,
šut leušňt:uomom Zdotor ůiotnnu aň aram.
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za swaté prohlásscno. Uwedeme zdc nťkteré ze
fwatých, ktckt mťsto Lyon oslawili.

Prwnlm biskupem w Lyonš byl prb sw.
FotinUš. Qn a Uústupce jel;o sw. Jrenčinš byli
Učennlci sw. apostolů. Sw. JreUčiUš ťtdil ctrkew
w Lyonč od r. 177 až 202. W tomlo rokU
wypUklo pod ctsaťem Septimem Sewerem, bbo
walhm to mtstodržitelem w Lyoně, hrozné proná:
sledowňnt kkeskanů, we kterém swl JreUčiuš a š
Utm wlce než 19.000 wčktclch pro Christa mu:
čenickoU smrt podstoUpilid Jmcna Uěkterých z
těchto swatt)ch mUčenlkůw jsoU na wččnoU pa:
mútkU w kostclc Mčwddňž:eckšimi zaznamenúxta.
Nawssttwili 1sme tento prastach chrúm, jenž na
mtstě ďýwalébo Ntdenea wystawen jest a jenž kdysi
ťúdU Benediktinůw pťiUáležel. Mňt tťi lodě a
scdmnúct sioUpů, z Uichžto ty dwa Uejstarsst poo
stawami lwů ozdobeny jsoU; pochúzcjt prý z
časů ctsakc NUgUsta. Tcnto chrám podobň sc
Uemúlo onomU sw. Nmbrože w Milúnč. Qkolo
hlawntho oltňkc widčti kUsy mosaiky, t. j. obrazů
složených z barewnť)ch kamlnků. Na mosaicc tč
Uacháztt se také Umoho uUúpiskx, z Uichžto zdc nú:
slednjtct podúwňmc:

„Tento swatý dům swčňl papež Baskal.
ch at každtj poklekne, kdo žádá odesstčUt hťichů.
Zde pokoj jest, zdc žiwot a spňsa. Zde se poswťr
cheš. ch stáwú fe wlno krwt a chléb tčlem
Jcžtsse Ebrista. Zde pozdwihni rnkoU, kdokoliw
jsi sc dktwc prowinilee. xsl)

e) kťšno Ooňowuaum kuoju!io kapa ňjourit. liia, dio
ňecrtď šonu rgniuu quiounquo proonrjď. Uic pa: oot,
dio sita„ oalunz ťťia uuotiňcnin. sljo siuuw uuquio,
dio pauia ňt oaro (Zluxišci.Uio oxpauňe nuuun quiďqulu
roun ant.o kuiuti.
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Kromě mosaiky této jfou w chrúmě tom
jrsstč tťi starě kameny š nekolika nesnadno čtta:
telnhmi núpisy. eťe)

Půwodntm kostelcm fw. Blandiny byla nyu
nějsst sakristic; pod nt Uachúzt sr onen žalúť, we
ktcrckšmSwčticc tato pťed UmUčeUtm swťjm Uwčzo
nčna byla. Šli jsme po schodech dolň do tohoro
žalúťe. Na starě dlúžbč jeho napsúna jsoU zUúmú
jmeUa oněch sw. mnčenlků a mučenic, jenž w
Lponč Ufmrceni byli. Jako U. p.: Blandina,
Bhotim:š, Zachariúš, PakatUš, Makariuš, Bitaš
liš, Kominuš, thUber, Philomenuš, ZcminUš,
Julia, Nlhina, Grata, Rogata, Emilia, Potamia,
Pompcja, Rodcma, Bibliš, Quartia, Matrrna,
Hclpeš, SaUktUš, MaturUš, Pataluš, Nlešander,
Bontikuš, Arise:xš, KorncliUď, JosinUš, TitUš,
JuliUš, Godikuš, NpoloniUď,Gcminianuš, JUlia
NUfonia, Emilia, Domna, Justa, Trosina, Llnu
tonia ald. Mntme, že UezncUžiwňmctrpěliwosti
čtenňků, Uwňdějtce zde tak mnoho Swčlců a
Swětic, jcjichžto jmcna Uapsňna jsoU také w
knize žiwota.

R. 350 byl w Lyonč bikaprm sw. JUstuď.
Složiw biskUpský úkad swůj odebral fc Ua scia
tickoU poussk w Egyptě, kde r. 390 co poUstewu
Utk swatč zemkel. NňstUpcem jeho byl sw. Alnl
binuš (380). Qkolo r. 450 bdl tam bistupem
sw. EUchcrinš. Swčtcc tento byl dťtwc mnichcm

e) 1. Qu DU(Ž!).U()UZP470.
2j je)oolešiš 8. Z!Uuůiuše Bšnct. bušů.

dáčd.rtzcripw eaocu!o 9. uosia
aeňjdm roatitutše

3. le)ccloeiaatdouuc:emio kuclwliu
pnpu áio (Uit) U()Ul.
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we slowútném klňfsteke Lerinském, kdež sepsal
znamenitě knihy swé: „o žiwotč poUstewniků“ a
„o pohrdňnt fwťtem“. R. 467 byl biskupcmw
Lyonč sw. Patient. Když byli Gothowé r. 473
a 474 město LyoU a okolt jeho w ponsst obrán
tili a wssecko obilt Ua pollch fpúlili, dal sw.
Patient w jiných krajinňch obilt Uakoupiti a je
mezi swé diecesúny rozdšliti, aby je od smrti
hladU Uchrňnil. R. 840 sprawowal diocěsU
LdonskoU sw. Ngobard a r. 857 sw. NmalariUš.
R. 1052 Uastoupil Ua stolec biskUpstý w Lyonč
blahosl. Halimard, býwalý opat wc klússteťe U
sw. Benigna w Dijonť; zdrňhal se sice, wztti
Ua fe důstojnost biskupskon, ale konečnč se pťece
podrobil rozkazu papcžowU.

Re 1561 mučili HUgrnoté w Lyonč kmr:r:l
dicma tamčjfsiho fraUtifskúnského klúsitera, Jana
Gayeta, po tťi mťstce a hodťli jej do kekySaony.
Žúdalit po Uěm kaclťowě tito, aby zapťel ,nňrU
katolickou, a nďy jim wydal lcbkn fw. Bonaa
wentUry, kterhž byl r. 127:1 w Lyoně žčwot
fwňj dokonal. W témž mčstč žcmřel i fw. Frcma
tifsek Saleský r. 1622.

Nawsstťwili jsmc w Lyoně starý chrúm Stz
xNizier (Nazariuš), ktcrh storo we stťrdu městu
stojt. Gotický chrúm tento mú tťi lodě a dwm
Uúct slonpů; zdú se býti sbromňždisstčm údůw
rozdtlných bratrstwt. Widťl jsem tam tabUlky,
Ua nčchž tcato Uúbožnú bratrstwt poznmnmňna
byla: 1. Bratrsiwt UejfwětčjsstSwútosti oltúťnt;
2. Ustawičného klaUčnt se wclebné Swútosti;
3. sw. srdcc Ježtssowa; 4. Uasst milostiwé pant;
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5. dnssiček w očistci; 6. ke cti sw. Jozesa a
7e ke cti P. Marie od sikapultke.

Pťi jednom postranném oltňkiu w.tomto
chrňmč konaly se prúwk oddawky, pťi Uichžto
swědkowé drželi roztúhm:tý bllý zúwoj Uad hlau
wamix ženicha a newěsty. Takowč zastlrúnt roUu
sskoU ancb zňwojem býwalo již i U pohanůw a
U židůw w obyčeji, a pktpomtrralo pannúm, aby
zastlrňntm sebe famých hledčly zachowati panenu
skoU stydliwostz Proto slUje swatba w latinskč
ťeči UUptiUo (od slowa: UUdšw uuu zasttrati),
pančwadž pannU pki obťadU fwateblrtm sc zasttu
raly. Bkúl jsem w dnchU mladým tčmlo Uuun
želům wsscbo doďrého, ale myslel jsem si, že krok.
jejžučint wstUpnjlct do stawu manželstého, jest krokem
wclmi důležřthm, jak pro tento ta! i pro bUdoUct
žiwot. Kddby stawn martželskému pťedchúzel Uou
wicťat jako stawU. ťehol:ňkůw, tU by snad mňlo
ktech žcnich a múlo kteerňerěsta slibh Ua wždycky
skládali. Bťda každěmu, který lcbkowážUčdo stawn
manžclského wstupuje, mysle sobš snad:

Chwúla Búma Bohn,
Uš jfem se ošeůile

Ehwúla Búmt Bohn,
Už mňm žeUU.

Už jsmn se oženil,
Swobodnb staw změUil,

Chwňla Pňm: Bohu,
Už múm žcnU!

Nawssctwilč jsme w LyoUčjesstč mnohč jinč
chrúmd, mezi Uimiž gotický katedrúlnb chrúm še
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čtyrmi wěžmi swbmi a chrňm we sspťtúle (ťxštoj
j)ioU) š těly sw. mUčentkůBalemina, Gratiao
Ua a Sewera pkedewsslm pozoruhode jsoU. Na
wysoké hoťe stojt poUtnický chrňm Wotro ůčuuo
ňď Kourrišw zwan, odkud jest pěkný wbhled
na celé město Lyon a na okolt jeť)od J w Lyoně
mťli jsme wclmi nepokojnoU noc we welkém
hostinci „dďtol ňo Zorúomx: ee. Nehrúli nám
tam mUsikaUti, newytrhowalo nňš ze fpúnku
ťwánt wolů, kraw a telat; ale mnčili Uáď tam
nu sswňbi (tarakáUi), jichž tam bylo tak welikě
množsiwl, že núm i po postcllch lezli. Bylat to
skrassUúrúna pro Faraona, když Bůb skrze Mojn
žisse Ua nčj, Ua lid a Ua zem jeho žáby poslal,
protožc král tento lid israelský z Egypta propUu
siiti nechtčl. „Pakli nebndeš chttti (lid) propu:
stiti blc jů blti bUdU wsseckykončiny twé žaba:
mi N wydú ťeka žaby, ktrréž wystonpt a wcjdou
do domU twého, a do pokoje lňžka twébo a na
postel ton, a do domň služebntků twhch, i Ua
lid twůj a do peci twhch a na ostatky pokrmů
twhch; i k tobť, i k lidU twémU i ke wssem slU:
žcbntkům twým wejdoU žúby“ (2 Mojž 8,
2uu4). Na nňe pťissla w Lyoně jiná rňna,
totižto sswúbi Když se byl pťibllžil wečer, wyu
lezla černú tato zwtťňtka ze wssech končiU ho:
stince w takowém množstwt, že se w prawdě ťtci
moblo: bostinec whdal sswňby. Měli jsme neu
wttúm! tyto hosti w pokojtch, na stěnách, w po:
steltch, ba i na stole kďyž jfmc wečeťeli Pončo
wadž jsem nemobl spňti, zabtjel jsem sswáby a
bylo tehdúž krweprolitt welikč

Na dalssl cestť swé do GrenoblU pkijelč
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jsme po želcznč drúze Ua sstaci Riwerskou. Tam
čckali chowanci wychowatelského ústawU we Boiu
roU:U majtci še sebou celh sbor hudeďný 8 plcu
chowými nústroji. Mladici tito 10uo15lett podu
Uikli w týž den wýlet z Boirona do Riwequ
a měli se o Uassim wlakem Ua wcčer domů Uaa
wrútiti. D múlo by wssak núš wlak byl odjel
a mladtkň tčch, kteťl se byli opozdili, Ua sstacř
Uechal. Bonťwadž wolúnt nic Ucprosptwalo, zau
čali mladtci hrúti, načež se wlak zastawil a jc
pťijal. Hudba jejich byla dosti nckrúsna, což
jinak býti nemohlo; Uebot múcli mladtk tkebaď i
15leth dosti stly, aby dobťe troubiti dowedl Ua
welký Uústroj, jakým jest k. p. bombardoneť TroUu
bent tčchto mladtkůw bylo tak hrozUé, že by se
jtm byly snaď i zdi mčsta Jericha z grUUtUwyu
wrňtily (JosUe 6, 4).

Jcli jsmc pkeď Woiron do GrenoblU ((Žrro.o
tiUUopoliZ), blawniho města krajiny DausinatU.
Grenoble mú welmi krúsnou polohn. Ležts we
hlUbokčm, kekoU Jsérou owlažowaném údolt caxjrsk
še wssech stran wysolými horami obehnňno. Pou
wtdň se, že latinské swé jnleno Gratianopoliď
(mčsto Gratianowo) obdržclo od clsaťeGratiana,
l.eterý je zwktssiti a wojenskoU pofňdkoU zaopau
tťiti dal. Grenoblc mú mnoho kostelů a Umoho
wěžt; pozornhodna jcst mosieckú jrho wčž šc
zUamenitbmi hodinami, pod kterhmi se Uúsledetci
ws;znamnb Uúpiď nachúzt:

„Učiň koncc každému messkúňt; Uebot čaď
Uttkú!tichým běbem a hodin ti minnlých měx
stců Ueanrútt.B)

e) Poljo U!aorěmjfUšiUut taoito nčuu teempora ouršu,
Uec tidj pmeteritoď refewnt dorgrjš mšnňšď.
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Nňpiš tento wzbuzuje každého, jenž na bo:
diny ty pohlédň, aby času sobť ptopůjčeněbo doo
bťe Užtwal. Podobné napommuttdáwú sw. Pawel x
tčmito slowy: „Dobťc pak čintce, UeUstúwejme;
nebo časem fwhm žtti bUdetnc Ueustúwajtcee Tedd
poknd čaď múme, čiňme dobkc wssechUěm“ (Gal.
6, 9w10.)

Brwňtm biskUpem w GrenoblU ťmlsw. Do:
minUď, který r. 381 snčmU w Nwileji lplxitxdu
men byl,. W sedmém stolett byl tam biskupem
sw. Fesgrolm, ktetb pro erbrožené hújcnt swoa
bodchctrkewnt od tyrana Ebroeňa do wyhnanstwt
poslúU byls w něwž takč ca mučentk zrmťel.

R. 1132 sprawowal diocésn Grmobleskml
sw. Hngop ktetčho obywurlě téhož mksta cU ro
patwna swého. Jeho otec Qdilo byl napťed
Udatným wojtnem, později wssak wstonpil do ťúdň
KartUziaUůw, w nčmž i swatě zemťcl. Sw. HU:
go ztskal sobč o teUto ťúd weliťédzňsllchy; ontč
to lml,u který sw. Brmwwi a ssesti společUtkňm,
jobo wykúzal w borach diocésy swčd mtsto, kdež
oni Usadinsse se:0ťšd karmzianský zaleožiliu W
Gmnoblu zmlrla rp 14T8 blahosk panna Jor
hcma, pkedstmmú „w ťlássceixeKclarisá. jižto za
pťtčiUoU tčlekné kráfy jejt wňioc „:cúfnou“
(ZoUu) nazýwali. Krňsnějsst wssak jesstě byla pro
swč ctnosti; mbor „marnň jcst krňsa: žeUa, ukte!:ciž
se bojt Hospodina, lal chwúlena bndeee (We.etsll
31, 30) t. j. pkljemnost.zmnitknt klame, krúsa
těla pomtjt; jčdiUú ctnost je trwanliwa a wždy
chwúly hodm. .

Katedrúlnb chrúm w Grenobln jest stawent
Ueúhledné, a horntmi chodďami swými podobň se
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Uemálo diwaďlu. K tomU jrst u jako Týnský
kostel w Prnze unu zustawen jink)mi domy, tak že
pkcdnt ftraUU jcho ani widěti Uelze Krúsný jcst
ale jeho hlawnt oltúř, wzdělaný Ua způsob wyo
sokébo balďachinn a spočtwajtct Ua čtyrech flouu
pcch z btlého a černého mramorn. Oltúk tcnto
býwal kdysi w kostelc wrlké kartouze, odkndž po
wdzdwižeut tohoto klásstcra scm pkenesm jhl.
Krúsdý jcst také siúnrks w Ukmž sc chowň wtu
lrbUň Swútost; jestit to prastaré gotické dtlo z

mrmUorU, majtct nmoho sstWch wěžek a jinbch
ozdob stawitelskhch.

Bozomhoďna jcst také kaslňa Uachúzejlct sc
Ua nciměstt přcd chrňmcm katedrútnhm. Jsout na
nt postawyx labntt, z jejichžtedjzob“ňků woda tečc;
zcrla Ua wrchu widěti na sloUpěllpodobUkohoUta,
do kterébo jistým mechanickým xpřlstrojem woda
teče, Uúsledkem ěehož časem kokrhúwú.

Grmoblc mú jesstk jeden palácjz časkřťtmn
skbch clsaťůw. Na núměstt pked mm stojt !rúsný
pomtk slowútxného rytstc bez búzně a bcz úhonyž
Baharda. o ktném jsmc již pkij popisowánt Die
joml w kapitole tkettomtuwili. Bayard siojt talll
co rdttť úplnč ozbrojelch podptraje sc lUkaU o
mcč swůj; U UohoU lcžt jcho pktlbřre (beťm)
Na podsiawci ponmskU žc bronze zhotoweného
whobraznjt se wssechny bitwy, wr kterých byl ry:
Uk ten bojowal. Krútký Uňpiš pomnskn znl taktn:

„Bayardowi, kterh se narodil r. 1476 a
zrmkcl w Rcbeku dnc 30. aprile 1524. Bňh a
krúl jsou nassimi pňny, jinbch UeUt“ ee)

e)ú Bňx:uů nČ en 1476 mort UUodec:olo 30 mrij 152:
Ujeu č.tjc wi,sojlš uoomšitroš,ouc u on šurúitň nutreď

6
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1)(.

čšar:u;čňnsný Udčr (pčuenna). šlňmer Začnee
croi: (sw. d:řtžc)dc BeaUrcgard. Bwatň Unsctim.

x“ r Bťisný iiwot liartnžianrb.

Ltbeznbm únm podle ťeky Jséry núwrňn
tili jsme se do dWoirona. Na jižUém koUcimile
položenčho městečka toboto stojt wclikč stawenl,
patťtct ku welké KartoUzi, t. j. kU klňssterU Karn
tUzianůw; jcstit to skladisstkproslnlého kartuziana
skébo likérU. Lzet tU spatťiti tislcr tistců lúdwt
welkť;ch i malých, likérem Uaplněných, kteréž do
bede!nase sklúdajt a do Rakouska, PrUska, Mcš:ika,
slowrm do wsiech končin swěta rozesilaji. Ku
skladissti tomUtoewcde zwlússtnt žleznň drňba z
nňdražt Woironsiého. úťcdntk jeden mi ketl, že
likéru toho ročnť zau100.000 až 150.000 frcmků
se wyprodú. Jestit to pťewzňcný a welice pro:
spčssný Uúpoj; ale wsse dobré jest také drahée
Skleničkn núpoje tohoto stojt 1 frant; koUpil
jsem si ho lňhwičkU aď žejdltkoon za 5 frankň.
Likérn toho jest wtce drnhů, uz Uichžto nejlepsst
owsscm i nejdražssi jcsk Každň lúhwtčka mň
etiketU či ltstek ď Uúpisem: „Wýtažek (eštrakt
rostlimtb weliké kartouze“. (jšljxir rďšetal ňe
1U šrémůe odmxtrouše). F. L. Garnier. Takto
Uazýwú fe kartUzian, jenž jest dozorcem nad liZ
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kérnoU čili dtonU, w Uižto núpoj ten se pťiu
praije.

Způsob, jaki;m se pťiprawuje likér tento,
jest a zůstaUe tajemstwtm KartUzicmů; rownkž
tak chowajt také Karmelité tajný způsob U pkin
prawowňnt lihU karmelitanskčbo. Co prospťffnčho
lékn užlwú se kartuzinnského likčrn pki tťch, jenž
mrtwict raněni bx;li, pak při omdlelých, feslňba
lých a wysllcnbch a wůbec we wfsech oněch pktu
padech, kdež rUchlě pomoci zapotťebt jest. Také
proti klepňnt frdce, Uezúžiwnosti a žalUdkowým
nedUhům lze ho o prospčchem nžtwcxtid Zimnici
zahňUt ibned a za časů cholery oswťdčil fe co
wýboknb prostkedrk proti kkečům.KartuziúUi er:
znamnjt Uikdd toboto lékU swého w Uowinňch;
co se Uznú za dobré a prospčssně, klestt sobč sau
mo drňhU. u

Najali jsme sobč we WoiroUu U ana Niu
koly wňz a dali jsmc se mladbm a hodnbm wozo
kou Frantifskem Biyo:em do hor, a sice kl: klňu
siterU Karwziňnek BeaUrcgardskbch a pak k weliké
KartoUži zawézti. U wesUice Saint Etiexme (sw.
Štčpňna), do kcerč jsme z Woironea asi za par
hoďiny dojeli, dali jsme se Ua prawo kUklňfsterU
Kltttx:ziňnekw Bšinto oroix ůo Zešmešmeů
(fw. kťtžr U krúsnč wyhltdky). Kartouze tato
mň w prawdě wclmi krňsné položent. Strmtct
ďo nebeš pťewyfoké hory š temnbmi lcsy a ma:
lebnými skalinami a hlUbokě ůwaly, jimiž ťeka
Jsére badowitč se wiUe, fsnmtct potoky ď wodo:
pňdU, zeleUajtrt se Ulwy, libč se rožkládajtct osady,
toto a mUobo jiného lze od této kartouzc widčti.
Bobled na tnto bornatoU krajinu jest pťekrňsUý.

6!!
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MUčx sice milú pťtroda Ueposkytla žlly bňsnčcké,
awssak pobled Ua whsoké bory ro;nčchc mne
ajespoň k citútům z básniků:

Tam lža bon!ch,
Tam tak wětěrci wanon,
Tak čistč rosičky tam kanou,
Tam na horúch,
Tam kde oblňčky stannU,
Tam Ua horúch,
Tam bych bhl rňd!

(Štopch.)

Klásstcr byl kdUsi zúmkem, jmž pťiUúložr.l
pňnům z Bcauregarda. Kartuziúni ho koUpil.i
re 1822 a založčli w U.ěmkartonzi pro pannd
ťúdU kru:tUziňUf!ečrhoz K jižně jrbo stmUč jest
wclkú zabrada, U.a jcjsmž tonci sc nacházejt tťř
kaply, zaswěcené pannč Marii, sw. Jozefx: asm.
Brmwanu W zúpadnt čústi této zabrady, Uao
Urnti popťednl strnnč klússtera jcst hťďitow kara
tUziňnek; odpoečtmú tam také jedett kanowntk z
Gsmobleoa, kterh býwal wrlkym dobrodincem ťléšn
sstera a ktcrb na tomto hťbřtowěpochnwúm búti

sobč žáďal. Ke straUě wbchodnt klňsstera pkistga
wcn jest kostet; tcnto Uent weliký a mň ieden
oltúk nade kterťpm fc wyptnú búně W lodi
chrúmowé wysokou sičnou od presdytcria oddčlené
jsoU sedadlax(štujlg) kartnziúnckz Nad oltňťem
widěti rakew sw. Rofcliny. Tato swatň byla
rochú brabčnka z Willenche a zemkela co pkeo
worka kartuziúnek w klňssteťe St. Nndrč dc Ra:
miriském w diocéseFrchskč we Francii, r. 1329.
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Wypraije se o Ut, že jižw mladosti swčwelmi
dobročinna byla a chUdbm w zústčxřc swé chléb
donňssrla. JedUoU ji potkal otec a tňzal se, co
chc. Roselina odpowědčla: Rňžr. Qtrc se po:
dtwal do zústčry a spatkil skutečnčourůže. ch
siow Ježtfse Cbrista: „Nmen, prawtm wúm, po:
kudž jstc to Učinili jednomu z bratkt tčchto mých
Uejmedtsstch,mně jste Učinili“ (Mate 25, 40.),
zantmú konůnt skUtkůmilosrdcnstwtjedno z Uejpkrd:
nějsstch mlst ntezi jimei kkeskanskými ctnostmi.
Dobročinnost mňžc o sobk ťtci:

Jsem jú z tistcera
Pťrdnt Božt dcera,
Mne Pún Uejwtc milch,
Co chci, wssc mi darch.

(SUsstl.)

N jessto Rosclina dobročimwstt toUto wy:
nikala a chUdi)m skUtkU milosrdenstwt prokazo:
wala, odmšnil ji to Bňh zňzračným způsobcm:
bnď že chléb w zústěťe jejt w skUtkUwxrůžr pro,
měnil, aneb, jak jint mčně sprúwUť se dombfslejl,
že Uěřnil, aby otec jejl mtsto chleba růže widčl.
Tělo sw. Rosrliny nachúzt fc w jednom bllže
ToUlon:a we Francii ležtclm zámkU, ktcrý jest
až podneš wlastnictwtm rodiny Willeneuwc. Krúl
Ludwtk Me, jemuž tčlo tčto swětice jednoho
dne okazowúno bylo, diwil se Urjwtce, žc jejt
oči fe zachowaly, a že se blysitčjt. Chtčjc se
pťeswčdčiti, nejsoU:li ze skla, rozkňzal iedUomU ze
swých komorntků, aby je proptchnul jehloU. Ko:
morntk Učinil dlc rozkazu krúlowa; a hle! oči
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ty blysstěly sč pak jcssrč wtce Uež dťtwe. Teta
sw. Roselilly, ldlaboslewenáZohana z WilleUere,
ďyla též kartuziaUkoU a zemťcla r. 1295.

W domč siojtctm hned U klúfstera BeaUu
regardskébo přebbwajt dwa kartUziúniknčži, Dom
Roch a Dom Wbanasiuš, ktckt co zpowědntci
dUchomUt sprúwu w klússteťe wedoU, a pak jeden
bratr laický, ktcrý obstarúwú potťeby donlúcl. Dom
Roch dal Ulř pkistrojiti kartuziúnský občd, zúle:
žejtct ponze z postUtho jtdla. Wychwalowal mi
pkede wfstm tak zwanoU omeletcď oc)ukňéez t. j.
pěnowkU z wajec, kterň mi ale jsoUc múlo slcmň
chutnati Ue:chtčlcxz Prawil, že omelette kartUziňa
Uůw jest wyhlússena a že fraUcoUstý krúl Fran:
tissek, když w kartoUzi U Pawie oďčdwal, ťUchnki
klússternth zwlússtč nařtdil, aby mU ji připra:
wil. Dom Roch, wbbomh to muž, darowal mi
na pamútkn knihu od Kartuziúna sepsanon zze),
wzal mUe, když jsme se loučili, za rUkU, hleděl
na mne bystrým okem a koUečněprawil: „Neu
ntliž prawda, WU kdysi opčt pťijdete a stanete
se karleiúnemeč“ dečtil jsem mu: „Jsteulť
prawhm prorokem, siane se to“.

xW klússteke BeaUregardskěm žije kromě pťeu
worky Marie Jozcsiny DUraUdowé ssestnúct
sester kanownic (ChorfraUen) a pťt sester laických.
Každú čekatclka amb kandidňtka přinússt složiwssi
slawně sliďy wěUo 6000 frankň (2400 zl. skk.),
a co whprawll za tki habity aneď odčwy ťeholné
700 sranků (.200 zl.). Každé kartUziúnce dúwň

nd)Pršttato npirjtuule ňi Ciosau Giu:do leauďperšio cloUe
orňlue ůoe()ortošiui iu korma epčatolš ňi Cmu Criudo
ďišuor uoutro aUe ančma koůole.
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se jmčno Maria, ale š rozličným pťljměUtm k. p.
Maria od sw. Jozrfa, Maria od dstěte Ježtsse
atd. Nade dweťmi komnat aUeb cel napsňny
jsoU rozličné núbožnč průpowtdky, k. p. chudoba,
poslUssUost a mlčeUliwost, wsfe z lúsky k BohU.

KartU;iúnky žijl podle Uúsledetclho denntho
poťúdkn. Q 119. hodinč w noci chodtwú sestra
laicků od ccly k cele, klepajlc na dwčťc a bUdlc
spolUsestrU fwé. Na klepúnt to dúwú každú jisté
znamens, že klepúUt slyssela, a wstawssi ibned a
oblcknuwssi h.xbit swůj Ulodllwú se MatUtinUm
a Laudeš z hodinek Marianskbch. Q 12ll„ ho:
dinč dúwú se zwonem znament, na kteréž se ubla
rajt wssechny do kostela, kdrž se wykonúwú Ma:
tutinmn a Laudeš hodinek dnchowntch na tbž deU
pťipadajtctch. Každú sesira mú swttilničkn, kteroU
sobk we tmawč chodbčswttl. Během ttm podoďajt
se kartUziůnky annúdm, kterčžto wzawsse lampy
swé wysslU proti ženichowi. (Mat. 25, 1). Qfsi:
cium se wykonúwú wclmi zdlonba; Udťlúeli kar:
tuziaUka pki čteUt nčjakoU chybu, wyflowtali k. p.
nčktcrč slowo Uesprňwnč aneď pťeskočtoli Učco we
čthl, dúwú pkeworka klepúntm zUament a kara
tuziaUka mUst čtent opakowati a za pokúnt pnl:
pit (stolck, podstawec) poltbiti. Po chwúlůch
(Laudeš) konúwajt se modlitby za fwatoU zcmi,
za cisake Napoleona, za keholUč spolubratry a
spolusesiry, za wssrchny dobrodiUce, za žiwč a za
mrtwě, a konečnč modlitby ke sw. JaUU chstiu
tcli a k sw. BrUnonU. Qfsicinm majtct jerm
troje čtrnt (leotiolxeď) sc odťtkňwňzdloUha, mú:li
ale dwanúctcro čteUt, zptwň fe slawnť. Po skono
čcnbch hodinkách, které tlwajt až do 3 uu ano
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ido 372 hodiny, Ubtrúwajt se kartu;ianky opětk
odpočinku. O půl ssesté bod. sloužiwú se mssc
sw. pso sestry laickč; kartUzianky kanownicc moda
ltwajt se w celúch Primn Marianského uo a
pak w kostele prwnt bodiUkU ofsicia cirkwt Un
stanoweUčho; o 7. ťzod. býwajt pťttomny mssi
swaté, po které asi čtwrt hodinh w rozjtmawé
dekitbě w kostele setrwúwajt; hodiUkU tkett
modltwajt se o 8. a ssestoU o 10. hodině; mezi
ttm miwajt také čtht fpolečm! a rozjimňnt, a
konňwajs ručnt prúce (ssitt a jiné). Po skončené
hodince sscsté chodtwajt k občdu. Bťissedsie ke
dweťtm refektúkc, čekúwajt na pťeworlyni, kterci
pťissedssi dwéře sama otwlrú a je také, když
wssechny byly wkročily, sama opčt zawtrú; kdyby
se tedy nčkterň opozdila, nemohla by již do re:
fektňťe wkročiti. Když se byly po modlitbč „Uč:e
neůioitčee pťed obra;cm ukťižowaného Spasitelc
hlUboce poklonily, Ublrú se každú na wykňzanč
sobť mlsto. Mezi jidlem čtúwú se žiwot swar
tého, jehož slawnb den se prňwě lonň a pak z
knihy, we kterč zaznamenňna jfoU jmeUa zc:
mťelých kartUziúnů a kartuziúneč Jtdlo kartUziúu
nek zúlcžt z busté poltwky, do ktcrč chléb, rejže,
krupice, kapUsta a podobné wčci zawaťeny bho
wa1t, pak Uúsledet zemskújablka, ťepa aUrb jtdlo z
wajec pťipraweUě owoceawtlw B wodoU KoUečnč
donússtwú jedna ze fesier na mlse brúch, čočkU
aneb nťco jinčbo pro ty, které by.fnad jednu neb
drUhoU krmi byly 8 nechUtt jedly a bťhem ttm

xUebyly se Uusytily Po skoUčenem občdě chodtu
wajt wssrchny do kostcla zplwajtce žalm 50tý e
„SmilUj se nade mnoU ď Božeee; tU se konňwň
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1esitč krňtkú modlitba, za kteroUž núflcdnje doba
odpočinUtt, .ktrrň trwú až do poledne a mezi
!tcronť se prochúztwajt w zabradě. W tomtou
čascxjest jim dowoleno wrspolek mlUwiti, mUscjt
wssak při tom wždy nejménč tki pospolU dhti,
snad proto, aby w ústech don nrb tkt swědkůw
stúlo každé slowo“ (Mat. 18, 16). Pťi tom
nesmt nowicka mlUwiti ďe festrami, které již klúu
ssternb slib fložily a tmopaka Chceeli ťebolnice
Uižsslho siupnť ďr festron wyšsslho stUpnč mlnwiti
aneb naopak, must sobč k tomU wyprositi od pkec
worky zwlúsitntho dowolent. D 12. hodink bbwá
zwoncm dúno znament kUpozdrawcnt andčlskémU,
pťi čemž se kartuziňnka tťikrúte „Qtče Uúš a též
tolikrútc nZdrňwaď“ modltwňe Pomodlťwsse sc
w cele bewňtoU hodinkU Marianskčho a pak w
kostele tonž hodiUkU dUchownšho ofsicia, Ubtrajt
fe kartuziúnky kU prňci, tterň w ssitt, prúnt, wzdčn
lňwúnt zahrady atd. pozůstúwú. O 2 bodinňch
koUúwú fc člent z núbožnč lniby, o 272 Uesspory
MariaUstčbo a pak denntho ofsicia, o Mú bl;wú
wečeťr zňležejtctz pokrmů podobných onťm, jichžto
pťi občdk se požtwú. O tťi čtwrti na ssestou
hodinU chodlwajt wssechny sestry ďo. žbňnky kr
stUdni pro wodu, jižto k nmýwánt potkebt majt.
Qď 6. až do 792 hodiny konúwň se rozjtmňnt
a čtens, po čemž núflchje pozdrawent andělské
a kompletňk. D půl ofmč hodinč Ubtrňwajt fc
wsscchny na odpočinek. .

Núbytek w cetúch kartUziúnek jrst welmi
jednddnchb: postel ďe slúmntkem, polsstúkem a pťlx
krywkoU, stolek, stolice, klekadlo a Uad nsm nějaký
obraz, k. p. obraz srdce Ježlssowa, frdce Panny
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Marie, fw. Brunona, fw. Roselin Ueb jinbch
Swatých, cmeb něktcrébo sw. Tajemsiwt, tot celé
Uúťadt jejich. KartUziňnce Uenl dowoleno, spolUc
sestry fwé w celňch jejich ansstčwowati; ač se
tedy Uachúzt w klússteťe, žijc pťece každú co poUl
stewnice o famotě.

Tu dň wýbost swčtu,
W bruď se Uzawtrú,
W roztoUženém letn
K fwťtla dúrci zlrú. (Snfsil.)

W deU nedťlnt a swňtečnt shromažďujt se
wssechny w kapitulném sňlU, kdež se wyzUúwajt
z ptowiněni swých proti kehole, Uačež se jim od
pťeworky Uklňdú Učjaké pokúnt; pki této pktleži:
losti čiUtwú jim také jeden z kartnziňnňw krútké
kúzanl (eš:bortU). Masitbch pokrmů chmťjt kea
holnire tyto ani w čaš Uemoci požtwati. Půst
jejich trwú od flawnosti pnwbssent sw. křtže(11.
sept.) až k welikomci, w kterémžto čase Uepožta
wajt cmi krmt z mlčka cmeb z wajec pkipraweu
nřjch. Po celb tento půst Uesmějt wtcckrúte Uežd
jednoU za den do fytosti se najtsti; k wečeki
mtwajt jenom koUsek chleba, několik oťechů, kaa
fstanů aneb Uěco podolmébo. Oblek kartuziánek
jest btlb babit, též takowý fskapultť a zňwoj.
Dofúhla:li sestra keboly kartUziúnské stúťt 25 let
a siožila:li již aspoň pkede tkemi roky slawné
sliby, bhwň od biskupa konekrowňna, t. j. jistýn
mi modlitbami a ctrkewlchmi obkady pofwěcena.
Pťi tomto obkadU dňwú se jt Ua blawu koruna
a černý zúwoj, !terýž Uapotom mtsto btlého Uon
stwá; mimo to dosabuje konfekrart touto také
prňwa, nositi fstolu a manipl a zptwati pťi mssi
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fwatě w kůrU episstolU a ewangeliUm. Takowých
pofwkcených pancn jest w kartonzi Beauregardu
skě au osmd KartUziňnky wedoU žiwot zccla
kontemplatiwný (rozjtmawý) a nemnjl Uižňdného
obcowúnt še swťtem; pťtstup do klňsstcra aUř
swětským pantm dowolen Uent. jee) Mimo Saintc
croiš de BeaUregard jest toliko jesstě jedna kara
toUze pro anny, a sice w MontananU, w diou
césr TonloUské, též we Frcmcii.

Podúwňme zde jesstě Uěkterč jedUotliwosti
potahujtcl se na pktsný žiwot kartUziňUek. Kromč

xčasu rekreace čili hodimy k zotawent Uent jim
dowoleno mlmoiti; pked slawnostmi wňnočnt,
wclikonočUt a swatodussnt zachowúwajt po pět
dnt tak zwaUé welké mlčcnt (ďijoUt:iUm) a po
teU čaš Uemajt žádnč rckrcace. u Dwéke cel
jejich nesmčjt býti zúmkem zawťeny, aby pťra
worka dnem i Uoct swobodný pktstup do Uich
měla. Cbce:li kartUziúUka š pťedstawenou mlUu
witi, poklekne dktwe, a jdcoli okolo Ut w kůru,j
poklúnt se. Prúdlo swě prňti, sftti a jiné pon
tkcbnč wčci sobě wlastnt pract opatkowati, jrst
powinnostt kartUziúUky. chnoU za čtwrt rokU
slawtwajt sc po dwa de tak zwaně mUUůiciUe
t. j. pamútka dUů, we kterbch ťeholnice pkcd časy
žiloU pUstiti si dňwaly; tyto dny mtwajt kartUu
ziúnky o bodinu delsst rckreaci a dostúwajt také
fnldmtl. Obyčrj, poUsstěti fobk každébo čtwrt

e) Jesti to omhl, kddž se prawt (wiz WchorPš Und Weltesš
Kirch;nleťikon Band Ue Se 380). že kartuziánkh Beanrec
gardske w BoUbewikU diwči sskolu man Jak bh mobl
dčti wyUčowati, jsoUce zawázány k UslawičUčmu mlčente?
llússtera wen whjtti se jim nedowoluje. Farnt ojada, kU
lterč ofamčlá !artouze Beauregardskú patťť, nejmcUUje se
Poubewik, nýbrž Eouplewille.
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rolu žilon, zaweden byl i U cisterciúkůw jakoži U jin
ných ťebolntkůw ; ftúwalo se to proto, aby tělo odpoa
ruxjtct duchu ttm snadněji w mezech zťlzených Uďru
žeři fe mohlo. Nebos „tělo žúdú proti duchu,
dnch pak proti tčlU„ (Gal. 5, 17). Na kwětnoU
Ucděli čtúwú se welkň eškomunikace (wylončent z
ctrkwe), do lteré by padla každú kartUziúnka, kte:
rúby pentze aneb jiné wěci ze zlatn aneb ze stťtu
bra w celc swé měla. Cela se nikdy netopt. n.u
Na zelený čtwrtek oďpoledne o 3 bodinúch mte
wajt kartnziúnly takazwané m:šmú:šemm7 t. j.
pťeworka Umbwú wssem sestrúm noby.

Na wcltý púcek chodlwajt wssechny bosonohy
a sicc od hodinky prwnt až k nessporúm. Upndn
Ueali kterú do těž!é Uemoci, býwá od kartuziúna
zaopatťena swátostmi Umtrajiclch. Musi se to
wssnk dlti U přitomnosti pťeworky, jrssto ani karo
mziún ďo exely nemocné ťeholUicc súm wkročiti
nesmt. Bylaeli zemťelú poswěcena (konsekrowúna),
xdáwňfe jt do hrobu černý zúwoj, sstola a manipel.
Mňme za to, že Umtrúnt Uemůže bhti tťžkč pro
kartuziánku, kterú se mň po celý čaď swého žin
wobytt pťiprawowala. Qdťekmstsi se zcela swťta,
mUsi mlti oe sw. Pawlem žúdost, rozdťlrm: býtť
a býti ď Chriskem (Filip 1, 23). Spolnsestry
jejt moljoU jistč ťlci kladoUce ji do hrobU:

Teď wjtl žúdú z lúsky Páně
S Pánem we swaz trwalý:
Broste, oby w Uebeď brňně
Andčlé ji pťijali. (SUssil.)
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Bnry lšartUZiůnsšé Bl: .jonopd ůď rim?:ro a
Zc. Qo.urenc ůU j?ouc ?ťťcbaFt GUyrramort a
diwnrc brňsnč údoli eňrňtlxý šimatopio sw. Brunona

emisin na ůtcrťm sc tcn!z Zwatý a prwni kmru
tnťiani Usadilt

QpUstiwsse kartouzi Sainte croiz: de Bean
tegmd a nawrútiwsse se na silnici, dospčlř jsme
do krúsněýo údolt, kterýmž jsme dloubo jeli. W
prawo nňm strměly wysoké a strassné staanté
bory, jcž hory kartnziúnské se jmcnujt. Krajimx
tUto nazhwal lid od wčků: 1a odčuxtrouďe (wyu
slow: ssartreš), kteréžto jméno pozdčji každb klú:
sster kartuziňnůw a kartnziňnek pťijal a ktcréž i
do wssech téwěť ťečt pťesslo. Nazbwňt se klňn
sster kartuziňnský w latinč: carthusia, wlašskd : cera
tosa (čertosa), ssparrělsty: cartaja (kartUcha), nču
mecky: Karthause, česky: kartoUze.

MiUUwsse wesnici St. Joscph de riwišre,
we kteréžto jest krňsUh chcňm od karwziňnů chUu
dým obywatelům núkladem 200.000 franků wyr
stuwěrch,dpkijeli jsme do mťstečka St. Lanrent dn
BoUt. Takč tčto obcř whstawčli Kartuziňui welký
chrúm Púně w podobě kťtže; nňklad naň učinťný
půčt se Ua 500.000 franků. Welikň ekartoUze
nemň žúdlchch lesů, ani polnostt, ani čehoď pou
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dobného; pťljmy jejt plynoU jedině ze jmenowané
towúrny na likér, a těchto Užtwajt kartuziúni
poUze k dobročinnbm účelům. bese dotčenb
úkednsk jistil, žc na dobročinnčm půfocht karu
tUziúnů spočtwú zwlússtnt požebnúnt Božs. Ubozt
kartuziúni! ťekl; sami wedoU nad msrU přtfnh
žiwot, odťtkaji se wfsech požitků, a důchody toa
wúrmy swé wynaklúdajt na stawčnt chrúmů a Ua
jiné doďrč skmky

Ze St. LaUreUt dU PoUtU wede cesta w

prawo do Udolt z Uč( wychúzt pohorskú ťekaTxo Srusšr mo:xt (rtwý Guyer) Núzwisto
„mortee (mrtwh) pktslusst tomuto proUdU rowně
tak múlo, jako bU slnssel Ncronowi Uúzew „do:
brotiwébo“. Diwocc a hlUčUěwalt se „mrtwý
GUyer“ z údolt š takowbm hkmotem, že ti Ussi
zaléhajt; podobút se w tom ssUmtct Enži U Ndx
montu Na lewčm bťth ťeky jeli jsme dúle a
dorazili jfme za čtwrt hodiny k osadč FoUrwoia
rie (FUrwoari) kdež se Ualezú towúrna na likěr,
kterúž kartUziúnům pťinúležt OdtUd stúwú se
údolt diwocc krúsným a zúžnje se tak, že se w
Učm toliko Guyrr mort a silnice smčstnati mo:
hou. Silnice tato jest Uměle založena a wystUr
pUje wždy wbš a wýsse mezi dwojtm rownobčžu
Uým pohořtm, we kterém bčhcm stolctt GUyer
mort hlUboké rokliny wyblonbal Nad temnými
smrkowými a jedlowými lesy strmt holú skaliska
wysoko do nebe Udolt mú z wětsst čústi sotwa
patnúct kroků zsstkt; silnice wede hned rowno 8
hladinou ťeky, hned zaš wysoko Uad nt se zwedú;
brzo sc etúhUe pod skalami, brzo wedle hlUbokbch
propastt. Mimo ssUmot ťcky, ana bUčtc skalami
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cestU si razt, a mimo siwitokent některébo ofa:
mťlébo ptúčka u UeUslyssiš hlúskU w této hrůa
zotwarné ponsfti. Hory stojt tak bltzko jedna U
drnhép že jsem pocttil jakoUsi tesknotU a úzkost:
liwost, jakoby sUad Ua Ume fkttiti se chtčly. Ja!
strasté jest mtsto toto! u prawil jfem súm k
sobě, a pkece takě ozwala se we Umč toUba:
Zde bych si milerňd stúnek rozbil! Je to brňzo:
krúfnň ponssk, we které pklroda w cclé welkole:
posti swé se objeije. Swatb Bernard studo:
wal bohoslowt na smrctch a jedltch; a skUtečnč
může a mčl by každb člowěk Twůrce swčbo z
děl Jeho pozUúwati dlc UapomenUtt Spasitelo:
wa: „Popatťtcž na kwttt polnt“. J!douctho
tťmito roklimmi owlňdaly mne zwlússtnt city, a
byl bych sobč z celé dUsse zapěl:

Kdo tč, krúfnú doUbrawo,
Bostawil tam w také wbssi?
Tč chci chwúlit, doknd dhssi,
Mistra fwého oslawo!
S Bobem bUď mú doUbrawo!

Wždy wýš a wýsse stoUpajtce pťijeli jfme
k mostu sw. BrUno:na (polxč ůš Bgint ZrUuo).
Most teUto, jakož ř dalsst silnice až k welikč kara
toUzi, wystaweny byly teprwé r. 1854. Stawi:
telem byl pan EugeU WiaUd (Wio), teUkrúte
dozorce zdcjsftch lesů a Uynt BeUediktln w So:
lesmeš:U, jcnž také silnici založil. Q mosin tomto
i o silnici platt pťtslowt: „Dtlo chwúlt mistra
swého“. Most ten kleUe se we smčlém oblonU
přcš blUbokoU propast, kteroUžto se walt mrtwb
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Guyer ď Uňramnbm hlnkem. Pťi stawěnt sile
nice muscl stawitel oďzwlússtnť od tohoto mostu
9 pťewelikými mtstnými pkekúžkami zúpasiti. Dňwu
nějsst crsta byla sotwa sonmarům schodna; wcu
ďlat poncjwtce pťeď sialiny wodoU wyhloUbanč
a byla pro lidi i pro dobytek strjně Ucbezprčnn.
Pťi zaklňdúnt nowč této silnice mnfely skúly tru
hňny, pewné zdi stawčnn a we skalinách dloUhč
tUnely š ohromlchm núkladem prokopúwány býtť.
Nle p. Wiand pťemohl sstastnč wssecky pťelňžkh
stawby tčto, Ua kteronž ponejwtce kartUziúUi Uůe
klad wedli.

Qd mostU sw. Brmlo:na zadýbň silnice w
lewo a wedc po prawém ďkehu mrtwého Gnyeraa
wždy pktlřcji do wýsse. Dospěli jsme k welmi
hrotnatě skalirlě, lterň co pyramida do wszchU
čnt a Ua jejtmž wrcholkU kkiž postawen jest. Žera
tem otúzal jsem se dobrňka Frantisska Biyo:a,
zdali on to bUl, jenž Ua skúlU tUto wylczl a Ua
Ui kktž ten pastawřl. Zhroziw sc mč otňzky ode
powčděl: Bro wssrchno Ua swktč neUčinil bych
toho. Zde siňwala kdhsi twrz k ochrcmť kartUa
ziňnů, dllem proti jUňpadům powťstnčl;o podloudu
nika Mandtika, dtlem proti Reformowaným, kten
ťtžto za dob wúlek Uňboženskýchwr Francii „Uč:o
jjšiounireďee (rrližiončr) nazbwúlú byli. Nsi za
dwacet minut cesty od těto jcsjlancowč skúly pťia
jeli jsme k prwnsmU tUUclU, o ntmžby alr co do

dčlky mnobý ze sondwhů jebo na Semerinkn zňa
woditi mohl Udolt je zde Uňramně úzkč Mrtwý
Guyer a skňla, skrze kteroUž tUnel wede zcela
je wyplňnjt. Patťtmceli pked srbe, zdú se Uám
tU konec swěta býti; za Uňmi pak strmt ohromnč
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hory, w jichžto roklinúch sUěb i w letě nerozu
tújt. Dostshli jsme již wýssc 3000 stop Uad
bladinon moťskoU, a Ualezali jsmc fe w brůzou
twarnč lesnatě poussti, o které platl slowa: „Kde
se ani erke, ani Ueseje, an jméno Božt Ue:
wzhwň“. N pťcce jcst pousst ta tak krúsnú, tak
pňwabnú. Cesia, kterú núš byla od St. Lan
rent dU Pont:U až sem wcdla, jest pro jedoUci
welmi Uebczprčna Kdyby kůň jen dosti múlo
stranou Uskočil může nejwětfsi Uesstěstt sc stúti
Časté nchody, jež se tU stňwaly, pťimčly pťeda
stawenstwo obce St. Laurent du PontoU kU
zwlússtntm policchbm pťedpisům. Takowé pkcdu
pisy nalezajt se we wssech hostinctch tifstěné;
dle Uich dowoluje se toliko znúmbm a spolehli:
wťxm wozkňm, jenž Uad to dobrými wozy a koňu
mi opatťeUi jsoU, cizince do kartonzr woziti. Na
ťúdné zachowúUt tčchto pťedpisů dohltdú čecnictwo
š welikoU pťtsnostl. Když jsme byli z Woironoa
po čtdry a odsud po tťi hodiUU Ueustúle do ropce
jeli, staUUli jfme we wýssi 3136 stop pťed u
wclikou lartoUzt. Co múm o xpoloze tohoto klúa
sstera ťtcieč

Chateanbriand (wyslow: Šatbbrian) wyjúu
dkil se o tétod kartoUzi welmi trefně, že jest ontm
wznesieným mtstrm, odkud lze slysieti poslednt
hlUk še zcmě a prwnt ďudbU ď nebe. llle) Zbožnt
obywatelč kartonzc, wysokoU polohoU klňsstera
swého takokka od zemť odlončeni jsouce, majt
dojista mnohem bllže do Urďe. Jeden z nich

e) U ou lon euteoň jou ňowiew drujtď do la torro ot loe
prelnieu conoortď ňU aičj
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prawil kdysi žertem, že pro kartUziúna nent žúde
nčho očistce. Ncstojt:li prý za mnobo, pťichúzt
do pekla, a byl:li bodným, lett prý dUsse jeho
zrowna do m!bel (Pki posledntch tčchto slowech
hwizdmll a okúzal prstčm wzbůru).

Nežli ale čtenúťům swbm kartouzi popisoa
wati počnU, zawedu je jesstč až ku konci pohoro
skčho údolt a Upozorntm je tam na nčkterč děje:
pismš Událosii. ZaUechawsse klásster w prawo Ua
úpatl nebetyčnť)ch fkal, stoUpejme jesstě dobrť půl
hodin cesty pořňd wýsse až k UllstU, oded Uea
možno dúle jtti. TU jest swčt katečně zabednčn,
Uc:li deskami, tož skalanmi; jestit to mtsto, z
Ukbož nent whkonpeUt. Na Uejzadltějsslm koncť
tohoto úžlebU stojl we sttUU skromowém na skále
kapla fw. BrUnona. Núpiš Uade dwekmi zUt
takto:x „Zde jest mtsto, Ua kterém sw. HUgo,
biskup Grerbleskťj, widčl Boha, an stúnek dů:
stojný sobč zaklúdú. lle) Dle zjewent, jakčhož se
dostalo sw. HUgonU, mčli totiž kartUziúni zdc
pťtbytek sobč wystawčti. Mtsto toto mčlo sc stňti
kolébkoUťúdu karcuziúnského. anitk kaply spao
tťUje se socha pkrdstawnjlct sw. Brunona klcčlctho
pťed Ježtssem a pked panUoU Marit. Stčnh o3
zdgbeny jsoU obrazy soUdrUhů a prwntch žúků sw.
Brmlona, jakýmiž byli: j). Uušxo. l). Ztepťwo
UUZ j)iešusršjsš2 Z. DUUČUŽUUZ! 1). Btšpbčwuš
jšuxešečmušjlš7si. GUUrjUUšz si. Žuůrošď. Núpiď
jeden prawl, že kapla tato půwodnť ze dkewa
zlmdowňna a teprwé r. 1820 z kamene, wysta:

e) Uio ch locuo, ju quo o. klUšo, Gratiauopojitnum opio
caopuu. riúit l)oum oldi ňišuuw oomnuontm judidau
oultuu.
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wěna bUla. W kaple tě nachňzt se oltňř, Ua ktcu
rémž mfse sw. sloužiti sc může; jfoU w nt takč
dwč weliké stolice pro bratrw a jedna nlalú pro
pkewora. m Na prawc“ stranč kine fe ze skúly
silný pramen pťewýborné wody; Uazi;wňt se pra:
meUem sw. Brunona. TUto chceme pončkud od:
počinouti a dějepifnými zpomtnkami se pobtrati.

Sw. BrUno narodil fe r. 1048 w Koltnč
nad Rýncm. Pťissed za mlúdt swého do Ree
messe (Řbeimš), wzdčlal se na tamťjsst proslUlé
sskole,. jakož i pozdčji na fskolúch Paťtžských. W
Remessi stal se bčhem časU kallowntkem a sskoc
lastikem, hodUost to, šc kteroUž péče o sskoly
spocha jest. Co sskolastič řtdil obzwlússtně sskolU
w Remessi, z Utžto Uúpotom slowútnt mUžowé
wychúzcli. Tak byli n. p. kanowntk Qdo, pozdějssi
to papež Urban U. a šbora jmerwaný sw.d
Hngo, biskUp Grenobleský, žúky sw. Brunona. Na
ctrkewntm fnťmU w Nntuně wystoupil Bruno co
žalobntk proti arcibiskupU Manašfcfowi, jenž
simonii arcibiskUpského stolce fc zmoxcnil. NeUt
průwodno, co asi wlastUě pkimčlo Brunan, že
fc swkta zcela odťckl a na poUssti jedink o spúsU
dUsse swé pcčowal. Někteťt spisowatelé prawt, žc
jej k tomu wedla jebo zwlússtUt Uúklonnostk
ofamčlémU žiwotu; jint se domUtwajt, že úpadek
ctrkwe pod Manašsem tak hlubocc ho dojal. Ka:o
tUziúni ale sami Udúwajt za pťtčinU onen stra:
ssnb pťlbčh, jenž prb se sběbl pťi smrti jistého
doktora. Pťtbkh ten, jakkoli strassliwý, mtntme
tUto čtenúkům fwým wyprawowati.

Jednoho dUc Umťel proslUlb Dokcor plsma,
jenž pro swou wýmlUonst kazatclskoUa pro
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swůj, jak se zdňlo, swatb žiwot wsseobché úcth
a wážnosti požtwal; ano prawt se, že byl BrUa
nonowi)m pkttelcm. Za toho času byl we Frano
cii obyčej, kterb w Učkterbch krojinňch Jtalic po:
sUd se zachowal, nositi mrtwé ku hrobu w otea
wťené rakwi. Mczi ttm tedy, co knězstwo nad
zemkclb:U hodinky se modliso, pozdwihl prý se
trnto pki slowech: „deowěz mi, jak welikémňm
Ueprawosti a hťlchy, nesslechetnosti a prowiněnt
Ukaz mi“ a zwolal: „Sprawedliwým soudcm
Božlm obžalowún jscm“. Držňno ho nynt za
zdňnliwě mrtwého a činčnU rozličné poknsw, pťiu
wésii jej opčt k žiwotu, awssak darmo. Pohkeb
se odložil na pktsstt den; lUe!ž tU prý zemkell;
opět zwolal: „Spraweďliwťzm sondem Božlm soUu
ch jsem“. Pohťeb tedy opčt odložen byl. Tťea
ttho dne prťz nle zemťelý pťi týchž slowech zkkikl
strassliwým hlafem: „Sprawedliwtjm soudemBoe
žlm zatracen jsemee. uo Je:li pktbčh tento prawu
diwb čili nic, o tom již mnoho pfňno od roz:
ličnl;ch spisowatelů; powažujc se obyčejuě za po:
wťst, kterú asi dwč stoletť po smrti sw. Brnnona
powstala. TomU wssak odporuje podánt, jež fe
o přtběbU tomto mezi kartuziňnd z Urjprwnějsitch
dob ťúdu jejich zachowalo a kteréž rok udňlosti
(1082) jakožl jméno onoho doktora (RamoU Dioc
cch) walownk Udúwú

qustiw swět žil sw. Brnno po nkjakoU
dobu co poustewntk U SaiďscaFontainca (Sesďo
Fontén) w diocése Langerské; pak je odebral kn
swémU žňkU sw. Hugonowi, biskUpU Grenoblea
skémU. HUgo wUkňzal Bnmonowi a soUdrUhům
jeho za bydlisstč poussk nodmecršuďša a súm ho
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tom žawedl. Tuto tcdy, kde nynl stojt kapla
sw. Brunona, stúwalo pert sldčo kartuziúUůw.
Pa čtykech lccechmuo1088 om meek ale Brmw
zamilowanou poussr tu opeastitilj Bbwal žúk
jcl;o, papcž Urban U., powolal bo totiž do lma,
chtějc by mU w důležčúch zúlcšitostech ctrťewnúch
pťisptwal radon swojt. Mozattm ř.tdil malou
obeckmnziňnů Toskaňau jmcncm LaUdUin. Awssa!
modolatelann moci k žiwotU očamělěmu pnzm,
opUsUl Brum brzy dwůr papežský a znložil w
Kalabrii kartwuziuzůeUn Ponoů. thud psá
Naonlowie proďositu Nemešstckmu, klúsnb li.st, ď
jchožto obsahcm čteUúťe swě seznámiti chceme.
ZUU tůrto: r

„Etihodnéml RaoUlowi. projesstxl Nemša
skému, Ua dňkaz upktnmé leéestyepozdraw od Bruo
nqna. Boskal jsem ti. Uedáwm po xspňehliném
jinak poslowi list; eoxfcu š Utm stalo ertm;
thtokrňte posilňm jebmobo z bratťt, abych Tč
Upokojil w: Twš o muc statostie A aldychlewéš
se lhostejrtbm k ú:lémn soUcit.u, jejž Ua blahu
Ukšmébekeš, očmmuji Ti, žq co do žd:amt tčleše
Uého Uemčamli čehož bych sobě pkúti moljl x(dejž
Bůh,„by totěš platilo i co do zdrqmt dusie). erm,
co časných wěct sc týkú, úplnč ťpokajea čaprostm
prozťetelmst, cdlwdrozcwřcla Uade mmU milosrd:
mU rUku swon, aby naprawčla Urcanmt mě kke.bo
kosti a nasytila borliwost mon o dUchownt statky.
Usadil jsem se Ua hranictch Kalabrie w pustinč
od každčl;o xlidskeho odydlt dostčowzdalmé. Tn.žijř
š .nťkoťika ťcbolntky, brat:y swými, mczi nimiž
nčlteťt wynčknjt wědowostt. Pťekrúsnú jest poloba
nasit pousstě; wzduch jc čist a zdrúw. Dalekú
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rowina jcst wůkol borami obkltčena a zelrnňmi
lUčanmi a kwětnatými thy pokrhca. Jak ďych
Ti mčl popfati rozkossný pobled na pahorkd jedny
drUhé pťcwyssUjlct, Ua čerstwé, stiUUé doliny, na
prameny a potoky krajimx probthajlrt, na zahrady
owlažowané Umkbmiuprůtoky, Ua stromowt nco
souct UejtrúsUějsst orooce!o Awssa! nač prodlča
wňm tať dlonbo U popifowňnt těchto wěct? . z .
Wdččně Uznúwňm, jak diwnč tyto krúsy pťtrodňi
rozwcselth a občerstwujt ducha nasseho, ldyž zao
chowúwňňlm pktsnč ťeholy a mnobým cwičenim
duchownim byl ochabl a zemdlel Je:li lučisstk
wždycky napnuto ochabnc a stúwň sc ničemnl;m
Ccmx prospěchn a sladkosň, jakč plynou zc žiwoťa
osamělčsjo a mlčenliwěho, dowedou jen ti posoU:
diti jcnž jc seznali wlastnt zkussenostk Zde od:
měňnj r Bňd prúcc bojowntků swých pokojem,
jrhož1 fwťt neznú a milostt dncha swatého

Brnno zemťelw skalabrii r 1101 a byl za
swatťho wyhlússm Leoncm )(. r 1511

qustiwssc kaplu sw Bnmona pťichňztme
zpútečUt.ceftou asi za čtwrt hodiny k jiné kaple
Uptostked bustého lcsa siojtel a kclplonuB. Marir
gje:nďnjjhm nažwanoU. Slowo „cčwše znamenň
latinč a xwlašsky : chýže, domeld ,

Když se totiž byl počet kartUziňUň erozmlw:
žil, szdowali si tn malé domky, w Uichžto žili
co poustrwmci. Mezi tkmito domky wystawkli
takč nadzmtněnon laplU; odtUd lze whfwčtliti
jmmo jcjt. Kapla tato jest dosti welkú a pťknň.
Hlawnt obraz pťcdstawnje hornatoU tamčjsst kra:
jinU š kaploU sw. BrUnúna; dňle Ua Uťnt wi:
děti sw. Pctra, kterak kartUziúnům lúže. Podnkt
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k této malbě dalo bez pochdby widěnt Uřkterého
kartUziúna. Nad oltúkcm Ualezú se socha pannh
Marie ď Ježtškem; obstoUprna jest dwěma an:
děly a mň nňpiš: „Zdrúwaď mqtko milosti, núe
dkje mňlomyslných, zdrňwaš, Učitclko ctnosti, ždrňu
waď cestol prawčho žiwota, zdrňwaš blaženú nebeo
krúlonmo!ee W dprmno oltúke stojt focha sw.
Brunonw a w lewo fw. Jana Kkestitele. Wůkol
poo stěňůch. lze ělsti ccloU litanii loretanskon, a w
nmlbňchobjrwnjt fe wssUdečtdry pismrnyxM,
twoťtct xjmeno „Maria“, kterčž wsselijak protkňno
a korUnoU ozdobeno jest. Zdú fez že kaplU túto
cizinci co poUtnt mtsto častonawsstěijt. Mimo
jinče zbožnč dary widčt jfrm tux též dwa epanč:
lety (nňramky),.xkteréžto tam byl xobťtowal frčmo
couský jcden důstojjntk, a sice, jak zwlňsitni Uůpis
doswťdčuje, následl!em slibU, jcjž byl Uzdi Sebnstoo
polských nčinil.

Mtsto, na kterém prwntx kartuziňni pkebýa
wali a lde za nassich dob kapla p.j Marie stojt,
bylo poždčji ša newbodné Uznňno. Časič ťwalou
wúntose skal, rltm!in či sponsty snčhu a sesolňdňnie
seuzemč činily delsst pobytt kartnziůnů na tomto
mtstč nebezpečtlým. Dějin kňdu kartUziúnskéboxle)
wyprawujt, žc za pkewora Gaigllona r. 1133
wsiecky chyže až na jedml lawinoUlzasypňny byly;
sscst mnichů na jeden nowic pohrobeni jsoU pod
spoUstami snčhu; dwanňctého dnex byl jeden az
nich jesstě žiwh wybrabňn. Za pťtčiUon těchto
Uebezpečt wystaxwčlisi kartUziúni crty swé na onom
mlstč, kde nynt welikú karronze stojť. Za sw.

e)ďwňo diotorja orů. (!arc. in Uarta 0. é. 71. 163.
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Nnthelma, scdmého pkewora ťúdU, a pozdčji pťiu
spčntm nábožnč Markéty, wéwodkdnč BUrgUUdu
ské, bdla kartouze tam, kde nynt stojs, wystaweUa
a ďťhem času zmnmútě tožsstťena. Nle we stor
lcttch núslrdnhch zastidla klésster mnobň tčžkú poo
hroma. R 1320, 1371, 1471„ 15!0, 1562,
1592, 1611 a 1676 whšoťel. Božúr r.x 1562
Uadg sc za winn jakémUsi bareuowi deů Ndrmz

Wo wdboťent r. 1676. dat Dom Maeson,
pkmr a generňl lartuzialů, klňssm d uynějssi
podobk jebo whstawkti. W čao rcwoluce bhlo
ťeholy wc Franeouskl: whzdwižmy, a tudtť mUseli
i kartUziúnixdlU swlj opnstiti. Nčkteťt z nich
Uchhlili se bezpochhby do swého domowa, jint da
ka:touze BorteoDieU wc d wýcqrskn a m jiaú.
mtsia. Generak ťádU Geoffroh (Bohmnlr) tůhj
do Řtma, rdcžco 1801 Umťex.

Jedinb toliko bratr smťl w klússtňe Zňstmi.
Byt to bratr Aathelm, jenž zastúwal u.skx!omný
úkad wrú:Uébo, a prňwě snada tomuto úťadU měl
dčknwati, že rď ostatntmi fpoPUbratxryklňssm opnn
stčti mmnsel. Zelikož jtotiž rewolncianňki lemčli
chuci, westi zde kartUziúnskb žimot, swěťili kltče
prňzného klňss:erajmenomaněnmbratru. thňnr
byl tU tedy súm pénem x(oo1uďňomúxm), a sice
ohledem Ua wys,dkou poloýu ťwdlisstě suěho neje
wyšsstm púnem (oojUZ ďltiďňimm). Žil tU a
stňrnnl šc sttomy lcsů, jimiž še wssechstran ob:
kltčen byl. Amhelm byť již we mlúdt swém do
kartoUzc wstoUpil, a býwal po dloUbb wěk Ua
tomto mtstě modlitby a famoty; wlasy jeho anc:
poUssti této zessediwěly a wrúzky rozryly twúť i
čelo jeho. Bylt jediným toliko swčdkcm zbožné
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repnbliky kartuziúnů, jejichž trUchliwé osudy cizijm
nawsstšwowatrlům š bolestnbm srdcem wyklúo
dúwal.

Pozemky kartUziúnů, pozůstúwajtct we weo
likých leflch kolem klůsstera, pkewzal stút nu jak
i w jirchch podobnbch pklpadech nu se stúwá.
Knihowna pkebohatú na rUkopisy a wzúcnč knihy
hyla do Grenoblea pťenessena a tam š knibowo
nou měststoU fpojena. Obsahowalak pyuhbch ar
kopisů uw 489. Nejznamrltitťjsst mezi nimi byly:
Welikň bible w archowčm sormútě, okrňsslená
drobnomalbami z 10. stolctt;x jinúd bible š wýe
kladem slow bebrejských; čtwero ewangelistů, rUu
kopiš ze 12. stolett; pozmimky kU knizc Tobiú:
ssowě, kUknihňm Judith, Esther a mnobo jiuhch.
Ba ani hlawntho oltúťe we chrňnn: kartuziúnu
ském neponechňUo; přeUessen bylt, jak š wrchn
ťečeno, do katedrúlného chrúmU Grcnobleského.
R. 1816 dúno kartUziňUůmdowlenl, za ktrrbmo
opčt do klússtera swébo wrňtiti se smťli.
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)(l.

papsňni wclidč nartauťr; Bom Baschal. Bťcmo:
a gcnclral, ťčaťmuBamu Cdarlca (Barcl)e Přisný
žiwot barlmiúnů. Uňmsstěwan Bom chardinae
Bťditow. Bňl bapitulný. matUtinum (ranni nwdu

litba) cr mssc sw. U dampiňnům. .Zňpisyy.

Podawsse strUčný pošpiď bistorie proslulé. kon
lélxky pťtsUčho ťňduj kartuziňnskčho,. pkřkwčn!e Uynt!
ka popisowúnt kartouze smné. Co. „múm ťlcir ur
osamčlém tomto samostaxm a zbožuých. obywatre
ltch jel;oe? Wýborně. kartonzi wyltčib búsntk fraw
coUskh slowy, ježx tuto w pťekladč peodúwúme:

Tot mtsto poklidU a lňsty jcst,
Kam ncodwňžt se zlň Uezbednost,
Swč wražcdlně rúmě wnést,
Strach tajnb porúžt zd.e podloU zlost.
Ty nebctyčnč skúly strmnúch bor
Jsou wssemn zlémU mocnh na odpor.
To mtsto zcm jest w prawdč Uad zemt;
Hle Uefmtrnými každé ďe strany
Je otočilo nebe strúnťmi,
By skytly w boji mocnč ossrany.

Wclikú kartouze lnú skutečně welmi zname:
nitou polohU. Powznússt se přeš 3000 stop nad
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hladinau morskon a jest co úzkťjažteb mczi neben
tyčnč bory takoťka zakliUowckna. Pro wysokoU
polohU swou mú takč stUdcnč pom:bt.d W zimě
Uapadne tU mnohdy. sněbU až 14i 15 stop zwýsse
a w mšstci kwčtmr nachňzlwajt se j„esstěwe mnoe
hbch dwowch kartouge Ua dwě súhy wysokš spoUsty
fnéhne Polaýa Uússtera UcpťipoUsstt, aby slUUne
wýdatnčjie působiti mohlo.

KartoUzc suma w sobě: jest pťewokiké stau
wrnt: Mút zajisič Umoho dworů, pšl wššt a
dwojr hodin wěžns. W purawoja.w bewo hlawul
brňny, kterňžto wždycky znmknnta býwú, wřdětř
sochy bluhosiawenů Bmmy Maďie: šl Jcžtsskmn a
sw. BrUnona. Zazwonll jsm, U wnat. Bmtr
laik otewdcl;lli w!ročil jsm Ua wuliký dwůr, Ua
nčmžto se nalczajt dwě kassny zásuchě dodoU za
shlrye jmmowanéhd zitdla sw. Brmwna. Dwůr
obkltčcn jxcfrstawmtmi na dwč pat:a wyfokými,
jimžto dňmaxjsoUjmm.: Dwortmyj Francic, Jtae
lie, BmgUndska a Němotka; slonžlwaly snad kdysi
za osiydlt panowntkňm jmenowaných zemt, kdyu
koliw lartcmzidnúwssďťon swou poctili. Dostaw
se ttmto dworem do klňsstera samčho, odebral
jfom se k Dom Paschalowi, jemUž co koadjm
torowi pkiUúležt;ciincr pťijlmati. Dom Paschal
poznal mne co dúwného znňmého. ee) letaw Ume
pťňtclsky praroild ke mUě: Zůstanctc U núš, ncnt:
liž prawdae? Slowy tčmito mtnil se mUetňzati,
zdaliž bych se nechtěl stúti kartušiňnrm. J odx
wčtil jsem žertcm, že necentm wysoko modlštby

e)BťipomenoUti zde slUssUo, že jsem welikoU kartouzi dwakrňte
nawsstiwil, totlž r. 1881 a 1885.

7ua
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karcuzianňw. Žadalr jsem ho cotčž pťed nčkolira
lety, aby se za mne xnodlil, by :UUeBůh powo:
lal do ťúdU kartuziňnň. Řekl jsem tedy, že sicc
pkeďpokládúm, že fe za mne modlil, awssal že se
mi posUd powolňnt toho Uedostalo. Dom Baša
chal prnwil na to š úfmčwem, že modlitba oo
wssem nespomúhú těm, ktekt dUchU sw. odpornjs.
J kekl jsem mU dúle, že jú již mnichem jsem a
že se počttám do čtwrté tťtdy mnichň, o Uichžto
sw. Bernard dt: Do čtwrté tkidy nňlcžejt mnifsi,
jrnž sith „touťawt“ (šzsrow.šej); tito býwajt
p„o celť, čaš žiwota swého w rozličných zemtch tU
w tom, tU w onom domť po tťi Ueb čtUrU dUi
pobostimxi, wždy pťechňzejtce a Uikde stúlt ncjsonce.

Dom Paschnl zawrdl mne k Dom Cba:u
lcš:owi, pkcworu kartoUze a generňlU ťúdUe Tento
mnc pozdrawil w ťeči Uťmecké; awssak nejsa
zběhlý w ťeči tě, počal il;Ucd opčt francoUskh mlnu
witi. S polčsfentm pkipomtnal si, jistoU ptscň,
kkeroUžto byl pťed nčkolika lety we Wtdni pťi
mssi swaté zptwati slnsscle Byltě dktwe pkewoe
rem kartoUze w Pawii. Co generúl nemň žúdu
Učbo odznakU, jtmž by sc ljssil od bratkt swých.
Qdstrantoli se cheral od klúsitem dúle než Ua
l;odimx cesty, býwú šc swčbo úkadu fesazen. aou
Zdržcl jsem se w kartoUzi den a Uoc a měl
jscm pktležitost, obdiwowati pťtsný žiwot zbožUých
oďywntelů jejtch.

Do kartonze pťichňztwá w letť pťenmoho
cizinců. W mčslctch mňji, juniu, leiU, aUgUstU
a feptemer bbwá tU každodennč 100nuu20t), o
slawnostč Marie Panny Ua Uebe wzatč Ua 500
cizinců. Do rokn čttú se jich průmťrem 20 až
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30.000. Wfsickni dostňwajl a lewnou Uňhradn
w klňfstrťe bdt a strawU. šeny, jimž pklstUp
do kartonze nikdy se Uedowoluje, dochňzejt opar
tkent we stawent. ktrréž k tomn účelu zwlússrč
wzdělňno jest a kteréž Uedaleko klússtera sr na:
chúzt. Nějakého hostince Ueb podobných bUdow
bltže kartouze nent. Cizinci zdržujtct se w klú:
sfteťe mUsejt zachowňwati jistý udennt pokňdek.
Qkolo osmč hodiny dúwú se jim we zwlúfftnlch
wečekadlech sntdant (w Ueděli a we swútck o půl
sedmé hod.), oběd býwň o 12 a wečeťe o 7 ho:
dinňch. Strawa jest kartUziňUskň, t. j. ch w
postnlch jtdlech požůstúwajtct. Hustň pollwka ď
chlebcm, ryžl a zeleninoU; pokrmy zwajec, ťcpa,
sýr, owoce, chléb, woda a wtno twoťt celoU ho:
stiUU. Když jsme jcdnoho dUe jedli, stál Dom
Bafchal U siolu a prawil: Tak asi wypadň občd
kartuziúna KartUziňni beron za wděk straon
tufftm jesstč skromějsst Čtyrykrňt za ch okaznje
sluha cizincňm wnitro klússtera: Kostel kaply,
stň kapitUlnoU atd. Pki 1om wsiak neUt dowo:
leno w chodbňch klúsfterntch blasitě mlUwiti. m ,

Pťewelikú jest bUdowa klňssternt: mú pkc:
dlonhé chodby a tki dwory, z Uichžto jeden jest
zúroweň hťbitowem kartuziňnů. Ku chodbům pki:
stawcny djsoll byty kartuziúnň. Každý kartuziňn
jest majitelem domu a domňctm pčmem pro febe.
Mú: we swém domkU dwé fwčtniček, dtlml a
malou zahrňdku. Jeden newidt do pťlbytkU a
do zabrady drUhého. Takowbchto domků načttal
jsem po jedné stranč chodby klaUsUrUé 17, celkem
pak jest jichj asi 40. Kostel, kaply, resektňk atd.
Ualezajt se U wnitk klússtera dwojiton wysokou
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zdt obehnančho. We weliké kartoUzi žije aš 40
kněžt, 30 bratťt a mUoho eswětských slušebšxlků.
Co do Uúrodrtosti jsoUt FrancoUzi, Wlassi, Spaa
nčlě, Holanďané a Němci. Čekamc kúdUkartu:
ziúnfkého jrst po pert mťslc postUlaUtem(žada:
tclem); po ten čaš nosiwú swětský swůj ssat a
konúwú wssecka cwičcnt. Qbstojl:li, dostanc btlb
babit še fskapultkem a černý plússs, a stúwú sse
Uowicem. Po wkU rw UowiciútU strúweněm sklňu
dňwú sliby jednoduchč (sow ďimpjioiš), a sice
Ua tťi lčta. We ďťhn těchto tkt let Uesmt súm
wUstoUpiti, awssak propUsstěU mňžc btsti. Po tťech
letech pkiponsstt se kU sklúdúnt xslibů slaných
(701:3 ďojemničd), ktcrbmiž stúlc k lúdU wňšsňnd
bbwú. Pťi stlúdúnl slibú siawných otsklúdú také
černý plússt Uowieů. Kartuziúni i bratki lařkowč

Uosi habit z brubčho, blléýo snkUa a majt wdu:ščŠac oblarň, t. j. řmxdčdmůstawu brarťt lař ,
jrst hnědb.

Kandidútň„ ktekt každoročně w kartouzi sr
pťihlassUjl, Bhwú průměrem 50u60. Blwessak
uu mnoho powolanbch .uuu ale mňlo wywo:
leUých.

Kaertnzřúni jsoU aUachoréti a dcenobitxšzňroa
wrň, t. j. bydlt co poUsterlci we)sewť)chcrlúch
žijtce pťi tom zňwweň společně w jednom klň:
ssteke. W Určité hodeiny we dnc i w noci shroa
mažďnjt se w koskcle kU whkonňwxňnt fpolečných
modliteb a kc mšfsi fwatě; mimo čaš ckcn wssak
jřjt zamkskltúni modlitbon, rozjtmňUtm, strtdowň:
ntm a kUčUt pracl. Kclždú hodan mú uswé Ur:
čité zamčstknúnt, od měhož kartUziúU odchýliti efe
nefmt. Taktčž Uesmt anssňwiťi soUsedaswého,
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nemúrli k tomU zwlússtnt pktčiny. We wsfedUt
dcn jtdúwú súm we swé celr; pokrm se mU po:
dúwú zwlússlntm otworem z bytn jeho Ua chodbU
klússternt wedoUclm. Ttmto otworcm opatkuje si
tčž knihy, léky a jiné potkeby, o Uěžlistcm žúdú,
Uapfaw naň, čehoumU tkcba. Listek teUto ode:
wzdúxwú slenhaepťedstawcněm:l. Kažďb kartUziúU
Uost cilicium (žtnčné roUcho). Masa Uefmt nikďy
ppžtwati. Pňst U kartUziúnňw trwú od 14. fept.
(powlxssent sw. kťtže) až k Welikonoci; po tento
čaš smt se kartnziún toliko jednoU za dcn Ua:
sytiti a Uepožtwú ani mléka, ani wajec. Jen w
ncdčli a we fwútck a w den pohťebU Uťktcrého
bratra stolujt spolcčně w refektúki, při čemž wssak
mlčent rUsseno Bbti Uesml; jednoU w témdni wy:
chúztwajt si do okolt klússtcrUtho prochúzkoU, pťi
ntžto bratrský rozhowor wésti smčjl

Sw. Fralltissek Saleský ansstlwil jednoU
ď Bctrem Kamem, biskUpem Bcleyským, tUto karu
tonzi. Wkročiw do ccly zbožného a moUdrěho karu
tuzňúm pťekwape:t byl těmito slowy Ua stěně na:
psanými:

Ty ustmrosii xjsi sladkoU odlcwon,
Zsi jmilým sdětlem w tUhš tcmnotě;
N kdožkoliPe wrhac w Uúruč ton,
Swč blaho ijde w richč samotč.

S dowolmtm generala Dom Chnrltš:a
smšl jskm projxlti ťýodbum: am a kart:lziúrm jcdr
nodo anssttwiti. Nade dmkn:i cel kartUziúUň
nalezl jsem xmmho núpasů z nichžto U.ěktcrččtee
nňťňm tnto w pkekladU podúm
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Jak úzkú jest brúna weďoUct k žiwotU a
múlo jich wchňzt skrze Ui.

ledejte Boha, a dUsscwasse nalcte po:
kliďU.

Kdo Učodťekne se wfseho, co mň, Uemůžc
bi;ti Učenntkrm mijme

Pane, milowal jsem ozdobU domn Twého
Blaboflaweni ktekt žtžnl a lačnějt po spra:

wedlnosti; nebot Uasyceni bUdoU.
Pane, bez Teďe Uičeho unwssecko w Tobč
Proč jsi fem pkissele? proč opUstil jsi

swčteš
Wcjdc člowčk do domU wěčnosti swé. W

každém okamžikU stojlxn U prabU wěčnosti.
Murnost naď marnosii a wssrckomarnč jcst.
Blaženú samotnosti! samotnň blaženosti!
Chceš:li žiwota wščnčho dojtti, apowrhni

swčtem.

Wkročil jscm do bdtU knězcknrtUziúna Dom
Bernardina, Němrc to, chž asi tkicet let stúr jsa,
pčt lrř w kčússteťc žije. Pťedstawowal jfem si
ho co zasmUssilěho, pktsněho mUžc, ja ďomntwal
jsem fc, že mi wúžnč rozjtmúnt o smrti, o poa
slcdntm soUdU a o podobnijch prawďúch držcti
bUďc. Nwssuk chyba lúwky. Bkijal mne welmi
pktwťtiwě a š Usmtwaon twúki. Jakmile jsme
jcdeU ďruhého pozdrawili a nčkolik slow spolU
promlUwili, seznal jsem ihned w Dom Bcruara
dinowi welmi wesclého společnika. Jessto súm
také weselč mysli jsem, Ualczl jsem w Dom
Bernarďinowi mUže dlc srdce swěho MUfcl mi
popisowati celťz žiwot kartnziúnů Když jscm sc
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jal zkoumati, jak twrdé lůžko mú, zasmúl se sra
dečnť. Lože to sklúdú se ze slamnlka, zpolsstúke
a z houně. Staňtc sc také kartUziúuem, prawil
Uli Dom Brrnardino žertcme My múme neju
klidUějssl žiwot na swětč; zamťstUúntm Uafsim
jest milý Pán Bůh. a mimo Uťj nent Uňm pra:
nie ďo celého swěta. Nejsme tak hroznt, jak o
Uúš awleswětě problassnjt; žiwot núš nent tak
děsUh, jak se obyčejně we swčtť llčswú. Dom
Bernurdino Ukňzal mi celé obydlt swé; požůstú:
wút we dwou swčtniclch, z Uichž mU jedna za
pracownu a drUhň za ložnici floužt. Kťiž, stůl,
dwč židle, postcl a skťlň na knihy, a to wssccko
wcťmi jednoduchě, twoťt nňďytek jebo. Prúwč
lcžel na stose rozcwken welikb swazek kteréhosi
otce ctrkewnsbo, a Dom Bcrnardino Ukazowalmi
mezi kUihami swými též němcckě wydúUt spifů
sw. leonsa LigUoriho. Zawedl mUe takč ďolů
do swé dtlny, kdežto mi Ukazowal hranici dťlwt,
ťka: Tato drwa jsrm si již pro pťlsstt zimu
rozssttpal; ažsz.dete kartUziňnem, můžete také
bbti swhm wlastUtm drwosstěpem Smúl sr když
jsrm mu odwčtil, že dle ctrkewntch zúkonů klerik
don benesicil zúroweň mtti Ucmň Po té Uwe
wedl i do zabrňdky swé asi deset kroků dloUbé
a tolčkčž fsiroké a tak wysokými zděmi obehnaně
žc milé slUnéčko do nt pťi Uejlcpsst wůli fotwa
ujnťškolik,paprsků dennš wysblati může Newsw,
lzr,uliDom Bcrnarde kdy zptwati:

,Múm w Uasst zahrúdee růži,
Múm již ji tam dwk lcta;
Jak Uúle ssejqro wrútt l d

Qna pčkš;čwykwětú (Kamenický.)u

i
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Smňl se, když e em mU kekl, že fe mi zau
drňdka jrho ždú bhti alamoUnoon „šahrúdkon
UzawkenoU“ (bortUZ oonl!lnšuď). uu Mezi tlm
bilo wssak pkt hode; Dom Brrnardino pťesial
mluwiti au stňhmll kapUci pkco hlawU. Poznal
jsrm, šc sc pťřbltžila hodina nllčcnk, dal jsem
mU tedh ď Bohem a wzdúlil jsem se. .

Jako o Trapistech, tak i o Kartuziúnech kou
lUje we swčtk pťcmnoho mylnl;ch důmtnek. Pťedo
skawujeme si kartuziňua obyčejně co pťtsnčho zao
smUssilce, zhllžejlclďo mnicha, a hlc, wssickni karu
tuziúrti, jež jsem se znúti naUčil, byli pťtwťtiwt,
welmi weseli lidť. A proč by talč nrmkli bhti
weseťě mysli, majlce klidně swkdoUňP Q km:u
tnziúnech wyprawuje xfe mhlně i we mnohňch
kUihňch,že na potkúnt pozdraijt jedrn ďtUhčho

ueflowh: „Blšnwuto morj“ (pamatUj na slmet),
že spúwajt w rakwi fwé ntd. Nic jkem UdxUlch
ž tťchto strassných wěc„l Ucwldxčl aui jm!slysirl.

Zassel jsem si i na dťďitow Kartďziňnů;
gmerú!owé kňdno pochowňwajt fc UčaUťm Ua !prao
wé strank, ostatnt brutťi pak Ua ,lčwé.

Na hrobcch prwnějsstch Ualezajt se kklže xkaa

pmennč ď Uňpifyxe nq tťchxto xkklžc kaewkné. uNx!“ju
starsst kňmcn m? roýnt znamenňn. je xletopočtrm
1388. Nňh:oďe„k genrrř!la Dom Mclšsonašd stčxa
uwřrrle nynčjslt xrarťoUze,mň letopoěrr 1793: Po.
flednt generúl p.ťed wpbttúntm Kartuziňnů w čoď
Francousk,č rewolUch, Unňřl r.u 179 1x. U jedndbo

z tčchto hrobů, dječnž čcrstwhm kwsttm ozdoben
bhl, klečcl Kartuziúw modle fe. Byl to Dom
Baschal, jehož jfčm U“echtčelZ pobǧžnosti wdtr:
yowarř. Čc pozustacky“xchowňxhroď„eemoř
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Pťcd nťkolila l.ctd Umkcl welmi zbožný Karn
tuziún Dom Juan, bhwalý spolunowic Dom
Paschalůw. Muž ten konúwal wtcc, nežli mU
ťehola ěiniti uklúdala; spňwal wždn na pouhě
desce, posttwal se welmi pklfnč, flomem wedl
welmi tuhý žiwot. Lllc posty swčxmi a jinťxm
pťlsnbm cwičeutm dočirúl se nedUhUžaludečnéhu,
jeuž mu napotom půfobil welikč bolesti. WssechUy
tuto bolesti fnússel wssak š podiwuhodnou :tpša
liwostt, wčda, žc utrpcnlm dobyti lze radosts uex
ďes„khch. „Buď trpčdi Uebo umťiti“ bhwalo takš
jeho heslem. Když pťed smrtt šolesti Uz byly
dosúhly Učjwyšsitho siupně, i tU ani nezesténal;
ltbaje často swa:i; kktž wolúwal: „Bože můjl
ja! dobrotiwh, jak Uúlosidnťz jsi !“ Jesiliže bou
lesti jeho pončknd ulemily, domnlwal se, že jej
Bůh opustil a ftzel jm tenkrúte když w srdci
žčúmé lltosti nad hřlchd fwťymi Ucctdil Často
ktkúwal: Smrt jest. tak bltzkň a jú Ueclttm žůdo
né lltosti! Můj Baže, popťej mi darn slzt a
p:awč ďolcsti! auw Sessed fwatou smrtt ze fwčta,
pochowúu jest Don JuaU w nadzmtuěném hrobč,
lterbž Dom Paschale kaidodenně nawsstěijc a
čclstmýnúj kwčtinami lrússltwú.

KU hťbitowu pťistawma jest kapla, we kteu
rčž za zemťclé Kartuziňny obyčejně zňdnssnt pou
bažnosti konúny bbwajt. Nade dwcťmi taply této
widěti Umrlět hlawU š kúpt kartuziúUskon nu
Pamětihodua j.esia kapla jižto krňl LudwtkM
wystawčti a pťmúdheruť ozhobřti dal a kterúš za
ton pťtčinon i jrho jmcm Uese Pťcťwhatú bwla
kdysi i kUibowna Kartuziúnů; pokladd jejt wsiak
pťesiěhowúny dp kuihowny města Grerblea. Nyp
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Učxjsstknidowna čttú na 6000 swazkň; boboflowi,
lékúťstwt, dčjepiš, pklrodowšdy a jinč odbory wťu
decké json tU zastoupeny. un

BozorUhoden jest i sál kapitulný. Twokť
welikb čtwerobran a stěny jebo ozdochy jsoU
poďobiznami wssech generúlů kúdU kartnziúnskčho.
U každého Ualezú se beflo, jakéž si byl který za
žiwola obral. Jeden gencral měl bcslo toto:
„Jrlikož člowěk jest hktssntkem, trestej ho, jelikož
jest člowěkem, smilnj sc Uad Utm !“ Poslednt
genrrúl, Dom Jnan Baptista Mortaise, má pod
obrnzem swým tcnto Uúpiď: „Nejpťtsnějsst foUd
črkú tčch, jenž pkedstawcni jsoUe. Prawda tato
bo tusstm pťiměla, žc složil Uejwyšsst důstojenn
stwt ťúdn swčbo a co pkewor do kartonze U Pao
wie ležtct fe odebťal Mimo to widřti w sňle
tomto pťcwelikýobraz pťedstaijtct dloUboUťadU
Kartnziúnň ktektžto se stali kardinňly, arcibisknpy,
biskupy a mučedlUtky Nejwtce mUčedlUtků mťl
kúd ten w Llnglickuza JiUdťicha slll W jedné
chodbk widkl jsem wyobrazmy wssecky kartonze,
kteréž kdy we fwčtě byly Čttalo fe jich zajistč
za časn rožkwětn keboly Ua tťi sta; nynt jcst
jich pouzc osnmúct a ponejwtce we Francii a
w Jtalii Wrakonskbch zcmtch bbwali aKartUo
ziúni w Krňlowu poli U Brna, w Dolinč w
Jičtnť, w Braze w Zaječtm w GeirachU atdd

Chrúm welikč kartoUze Ueposkytnje Uic zwlúe
sstnlho a jest, jak fe mi zdň mezi wssemi kostely
Kartuziánň jež jsem:ewiděl UejchUdssl Nachňzl
fe U prostťed klásstera a nrni weliký Stčnou
se dčlt we dwě čústi z nichžto dornt pro kněze,
dolcjfsi pro xbratrlj laiky Určena Ufta W oddčlent
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wělssim, které pro kněze Ustanoweno jesi, stojl
hlawnt oltúť ď wyobrazentm blahosl. Banny a
Ježlsie, pked nimiž sw. BrUUo !lcčt. Qddělent
bratkl laiků mú dwé oltúťů, z nichžto jeden sw.
JaUU Keťestiteli, druhb sw. Brnnoenowizaswěcen
jest. Každb oltúť mú sedm swicnů, a pked olu
túkem hlnwnlm siojt čtwero wyfokých kaandelabrů.

Bylo prúwč 1074 hodiny w noci, když
bratr laik Ua dwéke cely mé zaklepal a mne l p
matutinu (jitknl) budil. Kartuziňni ssli jak oby:
čejně o 7 hodinňch spúti a teď i je bratr laik
bUdil. Když se byl každý we swč cele mgtuu
t.jUUlu a 13Uc188 hodinek Marianfkbch pomodlil,
odebrali se wssickni na znament zwonem danč do
chrúmu k matUtinU hodimk ďennlch. Naležal
jsem se na pawlači Určeně pro cizince a diwal
jsem se dolů Ua KartUziúnh. Bylo to Uchwan
chtci diwadlo, když k 11. hodině. kebolntci tito
co dUchowé, každý kňpi pketahnutoU maje a lamo
pičkU w rUce držc do chrúmU krúčeli a wc siou
liclch kňrU mtsta swú zanjali. Tmawč prostory
chrúmowé, btlb ssat Kartuziúnůw, zďloUhawú jich
chůzc, zúťtcl swětlo lamp jejich auo rosseckopmne
mocnť dojlmalo. Zascdnmnsse na swá mtsta,
modlili se potichU krútkoU pktprawUt moďlith,
načež počalo matUtinUme

Co znt to z kaply nočnt hodinoU
Tak welchť a wúžně krajinoU?
To bratkt jest poswútUb usbor,
Zpěw je poszússt nad obzor.

Nikdy a Uikde neslyssel jfcm hodinky tak
wňžUě, pomalU a důstojUť se modliti! Brwnt
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lekce prwntbo UoktUrnU prúwě počala a na wěži
Udriilo půl dwanúctě; trwaltě tedo jeďen nokturn
mňlem tťi čtwrti bodinye PoUčwadž Kartuziani
pťt chwúlňch komemorace čili pkipomtnkn o sw.
Bsunoml. sw. JaUU chstitrli, sw. Jozefu a jinč
modlitďb ťtkajt Uwalo mgtuciuď.m še chwúlami
c.žte tkem hodčďém Po hodinkúchUklúdajt sc Kartun
zian opčt Ua dwě bodiny; pozdťji sbromažďujt se w

e UrěitoU dobu wc chrúmu tu msii sw, kteréžto
jsem taktěl obcowal. KartUziúni byli .:U we
swbch stolictch; pťi oltúťi stňl toliko sloUžtct knkz.
Bti obětowúnt a při oněch čústech msse swo, kdežto
zapotťebt jest knťzi nějakč posllchdž, pťistoUpil jeu
dm z Kartuziúnů k oltáki, zasttwaje slUžbUmiu
učstrunta.. Knkz zapčl Gloria, Kredo, jež pak
Kartnziňni, ncmajtcc w žúduém swém chrňmč
mrbnn, spolcčně (we sborn) zptwali. Episscotu
i Ewangelimň čc:li dwa Kartuziáni u pul:u;
one:u,djenž čoll ewangelinm. mčl sstolu Uapťič
pkcš bedra pťcpňsánu. Bťi slowoch: Tuc:ňwštuď
eňt (člowě,kem Učinčn jest), pki pozdwihowúnt. a
pťijtmúnt položili sc wsiickni we swl;ch stolictch
na twúko swé a w tomto pološent ostali tak
dl.onho až Kartuzié.n mimstrthcl dal znqmnt
zaklcpmr.ttm Unhon Ua dlažbU Mimo to pťio
sioUpili pki pozdwihowúut dwa Kartuziúni k aje
túti držlcc rozženč welikě swtce. Pokuťowánt
oltáke nrdúlo se jak U nňď knťzem slonžtclm mssi
fwatoU Udbrž jinýut KartUziňnem jenž dle fraU:
conskébo způsobu kaditelnici wclmi wysoko takokka
wnhazowal Bo posledntm cwaUgeliU odebrali
s: Kar:uziúUi mlčky do swhch ceť.

, .: chowal jsem též tiché mssi fw., jižto Ka:a
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tnziňn sloužil. KUčz i pťisiubujlct Karmziún
skéli pki introim či w chodn soďk Uaproti až ďo
kmsiteor, jedrn Ua prawé stranl, ťde sc čKtáwá
ewcmgrlimn, drubh Ua lewé, kde epiftola čtmna
bhwú Nesleqssel ascm žňmn: „.ťucjacmee ačkoliw
nesyla mssr sd ža mrtwé Pti každém „l)ou
mimw roeoiaommee obrútjl se knčz Ua mtstč, kdc
prúwč stúl Bťi pozdwihowúnl rozžehl pkifan
hujlct welikou swlci a poklrknul za knčze; pťi
cclé mssi fwaté Uedúwalo qče zmamenl zwonkem.
Zwlússtnlm fpůsobem čint skartuziún fwou pťto
prawU kU mssč esw. a dikůwšdúwúnt po dUt. Poe
loU sedě, páloU lcže a hlawU o prawě ramě opt:
rajc trwú w rozjimúnl Ua stupnlch oltúke. Možná,
že sw. Bruno dakto rozjtmňnt swú čiUtwal. P)
elteklo esc mi že cakto núsledet pklkladu swaté
Bajčcnice Magdaleeny, kleréž oplacúwojtc ebťtchy
elwě .m gcmi rozprostkew bhwala Nozdllnb rituš
Cili oďťcld jcst tnsstm :pktčimm, pwč cizlm knčžlm
dowotleno ncnl we chrúmu mssčsw sioužit:; s:louu
žtwajt we zwlússtnt kaplc jmenowaué pnoto
„knploU cizchch“

Zajlmawú jrst starú xknčba, wc lto:euš ese
ansstěwowatclč1kartouzc zapksUjl. Jest to pea
sttň smčsiccjmen a mysslenck Nadssenl ňňbož
nost, lúska, frde(nň wďěčnost za pol;pstinstwl Knr:
tuziúnů, arossclki lrhkowúžnú netrčuost, zloba a
nrwěra tU zkcjmbmi slowy projúdkena Uwedu
tUto Učkolik zúpisů těchto

Jgkýš Nngli,čan, duchaplnh to tuss!m mUž,

e i l Aes ď
)rFš:šd:bšemšd ee!.?č F::xexessčej.xněňex:xxěššo Mexxmwxxxa
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erčda coš moudťejsstbo, Unpsal toliko: Qlčmt:
š M()rďnoš (jsa Ua cestč do Florence). Stejnč
dUchaplntPFrancouz napsal pod to: ďou rosňšď
(sskastUou crstu)!

We wysokých borúch kartoUzi obstUpthctch
Ualešň bylinúť pkebobaté rostlinstwo. Zakýsi fara
maceUt (lčkirntk) z Lyona, nawsstlwil za toU
pktčinoU kartonzi, a Uapsal do kUihy:

Zda pro bylinsiwo w této obdobť
Jsi w tato plodUň mlsta zawttal.
Kéž by tč lrpsst.osUd thtal, .
Než moknouti tu pšt dUt po sobť!

Řekl“ jsem, že mistUosti kartouze jsou wclicc
erozlehlé. De Lombrc, ťcditel jistč francoustč
pojisisowact spolrčnostř proti obUi, Uapsal: Dne
8. Uowcmbra 1820 pťisseljsem anssttwit zbožnč
obdwatelc tčchto rozsúhlk)ch budow; nechtějt wssak
ďohužcl býti pojisstčni, leč proti uu ohni peo
kclUémU.

Dúma jedna, jmenem PaUline Dcnance,
Uapsala do knihy zňpisné:

O blaženú Kartouze! jak wclicc jsem se
radowala, tč widčti lak welice Uynt se rmoUttm,
majtc tč opustiti

Stůj šde jcsstť !u konci krúsnň bňseň ktce
roužto jinú dúma w knizc tč se proslawila: .

Wssc ltbl se mř w tomto klidněm mlstě,
Wsse prawt mi, že ďlaze tU lze žst,
Leď tmawb hrozné strúně, jež tu zkst,
Td Uestrasst mlle swojt htůzou jistč e
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Loš sstastnh zdú se Kartuziún mtt,
JeU Učxčtmchladne mysl rozobnčnú
N srdce tubne weuswém toužent:
Mč strasst jen to wěčnč mlčent u
N wtš:li proč? u ah, proto, že jsem žena.

)(U.

Mťsto Micnnr. Zwťtrowč a chrňmy. Bonmiů Piu
lňtůw. Malcnrc a Znamcšxitosti jcdn. Brangr.
BbloUř: witťšný. ?Zitma Uimanů ua Eimbry a

TrUtonU? BbroUdlicr. ZUťmy rirdcwni.

Nawrútiwsse se z weliké KartoUze do Woi:
rona, jeli jsme ď Uejprwějsstm wlakem do mťsta
Wienne: Město .toto, které za ečasů Řtmanň
Uišunš Žjjodwšlxm slUlo, ležt na bťehúchťek
Rhodmm (Rhonc) a Jčšre; že starč jesi,dokaznjt
pozůstatkd mnohých ťtms,kých staweb, jež w Uěm
až podneš widěti. EUsebiuš, biskup w Cesarei
Palestinskě (od 260u270), Uwúdt we swém ciro
kewntm dějepisU také jedeU list, kterb ctrkwe
Wienenskú a Lyonskú clrkwtm w Nsii a Frygii
poslali, což důknzem, že wtra kkcskanskú již teb:
dúž w městě Wiennč a w okolt jebo rozsstkena
byla. Bowtdň se, že prwntm biskUpem tčbož
města byl sw. Krefcenš, UčenUtk sw. apostola
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Pawla. Po Uěm Uúsledowali biskUpowé, jenž
z wčtsst čústi oď ctrkwe za swaté uznúni byli.
Podúme rzde jejich jmcna, pokud Uúm zUúma jfoU.
Erwrtým biskUpem we Wčennč byl sw. Wnnw a
jeho núsiupcem sw. JUstUš, kterb za časů čtwru
tého pronúsledowúnl pod ctsakemNntontnem (178)
mUčeUickoUsmrtt zemkel. Po něm Uňslcďowali
tito sw. biskUpowé: FlorentiUš (xjx258), KlaU:
diUš we 4tém stoletl, MamertUš (477), JsichiUď
(490), YwitUď (524), DisideriUš (608), Klaa
reUťiUš(620), Georgiuš (669), Kadeoldnš (696),
DeodatUš (707), Bobolim:š (718), Nnsttebertuš
(744) a mnozt jinl. Weliké úcty požtwň w
mťstť Wienně a w okolt jebo sw. mUčentk Fer:
ml. xCo wojňk Fil we Wicmtč a upkiznalse tmn
BU Ueeskcmskě wlbe. Skúl w pťútrlském s.wašfU
Be.esw. Zulimtem g Briaude (ďrimmm) a ldhž
tento wnUčcUitkoUsmrttldyl gexmťek,e.bnl pohanskh
mlstodržitel Krispimw i Ferreola jati, poněwadž
tmco chrúmy modlúkské již nenawssřčwowalo a
bkham ttm podezťclhm se stal. Krispin Until
Fewrola obětowati lňodlúm, a poUěwaďž tento
rckhb Učiniti nechtčl, byl na rozknz mtstodržitcle
skat r. Zoů. Kčeskanskýbúsntk Fommam oslau
Uit nuěeliotwl lkw. Fcrreola wčmito werssio:

Sloup rownň se mU Frrrwlůw, xjeňž úd
meče rňUoU

Slat co .Utnčeň byw jak perla se skwostnť
skwěje. e)

e) theu řxonoolipn out.,qui uruluore soniz
Aunoro wšrtsrii šomnw ouporda nidut.
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Welmi lkrclsmšstawenl gotickéýo slohU jest
tkatedrúlný chrům we Wiemlě. Stojt na Uúměstpl,
Ua které 2)8 stUpňň wede. Krúsnň jesk jebo pťed:
Ut estrmta ozdobcnň Umožsiwsm welikých a malhch
soch. Loď mň 104 kroky délky a 30 jzsstkt.
Klemttt jebo fpočtwň Ua 48 sloUpech. U blaw:
mbo oltúťe widčtč hrobnl pomntk FraUtisska DaUa
sina, syUa krúle Frantisska 1. .Křúsnbmi chrúmd
jsoU také chrúm kw. Qndťeje a onen PaUny
Marie UdTot::o ůo.mče (18 1U rioee zwanb, w
Uichžco se mnoho mramorowých sxloUpů Uachňzi.
SmetUé xproslUlosti twsňbloj mčsio Wiennr ctra
xkewntm snčmem, kterb se taem r. 13!1 držel a
m lkterčm k žňdosti mstiwébo krckle Filipa krňe
!sněxhoxťúxdrytlťňw Tcmplúťsit;ch o sw. zem wrlmi
zasloUžilbch. wyšndwižen byl. Nad sta tčchto Uea
Uiňnbch ryttťů bylo we Francii Upúleno, a mUsel
lo řhtř sitassliwb pobled, když i Jakob Molm;,
welmistr téhož kňdU, stakec to 70letý Ua hraUčci
stňl a obUěm še wssech straU obklopen k BohU
fr modlil a newinnost swého kúdu hlúsaje žiwot
fwůj skončis. (To fc staxlo w Baťtži dUe 11.
išiezna r. 1314.) o

e Nťkolik sct Mokň oď umčsta Wielme nachňzt
xseew jrdnk zahmďě pommk we.gpňskbu pirameiby
xnwsiawmb,x ktcrťj lid ťť)šxxijůo (jehloU) nazhwú.
Piramřda tato asi 20 estxkewtcůewysokňn Ua č!yo
dkrlchpiliktch stojtct, jrst ž epcwnčho ukcurnx!nczhpa
etowrna a nemů žúdnxéhoUňpisuj Mň se za ko,
žc jest pomlkem Bonxtia Bilata, wladaťe lee
skčho, oktech Pňna Ježřsse židům tk rullkťižowňnt
mjdal. lEřsscbinšewypraije, že Bilař U clfake
Tňrrin obžalowňn, ď wladakstwt seescxzen0a w. 37
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po Cbristu do mťsta Wiemty w Gallii (Fran
coUskU) co wybncmec poslún. byl, kdežto žiwot
swůj samowraždoU skončil. Také Llrchelauš, syn
Herodesa Welikčho, byl pro Ukrutnost fon rt
12 po Ebristu U clsaře Llllgusta obžalowún a
skončil žiwot swůj též we wyhUaUstwt w témž
mčstě. Možnú, že naďzmlnčný ponmtk tomuto
postawen byl.

Město WalčUcie(Wale“ntia, fr. Walence, wysl.
Walanš),e do kterého jsme Ua dalsst cestš pťijeli,
ležt též na bkehúch ťcky Nhodann. Wyprawujt,
že Učktdějsstuobywatrlé jeho swatúmio Felišrm,
Fortmtútem a Llchillcm Ua wtru kťeskanskonobrň:
ceUi byliz DUeU byl kUězem a tito dwa jňhUy.
Poslal je sem swl JreUanš, biskUp Lyortský, co
kazatelc slowa Božtbo. Horliwým kňzantm oďrňa
šili mnoho obywatelú Ua prawon wtru; ponč:
wadž ale ttm Uenúwist modloslUžebUých kněžt Ua
s.e obrútili, byli U ctfake M. Nur. Llntontna
Karakally obžalowúni a na jebo pktkaz UkrUtně
bičowňUi. Bywsse zúzračuhm způsobem od an:
dčlů ze žalňťe wyfwobozeni, kňzali ttm horliwěji
wtrU kťeskanskoU,roztloukli modly pobanstéra po:
stawili Ua mlsto nich křtž, co zUamcUt spúsh.
Bro borliwost w kúzant byli opťt rozličným způo
sobem od pohcmů mUčenioa konečně mečem Usmrn
ceni. To se stalo r.d212.

R. 300szl bisťUpem w městě tomto sw.
Emiliún, což důkazem, že biskupstwt toto prastaré
jest. R.x 520 zemťel w mčstě Walencii sw.
biskup Llpollinar. Jcho otec byl sw. JsichiUš,
Uapťed Senator a pak bisknp we Wiemtť. Swz
Npollinar byl od krúle Sigišmnnda do wyhmmo
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stwt poslún, poněwadž krňlowskébo pokladntka
Štčpňna, kterť)ďc swon sswakrowou w krwosmiln
stwt žil, z ctrkwe wUloUčil. Po celb rok žil fw.
Npollinar we wyhnaUslwt; když ale byl Uemoc:
Učhokrúle SigiďmUnda zúzračnhm způsobem uzdraa
wil, směl se opět nawrútiti. eR. 1629 byl we
Walencii B. Hieronthš, zbožrchkwardian klúu
sstera KapUcinů, od Hngcnottůw UkrUtnč Usmrcen.

Mkný chrúm katcdrúlný we Walencii byl
zaswěcen re 1096 papežemeUrbancm U. ke cti
sw. Kornelia a EUpriana, ačkoliw Uynt chrňmem
fw. Wpollinara slUjr. Dosti welké nňměstř, Uked
Utm fe nachňzejtct Uazhwň se „ňúmťsklm dUchowo
ntchee (1U. pjmo ůeg ojoroš). W lbť)nmlém klňe
ssteřrFrantifskánů widťti wyobrazenoU kostrU obra,
kterú 15 loktů wt;sse mťl. Núpiš pťi ns sednaa
chúzcjtci prqwt, že obr tc:Utoujmrnem Bnarduď
ďyl krntowladceme(tyranem) we Wiwarer a žel
jcbo kosti r. 1456 Ualezeny a w tomto klňssteťe
pdchowúnd bdldoo .

Wc městě Walencii slaweny ďyly tťi ctred
kewnl fněmy. Prwnt l. 374, kU kterěmu se 30
biskUpů sefflo; drUhh r. 584 a třett r. 855. e

a lecznlxm údoltm jcli jsmc podle řeky Rbone
dexle. Čtm wlee jsme se bltžčli r jihn, Um wsce
jewil dsc na krajinč lňz jižný. Stromy cipryn
ssowé, ftkowě, wawťlnowé, kaktnsowé a celé poe
ncbl těto krajiny uu wssenňm pkipomtnalo Jtaa
lii. Widčti tU jako xw Jtalii doumy š ntzkými
stkechami a dwonkolnč wozy, k Uimžto bUď kňň,
nrb ofel zapkaženi býwajt. Welmi libý pohled
poskytujt pro oko cestnjtctho Ulalč zahradU, kterě
se U sstact žrlezme drúby nalezajt. BUď si fftace
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jakkoliw malú, Ualezncš pki nt pkedce zať;:údku.
krňsnýxui růžemi wsiňjkého drUhU se skwějtctz
Ke cti Francouzů w prawdč se ťtxcimUst, žs
laždé čústil zcmě swé dobře pcmžitil wťdt. Kuždck
louka, každč pole, každú zahrada j,est bUď stromy
amb lťowtm aneďežiwhm plotem obsazelms což
nojmom majitelům Užitek nese, ul;brž„ také celon
krajimn okrnsslUje. Kamkoliw se obrútt oku crstno
jteého, wssudy spa:kuje Učco, Uae čenž 8 potěsseu
ntut mkwswa

Dojeli z,smedo mksta AraUsie (sranc. Qrmgo„
wyslow Qranž), kceré již za časň Řtmamř sloa
wúúný bdlox a lr Uich NraUsio siuloe Mús až
podme mnobé pozůstatků ťtmskbchsiuweb; wřdětix
tam k. p.; krásný wttťzoslawný oblon!, wzdělmbr
kc etie a flňwč Kaja Maria a LUťatiar Kntula.

jmž byli Tancony a Cimbrh w bňwňch puraro
zili. Na oblonkU :omto čtsti lxzemezt pawčzami
a wůěznými zUamentmi často slowa: UMmúGot
()U.rmoee (Mariowi a Katulowi) a widčti Uaa
nťm podobčzUU ženy z okna bláňci,e o k:teré se
prawt, že pťedstawuje Marthn, om: slowútnold
syrskolč wěstkyni, bez jejtžto rady powkrrčný Mau
rinď nic dňlcžitébo Uepodnikl. W rozsňhlých roa
winčcchr dúhnoucich fe .od města DraUge k jjůU
strbla se ona Ua wťěkyapamútnň bitwa mezi Řir ,
maUy a Cimbry a Teutonh, o které dlc wsseobecex
Uěho děj.episu (od Zos. Fr. SmetaUh. Dtl 1.
str. 169) čtenúkům Uěco obssirnčjsstho wyprawo:
wati chceme.

Cimbrowě a TeutoUi, Uúrodowégermanssts,
bywsse od ústt Labe.až po meze danskě na pou
moťt německém roxleblt. wutúbli buď nUceni nebo
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pro wělssi pohodll fwé z dosawůdnlch sidel tčchto
a hrnuli se k branictm ktmské ťtsse. Nejprwé
wpadli do Jllyrie a poraziwsse zde Papiria KoUo
folaxp Jllyrii chrántctbo, obrňtili se. do Gallie

o nynťjsstho Francouska)e Darmo wsiecken odpor
tmaxů; jako núhlý pťtwal nepkeUložitedonU

prudkostt hrúze a jezy trhú a z úžin borntch
do kwětmhch rowiň hučlcl powodeň walt: tak poo
raženo bylor jčdno wojsko Řsmsdi po druhčm neo
zmožitedlnhm dawem, neďčtslnhch ba:barů; porau
žen Silanuš, konsul,u legat Sknuruď a co spwze
nějfstbo„ Ua Rhodanu (na ťece Rhone)s “oekmu
konsulowe„a Caepio a Manliuď, kdežtox80.000
Řtmanů. padlo. Nynl sex rozwalili bardamwě
pa celé Gallii, bez odporU ji plentce a bu:btee
až. po horu Byrenejsté (t. jd celé jižné. Frauo
cousko), chttce, až tam Uebude kokisti, spokečmux
moct wtnhnonti do Ztalie. W takowém nebezd
pečenstwt rdož mohl snňze Řtm ochrančň, než
slawub hrdina afrikanský, witěz Uad JUgUrthoU
(krúlem NUmidie) MariUď? Wywolen tedy po
druhč za konsula d!e)a wyprawen do Gallie proti

rožnémU Ucpktteli, který již čtyry konsulstú wojska
tmaUům zahubil. Mariuš zahradil se w pewu

ném túboťe nad Rýodmxeme, Uedůwšťujee,si po:
t!ati se š Uepkútely, kteki Uynl zase spojeni co
welikě mračsw w nesčtslném Umožstwt pťeď nlm
stúli rozprostťeni. Nežby wttčzstwi nad Uimi
možné bdlo, soudil zkusseňý wůdce, že Uwselo
wojsro Řamsrč prwč se ohrozici, poněwadž tolřra

jť)chdúž nemťla ťtsse ťtmská anš krúlš, cmi jcisaťe, wlšdli
nad ni wywolent konsulowč, kters w cae wojUy tčž i wojska
wedli.



168

porňžkami zastrasseno, ani pobledn sUésti Uemohlo
na tyto hrůzoplodné, rUsowlasé a modrooké oa
browské postawy, tury a mcdwědy pťioděnélDarmo
diwochowč popouzeli; Mariuď byl Uepobm:tedlný
a túbor jcho pro nč byl nedobyth. Tu netra
pěliwi jsoUce stňnt, umlUili si, Ueďbajlce Řtma:x
Uů, ďe dmoU stran wpadnoUti do Jtalie. J rozu
dělili se tcdy od sebr; Cimbrowé dali sr w lewo
do powědomé Jllyriu:,u chttce Uynťjssimi Tyroly
do Jtalie proraziti; TeUtoni túhli zrowna dolů
a jdoUcc okolo túborU kimskébo tůzali se úsměssltě
Řimanů, co by žeUňm swým do Řtma wzkúzati
chtěli. Nynt byl čaď rozdělcmm seslúblé a w
smčlosti erpatrnč Uepťňtely stthati. Když tedy
již byli odtňhli, wytrhnul MariUš rychle za
Uimi, dostihl je U Akwc Sekfticu (úqUčuZ Zďxo
ričw. srrmc. šix) a udeťil Ua Uě z Uc:UadňUtz
Tu jim neprospěl počet a hmotUú stla protř
wňlečUé Umělosti Mariowě, jenž se Ua Uě, k“oyžu
po dlonhém aě nepoťňdném odboji počali Umdléo
wati, ď čerstwými zústupy zc zňloh wzadU oboťil,
we zmatek jc smtsil a jedUU z chkrwawějsstch
scět. spůsobil, kterě zUň historic. Dwakrát sto
cisic Teuconň, dle Udám lccopisň Řtmsrých, padlo
Ua bojissti a 90.000 pťisslo w zajeti, mezi Uie
mižto sc i krúl jejich TeUtoboch Uachňzel.
e Tak bylo polowie ncbezpcčcnstwt odstrqněno,

ale i drUhň polowice stačila ke zdrceUt Řtmn.
N hle! již byli Cimbrowé ke wsseobchěmu obn
diweUl w prostťed zimy pťestonpili (bory) Nlpy
a UezastawitedlUk)xU proUdem w doliny italské sc
walili. Darmo jim chtěl odptrati soudrnb Ma:l
riňw, konsul Katuluo; Řtmaně prchnli pťed poUe
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hbm Ua Uě pobledem; darmo je mtnil aspoň
ťekoU Nthesi (Etsch) zaraziti, Upewniw nwst l;radn
bami; pkcbťcdlit kekU, moft zboťili a rozložili se
w rozkossnhch krajiUúch Wcronsthch, kdež howtce
sobě očekňwali Tentonů, bratkt swhch, š nimiž
pak proti Řimu mtnili tňhnonti. Zattm ale
MariUš šc swhm wttčzoslawxchm wojskem pkiu
spťl, spojil se 8 Katulcm a chyftal se k bitwěe
Dowěděwssc se Uepťňtclč, že bratťi jejich w Galu
lit byli potaženi, wyzwali koUsUly, aby sami
boji tč i čaš bitwy Ustanowili. Tak se i stalo;
alc tmaUš sefsikowali se tak, aby ncpťútelé proti
slunci a wětrn stňli, jenž jim hUsth prach hnal
do očt. Ttm a nezwyklým borkem Umdlěwala
jejich obrowskú tčla, sewťenň U wclikčm, ketčzy
scpialém čtwerbramtlku, tak že tento kltmmlŘtmu
skbm koUečUčbyl proražen, Uačež we brozném
zmatkU úplnú porňžka barbarů Uúsledowala;
140.000 Cimbrů zůstalo mrtwhch a 60.000
pťisslo w zajett. TU se zUkiwost zmocUila žcn
we wozntm hradk pozůstalých. Co llté sanč bou
jowaly UyUt š dorňžejtctmi Řtmany a když koo
nečUě Unaweny Umscly pťestati, žňdaly Řtmanů,
aby je do slUžby bohyUk Westy pťijali; což když
jim bylo odepkeno, samy mezi scboUsc usmrtily.
Štastnč cedy skonččl Marixw Uebezpečnoxx cUco
wúlkn, kterň do ofmi let trwala, r. 102 pťed
narozeUtm Christa Pňna. JemU a sondrns;U
jebo Katnlowi postawen bhl za to Uadzmtnčný
oblouk wttťzoslawný w mčstč NraUsii.

Podin bodUé stawent w městč tomto jest
také dostř zachowalň okronblice (čmprštřwšrnxm.
oiroUď), kterů wclikostt a krňfou Uaď Umohé jinč
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wynikú a dUchU stawitelskémU Řtmanů kc cti
sloUžt. ou NraUsic jest rodntm městrm matky slou
wútnéďo ktmfkéhoťečnikaMarka TUllia Cicerom
ktert; se Uarodil w mčstě Llrpim: re 107 pkrd
Uarozcnlm Ježxtssc Christa.

Za čan kťrskanskébostnlo sc město Orange
(?l:m:sie) slowútnť)m tkemř sUěmy rtrkrwlltmř,
ťrcré sc w něm držely. Prwnt sněm držňn byl
r. 441 za časň papcže Lcan prwntýo; fesslolc
k nťlUU 17 biskUpůw, jčchžto pťcdscdoU byl sio.
Hilariuš, biskUp Arleský. Dmbý snčm se tcml
!Unal r. 529 proti kaciťům Srmixp:lagiťanůwe
Sbromúždilo fc pťi Učnt 16 biskUpů, jimž pťedn
sedal sw. Cesarinš, biskup Nrkeský. Tťett snšm
tam slawen byl proti kactťům Nlbigenským
roku 1228; bylo pťř Uěm 1.4 bistnpů, ji„chžto
pťedsrdoU byl wyslanrc (legat) pnprže Honor
ria tťettho.
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)(sll.

Zwrnimt (.ňwignoU). :marůmůa Z Bimodňnů.
Balůc pňpršňw. Uirmi. Bapršowť, Ktrťi w Zwru
nionť sidlrm byli. Bctr Z TU:cmbUršn. iBýdormř
malbn. Žrňsný lU,Ucisisu Cacsar Bnď. :l.řmra dc
Zmde a Bctrare:a. eochxstsw. Brncžrta. Mnswm.

Fďtrl McU. Bwatř.

W mčstč Llwenioně pťebýwali jsme w boe.
stinci de l,EUrope. Nsi měsic pkcd .ttm Ubytou
wala se tamtéž pant Markyzka z Pdimodmtau a
zňpsala se do kUihy pktchoztch taktn: „Dne 27e
aprila 1861 byla zde ant Markyzka z Bimou
danU, kterň swé pobUtt w kjostiUci de l!EUrope
wc welnrť dobrě památce zachowú“.e) Tato pant
jest wdoon po slowútném gcncrňlU z P“imodcm:U,
ktr:b pro prúwo papcžskč stolice U Kastclsidarda
Udtúnč bojowať a rekownč padl. J Uth jfme mťťi
pťtčim:, co se týkalo potrawy a obsiUhy spolojrn
lchmi býti; alc Ucmúlo jsme se obňwali, že crlý
hostiUec Uad Uúmi se slwkt; welmi popnkančx
cr rozsedťč zdi jebo hlňsaly, že mezi staweUt:Ui
jiš mnoholethm starcem jcst. uo Najawssc sobť

ů) „lxď 27. asril 1861 uaňnmo la U:quioo ňo kimoňšn,
qui ščnúš un dion don Zouwujr ňo Zon uojour ů 1e
dštol úe lPTUropeU.

Zňc
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kočňr, ješdili jsme po městč obblédajlcr zlmmcuiw
tosti jeho

Nwenion, za starbcb časů úrenio ()no
x!:uxum zwané, počltú asi 32.000 obywatelů a
zdú se pťedce mčstem mrtwým kdýti, nebot mňlo
žiwota xna Ulictch jrho widčti. Mú wyfokě
Zdi, je do kola staweno a ze dwou stran zde
wclmi ssirokon kekon Rbodancm (Rhonc) obrhnňn
no Weliké znamenitosti nabylo w lctechod 1305
až do l378 kdhž w nťm papežowč stdlili Nao
wsstiwili jsmr pťcde wsslm pamňtný palňc, w
nčmž papežowč byt swůj mlwali. Balňc ten
jest jedntm z nejwťtsstch siawent, ktcrú sc na
zemi nalczajt. Brostranstwt, na nťmž wdsiawen
jrst, wynúsil skoro 4000 črwcrbranných sňbů.
Q welikosti tohoto stawrnl modon sobč č:enúťo:
wč snad pojem Uěiniti, když ťekneme, že palňc
tento mň sedm welikých dworů, tolikéž wysokbch
wčžl, které welikou část mksta zastiňnjl a mnobo
schodů, mezi nimiž jcdnd 365 skupňů, tedy pnia
wť tolik co do roku dnů nu čltajl. anitť je
palúc tento prawým blndisstťm (labyrintb), jehož
chodby semotam se kťišnjl; mradil kdychžádnčmn
prochú;eti sc w něut bcz wůdce; nebot by zajisté
zablondil. Z wenku se podobú palúc tcnto weu
lilňnskěmu bradu. jehož k nebi stnntcl ;di od
času a powčtrnosii jiš docela ;čmlaly. Bobled
to w prawdť pťrwňšný! Zako nmobolelý staťec
sscdiwň stojl palúc tmto ;dc a wynncuje sobě
wňšnost a obdiwent od odlrdatčle W jednč
nxťžř wisel kdysi ;cčla siťibrný ;won, jřmško se
jenom tcnknitč ;wonilo, lddž papež Umťel. Na
pos!cdq sl:xfien kdul šwon ten. kdnš ža dnů ren
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woluce rxo dne ,žš. a 17. oktodra 1791 au
nesitastně oběti od krwožižniwť;ch rcwolucionúťň
ku smrti wcdeny byly. Tenkrňtc prý jenom w
mčstč Llweniouč 690 newinnbch lidt Ukrutnč
Usmrceuo ďylo. Húzelit je zkrňtka z olen palúce
dolů na skúlu, odknd tyto ncsstastnč občti š rozu
bilými hlawačui a údy do ťekyRodanu padaly.
Llž podueš spatťlli lze onen žaláť, w nělnš tito
nrsssastulci na nsmrceni swč čekuli. Na stěnúch
jeho četl jsrm mnohě núpisy, jimižto Ubozl, jenž
bcz winy ke smrti odsouzent byli, swon newimwst
slawnč pwblasfujl.
e Balůc pupežsťb jest Uynt lasúrnou wojen:
sloU: w jebo prostranných stnlch spatťujt se jesstě
mnohé pozůstatky z časů papežůw. Weliký a
ktúsný muscl bbli lostcl papežslý, kterb se we
siřrdu palúcc nachňšel; utwoťeno z Učho mnoa
hbmi přtstawbami uťkolil oddklcnt, w Uichžto
nyut wojúci spárny swč majt; núpoddbnk spú:
wajt nynt wojúci w ložnici papežrJana xxsl.
W jcdnom súle bbwal úkad inkwisice. W taple
sw. ofsicia lc:jwpšljš áo 8. očsic:e) widěti jesstč
lrúsnč lnalby na obmttcc (Ul krššc:o), pťcdsta:
wujtct žiwot sw. Jana Kťestitclc. Když jsmc se
prochňzeli w jednom súle, do kterčho zťtdka kdo
pťichňztwú, wzbudil wc mnč welikou soustrast
ptúčck uu rorejš (Mauerschwalbe) zwaný. Ubohč
zwtťútto! dostalo se Uějal rozbitl;m okncm do
fůlu, z nčhož ale wbchodu nalezti Ucmohlo. Le:
želtť milb pcúček tm bladowú a umdlcnb w kout:
ťu;u i njal jsrm se ho, pamťsliw jfa wbrokn
ptsma swatého, že sprawedliwý mň útrpnost
i še zwtťetcm. Sotwa jscm ho Ua čerstwý
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wszch wynefl, 1iž jiť začal se pohybowati a po
krňtkém čafe uo radostnč nletčxlz

We fwčtnici strúžcowč (GUštoš) tohoto pa:
lúcU widčxl jsem podobiznu powěstného tyrana
Mikolúsic Gabrinia Rienziho. Mnž tento bleděl
papeže KlemrUta M.Gk tomn přiměti, aby se z
Aweniona opět do lea pkestěhowal, a wčděl
sobě milost pupežowU tak zlskati, že ho tento za
apostolského Uotúťe wl;wolil. Rienzi Ukúzal fe
ale pronúZanč UtU milosti zcela nehoďným; po:
poUzclt lid proti sslechticům a byw koUečnš od
lidU wywolen za tribmm (zústupce lfdu) š Ulno:ď
moccnstwtm naď žiwotrm a smrtt, počal w Řlmnčx
co práwb Ukrutntk wlúdnollti. R. 1348 musel
Utéci do Neapole, 1350 ortUUl se w Prazc a
konečnč C,Ufmrcen byl pťi odboji, ku kterémU súm
lid w Rtmčx popoUzel (r. 1354).

Z papežskébo palúre odebrali jsmc se do
bltzkého chrúmn kateďrúlnébo. Trnto erelikťj
chrúm mú l!úni a Umoho kapel š krúfnhmi male
bami na obmttce a Ua skle. Widěti w Uěm ncu
jenonl hrobni pomntky Učkokika biskUpů a arci:
biskupů Awenionských, Uýbrž i papežůw Bene:
dikta )(ll. a Jana )()(U. W jché kapleUa:
cházejt se zUaky wssech papržů, kteťt m Llwenionč
sidlili. Bhlit to papežowé núsledujict:

Klemenš 7. (Bertrcmd de Got), zemťel
r. 1314.

JaU )()(U. (Jakob dsQšfa), xlx1331.
Benedikt M. (Jakob Fonrnirr), xjx1342.
Klemmš 71. (;šeter Roger), ,tjx 13527od
Jnnocenc N. (Stěpúll Nubert)z xlx 1362.
Urban 7. (Wilčm Grinward)ž xř1370.
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Řehoť )(1. (Prter Rogrr), xlx1378, a tito
Qwa protixpapešowé:

Klemčnš xsll. (Robert z Janowa), xjx1394.
BeUedikt Ml. (Petcr z Luky), xjx1424e

Jeli stlr kU kostelu sw. Petra, ktcrý pťi:
núležel kdysi ťeholntkům ťúdn Eclestinůw. W
kůru tčhož chrúum nalezú se brobllt ponmtk
protiopapcže chmenta Nl. , zakladatelc to:
hoto klússtrra; wiďěli jsme tam takč pdzňstatky
(klobon a dalmatiku) blahoslawenčho kardiUúla
Petra z Luč:embUrku. Tento slowútný mUž, je:
bošto tělo w těmž chrňmť odpočtwú, byl syU Guy,a
z Lušemburkx: a hrabčte ž LigUy a Uarodil sc
r. 1369. Dokanw w Baťtži stUdia bohoslo:
weckú zwolen byl za kanowUtka pťi tamčjsstm chrú.e
mč a pozďěji za arcijahna w Chartreš U Nč byl
jefstě welmř mladčho wčščusUstanowil jej pkccc
papež chmcnt GU za břskUpaw Metúch (Mc:lž)7
powoťal bo rokU 1386 do Awenřona a powb
siil zňrowcň Ua hodnost kurdinňla. Pctr z LU:
šcmburkxx zemťcl alc již w Uúsichý rok co muž„
jehožto swatost, jak wypraijt žiwotopiscowé
jeho, skoro tkemi tistci zúzraků dokázúna bhla. Q
:čchto zúzractchčint i hrobnl núpiš chmentaM
zmtnku, Ua Uěmžco jsem četl že papcž tcn take
Petm z LUč:e:UbUrkUzúzraky se stkonctho (nrúu
moubš c:orrUZoUutšm), za kardinúla wywoljl
Pctr zemťel dofahnuw teprwč 20 rokU žiwota
swěho; o Učm platilo zajisté slowo sw Pawla
ťkouctýo: „Nižúdnb at mladostt twou Ucpohrdú:
ale buď pťtkladem wčťtctch we slowU, w obco:
wúnt, w lůsce, we wtke, w čistotč“ (1. Timoth.



176

4, 12). uu Welkú a krúsUú kapla zaswěccnú
tomnto blahoslaweUčmU Petrowi mú Umoho wela
khch obrazů, pťedstawujtctch hlawUt Udúlosti z jrbo
žiwota.

W jedUom súle klússtera Celestinůw Ukazch
se wť,borUú malba, přrdstawujtct wclikoU kostrn,
wrdle které widěti rakew pawUčiUoU potúhmxtol:.
Každý maltť obdiwuje se tomnto w prawdč
Uměleckčmu dtlu, a omakúwú rukou pawUčiUU,
aby se pťcswědčil, nenteli od paonka Udčlúna,
nbbrž stutečně malowúna. Půwodccm této malby
byl krúl René l. (Renatnď), hrabč z Blnjon
(wyslow: Nnžú) a z Prowence, wčwoda Lotrinu
ský (aťx1480), kterb Uejenom co maltť nbbrž
i co búsntk proslul. Wťxznam malby té rozličnč
sc Udúwú. Kostra, rakew, pmoučina uu to wsse
pťipominú smrt. JedUi prawt, že krúl Renč
pamětliw jfa fmrti fwé, wlastUt kostrUswou na:
malowal; drUzt majl za to, že jest to kostra
jisté osoby ženské, kterú wynikala erbyčeroU
krúsoU, a které ťřúl tak Uakloněn ďyl, že si ji
wymnlowal, jak kdysi w rakwi wybltžeti bUde.
J jú jsem pťemýsslel, jaký smysl by malba tato
mčla; a tU mnč Uapadlo, že bobabojný Job
Uaději člowěka Ua Boba zapothajtctbo pťirow:
Uúwú pnwučině: „Jnko pawučina jcst nadějc
jeho“ (Job 8, 14). Ll anid prawt: „Wssickni
dnowě nassi mizejl. . . . Léta Uasse jako pawue
čina počtena bUdoU; dnů let Uassich, pťi Učkteu
rých jest sedmdesúte let, a jcst:li kdo pťi sile,
osmdesútc lct: a co nad to wtcc jich, prňcc jcst
a bolcst. Neb na to kijdc slabost a kúrúnt“
(žalm 89, 9u10). iwot lidský podobň se
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skutečnš pawučinč; co se ďň snadnějř roztrhati
Uežli tato? Mladb člowěk může a siarý mel
Umktti; a kdyďy i wčku osmdefútc let a nad to
wtce dofúhl, pťedce pťijde kdysi hodinka, we kteu
réžto pawučina jebo žiwobyti fc potrhú.

We chrúmč sspitúlntm, kterýž iš nachúzejtcl
se pťi nčm nemocnict swěken jest milofrdným
sestrǧm podle ťeboly sw. Karla Boromejskébo,
Ukazowún núm byl obraz Ukkižowcmčbo Ježtsse,
který též prawým Umčleckým dtlem jest. Kťtž,
jenž z jedUoljo kusu sloUowé kosti zbotoweU a
25 palců wysok jest, pkedstawuje Púna Ježtsse
w okamžent, kde prňwě Umtrú. W prawdě poa
din bodUý jest wbraz w hasnoUclchočtch Spa:
sitelowhch, a celú postawa Púna Jcžlsse jest tak
Umčle wytwoťena, že by žtly na rozpiatých údech
sčttati se mohly. Krucisiš teUto Uemú snad we
swětě sobě podobnébo. Byl zhotowcn r. 1659
Umělcem Janem GUilleroUinem, jenž pro swébo
ksmrti odsoUzeného syna milost wyprosili se
sUažil. uu

W chrúmť otcňw kťeskanskéťzo cwičent odo
počlwú tčlo slowútného zakladatele téhož ťúdU
Caesara BUsa. Weliké zúslUby ztskal sobč muž
tento co katecheta o wyučowúni Uejenom dttek,
thrž i dospčlých w Uúboženstwt kťrskanském;
wťdělt katechismUš tak krúsnč wyklúdati, že Ueje:
nom obecnb lid do kostela fe kzrm:l, Ubbrž i súm
arcibiskUp wyUčowúnt jedo přltomen a častokrúte
až k slzúm pohnnt býwal. W 49e rokU wčkn
swěho oslrpl Cacfar BUB zcela; ale snússel we:
liké nesstčstt to trpěliwě a nepťestal i co slepec
dttkh a dospčlé w Uúboželtstwt wyUčowati. Nej:

sk
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wlcc bo bolelo, žc msse sw. již sloUžiti nemobl;
za to ale pťijtmal každodemtě Uejswčtějsst swúo
tost oltúťnt. Trnto w prawdč swati) mUž ze:
mťrl w Aweniouč r. 1607. wu StťieroU lampU
Uad qrobem jcho wisicť, oďětgwal kardanl Niche:
licU, ldyž jesitč byl biskUpem w Luqon:ě.

W kosteleFrantisskúxtskčm(áčď corášlišrď)z
jehož wclmi smťlémU kleUUtt wssickni stawiřelé
se oodinji, Uachúzt se brob slowůtUé žeUy LaUry
e1c:džckč (ř 1348), kterú pťi žiwotč weleslawu
Učbo búsnika Petrarťy tak welikoU úsohU měla
Neďaleko od AwenioUU ležt ke straUš wochodnt
ono diwo:krúfné úddlt, we kterěm fe Petrarka
rúd zdržowal a kdc swú znamrUitň dtla fepsal.
SlUŽ.s Umwlušč (UUUZZ c:lmxďď„ údolt za:
wťcUč).u

WelikoU znamenitostt města NweUian jest
most sw BeUezeta, z Učhožjesstě nčkolikoblonů
zc siirokého a hlUbokého NoďaUU wyčniwú Podu
Uět kn stawent téhož mostU dal welmi UúbožUb
pasúk jmeUem BcUezet (BcnezetUď, BenedictUlUš,
malý Bcncdikt), který k UťmU také zúkladnb kúo
Ulen položil. Legcnda wyprawuje: Když Utalý
BeUezet jednou owcc swé matky púsl, mčl wi:
dťnt wc kterém mU ChristUď Pún přikázal, aby
pťeš ssirokh RodaU mosi wystawěl; možUú žc
zbožny BeUezet Ultwal útrpnost š těmi, chž pťcš
ssirokoU tUto ťeku ploUti museli, widú, š jak
Umohými Ucfnážemi jim pťř tont zúpasiti bylo
a w jak welikušaUcbezpcče:tstwt se tU wydúwali.
Powszzowal teďy obywatcle AweUioUskčkU wye
stacht mostU, ď čtmž wfscxkatito wždh odklúdali.
chUoU pťissel Benczet do shromúžděnt jejich, Uefa
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Ua zúdech obromně weliký kúmrn, jehož by byl
co útlb pacholtk ze swč wlastUt ftly Unčsti Ura
mohl. Postawiw kňmcU ten uprostked diwtcsch
fe obywatelú, kekl jim: Toč mň bť)ti zúkladný
kčnneU k mostU! J započali Awienionsstt roku
1177 most w skutkUstawčti, a kdUžsw. Benezct
r. 1184 zemťel, byla stawba moftU již dokoUu
čena. Uprostťed mostU wystawili kaplu, we ktex
rěž tělo sw. Benezeta roku 1669, když se Uwst
zboťil, zachowalš Ualezeno bylo. Nynt se Ua:
chúzt blawa těhož swčtce w kostele sw. Dizier:a
a prst we chrúmč katedrňlněm. Pamčtihodno jest,

jže uo jak Henrion we swchchdějinúch Umišských
ťúdů (Geschichte der Mďnchšorden) wwprawnje
no býwalo we stkedowčkU zwlússtnť bratrstwo,
jehož údowě uo „bratki Ulostúťi“(krm:rďď poUtiťiu
888) zwant ua se zawazowali, mosty stmoštř a je
w doďrém stawU zachowúwati. Toto bratrstwo
ctilo sw. Bcnezeca co swébo zakladatele a pa:
trona. J za Uassich čafů byloby we mUol;ých
krajinňch takowť)ch „bratrů mostúťů“ tťeba.

MUchm chnioUské mú mUoho starhch
wěct které za podtwčmt stojt, a sice Uejenom z
časů pohanských (hrobUt pomntky, postawy ťtmo
skhch bůžků lampy, prsteUy, mUmic atd) nýbrž
i z dob kťeskanských Tam jsme k p widčli
kťtž,lkterh papež JaU xM. Ua prsoU Uosiwal
pak Uůž a ost:UhUblahoflawmého kardinúla Petra
z Lučrmburkl:.

chno z Uejwštsstch stawmt w Nwmioně
jcst UemocUice lxotčú MGUU zwanú w Utž
UemocUt občanskěho i wojrnskěbo stawu ossrtťo:
wúni býwajt Weliké zúsluhy, ktcré sobš o nex
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mocnč tyto zlskaly milosrdUč sestry, jichž prý jest
tam několik set, Uznal a odmčnil clsuk Napoleon
sll. tlm, že pťedstawcnon jejich zlatým zňslužn
Uým křtžcm wyznačil.

Zč swatých, ktekt žiwotem i smrtt swou
město chnioU oslawili, Uwúdtme zdr jenom Uúa
sledújict: Sw. panna a mučenice Cacsarea a
sw. biskup DyUamuď. R. 630 narodil se w
Awenionč sw. Ngrikoluď, který po 16 let mnia
chem w klússtekc LeriUském byl a r. 660 bisku:
pem w Llwenioné seastal; zemkcl r. 700. Poe
wtdú sc, že tohoto swčtce čúpi rúdi měli a že
kddkoli Ua wenku se Ukúzal, wždh k Uťmu klidně
se pťidrUžowali. xnu R. 1247 byl w Wdrniomk
za seďmčbo generala ťúdu Frantisskúnskěho wyc
wolen blahoslaweUý Jan z Parmy, muž welmi
Učený a ctUostnb, Be kterýmžto papež JUUoceUc
M. w důležitých zňležitostechraďu brúwal. Franu
tisskúni flawt pamňtku jeho dne 20. bťeznu. nao
Roku 1281 zemťel w Awenioně geUeral ťúdn
Framifskúnského Bonagratia, muž to w prawdč
swatiy; wyprawujc se, že pťi jeho Umirúnt wssecho
UU zwony w městč samyuoď sebe zonily. uo
R. 1566 zcmťeli U Llweniona smrtt mučenickolt
dwa Frantisskúni, NUtoUtU Gaienš a Jan Woo
chettř, ktekt co Uowowyswěcent kněžt do Paťtže
poslúUi byli, aby tam stUdia swú dokoUčili. Ale
na cestč pkepadli je kactťi a chtěli jr domxtiti,
aby se katolickč wlry odťekli; poUťwadž toho ale
xnladi Frantisskúni uěinili.nechtěli, byli od kact:
ťůw kU stromúm pkiwúzúlli a tak dlouho noži
bodúni, až nu dokonali. uu R. 1567 zemkcl w
Nwrnionč Lwatk KolUmbuš, swatý to muž a
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wclmi borliwb kazatel, kterb častokrúte pťedpoa
wtdal, že Ua kazatelnici Umťe. eDwa a padesňt
lct konal úťad lazatelský, a když fe byl jcdnoU
na kazatelně „Zdrúwaš“ pomodlil au zcmtcl
nňhlou smrtt. ut)

M.
Mťsta Tarasw a Zrlw; Znamcnitosti jrjich.
Chlaprr Za warhanami schowaný a ťa tn wrťrjnť
Zahandrný. Mokr. Mčsto Marsilia a pamňtnnsti

. jrho. ()řmtšmx clš ůou:xď. Brahč masitť snidani.
Mýsiawa rolnimň.

QpUstiwsse pamňtné mčsto NweUioU jeli
jsmc na dalssl ccstč pkeš ssirokoU ťekU DUrenci,
pťeď ktcron ketězowb, jenom na tťech piltktch spoa
čiwajtcl most wede. RownoU a nudion kraji:
Uou, kterú začtnajtc U sstace BarbantaUskč k jihu
se rozprostlrú, pťijeli jsme do Taraska. Boo
wtdň se, že mčsto toto wzalo swé jmeno od wen
likého, Tarasko zwaného hada, kterébo sw. Mara
tha zkrotila, jejž ale obywatelčzabili. Strabo,
slowútnb ťccký zeměpiscc, kterb žil zaečasU Jen
žtsse Christa (narodil sc r. 60 pťed Christem),
jmenuje toto mčsto Taraskem. Možno, že onen
bad aneb an potwora, kterú obywatele znepoo

e) Serapbischcď Marnprologium.
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kojowala, od ntěsta Taraska jmcno swé wznla.
Bnď si tomu tak aneb jinak, wčct jistějsst zdú
se býti, žc swe Martha, sestra Lazarowa, U to:
boto mčstn co poustewnice žila. Swětice tato,
w jejtnxžto domč w Bethcmii bltž Jernsaléma
Pún Ježtš častokrňte obcowal, byla dle ústntbo
podúUt i š bratrem swým Lazarem a ďe sestroU
Maťt Maš.;dalenoU za pktčiUoU wtry w Púna
Ježtsse Ua loď bez wesla Ua moťe wysazeUa a
tak w jisté nebezprčenstwt zabynUtt wydňUa. Loď
ale, wederm rukou nejbezpečnťjsslho weslakr, Boha
totižto samšho, pťistúlq sskastnč k zemi U Mar:

silie; kodtnř:se fw. Martba obebrala do krajim;,wed teréž mšsto Tarasko šlcžt; tqm p,rh .zw
jeskhni co ponstewnice swatč žila a žiwot swůj
skoňčilae.ře) Pamětibodno jest, že jeden žúliw,
moťskb U Marsilře až podneď Z„rybUtkem swaté
Martby“ slUje.

j Pťijcli jsme do N:elth (franc. Nrťeď, wy:
flow: er). J toto město mčlo za časů Řtmcmů
rozličnú jmma: Nrelatc, Nrclat, Nrela:xm:. Jedni
twrdt, že jméno Nr,aelate,pochúzt ze slow celtických
„Lateee (bahno, baťina) a „dareee (Ua), tak že

..by jměno Nreťate zUamcUalo tolik co mtsto
babniwé. Jint odwúdčjt jmelw to od lutinských
flow: „araee (oltáť) a „lata“ (ssiroký), pončux
wadž prý w Nrelatč býwal koysi oltňť pohcmské
lwhyni dDichk žaswčcený. Že toto mčsto již
Řtmanům znúmo bylo, dokazth Umobépozústatky
z jejich časů. Nachúzt fe w něm k. p. okroU:
hlice (Umpťút.ťxšňtrum) wejčitú, kterú w objemn

ee) Wiz: Zror. Uoman. ňio 29. .sulio.
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180 súhů čttú a 17 súhň wysokň jest. Wypra:
ijt, že stawěna bhla za časů Julia Caefara.
Jejt intkni prostranstwi (UršUš), na kterčm
hry prowozowňny býwaly, jest 70 fňhů dloUhě
a 52 ssirokč. J tomuto welikémU stawent jzUb
čnsn již bobužcl welmi Usskodil. Jinon znamcu
Uitostt mčsta Arelaty jest wysokb ze žuly (gra:
nitU) zhotowemž obeliskd RokU 1675 byl xprt;
obelisk ten ze zemť wykopún a Uúsledněbo rokU
Ua Uňmkstt postaweU, k čemUž prý osm nestirně
řoelikých stromň korúbowých čili stožňrů žapotťčbt
bylo. ,Celč massinstwo bylo tclk dowedUě a Uměle
Uspoťúdňnčx,a dčlnlkům, jeUž we prúci té úča:
stenstřot měli, tak UwUdke weleno, že obelist asi
2 tisice centňtjťů tťžkb,za čtwrt hodin na swém
podstawci stúl.. Bylat to pro crlé město siaw:
Uost wclikň, pki ntž ai hUdba hrúla a z děl fe
stktlelo. Qbrlisk Uemú, jako soUdrUhowé jcho w
Řčxňč, w Alešandrři, w Egyprč xrmeb ujinde žúda
Uých hieroglysických Uúpisň, alr pkedstawelty na
Učm prostkedkém dlútce wcliké činy krňle LUHo

wtkq M., jemUž takťka wčUowňn byl.
J w dějepisU ctrkewnim dosúhlo mčstoaNre:

lat uwe,likéznamenitosti. Mú fc za to, že Učenu
Utk sw. áposiola Pawla, jmenrm TrosimUo, o
kterčm we .skUtctch člpostolských (k. 20, 4 axx2x1,
29) a w drUďé epistole k Timotheowi (4, 20)

ujke!čjest, w Nrelatč wtrU Ježssse Christa kúžal
a že tam“etaké pertm biskUpcm byl. Mimo
sw. Trosima mú mčsto Llrclat jesstě Utnoho jiu
ných swatbch, jimiž bčhem xUěkolika stolett oslan
wrno bylo. Na začútkU čtwrtého stolett zemťel
tam flnrttt mUčeUickoUfw. Genesiuš. Jessto byl
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tajcnmbm ptsakem ctsaťe Mašimiliana HerlUu
leua, mčl UkrUtUé proti kkcskanům wydmté zúkony
scpsati. Nle ruka jeho zdrúhala se to Učiniti;
i zahodil tabulkU, Ua ktcréž psúti měl a utekl.
Ctsať HerakliUď rozkúzal Genesia hledati a Usmru
titi, kdekoliw by Ualezen byl. Běhal tcdy z
mtsta Ua mtsto, aby wyhnul pokUschl k odpadu
lictwi, kteréžto w trápentch pťekonati za dosti
silného fe nepowažowal. Nlc koUečUčbyl pťece
jat a Ukrutně Usmrccn; tak dossel co katechumen
(cwičenec U wlkc) kkestem krwawým siúwy wťčně.

KU konci tťettho nncb z počúth: čtwrtého
siolctt byl biskupem w Nrelatě fw. NUgUstališ a
r. 426 fw. Honoratuš. Nústupcem tohoto bhl,
jak se zdú, sw. HilariUš, který byw dťtwc mnin
chem w klússteťe Lerinském, r. 429 za biskUpa w
Arelatě wywolen byl. Žc tento sw. muž eneru
gickým (úsilným) kazatelem slowa Božtbo byl a
na ofobU lidskoU ohjedU Uebral, dokúzal w Uúu
siedujtct pktpadnosti :

Wysoký úkedntk, který pro swůj Uemrawný
žiwot od sw. Hilaria častokrúte bez prospčchU
Uapomlnún byl, pkisscl jcdnoho dUe do kostela,
když swath .biskup prúwě kúzal. TeUto pťestal
ťečniti a prawil po chwilcc k posluchačům Uad
mlčentm jeho Uemňlo Užasmltým.: „Slussiuli, abd
člowčk, který Uapomtnúnlm mým tak často opo:
wrhl a žiwot swůj naprawiti Ucchce,účastenstwt
mčl w duchowntm pokrmU, který wám prúwč
podúwým?“ Zabanbený úťedntk erpowňžil se
Ua to odpowěděti a opustil kostcl Uačež biskup
w ťcči pokračowal Mohloby se zdúti,že tomuto
fw biskUpowi Uedostúwalo se pastorúlnt opatro
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nosti (pruáent:iň pšeštomliď); ale jinak dojista
souditi budeme, powažtme:li, že katolxickťybiskup
jest dnchowntm pastýkem, který za blabo wfsech
sobč swčťcnbch dest Bohn odpowtdati budc, a žc
oďzwlússň na Uťho se wztahUje Uapomenmt:
„Wolcj, nepťesiúwej, jako trouba powyš blasU
swého a ozUam lidu mémU nesslcchetnosti jejich“
(Jsai. 58, 1). Weťejně od duchowntho pastýke
zahanbenu býti, jest pilulka, kterú sice nrchutná,
ale pťecc ke zdrawt sloužt: Kďyž jsem byl mao
lhm chlapcem, Ueměl jsem chUti, choditi každoU
nedčli do kostela Ua kťeskanskécwičent; můj dobrý
otec ale UUkluzase wclikoU chut, mne tam wždy
postlati, ačkoliw jsem kemeslnickým Učcňtkem nen
byl; on súm obcowal pokaždé kťeskanskěmu cwia
čcnt a prosiwal pp. kgtcchetů, aby sc mUe často
z katechismU wyptúwali. W tom se ale mú
chUs UesrowUúwala ani ď chUtt mčho otce ani š
chUtt p. katechety. Nraďowé majt pťtflowt, které
prawt: „Deset židů Uedostačt,aby jednodo Nraba
ossidili;“ aujú bych ťekl, že častokrúte jech chlaa
prc ďostaět, aby i otce swébo i p. katcchetU ofsiu
dil. Pončwadž mnk každoncdělUč wyptňwúnt Ue:
chUtnalo, Ucchodil jsem ku mktži U oltúťe, Uýbrž
wzbůrU na kůr a ao schowal jsem sc za waru
ýany. Že mnč tam welmi ú;ko bylo uu o tom
UebUde tťeba čtemike njisstowati. S teskliwbm
srdcem očekúwal jsem, wywolúcli mne p. katcu
cheta čili nic. Domntwal jfem se totiž, že schoo
wúmoli ja!o ptúk pfstroď jerm hlawU son,
zachowún bUdU. Zmýlil jsem se wssak Uňramnč.
BaU katechcta wolal jmer mé, a tU cclú milú
mlúdež, jenž U mktže shromúžděna byla, zwolala
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jednoblasnk: jcst Ua kůru za warhanami. Nezbylo
mi tedy Uic, meel jfem Uďohý š kůrU ďolů jtti.
Newťdšl jfem tenkrúte, co jest opatrnost pastoa
rúlnt, a proto jsem fc snad na p. katechetUtrou
chn zlobil; poUťwadž to ale Uynt wtnř, mUstm
jebo jcdnúnt, žc mne š kňrU dolů zawolal a tak
nemúlo zabanbil uu chwúliti. Nrpťtjrmnú piu
lulkn, kte:oU mUě weťejným zabanbentm tcnkrútc
podal, měla tcn účinck, že jfem co chlapec Uikdy
wlce kťcstanskčho cwišent erynechal a že co
UU:ž raději U warhan seďč Ua ně hrňwúm, nržli
bych se za Uě schowúwal. Wyzlmw se čtenúkům
z hklchů mladofti swč, zawedU je opět w dUchU
do Nrelath.

W otomto mťsiě Uarodil fc fw. EnnodiUď.
Wychowún w Milúnť, stgl se pozdťji bistUpcm
w Bůwii a Zcmťel r. 521. ouu R. 530 zrmťřla
w jednom klňfstrťe w Nrelatš sw. pamta Cacsa:
rra, sestra swaté.ho Carsarea, mUicha w Lerinsu„
kterh po smrti fw. Wleouia (xf 502) jednohlaxsnč
za bisknpa w Llrclarč wywoleU byl.d Biskupem
w těmž mťstč byl také fw. Nmeeliamxš, kleďý,
jcň fen za to mú, w LyoUě zemkel (551), kdež
we chrúmč sw. Nizřer:a (Nicelinuš) pochowúa
jefte uu R. 1230 pňfobil w Arelatě wcxlmipoa
žchnanť JaU Monaldo z Florencic, nčenlk a ťow
drUh sw. Frantissta Nďsiskčho. Bhw tam od
zakladatcledexťúdU ď tkicoú spolubratrh p“oslňU, žae
ložil we Frmwii mnobo klússterů, mezi Uimiž
onm w Arrlatšxaprwntm bdl.

: Wesčké stawčnt w xWelatč jest chrúme katea
drňlnb. Mú tři lodč pťeš 100 kroků dlouhč a
mnoho silnkjch starbch piltťůe Kolem do kola w
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něm widěti mnobo brobnich kamenů, kterčž we
zdi Umtstšm; a Uúpisy zaopatkeny json. Hlawnt
oltúť mú wclmi krúsUč taberngkUlUm ze siklbra,
pkcdstaijici mUčcUictwt sw. Slěpúncxr PozorUe
hodna jcst takě stťtbrná sklxině, we kterčž ostatky
Umobbch swatých a mezi nimi takč osiatky sw.
Trosinla se Uachúzcjt.

J w mčsič Nrelatě kanlo fe w bčhU sto1
lett Učkoliksněmů ctrkewnich. Pert sUčmkonal
sc tam r. 313, kU kterémU shromúždilo se 33
biskUpů. Bistup RawǧUiUš držel tam dwa snče
my r. 452 a 455e thrtý sněm swolal do
Arelatxu biskUp LeoUtiUš (475) a pútý biskUp
Eaesarixxš (520)l J cisať Karel Weliký swolal
tam sštěm r. 813. ,

Cim nňcc jsmc se Marsilii bltžili, tlm wtce
jsmr Ualežali krajinU pnstou a smUtnoU; podo:
búc sc ktajina ta ncmňlo zlopowčstnémU .KrasU
(Karst) U Terstxx. U fstace Entresenské Uent ani
poll, ani stromů widčti; spatťUjet se tU poUhC
kament, mczi ktcerým,siúda whzňďlbch owec scúlou
tam se Ukazujtct trawičkU wyblcdúwajt. Wedeč
se Ubohbm tkmto owcčkňm jako .krawúm Ua hoťe
oliwrtské U JerUsaléma;u jest jim totiž Upťti
ďlad. Kdyžxjsem Ua tčto pamútUé boke Urrhl
mrzi ukann!ntm wyrostlé kwitko, wyjcl si na enme
arabskb sedlúk (Fellah), který UedalekowtheroU
swon krúwu pafl, ú kúral UtUe,ljže jeho kráwť
epastwh Ubirúm. Řtkúwň fe i o člowkkn, :kterl;
szpUt aUeb seywynússi, pťtslowUě, že bo ptchú
dobrč bydlo. Ze by dobré bydlo U Entresenšxl
owce a nd hoťc oliwetskč krúwy plchalo au tohot
Ua Uich w prawdě newiděti. Wypadalyt zajisté
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jako sseredUě.a wthché krúwy, kterč Farao,
krúl egyptský, kdysi we fnúch widěl (1. Mojž.
41, 3). Newlm, jak bych krúonU a úrodnoU
krajinu U Entresen:u w knitkosti whodUěji epou
psati mohl, Uež slowy búsntkowými:

Bo celú tťi lčta,
Ba w mém žiwobytt,
Nechci jú krajiUu
Tuto wtc uzřlti.

(Mňcha.)

Kondnktor wywolal jmcno sstace: SaiUta
Čhjamao! Dlouho jsem pkemýsslel, co to asi
za Swatěho byl, jehož jmer tato sstace a pki
Ut lcžtct mlsto wede. Sw. Edamaš ou aUeb
sprúwUťji:„chmt, leantiUš“ nu byl prwntm
bťskUpem w RhodczU (UpUů ťiutbenoď) wc
Francii a zemťel kU konci pútého stolett. Poo
wldú se, že č“mil mnoho zúzraků a mezi jinhmi
takč tento: JedUoho dne Ukradl mU zloděj w
zahradě med, a kddž ho byl domň pkiUesl, widčl
l erclikť radosti swé, žc mň uo smolU; š poo
diwenlm nawrútil smoln biskUpowi a blcl uu
promčnřla se opět w mcd. Takowého diwotworce
bylo by w krajinúch, kde zlodějstwt sc dakt, welmi
zapotkebl. Zassla by zajisté každémn zlodčjowi
chUt ku krúdcži, kdyby wčc od nčho Ukrachú se
promčnila w sspančlkU, kterú by mU ihncd 25
wysadila.

Odjcdsse zc sstace „St. Ehamaš“ uu jak
konduktor ji jmenowal nu spatťřli jsme k jiýU
uu moťe. Jak welckrúsný to pohledl Hladké a
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blrskawé jako zrcadlo lcželo UeskoUčeUémoťc pťed
nůmi. Ncmňže znjistě nic člowěka k obdiwowňni
wssenlohomnosti Božské tak powszditi, jako pou
hlcd Ua moťe. „ , to moťe wcliké aprostramtč
Ulkama (t. j. ssirokého bťchU, rozsúhlé); tamt
jfoU hmyzowé, jichžto ncni počtU, žiwoči owé
malt i wclict, tn lodě pkechúzeti bUdoU“ ( alm
103, 25o26). Tňzal se jedUoU Uěkdo, ktrrb
moke jesstě newiděl, zdaliž prb Ua Uěm jsoU takč
hospody, w Uichž sc pťenocowati můžr. Nediwil
jsem sc Uad touto hloUpoU otňžkon, poněwadž
wtm, žc kdo moťe eridťl, fobč ho také pťedu
siawiti Uemůže. Jiný jfa silme pijň!em, měl
za to, že prý proto Uesnadno jest, do krňlowstwt
ncbcsiého pkijtti, ponkwadž na tak dc!leké cestč
žňdUbch hospod nrnt. Tak soďč každý wčc w
hlawk malUje, jať fc mu prúwě hodt. Jisto, že
kdo na neskoUčené moke sc wydú č: Ua Učm dau
lckoU cestU koUň, Ua dloUhý čao každé bospody
odťtci fe musi; Uebot tčch tam nent. Ncwim,
proč rňd býwúm tam, kde jest mUoho wody;
kdhkoliw jfem Ua mUohhch cestňch swých k jrzcrn
aneb k moťi pkissel, wždy jsem sc z toho radou
wal. pŘk jezerU mnc cosi lúkň, rád shltžlm w
proUděnt jeho ; pťtwal wod mm tťssl, rňd Uae
slouchám, jak wlna za wonU U bkrhU fc lomt.
Majtce moťe pťcd očima, jeli jsmc k Marsilii,
ltcréžto mčsto, co se položent jeho týkň, Uemňlo
TerstU sc podobú. chdelsst tUUel či průkop,
skrzc který jsme Ua tčto ccstě jcli, jest pět čtwrtt
hodin cesty dloUhý a hle! wlak ho proletťl za
fedm minUt. TUnrl teUto jest tedh delsst nežli
jeho nejdclsst soUdrUh Ua Simerinku.
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uMěsto Marsilia (dr1čd.1esššj11oč:7Mlčuxšiličd) asi
400.000 obywatelů počttajtct, rozprosttrň sc dáu
l:m na bťchU morském, dtlem Ua pahsbclch a
jest, jako každé pomorské ntťsto, welmi žiwé.
Sllúdú se zr starčho a z Uowěho města. Staré
města rozprosttrajtct se na pahtbctch, nent pčkně;
welmi krúsné jest wsia! mčsto Uowé. W onom
sr nachúzt dosti wcliký katedrúlnú chrúm uou „18
Uuzjcmree zwans; u a pki něm sta:ý kámen s
núpčsew w keči am.bskě,ukterbšto napiů od Oxčem:ůd
tnk:o pťeložeu byl: e

„Bňb 1est jedřnb stalď Púu. Zde řest hrob.
Uúntka ax mUčentta, kteslj dňwěťowaw w wš.koue
srdmstwt nejwyšsslho Boha, je také promimattm
swhch hťtchů Ualezle Jožef syn Wbdallahuůw z
mšsta Metelinua, ,zetnřrl w mčsici Zitbngš“.

Nrabské slowo: „Nbdxallahee znomeltú jtolřjk
co: Sluha PňUě; kdo ale temo Učentk byl, čdex
a jakhm způsobcm mučentkem sc sial, kdož ,to
wt? Mú se za to, žc jest ,to ljrobnt kúmen
Uěj,akčhotUrcckčhoSantan aneb Mmzima a že
pochýzt z časů, kde ow Ma:silii mnoho anktm
p:o obchod se zdržowalo. Nowé mčsto Marsilia
oddčlcno jest od stcwélxo ssirokoU Ulict, kterú od
brúny Nkwrské (ck :Qx) až kU brňně ťimské (ůe
Zeww) se túhne a snad jednoU z nejkrňsnkjsstch
Ukic we swťtč jest; nazýwajt ji: Ujš ooU:xgee
Uápodobnč jako obywatelé města Řtma fon
hlawnt Ulici:ail oorďo (bčh) jmentt. Utice tato
wú dwoje ftromoťúdt a Ua oboU straUňch zcela
stejnť (fhmetricky) stawenč krúsUé domy, ozdubeUě
sloUpowými chodbami. Chrúm kchwaléhoslowútu
Uého opatstwt sw. Biktora, řúdu BcUediktinského,
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stlňdú sc wlastnč zc dwou chrúmň, wyšfstho a
nižsstho; powtdň se, žeřswěcen byl w pútěm stoe
lctt od papcže Leona Welikčho. Z tohoto opata
stwt wysilo Umoho znamenirbch nulžů: dwa paa
pcžowé, mnoho kardinalů a biskUpů. Papeť
Urbnn 7. bhwal ťeholntkem w tomto klássteke,
a zemkcw w Nwonioně r. 1370, byl k žúdostxi
fwe w chrňmě sw. Biktora w Marsilii, bltže
ďlawntho oltúke pochowún. Newiděli jfme kou
stulntho pokladU U swe Biktora; prawt sc ale,
že se w něm Uachňzt mezi jint;mi pozůstatkď takk
částka onoho kktže, Ua nkmž sw apostol Dndťej
ukkčžowňlt byl

Prwnlm bisknpemdw Maďsilii byl, jak fe
za to mň, sw. Lazar, bratr oeMc:riea Mnrty,
jejž byl Bňn Ježtš xw Bttxehanii z Utrtwých
wzkťtsil. Jakým způsobem fe tam dostal i ďe
sestcami sws)mi, bylo jiš, swrchU xwypruwowúna.
Dle powěsti nachúgr!i sxe we společnosti jejičh
tukk Jozef z Nrimathxe a jedrn z 72 Uěcnlkůw
Pňně, jmeUem Mašimimlď, ťterý fe sial napoo
tom prwnťm biskUpem w Mwňch (sranc Qx
whsiow: 13882 équšuinm opišooťwš) W
Marsilii zemkeli smrtt mUčenickoUswatt Adrian
a Hcrmešj

W pňtěm stolctt byli w témž městě biskupy
sw. KonnatUš a sw. Nntonim:š. Qnen byl prý
synem krúlowskť)m a opx:stiw dwůr otce swého,
žil co poUstchtk o samotě, až ho za biskUpa
wywolili.

W tčmž stolett žil w Marsilii welmi Učený
slowútllý knčz Salwim:, „Jeremiúš fwého wčkU“
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UazwaUý, poněwadž soUčasntky swč neohrožcnč
slowem i plsmem z Uemrawnosti kňral.

R. 1078 zemťel w Marsilii Bcrnard, opat
w klússteťe sw. Biktora. Znamenitý mUž tcnto
byl od papeže Nlešandra 11. za kardinúla zwolen
a od Řehoťe UU. co poslanec (legút) w důleu
žitť;ch zúležitostech do Německa poslňn.

Dne 29. oktobra 1282 zemťela w Mar:
silii blahoslawcnň pamta Dnlcelina, sestra to
nňbožněho a UčeUčho Frantisskňna Hugona ůo
j)iUš, který od Boha dqrem zňzraků a proroctwi
wyznačcU byl. Z lásky k BohU odťekla fe DUlu
cclina marUého swěta a nemluwila ďe žúdtchm
leč oe swým bratrem Hugonrm, ktcrh ji w bňzni
Božt wyučowal a Ua jeýož radU do tťettho ťňdU
sw. Frantisska wstoUpila. Poněwadž fe k nl
pkipojilo mnoho Uúbožnhch pcmen, pťedepsal jim
HUgo jiskoU ťcholu, kteroU, ačkoliw klňsstcrniccmi
nebyly, pťece swťdomitk zachowňwaly a běhcm
ttm we ctnosiech wždy wtc a wtce profptwaly.
TU mňme důkaz, žc každb člowčk w jakémloliw
postawent swatý žiwot wčsti může, aniž mU tťcba,
nemúli k tomu zwlússtUtho powolňnt, do klússtera
wstoUpiti. Dobrowolnč swčt opUstiti a w klňu
siteťe pod pťtfnou ťeholoU w poslnssnosti, w
chUdobk a čistotě žtti, jest owsscm žiwot dokona:
lejsst a k žiwotu wččnémU bezpečněji wedoUci;
ale „nc wssickni chňpajt toho slowa, ale kterým
dúno jcst“ (Mat. 19, 11). J miUw klňsstcr
může a mň člowčkBohU sloUžiti a o swé wlastnt
spafentx, jakož io spúsu bližntch swhch pečowati.
HUgo wcdl sestru son Dulcelinu k bohabojnčn
mU žiwotU. Ncmohl a neměl by totěž čiUiti každý
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bratr ďe swon sestroU a naopak každú sestra a
ďratrrm swťpnck Takowým jednčmtm bhloby lze
mnoboU dussi ztskatxř Božskh Spasitel dt: „Zhťen
siilaliby xe bratt twň1, jdi u potrcsci ho meži
seboU a jjtm saml;m Uposlcchne:li tebe zlskal
jsi bratra slýéboe (Mat. 18, 15). DUlcclina
odpočtwú we Frantlsskúnském kostele w Marsilil
po boku swédo bratra Hugona

R. 1575 zemťel w Marsilti smňt mUčeo
UickollNmoenlnšeKacBanrio bratr laik kňdň
FcaUrisskůnskěho. Bhw od swého kwardiana poo
stňn z Mčlrsilicďo chj, dostal fe edo rukolť
tunlajtcichsse ďacsřúw kteťt ho ze siatu swlrkli
a úkrmněžmrzačileřeUonečllť jéj pťiwůzali koUt
lň dl!ak ktech fplassen pťeď hory :a doly ho ža
febou wlckl e xe o
e: R l634š Uarodil se w Marsilii JUlilw

Maskaronk Žedetl, ž Udjslowútnčjsslch kazatelůw
Uleěhosioleň Byll fhmnt adwokata a wstouu
Zňw do ťúdU Oratoriúnůw, stal se kazatclenť
lrúle Bwatťa Welikčhoe Zemťel co bisknpw
měsičAgen:úch dnc 16 prosiňce 1703 x
:x Biskupem w Marsilii byl takť ctihodný

JUU Bapt. GaUU mlž to w ptawdč swatý

(ejx1613).j Založil sspitňl pw trrstcmcc Ua gaalrjtch, jepro ty, kteťt pro zločxinyswč ť
welmi tťžké prňcř na galcjtch či welikých korúa .
bcch odsoUzenř byli, a pracowal Ueunawené ď
Utranmém polepssent tčchto nesskasintkň Hrob
biskupa Ganlta Uachňztse w katedrňlném chrámě
a bbwú od núbožných wěťtctch, ktcťt se U nčho
rňdi modltwajt, často nawsstčwowún

Jexďtce w kočúke Uo mčstě Marsilii semo:
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tam, nawfstlwili jsmc takě starý n Uowb pťlstaw;
w obon se hemžilo weliké a malč korúby, lodč
a kocúbky. Lodě pťichú;elo a lodě odchúzely. Tar
kowb pťsstaw, w němž widěti lidť rozličnbch zeml,
núrodů a ťečt, a do kterého jedni pkichňzejt a
drUzt z Ušho odchúzejt, podobú se uu tomUto
swětu, na Uěmž jedni se rodt a drnzt Umirajt.
Swčt jest jako moťc,d pťeš ktrré každý člowčk
na lodi swébo žiwota kUpťistawn wččnosti se plawt.
Krúsně fe w ohledu tom wyjúdkil sw. NUreliUď
Nngustimw, když Ua lodi z Jtalie do otčiny
swč u Nsxriko se Ubtral. „Mň loď, prawil,
plawt se k Llfrire; w každém okamžent wede
mnc wttr bltže k jcjtmu bťehn. Nle AUreli!
tato zemč Uent onen blažený bťeh, kterěho th
hledúš; Nsriťa nent ctlem cesty twél N což
jsme zde jiUého než bloUdtct dUchowě? TU (ď
Bože), nejwyšsst dobro, jsi ctlcm nassebo chrěnt.
Každú hodina jest wětrem, jest wonU, kterú mUe
k mčmU ctli bltže pkiwúdl, jestlřže loďd swonxjeU
k Tobč ťtdtm, a ktcrú mnc od tebe wzdalnje,
kdykoliw srdce fwé jinam obracim. Kamkoliw
zaměťlm, pkistaUU, wzdúllm:li se od tebr, jistě
na zlopowčstném bťth TaUriskěm, kde cizincowé
bez slitowúnt falcssnému a UkrntnčmU bohu obě:
towúnt býwajt Jisté smrti jdn Uaproti“ šje)
Blaze každěmu člowěkn, který pki plawbě pťeš
moťe toboto swčta loď žiwota fwčbo opatrnč
sprawnje; nebot člowěk takowb může se kojiti

Uadčjt žc nškdy sssastně U bťchu blažené wěčnosti
ptistaUe

u) ue:.sžclžtgedankendcš b. AUgnstinuš.
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Welikč Uesstěstt potkalo město Marsilii r.
1720. Dne 15. junia téhož rokUpťistúla tam
loď ze Saddy, mčsta Lewantského (na wbchodč),
a pťinesla š scboU mor, kterýmž jenom w Marn
silii 80.000 lidt zcmťelo.

Nawssttwili jsme také tak zwaUý olxštegu
ůe Meurď (zúmek kwťtný). Jesiit to weťejná,
Ua wýssinč ležtct zahrada, wc kterč tehdňž rozu
ličné kwětiny pr,úwť krňsnč rozkwětaly. Obdin
wowal jsem tam nejwtce krúsnč růže; kU každč
z nčch byl bych ťerl:

Skwtš, růžc plnú wňně,
Se w čerwené zúťi:
Mnohý pak brončck w lůně
Twčm žiwot swůj zmaťt!

Rňže byla wždd obrazem anenskč čiftoty
a ncwinnosti, a každú panna mělaby, aby swůj
Uejdražsit klénot zachowala, pťř pol;ledu ňa růžř
k sobk řici:

ch ta rňže zlomenú
Jak hrzy Uwadne,
Též newinnost ersscnú
Do hrobU Upadne.

Prossedsse tUto krúftwn zahradU, byli jfmc
lačni a žtzniwi; i odebrali jsme fe do hostince
w nt zťtzenébo, abychom fc tam jtdlem a pittm
občcrstwili. Poněwadž jesstč poledne nrbylo,dali
jsme si pťiněsti tak zwaUě pečité či masité snt:
danl aneb jak jc FrancoUzowé nazýwajt: ňojmxo

98!
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nšr šd 1U soUrc:řxšttš (fnldant Ua widličťn). J
pťedložrna Uúm Uúsledetct jldla: krdkew, falami,
pcčcné tUťc š brambory, omelety, chléb a mimo
to lňhwice čerchěho wlna, zaťež jsme platiti
mUseli 12 frankňw (asi 4 zl. 48 !r. stktbta).
Drahé to sntdanl, powúžlmerli, že wsscho bylo
w prawdě jerm auo na widličku. Ubobé kUťútko
bylo,tak mladě a chUdé, žedy bo cmi dladowb
krkawec Urbyl wzal; kossehobdlo dostiž ale jeiwm
:uo k okussenk. Chlěb byl pro Uúš“ w skútň:
jenom chlebem pťedložent (2. Mďjž. 35,13);
hospodský ho snad proto pked Uúš položil, ady:
chom fe na nťsxjenúm dtwali, udUikoťiwfsal, aby:
chom z Uěho jcdli. Maliěkéšebrnmbory a ťedkwc
si stěžowaly, že fex jim Uepopťňlo časU, clby byly
mobly dorůsti. Pťemýssiet jfcm, přoč Uúš k,o:
spodský tak pkctúhle? J napadlo mi, žc „t dal
fnad i zadpodtwúnt fe na kaltt a za př úzent
sr w znbradč zaplatitiz,x W též, zahraďě byla
prúwě rolnřckú wýstaw“n,?ltcrň w Marsikii každoř
ročně držúna bbwú. Mimo krúsné !onč, !tňwy,
owce a jinú Užitečnň domúcl zwtťata, Ualezaly
se tam také dwě fwiUě,x z nichžťo jedna osm a
drUhú jedenúct leadňch mťta.
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)(7.

chlrnirc (wyslmn: Wúbťr). ťlismw (wyslnw:
Bym). Bťisnč trcsty, jal:ými buťlúri stidňni býu
wali. Montpeůirr (wyslom: eMnnpclřé) a Znao
mcnitosti jcdo. „srantissrl: Unbclniň (myslom: Uňu
dclť). Yťsstuynť. Uardonnc. Prrpignnn „(wyslom:

Pcrpiňňn). Fonrcrt slnmilšůw.

Nawrútiwsse se z Marsilie do Taraska,
jeli jsme odtUď skrze město BeaUcaire a Nismeš
do MoUtpellier:U. Malě město Beancaire jest
proslulé swhmi trby, kterč se tam okolo. slaw:
Uosti sw. Magdalqu ročně odbýwajt a kUkterým
kupci nechrz Francic, Uť)brži z Jtalie, z Nčg
mccka, ze Sančlska, TUrecka, z Nrmenic a z
whchodnlch krajin přichúziwajl. Trby tdto stalh
sc protoe tak proslulúmi, poněwadž Radmund
brabě ze TouloUse rokU 12l7 kUpce kd trbU do
Beancairru pťichúzejlct zwlňsstnt wýfadou ode cla
ze zbožt oswobodil.
„ : Krúsué ppložeUt mú :Uěsto Nismeš; Ua j,ednéš

jebo stranč wystupujt pahrbky š qUťUohradyg Ua.
drubč se rozprostltň úrodUú rowina. Jo?li praw:u
da, dco mnozt spisowatrlč twrdt, že toto: lnť!stoz
sioé latinské jmelw Nesnausuď Tun!zcxl,ou.od Nca
UmUš:a, syna Herkuleš:a Ldbickébo, byloby o
590 lec siarsst nežlč Řtm. Tor aspoň jjsto, žez
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snad kromě Řtma žúdnš jiné mšsto lak mnoho
starých pomntků nemň jako Nismeš Jeho okroU:
hlice od Řtmanů stawrnň mú 195 sábů w ob:x
jrmu; 2() 000 lidt dlwňwalo se w nt na hry
a boje, ktcré tam sscrmtkowš ď bbky, lwy anrb
i Uleži sebon proweidčli. ant stojt z okroUblice
té jenom zbytky. Jiný pomUlk ktmský w NiR
meš:U jrst tak zwaný dům čtwerhranný; jestit to
bndowa dwcmňct súhů dloUhú, ssrst ssirokň, deset
wysokú a tťiceti slonpy korinthského slohU ozdon
brnň. Ncwt se š jistotou, co stawent to wlnstně
býwalo; jedni bo držt za kapitolium (dům radnt),
odwolňwajtce se Ua jmer Kadeel, jak jr oblp
watesč Uazýwajt; jinte Ulajt za to, že bljwalo
basilikoU, jejtž prostranné slnč býwaly shromúž:
disstčm radnlch a kupcůw; opět jiUt twrdl, že
jesk to oUrn chrúm, který ctsať Ndrian w Ni:
meďau wystawěti dal. Toto staré staroent jest
nynt w kťeskanskýkostcl proměnčno. J bbwalh
chrúm bobynš DiaUy pketwokili obywatelé wc
chrúm kkeskanskh. Mčsto Nismeš jest dosti wc:
liké a má krňsně Ulice a pčkUč stawené domy.
U obywatelů jeho požtwú zwlásstnt úcty.sw. mU:
čentk Baudclinš (franc.: Bmldšle).

Powtdň se, že tento fwatý pochňzcl z Qra
leaUš:U a že w Nifmešau, kam se z otčiny fwé
odebral, mnoho pobanů na wtrn kťcskanskoU
obrňtil, začež.od nrwěťtctch wsselijak mučeU a
konečnč skat byl. To sc stalo kU konci tťettho
aneb Ua začútkU čtwrtébo stoleti. lZ prwntch
bisknpň Nimeských znúmh jest SedatUš, kterb
rokU 506 pťi sUčmU clrkewUlm w ngdě pkttoa
meU byl.
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R. 1568 zemkeli w Nismeš:n smrtt mUe
čenickoUčtyťi Frantifskúui: Baltbasar de Prato,
JaU Cbaluet, Wilčm Skofre a Jan LUUerct.
Baltbafar, fwatiy a Učenb to UtUž,byl še swbmi
soudruby do Nismešcu poflún, aby tam wlrU
katolickoU kúzal a proti kactťům dújil. W duchu
prorockém pťedpowědšl obywatelňm, že Uxěsto je:
jich we krútkém čafe bude mlti mUčeUlkůw pro
wtrU katolickou. Co pkedpowědčl, skutečuě se
ftalo. Baltl,asar a tki jebo fpolečnlcibyli pert
od kaclkůw Ufmrceni; mrtwoly jrjich byly do

ustUdnč whochty a tam zasypúny; prawt se, že
Uad toUto stuďnt po dlouhť) čaď w dobš Uočnt
plamenU wtďúny byly.

J pro kuklúkd jest město Nismeš pamútn
nbm. W něm se narodil Jan Nicot (wyflow:
Nyko), skladatel slownlka fdrcmcousto:larinskéťjoxo

.Nicot byl wyflancem w PortUgalskU r. 1559
a přinesl odtUd bylinu, kterú podle jeho jmena
„dčrd:w niootiňnč:ee (zelina Niťotowa)„fluje; jest
to.núš tabúk. Toto slowo odwúdťjt Učkteťt od
amerjckého ostrowu Tabngo, jint zuse od sspaněla
ské prowincie Tabako. BUď si jak buď, jisto,rže
tabúl, jehož osi 30 rozličUťjch drUhů znúme, zd
Nmeriky pochúzt. Powtdú se, že jeďen sspanělský
Uwich, jmenem Roman Pune, r. 1496 způsob
tabúl koUžiti, ď Utmž fe byl w Nmerice feznúa
mil, do Spaněl nwedle Mocnúkowě ewropsitt
po dloul;ý čaš poddanbm swým koUťent tabúkn
dowoliti mchtčli, ba kuklúky i pklsnč trestali.
TUrecký Sultan lenrath MA.zakúzal swť;mpodo
danhm koukeut a dal jistému muži, jejž Ua Ulici
koUtiti wřdťl, dýmkon noš propichltonti. W



200

ŘUskU bUlo koUťent tabúku zakúzúno, a wc Šwbu
carskU se powažowalo za weliké prowiněnt. Zúr
kazy tyto byly tak „pťtsné, že k. p. r. 1634 U!
NuskU kuklúrowi buď Uoš uťezali aneb ho i Ua

žiwotě trcstali. R. !653 opowúžilo Že Uěkolikmužů w kantoně NpeUzclskěmmwe wýcarstll
wekejnč Ua Ulici kouťiti a kjle! radda jc potreo
stala a pkikúzala bofpodskbm, aby jt Udali kaža
dého, lterý by nar hospodě tabák koU„kil.R. 1670
bhlo i w RakoUskU, koUřeUt tabúkU tak pťtsnť
žakúzúUo, že uscřdlúk, byleli pťi koUťeUt chycen,

š: zl. a esslech.tic 50 zl. pokuty pl.atiti muselp.
Casy a olidé fe mťnt.x Kdyby staré tresty, jimiž
kUřlúci stlhúni býwali, až podneš platily, zajistč
bychom widčli wclmi xmnoho lidt, jenžbyxuoo Uosů
nemčli.

Bylo již po desúté hodiuě na wcčer, když
jsmc do Montpcllier:U dojeli; Ubytowali jsme sc
w hostiUci bštšj ůš lxodůrčeš zwaUčm. Núsler
tmjlctho ddUe rúno túzal fe mUc majitel bostince,
kam cestujeme. Na moU odpowěd, že chcemcdo
Španělska, odwětil: D to jcst zemč wclmi ncu
sitastná a zůstane tak dloUbo UesssastnoU, pokud
tolik mnichůw mlti bUde. Bo;nal jsem ztťchto
slow, jakého dUcha núš hospodstý jest; nebyl přtu
Ulcm .ani Umichň ani knčzů, a že o panklstn
Uepx:úwnč jfol:dil,d o tom jsem se měl „pozdčjij
pťeswčdčiei. „ „

e Město Nťontpcslier,.(latillskě: Monň jš)ešďu.pj
ďUjUUuď aneb také Monďapueumetxm, dlwčt lpom)eud
jest rdosti welkč a pčkné; rozprosttrá se:mč koxpciš
ng ktrrěxm:prýoza starbch časň dwě fwaté pannyš
cg poustcwařce žily a odtud prý n:zalol jmeno
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swojwre Jozčs Skaligčr, jedeU z Uejllčenějsstch
mušů 16tébo stolett (Ts 1609), prawil o tomto
mčxstčx:„Kdybych mohl žtti na mlstč, které by
mnč ncjpťtjemnťjsstm bylo, wywolil bych sobť
mťsto Montpellier . . . a Uďělal bych sobč z Uědo
bntzdo swébo stúťs. Nentr jiněho xntsta, w nťmž
by bylo lze odledem Ua zdrawh wszch, Ua mra:
wy obywatelů a Ua pohodlnost žiwota pktjemnčji
žtti, Ue!žliotam“. Mčsto Montpellier mú sedm
bran a mnobo kostelů. Dosti weliký chrúm ka:
tedrúlUý mú jenom jedmx loď a jest zaswěcčn
fw. Betrowi. W jeho kůru nachúzejt se tťi
welmi krúsné obrazy, pťedstaijtct pťtpadnosti
ze žiwota fw. Petra. Brostkednt z obrazň těch
malowún jest od slowútněho malsťe Sebastiana
BoUrdoU:a.

R. 1623 wybojowal krúl Ludwlk )(Ul.
město Montpellier proti kactkům kalthským, w
jejichžto moci mšsto oUo tebdúž fe Uachúzelo. Na
toto wttťzstwt potahuje se núpiš na jedné bránč,
kterú jako witčzoflawnb oblon ke cti toboto
krúle postaweUa byla. Núpiš ten znt takto:
č)xrinoceex řxčaorcďi(po thUbent kactkstwa). Wel:
mi krúsnú jcst wekejnú prochúzka Le PeyroU
(wyflow: BeirU) zwcmú. Jestit to welikě Uúo
mčstt pťed brúnou Uadzmtnčnou, kde se obywa:
tclé obyčejnč prochúztwajt; wyhltdka z nt Ua
moře cxrna hory Pyrenejskě jest w prawďč okou:
zlujtct. MoUtpellier mú proslulé wysoké fskoly
(Uinersitu), z Uichž obzwlússtně mnoho zpňsobic
lých lékaťňw wysslo Založeny byly tyto sskoly
r.1080 Wilémem, púnem z Mor.tpellierau kterb
arabské lékake ze Španťlska zabnanč přijala jim
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w lněstě swém weťerě Učiti dowolil. Wysoké
sskoly tyto mčly welikú priwťlegia (prňwa a
swobody) od krňlůw potwrzenú. Jeden z chc
znamenitějsstch stUdetctch sskol těch byl Frantia
ssek Rabclaiš, o kterém čtenúťům zde núsledetct
studentský koUsek wyprawowati chccme.

Když w ssestnúctém stolett Uniwersita w
Montpellier:n pro lehkomyslné chowúnt stUden:
tňw priwilegia swň mťla ztratiti, Ujal se jt
stUdent Rabelaiď, muž to wc mUobbch kečech
zďčblb, a Uchrúnil jt starú prňwa jcjt ttmto způa
sobrm: Wzaw klobouk a plúfsk, jak jc tehdáž
wekejnt Učitelowé aneb doktorowé nosili, cestowal
do Baťtže. Wojúk U brňny města na strňži sto:
jtct maje Nabelaiš:a pro jrho poďiwný oblrkza
blúzna, túzal se ho: kdo jste a kam jdrtc? Rau
belaiš dal mU odpowšd w ťeči latinskč. Wojúk
UerozUmčje jt žawolal nlužc, který latiUsky Umčl.
N hle! Rabelaiš odpowldal ozase w ťeěi kecké,
které trnto ncroznmšl. J zawolali zasc mUže,
který dobťe ťecky umčl, alc š ttmto mlUwil Ran
belaiď bebrejsky a šc čtwrtbm arabsky. Ponča
wadž se ď Rabelaiš:cm nižňdrch dorozumčti nrn
mobl,e zawrdli bo kU kaUclčťowi wysokbch sskol,
který w rozličných ťečrch zbčhlý byl. Pťed
ttmto držel RabelaiB tak důkladnou ťrč o práo
wech a swobodách wysokbch sskol Montpcllierských,
že sr kancléť o to postaral, abU jim prúwa jejich
nezrusscna zůstala. Rabelaiš, prwnt to sathrický
žcrtowntk swébo času, byl wýbornbm lékakem,
pozďčji se stal knězem a r. 1545 farúťem. Zco
mťel 1553.

KU konci 13těbo anebxna začútka Utéýo
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stolctt narodil se w Montpellieru (iu moncš
ť)ošďujgm) sw. RochUš, ktrrb se ctt wňbec co
patron proti morU. Trnto swatrý cestowal po
mnohhch krajiUúch Jtalic a poslubowal wssUdy
na mor onemocnělbm. W Benútkúch zawedeno
jest k jeho cti bratrstwo, jehož údowé slibem se
zawazujt, obsiuhowati Uemocmťwe sfpitúle. Mú
se za to, že sw. Roch w MoUtpellier:U také
zemťel. ao

R. 1567 zemťel w témž mčstč Qndkej
Robert, kněz ťúdu Frantisskúnstébo; bylt od ka:
ctkůw pro wtrU kťeskanskoU rozličnč mUčcn a
koUečnč zastkelen.

Za čan swého pobth w MoUtpelliech
widčl jsem tam mnoho oslů aoslic; alc nebyl
jsem tak sstasinym uo jako slowútný Nlban
Stolz au slysseti, jak tamějsst osli a oslice we
zpčwl: se cwičt a jak mladlci na způsob papoUsikň
opict a prasat, aženské na způsob hyen pokřikujt.
Možno, že ofli a oslice, mladtci a ženskč w
Montepelliernn tehdúž chraptčli a proto swé Umč:
Ut k mč cti wywúdkti Uemohli. Jenom jedUo,ho
osla jscm tam zptwati slyssel, ale nemohl jsem
mU wydati swědectwt, že jest we swém Umčnt
wirtnosšm (wýtečUtkrm); zptwal swé zUúméJ:A
tak sskaredč, že mUč Ussi bolely.

Jeli jsme Ua želcznici dúle pkeš Wisle:
Uere, Wik Mjrwale a Eettc do Narbonny
Jizda tato byla dosti Uudnú a nepkljemnú, dtlem
pro Uepčknou bahUitoU krajiUU, kteron se tam
železnice podle moťe túhne, dtlem také pro welmi

dloUhč zústowry wlaku Ua nčkterých sstactch Takjsme muselik. p na Uúdražt NarboUskčm pťeš
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pět lxodin na wlak čeknti, kterť, sem mčl dojeti
z BUrdegal (BordeaUš). Měli jsme zajisté dosti
časU na měsio se podtwati. Na Uúdražt Naro
lxonském stúlo mnobo wojúků a pracowntkň okolo
mladé žensstiny, jejtž zewnějfst pohled něco wel:
mi odrazněbo do sebc měl. Žensstina ta byla
btdně oblcčena, měla welmi blcdb, wyzáblb ob:
ličej, oči bystrč a pronikawč a držela w rUce
ostktžky paptrowé, kterč wojúkům adčlntkům usta:
wičuš k obracowúUt a k otúčent podúwala. Ne:
widčl jsem jesstč ženskč, kterú by tak protiný
a odrazný dojem Ua mUe byla UčiUila jako tato.
Nni jednoU se nezasmúla; oďličej jcjt zůstal
wždy tak Ueproměnnťzm, jako by byl z kňže.
HUhňala po chwilkúch jakúsi tajnň slowa, kterým
okolo stojtct nerozUmčli. Byla to čarodějnice
aneb wěstkynč, kterú powčrečným wojúkům a dčl:
ntkům z ostťtžků paptrowých bUdoUcnost prorokoo
walae Wojúci a dčlUtci ti jednali jako kdysi
powčrečnb král Sanl, kterb maje proti FilistiU:
skťjm wojml wčsii, Boba se szstil a osUdU
fwěho od čarodťjnice w Enďoru dowčděti se
hledčl (1. krňl. 28. 7). Boněwadž ale osud
každého člowěka postaweU jcsi jedinč w rUkoU
wssewťdonctho a wssemohoUctbo Boba, ltctý neo
zapothú ani na wrabce wu ttm měnč Uačlowěka,
a lterb počet wlasňw Ua hlawť každého člowčka
znú (Luk. 12, 6b7); jest to prawý nesmysl a
welkb hklch, dúti sobť od čarodějntků, wěstnlkň,
badačů ancb jakijchkoli jiných podobných lidt bUa
donenost prorokowati. Kašdý ruzUmnb člowěk
a prawý k,ťcskan odwract se od takowých badačů
ď ofskliwostt a brůon.
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Černoknčxžntk stojt w lole,
Waki črrné koťens,

Jcsstčrčt a hadt jútra
W jedowatém spojent:

WaťečkoU to Ultchú, již dal
Z lidských bnútů dčlati,

K tomu hubňú tajnň slowa,
Llž mU wlasy srstnatl. 7 „

(Snaidr.)

Položcnt města Narbolmd mezi horami jrst
takowé, že mU, jak se zdú, woda welmi fskodt.
Brsstali pčt, ssest dnt po fobě, topt se cclé mčsto;
bbwň prý to potopa o nčco menssl Uežli ona za
časů Noemowbch, kdhžčtyrycet dnt a tolikčž Uoct

Ustawičně prffelo. Toto nefskastUšpoložeUt mčstn
Narbonny bylo pťtčinou, že dwa búsntkowé, Bac
chaumont a Cbapelle, we zlém rozmarU Ua ně
Uúsledujtct wersse složili:

D město starč, plnč močňlů,
Ty stdlo po:chbch kanúlů,
TU pťedměte mt;ch bnčwů od počútkU,
Zda můžeš žúdat, abych Ua chwúlu
Ti zapčl Uejmrnsstho ťňdku? e)

d (Sussil.)

Kanúl rozdťlujc mčsto NarboUUU Ua dwa
Qtly, nazwané Wille a Citěe Čtyry brúUy rncg

a,)l)išno odjat ňo notro courrou:
7ieillo Nllo touto ňo fnnšo.
Cui u.ou quo ruiunogu: or que éšouu
kourraiaolu prétonňro ňo nouď
lw woinňro Uoru ů ta louaušo?
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dou do města. Welmi krúsné stawent jest semi:
Uúť. Cbrúm kntcdrúlnt mú Uúramně wysoké kle:
UUtt, jehož smělost kuždý stawitrl obdinje. Papež
Klemem MA., kterb dťtwe arcibistUpem w Nar:
bolmě bUl, začal chrúm tento stawěti. Nacházt
fe w Uěm Umoho mramorowbch hrobUtch pomUtkň,
mezi nimiž sUad nejpamútnějsstm jest pomnlk
Filipa Smělébo, krúle FrancoUskébo (xjx1285).
Krúl teUto zemťel na borkou Uemoc w Perpi:
gnanť, odedž do Narbonny pťewežcUbyl. Pa.
mútnú wčc jest, žc mrtwola jeho zde we thč
wakena byla, aby se w Ut kosti od masa oddšu
lily. Střewa a maso pochowali do hrobU w
hlanmtm chrúmě Narbonstěm; srdce a kosti byly
do Paťlže pkeweženy. PomUtk pťcdstawuje krúle
ležtctho a krúlowským rouchem oděného ; w prawč
rUcc držt žezlo, w lewé rukawice. rw WeljkoU
pamútnostt chrúmU katedrúlUěho w Narbomtč jest
moUsirance, wr které sc welebnú Swútost wyc
staije “a kterou Franconzowě také sluUcem(šou
1oi1) Uazhwajt. Monstrance ta jcst tak welikň
a tťžká, že k nesseUt jt osm kUťžt zupotťcbt jest.
Než této welikosti a tlži Uebndc se laskawý čte:
Uúř diwiti, ťekUeme:li mU, že w jižni;ch zemtch
obyčej jest, pťi sianém průwodU moUsiraUci ď
weleonU Swútostt nositi na nosidlU múrúm se
podobajtctm. Mcxzi jilchmi ostatky mň kate:
drúlný chrňm w Narbonnč také čúst sw. kklže,
na Učmž Pán Ježlš ukťižowún byl. Núwsstěwy
hode jsoU také chrúmy fw. Pawla a Karmclia
tůw; teUto mň welmi krňsnb hlanmt oltúk z
mramorn, a krňfné kaply.

Powldú fe, žc prwnťm biskupem w Naro
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boUnč bnl bbwalb wladak ktmský na ostrowě
Cypru, SergiUš Pawel, kterébosw. apostol Pawel
Ua wlrU Ježtffe Christa obrňtil a jehož obrúcent
wc skUtclch apostolfkých takto se wypraije:
„Pťissedsse (Pawel a soUdrUhowéjeho) do Sa:.
laminy, kúzali slowo Božt we sskolúchžidowskbch.
Mťli pak i Jana k slUžbě (t j kUpomoci jako
júhna aneb diakona) A když zchodili wesskeren
ostrow až do Pafu nalczli jednoho mnže čaro:
dťjntka falessného proroka, žida, jemnž jměno
byloBarjer, kterýžbyl u wladaťeSergia Pawla,
mUže opatrného Tento powolaw Barnabússe a
Šawla (t. j. Pawla), žúdal slyffeti slowo Božt.
Nle plotiwil se jim Elymaš, čarodějltlk,.....
chtěje wlaďake odwrňtiti od wtry. Tedy Šawrl,
kterť;ž flowe i Pawel, naplUěn jsa dUchem swau
U;m, pohledčw na nčj kerl: O plný wssi lstř a
wsst chytrosti, synU ďúblůw, Uepkitrli wssi fpran
wedlnosti, Uepkestúwúš pkrwracetč cest Púně pťt:
mých. A hle, Uynt rUka Wúnč nad teboU a budeš
flrpý, ncwiřša siUUce až do časU. A hUed pťio
padla na nťho mrňkota a tma, a jda wůkol,
hledal, kdoby mU podal rUky. Tedy nzkew wlau
dať co se stalo, Uwčťil, diwč se Učent Púnč“
(Skutk. 13, 5u12). Tento wladať SergiUš
Pawcl byl tedy dle ústntho podúnť perlm bču
skupem w Narbonně. uu Z Narbonny pocházeli
také rodičowé fw. Sebastiána, kterb r. 288 w
Řtmť Ua rozkaz ctsake Diokletiana UmUčeUbyl.
Smrt tohoto fw. mUčentka, k jebož cti NarboUr
sitt i chrňm wystawčli, opčwowal krúsaě nňš búďn
Usi t.akto:
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Stojt podlč koln, okowy jsa spjatý.
Stojt mUčeň Božt Sebastiúrt swotý.

Prostkelth sslpy jebo fwaté údnz,
Krew mU zewssad chllpt pťehojnými proUdy.

Nle Sebastian w onom tuhčm boji
Jako skúla wěčUú Uepohmxtb stojt.

Nwssat srdce jeho neUt twrdú fkúla,
Z dUssc swatč jeho bozkú lúska súlú.

Lúska z dUsfe súlú, milost ž očl fwttt,
Pro slepotU wrahů bokkou bolest cttt.

N když dokoUúwň, patřl na oblohu:
N son blahoU dussi odewzdňwú Bohu.

S hůry k nčmU spousstt lesk se lilijowb
N hlaš k pěmU prawl ltbeznbmi slowy:

Pozdwihni se wzhům, swatý Božt relu,
WččUoU slúon Púně wlúdUi wěkU wťků.

(Sussil.)

R. 1285 zemkel w Narbonnč blahoslaw.
ElektUš, dratr laik z kňdu sw. Frantisska, ktcrý,
jakpsc wyprmxonju!rjrďnoho dnc sedm spolUbratťt
zúzračnbm způsobem od ncmoci Uzdrawil.

Pkijedssc do Perpignana, Ubytowali jsme
fe w hostinci „řxotel ňe 171šmeopeeeeQkolt mťsta
toboto jcst prawbm rújem. KU stranč jižnč widťti
wc wzdúlenosti jen několika bodin wysoké až k
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Uebi strmtcl hory Pytenejské které čint hmmci
mezi Frnncit a Šančlskem; rowina okolomčsta
podobú se zahradě, we kteréž pomoraUčowé, ftko:
wé n jině ji.žné .stromd se spatkujl. Krúsa a
úrodUost okoll Perpignanského Uedú fe popsati.
Berpignnnsstt mohoU w prawdč ťlci:

Wěrú kdo chce widčt rňje,
sČistoU rozkoš požiwat

teU musi w Uafse kraje
Sem fe mUsl podlwat

;, !o.„ : „ (Kamaryt.) ,:
x :j Ž š lx.

bechom tUt,o růjskou dkx:ajilm mohli lčpe
pkehlednouti, wystoUpčli jsme Ua horU, Ua které
pewnost (oitšeáeuš) wystawena jest. Pewnost tato
Uachúzt se sewero:západnč od mčsta a mú pou
súdku :1000 wojúkůwe Wodčla núš w nt dcera
strňžcowa, mladš to děwče š nňramně welikoU T
křxinolinoU Když jsme wystUpowali na wťž, zňa
stala Uďohú dtwka Ua schodech 8 krinolinoU wča
zeti, tak že an Uapkeď an UašpčtUemobla Nle
slečinka ncžalowala na son ssirokoU krinolinu,
Uťxbrj Ua pťtliš úzké schody, a powtdala, žc stau
witel peonst a bradby jcjt sice wýbomě wda
stawčt.š w utom lprý c:lc.l j,edinť. chdltil,e. ňeexfchodd
Ua wěž wedoucl pťtliš úzkéenUdělabxMyslel jsem
U sekde: tak sw,ňdt mnobúa swou šwlasintu chyťm
Uep!.áwč Ua jiné.ho. Mnobt kriUulan jiš mnoe
hoU uokdúmu ř:oduUnlobč.j Uepktlržťtosti př.ťmedlaž ba

ďyla již mnohé pťtčir.oU smrti. Ndnčjsstbo časxl
abr bobuťeleskoro každa„ženstú chce Uositi krino:
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linu; wssechny chtťjt bbti frajloto, třebaš i otcc
dělú kosskata.

Nejstarsstm chrúmem w Berpignmtě jrst
chrňm zwaUý: .18 x:išUx Zčwinr 58311 (U stau
rčho fw. JaUa), který se začal siawěti r. 813;
poněwadž ho ale Yrabowé ze Špančlska wnhnont
zbokili, stawčlo se Ua Uťm až do r. 1020. We:
likh a pěknb jest chrúm katedrúlnxý, jehož zúkladnh
kúmen položili r. 1324 Sancho, krúl z Mojorky,
a biskUpeBerengar. J tento chrúm mú monn
straUci z pozlaceUěbo stťtbra zhotowenou a wtce
Uež ssestxstťewtců wysokon; mú:li se pťi něja:
kčm slawném průwodU nésti, potřebt k tomu osm
sillchch kněžt. Mimo chrúm tento mú mťsto
Perpignan jrfftč několik jiných, mezi kterými
pamúsnbm jest kostel Dominikúnský, w němžto
se chowajt kosti z lewčbo rameUa sw. Jana
Kťeftitele. Welikú prúwa mělo dpkeď časy duu

.choweUsiwo mťsta Berpignana. Tak mčli k. p.
, kcmowntci pki kolegiúlntm chrúmě sw. Jana Ustqe

nowent fwč wlastUi masnč krúmy, we ktrrých fe
jim, a wsscm jiným dUchqutm ba i ťeholUttům
prodúwalo dobrč maso za mtrnčjsit pentze Uežli
w jinbch krúmech. Každh klerik, tťebaď měl te:
prw jenom tonfúru, směl jistou mtrU wtna a
obžiwných wčci bez wsseliké danč do města pťin
wésti; Uúfledkem toho Uebylo prý w Perpignank
snad uni jcdnoho doUUl, w Učmž se uklcx:iktonsua
rowanb Uenaleznl. Každb otrc, jenž neměl fyna,
poklúdal se za nesstastUého; mělali jich wtce,
meel dojista jeden Ueb dwa do stawU dUchowu
ntho wstoUpiti.

Město Pcrpignan mň také UniwersitU, ktea
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rúž r. 1349 založena byla a Ua které libomUr
drctwt, bohoslowt, lčkaťstwt a prúwu sr wyučuje. r
Bert dwa pťedměty pťednússely se zde podle
Učent sw. Tomčxsse Akwinskčbo a Suarez:a, tak
že pro každý pťedmět dwč Učitelskč stolice býwaly.
Žúkům bylo na wrxli ponechano, pťedmčty podle
Učent toho aneb onoho slysseti. ZwlússtUt boj
se wedl, kdykoli takowú učitelskú stolice uprúzněna
byla. Pichlo fe Uožem do kniby, a otňzka nú:
hodox; nalezenú pkedložila se Uchňzeči čili kandiu
datowi. Tak dosial každý Uchúzeč o dUčite:lskxcm
stolici jiUoU otúku, oajcjtmžto pťednlťtUnásleda
nt deU w latiUské, po celou hodinu trwajlctťeči,
mlUwiti musel. deržew otúku tU, odeďral se
takowl; kandidút do swětnice nčjakého domU aneb
klússtera, aby fe tam w osmnčlosti na keč pťi:
prawowal. Pťútelé ale spolUuchňzeče jebo dúu
wali na Uťbo pozor, aby mU pťi prúci té žňdný
Uepomúhal; an kťičeli a wywúdčli wsselicoš U
dwekt jeho swětUice, aby ho w prúci mýlili a
wytrhowali. W núsledný deU držel kandidat ťeč
sonp U pkttomnosti Učitelůw Uniwersitných, fprúwu
ce lUtčstc: a jiUých púUňw. MUsels kečUiti upou
cclou hodiUU bez pketržeUt; zastawil:li jfe. neobo
dtžel Uťitelské stolice. Jméno kandidata, který
w tom boji zwltězil a za Učitcle na wysokých
sskolňch wywolen byl, psúwúno pak wclkbmi li:
.terami Ua domy š pktdawlem: „Wiktor“ (zwt:
tčzitel). x

R. 1458 zemkel ns Berpignamx ukrutnou
smrttr Pawel, kněz kúdu Frantisskúnského, doktor
bohoslowl. Byltč to mUž w prawdě swatb a
wrlký ctitcl ǧblaboslawené Banny Marie. Co
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zpowčdntk obrútil horlčwbm, Uapomil;ánim jistoU
e osoďU a přčwedl ji k tomU, že nastoupila cestu

ctUostnčho žiwota. BodwodUtk alc jejt pnmstil
se Uad ttmto knězem a zabčl ljo meěcm.

Na wečer ssli jsme dol weťejné zahrady Ua
prochúzku. Perpignansstt Uazhwajt zuhradu tuto
stromoťadtm (šUšš). šTam, jsme slysieli koUcert,

, jakéhož w žúdyěm čonccrtntm sile zq hrahč; pea.
Utze flysseti Uelze. Slysselč jsem již mnobou
zpčwačkU;xškterú aen jakr?llb„an Stolz urdlexrotipnš
prawt kaon hrdlem fwým Ueslbchané wěci prowú:
děla. Ježdila ,femotqm we wssech„chd možných
oktúwúch, leou z.ďůml,. uhrržo dzc:sik :do. hlUbokého
basu dolů„ Uynt „drčela ,pronikawě jako tromhetn,
pak cukrowala :jqko Uňq,dchhrdlička 1ako„..tibeznča
po tichU, že se zďúlo, jakoby hlaď jejt Umtrnl,
jalo blaš wčroslabého chrousta; slowem pronaúuu
dčla we zpčwn wkci až k wlťe Uepodobne. A
co bdl zpčw jcjt proti zpěwn, kterb jscm jú we
skromoťadt w Perpignanť slyssel 7 Radil bych
wssem i chznamcnitějsstm. zpčwačkúm, aby sc w
městci kwětml ,odrbraly dď weťejne zahrady w,

.PerpigUanU a tam koncert poslonchaly. Tam
by se aršša.emáo a ůď(:wšoeuůo a trillowúnt
lépe UaUčily, Uežli od nejlepsstho mistw we zpčn
wu Ua kterémkoliw konserwatoriU. Zdú sc, žc
wssichnixřsiawtkowče, cšťéhorǧ swťotar lfep domlgwijip:
ubhtmthipsňew lctť ŽUKuw?ťejné „,zabradě ,Pe:,q
pigUúnské. Nelhu, prawtmali, že tčchto nlilhchf
z;pčwúťú Zexrrušržna kclždému stromč sredělp; zpto
wali po,„celljechčdr aiqpp celoU noe!lja!q o zúel
wode Poúšwadš jfem ug.okrm swéxswčtUicš,x.„m
kteté jsem:w hostinci pťebýwal, p:ňwč udoutčta
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zahradh widčl neměl jsem an chUti ku sanl
a Uaslouchal jsexn llbeznémU zpěwU slawlkůw
Ku každčmU z Uich byl bych wolal:

PtúčlU rozmilý,
Pěwčr pkcčilý!
Jact aUdčlé
Tč nr uničlr , šǧš

yeúx: .d š d ronplwat 1Učiťi.e? A., ,a .., 7 l sl
S .ŽM: e !le : 01“ ap a xj,q.!x ))(slš

a ždňlo sr jakoby mnč kažďtťšžxlltichU?Pokotdal:e .1.: llU! jsi 1

g „Moje proszky
c.x xxž UesxxNeťwU.z Uňllkgq a !r.a
euxe xx (lw z Jfou ťo wwxšeňš sxl ::“ e llxsd aš„“

xsl“ lle “si ll e Bohem wsitlýéné e d

Ž.čx:ň Žx r l: 1Q.Brostč ňbp nky“ ufil l“
.u „. ,ď: o (Sllssil) ť

rcx xx c er .xexxx.
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)(Ul.

ijch ; Brrpignanada jpančlsša šaw Byrcn
nrjsdač Znnrera Žpanťlsda diligcncc (wysl diliu
ťanc) ..xsrchraň Biwadla a wojňri. Ueůa a
drmť:rwrnml nwdml Gmwa Empalmr. .Jan

Crlani. .érancrslw eúardnna y Brsilae

DalckoU ccstu z Wlduť w RakoUskU až do
Pcrpigllam: w jižué Francči ležtctho whkonali
jsme, ažena wýlety, ktcré jsme semotam poďnikli,
Ua železné drňze. W BcrpigUam: Uedostali jsme
se jesstč sicr Ua komc swčta, ale na konec uu
žclericc. TU se nňm bylo seznňmiti ďe zlopoe
wčstUoU sspanělskoU dilichct, c j. 9 posston
aneb dostawntkem. Nynt jsme měli do Špančl:
ska ccstowati. Mnoho jsrm dktwe o tčto zcmi
byl četl a slysicl, a byl jfem Ucmňlo žňdostiw,
ji wiďčti Bylo to časnčz růna kdyžjsme poe
nejplw do diligcnck welikanskěho to sspanělského
wozU wstoupili a z Pcrpignana odjtžděli RanUt
čgrwůUky obmbowaly již wýchodnt ncbe, ale měu
stc a bwčzdičky jesstě swltily; bylo to tcdy w
době, wc kterč uu jal bňsntte Uúš SUssil wý:
borUč prawt uu

Hňdaly sc spoln den a Uoc,
Kdobh z Uich mčl wťtssi w sobč moc.
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Cesta Uňš wedla po několik bodin úrodnon
krúsnoU rowinou, až jsme U ťeky TechU k l;orúm
Pyrenejským pkijeli. Krajina tato nazýwú se
Rusillon. Silnice pťeš tyto Uebetyčňčhory weo
doUct túbne se z wktssi čústi ltbeanmi údoltmi,
wr ktcrbch welmi mnobo korkowych dubů (qUoru
oUď oubc:r) roste; z kůry tčchto dnbú děla fe
korek (kork), jebož se Ua zacpúwánt lňbwic Užtwá.
U malé wesnice LepertUse, nade kteroU stojt frnnu
couskú pewnost Bclfort, pťekročili jsme hrance
a pťijeli jsme do pertho sspančlského mčsta
JuUcera (wyslow: Dssonkera). Byla prňwk Uea
dčle, lidé ssli z kostela. Mnži mčli dloubé čeru
weUě pťeš prawé rnmcno dolů wistct čepice, na
mtsto kabňtu růzw:barewnh sfňl ktrrb Ua ruce
ncsli krňtké kalhoty a sandaly Ženy měly odkw
jednodnchh, zwktsst čňsti čemb a Ua blawňch btle
sfňtky po zadu welmi ťúfowaUě. Muži a ženy
chli B seboU domů malú, Ulzkň sedadla, Ua ktea
rhch byli w kostele pťi siUžbúch Božtch klečeli
Ueb seděli Myslel jfem U sebe, že by ansstča
wowatrlé Uassich chrúmů tčžsst prňci měli, kdyby
kosielnt stolice semotam Uositi mUseli

Mcži tlm co se w JuUcerU Ua wňz Uao
klňdalo a š Učhoe sklňdalo a jiUé koUť se pke:
pťuhowali, mčli jsmc dosti pokdy po sspanělskU
posntdati SUtdaUt Uasse pozůstúwalo we welmi
husté čokolňdč a w pisskútech Čokolúda fe Uňm
podúwola w nlalých nňdobňch kterč o lnnoho
wětssl Uebyly Uežlř Uúprstek; do ut jsmc pisskoty
namúčeli a jcdli; sklenicr wody dokoUčila sUta
dnnt Že hladowh člowčč pťi takowém fntdant,
ode pakuje,li ho častokrúte zůstúwú pťi dobrč
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chUti, lze se dowttpiti. Jú jfem si myslel: Jen
ty Umě, sienkýťko, čokolúdn Ualcj! Ty múš čoa
kolúdU,ujň peUtze, wssak jú ti zaplatlm do haltkr.
Srdli jfme do wozU a jcli jsme dňlr. Majtcr
odtUd ffpanťlský wůz, sspmtťlské spkežent a sspau
Uťlskč pacholky počtnali 1sme okousseti trňpcni

jtzdy we sspanělskě dilřgeUci, kteroU čtenúkům zdr
popifowati mtlňln ch wr Španělsku UeUlžea
l!znie cesknje se we wozlch Uňkežrjlctch fpolečnoo
stem,z Uichžtoútú každň swč jmélw, k p 8ú:
oiťňnčl účd! ť)bm7 ZooiečlUň MmdďsuMoa
riňiš (společnost Ebrdska, společnoskseweroažňo
padňt) Jako Uassepossta wozy fmčj š cestujt:
ctůú po jistkjchxcestách rozrsilň ejezďk takč wozy
Uadzmlltěnbch společnosts po wsseéchkrajinňch Špuox
ňťlska Tčchto fpolcčUosti jest we mnohém
welkém tchstš Učkolik;xkažďčilčckú cestujtct k fobě„l
!eždú jest protiwničt BrUhé a hlrdt jr w rychlčm

ěUl pťedčťti e
Kažďý sspaněsskydiligmčni wůz jest prao

wo!khrňdbox:wozoon J ď wojem jrst !0?
lňtlžskbch kroků dlouhťx, a poněwndž mň dwojed
poschodt UejméUť půkdřixhého sňij wysoťý BrwaT
lrf poschodt mú tťi oddčleUt U(c:oxšxť:dšaš)ž Uichžto
mň pkednt tki frdadla prostťednt ssest a zadle
opkt tki aneď i čtyry W drnbčm poschodtjsoU
Uapťch tťi xa k zadU také tťi sedadla pro cestnu
jict.! Nad hlawami testUjictch těchto rozestťe se
tlUstú kůže, ktrrú č trUhlúm a ujiUémU núkladu
ža stkcchusloužl. Cestowatelé jtamzsedict eridi
drnntho swčtla, Uemajt čerstwébo wszchU a mUo
srjt neliboU wůni kůže kolomažt Uapňsstěné a od
slUUce zapaťeně do sebe wdbchati. Sedadlo w
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tomto poschodt jest w prawdě mlsto brozně, kdc
panuje kwllent a skťtpent zubů; tam mú crstnu
jtct pťtlcžitost, okoUsieti čústi trestů pekelnbch.
Zcela Uapťede jsoU jesstě scdadla pro dowažeče
ancb kondnktora (Majoral) a pro dwa pacholky.
W takowč sspanělské wozowé hradbě sedúwú tcdy,
jcdeolč w celé swě majestatnosti, 21 až 22 osob.
Osm ancb ideset mezkň (mUlůw) ancb koňůw po
don k sobť Uťipraženbchtňhnou tcnto ohromnb
wůz. Mezkowě a konč jsou, jako panenky kUplesU či
Uc:lbúl se chystajtcl, kwlttm a rňznobarcwnými
stUžkami okrňsslrni a zwonky opatkrni. Na prwo
nem ronč sedt pčedježdm, krerý U Špemčla „zae
gůl“ se jmemljc ; jcstis to obyčrjnč mladsk asi
20lctý, jchož jczdcčné Umťlosti crlň wozowá
bradba i 8 obywateli, še spťcženlm a nňkladrm
hlawnč swčkena jrst. Na dkcxždésstaci (po 2ou3
hodiltúch) pťepťčchajtsc konč a mUli, jerm Ubobb
„zagňlee mUst po 10, 15, ba i 20 hodin na
koni zůstati. Každb zagúl, ktcrého jsrm widčl,
whpadal jako kostra, byl churawým a od slUncn
čntbo horla a prachU Ua polo siepbm. We Špan
nťlskUkwětc trýznťnt zwtkat i lidt. Wida toto
Ukrutně trýznťnt myslel jsem U febe: Kdybych
we Špcmčlskxx wolirč mčl, exýcčljbych eam raději
konkm Uržli zagalaem býti.

Cwalem jede wůz pkeš hory a doly a čtm
pťtkkejsst koprc, ttm rychlcji musejt Uboýň zwtťata
wzhůrn bťžeti; mrskána býwajt pťi tom ncmilou
srdnč. TU skočt pacholek ď wozU, pťcdběhm! spkco
žcnt a zaěne jchoho ancb drUhého koně aneb
mula obrňcenbm bičisstěm tak UkrUtnť mrstati,
že nňsled!em toho wssich:ti koně a mUli se fplasst

10
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a cwalcm Uttkajt. Wyprawowal mi jedrn spolUu
cestUjict FrancoUž, žc widěl jak pacholek mUly,
dťtwe než se zapťabuli, w koUt:Uč bičem mrskal;
i túzal prý se pacholka, proč to dťkú, a tenlo
mU odpowčdčl: otúplm mnly (jč: odnussš ťeg
mujoď), w tom asi smyslu, jako kamna we
swětnici aneb lokom otiwa na žclrznč drúzenar
pked topiti se mUst, majteli slUžbUson kanti.
Padnenli kUň aneb mUl, mUsi ljlcdčti, aby rychlr
wstal, jessto mu Majoral k tomu dlouhčbo časU
nepopkcje. Každý kůň a každb mUl mú swč zwlúa
sstnt jmeno, kterbm ho pachole! wolú a k :eycho
lémU bčhU napothú. ť(nrdonom. jwďern,
Goůiurůu, kerij:oo. ()okšď, Uomorq Mooiuu
oio. Bšůoréd t. oj. Uhltťi, ďúble, způsobnb chlrrr
ptkU, malý Petťe, Korsikam, rozmarťnc, sicčno
„xu tak a podobnč wolajt pacholci na ekoněana
mUly a pobádaji je flowy: šňtio. .k)oo. .Ať:oýjo
k.rychlejssiml: bčhU. Rozhorlil jsem sc w hUěwU,
kdhž jsem widěl, jak UktUtně 8 Ubol;bm dobytkrm
se zachúzt. Nlc i dš lidmi ncmklúdň fe lčpc.
Prawil jsem swrchu, že každě ročň!:ělentwozu mň
jeisto počet sedadel; a ble! j:ednoU Uúď bhlo ssest
osob w oddělcnt které jenom čtyry sedadla mělo
Wedlo se mnč tenkrňte skoro jako zrnkU Uachúe
zejtcťmU se pod mlkznskbmkamcnem; mysltl jfcm
že múm jřž wssechny ko„sti Ua prússek rozdrrené;
Uebdlo jzdrawt Un celém tčle mém a kostč;mé neměly
pokoje. N ne lépe wedlo fe spolntrpitelňm Utbm.
Wedli jsmc sttžnostna toto trýzuěnt lidt; ale pan Mao
joral odpowěděl. že mUsi kexžděhodccstujtrclho do
diligeUce .pťijmonti, který fobě w nt zaplatil
Ultsto. Núm se ale zdňlo„e že Majorňl kromě swčho
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platu od fpolečnosti,i od cestUjlctch wedlejsst
pktjmy dostňwň. Uklutné trshzněnt lidt a howad
wc sspanťlstých wozich ncbuďc wssak již dloUbo
trwati; ncbot za nť!olik let bUde mlti Španěla
sko 1nad wtce želcznic než mnohú jiUň zemč.

Bylo nsi osm hodin růno, když 1fmexpkčjeli
do mťstu .Figuerasn. Poněwadž wňz zdc po dwč
hodiny sc zastawil, mčlxjstm dosti kdy, ohťebnouti
sc trochn :po mčstč; prochúzky an ttm wťce zau
potřrbt ťrylo, aU kosti mé dloUboU jtzdoU žako
ztúmúnh xbyly. Na domč jedmbo núnxčstt čuxl
jsrm oznúmeni, že w diwadle mťska toho prowou
zdwmi rsc ebudc tťhoš dnc wečar činochra: „Wya
hwúnl Jrznitůw ze Španšlstae“e). Jsprawil jsmt
kxsobť: Jak se srownňwú aoto diwadelnť ozmio
mcnt ďšxsiowy :Uasseho bostinf:kého wxPčont:pellicrU,
ktrrý Spnnčlsko proto nrsstustnoU zmt nazbwal,
že ami mnoho meichů 2 Žc hospodský tcnto sskau
redč lhal, o xtom jsem fe Utěl později jesstě lépc
pťcswědčitis u že prowozowúltt čiUoer tťto w
diwadle od wlúďy zakúzňUojcst, powtdal mi jtdm

šp:nělský knčz. TU jsem widěl, uže bohUžel Ž wealťlsku, jako i jindc lid w diwadlrch se ekazt
a xproň dechnwenstwU popichuje. N jako diwadla
tak pkiwúdějt i sspatnč časopify lid o wtrU a
mrawopočrstrwst a, podkopúwajt bťhrm ttm zňa
klady časnčho a wččného blaba jedo.

. e) P e a tl o.
6rau kunciou puu on 24 Uajo ůe 186!. Zi!úonin.

Žd)lintďreošnt.a j)rmne. eu 4 :d.cteo:!d0sišiuš! ňe l)ou krwo
e.iooo Zotšlja x .šuudxxéol

lxa oopUjoiou
leoo .)očuúrew
on Todana.
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We FigUerasu widčli jsme ponejprw sspao
Uělské wojsko; byli to pčssúcl (infanteristé). Unin
formoU čili stcjnokrojem jejich byly modré dloUhé
kalbdty, modré kabňty ďe zeleUými lnosltky a
rmawoačerwmúmč wýložlh, Utzké ďtlé, semotam
čerUými kúžkami protňhmrté čúko, Ua ktcrčm se
na pťede krúlowský znal Uachúzt. chich zbrant
byly bajoUrtly t. j. bodňky.

Majoral lňzal nňm do wozU wstonpitis pťi
ktcrém nynt dwé koňů a pčt. mUlůw pkipťaženo
bylo. JedoUce cwalem pkee hory a doly pťijeli
jsmc k kece Baskarn, ktcrň nemň mostu, což ťtci
lzr tčmčť a wsscch meUfsich ku!kcichdsspanťlských.
Brawtali wtipUb Blban Stolz, že mnohé ťckh
sspclnělskčlnemajt anč tolik wody, žeby w pUtežin
wotasytý chroust Utopiti se Uxol;l,u mtnt bez
pochyby kekU, ktrrě pkicházejtc! 9 hor po dloUhčm
dessti welmix anobo a pki snchem powčtťt welmi
mňlo wody mtwajs. Wčdčl jsem we Špančlsrn
i kckh, které w čaš lctnt lal :núlo wody majt,
že bh w nt ani komú: ntopeUlm samowraždn
spňchati .Uemol;l. MUobé alc tamějsst krky k. p.
Kwudalkiwtr, Ebro, Tajo, o kterhch později ťcč
bude, zjfon tal wcliké, žc na hkbetech swbch ikon
ráby Uost. Ke cti a flňwč kekyBaskarU bUdiž keu
čeno, že prňwě tak Umobo wodh mťla, žeby w
nt nejerm chroUst aned komňr, Uýbrž icelý wůz
Be fpkeženlm swbm a š crstowateli byl se Utoa
piti mohl. Woda Uňm pkissla až do wozU a ssplt:
chala wdfoko Uad konč a mUly, kteťt pťeš Ui
rychle bčžcli. Túzal jsem sc Majorala, Uebbwůuli
jtzda pťrš ťelU tUto čafem welmi Uebezpečnú?
Túzaný krčil rameny a odpowěděl: Bnď usiwoda
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febe wčtssi, muftmc blcdčxti, abychom se pťeš ui
dostali.

Nedalcko mčxstaSeria jcli jsmc wedlr kekd
Tcru, kterú měla wodU čcrwenoU jako krew.
Spatťiw zdalrka tUto ťekn, Uemúlo jsem fe zdčn
sil; Upamatowal jsem se na drude rúUUEgyptx
skoU, když totiž Mojžtš holt son wodU ťeky
Niln dw krcw promč:úl (Txtdů. 7, 20e) Mysiil
jscm, že i w tčto krajinč Uějaký diwotworný
Mo.útš powstal a š ťekoU podobnb ,;úzrak Učic
nil. Pozdčji jsem wssak slyssrl a widěl, žei
mnodé jinč řeky ffpančlské k. po Ebro čafem
krworčerwenou wodu mtwajt; barwa tato pochúzt
od čerwenč zrmě, kteron mnohé keky dloUhým deu
fftěm zkaleny bbwajt Bylo prúwě polcdne, když
jfme pťijeli do Gerony

Grrona (Gerlmda) jesi dosti welikč apčkUč
mťsto, mň ale. tak Uerowné Ulice, že jcde:li jimi
obrommi ť)radba wozowú, diligence zwanú, wdu
bbbúnt pro lid a pro dobytek welmi UcbezpečUi)m
fe stňwú. Zaslechnul:li kdo w takowč Ulici již
zdaleka hroznč racho.ccni wozu, wybýbň mU zau
jisič jako blUčtcth bromu a blcdt, kde a jakbh
w útčlU spúfu Ualežl. Krútkň Uasse zústawa w
Grronť dowolila Uňm sice poobťdwati, alr mč o
jsmr Uňležitě prohlédnouti Uemohli.x Nwssak zpoa.
meUUl jsem si pťecc Ua mnohé swatč, ktrťt žio
wotem a fmrtt son mčsto toto osiawili.d Poo
wtdú se, že w Gcronč zcmkelo mUčcUnickoUsmrtt
asi 400 swntých, mezi nimiž byliei fwatt Eoo
waldUš, SištUš a Fe!liš:l Poslchl ž Uichxbdl
júhncm a soudruhem fw. biskUpa Narcišsa, ď
Utmžřo sc odebťal do NUgšbUrkU. W mčstě tomto
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obrňtili k bobabojUčmU žiwotu swaton Yfrn a
sw. Hilarii, kterě byly tebdúž jesstě lžecxtostxchžiwot
wedly. eriké úcty požlwú w Geroně sw. mUa
čenice Mwilina; byla to matka sw. jabna Wiku
tora, lterb še swatbmi Winccncem, Jmoentcm
a nčkolika sty jiných (asi prtp 360) za časn cku
1ake Diokletimta pro wlrU Cbrista Ježtsse UmUu
čen byl. Sw. aneUtUš, ktcrého Šanělowé cha:qt
zhwajt Sqn Trobat (t. j. Ualechý, což latinské
jméno Swětcowo zUamenú), ctt se co patrou proti
zlmmcu. e .

W sedměm stoleti ktdil ctrkero w Grronč bi:
sknp Jcm, mUž to, ro se thkú weliké Učenosti a swau
tosti žiwota, snad jeden z Uejznamenitějsstch swého
časU. Byw dktwe mnichem a UčeUtkem sw. FrU:
ktUosa, arcibisknpa. Braganského w PortUgalskU,
stal se biskupcm w Geroně. Muxwil wbborltě
latinsky a ťecky, znal welmi dobťe plsmo swatč
a zastúwal erhroženě wtrU katolickoU proti kau
ctkům Nrirmskbm. R. 1341 zemkel w Gmmč
blahosiawený DalmatiUš nMoneriUš, knťz z ťúdU
Dominikúnůw, jebožto slawnost w tamějsit dion
cése dnc 24. Scpt. se konú. lJinb blaboslawtný,
kterého mťsto Gerona mezi fwé čttň, jest JaU
kaobcrnw. R..1694 w Geroně Uarozrn wstoUo
pil JaU co jinoch do kúdn Dominikanského a
opnsiilp r. 1728 otčiUU son odebral fe co mřn
sionúť do Člny. TU kúzal o welikým prospčchem
wlrU katolickcfn, obrútil welmi Unwbo modloslnu
žchlkůw ku poznúUt a ccěnt jediUť prawčdo Boha
a byl dne .28. thobra 1748 Ua rozkaz xctsakc
Tienlongoa Usskrccn. d
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Q půl pútč bodinč dojeli jsme sstastně do
mťsicčka Empalme, kdež jsme k ncmalč radosti
swé opět železnoU drúbU Ualezli, Ua ktrré Uňm
Uhnt do Barcelony jeti bylo. Kdo okUsil mUkU
jtd;dh we sspančlské diligeUci, roztoUžt se jisiě po
železnici, jako toUžtwň žtzniwý jelen po studňncel
Qkolo púté l)odiny odjel wlak a dowezl Uúš do
Hostalrichxu, mťsta to opewUěnébo. Na každé sftaci
stúlo mnoho lidt, ktekt Ua pkichňzrjtct wlak zwču
dawč hledťli. Na dalsst jtzdť Uasst wywolal konx
dUktor jmer sstace: San CeloUi. Že slowo
„Saxn“ zUamenň tolik co „swatý“, tot jsem wču
ďčl; ale erčděl jsem, kdo fwatý CeloUi byl!
Prawé jméno tohoto swatého, podle ktcréhož Uao

zwúno jest městečko, U Uěhož sstace fe nšlchgizt,
jesk CeledoUiUš. Trnto swatý, jehož pamňtka
Z. dťezna se slawa, byl réž wex ŠpančlsrU pro
wtrU Ježlsse Cbrista nmUčen. Celedoninš a bratr
jclxo Emetbcrinš byli wojúky jd ťlmském wojskU
a zemťeli smrtt mUčeUickou okolo r. 480 we

sspančlském městť Knlahoťe (Calahorra, Calagnau
riš). Jako Španělowé Ua mtsio, SaU aneUt
ťtkajt ouu San Trobat a mlsto San CeledoUiUď
exw Sm:x Celoni, núpodobně pkemčnili i jmmo
sw. Cmelheria un w „San Madin“.

Na.. sstaci ScmuCeloUi wstoUpil do wozU,
w Uěwž jsmc sedčli, mladú kněz, kU kterémU jsem
ihned pťilmll. Ponťwadž. knčz tentq napotom
cestu ď númi až do MadridU konal a tlUmočUla
kem nasstm byl, chci 8 ntm čtenúťe trochU seo
zn.ckmitiš
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Franceško Cordono d Orsilack)„ swčtskb knčz
diocěsy Mahonskě na ostrowU Minorce, poslún
byl od biskupa swčbo do Barcelony, aby Ua tau
mějsst Uinersitč we wyšssich bohosloweckých wčo
dúch se wzdělal. Kúzal w toUž Ueděli w SaU
Celoni, a kd!jž odpoledne do Barcelomj se Uan
wracel, shledali jfme se š Ulm wc wozU Ua že:
lerici. Kromč boboslownlžch wťd obtral se š pťto
rodopisem a obzwlňsstě š lasturami (Conchylien,
MUscheln); jest snad Uejznamenitějsslm sběračem aa
znatrlem lastnr we Špančlskn. Mát sďtrku60.000
lasiUr, mczi Uimiž se nachúzt 1100 rozličných
drUbů, a dopisUje Uejpťrdnějssim wýtečntkům
pktrodopisU w Madridě a w jinhch mšstech sspa:

Učlských Poflal lastury snperiorowi Jezuitůw
až do Hawanah:y, a stala se mU i ta čest, že
krúlowna Jsabella pťijedssi do Mal;ona rňčila
od něho pťijmoUti sbtrku 115 drUbů lastUr,
kterč nynt w mUseU w Madridě se Uuchúzrjte
FraUtifsek Kardan mlth latiltsky, ssanělsky,
fraUcoUsky a poUťkud takč. aUglicky. Rúd by do:
pisowal i přtroddzpytatelům jiných zemt, obzwlňsste
Uk ale tčm, ktrťt se. obtrajl š oddtledm lastut.s
Pončwadž mú z wětsst čústi jerm lastnry we
Španělsku se nachazejtce, jest hocow, wymčniň je
za jiné. Za toU pktčinou podúwúme zde adresU
toboto znamenitěho sspančlského pťtrodo zpytatele:
Zišmor ř“rčmošZoo ()grůome 0r1i13 Freďo
bstero. 09.118 ťlorlw ůš 1U UiUtčwUrdťroe
44 u Mgdon ůo Minomš pňr ďUroelolw..
ǧauxuw:u B n o

e) Každý Španrl ,wrdc we swč adresr nejenom jlštrnp sweho
otcr Uýbrz i tmcno swč matky. Qtec tohoto knrzc xmcmlxe
se Kardona a (y) maňa Qrsila.
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We společnosti toboto mladého roztomilébo
kUňze dojeli jsme ssfastně ololo osmé hodiny Ua
wcčtr do BarceloUU a UbUtowali jfme fe w
hostinci „řxotšl ůo qUňtrď uacjonď.ee ax

)E7ll.

mťsio eBarrclcsnn a polnjcni jrdo. Bsmtrcný smrpu
ntbe Zab sspňnťljstl wnjňrl lxnťšc pogdraiji.
Cdrňm 8. Mmein ňej muro. Bostawrnt dUchou
wrnstma sspanťlsučha. Ztarý a nowý bntcdrňlný

u chrňm a chrňm Uotre dam dr Prthlrhcm.

Slowútný Blban Stolz dobťexprawt, že
položcnl města Barcelko krňsné jcst ražj ka
whtržent mysli. Wcliké toto město w polokrnbn
na bkchU morském wystawrně mú ssiroké Ulicex,
wrlikéx Uúměsit a wysoké krúsnč palňce a domy.
KU stranč zúpadnt jest obmeženo horoU, Ua kterč
siojt pewnost (kastell) MonjoUU, a ďe které se
Uasthtuje welekrúsnú dalekú wýhlidka na nwťe,
Ua mťsto a okolt jeho. We wzdúlenosti asi don
hodiU tahnoU se kU straUě zúpadnt bory, jejichžto
Urjwyšssi wrssky takoťka famň swatň jmcna majt.
Jeden wrssek sluje: SanctUš Prtruš (swatkj
Petr), drubý: sťllibi Čudo (tobě dúm) a jeden
wrssek mčli:by Barcelonsstl jcsstě jUthowati
„c:jmsoď rošni ooerrUruee (kllče krúlowstwt
nebeského), abh fe pťi pohledu na tyto horyU
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Upamatowali, že PúU Ježtš odewzdaw Pctrowi
kltče krňlowstwt neďeskčbo za hlawU clrkwe swé ho
Ustanowil, a že tato ctrkcw, jako oUU horh, pewUě
stúli bUde až do skoUciUtswčta. Od paty těchto
bor túhne se až k BarceloUč welmi krňsUú a
úrodnň rowťna, we které ležt malň města Grao
cia, San Gerwaš a Protaš a Sarřa. Byl
welmi krúfnb deU, slUnce jasnš swltilo a wsiecko
sc zelenalo, když stxe se š hory, Ua které stojt
pewltost Monjouy, dolů Ua mčsto BarcelonU a
rajskě okolt jeho dlwali.

Wiztc krňsU wssehomlra,
Jak se wůkol zelenň,

Jak do erzhlednébo sslra
Slmtce jnsnč plmnenú! (N. W. M)

Sklepntk, kterb Uúš w bostinci obsluhowal,
byl chlaptk wclmi rozprúwltý řx jaksi oswtcenh;
chtčje nňš, ačkoliw jfme toho po nčm Uežúdali,
pťi stole pťtjenmě bawiti, wyprawowal núm již
napťed o průwodu bltžtct se slawnosti Božtho
Těla. Kdykolčw o průwodU tom mluwil, dolou
žil pokaždé: „Budete widěti, že Špančlowé dělajt
weliké hloUposti.“ Mluwil:li oswtccUýten mladtk
prawdu, o tom jsme se měli pozdčji pkeswčdčiti.

FraUcesko Kardona byl w Barcelonč Uasstm
wěrným průwodcem. Již čanť zrúUa pkissel
pro Uúš do hostince, chtčje Uúš po mčstť woditi
a zUamenitosti jeho Uúm Ukášati. Diwil jsem se
tomu, že ho wojúci Uctiwě pozdrnwowali; a když
jsem mu podiwent swé nad ttm wyjúdřil, odpou
wědčl mi, že wojúkňm sspačielskčjm prawidsa jee
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jich kUěze pozdrawowati welt. Myslel jsem U
febe: Uenlt tomu wssUde tok; jfoU země, wc
kterých si wojňk kUěze ani newfsimne, tnk žǧ o
Učxm lzc řici: „N Uzťew jej pominUle“ Sli
jsme do chrňnm swaté Moniky, kde se prúwč
konala mfsr sw. za zemťelého. Wokalnt msse, kteo
roU pki té pklležitosti na kůru zplwali, Uebyla
sice wýborné bUdebnt dllo, ale byla pkcce wňžc
ného ducha a pťiměťena dňstojnosti zúdussnhch
slUžeb x,Božich.

Sli jsme do chrúmU Bžmt:u Mlňrig ňel
mme (n PUUUU Marie mořskč). Cbrúm teUto
obdržel jmer swé od diwotwornčbo obra;U
P. Marie, který prý sem připloUl po moři.
Podobú se k wtťe, že moťe před čash až sem
dosahowalo, ža kteroU přtčiUoU chrúm ten na
jchlách (pilotech) wystach býti meel. Jcst welkb
a krňsný; okolo hlantho oltňke jeho stojt
w půlkrubu ofm sloupů; krňlowna, jejtžto palňc
ku chrúmn pkistawen jest, mú w něm zwlňsstnt
oratorřUm. Meži 26 kaplami tčbož chrňmU jest
kapla chfwětějfsi Swútosti últňknt Uejkrňsnějsst;
klenutt jeji jest pozlaccrlo. Diwotwornú obraz
Bmmy Marie, sochu to dlewčUň, mčl siwostlch
oděw a Un hlawč drahocennou korUUU.Sto a
pqdcsňt benesiciarůw jest pki tomto chrňmě, jeu
hož sUUdoce pťed časy tak weliké byly, že
wýnoš jejich pňčil se každodemtě Ua 2400 franu
ků (1000 zlatbch). Z důchodň těchto pťio
wlastnila fobě wlúda dychrtct po statclch ctre
kewltých wtce Urž palowici. Diwime fe tomU
zajisté, že chrúm BUUtu Mlgrig Čej mčueš měl
pked časy tak weliké UadúUl. Powožme wssnk, že
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lidé byli :ehdéž UúbažUějsstmi a že pro spasent
chmrtel:lbch husst swt)ch a ke cti a slúwť Božt
rčúdi čúst pozemských statkůw swých obětowali.
Shawěli chrňmy, zaklúdali sspitaly, klňssterd a
jinč Užitečné ústawy a činili mnohú zbožnú
nadánt. S toUto zbožnosit a občtiwostt nassich
ppaotcňw nesrownúwájt se bohUžel núbledy nao
ssich we wtťa:ulhostejných liberúlůw; hito by rau
tzčji klússtery erssili, jměnt jcjich jakož i jiné
ctrkewnt statky sobč pťiwlastnili a duchowenstwo
w chudobU uwcdli, poněwadž prýlldUchownt pozemx
skýeh stacra Uepocřšebnjt.Že mnošý bphňč swčtsrý
ckaždodcnnk3uu č 1000 zlatýš pťtjmů mú a je
bťtsiuým fnad i hanchbm zpňsobempromrhňwá,
tot nq:ezajt zcelq w poťúdku. Proč to nespoo
ťǧdal Pún Bůh ta!, aby dUrhochstmo,l kterě
we swém powolúnt tťžce p:acowati musi, i od poU.u
hšbo wszchU žtti mohlo 2 N proč sonblast libeu
rgloneč ti 8 ďobačem, jenž sobš může zptwati:

Jxú Uic4 nedělúm,
Pkece sc dobťe mám„
Ja nic nedělúm,
Dobťe se múm.
Kowňťi dčlajs,
Pťccc nic Uemajs;
Jú nic nedčlúm,
Dobťe se Ulúm.

N:pťňtelé ctrkwe katolické wyhlassnjt Ue
zkidka w Uowinňch, že prb dnchowenstwo sspaa
nčlskčwc.lmi bohato; jest. Pšmpi pšZthi! kta
káwú JtaliúU, p„řipfomtaňulifobě pominulé sskastne
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časy. Špcmčlské duchowcnstwo must o pomim:a
lých čascch ťtci: Bl;wňwalo .dobťe! Bbwúwalo
dobťc! Pomimll čafy, w Uichžto blazc bylo býti
dUchowntm we pmtťlsku. Ncbudc snad od mtsta,
podňm:li zdr Uťkterč brzpečUé zpráwh o zpostau
wcni fspnnklského dUchowcnstwa.

Kdo wc Špančlsru do dnchowntho stawU
wstoup,iti chce, sslUdec pto 3 roky latim:, po 2
roky rhctorikU (krčUictwt), 2 roky libomndrctwt,
Zčroky dogmatilu (wťroučrnt) a 1 rok morňlkU
(mraončent); jcst mU tedp 12 let wc studitch
zta:úwiti. Studee:li jesstč po jcden rok dogmaa
tikU a upo 2 roky kanonickš (cirkewnt) prúwox,
bbwú po pťtsných zkoU kúch za doktora w bohoe
slowt wyblňssett. Wel pančlskU jcst mnodo lařu
kňw (neknčzůw), ktrkt jsou do!tory prúwa ciwilu
Utbo a bohoflowtx MlUwil jsem w Madridě ů
mlndým adwokútom, kte!b co udoktor práwa a
bohoslowt wčhlasnbm byl. Myslil jsem si, žcby
to na sskodu ncbylo a žcby mnohú rochťc spraa
wedliwějsstho rozhodnutt dofsi.a, kdyby adwokúti
i d jiných zcmtchw dogmaticc a w morňlcc lšpn
zbčhlibhli; ncbot slowo Ciceronowo: „Sprawedka
nostxjest pant a ťrúloonU wssechctnostt“ nšplatt
wsindo a wždd. Na knčzstwt swčttwú sc we Spac
nělskU toliťo Uú cicuij pď.trimouii, te j.
otec, pťlbUznl cmeb dobrodineowé toho, jcnž na
knězesiwt pofwčccn bbti žúdň, zawazujt sc, že bo
dotUd wydržowati chtějt, dokuď řw nějakčm dUu
chowntm úřadč nsazcn nebudc. Wlňda mU tcdy
tak zwanébo titUlu stolntbo (cit.rúuš memao,
strawowúnt) nepojisstUje.

Bohoslowrcký scminúť w Barccloně mú 16
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profesorů a 120 feminaristůw. Mezi těmito jest
25 stipendistůw, kteťt w scminňťi wl;žin a wya
Učowúnl zdarma dostúwajt; jint platt polowici
a opťt jint celý ročnt plat. Boboslowcc, který

. na knťšstwt wyfwěcen bt;ti chce, mUsl Uejménč
po dwa roky w semiUáki býti, aby fe tam wssem
lřtUrgickým obkadňm pťiučil. Špattělskú wlúda
platt Ua femiUúť Barcelonský asi 10,000 zlathch
(5Q00 DUroš.)

Boboslowcc, kterb siudia š prospěchem dou
kanl a Ua kněze wyfwěcen byl, mnst častokrúte
dloUho čekati, až ho biskup pťi nčkteré faťc co
wikúkc aUeb kaplana ustanowt; tnustl hledčti,
aby sobč nčkdy zattm jako pomocsch kněz, kazatel
aneb katechcta mtsto a wbžin zaopatťil. Widčl
jfem w Barceloně kněze, který již pked tťemi
roky wyswěcen byl a pťece jesstč sstace Ueměl.
Bytem ďyl U swých pťth;Uých, ktrrhm za byt
a potrawU mčstčně 60 frankň platil. Maje podš
porux od swého otce byl nápomocnt;m kUězexUpťi
jedUom kostele, a konal úťad katcchety pkiddtwčt
sskole. Kúzal w taždoU nedťli a w každý swúu
tek, a po sedmx tbdnů činil w každém týdni
prúměrnč patero kúzant. Q takowé núpomornč
knťze Uestarú fe wlúda sspanělskú, plgttc jerm
wikúke (kaplany) a sarúťez

Wikňke dosaznje biskUp Ua úťad jejich, Uax
čcž wlňdě dosazent to oznúmi žúdaje zúrowrň o
plat pro dosazeUébo. Sprúwci dUchowUtmi roe

pančlskU jsoU wlaftnč wikúři; onit kťeftt, zpoa
wtdajt, zaopatkujl UcmocUě swútostmi, wedoU
mat:iky, wystaijt farskň wyswčdčent; obyčejně
ale nekúšt. Wřkúť doftúwú ža kťest čili raděiř ža
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kkestmýzúpiš 4 rcaly (1frank); co dostane Uad
to wtcc, mnst farúkowi odwesti. Kúzati a kkca
stansté cwičent držeti jest wlastnč zúležitost fan
rúťowa; tcnto kúže w Uedčli a we swútek pťed
ramň i pked welkoU mfst fwatoU. Dttky we
fsiole katechismU wynčowati, jest pťtsnú powiUc
Uost Učitelowa; každý mčstc pťichúzt farúk šr
staroston do sskoly, aby se pki zkonsce pťcswěd:
čili, zdaliž ancb jak Učitel son powiUUost plnt.
W každoU fobotU mUst se Učitel š chlapci a
Učitelka š děwčaty rňženec we sskolc modliti a
w Ueděli š Uimi wekostclc kťestaUskémU cwičcUt
obcowati.ů) .

Poitčwadž wc Šančlsku priwatUich či foUZ
kromých patrantů neUt, obsazuje Uprúzdllěnč fary
krúlowna sama, wollc jednoho ze tkt kaUdidatů,
kteťtž jt od bistnpa anržcUř býwajt. Núp“odob:
Uťjm způsobem stúwú sc i obfacht stdla bistUp:
ského. Pki tomto obsažo,wúsltnawrhch krúloan
tři kaUdihaty, z Uichžto sw. Qtrc jedUoho wya
woluje. Spcmělskčid wlúda plakt wesskxeréfoedlé
knčzstwo a siše lim zpňfobem, že průmčrUě na
10.000 dusst počttú fe farúť a dwa wikúki.
Wlúda swťkUje tedy dUchowUt fprúwč jednoho
knčzc pkrš 3000 dusst; což jest důkazem, ktcrak
se starú, aby žúdrch farúť aneb wikúk Uemohl
lerssiti. Farúťňw jest Uěkoliktktd. Farúř pert
tťtdy mň podle konkordútu (t. j. smlouwy mezi
wlúdoU ssanělskoU a stolict papežskon) od wlúdy

e) Co k tomU ktkú mnohb z Uassich po odloučcnt sskosd od
clrrwe conžtctch nčirelňw ř Máme wssar za co„ že naš jpůx
sob, dle nčhoz knčž súťn w náboer t wyUčch a Ucitel
pkedncssenč nauly opakuje, sprúwnejss jest.



232

ročUč asi 1000 zl. (500 Duroš) dostati, dostúa
wú ulc jenom 600 aneb fnad i 400 zlatých;
hospodaťt.eli wlúda sspatně š penězi, wymlouwú
se, že dUchowntm wlce dúti nemňže. Staneulř
se sarúk pro Uemoc aneb jinoU pktčinU k dala
ssth konúni ňkadU kněžskéhoncschopným (dcsiciu
entem), dos:awú od wlúdy polowici Ustanowenébo
pkatu a jislčj podtl z famlch pťtjmů co pensi či
wbslužbu. Wikúť nrdostúwú w podobném pťtpadU
od mlúdy Uižúdné podpory„ obdržt ale z poklado
nice dobročimtého spolku, který knčži sami mezi
soboU Utwoťili, každodenně easi 1 franky (Unue
pimč: áe ůuoa qUUtroa) aby žiw býti mohl.oe)
Uččrel (prosefor bohoslowo we Špcmčlsewe dxeostúwú
mčstčnč 80 franků.w; kanowntci majt podle stUpa
nť lldůstajnosti 4000 až 5000 fxranků ročně.. Wia
kúťxisc platt každý městc 1x8 zl. stť. (9 DUroů);
zr toho wssak mUst farúkowi za byt a potran
drnně epňl drnhého sian?n platřti. Plat bixskue
půd jest 8000 až 10000 zl. stlxb.(4000 až
5000 dUroď); nejwětssl plate(7500 tmroš) mň
urcřbiskup w Toledč, ktcrý jest spolu primatrm
t. j. prwntm biskUprm sspcmťlskézemč. u Db:
zwlcksstně fmutné jest postawrnt, w němžto se
nachňzejt dUchowUt z wyzdwižených klúsitcrů:
dema Piaristy (ffpmčlžky: Escolapioš) byly
wssechny ťeholné ťúdy we Spcmčlsku wyzdwižcny.
Jenom tťi klňsscery ťúdU Frantřsslňnského wlúda
poUechala a sice proto, aby jimi misionúťstwt

u..u..

e)uBylo bh zaliflč žádoncno, ab iw nassich ldiocesk:chdpou
dobnč spolky mrzč knťžtmi se zarl ld; nebot plat 290 amb

Zoo zl., lterý nbo e desxcicnr od wlúd? dostáwú, dostačujemU sice kn mťcnt ladem nikolt wssal n wýžiwč.
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w ciztch wzdúlenbch zemlch zachowáno bylo. Pou
sladnt wyzdwižent klňssterů we ŠpanělskU stalo
fe r. 1832; ž klússterů těch žije až podneš mnou
bo ťedolntkůw, ktekt alc ani pospoln žtti ani
kcbolnt oděw weťejnč Uositi Uesmějt. Zdň se, žeby
wlúda pocitowala bryzent fwědomt, kdyby spatkila
ubobého takowého “knčze w ťcholném odšwu jedo.
Klússtrmtci, kteťt w čaš wyzdwižcnt klůsstera 60
lct stňkl měli, dostúwajt od wlňdy co mťstťUoU
wýflužbu 46 franků, mladsst nu 45 fraUků:
těm, kteťt tehdúž nebyli jesstč složili slawnbch
slibů, nedúwň se nic.

Nawssttwili jfme w Barcelonš starý katru
drúlnh chrúm, ktcrý zaswěcen jest fw. JUstowi
a. sw. Pastorowie Tito dwa swětcowé, z Uichžto
prwnt 13 a drUbý 7 lct stňr byl, zemťeli co
mUčcntci pro wtrU kťeskanskoU w lealc we
Špcmčlsku r. 304. Chrúm tento mň 12 kapel
a welmi krúsné matby na obmttce (gl krššoo).
W jednč kaple schowcknabyla socha Panny Mau
rie Monseratské, xkdyžSaraccnowé do KataloUie
wpadli. Qkolo hlawUtbd oltúťe .:éhož chrúmU
stojt 11 floupůz a w kaple, we kterč sc UdťlUje
nejswětějsst Swútost xoltakni, widěti lxtc: oltaťi
welký kkiž š Ukřřžowaným Ježtssem, a U paty
tébož oltňťe sochU 7 bolestmť Matkd Božt. ePou
zoruhodno jcst, že podobné kktže a fochy Palmy
Marie nachazejt fe we sspančlských chrúmčch w
každč kaple, we ktrré sc chowú welebnň Swň:
tost. Tlm mň bez pochdby naznačcUo bhti, co
wypraijč sm. ewangclista Jan, že totižto bltzko
kktže Ježlssowa stňla matka jeho (Jan 19, 25).
Pťi tomto chrúmč jest kolegialnú kapitola, sestúu
wajtct ze 16 kanowntkůw. uu
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Welmi krúsné gotické slaweUs jest nowh
latedrúlttb chrňm, jebož dwť wyfokč wčžř Uad
lxrme wystawrny jsou. Chrňm teUto mú tťi
lodě a 26 kapel o krňsUými malbumi Ua skle;
blawnt jeť;o oltúť jest bohatč pozlacelt a mú 44
goticki;ch wčžek. Welmi Umčlecké dtlo kezbúrské ze
dkewa jfoU srdadla (stalla) pro kanowntky. Nad
každtjm sedadlem uu a tčch jrst 60 uo widťti
znal Uěkterého dobrodince, jenž pťi toulto chrňa
mč nějaké benesicium založřl, a Uad zUokem ttnr
maloU gotickou wěžkn. Bod hlawntm ollúkem
odpočtwú w kryptč tělo fw. Eulalic, kterci již
we stúťt 12 let r. 304. pro wtru Ježtsse Ehrista
UmUčenabyla. Wypraijt, že tato fwatň podu
stoupila smrt mučenickoU w Barceloně a sice ni
Ulici, kterú až podneš ulicl sw. Eulalie fluje
stdoobňňň ůo ď. lšUjgliU). Pked domem, wye
stawent;m na mtstě, kdež umučena byla, bolxču
dmm .i noct swětlo lampowé. Na jednom oltňťi
Uowého chrúmu katedrňlnčbo Umlstěn jest onm
křlž, ktcrý eDonj Jucm d!Austria w bxitwč U Lea
panta pkedtlússcti pťikúzal. Zdú sc, že tťtž tento
požtwň U obywatelň Barceloňskhch wrliké Uctiu
nudsi.čx;jlwťtt pťed Utm UstawičUé fwčtlo we man
hých lnmpách a widčti cU po.taždé mnoho ofob,
jenž na kolcnou klečtcewrouct modlitby konáwajt.
W jedné kaple Urazowúno nám jluzlo tělo sw.
Olegaria (sspančlsky: Buu 01UšUor), ktcrý
lúsklmelnxpw Barcelonk, a pak urcibiskupem w Tm
ragonk byl (xf 1136). uxauPčkný jeft taů chrúm
dťocro ůčmw ňď Zďtblďlwm zwcmb;dmút 10
kapel. oltúke z mramoru a ostatky z kostt fw.
Alonsia ž Gonžagxo.up
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)(Ml.

Uýltt UU Monscrrat Uowowysmťrcniůnťji
Bťiwťtiwost a mždwokilost annťlůw a Žpanťu
lcd Zšostawnilx obrnž jiwota Žlůsster Monu
scrratsbý. ttxilrnotnirc. Zal:ristic. Bndchl sňl.
anrnda na stxňlr. Dnmcň ponstcwnimý. Uůš:nu

rowň podošnost.

We společnosti jmenowaněho již knězc jeli
jfme z Barcelony po želcznici ! MoUserratU.
We wozU sedělo š Uúmi jesstč wtce kněžt jakož
i mnobo swťtských pňnůw a paniček Knčžč, pon
Uejwicc nowowyswěcent oblečeni byli dd talúry
a w talů:ntky a mťli ssirčdkéklobony, jež, jsoucc
po don straUůch dox wnitť naanty, ttualblUu
loďlúút fc podoďaly. Pod těmito klobouky mčli
jesstč malé čepičky „ďoji l)eáee (jenom samémU
Bohu) zwanč. Mladt knťži tito byli welmi weald
seli, snad proto, že mladt byli, aneb snad i
proto, že byli již trampoty žiwota seminúťstčho
pťestňli Buď si tomU tal neb jank mnč alespoň
každb z nich w pamčt Uwňděl ptseii:

Bnchole oUtlé, .
Jak isi t.d sitastné,
Pokud oblětú .
Jaro tě flastné.
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Stúlc kochúš se
W lůnč radosti,
Neznajtc tnjnč
Srdce žalosti. (Dčtfký wčk).

Nadzmtnčnč čepičky Uosi sspanělsstt kněži
wůbec a wssUdy, nesUndúwajtce jich ani U pťt:
tomnosti krúlowny. ereU kněz sundal prřp stoje
pkrd krúlownoU klobon, ale nikoliw čepičku. Uťcdnik
policchl kněze tobo pozornwaw, chtčl ho z to:
ho kúrati, byl ale w tom od jinébo wedle sto:
jiclho púna zadržen tčmito slowy: „Pane, neB
wlte, jak se zdá, že čepička tato slUje UBUU
A)Goeega že jč kněz jenom pťed samým Búnem
Bohem š hlawy sUndúwáe“ nu Wssichni knčži
wc wozU sedlci pilně koUťili doUcntky či cigary
paptreuž obwinutč (Papicrzigqrre, sipančlsky: UGio
šmxro eU pgpšl)ee a jň jim w tom pomáhal.
We Šanšlsiu sexnad rlm nikdo Uehorsst, knčz:li
i w talúrU oblrčený wcťrjně koUťl. J strany
oblekU Uent wc wssech zemtch tcntýž mraw. uu
Paničky, ježto we wozU seděly, „jewily w ťeči,
w posUňkúch, w pahybowáltt atd. welikoU obratš
nost; bhlot widěti, žc w žilúch jcjich koluje kpew
jižnú. Čcrnč wlasy, černé oči a z wťtssi čústi
j čcrnb oblek bez krinolin (kterč we ŠanťlskU
UsstčpačnčMriůUqUe a we Francii Mčňšj:oxr
Uazýwajtcke), slowem: wsse dokazowalo, ,že tyto

.

x) Španělské slowo Učriňgque znamená rolir co maloxx,
UcpatonU wčc, která Uižádné cnw do scbe ncmá; Franu
coUz.by ťckl: Uno puot,irono (aiUc Kleinigkeit). Nemýo
ltm:li se, slnla jcha wěž n pewnosti Sebastopolskč: Mao
lakow. , Nrabowč, majtce krinoliuy za dcsstnlky„ ncmohou
pochopiti, proč cwropskč hámy nosi desftntky pod sebou a
nc Uad scbou, kdežto pkcdce dcsst ď wrchu pťxchúzt.
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ďúmy prawé Španělkynč byly. Každú z Uich
držcla w rUce wějkn (Udčmioo, Fčicher), jlž jako
prawbm motowidlem (porpbtrmm modůo) bez
pkestúnt točila a p,owtwala.eWčjlk jest pro sipaa
nčlské dúmy prawssťn U7nůo nxšoumee (pojď oc
mnoU); kamkoliw jdoU ancb kdckoliw xstojt, poa
wtjejt wčjkoU swojt, byl i welikě parno nebylo.
Dťlajt to ď Uúsirojcm :tm prúwč tal, jako nasse
ďúmy ď tak zwaUým parasolkem čili slUnečntkem;
tentot sejnmsi otewťenb nositi, byt ani Ueprsselo
an slUUceneswttilo.e) Špaňclowé a sspanělkynč
chowajt fc wůbcc k cizincům přtwčtiwě a úslúžu
nk.a Sdklth se rúdi rď jiUými o jtdlemx a nňpoo
1cm, masem, chlebem, pomoranči,x rotm!mjxatd.
ježřď feboU Ua delsst cestn brúwajt; ba aničťy
podňwújt spolUceskujtctm i wčjtťe, abd fc, je:li
borko, powtjentm ponťkud ochladiti mohli. Dosti
často i mnč wčjlke podúwaly; jú wssak zpomcc
nUw si, žc .shn Ndamňw jsrm, podčkowal jfem
se a jedl jsem chlčb swůjx radčji powždy w pokn
twňťi swé.

, Bohužel ale takč ťtci mUsim, že Španělou
wč a Šanělky wžhledem k oďlekn cizbch zemt
až k Uezdwoťilosti nesnússcUliwi json. Scssct
jsem sc později w Sewile a w Madridč še dwť:
ma nťmeckými animi, jež chttce se pked welkým
horkem poUčkUdochrúniti, ssiroké slamťné klobouky
nosily. Že wssak sipančlskč dúmy klobonků Uea
nosi, byly tyto Učmcckčdúmy netoliko jim, Uij:

e) Odtnd fnad pochúzi, žc srancoUzskčdáqu takowč malič!é
desitntly aneb parasoly naz, ajl tale: pour tour can
(pro každý pktpad, at prssl ili ncprfsi).
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brž i mUžskbm kU prawémn podorssentge) Nič:
ouo Nič: w Nič: uwxkťičcli mladt muži spatťiwssc
Uťmeckédámy še ssirokbmi klobouky. Tlmto slou
wem, jcž ebez pochhby od nšmc ho „Nichte“a (nic)
pochňzt, chtěli xpwjúdťici, žr jťm tyro klobonh
mltbt. Jint prawili„ žc úyro ktoďourywypadajt
jab lokomotiwy. ZdoU tyto paničťy ď timi
kloboukh ,na ,bonbU? tázal xfe jedeu. K čcl:l:!puk
tyto edcsiott!dťpmšude)? wšddt mptsse: spnx
wil dnchb. Nťco .xleaťsskaredeho, jcňd jsoU thdo
kluleky, jjfme jesstč .eriďčli, nwsnkt opčt sjlltte
Widkl žsem, juck se lřd honfcm.za sňmitošdpuntu

člami brnul ea swou neliďost nad a1!čmi:iklxuikouktšUssclijak čna jcwo dňwal. Joden chlxerper wga
plskn do nxky a jljodil sitm .po Uich, a:jednaxšena
w oSmille spa:čiwsit tyto klobmkh„ wyjua:ňako
púawú běsnice lnr:xxjúdmlz xtkchteodwon:punl lťkom:
k mt: „Nle rpaničko:!.Wy jstc prwň :mafskarjďa
w Sewillc!ee MUstm tn wssak podotkauti, žc
Španťlowň tdtox uUěmec!kédúmy .xnčlt za Fsattu
coUzky; ssanělskb a fraUconzskčp Uňrod ncjs:on
ale doď!;mč pťacely! .

leda na le.lsčoetsserratbyla pkčkrňsňú a wcdla
núď pťeš stanice SuU Aaďreaz ;Moncada, Saro
dagnola, Taďadel, tTatch a Dsesa b.o Mopie
sttolU. Na !ďyssinúch Uj jlltenordomtťjňjzlntst dakt
se wbďorně“ čerwenč wtno, jež„pode jmenem wan

Katalonskélžo až do Amcriky fe pťewýžl.ee) Q

e) Spančlské dámy majl zadnl dťl ssperlownnč h!awh btlým
ancb črrnčxmzúwojem (manciua), kterú až preš ramena
sal;á, přirrytčzj Cbndobnú žcna .pkuirrýwú hlawn btlým neb
čeručxm ssatkem. . 7 r

Mř) Qua čúst lrálowstwt .sspančlskčbo.jejimzlo hlawnlm meo
stem Barceloua jest. sluje Kasalonia. Wýbornč wlno kao
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osmč hodřnč dojeli 1fmc do Monistrolu a tU jsmr
stáli Uaprotč Monsmatlt, oer to a otci wssech
wrchů. Ebccšuli sobě, laskawi) čtenúťi, polohu
skowútného MoUscrrnťU pťedstawiti, mysli sobě
welmi hlubolč údoli, ktcrhm keka Kardonr, jcž
U uČ!Žara:elom;jméno Llobregat béke, jnko obrowu
ský bad senwtam se,winee Ku straUě wkxchodwtč
wůčtl dosii lmysoké hory, dllem lesy, z wě!sstw
čústt pak thrm powstlé. Hned pťrš keku wda
ptnú sc ku sřmnč západnk až xdo oblaků čnčjtei
Uesmlruú skúla, kteúň dolň téměť ekolmo xpndá a
m dnmšu jukox ptloU w nefčetný počrr xúbroma
Ul;ch ffpic s::ozktzuxuta sjést. Proto slUje řax!osduka
nulú rhota Momm:!m t. j kjora pslon xpllřea
kežmcú ud xlatiUskl;ch flow: luom duuoo)“horsa“eu
oerrg uo pila. Špcmčlowé majt za to, že skúla
tato tak sc potrbala w onom okamžent, kďežSyn
Boži Ua kťtži Umťrl.e) Jisto jrsi, že bora Mon:
serrat nejenom lpca:ldlčxkamem, Uýďťž i podlě poc
doby swč od bltzkbch hor do“eela sc různt. Jako
Uesmirnč ssirokú amrrickú dxřeknMišsisipt jest, jak
se prawt, otcem wssech kek, tak jest skcžla Monl
serrat matkon uwsscchllskal.Je et to přawč UnŽaum
(wěc Uemajlct sobču:xtdwné , jakébož jiUdc we
swčtč Umb d “Pdddbúxte so wpelikúnskédlplle aneb

talonské mdú se dlouho drjeti, coš tčmčť o wssech druztch
Zolna ji“ného plattj

e) Za pťi mrti Spasttelowč.skúly s! pukglh a lro celém swťtť
ncobdčejňč wťci se dňl , o ťom swťdcl pžsmo sw. Mat.

x;l U, 51. deyž telgd 7 t w xůcbkuúch zatmcnt lsluncl! wia
dťno bylo, zwolal yonhstuď Arcop ita: Buď zemťet
Bůbx, ancb swčt w inec sc obracil elštňž Dyouysiuů

oestal sc, jak se prawi, kazatelcm slowa Bozlšo a diskupem
Že Francii. W Paťtži se. wzýwú pode x eUem Sainteme.



240

hťebenU, jehož zuby až do oblaků sahajtee) aneb
ohromnbm warhanňm, jejichžto ptsstaly témťk
Ucbe se dotbkajt Pťi pobledU na tUto wclmi
wdsokoU skalnatoU horU Monferrat pkissla mi
na mysl krúsná slowa žalmistowa: „skterýž (Bůb)
dotýkň se hor a loukt sc z Uich“ (žalm 103 32)
Monserrat sr podobú warbanňm, jež Bůb súm
zdklal; a kdyby bdl krúlDawiď Monserrat widcl
lwl by teprw radosknčzwolal waalte Pňm
Bp ha Ua warbanúch (žalm 150)! x

Dpustiwsse mkstečko Monist:olw údolt U
ťeky Kardony ležtcl, wstonpili jsme w dostume
ktferýxn,ňš Ua skalnatb Monsmat dowézti měl.
Jetikož celé žiwobytt lidské padobú sc stúlčuln
pntowňUt, jest i takowý dostawntk wěrným obra:
zrm žiwota e .xx,r; , xpj

Aj podobň sr dostawntku
Núš žiwot wě:U chlépc! x
Lezemc do Učho bez powyku
Co dčci hbčcč„ wesele. ř

Scdtme tam bez wsst starosti
N smějcmcse pkadč unu:

Nch! kterl; z Uúe w té erinnosti
Snil o Uejmcnsst Uehodč?

(Zpěwohra Ǧablaw podň)

chžli jsme do ddstawntku a jeli jsme w
Uťm po tdťi plnč hodixty Ua welmi Umčlc zdťlané

P) ijU.wiUlc zdc Uadsé oU (pďr dxpordolaw); Ucbot wiu
dčl jscm w prawdť neďi ostařuč jasnčm wrchold Mou
serratu w oblactch.
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silUici Ua wrch na skňlU. Nenalezň sc bez poo
chyby na swětč mUoho silnic, jichžto wystawent
by tak mUobo prúce a penčz stňlo, jako stawěUt
silnice Ua Monscrrat. Silnice tato točt se po
skalúch kktžcm a kktžcm. Kdo trpt Ua zňwrat,
mUsi na Ut mnoho strachU zakusiti. O 11. hon
dimich byli jsme na wrchu U klňfstera benedikn
tiUského. Klússter stojt takokka we wýklenkU jsa
ďc wssech strcm obehnún skalinami tak bltzkými,
že dtlcm nad stkechoU klásstcra wist. Řtka sc,
že sw. Bencdikt milowal hory; ale o Bcnedikňu
Uech na hoťe Monserratské může sc ťlci, že pťeu
bhwajt w rozsedlinách skalUtch.x Prwý pohled
Ua klňsster naplnil mnc wellým zňrmUtkem. Wtce
Uež polowice jeho ležt we zřtcrninňch; tu widkti
zbytky krňsUých sloupů, hrobntch pamútntkň, kusy
drahého mramorn a jiných wzňctchchwčct. Bylot
mi jako Jeremřússowi, když w jeskyni U Jeru:
saléma scdč nad zktcminami mšsta plakal. Klňa
sstcr jest zboken, wyjma čňst, kterň hned U koa
stela stojtx a Ua čtyry pofchodt wysoký čtwérhrall
twokt. FrancoUzowč a Španělowě Uadklali zde
w čaď wojny Uúramnk mnoho sskody. e

Dwěma branami dossli jsmc do llňsstela.
Nad peri sc Uachňztznak klásstrrnl, totiž pila,
jtžto muži skňlU ťežt; pod znakem spatťiti lze
letopočct 1565. Nadr drUhoUbranou stojl tento
Uúpiš:ý) „We pkttomnosti Filipa sll., sspančlskču
ho krňle, byltě obraz panenské Bohorodičky ďo

iř) „kdůjppo lll. Uiopgnimm rošo ca:boljod puďďeuto
Ušjpnme 7jršiniu imnšo boc iu towplum nosum
tmnnlnta kulc 7. lňnu .snlii an. 1099 c:u:u djo ďopo
tiušontin ot Uuůecjm annju miwculja c:jawinďštp

11
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tohoto chrúmn pťenessendnc11. Jnlia 1099, kdežn
to po 711 let ctčn ťdyl zňzraky flawným se
stal Nachúzt se tam jesstč Učxkoliknňpisů z nichžto
jsem si núsledelct co pamčti ncjhodnčjssl opsal:
Na prawo :eje)„Zde sw Pctr Nolaskk)wyplnil slib
nawsstlwiti P Marii, kdežtočasto na modlitbúch
prodléwaje čerpal rozniccnt ku založenl ťúdU, jeu
muž pak sc nejswětějssi Banna w Barcclonť zje:
wilax a ťúd založila r. 1218.“ Na lewo: “Blao
hoslawenb Jgnúc z LoUoly zasltbil se tU w čaa
stěm modleUt a lkňnl BobU a blaboslaweně
Pannč; zde trúwik noci jako obrnčn duchownt
zbrant a žtnťnbm roUchem; odtUd odcssel kU za:
ložrnl towaryšstwa Ježlssowa r. 1522.“Me) Mona
serrat může sc tedd powažowati za kolěka don
ťeholnbch ťňdů. Sw. Betr Nolaďský xzaložilťád
ťeholntkůw „kU whfwobozowúnt či wykupowúnt
otrokůw“ (áo roáemptionď oďptjrorum) a sw.
Jgnúc kúd knězůw towaryšstwa Ježlssowa aneb
Jesuitůw.

Wkročili jfmc do kostela wystaweněho wc
slohU oblonU jehlancowého (sspičatčho). Klenutt

llkostela toboto jest Ua tré polt rozdčleno a na
modro hwězdamimalowúno. Nachúzt s.e w nčm
naxkažďč strcmť ssest kapel a Uad Uimi tolikéž

,zť„ť) ťiio u kotrm Uolnc:o xmteosjeito,uňj Z Učrjam 7lro
.,. šinem ďe exďolpit, udi crodro ňqune orčwď priwo

l išueď oonůďnňšo rojišiouiu jwmit cni poatčmšra
ad,f tjďoiwu riršo Zarainouao nppmeenš orňjuop iuotituidau 1218

PP) Zoatdš lšxlmtiuu a lgo!ola dia muju preco ůotxuq
j)eo ue siršiujquo ňexrosit. Uic tawquam anujg Upi.
sjtuuljdm Zo,oaoquoZe mquoun pďrnoctasiš dinc nň
ďooiontew .!ošu kUuňuuůUmproůiit an. Uj)xle.
Kr. jxšurentim Ždťietoňddnš ňianit Un. 1603.
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oratorit; ssrst posledntch kapel Urmčlo jesstč oltúu
kňw a jejich oratoria Uebyla malowňna. QkUa
kostela ťU straně wbchodnt prozlrájtct owčnčena
jsoU čerweným sUknem. U mťlžc dčltct presbytúť od
lodt boktwú mezi slUžbami Božtmi 28 welmi
wysokých fwěc, ježto Ua wkročujtctl;o do chrňmU
zwlúfftUt dojem čint. W presbyteriU, majtcim
tolikčž Ua prawo i na lewo oratoria, jsou dwa
krňsné lnstry, každý š 12 swtcemi. Bťed hlawa
Ulm oltňkem stojt wcli!é sochy sw. Benedikta a
jcbo sestry sw. Scholastikh. Wc wťsklenkU Uad
oltúťem Umtstťna jest socha Be Marie, okolo ntž d
w půlkrUbU 16 swčc hoťt. P. Maria omň na
hťawě kornnU, a držt w lewé rUce Ježtsska,
majtctho též Ua hlawč korUUU a držtctho w
lewé rUce zcměkoUli; prawú rUka Jebo jest poa
Uěkud pozdwižena, jakoby jt žthal..cke)Wypraijc
sc, že tato prastarú a welmi Umčle ze dťen
wa wytesanú socha P. Mcsrie w r. 880 zúzraču
Uým způsobem od Uňbožných pastýkůw nalezena
a od GUUdcmara, břskUpa z Manrcsy, k weťeju
nemU Uctěnt na hoke MoUserratské pqstcxcha
byla. B. Maria Monserratskú může tUdtž o
foďč ťtci: „Na stúln pozdwibl Umc“ (žalm 26,
x6). Zakťadatekem kl.ússtcra bcnediktinskčho na
Monserratu byl Winfrid, hrabč Barcelonský.
RadostUč i žalostné osUdy okUsil klússter tcnto
během stolett, až konečně wyzdwižen byll Nynt
žije na MonserratU toťiko 10 bmediktinůw, kteťt
tam jenom ž Utilosrdenstwt trpeni jfoU a oblek

jř) Qbraz B. Mariew nowť s!aweuěm kostele na tuk zwaněm
Mouscrrutč bslže Cizkrajowa w diccésc(Sisǧgraš) BrUťnu
skčna Morawčsrownáwá se šcela ď ssdanťlskbmoriainalem.



244

swčtskbch kněžl Uositi must. BkedstaweUý bcncn
diktinů Monsšrratskbch,MUntúlaš, má titUl „pmeo
ďiáoncoee, ale nesmt Uowiců pťijtmati. Žijet
ďe fwymi bratťimi z milosrdUých darů, od poUtu
ntkůw klússterU poskytowaných. Wssechny statky
klúfftera, jenž byl jesstě Ua počútkn tohoto stoo
lctt jednlm z nejbohatsstch w Katalonii, pťiu
wlastnila sobě wlúda, ponechawssi chUdobnbm bcu
nediktinům jenom kťowt, které we wbklenclch
MonserratU frmotam btdnť roste.

Benediktia P Felič: byl tak laskaw a zaa
a wrdl Uáď do pokladnt komory (Schaďkammcr),

o nlž fe můžc ťtcij: „siUimUZ Proeďee (Mxxšššďu 2 325) t j. bbwal zdc kdysipoklad a
nent ho tnto Okaztht se zdc jcn nepatrnč
zbytkq nčkdcjsstho bobatstwt jessto FrancoUzowé
pokladnici olonpili Kromč nťkolika meffnbchronch,
kťtžůw, swťcnůw a Uúdob widěli jsme tam jesstč
zlatcw wysstwanb plňssttk pro sochU P Marie
Byl fem darowún co občt od krúlowny a mú
Ua sobč wyssitý tcnto Uápiď:e) „Panně Mariiz
MoUserratU jrjt Wel“lčeUstwt krňlowň 1856 e
Deile Uúm okazowňn zlatý kalich, w němž zao
sazeny jsoU wcliké kUsy drahokamU lxnpin 1ao

išee), jejž scm krúl občtowal; a koncčnť sc tam

e) Z lo. xuesšo ňe:Uoneonxut u Unjeocé la Kešuu 1856.
0) „dnpio lo.:nliw jest welmi ďrahý modrd kámcn Z to

šoto kamena zhotowen jesřw kosielesw Jguácia w Rtmč
sarkosag (rakew) sw Nloysia W Kartuzčanskémklňssteťe
Ccrtosa bllžc Bawie w Lombardsku zdělúnjest cetý tabcr
Uatulz tohoto kamcna. Tňzal jsrm se jednoho Kartusiana,
juk se to stalo že pri rcwoluci r 1848 tyto drahe ka
mend ntkdo sobč nepťřwlastnil „Neznajit jich ceny“ u
oddowčdčl mi.
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také nachúzt Učkolik briliantňw, darowaných od
wéwodkyně z MontprUsierU.

Z klenotttice odebrali jfme se do fakristie.
W této widěti welmikrňsně „Lawabo“ t. j. Uň:
dobu, kdež si kněži, dťlwr Urž pťistupth k oltňťi,
rUce Unchwajl. Zhotowcno jest welmi Umťle z
mraUlorU Kararskěho; Ua wrchu Uad núdobon
wznúfseji fe dwa aUdělé, jenžto knězi rucr sobč
Umbwajiclmn okazujt Uňpiš, Uapomlnajtct ho slowd
sw. ptfma: jxčwčd čd mďlitičx oor tUUm. ut
ššlsuď šiďe „Qbmej od zlosti srdce swé, abyš
spafen bdláe (Jercm. 4, 1:1.) Toto Uapomcnuti
potahnje se k čřstotě frdce, ď jakonž každý knčz
k oltňki pkistupowati mú, a obsahnjc o mnoho
wtce do sebe Uržli UapomeUUtt, jež čtsii lze Uad
Lawabo we frantisskanském kostele w Nlešandrii.e)
„Qčiskte fe, jeuž noftte núdobt Hospodinowo!“
(Jsai. 52, 11.)

S dowolentm P. Feliša wesselojscm do
klňsstera a sice do hUdchého sňlue Šest a dwaa
cct jinochň we stňlt 12u18 let, wssichni w
talarcch oblečeni,pozdrawili a letali mne wrlm
Uctiwč a š Uimi také jejich keditel a nčeptelwi
hUdbč, DoU Bartolomč Blm:ch. TeUto mi Ua
mé otúzky odwčtil, že mladtci tito jsoU fUndatin
stě ktňssternt, a že Uejenom w latině, w rctorice
a w jiných g.hmnasialttich pťedmťtech nýbrž i w
hndbě se wyUčujt, twoťtce zúrowcň hUdebUt kaplU
klússternl. A widčl jsem skutcčUkw súlu hoUsle,
fagoty, klmntřy, basy a jiUé hndebnt Uústroje w
hojném počtU. Nn wrchntm koUci fúlU stúlo

e) dlnuňawini„ qUi sorrio mua l)ouúul.
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hannoninm. Když jsme k Učmu pkissli, prododil
jsem sloxua: Tot ltbezni) budebnt Uústroj! DoU
Blauch pocht)tiw slowo mš túzal se mne: Jste
wy ane snad také budeldntkexxx?Llno trochn,
odwštil jsem. Je:li wúm libo, dt DoU Blauch,
posaďtc se a zahrejte. Sotwa jsem Učkolikak:
kordňw probral, prawil Don Blauch ke Umě:
Pane! ww jste zajistč kapelntm mistrem. Mi)ltte
se, odwětil jsem, mistrem kapelntm nejsem, jsem
jenom obyčejným kaplanem (Hra ležt we frana
coUskňch slowech: mšit:w ůc: ořwpšslčd (wlastUč
mistr kaply) U c:řwpceslčliu(kaplan) „Ale wždyt
rozumtte takě generalnth bcssua stlúdúte mb
debnt kUsy; pozUúwúmt to z wasseho brúUt,“
prawil Don Blm:ch. Na mou odpowťď, že jsem
již mnoho Uotowčho paptru popsal, pozwal mne
Don BlaUch, abych Ua wečer w 7 bod. dozaji:
sta k růžencowč pobožnosti do kostela pkissel, že
tam Uflyssim pťknoU hUdbU. e

qustiwsse klússter probledali jsme bltzkč
okolt jeho. Šli jsme pťede wsstm do klússternč
zahrady. Zahrada na stúle, uu jak fe to srow:
núwú? Kdo chcc widěti, co wUkanl kúd bence
diktinfký, jehož heslo jest: „Modli se a pracuj“!
(()rčd Gt 1Uedom); tdo chce wčdčti, jak welkň
dtla prowedl, at se podtwú na Moq,serrat. Twrdt
se, že asyrskň krňlowna Semiramiš (asi 1200
pked Christem) jtžto se pťipifujt welké čin,
zalošila w Babylonč tak zwaUé wistct zabradd,
lteré fe počltajt mezi diwy swěta Nle i Bec
Uedikttni Monserratsstt založili sobč Ua ssirokč
skúle až w oblactch wistct zabradU Zaklúdúnl jt
stňlo owssem mUobo prúce; mUsilot se tam mnoo
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ho dobré zemč dowézti, ueš se z nt zahrada stala.
N aby se newyplnila slowa: „Jinč (semeno)
padlo Ua skúlU a wzcsslé Uwadlo, protože nemělo
wlúhy“ (Luk 8, 6), Uprawili Benediktini we
skúle bluboký wodojem do kterčho jako do ci:
sternd dessiowú woda še skal sc stěkú a jim kU
zalčwúnt zahrady sloUžt Benediktini jsou moua
dkt Šalomounowč. Jako krús ŠalomoUn krúx
lowskou zahradU son U Jerusalema založil bltže
rybntťa Siloe (2 Esdr. 3, 15), núpodobně wy:
kopali sobš BenediktiUi Monferratssti U zahrady
cisternu. Jejich zahrada jest prawý „řxorcušuconu
olUďuš“ (zabrada zawťenú) a jcjich cistcrna prawb
„konď šišxučatuďeeunsiUdUice zapečetšnň uo (Ptseii
Šal 4 12); UemajtchafsteťiwéhofoUseda,jenž
by jim do zahrady lezl a sskodUčinil Qkolo
cisterUy stojt Učkolik wysokť).ch kamemchch soch,
pťedstaijtctch swčtcc z ťúdU sw. Benediktn.
Stojtcth U této cisterny xotwtrú se pťekrú:
snú wyblidka, jakož malo kde se nalezá. Dolcy
w Uúramltč hlUbokém údolt, wine fe jako obrow:
ský aheudťeka Kardone; pťeš ni widtš.hory lesem
a wtnem porostlě. K jihowýchoďU spatřnješ
we welké wzdúlenosti město BarceloUU, za ntm
moťe, ba jestali nebc jasUč i dúle ostrowy Ba:
lcarské, Majorkxl a Minorku. and za teboU
wyčntwajt až k oblakům proťezanč skúly Monc
serratU, na jejichžto temenech objewujt se scmox
tam zťlccniny býwalých poUsteinckých domků
(ermicg). Wyhltdka to w prawdč půwabnú!
Takowých poustewnickťxch chyžt bbwalo pťed časy
tťinúcte Ua sspičatbch skalúch Monscrratských; ke
mnohbm byl přtsiup Uebezpečný. Každý poUstewo
ntk benediktinský, jenž w takowém domkU pťebb:
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wal, byl prawým ŠimoUem Stylitou.ll) Tot
prawda jest, žc tam Ua wrchn požtwal aspoň
wždy čerstwěho a zdrawěbo wszchU, a že Uebi
o mnobo bltže stál. Za dUň nassich jest na
MoUserratě již toliko jedeU domek poUsteincký,
jejž lze obbwati; slUje poUsstkoU P. Maric
(šrmitň 8. Mšrig). Wéwodkyltťz Molttpensieru
dala domck tento Ua útraty swé oprawiti. Na:l
wssttwjli jsme také domck teUto. Pťebýwú w něm
jeden poustewntk, který o sobk prawt, že patťt
takě k ťúdU sw. Brnedikta; ale wypadú dle
obleku Ubohý rao jak otrhaný domownt pacholck.
NeUt Ua Uěm krňsy an podoby. Žijez chleba,
který oď klňsstera dostňwú a z almnžny, kteron
mU poUtntci podňwajt. Jcho domeěek mú dwk
swčtnice, pťknou kaplU Be zonkem, ď wkžt .a
maloU zaýrúťku. D jest to w prawdč tak libč
mtstečko, že jsem si tam myslčl: bndn pan
stewntkem! d.
u lj

Na skňle . . . .
Stúla Uěkdh poUsst,
Za dUt maličkú zahrňdka,

e: Wedle tmawú hoUsst.
dPaod okhnkem, hrčel potok

e Skrze kwltečka,
Nsi dwacet kroků dňlc
Stúla kaplička.

. x

z . . . .

) ššešnš?:šd sl.::xš:ctx:š.lšx:?šexx?ššsoššk,ešax:šg p:xxxššssiš
stoje se nwdlil, rozjimale eúčůla dtwd a zraťei čťktťla
Zcmkcl ru Wo w Telmssi (Pelluťum) blťzc mčfta Anu
tiochic w Asti. e
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Na té lesnt poussti ďhdlil
SmUtný mlúdenec:
Na tťle žtnčný rUbúš, o
Na hlawč wěnec,
W jedné swadlé rUce žaltúť,
W druhč růženec,
W samotnosti jenom znňmý uu
W fwčtč cizinecl ux

W kaple rúno když pozwonil, x
W zahrňdce ssek rýt,
Pak se w tůžtch počal modlit,
Slzami twúk mýt.
W poledne zwonil po drUhé,
Wečcr po tťett,
W foumrakU počal pťesmutnč
.sřu harfč. pčň. (Šnaidr.)

W prawdě! na hoke Monserratu měl jsem
welkoU chut stúti se poUstewntkem. Tamt jsem
porozumčl flowům, jež jscm na mnohých KartUe
zianských klússtcťlch četl: blaženú jsmnoto! ů jen
diUú blaženostl Qfamčlé žiwobytt mň do sebe
lowčfem mnoho obttžnostt a Ucbezpečenstwt; aťc
zúxeooweňposkytuje také mnoboxblažrnosti.

Den mim:l, Uoc se pkibltžilrxsfedmň hodina
odbila a zwonek klňssternt Uúš wolal do kostela
k rňžencowé pobožnosti.x Tato pobožuostp konůwé
fc na Monferratč laždodennk, ď ttm jedink rozr
dtlcm, že w obyťcjnč dny růžencowú pobožnost
toliko obyčejným způsobem sc wykonúwú; ale we
dnh UcdťlUt.a swútcčnt se pťi nt zptwú ď prúe
wodcm hudby. P. Feliš: a Don Bartolomé

ůxsk
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BlaUch postarali se o to, že jsem, ačkoliw obyn
čejnt; den byl, pkece růženec ďe zpéwem flysseti
Ulohb Dossli jfme do chrúmU prúwk když byl
růženec počalo

Na epistolUt strank blawntbo oltúřc, na
ktcrém hořelo nmobo swětel, seděl Ua pohowce
kUěz maje Ua fobč rochctku a sstolu. Jemn Ua
proti Ua skraně ewangelia stúli těž w talňrech a
rochetrúch mladt hudebntci, fundatisté aneb semiu
Uaristč, jenž mne byli we swrchU dotěeněm súlu
tak Uctiwť thtali P a sice napťed l0 zpěwúků
(5 GUnti a toliťež šlri); za Uimi nčkolik hUu
debntků opatkcrlbch houslemř, sagoty, siautoU a
basou; za tčmi sedčl U mallzch warhan Don
Bartolomé Blauch. Kněz pťedmodltwal se na
blaš wždy jedml dekúdU růžcnce, načcž núsledoa
wal kUď bUdebnt, w jchožto teš:tť Pannč Marii
chwúla wzdúwúna byla. Po růženci se Utodlil
kUěz w latinské ťeči lanretanské litanie, Zgjw
ZošiUU a konečUkmodlith, po kterč opčt hUu
debnt kuď núsledowal.

Kdytoliw P Marii w krúsUhch zpěwtch
aneb w modlitbúch chwúliti slysstm bhwúm welr
mi pobnut. Widkl jscm již mnohň Marianskú
poUtnická mtska, ležtct w rowinúch, w údoltch a
na borúch; slyssel jsem P.xxMarii wychwalowati
a wzbwati wč slowanské, nťmeckě,latinstč, ,ftana
coUskč, italské, angliekě, sspanělské, arabské a w
mnohbch jint;ch kečech a pťeswčdčil jsem se, jak
prawdiwú jsou slowa prorockú, jež Banna Mae
ria w.domč ZachariússowU pronesla a jež ctrkcw
sw. we we welcbnémchwalozpka „Unšnjckic:ate
každodcnně pki nesspoklch opakUje: „Blaboslao
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wenoU mne nazýwati budolť wssickni Uúrodowé“
a(LUk. 1, 48),3e) ale slysse Pamtu Marii wdn
chwalowati tam, w oblactch Ua wyfoké skúlc
Monserratpské, spomem:l jsem si na wersie, ktcré

jsem we StýrskU U jedné Ua wysoké skúg stojtct
kaply Marianské kdysi byl četl:

Ne w ůwalcch jen a na krúsné plúni
Se pomoc twúk núm, člMatia, sklmň;
J na wyfokbch horúch skalnathch
Co mat!a chrúntš milých dttek swých.ee)

Zpomnčl jscm si taktěž na slowa proroka
Jsaiússr kkouelbo: „waalte obywatelé Skúly, B
wrchU hor wolejte !“ (42, U).

e) J Muzulmauč crl P. Marii„ ne stce co matku Shna
Božlbo, ale co čision, ncpofskwrněnmx, w každěm obledn
swatou Bamu:. Nazýwajlt jř Mirjam ťMaria) a ncdršt
muobo na protesianty„ poučwadž tito Baunč Maril úctd
newzdéwajt. TUrec!ěezeud w Beučmč majt bťaboslawcuoxl
Banm: u welikč uclřwostř a Udržnjt w,oue jeskyut, w:
kderč Maria ů Jojefcm a 8 Ježlsskem na Utťku do Cghpta
útočlsstč nalčzla, Ua jwč úrraty jwťtlo lampowč.

ee) Nicht nur iU Tš)áteru Uud s ďuen AucuDarf man aus eim Hůlfe ueU;

Sogar auf flerlen FelseubštšuLůsšt Du Bich alo treuc tter fehcn.
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ell xlx.

:wstelni hudda wc Žpanělsšp. Wradč yaspoda.
Bohostinstmi U Brmdiňtřnůw. Bndpisy m bniZc
ripinrům. Bsud biblt. .Nowútni mnťowč na Wono
scrratU. šmanrrsa. Cdrňm ůo 18, šroctu a jeu
stnť sw. Bgnňrřa. Edrňm Fatrdrňlný. Zawrnťu

dťný ůanowntb. Ehrňm Baminib ansňý. Brňlici.

Po skončenč růžencowé poďožnosti pťissel
ťeditel hUdďy Don BlaUch ke Umč, a tňzal se,
jak se mi hUdba ltbila. Panc! odpowěděl jsem,
zpěw i hUdba ltbily se mi Uňramnť; ale w
Uassich chrúmech w RakoUsku by pki slUžbňch Bo:
žtch podobným způsobem prowozowati se chměly.
.Nassc kostelnt hUdba jcst wúžnú a k pobožnosti
powszzthcl, kdcžto wassc hndba pťtliš wesela
jest, tak žeby. těmčť k tanci wňbilae

Zde sUad bUde Ua mtstě, promluwiti nčco
o kostrlUl hUdbč, .jakú we esipnnťlských kosteltch w
oďyčej wessla Špančlfra kostelnt yudba jest jau
ťo italskú wůbcc weselň, lehkowúžnň, diwadelnt
Slyssel jscm wc chrňmech sspančtských prowozou

wati msse, litanie a jiné kUsy,které by se nwssem
hodlly pro diwaďlo aneb i pro tanečut sňl, alc
Uikoliw pro kostel. N takowň byla takč hndba
pki pobožnosti růžencowé Ua Monsmatě; ačtou
liw se wýbomč hrúlo a zplwalo, pkece bd mne
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to bylo iUoblo dklwe k taUci lúkati, Ucž ku poa
božnosti powszditi. Qwssem jsem w Uškterých
katedrúlných chrúmech i dobron kostelnt hUdbU
siyssel a zdú se že Uěkteré chrúmy majt fwou
zwlússtUt bUdbU; ale wůbec jest budba kostclnl
wc ŠančlskU a w Jtalii přlliš swětskň a chrňa
mU Búnť nebodUú Zdút se, jakoby Špcmčlowč
a Jtaliúni samébo BúUa Boba w kostele buda
bou wyrúžel:i chtčli. Bťi růžcncowé pobožUosti
Ua Monserratť brňli k. p. hoUslisté tak weseleu,
že bych byl k tomU zptwati mohl: q

Když jsem jú bhl malb chlapec,
HoUsličky jscm brúwal,
StrUUky se Uti potrbaly
N ssmytrc se zlúmal.

Frcmceško Kardan UQrsila mi wyprawou
wal, žc we ŠančlskU pťi slUžbúch Božtch čau
stokrňlc celé kUsyze zpěwober sc brúwajt, že k. px.
w jeho otčiUě w Mabomx Ua ostrowě Minorcc
pťi slUžbúch Božtch o wúnoctch tčměť celň zpěu
wohra Wrrdi ho Ujl Prosňtoro“ se prowozUje.
uch:hchtk totižto a zpčwúcihrajt a zptwajt celé
části z tčto zpčroob:y chslowútnějssi wardauťk
a sklaďatcl kostelnt hudby we Spanělskx: ťněz
DoU Brnitu ?lndreu, beUeficiňtpťi sarskm chrúu
mě B Marie w Maboně; tamt nalczajt se i

.chlcpssi warhany w cclém Šanělsku Cestujtct
AUgličaUě a milowUtci bUdby zdaleka pťichúzrjt
aby siowútného warbcmtka Ua warhany ty brúti
slysseli. BUdre.U prý sk.lúdú wbbornč rUejemom
hudbU pro chrúmy, Uýbrž i zpčwohry pro dia



264

wadla. Neznúm sice hUdebUt skladby jeho, wtm
ale, že mezi bUdboU kostelnt adiwadelnt jest weu
liký rozdll. Mozartowé, Beethowenowé, Haydna
owě atd., jenž pro kosicl i pro diwadlo wbbornč
sklúdali, nerostou Ua stromech. Koupil jsem si
pozdčji w Madridě budcht skladbu pro mariu
aUskoU pobožnost poď núzwem „Ueš ůš MUrineee
(městc marianský), složenou od whtečného hudebu
nska Martina Brawa. Jest to hudba welmi
weselú a k tanci lňkajtct. Proto wssak nechci
přcce ani sspanělsié ani italfké hudebnt skladaa
tcle siumaťi jmenowati. Wssichni zajisté jižnt
Uúrodowě dúwajt weselost a oheň swé powahyi
w budbě kostelnt na jewo, kdežto sewernt núrou
dowé i w hudbč wúžni jsou. Núm se neltbt
jejich budebm skladby a jim ncltbt se nasse.

Nčkolik krokůw od klússtera stojt hospoda,
we které jsme občdwali a wečrťrli; jtdlo bylo
dobre ale uo drahée Hospody Ua poUtnických
mtstech muscjt mtti zwlňsstnt wýsadU, poutntkeq
ld platn pťetahowati; jinak nclze an pochopiti,
jak sobkwwtom ol;ledu rowni jsoU Llneb mUu
sejt snad poutntci mimo jtdla také za anssttu
went P Marie platitie? Mú sice každý staw
swe zwlússtnt hktchd, ale bťtchd ssoanělskbch boe
spodskbch, jsonce až do nebe wolajtci bndoU mča
ťeUy „mčrou dobrou, a natlačerU, a natkesenoU
aosUtoU“ (Luk 6 38). Wžddt jsem tam mUsil
1ednomu hospodskému platiti za jedUo wejce, za
jeden pisskot a za čokolúdu, w núdobě ne wčtsst
Uežli wclkh núprstek 3 nnu prawtm tťi franky
(l zl. 12 kr. stť.) Tam by mohl cestnjlci pki
wssem bobatstwt bržo bladem zemťtti, tam by se
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Martinowi brzo kapsa zteUčila. uu Bo wečeťi
odebrali jsme se do klňsstera. kdcž jsme “pťenon
cowali. Qddčlent ancb byty klňssterné„ w nichžto
poutntkům za mtrnh plat noclehowati lze, wcdou
jmena rozličnbch swatt;ch k. p. bdt čili pokojtček
sw. Nloisia z Gonzagy, fw. Frantisska z Boru
gice) atd. MU jsme pkebbwali w pokojtčku sw.
Aloisia z Gonzagy.u Bylo již deset hodin a jú
počal se w núručt spúnku kolěbati. Hle, tU klepe
nčkdo na mé dweťe. Co toeě Benediktin P. Gono
zaleď obchňzcl jesstč jednoU wssechny pokojtky a
túzal fe každého poutntka, Uemúoli jesstč čehoď poo
tťrbt? Kdo U bencdiktiltň pohostinn byl, wt ze
wlastnt zkusscnosii, jak sročdomitě ťúd temo plnt
ťeholU sw. Benedikta wzhledem ku pohostinstwt.

W Uňflcdné rúlw odebrali jsmc sc již pťed
pútou bodiUon do kostela, kdcžto prwni msse sw.
se sloužila. Mssr, ktcrou pťiont fundatisté pro:
wozowali, bdla zase welmi weselú. K ossrrtorin
hrúl Don Blanch wclmi weselý kousek na waro
hany; bylot mi pťi tom, jako bych Uaslouchal
dke Ua kolowrútkU. Jest to obyčcjem wc sspau
nklských chrúmech (a takč i w italských), že kofu
sertoriu se nezptwú; tut mú warhantk čaď a pťto
ležitost, ukázati, co Umt. Hrú tcdy tiché a lto
ďezné arie aneď hklmawé sinale ze zpěwoher,poa
lonézd, walětky, polky, pochody; slowem, bledt
shromúžděnéwěťlct a fnad iPúUa Boha wy:ášeti a
obweselowati. Brawé to pohorssent! Po skon:
kcné mssi sw., pki jejtchžto hlawntch čústcch žúda

e) apčwoutooclo ďau leuiu Conuša. ňo ďau Fruowoo
Uoršiu otc.
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nčbo zUament zwonkcm se Uedúwú, zptwali seminaa
ristč wnúžnť: „88.178 ťiššiUZ“ a modlilř sc na
to bodinky Marianskč, což jim každodrUuč čřn
Uiti jcst.

P. Gonzaleď prosil nňď, abychom swň jmea
na do knikw cizincňw pktchozlch (Frcmdrnbuch)
zapsali. W této kUize jsem widčl a četl podlj
pisy lrňlowny a krňlc sspančlského, wéwodkhnk z
Montprnsierů a jiných wzmssených osob. Podňi
wňm tnto xUěkolik podpisů, w . nichžto cestUjlci
dojem a city wdjúdťili, jržto nňwsstkwa pamútn

lUčho Monmatu na nť učinila: „MoUsmat
1est zajisté jedntm z Uejzťejmkjssich dňkazůw o
hlUbokomyslnčm Uňboženskémš žiwotč we stťrdoš
wťku. N wssak bohUžcl! doba penčz wsscchlw
zničila a zdeptala.e) J. A. G. Brown. u

„Slňwa tobk, Matko Božt! pomoz núll
w nassich pro!iwmstwtch, abh nasse milň krajint
Uhcrskň Uowotúm Ucpodlehla jako tcnto klňsstň
Mánserratskl;.ee Jako kament a fkúly na
boťe Mlmserrotskčs pťi wsiech bonťlch a wtchou
rcch zůstúwajt Ucoblomnd, tak zachowejž sc i wlrň
a ňcta k B. Marii w útr.obúchepotolent Uynčjš

sstch i pťtssttch.““) W obporn š tčmito podpšlyžp ij

e) Bťtčřm wyzdwižcnl ťlússtrrů lujlexui w jiných zemlch pou
Učzochtňwost.auri.ašcw ňuuya qujů nou mortuia

ootow oošju (Nrš: aouolel. 3. 12). Btnčzochtťwoft
cst qum.cm wssebo Z!eh.oe x u e

U) Zlcutxponyo o: m:a moutih Ua:wmat pzor uooula
proooUio ot tompentatldm exponimo impoňorrito no
comorwwmnt:e oio po oonaonoc čůou ot oultm U.
dlniuo 7iršiuio iu aorůidm šonemtiouum pwooeuu
tjum ot kutuuruux. Zišumum iu mouutorio Uouooru

d axat ůio 12. špril 1859.. GUrolua Baogkaň,s ňo Zšcao
!caka!rg Uodikio“Uunšarm.
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w Uichžto zbožnh katolickb dUch wane, ojt nňu
sledujtet podpiď jcbož pisatel Ukú;a čtm je
a co o katolickém UúbožeUstwt Španťlňw myslt :e)

„O krňsné Špančlsko! tyš dttko, w němžto
se Stwoťiteli zaltbilo! Mlby orozprosttrajt sc
Uad horamř a siuňce Ume tu wttú toUž lňskoU,
jakoU we wzdúlené mé saskě otčinš. B, až teprw
wymtjejt mlhy powěry zc srdct lidských, jak mnqu
hem bltžeji pťistonpt pal pokolent lidské ke Stwou
ťiteli swémU a jak nmohem důstojněji ďUde se
MU klaněti!“ 1859 C. EdliUger

Že protcstantč se whnasnažUji mlhu katon
lické wtry, ktcroUžto zemč sspanělskú zabalena jest,
rozebnati, ǧjestwůbcc znňmo. Nerňmo ale bUde,
jakhch prostťedků k tomU Užtwajt. Wyprawowal
mi katolický sklepntk w hostinci jednoho nxčsta
ssančlského, že mu jistú anglickú protestaUtskú
rodina při odjezdu misto zpropčtného dala proa
testantskoU bibli Nngličané posilait ccle trUhly
biďlcmi naplUťUě do Špančlska, kdcž je rozdňw
wajt eDoU Franceško Kardona y Qrsila mi
wyprawowal, žc súm již mnoho set aUglických
biblt odstranil Majtt tyto protcstcmtské bible
častokrňte podiwnh osudl Anglický misionúk dau
rowal jednouťga Nrabowi ďibli w krňsUč wazbě
a tázal sc ho za nějakou dobu,zdaliž w Ut čistč

e „S oneo Spauienl du bist deoS ferš Liedli ekind
) M:h Ncldelziehcn ňber die Bergechhšxuůd eSng

z„ , grůsšt mitš hier wte in meinem sn:uealúm dlescnlandemit ders en tremn Mucterliebc. O wenn er die Ne
bel deď řlbrrglankenď auš dcn Herzen der Meuschen

ogen sein wrrdcu. um wie diel nčiher wird daun dar
Fčzenschen eschlechtdor scinen Schůpskr trcth und wic
diel wůrddger ihn anbeten! x
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slowo Božt pilnk čitúwú. J odpowěděl Nraď:
Jú biblkjiž nrmúm. Co pcxkjste š nt Učinil?
ptal se misionúk. Mosazem zwazby jejt okrússlil
jsrm sroůj púš, odwčxtilLlrab; kožt jsem si zassil
roztrhané stťewtce a paptrem jsem si wycpal
tUrbaU. uu W hostinci jednoho welkého Utěsta
nalezú se w každé swětnici U každě postele Ua
stolečkU protestantskú bible, ktrrú se tam proto
kladc, aby prb, jak se prawt w pťedmlnwě jejt,
cestthctm pťtležitost dúna byla, by mohli čisté
slowo Božt pilně čttati. Cestujtcf wytrhth ale
pilnť listy zptšchto biblt a Upotřchjt jich kjiu
stémU účelU, který zde bltže Určiti se nedú. uu

OpUstiw pamútný MoUserrat, zpomcUUljscm
si na mnohč slowútné a swaté muže, jrnž na
Ukm žili, a jejichžto žiwotopisy Lechner we fwčm
„Heiligen LešlkoUdeš BeUediktiUer:QrďeUš“ wya
dal Žil tam n p FrantissekLeworot mnich to
welmi fwath. Wyprawuje se o Učm, že ač tée
měť crlťp den wc zpowědnicř sedáwal a ldncýoleol
ntm Uamňbúntm zccla UnaweU bhwal, pťecr w
Uoci sw ofsiciUš bratktmi obcowal OstatUt čúst
noci trúwil w rozjtmňnt pťed obrazem Ukťižo:
waného Christa Zemkelt co kmet 80letb w Uoci
pkcdc dnem Uarozent Púnť

Na Monserratč žil také opat Garžiaš š
pťtimtm de Cisneroš Byltš wčrným ctitelem

Marim;jkým a dbal wolmi o zachowčmt klússtemé
mlčcnliwosti (ZUGUUUP) Uablédaje, žc zanedbúe
wúUt ji mtwú w zúpětt úplUý úpadek kúznč klú:
jsiterUé. Zůstawil rUkopiď obfahujlct mrditacc
čili rozjlmúUt, jichžto pch sw. Jgnúc Loyola pťi
spisowúUt swbw dUchowUtch eš:ercicit poUžil.
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R. 1524 zemťel Ua Monferratě sw. mUich
leoUš z BUrgošxU, jenž byl dktwe U dworU
ctsaťe Karla 7. wysoký úkad sprawowal. Bťca
fwťdčiw se o marnosti a Uičemnostitohoto swěta,
opUstil bo a stal se Umichem.

ZwlússtUt okrasou klússtera Monserratskébo
byl opat Bernard de .Boneille, jenž k žúdosti
krúle Ferdincmda po objeweUt Wnerikd; r. 1493
še dwaUúcti spolUbratktmi co misioUúť do Uou
wého swěta sc odebral a běbem ttm cestu k miš
silm americkým proklestil.

R. 1569 zcmťel w klúsitekeMonserratském
lnčz kúdU sw. Bcnedikta, Jan CbanUiUš, mUž
to welmi Učcný a swatý, který býwal zpowědUt:
krm s.w. Jgnacia z Loyoly. e

R. 1599 dokonal tam běh žiwota swčho
lUěz JaU Castaniza, který wynikal Učerstt a
fwatosit žiwota. Sepfal rknibU pod Uúzwem:
ťPUšuU Zpi:eitumio Zirčd áš pč:rfč:c:tiouš (Boj
dUchowUt čili o dokanlosti).

Nychle Uňď w.ezl dostawUtk dolů, še skale
Uaté horh. Qbraceje se častokrútc a pohlědnje
na MoUserrat, pkál jsem ;božUým jeho obywau
telům sstěstl a Božlbo požthúUt a poslal jsem
jim co poflednt pozdraw krúsně wersse, kterě byl
jeden francoUský búsUlk pťi odjesz z jiskčhxo
klňsitera do lniby pktchšztch ciincňw Uapsať:ee)

oe e) qůo lo drm ňu Préďobuut souo protšgw nnnu ooono,
Zéjour aimé ůcn Uioux, nďile ůu doudour„
Zoxee ňam toun leď tempg jlen„ppui ňo la kaidleonoz
lxeď áéliceg e!uujuote et je port ňu péodeur.
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Kéž tč stúle rúmš Božt chrúslt,
Stdlo fstčstt, mtsto milé wssem,
Stttem slabých bndiž bez Ustúnt,
Blahem cUostlchch,bťtsfnbch pťtstawem.

Doraziwsse sitastně do Monistrolu jeli jsme
odtud po železnici do Manresy. Toto, swatým
Jgnúcem z Loyoly, proslUlé mčsto ležt w údolt
a Utň welmi krúsné položenl Ua ťece Kardoně.
Ulice jcho jdoU š kopce do kopcea erdporUěth
fe zwlússtnť čistotou. Krúsný jest starh, Ua osm
pillťtch spočtwajtct most, který Utěsto š Uúdražtm
želerice spojuje.

Prwnt stahornt, které oko každého ciince do
Mamesy pťichúzejtclho poUtú, jest koleje Jesuia
tůw. Toto weliké na dwš poschodt wysok.é, 20
sochami a architcktonickbmi sigUrami ozdobenč
stawent wypadň jako zúmek w italskčm slohU
wysiawenh. KU kolrji pťistawen jesi chrúm „ňg
ln šroctšee zwaný, poUěwadž se pod nim Uao
chňzt ona pamútnú jeskynč (šrom), wc kterč
sw. JgUúc pťebýwale

Dosti weliký chram tento mň 8 kapel, to:
jikéž oratorit, jcst ale tak zanedbaný a zpustlh,
že bych byl pťi prwnlm naňe pohlédnntt uouplaa
kal. Mokro pronikú stkechon a kleUboU až dldo koa

stcla; wúpelmň obmttka padú we welikých kUsech
ď klenby a ďeuzdt; oltáke jsoU plUy prachU a
sspiny; žúdných warhan,e žadné kazatelUy, žňďných
stolic, nic z toho ze wssehozdeeridčti; slowem:
w tomto chrúmč spatťUje se ohaonst szsstkUt
Dan. 9. 27). Ll kdo mň kostel tento oprawitiř
thťi knčžl towardšstwa Ježtssowa a ssest bratťt
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laikůw, kteťt zde jenom z milosrdenstwt trpeni
jsou, Uemajt zajisté k oprawent chrúmU toboto
potťebných prostředka, a wlada ssnančlska se o
něj ncstarň Tak se rozpadne tato pamňtUú koa
lébka kúdU Jcsuitůw jako slowútný klásster Monu
scrratský

Šli jsme sakristit do pamťtiboďlté jeskyUč
wc které sw Jgnúc pkebýroal Nachúztt se Ua
lewé stranč od hlawUtho oltáťe a jcst 10 kroků
dloUhň, 4 ssiroká a jen slabým swětlem, okýUkcm
do Ut padajtcim oswětlena; klemltt jcjt jest bolú
skúla Na sičnňch mramorcm obložených widěti
kolem do kola krúsné ťezby wdpuklé (!xUUr reu
lišťš) pkcdstawujtct nejblawnčjsst pťtpadUosti zc
žiwota ufw. Jgnúcia. Wc skúlc spatťth fe:„až
podneď tťi kťižky, které swěte ctcnto tam wryl?:u
pťed kterbmi klečc se modltwal. Jesky nk jest
ndnt pťeměněna w kaplu, w nlžto se chowú we:
lebnú Swňtost a ktcrúž opatťcna jest oltňťem
wýsadUtm(churo primjošiurum oum inůuju
šďutjiš in perpermxm) ez o

Q, jak welcpamútnň jest jcskyUětato! Sem
se odebral Jgnúc z Loyoly kddž se byl r 1522
lla Monscrratu knčzi Jarm Ehaninowi ze swých
bťlchůw .wyzpowldal. ch wcdl přtsUý žiwbt,
zde činčl tnhč pokúnt za fwé hktchy, zde položil
zúkladnt kúmeU kUzktzent kúdn aUeb towaryšstwa
Jtžtssowa (Jesuitňw). W této jeskynitrýznil tťlo
swé,ukteréž bylo dUchUodpornč; zdc se častokrúte Z
ř :1 dmž po fobě postil, žúdnčho pokrmU po th čaů
nepožtwajc. Když se mn již Uedostúwalo stly,
jedl koklnky, kterých sobě w údoll nasblral, aneb
kousek chlcba, který sobč U udobrých lidt whžebral.
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W této jcskyni modllwal se chnč po 7 hodin;
zde sepsal také swú duchownt cwičent (excxxc:itig
Zpiricušjiň), kterúžto kniha Uznúna jrst ode wssech
bohomyslných mnžň za bezpečnčbo wůdce dUsst krúa
čejtclch Ua cestě ctnosti knebi. lQ sw. Jn
gnúciowi, jtmžto jefkyně ta tak proslula, pťje slo:
wútnb búsntk:

š) ty muži pťeswatý,
LústoU Púně rozňatk)!
Kdož tak žúdost w moci mčl
A sc takto cUostt skwčl? (SUssil).

U wchodU této jcskyUě nalezli jeďUoU sw.
Jgnacia zcela zcmdlcného; i odnesli ho do sspiu
túlU, we kterém oU súm rúd a často nemocné
obsiuhowab Nawsstkwili jsme i tento sspitúl,
ktrrý byl kdysi welikúm, na tťi poschodl wysokým
stachtm, z Učhož ale nynt jenom několikxzdt
stojl. Mimo chrúm ůč: 13 šrot:t:čd mň Manp
rrsa jesstě jiný kostel fw. Jgnúciowi zaswěccnťx.
Bťi chrúmn tomto býwala kdysi wcstkú kolrj Jra
suitůw, w ntž nynt sskoty se nachňzejt.

Katedrúlnt chrúm w Manrese jest krúsnú
bUdowa gotickú, majtct 3 lodčx, 18 slonpů a 19
oltňťň, mczi Uimiž hlawUt oltňť bohatč pozlacenx
jeste Pod Utm se nachúzt krypta (aoxúšššio), we
kterě odpočtwajt kosti sw. mučrntkůw MaUricia„
FrUktUosa a Nnržky. PozorUhodna jest w tomto
chrúmě welikú, welmi skwostUú moUstrance, ktrroU
pki slawnčm průwodU na den Božtho Tčla čtyťi
kněžt na nostdlc nostwajt. Cbrňm tento mú wrlmi
staré aUtipeUdinm (zňwěsek), na kterém wyssit
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jest we zlatč žiwot Pňna Ježtfsc a Pcmuy Ma:
rie; Ualezajt se w Uěm také podoby lwů, stará
kťestitelnice (dňptištšxxixxm) z mramorU, a Uad
jednlm portňlem blawy Saracenůw, zdělanč z
tuhébo paptrU. Hlawy tyto, olnajlce woufy, poa
skthjt jakýsi stmssliwý pobled. Takowč hrůzyu
plné hlawy widěl jsem we wnohých sspanělských
chrúmech;onachúzejt se tam bez pochyby proto,
aby Špančlowe wždy pamarowali, že zemč jejčch.
od Saracenůw opanowčma byla. KrňsUú jest
kťtžowú chodba pťi chrúmU katcdrálném. W jcdně
kapl„e Ukazowal se nňm hrobnt ponmtk kanowntka,
který zawražděn byle Kanowntk teUto wynčowal
dětš a mezi Uimi také fyUa bobatébo sslechtice.
Otec obdržel od Uepřttele kanowntkowa Ueprae
on zpráwu, že tento synňčkajebo erinnč a
UkrUtUčwe fskole pot:cstal. Rozzlobený nad ttm
sslechtic počthal na kanowntka a zawraždil ho.
Na siesti welk.ť)ch a ksňsných obraztch předstawnjt
sč pťtpadnosti ze žiwota toboto zbožného kanowa
Uika, a takě Usmrcent jeho. Poněwadž ale brobUt
poUmtk žádnčho Uúpisu Uemň, ertm, we kterém
rokU strassnú tato Udúlost se stala; dowědčl jsem
se jenom, že kanownlk teU jmenowal se Mulet.

Starý chrám DomiUikaUůw w Mamese
jest památným proto, že w nčm sw. Jgnác mčl
widěnt. Když se tam swětcc teUto jednoho dne
modlil, byl w duchu wytržeU a widěl Uejfwětějsst
Trojici Božte Widěnt toto prý ho tak dojalo a
takoon radostt Uaplnilo, že později pťi slawném
prňwodU slzy swč žadržeti Uemohl. Wwprawnje
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se, že Swětec ten o nejswčtějsst Trojici Božt i
knibU sepsal, která alr bobužel se ztratilack) x

Prohlédnuwssr Manresu a pamútnosti jeji,
odebrali jsme se na núdražt, chttce opět do
Barcelolty se anrútiti. Wyprawowal isem ď
wrchu, žc jsem slyssel we wrťejnč zahradč w
PerpignannU nňramně mnoho slawtků zplwati; a
ble, Ua nňdražt w Manrese widčl jselU Uesčtslný
,počct krňllkůw. Bylo tam na sta kossůw naplo
něnbch tkmito zwtkaty, kterúž do Bareelko weu
zma bbti mčla. Ubohú tato zwlkútka byla odo
sonzena ke smrti. Pcče:lt krúlici jsou U (eššpcmk:sj
lůw jtdlem obltbeným, které i we wclikých hou
stinclch cestnjtclm se podúwň ou Doraziwsse
sstastUč o půl púté hodinť do Barcelko, odea
brali jsme se opět do hostince„ dďtď! ůo qUuo
txrš Uuriom.ee

e) Q tomto swťtci bndcme jesste při jinč pťllešitosti obssiru
Učji Utluwiti
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Mad!o ckřxetůtcšu(spnlrťný stůl.) Bbrowsbť massdau
ry. ďrťtský bnstrl a nršdmnťilý ministrant. Ehrňu
my sw. xxilňry a sm.čMichala. ?cassnňťstwi w
Parcrlanť Brůwod Zlňido Cťta Ehrňmy UB
7n!rše UU ďnpin a 8 kudjoe“ Bndiwnňjmťna
xdufUlic Bwaň. Zlomútnu sstwla ďadinůw u x
rx xs u x

š Nepktjemna jest we wrlkbch dostiUckch tak
zwanň tgd!o ň boto, pťi Utž wssichni crskujtck
w hastinci sc Ubhtowawsst w Určitou hodim: obču
ďwajt tbchž jldcl požiwajtce Wrspolnb tento občd
bhwú častokrňte shromúžděntm lidl zc wssrch nňu
rodů a ťečt, ktekt nrzUajtcr se wespolck a múlo
nlrzř frboú rozm.louwajlee jako Trapisté aneb
skartUziňni nčmt U stola srdt. Jako Bňn Bůý
Učiniw člowťka pňncm nade wsstm, podrobil moci
jeho „owce i wolh wssccky,nadto i zwěk polnk
ptactwo Ucbeské,i ryby Uloťskě“ (žalm 8) , nň:
poďobnč podrobeni jsoU t wssichtti cizincowč U spou
lečného siolU scdtct majitrli hostince; Uebot mUsejt
si Urchat chUtUati jtdlo, které jim pťedloženo
bbwň. .skdykoliw jsrm Uaecestách swých U tcxko:u
wého stolU občdwati mUsel, ncmčl jsrm z toho
welikoU radost, a laskawý čtrnúk mi to UebUde
za zlé poklňdati, powim:li mU, žr i x wčho
společslého stolU častokrúte srdt „owcr i woli

12
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wssickni, Uadto i zwěť polnt“ t. j. lidé beze wssech
dobrť)ch spůsobňw a mrawňw. Welmi Uezdwoťilč
chowúnt jednobo, „wola“, š ntmžto jsem ťdysi
U takowého stolu seděl, jest pťtčiUoU, pro kteroU
wespolnčmU siolU w dostinctch wyhhbúm. Když
jsem jednou w italském mčstč Janowě pťi table
d,hšte občdwal, sedčl wedlc mne jedeU mladý
pťrpiatý Jtalian. Slyfse, žc ďe soUscdemswým
mlthm němccky, Ubodil fcdadlrm, obrňtil sr ke
mnť hťbetrm a prawil plU bUěwU:Cneňci mno
luůštti ceůďšobi (tito zatracent Uěmci)! Bonko
wadžx pťi obědč nezdwokilčho „wola“ za souseďa
miti Uechci, wdbhbňm w hostinclch takowč cadlo
ckdšte, kdykoliw jen mohn. W BarceloUě jsem
fpolečnémU stoln wyhnoUti nemobl, musim ale
ke cti účastutkň klcř, že wssickni zdwoťile se
chowali. o
x Bo skoUčeni fpolečnčho obědn siúl jfem Ua
balkoUč swé fwětUice a dtwal jsem se dolů do
hlawnt Ulřce Rambla zwaně. Tato welmi siiu
rokú a stromoťadtm (u!gmešůa) opatťenň Ulice
túhne fe stťedem města od jcdnoho konce až .ke
drnhému a jest obllbenbm mtstem, na němž obdo
watelé rňdi se prochúztwajl. thal jsem fc
dolů na množstwt lidsiwaa, kterč se tam prochúu
zelo. Bylo mi, jako bych se dtwal Ua lhcmžlct
se mrawenisstě. TU jfcm Ua jednoU zaflcchmxl
plsstalU a buďeU. Netrwalo to dloUho a dwau
mnsikanti, piskač a ďchnUi! ssli wedle Uasseho
hostince. Za Uimi krúčeli dwč masskary, které
ale tak weliké byly, že hlawami až do prwntho
poschodř domůw dofahowaly. Praotcowč wssech
obrůw, o kterhch pismo sw. prawi, žcebyli obrowé
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na zemi (1. Mojž. 6, 4), nemohli wťtsft bbti
nežli tyto Umfskary.o Nejwčtsst muži U nich fto:
jtct wypadali jako nejmensst trpasltci. Prwnl
masitara byla opatkena oděwcm mužskbm; mťla
na blawč korUUu,silné onsy a ťňsnatý po zadU
dolů wiflct plúfsi. DrUhú byla jako pysfnú Uau
ssperkowanú žcnskú, a měla ssaty e krinolinoU,
ktrrň za matku wsirch krinolin powažowati se
mohla. Nelžeňtc, prawtmeuli, že krinolina tatu
mjméně dwa sňhy w průměru měla. Nebyla to
ž nú dljrjůUqUň (malúp mpatrnň wěc wu jak

panťlowé ťútajl); alc byla to prawú pewnost
Malakow. Spatkiw tuto ohwmnon krinolirm,
pťúl jfem w duchu každe flcčince. ktrrú Ua tento
ssperl drži, abh soďě takoon krinoliUU zaopao
tkika. We průwodu ptskače a bube!mtka braly
se masskary tyto, tU wúžným ksokem krúčcjtce, lU
zasr jako w tanci se točscc Ulicemi města co
nťmt pťedchůdcowé a blasatrlč zejtkejsst slownosti
Božlho Těla. Brochúzent se tčchto don obrow:
ských masskar působilo welikým a malým Uličnte
kům, jenž se na Uliei Ramble nachúzeli. nemaloU
radost; byli pťi tom tak weselt. jalo nassc milú
mlúdež, když se ew dčdinč Učjaký poqukúk, loUle
kňk aUcb nějaký JtaliaU 8 meďwčdem, š ohici
aneb ď kolowrňtke ukáže a fwé Uměnt prowúdt.
Powtdú sc, že panělowé jsoU Uňrod wňžný a
dospělý, čemUž w stutku tak bbti může; poně:
waďž alc i oni zaltbent w posnňkúch majt, neu
mohoU se honositi ů Fariseem, že ncjsoU jalo
jint lidě. w

Bťtsittho ďne na to túhlo časnť rúno Uěx
kolik wojenských sborů hUdebUtch po Ulictch mčsta

12jn
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hrajlce weselě kusy Z oken aš balkonů domowo
nlch wifely různobarcwnč čalonny: nesčtslně množa
skwt lidstwa prochúzejtctho se na Nlamedč podoo
balo se weletoku, w Ušmžto woda sem tam se
wňlt. HlUk tohoto lidstwa nemňlo se podobal
hUčtclmn moki J Uasse starč dwa znúmé too
tižto ď wrchU zthěné obrowské masskard, bylo
w tlačenicř lidU widčti. Byly ale jinak pkia
odčUy, nežli dne pkcdcsslého. Muž měl btlljj
núkrčnll čcrný frak a kalhoty dlc ncjnowčjsst
mody Dňma beylawdssperkowúna n mela wlasy
zeela dlc krasochUti dňm Paklžských kadrťcné;
i komonstwo jejich byloř jinč; Pkeď nimi kračel
plskač, a za nimi jeli na osltch čtyki pťmbernte:i
a několik chlupcůw opatkrných odkwem pastýka
ským.,mělit opeťrné kloboukh, čcrweUé kabňtky,
krňtké kalhoty a sandaly Jako pťi protržent
mračeU woda tostc, tak rostlo každbm okamžentm
množstwt lidstwa na hlawnt Ulici Ramblc; stňlo
Uxňš nemalého namahémt Ucž jsmc se dostali do
kostela we kterém jsem mssi sw sloUžiti chtčl
Kostel tento, při němž se jeden toliko bmesiciat
Uachňzt, jest malý Widěl jsem iž mnohý ncči:
ský 7kostel, alc k Uecti tohoto ko ela čili raději
opatrownskň jeho bUdiž kečeno, že sc Un: nedostňwú
okrasy, pťlslUsstct domu Pňnč. Snad jfem jesstč
Uikdy nesloUžil mssi fw. ď takowon UechUttjako zdee
Bltňť byl pln prachU, messně roUcho sspinawé a
můj miniftrcmtd zwlňsstnt jakýš diwouše Mělr
sc r púnn Bohu wclmi dňwěrnč: klečel U oltúkc
maje rUce fwé kklžem na prsoU založené, a čau
stokrňte wstal a odesick, aby to, ono w jkosřcleu
poprnwil. Múlo mnc to powszdilo kU pobožu
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Uostř, kďyž jsem stoje súm U oltúťe po pozdwiu
howúnl ťekl: Uper omnia ďgec:ujue Znšauu
lorumee a ministrant tam kdesi od wrat kostel:
nlch ď kktkem odpowčděl: Žmšue Núpodobnč
wolal i na mú slowa: er ne Uogiuůuočm in
tšUmcionemee opět z jiUěho koUtka kostela:
„Beá 1iderne Uoš U mčdjoee. TU jsem si zpou
mennl na slowa sklepntkowaw hostinci. „Budrte
widčri, že Špančlowč dčlajt welčke hloUposti.“

Z kostellčka tobo odebrali jfme se do klúu
fsterntho jchrúnm sw. Klúry, chtlcc tam welké mssi
sw. obcowati. Zpěw, jakýž pťi slanmč té mssi kex
holnicc klariskh prowozowaly, byl pktliš wcfelý.
Jak se srownúwň takowú wefelň zpčwohudba š
wúžnostt a důstojnostt slUžeb Božtch ? Prúwě
tak, jak se srownúwajt wcrsie této mtch.anice:

W lětě bhwú sluncc parné,
Stehllk nent sirakapoUn;
„Wssecko je Ua sšpětč marné“
Zptwal moUdrý SalomoUU. (Šnaidr.)

ď.u Llž protiwnč mi bylo, když jfcm pťi offertoo
riU slyssel kuUsekwrlmi weselý,jejž jednaz klússu
terrchchpancn htúla Ua warhcmy. Diwil jfem sr
tomU owssem, žc jejt prsttčky tak rychle po klaa
wiatUře scmotam bčbaly„ ale zdúlo se mř 1aké,
že slysstm Ua kolowrútekchrúti.

Zwlússtnt byl také způsob zoněnt pki pozd:
wihowánt. Na prawo od oltňke wist Ua zdi kolo,
w němž se nachúzt mnoho welkých a malhch
zwonků. Když pťi upozdwiť)owňlltttmto kolem se
točt, slysseti zwonky ty zwoniti. Z počútku rychlč
a ponenúhlU zdloUhawč točeUt:se kola čint, že č
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zwonky žpočňtkU wssechny zwonl, Uačež pak jeden
po drubčm opět pkestúwň. Bodiwno jesi, žc fspanklu
sstt kněžizptwajt .,pgter Uoďwreein teono pršekšeu
tioniš tu j. tak jako prefuci: Ulrc: Miďďš šštee
zptwú fe také zwlúfstntm způsobem; siowo ..ltoee
slysseti zketelnč eu ale flowa: „Mňoa oďtee
pronússcjt se wlce potichu. Powtdal mi kněz
Francesio Kardona y Qrfila, že Způsob jakbmž
sc tu zptwú ť)ater ncdďter a lte Miďďň ogt wů:
bec w celém Šanělsku zawedcn jesi čemUž
jsem se ttnt wtce diwil an jfem fúm widěl žc
Ul)gter nootšree mň we sspanťlských mifúlech
tytčž lǧoth, jakéž i w yUafsich se Uatézajt.

Sli jfmc takč do chrňmU fw. Michala, we
kterém se prúwk zplwala slawUú msse sw. Cdrům
teUto dhl núbožným lidem tak pťeplnťn, že nňm
po msii sw. nebylo možUo, z něbo wyjtti. Když
sc núm to konečUě pťece posstěstilo, fňbl jcden
z mých spolucestthctch do swé kapfy, a ble, jaké
to pťekwapent; mohlt ťtci: Když jsem do toboto
kostela wkroěil, měl jfem w kapsc 140 frankůw
ule en již jich tam nemňm. Nějakh zbožnh(eě)
zlodčj Ukradl UU: w kosiele mťssec, w Učmž peu
nlze ty měl. J w Barcelonť kroětc tedy tasskůťu
stwt, ačkoliw tam kromě policie majt jesstč
zwlňsstnt dohltdače, ktckt chodsce po Ulictch aj
númčstlch Ua tasskúke člbaji. Tito chytači tasskúa
kůw majt wysokč černé klobony, na jedné straUě
trochu nahnUtč, a stcjnokrojné kabúty jako woe
jňci; oblek to zajisté, kterémn tafsiňťi již zdaleka
wybnonti mohon. W oné čňsti Barcekony,
ltcrá U moťe ležt a Barcelonetta (malú Barr
celona) sluje, wUpútrala policic pked nkkolika
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lety wysoké sskoly tasskúkskě, Ua kterých jeden starb
tasskúť sfestUúct mladých tafskúkůw wyšsslmx: taša
kúťstému UměUt každodennč wyUčowač. Možnň,
že tasskúť, kterb mťmn fpolUcestthcth w kostele
sw Michala oněch140 franťň z kapsy Ukradl na
wysokbch sstolňch těch za ďoktora tasskúťstwt wyu
blúfsen byl uuo

Welmi dojat jsem byl, wida, jak múa
lo zachowňwú se we ssančlských mťstech pťia
kúžcmt Božt: „Pomni, abyš delt swátečný swča
til.“ W Barcelol:č býwajt w den Ucdělnt a swňu
tečnb až do jché hodiny popolednt wssechmj
ksúmy a boudy otcwkeUy; tamk se prodňwň a
kupUje prňwě w čašs který Ustanowen jest ke
slUžbňm Božtm. Můj FrýbUrský pan kolega praa
wt, že wc Špmxčlstxx den nedčrxxt swčdomitč fe
zachowňwň, a že fe tam jesstě mnohé swúsky
slamt, ktcré U Uúš již dúwno zrusseny jsoU.e)
W Barcclonč jsem wssakwidčl, že Ua den slawný
Božtho Těla wssechny krňmd a boudy otewkeny
byly. a že až do jcdné bodiny popolednt .jako
w oldyčejnb den sc kupowalo a prodúwalo.

Den pťrssel, wečer se pkibltžil a průwod
slawUý Božtho Těla .mťlse w Barcelonč slawiti.
TeUto průwod konú se we sspanělských mčstech
obyčerě na wrčer, dtlem proto, aby lid slunečo
nťho parna snňsscti Uemusel, a taťé proto, aby
swětlo woskowých swťc ktm mocněji působilo.
W mťstcch majtctch wtoe farnostt. slawt se tento
průwod po cely ottúw stktdawč, laždy den m

e jedné aneb i fončasnč we wlce sarňch. W Baro

e) Spanřfchra fůr dle gebildm Welt S. 169.
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celoně koUún tehdúž hlawnt průwod; wysselt z
Uowého katedrúlnébo chrúmu, do kterčbož pak se
opět anrňtil.. Wc průwodUtom lnčly účastene
stwl wssechny fary celčho mťsta prosiťedkem deu
pUtact ťnězů. Již pťed započettm průwodU byla
hlawni Ulice Rambla lidstwem tak pťeplněna,
žebyafnad ani sfpendltk Uebyl mohl až Ua zem
pařmoutiu Pťed pútoU hodinoU postawilo se
wojsko uu mUž wedle mUže m podelmo stroa
moťadt Nlamédy; pěssáci tito brúnili, aby se lid
tak nettačil a Nlamédu, kteroU slawnl; průwod
jtti mčl, nezastawowal. Jejich hndebnh sbol
brňl wsselijaké kusy, mrzi nimř také tak zwanú
Tango t. j. jistý způsob tance, který obzwlússtnč
moUťeUonwé Ua ostrowU Kubk milth. Tango
jest lehký a pktjemný hudebnt koUsek, který se,
jako Uq,ssewalčtky, wc tťičtwrtném taktU pohyu
bnje. Spanělskú wojenskú hUdba Uent sspatna,
ale protiwné pťi nt jest Ustawičné bUbnowňnt a
tťtskúnt na cymbúly. HUdebnt fbor, který se
postawil U nassebo bostřnce, mčl jenom jcden
weliký a pčt malých bUbnů a mUodo cymdúlů,
na které se, at bUďba ťorto (silnč), aUeb pičmo
(potichU) hrúla, bez pťestént tlonlo, až Ussi
bolely. .

Q ssestč hodiUk wyssel průwod z blawntho
katedrúlntho chrňmU a tňbl o sedmč bodině w
Ulici Ramble wedle nasseho bostiUce. Napťed
jelo na kontch pět gardůw a za Uimi kráčeli
znúmé již čtenňťům dwě obrowské masskary uu
muž a žena u, a za těmito dwanúcrte chlapců.
Tito byli oděUi w oblek pasthků katalonských a
majtce ptfskalky a jistý drUb malbch klepačel
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(onďwšuemoe) piskali, „xklepali a k tomu tcmn
cowali. jš

č Po dosti dloUbé době pťisslo opčt 12 chlap:
eůw opatťcrchch též obkckcm postýklkým; i tito
ptsiali a klcpali prowúdějlce pťi tpm jisth způ:
sod tance, kterb pozňstúwú w pohdbowčmt těla
Ua prawo a Ua lewo; U Španělůw slUje tcmec
th „bo.j úš!o duďtmngee. Za pasthťi tčmito
Učisiedowcxliltak zwant Trampaš (bUbeUtci), ktcťt
jato masskary lo.kdlečešUijsoucc, beza Pťestúnt bUb:
Uowali. Za Uimi krúčelo .30 mužů oděUých w
btle alby ox ci!!gulem a Uefom:lchkoroubwe; každú
fara (a tčcl!.lje:šw Barcrlončols)) poslala co dru
špUtari dwé šoronhwt.x Dúle se brali we d,lonbúch
ťadňch obchodnlci, ťcmeslUtci, fqbrikanti a údowé
ecpzličUýchxzďošnt)ch bratrstew a. lfpolků; s Zaždý z
Ušch Ueslx,eehoťte:čtufwtcix a každé oddělent,x mělo

swěbou kotoUý:w.ntka; upnkkrňčel wojenský komann
BUjlctršilix welicte gen.crualDon Dommico DUlce
ǧae,jenm jpo bokU šiwšlut mlsto,drži„tch) Za tě:
xmito ssli uroeudlouhtxch , kadú,ch adwýkútizelčkakowé,
uúkoďntcixUttstodržitežsstl, dňstojUtcl plUků jtzdeckhch,
asi „19,0, xscmanristů„ 7upcckproťesorowé wysokhch
.sskol„ doktorowtkd b„obšjšowt a kaxlwwntci„ Za Uimi
:ssťo 12 podjúbUůz:zU júb:tů wxxdalmatikňchl a
.tolikéž dknťčžt,xw HlUwialech. ž„Qsmx kněšt uUa!f,liUa

.Uosidle múrňmr„ poďo,kmém„dp,xchfwětšjssi Swňtost
olttdiťlttxč.,tc:toudyla w xtaberUalUlU o(schrúm:e eue
ňt:oůig) dzpoǧzelc,xtaeul:jstlxt,ť!meššžb„otowcltéd!t a pod
haldnchyncm. „Řáď ctsake.xKarla fe ,wcleatě a

t ., .s“.

š„ uxx)Pťix slawněm prňwpdú Božcyo Tčla drlluxMadrwxť nosinšá
7 xprlmt mintskr loroubew a wedlr nčďo chodtwú!rúlowna.
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o drahokamy Umtstčn byl Ua fchránce co ozdoďa.
Pan arcibiskup nemohl š průwodem jtti, jessto
perúwč Uemocen bhl; obhčcjně chodtwň hned za
welchou Swátostt. Bak núslcdowatd: wojcenskh

hUdebm sbor, prapor pkssúkůw tlUpa čili oddál
wojúkň Uzdnhch a konrčně lid Z oken domltw
wedle kterhch slawný prňwod túhl, l;azeli obya
warelé dolů lwttt a různobarewné paptwwé obxa
ťčzky. Knkži, ktrřl sfti bllže welolmé Smmoski,
zptwali bymnno: Mwšo Uušun, šlorřoši P mxe
mo nč neslyssek jsem žňdného zplwati aneb ýlxau
sitť se modtiti. řyBortčwadž jedno!liwč oddtly úa
časintkň tohoto průwodn we dlonhbch chwtltchx:pd
foďč postupowali, trwal průwod trnto od 6 až
do !0 hodin z xs

Ttmto způfobemkonal se slmdný průwod
o Božťm Tčlc !wBarcelone Bončwaďž o .Učm
jednostramrě fonditi nechcemc odložtne ňsUdekswůj
c;ažk mtsin, !dež čtenňťům wyprnwowati bnďcmrs jak
průwod ten w jiných sspnnčlskbch mčstcch slawm
bdwú. Nawsstlwřli jfmc w Bareeloltě takč chtúm
,;slxo,nni!lto xuedše au Zuppinee(sln Pantlh U
jedkr) Chrúm smřo stawen jesi we zpňsob oba

lonkuřjehlcmcowého mř dwnnácte“lapel a oklla
Bkeckflwat malboU Ua x.ťTskePozoruhodno, že sspau
ňělskě chrámy nrkwajt mlwho kapel pťi kterhch
zwkásstnt kněža co benesiciůťi UstunoweUř 1soU
M welkbchměstechnúlezajt fcetam chrňmh,n
ťtechch10,13 ba l 20 děnesickútůUstatwwméjrst

Prastarě podťon hodUě skawettřw Barce:
lonč jest chrúm BUU FUdjo úoj oňmťw (U sw
Bawla Ua poli) Jest kUlatý (rotunúď) a mú
md porrňlem wsselnaté z kcmtcnu wyuzaně si
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gury (hlawy zwtťat, o:lůw, lyb, lwůw eúd.) a
nňpisy, jcjichž fmysi rozhoduoUti uelzr.

Pťi chrúmč tomto bbwal pťed časy klússterd
bcncdi!tinstý. jchožto ťřtžowú chodba ozdobcna
jest krúsnýmč sloUpU a poskamami rožličných
zwtťnt. p r

Podiwnú jmcna majt Uliec města Barecn
komp. chUa se kl pe jmcnuje „Uťřce zlodťjského
Pctra“ (očrue ůa T)oůro lo 1Uáw); jinú „Ulicc
rajsiúe; opěr jinň, „Ulicc pňelnú“. Bodiwno,
odkud we mnobém mťstě jcha neb druhň Uliee

jmeno swě mzc:la.d Brna k. p. mú Uličkš, kterňsluje „pcroUt!owň“ (Fede:wischgassc). týrský
Hradec mú dwť Uťice „prwnt .a druhb pytek“
zwané (erster Und, zweite: Sack). Proč fe nqdu
zthěUú Ulicc w Bnťě.s„peroutkoon,š jmrnnje,
n“ewlm; Ucbot flowútnb ťecký zemťpifec Strabo,
jktrriždasi 60 lzetupked Christcm žil a welišé ccsiy
po ǧEgyptě, Lls,ii,jŘecku, Jtalii a jinbch uzentlch
konalja je:takč poplal, erypraijr Uic oaulici
prroUtkowé. Núpoďoýnč Urwčdčl kc:lto uosteltUé
welmi učený muž, žeemšseo Šryrský Hraďec dwa
pyťke mň.e Já alc wimž že kdo w tomto mšstě
dožprwňtho ncď do?druýéhox pytkežsc dosiaňe, zde:eý
blořtlďl, poněwadžxxúlice tyko Twhchodu nemajt ;erau
kowělml zebťoudslťtmlexdndtbc se řant jako tomuž
ktcrýsobč zptwal: x e“ “ Tš es
x st x xx:j l. xx „ x

ck K.dxž .jsem sscl. .ah.ňječ:em, lesem,
Nni jsem newěděl, kdc jsem.

: Ncžli opusttmexxxBarcelomx„ chceme so: ferň!
witř ď nťkterbmi swatými, kteťtch„jižiwotem qnck
smrtt swoču oslawili. .e x o
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R 303 byl w Barceloné pro wtrUw Cbrista
Ježtsse stat sw mučenlk KUkufaš (()Uoupduš.
GUUUfUtUZ) J tomUto swatémU wede se obledně
jmeua jeho iako mnohčmU jinémn; t j Špcmťe

lowe proměnili jmrno Žeho a Uazýwajt ho: ZUU()onšm. FraUcoUzow ctt tohoto swatěho pode
jmenem: Buimu(šuiuqxxenfšt (wyslow: Kenu
kanfa) cmeb také Bc. Cuiuekort. Spančlowč
prawt, že tťlo tohoto swatédo Uachúzt sc w Barn
ecloně aehlawa jehoj ns St. Dcniď:n bltž Paktže.

R. 589 byl ďiskupem w“Barcelpnť fwúřý
Emiluš ktctý bhl jprwnillt opatem klásstern sw
Cnlalir a, juk fe powtdú také jeřmlm z prwnlch
účentkňw sw Bcncdikta Zdň se tomU skuteěnk
tak ebyň; Uebot sw Benedřktzcmkťl r 543

W Barcetončžll fw Raýmmtd z BeUau
fortoU, kpčz ťňdU swš,. Dominiťq, ktech mnobč
dlwy a zňzrakh činil. Chtťje zednoho dne z
ostrowU ajorky ccstU p,o lňoťi konatť, rozprostkel
plásst swňž Ua moh a stoje Ua Uěm plawil se
do Barcelond Swčt;c tento žemťrlr 1275xxxxxx

W Barcelodtědokonala žiwot swůj r 1281.
lwbabojnú panUa Ane„žťa Pcraneďa a jcjt ne:

Klúrax. Qbč byly,lh šťthzUč sw Kleúry Ašsiskéa byld od této ho pančlska pofláuy, aby tam
Uowý kňd sw FraUňsska zawedly. Bywssc od
Barcelonského biskup,aBerengara laskawč pťijaty,
obdržely od Uěbo brzo mtsio, kde prwnt klússter
založily
e R. 1297e zcmťcl w Burceloně ďohabojllý
!UťzxťňďU sw. x„Frantisska, xBontiuš Karbonello,
který bbwal Učitclem a Uowientm mistrem swe
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Ludwtka, sUUa krúle Sicilského a napotomntho
bislupa w Tolose š d.čan

R 1301 zemkeiaw Barcelo:tčwdowaKoU:
stantia, krúlowna Nrragoltskú a matka sw Alž
bčty Bortugalské Bo smrn ktúle manžcla swčbo,
wstoUpila do ťúdU fw Klúry, w Uťmža swatb
žiwot swůj dolonala j 1
o e W BarceloUě pňsoťúl ď wclkým prospěchrm
co wbbomý kazatrl zbožnb kUčzFrantisskún, Bca
nrdikt z Walenric (xju 1490) Krúl Ferdinmld
7 wywolil bo za swého dworntho kozatclc x
č řkx.xEstUniga,ačkUťzoto welmi, Uťenýx a zbožný
z kúdU swU?Frcrntisska„zťmťels xwBarcelonť rokU
1516. Dwojc ébiskUpstleotse mn :podňwalo, dlt
nlšxz welikč pokorh žňdnčho pťijmoUti necbtšl.
J sw Fcantissel Borgča žil delsst čaš w Bmee
ccloUč, co dlawnlm lnčstč kntžectwt Ka!alo!tskčho,
kdež mtstokrúlem ufťanowm byl. x i

W Baroelonť se Učň simeowstwt blaboe
slawenb Salwator rď pkijmlm 3d Uoťmz Btetú
ďhw dkkwe pasúkem,xwstoUpřl do kúdU sw, Frmtu
tisska, w nčmž wedl welmi pkttUh xžiwot. Zewť:l
r 1657

Bťi fwrchu zmtnťněm chrúmť „lxčx morše
oeu ščdpinee žil Ua začútkU pťcdesslčho stolett kUčz
Josef Oriol, ktetb wclmi pťtsnb, w prawd,kswatý
žiwot wrdl. Nespúwal děle Ucž čtyry hodimj,
po 26 let jtdal jcnom chléb a ptwal wodU a
byl uobzwlússtttk co zpowčdmk welmi ctěn a mia
lowún. delnila se wssak Ua Učm flowa apou
stolowa: „Wssickni,llktektchtťjtpobožnč žin býti
w Ehrisin Zežtssi, dprjotiwenftllwlltrpěti :budon.“
(U. Timoth. 3, 12); ixon muselpro swůj pou
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božnt; žiwot mnobú protichsiwt pťetrpčxti. ch
mťel dne 22. bťezna 1702 w 52. rckn wěkU
swého. W poflednl ncmoci fwé dal sc, aby kau
jicnb a tuhh žiwot swůj pked swětem Ukryl, do
domu zbožUtho .kemeslmka přenesti a tam do po:
stelr položiti. Když scxbodan jeho smrti blto
žila, žúdal, aďy čtyťi chlapci zpčwúci k jrbo lůžku
pkřsslřa jcm 9 průwodem darfy hdmnnď: Btao
dat Uatšl úojorošn (stňlamatka bolrstnň)zpt:
wali. DokUd sila jcho dopnstčtn, zptwal súm
také ď nimi; ďrže w race klxtža wzýwajc často
jmenllo Ježtj axuuzemřrl. Patktlt ddjistn také k
počtu tčch, o llnichžto jpsňno: „Blahoslawrnt, ktca
ťtž w Pňml Umtrajt“ (Zjew. 14, 13). Bapež
Bllw“sisl. wyhlňsil ho r. 1806 za blahosiao
wewčl;o. uao j e.

W Barcňoně byla pťed časy slowútnú ran
binskú sskola, ďc ktermr i ,české a morawské ži:
dowské obce wzúležitostech Uúbožmskhchradu brú:
waly. Takowé rady pth tam hlrdnly w pmmt
potowiei 13. stolett morawské židowské oldce
chsstská a Sťaúkmskúck)e e

ijx

a r

l x ux č .

Q e Wiz: Deů bďhmis en Freřherw Lůw don Roemiml und

) Bla:na Denkwůrř?g!eišn Unď Reisen atdd 2e š:h Sp„ůď.Rošmitnl cesiowas po“ panťlskn w U. aelď. stolert. e
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xťšl.

ijržd Z Barrclany.? Taragona. Flawa sm. Tou
dly. dšňsdmninče.Tťlrsnů mňš Pilňtowa. tťcartosa
011lx pc)t.riůď eťrantissrb 011 úo Koůerio
DUrwtcdro Bagnnt korxm aooli Ymsiwntrr

x Bmžda kďalrnrin Žpanťlsstl ponorni l

SmUřno bhpwaptúčkowi, kterh rád w bú:
jcčku se proletUje a zpěwrm BúUU BohU chwúlU
wzdňwň, když co wězcň do kťeceuzawken byl

Slawtčku dUlilctttj, u o l
Broč jsi zarmonreUbeč
Bolt ťč frdtčkoeť lxsě

Mň zlara eyrawččlo? r
Snad se tU soUžtš
W hůji bht! tmlžtš;
thá ečkuzrrleném

e Wúm plúčkůmmileném (A S)

Tak smUtno o!olo frdeř kchlo i Umk kotjž
jfme po Učkolikadmch Barceloml opustili a jú
fe mkl opťe mchat zawťttř do klece sspančlské

dBdiligence Laskawt čtenňřowč znajtt již trňperlt
jssz w takowém sspmtklském wozu xa prořo mi
kaks že jsem byl zarmorucen a že mnc bolelo
frdce, ťdhž jsem do tobo wozu wstupowal. Túzal
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jsem se, Ua jak dlonbo w Uěm bUdeme zawťcni.
Majoral oďpowěděl: Pcme! jenom au čtyrycet
bodin. PčkUň to wyhltdka! myslil jfem U febe.
Bylot Uúm nastoUpiti dalekoU cestn, a co wsfccko
sc Uúm Uwhlo Ua Uij pkiboditi! Wstoupiw ď
odewzdúntm se do wůle Božt do roozns potaboe
wal jsem Ua febe slowa: „Nndčlům swým přia
kúzal (Bůlx) o tobč, aby Ostťtbali tš Ua wssech
crstňch twých“ (žnlm 90) e

xq Bylo ssest hodin Ua wečcr, když jsme Baru
celoml opUstili W Uasst spclečnosti Uachúzel se
Uynt ť kaěz Don Ft:aUccstojKardomr y ersila,
který núš co tlnmočntk až do MadridU doprou
wňzek. Cwalem jsme jeli krúsnými a úxodnhmi
krajinami, kterč od Barcrlko k jihU se túbnoU
NúUo dojeli jsme do mčsta Taragolw, kterč za
časň Řtmanň (asi 200 ler pťeď Cyrčstem) Tare
rako slUlo. Pončwadž Uasse diligeUce jrnom t:oel
tnd zde se zdržela, dokud se l Ui jinč konč a
mulč nepkipťňhli, nemohl jsem se bobUžrl podta
wati Ua kcxteďrúllli;uuchrúm, ktcrý, jak jsem dle
zewnějsskU soudil, dosti weliký a Pěklch jest. Sly:
ssel jsem, že se w Uěm Uachúzt hlawa sw. panny
a Umčednice Telly, swčtice to,T ktcroU byl sw.
apdstol Paweť, Uachňzeje se w: r. 45 w JkoUiU,
na wlrU Ježlsse Christa obrňtil. uu Za časů clo
esaťůw Walericma a Galicna byli w xTaragoUč
eo .mUčeU,tci na hranici spúlmi bťskUpFrUktUosUš
a.jebo.dwa jňbnowé: NUgUriUďa EUlogiuď. .up
Znamenilhm hiskupemw Taragonč byl Nskaniw,
který (jaku sspcmčlské murtyrologiUm scpsané .od
Jana Tamaia Salazaria wyprawuje) od Lcůa
wigilď:a, krúlexGothůw, Ua ostrow Scn:diUieodo
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wyhnanstwt poflúU byl a tam mUčenickoUsmrt
podstoUpil.

R. 1586 zemťel w TaragoUč arcibiskUp
LlntontU Nngnstinnď mUž to welmi Učenb a ctnoa
stnsy Jak twrdil Francesko Kardona y Qrsila
a jak Španělowe wůbec za to Ulajl dofúhlo
město Taragona smUtnč proslulosti ttm žc ze
synů jeho stlúdala se tělefnú strúž wladaťe jůdo
skeho PoUtia Pilúta Je li tomU w skutkntak
byli to Taragonsstt kteťt co wojňci stňli U kťtže,
Ua Učmž Pún Ježtš pněl. TaragoUsstt toobyli,
jcnž roucho Christa Púna wzali a je, Učiniwfsez
Učho čtyry dtly, mezi seboU rozděťčlř. Wojúci
z Taragony pochúzejtct bh to tedy byli, jeUž loa
trňm še Synem Božtm Ukřižowanbm hnňth zlúo
mali. Možno tedy, žc to byl wojůk z Tarau
gony pocházejtci, kterh koptm bok Púna Ježtssc
otewťel (JaU k. 19). SmutUú to zajisté proo
slnlost, a lěpe by obywatelům Taragony bylo,
kdyďy se jt honositř Uemohli

Ltbeznbmi a welmi úrodnbmi krajinami,
kterbmi Taragona wynikú jeli jfme sirzc mčsta
ReU, Kambril, Hospitalc a Parell do lrúsného
údolt ťeky Jbery (Ebro), w nčmž UtěstoTortosa,
U Řlmanů Dertosa zwané, lcžt. Welmi krúsně
položent mezi wysokými horami na ťecc Jbeťc
mú město toto, jehož okolt podobá se krúsné za2
bradť. Prúwě kwčtly stromy granátowé (mar:
haU), jichž krúfnb čerwcnb kwět malhm růžičkúm
sc podobú; stromy tťcssňowé byly plny owocc a
Ua pollch žalo sc již obilt (bylo to prwntho JUu
Uia). Pťekrúsný deU, pňUú úrodná krajina, ltu
bcznb zpěw ptáčkůw, .wysoké horh uu slowem,
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wssecko, co jfem u Tortosy widčl, Uaplňowalo
radostt srdce moje.

Zde k mémn potťssent
Je ptactwa plný lcď,
Tam potůčck se pěnt,
Zde sttnt lidnú weď;
TU zlatoplodné fady,
TU tmawé stodoly,
Zde wrchy juko hrady,
Tam tichč oUdolt.

(Biseň polonúrodňt.)

Tortofa čttú asi 17,000 obywatclů a jest
sidlem biskupa. Mň se za to, že sw. Pawel
w to:nto městč kúzal ewangelium Cbrista Ježtsse,
a žc tam založil ctrkew, jejtmžto prwntnš biskua
pem prh byl syU znúmého z ewangelia Simona
Cyrenrjského. Jisio, že sw. apostol Bawel do
Špnnčlska se chystal; Uebotpsal Řtmanňm (Kom.
15ž 28), že Řtmcm do Hispanie (Špunělska)
zapUtUje. N starš zprňwy dotwrznjt, že se tak
stalo; jako k. p. zprúwa EUsebia (w cirkewntm
dťjcpisu U. 22.), kterěž di, že Bawel z wězelti
z Řtma byl propUsitěU; a chmenď ťtmskb (1.
list r Řtm. r Z) dorlada, že odrud stir;l až do
Špaňhcl, aby i na nej;azsstch koUčinúch zúpadu
Christa blúsal.

Bylo prúwě poleť!meskddž jsme do Tortosh
pťijrli. Diligence se zastawila U hostince ťxďu
col čaeqmt:w mtiono a my mťli dofti kdy pou
oďědwaú Po pollwce pťineslo se Uňm jtdlo,
ktere U Špančlňw welmi. oďlwexw jest a r:erč
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U Uich ojjš porrjág aneb také oUU e!:xpňňoju
siuje. Jestit to prawň mtchaniccz hrachU, z
fazole, bobu, čočky, z wepťowé slanind a z koUu
sků rozliěného masa. Jsdlo toto chowň se často
tak dlollho, až počne nepřtjemně zapúchati, odedž
wzalo i jmeno swč „olla potrida“ (nahnilb br:
Uec). Jako sobč Jtaliani libujt w polentč (w
kassř z mony kasstanowé, neb z rozwaťené krnr
pice kukuťicowé), núpodobně jest Španělňm olla
potrida wclmi obllbeným jtdlem. Maso howězt
jldúwajt jenom uwařené beze wsst omáčky; obye
črjnonpečent jejich jsoU slepice, krúllci a skopouš
wé. Dobré wtno nefchúztna stole, a dobrbm jtžo
nhm owocem (pomorančrmi, stky atd.) jtďlo se
končlwú. Mtchanice jidla olla potrida zwaného
nechtěla mi z počútku chutnatie nebor hrúch, sao
zole, bob, čočka, slanina a roz tčně maso fe mi
tak srowUúwalo jako nesmysl této bňsnickč mt:
chanice:

Puchnc, kobo jrsstčr Usstlp uu
Suka UentmerlúU;
wWssUde dobke, doma nejllpee
Prawt kmotr tulipún.

Nwssak pťiwykl jscm i tomnto jtdln; don
kňzala se i na mUe prawda pťtslowt: hlad jcst
nejlcpsiim kUchaťem.u

W Tortofe se na:odil r. 1702 slowůtný
knkz z kúdU sw. Dominika, Frantissek Gil de
Federik. Již ro 15. roku wčku swčbo.wskoUpil
w BarceloUč do ťúdU sw. Dominika a odebral
se we stňťt 27 let co misionúť do wbchoďnt Jnu
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die. R. 1735 nachňzel sc w TonguKing:U abyl
tam jat, kdnž prúwč po mssi swaté od oltúťc e
odchúzel. Mnoho trpěl tcnto borliwh kazatel
slowa Božlbo w žaláťi a bdl konečnč Ukrutně
Usmrcen. nu

Q tťech hodinúch kňžal Uúm Majoral do
dilichcc wstoupiti, ze které jsme teprw núsledný
dšn wylézti měli. Brawil jsem swrchU, že, ťdya
bych we ŠpanšlskU mezi končm a žagalem woo
liti mUsel, radčji ťončm Uežli zagalem ďudu. A
hle! w Tortose jsem zagalowi zňwidčl, glc ne
tomU, který nynt ď nňmi jeti mčl, Ukjbrž onomU,
který tam zůstal. Ubobb tcnto zagal jel na
koni š númi z Taragond až do Tortofy asi 9
až 10 hoďiU, zde ale zůsiati a sobč odpočinoUti
mohl; a to jfexnme žňwiděl. Nňm ale, jenž
jsme we woze jako slaUeěci w bečcr stlačeni a
Umačkňni fedčli, bylo jcsstě 19 hodin toto trňa
pent fUússeti. Seďtctmu we sspančlskč diligencř
zajdc zajisté chut zptwati: „D radostnč cm
stowúnt, jaké majt welct púni!“ J keka Ju
bera (Ebro), pťeeš kterou w Tortose starb a pč:
knb most wede, měla prúwě wodu jako krcw čer:
wenoU. Města, do kterých jfme Ua dalsst cestě
pťijeli, jmenujt se Udekana, Binarofe, Benikarlo,
Alkala de Cbišbert a Toreblanka

Rúno stňlo flunce již dosti wysoko na nebi,
když jsmc do MUrwiedru (muri rerereď) pťiu
jeli Nad městečkcm ttxnto pozwedajt se Ua jedne
hoťe welkolcpč zkiceniny starého města SagUnta
(Sagu:ltUm), které w drUbé punické wojnč sion
wútme se stalo Co fe tenkrúte w tomto mťstč
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pťibodilo, chcemc čtenúťům w krátkosti wyprao
wowati : “u

Bunowé, Uůrod to africký, jichžto hlawnl
mčsto bdlo Kartbago, wedli wojml š Řtmanh.x
Sotwa byl Hanibal pťewzal ncjwdksst sprúwll
wojska pUnického, chystal sc protř Řtmu, nic mena
sstho ncobmýsslejc, než wtúbnonti ď welikým woju
skem pozcmntm ze Španělska do Jtalie, a poo
tkaťiti bčhcm ttm Řtmanh w samč wlastř jcjich.
Podrobiw si dklwe Bllady, Waskeny a Karpeu.
tňny, mocné to Uárody a zlskawersi prostxťedkemš
do.bythch koťistt pťtlnlnost swhch bojowntků, Udeťil
celoU moci, kterú 150,000 pčsstch a 20,000
jezdců obnússela, naa mčsto SagUnt, a počal ho
ze .tťl strcm dobýwati. Mčsto Sc:guntj patťilo
tebdňž uk ktssi ťtmské. Saguntsstt seesicr brňnili
pťeudatnč a činili na ncpřútely Utnohé 4whpr:dy.
Kdnž lljcdenkrňtc Hcmibal sňm pťi skoumánt Uoo
whch záloh wr stehno byl poraněn, wznikl we
wojsstě punickém tak weliký zmatcl, žebd sc byli
Saguntsstt mňlcm zmocnili wsscch strojů wálečo
ňých, ktcréž tu k dobýwňnt mčsta pťipraweny
byly. Jak mile wsfak Hanibal byl wyléčen, oa
lwťil se ď dwojnásobnoU prUdkostt na skltčenčj
město a zlwťiw weliký dtl hradeb, .hnal na nč
wsseoďecným útokem. Sagnntsstt wdplnili mczerys
bradeb wúlcčnými ťadd swhmi a brňnili sc tak
brdinsky, že Urpťňtclc až do lcžentjejich odehnali,
Uačež mohli bradby swě zase oprawiti. Po nčo
kolika dnech UlcdUčinil rozhorlcnt) Hanibal nowý .
útok š tak nňramnon prudlostt, žc proraziw opět
noon zeď až do mťsta wtrbnul a w jcdnom dtle
jeho fe opewnil. Saguntsstt zahradili se wdmhč
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čústi měsia a držcli sc na pewněm hradě swčm.
Každh kročcj mnsel Hanibal krwt wykoUpiti, ne:
bot měsstané očetňwali wždd jesitě pomoci z
Řtma, o niž byli pťed obležencm žádalř. Než
co se alc senňt (nejwyšsst rada w Řtmě) o to
Umdil, múeli jim pomoc tu poslati, byluopo Saro
gUUtUweta.ck) Hanibal byl se jiži jednoho
dtlu hradu samébo zmocnil a obležmým nikdc
sr newyskylcwala mděje. chdali tedy mtru
o nepťňtely. Llle talowbm jejich oďyorcm roza
licen wůdee mchtěl o žúdUém pťlměkl siysseti;
lcčby zanechawssr wsseho, co w mčstč mťli,
jcn w jednom odčxwu, kaw je posile, wytňhli.
To je pkipudilo k zousalstwt. J wyrlesli wssccko
swé bohatstwt a wefskerh mowité statky swt Uax
weliké nňmťstt a wUn!tawsse!ujc do welikčbo !
tomu pťiprawcnťho obně, konečuě. sami radčji w
plamen sc Uwrhli, než by fc byli Bunům poo
d:obili. Tak padlu Segunr a plúpolem jcbo
rozžeýla se dtuhú wúl!a pnntckeil To se sialo
esi 219 předxChtistem.ee)

Na dalsst cestč jeli jfmc wedle welikěho
osamělého siawenl, k1rré býwalo kdUsi klasstercm
Kartuziauským, jenž mťl Uňzew: 9orta ooeli
(brúna nebeď). Nynl jrst opatrowa chudobných
starých lidt. W patuňctém stolctt žila w jestin
bllže tohoto llůsstera co poUsteince bohabojnň
panna Nnežka. Rodilú jsouc we wesniei Mono
zadě slyssela we Walencii sw. Bineencia Fcrreria

e) Odtud pochaztpktslowš Uom ňexjdmixš ďeguuenckčporiic (mczi ttm, co tm se. radil, wywrúceno mčsto

BagUnšee) Wiz: sseobecnbdčjepia od Zosesa F. Smctany.
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kůzati. Řcč, kterou činřl tento swatý o marnosti
tohoto swčta, dojala ji tak mocnť, žc ibncd swět
opUstiwssi jako kdysi sw. Bclagia co poUstewnicc
we jrskyni žiwot swůj ztrúwila.

Bdlo deset bodin rňno, když 1smc do Waa
lmcic (Ndješnoičd7Unjelxoe) pťijeli. Wcliké toto
město rozprosttrú se we wrlmi úrodné, zahradě se
podobajlct rowčnť, a jest půl bodiny crsty odo
moťe wzdňleno. Sc don skran tečc okolonkho
dosti ssirokú ťeka Kwadalawiar, pťeš ktrroU wede
pťk emosiů: nejkrásnějsst mezi nimi „most kréo
ldwskbe zwaný, mň desct kamrnných piltťňw.
Mťsio obehnané zoubkowathmi zdkmi mú osm
bran; Ua každé z nich jsou wysoké dwť manria
ckk wkže.ll) Ulice starč čňsti mčsta json úzkč a
koutlowité a mnohé z nich Urmajt ani dlažby;
prsslali dloUbo, podobú sc mnohú z Uich jezew.
Nňslcdkem silného desstě pkedesslénoci byly mnohč
Ulice prawými jezcry a nassi konč a muli mur
seli se Uemúlo namúhati, aby tčžkoU diligenci
we ldodě Utúhli. W jedné Ulici wčdčl jsem
děwče, ttrrému stťewtc w blútě wězeti zůstal; po:
něwadž Ubohú nemohla nobU i šc stkcwtcemez
blňta wytňbnoUti, myslela fobč, že jt dndr lépc,
kdyže alcspoň UohU podržt a nechala sikewsce w
blňtč. J Uúměstt okoto katedrňlntho chrňmU měa
uloby po!kebt lepsst dlažby: Ucbot i tam mů člou
wčk pktležitost, rozjťmati slowa: „Wytrhni mne
z blúla, abych nenwizlee (žalm 67, 15). Nowň
čúst města mň wssak krúsné, ssiroké a dlúžděné Ulicr.

ů) Wťše U) byl od Maurůw ancb Saraccnůw wystawcny;
mud se naz wajl mauric!bmi.
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Okolt města Walcncie jest welmi úrodně
au prawb to rúj; slch wůbec, zabrada Špau
Uělska. Stromů pomorančowých, sikowbch datu
lowých, citronowbch, mandlowbch a jinhch, jenž,
toliko jw jižnlch krajinňch roston, jest utcmt množu
stwt. Powldú se, že we Walencii sotwa dwacetu
krúte za rok prsslwú, mrúz a mlba bl;wajl tam
múlo kdy; nebc býwú obyčejnk jasné Parno
letnt bbwň mlrnkno wětry, ktcrč od bltzkého moťe
sem wčjt Častokrúte ale wčje nad městem wttt
welmi horký, kterb Solan slUje a z Nfrikd pťio
chúzt. Jako Jtaliani nemilnjt wťtru Sirokko
zwaněho, nňpodobnk sopbojt i obywatelč Walenu
cie uu wětrn Solana, za jakčdož lidči bowaba
weliké. parno až k Udussent:se snússeti mnst.
Wčjteli tyto horkč afrťcké wčtry, bbwú we Wao
lcncii wclmi krnssno.

Wčéjtl wětry, wťjl bujně,
Nž se jawor sklúnt.
Nch jak bolt srdce moje, e
Slza sle shúnt. (Ptfrň maloruskú).

Diligence se zastawila U bostince „dďtej
ůe ()iúee zwaného a w tomto jsme se Uďytos
wali. Túžeš se fnaď, milý čtenúťi, jak mi asi
bylo, kdyžjfrm měl zwozU sestoupiti? Bo jtzdě
40 hodimlé byl jsem we wssech údech swbch tal
rozďrccn a polúmún, že jfem seboU ani hnouti
nemobl. Nebylo pokoje w kostcch mých; kolena
mú byla zemdleta a cclč tělo mé zmčniso se.
Byl ujsem Ua wssech údech swbch rančn jako ce:l
stUjlct w ewangelin, který byl padl mczi lotry;
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wedlo sc mi o Učco lépe Uežli nesssastnčmxx, který
38 let w Jerusalěmě U rybnlka brawnčbo ležct
a sobč UzdraweUu býti žúdal. J jú bych byl
Uěkoho potťcbowal, kterb bU mne z wozU do hoo
stiUcc bUl zancsl; Uebot jsem patťil mezi chromč
a knlbawé. ,Že mUč a fpolUcestujicťm mým,
kterřjm se o Uic lépe newcdlo, po tak dlonhé
a trudné jlzdě odpočiUutt a spánek chUtnasy, o
tom netkrba čtcnňťe ujisstowati.
u? Bylo deset bodiU na wrčrr; jča a Frann

cesko Kardona y Orsila fedťli jsme we swětnicř,
rozmlol:wajlcc o trampotúch jlzdy wc sspanťlskě
diligrnci a ao mnobhch jinhch wěccch; hlc! tn
bylo dole na Ulici slysseti kťik muže, ktcrý wst
ďlasitě wolal, jako by se byl litanie modlil.
Mkl jse,m w skutkU za to, že Učžaký zbožný Špau
něl, an spňti nemůžc cmeb za xxpokám, nočnldo
časn Ua Ulici chodt a ýlasitč litanie se modll.
Ze slow, která muž tmto ustawičnč opakowal,
foUdil jsem, žr se něco modlt. Tézal jsrm sr,
coby to mělo znammati Frnncesko Kardona se
zasmňl a odpowěděl: To U ponocnýl Spanělský
ponocnb aUcb bláfnb jest zajistč dúlržitkjsst ofoboU
a nmsi wtce úťadů zastňwati nežli drUhowč jeho
w jiných zrmich. Nassi ponocnt ptskajl, troUbi
ýodiny aneb fobě i nu zadťimajl; a hlel Špao
nělskb hlňsnťp mUsi nrjenom každoU čtwrt hodimt
blasitě oznamowati, Uýbrž i jiné úkady wykomi:
wati. szrojen jako obr držt w jednč rnce lU:
cermx, w drUhč psku a má w opaskU dwk pistole.
Jeho powinnostt jcst takč hlasitk oznamowati, jakč
jest powětťt zdaliž jest teplo aneb chladlw, zdaliž
městc již wyssrl anrb zassel, zduliž Uebr jasno
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aneb mrakem zataženo jest atd. Tok krúčt
ssančlskb ponocnb jako žiwb teplomčr a tlako:
měr Ua Ulici a mUsi mimo to domU, bUdowy a
krňmy opatrowoti, koždébo podezťelčbo zajmouti,
každébo, chž ho o to požúdal, w UrčitoU hodinU
szditi a jdouclbo w Uoci bUď pro knčze aneb
pro lékake doprowoditi. Nofsi ponocnt nemajt
tedy tak mnobo powiUnostt jako jejich sspcmčlsstt
drUbowé. Hlúsnémn konati jesi úťad w skutku
welmi důležith; jemU swěkeno blabo cclé obce.
Jeoli hlňsnbe Uedbalb a ofpalý, jak Umobonňsobnč
nesstčsttř může winou jebo obec potknti! běda
obci, jejtž ponocnt rňdi spčmku bowtwajt a pro:
b,nditi se nrdajt!

thůrU . . .
uKllbo, Matonssi,

Th Klimo! no
Co Ua Uúš wolňš,
Spúti Uúm Uedúš

Domino!
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)(M.

Cdrňm lintcdrňlný. MUF ň rUliřcrm. Hrúni na
nwrhany. Ba;ůstatdy swatých. dšllm!y sw. Womňssc

š Uiumwwy a sm.?čšxdwibaš Čolosy. Uodrdnost,
jadm sc tropi wc Zpanťlsbn ůonřmim tadňlm
Bon lormpo annnowao Blawný prňwod Zau

x jiho C:la

Ka:edrúlný chrúm wc WoeleUcii jest.welikč,
jwe slohu byzamickém wzdčlanč staweUt. Podiwp
Uú jest již jeho osmibraUUú wysokú wěž „Micaa
lelee zwanň. Cbrúm tento mú 34 oltúťů, mezi
nimiž hlawnt oltňť zcela stťtbrnb, od Umčlcůx
Cetiny a Nadal:a onm zhotowenb pťcdeu
wsilm pozornost obdiwowatrle na sebe obraci.
Mimo hlawnt búni, kterň 14 okny oswtcenn
jest, mú chrúm teUto Ulnoho malbch búUi wypl:
nažtctch se Uad kaplami. Pťede wsstm pozorUu
hodna xjest kupla sw. Wincencia Ferreria, wc
které se nachúzeji tki welmi krúsné obrazye We
stťedU chrúmU jest kůr, Ua jebožto sttanúch spaa
tkiti lze wclmi Umčlé wypUklč prňce z kameUa.
Dwojité tyto obrazy jsoU tak sestaweUy, žc každý
z nich něco zc starčbo a zúrowcň z Uoroěho zň:
kan pkedstawuje. TU k. p. wiďčti jrst Jonúsic
od welryby na zem wywržcněbo, a bUed U něho
PňU Ježtssc na kťtži wistctho; jinďe proroka

1:Pec
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Eliússe we woze do Ucbc jedoUctho a wedle na
Uebe wstoUpent Púně; tn Samsona brňlm nco
soUctho a Ježtsse oswoboznjtctho dese z očistce;
tam Mojžtssc UesoUclho š bory desky kamennč
ď desatcrem Božtch pťikňzaUt a wcdle fcslňnt
DUcha swatého atd. Pťi každém obrazU stnrěho
zúkona Uachúzt se potahujtct se Ua Učj obraz z
Uowébo. Welmi Umčleckédtlo z bronzu jest kaa
zatelnicc, Ua které toliko arcibiskup kúzúwň;“ kao
zatclna tato wzdělňUabyla r. 1760 od Umklcůw
z Walencie. Podobnč Uměleckúďtla zbronzll jfon
mřtžc pťeď hlawntm oltňťem. Chrňm tento mň
welikoU bojnost krúsných obra;ů; jcstit prawou
obrazownoU. Mczi jeho obrazy pťcdewsstm pou
zorUhode json: Sw. Jan kťcstitel ď bexrúnkem,
swn rodina, poslednt wcčrťe Pňnč, obrňcmt fw.
Bawla, sw. Winccnc FetreriUď a mnohé jiné.

Byli jsmc w tomto chrúmť pťi blawnt msii
sw. pkttomni, kteroU sňm pan arcibisknp slonžil.
Mimo četUoU asistenci stúl U oltňke také mUž,
jehož podiwný oblrk Uemňlo mou pozoonst na
sc obrútil. Mnž tcnto mčl jakýsi staromodUh
kabút bUědč barwy, wlňchkU š dlonhým cUltkem
Ua hlawk a berlu w rUce. Bťcdchňzel wždy
kUěze a doprowňzel jahna jdonctho B ministranly
do kůrU, kdcžse ewaUgeliUm zptwalimčlo. Byl to
kostclnt strúžce (kUstoš, gUarda), který Ua to dou
bllžel, aby se lid Uetlačil k oltúťi a aby pťi
službúch Božtch slnssnb pokňdek fe zachowal.
Služby Božt konaly se wclmi flnwni)m způfox
bem; hudba a zpěw pťi Uich bhly wúžněbo ďua
cha. Tot dňkazem, že mnohě ssanělstč chrúmU
maji smoU wlastnk wňžnon budbu, ktrrň se od
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odyčejné weselč zUačně lisst. deowldúnt zpťa
wúkůw dčxlo se způsobem neobyčejným a mUě až
potnd Ueznúmým. Kdtskoliw pan arcibiskUp zpt:
wal: ..ť)er omničd ďUšoUlU Zď.šonoruuxee. odu
powěděl zpšwúcký sbor: „šmšnee, ale welmi
zdlouhaazptwaje slowoto w tonechČ šodoůc d.
Pťi offertoriu hrúl se Ua dwou loelikých war:
hanúch wclmi zwučnij a weselh kUš, pťi nčmž
jsem myslil, žc se Uachúztm w koncertč. Brzo sc
brúlo pičmo, pak zafc fortš; Uynt slyssrti bylo
fletny, pak zase fagoty ; brzo hrúly jedny warhany
pak zafe oboje. UstawičUň proměna registrůw
činila hrU owssem rozUtantoU a pťljemnou, ale
ke slUžbúm Božtm brúnt to se nebodilo. Nedú
se zapktti, že welkée chrňmh we sspaltělských mčx
strch majt wbborUé warbcmy, jcnom že bohUžel
bra Ua nich pťtliš wcsela bť)wú. Pťi pozdwibo:
wňnt zwonřli chenom ministranti U oltúke pkin
slnhnjscť, nhbrž i zonky jistébo, čtenňkům již ,z
Barcelonh znúmého kola. Pro zUatcle hudby
Uaznačuji zUěUt zwonků těch núfledujlctmi tony:

ů 6. a d čdš, pťi čemž ale od wtjfokého Č
na hlUbssi U a núsledetct tony padnouti musejt.
Nž protiwné Umě bylo toto z počňtkU rychlč a
pak .zdlonhawč blinkňUt zwonků.

Po skončenč slawné mssř swe odebrali jsmc
se do pokladnt komory katedrúlného chrňmU, abyu
chom fe tam na ostatky swatťxch a na jiUě pao
mútné wěci podtwali. Ukazowali núm tam:
prsnou kost sw. Petra apostola, ramelmoU kost
fw. Lukússe a obraz Pcmny Marie od téhož
swatčbo malowanh; kosii sw. Řehoťc a sw. Ba:
skala z Baylonn, čelist fw. Štěpčma prwo:mu:



294

čenlka, kosii smatbch Kofmy a Damialm a fw.
Ccčilie; tťlšek, který kdysi sw. Frantifskowi Scl:
leskěmu pťinúlešel a chrúmU katedrúlnémU we
Walencii od kcmowntka Blaska darowún btjl;
swatoU k;ostii, kterú w jednom, obnčm štrúweném
kostrle Zúzračmým spůsobem zachowčma byla, a
dwa ;e stťtbrni)ch prUč.;, za kterě Jidúš Púna a
Spasitele swého židům zradil. Tyto prnlze majt
Ua jché straUč blawU ťtmskčxbo clsaťe a na
drUhě kwttko a jsoU bez nňpifň. Podobni; peUtz
měla pťed časy i pokladnl komora chrúmn sw.
WorfsulU w Kollně Uad Rťerm.

Bylo núm znúmo, že we chrúmě katedrúlu
Uěm we Walencii Uachúzejt se hlawy sw. biskUpůw
Lnďwtka z Tolosy (xf 1297) a sw. Tomússe z
Willanowy (xř 1555); tdto jsme fobč žňdali
widěti. Núš tlUUločUtk Franccsko túzal se nčxko:
lika knčžt, kdeby se hlawy těchto swětcůw Ua:
chňzely. BohUžel newěděl žúdný z Uich mtsto Udatie
Bo dlonhém dotazowúnl a hledňnt pťissel konrčnť
jeden kosielntk, který UassrmU pťúnt mohl wyho:
wčti. Wylezlt zbůrU na jakonsi armarU, otewťel
ji, hledal dloUdo mezi sspinawým kosirlUtm prúdo
lem, mezi swlcny, polsstúťi a jinými wťcmi a
wýtahl konečnč uu hlawU sw. Tomússe z Willax
Uowy. Nasse podiwent mělo ale jcsstč wyšsstho
stUpUěudofúhnonti. Týž kostclntk zawedl núď do
kaply, w ntžto se již nekonňwajt slUžby Božl a
ktrrú se zdň býti konwersačnon swětnict čili ho:
wornoU duchowenstwa katedralného. Tam fedělo
nťkolik dUchowUtch konicsch swé cigarktj „on
ťwpšlee. Z této kaply jsmc ssli do jaťési mtsto
nosti, we ktrré se Uachúzrl chom stůl a za ntm
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wýklenck we zdi. Koftellňk odtúbl stůl ode zdi, otcx
wkel dwtrka U wýkleUku awyndal zněbo k)lawu sw.
L:ldwika,biskUpaz Tolosy. Ne pťtliš čistč), w oddrřx
lenčm koUtkUkatcdralného chrúnm ležtcl wizklellek,
ďo Učť)ožmálo kdo přichúztwú, bltzký tabúkowý koUť,
to wsie mčxlo se srowUúwalo š ttm, co čteme o
ostatclch sw. Lwalka: „Tělo swatébo mUžc
(Lwatka) odpočlwajtct w katedrúlném chrúmč
we Walencii bez pkestúnl od wěťlcich né.božnč
fe ctt.“elle)

Nedú fe zapťtti, že we ŠpanělstU kou:
ťentm tabúku prawú UezbedUostse tropl. Nekonťt
se sice w kostele famém, ale w sakristii. Kďya
kolind jsme do Uťjakč sakristie pťissli, zapúlil si
Uúš služebntk Uújcmný, kterťxnúš co wňdce wstde
doprowúzel, cigarky a kouťil. Podáwal i mnč
jedml, ncchtěl jsem jl wssak pťijmouti, doklúdaje,
že sc Ueslusstw sakristii koniti; on ale odpowčdčl:
wc Špančlsku Uepoklúdú se sakristie za mlsto
fwaté. Jú alc mysitm, že i sakristic ke kostelu

jpatťt, a že jest tcdy takě mlstem swaňjm. Neu
múlo jfme se horssili, když jsme widkli, že i
kněži w talúrech a rochetťúch oblečent w sakriu
skilch koUťili. Alban Stolz prý slyssel, že dUchou
wenstwo sspcmčlskéhonost se tak dokanloU pra:
wowčrnostt, jakéž prý ani w Řtmě Uent; ale
widčl prý, že lidě, ktekt š jedné straUy až pťto
liš ctlkewntmi bbti se zdajs, R druhč siralm
zase š wťcmi poswútnými welmi ledkowúžUč

e) Bnuoti siri oorpm Nuouoiao iu ooc:looia motropou
linua ropoďitum idi nou intormiooo piotatja oultu a
6áolibuo rclewotedsouorštur. (Zror. l)cuuu 19. šuš.)
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naklúdajt Uedbajtce o to, co flnssného jest.š)
Jú wida we sspanělských sakristisch tabúk koUťiti,
zpomněl jsem fi na Púna Jržtsse, který wssed
do chrúmU w Jerusalěmě, počal wdmttati proe
dúwajtct a kUpthcč w Učm, ťka jim: „Psúno
jest: Dňm můj jest dům modlitby, wy pak
jste jej Učinili pelcsst lotrowskou“ (LUk. 19,
45 až 46.)

Byla prúwš Uedťle, když jsmc sc we Wau
leUcii nachúzeli. Ulicc mčsta bhly pťeplnťny lia
dem, který byl z ďaleka pťissel, aby obcowal
slawnému průwodU Božtho Těla. Průwod teUto
mťl se již we pťedesslý čtwrtek slawiti; ponča
wadž ale w týž den prsselo, byl na Ueděli odlo:
šen. Seznúmili jsme fe š kUpcem Don LoreUa
zcm Kasanowou. Tento pťlwťtiwý pňn Uňš poo
zwal, abychom Ua wečer k Uěmn pťissli az
oken jeho bth na slawný průwod se diwali.
Pozwúni toto bylo Uúm tlm pťtjemnčjsst, poUču
roadž bychom bhli na Ulici pro welikou tlačeo

inci lidstwa múlo widěli. Qdebrali jsmc se tedy,
kdhž se byl wečer pkibltžil, do domn p. Kasatwwy.
Jú stďl w prwntm poschodt Ua balkoUě maje
tUžkU .a denntk w rUkoU a Uaznamenal jsemosi
zůplna poťúdek, we kterěm průwod sc konal.

B ssesti hodiUúch Ua wečer chodilo po Ulici
wedle dolnůo Umoho malbch masskar, kteréž hrozUě
welilč hlawy mčly. Bylyt to prawč nestwůry,
kterč wypadaly jako trpasllci š hlawami wodu
Uatelnbmi. Krúčcjtce wúžnč ptskuly Ua fwé dUlu
kainy (ůxúošimx, jistý to zpňsob ptsskal z rún

e) Sanischco fúr dřc gebildetc Welt S. 2!5.
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lost), které jakési ostré, proUikajtct tony wydáwajt
a Ua kterhch se žúdnú melodie ptskati nedú. Znám
mnohé l)UdekmélUústroje, a newtm, jak bUch lépe
tony sspanělské dUlčainy popsal, Uež když ťekm:,
že jsoU „kwlllcta lkajtci.ee Dlonbé poslonchúm
těchto proUikajtclch tonů moťslo by hUdebUtka l
onfalstwt pkiwesii. Mně Uapadťypťi tom wersse
z koledy:

Jozifln, wrzmi swoje boUsličly,
Martinku, ptskcj Ua plfsknlky,
NúcičkU, wezmi basu,
Dodúwej k tomU hlasU!

Po dosti dlonbé dobč pťisslo siest obrowz
skýchmasskar, tak wysokýchejako ko w Bareeloně.
Byly to tťi púrky, a dlr barwy obličeje a oblekU:
cwropčaně, moUřcUtnowča mulati. Ewropčan
mčl btlě kathothž pěknb čcrný frak, wlasy kadca
ťené a weliké brejlc (núočky, Stechcr) Ua UofU;
jeho dúma mťla ssat š nesnltrně ssirokoU krinou
liUoU, kterú se též za prabúbu wssech krinoliU
powažowati mohla. Púni a dúmy, kteťt moU:
ťenin a mUlaty pťedstawowali, měli obličejc
černé a hnčdé, wlash kUdmaté a oděw podle kroje
swbch zcmt. Tyto obrowské masskarh neschúzejt
pťi žúdném slawném prňwodu we Walencii; jak
fe mi prawilo, stúwú ze starých časň zwlússtnt
Uadace, z jejthož wýnosU pťlstroj pro tyto ma:
sskary use zaprawuje; zúkoupen jrst také zwlússtnt
dům, w Učmž se Uklúdajt. Masskary thto zdč:
lány jsou z tuhého paputrU a bbwajt pki průe
wodech Uosseny silnými mUži, jichžto kU každčpět,
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sscft Ueb i wtrc potťcbt jeste Za masslammi
těmito nňsledowalo po snbě fedm stawžitnbch we:
lilbch wozů, ; nichžto každk; čtyrmi mczky tažesl
byl; tato zwtťata byla kwttlm a různobarewu
nt;mi prntličtami okrússlena.

Na prwntm wozr stúla wcli!ú socha er
posskwrnčné Panny Marie š Uúpifcm: „Pocš
pu1ojxm 98 meišee (wssecka jsi krúsnú Ma:
ria). Na druhšm woze wezli sochU chswčtějsst
Trojice Božl, U které widčti bylo Ydama a Ewu,
jak je andťl z rňjc wybúnt. Na tťrtlm woze
stúla fochn majtct oči zawúzané a držlct w rUcc
kalich; pťedstawowala, jak sedmi prawiso, núbo:
ženstwt a pťrdc wfsim tťi hlawni ctUosti: wlru,
nadčji a lňstn. Zawúzanč oči majt prý Uwúděti
dUa pamťt slowa Christa Búna: „Blahoslawmt,
ktektž newidčli a Uwťťiliee (Jan 20, 10). Na
čtwrtém bylo lze spalťiti sochU ťtmsk.é matrony,
držtct znak mťsta Walcncir; wcdlé Ut stňla focha
sw. Winccncia Ferreria. Tkm mčlo Uaznačeno
xdýti, jak město Walcncia spolUmčsskam a pao
rrona fwěbo sw. Winccncia ctt a koruUUje. Na
pňtém wozc stúla w přirozené welikosti socha tč:
hož sw Wincencia w odčwn čúdu Domim!cm.
skěho Šestb wezl weliďúnskoU sochu archandčla
Michala, pťedstawujlcl jej co wttěze Uad ďúblem
Tt:n mčlo Unznačer bchti wttězstwt kťrskanstwa
Uad pobanstwem Na sedmšm spatťowala sc
strassnú postawa ďňbla a wyobrazent sedmi hlaw:
ntch hťtchň

Po dosti dloUhé dobč pťisslo nčkolik sct
chlapců sirotkůw; wssichni bqlč stchk oblcčeni,
měli ďtlě kalhoty a modré čať:úty a Uesii Ua no:
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sidlúch fochy swatých. Za Uimi ssli w ďloU:
bbch ťadúch ťemeflUlci, obchodntci a průmyslnlci.
Pted koždbm z tčchto oddčlenl sscl mUž, Uesouct
sochU Uějakého swčtce. Stolaťi měli .sochu sw.
Josefa, prowazntci sw. Jeronyma, cukrúki sw.
Wincencia Fcrrerča, a mimo tyto chuli sc pťed
rozličUými ťemeslUlky sochy Uúsleďthctch swč:ců
a swětic: Bmmy Marie, pod Uúzwcm „wykaa
powúUi wčzňů;“ sw. Trojice, sw. Teresie, sw.
Rajmunda z BeUUasortu, p. Maric Krúlowny
ncbeš, sw. Jakuba, Pamty Maric š hory Kar:
mclu, a B. Marie od Božskél;o Pastýke. Za
prwnl sochoU mariaUskoU sila jedna zcela Ua
černo oblečeUú pant, ktšrú, jak se mi prawilo,
w tťžkč Uemoci kU Bamtč Marii útočtsstě swé
wzawssi slib UčiUila, žc nabUďe:li opčt zdrawt,
thto obraz při slawUémprůwoďu o Božtm Těle
doprowúzeti bnďe. j

Nin Uúsledowali chowancowč semiUákc sw.
WiUceUcia Ferrerča; wssickni ďyli oblečeni jako
DomiUikúUi ; pť.edUimi chla se socha jmenowa.Uého
swčtce. Za Uimi usslo dwanňčte masstar w odčwu
starozákonném; bylot to dwanúcte synůw JakUboo
wbch. Po Učjaké dobč krúčela welmi wdfokň
masskara, kterú hloon až do prwntho poschodt
dosahowala. J ona mčla odčw starozúkolmt a
pteďstawowala ženu, držtct w prawé rUce meč,
kterl;m Ustawičnčmúwala, aw lewč Utaton s;lawU.
Byla to Judith š hlawou Hokofernowol:. ZU Ut
ssly masskary pťcdstawujtct Mojžtsse, JosUa, Kao
leba, Saula, SamUele, Dawida a proroky staa
rčho zňkona. Každú masskara měla pťimčťcný
oblek a jisté znamenl, podle kterčho se poznalo,
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co pťedstawuje; tar měl k. p. Mojžtš búl, Kae
lcb brozen, Dawid harfU. Za nimi krúčeli w
dloUhxfechťadúch knťži w plUwialech; pak núsle:
dowcm) depUtace ze třinúcti far Walencie. Každú
fara byla takto zastoUpena: Napked ssel nosič
kktžc, za ntm 2 miUistraUti, pak drset po don
jdoUctch knťžt w plUwialech„ dwa Uosiči swětla
a wclkú socha farntho patrona, nessena jsoUc ode
čtnr knťžt. Nesscny tu sochy fwatbch: Martina,
Mikn!ússe, Heleny, WawťiUce; socha pkedstaijtct
promě:tčnt Christa PúUa, sochysw. Tomússe, Jalta
Kktitele, Kateťiny, Jana NepomUckébo,Martilta
Ua koni, nejswětťjsstho thupitele, sw. Miku:r
lússc n Michala.

Po nějakčchwilce pkifslU čtyrh Umsskarh pťed:
staijtct člowěka,občtnétele, lwa a orla u znúmč
to dpodobiznh člyr ewangelistůw.lle) Bylo mi až
do smtchu, an jsem welikúnského, z tUbého paptrU
Udčlaného orla wňžUč Ua Ulici krúčeti widěl;
dole wkakowaly nohy muže, ktechž orla tobo
nesl. J lcw kračel pťtsnč a mrskal ocasem
jakoby rozzloben byt. Za těmito masskarami ssli
dwa bnbeUUlci a trUbači, kteťt pilnť bUonwali
a troUbili.

Za Uimi sslo oddělcnt seminaristúw še soa
choU sw. Ludwtka BertraUda. Tito seminaristé
mčli černé talary, modré plússttky, hwězdité bi:
rcty, a na prsoU weliké medalie Panny Marie.
Za nimi brala se opťt masskara, pkedstawujtct

e) Q tťchto zwtkatech pt o sw. Jan: „A zwtťr prwnt pou
dobnč lwn. a druh zwtťe podobnč teleti a tketi zwtke
maje twúk ja!o člowččt a čtwrté zwtťe podobnč orlu leu
ttcimn“ (zjew. 1, 7.)
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welikúnfkého orla a za nt zase oddčlent semina:
ristůw. Po dosti dlonhě dobč pťisslo pťt h“Uu
ďebnlkůw a sicc: dwa hráči Ua kytaru, dwa Ua
cithcrU a jech houslista, kteťt pilnč wyhrúwali.
Ponťwadž muži tito byli slept, wedly je malú
dkwčata; oblečeni byli we ďlouhč bllé ssaty,
které sc Uemúlo knčžským albúm podobaly. Ne!l
mobn zapťlti, že mne pohked na tyto Ubohé
flcpé bndebnlky až č flzúm pohnUl. Zpomenul
jsem si na widěnt, které mťl sw. apostol Jan
a w Uěmž jcden ze starců ke!l: „Kdo jsoU tlto,
ktekiž oblečeni jfoU w roUcho blléeť a odkud
pťissli? . . . To jsoU ti, kteklž pťissli z welikého
foužent a Umyli roucha fwú . e z protož jsoU
pked trůnem Božtm a sloUžá jemU dnem idnoct
w chrúmťjeho“ (;jewu 7, 13u15).
e Za těmito slepými krúčelo 26 mUžů oblex

čených tčž w roucha btlň a majtclch korUny na
hlawúch. Mčlioli snad tito mnži pťrdstawowati
starce, které sw. JaU we fwčm zjewent widčlra
o kterých plsse, že oblečenř byli w roucha btlú a
na hlawňch jejich ťoruny zlatč (zjew. 4, 4) eť
Každý z tčchto mužů nesl w koženém púsu weu
likonočnt swtci dwa sáhy wyfokoU a 50 liber
tťžkoU. Nebyla to malú úloha pro muže tytoe
Ostatnt účastntci slawného průwodn Uúsledowali
w tomto pokúde: mťstssttúkedntci, důstojnlci plUků
pčssňckých i jezdeckých, úťedntci stútnt, oddčlent
scminaristůw, 116 knčzňw w pluwialech, tťi mřnix
stranté, tťi hUdebntci, čtrnúcte knťzů w pluwiae
lech, čtyťi jtzdnt dňstojnlci wojensstt, tťi kUťži w
pluwřalech, čtyťi důstoǧjntci wojensstt, 2 knťži
w plUwialech, 3 důstoxjnlci, pak 40 knězů w
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p!uwialech š kaditelllicemi. Za tkmito krúčeli
knťži pod baldachynem a nefli na nosidlc emao
rúm podobnčm Urjswětějsst Swútost oltúkUt w
monstranci uschowanou. Za nt ssel pan arcibiu
skUp, za kterbm nesli mUži sedadloe Pak :ssli
jrfsiť knčži, úťedntci, mťsstmwsta a presekt města,
fbor řlxudebntků, prapor pčssúkůw, oddčlent jezdců
a .konečnělid. Slawnb průwod tento trwal až
k desúté hodinť. Podinmé bdlo pťč něm krúčent
wojúkůwx; kdykoliw sbor hudebnt pochod brňti
pkrstal, zastawili se pčssúci; ale každh wojúč poo
siupowal š jednou i š druhou nodou kloniw .pťi
tom hlawn na prawo a Ua lewo, aby trmpo
pochodu nezapomnkl. Toto postupowúnt a wie
klúnt trwalo dotud, dq!Ud hUdba zase hrúti neo
začala. Zdúlo fe mi, ja!oby tito wojúri byli
Ustawičnbmi motowidly. Kromě zpčwn kněžt, nae
chúzejtctch dse bltže weleb né Swútosti, Ueslyssel
jsem žúdněho jiného zpčwu .aneb nějcxkčlhlasitč
modlitby. an

Z. tobos co jlem posud powťděl o slawném
průwodn, konaněm na Božt Tělo w Barcelonč
a we Walencii, lze souditi, jal mnobo Španťr
lowéc kU zwelrbent slawnosti tě podnikajta Blbyn
chom smyslu obťada a obyčejň, jare we .Španče

ultel; pťi slawnosti Božlho Tčla zawedeny jsoU, doc
bke porozUměli, zapotťebt wždy pťcd očima mtti,
žc sikedem celé té slawnosti jcst Ježlš Christuď,
Syn Božt, pod spůsoboU chleba wc welcbné

uSwútosti zúzračnbm spňsobem pkttomnb, a že
xna nčho wssecko, co se pťi tomto průwodu
konúwú, potahowati sc mUst. Ont jest bec
rcknek sedtct na trůně a „hoch, aby pkijal
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slúwu a čnst i moe“ (zjew. 4, 11). Widčtei pťi
mtto průwodU podobizny pťtdstawujtct hlawnt
osody starého i nowébo zúkona. Nowb zákon
jest wyplUčnt starého; oba sc tedy po:aijt Ua
Zcžtsfc Christa. Brojděmež w duchU tento průwod
jrsstě jrdcnkrútc.

Tu wid,tme ssest masskar pťedstaijtctch
rwropčany, monkcnlny a mUlaty, lidi tcdy barwy
btlé, černč a hUčdé; tito zastupujt wssechnd
nú:ody zcmě. Bončwadž Ježlš Cbristuš jrst spa:
sitclem swčta, majt wssichni núrodowé jemu sr
klanťti, jak mpomtnú žalmista Búnč: „Pojďtc,
klančjme se a padejme pkcd nim wzdejtc Hospo:
dinu slúwu a čest!“ (žalm 94 a 95)l

Tu spatťchme scdm wozů. Na prwntm z
Uich stojl socha Panny Marčc, ktrrú zde pkede
stawena jcst co žena, již widčl sw.. Jan na ncbi;
jestit odčna slunccm, a měsic pod nohuma jcjtma; Ua
hlawť jejl jrft koruna dwanúcti bwkzd (zjcw. 12).
Z Pamw Marin, rodička Christowa, wywolrnú
xze dwanúctera pokolcnl israelskčbo a swkdectwlm
dwnnúcti apostolů wywýssrnú floužt k oslaweUt
swébo wt. wrlebnč Swútosti pťltomného Syna.
Dnt jost slunce, ona au mčstc; i ji ctt a blaa

.hosiawenm: nazbwajt wsiickUinúrodowé; nebot
wcliré wěci jt Učinil ten, jeUž mocnb a jebož
jměno fwaté jest (LUk. 1, 48uo4e9).

Na drubém wozr widtme fochu Uejswčtějsst
Trojice Božt, a jiuon, pťedstawujtct Ndama a
Ewu. Smysl jcjich wyfwětlujt núm slowa sw.
Jana ťkouctho: „Tťi jfoUs kteťtž swčdrctwt wya
dúwujt na nebi. Otec, slowo a dnch swatý, a ti
tťi jcho jsoU“ (1 Jan 5, 7). Rodičowé dcelého
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pokolent lidského, Adam a Ewup zbťessili, byliaod
anděla z rúje wybnúni a Uwalili hťsch prwopo:
čňtečnb na wssrchUy lidi, jak Učt fw. Bawel, an
dt: „Wssichni zajisté zhťessili a potťcbujt slňwy
Božt. prrawedlněni pak býwajt darmo skrze
milost jebo pro wykonpent, kterčž jest skrze Chri:
sta Ježtsse, jehož Bňh wydal za smtrce fkrze
wlrU w kxwi jcbo k Ukňzúnt sprawedlnosti
swč pro odpusitěnt pťedesslých břtchů“ (Řlman
3, 23w25) Brotož i Ndam a Ewa t j
wssechni lidé od nich pochňzejtct Spasitele swěbo
we welebUěSwútosti pťttomného oflawowati majl.
au Smyfl soch,kterč na tťettm, čtwrtém a pňtčm
wozc se Uachúzely, Uaznačili jfme již ď wrchU.

Welikú focha sw. Michala archandčla na
ssestém woze potahUje se bez pochhby Ua slo:
wa sw. Jana ťkouclho: „J stal fe boj weli.ký
na nebi. Michael a andělé jebo bojowali xď drae
km a drak bojowal i aUdělé jcboee (zjew. 12,
7). Jest zde ťeč o swržent ď Uebe pyssnhch, BobU
neposlussných andělů, ktrťi fe ďňbly siali. Jmčlw
Micharl znanlcná tolik co: „Kdo jako Bůh“
(quiď ďiaut 1)ouď). „J ďúbel a hťtssnlci, ktekt
w sedmerU blawnlch hřtchň wyoďrazeni jfoU, mUx
fcjt chttc nechtic k oslawent P. Ježtsse sloUžiti.
Nebot tentýž Ježiš, který we welebné Swútosti
zúzračnhm fpůfobem pťttomen jest, pťijde fondit
swčt, aby fprawedlnost fon Ukňzal; tehdňž ťeknc
wssem pťiwržencúm ďňblowi;m: „Qdejdčtr ode
mne zlokečent do ohnč wččUého ktechž jest pťio
prawen ďňblU a andělůmjeho“ (Mat 25 41)

TU widlme mUoho sct sirotkňw, z Uichžto
by každý ťtci mohl: „Qtec mňj a matka mú
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opUstili Ume, ale Hospodin pťijal mUe“ (žalm
26, 10). Jich se ujala kťestanskúlúska; i oni
jdoU š průwodcm a oslawujt Ježtsse Cbrista, kterťz
napomtmje kU plnčnt kkestanské lúsky prawil:
„Což jste Učinili jednomU z bratťt tťchto mých
Uejmenssťch, mnš jste Učinili“ (Mat. 25, 40).

Boněwadž starý zúkon pťedchůdcem Uowého
byl a w tomto swč wyplněnt nalezl, widtme w
průwodU i osoby hlawnt ze starébo zúkona k. p.
Jaknba n jeho dwanúct synů; Mojžtsse, Kalcba,
SaUla, Samuela, Dawida atd. Muži tito jsou
pkedobrazy Ježtsse Christa. Widtme w prňwodu
i čtyry ewangclisty pťedstawené člowťkem (Ma:
toUš), lwem (Marek), občtntm teletem (LUkúš)
a orlem (Jan); Uebdt oni jsoUr to, jenž we
swť)ch ewangelitch swědectwt o Púm: Ježtssi
wydúwajt.e) r

Prossedsse jesstě jednoU w dUchU celý prů:
wod Božtho Těla, x,jcxkwe Walencii konún byl,
Uznati mUsime, že Spančlowé pro zwelcbent jeho
welmi mUobo čint. Již wcliké Ulnožstwt knčž:
stwa (Uejménč 300 kněžt w pluwialcch), wojenu

,ských důstojnsků, úkednlkň, ťemeslntků, průmysla
ntkň U lidt každého stúkt, pohlawt, stawn a po:

nZ) Swu cwcmgelista Maconš se pkedstawnjc co člowčr, poo

nťwadž swč cwanšelium š knibon rodn Jcšissc Christa,trdy 8 jcbo ťlowP ettstwtm, začinú; sw. Marck co lew,
proto žc na začatku jroč o cwangelia mlnwt o ponssti;
sw. Lukúš co obťtnt tc c„ jcssto na začátkU cwaagclia
swčl;o wypraije o občti Zachariússowť a w. Jan co
orel, poUčnmdj 8 Bošstwtm Ježtssc Cbrtsta za ťná a jako
orel wc wyso ých ntysslerlkách fc wšnússt. Dle BoďsUctua
znamenaji tyto čtyry obrazy čtyry hlawnt ctnosti swatňch
a sicc: lcw uu zmužilosta siln; tclc (wůl) chonrl jbo o
učcnliwost a lrpťliwost; člowčk u mondrost a orel uo
wznessenost mysslcnek a žúdofň.
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wolúnt čint průwod tento welmi slawui)m. Toto
welikč množstwt lidstwa, klančjtctho se Ježtssi
Christn we welebné Swútosti pťltomnému, Upa:
matowalo mne na prorockú flowa Dawidowa:
„Wssickrú Uúrodowč, kteršž jsi Učinil, pťijdou a
klaUčti se bUdou pked tebon, BaUe, a oslawoo
wati bUdoU jmeno twé. Ncbo welikť) jsi TU a
čintš diwné wčci: Ty jsi Bůh súm“ (žalm 85,
9ou10.) Stach a nowý zúkon a wssickni Uúro:
dowě.masstarami pťedstawent majt Ježtsse Christa
oslawowati nu tat jest hlawnt mysslcnka. na Utžto
slawný průwod ten spočtwň. Nle Španělowč
odstUpUji bohnžel od této zajisté dobré mysslenky
a dowolth si mnohé wčci, které chwúliti nea
lnůžemel Že obrowskěe masskary, předstaijtet
cwropčana a ewropčanku oblrkem swtpm kc smtchU
ponoukajt uu jisto jest. Nneb majt:lř snad
ntasskarh ty weťejnč kúrati a w posmčch Uwúo
dšti ssprrk a neťestnost, kterč se rwropčaltě strany
oděwU dopousstčthUwidtme jesstě pki jině pkt:
ležitosti, že sobť Sanělowé pťi slawněm prň:
loodU Božkťgo Těla dowolth ročci, ktertjch chwú:
liti nelze. .
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)()(lsl.

Zw. téťilu:r. Gnrtňna. Edrúm sm. Gomňssc:Mwinu
suťdo. Bndmil: Bcrtrnndy Znn ďidrra a Mibmňš
:ťabtor. Chrňm brůlowslxč šolrjr čěťln Christowa.
Bodladni bomorcl. Bňm rodni sw. Mincrnrin
.ťrrrrrin. Chrům UYotťlsitručynť anmonrrných.“
Zadradň rostlřxmilixň.Zocha sw. Ckhristosorn.Blau

hoslawrni.

Rozličnb jeft núzew weťejnhch wozů, jichžto
we welikých mčsiech za plat lze ponžiti. We
Wtdni, w Paťtži a jinde Uazýwajt fe siakry.
Núzew ten pochúzt od sw. Fiakra, který co poUu
stewntk we FraUcii žil a r. 670 zemťcl. Byla
prý za času lrúle Ludwtka )(Mss. w Bařtži hou
spoda, majlct co znak obraz sw. Fiakw, pťcde
kteron weťejnt powozntci nújemnt swé stauowisstč
mtwali. Dle důmněUt jiných wywolili sobě po:
wozUtci ti sw. Fiakra za swébo patrona a pťi:
jali i jméno jeho. W Jtalii nazbwažt takowč
nújemnč powozntkh „retrurilxoee, w Berltnč
„Drosske“ a jinde „Komfortable.“ We Walenu
cii jsmr sobč najali TartaUU t. j. wůz aUcb
kúrn ď jedxňm končm, o don loltch. Wozy tyto
jsoU otewťené a majt mtsto stťcchy uo Uatúhm::
toU kůžř. Tartňna mň po stranňch ďwť sedadla
pro ssest osob; wozka sedt na prkěUkU skoro až
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U konč. Pťi Ustawičnčm kolébúnt se tčxto kňry Ua
don kolich lnůžc sobč sedtct w nl snadno ulowtti
nemoc, ktcrú se nazť)wú: hčxzetipťeš kostěný plot,
aneb: kantora rwúti, aUeb také: kozla dťtti.
Jest to ona strassliwú ncmoc, pki kterč se žalu:
dek zdwihú a tak pobonťen bi)wú, že opčt wy:
wrbnje, cokoli byl pťijcxll Tčto Urmoci býc
wajt opilci Uejwtce podrobeni; o nich napsal již
prorok Jsaiúš: „Nle i ti pro wtno newčdčli a pro
opilstwt poblaUdili . .. pohlceni jsoU od wtna,
ďloUdt w opilstwt, neznajt widoUctbo . . . wssickni
siolowě jcjich plUi jsoU whwrútků a neťňdň, tak
že wtce neUt mtsta“ (K. 28, 7nu8). W Taru
tčmč tedy, we kterč bych byl skoro ncmoci opilce
okusil, jezdili jsme po Walencii.

Pťijeli jsme kU chrúmn sw. rkrTČosUúsfeNu
kwiUského. Chrúm tento, U wnitť zcela mramo:
rowb, Utú welmi krňonU a wysokoU búni. W
prcsbytrriU Uachúzely se sedadla a pUltU čili stol:
ky a Ua tčchto ležely weliké knihy pro zpěwúky,
a brewiúťe. Jesi to zajistě chwalitebný obyčej,
žc při sspančlských chrúmech, byt i UebUlU chrúmy
klússterntmi, kněži fpolečně w kostele brewiúť fe
modltwajt a we flawně dny i zptwajt. Farúř,
wikňťi i brnesiciatť při chrňmč Ustanowent wedoU
jistý způsob společného žiwota, ochjt každodennč
konwentnt mssi fw., zplwajt w kostele společUě
bodinky atd. WedoUce způsobem tlmto takmčť
žiwot klússtcrni, moboU ťtci: „Ptsnč Uasse zpt:
wati bUdeme po wssrcky dny žiwxota Uasseho w
domč Hofpodinowč“ (Jsaiúš 38, 20). Takowý
společný žiwot wěstř jrst jenom tam lnožno,
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kde, jak pťi sspančlsiých chrňmech, mnoho dnchowa
ntch sc nachúzt.

Pťi chrňmk fw. Tomňssc jest sspitúl. Když
jsmc se w chodbňch tohoto sspitúlu prochňzeli, poa
dtwal jfrm fe skrze zamřtžené dweťe do jednč
swčtnice a ncmňlo jsem fe Ulekl. Co jsem tam
spatťil e? Wd posteli ležrl Umtrajtcl, w jehož oo
bličeji takťka smrt widěti bylo; U jeho hlawy
scděl biskUp a U rUok,oUmnich fraUtisskňn. Dou
mUlwal jsent se pťi prwnim pohlednutt, že tyto
tťi osobh žiwy json, a ble, byly !o jrnom wou
skowé sosskd w pťirozrně wrlikosti. W těto swěto
Uici zemkel dnc 9. oktobra 1580 fw. Lwalk
Bcrttondz pťi jrhož smrti blahoflz biskup Řibera
a mnich srantisskánský, blahosl. MikUlňš Faktors
pťttomUi byli.

Lndwtk Bertrand naroch r. 1526 we
Walcncii, wstoUpil co jinúch do ťňdU domilti:
kňnstčho. Co swatb mUž a horliwý misiollňť
kúzal wtrU Ježtssc Christa w Ewropč a w Nmex
rice a obrňtil we tťech letech uu jak se powtdň
u wtcc Uež 10,000 lidte

Obdržel od Boha zwlússtUt dar, že byl ď
to, aby srdce člowěka prohlédl. Botkaw jednou
pastť;ke pasoUctho na poli owce, oslowil ho tctkto:l
Pťttcli! zUúmt btdnb siaw, w Uěmž se Ubohň
twň dussc Uachúzt. TU jsi již po tťi leta Uo
pťimně zpowkdi eryko!lal. Brosim tě, ležtali ti
na srdci blaho twé chmrtelnč dusse, wyzpowtdej
se Upklmnč ze swých hktchůw; Ueboťsmrt již Ua
tč črkú, jú ti chci ďúti rozhťessent. Pastbť fe
Uemňlo Ulekl, wyzpowtdal se skroussenk zc swk)ch
hktchň a Umťel tťett drn na to núhloxt smttl.
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Jan de Ribera narodil se r. 1532 w Seu
wille a byl synem Dona Pedra Parasana z
Ribery, wéwody lealského. Jan studowal Ua
wysokých sskolách w Salamance, byl r. 1557
na kUčze wyswěcen a stal se rokU 1568 arcibio
skupem wr Wuleneii. Byl to mUž wclmi ,swatý,
ktcrý .i mnohě zňzraky čiUil a bUdoUrt wěcipwo
rolowal ; tak prý pkedpowědčl zahynutl welité
armňdy, ktoronbyl král Filip U. r. 1588 proti
Nngličanům ďwyslnl. Jan Ribera zemťelr. 1611
a byl od jpupežc Bia 71. r. 1796 za blahoslai
weuěho wyhlússen. Welmi znamenitým Umžem
bdl tčžemnich ťúdn sw. Frantisska Mikntňš Faka
toP, který .r. 1583 wedWalencii zemťel. Wedl
wclmi pťtsný žiwot a byl při mndlixtbúch, často:
lrúte až z mysli wytržen. Papež Pqu 71.
w.yhlúsia!ho za blaboslawcnéhoe Tento fwatý
trojllstrk (trjkajium), LudwtkBertrand, JanRui:
bera a Mikulúš Faktor džili soUčasnč wc Wau
lcncič a oslawili ctUostUú swúmř město toto.

Jeli jsme ku kostelu ktňlows„lč koleje Tčla
Christowa (jg išjššiň ůoj roňleooješjo c1tšlooro
puš Glxrjšti). Tento kostel jakoži nachešzcjtct
sea.pkia něm sskoly založil bladoslawený arcibřskup
J„an Ribera. Když jsmc do tohoto chrúmu wkroe
čili, prňwě se zptwala msse swatú. Mezi nňbože
nými Uachúzeli fe také dwč dňmy, které ja! již
oblek jejich dokazowa, z Něomeckabyly. Majtce
klobony na hlawúch, byly uoln;watelxwmlk nemao
lěmU pohorsseUt. Strňžce chrúmu pťistoUpil k
těmto ďúmám a kúzal jim kostel opUstiti, doklňu
daje, že prý blaboflawený Jan Ribera, kdyžchrúm
teUto stawěl, Uaťckdil, že žcUské jrn we flUffněm
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oděwU do Učbo wkročiti smťjt. Nwssak podlč
sspančlskixch núbledů jest toliko ona žensiú slUu
ssně oblečena, kterú mú černé ssuty a Ua
hlawě !ulsto kloboukn mm:tilu (zúwoxj); jessto
wssak Uťmeckě paničky tyto jinak odčatyxbyly, poe
wažowal sc oblek jejich za UeslUssný,Uúsledkem čee
bož se jixn dčke we chrúmč pobyti nedowolilo.
Brawili jsme swrchu,x že klobonkma hlawč žeUskč
jost dleeunč:bledu Špančlůw wěc skoro podxxpnn
kutoU zapowčzenú. llJodnodUché klodouly pam “neu
mšky„ na sobč?nic poborssliwěho a pkedcc šxjich
strúžce .w kostelc netrpčl. Neradil byeh Uassim
slječinkúut a paničkúm, ktcr.éečastokrůte krinoliny
ssirokč jako obrowskh desitnik nost g twttlm :“ax
pentličkami Ua způsob sipančlskhch mežků wdsspern
kowčmy. json, we Špančlrsku w: takowém obleknx
doj xchrčmm dhkročiti. Jejich maličkě, loďkúm U.cb.
i obrúcenijm nočntm Uúdobúm se ,podobajlclxklor
kdoučky,dna kterbch častokrútc wssc,lijakč peťl, kwlřt,

peUsličky šx jiUé třcsky plrsky ančssexch býwajt, „
dnulpy„bySpaněAům .melikč poborssent.j Jakoj alc
had .byl mm:dťcžsst,l enežli wssich.ni žiwočichowč
zrmč ď(1. Mojž. 3, u1), bylypi Uassc Uč!šťclk.č
damy, chy:kejossleUeškiewssichnř Spanšlowe a Spazu :x
nělky. Dúmy tyto wyssly, jak jim strúžcc, byl
kúzal, z kostela,. odložily klobonky, pťipmňy si ne,:
l;l.awn ssňtk„yna způsob mantiťy, pťissly opčc.do
kostela a hlc! strúžce je tam trpěl. jSpatřim
tyto dúmh še zawúzme blawon, ncmohl jscm
feessmlchU Udržeti. Túzal zjsexn se jich w dUchU:

..... co dčelúte?
anňzanoxt blawu múte!
Bolt wáš? bolt wúše?
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Bťi tomto chrňmě nachňzt se pokladnt kou
mora, we které nňm ostatky mnobých swatbch a
jiné znamenité wěci okazowňny ďyly. Tamt jsmc
mezi jinými widčli lěla sw. Urbana mUčentka,
sw. Geminiana, fw. chUla, sw. Branlioa, aro
cibisknpa ze Saragošfy; kosti (ťerďo) fw. pau
peže Sylwestra, sw. mnčentka Kašsiana, sw. ac
postolň Petra, Bndťeje a Pawla, sw. Jana ala
mUžUtka (8. gjočm lxjmoďuoro), sw. Tomňsse
z Willanowy, sw. Bartoloměje apostola, sw.
Jtronbma„ sw. Wawkince, blabosl. Mikulňsse
Faktora, Ludwtla Bertranda a Umobaujinbch swaa
tých a blaboslawených Dkňzowúna Uúm také
čckř z trnowe kormth Ježtsse Christa 8 pěti trnd
(ooU c:inoo oopiugo) tťi dosti weliťéčňstidťewa
sw kťtžc, kúzant psané wlastnorUčně od sw Wina
cmcia Ferreria, mcssnň roncha, pluwiale a wcn
lUm blahosl. arcibiskUpa Jana Riberd.

Jeli jsme do Ulire ošuo ůe 1n mn.re a
sicc kdomu pod čtsťem117; jestit to rodnt dům sw.
Winrcncřa Frrreria axmú tmto nňpiš: GUU
Uuta!ioiťa ňe 8. Uioem:e k“mer.e) W domť
tomto ltacházk se welkň a pěknň kapka š oltňťem,
Uade kterým wist obraz pťedstaijlct Uarocht
sw Wincencia Nalczň se tU množstwt kťlžků
berll obrňzků a wotiwnhch tabnlrk což jesk dů:
kazcm, jak wrlice obywatelé Walencie swého paa
tran ctt a 8 jakoU důwťroU kaplU tUlo nawsitče
ijt Bod kaploU prbsstl se ze zemč dosti silný
pramen š dobroU wodoU, které lřd hojiwou moc

e) Teuro swatý lnťz Ze ťédu sw. Dominika čemťel dnc 5.
aprila r. 1419.
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připisuje. Když r. 1854 cholera we Walenciř
zuťila, nadrali obywatelé z tčto wody, jak znúu
pisU wyswttú u 159, 976 múzú.

Chrúm sw. Joachyma stawený we způsobU
krUhU, podobň se kolU, jehožto průměr obnússt 32
kroků; nrmú žúdného okna a dostúwň denntho
swětla welikou búnt. Na jednom z jebo 8 ola
túťůw Uacházejt se wssechny kosti swatč Maric,
ttmské to matrony, kterú co mUčcUice zemkela;
na témž oltúki chowú se takě malú, krwt tťto
swatč Uaplnťnú labwička. Pťi tomto chrňmk jest
kokcj Piaristůw (otců Uňbožných fskol. ošoolue
pjoo) asi ď 20 kUěžtmia 19 pomocntky (coaůu
jntoreo), kteťt 2900 žtků we p.ťcdmčtechgymo
nasialných wUUčnjt. Mladb piarista, který nňš
po kostelc wodil, prawil mně, že piaristé we Špao
UělsiU asi 150 tlússlerů aneb kolrjt majt. .

Nawssttwili jsme také chrňmPanny Marie
pod Uúzwem „Potťssitclkynť zarmoUcmých“ (oone
Zojutrjx Ukňiowrum). TeUto poUtnický chrúm
mň Uad hlawntm oltúťem swým sochn Pannh
Maric,„ kterú co drahých obětt sc týče, we swětě
snad sobě podobně nemú. Socha tato pkedstau
ijc PaUnU Marii co krúťowml Uebrď, držtct
Ua rUkoU Božskč dttč Ježtsse. Bodstawek sochd
jrst stťtbrný. Na čtyrcch prstech Panny Marie
Uačttal jsem čtrnňcte zlatých, drahhmi !amcu
Uy (brilianty) posúchých prstenů; jeji núrnčnt
zápony (drewšjecď) jsoU diamanly až pťe:
plnťm;. Šaty a korUUy Božskčho dttěte a Mala
ky jeho tkphtt se dobrými perlami a zlatými ťea
ttzkh, w Uichžto opět wsselijakč drahokamd se nan
lezajl. Jcnom perly w korUnč zasazené wážt

1u1



314

uu půl drnbé libry a mezi ini nalezň sr jedna
co oťcch melikú; tatot jest darem Uefskqstné krú:
lowny fraUroUskč Marie Wntonie.

NúUssnice, jimčž socha Banny Marie ozdou
bena jest, jsoU tčž brilijanty pťeplnťny. Bohato
siwt wssech těchto od Uňbožnkxch poutntků z úcry
ln Parmč Marii zde Uložent)ch obřtntch dorůw
musiloby xnikoli po tisictch, nýbrž po milionech
se počttati, powážtmeali co toliko 1edna doďxrú
perla stojs.e) Pohlednuw na tyto drabé, z da:
lekťxchkončiU země pocházejsct drahokancy, perly
a jiné ozdoďy ze zldta a ftktbra, potabowaljsem
na PannU Marii, jtžto obětowúny byly, slowa
z pťtslowl Šalomonnowř;ch (3:, xo): „Žexm
statečnoU kdo Ualeznee? Z daleka a z posledntch
koUčin jest cena jejt.ee e.w

Jeli jsme do rostlinnické zahrady, we které
weliké množstwt cizozemskbch stromů a bylin fe
xnalezú.ee)

e) JedUú xmalú dobrú perla flojt na osirowč Cehlonč (w
Asii). kdež jich potúpččowé z hlUbolčho moke dobýwajt„
10 zlatý ; w Ewropč ale uu 60 nž 70 šlatých. Celú
Uúhrdclxtt (kollier) ž dobrúch perelx sestawený ma reml
1od až Wol)o ězlanhchjx

xee) Pro bylinúťe podúwame zde jmcrm nčtterých siromů a
bylin„ lterá jim snad neznúma jsoU: i

xkium Ceňrng, fosna cedr z Libáml; tento strom poa
dobú se nassl jedli, mň siedoadnčdou, hladkoU blU ttct se
kúrn a pewuč dťewo š libč wontci smoloU. (Qbss rnčjssi
popsánt bory libansté a siromů ccdrowňch wiz we spifU:

šCesta do sw. zemč dil ll. str. 261 atd.) .x!c:áicgcdin triuntdoo jistý drUh stromU akcicowčho še
silnbmi bodláky. (Fjeňjtoe:diw cunpicš„ jtjtžto bodlúkh
jcsslč silnťjsii jsoU. kunica šrnnatuo ď lrásnťjlň čcrwee
ným klxwětempkiccoďpomm. e.lllodi:x:xlMdiZouď mutšbilin.
úšncja pšrneoionge Mčtunug orioutajig. ()jpreuuš
nxsmčt“orxtiiaťjuuď řicea. Bšjiš ritejlina nxnšcujš. Qe
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Ze zabrady rostlinnické, jeli jsme do Ulice
„oUUš ůojjň oorUUčdeeZwané, chtlce se podkwati
na sochn sw. Christofora, kterň se tam w kaple
Uachúzt. Socha tato ze dťcwa zbotowrnň jest
pro son wtce nrž obrowskou welilost podino
hodna; jrst zajisté čtyrykrúte tak wdsokú jako
nrjwyšssl mUž. Ncpatťtm mezi Uejmensst, a
dosabowal jsrm i š kloboUtem jcnom uuo k jeu
jtm kolcnúm. Noby jejt jsoU tak tlUstč, žr jrdml
zd nich Uejwčtssl mUžskú rUka čtyrykrútc odemr
knoUti must. Socha pkedstaije swe Cbristofo:
ra Uesouctbo Ua ramcně dttě Ježlfskae Nent
sUad fwatčbo, kterhby we Špančlskl: wčtssl úcty
požtwal, Uež sw. Chrřstofor čili fktúceně: Christof.
Tento swatý žil w tkcttm stolett w Lneii a
prokazowal bližntm swým kťeskanskou lúsku tťm
zwlásstntm způfobem, že cestthcl Uoftwal pťeď
ťekn, kterú žňdného mostu nemčla. Jednon prý
pťcš ni nesl i Púna Ježlsse, který se mU we
způfobU chUdého zjewil; odtUd pochúzt jmčno
jebo Christosor t. j. ncfouct Chrisia, Uúpodobllě
ja!o sw. Jgnúc, biskup Nntiochmský, nazýwú se
Theofor t. j nosict w fobě Boha. Pťtčřml,
proč sw. Christofor na obrazlch a sochúch wždy
co wclikún se pťedstaije, Uelzc sUadUo ud ati.
chni:majt za to, že Swětec teU byl muž nce

z nuď šjutinošu. lxšuruď nodijjň. kiuua caun.riesxgie;..)aďa
wjn. Fopujuš šjd:x.u
Z cizozemntch lwčtiu má zahrada taco Uásledujtct : Poxxro

ooxš ščšo,nt:očxjlxatoniš Zordonjog. Zon::pmw šraoje
ajio. PUU.C piršmiňxlig. („ťmumxiuaňt.riata. Ofm set
rozličných drubů kaktnsů a mezi Uimi takč Cxctno
Bolxjocdtonůuliua Mxlčenka (pč:šgčňora, TngjoušblUmo)
a wodnt rosilinU ď wclikúnskť)milistd „Zowjowdijia“
zwanoU.

14cke
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obyčejnč welikosii a tťlesné ftly; druzl nalczaji
pťičinu tUto we starčm ústntm podáns, dle ktec
rébož nižňdný núhloU smrtt w onen den nru
zcmťe, wc který še fkronsienostt a lttosti srdcc na
obraz tohoto swčtce pohlédm:l. Toto Uúbožné
podúnt jest pch pťtčinoU, proč se tmto swatý
na obtaztch a w sochňch wždy co welikňn pťrdr
staijc a že wždy na takowň mtsia postawcn
býwú, kdtžby snadno odr wsscch a již zdalcka
widěn býti mohl. Na to se potahth tyto
staré werssc:

0dričúopdori ďewoti ďpoaiem quimxmque
tuot:lnx7

on nďque ůio nUUo.lčmšUorešrď.wtur.

t. j Kdožkoli w Christofora twňk swčtce do:
wčmť popatťt,

W tenthž den žňdné jcj Uestthejte choroski.

„ Krumě již Uwedcných swathch, kteťt mčsio
xWaleUcičžiwotm a smrtt son oslawťli, nwúr
dtme zdr jcsstč nňsledelct: Sw. Bernaw a
šjeho sestry a spolUtrpitelky Gtarla a Maria.
Bemard byl syncm Lllmansora, Manritanského,
mlsiodržitele wc Walencii a sprawowal sňm whi
sokb ňťad we slUžbč swého otcc. Byw poslňn
do Barcelony, aby tam zajatč moneniny čili
Mamxy wykoupil a oswobodil, zabloUdil Ber:
Uard we tmawém lesc a widťl se pťim:ccna, ďe
spolucestthclmi swýnti w nčm pťenocowati.Tam
slyssel ltbezný zpěw, kterh dwč hodiny trwal a
kterýxn jako zpěwem andčlským až k slzňm po:
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ďnUt bwl. Rúno přissel Bernard kU klússterU
Poplrtskému a nalczl w nťm mnichy, kteřt se
mu anděld aneb jinbmi wyšsstmi bytostmi bbtř
zdúli. Wsse, co na Uich widčl, ltbilo fe mu
tak, že propUstiw spolncestujtct swé, dal se pou
Ucstiti, Uačež do tobo klússtera wstoUpil a mUio
chem cisterciackým se stal. Jebo horliwosti o
jpasent dnss.t se podakilo, že i swč fcstry Gracii a
Marii Ua wtrU kkeskaUskoUobrútil, začež wssak
od swého bratra iše scstrami r. 1180 pro
wtru Ježlssc Christa Ukrutně Usmrcen byl.

R. 1199 byl bistupem we Walencii bla:
hosl. Hnbert de Mirabello, který byw dktwe
Umichem Kartuzianským cou biskUp po 20 ler
prňwa ctrkwe sw. erbrožeUě bújil a zastúwal.
R. 1530 zemkel we Walencii Antontn, kněz
ťúdu dominikaxtského, mUž to přtsnostl a swatostt

ťjwota proslnlý,. F:cmtissek Nntontn, kněz kúdšw. F,:amissta, ltcrý téždswatostt žiwota a proa
wckšm dnchem slyUUl, zemřel mc Walquii
k. 1539., u j „ 7

R. 1530 Uarodil se we aWalc,nceiiblahqč
flamenýǧ„Kaspar BoUUš z chudobUbch ale bdhgŽ
bojnhch roďřčů. Již w patUúctém rolu stúťť
swého chtčl do ťúďU Minimůw wstoUpiti, odloa
žil co ale z oblch Ua swě. leti:č rodiče, kteťt
pohuporya.j:ho potťcbowali, a stal sc hedbúwnle
ťqm c:j pozdčji wojúkem. Bywl w jedné bitwč

j pečnč raněn, Uč“mil slib, že wstoUpt do ťúdU.
sxp,ps.xFraU.tissla z Bau.ly, jebpž ťeholnsci Minimi
(lžejmensst) se uj:ncnoroali, wyswobodcli ho Bňb
š xžebezpečpnstwt.žiwota. Byrp jssl,astltčwylěčm
ršpplU,il slib swtu, stat se r. 1560 keholntkem
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a zemťel co w prawdé swatý muž r. 1604.
Jeho beatisikace čilř wyhlússent za blahoslaweo
Uého Uúsledowala r. 1786. R. 1608 zemkcl
we Walencii Karmelita Jan SaUz. Jefsto se
pkimlUwon jeho stalU mnohé diwy a zúzraky,
bdl i oU za blaboslawrného wyhlňssen. Město
Walrncia jest rokisstčm blahoslaweného Margilua
de Jesuš, knťze z ťúdU sw. Dominika, kterb
r. 1726 co horliwý misionúť w Meš:ikU swaa
tč zemťel.

)()(Mss.

ijch ť Malmric. Brwntný staw drňdy šelržně.
Z. .:ťilřpcdc Zatřwú. Zlmansa. ch pustň, n:u
rcllmi a dcťwodUň. eňlbnsar di Zan Znňne !Ziwdw
rnšprňmnč a chytrť Btrassliwř pmuťtťt Chrupúni
emamanam Uowé trňchl w diligcnri eddwou
kťlost ,majaralňw ŽoUp:šntri a ťrtniri sspaněljski„

Žwadallxwiwir Zarn Zw Brtr Baschasinu e

Okusiw již dd sytosti trampoty jtzdy wr
sspančlské dikigenci kteron bych mUčlonU ccstn
jtclch Uazwal, pocttil jsem UcmaloU radost Uslh
sscw. že Uúm z WaleUcie bude lzc, dalfsi crskn
UxaželczUé drázr konati. Nwssak mťl jfem wlastnč

plakati, jak cmlwal ssibal Culensspieges Wdo
prawnjet se totjž, že ssrl:ťi Ua crskňch fwých B
kopce dolů, plakúwal, pťedwtdaje, že mn opčt do



319

kopcewstupowati budewystupowalrli wssakwzhůx
rU Ua kopec stňwal prb se wčda, že opšt š Učbo
dolů festupowati bude Jú jsem to we Špae
nťlfku dčlal Uaopak Radowal jscm se, kdykoliw
Uúm na železnici jcti bylo; Uemohu wssak.zau
pťlti, že i mú radost Uemúlo kňlcna byla wy:
bltdkoU, že pkijdou opčt časy, w nichžto w mUo
člrnč wozn diligenčntbo sedčti a jako ptúčel w
kleci po swobodč toužiti budn. Jeli jsmc w Taru
túnť k železnici. Na núdražt bylo mnobo cesioa
watelů tlačtctch se kU kase, aďd sobě ltstky (billetd)
wybojowali. Bdlot to wěct UesnadnoU. poně:
wadž ltstky ty jcnom jeden úťednlk pro crstujtct
wssech tťech tťtd wydúwal. Když fe núm konečUč
pkece pofftěstilo, ltstků těch si dobyti, ssli jfme do
pobostnice (salaš dsespera,Wartsal). Lllc jak to
tam wypadalo! ana ncměla skla, průwan byl
broznť„ stolice byly prkenné beze wsseho powlaku,
a spoř,dlatxatak brbatá, jže jsme na nt ja!o pťcď
bory a doly kráčeti museli Tam jsem si pťúl
anděla„ který by mne Uesl, abych snad neurazil
o ťúmen nohy fwě Zdúlo se mi že cestthctm
bez rpzdtlu tťtd na wňli poncchňno bylo, odehrati
sr jdo té aneb oné pohostnice; widčlt jsem, :jak
sc w pobostnici pro prwnl tťtdu sprostt wojúri
tahali a wsselijalé ssassky wywáděli, kdežto Uaou
pak ccstUjict š llstkh pro prwnt tťldu do pohosto
nice tťett tťtdy fe odcbrali, aby tam měli wtce
pokoje J my jsme Uznali za dobré šoszstilým
wojú!ům z cesty jtti Wůbec bylo widěti, že
železmi drúba teprw nedúwrw we Walcncii zaa
ložena byla; nebot we wssem, co jsme tmn Ua
núdražt a takč dňle podlé železnicc widčli, jewil
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sc staw prwopočútečnh Kouduktorowé nendáwali
jmena sianic, domky dozorcůw U drňhy byly jako
cikánské chhžky z blth wystaweně a Uachúzely se
jenom tum kde žcleznice š jiUoU ccstoU se kťi:
žujr Bylo půl sscsté hodiny rúno, když jfme
Walencii opustili; prssclo, jen se lilo Já fedčl
še spolUcestthctmi swkjmi we woze, skrze jehož
sticchU na núš woda notuč kapnla. Myslil jsem
U sebe: Knpka wyblUije kňmeu ne mocl, nhbrž
častějsstm padňntm,ee) tlm sptsse wybloubt můj
klobon a mé ssaty, kterč jfoU mťksst Uežli kň:
snen. Wyhýbal jsem tedy kapkňm, jak jfem jen
mohl a podobal jsem se bčbcm ttm UstawičnémU
motowidlU thňwajc fc na cestu do borkého
Špančlska, domniwal jfcm fc že tam co prawý
st Ndamůw chléb swňj jerm w potn twňkť
fwé jtsti budU, a hlc! sychrawé powťtki jaké
jfme we Walencii měli, poUčilo mnr, že i tam
časem tcplb swrchnt kabút dobroU službn prokáá
zati může :

. Krajina, ktcroU jsme za Wolcncit jeli, irst

rownú a welmi úrodnň Rýže oliwy, po:llnuxnrcxnčel
a jiué jižňé plodiny nalezajl se tam w boonstř
Proslulé jfoU obzwlásstnť pomoranče Walcnci:
enskě (omošeď ůe Uňleuoe), ktcre se nž do
Baktže dowážcjt a tam co lahůdky za drahh prb
nsz prodňwajs.eee) U městečka jNčnnm!la znčtná
ktajitm býti hornatoU. Krúfné položmt mú Ulčstxsd
San Filipe de Jcctiwcx;j ležtt U patd wysokč

hory, !terú jakp dlinhoU čtUskoUxzdtdobehr!ňúa

lu) Ceruttacmmt lšpiáew non si Zdň aačpe cm!onáa uu
eč) Q krujtch. ld: jcsstč wdbornč pomdfanče roston, mluwuw1i; we spisn: „Crsta do sw zemc Dtl l slr 110
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jest; na swém Uňměstt mú kasan, do kreré woda
z pětadwaceti trUb teče. Nad mčstečkem Monu
tesoU stojt siaň; weliký hrad.

Na sianici Nlmcmské, knmž jsmc okolo 11.
bodiny dorazili, mnseli jsme do jinébo wlakU
wstonpiti, poněwadž se tam železnice do Maa
dridU a Nlikanty weďonct dťlt. Tato pkemťna
byla mi ttm pťtjcmnčjsst, poněwadž jscm od
padact lúzně (Douche, Tropfbad), které jsem we
wozU z Walencie až fem podrobiti se mnfel, již
dosti wy!oupňn byl. Cestowali jsme až potud
překrúsnýmikrajimmi w Katalonii a Walencii (čňa
sti to zemč Špančlské); nynt Uúm bylo jcti do
zpustlých krajin Kastilir. Již U Mmansy zau
čtnň krajina bhti smUtnoU a pustoU a dosahnjc
U mčst Roda a Minaja Uejwyšsstho stUpUěsmuta
nostt a szstlosti. Kamkoliw oči obrúttš, widtš
nekonečnon rowinU, ale Uc tak úrodUoU rowim:,
jakoU jefř morawskú Hana, Ubbrž rowiUU plnoU
kammt, na kterč an mťsta, ani dkdiny, an
sitomů, ani pole, ani ťekh nebo čehoš podoba
Uébo Uefpatťtš. Ccstthc tam, Uachúztš se w
zemi pUsté, UrcestUé a bezwodnč (žalm 62, 3);
w zcmi, kdc fe ani neoťe, an nesrje. Stanice
žcleré drúhy jfou tam od febe tak wzdňleUy, že
wlak od jedUé kc drUhě půl hodiny ano i celoU
hodinoU jede; do Učjakého mťsta ňeb do Učjaké
wefnice sc Ua cestk nepkichúzt; jsout to jenom
stanice, lde fe Uhll a wody Uabtrú. W této
pkrsmUtne krajině, kterň se podobú prawé poUssti,
porozuměl jfem smyslU Uěmcckého pťtslowl: „FOUBu
sind ihm spanischc Dďrfer“ (to mU, pťichúzt jako
sspanělské dědim;) t. j. tomU se diwt, jest mU
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to wěci erbyčejnoll, podiwnou. W této zpustlé
krajině jcst dčdina owssem nčco podiwnébo, pou
Uťwadž jl tam Uent. Jediné, co tam oko cestuo
jtctho spatťuje, jsoU wťtrUě mlt)m;, kterč swhmi
oďrowskbmi rameUy bez pťestúnt powčtkt rozrúu
žeji. Don QUišote (wyslow: Donkižot) mú zde
dosti pťlležitosii, š těmito welikúny bojowatiz
Tresnč popisnje Lllban Stolz tUto krajinu slowy:
„Twúkast zemč Kastilské jest z wčtsst čústi na
pohlrd tnk smUtUa, že se ani popsati ncdú. Nro
smtrUé krajiny, pokud oko widt, jsoU pnstinami
a sice ne takowhmi, jak jich již od pťirody Uaa
chňztme a které se w krňse skwěji, nhbrž json
to pnstiny, Ua nichž nemoc a stúťt widěti; jest
to pňda holú, ktcrú po Uěkolikstolett se erzdělňu
wala; jestit docela wysussena a whpadú tak
smUtnč jaťo strom od hoUseUek fežrnnh z .. dau
leko a ssiroko Uelze widéti žúdného zwiťete, žúdUé
wodh, častokrúte ani trúwy“.ee)

Jeli jsme wedlé městjWillarobleda, Sokuu
ellamosU a JaUery .a děkowali jsme Bohu, kdhž
jfme ťyto szstlé lrajiny za feboU měli; o půl
ssesté hodinč na wečer dorazili jsmc sstastně do
města LllkasarU di San JUaU

Když byl Jofrs, syU praotce Jakoba, w
Egyptč panowal tam weliký hlad Čteme, že
Jofef koUpil wsseckUzemi eghptskou kddž prodúx
wal jedenkaždh wlúdaťstrot fwč pro welikost bladu
(1. Mojž. 17, 20). J jú bych byl sUad celé
Španťlsko, ťdybh mUč bylo Uúleželo, prodal pllrou
wc.likost hladu, který jsem cttil, když jfme do

e) Spanischeo sůr die gebildetc Welt. S. 198.
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leasarn di San JUaU doraziti. JedoUcě z
Walencie až srm ňplUbch dwcmúcte hodiU, Uedo:
stali jsme Uikde an za drahý pentz Uějakého
pktkUskU. Na této dlouhé poUsssi, kdc jerm
Učkolik stanc sc Ualézň, zakusili jsme blčde do
sytosti. BoUěwadž si Uasse žaloudky až pťiliš
Ua dlad a žtžeťi stěžowaly, bylo w leasarU
nússť prwnt starostt, abychom je Upokojili a kck
mlčenl pťiwedli.

Komu sc Uedostúwútrpčliwosti, můžr jt dojtti
na stanci, kdc dloUho Ua wlak čekati musi. W
Lllkasarn bylo núm Ua Uadrúži osm úplschch ho.
din čekati Ua xwlak, který z MadridU pkijeti a
Uúo do ManzaUareď:U dowéztč měl. Co jsme
Utčli dčlatie? Když člowčk Uic Ucdělú a piwo k
tomu pije, promarUt čaď. My ale jsme chtťli
časU Užčti, proto jsme ssli prochúzkou do města
Ntkosarn, kterč od žcleré drúby Učkolik set krokůx
wzdúler jest. Pkissedsse tam, Unlešli jsme Ua
Uúměftl asi ďwacet malňch dčwčútek shromúž:
děných, kterč Uňď ihned obstoUpily; Uebot poznnlý
již.z Uassebo oblekU, že jsme ciinci. Tt)to dťti
se lstúlU a hrúly, žertowaly wespolek a búwaly
wsfrlijnkým žpůsobem son dčtiUskou radost Ua
jewo. Majtce pťi sobě oweěťU wywúdťly š úi
wsselijaké eriUUč brye DoU FraUcesko Kctru
dan dal fe š těmito dčtmť do krči a ztskal
sobč brzo jcjich důwťrU. Co pak dčlúte ď toUto
owrčkoU? túzal se jich Kardolta. „Qna mufi ,sr
ď Uxúmi hrúti uuu odpowědklo jedno dčwčňtko uu
my ji takč do sikolU wodtmc aby se tam UaUu
čila čisti, psňti a počttati jilmk ďy zůstala blouuj
poU.“ Hlučlch smtch Uňfledowal Un tUto odpo:
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wčd še strar.y wssech ostatnlch dčwčútek. Jň
Ueznaje ťeči sspančlsté Uemohl jsem w rozpráwce
tč účustenstwt mtti; mlčel jsem tedy, alc mlčent
to bdlo dčwčatům podiwné. JedUo z Uich uťao
znjtc Ua mne prstem tňzalo se Uasseho tlUmoču
Utka: Jest tento pán snad nčmh? Jefstč jsme
ani flowička z úst jeho neslysseli. Ntk Uúm také
nčco promluwt, abychom fe pťeswčdčily, že Umt
nčnchm Francouzem. Francesko Kardona pťeložil
mi do francoUské ťeččwssecko,co tyto rozprúwné
dčwčútka powldaly a žňdal, abych je také oslo:
wil. Začal jsem tcdh k Uim mluwiti w ťeči
u skowanské. Ne, Ne! kťlčely wssechnd ď wela
kým smichem au nťmým FrancoUzrm terlto pňU
Uent, ale mlnwt ťeč, kterú se Uúm Ueltbt a zc
kte:č ani slowtčka neroznmtme Dsiowil jfem
jc w ťeči Uěmeckča pak wc francousié; ale i
tdto ťeči se jim Ueltbily, poUěwadž jim Ucu
rozumčlh uu

Šli jsme w AlkasarU do farntho kostelase pon
ř:iwats kde jsme wssak poUěwadž již dosti tma bdlo,
welmi mňlo widěli. Sotwa jfme z Učho byli wyssli,
již Uúůzase děwčútkata oďstoupily „Wy mňte bczu
pochyby mUoho peUčz U sebe a nasst MadoUť jste
UU: nedali uu prawilo k Uám jedno z Uich
Nemohn zapktti, že jsmc w kostele fochu Pamuj
Mqrie (MadoUU) a U Ut občtnt pokladnici wiu
děli a že Uúm nmapadlo, obětowati tam Uějaký
penizš. Fraucesko Kardan odpowčdčl dčwčcti,
žc až opkt do leasarou pťijedeme, na Madonu
jistotnč Uezapomenemr. Děwče nebhlo alef š
toUto odpowčdi fpokojeno a odwťtilo: „To je
whmluwa. Wy jste cizincč a fotwa k Uúm již
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pťijdcte.ee Bylo to pro Uňď prawé wyražent, o
tčmito wcselýmida chytrbmi dčwčaty rozmlouu
wati. chwyšsstho stupně dosňhla wfsak jejich
radost, když jsme jim několik krcjcarů (moueůu,
pequeng ňš újemmúa) pťisltbili, jcst:ližepo
sspanělstU zatancujt. J začaly poskakowati a
wsselijať sc točiti; wywňděly tancc zmanb „baileee.
Nle bylo widčti, že dtwky ty we wyšsstm Umčnt
taUrčnictwt wěhlasné Pepity jesstť wycwičend
Uebyly. ru

Když jsme na Uádražt w leafaraU čekali
Ua wlak, který mťl z Madridu pťijeti, strhla
se hroznň ďoUřkau. „Zahťmťl š nebe Hospodřn
a Nejwdšsst wydal hlaš swůj: krůpoďitt a Uhlt
ťeťawé . . . blesky rozmnožil . . . a Ukúzaly so
stUdnice wod“ (žalm 17.) Za bles!em nňsledou
walo wždh strassné hromobitt; ohniwb blesk stkt„e
dal sc bez pťestúnt o prndkbm hktmňntm, ku
ktcrčmužto pťehrozněmu koncertu hroznč powětti
a silnh lijawec pťihrňwaly. MřlUji sice welmi
hUdbU; ale tato strassuň hUdba se mi Ueltbila.
Hťtmňnt bylo tak silné, že jsem myslrl, že se
již pohnou wssickni zňkladowé zemč (žalm 81,
5). Když pkeskrassnú tato boUťcUejwyšsstho stUpnť
dosňhla, bylo mi okolo srdce. storo jakol onouU:
muži, k:erý boje se smrti prawil k ženě swé:

Nch, mň milň ženo,
Pkijdeoli ta smrt,
Pro Boha tč prostm
Do pytle mně strč!

a kterčmU žrna odpowťděla:
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Nch mňj milb mnži!
Jú pytle nemúm,e
Múm tu staron Uůsii
Jú tk do Ut dám.

Nwssak žert na stram:! Bouťe oUé Uoci byla
w pruwdč hrůzyx plna a múm za to, že lenkrňte
ixpoUocnb w leafaren opomimll obywatelům
oznúmitř, jaké 1est powčtťk. Když se byla boukc
upokojila, položil jfem se w pohostnici naula.u
wičkU, dal jscm si tlUmok pod hlawn a začal
jsem spaň: Žňdnh člowčk nebhwú usserťen pťed
pomloUwúntm a na crintrhúntm; i jú jsem tomU
smtssel. Lidé, ktektše mUoUjiž w jedné atéž swťtnici
spali, pomlouwajl Ume, že priy we fpňnku chrua
púwňm, jakobych na plle prklm ťezal. MoUdrý

lomoUU prawil, že kdo w lčtě chrnpe, jost syn
zahanbelň (přtsl. 10,x5); chcelwssak tčmito slowy
ťscix,že lerch, kterb mtsto plǧacowňnt spt a chrUpe,
hany ddchňzt;unebot xttyž SalomoUn eprawt jpx:w
tčntže wersit, že kdo shromažďnje we žni, jest
syn mondrb. Jň se Upťlmně wyzUatiemUstmz že
w létě i w zimě we spúnku chrupúwúm, a žr
Umč utatod chhba .již mnoho mrzutostt, alelltaké
mnohb Užitek pťincsiae.řStalos se, že jsem lse ňa
cestňch po Tyrolsiu usesselw hostinči w BandekaU p
a jakýmsi útlým Berltňanem. Když jfmc hospodo
ského žúdali o Uocleb, odwětil, že jú a Berlia
ňan w jedné swčtnici nocowati mustme, ponča
wadž pri) wssechny ostatnl pokojc od hostůw již
obfazeny jsou. S radostt ano ťekl jsem Berlta
ňanowi, jenom wúš pane Uapťed Upozorniti muu
stm, abyste se chrupúntm swého spolunoclehúke
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wc spúnku Uikterak nedal mbliti. Ach! Herr Jee
(ach! Bane Jeo)! zwolal jako od sstlra pichnutb
Berliňan euo raději odede. M odesscl w skUtkU
do jiného hostince blčdat fobé noclehu; jú zů:
staw během tlm jediným púnem a majitelem
pokoje, mohl jfem w něm bez roztržitosti jcdnou
zpěwnt čústkU(SolooParthir) w chrupňnt zptwati.

Po jedné hodiUť dojel z Madridu do Ala
kosar:n wlak a š Utm také Ua jednom woze ona
nesstasinň sspanťlskú diligence, we kterč jsme k
ncwelikč radosii mé dúle cestowati mťli. Již
pšwnl pohled Ua tUto mUčtrUU cesiujtclch we
Spančlstn dbylby múlcm wssechUy wnitknosti mé
poboukil. Dltč, které se spúlilo, bojt ufe odnč, a
my okUsiwsse již do sytosti trUdné jtzdy w dilio
gcnci, ,kdúli jfme fe ji Uemúlo. Túzali jsmr se
Majedrala, mú:li pro Uúš jesstť mtsta. J odo
powťděl Uňm, že již wssechna oddšlml (koUpé)
zakoupena json, že zbýwajt jenom tři poflednt
mtsta w drUhém poschodt ňťozu, tcmltd uon tak,
doťožil Majoral aooxxazakatcemalébo Uepohodlt.
W xčm toto mulě mpohodlt pozůstawalo, dtlemu
fme již wěděli, dllem jsmc ho jesstť mčli okU:
siti. WstoUprsse ďo wozn, pťijelř jsme po žcleriei
asi za půl Čdmbčhodin do UtěstaManzanares:U;
zde fe ďiligellce š wagoUu sUndala,xmy Ua Ui
wylczli a začalo Uúm opět radostUé cestowúnt.

Pťedstaio fobě, milý čtenúťi, prostranstwt,
kterě asi ďwa kroky dloUhč a sotwa jeden krok
fsiroké jest uc: Ua. stťessc wozU se nachúztš W Učm
sedt čtdǧr?“odrostltxarestowatelé stlačent a zmačkant
jako ď xwčci w bečce; nad jejich blawami jcst
Uéx.šč e čemú, stnolou Uapusstěnú kůže, llčterňa
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co stťecha i pro núťlad sloUžt. Cestnjťct tito sedt
w temnosti a ncmoboU sc ani hhbati; zbawmi
čerstwébo wzduchn, majt wphltdkn na bedny, ton
hly a pytle a mUsejt do sebe lokatř puch kůže
od slnnee rozpakrné. Bťedstaw sobť, čtenúki,
dúle welmi rychlé jett pťeš bory a doly a pou
choptš poněkud, jak se mnč a fpolncesiujtclm mým
wedlo na nasst ecstč zMaUzanarešuu až do Grau
nadh. kterú tkicet hodin trwala. Maje kkeče a
Uemoha doťejsst tělo rowno držrti, optral jsem
se o zúda jednobo mUže, kterb še swou manžclo
kon napkedk U w kabrioletU scdčl a odr kterhch jsmc
jenom ťoženoU stčnoU odděleni byli. Muž tento
Uecttil w sobě ale žúdněho powolánt, bbri mým
optladlem a proto mne pilnč ramenama sstonchal.
Dojedsse na nčjakoU staniei, kde sr jinč konč a
muli zapťúhali, chtčli jsme 9 wozu slézti, abyo
chom swč skťiweUé údy trochn narownali a čeru
skwého wszchU do sebe nadýchali. Llle bťichath
pan Majoral námx pokaždé pkimlonwal, že to
nestojt za to, aby stawčk k wozU kebktk, na Učmž
bychom slé.zti mohli; chccmeali prh dolů, at lcu
zeme š pťedu pťcš kabriolet.

To ale Uebyla snadnň úloha; nebot nňm
k tomn bUlo po každé tťeba zwlússtntho doa
wolent od onobo muže, ťterb mťjm optradlem
bbti nechtěl; a mimo to bUlo toto slézúnt pro
núď takč proto nebezpečné, že jsme smdno mezi
konč a muly padnoUti mohli. JedoUcc za tao
kowých okolnostt dňle, byli jsme Ua wssech údech
jako potktskňni a cttili jsme ona „malú nepoa
hoďll“, o kterbch núnt pan Majoral bhl pťedpou
wčdkl. Tento Majoral byl snad ozdoben wssemi
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ctnosimi, jcnom Ue ou zdwořiťostt; w tom se
podobal mnohým swým kolrgům, kterbm se této
ctnosti nedostáwň. Wlastnost tato fchúzt obyčejnč
takowým dowažečům, at se kondnktorowé aneb
Majcral:owé jmem:jt. WUpraije se, že jcdna
pant, slézajtc kdesi w cizinť po wykannč cestš
z posstowntho wozn, B Uezdwořilým konduktorem
tnkto se loUčila: Bone! až po drUbé š Wúmi
šase pojedU, zakúžU si od Wúš wfselikou hrUbost.
Q loUdUktor prb jt odwětil: „Bant! zdú se mi,
žc žádUé brubosti snésti Ucmůžete; jeeli tomU .ska
tečnč tak. tedy radčji ani Uasst posstoU nejezděte.ee
Kdo mú tak sknbb žaloUdek, že Ua ccstúch ani
trampotyx we woze emřl hrubosti od Majorala
snésti ncmůže, atx fe warch, cestowati we sspao
nťlskě diligrnci. auo Bylo pčt bodiU na wečer,
kdhž. Uasse diligencc do mksta Baylen:U pťijela;
poněwadž se tam nsi l;odimt zastawila, mčli jfme.
dosii kdy, jtdlem a pittm sc občcrstwiti n ku
snňsscnt bUdoUctaú trmnpot se posilniti.

exxNa těto cestě až do Baylem:, ktm trmalg
pťeď dwanňct hodin, jeli jsmc rowinoUMancha
(úhona, .bcmba) zwanou a pať st:asinými hm
ramix,d;;krcrčS.ier:a Morgna e (horya očernoohnčdé)
sluxjt. Mťsta a městečka, do ktcrhch jsme na téco
c:sičpkijeli jfoU: Wal dePcnaď, SaUta Kruz,
Wmta de Cordenaz a La Carolina Užlaďimj
zmtnčnbch ho:a jfou we zlé powťsti, ppUčwadž se
w Uich xxzdtžnžes mnohoe„ loupcžntkůw. Nemú,ln
jsem se tomu diwil že jsme již dťtw: tpk mnohq
čctUlků(ššnďůmmeď) polkňwdli; i cestthct ae
dohližitelé na silnictch bylie ozbrojem Každb ce.o
stujsct tterého jfmc w tčchto borňch pptkali jet
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na koni aneb na meku a měl pki sobě UabitoU
pnsskn. WUprawowalo se núm, že jednoU w
těchto horúch diligence pťepadena byla čtrnúcti
loupežntky, kteťt cestujlct oloUpili. Wsše Ucb
méně stojt wssechny hory (Sierra) we Spanšla
sku pro loUpcžUické pťepady we zlé powčestid Ao
wfsak ke cti četntků sspanělských bUdiž podotknuto,
žr o bczpečnost cestthctch wssemožně sc skarajt.
Widčti je we dne i w Uoci na silnictch po don
ipo tťech mnžtch pčssky i koňmoe Potkňwasi
jsme od jedné sianice kr drubé (w časU don nrb
tťt hodin) wždy nejméUčcčtyry četntky, ktekt fessedsse,
fe jeden drUhémU oznamowali, zdaliž ancb kde nc:
brzpečenstwt od loupežntkůw hrozt Častokrúte
bhwajt schowúni pod Uťjakým stromcm, mosirm
aneb skaloU a poblčdnjtcc na silnici, jak daleko
jim ji lzc pkehlcddnomi, zadržth každého, kdo se
jim zdá bhti podezťelým. Častokrňte stedxcaxjtdi
do d1ligcnce aby sobk kuď cesiy nadběbli; Mau
joral je musi pkijmoUti múoli we woze prúszň
mistu Tak fe stalo, že w jednť noci tťi četntci
ď pnsskami Uabithmi do nasseho wozU wstoUpili
a ď Uňmt dosti tmlrkoj až do jchobos lcfa jeli,
ktcrlp pro zdsžujtct fe w nkm loupežntky we“ zlé
powěsti bhl JedUoU jeli dwa četnkťina kontch
wc ďnc po Uěkolikbodin wrdle nasicbo wozn a
opUstilř Uúď když jsme byli jistým lcsem fskasknk
ptojeli Stalo se také že w 1edně Uoci tťi
welmř podezťelt mužei nassi diligenci proUúsledouxu
wali e četnici kteřt núm byli jako andťle stcažnt
prňwě whod pťissli, jali tyto mnže a oďwedli
je J súm Majořal stojt pod dohltdkoUčt:tntkůwu
a býwú trestún, Uedúalt w Určitb čao w lUccn
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núch wozU swčtlo rozžtti. leet tčchto bodných
sspanělských črtnlkůw, ktckt pro swon bedliwost
četntkům jiných zert za pktklad sloUžiti mobou,
jest tento: KlobonU na dwť strany sspičaté, moe
drč kabúty š čcrwenbmi wýložky, btlé aneb černé
kalboty, černé gamasse a na prsoU žlutě kemeny,
na nichžto ssawle a wúček na patrony wist.

HlawnUt zbrant jrjich jest pusskaUmčsta MengibarU jeli jsme po ťetťzoa
wčm mostě pkeď ťeku Kwadalkiwir kterú w boq
rúch Sierra de SegUra zwanbch sc prťxsstt a do
Kordowy a Sewisly teče Řeka tato Uent zde
pťtliš welikú a lteče welmi zdlonhawč Mczi mču
sty, kterými jsmc na dalsst cestě jeli, jest snad
Jaen Uejwčtsst.R. 1295 byl biskUpemwJacnen
sw. Petr PaschasiUš,:mUž to welmi swatb a llo
črný Jessto bdl ňdem keholnickčbo kúdU wťsknpx
nčho (úe reúšmpriowo očdprirorums wykupoa
wúnt zajatbch), občtowal pkijmy swého biskUpstwi
k wyswobozcnt ončch křeskanů, kteťt od Saraceu
nůw codorroci zajati byli.č Scpsalt Umohé doe
bré eknihy za, xúčelem obracowúnt .ncwěťťcutchSaa
rarenň na wtku kkeskanskon; později kwk súm tak
nesstastným, že od Uich co otrok jat byl a w
zajett swém mUohú trúpent fnússeti mnsel Proto
byl od ctrkwe poctťn nňzwem x,muěentkaee ačkoa
liw mučenickonsmrtt nezemťel J o tomto swťtcř

moblo se ktei: ,

xx Wždyt pa k posel Božt po krajinč chodk .
Kam krok jebo wstoUpt wssady slast se rodl

(SUssil)
x je
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)()WA.

Granada. .JlUšcbnici nňjcmni. chnstimc (ťdčdtčl)Acon
dc oro. Gocthc. šladč maličbosti mnc w nori ťn:o
polwžnmďly. Ošoloha mčsta. Zicrň Ucmada maa

mlcl ekimencň. Zlhnmbra a Zmlmrnitosti jrjt.
xu .u A

Bylo prúwě polcdne, když jsme po tťiceti:
hodinné jtzdě z Manzanarcš:n do Granady doa
jeli. DiligeUce fe zastawila U hostincr zwančho:
ťxšrel áe ťčdUic:oria; tam sr sklúdali š„qun
eestujtct i še zawazadly, jakúž š seboU mčli. Ne:s
dotxi cestujtct museli se takťka sklňdati, ježto se
byli tak dlouhou jszdou ,wtcea aneb ménč chroa
mbmi a kulhawými siali Ettili jsmc se jako
Uowox:ozexaťymijskdyž jsme fe byli pončkud prossli a
bťhenl tim stéesnčnéa z,kťiwenšúďy swč do starých
kolpjt jpťiwedliudWeliké wnožsiwt nájcmnhch slnn
žebntků oblé:alo wůz Uňš na zpňsob wčelntúo

rxuje Každb chtčl crstujtctm posloužiti chqnodporoUccT bostinec, druhý núm chtkl nčsti ttne
moky, tťect chtčl nasftm wůdcem po městě bý:i,
uu slowem, jeden wynikal dottrawostl naď drnn
bčho. Qdcbrali jsme se do hostince ijštel. 1eou
ůe oroeé (U zlatčho twa), ktťrtj núm odpornčen
byle Wssrcko bylo xw tomllto dostinci dob:éeaž euo
Ua postrkr. Wypraije se, že slowútnb Učmecký
bňsntť Goethe pťissel na swbch cestúch po Jtalii
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do jednoho bostince, abh tam pťcnocowal. Když
nlu hospodstý na wečer Ukúzal postel, we které
spúti měl, túzal se tento slowútný búsntk: Což
pak mňže asi w této posteli bkptijz Hospodský zau
raziw sc a pťcmhssleje poněkud odpowčdčl: blee
chy, stknice, sstlry a podobUč maličkosti, newtm,
co by tam mohlo jiného býti. W postelťch hoa
stince Nlron ůe ome w Granadk byly malič:
kosii drUhé tťtdy t. j. stťUice, a tyto bylh tak
welikě, že widťnč sirze zwětssowact sklo wypadaly
jako žclwh.

Již jsem wyprawowal, že jsew mťl na eeu
skňch mnohon Uoc Uepokojnon. W městč Tiberiadť
U nwťe erzaretského sonžily mne blechy,w Blea
šandrii w Egyptť ssttpali nme Zanzareš (wrliel
komňťi), w Lyonk mne znrpolojawnli sswábi, w
Bngšbmknn unnťzptwali krňwy a woli zastawra
nlčko a w Granadč pťepadly mne w Uoci stčnřce
a wyefúly nčkolik Uncřt lné drahé krwe. Newťm,
ktrrč z těchto krwežtzniwt;ch maličťostl zasthnjt
pťednost; zdali blechy, Zanzareš, sswúhčaneb stěnirr.

Mezi měsky. ktexréjsme we SpanělskU wi:
děli, mň zajisté Granada Uejkrúsnčjsst položmt.
Zaklúdajtuli sobč Wlachowé tak mnoho na město
Neapoli, že pktflownčťtkajl: dsďupoli seůorš
o poi mori (Nenpoli widčti a pak nmktti), zan
klňdajtxsi neménk Špančlowé na mťsto GranadU
a majt pťlslowl: Tl qne Uon řxurišto 0on
Učxůo.,Uon ba ňšto UUckZ(kdo ncwidťl Gra:
Uady, newidťl nie). Widťl jsem Ncapoli a win
dčl jsem Granadn, a kdhby mUě mezi těmito
mčsty wolkm poncchňna byla, wywolil bhch sobč
uu Granndn. Dle mčbo núbledn mň město toto
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zr wsiech měst, kterč jscm widťl,nejkrňsnčjsit pou
lohu. Rozprosksm sc we wclikém úhlU, ktcrý
kU stranť sewernt a wýchodnt wyfokými l;orami
obebnňn jest. Na jcdnč z těchto horT stojl Nlbamo
bra, slowútUý to zúmrk krúlůw mamických. Za
těmito horatni strnň kU stranč wbchodo:jřžnt fnču
howú hora Sirrra Ncwada„ kterú x12,900 jstť.ou
wtcň wysoká jcst a jižto ďe wssech númčstt Grňu
Uady lze spatťiti. Zdň fe, ja!oby horo tato chjou
nom půl hodiny cesty od města wzdňlcna rlryla.;
chceeli se wfsak na ni nčkdo dostati, potťrbujc k
tomU časU 10 hodin, a mUst sc lm!dr to mnou
hým nesnúztm podrobiti emo i w Uebczpečmstwl
žlwota uwydati.x KU stranť jižné a zňpadnt ju:od
wksta rozprostlrú sc lj:mlekúúrodnú rowanž kterň
tťemi ťekami: B?lňlnrm Daro:cm a Beitoacm poc
wlažowúna a wesnicemi,. poli a lrsiky jako poa
fela jest. Celú tato w prawdšx čarokrňsnú krao
jina jest kolem do kola w dosti weliké wzdňleu
nostiy jako lrňsný obraz rňmcem horami obran
bena uo.

MčstoGraxnadačttú asi 100 000 obhwatelů
mň úzké a UerowUé domy a z wětsst čústi w moUn
ťcntnském slobU stawmš Welkú a krúsnň jsou
jcho UňmksttBiwarimbla a Zacetin. Starb dtl
města na prawém bťch ťcky Dnro a majlck
z wětsstčústi maurickňstawenl slnjc Nbaykin Pjcnnt
naproti stojt Ua dosti wysoké hoťe flowxrtnb zú:
mek Nlhambra a za Utm jesstě na wyšsst hoťe
jiUý maurickb zňmek Feneralisc (wyslow Chener
raliw) zwanb Krúl Fcrdinand š pkljmtm „Kau
tolický“ wybojowal dnc 3 Sept.14e92 toto Utčn
sto proti Saraccnňm (Maurům a Turkům), kteťt
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jeu jarož č welčron čexst Špančlsta skoro po osm
fet. let byji opanowali.

Nasstm wůdccm w Granadč byl slUžchtk
nájemný Mannel ťimc;teš, (čti Chymeneď), jehož
jmčUo a oqult núm z cestopisu Frcmtisska Loa
rinser:a (Rciseskčzzen auš Spnnien) znúmy byly.
W,djeho společUosti ssli jsme předewsslm podtwati
f,ejdna Nlhambm Nčlolika úzkťjmi a wždy wkzsse
wýstupxlecťmř Ulkcemč, dosslč jsme ke starč krňsnč
blňně, ktťrolr se djdr do welikého parku, na jeo
božto stromcch slawtci a jini zpěwnlr ptňčkowě
,přawťj končerť wijwňděli. Tnto zaýrada jrst Ueja
bližsstm okoltm Nlhambry, kterú stojtc na dlouo
běmž lssirokč:n a rowném konci hllory, celé Grau
ňdadě nděroodtd JdoUce touto zadradoU, pkissli
jsme kU brúnť pušrm ůi juštitia (brňlla sprae
wedlnosti) zwané, Ua kteréž widčti w kamenč wya
tesanou rUku,a kltče Wyprawujt, že Saracen
okazowal kťcsianům, když byli tUto brúnu oblehli,
kltč od nt ťka: „Nž kťeskanskú rUka tento kltč
dostaUr,.wzdň fe Nlbambra.“ W tčto wčži poš
dobnč bráně nachúzt se kapla, we které krúl Feru
dinand po udobytl Nlhambry za dtkňčiněnt prwnt
Uxssilsw. sldnžiti dal. Bťcš dloth dwůr, Ua
jebožto prawé sitanč Ualezá fe od ctfaťe Karla
7. .r. 1526 wystawcný ale Uedxokončenbpalúc,
dossli jfme do zúmkn Nlhambry, jehož jmčUo to:

lik žnamenň co: „čerwený palúc“. Temo w2eli:
kúnsiýdzúmck,jejžto Kbalif Jbekt:eleM)mUr re 1 48
stawčti započal a jejž wnUk jeho M.Uťžamed.llj.
r. 1314 dokončřl, da fe sotwa za rře ccwrtt lboj
diny obcjtti; Ualčzaji se w nšm palúce, messlty,
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dwory, lňzně, rykmtky, tťicet wěžt a we wssem
tom se jewt núdhernost w prawdť orientúlnt.

NtzkoU branon wkročili jsme do Nlhambry.
Strňžce jejt núo pťlwětiwč přijal a zawedl Uúď
do prwntho, podloUhlý čtwerbran twoklctho dworU,
kterb stawentmi na jedno poschodt wdsokými obeu
lmňn jest. Dwůr tento podobajlct fe dworU klňa
ssternimal slch: „ťmtio ňo 18 Ulderouee (dwůr
rybnskowý) aneb také: po.tio ůď 108 Žxrušeau
Ueš (dwňr myrtowý); U Saracenů slul: „Me:
fnar“ (fpolečnň lúzeň).
r W rybnlkn, jehožto kraje obsazrny jfoU myra
wmi a cypkisscmi, lrsknon se zlatobarrwné w:
ďičky. Chodbh (korridor) túhnonct se okolo to:
boto rybntkUisoU ozdochy welmi sstthlbmi sloUpy
z alabaskrU xa dlúžděny bllúm mramorem. Na
stropč a Ua stčnůch těchto chodeb spatkujl se rozdtlnč
ozdoby, Uwsaika ze dkrwa ccdrowého, situkownň
a mramorowň dtla a malč malowané cihly „au
znlejoše zwané. Nalezajt fe tam také Umohé
Uúpisy w arabské ťeči k. p. „Jediný Bňh jest
wřrčzirelem! Čest a blaženost nassenm Pňmx Abe
dallahcowi“. W prawdk podiwno, že tyto Uúc
pisy a sstUkowané a mramorowč ozdoby bťhcm
stolett až po dneš w tak dobrém stawU se znp
chowaly.

ňu Odtnd núď zawedl strúžce do druhého dworU
který slUje: „dwňr lwňw“. Jmeno toto wzal
ode dwanňcti z kameUa Uměle wytefaných lwůw,
jenž we stťedUjcho okolo kassnč rozestawmi json.

Tcmo dwůr jest 32 mnžských krokň dloUhý
a 19 ssiroký a má we swl;ch chodbňch 124 sstthlých
sloUpů z alabastrU žhotowenťjch a tak wťjbornť
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sesiawenbch, žeby člowěk Ua nich očt Uechati xnohl.
Jest to pohled w prawdš čarokrúsný!Pťed časy
wyponsstčli lwowé ti wodn ze tlam swých. J Ua
kassnč nachňzejt se arabskč Uúpisy Uásledujlctho
smysin: „Wody wylčwajl se zde jako plat z rUky
Kalifa, když jej roždťlnje mczi lwy wojny (t. j.
mezi hrdinské wojlny). Ty, jenž se na tyto zdc
ležtci lwy dlwúš, pozorUj, že jim kp dokonalosti
nic jiltčho Ueschúzt, Uež žiwot“e . Perli sc poe
dobú kúmen, we ťterém tato woda ,tečed; stťlbrn
rozpusstčnémn podobú sr tato stUdnice. Btlň
barwa kamena a wody nemú nic sobk pododného.
Eo rňžowú woda Ua btlě dtwúťř u uto jest zdc
wdda tekoUctzmramorn. Ze žúrliwosti tečez mrňa
morU a zňwidt mU krúsu jeho. Bťirowltúwúm
pramen tentok rUcekrúle, ktrch laskawostt a don
ďročilmosti swon stlUx lwa pťewyfsUje.“

Na prawo ad na lewo odc dwora lwůw
(patio ůď 1og 1oonoď) jest rněkolik mensslch a
wčtsstch sňlň, které pro swou architektoUickoU o:
zdobU podiwn hodny jfoU. Wkročili jsme do
súlU „Nbenceragůw“, který fwé jmeno wzal ode
jmen: BeUi Serradš t. j. synowč sedla. Jak se
wyprawUǧje, dňly se w tomto súle hroznč wčci.
Když totilžto Saracenowé r. 1491 pťi obležent
měsia Jana odraženibyli, použili mocnt chriu
sowé této pktležitosti a očernili U krúle Nbdaliýo
odporný jim rod kUlžat Nbenceragůw, jakoby tito
winni byli, žekrúl mťsia Jaen:a newydobyl. Qďwiu
Uili i Nlbina Hmnena, hlawU to rodU Abenceraa
gňw, žc se š krúlownou Zoraidšou cizoložstwtdopua
siil. Rozhnčwmtý Kbalif powolal k sobťNbenceraa
gůw pod ttm zúmyslem, že se chce 8 Uimi odů:

15
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ležitbch, blaha stútll fe tťskajlctchwťcech poraditi.
Jalmile wssať prwni zxnich do toboto fúlu wkroa
čil, dal mU Khalif blawU stlti; a tak se stalo i
ostatntm. Žúdný z Nbenceragňw Uebylby stra:
stčmU tomUto osudu Ussel,kdyby jakýš pťi dwoťe
sloužtct urozený mlúdenec, který toto wražděnt
potajmo pozorowal, nchl jim tuto zrúdU oznún
mil. Powtdú se, žc nicmčnk 35 uu a dle dňo
Umťnt jinňch 86 ryttkůw z rodu leenceragůw w
tomto súle zawraždťno ďyloe Nrweliký a čtwcr:
hramch súl ten mú wclmi krúsnou búni šc sstln
hlbmi sloupy, mczi nimiž mnohč sstukowané,
krúpntku (Tropfstcin) se podobajtct ozdobh se spa!
tťnjt. Dennt swťtlo padň do súlU malýmř okny,
ktcrú w búUi se nachúzejt. Na stčnňch jebo wiu
děti mramor, lsstnkatnr:l a azUlejoš. Súl tento
jcst w prawdš tak čarokrúfnb, že siojtcth w
Uěm jest, jakoby sc nachúzel w čarodkjněm fwťtě.
Wc stkch jebo nalezú fc dwanúcterohranný wou
docht, z nťbož pťed časy woda sc prýsstila. Na
btlé. mramorowé dlažbk widčti posskme tmawou
čerchoU, ktrrú jak se powtdň, od krwe zdc zau
wražděných Blbenceragňw pochňzt. Dějepiscowé
wdpruwujt, žc ostatnt Nbenceragowé, kteťt smrti
Ussli, zbrank sc chopili a že z toho powstala dm
múct wúlka, kterú krúli Fcrdinandowi podmanťnt
ťtsse mauiické a wydobytt města Grnnady Uemúlo
ulehčila. We welikěm odporU stojt zajisté čaroa
krňsa tohoto súlU ď pťehrozným ukn:tenstwtm,
které w nčm pťed čtdkmi sty let spúchúno bylo.

OpUstiwsse toto mtsto čarokrúsně ale zňron
weň i hrňzyplné, ssli jsme do súlU sprawedlnosti
(Zčdlčdůe jUštitiU), nad jehož dweťmi nalezň se
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w arobskě krči nňsledelct nňpiš: „Dlwňš:li se
na moU krňsll bez ohledu na Boha, mustm ťtcř,
žc jsi welmi žpozdili)m,neobractš:lipodiwrntswé
na Boha, kterťj tobě smrt dňti Ulůže.“ Tento
wclcwbznamnb nňpiš napomiUň knždého, aby ne:
obdiwowal dlla od lidt wywedeněbo n sebe krún
snčjsstho, nbbrž aby raději obdiwowal Boha, jcnž
wssemohoUcnosti swou w pktrodě jesstč wťtsst diu

wy a zňzraky twoťt ax w jelzož rUce i osnd Ue1u
mqudkejsstho stawitrlc dňložen jest. Jenom Bohu
soměmU patťt čcst a slňwa! Sňl spřawedonsti
útň tťi, kaplňmsc podobajtrt oddťlent. Zak mňm sal
tento popsati ? Bťedstaw, soběw duchU,misb čtcňůki,
žc stojťš w jcskyni, B jejthožto wrchU a B jcjtchžto
stčn tistce a tislce molých i wrlkých sigUr krňpu
nťkowých wist.e) Ta! to asi wypada w sňlU
sprawrdlnostie Sňdwwů sstukatUra jcho twokk
nňramnš Umoho welkých a mnll;ch dolú wisictch
sigur, jichžto konre jsou dllem pozlaccny, dtlm
na črndeňo a na modro malowúUy. Zdň sc, žc
arabský stawitek téhož sůlU chtěl w nčm jeskyni
š krapUtkrm xttwokiti. Jrst to stawitelskč dslo,
rcere sobč podobného we swčrč nema Šrlhlč
sloupy z alabostru, ktcréžto oblonky spojeny jsoU,
dělt sál tento na nkkokik lodt tak, žc dosti weliu
kěmu kostelUse podobň. Whpraijc sr, že krňl
Ferdinand w tomto fúle po wydobytt mťsta Grau
nady na podkťowňntBohU prwnt slaonU mssi
sw. sioUžiti dal, pťi které on, krňlowna a celé
jejich komonstwo pťttomni byli. Kktž we stěně

e) Takowě jeskdnč š krápUtlem múmc na .Morawč: WýpUu
stek U Kťtin, Býči skúlUU Adamowa a xeskyni U Slonpn.

15:jl
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UkazUje misto, kde stňl oltúť. W těmž súle wia
děti také stnré malbd Un obmttce, pťedstawujlct
zawraždšnl Nbenceragůw, sczcnt rúdcůw a pťtu
padnosti ze sonromébo žiwota krúlůw maurickbch.

Welmi krúsný jest toké súl „dwou sester“
(lšupqZňlň ůš 138 ůoď dernxčmšg). Súl tcmo
obdržel jmcno fwé bUď ode don plústů mraa
morowých, z nichžto dlnžba jebo sestúwú, aneb
ode don sobě zcela podobnbch whkleUků, jenž we
don kktďlúch jeho scdUalezajt. Delmt jwětlo
a čcrstwý wzduch wchúzt do Uťho kUpUloU okny
zaopatkenoU; Ua jebo stťnúch a na stropě widtš
barwcné cibly (azUlcjoď), wsselijakě arabské ozdoo
by (arabcsky) a núpisy z korňUU a z arabstých
búsntků. u

Strúžce Uúo také zawedl do malé ale wela
mi krúsné zabxady, kterú podlc jmena maUrickč
ťxiěžny, jtžto kdhsi Uúležela, LiUdarač:a slujr. W
zabradč této Uachúzejt se stromy pomorančowě a
ún:amorowb nšodojem, z nčbož se pryssrl woda
kťisslecilowatitQkolo Uěho čisti lze w arabsté ťeči
1ento krúsnt; núpiš: „Jak krňsnú jest tato zau
ýrada, we ktcré kwttka zemskú w krňse zapaď
wedoU ď bwězdnmi Uebeš. Dúoli fe co porowo
Uati ď UňdoboU této studnice alabastrowč Uapl:
Učnč wodoU kkisstúloon? Nic jiného lečrplňl;
mťstc na bezmrakěm nebi swttlcie“ Krňl Saloe
moUn wychwalowal son zahradn zamčenou a
stUdUici znpečctčUoU n prawil, že jsou rostliny
jejt rúj grnnatowých 1oblont ď owoccm jablek,
cypry ď nardem, nnrd ň ssnfrún, kašsie a skoťice
še wsselikým stromowlm libnnstým, myrba a
aloe še wssemi pťcdntmi woňnwkami (Btseň
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Šalom. k. 4). J kUťžnaLindaraš:a mohla wsitm
prúwem wychwalowati zabradU swoji, kterúž w
skutkU tak čarokrúsnú jest, že kdo jř widěl, Ua
ni zapomcnouti nemůže.

Wznússeti sc neustane
Qbraz twňj wždy pťede mnou (Rúb).

Pki této zabradč nachúzt se Mirador dc
LiUdara:a t. je pokojik š wlystUpkcm, z nčhož
jmenowanú kUčžna měla sroelmi krúsnon wybltdkn
na starý dtl mťsta Granady a do údolt U keky
Daroea. Pokojtk ten byl přtstrojnt komnatou jejt,
a jesstč se UkazUje mtsto, kďe fc wsselijakě woo
ňawky pňltwaly, aby kněžna wždy ltbezný wzdnchšd
do scbe šsúti mohla. ch znúmébo latinskébo
pklsiowt: „nominš Uďinomlu ďoridUntUr Udio
qUo jooorUmee (jmena oslůw json na wssech
mtstech napfúna) jfoU bohužel i stčUyMiradoreU
tisicerými jmeny popsúUa. JfoU to jmcna cestu:
jtctch, kteťi Whambm nawssttwili a Uasskrabúě
ntm fwhch jmcn zwťčniti sc chtčli. Tam Ualeu
zňme k. p. jmcno Uepatrněbo francouského pran
poreěntka na wččnoU pamútkU takto UapsaUé:
T. (ťršmoullň okňojorportď ůrapočm ůu ll
Uššimšnc ňo Dišswe ŽoUt: 1823 (J. Greš
memld, ďůstojntk praporečntk druhého plnku ťau
dowého. W srpmt 1823)e Poněwadž tento Ura
patrný praporečUtk jmeno fwé w Miradoruu
fwčtoznňmé Alhambry oslawil, chtěli jsme mU
způsobiti radost a Uwňdtmejmer jebo i w tomu
to swém crstopisn na wěčnou pamňtku.

Wclmi krňsnh jest také súl wyslancůw (8313
ňe loď omdňjuůoreď). we kterém maUričtt krúa
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lowč swůj trůn mtwali a cizi wyslance slawnč
pkijimali. Jcst 77 stkewlců wysoký, 14 kroků
dloUbč;, tolikéž ssiroký a mú na tťech straUúch tki
wysokň okna ď útlbnli slonpy. J tento súl po:
dobú sc jeskyni, we které tislc a lislc rozličných
welkých a malých sigUr z krňpntka fe spatkUje.
KoUcc tčchto sigUr jsoU dtlem pozlacemg, dtlem
Ua modro a čerwer malowúUy. Popisowúnitou
l)oto pťekrňsného sňlU UeUt tak fnadUoU úloboU.
Wňbec se klci mUst, že Nlhambra jewt we wsie:
likčm Uprawenl swěm tak welikoU krúfU a Uúdu
bernost orientalntho slohn stawitelskčho, žr sc
zdú, jakoby Ue lidě, Uýbrž bytosti royšsstho ťňdU
kdysi zde byly pkebýwaly. J febe důlladnčjsst po:
psúnt Nlhambry Uedostačilo by kčústečUčmUaspoň
wyltčent krúsy a Uúdbernosti tohoto stawent;
zde plati flowo: „Pojď a wiz!“

Nawssttwili jsmc jesstč nmohé jiné sály a
lazchč swťtnice Uěkdejsstch maUrických krúlůw,
krúlowen ua knčžen. WssUdy widkti toUž krúfn aj
núdhernost. Welmi se Uám také ltbila bbwalň
Utessita a Uynčjsst kapla kťeskanskú: mň sscst
mramorowých sloUpů a čtyry okna. Nad jejtm
oltňťcm Umtsičn jcst wýborný obraz pkcdstaijtct
tki krúle, klaUějtet se Uoworozenémn Búml Ježlssie

Opustiwsse Lllhamer, wyssli jsme touž brau
noU, kterou jsme byli do nt pťissli, Ua dwůr
„patjo ůg 108 Zjšibšďee (dwňr cistern.) Na
konci tčhož dworU stojt wěž strúžUt (torro ůo
13 re!u), Ua kteroU jsme wystoUpili. Jak pkeur4
krňsnú wyhlldka rozwimlla se nňm tU pked očima!
SlUnce prúwč zachňzelo a pozlacowalo swými
posledntmi paprsskU ccloU čarokrúonU krajiUU tUto.
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Za scboU mťli jsme rozsúhlé stawent le)ambry,
kterú wypadala jako malé město; kU straně jibo:
wbchodnt lesanl fe jako stktbro wččný sUth Ua
horúch Sierra Newadskbch,núm takťka U UoboU
rozprostlralo fe mčsio Granada š welikým Umož:l
stwtm kostelů, wěžt, palúců a domů; za mčstcm
a po ftranúch jeho dalckň, úrodUč zahradč se pou
dobajtct krajina, kterú tťemi kekami ŽčeUilem,
Darem a Beirem powlažowúna a winicemi, leo
stky, lonami a poli jako poseta jest. A celň
tato čarokrúsnú krajina jest še wssech straU wyu
sokými horami jako Uťjakým rňmcem obroUbeUa.
Prawil jscm již a opa!Uji opět, že neUt snad
krajiny krúsUějssi Uad oUoU U GraUady. NemohU
na tUto rajskoU krajiUU zapomerUti. SpatřU:
ji:li kde coš krňsněho, zpothúm pťi tom Ua
GranadU.

Wy klřdnú, rajskú údolt,
Kde sbor slawtčků ssweholt,
Jen wy se zelenejte zde, ,
Wňš obraz wúbxchše mnoU jde. (FraUz).
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)()(sl.

Cdrňm sm. eronyma. Gonšnlrš t.eělrrnnndl:lidc
Eordowa. Zw. šlan Z ?Zoda, a chrňm jcnlu Zau
swťrrný.MyzdwišcnňŽartnma. Mariana Bincdnwa.

Edrňm lmtcdrnlnýl Eapilla rral.

Mamlel Timeneš pťisfel w núsledUb den
časUč rúno ďo bostince „Qšon ňe oroee, jcssto
Uúš po mčstč woditi a núm osiatnt znamenitosti
jcho Ukázati Utťl. Posntdawsse sslř jsmc Ulict
„hospodských“, we které pkcd časy jenom samč
hospody býwaly, do kostela sw. Jcrkoma.
Cbrúm teUto stach jcst w bizantickěm slohU;
Uad portalcm jeho Umtstěna jest welkú socha té:
hož swatého; oltúťe jsoU bohatě pozlaceny. Jesstě
w žúdnčm kostelc ncwidčl jsem Ua oltúktch tak
Umoho zlata jalo zde. Pťed hlawUtm oltúťcm
odpočlwú slowůtUý GoUzalez, jehož brobnt nú:
piš takto znl:

GoUzaleza Fernandcza z Kordowy,
jenž son wlastUt Udatnostt jmrna
welikého wůdce si wydobyl,

ko .

majtct jcdenkrúte k swětlU wkčnčmu wzkťtsseUy
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bbti, bdly prozattm fchrúncc tčto swěťeny,
slúwa ale jcho ncbyla zňrowcň š Uimi pochoa

wúna.eš)

Gonzalez se Uarodil r. 1:143 w Montille
U Kordowy. SloUžiw dktwe co wojln we wúlec
proti PortUgalsku, wyznamcnal se později co polnt
wůdce w boji proti Saracenům a obzwlússtně
při wydobýwúnt města Granady. Požlwaje weu
liké úcth u krúle Ferdinanda Katolickébo, poslún
byl do Neapole, kde r. 1503 Uad FrancoUzy
zwttězil. WywoleU za wéwodu ze Sesa a
Ustanowen mtstokrúlcm w NeapolstU ksdil a
fprawowal moUdťe zcnti tuto. Qbžalowún Ueu
prúwě od nepťňtel swhch U krúlc Ferdinanda,
byl od tohoto Uazpčt powolún a zemkcl w Gra:
Uadě r. 1515. Francouzowé, kteklž ho i po
smrti nenúwidčli, otewťeli k rozkazU grnerala
Sebastiani,bo hrob zeanlého a rozpthlili kosti jeho.

Z chrámU sw. Jcrkoma ssli jsme do sspiu
tňlU sw Zana š pťljmtm „z Boba“ (Bčm .AUUU
ňe j)imx)7 U kterěho sc Uachúzt kostel ktcrt;ž to:
mUto swatémU zaswěceU jest Ustaw tento jest

welmi prostrmmťzjz nacházt se w Uěm 300 ne:
mocnbch a 22 fester milosrdnhch. W chodbúch
pťtzemnlch widťti sloUpy a 36 welmi krúsnt;ch
maleb Ua obmltce (Ul froďoo), jpťedstexwl:jsctcťj

M)Goluualox kďmuuůo! ůo Ǧorůosaz
CUi propriš riňuto mššuj ňucjn
Uowou proprjum Zidi sč:oic0ou
korpotuno mnůeux oni rčdďtituouňš
duio jutďloš looulo oroůitň ouut,
šlorja miuimo e:omopujta.

ňtňl
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blawUl pktpadUosti že žiwota swe Jaua. Zde
snad ncbude od mlsta, seznůmitř se pončkud oe
žiwotem toboto welkébo swětce, ktcrťj obzwlússtně
město Granadu oslawil.

Sw. Jan z Boda, zakladatcl kádn miloe
srdných bratkť, Uarodčl sc r. 1495 w mčstč
MoUtcmornowU, w biskUpstwi Ewora!ském w
PortUgalsku. Poněwadž rodičowé jeho chUdobni
byli, odebral se osmileth ďo Drcposy a wstoupil
tam co pasúk do služby jednobo majitcle statků;
w této siužbč zůstal aš ďo 22. rokU wčkU swého.
Staw fe wojúkcm we službť hrúběte z Qreposy,
tňhl proti FraUcoUzům a ankům a opustiw
pozdčji slUžbUwojenskoU, nawrňtil se domů, kďežto
rodičowé jeho byli zattm zemťclie Cbtčje Uynt
do Nfriky se odcbrati a tam chudoťmé a Uen
mocné obsthowati, nawrňtil sc opět do Špaa
Učlska a wstoUpit co pasúk bltže Sewilly do
služby jedně rodim;. Odtnd se odebral do Graa
Uady, asiwéeš. roku wčkU swého. Zde slyssel sloc
wútného kazatele Jana z Blwily, jchož kúzant
Ua Uěho Učinilo Uúramný dojem; Uúsledkrm tou
ho U sebc Ustanowil, že oď Uynčjsst chwtlc jedinč
Bohn a bližUtm sloUžčti ďUde. Wčrnč plnčnt
hlawntch dwon pťikúzant: „Milowati bUdcš Pňna
Boha swébo z cclčho srdce swěho, a z cclé dUsse
swč, a ze wsst mhsli swé, a ze wsslstly swé“ a:
„Milowati bUdeš bližntho swého jako sebc sao
měho“ (Mar. 12, 30631) mu sslo mU Uadc
wssecko. Ujal sc pťede wsslm Ubohých Ucmocnbch,
ktcrč oďsthowal a pro ktcré almnžnU sbtral.
Cbodil po Ulčcichwolaje: Ččňte dobťe, bratři!e)

e) thud pochúzt,žr w Ztňři mitosrdnl bratťi sxlth: kato
deuo frntolli (čtůte dobťe bratťi)l
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aTzaložil w Grcmadč r. 1540 pro nemocné onen
sspital, o kterém jsme 8 wrchu mluwilř. Jak
wrouci lňskou ke bližnth srdce jeho naplnčno
bylo, dokúzal obzwlússtnč ttm, že za pťtležitosti
ohnč, jakýž kdhsi w Uemocnici wznikl, š nebezo
pcčenstwtm wlastUtho žiwota na swbch ramenňch
Uemocně wynússel. Sw. Jan z Boba, jenž byl
Uejwčtsstm dobrodincem Ulčsta Granaďy, zemťcl
rz 1550. J od něho založený klússter bUl bobn:
žel wyzdwčžen. Chrúm sw. Jcma z Boba mú
dwč wěže, wysokoU kUpolU, stěny mramorowanč
a sedm oltúťů, na Uichžtofe Ualezú mnoho zlata;
jestit nwnt kostelem farntm. Na pťcdnt stranš
jebo widčti mezi flonpy sochu tčbož swětce. Krúsnú
jesi takč sakristic majtct wýborné malby na obo
wttce a stoly mramorowé. Mezi ttm, co jfme w
sakristii čckali Ua p. farňťe, který prňwš mssi sw.
sloužil, zapúlil si tam Manucl Fimeneš cigúrku
a konťil. Jú jsem sc zatsm dtwal do udire!ktůke
diocésy Granadské, a nalezl jsem w nčm islawq
Uosti sw. JaUa Nepomuckého, sw. Wňclawa, sw.
Jindřicha a jiných cizozemskýchswatých. Po skow
čenč mssi sw. byl p. farňk tak laskaw a zawedl
nňo po mramorowých schodech do kapld, kterú,
jak se powtdň, býwala swětnict swatého Jana.
We stťedu této kulatč kaply stojt pod krúfným
baldachýnem stťtbrný sarkofag (rakew), w Uěmžto
kosti swětcowy se Ualezajt. Widčti tam také po:
dobizm: fwčtcowU, koš, we kterém almUžnU pro
chudobnč Uemoctté sbtrúwal, list, kterh psal
wlastnt rUkoU wéwodkyni z Ccsar:ůw, kdhž jt o
almužnu žňdal, a malý černý kktž 8 obrazem
Pňna Ježtsse, ktcrý na prson Uosiwal. S weli:
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koU Uctiwostt dtwali jsme se na tyto ostatky sw.
ZaUa, který nennaweným plnšnlm lúsky kbltžn
nsmU nebe sobě zafloužil. D něm zajisté platt
slowa Púlla Ježlffeu „Pojďte požehnant thc
mého, wlúdnčte krúlowskwtm wám pťiprawcným
od nstanowent swťta. Nebo lačněl jsem a dali
jste mně jtsti; žtzUiljsem a dali jste mi ptti; hostem
jsem byl a pkijali jste mnč Uah jsem byl a pťiodčli
jste mne, nemocen jscm byl a pťissli jstr ke
mnč . Nmen, prawtm wňm, pokUdž jstc to
Učinili jednomU z bratťt tčchto mbch Uejmcnsstch,
mUč jste to Učinili“ (Mat. 25.

Nawssttwili jsme také wyzdwižcUoU kartoUzU
(sspallčlsky: cartnja, wyslow: kartUcha), kterú od
města čtwrt hodiny ccsty wzdúlena jest. Nad poru
tňlem jcjtbo chrúmU stojl welkň socha sw. BrUu
no:na, ktcrá welmi xUmťlc z mramorU wzděkňna
jest jn) Swětec teUto siojt tam we swém ťehol:
nčm oděwU a pohlédá Ua Umrlět hlawU, jižto w
prawici swč držt Socha tato jest wýborné Umča
lecké dslo , powtdú sc, že jrden bohath Nngličan
ji koUpiti a za Ui tolik zlata dúti chtčl, co by
sr wyrownalo ttži jejt. Pončwadž kostel zawťen
byl, xssel MaUUcl Fimeneš kn tUězi Nntonioowi
Sedeňo:wi, který pťi tomto chrúmě Ustalwwen
jest a slUžby Božt w něm konáwú. Sedeňo
jcst knčzz ťúdUwkapowňUt otrokůw (ňš roůšma
riouš oňpt.ironxm); i jebo klússter, ktcrý ner
daleko tčeto kartouzy stojt, byl wyzdwižen a jest
Uynt wojenskou kasúonU. Jak fe dělo jinde, dčlo
sc takéxwe ŠpančlstU; i tam wlúda wyzdwibla

e) O sw BrUno nowi a od Učbo založcněm kúdč Kurtuzi
anůw mluwili jsmc w kapitole 10 na str 139
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klúfstery a pťiwlastniwssi si Ueprúwč statky jrjich,
pťeměnila je w kasňrny, blúince, Uemocnice,
trestUice, dllm; atd. Kde wlúda Uúboženstwt a
jebo ňstawů UepodporUje nýbrž je rnssi, tam zaa
jisté hyne mezi lidem wlra a mrawopočcstnost,
tyto dwa hlawnt zúklady časného a wččnébo blaha
ťlowěčenstwa; a kde se lid takowhm způsobem
kazt, tamt owssem zapotťebt jcst trestnic a kasú:
reU, aby krúdeži, wražděnt a jinčmU zlěmU alea
spoň poněknd se zabrúnilo.

Wp. Nntonio Sedeňo pťissel a zawedl núď
pťede wsstm do kťlžowč chodby bťjwalé KartoUzy.
Na stčnúch chodby té Ualezajt se weliké a welmi
krúsné malby na obmttce pťedstawujlct rozdllné
okoonsti ze žiwota sw. BrUerUa a UlrUtnč UmUo
čent mnichůw Kartnziankhch we Flandrii a w
Nnglicku za čafů Ukrutnčho a chlipUého krúle
JiUdkicha osměho. Prwltt obraz pťedstawnje onU
strassliwon pťlpadnosi š doktorcm RaimUndem
Diocrčserm, kterň, jak jsmr w kapitole desúté
wyprawowali, sw. BrUUo:Ua pohnula, žc opUstiw
swčt na ponssk se odebral a ťúd Kartuziallský
založil. Na mnohhch obrazlch widěti, jak hroza
ným způsobem Umissi Kartuziňni w nadzthču
Ubch zemťch mUčeUi byli. chUi z Uich byli, jak
Ua obrazkch tčch widěti lze, k ocasům zdiwočilých
kont pkiwúzúni a od tčchro sem tam wlúčeni;
jint ď hlawami dolů Ua kktže pťibiti, jiltt w
kotlech olejem naplUěnbch wakeni, rozfekňni a jio
ným hrňzyplnbm způsobem usmrceni. thornč
tyto obražy malowal na obmttce bratr laik Kar:
tUzicm, Fr. JUan Kotan (ř 8. Sept. 1728).
Cestujtct protestantsstt Nngličaltě Uedlwajt fe ď
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welikoU radoskt na obrazy tyto twrdtce, že by
měly ersseny bbti, poněwadž jenom Uenúwist
mczi katoltky a protestanty žiwt a podněcnjt.
My ale se domntwúmr, že bychom museli wssech:
Uy obrazy pťedstawujtci Utrpent a smrt Ježtssc
Christa odstraniti, protože „json žčdňm pohorssent
a pohanům blaznowstwt“ (1. Kor. 1, 23).

Bbwalb refcktúť (jtdclna) KartoUzy jest 31
kroků dloUhý a 7 ssiroký a mú tťi welikň olna.
skolem do kola nalezojt fe w Uťm pťi stěnňch
kamenně lawice, Ua kterých KartUziúni U stolů
sedice skrowa swůj oběd jtdúwali, mezi čtmž
se jim š kamennč kazatelnice buď Ukjakú čúst z
pisma swatého aneb z jiné núbožné kniby čttň:
wala. Nemohu zapťtti, že jfem prochňzeje fe
w Kartouze jaksi se rozžalostil; Upamatowal jfcm
se Ua pktsný a swatý žiwot, kterh Ulnozt Kara
tuziňnř zdc ďnli wcdli, sioužtce BohU w modu
litbňch, žalmech a hymnech, ťlmž sobč ncbe zan
slonžili. Zúwiděl jfcm jim fskastný osUd jejich
a mťl jscm chUt bbti ou Rartnziúncm. Pkissly
mnk na pamět slowa moudrěho alomouna
ťkoUctho: „Marnost nad mnrnosti a wsseckomara
nost! Co mú wtcxe člowěk ze wssi prňce swé,
kteroUž wcde pod slUncem . . . . widěl jsem wssee
cko, co se dčje pod slUncem, a hťe wssecko jesk
marnost a trňpent dUcha“ (!az. k. 1). Tichň,
opusstťnú Kartonza Uaplnila mne zúrmUtkcm,alc
spoln také toužebnostt, skňti se kartUziúUcm.

Wůkol klid a ticho wlňdne,
Wsse mlčt, jen jň wzdt;chňm;
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Neslysstm zde mluwy žúdně,
erm žiwh tU jň jen súm. (Ptcek).

Prochúzrje se w refcktúťi tom a rozjlmaje o
marnosti swěta, o smrti, o soUdU a o pofledntch
wkcech, spatťil jfem Ua stěnč U kazatclny werssc,
kteréž tam napsať jedcn cestthci, a ktcré pronio
kly srdce mé jako meč Ua obč straUy ostrý, a
dosahowaly až do rozdčlcllt dusse a dUcha kloUbů,
talé i morku w kostech mých (k Žid. 4, 12)o
Wersse ty zněly takto:

Marným swčt sc widt bhti,
Mor jest lehkowúžně žitt,
úzkú brúna wede w Uebe,
Sotwa cUostný fpasi febr.
Smrt je wečUú aw rozkoš hyne uo
Soud a sondce ouu oslawent uu
A jak fnadUezawržent! u
DUsse mú kdc odpočine ?e)

Šlč jfme do rostela. Tenco Uepťislřlmje„z
wc:úU mUoho, ale wssecka slňwa jeho jest nmitkz
Co krúsy au núdhernosti mramorU se tř,če, Uent
snad w Granadě rrásnějssčyo chranm. Dwč welmč
Umťle zhotowcné mřtže (wjčd) dťlt kostel tmto

e) 7auiůwů oo toňo ej mUUňo
lea xriňa lišow pou:e
lxa puortu ňol oiojo aušuota
špenn oo o.a!ra ol juno
Uuoňa otowa. dwro guuo
.suioioes ůuow au ujsuiou uo
jllnců la oouňomuaoiou,
qUe baao! oomo ropoao?
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na tki oddčlenl, z nichžto prwnt, U hlanmtho olu
túťe, určcno kdylo pro knšze, drUhé pro bratkt
lniky a tkett pro lid obchý. Prwnt a drnbč
odďělent majt chornt fedadla (stalla). Bodlaba
chrňmownt ozdobcna jrst krúsnoU sstUkatUroU. Za
hlawntm oltňkcm, Uad jehož tabernakulem stojt
socha sw. Brunorna, nachňzt se kapla š wbborlchmi
obrazy; we sikch kaply té spatkuje se na čtyťech,
z černčho mramoru tcsmchch sloUpech baldachhn,
pod ntmž drUbdy chowúna býwala welebnú Swňa
tosi. Drahé stktbrné a zlaté ozdobd těto kaplh
pkiwsastnili sobě Francouzowě, když byli w čaš
wojny Granadu opanowali.

Welmi krúsnú jcst pťi tomto chrňmě sakriu
stie, we kterč se i oltúť nachúzi. Na jejt bňni
spatťth se krúsnč malby Ua obmttce; sičny obu
loženy jsoU různobarewným mramorem, w němžn
to pomocl obrazotwornosti wsselijaké signry lze
spatťiti. szwlňsstě mnobo tnkowbch domnělých
signr widěti Ua čtyrcch mramorowbch sloupech
oltňkowých; k. pe Pňna Jcžtsse š tonon korUu
noU, biskupa š biskupskoučepict, kapucina š onsy,
klússternt pamm še zúwojem a mnobé jiné. Nejr
wťtsst uobdiwemt obrnct ale Ua sebc desrt ssntUlch
almar stojictch okolo stšU sakristie, wc ktcrých sc
messnú roUcha a jiné paramenty schowúwajt.
Nlmary tyto jsoU welmi Umělc z libě wontctho
cedrowého dťewa. zbotoweny a stklbrcm, mramoa
rem, želwinami a perlett w rozličnbch sigurúch
ozdobeny. Newiděl jscm jesstč nitdy tak krúsné
a skwostné prúce tohoto drnbu jako tyto almary
a múm za to, žeby sc ltbily i krúli ŠalomoUo
nowi, který Ua dťtwt cedrowč welkoU cenU kladl.
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Núpodobnč welmi mnčlcckým dllcm jsoU wysoďé,
též z cedrowébo dťewa zbotowené dwéťr, jimiž
se jde z kostela do sakristie. Túžeš se sUad, čteu
Uúťi, kdo tato welmi Uměleckň dtla zhotowil.
Dosti časio slýchňme, žc prý mnissi w klasstcťlch
pro UmčUt a wčdU múlo aneb Uic Uepňsobilř.
Jak Uesprawedliwé toto posUzowůnt jest, dokae
znje mimo mnoha tistcň jinhch klússterů Kartouza
w Granadě. Slysseli jsme 8 wrchU, že wýbornč
malby w chodbúchjejtch malowal Kartnzian; a
blex! tyto pťekrúsUé armary a dwéke zhotowiltěž
bratr laik KartUziaU,EmaUUclBasqneď; pracowal
ouUich31 let, a když tato Umělcckúdtla byl dohotou
wil, zcmkcl w núfledný rok Ua to dnc 2. ap. 1765.

Tato welmi krúsnú KartoUza byla r. 1835
wyzdwižetta a za 4000 dUrůw (8000 zl. stk.)
prodúUa. Nynťjsst xmajitelkou Karlonzy a pan
tťtciho k Ut siatkU jest Seňora dc Muroš. Tato
dňma Uczdň se býti Rachrlou plačsct synů swbch,
proto žc jich neUt t. j. Uezdú se toho litowati,
žc již skartnzianů w Kartouzc ncnt; nebot dala
wssechnh domky kartUzianůw zbokiti, abh zahradn
fon zwčtssiti mohla. Kostcl Uňležt jesstk wlúdě;
slnžby Božt konúwú w Učm Uadzmtněnl; býwalý
ťeholntk P. Nntonio Sedeňo. r
e .Tento knťz Uňm wyprawowal, že žijc nž

podneď w Granadk nčkolik Kartnziúnň z xtéto
Kartotlzy, žc alc pro žel, Uikdy Ucnawsstěwnjt
klúsiter, zc ktcrčho tak Ucmilosrdnč wyhnňnř byli.

Nawrňtiwsse se do mksta, nawsittwili jsme
weťejnou zahradu, nachúzcjlct sc Ua wrlikém Uňo
městl aUeďdalekookroUhlice, wc které půtky 8 blsky
sr držtwajt. We stťedU této zahradh, ktcrú krňu
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sné stromokadt mú a Lllameda slUje, stojt wysoký
tUreckťp,sstthlč wčži (UtinarctuU) podobný pomUlk.
Tento zde postawen bylx Ua pamútku Uesskastné
Martany Přnedowy, mladé to dtwkyze wzncssenébo
rodU, kterú Ua tomto mistš re 1831 smrtt odu
praweUa byla. KonstitUčnb praporec, ktetťž w
bytu dtwky této Ualezen byl, dal pťtčim:, že Karu
listowé UboboU MariaUU PiUedowU co pťtchylu
Uici krňlowny Jsabelly w podezkenl wzali a zan
stkelili. R. 1836 byla mptwola Ubobé Mariany
wykopňUa a do wckejnč radnice pkenessena. Kaž:
doročUšUa ch jejtho UfmrccUtUoftwú se rakew š jeo
jtmi kostmi we slawUém prňwodU do chrňmu
katedrúlUlho, kde zňdussnt msse sw. za Ui konúna
bbwú. Šli jfme do tohoto chrúmu, který welikostt
a krúsoU fon Und ostatnl stnwcnt mčsta Grau
nady wyniká; jesti! 150 krokú dloUbť)r 100 ssiu
roký a mú pkt lodl piltki od scbe oddělených.
W Uejzadnějsstch lodlch jcst 20 kapel, wystaweu
Ubch Ua útraty arcibiskUpůw GraUadských. Wkrou
čiwsse do chrúmn toho, potkali jsmc nejdňstoja
Ukjsslho pana arcibiskUpa Monsignora Hosea dc
Rajeď staťečka to nejméně 80letého, kterb ď
dloUhými btlými wlasy swbmi welmi rtihodně
wypadal W prawdě Umťleckýmdllem w tomto
chrúmš, jehož stawba fe r 1529 započala, jcst
wdsokň búnk kterúž tak Umkle staweUa jcst, že
Uahlčdajtcth do Ut se zdú jakoby se kloUila a
bokila. Mnc sc zmocnila zúwrat, kdhkoliwjsem
se do Ut podtwal; pod nl stojt blawnt oltúk.
We stťedu hlawnč lodč nachúzl se kůr še sedaa
dly pro kanwntky a nad ntm kňr hudeťmt dďc
dwěma Uaproti sobč stojtctmi warhanami. Na
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několika piltťtch četl jsem we welkých literňch
tcnto núpiď: „Nikomu nent dowoleno w těchto
kůrech a lodtch se prochúzeti a ďe žcnskými mlua
witi pod trestem wyloučent zclrkwe uneb zapla:
cens 2 dUkňtůk núbožnémU účelu.“oš) Totot owfsem
pktsné napomenUtt plntt pťcdewfsim žrnňm, o
kterých sw. npostol Pawel prawt: „Ženy atwc
shromúždčntch mlčt, nebo nedopousitt sc jim mlU:,
witi“ (1. Kor. 14. 34). Nezdú se ale, že by
teUto zňknz we swč staré pťtsnostl až po dneď se
zachowúwal; Ueboc současnť ď Uňmi prochúzeli
se w lodtch chrúmowbch mUžowé a žcny, a Ueu
widěl jsem, žeby ǧťkďo byl od Uich dUkňtů poža:
dowal. Nynějsst Spanělky Uost oblek jednodUchý
ausprostý n chowajt se we chrúmech zccla slUssně;
nle Umohým z Uassich wyfsperkowaných paniček a
slečiUek Uebylo by Ua ss!odU, kdhby se jim po:
knta Uejmčně xdon dUkútů co alm„UžUapro chndč
Uložilo, kdykoliw jnko pyssně púwice we chrňmech
se prochňzejt a oblekem, sscptúUtm a wůbec Ue:
sinssnbm chowántmpoborssenttam dúwajt. Mnohň
panenka wyffpcrkowanú chodl xď ttm úmyslem do
koskela, oby tnm pozoonst jiných na sr obracrla.
a jim se zaltbila.x Mú:li xdukúty, myflt sobě:
těch by bylo fskoda Ua almnžml, Uebot

Která holka Uemň dUkúty,
Zůstane U túty,
Kterú holka Uemň dnkúty,s

Ta se Urwdctid

ej dsaňle uo puéď dadto con mušorw uj octé on ooo
riuoo eu ootna nšwu ponš ůo o:comuuiou o ůo 2
ůoa l)uoaům luu odwn pixu.
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U kutcdrúlUébo chrúmu jest krúlowskú kapla
(cUpiUU rer), tak zwanň, poněwadž se pod nt
hroby krúlůw a krňlowen Uachúzejt. Kapla tato
twoťt sama o sobť kostel; mň zwlússtnt kůr,
zwlňsstUt kapitolu sklúdajtct sc znčkolika kanow:
Utkú a jest starsst Uežli chrňm katcdrúlUý. Wc
siťedU kaply této siojt wysoké a welmi krůsné
pomntky z btlédo mramorU; prwnl z nich pťedr
siawuje w pťirozené wclikosti lrňlc Frrdinanda
Katolického n jeho chot Jsabelln, drUbý krňe
lownU Jobaml 8 pťljmim „blúznion“ a jru
jtho manžela Filčpa, wéwodu RakoUskéhoa Buro
gUndského. Tito krúlowé a krúlowa lržt zdew
krňlowském odčwU wcdlc sebe majtcc korUUowaUé
blawy na polsstúťe položeUé. Podstawky pomnt:
kňw jfoU kolem do kola ozdobeny znaky a wsser
lijakými sigUrami andklůw, swatbch, orlůw atd.
Pomntky tyto jsoU zajisté dtla welmi Umčleňú a
chwált mistra swébo.

Pod kaplou jest krypta, wc které w ralwtch
kosti jmenowaných krúlů a krúlowen odpočtwajt.
Ferdinand 7. š pťtjmtm „Katoliekb“,který Gra:
nadU wybojowal, zcmťcl r. 1516, jeho man:
želka krúlowna Jfabcla r. 1504. Jejich dcera
Johana, dčdička celč sspanělskčmonarchie a matta
ctsakc Karla 7. zcmťela 1555. Nesskastnú tato
kněžna, jenž měla za manžela Filipa, wéwodU
RakoUstého a BUrgUUdskébo, jcdiUébo fyna ctsake
Maš:imiliana !, wzala sobčpťedčaonU smrt jeho
(ejo 1506) tak welmi ksrdci, že lltostt a zúrmutkem
orozum pkissla.W pomatcnosti fwé wozila mrte
wolu manželowu po dlouhý čaš w rakwi; proto
ji dťjcpiscowé nazýwajt „JohanoU blňznion“
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(.jemlmešj 13 follš. sspančlsky: lxoog). au W
téže kaple takč widčti korumx, meč a žrzlo krále
Fcrdinanda „Katolického“, mmxrickbpropor, krúsnč
šlatem wysslwané messnč roucho kardinala z Men:
do;y a misúl od Framifska Florešua r. 1436
na bčlpuchn psanb; misúl tento, 690 stran ob7
fabujtct, mú welmi krúsUé malowanč inicialy
(začútečnč litery). Tčmto starbm a pamútnbm
wěcem wedc sc wsiak bobužel rowně tak, jako
hlawčUU sw. Tomúsfc z Willanowy uexsw. LUdp
wlkal Toulnského we Walencii, t. j. Uachúzcjl sc
w jakémsi wlhkémxwýklenlU mezi jimei starúmi
wčcmi, šaházenq, a widěti patrně, že si jich múlo
kdo wsstmň.

xxsll.

Přmarmnbla. Bmčssnč ubraťy a jrjich podpisy.
Mrssita. eAnnrralťs (wyslnw Cdcnrralis). Btarý
ripryš. Zňwras. .Bw. Earciliuď a jint blahnslao
cht. MUU1 m Uťmj ťrmťel sw. eŠan ť Boha. Uro

ťrjnň ťadrada. Bowťrcťrcč daby.

.skrúsnč jest w Granadě čtwerdranné Uňu
městt Biwarambla; za pktčiUoU siawného průa
wodu Božlbo Tčla, který se na něm nedlouho
pťed ttm konal, bylo jesstě obloubentm (arkaden)
a rozličlchmi ozdobami okrússleno. leoxlbent
z prkcn wystawené a chodbť llússternt fe podou
bajtcl túhlo se poděl domů čtwerhralmého núe
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mťstl a bylo sstthlými wčžkami a fmšssnbmi obrazy
a nňpisy opatťeno. Načttal jsem 24 takowých
obrazů a tolikéž podpisů, we kterých chyby a nir
čemUosti rozličnbch stawů a wěct wyobrazmy a
popsňny byly. TU bylo wtděti zkázU ssewcůw
a krejčtťůw, stolaťů, zňmečntkň a jinbch ťcmcslu
ntků; Učencňw, židňw, wdanl;ch žen, dswek, které
by se rňdd wdňwaly, ale mužů dostati mmoboU,
zkúzu krinolřn a jiněho ženského ssperkUatd. Každý
obraz pjkedstawowal zkúzu Uějakěho stawU, kteroU
pod ntm. nachňzejtct se Uúpiš we sklepaňých wrrš
sstctch jx,poptfowal. be laskawt čtenňkowé wěá
dčli, který ďyl zwlňsstně obsah tťchto obrazň xa
jejich Uúpisů, chceme alcfpoň něktcrč z Uich zde
Uwésti.

eren obraz pkcdstawowal manžely, mUže
a ženU, kteťt prúwě spolU se prali. Nad
obrazem stňlo napsúno: „Calamitad conUgalee
(zkňza siňwU manželského). Wersstky pod obraa
zem stojlct udňwaly fmysl obrazU toho takto:

DwojnúsobUý kťtž ten mlwú,
Kdo se záhy a zlc ožent,
Počútrk již UcUt k snessent
N čtm dňl, ttm hůťc býwň.ee)

Druhý obraz měl núpiď: ,.GUlgmiruů uuo
quiutiquo (zkňza mluwnictwl) a pkedstawowal
nčkolik UčeUcůw, kteťt knihami ozbrojrnř jsoUce

la) 0!1 eďaoua tšn čwterošl
0om1uco ču kuueďt:o enxor
l)e caďmšo prouto j mo.l
ťorque 31 princjpio 88 kňtm
? šd !oš pošt:xeg e.ešpex)x:
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mczi sebou sc húdnji. Bod obrazem byly tyto
wersse:

Takb tlUčhUba, jeUž w Ussi hndc
Stúlr Uňm jen swou o son,
Jcst a bhl a wždycky bUde
NejttapUějsst ostudoU
Mezi ostndnmi wssemi wfsudc.ee)

Tkett obraz Ukazowal nčkolik židů podn
nsodUěssachrnjsctch a mčl nňpiš: „()alňmjtňů
juůaioaee (zkúza židowskú) Wersse pod ntm ston
1lrl znkly takto:

Ti (židé)elleee)wsst možnou ochotnosti
Se lačnému sic najtst dajt,
Ncž we hrUbč swč hrabiwosti
Buď zústawu si poncchajt
Neb tislc ze sta požúdajt.ll“) ck

e) Uu šelupirerno dudjnňor
Pčdnjušo áe Uuegrro siůo
ť)š ďjompw, ďem zs řuš ďjáo
lxď ťmperbinencič mšžsor
1)8 cUnntuZ řxčmexiutiúo.

u) We Špančlskn 7idň nent. son rmn ale„ jar mi Francesko

Kardona prawi , lidč. kt od pokťtťných zéidůw pochůazejtce ChUeteš slnjt. Pkebýwajt na ostro Majorce w
mčstť Balmč we zwlň tnt Ulici„kterň podse nich caue úď
Gxuďreď slnje. Tico achrnjl, ženl a wdúwajt sc jcnom
mezi scboU a poxtťwadz eřdowské mrawy a nemrawy
opnstitř nechtě.ji, Uejson n krcskanů obllberň.

mM) Bin propoZil:o úe enmienňa
dšu áe comor u! dšmchňenw
T on ďu uZUrňpque eď dorreuúš

ge queůan coU 13 prenáš
šmwn čj mid por ciento.
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Na čtwrtém obrazU, jehož Uňpiš byl: z,()nzd
dnuituů 6jňrmoxxioo.ee (zkňza požtwawých) wia
děti bylo několir tanečUtkň a pod nimi tyto wersse:

Celň wěda těchto taUečUtků,
Jcnž Uám Uadawajt Uetečntků,
W tom spočtwé:p jak již pozarUji,
Žc Uúď doohaléťe wykapsth;
O swťdectwt žňdám společntků.e)

F “TdEh:šl jsem sobě wersstkh xjl!sstč n,čkolťka p,u
khqzň opsaťč, alc FraUcesko Katďona, ktetý ,nň
swrchU Uwcdené wcřsseldo frdncouskč ťeči pťelčdžil,
mUťradil, abych toho nečinil, poněwadž prl;d úmdďe
z nich narňžky na UeslussUč wčci w sobč odsaa
hujt (eňeešuU!juďiom o. ňšď c:řwoeš inůšoono
teš). Bůwodnt Uťyssleňka, kterň se w těchto obřan
zlch jcwt, ďyla samxa w sobě brz pochyby dobrú;
chyby a Ucprawosii rozličných ftawú měly totižto
obrazem a slowem kňrúUy dýti, aby se jich lidč
warowali. Jak ale wssrlijaké lidské zťlzrnt,
Uebdtali fc Uad Utm UstawiťUě, čafcm se swrhUe,
tak sc to také stalo B tčmito obrazy. Jak by
tyto směssné ba i pohorssliwě obrazy a wersstky
účastntky pťi slawnčm prňwodU Božlho Tšla k
pobožnosti powzbuditi Uwhly, nelze pochopiti. Já
alespoň jsem se Utufel smňti, kdykoliw jsem Ua
Uť pohlédl. Wssecko, což jsem Ua nňmťstt Bčwa:
ramble za pktčiUou průwodU Božtho Těla ozdo:j

e) la oieuc:in.ůo čďtoo ůauďnndeď
que uoď Uamčm jšuowmea
Bo reáuco Ž lo ue juňoro
Ž ďnour uog el dlušro
domuuůo Ž ZUZďelušjčutea.
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beUém widěl, ponoukalo mne ke smlchu.x Byla
tam také k. p. hra na tatrmanky (Marionettenn
spicl), jejtžto sigury wodou hnaUé wsselijaké pio
twokent wywůdčly; jedna k. p. holila drUbé bradU
a klanťla se pked nt,; sigUry maličkých wojúků
stlrmly mečem Turkům hlnwy atd.

Bopsali jsmc čtenňkům slawný prňwod Boo
žtho Těla, jak w Barcelonč a we Walcncii sc
konal, a llpožůstatky, kterč jfm: z Uěho jesstč w
GraUadť Ua Uamťstt Biwaramble widěli. Jest
lmoho cestujtcich, ktcťtŠpanťly ltčsco Uúwd Uňlwžo
ný a wúžnb; wssccko,co n Uichwiděli, se jim ltbt.

šřl, obzwlňsstnť protestmttsitt cestUjscl, hančjtankly co Uňrod powčrečný a w nňboženských
wkccch pkepiatý. Múme za to, že prawda ležt we
stťrdw skU prawdiwěmU popsňUi powahd t. j.
mrawů a spůsobů cclčbo UňrodU, nedostačt pwe
jeti jcnom zemi jebo, ale zapotťebt jcst, po dloubb
čaď U téhož Uúrodn býti, ď ntm žtti a jej w
každčm ohledU pozorowati. Kdyďychu jú celý Uňo
rod ssanělský podlc taho posuzowal, co jsem w
krútkěm čase swého U Uťho pobytt widčl, mUscl
bych ho we mnobčm bančti, což ale Ucchci a
mmohU, pončwadž bych mU kťide čiUil. Mň
zajistč každý Uúrod, i co wýjewň Uůboženského
žiwota se týkň, mnohč zwlússtnosti, které se snad
jinčmU nňrodU neltbt; ale Urprawý úsUdek jest
to, když cestthci mrawy a způfoby jinčho Uň:
rodU dle powahy swého núrodu posUzUje a ta:r
kokka žůdň, aby jeden nňrod drUhěmU we wssem
tak se podobal jako jedno slepičt wejcc drUhémU.
Takowý cestthct podobú sr krútkozrakčmu, který
modré aneb zelelté brcjlc na Uose mú a mhslt,

16
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žc wssechnd wkci json modrě amb zelené, pončo
wadž je súm tak widl. Jsou i crsithcl, ktekt
zemi nčjakou a núrod w nt pťebbwajtct š pťedo
pojatou důmněnkou posUzth a popisujl. Jistý
slowútný Učmeckbspisowatel chwált wůbec Špao
něly a wssecko, co U nich widěl, a bant wůbec
Francouzy a wssecko, co u těchto widěl. W tom
fcjo.ll!z8 ntm msrlZwUúwúm a múm za to, že m
wssccko, rco wc Sanělsku widěl, chwálu, a Ue
wssecko, co we Francii widěl, hanu zasthUje.
Každh mipodllmú swé mrgwy i Uemrawy. š

e“:““Nawssttwiwssc odposhbne opět slowútňqn o
Nlhambr:l, podtwali jsme se Ua malou messiw
t.l j.u tureckon modlitebnici (mesqlluita), ktcrú se
Ued,x,uzafjradě bltže tohoto manrickébo palúcU Uaclpčiztfdn

Tatfp messita, ktcrú erom .osm krokň dloUhň a

čťyrp krokyz ssiroků jcst, mú dole čtyry wysoká
olnxa a na wrchU 10 mallžch, jimižto dennt swčtlo
do nt padú. Na jejlch sičnúch widkti wclmi
krúsnč ařabské ozdoby (arabcsky), a mnodo núpisů
bež pochyby z Koranu wyňatých.

eJesstěawýssc nežli Nlhambra stojt w krúsUé,sile
ným potokem powlažowané zahradč zúmckFeneralif.
Jest to zahrada w prawdť čarokrúsná majlct stromhx
pomoraštčowč a jiné, jakě jcnom w jižnl;ch krajiu
núch Spančlska sc nalezajt. Jcst to zabrcxba,j
kteronby Uúš zpčwrc jistč takto opčwal:

W lese bezkoU zahradn múm,
Zdčlal jsem jú ji sobč sňm,
Zasadil kúdnč kolem nt
Stromy hUstčholnpcnt.
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W zadradť té milo hrokú
Woda strUboU ncblUbokú;
Blankyt do nl llbě hlcdt
WodU modrbm jasmm dědl (SUsiil.)

sj 7

Powtdú se, že zňmek Feneralif bhwal pao
lúcem maUrického mtstodržitele prowincic Gran
nadské. Po wydobytt mčsta Granady wykúzal
krňl Fcrdinand tento zňmck co byt maUrickému
knlžeti Eidi Yahye:mU, lterh jwftol:piw kťtcm
fwatbm do lůUa rtrkwe katolické pťčjal jmcno
Dom Bedro de Granada.j Bo wymťrnt jcho rodU
dčdila zúmek Feneralif sslcchtická italskň rodina
Palawiciniůw jtžto až podncď pťinňležl Swěte
nice a súlh tohoto zňmkU,který, jak se wypraije,
kdysi podzenmt chodboUspojen byl š Lllhambrlm
majs též mnodo sstthlých sloUpů z alabastnl a
wýborných arabskbch ozdob (arabcsk) Wc don

sňlech jest obrazúrna, wc kteréž widéti podobizny
krňlůw a krňlowen kastilskych a 17 mamických
knižat a kněžen, jcnž se ďyli na wtrn kťeskanu
skoU obrňtili; jedna z těchto kněžen siala sc klňo
sstcrnict. Welmi krňsnň jest, jak jsmc swrchU
prawili, zahrada zúmctkň. Potok skrzc nt tekonct
a Nrab zwaný wede wody swě dlothm klcm:a
tťjm kanňlcm po strňni hoxrh z keky Daroa do
zňmku Tmeralifu, pak do Nlhambry a odtud
dolů do kassen mčsta Granady. Nedň se zau
pťtti, že MaUrowě palňcc a domh swé ď wco
likoU Uňdhernostt stawkli a je U wnitť až mar:
notxratně ošdobowali; Uessetťili ale takě žúdných
útrat, aby je potťebnoll wodoU zaopatťili. W
Zahradě zúmecké stojl welmi starý a silnb strom

16ee
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cypťiš „šj cjpwš ůe :jň .Bujtb.swee zwaný.
Powtdú se, žeapod ttmto skromem Udúlo se don
stawentčko (ršnůomowuď) knčžUd Zoroaidy 8
o jcdntm Nbence:agem, ktrré, jak šwrchu wyprao
wowúno, dalo Sultanowi Nbdalimll pťtčinuk
UkrntUč pomstě Uad rodem Nbenctragůw.

Malon brňnkou wykročiwsse zr zahrady, wyc

stoúšili jfmc na horu nťkolik set ťrokňw od zňmaku encralifu wzdňleru, jejtžto wrssck Ušiug ůoj
Zlcwo“ (sedadlo Mmlrowo) slUje. Zdú sc, že i
na ttomto wrsskn pked časy siňwal Učjaky zňmek
anrd nějalň pewnost, jakž ze zťlcenin a rumůw
tam sr nachňzcjtcich sonditi lze. na

Nújrnmt služebntk MaUuel Bimrneo wcdl
jťůď po pťskré strúni podlé potoka NrabU m
chelmi úzké pčsiiUcr„ Ua kterě dwě ofoby w:dle
cb: ajtti UcmohoU. Pokud pěssinka tnto Ua lcwé

aUč skromy a kťowtm obsazena jest, bhlo fnada
no. .po nt jtti; ale hlc! stromy a kťowi pťrsialy.
Na ǧprawo. wystupowalu bora jako pťtkrú stkccha
.a encdulewo otwlrala se storo pklmopadně hlUďo!ň
propast. TU jfem se stal w:tohlaweem; propast
zbonkila we blawk mě zúwrat a jú Uebyl ď to, abych
pokračowaldúlc. Jakú pomock Nrmohl jscm an
Uapked ani Uazpútek jtti, jcssto mi hlawa ssla
kolem. .Mnsel jscm oči zawťtti a FraUcesko
Kardona a ManUcl šimeneš byli tak laskawi a
wedli mne dňlr; jenom tak mi bhlo možno, Uc:
bezpečnú mlstq této dpěfsinky pkejlti. Wedli mUc
jako slcpého a sstěstt bylo, že wůdcowé moji nrn
byli slepi, jank bd sc bylo wyplnilo, co čteme
n sw. Matousse: Powedcoli siepbslepého, oba do
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júmy Upadnou (15, 14). Mňm ;ajisté útrpnost
š kuždým, který trpt na zňwrat, jako jň, dkwú:li
se do hlUbokč propasti. Podošňt fe w pťtpad:
nosti té opilémn, kterň ďloudt a wywracnje
(Js. 19, 14).

Sestoupiwsse fsiastnš o hory, přissli jsme
do údoli, w Uěmžto tcče ťeka Daro a kde ležt
skarú čúst města GranadU. Na drnbé siraně tčo
hož údolt widťti Ua boťe kollegiatný kostel, pťř
němž fe nachúzt Uěkolik kanowntků a arcibiskupo
skb semiUňk. Cbrúm tento jest fw. Cneočliowi
zaswčceU. Mú se za to, že thto swčtec roku
58. od fw. apostola Pawla, we Špančlskn se
zdržUjlctbo,.na biskUpaposwčcen byl, a že wlru
kkessanskoU w Granadé blúfal, kdrž také č: sicc
neďaleko UaďzmtněUčho chrúmU od pobmtň Usmra
cen byl. Zmlinssc se o tomto swětci, chceme
zde Uwěsii jesstě Učkterě fwatč a blcxboslcemrné,s
ktekl město GraUadU žiwotem a smrtt fon
oslawili.

R. 1397 zemkeli w Granadč fmrtt mučeu
UickoUdwa Frantisskúni, kněz Jan z Cetiny a
brařr laik Betr z Duenasu. Oba l;ňjřli neoo
hroženč wtrU Jcžtsse Christa proti newěťtctm
Saracenům, začež od nich mnodé trúpent axpron
tiwenstwt snússeti museli. Komčně Utal krúl
maUrický wlastnt rUkoU Janowi hlawn a blen
dkl mladého Pctra wsselijakými fliby k mnbaču
mcdúnskému blUdU obrútiti, což když se mU er
posstěstilo, Usal i tomuto hlawU. Tčla tčchto
fw. mUčeUtkůw Uachúzejt prý fe wc chrúmě kau
tedrúlném w Granadě.
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R. 1504 Uarodil se w GraUadč blahou
slawrnb Ludwtk, š pťtjmlnl „š Grmmdy“ (leu
ůoriouň Sermn:itč:nďiď; sspanělsky: ťllrňi Qlliň
118 (Žerršnnňš). TeUto w prawdč fwatý muž
byl prawou ozdobon kňdu dominikanůw a sepsal
mnobo wizbornť)ch afcetických knčhree)

W Granadč narodil se r. 1540 Jeronbm
ď pťtjmtm Martel, též wýtcčný knčz ťadn do:
millikanského, kterb co horliwťxmisionúť r. 16!0
w ťissi Beruanstě (w jižně Ymerice) žiwot swůj
dokanl.

W Grmmdě zemťel (r. 1507) w powěsti
fwatčho wýtcčnh biskUp Ferdiucmd nuw

Okolo r 1510 žila w Granadě bohabojnú
klásstrrUt panna Beatriš zkúdu sw Klúry Po:
chňzela z rodu krúlůw Nawarských, wedla welmi
pťlsný žiwot prosluťa obzwlússtnč hlubokoU poko:
rou a skončila též w powčxstiswětice žiwoč fwůje

J blaboslawcnú Ludowika š pťljmtm „od
křtžc“ žila w Granadč. Bochazcjlc zr szcsseu
Uého rodu wstoupila po smrti manžcla swého
do ťúdu sw. Klary, w Učmžto swhm lpolusrstrám
we wsiech ctnostcch prawým wzorem byla a r.
1521 fwatč zemťela.

W Granadě dokonala smatč žiwot fwůj r.
1663 UňbožnúLeonoraď plckjmlm„od sw. Jatm“.
Bylak údem tťeňho kúdu sw. Frcmtisska a prwnt
pťedstawrnou klússtera Panny Marie „od AU:mu PM

e) Jeho wúborUč dlto „Wůdce bťl nllůw“ wddalo w čc
skčmjazdlu Dčdictwi Swatojanskw Braze r 1868
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gelůw “ LegeUdawypraije o nt že Ustawič:
nhm plúčem nad UmUčenim Pňnč oslepla že alc
pked smrlt zúzračni)m spůsobem opčt zraku Uabyla

We staré Granadě, ktcrú w údolt keky Daroa
ležt, anssttwili jsme dům Uúlcžejlct rodině Pio
sas:owé. Dňm tento jrst pamútný, poněwadš
w Uěm zrmkel sw. Jan z Bobn. Pťeš dwůr,
w jebožto stkedU pčknň zabrada se nachúzl, wstoUZ
pili jsntc po schodech w prwntm patke do dosti
weliké a pěkné kaply, lterú mú nade dwckmi
tento Uúpiš: Wrťejnú kapla, we které zelnťel
fw. JaU z Boba.cke) Dmylltč wyprawuje tedn
Frantissek Lorinser,ejeee) že sw. Jan zemkcl we
sipitale, o němžto jsmc již swrchU mlUwist.
Kapla tato kmla pťed časy swětUict a nynt jcst
opatťcrm oltňkem, Ua Uěmž sc sloužlwú msie swatň.
Misto, Ua ktrrčm sw. Jan z Boba r. 1550
zemťel, jcst mklžemi ohxražcnoa kťižem Uaznačeno.

Nawrátiwsse se do hostinccansitswili jsmr
ena wečer weťejnoU zabradU kterú se tabnc podlé
ťeky ChenilU Mnobo tistc lidt prochňzelo fe w
nt wdbchajtce do sebe črrstwb wzdnch, který přtu
chňzrl z hory Sierry Newady Bylo tam widěti
i mnobo kočúrů, do Uichžto mulowé zapkažeňi
byli a w nichž bohatt Granaďané scděli. Na
koUci též zahrady nachůzt se kassna, lU kterě
pťichúztwči Ua deU sw. Juna Křestitrle mUokjo
lidt, kteťtž si we wodě jejt obličej Umbwajt. Za
kterou pťtčiUoUsr to stúwú, ertm. Nemú:li to
snad býti Upomlnka na sw. Jana Kťestitrle, ktrrb

e) 0wtorio publico ůouůo uxurio 8. .juau ůo l)iou
Mř)ReiseskizzenaUa Spq,nim ll Td S 79
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w ťcce Jordúnč k nčmu pkichúzejtct kťestil ?
Mamlel Fimcneů Uúm prawil, že mnobú powču
reěnú babu Umslt, že tlmto Umyttm omlúdnr. Jú
ale mys!il jfem U sebe:

Každú babička starú
Jcst weselcjsst z jara,

Wezme son berličku,
Stojt na slUnečku,

Mdslt si: Kýž jfem mladsst,
Užila bych rekract.

)(le.
ijrťd g Grnnady. Zřcrra dc Zlhama. Eidňni.
Mino. Cl Aiwiano, wclitcl oslůw. Walaga. Ua
dťrhU morsšťm. Zchnutl noh. Ehrňm lšatedralný.
.Blawnň mlsc sw. m něm. B!ťcrnt prochň;ůa.
Grandomť a ktbrňrie Bospoda ptlclsi lotwmsbé

sc podobajtri.

Bylo to o čtyťechl;odinach rňno, když jsme
čarokrúsnou Granadu opustili w posstowntm
woze (oorreo šenerčňe), který obyčejnč jcnom
psant a malě nňklady wozi, a wr kterčm jenom
jisth malý počet cestujtclch jeti mňže. Dobťe
ozbrojcný a lUccrnoU opalkmý ponocUý wedl
nňš z hostince „leon de oro“ k domU posstowl
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němu, ze ktcrčho se mťlo wyjeti. Boklúdali jsme
se za silastně, že jsme w tomto wozc sedadla
obdrželi; Ucbot jessto mrzi GranadoU a MalagoU
diligence Uejezdtwajt, ďyli bychom muscli tuto
dalckoU ceftU bUď w tartanč mxeb Ua kontch ko:
Uatia Jtzda w posstowntm wozc byla pťijchú;
sedťlit jsme w zadntm oddělcni wozU, kdežto konu
dUktor a postilloU w pťrďnim se Umtstili. Jeli
jsme w prawdč rajskon krajiUoU, kterň fe od
Granady ku straně zúpadUt rozprosttrú; jest to
krajina, o které mnst ccstUjscl ťtci:

Wsse wůkol radost cttt, y
Kam sr jen oblédnu. (Ceské zpěwy).

Za několik bodin dojeli jsme U mťsta Loč:y
k wysokým borúm, Sierra de Nlhama zwanhm,
pkeš kterě nňm Uynt cestowati bylo. Wždy wýš
a wýsse wystUpthce, jeli jfme z wčtsst čústi po
wrsstch tčchto bolých a skaantých hor hlcdtcr na
prawo i na lewo dolů ďo hlUbokťjchpropastt a
úžlabin. ermi smUtUú to cesta, Ua kterč jsme,
ač 12 bodin trwala, jenom do tťech nepatsných
wesnic přijeli a wyjma jrďUu cikňnskou rodinn
žádnčlzo cestnjlctho neporkali. Z we ŠpančlsrU
toulajt se tedy cikúni (šitčmoš) a podobajt se
z cela cikálrům Uassim. Bowtďú se, že tento
kočownickh lid z JUdie pochňzt a že Ua začútkU patu
nňctého stolett z otčiny swé wyhnún byw do ewropo
ských zc!tntjsc odebral. Mrawy a nemrawy a
způsod žiwota toboto lidn jsoU wr wssech zemtch
nňce aUeb mčnč sobě rowny. J ssanťlský cio
kňn stěhch se z jednol;o mtsta Ua drUbč, wrde
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Uestálý žiwot, prowotšt obchod š koňmi, ťowá,
kradr a húdú. J we SanělskU

Cikňnka seděla
U keťtčka,
Wňkolnt pčssinkoU
Šla dtwčička.
„Bůb ti, mú paneUko,
Rač požchnat!
Sedni fi na chwilkUr
Dej si bádat! (SUaidr.)

Bamětibodxto jcst, žc cikúni skoro w každé
zcmi jinak se jmemljte W Paleskiuč a w Syu
rii je Uazýwajt čengcma; we Francii, Bobemio
exlď;ú) we ŠpanělskU: gitanoš, w Nnglicku: gi:
spy, w Holandsku: brydenea a w Německu:
ZigeUner. Někteťi powtdajt, že Nčmci cikúnň
welmi se dúli a že spatkiwsse nčkterěho Ustrasseni
wolúwali: „Ziebt EiUer“ (tam túhne jedeU);
aUeb že zlodějským cikňnům sskastně ccsty pkcjtce
ťtkúwali: „Ziebt:gaUner“(odtúhnťte zlodčji), a odtUd
prh pochňztjméno: ZigeUner.BUď si tomu tak aUeb
jank, jisto jest, že sspančlsstt cikúni Uassim tak se
podobajt jako wejce wejceti. Jsou též opúlcni od
slunce, chodt w odčwu potrbaněm a dobýwajt
dottrawč almUžny. Mluwt sice sspanťlsky; ale
jak mi Francesko Kardona y Qrsila prawil,

e) Zdú sc. žc prwnt cikúnč z Cech do„Franconska pťitňhli;Ucbot slowo „ bohcmicnee„ zUamcna Cccha i cikúna. Abh

sc Utocchdwoj!mpdslnosň wyhnnlo ťi!úwú FraUcouz mlUwiališditčwt áe la Zodčemo (obywatcl zcmč
čcskě)ccha slowcm: bobcmicn mtnk cikána
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pťewracujl ťcč wsfelijak a mnobbm slowům
dúwajt jinb smysi, kterému každťšŠpaněl nero:
zumt. Cikúnskň jejich ťeč, Gačkoliw mú z wětsst
čústi sspanělsiú 7slowcc, jest Spanělům nesrozumi:
trdlnoU.Když Spančl k. p. ťekne Utújgžxu. rozU:
mt ttmto slowem ftrňžnt wěž; w ťcči cikúnů
sspanělskbch znanxenú ale totěš slowo zloděje.
Španělstě slowo: čwigo (zprúwa, Uúwčsstt) znao
menú w ťeči cikúnstč tolik co swodntk, naman
wač, dohazowač. BaUastéro (mnž koš nefoUct) U ci:
kúnů tolik co žalúťntk. 1)88(:0rnur (Uějakému
zwtťeti roby wztti), U cikúltů: nčjakč tajemstwt wy:
jewiti. ťejoršro (nádoba Ua čwttt) U cikanů:
falessnťphrúč. (Jrcň)iémo (wlúdad, cikúnsky: Uzda.
Jaro tedy jčnde, majt ečrexnitaké we Špančlstn
swou wlastnl tasskúťskoU ťcč.

Jedoucc stále po wrsstch bor tak wysokých,
že jsme častokrátc pod febou oblaky mťli, dorau
zili jsme okolo čtwrté hodiny popolednt Ua mtsto,
odkud jsme dolc w Uesmtrnč hlUbokosti mčsto
Malagu a moťe spatťili. Ǧ jak čarokrústch to
pohled! Stojtce na wysokých skalnatých horúch,
jako kdysi Mojžtš Ua hoťe Nebo, dtwali jsme
se Ua krúfné moťe, ktcré se pked Uúmi rozpro:
sttralo. Tam jsem si zpomeUUl na slowa žal:
mistowa: „Bůb wcliký jrst Hospodin . . . . Uebo
w rucc jebo jsoU wssccky končiny zemč a wysosti
bor jeho jsoU. Nebot jehd jest moťe a on Uč“t:
Uil je a sUchoUzemi utwoťily rncc jcho“ (žalm
9:1)l Toto krúsně moťe, za kterbm Nfrika (tťetl
dtl swěta) ležt, UstawičUě pťed očima majtce,
jeli jsme ď hor dolů. Núš U()orreo ššUšršjeee
jel skoro cwalem a častokrúte jsme mysleli, že
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fe š Uňmi již do propasti swrbne, cožbd se jca
denkrúte jistť bhlo stalo, kdybychom se Uebyli
wssickni na druhou stranu wozU naklonili. Hory,
U jejichžto paty mčsto Malaga na bťel;U moťe
ském se rozprosttrň, jfoU porostlé proslulhm wtu
Uem Malaszým, jehožto keť tak ntzko roste,
že jfem ho z počňtkU za zemnt jaďlka držel.
Keť wimtý býwú kazdoročně obkezňwún a musi
z Uowa pUčeti. tha Malazskčho jcst wtce drna
hů ; z wětfsi čňsti jest barwy btlé; wtno čerwrné
zkldka se Ualezú. Powtdalo se mi, že toto wtno
po tki leta we sklcpě ležeti mUst, potom že se
ale i pťeš 100 let zachowati dú, aniž se kazt.
W tak zwaných Dockš (skladisitč na zbožl) w
LoUdUUč widčti bečkd Uaplnčnč them Malazr
ským, které jň 25 u30 let starč jrst. tho
čerché, které jsme w Malaze pili, bylo sladké
a ohniwé a podobalo se Uemúlo sladkěmu wtnu
Uherskčmx:. tho, kterč se po drUhé fslapňntm
z hrozUů wytlačt a ku kterémn i woda přimta
chňna jest, slUje: UqUU piš (Fusiwaffer, woda
Uožnt.) Broslulé tho Malazské rozwúžt se do
wssech koUčiU swěta a býwú i na stolech nassich
bohúčůw obzwlússtnt lahúdkou.

Ponťwadž stezkd z winodradú do Malagy
wedouct úzkč a pkskrč jsou, býwú úlohoU osiů,
hrozUy a jiUč owoce z winohradů do města w
kossichnositi. Qfel platiljiž ode dúwna co obraz
hlouposti, tak že slowa búsntka Horacia : UďiuUm
ďUd lerď.eno oUrrew áooňď (Učlš osla Ua Uzdč
bčžeti) tolik zUameUaly jako: toho Uadarmo Uě:
čemU Učtš, aUeb: Uic z Učl;o nebUde; ofli Ma:
lňzsstt jsoU prť, ale tak učenlinús žeby majlcc
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dobrč Učitelr i brejle nositi a Ua siětml piskati
se naučili. Krňčejtt zdloubawým a wúžnbm
krokem na stezkúch š hor dolů a to w cclúch
stúdcch (rešunď) 50, 100 i 200 ťňdnč jeden
za drubbm.lle) Prwni osel „el UUičmo“ zwanú,
mUdrc to Uad ostatnl, krúčt napked a wcde celé
toto stúdo oslň, Uedowolnjtc an UěkterčmU jinéa
mU oslU pťed sebou jlti. Pkijde:li temo welitel
oslň na Učjaké mtsto, kde stezky se děli, zůstane
stúti a š ntm se zastawt cclé stúdo. Honič, oby:
čejnč chlaptk za posledntm oslem jdoUct, wolú na
prwnlho osla :„Kalloo, Kalloo“ dňwajc mu núwťsstt,
ktrroU stczkoUmú jtti. Jako dlonhý průwod krňčt
takowé stúdo oslůw w poťúde z winohradů a
do nich, a pyssný Ušj stičmoee dúwú Ua jewo,
že si nrmúlo Ua tom zaklúdú, býti wůdcem a
komandantem tčto armúdy. Potkali jsme Učkolik
takowých tažent oslňw a Uemúlo jsme sc diwili
poťňde, „kterb tato zwtkata zachowúwajt. Jak
milc Uel jixsičmoee kU prwni Ulici města dojde,
zastawt se a čekú Ua honičc; když mU tento zao
wěsil zwonek okolo krkU wede mistr Uej Urignoee
stňdo swbch dloUboUchých spolUbratrů do domu
púna, jchžto núležcjt. W městť nejdoU osli je:
deU za drUhť)m Uýbrž houfem. Powtdú se, že
osli majt zlússtnt Uadúnt, býti wůdci jiných. W
Balestinč jsrm widčl, žr jcden osel še zwonkcm
jest š ta, aby wedl stúdo mnoha sct welbloUdůw
a mulůw. Kam wňdce teUto jdc, tam ho wssichni,
jcdeU po druhém núslchjte Dňwtipnb Nlban

e) ščtcmc, oe Jair Galaaditský, soUdcelidu Jsraelskčdo, mťl
Zo sy , lrekiž scdčlk a jezdtli na 30 osláňách osličtch
(kniha sondců k. lo).
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Stolz prawt, že to U fwobodných zednlků
(freimaUrňw) túké tak jest: jech osel wede
wssechuy ostatnt.

Bylo půl pútě hod. po poledni, když jfme
fskastnk do Malagy dorazili. Toto dostř weliké
a krňsné lnčsto wystaweno jcst w půlkrUhU na
bkebU moksťém a kU stranč fewerné obchnúno
wysokými horami, které Ua způsob okroUhlicc
wždy whfse wystnpUjl. Malaga čttú asi 70z000
obywatclů a mú welmi úzkě Ulice, které čistotoU
son nikoliw se nezamloUwajt. Ubytowali jsmc
se w hostinci ijtšj ůš qučdtre Untionšee (ho:
stincc čtyr Uúrodů), kterb za pklčiUoU, jižto po:
zději Uwedemc, žúdnémU cestUjlcth schwalo:
wati Uelzee

Bylo Uňm zajistě Uťkolik bodin potkcbt, až
jsme swě od dlo:ché jtzdy skťiwené údy poněkud
do poťúdku Uwedli. Občerstwiwsse se jtdlem a
piňm, prochúzeli jsme fe Ua wečcr wedle pťt:
stawU, který jsa kU stranč fewerné wysokbmi
horami pťed wčtry chrúněn, jest snad Uejbezpeče
Uějsstm pktstawem w celént ŠpančlskU. Mú se
za to, že w Učm 19 wúlečUlPch a Uěkolik set
kupeckých lodt Ua kotwúch stúti mňže. Nťkolik
fet krokú dloUť)ť)ndo moke stawenb Uhel tarafnt
chrúnt tento pktstaw i od wětrůw zúpadUtch.

Welikú čúst obywatelstwa prochúztwú sc Ua
wcčer Ua bkebU moťském U pťtstawU wdhchajlc
do sebe čcrstwb wszch od moke wanUct. Až
protiwny jest tam, slysseti klxika zpčw chlapcňw
prodúwajtclch pomoranče, ftky, citrony, kasstany
a jiUé jižné owocee
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Wamětřhodno, že wssichni tito prodawači
zbožt fwé žptwajtce wychwalujl a prodúwaji.
Každý zptwú nčjakou melodii, z čebož takowý
zmatek zpčwu powstňwú, žc by poslUchač o fluch
pťijtti mobl. Jeden chlapcc prodúwaje tam mora
skč lastUry, wychwalowal jejich krúsu a laciUost
w tonu preface t. j. zptwal k tomU prúwš tak,
jako kněz sloUže slaonu mssi fw. před Sanktuš
zptwúwú. Brotiwný dojcm Ua mne UčiUilo, když
jsem flysscl, jak pacholtk teU w oděwU roztrha:
Učm weťerť w posměch Uwúděl slawný zpěw,
jehož se při mssi sw. Užtwú, aniž od Uěkoho z
tobo kúrán bUl. Jak mi Francesko Kardona y
Qrsila prawil, stoji mčsto Malaga w powksti,
že strany mrnwopočcsi!ǧosti jest jedntm z nejpor
kaženějsstch měst we Spmtělsknl Prawili jsme
ď wrchU w kapitole 16., žc knšz Francesto Kare
dona jest wýtečným znatrlcm a sbčratelrm lastur.
Prochúzeje se ď Uúmi Ua bkehu moťském, sbtral
pilnč lastury a koupil jich takč mnobo Ua trhu,
kterěžto potom we skktUi do BarceloUU poslal.
anezl:li buď na upe!wnézemi aneb U moke něo
jakoU lasturU, činil mi o Ut hUed celoU přednúfskU;
kU které tťtdě pťiUúležt, we kterých krajinúch fe Uae
lezú atd. Hodil by se wiybornč za učitele konchyolo:
gie čili lasturoslowl.

Nemoc, Ua kteroU mnozt obywatclé Mulagy
trpt, jcst schnuti Uohou (SchwUnd). Noby hubea
Uějt a schnou zponenúhla, tak že na nich konečnč
jenom kůže a kosti zbýwajt. Nemúlo lidt jscm
tam widěl, jenž Ua tuto Uemoc strúdajt, a neo
mobl jsem se dowčděti, coby bylo pťtčinou choa
roby tétoa W Toskanť (w Jtalii) zase widěti
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mnobo slepých, což prý pochúzt od welikébo horka
a od btlébo prachu na silniclch.

Ráno núslcdujtctbo dne nawssttwili jsmc
chrúm katedralný. Jest to welikč stawcnt w moe
derntm slobu a mú tťi lodě. Wc stťch jcbo
Uachúzt sc kůr šc sedadly pro kanowntky a nad
Utm kůr pro huďebntky š dwěma warbanama.
W prostranných lodtch mú chrúm ten mnobo kao
pcl; w jednšz nich nochúzt se ďiwotworný obraz
Ukťižowaného Ježtsse, pťed kterým mnoýo núbožo
ných klečelo.

Prúwě sc započala slawnú msse swatá. Pou
Učwadž we chrňmč ani stolic ani sedaďel nclti,
stúli mUži po celou mssi sw., a ženskě, z wktsst
čňsti černo oblečené, scděly ua kamenné dlažbě.
Skoro každú z Uich měla wějku, kteroU bcz pke:
stůnt točila a powtwala, Uňfledkem čehož bylo w
chrúmk slysseti jakhsi ssmnot,jako by wětktčck wúl.
To sc mi w chrúmU Púně ncltbilo a nemúlo
jsem se w dUchU na každou ŠpanělkU rozhorlil,
kterň sobě jako prawň wětrnicc wějkoU wčtm
pťiwtwala. Heslem sspanělskédúmy zdú se bl;ti:

Wěj, wětťtnku zlatb,
Prosousscj mé ssaty,
Wěj, wětťinkU zlatý,
Od wýchodU wěj! (Hanka).

Slnžby Božt konaly se w tomto poťúde:
Pťede msst sw. modlili sc knčži hodinky, chlapci
a muži (choralistč) zptwali stťtdawč po kapitnlňch
responsoria. Po skončených hodiUkúch pťistoupil
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kněz w plUwiatU oděn koltúťi a zapťl Ušoperu
šeď meee, načež chodč w lodlch chrúmowbch poo
kropownl lid swěcrnou wodoUe Pak kanli kneži
a choralisté, zplwajlce jaki)si hyanš,průwod w
chrňmk, pťi Učmž jcden kněz nesl čúsi sw. kktžr.
Tento průwod konú se, jak mi Francesko Kar:
dona prawil, každoU Uedčli we wssrch katedralu
ntch chrúmech po cclém Španělskn a sice wždy
pťed slawnou msst swatoU. Po skončeném průc
wodU delil fe kněz U oltňťe wersikul, respoUu
sorium a modlith, načež se započala msse swatň.

Knčz mssi sw. sloUžlct mčl wclmi dlouhé
messně roUcho zelenč barwy a zůstal pťi introiu
tn oe dwčma asistcnty Ua Uejwhšsstm siupni ola
túťe stúti. Po introitU incensowal čili okUkowal
oltňť, a choralisté zplwali „Kyrie eleyson“. Kněz

zanotil „Gloria“, žež pak sbor zpěwňků chorňlně
zptwal; po skončencm chwalozpěwu tom núsledoa
walo „Dominuš wobiš!nm“ a modlitba. Když
bdl kněz čtent episstoly dokončil, wystonpil snbu
diakon či podjahen doprowúzen dwěma ministranth
na kazatcllm, kterň sc nachúzt U sloupU na epiu
sstolné strmtč, a zptwal w ťeči latinskč episstolU;
pak zptwali choralistě Gradualee Po tichčm čteUt
cwangrlia od kněze Ulssi sw. slonžtrlho wystoUpil
jahen na kazatelmx, kterú swrchU zmtnčnč na
proti stoji, a zptwal š ni sw. ewangelinm, pki
ktcrém U každého pUnttkU w těchto tonech: řx. jx,
b, o skončil. Celebrant zantil „Kredo“, kteréž
pak choralisté dúle zplwali. Po slowtch „k)c inn
oňwmuo ootee dal kněz, který w talaru a w
rochetě co sirúžce (kUstoď) w chrňmč semotam
chodil, bcrloU znament t. j. udcťil několikrňte
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Ua mramorowou dlažbu, načež wssichni poklckli.
K offertoriU se nic Urzplwalo za to se ale hrúly
Ua obou warhanách welmř wefelě kusy Byl to
prawý koncert na warbcmy; brzy fe hrúlo potiu
chU (přcmo) brzo szčnčx (fortr); Uynt bnlo ttytos
pak zase jině zmťny anrb mutace (register) sly:
sseti; brzo brálU tyto, brzo ony warham;, aneb
zase oboje fpolrčně. Kuš, klcrý se tn blúl, zdúl
se mi bhti Fimle z jedně italské zpčwobry. Freďn
fnoj zplwal knčz w těmž tonn, jakým se i u
núš zptwň. Pkcd pozdwibowňnlm Udekil sirúžce
opčt Učkolikrúte bcrlou Ua dlažbu a dal tak zna:
mcUt ku poklelnutt. Mczi Uďolwájotušee brúlo
se beze zpčwu na warhany. „Mušer nogteree
zplwal celebrant w tonu pre:fňoe a welmi rye
chle. Jaben zplwal „lce miďďčx.eďt:eetak, že zke:
redlnť slysseti bylo slowo ..lcoee, ale Uikoliw slo:
wa: UijZU šštee. Tellto způfob „11:8 mjšm
ešcee zplwati zachowňwú se uu jak mi Kardona
prnwil u we ssanělskiPch chrúxnech w deU Ue:
dčlnt; na welřkb swútck ale zptwú se zdloubawě
a tak, že wfsechUa slowa dobke flysseli lze.

Šli jsme odpoledne Ua prochňzkll do sttnoo
wčbo stromoťadt, které wclkoU čústt měska fc tán
hne. Bylo tam mnoho lidstwa naslouchajtclho
hudbk od sboru wojenského prowozowanč. W krň:
slchch kočúrech, do nichžto mnlowé zapťaženi byli,
jezdili tam podél stkomoťadt scmotam bobatl
grandowč (welmožř), jim ale jako na odpor bylo
tam také welmi mnobo žebrákň

Tň;al jsem fe Franceska Kardony, odkud
to pochúzl že we Špančlsku wůbec tak mnokjo
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chUdbch jestl J odpowčděl mi: We ŠpanělskU
núležejt polnosti z wčtsst čňsii graUdům; bol;cxtl
siwt tčchto bt)wú Uezťtďka núramUč welikě ;llid wene
kownt mú ale pomčrUk Ulúlo wlastntch rolt a
žiwt sc z deUntbo platU (5 realů x: 1 srank a
8 soUš), ktech za Uúdennictwt Ua statctch granu
důwlle) béťe. Tito nňdermlci pkcbýwajt w chyžu
kúch grandům patťtctch a majt od pňnů swbch
dowúlent, držeti sobk nčkolik (4u6) oslůw, ktekt
w kosstch bUůj, plsek atd. do winic a Ua pole no:
stwajt a jinak pťi wzdčláwúnt polt pomúbajt.
Sestúrnenli ancb onemocntuli takowh núdeUUtl,
bbwú obyčejnš žcbrota osudem jebo; může sobč
zptwati:

Mnť zde sstěstt skrowně pkúlo,
Shn jfem každé krajiny;

Mé co jest? ú welmi múlo:
Hůl ta a mě ssediny. (Chmelenský). ;

Mčsto Malaga nestojt U Španělůw w doe
ďrč powťsti; i Uňm zůstaUe w Uedobrě pamštř
pro nňslednjtclUdúlost:Wyprawowaljsem š wrchu
auo w kapitole 20., nu že Učjaktj tafskňť Uk,radl
jednomu z mbch spolucestthctch we chrúmk sw.
Michala w Barcelonť 140 .fkaUrůo PoUťwadž
zkusscnost jcst matroU opatrnosti, nenosil již spn:
lucestthcl ten wssechny u,swé penlzc pťia sobč, nýo

e) Špančlsrč slowo „Grande„ (wclrý, důlešicý, mocný, wzuee

ssený) Žnamená sihaltčlskčhosslcchtice pmul tťidd. kterbmú pr wo, i n pkstomnosti lrúle a ktélownh !lobonk na
dlawn dúti. Qd nťdo pochúzt,siowo.Graudez aneb GraUZ
drza, ktrré uejenom sspanťlske ssiechtictwo wůbcc, nýbrz

f i whsokost, důstojuost, wznessemst a uáddcrnost znamcné.
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brž nechal čús! jich w dobke zamčeném tlUmokU
swém we swčtnici hostince, w nčmž jsmr w Maa
laze pťebbwali. Kddž jsme se byli z prochúzky
do hostince anrútili, otewťel soUdrUh tlUmok
swňj a Ualezl prňdlo, kniby a jiné wčci w nkm
se nachňzcjlcl w nepoťúde; a jaké bylo pťekwaa
pent jeho, kdhž dúle widěl, že mu nťkdo Ukradl
75 sspančlskýcha 60 franconskbch srankň wc ztatč,
pak čtyly baworskč a několik rakonskť)ch zlatých
we stktbťe, jakož i wssechnh stkibrné medalic, ktrrě
bhl na Monscrntě koUpil. Zawolali jsme ihned
majitelku hostince, kterň nad tonto pktpadnostt
cclň zděssena jsouc, rUkama lomila a nemúlo naa
ťtkaja, žc po jejtm hostinci jest weta, že již
žúdUý cestnjtct se w něm Uextbytnjc, že jest to
pro nt wclikým nesstksttm atd. slowem: stawčla
se jako ssllenú. Múme sicc každébo člowěka dotUd
za dobrťho držcti, dokud jsme se Uepťeswťdčili,
že zlť)m jest; ale nemohn zapťtti, žc tato hou
spodskú hned z prwntho počútku Uelibý dojem na
mne Učinila. Jejt častč Ujisskowúnt, že bostinec
jejt w každém ohledU bezpečnost poskytx:je, že
Uasse tlUmoly bez starosti we swčtnictch poneu
chaň mňžeme, bylo jaksi podezťclé. Ll když krún
dcž již spňchúna byla, ze ktcré alc Uižúdný znňo
hospodskoU Ucwinil, pťisahala pťcdcr UstawičUč,
že ncwinnú jest, prňwě jako onen wlk, kterl; bcx
rúnka sežral a ačkoliw z tobo obžalowún nebyl,
pkrc UstawičUě swon newiunost stwrzowal. Kdo
se ptllčš whmloUwú, žalnje na sebe. Pťesc wsscu
chUo Ujisstowúnt a pkisahúnt této bodpodsté o
jejt a slUžchtlůw jejlch newinnosti podoďalo se,
že tato sspatnň žena sama tU krúdež fpúchala.
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Brozradila se ttm, že po dosti dloUhé dobč dwa
sspcmčlské zlaté pcnlze pkiUesla a je obkradenému
spolucestthcth dúwala š ttm podotkmltsm, žc
je w pUUčosse swé dccry nalezla. FUj! takowé
matce, ktrrú buď sama krade aUeb swon dcern
ku krúdeži swúdt. FUj! ta!owémU hostinci, we
kterém cestujtcl od domúcsch lotrůw obloUpeni
býwajt. Udali jsme siec přépaďnost tUto mjea
Uom U rakoUského tonsnlatu, nbbrž i U komanda
či welitelstwa siplmťlského četnictwa, alc wssc
wyhlcdúwúllt bnlo Ua zmar; spolucrstUjlct mňž
Uep,bdržel,wyjma ony dwa zlatě sspančtské pmtze,
Uic wtcc nazpútcť. Jmčno této lotrowskč hou
spody bylo již swrchn Uwcdeno; a radtm každěu
mU do Malagy cestujtctmu, aby si tam spomco
UUl, žc jistá hospodskú, tťebaš i na son wlrn
a dUssi a pťcd PňUcm Bohem pťifahú a son
ncwinnost stwrzUje, pťccc jcnom au tasskúkkou
býti může.
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xxl)(.

ijržd ť Matagy Zřcrra u!le.ňntrbmrra Uůťr
dodlwwň a Unpnl Bbčdw eňntrlměkr skmaman
FUtrUa Zab býwň wr Žpanťlstm trrstňtr mdowcr x
Udyťsr opťt oťrnřQBamntuj na smrl Fordma
Blaxnrla dr Brnrba Cdrům Fatrdkůlňý .Bwatix
a slowútnt mukowť Chrňm sm Bippolyta Ura

d ťistň hnspoda

DrUhčdo dne rúno nastonpili jsme cestu
dásc a sice k neweliké radoski swč opťt w dilie
geňci, kterú jčstémn Don BenitU Ferrer owi pa
tťila. Tcntokrňte jsme měli pktjemnou fpolečr
Uost, ďc kteroU jsme we wefclé rozprúwce čaš
trúwili a běbem ttm Ua trampoty jtzdy poněkUd
zapomnťli. Jeli 8 Uúmi totišto p. Pietro Beneu
drtti francoUský konsul w Sewille chot a fswaa
krowú jebo a dwa púUi, ktcťt swým pohonstinu
stwtm brzo co wťmt Španťlowě se oswčdčili
Kddž byl pťissel čaš kU sntdaUt wytúbli tito
púni ze swých llnmoků Uzené ktxty (ssunky), klo
búfy (salamy), pomoranče, chlčb, lúhwice čerwee
Učhowtna, a krájeli, naléwali a rozdúwali spoe
lucestujtclm Jeli jsme do wysokťjchhor Sierra
de Nmekwera čzwanbch, w jejichžto údoltch růže
bobkowá (lwrillm ojč:čmůšr) a nopal (kattnš),
které U Uúš w teplňmňch se chowajl, diwoce ro:
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ston. Jak bťzwnjt bteťw nafsich kck a potokůw
porostlč wrbami a olfsemi, json bťeby ťek a pou
tokůw w UadzmlUěnbch údoltch obroubcmj oleann
drem a Uopalem. Pohled na takowb, čerwenbmi
růžemi obroUbeUbpotok jest w prawdč čarokrúsnh.
Dkolo 10. bodiny byli 1sme wysoko w horúch,
a jcdouce w Uich po dloubý čaš, eriděli jsmc
žňdnébo mťsta anž jakč .wcsnicc. Krajan to nňa
ramnč smUtnň. U jednč welsni ssiroké a wysoké
skúly, ktcrň fe ponětUd skúle monserratskč podobá,
zastawil fc Uňš wů;, a tu pťissli z jedné chyťky
lidďl a pkinesli Uňm wc džbňUech čerstwé ďobré
wody, kteronžto jsme trapliwon žizcň fwou Uhaa
sili. Eestnjlct w lětě we wysokkjch horúch sspa7
nčlských býwú nemalou žlet trúpen, a tomU, kterb
nus podú wody studené. platt zajistč siowo:
„Kdožkoli dú nňpojc 1ednomu z těchto nejmmsstch
člssi wody stndené . . . neztratl odplaty swč“
(Ma:. 10. 42).

Okolo drnhé bodiny popolednt dojeli jsme
do pčkného města Ame!wery. ch se wůz núš
zastawil U jedUé bospody; tU byl již pťichystún
oběd, w Uěmž wssichni spolUcestthct se soUčastu
Uili. PřiUesli Uúm chlebowou pollwku, ollU pou
tridU, zUúmoU to mtchanim: z hrachU, fazole,
čočky, boďů a kousků slaniny ;ubowězt maso bcz
omňěky, sikopowim: pečerU w olcji, tťessUě, poe
moraUče, shr, chlčb a wtno; za to platil každb
účastUtk Z frcmky. Po obědť jeli jfme dúle, alc
cestou tak sspatnon, žeby naš težký wůz častoe
krútc sc byl pťekotil.nK wečerU dorazili jfme do
wesUice Benamaše, U které keka Žčcnil (wUslow:
Chenil) hlnbokou úžlabinou jako obrowský bad fe
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wme Majtcc odtud zasc roelmi dobron silnici,
dojeli jfme o půl desáté hodině na wcčer do
městn LUceUU

Zdr mim bdlo až do půl Uoci čclati U.x
jinon diligenci, ktcrá š jiUě strany dojcti mťla.
Wcčcr byl welmi krňsný, nebc ňplnč jasné a
hwězdičky swltily až milo. Jú jfem se prochňzel
oc Franceskem Kardonou po Ulictch mčsta; hle!
tu zaznčla UajednoU z daleka budba, jakč jsem
jesstě nikdy Ueslyssrl. Byl to zwnk trowpet a
lefnlch rohů, doprowňzen ptskúnlm a zwonťntm;
pak zaznlwald znsc jakésitmné tko, jalé prazu
dný brnrc, tukne:li se Uaň, wydňwú; a k town
wsscmx: slysseti bhlo jako sstčkánl psůw, mňoup
kňnl koček, wýtt wlkůw a ťwňnl lwůw.

Mussm klri, že mnč pki této strassliwť,
slnchorwomt hudbč blaze Urbylo. Ulckl jfcm se
Uemňlo, majc za to, že hťmotnň hudba tato
jest nějakou kočičt mnzikon, kteroU, jak znňc
mo, bUkičowé a Urspokojenei rádi wywúdčjt.
Domntwnl jscm sc, že w Luccnč budou již baa
rikády stawěti a žc wypuknc rrwolUcr; alr i o
mnč platila slowa: Tam fc tťesoU sirachem,
kdež UeUt strachu (žalm 13). Francrsko Kardona
sc Usmúl a oznňmil mi pťtčim: tčto kočičt mUu
zikye We mnohých mčstech sspančlskl;ch pmmje
totiž obyčej, dle něhožto po tki wečcry ta!on
on kočičt mUziku čintwň mlňdež pked domem
wdowce, jenž se opět oženil.

K tomUto zastawentčku wypůjčth sobč mlaex
dtct ti troUby, lcsnt rohy, krawské zwonky, hrnce
a jinč hUdebnč a nehudeďnč Uústroje; a troUbtce,
tlukouce a pokřiťUjlce pked domem wdowrowým
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kúrajt ho, že na lwou prwnt manželkn již zau
pomenUl a jinoU sobě wzal. Nt se mU toto za:
stawenlčko ltbt čili nic, Uesmt se mu na odpor
stawčrč. Špančl tedy dobťe jedna nasledeeenli po
fmrti swé maUžclkU rady sw. Pawla ťkoUclho:
„Dobke jcst jim, zůstanoUeli tak, jako i jú“ (Ueu
ožcnčn) 1. Kor. 7, 8.!?)
, D půl nocř dojela do LUceUy očekúwanň

diligence, ďe kteroUžto jsme dúle jeli. U mne
sedťli tentokrúte tki čctnlci ď pUsskami. Slyu
sseli, žc loUpežntci čint crstu, kterou nňm Uynt
jeti bylo, Uejiston, proto jeli po několik hodin
a Uúmi a opUstili Uúo texprw, když jsme byli za
jisiý leď pťijeli. Wusskyjexjich, ač sUad nenabity,
byly núm Ustawičným „memeUto mori“ (pamau
tnj na smrt), dle znúmčho pťtslowt:.Když PúU
Bůh dopUstt, také motyka spUstt; ale pťece jsme
fe Ucmúlo radowali ze pťitomnosti čctntkůw,
kteřt núď pki možném núpadU lotrůw chrúniti
chtťli. Ostatnč jsme jcden loupržUický útok již
byli pťestúli a sicc w Malazc wc znúmč hoa
fpodě, kterě bych dal Uúpiď: peleš lotrowsiú.

e) Wc mnohých krajinách Baworskajest w obyšcji tak wanč
.,Haserseldrreibenee (honťnt do polc owesUcho). D wá:li
nťldo w nčktcré obci nemxrawným swým žiwotem pohoru
ssmk, shromaždt sc pkcd jcho byt m nočntbo čusn 2a390
lxdi a wolajt, aby wysfel. Kdyz Je tak stalo, býwú wcch
do owesUčho pole, kdcžto taťoťka soUd lmh ntm držice,
wsfccko zlé, což byl Učinil, mU wyčitajt. Skoda„ kteron
juad pťi tom Ua poli wezmc, bszwcimu wynahrazena;
wrťerč šadanbcnt musi sodčale dúti ltbiti. Tohoto prou
stťcde Užinǧali staťt Bawoťanč, kdykoli nčkobo, který Ueu
mrawným šiwotrm pohorsfrnl dciwal, wcťejnč pokúrati a
zahanbiri cčli. Ponrwadž ale později pťi takowých
nočntch schnškúch muohč nekesti sc tropily, bylo hoUčnt
to bmoorskon wlúdou. juk slnsfno. pod pťtsnňm trrs:em
zukázúslo.

17
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RňUo okolo dcwňté k,wdiny dojeli jsme do
Kordowy (Cordowa). Toto asi 40.000 obywac
telů čttajtct město mú krúsnč položent w fsirokčm
údolt Ua ťeceKwadalkiwtrn, jejtžto sspinawň hnědá
woda zdlouhawť teče. KU siraně zúpadnt widtš
w neweliké wzdňlenosti wyfoké hory Sierra dc
Kordowa zwanč, wc kterbch pťed časy mnoho
poustewntků žilo; Uťkolikjich tam žije až podneď,
jak Uli kečeno bylo. Bltzké okolt města podobú
se žabradě. Pťijeli jsme do mčsta pťeš starb, 800
stťewtců dloth, ssestnúct oblouků čttajtct most,
kterb we fwých záklndntch zdtch bcz pochyby z
času Řtmanůw pocúázt. Most tento jest stUtečUk
welmi krúfný. Když Francouzowé w čaď wojnd
do Kordowy pťitúbli, zwolnl xprb jedeU francoUu
ský wojúk: Tento krúfnb most byl jisiotně we
Francii wystawťn! Wojúk teU milowal bcz po:
chyby wlast swoji a proto fe domntwal, že wssca
cko, co w jiné zemi krúsného se nachúzt, z Francie
pochúzeti Uxust.Ubytowawssr fe w hospodě (Fom
da), U které fe diligence zastuwila, a posntdawsse,
odpočinuli jsmc fobě, kterčhožto odpočinutt núm
po jtzdě 30 hodinné welmi potkebt byloe Qdu
poledne jsme prohlédali město a znamenitosti
jeho. Kordowa wypadú zdaleka krúsUějssi Uežli
skutcčUě jest. Domy města jfoU z welké části
jenom na jcho poschodt wysokča na žluto ma:
lowanč; úzkč Ulice Ua Uňmčstt dlúžděny json
kamenem z kcky a femotam jsou i trawou po:
rosťlčt Trptct Ua kuťt oka nemúlo běďujc w
Ulictch tčchlo; ate husy júsaji, Unlézajlcc tam
bojnosť pastwy. Kordowa zdú se bhti městem
mrtwým.
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Prwni nůměstl, na ktrré jsme pťissli, sluje
„númčstt Senekowo“ (ponUojš ůč: BGUZGUP.
Z dčjepisu Řlmanů znúmi jsoUdwa Senekowé,
a sice: slowňtnb ťtmský ťečntk Markuš NUUčiuš
Senekn, jenž byl žiw za časů ctsakůw AUch
sta a Tiberia, a syn jeho, proslulh mudrc LU:
ciuď Nnnůuď Seneka, kterčho Ukrntnb clsať Ncro
r. 65 po narozent Cbrista Búna newinnčho kesmrti
odsoUdil. Qba Scnekowč třto narodili se w Kore
dowě. Mčsio oslawilo pamňtku tčchto dwou slou
wútnť)ch mUžůw ttm, že nadzmlnťnčmU námťstt
dalo jlšleno jejich. “

Sli jsme do katedralněho chrúmn, ktcrbm
sc Kordowa owssemdonositirmůže. Toto podin
hodné stnweUt, které bylo půwodnť maUrickoU
mcssitoU,započalstawkti r. 786 Ndeerhaman,
a syU jebo Hišem je r. 793 dokončil. Tato
mcssita siawena jrst podlc oUé w Damasskn a
stúla U Turků co prawú swatdně wždy we we:
likč wúžnosti; zewnč sc podobú weliké pewnosti
a jest ďe wssech stran wysokou, Ua žluto malou
wanou zdt obehltňna, ze které w jisibch prosto:
rňch hmotné čtwerhranné piltke wystUpth. Bbu
walú tato mefsita, do nsžto wede 13 bran, jest
Uúramně welikú; obchúzejtctm:: ji se zdú, jakoby
Ueměla konce. .

Wkročiwsse jednoU branoU pkissli jsme do
welikělgo dworu, kterb še wssech straU loUbentm
Ua 72 sloupech založeným obehnúlt jest. We
stkedn jeho widčti ťassnU, Ukteré se TUrci Umý:
wali, dťtwe než do swatynš wkročili. Na tomto
dwoke nnchúzt fe 80 welikých stromů pomormle
čowijch, jenž we krňsné siromoťadt sestnwenn

l7ť
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jsonce welmi;šlibb pohleď posiytnjs. ťWoda z
kassny může, ťxjrstli toho zapotkebt, kU každénm
stromU wedena býti. Stromy pomorančowč byly
prúwť plny zlatého owoce a mUstm sc přizUati,
že jsem pki pobledn na Uě cltil pokUsseUi,kterémU
Ewa w rúji podlebla.

Wkročili jsmr do chrúUm saměbo, jejž obyc
watclé Kordowsstt až podneš „Utessitonee (mes:
qUita) Uazbwajt. Jak mňm tento weliký a pťeo
krúsný chrúm popsati? Pkedstaw sobť, milý čtca
Uúťi, prostranstwt 160 mUžfkých krokůw dlonhé
a 140 ssiroké a Ua Uěm 850 sloUpůw tak
kádUč scstawcnťgch, že, at se Ua ně dtwúš oc lte:
rébo loli stanowiska, wždy rowUč poťadt twoťt, a
mňš slabý pojem o chrňmč katedrúlném w Kordox
w.ť. Tyto sloUpowč ťady twoťl Ua wssechny strao
UU rowUč lodť, kterč semotam se kťlžth; a
těchto lodt jest 57; jest to prawý leď slonpů,
prawé blUdisstě, we kterém snadno lze zablouditi.
Kdo widčl w Kerce (Gmk) w Korutancch pod:
zchi kostrl sw. Hemy ďe 100 sloUpů jeho,
může sobě ponťknd katedrúlUý chrúm w Kordowč
pťedstawiti. Wypraije se, že tento chrňm mčl
před časy 1200 slonpů, ze kterých ale, když w
kťrskanský chrúm proxUčUčUbyl, jerUi 850 poo
nechúno bhlo. SloUph 7uo11 stťewtců wysoké
a sstshlé zhotoweny jsoU z porfUrU, z kamrne
zwaného „werdr aUtiqUe“, z jaspisU a jiných
drahých kamenň a jsoU mczi srboU spojeny pod:
ťowitými oblony. Strop chrúmownt jest ozdo:
ben mosaikoU zr dkrwa cedrowého, a we chrúmě
saměnt, do kterého deUUt fwťtlo malými okUy
padú, anuje tajnoplna temnost. Mezi sloUpy
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Uachúzcjt fe femotam oltúke, jichžto jest wesměš
82. Na jednom sloUpě widčti obraz Ukkižowax
ného Spasirele; pochúztt od jakébosi kťeskana,
kteechbyw od erěťtctch Manrůw jac a k tomUto
sioUpU pkiwňzún, do něho pomoct Uehtů rUkoU
swbch obra; teU wryl, začež mu Manrowé Ucho
Ukezali. Nňpiš pťi tomto obrazU fe nachňzejtct
wypraije tuto Udňlosttakto:
Mů Mezi ttm, co Mubamed w tomto chrňmš
swé prostopússné hodowňltt slawl, wzbwú wčzeň
Cbristůw prawébo Boha, a we kterého w srdci
wťkt, toho nehtem we twrdém kamene wdobraa
zUie, začež mu prowúzkem Ucho Uťezúno bylo.eš)

Zdú se, že tcnto obraz, pked kterbm swčtlo
w lampě Ustawičně srottt, stojt U obywatelň Koru
dowských we weliké wúžnosti; nebot w každou boa
dim: widěti núbožné, an pked Utm se modlt.

We stťedUbýwalě mefsity nachúzt se zlússtltt
chrúm kťeskanský, kterb tam r. 1523 od tehdejc
sstho biskupa wystawen byl; a tento jest wlastně
chrňmem katcdrúlným, we kterěm biskup mssi sw.
slonžtwú a jiUé obkady swého úťadn konúwá.
Jestit to w skUtku krňsnb chrúm; jeho až kzúa
wratU wysokh strop wyptnú fe nad nlzkým stroo
pcm býwalé messith; ale co moderUt skawba š
bňnt Uchodt se chrúm tento dke staré maUrické
stawbě, jakouž w ostatntch dtlech jeho widlme.
Byltč to zwlňsstUlzpňsob wandalismu, wystawěti
chrňm tento do mcssity, a odstraniti za účelem

ad)kloc nu ňuw oolodmt Uoku.wauauu oršia tomplo,
()aptsto (Adriot.jnuwina sou sooetx„
ř)t qnom oorčletooet rišiňo ouo unque 6šuwt
Quiol:lam pro quo suno powmptam dadote
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ttm 350 skwostnřxchfloupůw; ttm se znřčila
jednota této maurické Uúdberné stawby.

Pťed blawntm oltúkem tohoto chrúmu naa
chúzt fe mktže zbronzu welmt umťle zhotowenú.
Sedadla pro kanowntkh moboU wbbornou ťeza
búkstou pract nazwúna býti. Mezi Umoht;mi
kaplami chrúmU katedralněho jest pkede wsstm
pozorubodna kapla Zanaron, kterú, jak se za to
mú, od Maurůw wystawena jest, jimžto obzwlússtnt
swatyUt byla. Kapla tato, na jejtchžto stčnúch
mUobo z koranu (swatč knihy Turkůw) wyňatých
núpifů se nachúzt jest mosaikoU a sstukem ozdou
beUa. Wyprawuje se že MaUrowé bwafe po
wydobyti mčfta Kordowy donuccni kkeskanůmmee
siith postoupiti, ťapťu Zanaron zazdili, kterúžto
tcprwč r. 1815 od kťeffanů Ualezena bysa. u
Krúsnú jcst také kapla, we kterčž se nejfwčtějssi
Swútost oltúknt chowú; mat whborné malby Ua
obmttce pkedstawujtct fwaté a fwětice, jenž w
Kordowě pro wtru Ježtsse Chrifta fmrtt nmčeul
nickou zemkeli.

Za panowúUt ctsakc Diokleciana r. 304
ďosúhli w Kordowě korUny mUčenické swatt FaU:
stuď, JaUUariUď a Marcial. Rozpiatým na skťipce
wyrazili pobané wssechnd pkednt zuby, Uťezali
jim pysky, nosy a ussi a konečUč je na hranici
Upúlili.

N. 851 bylř w Kordowě na rozkaz maU:
rickčbo krále Nderhamana U. skatř sw. NdUlf
a sw. Jan, bratťi fwarč Nurey, kterúžto tam
r. 856 též mučenickoUsmrtt zemťela. Téhož rokU
zemkeli w Kordowkswaté panny Flora a Maria.
Prwnt z nich mčla mUhamedanskčho otce a



391

kkcstanskou matkn, od kterč po tajmu we wtťe
Ježtsse Cbrista wyučena a wychowúna kdylalJejt
wlastns bratr obžalowal ji co kťeskanku u soudce
měfta, kterbž ji tak Ukrutnč prUty mrstati dal„
že celé tělo jejt takoťka jednoU ranoU bylo. Po
tomto mrskúnt odewzdal ji soUdce jejtmu bra:
tru š Uaťtzentm, bU ji k zapťcnt wtrU kťea
skanskč pťiwedl. Flora ale od bratra utekssi ode:
brala se ku scstťe do Qšsaria. Nawrútiwssi se
za nějaký čaš do Kordowy, nalezla w jedUom
chrámě jinou kťeskanskon pannU, jmeUem Marii,
scstrU júhna Walabonsa, který byl nedloUho pked
ttm co mučentk zemťel. TU se domluwily a po:
wszdily tyto dwě swaté panny ku pewnémU
wyznúnt wlry kťestansté, a fslU k foudci, který je
dal do tmawého žalúťe Uwrhnouti; tam jim poa
slal sw. biskup EUlogiuš plsemné Uapomenntt,
aby smrti mučenické se Uebúly. Qbč tyto swe
panny byly statw.

Do tébož časU padň sUad Umučent swatých
Nnator:a, Petra a Lwatka z KordubU (Kordou
wy). Tito swatt kúzali neohroženě Mubamedúa
Uúm sw. ewangelimn, začež ale od nich usmro
ceni byli. Těla jejich byla do Kwadalkiwtru
bozena, alc později na bťth tčto keky opět
nalezena. e

R. 852 byli w Kordowě pro wtru Ježtssc
Christa skati sw. jňben Emilaš a jrho bratr
Jeremiňš. Pťi jejich odprawent zatmělo sc flunce
a powstalo núblr tak brozné bromobitt, že mnozt
z pťttomných zwolali: Tot jest patrný trest
Božt za newinnč proletoU lrew tčchto sprae
wedliwých!
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R. 853 zemťel w Kordowčx mučentk fw.
Fanďilla (Fandilla, také FaUdilaď), kterb co knčz
a mnich we klússteťe fw. Salwatora Ua rozkaz
krňle Nbdorbaman:a U. skat byl. W tom samém
rokU zemťela m Kordowť co mučenice fwatú Kou
lmnba, ťrbolnice ťúdu sw. Benedikta. Když mUozt
kťcssmtéw čaď pronúsledowúnt bojňcnč wtru kťe:
stanfkoU znptrali, wystoUpila sw. Kolnmba Ua
Uúměstl a wyzUala troekejně, že jest kkeskankoU,
začež UmUčena byla. Mělat sestru, jmenem Nlžu
bťln, kterú co abatysse jednobo klússtera w Koru
dowč w powěsti swčtice r. 855 zcmkela. R. 850
podstoupili w Kordowč smrt mučedlnickou kněz
Eliňš a mnifsi Bawel a Jsidor; r. 859 sw.
EUlogiUB; r. 890 sw. Guncsirtduš, Scrwuď,
Krescenš, JUliaUuď, Nemesinš, Fratria, Primia
tiwuš, JUstiU, Stathenš, Nowacian, Klemenš,
MarcelliU, Zedimxš, Felič:, WeUUstUB,Zwiluď,
Jtalika, Marcelluš, LellUš, Kapšto, Timw, Tiu
markuš, Silwamw a mnoho jinbch.

Kromť tkchto sw. :UUčeUlkň oslaweno jcfstě
město Kordowa Umožstwlm swktců a swětic Boa
žlch, z Uichžto jenom tUto Uwedeme: sw. Frcmti:
ssrk Solamw narodil se r. 1549 w diocčseKoro
dowské, stňl se údem ťňdU sw. FraUtisska a stone
čil žiwot swňj co borliwý misioUúť r. 1610 w
mkstě Peru w Nmerice. R. 1556 zemkela w
Kordowč w powxťsti swétice Eleonora de Wcmen
gaď, ťeholnice ťúdU swe Dominila; bylat to
panna welmi swatň, kterň i diwh a zázraťy čiUila.

Praon ozdobon města Kordowh byl rokU
1641 w mťstč tom Uarozenb Frantissekx de Bou
sadnš. Wstoupiwlldo ťňdu sw. Dominika, způsobil
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co kazatel a zpowědntk welmi mnoho dobrěbo.
Pťlsnt;m žiwotem swbm a kúzantm pťimčl oby:
watele Kordowy k tomU, aby rozboťili důlu ďia
wadelnt. Častčji mčr bhcč powýssen r hodnostč
biskupskě, kteroužto wssak z pokory nikdy na fe
wzlti nechtčl. Zemťel r. 1713e Ctrkew swatň
ho wyhlúsila za blaboslawenčho.

Nawssttwili jsme chrúm sw. Hipolyta; i
tento chrúm byl kdysi messitoU, jak ze stawďy
jeho poznati lze. Za jrho blawntm oltúťem, ktert;
o několik stupňů Uad loď chrúmownt wywbsseU
jcst, stojt dwč jednodUchč rakwe; w jedné zUich
odpočtwajt kosti rekowného krúle leonsa )(1.,
který bdl Udatnč bojowal proti Maurům; we
drubé se chowajt pozůstatky Ferdinanda Mss.

přšbUzného to leonsowa. Núpisy jejich zntta o:

Qsomo )(1. Zes ůe GUetUiu
řxoruanůo 1.7. ťťožkňe ()notiliu.

Oba byli krúli kastilskými. Město Kor:.
dowa jest rodisstčm mUohých slowútných mužů,
z Uichžto jenom nňsledetct pťipomtnúme: Nwera
hoeď, arabský libomndrc (xjx1217), Ludwik da
rGlmgrura, kněz a slowútný bňsntk (xlx1627),
Gonsalwo (Gouzaleš) de Kordowa, slowútnb
wojenský wůdce, jehož kosti wc chrúmč sw. Jc:
ronyma w Granadč odpočtwajt (wiz kap. 26).

Pťi obťdč w bospodč (foUda) dali núm
také, abhchom nezapoměli, že se nachúztme we
Španělsku, znémou ollU potridn. Nčtoliw tato
hospoda co zňstawisstč diligenčnlch wozů (poraa

88
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Čor llo jUZ áijišenoišď) k Uejlcpsslm w Koro
dowčx patťt pťece jt cestthctm schwalowati ncn
Utůžexue poUčwadž čistota Uent blawnt ctnostt
jejs J dwa sť“lepntci wyhltželi tak že mně pki
pohledU Ua Uč skoro wssechna chukk jtdlu zassla
Wodn a wlno též Uebylo lzc chwčilitij PoUčwadž
ale blad nejlepsstm ekUck,dařema žlzeň Uejlepsstm
fllpp?xťfem jest, mUselo Uňm jldlo i pitt chUtnati.

)()()(.

chiua. Bnn Zosč Bdcna. Ehrňm Fatcdrňlmž.
eJňl bapitntni. Bnbladni bnmora. Giralda. Zlo
basar. čMUstUm. .Jyrrťby a piwo. eékcrnand Fau
waUcro. eeellamrda.Ban Elmo. Rwňrna Ua taa
důd. Bohúťi a strotcie Mcčcr na nňmťstt .„Zan

čérčmrrsim.ee

QpUstiwsfe okolo čtwrtě hodin popolednt
Korbowu, jeli jfme po žclczUici do Sewilly x
Krajina mczi tčmito dwěma mčsty jest rownú
a úrodnň; železnice se túhne z wětsst čústi podél
ťeky Kwadalkiwlrťu W ďosti weliké wzdňlellosti
widčli jsme kc straně zňpadUt hory Sima de
Kordowa zwanč, kn kterým jfme U mčsta Lory
z cela Ua blizko pkissli. Bylo asi dewět hodin
nax wečer, když jsnw sslastnědorazili do Sewilly,
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ldež jfmc w hosiinci „hotel dele EUrope“ se
Ubytowali.

Weliké pťeš 100,000 obywatelů čttajlct
mťsio Srwisla rozprostlrň se w rowinč na leu
wém bťehn Kwadalkiwtru a wynikň welikostt a
lrňson swých siawrnt nad Umohú města sfpanělr
skň. Mezř jcho 30 Uňměstsmi jest zajisté nňměstl
SaU Francesko zwané nejwčtsss a Uejkrňsnějsst.
Núměstt toto čtwerhranné obsazenojest stromokadlm
ze stromů pomorančowhch a mň zcela stejnk wystae
wcné domy. Hlawntd Ulice mčsta jmemlje sc
Sierpa; Ulice tato jest Uejfsirfsi a nrjkrúsnkjsst,
a ponťwadž se w nl obywatelč prochúztwaji,
Uent dowoleno tam š wozem jeti.eee) Jako Grcx7
Uaďané zaklúdajt sobš mnoho nn krňsU fwék)o
města a položent jeho, ťlkajtce: Kdo newiděl
Granady, Ue.widělnic: UúpodoblckUtaji Sewillanck
ohledem na znantenitosii swčbo města pklslowt:
Kdo ncwidčulSewilly, eridčl din.me)

Francesko Kardona mťl z Bňrcelony odpo:
rUčnt list Ua kUpce Odem:. Mladý rozmilý syU
kupce tohoto, Don Josč, byl pak nasstm wňdcem
a UkazowalnňmzUamenitostimčsta Sewilly. SlUža
ba mladčho BďeUy byla Uám tlm pťsjemnějsst,
pončwadž i francousky mlunšil a co arozenb Sc:
willan zUňmými swbmi do mnohých znameUťtých
budow a ústawň sUadno pťlstup obdržel. Don
Jofč Qdena, jenmž welmi powdkčni jsmc, zuaij
wedlx nňš pťede wsslm ďo chrúmU katcdreilnéťjoo

e) KajždčBwelilč mřs:o mé nčkterou jhlemmt ulici, we krerč
bdwú Uejžiwčji. Tak mú Londňn son Reg tStreet
(knilowskonj Ulici). Baktž swč Boulewurdh, lm lwůj
Korso, Wldeů srpoU Ringstrasse, Nea olc swč Tolcdo atd.

U) j:l quo nou!jm sioto Bořilln, non x sioto mawrijloz
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Bťed chrňmem ttmto nachúzt se dwůr stromy
pomorančowými obsazený, na jcbožto horntm konci
pamútnú kazatclna stojt. Podle nňpisn kázali
na nt tito slowňtnt a fwatt mužowé: Wincenc
Fererskť;, Ftantissck Borgia, FerUaUdo z Konu
trery, JaU z Nwily a JUU z Matby.

Wkročili jsmc do chrúmu samého. lkdož jcst
a to, aby Uúležitě popsal welikost a krňsU jcbo!
Chrňm tcu jcst již zewně podiwnhoden; Ua krňsU
jeho nemůže oko do sytosti se Uadtwati; aleiesstč
krúfnějsstm jestu quitť. Čteme, že krňl Šalou
mouU Hospodinowi wystawěl chrňm Uúdhemý,
kterb byl zdélt ssedcsúti loktň a zsstťt dwaceti
loktů a zwýsst tťiceti loktů (3. krúl.k. 6. w. 2.)
a že bo stawěl srdm let. Nle i Sewillané wye
stawťli Hospodinowi chrúm, Ua kterhby snad i

alomoUU ů jakoUsi zúwistl patťil. Mezi wssemi
chrúmy gotickými, kterě jfcm kdy widťl, zanimň
oUen w Sewille pkednt misto; jeslit 170 mnža
ských kroků dloUbý, 100 ssiroký, mú pťt lodt a
54 do čtyr ťadů sestawených sioUpú. lkaždb slonp
jest dole U podstawcc tak tlnstý, že jsem, chlěje
ho obejtti, 20 kroků Udčlati mnfel. Cbrúm má
93 okcn ď wýbornými malbamt Ua skle, z Uichžto
Uejsiarssl jsoU od r. 1501. Twrdt se, že tdto
malďy podobných sobč w eelčwo Šančlsku xnee
majl. JedUo tatowé wysoké okno ď malďon na
sklc stojt zajisté 20w30,000 zlatých. We siiedU
chrúmn jesk kůr ůe sedadly pro kanowniky a md
ntm lkůl! hUdebnl ďe dwčn!a weťikými warhnnami.
Bidbužel, že prd tyto dwa kůry cekb chrém ýťeu
hlednoUti xnelzee.rdChrúm mú 82 oltňťů, 25
kapel a 112 welťixchwýborlxtjch obrazň, z nichžto
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každý prawbm Umčlcckým dtlem jest. Mezi ka.
plami pkcde wsstm pozorudodnd jfou: kapla púna
Ježtsse a lapla fw. krále Ferdinanda. W onč
widťli welkoU sochu Ubičowančbo a trntm korU:
nowaného půna Ježtsse. Kapla ta zdá se bl;ti
útočisstťm trptcich wsselikého drUhU; nebot tam
lzo w každou bodinu spatťiti lidi na modlitbúch
trwajtct. Na žrleznč mťtži pťed nt wisl pokladnice
8 ttmto Uúpisem: anžlta ku poclě nassebo
P. Ježtssr od zarmoncenúch.e) Pťi pobledU Ua
mmžstwt Uúbožných, jenž před touto sochoU Ubiu
čowanébo Púna Jcžtsie klečeli, Upamatowal jsem
se na flowa Spasitelowa: „Pojďtcž ke mnč
wssickni,kteťtž prachete a obttženi jste, a jú wúď
občerstwtm“ (Mat. 11, 28) t. j. U mne Ualeza
ncte wssickni, jenž na tťle neb na dUssi obttženi
jste, prawěho odpočiUUtt a postlnčnl, kterčhož
wúm jinde U moUdrbch a Učených toboto swťta
nclze dojtti. W kaple fw. FerdinaUda, za blawu
nim oltúťem se nachňzejtct, odpočtwajt kosti sw.
krále Ferdinanda (xf 31. lwťtna 1252) a krůle
Alsonsa e pktjmtm „Moudrý.ee Wssechnh kapld
jsoU wtce ménť skwostně ozdobeny; w jedné z
Uich načttal jsem 40 siktbrných lzamp. U blawa
Utho portňln odpočlwú bratrowec slowůtUého
Kolnmba, objcwitele Nmeriky. dNťůl lobč w
tomta jdehreimčpobťben býti a zawúzal se, že wyc
howtoli se djeho pkňni, dň na úttaty swé ccloU
ulici domů pro chudčwystawiti. Teprwč po dloUu
bčmt7 čase pťúnt jeho fe wyplnilo. Bhl to za
starbch časů zajisté chwaliteťmb obyčcj, zq ntmž

e, l.eimoona po,rn el oulto ňe uoatro j?. .som ňa lon
:ňjsiňoa
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fobě kťeskaUč pťúli, bUď wc chrúmě samém aUeb
wrdle Uěho pohťbenn bť;tj; protož takč Ualezúmc,
že tehdúž býwaly hťbjtowy okolo kostelů. Jclikož
swatč a spasitedlUé jest myfflent, za mrtwé sc
modliti, aby od hťtchů zprosstčni byli (2. Mach.
12, 46), cbtčli kťcskané po smrti u chrúmů
odpočlwati, o.by tak modlitbúm núbožmých a Ueja
swktějsst oběti msie sw. bltže byli. Nle i žiwhm
byl blťzký hřbitow UstawičUoU UpomtnkoU, že i
oni Umťtti a wssechny pozemskš wěci opustiti
mUscji. „Uloženo jcst lidem jchoU Umktti ax
potom (pťijde) soud“ (k Židům 9, 27).

Don José Qdena, jenž znúmost tněl ď mla:x
dým pťi katedrúlUém chrúmě Ustanoweným knčzem
Don HeUrikem Moralim, postaral se o to. aby
Uúm takč kapitulnl súl a pokladUice chrúmow!tt
Ukúzúny byly. Tento kUlatb súl š krúsnou búUt
jest jedUoU z oněch 25 kapel katedrúlného chrúmU.
W nčm shromúždtwň Uejdůstojnějfst p. arribiskUp
MoUsigUore EmaUUel Tarcmkon každý týden swé
koUsistorUt rúdce, š Uimiž tU w zňležitostech arciu
diocésy swé radu brúwú.cke) Krútké a welewhn
znamné jsoU núpisy, kterč Uade dweťmi a na
mramorowanbch stčnúch tohoto súlU sc Uachúzrjt,
pťipomtnajtce konsistornbm rúdcňm pťlsUé poo
wiUnosti jcjich Nade dweťmi se čte:

Wssechny starosti swčta, wsse wh wússně,
kliďtc se odtud.“)

Na stčnúch jfou tyto UúpisU:

e) .sk arcibiskupsiwt Sewilskěnm parkt tato biskupstwt sur

sragauská: Kadiš, Malaga Čeuta, Teucrissa a ostrowhlkanarskč.
ee) Qssoctuďcuruoqw prooul romanete prosume
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NebUde mezi wúmi sspinawčbo trhowntka
wlce, nipbrž wssem bUdc mzdoU Bůh.

Brawda Utlačenú wltčzt.
MoUdrost Božl krott diwoké lwy.
Jak jú jscnt čiUil, čiňtež i wy.
Učte fe odc Ume, tichého a ponlženéýo srda

ce bhti.
Qčistt (Bůh) syUy Lewitské a protťlbt je

jako zlato a stťtbro.
JednomyslUb a fworný BohU zaswěcenb

fenat, blr, foUblast; jednomyslUi jfoUce ochjte
i wy BohU.

Dobroťečte tčm, ktcťt wúm zloťečl, a modu
lrte se za ty, kteki wúm Utrhajt (Ua cti).e)

Ncsmtrně bohatň jest pokladnicc chrúmowá
na kostclnt wťci a na ostatky swatbch. Widěli
jsme w nt welký kksžksžhotowenb z pertbo zlata,
kterč z Nmeriky do pančlska pťiweženo bylo;
zlaté kaditelnicc, kalichy, pateny, relikwiňke, messlň
konwice a jiUé ke slUžbňm Božtm potťebnč wčci
unu wsse z ryzého zlata. Tam Uúm ukúzali wyš
sokou zlatoU monstranci,m Utžse Uachňzl 1300
diamantů; baldachyn, který ď tyčcmi, lampami,
signrami a jinými k nčmu patťtctmi wšcmi 1138

e) dťon orit jn sobiu morutor jolxňiútu u!tra, ueň luorx
roe eunctjuquo orit j)emul

0ppre888 riucit soriluu
Poluporm jmnúton oupjgutia l)oi l.aeonoa.
Bjc:ur ošo kom, jta ot rou kaojat:u.
l)iocico n mc, quia mitiu wm ot duwi!jo corňe
kenršadjt ňjjon lxon ot c:olabit ooď qmuj anww ot

nrgenrum
sluanimu concoroquo l)oo nncdr ooeo aomtno cou.

oilút; Uumximnroa qnoquo uůootoan.
ďonúic:jto mnlďňiooutibnu robio ot outo pro cajuo

uwjantibua sod
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liber (43 kiroď) stťtbra wúžt a který od krňle
Mfonfa „Moudrčho„ scm obětowún bdl; mnol
hú skwostnú messnú roUcha zlatcm a stťtbrew
wysstwanň, čtyry wdsokč stťtbrnč swthy„ které
jakňš núbožnú pant k oslawent průwodu Božtho
Tčla darowala a jcjichžtocena na 30,000 franlů
se púčt; 12 zcela stťibrnbch zwýsse mUže majtu
cich swtcnů, ktcré sem darowal Monsignorc Biu
ranom, biskUp w Meš:iku; jiných osm stktbrných
swtcnů a stťtbrnoU dobťe pozlacerU mtsU (Lau
wabo) Ua umýwúnt rUkon pťi mssi swaté; wbu
bornú jest na tčto mise wypuklú prúce (Relief),
pťedstawujtck občt AbrahamowU a jinč pťtpadu
nosti ze starčho zúkona. Pozoruhodny json w
této pokladnici jesstč Uůslednjtcl pkedmčty: welkň
zlatú mcdalie, kteroU scm da:owal Ludwtk Filip,
krúl fraUcoUskb o podobiznami krúle a jeho dčtt
a ď ttmto Uúpisem: UounČ pme 19 roi 1838
(darowanň od krúlc 1838); stktbrně poprsUč oe
brazy mUohbch fwatbch w pťirozené welikosti;
stklbrný paprstowý wčnec Ua moUstraUci; wčnec
tcn jest nejmčnť na súh wysokh a toliléž ssirokb;
stťtbrnň a perlett wyložcnú skťlnč, we které sc
chowajt aUtentikh či listimjp doswědčUjict prawost
swatbch ostatkůw a mnohé )jinč wčci, lteré, co sc
týkú drahého kowu a Umělcckč prňce, weliloU cenU
do sebc majt.

Mczi četnými poswútnými ostatky chowajt
se w pokladnici zejmcUa nňslcdujtct: jcden trn
z koruny Ježtssc Christa; kost z rUky sw. Baru
tolomťje apostola; čňst z onoho stola, u ťtc
rého Spasitcl 8 Učmtky fwbmi poslednt wcčeťi
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slawil ;ck) prst a čtsfe sw. krcile Ferdinanda, kost
sw. Petra aposiola; čúst lebky sw. papeže Řen
hoke Welikčbo; wclkoU čúst fwatébo kťtže. Kosti
swatých Wawťince, Blažejr, Jsidora, Lecmdra,
Jana Ribéry; welmi krúfný kťlž,který kdysi pa:
peži PiU 7. pťiUúležcl a Ua Uěmž w maličkbch
ťezbowmchch sigUrúch Umnčent Púně pťedstaweno
jest; dwa kltče, kterč krúl Ferdincmd po wydobytt
mčsta Sewilly od Maurňw obdržel, a Umobéjiné
wěci. Pokladnt komora chrúmU katedralného w
Sewille jest zajisté jcha z nejbobatčjssich, které
jsem rdy wčdčl. Nčroliw we Špančlsru procče
ctrkewnt wlúda klússtcrywyzdwihla a statky ctr:
kewnt Ueprúwč sobť pťiwlastnila, ersmčlila se
sňhUoUti po wťcech, které se w pokladntch kou
morňch U chrúmú Uachúzcjt a k oslawent slUžeb
Božtch sloužt. W jinč zrmi wyzdwihli také klúx
sstery; ale Uejsouce š ttm spokojeni, stúli jefstč
na tom, aby jim i zlato a stťtbro kostelUt (kao
lichy, monstraUce a jiUé zlaté a stťtdrné pťed:
měty) wydúny byly. Owssem že Pún Bňh zlata
a stktbra od lidt nepotťeije; ale pktjemnú jesi
mU obět, kteroU wěktct k okrússlent chrúmň a
k oslawent služcb jcho pťinússejt. Prawda jcst,d
že zlaňž t. j swatý kUěz,který ďťewčného kalichU“
pťi mssi sw. Užtwň, jest Bohn Uňlejsst, Uežli knčz
dťewčnb t. j. Ueswatý, byt i we zlatčm kalichU
krrw Búně obťtowal; ale prawda také jest, že
zlatý (swatý) kUěz odětujtct lrew BňUč w kaliu
chn zlatém jest Bohu jesstě pťtjemUčjssi. Wěci
k oslawent siUžeb Božtch od wčřtctch chrúmn

e) šfšl samý nachúzt se we chrúmč fwz Jana Laterúnskčhow leč.
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občtowané neprúwč sobě pkiwlastniti, jest hťtchem
swatokrúdežnbm.

Nčkolik kďoků od katedrúlněho chrúmU w Sel
wille stojt zwonice, wěž Giralda (wětrnlk) zwanú,
kteroU, jak se powldú, maUrickň krús len Jnsuf
YakUb r. 1196 wUstawěl. Wčž tato, půwodně
jerm 250 stťewtců wysokú, byla r. 1586 od
Fernanda RUiz:a značně wywýssrna; mtsto scho:
dů mň cestu, kterú anitk poděl stěn wždy
wbsse wystupujtc až Ua borU wede; w tomto ohledU
podobú fe wěži sw. Marka w Benútkúch, Ua
kterou by obrarlch jezdec snad i Ua koni jeti
mohl. Giralda mú 24 dtlem wčtsstch dllem menc
sstch zwonů, z Uichžto nčkterě i z oken na we:
nek wisl, a welmi Uměleckéhodiny, které sestawil
laickň bratr z ťúdusw. Frantisska, Josef Kordero,
a sice jak núpiš prawt, ke cti a slúwě Božt a
blaboslawené Panny Maric. Welmi krúsUú jest
wyhltdka š wčže Giraldy Ua katedrúlný chrúm,
Ua jebo nesčtslUč gotickč wěžky, sigUry a oblony,
mezi nimiž celň bejna malbch kúnt semotam ltn
tajt a i hntzda swú majt. Pohled š teto wčže
na welikč mčsto Sewillu, na jeho chrúmy, Uňu
městl, palúce a zabrady jest w prawdě welmi
krúsnh, ale jcdnoduché okolt měsia Uemú do sebe
mnohého půwabu. Jako obrowský bad túhne se
ltný Kwadalkiwlr wc mnobbch zatúčkúch rowiUoU
a wúlt kalnoU sspanon wodU swoji okolo zúo
padnt strany města k Utoťiut) Řeka tato Uent U

uuu
e) Ze Sewřlly až k mori zu čtrncict hodin na parni lodi

dojeti lze Bltzka borká Nfrika čřnl že i w Scwille w
lčtč Uesnesitcdlne parno bywú.
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Sewilly pklliš ssirokú, jest ale tak blUbokň, žc
Ua hťbetu swěm Uost welikě korňby.

Wyprawuje se, že Sewilla jest jedntm z
Uejstarsstch měst. W skutkU Ukazth Uúpisy na
jeho branúch se Uachňzejtct na wysoké stúťt. Don
José OdeUa zawedl núš ke staré brúnť „ť)Ue
orm úš jřd ()Urnč:ee(brúna masUú) zwané. Nad
Ut se nachúzt tento Uňpiš:

()oUůiůic šjc:iůšť;„ rč:norčusir 5UjiU8 ()Uešme,
Zeďt:itch leriďteo Mernšnůeš rexedjugťwroš.

Smysl tčchto werssů jeft Ua brňně „T)Uerm
ňe )(ewďee (brúna Tereskú) obfftrněji takto
Udún: HerkUleš mne wystawčl, Juliuš Caesar
Ume zdčmi a wysokými wťžmi ohradil; jcden
gotický krňl mUc ztratil, swalb krúl mne wha
dobyl, podporowún pťi tom Berezem de War:
gaš.ck) Jenli prawdoU, co Uňpiš tento twrdt,
sabú wystawent města Sewilly owfsem do ftaroa
wčkosti:

Sli jsmc branu, ktcrň UedalekoanUrickébo
krúlowskéhopalňce leasach stojt. Nad nt wia
dčti sigUrU ležtctho lwa, který, maje Ua blawč
krúlowskoU koruUU a drže w pťedntch Uohúch kktž,
takkka k boji pkiprawell jest. Pode lwem Uao
chúzt se tento Uúpiš: „šů Uterxqueee (k obo:
jth); jakoby lew tento ktci chtčl, že hotow
jest bojowati pro zachowúnt ťtsse i núboženstwt.
Kýžby kťeskansstt mocnňkowé, jenž Ue nadarmo

e) Uorculea mo oňjůaý. .!n!juo Caouar me eorao
do wmou ! torroo n.ltu. aUure! šoňo mo porňčo
jšl rox oauta mo šauo, oou šnoj kom ůo faršaa.
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meč nosl (k. Řcm. 13, e:), pamčtliwi jsonce rox
hoto UúpifU, Uejenom pro zachowúnt ťtsse Uýbrž
ipro zachowúnt Uúboženstwt bojowali! Řlsse,
we kteréž núboženstwt byne, a jejtžto poddant
Uejednajt podlé Uapomemltt Božskébo Spasitrle:
„Dúwejte, co jest clsaťowo,cssaři aco jcsk Bo:
žtho BohU“, (LUk.20, 25) rozpndnc sr jako dům
nemajsct pewného zňkladU.

Starý Utmlrický palúc Alkasar jcst welké,
na jedno poschodt wyfoké stawcnt; mú předstň
ď chodbami (ooriůo:ď), wr kterúch widěti krúsné
sstthlé slonpy, malby a arabskč ozdoby. Med
blawnt jeho branU nachúzt se žclczUú, welmi Uo
mčlr zbotowenú mktže še znaky wssech sspmtťlskbch
prowincit. Brúna sama wzdčlúna jest zc skwostu
ného dťewa a ozdobU jejt jsou pozlaceny. Don
Jofé Bdena zawolal strúšce; tento pťissrl a za:
wcdl núš na dwůr palúcr. Jakň to krúsa! jakú
to Uúdhernost! Myslil jsem, že opět w Gra:
nadč w Nlbambke se Uachňztme Pťedstaw sobě.s
milt; čtenúťi, čtwerhraUný dwůr, jchožto každů
strana 31 mužských kroků obnússt; w chodbách
jeho widtš 52 sstlblých sloUpů z alabastrU kňdnk
srstawenl;ch a na stěUúchčtwcrhranné malowanč
cibly (azUlcjoď) a wsselijaké jiné arabstč ozdoby
(arabesky).

Balúc mú mnobo pokojň a súlů w prawdk
ů krúlowskoU núdhernostt Ustrojmk;ch. W jednom
súlc Uarodila se, jak swťdčt Uachúzejtct se tam
núpiš,e) dne 21. fept. 1818 priUcera Maria
Zsabetla, Uejstarsst dcera wéwody zMoUtpeUsieraU.

e) Lu eUto ďšlou mtio ol 21 coptowdro ňa 1848 8. 8.
U. lw BDUUŽ 834 lnsčmtčláo Topaůz j)ua. dlo.st
lubel ňo 0rleauo ! ďorbou.
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Welmi krúfný a we zlntě bobath jest hlawnt
súl, kterh mň fmčle stnwrnoU kupolU a podou
biznd 56 ssanťlských krúlůw, krúlowen a kněžrn;
mezi těmito nachúzcjt sc i podobizUy Petra ů
pťtjmtm „Ukrutnčho,“ jeho muUželkyu jrbo sou:
ložnice Padily. Knlntý tento fúl mú čtUry pnw:
lany, 10 korunowťxch swlcnů z blati (kkisskalu)
a n swých dwckt siest sloUpů ze drnbébo mraa
morU. Kapla téhož pulúce mň oltúť z malowau
ných cibel srstnwenlj a Uad ntm welký obraz
pťedstaijtct núwsitčwU Panny Marie u Alžu
běty; na Učkolika mensitch obrazech widěti praa
otce Pmmy Marie, totižto krúle ZerUsalčmské:
Qsiúsie, Joatdama, Ezechiússe,Roboama n Dax
wida. Pulúc th mú také dosti welkú chrúm,
který kdysi bhwal bytcm swrchu zmlněnč Marie
Badily. Karel Mss. dal jej w kostel pťestawěti.
Strúžce núš také zawedl do bbwalčdo bytn Pe:
tra „UkrUtného“ a ukúzal núm okno, ze kteréhož
trnto Ukrntntk dal rozknz k Usmrcenl bratra swého,
kterýžto rozkaz také U studnč w zabradč wykonún
byl.ck)Nent to snadnou úlohoU, popisawnti krúsU a
Uňdhernost todoto palúcr, jeho súlů, pokojů a choa
deb; Uebot sebe lepssl popsúnt nedostnčt, aby fobě
čtenúkrlepoň slabh pojem o Učm Učiniti mohl.

Sli jstne do zabrady U leasaru se nau
chúzejtct. anruda tuto jest welikú a welmi boo
hatú nu cizozcmské stromy a byliny. Kromť
stromů pomorančowých, cypťissowhcha pulmowých

e) Betr „Ukrutný“, král Kastilie a Beonu, pťewzat w 16ri
letech wčkn iwébo po smrti otce swčho leonsn xl. roku
1359 wládu. Bakomstwt, smisstwi a lrwežtzniwosl bhly
bobužel jeho blawutmi uecuosnnil Zemkel r. 1387.
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widčti tam také stromy bananowě, jejichžto listy
Uu fúh dloubé a welmi ssiroké json. Bťi poo
l;ledU na 1hto weliké listy mysiil jsem U scbc:
Jak l;ustý sttn byl by we stromokadt, ze stromů
bananowbch sestaweném! Jak ltbeznú byla by
to prochňzka w létě we sttnu takowbch stromů!
Horko bylo nesmtrnč, když jsme se w těto za:
hradě prochňzeli; pkúl jsem sobč, by aspoň jeden
list toboto, stromu nade mnoU jako desstntk rozx
piat byl, abych se pod ntm ochladiti a kc stlml
jebo ťtci mobl:

Sřtne, stsne Uestúlb,
Kdo twou wrtkost pochwúlteč
Již mnč stojtš w pťedU,
Již jdeš za mnoU w sledU.

„Nent znak to wrňtkosii,
Leč jcst dňkaz wěrnosti;
Ziž. tU, již tam stojtm,
Bo slUnkU se strojtm.“ (Sussil.)

W čarokrúfné zabsadť těto widťl jsem také
sfacholany (Mugnolien, magnolka), jejichžto kwět
wclkým zwonům se podobú, a stromy „zarděnice“
(Korallenbmlm, eržstbring) zwané, jejichžto čera
wený kwět welmi krňsnť; jcst. Každý strom a
každý zúhon š kwtttm může ihned owlažowúlt
bbti, jessto pšt wolů k tomU Ustanoweno jrst,
aby stťtdawě tabali ze stUdUě wodU, ktcrú napox
tom strUbami kc stromům a zúboňkúm tcče. Q:
siatnš jcst zabrada okrússleUa rozličnými sigura:
mi lwůw, Uymf (USlowanů: NUsalkya thy);
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nachúzt se w Ut několik jeskyň a domcčkň, z Uichžto
Uěkteré majt rakouský znak; tyto byly r. 1546
obnowcnh.

Ze zabradh fsii jsme do bťjwalé lňzně, w
ntžto se Badila koupúwala. Že smilniee tato
ke koUpňnt dosti mtsta měla, mohou čthúťowé
již z toho souditi, žc lazebUt kúďz kamene zhou
towenú 44 krokň dloubú, pět kroků ssirokú a 3
stťewtce hlnbokú jest. Tam mohla owssem jako
welryb w moťi plowati. Kolem okolo kúdě
wede chodba, we ktcré jedna osoba powolnč se
prochňzeti mňže. Wyprawuje se, že chltpUýPetr
se tam prochúztwal obdiwujtc wnady milenky swč
Padily. Koupňrna ta mú gotické loubent a po:
dobň fe we stawbě swě Uemňlo kostclu. Kúď
mohla š wrchu dle libosti teploU aneb stndenou
wodou naplUčna bbti. Tak Učinil Petr „Ukrutu
Uý“ wssecko, aby swč milencc žiwoďytl co nej:
wtce osladil, !dežto š jinými krUtě zachúzel. W
hanebnostech a we fmilstwt žili pospolu; boďind
jejich žiwota již dňwno dossly. Kbš by jim
Bůh byl na onom swětě milosrdnbm soudcem!

Don Josč erna zawedl núš do jednoho
oddtlU města, kde se Ualezajtz wčtsst čústi domy
maurické. JsoUt na jedUo poschodt wysokč a dle
orientalntbo způsobu stawěny, t. j. jsou čtwrrbrannč
a opatťeny dwory, w nichž se odyčchě zahrada
še stromy a š kassUoUnachúzt. Stromy dčlajt
sitn a woda chladt;z tobo lze poznati, že Mau:
rowč domy a byty swč co chpohodlUěji uspo:
ťňdati bledčlř. Qstatnč jsou Ulice toboto dtln
Ulčsta welmi úzkč a tak se kťižujt, že w Uich
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jako w Uějakém blUdissti (labyrintu) snadno lze
zablouditi. Qdelm nňm prawil, že prochúzcjtct
se w Uich w noci wydúwú se w nebezpcčenstwt,
jesfto obywatelé toboto dtlu města nrstojt w dobré
powěsti. Crsta Uúď wedla bliže palňcU arcibiskup:
stěho, kterb ačkoliw toliko jedno poschodt wysoký
jest, pťecr prúwč tolik oken co rok dUň počttú.

Zattm bylo poledne a l;orko nesnesitedlUě.
Don dJosé Odena núš opUstil, Uechtčje doma
jtdla zamcsskati; pťislibil ale, že odpoledne opťt
pťijde. PoUěwadž nle w nassem hostinci spou
lečný stůl (tšbjš ů,ť:ďto), U kterčho jsme obťdu
wati měli, teprwé o čtyrech bodinúch byl, měli
jsme dosti kdy, podtwati se jesstč do mUsen, ktcrč
snod jedntm z Uejbohatsslch jest. Najali jsme
sobč siakra (caratela) a jcli jsme tam. Nechci
odsstrně popisowati mnohá w prawdě Umťlecká
dlla, sochy a obražd, we kterých toto musenm
welmi bobaté jest. Mezi sochami wynikú socha
sw. Brmwna, zakladatele ťúdU kartuzianského, w
pťirozemk welikosti; swatý tento stojt zde we
swém ťebolném oděwn a tnú w ruce misúl. Poe
dřthodna jest také socha pkedstaijlct sw. kan
jicntka Dominika š pťtjmlm ůe porrea ooeli.(od
brúUy Uebeské),držtclho w lewé rUce kťtž a w prawé
bič a sochasw. Jeronyma,pťedstawujtcl katce co
kajicntka klečtctho pťed kktžem. Tyto a mnobé
jiné sochy jsou dtla w prawdč Umčleckú.

Mezi obrazy Uejlépe se mně ltbily: obraz
pťedstaijtct sw. Brnedikta, žthnjtctho podanoU
mU wtnem ojedowatčUým UaplUčnoU sklenici, kterú
Ua to pUkla; obrazy pkedstawnjtct sw. Tomússe
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MwiUského, sw. BrUUan pťed papežem Urlmz
nem sedtctbo, sw. Nugustina š andčlem na bkth
moťskčm rozmlonwajtctho; Ua ncbc w;ett Panny
Marie; UlnichU kartUziansté sedtct w resektúki U
stoln; poslcdnt soUd a opčt Kartnziany, nad kte:
rými Panna Maria plússt rozprosttrň bcroUc je
pod ochraUU swoji. W jednom súle nachňzejt
se nňslchjtct wcliké obrazy, malowanč od wě:
hlasněbo MUrillae): Christuš na kťtži wisict jak
objlmň sw. Frantisska Llšsiskěho; narozent Pňna
Ježlssc; sw. Felič: z Kantalicia, jak dětňtko Jea
žtsse zrnky Pcmny Maric pťijtmň; sw. NugUstin,
ku kterčmu Pňn Ježlš 8 kťtžc prawt: „ln úiš
nUtjsitštjď mutriď meňo anješ nů nwee
(Ua den Uarozenl matky mč pkijdcš ke mnč t. j.
Umkcš); sw. Katckina š wěžl; o kťtže sňatý
Christnš lcžicl w lůnn matkd swé; fw. Bona:
wentura, sw. Jan Kkestitel fw Leander a zwěo
stowňnl Panny Marie Qbrazy ty isoU welikč
a wssechny jsoU od slowúlného Murilla malo:
wúny Powtdalo se nňm, že toto mUchm jcsstě
wtcc obrazň mčlo, alc Napolcon 1. dal prh je
do Paklže pťewczti. Murilla zde wychw:ulowati
bylo by nazbyt; kdo prňce jeho wřděl, mnst mU
wydati swědectwt, že w každém ohledU wýbomč
malowal.

Nawrňtiwsse se do hostince obědwali. jsmr
o čtyťech hodinňch U společného stolu. S ho:

e) Slowútnd maltť Murillo ancb Murilloů narodil scw
Sewille r 1618 a tamtčž zemťel r 1682 Jal mnoho
wýborných obrazň tento maltť namalowal z toho souditi
lze še jen mnseum w Madridč jich mú 41 museUm w
Baťlži 22; mřmo tato dwť nent sUad wclkrho mčsta, jr
hož museum by obrazň Murillowých nemťlo

18
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stincem tlm byli jsmc zcela spokojeni; proto bo
talě každému do Sewisly cestujtctmu schwalowati
mohu. Jtdlo bylo poďlč nčmeckč chUti pkiprau
wcno a nemťli jsme znňmon sspcmělsiou Ultchau
ninu eu olln potridu. Mťjm sousrdem n stolu
byl mladb sspanělský kUpec, muž to roztomilý,
který i Učmecké ťeči pončkUd roznmčl a dosti
dobťe srancoUsky mlUwil. Byl .dwakrúte i wc
Wtdni a nemobl se dosti Uachwúliti dobrých
jitrnic, dobrébo piwa a jistébo drubu malého
kulatčho sýru, kterč wčci byl w blawnim mčstč
Rakouska jcdt a pil. Uhodjtnl js:w zjcho ťeči,
že mtnl morawskě twarůžky, ktcrě mU we Wtdni
w pkedmťstl Leopoldowč tak dobke chUtUaly. Mor
bpu sobč Morawané Uěco na tom zaklňdati, žc
jejich syrečky i we wzdúleně Scwille znňmy a
chwúlmy jsou. Nemúlo toho želil kUpec ten, žc
we ŠpančlskU múlo kdy dobrébo piwa lze dou
stuti a pxrawil,é žeby rňd skleUici sspančlského wtna
za sklenici rakoUskčbo piwa dal. Myslil sobě
snad kupec teUto: ,„

Pťeblaženú ta zem, kde fe ino waťt,
Kde ho lidč! pijon, tam se dobťe dařt:
Nebo wt stwoťeUt wsselikě,
Biwo mň ctnosti weliké.

Za prastarých časů u lidč blúznř byli,
Samou wodu pili, piwo ncwakili. (Erben.)

Pki stole takč pťissla ťrč Ua wýbornč spisy
sspanťlskébospifowatele Fcrnand:a Kawallera (()Ua
xmjjčw). Wčtssi čúst pčmňw pki stole sedlctch
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ba i stlcpntci, ktektžto obyčejně múlo kUěh čttúx
waji, znali dobťe spisy tyto; ale žňdnk) z nich
newěděl, že Femnnd Kawallero jest uo monžel:
koU jednoho kUpce w Sewšlle a že wlastně Ceu
cilia Nrom slnje. Zdú se, že tato flowútnú spi:
fowntelka, jcjlžto spisy iedo Učměcké ťeči pťelo:
ženy jsoU, neznúmou zůstati chce.

Qkolo púté bodin pťifsel opčt Don José
Odcna a wedl Uúď na weťejnon prochúku U ťeky
K,wcxdnlkiwtrul Prochúzkon toUto jest alameda
t. j. hUstbm stlomořadtm obsozené mtsto, na kte:
rém se Sewillané obzwlússtUč wečerUtho čosU
rúdi prochúzejt. Rozmanth tam panuje žiwot;
bohúči jezdt w kočúrech a na kontch, a kdo ani
kont ani kočúrU nemň, prochúzt se pčssky. Tum
widtš prodawače čerstwč wody (Uquš krešoň)
a wsselijakť)chcuktowin; prodawači ti wychwa:
lnjt zbožt swé š Ucmolým kťikem. Jcedchl čúsk
tčto alamedy sluje „prochúzkoU starl;ch knězůwee
a sice za toU pťlčinoU, žc tam stakt lidé a knčži
rúdi se prochúzcjt pro ticho a pokoj, kterh tam
punujc. szwlússtně mnoho lidU bhwú we sitou
mokadi, we kterém se w kočúrecha na koni jezdt.
Tam widěti u jok Uúm Qdena prawil mo čao
siokrúte bobůče, kteťt každodemtě snad až 2000
zlathch (1000 dnroď) pktjmň majl. Pro uwac
rowúnt tlačenice a wssclikčho Uesstčstt mezi jezc
dlctmi a pěsslmi jezdt semotam čctntci Ua koUtch.
We stkedU alamedy stojt starú socha nejswětějsst
Trojice Božt. Když se jedňalo o zwětssent wea
ťcjně této prochúzky, měla socha ta zt“oho mlsta
odsiraněna a na jiné mtsto poskawena bbti. Zboc
žnt Sewillané ale, ktrťt tuto sochU we welikč

18ldr
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Uctiwosii majť, Ucchtěli k tomU swoliti. U alaa
medy stojt palúc „Scm Elmo“, patťtci wčwoda
kin ž Montpcnsirroň. Toto krúsné Ua jedno
poschodt wysoké stawent mú w pťrdnt straně swč
32 oken, U blawUtho portúlU fsest sloxlpň a dwč
núrožnt wčxže.

chno z UejwštsslchstaweUt w Sewillcjrst
dtlna Ua tgbúk, ktrrň prb jest po onč w Mau
dridě wc SpanělskU Uejžnmnenitějsss. W jejtch
dolntch prostranstwtch json zwlússtnt massiny, kterě
od koňň a mnlůw tahúny jsouce listy tabúkowé
na prach rozttrajt. We ;wlňsstnlch dllnúch pťi:
prcewujt stolaki skťtnčx a nňdoby, we ktrrbch sc
napotom tabúk rozesilú. Wue wrchntm pofchodt
towúrUy jest Umobo welikých súlů, we kterbch
jako we mrawenissti welečilý žiwot anUje. Tam
wiďlš 4500 děwčatw 12 až 20tilethch; jede
dčlajt z paptru obúlky (BaqUete), do Uichž se
tukdúk dňwú, drUhčxdčlajt cigary, jiné je počttajt
a dúwajt do obúlek. Nrjměnč 1000 papfrowhch
obúlek mUst takowú mladň dělnice každodermě Ua
dělati a obdržl za to plat asi 16 krejcarů (l()
quattoB).

W každěm súle jcst jrdna doblidačka, obye
čejnč to starsst žensiá, kterň Ua drubé pozor
dúwň. BoUčwadž w súlcch weluikě borko pam:jr,
jfon tyto mladé dělnice skoro do pola Uahy;
swrchnl ssaty a klinoliuy swé maji na sloUpech
a stěnúch wiscti. Smtch a křik dtwek těchto jest
tak núramnťj, žebyš sUadUo ohluchl, a zewnťjssek
u chowúnt jejich prozrazth takoon Urcudnost,
a rozpustilost, že jim kkiwdy neudťlúš, mysltšeli
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sobě, žc mnobú z Uich wčuec pancnskiz již ;tra:
tila. W skutkU widtš semotam :nladoU dťlnici,
kterú chwilkami swě dčtútko chowň. Kromě těchto
mladkjch dělnic jest jrsstč 1680 mUžských dělntků
w tčto towňrně. Powňžtme:li, že wsse, co těchto
wsce než 6000 lidt w kuťlawěm a ffňnpawěm
tabúku sprache, w prach, popel a dým se obrútt
a wysmrkú, mohli bychom se domnlwati, žcby
kUťlúkowi a ssňupúkowi msse!chlmu chUt ktěmto
pož,itbúm zajtti mčla. N pťece si mUohý mnslt:

Nchnčwej se roztomilej,
Jenom Uúm wssem tabúčkU dcj;

e Za luto ptsničkU
Wytúbni piksličku,
Núm wffem zawdej,
Nám rolem zcxwdeja

Z towúrny na tabúk odcbrali jfme se k
pcnězoměnci (banquier) H., U kterébo jsme dle oda
porUčUébo lisiU penťze pro dalsst cestu dostati
měli. Na cestč k němu četl jsem na jednom doo
mč tato slowa ze 26. žalmU: „GUoUiUm ťwtšr
mšuZ et mňrer men ůoršjiqušrunr mo, j)oo
minuň UUcšm čwšumpšit meee (Ucbo otec mňj
a matka mň opustilř mUe, ale Hofpodin pťijal
nme). Núpiš to zajisté zcela pťlslUssný Ua sirotu
čenfký ústaw, w němž se nachúzť mnoho nesskaste
nbch dčtt, kterým rodičowé zemkeli. be ncbyly
zcela opusstěm; a abU časnč i wěčnť nezabyu
nUlU, ujala se jich kťeslanskú lúska, kterú mú
ujisstěnoU odměml we slowech Jcžtsse Cbrista
kkouctho: „leen, prawtm wúm, pokUd jste to
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Učinili jednomu z bratťt mých nejmensstch, mnč
jste Učinili“ (Mat. 25, 40). U penězoměncc
H w mUseli jsme dosti dloubo čekati, až núm
fUmU peněz wyplatil, kteroU jsme dle úwěrečnébo
listU od nťho žňdati mohli. OmloUwal se ttm,
že prúwě smčUru Ua 50,000 franků wyplatiti
must. We swětnicich toboto penkzomťnce stúly
kasy a pytle naplUčné zlatem a stktbrem. Mdo
slel jsem U scbe: jak weliké to protiwy! bohato
siwt tohoto penězoměnce a Ua drahé stranč wea
likú chUdoba Ubohého sirotka, kterbby zajisté za:
hUUUl, kdyby se ho kťeskanskúláska ňerala. MU:
scjt bbti bobatl a mUscjt býti chUdobni; Uebot
eu i Božskh Spasitel prawil: „chudé wždycky
múte ď sebonu (Mat. 26, 11); ale týž Božskťp
Spasitrl pťikúzat také bohúčům, aby Ua pozemo
ských statclch srdcem eriseli, ja ýrozil jim, že
UesnadUo wejdoU do krňlowstwt Uebeského (tamu
těž 19, 23). Blaze bobúčowi, který sobč čint
pťňtely z mamony Ueprawosti t. j. ktcrý milo:
srdnbmi skutky Uebc sobč Ujiskuje) Luk. 16, 9).
Kdyby bohúč dle možnosti chudobUěho podporor
wal a chudobný swou chudobU š trpťliwostt a
ď odewzdňntm do wůlc Božt snňssel, wyplnila
by se hlubokú propask ležlct mezi bohatstwtm a
chudoboU.

Na wečcrjsmc scděli Ua núměstl „SaU Fran:
cesioe a naslouchali wojensič hUdbě, ktcrú tam
brúla. Weliké, mnohými lampami oswtcené Ua:
mťstt bylo w prawdč čarokrúsUé. NaramUé mUožu
strot lidu prochúzelo se tam za ltbezného wečer:
Utho w;dnchn. Prodawačiučerstwč wody„ cukrowin
a jiných lahůdek chodili semotam a wychwalo:
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wali fwě zbožt kťičtce a zplwajtce. Byl to wez
selb žiwot na tomto núměstt. Scwillanům, ltett
w letě welikě horko sUňsseti mUsejt, owssem zae„p
potťebt jest, na wečer w ochlazeném wzduchU sc
prochúzeti. Jú alespoň hltal jsem do sebe tento
wszch jako žlzniwň ryba wodu. nu
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