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Předmluva.

V Evropě mívají často naprosto mylné názory 0 Indii a
v novější době, kde mnoho lidí zemi tu navštěvuje, snad myl
nější nežli dříve, kdy cestovatel býval nucen delší dobu na
jednom místě prodlíti &tudíž kraj i lid i zvyky jeho zevrubněji
zkoumati mohl. Za našich dnů chce mnohý za šest měsíců
vykonati cestu kolem světa; z těch šesti ztráví tři na pa
lubě, ostatní tři v hotelích zařízených úplně po evropsku. —
Mnohem mylnější nežli dříve, poněvadž se dnes () zemité
mnoho píše a tiskne.

Píše o ní učenec, který zde jaktěživ nebyl, na všecko
evropským zrakem pohlíží a všechno, ač zdejší život celým
nebem od života západního se liší, na evropské brdo naráží.

Píše o ní turista, který, pobyv několik dní ve hlavnějších
městech (k tomu pouzev evropských čtvrtích), řeší s nesmírnou
smělosti a — ledabylosti otázky, o nichž jiný po desltiletěm
pobytu sotva se rozhovořiti odváží.

(lbědval jsem jednou po boku paní, která vydala stkvostně
illustrovanou knihu o cestě kolem světa. Byly v ní cele kapitoly
o politických, hospodářských poměrech ostrova Ceylonu, () vzta
zích buddhismu ke křesťanství, o budoucnosti perloveho ostrova,
ale všechno, co napsala, byly hrozné llachy, neodpustitelné
třesky plesky.

Když se zmínila o své knize, tázal jsem se:

»Jak dlouho jste, paní, žila na CeyloněPc
»Cestou do Siamu pobyla jsem tři dny v l(olombu.c
»Aodkud jste čerpala vědomosti svoje o perlověm ostrově ?“

»Vyptavalajsem se v hotelu sklepníka, který velmi rozumně
mluvil . . . .c (Ap. del. Zaleski, Misye katolickie 1906).



IV

since 1893 do května 1894—sedmí synodám. Byla to práce
úmorná která otřásla zdravím jeho. Energicky však potlačil
zárodky nemoci a vykonával dále práce, jež mu apoštolský
úřad ukládal. Ano napsaltještě život apoštola Ceylonu, P. .losefa
Vaze, a dal podnětkbeatifikačnímu processu svatého brahmína
tohoto.

Zkušenosti ze svých cest posílal Zaleski do polských Missií
katolických, výborně redigovaných P. M. Czerminským T. J.
V časopise tom vyšlo od Zaleského:

1888. Z pierwszy podróžy po Iudyach.
1890. Mohamedanizm, budyzm i pogaústwo w Iudyach.
1891. Listy X. Pralata Wladyslawa Zaleskiego, nadzwyczajncgo

delegata stolicy swietej w Iudyach.
1892. Listy z Ceylonu.
1893. Juryzdykcya portugalská w lndyach.

„ Podróž do Malaharu i Madury w roku 1892.
1894. Listy do X. M C. w Krakowie.
1895. Synod prowincyoualny w Madrasie.

Stalose w wierze Indyan, stwierdzoua myczeňstwem.
„ Apostol Ceylonu, O. Józef Vaz.

1896. Listy do X. M. C. w Krakowie.
„ Cztwarta pod:-(už po Indyach.

1897. Meczennicy w Indyach.
1900. List do X. M. C.

1903. Z Rzymn do Coylonu.
1904. Z Ceylonu.

„ Piata podróž po Indyach.
1905. Mowy podczas podróžy w poludniowych Indyach.

„ List do redaktora Misyj katolickich.
1906. Stanowisko kobiety W spoleczeňstwie indyckiem.

11

První záměr páně delegátův, položiti pevný základ k vý—
chově domácího duchovenstva se zdařil. Snad popřeje mu Bůh
zdraví, života a síly, aby uskutečnil i druhý, ne méně důležitý
záměr: spojitj totiž všechny indické katolíky v jediný uspořá—
daný spolek, který by veliké cíle, jež církev katolickou v Indii
očekávají, stále na zřeteli měl a důsledně sledoval.

Kromě toho použil jsem ke kratším zprávám a poznám
kám těchto knih:

Baines, Census of India, 1891.
Dr. Kurt Boeck, Indische Gletscherfahrten, Stuttgart ltWO.
Ks. Marcin Czermiňski T. J., Szkice z lndyj, Kraków 1891
Danvers, The Portuguese in India, London 1891.
Otto E. Ehlers, Auf indischen Fíirstenlmfen, Berlin mm.
Dr. O. Fcistmantel, Osm let ve Výr-hodni ImÍii, Praha 1884.



l)r. Alois Lang, Buddhismus, Moravská Ostrava 190-1
P. Schaefer, Missions Belges de la Compagnie de Jesus,

.Lauvain, 1902.
Moritz Schanz, Ein Zug nach Osten, Hamburg 1897.
Petr Sinthern, člen Tov. Ježíšova v Praze: Buddhismus und

Buddhistische Strbmungen in der Gegenwart, Munster 1906.
Zprávy missionářů řádukapuclnského z Bettiah.

Zmíniti se zevrubněji o buddhismu měl jsem za potřebné,
poněvadž buď z nepřátelství k náboženství křesťanskému nebo
z nerozumu začínají o něm blouznit i v Eerpě. Buddhismus
jest prý nejvznešenější, nejčistší náboženství, náboženství rázu
filosofického, náboženství jedine, které osvícenému, vzdělanému
člověku vyhoví. V Londýně utvořila se obec »zbožnýchc ctitelů
Buddhových, v Paříži půjčuje vláda z veřejných museí před
měty potřebné ke kultu buddhistiekěmu, »nejosvícenějšía hlavy
zúčastňují se obřadů buddhistických a v Berlíně theosolické a
ethické kroužky jsou úrodnou půdou pro satbu buddhismu.
[ v Čechách slyšel jsem mluviti o buddhismu jako „ nábo
ženství pro vzdělanee nejvhodnějším. Ano, vyskytly se i do
mněnky, že Spasitel náš se zdržoval v Indii (co l'ísmo sv.
vypravuje, že žil skrytý život v Nazaretě), odtamtud že přinesl
svou nauku & svou moudrost. Tlachy ty odbyl rázně sám Max
Muller řka, že jen nedouk cosi podobneho opováží se tvrdit').
.lak vznešeným náboženstvím buddhismus jest, jaký vliv měl
na sve vyznavače, pozná čtenář ze zpráv missionářů, jmeno
vitě z líčení pana del. Zaleského. -—

Vzdávám též díky vysoce důst. panu prelátu l.)ru. J.
Sedlákovi, řediteli tohoto Dědictví, který mi mnohou dobrou
radou i skutkem byl pomocen, a důst..panu Frant. Holasovi,
katechetu v Kolíně, který ochotně obě mapy pro toto dílo
nakreslil.

V Kolíně, na sv. Matěje ]tltlti.
P. a'.. líc

*) Úvod do srovnávací nauky náboženské, str. 33: „Ich gebe gern
zu, daB bei soli-hen Sšitzen einem gebildeten Manne der Verstand stehen
bleibt. Aber sind denn diese Siítze von irgend einem Ge

Elehrten von Fach nnterschriebeu? llat irgcnd jemand, der die
Vedas _oder das Alte und Neue Testament im Original lesen kann, jemals

:solehe Dinge gesagt, als: daB die religiósen Theorien der Arier von Per
:sien und lndien nach Palšistina gewandert seien und dort sich des Stiftera
des (fliristentums und . . . seiner Apostel . . . bemšichtigt h:“itten?“



První cesta, 18873)

*) Podle Zaleského.
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Pohled s parolodi.— Římští kollegové a římské vzpomínky. —
Nábožnost domorodých křesťanů. — Tamylekě & einghalská
serenáda. — Slavnostní vjezd. — Blahodárný vliv křesťanství. —
Město Kolombo. — Svatvečer noveho roku.—Školní bratři. —
Missionářske „děti“. — Městská ulice či les? — Indická za
hrada. — Museum. — Naše družina. — Kolombekó kostely. —

Indická slavnost.

Parník náš vjel do přístavu kolombského *) dne 30. pro
since 1887 o třetí hodině ráno. Na palubě nastal ihned shon
a ruch; běhali, křičeli, volali a rozkazovali uprostřed nejhroz
nější vřavy a nevylíčitelného lomozu; byloť třeba vyloditi při—
vezené zboží a současně naložiti uhlí. Jest nabílední, že při tOm
zmatku, hřmotu, hluku, nelidském řevu a ohlušující vřavě
nebylo lze znovu usnouti. Uslrojiv se tedy co nejrychleji vyšel
jsem na palubu, kdež jsem již zaslal delegáta apoštolského, arci
biskupa Agliardiho, jehož rovněž rámus rázu ryze ceylonského
vyburcoval ze spánku a vypudil na palubu.

S moře nevypadá Kolombo pravé pěkně; břehy jsou nízké
a ploché; po pravé straně tzihne se daleko do moře ohromná
hráz, chránící přístav od dravých vln oceánu. Loděnice, řada
domů, nepatrných domků, několik budov po evropsku vysta

*) Kolombo (správněji Kolumhn), hlavní město ostrova Ceylonu a
sídlo britského místodržitele (hledej na mapce I. ve čtverci Ad). Skládá
se ze dvou částí: evropské, kterou založili Holanďané, a „čcrné“, ve které
obývají domorodci, hlavně Singhalové, Tamylové a mohamedáni. Okolí
města jest velmi úrodné a palmami porostlé. Podnebí horké, vlhké a méně
zdravé. Pjtnon vodu přivádějí vodovodem, který jest 48 km dlouhý. Roku .
1891 mělo město 126.926 obyvatelů, mezi nimi asi 5000 Evropanů. Buddhi
stičti Sing-halovéjsou většinou řemeslníky a sluhy, Parsové kupci, mouřeníni
drobnými obchodníky, Malajmé vojlny, Tamylové polaří & zahradničí,
potomci Portugalů bývají zlatnlky, stříbrníky a kupci. Skoro všechny
důležitějšl vlády maji v Kolombu své konsuly. Angličané zmocnili se
města r. 1796.
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věných — tot obraz, který se nám v první chvíli objevil: co
divu, že rozhlížejíce se, nenabyli jsme příliš lichotivého dojm'
o městě, které zdaleka podobalo se malému., bídnému městys
Obrátívše však zraky na pravo, spatřili jsme rozsáhlý do ne
konečna se táhnoucí les kokosový, z něhož vyčnívaly vrchol
věží. Za štíhlými palmami krylo se město čítající 110.00
obyvatel.

V přístavu kotvilo málo lodí větších, několik menších, al
za to nesčetné množství člunů singhalských, dlouhých a tal
úzkých, že veslaři byli nuceni seděli na nich obkročmo jaki
na'koni; čluny byly na boku zatíženy břevnem, jež udržovali
je v rovnováze a chránilo od překocení. Obyčejně bývají člunj
naplněny ořechy kokosovými, banány a jiným štavnatým ovocen
horkého pásma; tady připlouly až k samé lodi, aby ilělalj
laskominy cestovatelům, kteří bohužel ještě dřímali. Kupci všal
vedrali se až na můstek, číhajíce s různými předměty úhleilni
ze želvoviny pracovanými, s prsteny o tajných příhrádkách atd
na ospalé pasažery.

Okolo sedmi hodin ráno dostavili se na uvítanou papež—
ského delegáta arcibiskup bombajský, později metropolita cey
lonský, & suílragáni z Kand a Džafnapatamu. Veškeré městi
bylo na nohou očekávajíc zmíněného hosta. Příjezd delegátůi
byl pro ceylonské katolíky událostí veledůležitou, nebot od dol
sv. Františka Xaverského nespatřil rozkošný a bujným rostlin
stvem oplývající ostrov ještě ani jednou legáta nejvyšší hlavy
církve katolické.

Všichni se domnívali, že loď naše přijede dříve, nežl
skutečně přijela; očekávali nás již minulého večera; protivným
však větry zpozdila se paroloď skoro o 12 hodin; nesčetně
davy lidstva obléhaly protc přístav po celé odpoledne přes to
že vedro bylo nesnesitelné; mnozí katolíci přišli schválně až
z nejzažších končin ostrova. Slušelo tedy, aby mgr. Agliard:
vyhověl zvědavé, většinou však upřímné nábožnosti prostéhc
lidu a slavnostně vjel do města. Z toho důvodu čekali jsme
až do čtyř hodin odpoledne. Čas míjel velmi rychle, poněvadž
jak biskupové tak missionáři tamější byli zábavnými společníky
a jejich upřímnost, poučný a neobyčejně poutavý hovor' krátily
nám mile dobu čekání.

Rozumí se, že jsme se vyptávali na ostrov, na-obyvatelstvo
a nadužívali opravdu trpělivosti ctihodných služebníků Božích;
zato však zvěděli jsme mnoho zajímavých a poučných po



drobností o krásné zemi té; já sám naučil jsem se rozeznávati
dva hlavní kmeny tamější: Tamyly a Singhaly.

Všechno nás živě zajímá, přibudeme-li do země cizí, tak
rozdílné od zemí evropských, a to tím více, slyšíme-li vysvět
livky z úst osob vzdělaných a upřímných.

Mile překvapilo mne neočekávané shledání. Sotva jsem
přibyl do ceylonského přístavu, setkal jsem se s třemi kollegy
ze škol: Šebestianem [)algadem, goánským knězem z Indie,
s nímž jsem navštěvoval právnickou fakultu svatoapollinářské
university v Římě a jenž vynikal nejen jinou barvou obličeje,
nýbrž také nevšedními vlohami, a s dvěma řeholníky obláty:
P. Farbosem aBoyerem, kteří chodili se mnou na bohoslovecké
přednášky v Římě. Po tři léta seděli jsme proti sobě, patříce
si tváří v tvář. Jak milé vzpomínky zůstavily v nás krásné
přednášky P. Mazzeliho, jesuity, nyní kardinála! Nač všechno
jsme si nevzpomněli! Kdo by se byl nadál, že po tolika letech
shledáme se tady, v zemi cizí, tak daleko od Říma — tak
daleko od rodného kraje . . .

Na přednášky v gregoriánské universitě chodíval jsem
obyčejně s markrabětem Misciatellim: oba jsme sedávali ve
zvláštní lavici, určené pro posluchače »šlechtické akademiex.
Misciatelli byl vysoký a pořádně tělnatý; já zase hubený a
štíhlý jako kokosová palma. Bujná mládež universitní poctila
nás přezdívkou »Faraonovy krávya.

Kdo se chce přesvědčiti, je-li Řím skutečně střediskem &
hlavním městem veškerého světa, at si prohlédne jen zblízka
mládež, která navštěvuje fakulty papežské university! V po
sledních pěti letech projel jsem opravdu celou Evropu od Lon
dýna až po Cařihrad & v každém větším městě našel jsem
druha zřlmských škol. Mnoho, velmi mnoho vzpomínek z těch
blahých studijních dob dere se mi do péra, než připomenu jen
jedno, co mne nejvíce dojímalo a v mladistvém srdci hluboký
a nezahladitelný dojem zanechávalo. V neděli odpoledne chodili
jsme procházkou obyčejně na Monte Pincio nebo do villy
Borghese; cestou vstupovali všichni na krátkou modlitbu do
kostela »Santa Maria del Popolm. Jak jsem se těšíval na
tu slavnou, podivuhodné povznášející chvilku! Kolem oltáře
klečela v pokoře mládež ze všech stran světa. Po boku bílého
Eerpana kleěel žárem slunečním opálený Arab, žlutý Číňan,
Ethiop černý jako eben nebo sudanský mouřenín; dále Ame
ričan a svalnatý, obrovský Australec. V té svatyni zbudované



na místě, kde tlelv pópelv Neronovy, kořila “se “u nohou Ježíše
Krista mládež všech dílů světa, jež podmaniti hrdému impe
ratoru, zarytému nepříteli & vrahu křesťanstVá. 'a'n'i ve snách
na mysl přijíti nesmělo! . .. A. Kristus podrobil přece tv kraje
svému nejsladšímu panováníl... Jaké tO" poučení & jaká vý—

--—--—.„_ ' ' "' Obr. 1.5.Tamylsky' kupec.

straha pro ty, kteří pronásledují & utiskují církev svatou! . . .
Než dal jsem se unésti vzpomínkami; nechci psáti () Římě a
proto vracím se na Ceylon.

Co jsme čekali na palubě, až mine nejhorší úpal sluneční,
blížili se po loďkáCh křesťané, prahnoucí spatřiti vyslance sv.
Otce, & lezli na palubu; brzy jich tam bylo plno. Všickni kle



kali před panem delegátem, libali biskupský prsten a přijímali
jeho požehnání. Otcové přinášeli hezoučké klučiky barvy čoko—
ládové a kázali—jim líbati ruku šedivému knězi. Byl to dojemný,
malebný a zvláštní pohled. Vzal jsem takového klučinu, říkali
mu Martinek, na klín; nelměval se pranic.

Náhle uslyšeli jsme hudbu. Na veliké lodi uvelebil se
orchestr singhalskych*;- hudebníků, kteří rovněž nelenili vylezti
na palubu. Před sebou nesli obraz sv. Jakuba apoštola. Ale
jaky' obraz! Světec seděl na koni, oděn jsa v brnění jako stře—
dověký rytíř a mával vysoko nad hlavou mečem jako Cid
v čele Španělů. S počátku jsem hádal, že jest to sv. Jiří. Ale
pochybujte dlouho, když pod obrazem jest zlatem vyšít nápis:
St. James! (Vyslovz Džéms :; Jakub.) Hodní křesťané ti
zahráli úplně správně několik hudebních kousků, známých mi
z Prátru, Ostende a odjinud. _

S druhé strany lodi připravili nám podobné překvapení,
totiž serenádu tamylskou. _ ,

Pékně vystrojenó čluny blížily se zvolna k nám, větší
Uprostřed, menší na kraji. V loďkách seděl orchestr Tamylů,
kteří na domácích nástrojích hráli díla domácích umělců. Jejich
hudba, krátkých, úsečných tonů, velmi podobná hudbe dervišů,
plná snivé melancholie, dojímala divne a přece mile. Lodičky
plouly zvolna kolem našeho parníku a brzy obklopovaly jej
věncem. llyla to originální pro nás l'lvropany neobyčejná podi
vaná. Úbor členů tamylského orchestru byla divná směsice
barev; bílá převládala; k ní družily se jiné vesměs světlé, což
hudebníky činilo podobné papouškům.

Po poledni byl nával zví—davcůtakový, že nebylo možno
pustiti je všechny na palubu; překáželi hlavně při nakládání

*) Obyvatelstvo ceylonske. Roku 1891napočítali naCcyloně 3,007.789
duší a to; přes 2 milliony Singlialů, 728 tisíc 'l'amylů, skoro 200tisíc Indo
:arabů (potomků mohamedánskýcli dobrodruhů z Dekánu a Arabic), přes
20 tisíc Eurasiů (z anglického Europ-asians t. j. potomci evropských otců
:a asijských matek) a Burg-horů (potomci Holanďanů a domorodých matek),.
[přestisíc Veddů, obývajících uvnitř ostrova. Sing-halové jsou většinou bud
ihisty, 'l'amylové hinduisty, lndoarabovó moliamedány; křesťanů jest přes
150 tisíc. — Siughalové nebo Čimlalovč jsou obyvatelé jižní poloviny

cceylonskčhoostrova; 'l'amylove bydlí v Indii na pobřeží koromandel
iskeui (východním) od Palikatu až k mysu komorinskému a na pobřeží
nnalalnaukém (západním) od Komorinn až k 'l'rivandcramn, dále na severním
:a severozápadním ('eyloně. Čltaji jia—hpřes 15 millionů. íBaines: Census
(of India. 1891.)
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uhlí. Mgr. Agliardi byl několikráte nucen vyjíti na palubu a
uděliti jim požehnání ; pak odcházeli klidně & spokojeně.

Orchestry hrály, v jednom kuse. Představte si Singhaly
v oděvu »sotva dostatečnému, Tamyly zahalené koží, kterou
jim dal Pán Bůh, hrající díla Verdiho &Donizettiho*): »La forza
del destino, La favorite atd. s průvodem lomozných
bubnů, všechno to s pozadím přesličných hájů kokosových, pod
oblohou zářící brillantovým leskem, na březích okeánu, vjehož
klidných vlnách zrcadlí se majestátní příroda, a budete míti
alespoň slabý pojem () té scéně opravdu čarovné.

() dvou po poledni rozezvučely se zvony ve městě; radostný
jejich hlahol doletal až k nám. 'Za dvě hodiny připlulapro
nás loď místodržitelova, ozdobená vlajkou anglickou a praporem
papežských barev. Vsedli jsme a pluli uprostřed nesčetných
člunů a loděk, plných křesťanů, přišedších na naši uvítanou.
Byla to slavnost opravdu exotická; poctivě obyvatelstvo na
mahalo se všemožně, aby důstojně přijalo vyslance sv. Otce a
projevilo radost z jeho příchodu.

Ohromné davy lidstva tisnily se na nábřeží, aby zblízka
spatřili vzácného hosta. Ve chvíli, kdy jsem vystupoval z lodi,
div mne neshodili do moře. S bídou protlačil jsem se zástupy.

Na příchod náš upravili prostranný pavilion, přeplněný
bujným, překrásným rostlinstvem; byla to šťastná myšlenka.
Dodávám, že pavilion byl vyzdoben prapory všech říší na světě.

Apoštolský vikář kolombský představil mgr. Agliardimu
guvernérova pobočníka, francouzského konsula a mnoho jiných
vynikajících osob. .leho Excellence posadil se na křeslo, maje
po pravici biskupy, po levici mgr. Ajuttiho & mne; potom před
čitali anglickou adressu, k níž delegát odpověděl.

Přiznávám se, že jsem z adresy neslyšel ani slova, po—
něvadž pohled na okolí poutal všechnu moji pozornost. Kam
oko dohlédlo, táhl se les černých hlav, oholených buď do hola
nebo předivně učesaných. Místodržitel poslal panu delegátu

.vlastni povoz; než dostali se do něho bylo za těch okolností
skutečným uměním; bavilo mne, kterak se elegantní livrej
kočí a lokajů odrážela od zástupu černého a skoro úplně nahého.

Jeli jsme volným krokem stisněnými davy, které ke cti
naší nešetřily hrdla; mocné, ohlušující >hurála otřásalo bez
ustání vzduchem. Přes to že skropili ulice, jimiž nám bylo do

*) Italští skladatelé hudebni.
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města jeti, halily nás brzy mraky prachu. Abychom unikli
prachu a tlačenicí, šlelili kočí do koní a ujíždí—Iicvalem; my
slíte že to pomohlo? .—\nizdání! Zástupy pustily se "klnsem za
námi. Bylo nutno zmírniti cval, a tak uplynula dobrá hodina,
než jsme se dostali na prostranství před kathedrálon.

Ulice byli ozdobeny věnci & guirlandanii z palmového
listí, uvitymi zručností Opravdu indickou. Před každým kostelem
strměla slavnostní brána z květin a listí. Po obou stranách
ulic rostly lilijovníky,*) na něž se vydrápala nadějná mládež
čokoládové barvy, která také obsadila střechy domů.

Dorazivše na náměstí, vešli jsme do připraveného pavillonu,
kdež biskupové aapuštolsky' delegát oblékli pontifikální roucha;
nato odebrali jsme se v průvodu do kathedrálního chrámu.
U vchodu řečnil latinsky velmi krásně biskup Bonjean, rovněž
vymluvně odpověděl mgr. Agliardi, a celá slavnost skončila se
požehnáním.

Nával na náměstí a do kathedrály přesahoval všeliký
pojem, a přece ke svému podivu nemalému viděl'jsem, že nikde
není policejní stráže; jen tu a tam ukázal se policejní agent.
Neměla by však také nic na práci, nebot ani jedna vy'tržnost
neporušila veřejného pořádku, což vůči tolika zástupům, při
šedším až z nejzažšícli končin ostrova, zasluhuje i zmínky
i podivu.

I pohané a musulmani připletli se mezi katolíky; pro ně
byla to neobyčejná podívaná. Starý mohamedán dodral se, ne
šetře loktův ani pěstí, až na stupně oltáře. Vida, že jiní dělají
znamení sv. kříže, dělal je po nich.

Ledva jsme vešli do obydlí biskupova, vtrhl za námi cely
dav, hlavně děti; všichni chtěli viděti delegáta sv. Otce a do
máhali se toho, jakoby jim to příslušelo právem nejsvětějším.
Bylo mě do smíchu, ale zároveň jsem byl dojat, vida, jak prosty
lid volně se prochází domem svého biskupa a hospodaří jako
doma; všude jich bylo plno; nahlíželi do všech koutů, vchá—
zeli a vycházeli svobodně, jak se jim chtělo. Použil jsem toho.
abych si je důkladně prohlédl. Byly to vesměs pěkné, rázovité
postavy, oděné bílým, vlněným. podpásany'm rouchem, které se
podobalo sukním; kdo pokládali se za vzdělanější, nosili ještě

*) Lilijovník (Liriodendron tulipií'era L.), strom ze severní Ameriky;
dorůstá výšky až 30 m. Květy podobají se květům tulipánovým. U nás,
kde zimu dosti dobře vydrží, lze jej častěji spatřiti v parcích.
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krátkou kazujkn evropského střihu, ale na holěm těle; ve vlasech
měli skoro všichni pěkné hřebeny ze želvoviny; 'l'amylové měli
vlasy spleteny ve vrkoče. Ale ty děti ——ty děti! Představte si
nejpěknější typ drobných Neapolčíků, po nichž malíři tolik
se pídí, tváře intelligentní, pleti čokoládové, očí živých lesku
aksamitového, které se na vás šelmovsky usmívají! Zajímavá
ta drobotina vypadala jako Rafaelovi andílci.

'Dvéře delegátova pokoje byly v pravém smyslu slova
obleženy. Čas od času otevíraly se také moje; jimi vsunula se
veliká černá hlava; po chvíli se mžikem schovala; na to se
znovu ukázala, ted však již s malým přídavkem bronzových,
leskavých ramen, & zvolna vynořila se ze dveří celá postava
dobrodušného Inda.

»Co chceš, příteliíh tázal jsem se.
»Nic, otče
»Proč se tedy sem dereš?c
»No, přece abych tě viděllc

Poznal jsem z toho vyznání, že jsem cosi jako slon nebo
opice, kterou vozí po trzích — a podal se s resignací nepříliš
příjemným prohlídkám. Msgr. Ajutti vybral si schválně pokoj
s Oknem najbalkon, ale pochodil jako sedláci u Chlumce; po
veškerý čas jeho pobytu bylo okno hustě obsazeno hlavami ne—
odbytných zvědavců.

Na Ceyloně žije 202.000 katolíků. Stačí projíti jen něko
likráte město, a člověk se přesvědčí, jak blahodárný vliv vyvíjí
náboženství křesťanské nejen na společnost vůbec, nýbrž i na
jednotlivce, ba i na zevnějšek člověka. 'l'itíž 'l'amylové a Sin
ghalové, jsou-li ještě pohrouženivbludy pohanské. nebo moha—
medánské, mají tvář divokou, odpornou, výraz očí ponurý, po
tměšilý. Křesťanští jejich krajané naopak vyznačují se vzezřením
vlí'dným, přívětivým; ve tvářích jejich zračí se poctivost, dobro
srdečnost a vnitcrní klid. Snadno je poznáš i v zástupu sebe
větším atěžko se zmýlíš. Jen pohlédneš na domorodce a uhodneš
hned, je—likatolíkem či pohanem.

Kolombo jest město neobyčejně zajímavé. Po obou stranách
ulic, jimž chybí leccos kdokonalosti, táhnou se domy, ozdo
bené verandami; pod nimi bývají prajednoduše upravené krámy.
Ulice hemží se lidstvem, z něhož přemnozízabývají se horlivě
zabíjením času podle příkladu evropských bratří »darmo
šlapůc, jež tady nazývají pracovitými zahaleči. ' '
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Ulice pokládané zde za výborně nezasluhují toho jména
ve smyslu evropském, jsouce spíše alejemi pěkného parku. Malé
domky úhledného zevnějšku jsou tu a tam roztroušeny mezi
bujným rostlinstvem, skládajícím se po většině ze zlepilých
palem kokosových, krásných lilijovníků a pěkných banánů.

Byl svatvečer nového roku. Ukončili jsme skonávající rok
pobožnosti v kostele. Kandský biskup celebroval ; rozsáhlý chrám
kalhedrálni byl lidstvem nabit. Pro nastávající soumrak nebylo
lze rozeznati pleti obyvatelstva; zdálo mi se, že jsem v Evropě.
llyl to úchvatný okamžik, když- sbor dítek zapěl stříbrnými
hlásky: Paree, Domine, parce populo tuo.*)_ Myšlénky
me zalčtaly k těm ubohým pohanům, kteří nepoznali dosud
dobrodiní a milostí, plynoucích ze svaté víry.

Na nový rok (1887) sloužil jsem mši svatou u bratří kře
sťanských škol, kteří vydržují v Kolombu kvetoucí ústav. Při—
sluhovali mi dva mladí novicové; jeden byl Tamyl, druhý
Anamita. Toho dne obracela se mysl mák Evropě, ke známým,
rodině, otčíně, přátelům . . . Na to svelikým zájmem prohlížel
jsem ukázky práce kreslířské, kartografické a malířské, jež
zhotovili žáci křesťanských bratří; evr0pské dítky naše nedo
vedly by nikdy takových divů trpělivosti. Ukázalí mi na př.
obrázek Jezulátka, okreslený pérem podle ocelorytiny a prove
dený tak důkladně a tak jemně, že jsem_ musil dvakráte se
podívati, abych se přesvědčil, zda jest to kresba pérem či umě
lecky provedená rytina. Zahrádka bratří chová krásnou sbírku
ladelu**), které by jim závidčli i nejproslulejší botanici
evropští.

Pozoroval jsem, že všem misšionářům posluhoval mladý
hoch tamylský nebo singhalský; poznal jsem tím pěkný a velmi
rozšířený zvyk tamnější. Katoličtí rodiče vyšších kast zasvětí
některé dítko, jako Anna zasvětila Samuela, službě církve a
kněží. llěti ty vyznačují se věrností a neobyčejnou příchylností
k missionářům, kteří navzajem odpláuejí jim láskou a důvěrou.

*) Ušetř, Hospodine, nšetř lidu srí-ho.
**) Ladcl — Croton, rostlinný rod z čeledi pryšcovitýclí. Obsahuje

asi 450 tropických nebo subtropických druhů Starého i Nového světa.
Tělo jejich oplývá ostrou šťávou. Nejznámější jsou: Cr. Tiglium L.,
ladel počisťující - z něhož dobývá. se počisťující olej tigliový (oleum
crotonis); Cr. Eleutheria, z něhož pochází kůra kaskarillová, rovněž
v lékařství užívaná; Cr. draco, jenž dává tak zvanou dračí krev.
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Nemají žádného platu a nepřijaly by ho za živý svět; neslyší
také rády, jsou-li nazývány služebníky; obyčejně říká se jim
»dětia.

Když »dítěc vyroste v mladíka, vrací se do otcovského
domu. Je—lichudé, poskytne mu missie malý dar peněžitý,
zvaný »věnemc. Pochází—livšak z rodiny zámožné, hledí mu
opatřiti lepší úřad, doporučujíc ho anglickým místodržitelům a
školním úřadům.

»Dětia vychované a vzdělané v domech missionářů, bývají
později dobrými otci rodin, schopnými katechetisty, a vydatny'mi
pomocníky při obracování pohanů, prostředkujice velmi často
mezi missionářem a lidem.

»Tot překrásná cesta lesníla zvolal jsem jednou na pro
cházce; »větve stromů spojují se nad námi a tvoří překrásnou
klenbu zelenou a . . _.

»O jélc okřikli mne naivně, »to není cesta, to jest jedna
z nejhlavnějších ulic našeho města; kathedrála není dalekoc

>To že je ulice? Vždyť nevidím nic než stromy a zase
stromy !c

»Račte se lépe rozhlédnouti; kolem dokola bělají se
domky, zakryté křovím a stromovím.:

Jiného rána šel jsem opět s biskupem z Džafny, P. Mé
lizanem, do ústavu křesťanských bratří, ležícího v rozkošném
okolí na březích okeánu. Prohlížeje nevyrovnatelnou kvétenu
jejich zahrady, vybavoval jsem kvapem své vědomosti a zku—
šenosti z evropských oranžerií a sklenníků . . . Jeden hodný
bratr ukazoval mi s pýchou, s jakou se u nás ukazují největší
sbírky banánů, ananasů nebo orchideí, jako nejcennější skvost
celé zahrady _ několik hlávek zelí a záhonek fizolí. Vypravoval,
co práce stálo, než je přivezli, než je vypěstovali, co se s nimi
napiplali, než se ujaly a dozrályl Ananasů, které rostly ve
všech koutech zahrady jako plevel, nikdo si vůbec nevšiml, ba
ani spanilých orchideí, které lpěly na kmenech smokvoni, po
krytých od shora dolů pletenci velice sličných begonií. Při
pomněl jsem si živě výrok, že nikdo není prorokem ve vlasti,
ani ananas ne . . . ale třeba též doznati, že nemá té šťavna—
tosti ani vůně, kterou se vyznačují ananasy vypěstované v na—
šich sklennících.

Z ústavu zašli jsme do nemocnice, která učinila na mne
mocný dojem. V rozsáhlém parku jsou roztroušeny malé, velmi
úhledné domky, spojené vespolek dlouhými chodbami. Každý
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domek určen jest pro zvláštní nemoc; vzduch v sálech jest
čistý a svěží. ()č' příjemneji a zdravěji lze bydliti v takové
indické klášterní nemocnici, nežli v mnohých našich dusných,
ztuchlinou páchnoucích špitálech eerpSkých! Nemocné ošetřují
řeholnice sv. Františka a udržují všude vzornou čistotu a vzorný
pořádek. Představená, paní de Guigné, pravila nám, že lékaři
-—většinou protestanti -—chovají se k sestrám s největší úctou
& činl, seč jsou, aby jim těžké a namahavé povolání usnadnili.

Jeden starý pohan vykládal nám s nesmírnou radostí, že
už jest pokřtěn; jenom prý nešťastnou náhodou zapomněl, jaké
jméno mu dali. .

»Jana, zvolala, smějíc se řeholnice..
Jak strašné choroby jest jim ošetřovati! Přijímají i malo

mocné i trpící nejhroznější nemocí: slonovinou*). Biskup
z Džafny**) uděloval mladému člověku raněnému malomocen
stvím poslední útěchu náboženskou; nebál se styku s ubožákem,
dotýkaje se při posledním svatém pomazání neprostředně roz
drásaného, hnisajícího těla. Vida to, zachvěl jsem se až do
útrob duše.

Nemocnice kolombská učinila na mne velmi milý dojem;
odcházeje porovnával jsem ji v duchu s pochmurnými špitály
evropskými, kdež již pouhá vzpomínka na ně naplňuje hrůzou
uhožáky, nucené hledati v nich ztraceného zdraví. Mladý lékař
navrhoval nám návštěvu musea lékařské školy, které opravdu
stálo za podívanou. S nemalou pozorností prohlížel jsem všecky
druhy čajovnlku a chininovníku, pěstované na Ceyloně.

Návštěva školy, nemocnice &musea zabrala celé depoledne.
K večeru vyjel si mgr. Agliardi s mgrem. Bonjeanem na

prohlídku města a jeho památek. l)o povozu vsedli jsme také
já s Ajuttim. Zvláště upoutalo pozornost naši městské museum,
hojně zásobené ukázkami plodin a výrobkův ostrova. Ředitel
musea, pan Carbot, jehož bratra jsem dobře znal, přijal a pro
vázel pana delegáta s upřímnou, vzácnou ochotou.

Vycházka naše skončila návštěvou malého farního koste
lička, kdež obyvatelstvo uvítalo delegáta neuvěřitelným nad

*) Elephantiasis, nemoc častá v teplých krajinách, která jeví se
obzvláště tím, že nohy neforemně zduří a ztloustnOu, nabývajlce podoby
nohy slonnl.

**) Džafna nebo Džafnapatam, ostrov při severním pobřeží Ceylonu
(I, A83) s městem téhož jména. Slova; abad, patna, patam & pur značí
v Přední Indii město, stan zemi.
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šením. Lidová la manifestace, v níž nebylo nic mnělkovamiho
a nuceného, byla skutečně dojemná. Při tom však mus-il jsem
se ze srdce zasmáti některým věcem, které Evropanu přece
jsou divny. Vizme na př. dnešní ekvipáž naši; Šyl jí pěkný
»|andauer<<, tažený dvěma vraníky. '/,a námi sedělo dvě urostlýeh
lokajů v pose úplně bezvadné, v bílých livrejích, v bílých zá
vojích, ale — bosých. Kočí byl právě tak oblečen a právě tak
neobut. Na kozlíku vedle něho sedělo 181eté páže, tak zvané
»dítěx, určené k posluze pana delegáta, velmi hezký 'l'amyl,
potomek nejvyšší kasty tamější, postava opravdu aristokratická,
v národním, originálním kroji; totiž: celým jeho oděvem byla
zástěra stažená stříbrným pasem; kromě toho měl na sobě
černou kazajku oblečenou na holé tělo, ostatně byl bez klo
bouku a bos. S takovou rozkošnou družinou nháněli jsme
hlavními ulicemi města, nabitými davy lidstva, které křičelo,
co hrdlo stačilo!

Při vchodu do kostela chtěli pana delegáta poctíti dlou
hánskou promluvou v jazyku singhalském; na štěstí sešlo s toho,
jen malá. holčička podala mu úhlednou kytici. Několik kroků
dále zadržel nás »původní< koncert. llvě skupiny žen seděly
na bobku v kruhu na zemi, držíce uprostřed hrozitánský buben
a bušíce do, něho pěstmi; pod bubnem doutnalo uhlí, aby kůže
byla citlivější. ] té serenádě musilo ucho zvyknouti.

V úterý dne !l'. ledna. prohlíželi jsme po celé dopoledne
tamější kostely, které bez odporu náležejí k nejkrásnějším hu—
dovám kolombským; některé z nich jsou tak výstavné a tak
vyzdobené, že by směle mohly státii v největších městech
evropských. lšathedrála, zasvěcená sv. Lucii, patronce Ceylonu,
nebyla dosud dostavěna; jest to budova nevšedních rozměrů.
s pěkným průčelím, připomínajícím poněkud lag—adusv. Petra
v Římě. Potom navštívili jsme kostel sv. Jakuba a mnoho.
jiných. Kromě kathedrály, líbil se mi nejvíce chrám sv. Josefa;
náleží k nejpěknějším kostelům, které jsem kdy viděl.

Chrámy byly přeplněny věřícími domorodci, ale chování.
jejich po čas pobožnosti, jmenovitě když pan delegát uděloval;
požehnání, bylo vždy bezvadné, velice vzorné, jak sluší pravým
katolíkům. Kdykoli jsme vycházeli z kostela, ozývaly se výkřiky
& mohutná. hurá. .len Indové umějí tak náruživé a tak mocně.
křičeti. A co říci () výstřelech z moždíř—ů,() ohlušujících prskav
kách, kterými nás častovali krok co krok? Často jsem měl.
plné oči písku. Někdy povstával kolem nás takový nával &
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taková tlačenice, že jen napětím všech sil razili jsme si cestu;
dotýkatí se holých, vlhkých těl a otírali se o ní—nebylo příliš
příjemno. Dunění bubnů a hukot prskavek jsou nezbytnou sou—
částkou každé slavnosti a každého veřejného průvodu na Cey—
loně. Kdo z Indů došli nejvyššího stupně nadšení, stříleli nám
z pistolí u samých uší. Rozumí se, že se kone lekali a plašili
každým krokem a několikráte div s námi neutekli: ale kdož
dbal takových maličkostí!

II.

Synoda kolombská; prohlášeni nové hierarchie. — Cesta do
Kand. — Svatyně Buddhova. -——Zábavný hovor u stolu. ——
Buddhistický klášter. — Rozdávání odměn. ——Zahrada Para—
deniá. -—Náboženská komedie čili „armáda spaseni“. — Muzul
.mansky' Bamazan a procesí s překážkami. — Postní oběd

u protestanta. — Singhalský magnát. — Vtipný hoch.

Den (3. ledna byl velmi důležitý i pro katolické obyva
telstvo (".eylonui pro veškeru índlíi a také jaksi dovršením celého
díla, počatého sv. Františkmn Xaverským*). %dárný tento syn
sv. Ignáce zasil tu před dávnými věky símč víry Boží,. a nyní
obdržel spanilý ostrov darem od svateho Utce ustálenou orga—
nisaci duchovní, pravidelnou jako ostatní národové kahíličtí;
sběhem okolností konalo se prohlášení nové hierarchie “na
slavnost Zjevení l.)áne, jako na ročnici |“iovolání pohanů ku
pravé víře.

*) Po smrti sv. Františka zůstala missie ceylonská od r. 1557 v rukou
františkánů, jmenovitě když Portugalove dobyli pod knížetem Konstan
tinem Braganzou vítězství nad králem z Užaí'ny. Roku 1602 rozšířila se
víra. svatá již tak, že biskup Cochin z řádu sv. Františka, jenž přišel na
Ceylon jako apoštolský visitátor, byl nucen povolati na pomoc jesuity,
pracující na blízkých ostrovech manarských. Předána jím severní část
Ceylonu. Rozdělení to potrvalo až do dnešního dne s tím toliko rozdílem,
že jesuitům bylo svěřenojiné, obtížnější pole missijuí a místo nich'pozváni
oblati nejsv. Panny; františkáni pak byli nabraženi benediktiny z kon
gregace Silvestrinů. Než i tito postřelili, že rozloha missil převyšuje jejich
síly; :tpoštolsk:i_h'tolice rozdělila tedy jižní Ceylon na dva vikariáty:
k andský, který zůstal benediktinům, a kolombsk ý, který byl svěřen
oblatům.
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Pontilikalní mši sloužil mgr. Pagnai'ii, a|uištolský vikář
kandský; .l. IC.apoštolský delegát seděl na trůně po pravé straně
oltáře; mgr. i\jutti a ja stali jsn'ie 'po boku jeho, proti nám na
estrádě seděli všichni biskupové.

Naval lidstva byl nepopsatelný; rozsáhlá kathedrala ne
pojala nesčetných davů, táhnoucích jako vojska, aby svědky
byly neobyčejné slavnosti. l'řišli nejen všickni křesťané, kteří
přijíti mohli, nýbrž i množství pohanů, jež pudila zvědavost.
prohlédnouti si v takových případech obvyklou nádheru a hod—
nostáře církevní. Po mši svaté bylo nahajeno veřejné a slav—
nostní zasedání první provincijní synody ceylonské za před
sednictví mgr. Agliardiho, jenž promluvil velmí pěknou a do—
jímavou řeč latinskou. Mgr. Ajutti předčítal papežské breve,
jímž apoštolský vikariát holombský povýšen byl na arcibiskup—
ství, vikariát džafensky' a kandský na biskupství. Mým úkolem
bylo přečísti akta synody, a slavnost skončila chvalozpěvem
díků Te Deum.

Po poledni odjeli jsme do lx'and*). Místodržitel ceylonský,
sir Arthur Hamilton Cordon, byl tak laskav, že nabídl mgr.
Agliardimu svůj salonní vagon: jeli jsme tedy velmi pohodlně,
netrpíce vedrem. Čtyřhodínná dráha vine se překrásnou kra
jinou. Kam oko“dohlédne, všude zelenají se lesy všemi odstíny
smaragdu; domů viděti málo, poněvadž tulí se obyčejně pod
stinné koruny kokosových palem. Ze stromoví vynikají počtem
palmy kokosové & banánové, tvoříce celé lesy. .liných druhů
palmových tu mnoho není. Krmné kokosové roste zde hojněji
ještě palma areková, jejíhož ovoce podobného ořechům domo
rodci požívají, žvy'kajíce je s listím betelu. V chládku byly
velmi pěkné; kde však slunce pražilo jejich listy, krněly a
bledly. Tu a tam bylo zříti žumar u (Chamereps) & p oden' ku
(Tradescantia L.) s listy rozloženými v podobě deštníků a
s ohromným květenstvím; jinde zase cary o tu, vděčnou ozdobu
našich sklenníků, která však tu se zda se nepěknou, poněvadž
příliš bují a pokryta býva lianami jako pláštěm.

V polovici cesty dráha stoupá, a rozkošná krajinka horská
rozvíjí se před námi.

*) Kandy, větší město uprostřed ostrova Ceylonu (viz 1, Be). Čtyři
hinduistické- a 12 buddhistických chrámů jest skoro v rozvalináqh. Vjednom
z těchto chovají v drahocenné skřlnce Buddhův zub. Půldruheho kilometru
dlouhá ulice vede k proslulé zahradě botanické, zvané Paradenia.
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Rostlinstvo nabývá, úplně jiného rázu. R—ýžovápole obje
vují sejen v úžlabíelí, palem“kokosových jest jen pořídku, míhnou
se jen -tu a tam, za to banány vystupují v plné nádheře.

V Kaduganavě, V první fařefkandské (lioecese, uvítali
katolíci mgra. Agliardiho na nádraží„ podavše mu pěknou kyticí

Obr. 2. Singlialský velmož.

z růží, jež jsou zde u větší vážnosti, nežli nejkrásnější květiny
domácí; pocházejíť předně, z Evropy a za druhé jsou málo roz—
šířeny. Rozsáhlé sady kakaovníku, kávovniku, čajovníku & chi—
novníku rozklťulají se na úbočích hor na levo od nás. 'I'ěšilo
mne velmi, že chinovník pěstují zde rozumně, neničíce ho tak
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barbarsky jako v Peruvsku, kde kacejí jej celými lesy, aby
oloupali drahocennou kůru.

Přijetí, jehož se apoštolskému dclegátu dostalo v Kandech,
nebylo sice tak okázalé jako v liolombu, poněvadž žije zde
méně křesťanů a'město jest též menší, přes to však bylo ne
méně srdečně a hlučně. Za povozem pana delegáta ubíral se
četný zástup a v něm mnoho pohanů, kteří se lišili od kře
sťanů jakousi bílou malbou na čele. V hlavní ulici, kterou naš
průvod se ubíral, staly pěkně slavobrany, _Opletené.kokosovým
listím a ozdobené různým ovocem. Před jednou jsme se za—
stavili, vystoupili z povozu, a monsignore odebral se do kathe
draly pod baldachýnem, jejž nesli dva singhalští pohlaváři adva
plukovníci, jejichžto rodiny se přistěhovali před časem z Evropy.

Oba velmoži kráčeli v pyšnem kroji narodním; stříbrná,
překrasně zpracovana rukojeť jejich šavlí byla by v Evropě
poblaznila kdekteré-ho milovníka starožitných zbraní; za to
čepele nestaly za mnoho.

Mimo i'iadaní setkal jsem se s mladým Gorbetem, cho—
vancem propagandy a svým dobrým znamym z Říma; ne—
Opustil mne ani na chvilku, _provázeje inne všude. krásným
městem.

V patek rano navštívili jsme proslulý klašter buddhistický,
v němž chovají předrahorennou pamatku — Buddhův zub .. .

Chudak Buddha*) měl asi pořadně sanice, když svými
zuby zásobil všechny svatyně v lndii a na ('leylonč!

Blízkost svatyně oznainovala krasna balUStrada kolem
jezera, nad nímž vznášela se posvatna budova.

|_)věřady žebraků, slepců, kulhavců a všelijakých mrzaků
staly před branou pravě jakou nas na poutních místech. Náhle
vyskytl se před námi človíček, který nás zdvořile vedl dovnitř-.
Podél celé budovy hlavní tahla se zed', pomalovana všemi mu
k'ami trýzně pekelné. .ledcn strašný obraz představoval ukřižo
vaného človčka, jehož d'ablove osekavali sekerami. .lodna věc

*) Buddha, zakladatel náboženství hmldhistiekého, původně Gotania
neb i Sakyamuni zvaný. Narodil se v háji blíže města Kapilavastu asi
v polovici 6. století před Kristem. ()tee jeho Fuddhodana hyl knížetem
hrdého a mocného rodu Sakyíi. V 25). roce opustil šťastný domov, 7 let
hledal spasnon pravdu a pak počal hlásali nankn .Woji. Učitelská činnost
jeho trvala 44 let. Zemřel prý v imnidesátmn rom—.včku svého na břehu
řeky Ilirangavati, poživ zkaženého masa vepřového. (Ur. Alois Lang-:
Buddhismus, Moravská Ostrava, 1904.)
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bavila mne nevýslovně: v Evropě malují čerta černě; tady,
poněvadž obyvatelstvo jest samo černé, urazilo by to snad
sebelásku a sebevědomí domorodců; proto všickni ďábli onoho
buddhistického pekla byli malování zeleně a modře.

Uvedli nás do předsíně proslulé svatyně Buddhova zubu,
žádajíce velmi zdvořile, abychom posečkali. Nehněval jsem se
pro zpozdění, moha svobodněadůkladně se rozhlédnouti. Kaple
byla ozdobena známými postavami roků a bohatýrů indické
mythologie, namalovanými na stěny žlutou hlinkou.

Bronzové dveře vedly do svatyně; prostředek jejich byl
překrásně zpracován ze slonové kosti. Po pravé i levé straně
stály pokladničky na almužnu a dva oltáře zasypané doslova
svěžími a vonnými květy rostliny, již Angličani zovou »stro
mem chrámový ma — templetrec (Plumeria acutifolia).

Indický hoch stojící na balkonu vyluzoval z tritonky*)
falešné, neladně zvuky jednotvárné. Co chvíle přicházeli do
kaple prosebnici, přinášející plné mísy rýže, jichž se 'bonzove
ihned chápali _a ven odnášeli; jiní — a těch bylo nejvíce ——
přinášeli květiny a kladli je na ten neb onen .oltář, VleÍnalÍ
ruce a modlili se s takovou vroucností, pobožností a zanícením,
že se mi až srdce svíralo . . Naše přítomnost jim nevadila
pranic: toliko zvědavě na nás pohlíželi; celkem vypadali ti
ubožáci dobrosrdečně a poctivě.

Posléze dáno nám znamení, abychom vstoupili do svatyně.
Byl to pokojík klenutý, podobný kapli liičováni v kostele sv.
l:“axedy v Římě. Mříže z hrubých prutů dělila jej ve dvě části:
zavírali jej hrozitánskou závorou. Za mříží bylo viděti zmno—
vitou skřínku, třpytící se zlatem a drahými kameny.

Přede mříží, po obou stranách oltáře mkrytěln) ubrusem
a ozdobeneho čerstvými květinami, vkusně sestavenými, stáli
dva bonzové ve žlutých atlasových řízách, kteří ochotně odpo
vídali k našim otázkám. 1(aplc byla osvícena pouze několika
voskovicemi.

Vyšel jsem se srdcem bolestí přeplněným . . .
Jak hodnými křest-any byli by ti nešťastní pohané! A ne—

bylo by mnoho třeba na jejich obrácení! Missiim našim ne
schází lidí schopných, plných ohětivosli a svatého zápalu pro
věc Kristovu, ——všude volá je Bůh; Francie a Itálie posílají

*) Tritonka, ulita většího plže mořského; již Římané na ni troublvali.
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každého roku četné zástupy missionářů do zemí pohanstva a
temnoty. Ale scházejí jim hmotné prostředky na zakládaní
škol, nemocnic, stanic a kostelů. Kdyby každa missie mohla
jen 0 tisíc Franků více vydati, aby ve víře katolické vychovala
jen o několik dítek pohanských více,' aby založila více sirot
činců, pak všickni ti lidé, tak hodní a sympatičtí, setřásli by
v krátce se sebe ohavné, ponižující jařmo pohanství.

Francii dlužno vzdati čest, že ona hlavně podporuje a
udržuje naše missie; hradit sama tři čtvrtiny skromného jejich
rozpočtu, kdežto všechny ostatní země katolické sotva na
čtvrtinu še vzmohou.

A přece jest tak málo třeba, aby chudičkým pokladničluim
missionářským lépe se vedlo! . . . Kdyby každá křesťanská
dáma obětovala jeden kvítek, jeden jediný, když strojí se do
plesu nebo do zábavy — kdyby každý křesťanský mladík do
brého smýšlení odřekl si sebe menší zábavu, třebas jen jednou
za měsíc —_kdyby mnohý kuřák ?. té spousty doutníků, jež
prokouří za měsíc, jeden jediný věnoval na katolické missie,
oč více duší bylo by získáno pro nebe! . . . Skutečné, svět
jest nelidsky ne'citelný k bídě ubohých bratří indických, kteří
s,takovou vroucností, takovou _tklivou zbožnosti modlí se ke
svým ohyzdným modlám kamenným! '

Mluvě o horlivosti pohanů & mohamedánů při modlitbě,
připomínám si tento zábavný údaj:

Dobře mi známého biskupa pozval s několika duchovními
a vysokými úředníky tureckými paša na oběd. Na neštěstí nebyl
jsem v seznamu [pozvaných, Opomenuv se představiti jeho tu
recké excellenci.

Mezi obědem přišla hodina modlitby; šedivý Turek, po—
prosiv besedníky, poklekl na koberec a modlil se. Pomodliv se,
usedl za stůl a jsa toho dne dobrého rozmaru, pravil biskupovi:

»Biskupská Milosti, vy katolíci tvrdíte, že vaše náboženství
jest lepší našeho '. . . Což dokážu-li,"že tomu není tak?“

»Excellence,< odvětil biskup, »ráčíte se poněkud mýliti!
My se nikdy neopovažujeme tvrditi, že naše víra jest lepší než
víra Mohamedova; my vždycky říkáme, že jediné náboženství
katolické jest dobré a pravé, vaše však že nestojí za nic.<<

»A kdybych dokazal,a zvolal Turek, směje se, »že jest
právě naopak, co byste odpověděl, Eminenci?<<

»V tom případě prosil bych, abyste po svých argumentech
poslechl mojec
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»Ovšem, ovšem, jenom budete-li jaké míti.:
Hovor stával se velmi zajímavým.
»Přiznejte se, Eminenci, by'vají katolíci, zvláště kněží, při

modlitbě roztržiti ?<<

»Jistě že bývají a velmi často. <
»Račte si, pánové, dobře pamatovati slova páně bisku

pova! Mají také někdy pokušeníía
»Ovšem že mají, obzvláště když se modlí.<
»Prosím, pamatujte si, co pan biskup praví! A teď po—

slyšte, co povím já. »Od malička vychovávali mne v přísném
zachovávání zákona Mohamedova. Ještě jaktěživ nezanedbal
jsem modlitby a Ujišťuji vás, pánové, že modle se, ještě .nikdy
jsem nebyl roztržit. Při modlitbě zabývá se duše má jedině
Bohem, a nechápu, jak jest možno modliti se a mysliti na něco

jiného. Pokušení neměl jsem nikdy. Uznejte, není——lito jasným
důkazem, že víra naše jest lepší katolické “;)—x

»Nad slunce jasnějším,a odvětil biskup.
»Či namítáte něco, Eminencííh
»Ovšem, dovolíte—li.<
»Prosím, prosím,< zvolal paša dychtivě.
»Račte říci, Excellence, od'koho pochází pokušení při

modlitbě, které bohužel nás tak často trápí'Pa
»Člot na bíledni, že od ďábla. c
»Račte si, pánové, doble pamatovati slova .leho Excellence!

A kdo nás pokouší, když se modlímePa
»Kdož_jiny" než ďábel.<
»Ano, ďábel; ale proč nás pokouší?
»Snadno lze se domysliti; aby nás vyrval nebi a strhl

do pekla.“
»Pánové, račte si pamatovati, co praví Jeho Excellence.

——A teď poslyšte,'Vaše lůxcellenci! My katolíci jsme dítkami
Božími; určením naším jest dostali se do vlasti nebeské; proto
ďábel všelikym způsobem usiluje zbaviti nás toho štěstí, dělá
nás roztržitymi, pokouší nás & neštítí se žádné námahy, aby
nám překazil konati povinnosti víry naší, aby nás odvrátil od
Boha. Za to vy pohané náležíte už jemu, jste nepopíratelným
majetkem jeho. Nač by se tedy mořil s vámi, nač _bypo
koušel vás?“

Starý paša přijal se smíchem ostrou repliku řka:
»Teď se vám, Eminenci, podařilo poraziti mne; podruhé

se na vás lépe ozbrojím.:
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A skutečně, jak pravil paša, zřídka lze spatřiti, aby se
buddhista nebo mohamedán při modlitbě obrátil nebo byl roz—
tržit. Kdo by nerozuměl pravému stavu věci, nevysvětlil by si
jejich chování. V pravdě ďábel jich nepotřebuje pokoušeti, neboť
oni ctí jeho a ne Boha, jemu se klání tak horlivě a ne Bohu.
(Viz pozdější vysvětlivky.)

Ze svatyně odebrali jsme se do kláštera. V jedné síni
ukázali nám vysokou skříni, chovající různé předměty, posvátné
ctitelům Buddhovým. Nejzajímavější z náboženských těch sta
rožitností byla stříbrná Skřínka se soškou Buddhovou, vyře—
zanou z horského křišťálu. Jest podivno, že indičtí umělci dá
vají tváři Buddhově vždy stejný výraz.

Prošedše ještě několik zajímavějších síní akřídel kláštera,
vsedli jsme do povozů &jeli podél jezera, ObklOlleHéllOkolem
dokola malými, hezkými domky, které jen částečně vyčnívaly
z bujně zeleně. Překrásná krajina! Co chvíle naskýtal se nový
a vždy rozkošný pohled vždy na město, kteréž leželo v údolí
u nohou našich, nebo“na hory . . . Ajaká rozkošná vegetace!
Spatřil jsem skoro všecky vzácnosti a divy našich sklenníků,
rostoucí zde prostě a volně, jako roste .bejlí a bodláčí u nás
v polích. Tak n. př. Ferdinan deu, vysoké datury s ohrom—
nými kalichy bílými, mimosu, kterou jsem si vždy předsta
voval jako strom podobný'akátu; zatím jsem se k nemalému
údivu přesvědčil, že jest tenkým, popínavým keřem. Ananasy
ukazovaly zlatě klasy a krok co krok bylo lze potkati libory
(Lantana), kvetoucí bíle, žlutě, růžově a fialově. Rostlinu,
v I'lvmpě tak obecnou, přivezli na Ceylon z Australie teprve
před 10 lety. Teď se tady tak rozplcmenila, že by se jí rádi
zbavili. .

Po poledni pozvali nás na velikou slavnost školní —
k rozdávání odměn žákům měšťanských škol. Zkouška počala
() 3. po poledni a skončila o 8. večer.

Slavnost zahájili dětskými hrami. Dítě, které se nejvíce
vyznamenalo v běhu, skoku nebo vůbec tělocviku, dostalo od—
měnou —-—balíček ——rachejtlí.

Vlastní slavnost počala ve školní síni. Když jsme vstou
pili, byla kandská honoracc již shromážděna a zaujala vyzna—
čená stanoviska. Bělochů bylo málo, za to mnoho Singhalův a
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'.l'amylů. ()děvem jejich byl jsem překvapen; člověk by soudil,
že skřižením tolika ras vznikla — jak obyčejně — záliba v kři—
klavych barvách a komickém úboru, než u přítomných dam
nepozoroval jsem ani nejmenší stopy toho; šaty jejich byly
tak vkusné, že směle mohly zdobiti každou evropskou paní.

Žactvo sehrálo nějakou komedii. Programm byl tištěn na
hedvábí; na konec vystoupil mlady' umělec, rodem Siughal, málo
tmavší Neapolce, a zazpíval velmi komickou romanci. S tím
hlasem a postavou byl by výtečně pochodil i v Evropě.

Obr. 3. Výzdoba hlavy tamylské ženy.

Když jsme vyšli ze síně, bylo nádvoří biskupského paláce
lidem nabito; pouštěli oln'lostroje, nejmilejšízabavu ceylonského
obyvatelstva. Proto i dětem, jak jsem již podotkl, dávali od
měnou prskavky. '

Stál jsem v okně prvního patra a pohlížel na hlučnou
zábavu národní- llyla to originální podívaná, o níž nemáte
ponětí. |)av pálil bengalské ohnň, pouštěl červené, zelené, modré
prskavky, ohnivé proudy tryskaly ze širokých rour ban'llmsov-ých,
padajíce na hlavy i plece diváků. Každou chvíli zaznívaly vy"—

křiky radosti, smích a pískání (: našemu tleskání). Byla to
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veselost, lomoz, šum, hluk a křik! Ještě nikdy jsem neslyšel
lidí, kteří by více křičeli. . .. Vřesk, křiky apouštění prskavek
mají 'za vrchol štěstí.

Neodvažujiselíčiti“ čarovně oné slavnosti singhalské; vím,
že by se mi nepodařilo. Sám bavil jsem se velmi dobře; ve
selost hodného lidu mne těšila; ostatně věděl jsem ze zkuše—
nosti, že podobně hříčky bavívají jen tak dlouho, dokud člověk
cestováním unaven není. Jakmile destaví se únava, pohlížíme
lhostejně na věci, které nás v prvních měsících tolik zajímaly.

()pravdovým divem, ne sice'světa, “ale města Kand, jest
botanická zahrada v Para denii, ,asi míli za městem. Ztrávil
jsem v ní celou sobotu. Přejete si jejího popisu? Ovšem. Pravím
vám jen tolik: zahrada zahrad ——a vy k tomu přidejte deset
výkřičníků. Snad. jest popis velmi stručný; představte si tedy
evropský sklenník na |n'ostoře padesáti akrů *) a ve sklenníku
všechny rostliny, na něž zahradník unás vynaloží všechnu péči,
námahu a náklad, rostoucí v bujnosti a do výše, která jest
hodna podivu. llrube kmeny jsou pokryty orchideami &
lianami rozmanité velikosti, počínajíc od drobounkých, na
kůře palem sotva znatelných nitek a lístků, až k mocným
stvolům, podobajícím se lanům lodním neb ještě silnějším,
jejichž objem nejednou převyšuje tloušťku pnů, po nichž cizo—
pásnice se šplhají. ,

Pěknou jest olejnice (Elais), druh palem dávající olej,
jímž z Konga brzy zaplavený budou všecky evropské trhy;
vyrábějí z něho neb padělají jím voskovice. Dobře by bylo,
aby každý o tom věděl, alespoň každý, kdo chce míti ke služ
bám Božím pravý vosk. Ulejnice dorůstají značně výše a mají
velmi zeleně listí, pěknější nežli ostatní palmy. Nejkrásnější
ukázkou botanické zahrady byla obrovská květenství bambusu,
jehož “kmeny nahradily by sloupy, apak jakýsi pradivný strom,"
jehož povrchové kořeny v divém neladu křížem a křížem spleteny
byly. A přece jest to naše dávná známá, obvyklá ozdoba našich
sklenniků: smokvoň pružnoklejná (Ficus elastica) se
širokými, lesklými a vždy zelenými listy.

Vůči tak bujné vegetaci člověk opravdu pozbývá chuti
zahradničiti. (Ílo námahy, práce a času stojí, nežli takovou

*) Akr asi našemu jitrn. Acre_(ěkr) polní míra. velkobritská a
severoamerická.
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rostlinu vypěstujeme — a přece jak chudičkou, zakrnělou ne
jednou bývá!

Přes to, že vegetace jest čistě tropická, má město čítající
20.000 obyvatel podnebí mírně. V lahodné vůní květů prosycené
atmosféře bývají večery překrásný. Nikde ve Vlaších ani v jižní
Francii'nezažil jsem tak milých a velebných večerů jako tady,
večerů, jež duši člověka napájejí blahým pocitem pokoje a míru
a povznášejí k Bohu, jenž překrásnou tu přírodu stvořil.

A teď přejděme k věci velmi prosaické! I Ceylon má
»armadu spásya*). Chud'asi jsou zde ještě směšnější, nežli
v' l<lvr0pě; patrně, aby »spasilia Tamyly a Singhaly přijali
národní kroj jejich, ač jen částečně; běhajíť po městě op'asaní
ručníkem; k tomu až příliš skromnému kostýmu přidali čer
venou, garribaldskou kazajku se žlutým nápisem singhalským
na prsou a rovněž žlutou literou »Sa_ na ramenách. Vypadají
prakomicky. Jednou potkal jsem celou tak vypará děnou kom—
panii, mající v čele — risum teneatis, amici**) — mladou
generálku, buď angličanku nebo američanku. Několik tuzem—
ských žen kráčelo. za ní a vyčouhlý mladík světlých vlasů a
bílé pleti nesl na hlavě ohromný buben.

Jsem přesvědčen, že domorodci se jim jen smějí. Evropan
jest a bude u nich vždy ve vážnosti, a plěmě tmavé bude vždy
cítiti jakousi úctu k plemeni bílému. Přihodí se ovšem někdy,
že hnědý člověk »bělocha< nenávidí, ale nikdy nepřestane si
ho vážiti jako bytosti dokonalejší, která. mu vždy imponuje.
Jakmile však běloch oděje se národním krojem jejich, hned
pokládají ho za člověka, který se sám zříká práva svého a do—
brovolně se snižuje. Dodávám ještě tu okolnost, že Evropan
v takovém úboru vypadá vždy směšně, nemotorně.

*) Armáda spásy (salvation army, čti selvéšu ermi), anglický %polck
náboženský, který roku 1865 založil Booth (Bós); účelem spolku jest po
tirati Opilství a nemravnost. Booth jej uspořádal a zuuiformoval úplně po
vojenska. Sebe nazval „generálem“, obrácené „vojiny Kristovými“, horli—f
včjší vyznayače mužské i ženské povýšil a „důstojniky“ &„poddůstojnlky“ ;
členy rdzdělil ve sbory, které v průvodech s prapory a bubny modlitbami
a zpěvy dobývají „hradů satanových“. Členové nepijí lihových nápojů a
žijí prostě. Roku 1897 čítal spolek 12.000 důstojníkův & přes půl millionu
vojínů. Časopisem jejich jest: The War Cry (se uer kraj — válečný
křik). V některýchzemích středoevropských budili jen posměch, v jiných
pro vyzývavé chováni byli zakázání.

*f'F)'Přátelé, '_nesmějte se!
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Ještě jednou se mi. poštěstilo setkati se s »armádou spásy<<;
když jsem totiž jel s mgrem. Agliardim mimo jejich klub, stáli
před domem v komediantské uniformě své a bušili v bubny ze
všech sil. Měl to snad býti protest proti missijní činnosti 'pana
delegáta a duchovní »atáka proti nám, namířený vplném šiku
válečném.

Muzulmanský svátek »ramazam měl býti zahájen v sobotu
slavnostním procesim. Mohamedáni odebrali se ke kandskému
starostovi prosíce, aby slavobrány postavené na uvítanou Jeho
Excellence pana delegáta byly strženy; hodlali totiž nositi cosi
jako pagodu ozdobenou lampiony a brány vadily jim v cestě.
Městská rada odvětila, že povolivši katolíkům brány stavěti,'
musí se napřed otázati jejich biskupa. Biskup svolil co nej
ochotněji ř'ka, aby se muzulmanům vyhovělo, přijdou—liještě
jednou požádat. Mohamedáni však již se neukázali, zvolivše'
jinou cestu k průvodu. Buď se neodvážili prositi, nebo se báli
záporné odpovědi; ostatně jsou kandšti muzulmani výjimečně
snášenlivi. '

Po návratu z Kolomba byli jsme návštěvou u guvernéra
pana Tampsona Sharpea. Přes to, že byl guvernér protestant
& k tomu >>diakon<<,uctil nás vzhledem na sobotní půst katolíků
postním obědem. Byla to zajisté veliká zdvořilost a jemno
citnost. Místodržitel obývá v paláci bývalých králů singhalských;
salon zdobily velmi zajímavé řezby.

Celý večer včerejší věnovali jsme návštěvám na rozlou
čenou. Nejzajímavější z nich byla ta, kterou vykonali jsme u
singhalského-magnáta, pana Josefa de Silva, velmi ctihodného 'a
k tomu nevidomého starce," jenž značnou část ohromného jmění
obrací na podporu chudých a ve prospěch missií katolických.
Nepovstane ani jeden kostel _ tak se zde všeobecně mluví —
ani jeden dobročinný ústav, aby pan Silva hojným darem na
něj nepamatoval. A přece i na něm osvědčuje se odvěká, mi—
losti plná zásada Prozřetelnosti Boží, že Bůh křížem navštěvuje,
_koho miluje. Pan Silva nejen oslepl, nýbrž i nejbližší rodina
působí mu veliké hoře. Dcera jeho vdala se za protestanta,
velikého neznaboha, a pozbyla konečně sama víry. Jak to ná—
božného starce souži a rmoutí, lze snadno pochopiti. Silva bydlí
v pěkném paláci s průčelím do zahrady. Nádherný nábytek
jest podle národního vkusu úplně ze dřevaebenového a velmi
pěkně řezán; stěny jsou ověšeny četnými zrcadly křištálovými.
Delegáta—uvital pan .Silva v singhalském kroji's perleťovým hře—
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benem ve vlasech. Přijal násv saloně pouze sám, ostatní rodina
(a rodiny mívají zde četné členstvo) vykukovala zvědavě ze
všech dveří paláce. Hezoučká děcka drala se stále do popředí
a usmívala se šelmovsky na nás..

Konečně přejeli jsme rozsáhlé město Kolombo či spíše
ohromný a rozkošný les po celé délce. .Na nábřeží upravili
Angličané sličné procházky, aby jim poněkud připomínaly vzdá
lenou domovinu ; večerem shromažďuje se tam veškera honorace,
aby si oddechla na osvěžujícím vzduchu, který vane od moře.
Naší poněkud fantastické ekvipáži jsem již přivykl; ani bílá
livrej s černýma nohama, ani urozené páže v růžové spodničce,
bosé a holo'hlavé, již mne tak nebavili jako v prvých dnech
pobytu. Teď jsem měl příležitost pozorovati na elegantní pro
menádě dámy kasty Šettyů. Všechny procházely se s velikou
vážností v dlouhých, bílých závojích na hlavách, což jim velmi
sluší. Nevím, jsou—li si toho vědomý, ale vedle evropských
>modních íiílen< vypadaly jako královny. Toliko zlatých prstenů
nosí snad příliš mnoho: až 24 na jedné ruce kromě množství
zlatých náhrdelníků.

Na konec bylo nám navštíviti ještě několik"kostelů; nešlo
jenom o ukOjení zvědavosti; kromě stránky poučné má při
návštěvě kostelů. ještě tato okolnost význam: každý kostel ná—
leží určité kastě, která jej buduje a vlastním nákladem udržuje.
Kdyby monsignOr některého kostela byl opominul, byla by pří
slušná kasta velmi uražena a zahanbena., Nezbývalo tedy, než
aby pan delegát uděloval požehnání v každém kostele. Jediné
chrám stoliční jest všem kastám společný, jistě na důkaz, že
kolem biskupa kupí se obec křesťanskájako rodi—nakolem otce.
Jest to krásné i rozumné. Návštěvy ty, Samy o sobě unavující
a namahavé, jsou pro katolického kněze velmi potěšitelné.
Zdejší kostely jsou velmi pěkné a v tak vzorné čistotě udržo—
vány, že jsou ctí i missionářům i věřícím. Pravím—li pěkné,
nemíním jen vzhledem na tak vzdálenou missii; každý z “nich
mohl by směle zdobiti nejprvnější města evropská; i kostely
kasty »rybářů<<vynikají neobyčejnou-čistotou a. bohatou orna—
mentikou. A _k tomu jaká síla lidstva modlí se denně v těch
chrámech, a jak nábožně a jak vroucně! . . . Zapomináme
úplně, že jsme v zemi pohanů a nevěřících; zdá se nám, že
dlín'ie v zemi katolické, uprostřed nejhorlivějších katolíků. Kdyby
sv. Otec všecko to viděl, jak sladkou útěchu pocítil by uproŠ
střed tolika hoře, tolika příkoří,'jichž zakouší v Evropě!
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Zdejší časopisy oznámily, že msgr. Agliardi opustí dneš
ního dne Kolombo; proto od božího rána přicházely davy do
morodců rozloučit _ses ním. Mé dveře byly doslova obleženy
hejnem chlapců, domáhajících se stále b u rliků (medajlek) a
piktur (obrázků). V okamžiku, co to píši, vyšplhalo se jich
několik na okno a držíce se dřevěné mříže, debatují se mnou
živě dilem anglicky, dílem posunkově. Jsou to rozmilí »čoko
ládoví kluci<<! Některým podařilo se vymámiti na mně. až pět
obrázkův a tolikéž medajlek. Jeden z nich volá stále oknem:
»Father! Father! (Otčeí Otčeí) Vida, že si ho nevšímám,
křičíopět: »Good evening, father! I am going away.“
(Dobrý večer, otce! Odcházím) Sázím se, že za půl hodiny při
plete se opět mezi obléhající armádu, aby ulovil ještě několik
burliků.

Zpravili nás, _že parník odjede teprve „zítra odpoledne;
nezlobil jsem se, moha navštíviti ještě jednou překrásné okoli
kolombské. Opouštim rozkošný ostrov, který jsem si opravdu
zamiloval, maje vroucí přání, abych jej ještě jednou v životě
spatřil.

Ceylon má větší 'vzdělanost, nežli by se zdálo. Vycházejíť
tu dva katolické časopisy; jeden v jazyku anglickém, druhý
v singhalském.

Málem bych byl zapomněl na. charakteristickou a origi
nální zvláštnost ostrova —- na zdejší kavky. Černého ptactva
toho žije zde nesčetná síla; jsou menší našich a méně plaché.
Sotva jsme při příjezdu spustili kotve, již uvítaly nás vhejnech
a obsadily kdekteré ráhno a lano lodní. V arcibiskupském pa
láci procházely se volně verandou a s takovou sebedůvěrou
jako holubi na náměstí sv. Marka v Benátkách; odvažovaly se
i do předsíně a zobaly zbytky oběda na taliřích.

Vstoupili jsme na palubu »Ankonya, kteráž odplula dne
14. ledna večer a měla nás dovézti do Madrasu. Byl jsem mile
překvapen, shledav. se tu s rodákem, knížetem Lubomirským
a jeho manželkou. Seznámil jsem se s nimi ještě v Krakově
v salonech hraběnky Tarnovske. Jaká radost potkati' rodáka
tak daleko od otčiny!
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Madras; obyvatelstvo a okoli. — Sv. Tomáš. ——Drožky pro
čtyři osoby. ——'Zdvořilost indického krále. — Bangalur. —
Beseda u krále majsurského. — Synoda. ——Indičti bankéři.

Vystoupili jsme v Madrasu *) () osmi ráno. Vedro příliš
nemořilo, za to se moře durdilo.

Povozy visinagramského krále čekaly na nás již v zálivu:
livrej služebnictva byla bílá a žlutá (barvy papežské); povozy
provázela královská garda se stříbrnými palcáty. S takovou
družinou přijeli jsme do kathedrály, kdež biskup Colgan uvítal
apoštolslého delegáta dle obvyklého ceremoniálu

Visinagramsky maharadža jest ještě mlád. Za tajemníka
má katolíka a ve všech důležitějších záležitostech radí se s ka
tolickým missionářem a- —- se dvěma astrology.

Město Madras jest velmi rozsáhlé, ale první dojem, který
na mne učinilo, nebyl nijak příznivý. .Po bujné & rozkošné
zeleni ceylonské zdálo se mi madraské rostlinstvo velmi ubohé,
a také skutečně jest. Trávníky jsou řídké a vyschlé, ovad'lé
stromy jako odumřelé a bezbarevné, & k tomu obyvatelstvo
jest již naprosto jiné. Na Ceyloně obklopovali nás křesťané
krok co krok, radujíce _se svým způsobem, hovorné & hlučně,
tak že pro dobrosrdečnéasympatické zástupy ty přehlédli jsme
pohany a mohamedány. Tady naOpak křesťanů jest mnohem
méně a žijí ješte roztroušené; většinu obyvatelstva, hemžícího
se ulicemi, tvoří pohané odporného vzezření, s tváří pomazanou
ohyzdnou směsí z vápna a kravského ] . . , ., již horlivě se liči
ke cti svych bohů. Kdož nechtějí své zbožnosti stavěti na odiv,
spokojují se nevelikou tečkou, již tou opravdu »čertovom mastí
malují si uprostřed čela; kteří však svou zbožnosti chtějí se
veškerému světu pochlubiti, natírají si jí celé čelo, mnohdy
i prsa a ruce. Toť přece již ukrutno, co satan s ubožáky
trepí! . . . .

Madras vypadá ponure, zasmušile, hrobOvč. Mořské po
břeží jest pěkné, a samo moře spanilén'l'ot' první můj dojem;
snad se časem zlepší,

*) Madras (II. Be)-co do velikosti třetí město Indie, na koroíuan
delském pobřeží okeénu; leží v ploché písčité krajině a zaujímat plochu
70 čtver. km. S posádkou čítá přes 452 tisice obyvatelů. Podnebí jest pro
Evropany pouze v zimě zdravé.
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V okolí Madrasu poněkud dále od města jest rostlinstvo
bujnější; kokosových palem roste zde sice měně, nežli nalley
loně, ale za to mnoho pěkných smokvoňů druhu Ficus re
ligiosa.

Navštívili jsme dívčí školu řízenou tmavými řeholnicemi
původu indického. Kroj děvčátek byl vkusný, elegantní a při
tom skromný. Žákyně zazpívaly nám několik národních písní,
plných tklivě melancholie, a směle odpovídaly na otázky z ka
techiSmu, které jim dával biskup Colgan.

Z chrámů jest nejzajímavější meliapurský sv. Tomáše,
neveliký, nepatrný kostelík, ale nejstarší. Vboční kapli jest do
dneška jeskyně, ve které pochovány a později nalezeny byly
ostatky sv. Tomáše apoštola. Místo ono bylo ode dávha cílem
poutníků, a pěkně události ze života sv. Františka Xaverského
zaznamenala tu histórie. Svatý otec na základě nového kon-.
kordátu učiněného sl.)ortugalskem povýšil ctihodný kostelík na
kathedrálu, která zde kdysi bývala.

Goanskě duchovenstvo uvítalo slavnostně pana delegáta,
který sem zavítal sloužit mši svatou. Sešlo se množství lidu,
jenžnábožným chováním a naivním nadšením připomínal nám
poněkud čacké Ceylonce. Meliapur, město v dobách portugal—
ských velmi důležité, jest nyní pouhým předměstím Madrasu;
obě města vzdálená od “sebe několik mil (ariglickýchlrozšiřo
vala se stále, až splynula v město jedine, vel-ike, plně zahrad
a pustých lánů.

Litovali jsme nadmíru, že nemožno navštívili posvátného
místa, které leží poblíže Meliapuru, horu totiž sv.-'l'omáše, kde
apoštol Kristův podstoupil smrt mučednickou a kde až dosavad
ukazují jeskyni, v které přebýval. Za prvé nebylo kdy, a za
druhé vedro nedovolovalo vystupovati za dne na horu tak
příkrou. _

V Madrase není příliš živo. Povozy stojící. na náměstí
_najímáji toliko domorodci; táhne je vol'ek, a vypadají spíše
jako káry; kromě toho jsou tak úzké a těsně, že nechápu,
kterak člověk většího objemu se v nich _směstná. A přece spa
ti'íš tu a tam na trpasličím tom vozíčku hrdý—nápis, bělající
se zdaleka: Four p erso ns only*). l.ivrej privátníchkočí liší
se od livreje, již jsme viděli na Ceylonč. Místo dvon bíle odč
ných kočí _sedívzadu na povoze toliko jeden s nohanm-bosýma

*) Pouze čtyři osoby..
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a tak hluboko spuštěnýma, že příjízdě rýsujepatama do cesty,
pokryté hrubou vrstvou tmavého prachu, dvě dlouhé, rovno-'
běžné rýhy. . .

Cílem poslední naší vycházky v Madrase byl velmi zají—
mavý závod, založený ode tří Francouzů, pp. Dechampsa, de
Vignea a Imhanse, fna výrobu hedvábí ze zámotků bource, ži—
jícího hr0n1adně v indických lesích. Hedvábí jest dosud značně
hrubší i nejposlednějšího druhu, který dává hedvábník; než
uvážíme—li, že celý chov jest zadarmo, že dělník stojí v Indii
pramálo a že navíjecí motovidla jsou praiednoduchá a laciná,
pak uZnáme, že hedvábí má zde budoucnost.

* * *

7. Madrasu- odjeli jsme večer dne 20. ledna do Banga—
luru *) města ležícího v samém' středu jižní Indie v poplatněm
státě majsurskě'm. Mgr.Colgan, arcibiskup madraský a mgr.
Laouěan z Podišer nás doprovázeli, hodlajíce se súčastniti pro
vincijní synody jihoindické. Necestovalí jsme tady jako na Cey—
loně, kdež nám nabídli salonní vagon, postavený schválně pro
knížete N., jehož návštěvu'na ostrově čekali. Jako obyčejní
smrtelníci jeli jsme ve vagonu první třídy. Přiznávám se, že
první železnice indická nezdála se mi příliš »civilisovanoua
a o pohodlí cestujících příliš pečlivou. Sedadla byla velmi ne:
pohodlná, po poduškách ani sledu, okna nepřilěhala a sterými
skulínami propouštěla jemný průvan, který mne v Indii nejednou
nepěkně vyplatil. Račte si představití ubožáka cestujícího, jenž
rozpálen denním .parnem skoro. jako žhavě železo touží, aby
alespoň ve spánku zapomněl na vražedné vedro -—ale marně;
se všech stran, jakoby někdo tenkými, brky na něho foukal,
proniká'ho až do kostíledový průvan; bával jsem se toho
více, než dotěrných moskitů.

Do Bangaluru přijeli jsme o šesti ráno. Královniny sapéři
(queen's owen) „stáli 'špalírem. Byli to venkoncem katolíci a
Indové. Uvítání byloslavně, postrádalo však oné dojemné srdeč-'
nosti, kterouvynikaly slavnosti kolombské; necítili jsme se tak
blízkými lidu jako v hlavním městě Ceylonu. Všecky biskupy

*) Bangnlur (město bohů), hlavní lllčStOdOllllÍilU st..-itnmnjsurskěho
(II. Ce). Roku 1891 mělo přes 180 tisíc obyvatelů (přes 125 tisíc hindů,
přes 34 tisice mohamedánů, 20 tisic křesťanů a 400 džajnů.
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ijejich družiny ubytovali v kolleji sv. Josefa, pěkné budově
poblíže kostela sv. Františka Xaverského. Téhož dne odhyli jsme
tajné sezení synody bangalurské.

I Bangalur má pěkné ústavy katolické, které jsou zřejmým
důkazem, že missie naše pevně a trvale se zde zakořenily. Ne—
navštívili jsme všech, ale co jsem viděl, zasluhuje uznaníxlšollej
sv. Josefa, v níž bydlíme a v níž vyučuji množství bílých 1 in
dických žáků podle programu madraské university, jest mohutná
budova, & míním, že v Evropě jest malo kollejí stejné velikosti.
Jeptišky stavěly právě ohromnou nemocnici, obklopenou ve
randami. Pozemek darovala majsurská vláda; nemocnice bude
opravdovým dobrodiním pro zdejší obyvatelstvo i se stanoviska
náboženského, neboť v nemocnici dokonavá se mnohé obrácení,
a zvláště děti neumírají zde nikdy beze svatého křtu.

Jednou z nejkrásnějších stránek katolických míssií jest,
že křtem svatým veliký počet dítek v hodinu smrti získávají
pro nebe: kdyby jich nepřijali do katolických missií, hynula
by tělesné a zhynula by duchovně. Obětavost neocenitelných
našich řeholnic & péče, kterou věnují churavým, dojímá často
i nejotrlejší srdce a uzpůsobuje takto ke přijetí nauky kře—
sťanské. Toť ono překrásné a tak mocné apoštolstvo příkladu,
kteréž všickni můžeme a měli bychom konati! Bohužel, že tak
často na ně zapomínáme!
' Opravdu, člověku nechce se vyjíti z nemocnice spravované
katolickými řeholnicemi. Rád by co nejdéle patřil na ty divy
lásky a milosti Boží. Jest skoro nepochopitelnou věci, co dokáže
tak slabý tvor jako žena, je-li nadšena duchem obětavosti, a
jakým zřídlem lásky Boží stává se to srdce, které odumřelo
světu! . . . Lito jest mi, ze srdce líto, že není možno zakladati
více nemocnic, jimiž by se tolika tělům ulevilo a tolik duší
zachránilo. . . . Více nemocnic, více škol a opatrove'n, — a
světlo evangelia rozpráší v brzku temnosti pohanské, které halí
dosud krásné země indické!

Na prostranství před gotickým kostelem hrála si hromadka
sirotků z kasty pariů; byli tmavší pleti než jiné kasty indické,
ale přece velmi mila děťátka. Přistoupil jsem k nejmenšímu
z nich, a ostatní vidouce, že se s ním mazlím, přlbělll'cl také.
Velmi jsem litoval, že mi nemožno bylo ubohých parijků po
dělili obrázky a. medálkami. Rozdal jsem všecko v Kolombu.
Nebohá la race, odkopnutá od lidí, došla zvláštní milosti u Boha;
ze 24.000 katolíků v území majsurském jest 15.000 parijů.
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idea. kastovnická*) vžila se tak silně v indický lid, že ani
katolicisn'ius nebyl s to, aby ji vyhladil. Tak na př. kněží in-—
dickeho původu musí naprosto pocházeti z vysokych kast;
v Opáčni'uif případe by si jich lid nevážil a úcta k církvi vzala
by za své; to by nastalo jiste, kdyby některý paria stal se
knězem. Ostatne není, jak mi bylo řečeno, mezi kastami ani
závisti ani nenávisti. Žijí klidne vedle sebe, nemísíce se ve-—
Spolek; jedny užívají všech |_rrivilegií, jež vyplývají z vysokého
stanoviska společenského, druhé'žijí v ponížení & potupě, do
nichž nvrhlo je narození;_ přes to vládne mezi nimi pokoj
a shoda.

Vidal jsení_denně zábavné výjevy. Sluhove při obědč
v Bangaluru byli vesměs pariove; arcibiskup však madrasky'r
mel mladé páže z proslulé kasty radžputů, potomků krá—
lovských. Mladík obsluhuje arcibiskupa, byl často nucen vzíti
talíř z rukou pariových. Byla nevšední podívaná, jak obratně
imtm'wroval, aby se nedetekl náhodou chud'asa. Pravili, že by
za živy' svčt nejedl z talíře, poskvrněnóho dotknutím člověka
z ()povržcne oné kasty. Zvčdel jsem, že v Indii jsou ještě dvě
nižší kasty, nežli pariovó, totiž ševci a ti, kteří čistí nehezká,
ale velmi potřebná místa. 'l'ito řemeslníci tvoří nejnižší kastu.
Ale račte llll rozuměti! Náleží-li kdo do kasty ševců, neni
pište nucen přikrajovati kůže a šíti boty; a naopak, jiný jest
z kasty králův, a přece kuchaři. Kuchař—stvípokládají zde za
zaměstnání velmi ušlechtilé, které nižádnon měrou neponižuje
človeka pocházejícíhozvysoke kasty. Donucen byv nouzi, může
takovy aristokrat vstoupiti do služby za kuchaře a vařiti šku—
hánky člověku nižší kasty; ale nikdy >>vysokorody<<pan slu

*) Kasty (z portugalského casta, t.j.plómč, rod) nazývají se v Indii
Východní společenské třídy, z nichž každá má svoje zvláštní prava i po
vinnosti a pravidelně i zvláštní zaměstnaní. Třídy ty jsou tak přlsnč od
sebe odděleny, že nikomu není dovoleno přestupovati z kasty do kasty.
Kdo se provini proti'povinnostem kasty, může býti vyloučen a pozbývá
společenského postavení. Indicky sluje kasta „játi“ (narození, t. j. čím
kd'o narozením se stal). 'l'heoretieky dělí se Indovč v tyto čtyři hlavní
kasty: brahmíni —- kněží, kšatryove ——válečníci, vajsové — rolníci,
sudrove — služebníci. (Sen:trt: Les castes dans l' Inde, Paříž 1896). V no
vější době význam kast silně poklesl hlavně vlivem železnic, kdež nej
vyšší kastovec must seděti vedle nekastovce, jehož doteknuti ho dříve
poskvrňovalo, a vlivem úředních mist; Angličané obsazujice mista úřední,
hledi pouze na předběžná studia a schopnosti, kast nedbajíce; tím se stává,
že i brahmin může míti za představeného pariu.
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žebník nepojí pokrmu, ktereho se dotkl jeho pán; pokrm se
stal nečistým

V neděli odpolednč odjel pan delegát se všemi biskupy a
s námi k audienci ke králi. ()bvyklou residenci majsurskěho
krále jest město téhož jména-, ležící vjižní části říše. Královský

jeho palác jest prý skutečným divein světa.. |)o Bangaluru
stěhuje se maharadža jen občas, aby okřál na čerstvém vzduchu;
Má tam malý zámeček s pěkným sadem, kterýž úplně připomíná
sídla evropských velmožů. Na schodech- přivítal nás tajemník
anglického residenta, indický hodnostář a několik gardistů
v šedých, velmi vkusných uniformách. Král očekával nás u dveří
prvního sálu. Mgsr. J\glíardi představil nás jemu a týž každému
z_nás podal ruku auvedl do krásné síně, zařízené po evmpsku
s. neobyčejným vkusem a zároveň .s jakousi jednoduchostí.
KOIem do kola byly rozestaveny malé pohovky; král posadil
se s panem delegátem na prostřední, my poněkud dále. 'l'itulovali
ho: Vaše Výsosti; neříkát se pohanským vládcům: Nejjasnější
pane. Jmeno královo jest dosti dlouhe: Šamaradžen dra
Vaj-dar lšahadur Maharadža. Jest lenníkem Anglie a
vasalcm královny indické. Jest to' hezký, mladý muž tváře
aristokratické, asi 241etý; chováníjeho vyznačuje se ušlechtilou
jednoduchostí a vznešenosti. 'Zdál se mi poněkud nesmělým,
ínyslím však, že to byl jen následek nepatrného zajikání se
v řeči; všeobecně učinil na nás velmi příznivý dojem. Ač je
pohan, má, přece jen jednu manželku, kterou velmi miluje a se
kterou. vzorný život rodinný žijeý Ke katolíkům jest velmi hodný
a proto od nich všeobecně milován; .královna'váží si. našich
majsurských řeholnic, které ji v paláci často navštěvují a hudbě
učí. 'l'edy i znalost hudby může býti pomůckou ke spasení!

Jeden z maharadžových ministrů jest katolík. .lest to první
hodnostář indický, se kterým jsem se více spřátelil. Nazýval
se Thumb u Ghetty, Esq. High judgeů), abyl jedním ze šesti
radů královských. EVPOPSkČllOneměl na sobě-nic, leč že mln'víl
plynně anglicky. Přes to byl to člověk velmi vzdělaný, zdvořilý
a úslužný; ztrávil jsem s ním velmi příjemně nejednu hodinu.
Kdykoli sundal široký turban zbílčho zlatem |)l'0lk11nt'5llt)Horu,
ukázala se doholaoholená hlava; jen dvě pásma vlasů černala
se na skráních. .Ieho charakter, takt a bystrý rozum byly by

*) Vrchní soudce.
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vzbuzovaly dctu i na dvoře nejpřednějšíhopanovníka eerpského,
právě jako na dveře majsurském.

Uvádím jeden zajímavý 'rys zdejších obyčejů. ——Vešel
jsem do katherály dohlédnout na přípravyr k zítřejší synodě.
Najednou objeví se Thumbu Chetty a prohlíží místa určemi
pro veličiny majsurského dvoru.

»Buďte jist, monsignore,<< pravil, »že všiChni budou se
chovati s náležitou úctou, jen laskavě jim promiňte, nezují—li
obuvi; víte, jsou to pohané, kteří () slušnosti nemají zdáním

_ Krále zastupoval na synodě divan, to jest první ministr
a říšský tajemník. Maharadža měl sto chutí přijíti' sám osobně,
aby, spatřil všecky obřady; již tvrdili panu biskupovi, že jistě
přijde—pod podmínkou, budou—linad jeho sedadlem vztyčena
nebesa. Že jeho KrálOvské Milosti tolik na tom záleželo, učinili
tak lmed; než v poslední chvíli dvorští brahmíni návštěvě se.
opřeli, obávajíce se, jak se zdá, abychom krále neuřkli.

Synody, která ,se konala dne 25. ledna V kathedrále sv.
Patrika, popisovati nebudu. Ceremoniál byl stejny jako v Kolombu.
Vzhledem na pohanskou Indii skýtala synoda imposantní
podívanou. Jedenácte biskupů zaujalo místa na estrádě proti
panu delegátovi; nikdy ještě neviděli .v Bangaluru tak slavné
manifestace katolické. Nesčetné davy lidstva obléhaly kathedrálu
na neštěstí příliš malou; zařídil jsem věc tak, aby aspoň domácí
lidé našli místo, nebot Tamylové, Felegové a Kanarově hrnuli
se proudy Odevšad a naplnili prostranství před kathedrálou.
Od portálu až k hlavnímu oltáři stály dvě řady indických vojáků,
aby církevní hodnostáři volně procházeli. Ve chvíli, kdy přicházel
pan delegát, všichni vojáci zapomněvše na vojenskou kázeň,
padli na kolena & líbali ruku vyslancipapežovu. lyla to do—
jemná podívaná. _ '

Mezi biskupy, kteří se synody súčastnili, byli dva starci
osmdesátileti; mgr. Tissot a mgr. Canoz 'l'. .l., kteří přišli do
Indie v dobách „velmi trudnych pro víru katolickou. Nejzajíma
vější osobností celého ctihodného shromáždění byl P. .larrige,
patriarcha všech indických missionářů. Narodil se r. 1796 a
přišel—sem již roku 1819. Byl prvým knězem, který přinesl
svatou víru do Majsuru a který postavil první kapli v Banga
luru; konečně dočkal se utvoření díecése v kraji, kterému hlásal
evangelium Ježíšovo po 68 let. Přes desátý křížek byl—ctihodný
stařec ještě úplně při zdravých smyslech, čily' a věrně a za
jímavě vypravoval, co viděl azakusil za'dnů dlouhého a činného

\
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" života sveho. Byl bych s ním hovořil do nekonečna, ale mluvení
již stařcčka unavovalo, a před nedávnou dobou také oslepl.
Jak ho těšilo, že sbíral ted' bohaté ovoce dlouholeté a zdánlivě
neviditelné práce mezi pohany, těžko vylíčíti. Všickni jsme to
cítili a všickni jsme mu nejhlubší vděčnost projevovali. Tak
dlouhou dobu byl zde jediným knězem Kristovým, a dnes
přišlo na synodu dvanáct biskupů obklopených četným ducho

ghvenstvem, a lodí kathedrály byly nabitý davy _křesťanů,
modlících se pobožně, vroucně. Čím dále, tím lépe rozumím
přípovědi Vykupitelóvě o »zrnu hořčičnémc . . .

Dva poslední dny uplynuly návštěvami zdejších ústavů:
nemocnice, dvou klášterů ženských, sirotčince &posléze indického
semináře. Nikdo v Evropě nemá, pojmu, jaké množství sirotků
missie vydržují. Z čeho? . . . Z oněch malých, ale upřímných
»vdovíchc penízků, které skládají členové bratrstva pro rozši—
řování víry. '

Seminaristé očekávali pana delegáta před branou; všickni
byli oděni bíle, v bílých velikých závojích na hlavě a všickni
bez výjimky pocházeli zvysokých kast aristokratických. Indický
pohan neumí si vůbec představítí, že by kněz mohl býti zijiné
kasty. Není však pochyby, že náboženství katolické, které sbra—
t_řilohrdého patricia s ubohým otrokem, povalí jednou i jako
skály pevné hradby mezi jednotlivými kastami; stane se však
teprve tehdy, až milostí Boží alespon polovina obyvatelstva
přijme víru katolickou. Zdá-li se to někomu divno, uvaž, že
Církev vpodobných případech musí postupovati nejen s mateř—
skou dobrotivostí, nýbrž také s velikou opatrností. cb času
uplynulo, nežli prohlásila otroctví za zrušené. Vlastně »nepro
hlásila<<toho nikdy, nýbrž zdravou naukou svou, hlásajíc lásku
k bližnímu, zušlechtila mravy tak, že se otroctví křesťanům
zhnusilo, že je zrušili sami. Totéž stane se i s indickými ka—
stami. Nynější nutnost vybírati kněze jen z kast šlechtických
jest na všechen způsob pro biskupy prací náramně klopotnou.
Nepůsobí to však — jak jsem již podotkl -—'žádných neshod
a sporů společenských. Naopak — paria, který jest hrd na to,
že farář jeho jest z vysoké kasty, cítil “by se uražen, kdyby
měl poslouchati faráře paríu. Dnes otázka ta ještě není časová;
ale to již jest mnoho, že náboženství katolické alespoň částečně
vyplňuje onu ohromnou propast, která dělí kastu od kasty;
tak na př. brahmin p_ohan štítí se každého doteku s pariOu
a poh r dá jímjako věcíodpornoua hnusnou;brahmin katolík
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nedotkne se také parie, ale nepohrdá jím; jest to přece krok
_k lepšímu. _
F Teď dovolte, abych vám podal malý příspěvek ku charak
Teristice zdejšího obyvatelstva; byl jsem nejen divákem, nýbrž
také účastníkem. ,

Bylo mně proměniti 1000 franků. V Evropě jest to malič
kostí, beze všeliké obtíže, je—li jen po ruce směnárna a v ni
bankéř; Tady úplně jinak. Zavolali muzulrnanské penězoměnce
& jednoho křesťanského za svědky; na to položili na stůl
měšec se stříbrnou mincí, a já musil položiti vedle 1000 franků.
Teď teprve počalo »“ohledávánix každé mince zvlášť. Posléze
oddělili 'zlaťáky s obrazem republiky francouzské od dvaceti
franků z doby císařství; vážili je, očiclíávali, prohlíželi se všech
stran a konec konců prohlásili s upřímnosti podivuhodnou, že
by jim bylo milejši, kdybych je vyplatil minci Napoleona III.;
nemám-li jí, že snad se spokojí mincí republikánskou . .. Na
štěstí jsem nechvátal; mohl jsem tedy do syta baviti se in—
dickou obezřelostí.

Výsledek »mincovního sezenic byl, že mi vyplatili 518
stříbrných ru pii (o stříbro, co se stalo z tebe!) asi tak veli
kých jako pětifrank ——& vykutálení Indové shrnujíce fran—
couzské zlato, dotýkali se minci císařských s patrnou blaženosti
a uspokojenim.

IV.

leště o Bangaluru. ——Čtvrť evropská a indická. »—Zaklinači
hadů & boj mangusty s brejlovcem. — Návštěva & klenoty.
—'Kantáta, speech á intermezzo. — Na moři a na Gangu. „__

Asijská Paříž. —--Lidé, město a zábavy.

Město Bangalur jesl. zdravotní stanicí (samilorioní) an
glických vojínů, jmenovitěvysloužilců.- Podnebí jest lahodln'r,
skoro evropské, noci chladné. Evropská čtvrť skládá se z veli—
kého počtu tak zvaných bungalovů (dvorků), ob'klolwných
zahrádkami a 1.-oztroušených po veliké prostoře-v malebném
nepořádku. Bungalovy bývají obyčejněporostlé popínavými
rostlinami,jako žlutými begoniemi &antigoniomi o rů—
žových lesklých květech, modrými svlaěci a překrásny'mi bo u
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gain v illiem i, fialově zbarvenými._l')vorky připomínají úhledně“
letohrádky hrabství Kentského v Anglii.

Indická čtvrt naopak má ulice dlouhé, chatrče upěchované
z hlíny a pagody s rozešklebenými a osmiruky'mi bůžky.- Ulicemi
hemží se obyvatelstvo oděné sice pestře, ale špinavě, nebo sedí
na prazích domků. Pohanství je tu mocné a má ještě veliký
význam: než 'missie ženou již na ně útokem. Řeholnice posta—
vily si ve slohu—gotickém nemocnici u samého vchodu do
města; navštívil jsem ji v prvých dnech svého, pobytu. Není
ještěúplně dostavěna, ale lékaři úřadujíjiž zde, udělujíce denně
radu několika stům nemocných. Někteří se již obrátili; až po
staveny budou postele vzroste počet obrácených ještě více;
zvláště v hodinu smrtí dává Bůh mnohým milost pravě víry,"
a nejeden z nich umírá smrtí příkladnou. Zajímavou zvlášt
ností, kterou se mnou sdělili, jest pobožnost mnoha pohanův
a mohamedánů k Rodičce Boží Lurdské. Irští vojíni vzbudo
vavše zde kapli a jeskyni podle vzoru oné v Pyrenejích, uctí—
vají nábožně nejsvětější Pannu a přinášejí jí v oběť svíce a
ušetřené drobné peníze. Soška její jest obklOpena četnými obě
tinami, svěděícími o obdržených milostech.

Indická čtvrt učinila na mne špatný dojem; jest rázu
čistě pol'íanského. 'l'am spatřil jsem poprvé zaklínače hadů,
() nichž si divy povídají v Evropě. Jeden z nich měl dva veliké
hrejlnvee, od jejichž však uštknutí již předem se zabezpečil,
vylomiv jím jedovaté zuby. Nejzajímavějším kouskem celého
představení kejklířského byl zápas m an gusty (l—[erpestes
griseus, Ogilby) se dvěma kobrami. Mangusta jest malé zví
řátko podobněponěkud kryse & veverce; veliké jest jako kočka
a srst má jako jezevec. Nikdo by si nepatrného zvířete toho
nepovšiml, kdyby příroda nebyla ho obdařila zvláštní výsadou,
že totiž hadí jed nikterak mu neškodí; útočí proto odvážně na
škodlivé plazy ty. Kobry,„ které se súčastnily zápasu byly
silně exempláry rodu capella. Ihned chutě a'odvážně vrhly
se do boje; mangusta (ač vždycky vítězí) hleděla zoufale
z počátku utéci. Vidouc posléze, že veškeré úsilí jest marně,
skočila několikráte na pravo i na levo, jakoby chtěla uniknoutí
ušknutí hadímu; pak vrhla se na hada, a obě zvířata zatala
do sebe ostré zuby dolní čelisti; had svijel se zoufale a byl
by jistě jako vždy jindy zahynul, kdyby mu pán nebyl přispěl
na pomoc. Dříve se domnívali,“ že mangu sta pudem zná a
vyhledává tajemné byliny, obsahující kazijed uštknutí hadího.
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Uzavřeli ji do bedny s několika kobramí, aby neutekla a zná—
mých sobě léků nevyhledala. Za několik však okamžiků kobry
pošly a odvažné zvířátko zůstalo Zdravo a bez pohromy. Na
stala tudíž' domněnka, že mangusta chová. v sobě záchranný
prostředek proti jedu hadů, kteří jsou pro lndii hroznějšítrýzní
nežli četní adraví tygři. Dobře by bylo, kdyby někdo povolaný
ujal se té otázky a vědecky ji prozkoumal; umírat-v Indii
_uštknutím hadím více než 30.000 lidí ročně.

K večeru navštívili jsme smgrm. x\juttim' přítele Thumbu ,
Chettyho. Bydlí v pěkném bungalovu evropske čtvrti banga
lurské. Salonek, v němž nás přivítal, podobal se úplně salonu
starších měšťanů eerpských; stěny zdobily obrazy svatých,
všude jevila se největší |.nrostota. Nikdo by nebyl řekl, že jest
to příbytek jednoho z nejvyšších hodnostářů mocně říše
majsurské.

lmmací pan představil nám nejmladší dcerušku svou,
sličnou dívenku asi šestiletou, oděnou žlutým rouchem hed—
vabným a tak klenoty ověšcnou, že směle bylo lze ji považo—
vati za loutku zklenotnícké výstavy. Chudinka sotva se hýbala
pod tíží „zlata a drahých kamenů; zlaté a. brilianty posazené
jehlice trčely jí z vlásků černých jako oben a s každého ucha
|n'opíchnutěho na čtyřech místech visely čtyři naušnice. Než to
není ještě všecko. Kolem šíje měla ovinutý čtyři naln'delníky:
jeden korálový, druhý pětiřadový z perel a posléze těžký řetěz
zlatý, na nějž připjali skoro sto louisdorů*); k tomu přidejte
ještě brože, různě breloky u pasu, naramky, tři řady perel na
každé noze a prstenů na rukou bez konce. Malem bych za
pomněl na nejhlavnějš'í ozdobu: na krasný smaragd, který
dívence podle indického mravu zavěsily do nosu zároveň se
dvěma zlatýma kuličkama ve chřípích. Bylo nam děvčete
opravdu líto, a přece vypadala i vtom pradivnt'sm ústrojí velmi
hezky. Na sva léta byla dosti silná. Když dvouletý bratříček
se rozplakal a křičel, jakoby ho na nože bral, vzala ho na
ruku. a vynesla lehce “ze salonu. Vrátivši se zazpívala nam
píseň k Rodičce Boží.

Vyzkoušev dívenku z katechismu, hovořil jsem s otcem
o klenotech; 'l'humbu ('.hetty ukazal/mí šperky své manželky.
llyla to důkladná nadhera jak co do ceny tak co do práce

*) Lonisder (luidór), t i. zlatý Lud vlk: zlatý peníz francouzský
od dob Ludvíka XIII.
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zlatnické, neliledíc k tomu, že všecko bylo velmi těžké. l'šyly
mezi nimi šperky ze samých rubínii nelwonšenýeh, vroubcných
velkými brilianty. Rubíny nebyly veliké, ale bylo jich bez upří
lišování přes 10 tisíc. .

.liž včera se rezhlásilo, že .leho Excellence odjede; a proto
katolíci hrnuli se “zástupy rozloučit se s nami. Mne zajímaly
nejvíce děti, jmenovitě chovanci svatojosefské kolleje, v níž
jsem bydlil. Bylo mezi nimi mnoho pohanů z kasty brahm i n ů.
Dával jsem pozor, aby jich náhodou neodstrčili, neb nepostavili
do poslední řady. Dvatakoví brahminkové zatahli mne za kleriku:

»Otče<<,pravili, »dovolte nám jíti k Mahasaa mi (vele—
knězi),but, Father, only no blessing ...<< (ale, otče, jen
žádné žehnání).

Báli se patrně požel'maní.
Nemožno si představiti, jak výtečně působí katolické školy,

v nichž mladí pohané ve vědách se vzdělávají a volky nevolky
víře katolické cestu razí. Jest to důležitý druh apoštolstva. bylo
by jen žádoucno, aby počet škol co možná vzrostl, jmenovitě
tříd vyšších. Kasty clíudéaopovržené přijímají ochotně a rychle
víru, která. jest nejlepší těšitelkou ubohým a trpícím. která.
utrpení posvěcuje, z ponížení povznáší ; jinak však jest s hrdými
třídami kast vyšších; domnívají se, že by se zahodily a své
urozenosti pozbyly, přijavše křestanstv í. .lediné neustálé obcování
s katolickým knězem, který je učí a vzdělává, poskytne jim
vhodnou příležitost poznati víru křesťanskou a vážiti si ji. Již
v Bangaluru navštěvuje značný počet bralnninů svatojosel'skon
kollej & ještě větší v Triěinopoli; tím způsobem hrdá ta kasta,
kterou zákony domácí kladou výše, nežli kastu samých králů,
blíží se nám den co den víc a více a duchovenstvem také
svaté víře. Jest zásadou nemluviti před nimi nikdy () náboženství,
což jediné jest snad vhodným prostředkem podrážditi zvědavost
jllll vrozenou, aby se tázali sami.

»Jest třeba celých věkův a pokolení, nežli se národ obrátí,<<
pravil mijednou stařičkýmissionář africký, kardinál Massaja*),

_ *) P. Vilém Massaja narodil se 1809 v Piovč v Piemontsku. Roku
1826 vstoupil do řádu kapucínského. Roku 1846 byl od „Řehoře XVI. po
svěcen na biskupa a poslán za missionáře do Habeše. Po nel'nnorne práci
missionářské, po,ohrom_ných uámaluich a strastech vrátil se roku 1880 do
Evropy. Pro zásluhy geografické a linguistické jmenovaly ho mnohé spo
lečnosti geografické členem. Massaja zamítl všecky pocty a všecka vyzna—
menání vládní. Lev XIII. jmenoval ho r. 1884 kardinálem. Kromě gram



4í

a pravda ta osvědčuje se především na Indii. Aby. se Indie,
skropená již tolikerou krví mučednickou a tolikerým potem
missionářů obrátila, bude třeba nejméně dvou pokolení, a to
jen tehdy, podaří-li se rozmnožiti počet našich škol.

, Velmi rád hovoříval jsem s mladými pohany navštěvu
jícími naše kolleje; nebyli celkem zlí a nenávist neotravila
dosud mladých srdcí jejich. Jak dobré, zbožné křesťany bylo
by lze z nich vyehovatil Naivní upřímnost jejich rozveselila
každého. (vlasem davali mně zajímavě otázky jako na př.:

»Mluví papež tamylskyíh tázal se mne jeden, který už
byl katolíkem.

»Ne, příteli,a odvětil jsem mu, »ale má velmi rád takové
'llamylačky a Kanarky*), jako ty jsi<<.

»A jaké hodinky nosí sv. Otec?<<
Přiznavám se, že jsem si jaktěživ nevšiml, nosí—livůbec

svatý Otec hodinky. Ale tak úžasnou nevědomosti byl bych si
hrozně zadal.

»Sv. Otec,<-: odpověděl jsem, »nia velmi krasne, zlate
hodin ky. <

Byla to svata pravda; jest jista věc, že je má; ovšem
jina jest otazka, zda-li je nosí.

Unešen tou zprávou upaloval horem pádem ke svým po—
hanským druhům a nadšeně popisoval jim krásné, zlaté ho—
dinky sv. Otce. ,

Navštívili mne dva mladí brahmíni rodičů bohatých a
vysoce postavených. Jeden byl již ženat a poněkud nesmělý,
druhý lůletý, tváře intelligentní; postavou, pohyby, chováním
byl podoben mladíku evropskému, který jest mu roven rodem.
Rozmlouvali jsme o studiích; tazal jsem se:

»Až je ukončíte, navštívíte Evropu ?<<
'»Bylo by mým největším štěstím, ale není možno“
»Proč'Pe

»Pojedu-li, ztratím kastu.

matik jazyků habešskýeh, článků zeměpisných a národopisných jest jeho
hlavním dilem; I miei treutacinque anni di missione nell'
al ta Etiopia (Třicet let v Habeši) ve 12velikých, bohatě illustrovanýeh
svazcích, nákladem propagandy.

*) Kanara, přímořský kraj v britské Indii Východní v presidentství
madrasskem a hombajskěni. Země jest dobře vzdělána a pokryta. poli
rýžovýnii, haji kokosovými a záhony pepře, ořechu betelového, 'třtiny'
cukrové, šal'ršinu, kardauionu a kávy.
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A skutečně zvěděl jsem od něho, že každý Ibrahmin, který
by jel do Evropy, byl by domácím zákonem vyloučen z vysoké
kasty své. »'I.'řiznámí mladíci,» vypravoval mi, »„zajeli si do
Anglieateď ode tří let namahají se marně, aby je opět přijali
do kastya. Jest to pošetilýa nespravedlivý zákon; proto brahmíni
severní části poloostrova pomýšlejí, aby jej zrušili nebo aspoň
obmezili.

Když“ jsme vyjížděli z Bangaluru, shluklo se množstv1
lidstva, aby panu delegáta políbilí prsten. Hodní sapéři indické
královny seřadili se u schodů; na rozloučenou přinesli dlouhé
věnce z kopretin a malých, vonných květů ilang-ilangu a_
podle indického obyčeje kladli nám je na šíje.-- Naložili nám
jich po uši. Nádraží bylo zvědavci přeplněno. Za ohlušujícího'
a nadšeného Hip! Hip! Hurá! vlak se hnul.

Kdo zblízka neviděl, nepředstaví si, jaký ' dojem učinila
v těch krajinách přítomnost zástupce sv. Otce a jak bude pů—
sobiti na utvrzenou víry u jedněch a na povznesení téže víry
u druhých. Obdiv vzbuzující nadšení obyvatelstva" křesťanského,
úcta vzdávaná od králů a vlády anglické, nádhera posléze &
velebnostcírkevníchobřadů: to všecko naplňuje pohany, hlavně
vyšší třídy respektem k náboženství, kterým by rádi pohrdali,
kdyby mohli.

Do Madrasu vrátili jsme se ošesti ráno. Celý den uplynul
odesíláním listů, večer návštěvami kostelů. Ve chrámě sv. Petra
v Radjpuramu (předměstí madraské) byli jsme S\čdky velmí
komické episody. Po požehnání, které udílel mgr. \gliardi; pro—
vedli kantátu, kterou schválně k té události sPožili; obsah při—
pojuji jakožto zajimavou ukázku indického umění básnického *);

*) Vitejnie nejdůstojnějšího arcibiskupa, delegáta Jeho Svatosti, jehož
známá sláva podobá se světlu, jehož není lze uhasiti & které iozehází se
na všecky strany! .—

1. Pronášejme veiši i hlasy chválu ke cti neidůstoiněišlho dia. Agli
ardiho, delegáta Jeho Svatosti.

2. Kteiý jako dobrá matka jest sama láska,“ přichvátal k nám přes
moře, nedbaje námah cesty.

3. “Který nám přináší poselstvi pokoje jako anděl, jenž zvěstoval
narození Pána našeho.

4. Který se snaží sloučiti nás v jedno s naší nejvyšším pastýř-ein,
jako tělo hmotně jedno jest s hlavou.

5. Který piináší n:'un svaté zákony, aby potěšil iozum i snlce naše,
jako lékař, jenž přináší ulcvu lnozným utipením těla. _

' 6. Který hledí spojíti vjedno stádo ovečky bloudící po všech stranách.
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zpívali ji sborně; melodie bez rythmu skládala se z tonů ori
ginálních, táhlých a příjemných; poslední výrazy zpívali tempem
zrychleným, jak jsem slyšel u Maronitů při slovích: Mno—'
gaja lita.

Po kantátě následovala dlouhá slavnostní řeč s množstvím
dramatických posuňků. V okamžiku, kdy řečník končil svůj
speech*) a rukávem utíral si čelo pokryté hojným potem,
strhl se v zástupu hluk a lomoz; po chvíli předstoupil človíček
rozjařený palmovým vínem a jal se křirčetia protestovali, že
jsme v zemi indické, že k Indům a nikoli k Angličanům poslal
sv. Otec delegáta, a řeč tudíž že měla býti promluvena v jazyku
tamylském a_ne anglickém. Křičel tak hlasitě, že mgr. Agliardi,
který měl odpověděti, nedostal se k slovu. Vyvedli tedy-horlivce
ven; protestoval však plným hrdlem. Velmi jsme se“ pobavili
výronem tohoto přes příliš horlivého vlastence, jakoby to bylo
v naší staré, hodné Evropě. Jaké štěstí, že zde nemají parlamentu!
Proto snad zdejší Kanarové, 'Pamylové & Telegovéjsou nuceni
žíti ve shodě a také žijí. '

Konečně odcházíme, ale není možno odejíti. Muži, ženy i
děti, všecko vrhá se proti nám, aby panu delegátovi políbili
prsten nebo dali dítky požehnati. Kočí mlaská na. koně—není
možno se hnouti; cojen žilo, vrhlo se nakočárová kola a“jen
velikým úsilím podařilo se nám uniknouti vřelé a poněkud
hlučné ovací našich Indů. Parník »Ravennaa stojí již od pěti
ráno v přístavu, aodjezd jest urcen na šestou večer. (..hvátáme
ledy, odříkáme oběd, na který nás pozval guvernér inadraský.
Nešťastný však parník odejel teprve 0 sedmi!

Když jsme vstupovali na loď, bylo moře velmi pobouřeno
(pověstná mělčina madraská je skoro pořád nepokojnaj; veliký
náš člun poskakoval ustavičně, až se zdálo, že se každou chvíli
překolí. Veslaři vidouce naši námahu, abychom zachovali rovno
váhu, těšili nás:

»Nebojle se, otcově, vždyť jsme dobří katolíci !<<

7. Jehož úkolem jest zavésti ve spoleniosti indiekč pořádek a. za
hezpečiti zdar vrůstajícl (*iikvi. ' '

8. Který přichází jako čiste zrcadlo, aby rozprášil temnoty hludův
a zastaralých hájí, 'iestuilcích v obcích našich.

9. Kteiy ustanovil cekati trpělivě na náš rozvoj mravní i duchový,
ihyehoin došli iiije.

10. Uviteite ho jako slunce moudrosti v našem kostele sv. Petra
,' Rajpuramu.

*) Vyslov „spíč“; anglicky: řeč, promluva.
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Opustili jsme Madras v neděli dne 30. ledna. Plavba byla
šťastná, moře klidné a hladké jako zrcadlo — po nemoci mořské
ani stopy. Ale cestování bylo přece jen jednotvárné; viděti
stále jen nebe a moře jest přece trochu nudné. Člověk prahne
zrovna, aby uzřel ždibec země.

Procházel jsem se po palubě, přemýšleje o Indii, 0 po
kroku víry, o duchovenstvu a školách a posléze o tom nešťastném
nedostatku podpor, který tak vadí pokřestění millionů lidí ——
když náhle Spatřil jsem našeho Francesca (Frančeska), ko—
morníka mgr. Agliardiho, sedícího v koutě & zakaboněneho jako
sovu. Ubožák přeplavil se hrdinsky přes okeán, ale teď trpce
litoval, že se pustil tak daleko od své krásně Italie.

»Co je ti, Francesco,<< táži se, »žes tak smuten "Pa
»Oooh, monsignore, nechápu, kterak se můžete tak klidně

a beze strachu proeházetia ničeho se nebáti !<<
»Báti se, a čeho ?<<

»Čeho? Vždyťmně lodník povídal, že pod našima nohama
jest na sto metrů vody.a

»Zmýlil ses, moje zlato; ne s_to, nýbrž přes dvě stě padesát.<<
»Oooh, monsignore, to nejsou žerty! Spadnu—li na levo,

utopím se; spadnu—lina pravo, utopim se ještě víc; slovem at
spadnu kam spadnu, všude se utopím.<< _ _

»Tedy nepadej nikam a buď vesel! Kdo cestuje tak
krásným krajem, nesmí si “všímati takovych maličkOstí. Zítra
uvidíme Bengal. Víš, co je Bengál?<<

»Bengál? Jaktěživ jsem toho slova neslyšel !<<
»Bengál jest země překrásná, olmisko a zřídlo cholery,

která odtamtud leze do Eerpy. Překrásni tygrově, jež jsi ne—
jednou vídal ve zvěřin'eích, žijív lesích bengálských na. svobodě.
Ani se nenadáš, a hup! už ho máš za krkem, a chrup! už jsi
nebožtíkem. Ba, a nezapomínejme na hady, kteří se tam jen
hemží a jejichž ušknutí zabijí jako blesk. Štíři jsou tam jako
raci, & krokodilů nepotřebuješ hledati v menažeriích; jdeš se
vykoupat a kde se vzal tu se vzal, už je pod tebou obrovsky
krokodil, ktery, je-li v dobré náladě, ubryzne ti milostivě nohu,
ač taková střídmost jest u něho vzácností.<<

»Oooh,monsignore, a vy povídáte, že jest to krásná zeměh
A chudák Francesco byl bled jako stěna, až mně bylo

líto, že jsem,si onen žert dovolil; zmužilostí a srd'natostí ne—
zhřešil nikdy; bált' se i dobráků (Íleyloňan'ů, kteří tak klidně
posluhovali panu arcibiskupovi.
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V pondělí před půlnocí spouštíme kotve a stojíme až- do
devíti ráno, čekajíce větší výšky moře, abychom vplynuli do
ústí Gangy. Blátivá voda má barvu žlutou, ošklivou, kalnou.
O jedenácti ukazuje se nám v dáli levý břeh Hooglye (Huglie),
západního ramene »svaté řekya; čluny a lodí divného tvaru
plíží se podél pobřeží. Druhého břehu“ není viděti; ústí jest
velmi široké. Chladno přinutilo mne obléci podzimní plášť.
Cesta jest označena dvěma řadami kůlův a četnými signalovýnii
čluny s lucernami. ,

O jedné Spatřili jsme druhý břeh; řeka má v tom místě
šířky asi 10—12 km. »Ravenna<< vleče se vpřed velmi pomalu.
Levý břeh, poděl něhož plujeme, jest nízký, plochý a pokrytý
pastvisky, po nichž procházejí se stáda bílých krav; ve vzdá
lenosti jednoho kilometru od břehu.spatřil jsem kukátkem četné
vísky ve stínu palem a mohutných banánů. Tu a tam zvedá
nad bahniskem ohromný talipot (palma stínidlová, Corypha
Taliera Roxb.) s velikánskou, tisícerými květy posazenou palici
květní; loďky naložené rýžovou slamou oživují povrch řeky;
levý břeh odráží se nejasně od obzoru jako temně modrý pruh.
Plujeme kněmu, čím blíže, tím jest pěknější a veselejší; v za—
hradách bělejí se domky. Řeka úží se každou chvílí, břehy se
blíží. Ubohý Francesco z kajuty ani se nehne obavou, aby vítr
na něho nehodil choleru neb aby ohromný krokodil nevyskočil
na palubu. Chudák zavřel i malé okénko své kajůty, aby jim
krokodil neprostrčil čumáku. Dokládá se, že už jich viděl šest.

O pěti měla řeka již jen půl kilometru šířky; bujné rost—
linstvo oživuje oba břehy: bambusy, palmy a smokvoně po—
svátné. Čas od času objeví se víska domorodců se slaměnými
chatami sotva dva kroky 'od břehu; jsou to bezpochyby osady
rybářské, poněvadž mnoho člunů jest přivázáno ke břehu.

Parník .náš pluje uprostřed řečiště a syčí a hvízdá; ozvěna
a ostatní lodi odpovídají mu zdaleka. O šesti spustili jsme kotve
v přístavu ohraženém koly poblíže indické vísky. Rozkošný
večer! Takový odlesk světla a tak velebny'r klid v přírodě lze
nalézti toliko pod žárným nebem tropickým neb v krajích půl—
nočních, kdež léto velmi se podobá trOpickěmu jaru. Mírné
pásmo nezná Spanilého zjevu toho, velebného ticha, nastávajícího
vždy po západu slunce,. ticha, které chová v sobě cosi slav
nostního & duši naplňuje blahým pokojem a povznáší. k Bohu,
Tvůrci oblohy, planoucí-rozkošným odleskem hvězd, a .Pánu
krásné té země !.
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Nazejtří zvedli kotve o osmi ráno. Plujeme ustavičně zvolna,
často zastavujeme a dlouho stojíme. Měří hloubku vody; opa—
trnost je nutná, aby ohromná naše loď nenarazila na mělčinu.
Břehy jsou stále stejné, nízké a bahnité, oživeny tu houštinami,
tam poli cukrovníkovy'mi, tam zase sady kokosovými a baná—
novými, v jejichž stínu choulí se chaty domorodců, upletené
obyčejně z listí kokosového a podobné'velikym stohům sena.

Tak plouli jsme celé ráno, zkoumajíce dno řeky a razíce
sotva půldruhé míle za hodinu, až úplně neočekávaně zastavuje
náš parník v na rychlo upraveném přístavě, kdež očekávají
apoštolského delegáta arcibiskupapobočník místokrálův. Těžko
věřili, že jest to ——Kalkuttalř) Uplynula dobrá hodina, nežli
lod“ přitáhli ke břehu a upevnili lanem. V dáli strměl les sto
žárů. Úřední přijetí bylo odloženo až na zítřek, poněvadž bychom
musili jako v Kolombu čekati na palubě Ravenny až do večera.

'Mgr. Agliardi vsedl proto do kočáru místokrálova, my zase do
povozů arcibiskupových a přijeli jsme do paláce arcibiskupova,
kdež nás uvítali jesuite a chovanci kolleje. Žáci nižších škol
stáli špalírema vzdávali zbraní čest jako vojáci.

Mgr. “Agliardi vykonal přehlídku (musil jim tu radost
udělati), udělil žactvu požehnání a pak kvapně odebrali jsme
se do vyznačených pokojů, odpočinout si poněkud po cestě,
která byla Opravdu pěkná & šťastnější jinych, ale také neoby
čejně unavující. Únava byla výsledkem podnebí, které již jevilo
svůj vliv. ,

Mgr. (ioethals, arcibiskup kalkuttsky', přivezl nás tedy do
svého paláce. Čtenář se snad podiví, že mluvím o paláci
arcibiskupa-missionáře, ač jsem dříve řekl, že biskupové zdejší
staví velmi krásné kostely,. ale sami že se spokojí ledajakou
chatrčí. '.l'u máte historii biskupského paláce toho:

.Iesuita, člen misií zapádního Bengálska, ocestoval po
Evropě a navštívil v Belgii sestru svého arcibiskupa. Zámožná

*) Kalkutta (Kalkatta), hlavní město britské Indie Východní, ležící
na levém břehu řeky Huglí. Roku 1891 mělo i s předměstími přes 741 tisíc
obyvatelů (přes 488 tisíc hindů, 218 tisíc mohamcdánů, 30 tisíc křesťanů,
_2100lnuhlhistů, 1399 židů); s Haurou, předměstím na pravém břehu čítá
se přes 857 tisíc obyvatel. Skládá se zbílého a černého města; Evropany
obydlené město bílé má vzhled města evropského; černé nebo Palta jest
„obydleno pouze od domorodcův. Obchod jest velmi značný; po I-luglí
mohou lodi připlOuti až k samému městu, velké zastavují u Diamond
H'arbouru, 63 km pod Kalkuttou.
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paní pro'sila ho snažně, aby dohlíželi na “zdraví jejího bratra
a nenechávali ho pracovati přes síly. Míssionář'odpovčděl, že
v druhém případě arcibiskup si poroučeti nenechá; co pak “se
týče zdraví, žeby bylo všecko v pořádku, jen kdyby pan arci
biskup nemusil bydliti v _chalrnóm, nezdravem domku v nej—
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Obi.4.Jeanitskákollcisv.FrantiškaXaverskéhovKalkuttc;vpravohvězdárna:

horší části města. llodná sestřička velela zbudovati ihned pro
bratra dům podle zásad obratníkové hygieny. Ohklopujejej
pěkna zahrada, v níž arcibiskup, veliký milovník květin, na
hromadíl mnoho vzácných rostlin tuzemských, jmenovitě
orchideí, které jako hrozny visí s kmenů mohutných stromů.

/
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Po boku paláce stojí kollej sv. Františka Xaverského s obser—
vatoriem, kteréž řídí P. Lafond, učený fysik & proslulý hvězdář.

Konečně jsme přece ve městě — opravdovém »městěc.
Kolombo bylo vlastně začarovaným, obydleným lesem; Madras —

_ souhrnem indických vsi a městeček; Kalkutta všakfje veliké
město s bílými, hezkými domky o širokých verandách, jaké
často vídati lze na předměstích velikých měst evropských; ně
které ulice velmi se podobají krytým ulicím londýnským mezi
Piccadilly a M.anchester-Squarem*); paláců různého
slohu viděti dosti. Ovšem jsou také zvláštnosti.

Tak na př. slyším jednou v noci pod okny vyti velmi
podezřelého rázu.

»Je v Kalkuttě mnoho psů ?a tázal jsem se ráno.
»Nikoli; jistě jste ráčil slyšeti jen vytí'šakalíc.
»Šakalí — na ulici? —í Což nebydlime v nejaristokra

tičtější třídě ?e

»Ovšem, ale zapomněl jsem Vaší, Důstojnosti říci, abyste
se nelekal, kdyby náhodou zabloudil šakal do Vašeho pokoje.
Jen žádné strachy! _Stačí trochu zalomoziti nebo houknouti,
a šakal uteče. '

»Cože? — za bílého dne '?a

»Ano, jeden vylezl až do prvního patra, kde ho náš Lulu
(pes) zadávil; v zahradě jich už několik uškrtila. _

Pak mluvte o »velikých městech: v Indii, když šakali
procházejí se po Rivoli »asijské Pařížeia

V okolí jest mnoho starých hřbitovů, na nichž šakali
přespávají den; v noci vláčejí se ulicemi. Ještě jsem jich ne—
viděl, za to v noci slýchám je často. Bez odporu ——krásná
země! . . . Sebeř v jednu kytici hady, tygry, šakaly, choleru,
paláce & přepych indický & snadno spácháš zajímavou báseň
podle oné: »Znáš-li tu zemi . . .a

Druhého dne k večeru vešel pan delegát do kathedrály
davem pohanů, kteří obsadili ulice, krámy a ploché střechy
domů. Následujícího dne vykonali jsme úřední návštěvu u lorda
Dufferina, místokrále indického. Těm, kdož se bojí indického
vedra připomínám, že v salonku, v němž nás přijali, plápolal
na krbu pořádný oheň.

*) Ulice a náměstí londýnské.
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K místokráli jeli jsme v povozích přes Majda n, známou
Esplanadu, »elysejská polo kalkuttská<<. Kromě rozsáhlosti
není na nich nic požeru hodného; jest to jednotvárná rovina
beze stromů, po níž prochází se večer veškeren elegantní svět.

,

V.

Visitace za pana delegáta. — Dobrodružství na dráze. —
V Morapoji.— Slavné uvítání. — Bengálská hostina. — Divadla
na počest missionářů. — Škola a její význam. _—Večer mezi
dětmi. — Návrat do Kalkutty. — Internovaný král. -— Hudební

večírek u radži. — Ples u místokrále.

Vyjeli jsme si hlouběji do Bengálu navštívit missijní sta
nici v Morapoji, místa ležícího nedaleko ústí Gangy mezi Kal
kuttou a mořem. Missie zapado—indicke jsou teprve nedávno
založeny a belgickým jesuitům svěřeny. Nehonosí se ještě tak
spanilymi chrámy jako Ceylon a jižní missie, ale energickým
vedením otců rozvíjejí se utěšeně a vzbuzují nejlepší naděje.

Mgr.Agliardi ustanovil vykonati vrchnopasty'řskou visitaci
vMorapoji s'ám, aby přítomností svou povznesl a osvěžil ducha
mladičké osady křesťanské. Přípravy na uvítanou Jeho Excel—
lence byly již dokončeny, když delegát v sobotu večer náhle
ochuravěl horečkou. Visitaci bylo nutno odložiti, o čemž bez
průtahu zpravili jsme P. Juliána Bankaerta, představeného
mjssie. Zpráva zarmoutila nevýslovně tamější křesťany. »Duch
náš se rozpadl žalem na samé kouskya, psali. Aby je poněkud
potěšil, nabídl nám, totiž mgru. Ajuttimu, P. Grosjeanu, před
staveněmu bengálských jesuitů, & mně, pan delegát jeti místo
něho, abychom přítomností svou alespoň částečně osladili jim
zklamání.

Vypravili jsme se v úterý 0 sedmi ráno. Hodina odjezdu
se blížila a vlak stál již na trati, když jsme vrazili na perron.
Ženeme se k vagonům. P. Grosjean objav kolem krku stroj—
vedoucího, rodilěho Inda, táže se:

»Je to vlak do Diamailt-I-Iarbouru?<<

»Ano, Důstojnosti<<.
»A kde jest náš vagon ?<<
»'l'amhlc<5,odpovídá tázany a ukazuje nám jej prstem.

3



50

Chvatně sedáme do něho; v tom letí konduktér a tahá
nás za kleriky.

»Pánové, tam nesmíte, to jest kupé pro dámy !<<
»Co je nám po tom; tady přece nezůstaneme l<<
Vlak se "již rozjel, když jsem vskočil do vagonu.
»Přece jsme ulovili místo“, pochvaloval si mgr. Ajutti.
»Však je to náš vagon, reservovaný pro nás!“ namítal

P. Grosjean.
»Divná věc<<,připletl jsem se do řeči, »jaký tu mají po

řádek! Nádražní hodiny ukazují dobře, a vlak vyjel o deset
minut dříve; proto div že jsme „nezůstali na holičkácha.

»Není možno; tvé hodinky jdou jistě špatně<<,odporuje
mgr. Ajutti.

»Nikoli, jdou dobře; nařídil jsem je včera, když dávali
vojenský signál.<< ]

»Jaký jest to most?<< vykřikne náhle P. Grosjean. »To
přece není dráha do Diamant—Harbouru! Kam nás vezou ?<<

Představte si jak jsme koprněli ! . . . Vlezli jsme do vlaku,
který jel úplně opáčny'm směrem. P. Grosjean chytal se za
hlavu, já se smál, srdečně smál. Za takových okolností nezbý
valo nic, nežli vystoupiti na nejbližší stanici; k většímu však
souženi našemu byl to rychlík, který bleskem proletěl onou
stanicí; teprve v Belgurriahu vyvázli jsme z pohyblivého vězení.

Rozumí se, že jsme hned chvátali do nádraží zvědět, jak
dlouho potrvá naše vyhnanství; meno male, za hodinu při—
jede vlak do Kalkutty & po celohodinné přestávce přiveze nás
»míchaný<< do Mogra-l—lattu, cíli naší cesty.

Jen jedno nás trápilo: tamější totiž obyvatelstvo očekává
nás již ode tří hodin; přijede—livlak dříve nežli'naše depeše,
»rozbije se duch jeho ještě na drobnější kouskya. Ostatně byl
jsem zpozdění rád. Měl jsem alespoň příležitost prohlédnouti
si malou stanici bengálskou, jejíž přednosta vězel v uniformě
oblečené na hole tělo a byl bos, telegrafísta pak kez kabátu i —
bez kalhot.

_ Majíce kdy, vyšli jsme si prohlédnout bengálskou ves,
skládající se z několika chat, uplácaných nemotorně z hlíny a
pokrytých tradicionelními došky rýžovými.

Zatím přijel očekávaný vlak a s hanbou vrátili jsme se
tam, odkud jsme tak hrdě vyjeli. Přednosta stanice přiběhl ihned
se otázati, co se nám stalo. Kázalť připraviti pro nás nejlepší
vagon salonní, který odhrčel prázden do Mogra-Hattu . Po—
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věděli jsme mu svoje dobrodružství avsedli do chudičkěho
vagonku, zastavujice velmi dlouho na každé stanici.

Krajina byla pěkná. Hlavní město jest kolem dokola ob—
klopeno zahradami, které je zásobují chutným ovocem a zele—
ninou. Poněkud dále táhnou se háje kokosových & datlových
palem. Kmenyjejich jsou samá jízva po ránách, jež zasekávají
do stromů, aby dobyli palmového vína. Do stínu palem tulí
se chaty, táhnoucí se skoro do nekonečna, nebo země jest
hustěji obydlena, nežli Belgie. Skoro též do nedozírné dálky
bělají se rýžové lány, na pravo rozkládá se slané jezero, na
jehož březích brodí se vážní pelikáni a ibisové, upřeně díva—
jící se do vody.

Konečně vjíždíme do Mogra—Hattu o jedné po poledni,
spozdivše se o celou hodinu. P. Maene očekává nás s hrstkou
svých věřících od půl desáté ráno. Z vagonu bylo snadno vy
lezti, ale hůře vlézti do nosítek.

Poprvév životě prohlížím si tu divnou, ve vzduchu vysicí
ekvipáži. Račte si představiti velikou bednu se dvěma dvířky
po stranách; promiňte laskavé, že se tak vyjádřím, ale vypa
dalo to úplně jako psi budka. _

Bylo mně do smíchu, ale před hrstkou křesťanů, kteří
nás tak radostně a srdečně vítali & tak hlučné hurrá! pro—
volávali, bylo nutno zůstati vážným. Schoulil jsem se tedy
vážně do one posady a hleděl se posaditi. Ale jak? — zkou
ším to po turecku — marno; zkouším po indicku — není
možno zachovati rovnováhy-; sedám si tedy jednoduše na dno
a krčím kolena až ku bradě. Zvodají zadní stranu toho straš—
ného přístroje — bác! uhodil jsem čelem do přední stěny
a odřel si nos, ale hned na to vrazil jsem týlem do zadní
stěny a kousl se do jazyku. .

Nosítka' visí na dvou hrubých tyčích; jedna je V předu,
druhá vzadu. Čtyři silní kuliové'x') zvedli je na ramena a nesli,
zpívajíce si krátkým a úsečným taktem. Zástup náš byl velmi
malebný, skládaje se nejen z křesťanů, nýbrž také z mogra
hattských pohanů; časem nahlíželi zvědavě bočními dvířky do
nosítek, aby se dosyta nadívali na neobvyklé hosti, kteří zda—
leka přišli navštívit indické a bengálské bratry.

'I'ak prošli jsme celou bengálskou ves & došli průplavu;
zde bylo nám přestoupiti na loď; zbudovali nám roztomilé pla

*) Nosiči břemen a nádemglci.
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vidlo: na dvě pirogy *) položili prkenné lešení a na něm po—
stavili baldachýn z rudého aksamitu a stříbrného papíru; měl
nas chraniti před slunečním úžehem.

Průplav má “sotva několik metrů šířky. Na pravém břehu
stál orchestr a hrál po celou dobu přeplavby; skládal se ze
dvou llétistů, kteří nadšeně duli do svých instrumentů; na ne
štěstí nebylo možno vystihnouti sluchem melodii a oceniti její
krásu, poněvadž ji přehlušovalo šest ohromných bubnů, osm
tam-tamů a tucet nějakýchvřískavých nástrojů . . . Na druhém
břehu hřměly zase výstřely děl, pum, prskavek a výkřiky zá
stupu běžícího za námi.

Pohaně zůstávali znenáhla vzadu a brzy ubírali jsme se
uprostřed svých souvěrců.

Před nami kráčelo třicet statných chlapíků, kteří nesli
různobarevné korouhve; orchestr hral, div se nestrhal, a sotva
přehrál svou zoufale jednotvárnou melodii, začínal zase da
capo, jen ještě pronikavěji a hlasitěji. '

Se všech stran přidružovaly se k nam dlouhé čluny. Pod
zelení palmovou, uprostřed bujné vegetace, byl pohled na nziš
vodní pochod rozkošný. Před nami plula piroga přeplněná dětmi,
které již neměly síly běžeti za námi; vzali je z útrpnosti vi—
douce, že únavou nemohou již ani dýchati; byl to roztomilý
předvoj: samé hezoučké tvařičky s hlavami buď dohola ohole—
nými nebo pečlivě učesanými; na přídě a na zádi pirogy stáli
dva silni hoši 1.5. nebo lb'letí, kteří dlouhými žerděmi bambu
sovými řídili pirogu tak obratně, že by malíř nebyl odolal po
kušení, přenésti zajímavou skupinu onu na plátno.

Po dvouhodinné plavbě dorazili jsme do missie, unaveni
a hladoví.

V pěkné zelinářské zahradě stala hned vedlé kostela chýše
úplně podobnálostatním, jen poněkud větší a pečlivěji upra—
vená ——residence obou tamějších missionářů. Dvě prkenné pří
hrady dělily ji na tři maličké pokoje. V prostředním byl při—
pravem chutný oběd, skládající se ze slepic, rýže, vajec a kyselého
mléka; jako zákusky podavali ovoce a zeleninu z vlastní za—
hrady; hlavní však pochoutkou skromné hostiny byla srdočna
pohostinnost, jevící se i v maličkostoch, a pak upřímně, ne
nuceně veselí, které by bylo rozjasuilo i sebe více zakabo
něnou tvář.

*) Člun, vydlabaný nebo vypálenýz jednoho kmene.
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Několik kroků dále připravili otcové na rozsáhlém pro
stranství banket podle obyčeje bengálského pro 600 křesťanů,
kteří zdaleka přišli, aby nás Spatřili. Pomodlili jsme se, msgr.
Ajutti požehnal hostinu, která byla pro mně zjevem nevídaným,
že mi nikdy nevymizí z paměti.

Šest set Bengálů sedělo v dlouhých řadách na zemi, ženy
zvlášť, poněvadž podle zdejších mravů nikdy nejedí s muži, ani
s manželem, ani se synem. Každý znich měl před sebou
místo talíře široký list banánový, položený na písku. Býži
roznášeli v ohromných koších. Nevím, jak byla připravena,
viděl jsem toliko, že z kuchyně nesli ji přímo do řeky, ponořili
koše až po držadla do vody a pak odnesli je mokré na místo
banketu. Jeden muž držel obrovský koš, druhý hrábl do něho
oběma rukama a naložil opravdový kopec rýže na list před
každým hodovníkem; ten ukazováčkem vytlačil do něho jamku,
kterou rychle naplnili mlékem. Posléze podávali curry,*) ne
zbytný přídavek rýže, v Bengálsku velmi oblíbený. Sluha, který
ji nesl levou rukou ve velikém hrnci, udělal z pravé ruky
lžičku, ponořil prazvláštní tu vařečku do hrnce, nabral hodně
omáčky &poléval ji každou porci rýže. Bylo prý to výborné! . ..
l—lodovníciudělali si zrovna tak lžíci ze čtyř prstů pravé ruky
a soukali rýži do sebe s takovou chutí, že bylo radost na ně
se podívati!

Byla to originální hostina, skoro jako za dob Abrahamo
vých. Ve tvářích besedníků zračila se radost, štěstí a uspo
kojení hez mezi; my se též radovali, patříce na ně, a byli
jsme skutečně pohnutí hostinou tak prostou a přece tak srdečnou,
v zemi pohroužoné do bludů a temností pohanských...

Vzdálili jsme se, aby přítomnost naše hodovníkům ne
vadila; brzy však pozvali nás zase k sobě.

Za naší nepřítomnosti proměnili hodovn'iště v jakýsi cirkus.
Přes tisíc „Bengálů rozestoupilo se dokola; posadili se buď na
zemi nebo stáli ve stínu palem. Nám uchystali zvláštní sedadla;
měli se před námi produkovati proslulí kejklíři indičtí a my
měli spatřiti věci, o nichž Evropa nemá zdání.

Pozoruje pestrý tlum, dychtivý divadla, vzpomněl jsem si
na doby her athenských, rozumí se dávno před Periklem, kdy

*) (lnrry, vyslov kery, česky asi „všehochuť“, jest směs různého
koření, hlavně papriky, pepře, kurkuwy, zázvoru, koriandru, skořice,

muš kátu atd., kterou Indové a po nich Angličané kořeni své jídla.
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vymoženosti civilisace byly ještě neznámy hlavnímu městu
řeckému.

Za nedlouho po našem příchodu objevili se kejklíři. Gymna
'stické výkony jejich byly opravdu hodny podivu. Dávno již,

dokud jsem ještě nebyl knězem,. navštěvoval jsem nejprvnější
cirky evropské. Co však jsem zde spatřil, převyšovalo všecko,
co jsem kdekoli viděl. Nikdy bych se nebyl nadál, že člověk
může tělesné sily sve tak vyvinouti a zdokonaliti.

Tak na př. šedesátiletý stařec uchopil mladého člo—
věka za krk. Mladík Opřel se veškerou silou o slabou postavu
starcovu a postavil se kolmo nohama vzhůru. Pak stařec po
zvedl ho zvolna nad hlavu, postavil si ho na temeno, a v té
kol-mé poloze zůstali oba přes pět minut. Stařec chodil, sedal

„a pak zase vstával.

Hezký hoch nesúčastnil se tělocvičných výkonů, maje po—
zdeji prováděti kousky, jež všeobecně připisují křečovitému
ztrnutí svalů. Přiznávám se, že tomu nevěřim; pozoroval jsem
nejednu okolnost, která se tomu názoru příčí.

Když přišla na hocha toho řada, položil se na záda, sou
druzi jeho dali mu na prsa tři veliké cihly, jednu na druhou:
druh jeden uhodil na ně palicí tak silně, že první dvě rozdrtil
na prach. Pokus opakovali, položivši mu tři jine cihly na záda.
Úder byl i teď tak silný, že první cihla rozpadla se v prach,
druhým úderem i druhá. Pak chlapík povstal. Prohlédl jsem
ho důkladně, neměl však ani nejmenší modřiny nebo pohmož—
dčniny. l'ískoku nepoužili, vzavše cihly nazdařbůh z nejbližší
hromady v zelinářské zahradě. Podle jejich ujišťování byly
bychom spatřili ještě zajímavější věci, ale blížila se hodina
slavného požehnání.

% missie vyšli jsme průvodem v pontifikálním rouchu;
msgr. Ajutti celebroval. Před nami nesli kostelní korouhve, za
nimi kráčely dvě řady hochů s hořícími svícemi, za námi zá—
stup věřících. Byl to skutečně pohnutlivý a slavný obřad pro
osadu křesťanskou v zemi pohanské. Alo slavnostní nalada
málem by se byla zhatila; najednou vyskytl se zrovna před
námi hošik asi šestiletý, nahý jako žába, a založiv si ručky
na prsa, kráčel před námi važně jako patriarcha. Na štěstí
odsunuli nepovolaného herolda v čas, a processí konalo se
klidně, dále.
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Večer byl dosti chladný, proto jsme se vrátili do missio
nářského domku. Lid se rozešel: někteří měli domů až šest
mil cesty.

Večer ztrávili jsme se školní mládeží. Škola jest hlavni
činitelkou v missiích. Již s dětmi potřebí pracovati a vychová
vali z nich dobré křesťany v pravém smyslu slova, neboť jen
na mladá srdce lze zdárně působiti a jen ta vlastně dají se
snadno vésti. Vliv školy sahá až do rodného domku, neboť
v Indii milují velmi děti, které zaujímají v rodině přední místo
a vládnou v ní jako vrtošiví, všemoení deSpotové.

Lidé pokřestění v pozdním věku jsou přespříliš prosáklí
ohavným pohanstvím: prospěšné proto působiti na. změnu duše
a srdce jejich bývá velmi těžko. Častokráte nezbývá, než spo
kojiti se líčeným neb ziskuehtivostí způsobeným obrácením, jen
aby bylo možno vychovati děti U takových křesťanů jde jen
o to, k lepšímu obrátili jejich špatné náklonnosti a mravy, a
to již bývá dosti velikým úkolem. Totéž lze říci o novo
křtěncích indických, kteří byli napřed protestanty. Strohá,
chladná nauka sekt církve reformované nezamlouvá se srdci
ubohých domorodců; původní jejich prostosrdeěnost a upřímnost
s nich stírá a náhradou nedává ani víry, ba ani nejnutnějšího
vzdělání náboženského; proto bývají nenapravitelni a malou
radostí církve katolické.

Škol ,je—zdenezbytně potřebí a také každá missie v Indii
musí je míti. '/. té příčiny vydržují otcové jesuiti tolik škol
v Indii, že těžko si představiti jesuitu beze školy.

Navštívil jsem mnoho škol, ale nikdy neviděl jsem cosi
podobného, jako nyní v Morapaji. Představte. si chýši uplá
canou z hlíny a pokrytou došky z rýžové slámy. Ve dne jest
školou, v noci noclehárnou dětem, které spí na rohožích na
zemi. Veranda zastupuje jídelnu; v celém stavení není ani
stolu, ani lavice, ani pultu. Při vyučování sedí děti na ro
liOžkách; jest to ryze indické. Škola čítá 40 žáků místních a
mnoho přespolních. Den co den vyjíždějí starší žáci domácí
ráno ve člunech a sbírají druhy, přicházející z okolních vsí;
večer vozí je domů. Jest to prazvláštní uěeliště, ale dojem
učinilo na mne příznivý. Uitky zdejší jsou velmi bystré a
chápavé. .

Strávili jsme s nimi celý večer a lmostosrdečnost jejich
nemálo nás pobavila. Me hodinky uváděly je v nadšení. Ska—
marádily se s námi hned a missionáře nazývaly slovem, které
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v jazyce jejich značí »otěe a matkOc. Daroval jsem každému
škapulíř a medailli; byly tak slušně vychovaný, že nežebronily
o druhou. '

Zpěv milují velmi. P. Bankaert kázal jednomu zazpívati
narodni píseň; ale milý klučina upraviv si malebně mušelinový
šál, improvisoval dlouhou kantatu na sv. Otce a jeho delegáta,
z níž jak obyčejně nerozuměl jsem ani slova. Na to zpívali
všickni sborně: melodie písně byla teskliva, jako vůbec všecky
písně východních národů, ale harmonická, lahodné a místy
dosti umělecká.

Zpěv však jejich neobejde se nikdy bez doprovodu. Po—
slali tedy pro vesnického Paganiniho,*) znamenitého virtuosa
na tam-tam. .

Umělec nedal se dlouho prositi. Svůj asi metr dlouhý
instrument přinesl si sam; poněvadž pokojík byl velmi úzký,
položil jej bez okolků pod mě křeslo a postaviv se vzadu,
bušil do tam—tamu jen což.

Scházely ještě gongy;**) sakristian odběhl tedy do ko
stela, vzal mešní zvonky a cinkal jimi podle taktu; žací zpí—
vali, div si hrdla neroztrhli.

Byla to zajimava ukazka divoke, barbarské hudby, u Indů
tolik oblíbené. K nejpěknější hudbě naší odhrnou jen pohrdlivě
pysky. »Zpěv vaš nemluví k nam,“ zní jejich úsudek.

Konečně po devate, poslouchavše několik hodin zvonky,
tam-tamy, prskavky, hromověvýkřiky, odebrali jsme se na
odpočinek, jsouce opravdu unavení a žádostivi Spanku po dni
plném hluku a přerůzných dojmů.

Druhého dne vstali jsme na úsvitě a pominuvše slavnostní
plavidlo s červeným baldachýnem, vsedli jsme v lehké, pohodlné
čluny, vydlabané z mohutných kmenů & šípkou letěli jsme po
hladině vodní. Domorodci budili se teprve ze spánku. Bylo
viděti, jak třesouce se zimou adrkotají zuby, jako u nás v době
velikých mrazů. Pro nás bylo jitro velmi osvěžující & příjemno,
oni však mrzli. Divná věc, jak Bengálové jsou choulostiví na
sebe menší ochlazení! Za to nedbají parna a vydrží s holou
hlavou třeba celý den v největším žáru slunečním, zde tak
strašném, že by Evropan vydán jeho účinkům zhynul za několik

*) Nejslavnější houslista 19. století, rodem Vlach.
**) Bicí nástroj kovový, podobný velikému talíři; zvuk jeho je tithlý

a daleko slyšitelný.
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minut úpalem. Praví se, že lebka jejich jest hrubší naší. Ostatně
tuži se v tom od malička. Malé děti namažou prý kokosovým
olejem a vystaví hroznému vedru slunečnímu; tvrdí, že jest
to velmi zdravé. Ubohá děcka! A přece jsou tak milá a
hezoučká ! .

Při návratu mohli jsme si důkladně prohlédnouti dědiny,
ležící podél kanálu, který jest dávným ramenem Gangy, zane
seným dopola pískem. Vísky byly velmi podobny těm, jež nalezl
Stanley na březích Kongu; byly to chaty čtyřhranné nebo vej—
čité; nazí obyvatelé, sedíce na trávníku, připravovali si snídaní.
hodky naše uhánčly tak rychle, že za hodinu urazili jsme tutéž
dráhu, ke které jsme minule potřebovali dvou hodin. llošedše
nádraží, vsedli jsme do vlaku a o jedenácti dopoledne byli
jsme v Kalkuttě.

Mluvč o školách, zmíním se ještě () prazvláštním učelišli:
o kolleji založené od Angličanů výhradně a obzvláště pro vý—
chovu synů krále llda; nyni jest prý v něm 47 knížat.

Krále Uda sprostili Angličané milostivě trampot a starosti
panovnických, či spíše osvobodili ubohé Udany od krále, který
poněkud podivně vládl. Internovali ho v Kalkuttě, kdež mešká
ve spanilé residenci nad l-looglyí, dostávaje měsíčních důchodů
lagh rupií, což obnáší ročně dva milliony čtyři sta tisíc franků.
Žije tam klidně, blaze, nesmí se však nikam vzdáliti. Zahrady
jeho jsou překrásné. Jednou za měsíc otevírá je obecenstvu,
t. j. privilegované osoby dostanou vstupní lístek.

Jednou popřál si arcibiskup této zábavy. Procházel se
právě kvetoucím stromořadím, když pozoroval, že se všech stran
na něho kývají a zrovna zoufalá znamení dávají. Nechápal, co
to značí; než brzy přiběhl důstojník všecek uřícen a poroučel,
aby co nejrychleji zavřel slunečník, jelikož král se prochází
v parku a v přítomnosti Jeho Výsosti že nikdo nesmí míti
slunečník rozevřený.

»Ctím a vážím si vašeho 'krále, ale nemohu podstoupiti
nebezpečí úpalu slunečního,a odpověděl praelát; »dovolte proto,
abych vyšel nejkratší cestou z parku, ale se slunečnikem<<.

Věc byla na pováženou; důstojník odešel ke králi. Poslání
své vyřídil svědomitě, nebot přiblíživ se podruhé, osvědčoval
mnohými salamy, že král vzhledem k důstojnosti arcibisku—
pové jakožto velikému knězi křesťanů, zvláštní milosti a vý—
jimkou co nejmilostivěji dovoluje, ale jen pro tento případ, aby
měl slunečník rozevřený. Co více, sesazený mocnář dal se
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v nosítkách přinésti v tu stranu, kde se arcibiskup procházel
a chvíli s ním rozmlouval. Druhého dne psaly o tom kdekleré
noviny kalkuttskó.

V neděli dne 13. února byl svěcen mgr. Pozzi, biskup
z Krišnaghuru ve středním Bengálsku. Nevím čemu přičísti, že
všechny obřady, kterým jsme v Římě tak zvykli, v dalekých
missiích naplňují duši hlubokým vzrušenim. Svěcení nedopadlo
sice tak stkvělejako konsekrace, jež vídal jsem v Římě, k tomu
byl jsem ceremonařem pOprvé v životě, ostatní obřadů těch
vůbec neviděli — a přece byli jsme všickni dojati. Mgr. Pozzi
vypadal jako světec. Od prvního dne, co jsem ho poznal, pojal
jsem k němu hlubokou úctu, která později ještě vzrostla. Slav
nost přivabila mnoho missionářů do Kalkutty; kdo mohli jen
na několik dní opustiti missii, přichvátali sem, aby projevili
svou radost jakož i lásku k novému pastýři. Nepřekvapil mne
však jejich počet, nýbrž ta okolnost, že mezi nimi bylo tolik
znamenitých mužů. Vida ctihodný zástup ten, nedivil jsem se
pranic, že zde mají tak veliký vliv. A při tom byli upříinní a
veselí jako děti. Jeden upoutal obzvláště pozornost moji; byl
to 1). (Jodius, provikář Tibetu. Co o něm ted' povím, poučí snad
nejednoho, co jest vznikající missie. Aby se dostal do Kalkulty.
jel pět dní; tři dny koňmo, dva drahou. Biskup jeho sídlí
v čínském Tibetu; kdyby mu psal, došla by odpověd za půl
roku; aby s ním mluvil, musil by cestovati tři měsíce; bylo by
mu totiž plouti z Kalkutty do Šanghaje, pak pustiti se po Žluté
řece proti vodě _a konečně cestovati koňmo do 'l'a—tsien-lu.
Cestu by si snad zkrátil přes l'limalaji, ale divoké hordy zne
pokojují hory i doly.

»Kolik křesťanů matePa tázal jsem se.

»Pět &z těch nejsou ještě tři pokřtěni; odpověděl, směje se.

Není to význačné & nekřičí to o ceně třeba jediné duše
lidské?

V divoké missii té působí dva kněží; račte dobře uvážiti
— oba rozcni Pařížané & žijí uprostřed divokých 'l'ibet'anů a
žijí tak jako oni! 'l'u jest již na bíledni, že k missionářským
námaham nutno míti povolání od Boha . . . Dodejme ještě, že
mezi missionaři bývají lidé z nejpřednějších rodin, kteří mlada
léta zlí-avili v přebytku a hojnosti, kteří přivykli pohodlí, jakého
poskytuje majetek. A najednou Opouštějí všecko, jdou obracet
divokých dětí hor a lesů, jdou do — jisté smrti. To nesmírně
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zaráží protestanty, kteří nechápou takového sebezapírání, tako—
veho odříkání se světa.

„ Mimochodem podotýkám, že na př. protestantský biskup
v Kalkuttě dostává 5000 rupií měsíčně, což činí ročně slušnou
sumičku 120.000 franků; k tomu má palác od vlády a notné
cestovné. Jací žebráci jsou proti němu katoličtí missionáři,
povíme na jiném místě.

Vycházeli jsme velmi málo; ve dne bylo přílišné parno,
večery zase příliš krátké. Po šesté slunce již zapadá a to tak
„náhle, že najednou nastává tmavá noc; vlastní soumrak trvá
tu sotva několik minut. Na štěstí milá společnost jesuítů krátila
nám čas, který nám bylo tráviti mezi čtyřmi zděmi. Hovořili
jsme s jesuity mnoho o vědách; každý z nich byl učenec
v pravém smyslu slova. Jednou bavil nás P. Lafond fono
graf em, kter-ý mumlal tak hrobovým hlasem, že Lulu a
Vesta dali se do vytí, jakoby měsíc svítil jako rybí oko.

Velmi příjemný den byl pro nás pondělek 1-1..února;
poznaliť jsme vyšší třídy indické a pozorovali je ve vlastní
jejich domácnosti.

Radža Surendro Mogur Tagore pozvalnás na hu
dební večírek, aby apoštolský delegát poznal pravou hudbu in
dickou, starožitnouhudbu sanskritskou, jak ji hrděnazývají.

Radža je osobností velmi dobře známou v Evropě. Od
patnácti let usiluje vydobýti z prachu nepaměti & vz—křísiti
v původní ryzosti národní hudbu, starou již dva tisíce let.
Skoro všechny čelnější konservatoře evropské obdaroval hudeb—
ními nástroji indickými; na oplátku obdržel ode všech panov—
níků řády a bohaté památky. Sv. Otec dal mu překrásnou mo—
saiku, představující svatopetrský chrám a Vatikán.

Ze sídla arcibiskupova vyjeli jsme před pátou, přejeli
Majdan a zabočili do bludiště křivolakých a vlhkých uliček,
vůči nimž pověstná Ghetta jsou ještě rajským zákoutím. Pan
delegát jel s arcibiskupem Goethalsem v prvním povoze, my
s mgr. Ajuttim v otevřeném landauru za nimi. Kočí náš
podřimoval. Rozhlížíme se zvědavě na všechny strany, když
najednou cosi lupne, praskne, a my cítíme silné otřesení; těžký
vůz, jehož vozka také klímal, vrazil neočekávaně do nás, po
valil koně a zlámal voj. Byla to osudná nehoda. Co teď? . . .
První povoz, netuše ničeho, ujížděl klidně dále. Naše koně
házeli sebou, div kočáru nepřevrhli; musili jsme vystoupiti a
brodili se až po kotníky v blátě, nevědouce si rady. Ulička
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byla velmi úzká a neobyčejně živá; vůz jel za vozem; aby
nečekali, až naše koně zvednou, zatáčel každý s podivuhodnou
obratnosti na úzkém místě, které zbylo mezi domy, naším lan—
daurem a povozem, příčinou našeho neštěstí. Nemajíce na ulici
místa a nec'htíce se dostati pod koňská kopyta, vešli jsme do
krámu či spíše vyšplhali se najakýs i krámovítý výst,upek kde
za hranicemi zelí, banánů a dyní seděli vážní mohamedáni;
ale ani tu nebylo dosti místa, abychom se volně postavili. Za—
chytil jsem se tedy jednou rukou jakéhosi sloupu a druhou
přidržoval Ajultiho, aby se nesvalil na ulici.

Co tak zpola stojíce a zpola visíce čekáme na smilování
Boží, kde se vzal tu se vzal, objeví se najednou strážník, rodilý
Ind, vytáhne notýsek a dí co nejklidněji:

»Your adress Sír2<<(Vaše adressa, pane?)
»Nešťastníče,c houkl jsem na něho francouzsky, »to ještě

chybělo! Kde jsi byl, když se neštěstí stalo? Ne my tobě, ale
ty nám dáš adressu a tvoji líní představení, kteří dovolují
vozům (lrtiti v těchto hanebných ulicích povozy klidných, po
kojných lidí! Pěkný pořádek, pěkná policie! Ani mukl<<

Apostrofa promluvená jazykem, z něhož nerozuměl ani
slova, a tónem nepříliš vlídnýmzarazíla pohodlného »strážce
pořádku a veřejně bezpečnosl,i<< tou měrou, že kvapem utíkal
zvedat ubohých kobyl našich. Než ani zakročení strážníkovo
nebylo by nás zachránilo; byli jsme bez povozu, nevědouce ani,
kterým směrem se dáti, a kdybychom i věděli, byli bychom
k radžovi přišli zabláceni až po uši. . . . Co se tak moříme,
přijíždí P. Lafond ve svém tikagarru, béře nás k sobě, a
šťastně, smějíce se celé příhodě, vylézámc před branou paláce
radžova.

Vchod nebyl zrovna nejhezčí.' Jakýmsi atriem, plným
bůžků a slamníků pro sluhy a strážníky, vcházíme na dlážděné
nádvoří., na němž řada vojínů, připomínajících uniformou diva
delní granátníky, vzdává zbraní čest; po schodech vstupujeme
do druhé gallerie, vníž rovněž se naparuje řada granátníků, a
ocitáme se v malém salonku, opatřenem evropským nábytkem.
Tam zastali jsme již mgr. Agliardiho, mgr. Goethalsa s radžou.
Šel nám vstříc a vítal srdečně.

Jest to malý, hubený stařeček vlídné a rozumné tváře.
Uprostřed sálu pyšnila se na stojanu mosaika, darovaná od
sv. Otce, přikrytá záclonou. Radža byl oděn ve hnědou řízu
aksamitovou, na ní měl modrý kaftan kašmírový, červeně vrou
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bený, se širokými rukávy až po kolena; na prstě nesl ohromný
diamant. Hovořili jsme o hudbě. Syn radžův, 251etý mladík,
znal výborně evropskou hudbu od Mozarta až do nejnovějších
dob.Rozmlouvaljsemsním o Tan háuseru, Nibelungách
a Lohengrinu, jako bych byl ve vídeňském saloně. Nade
všecku však hudbu ——pravil — kladl národní hudbu svou;
složil také operu, kterou hodlal uvésti na nejpřednější jeviště
evropská.

Umělci vešli; soudíc po způsobu, jak se k nim radža
choval, byli to lidé vyšších vrstev. Koncert počal -— ale pro
miňte, že nemám sil náležitě jej popsati.

Od prvního okamžiku divil jsem se ustavičně. Očekával
jsem hudbu divokou, lomoznou, jednotvárnou, a zatím bylo
zcela jinak: hráli pořád pianissimo a nejednou, abych
melodii dobře postřelil, musil jscnise přibližiti k samému
umělci.

Hudba indická jest neobyčejně originální; zvláštní rázo
vitosti dodává jí hlavně rozmanitost a hojnost tónů, kterých
nepodají ani cvmpské nástroje hudební, ani noty naše: nedělít
totiž oktávy na 12 tónů a půltónů, nýbrž na 22, čímž ucho,
nezvyklé takové hudbě, není sto, aby melodii zachytilo. U nás
tóny různí se zřetelně, ale ve zdejších tvorbách jsou jako smí—
chány a splývají tak, že všecky zdály se nám jednostejné, ne
jasné, chaotické. A přes _to třeba doznati, že hudba byla pěkná
a mnohé partie umělé a neobyčejně smělé. Jsem přesvědčen,
že by se i Wagnerovi byla líbila. Ve tvorbách vládla veliká
rozmanitost; tak první kousek, který hráli na dvou mandolí
nách, připomínal poněkud WVagnerovyNibelun gy, jiná Betho—
venova vážná adagia nebo přesličné starodávné gavotty;
umělce doprovázel vždy druhý nástroj a malý bubínek, kterého
se jen lehce dotýkali koncem prstu, aby vyvolali co nejtišší,
sotva slyšitelný zvuk. Zpěvu nedoprovázel žádný nástroj; majíť
lidský hlas za druh koncertního instrumentu. K forte nepři—
blížili se nikdy.

Ihudební nástroje lišily se od našich. Mimo náramně
velikou mandolínu &malý bubínek byl tu zvláštní nástroj,
jehož kovové struny vydávaly zvuky jako naše violoncello, ale
ještě jemnější & elegičtější. Evropští umělci mohli by ho spro—
spěchem použiti. Koncert byl ukončen produkcí na nasja
randu; byl to spíše výkon eskamotérsky', nežli opravdová
hudba. l—Tedstavtesi dvě kovové; trubky, přetažené uvnitř jemnou
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blankou. Hráč přikládá je k hrdlu i k lÍJÍlll a nili'rfšgjay'nn
namahavy'm stahováním svalů vyvolává z nich zvuky velmi
melodické. Hudobní kratochvíle ta bavila a zajímala. zajisté
každého. Posléze, když umělci vyčerpali svůj roperloir, chopil
se sám radža kytary pradivného tvaru a zahrál dlouhou, bar—
carolu, která kdyby zpracována byla pro orchestr, znamenitě
by se poslouchala.

'g'“10

“1111511noqoipu!vupigtailuzpmmlnw

Z'toho, co jsem slyšel, nabyl jsem přesvědčení, že indická
hudba jest skutečně cenná, a že naši umělci a skladatelé
mnoho by získali, kdyby ji pečlivě a nepředpojatě studovali..
Míním hudbu, jakou jsem slyšel u radži Tagora a nikoliv
onu barbarskou, kterou nás vítali moji drazí lšengálové; mezi
oběma jest rozdíl jako mezi Belhovcnovou Symfonií a. skřípa—
nim našeho venkovského šumařo.
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Koncert trval dvě hodiny; když jsme povstali a se loučili
s radžou, přinesli nám na stříbrném tácku růžovou essenci

'a pozlacený betel*). Sám radža nám jej podával; byla to
ohromná pocta. Syn radžův daroval nám pěkné kytice a konečně
kníže sání vložil monsignorovi na šíji věnec z malých kvítků
iksory a doprovodil k povozu. Zvěděv o naši nehodě, nabídl
nám svůj kočár, do něhož zapřažení byli dva pyšní bělouši
arabští. Když jsme jeli nádvořím, zahrály ženy na znamení
radosti na trubky z tritonek a podle básnického výrazu Ma
habharaty **) »bohové bubnovali na nebec — ale . .. toho
jsme již neslyšeli.

*

Nejzajímavější episodou pobytu našeho v Kalkuttě byl
nepopiratelně slavnostní večer 11místokrále dne 16. února na
počest jubilea královny Viktorie. Rozeslali tři tisíce pozvánek;
originalost a krásu věru tropické slavnosti té lze opravdu těžko
popsati. Rozmanitost typův a krojů byla taková, že evropský
salon o ní nemá potuchy. Měl jsem úplně pocit, jako bych byl
na maškarním plesu.

Cosi podobného _možno spatřili jen u indického místo
krále a tojen za takové příležitosti, jaká byla tato, kdy všickni
králové a knížata, vasalové říše anglické, vypravila sem slavná
vyslanectva, kdy veškera šlechta indická l_ířichvátala sem
z provincií zúčastnit se nezvyklé slavnosti. Nadarmo ohlížel
jsem se po našem radžovi 'I'agorym; byla to však štastná
náhoda pro mne. Indičtí velmožové nejsou tak choulostivi, aby
za každým krokem žádali býti představeni, nežli se dají do
hovoru: mohl jsem se tedy v pestré a zajímavé společnosti,
mezi malebnými davy pohybovati úplně volně, nenudě se
lecjakou rozmluvou. Pozornost všech obracel na sebe vyslanec
kabulského emíra svou obří postavou ; j'ířevyšoval všecky ()hlavu;
Stejné pozornosti těšila se rodina typu rozhodně čínského,
oděná podivínsky; nikdo s nimi nemluvil, poněvadž nikdo jim
nerozuměl, a přese všecku úctu, kterou jim místokrál proka
zoval, stáli zcela opuštění a osamoceni. Byl to sesazený bir

*) Směs z listů pepře hetelového, ořechů arekovýclí a vápna. Malajci,
Indové a Mongolové zah.-dují jádra ořechu do listů hotelových, natřených
po jedné straně vápneuí, a žvýkají.

**) Prastará píseň indická.
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manský král, který jen Angličanům vděčil, že i s rodinou
nebyl porubán. Bylo bolno patřiti na ubohého, opuštěného vy
hnance, kterého dříve v otčině ctili a velebili jako boha.
Sesazený polobůh, obklopený rodinou, která se silně napudro
vala, aby se zdála bělejší, odrážel se smutně od veselého,
slavnostního shromáždění.

Musil jsem se přitisknouti ke zdi, abych propustil matronu,
ale pořádnou ma'tronu, zahalenou až pěti překra'isny'nni šály
kašmírskými. Podle objemu byla to jistě královna; život její
měl nejméně tři metry v obvodu. .laktěživ jsem neviděl a ne—
uvidím podobného zjevu. Kdyby pocházela z lidu, byla by
získala ohromné jmění, dávajíc se ukazovati za peníze. Nechápu,
co indičtí boháči činí, aby tak ukrutně ztlouslli . .. (lhodila
hbitě po sále a zmizela v davu.

Stranou stáli tři radžové a horlivě rozmlouvali. Každý
měl na šíji řetěz z diamantů, velikých jako lískový ořech.

Červené uniformy anglických důstojníků dodávaly spo
lečnosti ještě slavnostnějšího lesku. V Evropě neviděl jsem
nikdy nic podobného a bezpochyby nikdy neuvidím, leč bych
se ocitl někdy na dvoře siamském. Než ani padesátilelá jubilea
panovnická neopakují se příliš často . ..

Snad byste zvěděli rádi více jmen; jest to práce peprná —
moji drazí — pamatovati si jména všech, jimž jsem byl před—
staven. Byli tam na příklad: pan Mulej Heradžul Islam Ilan
Bahadur*); kníže Vaizuddin Mulvi Achmet Hadž Užabud; pan
Mahamahopadhidžaidža Mihest Šandra Nidžadžaratua: pan
Radža Radžendralala Mitra ]lahadur; pan lladža lladžendro
Narain Deb-lšahadur; pan Babu Čandra Sikar Gupta; pan lladža
Durga Čaran haha . .. Tak jak? Pamatujete si je ? Či máte
dost? . . .

Přísloví, kteréž dí, že krajnosti se stýkají, osvědčuje se
nejlépe na cestách. Druhého dne po večírku u místokrále šli
jsme (totiž mgr. Ajutti, ]). Grosjean a já) podívat se, jak
Indové páli své mrtvé. .lest to smutná podívaná, ale přece ne
tak hnusnájako ony ohavné pece, které civilisované pohanstvo
míní zavésti i u nás.

*) Bahadur jest čestný titul značící rytíře, hrdinu.
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Na břehu památného Gangu vznáší se čtyrhranná budova
beze střechy. V ní vykopou malý důl, upraví hranici dříví, na
níž kladou těla zemřelých: bramínovo hlavou k jihu, jiného
nebožtíka hlavou k severu. Pohanský kněz šeptá nad zemřelým
jakési modlitby, zaříkání, na to vloží mrtvole do úst oheň,
přikryjí ji poleny, načež nejstarší syn hranici podpálí. Nemá—li
nebožtík syna, koná smutnou tu povinnost nejbližší příbuzný;
ale ani tehdy nebývá obřad dokonalý; považujíť to za znamení
zatracení. Proto Ind nemající syna, přijímá za vlastní dítě
hocha některého příbuzného.

Když jsme vstoupili, podpalovali právě hraničku asi dvě
stopy vysokou; dvě jiné již dohořívaly ave třech jiných ležely
bíle kosti a chladný popel. Příbuzným jest dovoleno vziti
hrstku popelu a hodili jej do posvátné řeky. Večer přichází
městský hrobař a rozmetá popel po okolních polích. Netečnost,
s'jakou příbuzní po čas pohřbu se chovali, zarážela nás ne—
smírně. V chládku podle zdí Burning-Chatu (tak zovou
onu budovu) ležela na rohožce skonávající žena Podle ní
seděly tři baby a malé děti rejdily kolem nich. Přinesli ji tam
ze zbožnosti, aby poslední vzdech vydala na březích »posvátné
řekya. Dosti hezký mladík ukázal nám ji oknem, řka:

»To jest moje babička<<,a hovoře stále, připravoval hranici.

Byl to bolestný pohled, ale přece — přiznávám se —
nebyl tak odporný jako ony pece v Římě nebo v Miláně ku
spalování lidských mrtvol. Evropští bezbožci znají pravého Boha,
než nenávistí jsouce zaslepeni, vypovídají mu boj. Lidé ti za—_
sluhují opovržení od každého poctivého člověka. Ubozí však
Indové zasluhují toliko politování. Neznajíce pravého Boha,
umírají na břehu posvátné řeky své v naději, že dojdou na
onom světě milosrdenství svých bohů . ..

Na večer bylo město skvostně osvětleno. K illuminaci
užívají ricinověho oleje; poněvadž nikdo lampiček nezhášel (bylo
bylo také namáhavou a zbytečnou věcí), blikala, když jsme
druhého dne na úsvitě. jeli na nádraží, ještě na průčelích
mnohých domů a budov státních četná světělka, tvořící tu
a tam l'ai'itastickě arabesky . . Mraky kavek lítaly kolem nich
a pily' dychtivě z lamp zbytky oleje. .lak na ně ricinový olej
účinkoval, nevím. Hupově sedící na římsách a šlítech domů
patřili na to přimhouřenýma. očima, a zdálo se, že se poškle
buji liltavým kavkám.
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Vyjeli jsme z Kalkutty dne 18. února po dvounedělním
pobytu, odnášejíce si nejkrásnější dojmy z missie ještě mla
dičké, ale již ustálené a výborně řízené.

VI.

Mezi Kalkuttou a Bombaji. — Allahabad. — Pod vojenskými
stany. — Synoda. ——Konsekrace dvou biskupů. -—-Zarputilý

n\ethodista. — Uctívání satana, pohanství a zednářství, —
Cínské snídaní. — Bombajske kolleje.— Osm millionů vdov. ——
„Věže mlčení“. ——Jak se Ind dostane do ráje. — Manžel,

kterého matka chová.

Železničním vozům v Indii chybí mnoho a mnoho. Jest
divno, že Angličané, obyčejně tak praktičtí ve všem, co se týče
pohodlí a přepychu, jsou takovými zpátečníky co do pohodlí
ve vagonech, k tomu oni, kteří jsou tak náruživými cestovateli!
V žádné zemi evropské, již jsem navštívil, necestuje se tak
mizerně jako v Anglii. Tady v Indii necestuje se zas mizerně.,
nýbrž zrovna hanebné. Není možno ubránili se průvanu,
který číší dveřmi 'i okny. Za dne jest ve vlaku nesnesitelné
vedro, v noci šeptá tí ledový průvan ustavičně cosi o různých
křehkostech přirozenosti lidské: o katarrhu, rheumatismu, bolení
zubů a migreně. Jemný a chladný průvan nedá se zadržeti
žádným plaidem ani houní; proniká koží, masem' a vniká až
do morku v kostech. Spátí není možno; převaluješ se jen na
úzkém loži s boku na bok, dokud dobročinná jítřenka neudělá
konec noční trýzni.

Třeba ještě podotknonti, že jsme měli zvláštní vagon,
skládající se ze tří částí: salonku, koupelny & komůrky pro
sluhu, 'zavazadla a potraviny, jež třeba vozíti ssebou. Restau
rací není. Měli jsme tedy nejpohodlnější vagon, jaký jen mohli
sehnati na tratích indických.

Připomínám si, že, jsa ješte malým hochem, nejednou
jsem sníval o cestách a dobrodružstvích, že jsem prahl touhou
jeti železnicí z Kalkutty do anbáje. Představoval jsem si,
že uzřím obratníkovou přírodu v celé její kráse a velebností;
myslíl jsem, že pojedeme tmavými a nesmírnými lesy, v nichž
peleší jen tygři, bůvolí a hadi, že spatřím přírodu tak, jak
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vyšla z rukou Tvůrcových, přírodu, které ještě nezhyzdila
hrabivá ruka člověka.

Než jaké zklamání! Jest to nesmírná rovina, vzdělaná
a posetá nesčíslnými dědinami. Není ani koutečku země, který
by nebyl oset nebo vzdělán; kam oko dohlédne, všude lány
rýžové, indigové a makové (na opium), všude mangy dávající
chutné ovoce a palmy, z nichž vyrábějí víno *), slovem každá
píď země jest lidmi využita.

Jeli jsme podél Gangu, který však jenom jednou se ukázal
zrakům našim. Bavil jsem se pohledem na pěkné ptactvo,
sedící v řadách na telegrafních drátech; byly tam krásné modré
straky, vlhy, mandelíci, mraky zelených papoušků s tialovými
chocholkami, hojnost zeleně a zlaté opeřených kolibříků, vždycky
samotných a nikdy v párku.

V Patně**) očekávalo nás na perroně již katolické žactvo,
aby uvítalo apoštolského delegáta. V dáli bělely se kostely
Benaresu ***), indického Jerusalema; pak následoval Mirzapur,
proslulý výrobou koberců. Bylo již tma, když jsme přejeli
Sumnu po velikém mostě, s něhož bylo viděti světla vAllaha
badu a nad městem kathedrální věž, bohatě ozářenou. Osvětlení
bylo špatnou předzvěstí pro utrmácené, hladové pocestné, jsouc
znamením, že pan delegát má ještě toho večera vykonati slav
nostní vjezd; kojili jsme 'se nadějí, že jej odloží na zítřek.

Arcibiskup z Agry a biskupové z Lahory a Allahabadu,
vesměs kapucíni, uvítali mgra. Agliardiho na nádraží, kdež se
i katolíci byli četně shromáždili. Před kathedrálou stálidlouhou
řadou irští vojáci, stále ochotni súčastňovati se katolických
manifestací. Bilo již devět, když jsme vjeli do domu.

* *

*) ('hamerops excelsa a Phoenix sylvestris.
**) Patna (II. Eb) hlavní město distriktu téhož jména. Roku 1891

mělo přes 165 tisíc obyvatelů (přes 124 tisíc Hindů, 40 tisic mohamedánů,
541 křesťanů). V zimě jest město plno bláta, v létě samý prach.

***) Benares (lI. Db) nejposvátnější město Indů, rozložené amíithea
trálně na levém břehu řeky Gangu. Božišť zasvěcených Sivovi jest prý
tam přes 1000. Témuž bohu zasvěcení býci pobíhají volně ulicemi. Oby
vatelstva čítalo roku 1891 přes 219 tisít (168 tisíc Indů, 49 tisíc mohame
dánů, 1200 křesťanů. K největšímu svátku (ram hlu) a k nejstkvělejšl
slavnosti (dívali) přichází pryr přes sto tisíc poutníků.
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Jsme v Allahabadu*) čili »obydll Božím'a. Dej Bůh,
aby ten krásný název stal se někdy skutkem. Indové zasluhují
býti křesťany,

Allahabad jest missií teprve v zárodku, ale tuží se
a roste. Missie v něm svěřena jest řádu kapucínskému. Kapu
cíni dokázali divy pohostinství, aby umístili všecky, kteří se
dostavili na dioecésní synodu allahabadskou; biskupský dům
byl velmi těsný. V ložnicích kolleje upravili pokojíky, přehra—
divše ložnici španělskými stěnami. Ale jen apoštolský delegát
& biskupové nalezli místa pod střechou; ostatní duchovenstvo
bydlilo pod velikými stany, které velitel: městské posádky
ochotně zapůjčil & které. postavili ve stínu palem mangových;
bylo jich osm kolem kolleje a tři poblíže kathedrály. 'l'áborový
život byl sice zajímavý, ale nepohodlný; ve dne bylo ve stanech
vedro, v noci zima. Ale jak se říká: z prázdného ani Šalomoun
nenalejea, všechny pohodlněji a příhodněji nbytovati nebylo
možno.

Dne 24. února konala se synoda v Allahabadu a kato—
lická hierarchie v severní Indii byla prohlášena. Třetí tou sy—
nodon končilo se částečně poslání mgra. Agliardiho. (ld toho
okamžiku byla katolická hierarchie upravena na celém polo—
ostrově; země skropená apoštolskou krví sv. Tomáše, zvlažená
znojem a slzami sv. Františka Xaverského a tolika jiných,
nadšených hlasatelů viry ——pravil apoštolský delegát, zahajuje
synodu — má dnešního dne vlastní patriarchát„ dvacet pět
biskupských“ stolic, rozdělených na osm církevních provincií.
Tři synody, jichž se zúčastnili měl jsem štěstí, jsou azůstanon
důležtou epochou v dějinách církve katolické; byla to histo
rická událost, jakých málo lze zažíti za století.

Abychom porozuměli dosahu události tě, největší a nej
slavnější, kterou církev katolická od mnoha let. viděla, jest
třeba, abychom měli náležitý pojem o významu lndie ve světě.
Země ta rovnající se rozlohou civilisovaně části Evropy, má
toliko o million měně obyvatelstva, nežli všechny státy evropske
úhrnem.

Mylně představuji si někteří, že ohromný kraj ten obydlen“
jest jedinou národností. Slovo »Hinda nebo »lnd<=má právě

*) Allahabad leží na stokn posvátných řek Gang-n a Džumny (Il. Db).
Roku 1891 mělo přes 150 tisíc obyvatelů. Každých 12 let konají se tam
slavně poutě, jichž se súčastňuje přes million poutníků.
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takový význam jako »Evropana neb »Američan,c: neboť mezi
'l'amyly, Mahraty *), 'l'elegy, Kanary a Bengály jest právé takovýr
rozdíl jako mezi Vlachy, Španěly & Portugalci. Mezi Tamyly,
I—Iindostancia Mahraty ještě větší: jsou to naprosto různí
národové.

Co do náboženství**) dělí se na tři skupiny: mohamedány,
buddhisty & vlastní pohany, zvané obecně Hindy.

Obraceti mohamedány nestojí za práci; jsouť mravně docela
zvrhlí a nelze z nich 'udělati pranic. Vysoký úředník anglický
vypravoval mi tento zajímavý příběh:

V jednom ze svých děl napsal, že mohamedánů není
možno obrátiti. Krásného jitra oznámili mu návštěvu prote
stantského pastora, který žádal, aby v budoucím vydání blud
byl opraven, »poněvadž nikdy a nikdy s takovým tvrzením
souhlasiti nemůžem.

»Pane,<< odpověděl Angličan, »byl bych velmi šťasten,
kdybych se byl zmýlil. Jako dobrý křesťan opravím omyl s ra—
dostí. A znáte dobře mnzuhnany?<<

»Abych neznal! Missionářoval jsem sedm let mezi nimi.<
»Zprávy Vaší Dvojctihodnosti budou mi velmi vítány.

Kolik jste jich obrátil za těch sedm letíh
»Milostí Boží obrací se jich dost. a dostat
»Nepoehybuji; ale statistické doklady byly by mně milejší.

Prosím o čísla.<<

»Naši missionaři obracejí je s velikýmždarem.<
»Ale, pane, nepochybuji pranic, jen prosim 0 čísla. Vizme

na příklad: kolik jste jich obrátil vy za svého sedmiletého
missionářování ? <<

»Kolik jsem jich obrátil? . . . Pokřtil jsem jednoho m0—
hamedánaa '

»Jen jednoho? .To není mnoho. . . A udělal jste z něho
horlivého methodistu “Pc

*) Mahratové nebo Maharatové, národ v Přední Indii, obývající
západní pobřeží až do Dekkanu. Podle sčítání z roku 1891 bylo jich skoro
19 millionů. Jazyk jejich sluje mahrátl a obsahuje 7 nářečí, z nichž nej
důležitějšíjest koukání. '

**) Náboženství indická. Vlastním náboženstvím Indův jest hinduismus
nebo bráhmanismus, který uctívá množství bohů, hlavně Višnu a Šivu.
Druhé velké náboženství, jehož kolébkou jest Indie, panovalo u Indů od
1'. 500 př. K. až do r. 600—800 po Kristu; jest to buddhismus. Nyní jest
mezi Indy zastoupen měrou jen nepatrnou.
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»I kozla udělal! za několik neděl odpadl a stal se zase
mohamedánem.<< .

Buddhistu podaří se někdy obrátiti, ale zřídka; veškera
tedy snaha míssionářů směřuje k pohanům, a ovoce bylo by
hojné, kdyby bylo více peněz na zakládání škol a katolických
kostelů.

Jednou z největších nesnází, na kterou missionář všude
naráží a která ochromuje nejhorlivější činnost jeho, jest ka
stovní systém. Člověk, který se dal pokřtíti, vydává se
v nebezpečí, že bude ze své kasty vyloučen, což jest strašnou
hanbou pro celou rodinu. A byť toho nedbal před světem, vy
loučení trhá všecky svazky, které víží ho s domácími, známými
a lidmi rovnými mu rodem, významem a majetkem. .

Na mnoha místech považují Indové křesťany za zvláštní
kastu; křtem přešel by tedy z kasty do kasty; než i to odpo
ruje jejich právním názorům a mravům.

Počet kast jest skoro nesčetný. .Jsou tři hlavní či základní
kasty: brahmíni nebo kasta kněží; kšatriové, zvaní též.
radžputové, potomkové a druhové králů; jest to kasta bo—
jovníků, která před dávnem bývala asi to, co družina u
Slovanů evropských*) a vajziové čili rolníci.

'l'y tři kasty jsou šlechtické, nazývají se vysokými a ná—

ležejí\jistě ke kmenu arijskéínu.
Čtvrtou kastu tvoří sudrové, kteří nejsou původu arij

ského a soudíc podle tmavší, mnohdy černé pleti pocházejí asi
od národa podmaněného.

Pariově nejsou »kastovníci<<; bezpochyby budou praoby—
vateli' Indie, jež různí podmanítele srazili na tak'hrozný stupeň
ponížení & opovržení; barva jejich těla blíží se barvě afrických
mouřenínů.

Aby člověk nabyl pojmu o kastách, stačí pověděti, že
v anglické Indii jest 10,546735 braliminů, rozdělených na 469
různých kast čili odvětví kastovnícli, která vespolek nevstupují
v manželství a nikdy za jeden stůl nesedají.v Radžputů jest
5,788200 roztříštěných na 590 kast. .liných kastovců jest celkem
120,540.£š80. \ '

Buddhismus nedovoluje dělení na kasty.
* a: *

*) Družinon rozuměl se v celém světě slovanském určitý počet svo
bodných lidí, kteří brali na se povinnost podporovati ve všem, hlavně ve
válce svého náčelníka, jenž je vydržoval.
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Jak jsem se již zmínil, bydlíme v kolleji, následkem čehož
hoši mají desítidenní prázdniny. Otcové kapucíni činili se, seč
byli, aby nám zpříjemnili pobyt, a třeba vyznati, že se jim
snaha podařila; Kollej jest veliká budova obklopená verandami,
které ji chrání před slunečním žárem a před parnými větry
letními. Zahrady mangových palem, pole osetá ječmenem roz
kládají se kolkolem a dodávají jí podoby Villy. Hejna sličných
papoušků zelených vznášela se co večer nad sady skočeovými
(rieinus); vrány, v Indii obyčejně krotkěa přítulné, přicházely
až ke dveřím našich pokojů a bílí supové dřepěli smutně na
střechách . . . »Veliký medvěda, můj drahý druh z dětských
let, objevil se v celé kráse na hvězdnatém nebi. Radostně vítal
jsem jej po dvoúměsíčním nevidění.

Dne 27. února konalo se v kathedrále slavnostní svěcení
dvou biskupů: mgr. Portera, arcibiskupa bombajského, a
mgr. Beider-Lindena, biskupa z Puny*); oba byli z Tova
ryšstva Ježíšova; přítomností mnoha biskupů, kteří přišli na
synodu, nabyla slavnost neobyčejného lesku.

Samo město Allahabad nechová nic zajímavého. Veškerý
jeho půvab stanoví jeho název a položení na stoku řeky Gangy
a Džumny, kteréž místo mají Hindové za nejsvětější v celé.
Zemi. Rok co rok hrnou se tam davy poutníků; koupel na
místě, kde obě řeky se stékají, považují za skutek velmi zá—
služný. Řeky obtékají sice město půlkruhem, ale slučují se
teprvé dvě míle níže. Jest to veliká ostrožna, pustá, bahnitá,
stromoví zbavená, že podobá se spíše smutne poušti, nežli
posvátnému místu. Nade městem vznáší se pevnost, kterou za—
počal Akbar**) a dostavěli Angličané podle požadavků moderní
taktiky. Rozhled z ní jest rozsahlý a výška její tak značná, že
obě řeky zdaji se tenkými, stříbrnými hád'aty. Břehy Gangu
jsou nizky, jednotvárny. '

*) Puna (anglicky Poona), (II. Bd), hlavní město distriktu téhž
jména. v praesidentství bombajském, v holé rovině na stoku řek Muty &
Muly. Čítá 121 tisíc obyvatelů. Bývala dříve hlavním městem Mahratů.

**)Akbar Veliký, zakladatel říše mogulskěvIndii, narodil se r. 1542
v Pandžabu. Šťastnymi výboji rozšířil říši svou tak, že obsahovala Pand
žab, “Delhi, Agi-u, Bengal, Orionu, Gudžarát, Malvu, Kašmír, Sind, Kanda
lmr, Kliandíš. Náleží mezi nejlepší a. nejsprmedlivější panovníky indické.
Byl miláčkem svého lidu. Jednoho ze synů svých, Mnrnda, dal vyehovati
v křesťanství. Zemřel roku 1605 a pohřben byl pod velikým náhrobkem
v Sinkadře, severně od Agry.
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Evropské město jest asi tím, co Angličané'nazývaji sta—
nicí. Sličné domky letní, obklopené rozsáhlými zahradami
chudičkého stromoví, táhnou se po obou stranách ulic či spíše
širokých, okázalých alejí. Jest to cos podobného jako v Ban—
galuru, jen že ve větším rozměru. Rostlinstvo jest bídno, rázu
pramálo tropického.

Město domorodců čili jak říkají »the native towna
(si netiv taun) jest hromadou nízkých a špinavých chatrčí nebo
vlastně souborem několika velikých vsí. Ani obyvatelé zdejší
nejsou _tak sympatičtí jako v jižní Indii. Jsou šerední, umazaní
a odívají se jakousi tkaninou, která. by snad byla bílá, kdyby
ji vyprali. Intelligence jejich jest slabě vyvinuta; všickni vy
značují se zlým, divokým, ponurým a zároveň přiblblým vze—
zřením, jež pohanství vtiskuje nešťastným obětem svým. V té
příčině jest tady ještě hůře, než kdekoli jinde, poněvadž nábo—
ženství obyvatelstva jest ošklivou směsicí nejnižšího pohanství
s islamem. Proto i práce missionářů jest nesmírně namahavá
a málo plodná. Mluvil jsem o tom jednou se šedivým kapu
cínem, který celý život zasvětil té nevděčné a lopotné práci.

»Velebný pane, znáte dobře ten lid; povězte mi, je ně—
jaká naděje, že se obrátí?<<

»Velmi malá, velmi malá, monsignore. .Jsou přespříliš
špatní a zkaženi. Kdyby i sám svatý Petr sestoupil s nebe se
svými klíči, obrátil by jich .— velmi málo. Svatý Pavel pořídil
by snad více se svým mečem. Ale Jidáš, kdyby přišel s měšcem ——
měl by je hned.<<

Jaký to smutný život mezi lidem, který se tolik protiví
evangeliu a tak tvrdošíjně lpí na svém šeredném pohanství!
Žalostný ten stav jest všude v severní Indii. Tam ještě, kde
vládnou Angličané, může missionář přece nějak působiti, ale
do Nepálu na př. nesmí ani vkročiti. Malý pětiletý král či
vlastně jeho vladaři zapověděli to úplně; Angličané následkem
birmanských událostí mají na neštěstí málo času, aby paličaté
horaly & malého krále naučili trošku zdvořilosti.

Odjíždíme do Bombaje. Těším se velmi, že vrátíme se opět
na jih, kde víra naše tak utěšeně se šíří; tady bude státi ještě
mnoho, mnoho času a mnoho úmorné práce, nežli katolické
apoštolování zde rozkvote a vydá. ovoce.

Když jsme odjížděli z Allahabadu, vypukla tam cholera.
Smutné »obydlíjlšoha i lidíe!
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Celou noc jeli jsme a do rána jedeme jednotvárnou, ne
zajímavou rovinou. Všude viděti rozsáhlá pole rýžová, ječná;
stromoví i zeleně je málo; země jest postlána suchým listím,
úplně jako u nás v krajích severních, když koncem listopadu
příroda usíná a sníh nedodává krajině veselejšího vzhledu. _—
V dáli modrá se pohoří Vindhia, jehož měkce zakulacené
štíty vroubí říši bhopalskou.

O desíti počali jsme ve vagonu snídani, skládající se ze
zásob, jež jsme si vezli. Opatrnosti té jest nezbytně třeba,
poněvadž Indové lpějí houževnatě na kastovních předsudcích.
Evropanů cestuje nemnoho a proto restaurace bývají sotva na
hlavních stanicích. Jedli jsme dílem po indicku, dílem po
čínsku; nemajíce ubrousku, pomohli jsme si několika archy
papíru. 'lleď teprve jsem poznal, jaká to výhoda, že Číňané
užívají papíru místo ubrousků.

Daleko na jihu ukázaly se hory satpurské; jen časem
mihla se před unaveným zrakem oasa, jíž palmy dodávaly
sličnějšího vzhledu. .

Večer na stanici bhusawolské setkali jsme se s bom—
bajským arcibiskupem, jenž přisedl do našeho kupé; byli jsme
již v jeho diecési. Obědvali jsme na nádraží; když jsme po
obědě žádali účet, nechtěl majitel restaurace, katolík z Goy,
živou mocí přijmouti peněz, řka, že jest přešťasten, moha po—
hostiti delegáta apoštolské stolice.

Noc byla překrásná, nebe zářilo hvězdami, jež tu však
se třpytí trochu jinak, nežli u nás. Orion na př., který v se—
verních krajinách září tak jasně, že jsa dítětem jsem se ho bával,
liší se zde málo od jiných hvězd; za to Jižní kříž, Medví—
dek a alfa Cantau ra třpytilyse zářnýmleSkem na obzoru.

Ráno, když vycházelo slunce, přejeli jsme pohoří Ghátty
nemalebné a mrtvé;' nejvíce ještě nás zajímaly některé
chlumy čedičové, podobné kopulím a vysokým minaretům.
Rostlinstvo stává se bujněj'ší, kokosové háje hlásají, že moře
jestblízko . Bombaj !*)

„ =';)WIŠ-o—mbaj,co do velikosti druhé město indické- (viz mapku 11.
čtverec Bd). Název vznikl ze zkomoleného portugalského Bombaim nebo
Mombaim a to mahráckého Mumba'i (podle bohyně Mumba); indicky sluje
dosud Mamba'i.- Roku 1891 mělo 821.761:obyvatelů a to přes půl millionu
hindů, 155 tisíc mohamedánů, přes 47 tisíc džinistů (nebo džajnů — zvláštní
náboženství v Přední Indii) a 5 tisíc židů. Obchod jest velmi značný.
Roku 1895—43bylo přivezeno zboží za 400 millionů rupii (stříbrná rupie
rovná se 296 K), vyvezeno za 414 millionu.

4
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Pohled na Bombaj neliší se od pohledu na veliká ob
chodní města evropská, jako jsou na př. Hamburk nebo Brussel;
továrny a vysoké komíny jsou zdaleka patrny. O 9. hodinách
15 min., ztrávivše celý den a dvě noci ve vagonu, vjíždíme do
nádraží, jež náleží k nejpěknějším na světě.

Apoštolský delegát chtěl pobýti v Bombaji na zapřenou;
z té příčiny nebylo úředního přijetí. Jen několik jesuitů vítalo
radostně mgra. Agliardiho, jenž před rokem přijel sem velmi

. churav. Zavedli nás do kolleje sv. Františka Xav., kdež. nám
již připravili pokoje. Kollej jest důkladná budova ílámského
slohu; navštěvuje ji 1400'žáků: 800 křesťanů, (500 pohanů;
podle anglického systému jest přivtělena bombajské universitě.

Mám velmi rád školy a při návštěvách cizích zemí jest
mi nejmilejší zábavou pozorovati školní mládež. Jaká to roz
manitost tady! Nekolik plavovlasých Irů vypadalo uprostřed
černých hlav a bronzových tváří smutně a melancholicky:
mladí Indové, plní života a odění bíle, přejí ti s přívětivým a
srdečným úsměvem »dobrý dem; jiní s různými pohanskými od
znaky na čelích *) vyhýbají'se zdaleka; v očích mají cosi plachého,
nemilého; “při pohledu. na mladé Parse bývalo mně do smíchu;
vážnými pohyby, bledou tváří, okuláry a hlavně malou same—
tovou čepičkou připomínali mně heidelbergské studenty. (ti
není směšno, nalézti v odlehlém zákoutí indickém pověstný typ
německéhoburšáka?

Večer navštívili jsme druhý ústav jesuitský, kollej nejsv.
Panny na předměstí Byculla, ještě pěknější oné, ve které
jsme byli ubytováni. Chovauci jsou vesměs původu eerpského
nebo míšenci.

Mě okno v kolleji sv. Františka Xav. jde na veliké ná
dvoří, na němž se bavili žáci v hodinách oddechu; díval jsem
se zvědavě, kdykoliv se vyrojili ze školy. Byl to lomoz! Malí
naši Evropané nikdy cosi podobného neseřvou! Při hovoru
křičí všickni najednou, každý co mu hrdlo stačí, aby jiné pře
křičel a byl slyšen. Jest-zabavne dáti se s nimi do řeči, _ale
těžko míti každého na očích: a ted' račte povážiti, že řeholníci
tráví celý život uprostřed takové vřavy. .laká to oběť od člo
věka vzdělaného, myslícího, klidu milovmiho! Vyučujíce ubohé

*) Ctitclé Š ivy nosí na čele červeně a'bílě znamení, které vždy
na mne působilo hrozně; zdálo se mi, že jest to obraz duše, obklopené
plameny pekelnými.
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pohanské děti, konají opravdu veliký skutek milosrdenství;
neboť leckterý pohan, když dostuduje, odejde úplně bez po
děkování, necíte ani jiskry vděčnosti kOtcům, kteří mu zdraví,
život. a všecko obětovali. Nejsou sice všickni takoví a najde
se dosti těch, kteří i dále jeví přízeň ke svým učitelům, než
přece mnozí odplacejí jen černým nevděkem a ledovou lho—
stejností.

Hlavní příčina, proč pohanští rodiče posílají dítky stokrát
raději do katolických škol nežli do jiných, spočívá. v tom, že
řeholníci vštěpují mládeži zásady rozumné a přísné mravnosti,
kdežto školy protestantské zabývají se pramálo mravní strán
kou svých chovanců.

Spřátelil jsem se s několika mladými pohany z kolleje
sv. Františka. Jednou přišli ke mně se žádostí, abych jim vy—
prosil u rektora půl dne prázdnin.

»Bylo _by to velmi pěkné a mně milea, odvětil jsem
»ale promiňte, přátele drazí, do tak důležitých záležitostí já
se nikdy nepletuc.

Jeden smělejší ostatních pochlubil se, že již umí tak
dobře latinsky, že složí třeba latinskou řeč, dají—limu jen
mluvnici, slovník a čas.

»Ale, brachuc, praviljsem, »maje mluvnici, slovník a čas,
složím ti řeč třeba mahrackoulc

Všichni žáci jsou povinni poslouchati katechismus, který
se jim přednáší v učebních síních; poslouchají velmi pozorně,
kladouce tu a tam otázky. Procházel jsem se dnes ráno podél
kolleje, když se modlili; katolíci klečeli v lavicích, mohame
dánští & pohanští hoši stáli, z učíren však nevyšli.

Pozoroval jsem tež, že v době oddechu se nezdružovali,
nýbrž kupili každí zvlášť: katolíci zvlášť, mohamedáni, parsove
a pohani také zvlášť.; byli to však jen dospělejší; menší kluci
bavili se svorně na nádvoří, křičíce až hrůza.

Divil jsem se hrozně zvěděv, že mnozí z těch pidimužíků,
kteří skotačili na dvoře, jsou již ——ženatí. Když jsou jim tři
leta, nemají matky nic pilnějšího na práci, nežli vyhledati jim
manželku. Pak za hřměníbubnů a tam-tamů odbude se veselka,
a muž nevidí manželky až do dne zletilosti. .lest prý to hráz
proti nemravnosti.

Než buď jak bud', jest zajímavo viděti, kterak hoši—manželé
hrají si na míč nebo na provázek. lflrovázek jest oblíbená hra,
která se koná takto: vezmou několikametrový provaz, stejný
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počet chlapců uchopí jej na každém konci a pak tahají. Strana
která neudrží provazu a klesne, prohrála. llru tn viděl jsen'
vš'ude, od Kolomba až do Allahabadu.

Dětská však manželství mají též velmi Stinnou stránku
Podle národních'zákonů nesmí se vdova podruhé vdáti. Třeb:
již vzdělanost a anglický zákonník nedovolují, aby se žena
s nebožtíkem mužem spálila na hranici, jak dříve bývalo, přece

"by upadla ve všeobecnou potupu a nenávist, kdyby se vdala
podruhé. Jaký to prabídný život, který ubohé ty bytosti tráví

_ Proto čítají v Indii přes osm niillionů vdov, z nichž
mnohá pozbyla manžela již ve čtvrtém nebo pátém roce věku
svého a od té doby nucena byla zůstati starou pannou. Věru
není většího nesmyslu jako nesmysl, který si smyslí pohanstvo. ..

Osmiletý pídimůž takový dal se jednou ve škole do pláče.
»Co je ti?“ tázal se ho jesuita.
»Musím domů<<.
»Proč'h

“»Mám doma nemocnou ženua.
Pusti'li ho tedy na den ze školy, aby ošetřoval churavou

manželku.
Jak jsem se již zmínil, zápasí dvě města v Indii o prven

ství: Kalkutta & Bombaj. Prvé jest hrdo na svůj název City
of palaces (město paláců) a na residenci místokrálovu, druhé
na svůj věkovitýtitul prima urbs In diarum (prvníměsto
Indie). Každé snaží se býti prvním. Kdyby záviselo ode mne,
dal bych přednost Bombaji.

IKalkutta jest pěkné, zajímavé a neslýchané rozsáhlé
město, ale nemůže osobovati si titul města ve smyslu »evrop—
skéma; aristokratické čtvrti Evropanů nepodobají se pranic
městu, nýbrž spíše předměstským ulicím velikých měst našich,
v nichž boháči mají své letohrádky, parky a zahrady, což mnozí
považují naivně za letní byty. Čtvrti pak domorodců jsou sou
borem ošklivých, špinavých chatrči uplácaných z hlíny; i nej—
lilavnějši ulice jsou plny špíny'a prachu, že není možno jíti
jímí pěšky; a-odvážíš—li se přece, tedy ti doma sluha, který
čistí oděv a obuv, divně zažehná.

Bombajnaopak činila by i varopě dojem města, zvlášt
ního sice, ale vždycky města. Ulice jsou pravidelné, usmí'á—
dané; ve“ čtvrtích domorodců 'stojí dvoupatrové i třípatrové
domky, ne sice příliš čisté a pevné, ale přece »domyx. Krámů
jest dosti, ne sice takových jako na bulvárech velikých měst
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u nás, než alespoň možno do nich vejíti; v Kalkuttě nevstou
pil by žádný slušný člověk do toho strašného tandlmarku, kde
vedle nejhoršího haraburdí prodávají velmi pěkné věci. Státní
budovy jsou pěkné a. mohou směle závodili s podobnými stav—

bami našich měst.
Okolí Bombaje jest rozkošné. Nad zálivem kupí se amfi

theatrálně úhledně domy, s druhé strany táhne se proslulý
Malabarský pahorek (Malabar-Hill),plný květin a zelené,
a pak podél Back baye mezi mořem a věčně zelenými ko
kosovníky dlouhá ulice.

Malabar-Hill jest dlouhý, skalnatý pás země, zabíhající
daleko do moře. Poset jsa četnými bungalow y a vonnými
zahradami, vypadá rozkošné. Tam bydlí šlechta a boháči bom—
bajští. Podnebí jest zdravě, velmi lahodné, o několik stupňů
chladnější nežli ve městě; rozhled daleký, úchvatný. Na samém
cípu strmí palác místodržitelův s pěkným parkem, který jednou
stranou dobíhá samého moře a připomíná velmi letní sídlo
francouzského vyslance v Thrapinu nad Bosporem; zdejší však
jest ještě hezčí; na širokých verandách možno se do vůle na
sytití pěkným výhledem & osvěžujícím vzduchem mořským.

Jako Malabar-Hill jest oblíbeným sídlem bombajských
boháčů, na němž se soustřeďuje veškerý hi gh-l if e, lak zase
oblíbeným místem procházkovým jest terassa zálivu, zvaná
Apollo Bunder, položená na druhém konci města a roz—
košné místečko; škoda jen, že není větší. Tei-rasa jest středi
skem 'všcch elegantních povozů, na ní scházejí se všichni, kteří
prahnou okřáti čistým, svěžím povětřím. Lodi nepřibližují se
ku břehu, jen zdaleka lze viděti, kterak kolébají se na kotvách.
Bombaj leží na ostrově.

Prodlíme zde jen krátce; pochybuji tedy, zdali bude mi
možno navštívili proslulou svatyni lillefanty*). Bylo by to
zajisté zajímavo, ale tak daleká vycházka a v době tak pnrné
uškodila by zajisté memu zdraví; ostatně kdo cestuje zemí
tak rozsáhlou jakolndio, nemůže viděti všeho; jest mu spoko
jili se pozoriwáním v jednom, vytčeném směru. Někoho za—
jímá pohanská archeologie, mne zase všecko, co souvisí s kře—
sťanstvím: na jiné věci zbývá. mi tudíž málo času.

Pohled na všechny krásy pohanských, obrovských, věko—
vitých božist', zbudóvaných s nesmírným pře|ziychema ohromnou

*)lElefanta jest ostrůvek v zátoce bombajské, jenž jest znám
množstvím chrámů vytesaných do skály.



78

nádherou, naplňuje srdce katolického kněze nevýmluvnou, pal—
čivou bolestí! Nejvíce bývá mi líto ubohých dětí, ještě tak ne—
vinných a čistých! A “přece zůstanou pohany a snad s tím
pekelným znakem na čele i zemrou . ..

Kdo chce pochOpiti mrzkost a hanebnost pohanství, musí
je pozorovati zblízka, musí je viděti tváří v tvář. Obyčejně
známe jejenom potud, pokudje Opěvují básníci Ved nebo slepí
jejich nohsledové a velebitelé evropští; známe je jenom zaha
lené pohádkovým rouchem fantasie a ověnčené květy básnické
mluvy. To jest vylhané pohanství. Kdo je chce opravdu poznati,
musí je viděti, jak vyhlíží zbaveno těchto poetických klamů
& tu nevím, kdo by se nezachvěl! Těžko si představiti, jakého
stupně dostoupilo snižování lidské důstojnosti u indických po
hanů. Pominuv jejich ošklivé, nemotorně, šklebící se modly, uvedu
jen jednu věc, známou i v Evropě. Když Ind skonává, přivedou
mu . . . krávu; umře-li, drže se oběma rukama jejího ohonu,
vejde jistě duše jeho do ráje . . .

Z okna mého pokoje viděti věže mlčení, na něž Par
sové zase odnášejí své mrtvé supům na pospas. Tu máte zase
jinou mrzkost pohanství, která těla těch, jež jsme milovali
a ještě po smrti milujeme, velí házeti za pokrm ohyzdným,
velikým opeřencům!

V neděli odpoledne jeli jsme vedle »věží mlčenía. .lest
to černá, posupná budova, která ponure odráží se od bílé zdi
hradební. Na stromích dřímala hejna supů, očekávajících
potravy . . . '

Posléze zajeli jsme také na Malabarský pahrbek. Apo
štolský delegát chtěl nám ukázati domek, v němž před rokem
bydlil. Pěkná jest podivaná na četné villy, rozházené v maleb
ném nepořádku mezi parky a sady. Pahorek jejž s obou stran
oblévá moře připomíná silně Mentonu*), ovšem s přídavkem
obratníkového rostlinstva a klimatu a různobarevného obyva
telstva východního. Rozhled do dálky jest čarokrásný; u nohou
našich rozkládá se záliv, zvaný boa bay, z čehož prý povstalo
jméno »Bombajc, a sice v amfitheatru, podoben jsa zátoce
neapolské; dále z druhého moře zeleně, nad než vyčnívají
koruny ztepilých palem kokosových vynořuje se ostrov a roz—
sáhlé město. .leště dále modrají se pobřežní pasma pohoří
Ghattského, a posleze nesmírný okeán.

*) Mentone, přímořské město francouzské nedaleko Nizzy; v zimě
navštěvují je nemocní plicním neduhem.
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Bombaj jest bez odporu nejpěknějším městem indickým
a zároveň náleží k nejpěknějším městům světovým.

Potkali jsme svatební průvod stkvoucí se zlatem a drahým
kamením; »ženicha—xnesla matka v náručí; byla mu sotva
čtyři léta.
" Pravil mi lord Reay, že vláda přemýšlí právě, kterak
by dětské sňatky zamezila; studují brahminské knihy, aby do—
kázali, že manželstva ta nejsou odůvodněna žádným zákonem,
nýbrž že zakládají se prostě na pouhém zvyku a »zneužitic
zákona. Podaří-li se záměr, bude to velikým dobrodiním pro
indické obyvatelstvo; vznikáť ze zvyku toho mnoho zlého.
Nutno však jednati opatrně a obezřele, jelikož Ind nemá rád,
plete—lise mu kdo do- zákonů neb ruší-li je docela; jest však
též jisto, že Angličané, pánové země, toho dovedou; co do
administrativní obratnosti nikdo se jim nevyrovná. Čím déle
se rozhlížlm, tím více poznávám, že bylo velikým &opravdovým
dobrodiním, že Angličané země ty si podmanili. Než namítne
snad někdo, že Indové pozbyli samostatnosti a politické svo—
body. Byla to samostatnost a svoboda až hrůza povídati!
Neboť jestliže úpěti v porobě nabodově neb maharadžově,
který poddané bez milosrdenství utiskoval, majetek ano i život
bral, kdy a jak se mu zalíbilo, jestliže to se nazývá »samo—
státnosti a svobodou<<, pak ovšem Indové samostatnosti a svo—
body pozbyH! 

A přece Anglie dopouští se bludu neodpustitelného, bludu,
který se na ni jednou šeredně vymstí: že nepomýšlí totiž
opravdově, aby kraje ty obrátila na křesťanství, což by při
jejím vlivu na pohany šlo snadno a lehce. 3on by sice na
Výsost nebezpečiio, kdyby je obracela násilím a mečem, než
má dostatek jiných prostředků, na př. vládní školy, které jsou
více pohanské než křesťanské, neb úřady, při jejichž obsazo—
vání mohli by přednost dávati křesťanům ajiné. Než Angličané
toho nedbaji a budou ,toho hořce pykati, _nebot', opakuji ještě
jednou, z této nedbaniivosti hrozí jim největší nebezpečí.

Bombaj má dva úhledné sirotčince, na ostrově Salsettě
a ve vsi Bandoře, která jest úplně katolickou. V minulém
století byl celý ostrov katolický, ještě dnes viděti všude kamenné
kříže. Než bídáeká politika Pombalova*) zrušivši řády, zavedla
tam opět modloslnžhn.

*) Portugalský minister, zemřel r. 1782.
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Dívčí_sirotčinec & zároveň pension-cit spravují řeholnice,
chlapecký jesuitě. Sta dítek zbavených rodičů, které by zhy
nuly hmotně i mravně, nabývají tam vzdělaní. Hoši pocházejí
většinou z kmene Mahratů, který poskytuje stále Anglii nej—
statnějši vojíny.

Bylo již pozdě, když jsme se vraceli z ústavů; měli jsme
před sebou šest mil cesty, ale v krajinách obratníkových bývá
noc čarokrásná. Měsíční .světlo dodávalo kokosovým lesům,
jimiž jsme se ubírali a jejichž hebké větve tvořily. nad hlavami
našimi lehké a průzračné klenutí, čehosi tajemného. Tisíce
světélek mihalo se mezi stromy, za nimiž kryly se četné domky.

Rád bych zůstal v zajímavé Bombaji ještě několik dní,
ale čeká nás Goa; cestovní lístky na paroloď Britsko-lndické
Společnosti jsou koupeny, nezbývá tedy, než vydati se na
cestu. Než jistě ještě jednou se vrátím a všecko důkladněji si
prohlédnu.

VII.

Portugalská Indie. — Cesta z Bombaje do Pandžimu. — Příjezd
do Pandžimu. ——Cesta do Goy*). — Hrob sv. Františka Xa
verského. — Otevření rakve. — Ssutiny Goy; jeji minulost,

obyvatelstvo a okoli.

Konečně stanuli jsme na katolické půdě, z níž křesťanství
se šířilo po celé východní Asii, na půdě sv. Františka Xav.
Cesta však z %ombajc do Goy neobešla se bez všelikých
příhod.

Ukázalo se předně, že parník Společnosti »British Indiaa,
který každou středu vyjíždí a pobřeží objíždí, jest přeplněn.
Všecky kajuty byly obsazeny: nabídli nám druhý parník, od
jíždějící ve středu večer do Kalkutty a Rangoonu. Přijímáme,

*) Goa (správněji Gova, dříve Kuva), l'iortugalske území na západním
pobřeží Přední Indie (11. Bd). Nynější hlavní město jest Pan džim nebo
Vilha nova dc Goa (Nova Goa) s 9000 obyvatelů. Uí'ívčjšlm městem hlavním
byla Stara Goa, které Portugalci dobyli r. 1510; za panství jejich město
rychle zkvétalo, tak že v 10. století zaujímalo prostoru 10 čtver. km a
mělo přes “200tisíc obyvatelů- později kleslo úplně, tak že nyní číta pouze
1882 obyvatele. Příčiny úpadku udava správně Zaleski; protestantské
knihy připisují úpadek města pletichaim ——jes|íilň.Mor na počátku 18. stol.
mihuhn města dovršil. íDanveru: The Portuguese in India, Londýn IBM.)
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balíme svá zavazadla, a právě když se chceme odebrali na
loď, vzkazuje nám ředitel Společnosti, že »Nevas: nevypraví
se dříve než ve čtvrtek 0 2. hod. odpolední . .. Čekáme trpě
livé. V poledne oznamují nám zase, že se vypraví až o šesti.
llobrál Konečné uvelebíme se šťastně na parníků, což 0 za—
vazadlech našich nebylo lze říci. Parní jeřáb táhl právě vítězo
slavně jeden z mých kufrů/ nahoru, když najednou provaz se
přetrhl a nešťastný tlumok letěl přímou cestou do hlubin moř—
ských. Tři útrpni Indové vrhli se za ním, jelikož však nebyl
uroben z látky nepromokavé, promočil s: skrz na skrz. Na
štěstí bylo v něm pouze prádlo a několik knih, na nichž mi
mnoho nezáleželo. Ubohy Francesco rezvěševal a sušil cely den.

K dovršení zla oznámili mim, že parník se hne teprve
v pátek o šesti ráno; jdeme tedy na lože. Na spánek však
nebylo pomyšlení. Jeřáb, ktery mému kufříku tolik »zatopils,
vrzal celou noc. Druhého dne jedeme sice ráno, ale zastavujeme
před arsenálem a nakládáme kartáče, určené pro anglickou po
sádku v llangoenu. Devátá odbila dávno, když jsme zvedli
kotve, ted' do opravdy.

l'očasí bylo překrásné, moře klidné, mořská nemoc po
celou přepravu o nás ani nezavadila, slovem vedlo se nám
výborně. % cestujících byl eizozemcem kromě nás jediný .»\n-—
gličan, nemluvuy a nepřístupný. Kajuty byly vkusně a pohodlně
upraveny, všecko se mě líbilo kromě kapitána. Nezan'ilouval
se mi hned od počátku pranic. Oděn byl civilně. l-lroč neměl
uniformy jako ostatní kapitáni? Malá, mhouravá, neklidná očka.
jeho nevěstila nic dobrého; chování však jeho bylo zdvořilé.

Prvou stanicí, kde jsme měli zboží skládati, bylo Mur
magao; vystoupiti jsme však hodlali v Aguadu, míli před Mur—
magaem, na území portugalském. Povědčl jsem to zřetelně a
dobrou angličtinou kapitánovi . . .

»(lh, yes,< odpověděl, »vždyť jen k vůli panu delegátovi
vyjeli jsme v pátek, místo abychom čekali až do budoucí
středy. Nejen že vysadím Vaší Excellenci na zemi, nýbrž do
provodím vás až do (toy.a

Stiskl jsem mu srdečné ruku za slova tak přátelská,
lituje, že jsem ho s počátku tak nepěkně podezříval.

V sobotu ráno byli jsme nedaleko pobřeží. Prostým okem
bylo již viděti přístav, tvrz a několik budov. Měl jsem tušení,
že musíme zahnouti na pravo; mgr. Ajutti byl téhož mínění,
ale parník sypal se klidně vpřed.
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()hraCím se na lodního kuchaře:
»Co je to?a táží se, ukazuje na tvrz.
»Aguado, Otče.:
»A tam to staveníPc
»Palác goanského místodržitele“
»Kam tedy jedeme ?<<
»Přímo do Murmagaa, Otče.o<
Běžím letem ku kapitánovi, který se však skryl; i za

stupce jeho byl neviditelný. Za čtvrt hodiny vplynuli jsme do
přístavu, po kterém jsme netoužili. Tak si nás dobral poťouchlý
kapitán; zavezl nás do Murmagaa, tam přesadit nás na malý
parník, který nás dovlekl do Aguada a odtamtud do (toy . ..
Tím se cesta prodloužila o dvě hodiny; na tom ostatně ne
záleželo, ale v Aguadě očekávalo nás portugalské úřednictvo.

Na štěstí předvídal goanský guvernér pikle potniěšílého
anglikána a vyslal do Murmagaa přístavního kapitána svého,
aby uvítal apoštolského delegáta, kdyby nás osud zavál v ty
strany. Ihned objevil se na naší palubě portugalský důstojník
v plné parádní uniformě, za ním kráčeli dva jiní důstojníci;
v téže chvíli ozval se hvizd píšťaly a nad sloupem páry a
dýmu spatřili jsme portugalskou vlajku. Byl _toparníček, který
vlekl za sebou velikou šalupu s místodržitelským tajemníkem,
patriarchovým kaplanem a pobočníkem goanského guvernéra.
Zavazadla naše snesli na parník, myjsme se usadili do šalupy
starožitného tvaru, povlečené červeným d-amaškem. Dvacet
veslařů v šarlatových kazajkách a červených čapkách, vyšíva
ných stříbrem, sedělo na lávkách jen pro parádu; vždyť vlekl
nás parník. Šalupa byla historickou památkou po místokrálích
portugalských v Indii. Je pravda, na pohled byla velmi pěkná,
ale také velmi citliva k pohybům mořských vln; drkotala se
stáh—a kolébala na všechny strany. Patriarchův kaplan pod—
lehnuv prvý mořské nemocí, položil se polomrtev na lavici;
pobočník, zelený“jako nedozralý citron, zápasil sní mužně, jak
slušelo na syna Martova, spláceje jenom čas od času moři daň.
Já jsem se držel udatně celou čtvrt hodiny, na konec jsem
kapituloval. V Aguadu hřměla děla, hlaholily zvony, a nám
v parádní šalupé bylo tak bídně!

Konečně dojeli jsme do Goy, ne do skutečné, proslavené
Goy, nýbrž do Pandžimu čili Nové Goy. Nesčetné davy lidstva
Oblehaljr malou zátoku, vojsko stálo ve zbrani. Guvernér, patri—
archa a hodnostáři duchovní přivítali delegáta a doprovodili
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do obydlí arcibiskupova, odkudž se po obvyklém oliicielním
představení rozešli všickni do svých pokojů; já kořistě z ně
kolika hodin odpočinku, napsal jsem tyto řádky.

Na »Nevasm plavila se četná společnost domorodců. Sotva
jsme odrazili od břehu, dal se se mnou mladý Ind, sotva
19 neb 20letý, do řeči; myslil jsem zprvu, že jest křesťanem,
byl však pohanem, studoval toliko u jesuitů v Bombaji v kolleji
sv. Františka. Mladík byl vzdělán, nechoval nenávisti proti kře—

sťanům, ano těšilo ho, že se setkal s knězem. Jest to důležitý
zjev, svědčící, že míssionářská činnost počíná vydávati žádoucí
ovoce. .lcst na bíledni, že slovo Páně třeba v první řadě hlásati
nešťastným a ubohým, tamť ono přináší nejhojnější žeň, ale
škola nauku křesťanskou doplní, škola ji dotvrdí.

Ve zdejších školách jsou jak pohani tak mohamedáni
nuceni obcovati přednáškám z náboženství a katechismu; činí
tak bez odporu, jsouce velmi zvědaví poznali zásady víry naší:
jest to výhodno již z té. příčiny, že se mohou přesvědčiti 0 ne
správností nechutných bájek a pomluv, jež protestantští missio
náři o víře katolické šíří. Jest hrozné, ale pravdivé, že pastoři
obracováním pohanů se příliš nenamáhají (slyšel jsem _totvrzení
z úst protestantských, od osob vysoké úřady zaujímajících a
proto důkladně zpravených), že pro víru zhola ničeho nečiní,
což však jim nijak nevadí, kde jakou dobrou věc katolickou
hanbou zahrnovati, sebe blahodárnčjší působnost katolických
kněží podezírati, podrývati. Za tím účelem povídají ubohým
pohanům bájky neuvěřitelné, nesmysly největší o víře naší; na
ohni dávné nenávisti a závisti ohřívají zastaralé tlachy, jalové
vtipy z dob Lutherových a Voltairových. Kolik duší již vehnali
thn do záhuby!

Z Pandžimu vyjíždíme o čtyřech po poledni na téže šalupč
bývalých místokrálů, na níž jsme přijeli včera ráno. Pluli jsme
širokou a pěknou řekou; na pravém břehu zelenal se 103 oži—
vený tu a tam chatami tuzemců, rovněž vyčníval tu a tam
kostel, jehož schody dosahovaly až ku břehu; po levé straně.

_rozkládají se rozsáhle sady kokosové, četné, hustě zalidněné
vsi, jež od povodní chrání hráze z tesaných kvádrů, dlouhá deset
kilometrův a spojující Padžim s Ribandorou. Za hodinu spatřili
jsme před sebou čarokrásnou krajinu; na siném pozadí dalekého
pohoří gh attsk cho rýsovalo se rozkošné údolí, porostlé “lesem
palmovým svěžím, zeleným, z něhož čnělo šest pěkných kostelů,
černých stářím . .. Kolik vzpomínek víže se k městu tomul...
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Ještě půl hodiny!... Zatím hádáme, ve kterém z těch kostelů
jest hrob sv. Františka Xaverského. Posléze přirážíme ke břehu.

„Množství lidu z okolních vsí oživovalo mrtvé město. Vojsko,
unil'ormy civilních úředníků i důstojníků, všecko to přivedlo
nám na paměť doby, kdy vrchnost světská svorně působila
s vrchností duchovní. . . . V těch dobách úřady světské byly
ve vážnosti, lid podroboval se ochotně jejich rozkazům, slova
»socialismuSoc a »a'nar'chismuSa byla neznámá; tehdy nevyháněli
a nezabíjeli králů, poněvadž vládli »z milosti Boží“ a panovali
»jménem Božímu. Jakmile však vlády pozvedly se proti Bohu,
pozvedli se národové proti nim; jest to úplně přirozený vývoj
a nevyhnutelný následek. Jakou moc může míti vláda, která
boří základy moci a autority nejvyšší? Již půl století moři se
lidé, aby rozřešili otázku: jakým způsobem možno zavésti opět
rovnováhu ve státech, upevniti vnitřní pokoj . ..zapuditi socia—
lismus, vyhladiti anarchismus a všelikě propagandy revolucio—
uářské, které jsou neštěstím a bolavou ránou našeho století?
Mýlí se, kdož řeší ten úkol rozmanitými soustavami politické
oekonomie, pěknými v theorii, klamnými v praksi; násilí teprvé
nepomůže.

Když jsme se blížili ke kathedrále, vyšel apoštolskému
delegátu v ústrety patriarch obklopený 'četny'm duchovenstvem;
apoštolský delegát políbil kříž, guvernér poklekl před delegátem,
poceloval prsten 'a průvodem vešli jsme do kostela. .

Jest to krásný chrám; tři dlouhé lodí a veliký oltář dře—
věný, vyřezávaný & polychromovaný, podobný norimberskému
nebo krakovskému Panny Marie, ale jiného vkusu, svědčí o
bývalé slávě umrlěho města. Zpívali »Te Deuma, což trvalo tak
dlouho, že bylo tma, když jsme opět vyšli ven; hrobu sv. Fran
tiška nebylo již možno navštíviti.

Večer téhož dne byla slavnostní hostina u patriarchy.
Patriarcha má. v Goe krásný palác, přiléhající ke kathedrále:
pro zimnice však, kteréž vylidnily město proslulého Vasca de
Gama, nebydlí v něm. Obvyklým sídlem jeho jest Pandžim,
kdež mu vláda hodlá vystavěti residenci. Prozatím obývá
v malém domku ,nad průplavem.

Strávili jsme celý den v Goe. Jaká to strašná spousta!
Ú Pombale, ó Pombale! Tvá nenávist a tvé záští obrátilo kve
toucí vlasť tvou v hromadu ssutin a strhalo pásmo slavných
dějů jejích!



85

Goa byla opravdu chloubou a oslavou Portugalska; dnes
z bohatého a mocného města nezůstal kámen na kameni; kam
pohlédnu, všude černají se zříceniny a jen zříceniny, kteréž
obratníková příroda oděla bujným rostlinstvem.v Kokosový les,
propletený lianami, stromy man'gové, tu a tam sličné vstavače,
na jejichž pružných a útlých lodyhách kolébají se květy jako
velcí motýli, oživují pustinu, kterou i ptactvo opustilo. Tu a
tam spatříš ještě stopy ulic; kamenné, tesané veřeje dosvědčují,
že na tom místě vznášel se někdy palác, kopaje, odkryl bÝS
snad základy i zdi; ale marně pátral bys, kdo zde meškal, jak
se nazýval; palác se rozpadl a s ním zanikla veškerá památka
na ty, kteří zde žili, pracovali, panovali . Viděl jsem Pom
peje, viděli ssutiny Agrigentu, navštívil misto, kdež stávalo
Ilion, ale nikde nebyl jsem tak bolestně rozrušen a rozechvěn
jako zde! '

Z lesa ční jen několik kostelů; goanskému duehovenstvn
třeba vzdáti čest, že je udržuje v pořádku. .len duchovenstVo
zachovalo vlasti těch několik svědků bývalé slávy a velikosti;
ono zachránilo pomníky, jež nepřátelé Boha odsoudili k záhubě,
ono věrně pečovalo o památky architektonické, jež Portugalcům
připomínají, že otcové jejich bývali někdy pány veliké části světa.

_ Na úsvitě druhého dne přijeli jsme opět do Goy a za—
mířili hned do chrámu Spasitelova, v němž se přechovává hrob
sv. Františka Xaverského. Co se dále v nitru mém, jaké my—
šlénky vířily hlavou i srdcem, když jsem klečel na, hrobě apo—

. štola Indie, péro lidské těžko vyličí. Hrob světeův jest mohutný
pomník z vlašského mramoru s pěknými polovypuklinami bron—
zovými ve stříbrném, drahocenném rámci překrásné práce tlo
rentinské ze 16. století. Stojí v kapli po pravé straně "a jest
obklopen čtyřmi oltáři, na nichž jsme sloužili mši svatou: mgr.
Agliardi, patríarch, mgr. Ajutti a já. Při nejdražší oběti nekrvavé
doporoučel jsem sv. Františku všecky své drahé, příbuzné,
přátele, i ty nešťastné modloslužebníky ——Indy, kteréž světec)
tak miloval.

Tělo sv. Františka odpočívá v rakvi, zavřené třemi zámky.
Jest zapečetěna a tři stříbrné a pozlacené klíče jsou uloženy
u patriarchy, guvernéra a kathedrálního faráře. Čas od času,
ale ne příliš často, otevírají rakev a vystavují tělo veřejnému
uctění. Před lety býval jeden klíč v Lísaboně &k otevření rakve
bylo třeba dovolení královského. V tomto století teprvé po
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třetí, a to jen k vůli apoštolskému délegátu, svolil patriarcha,
aby hrob velikého apoštola Indie byl otevřen.

Bylo nutno otevříti jej soukromě, zticha, jelikož nával
lidstva byl tak veliký, že by za několik dní nábožnost jeho
nebyla ukojena; k takové však slavnosti nebylo nic připraveno.
O devítí ráno odebral jsem se do chrámu s kněžími, kteří měli
rakev vyjmouti ze'stříbrné schránky; otevřeli kostelní dvéře a
rozhoupali zvony, aby svolali alespoň obyvatelstvo okolních
vesnic. Odkryli vrchní víko. Rakev z drahého dříví byla po—
kryta hedvábnou, fialovou záclonou; sňavše záclona, odnesli
jsme rakev ve slavném průvodu a položili na oltář. Dostavili
se patriarcha, apoštolský delegát, celá kapitula a veškeré du—
chovenstvo. Odlomivše pečeti, odstranili víko rakve. Patriarcha
stáhl bílou roušku a tu uzřeli jsme ostatky pokorného řehol
níka, jehož jménojest proslulé po veškeré Indii a zajisté hodno
„zaujímali místo vedle jména sv. Tomáše, apoštola Páně.

Byl oděn hedvábným, červeným ornátem, vyšitým perlami.
Tvář a levá ruka spočívající na prsou, byly barvy skoro hnědě,
leč rysy tváře byly tak zachovány, že se zdálo, že jest živa.
lyl to krásný muž; čelo vysoké, pěkně klenuté, nos orlí, ústa

malá, ušlechtilá, a co nejdivnějšího, oči, které nejdříve podlé
hají rozkladu a hluboko zapadají, byly vypouklé a tak, jakoby
je světec přivřel toliko ke spánku. Víčka byla spuštěna, ale
zdálo se, že se oko pod nimi chvěje.

'l'vář světcova bylajako tvář člověka, který před několika
hodinami skonal; jevila nepopsatelný klid a nevyslovitelnou
blaženost. Ruka a obě nohy byly rovněž dobře zachovány,
zvláště levá noha, na níž bylo lze rozeznati všecky žilky
a svaly. '

Skoro hodinu pohlíželi jsme na svaté tělo. Zpráva o vý—
stavu rozlétla se bleskem po sousedních vískách; množství lidu
přichvátalo a tísnilo se k milovanému patronu. U nohou rakve
stála hromádka goanských děťátek, která sv. František tak
srdečně miloval & kterých při apoštolských pracích tak rád na
pomoc užíval; ustoupil jsem jim, aby zblízka prohlédla si svého
patrona & ochránce. Podávala své růžence biskupovi, aby se
jimi dotekl těla světcova. Též já následoval jsem jejich příkladu.
Když jsem odjížděl do Indie, daroval mi kardinál Ledóchowski
na památku medajlku Čenstochovské Rodičky Boží, kterou jsem
stále nosil na prsou; podal jsem ji patriarchovi, jenž dotekl se
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jí těla sv. Františka. Mezi návštěvníky bylo i mnoho pohanů;
ubožáci mají takovou úctu ke světci, že považují ho za Boha.

»Máte-li ho za boha, proč nechcete přijmouti náboženství,
kterému on učil?<<

»lůh, když už máme svoje,<= odpověděli.
Zamkli rakev, přitiskli pečeti a usehovali opět v bohaté

skříni stříbrné.

Na oltáři před náhrobkem stojí dřevěná socha světcova,
polychromovaná, ale práce velmi prostičké. V rukách drží hůl,
jednu z těch, jež sv. František za živa nosil; ozdobili ji zlatým
jablkem. V témže kostele dostává nově jmenovaný guvernér
invesluru z rukou sv. Františka; biskup béře hůl z rukou svět
cových a podá ji novému hodnostáři. O sochu pak opřou hůl
po bývalém místodržiteli. Mezi lidem panuje pověst, že bohatší
hůl přináší vládě jislojistě štěstí, kdežto méně bohatší této zá—
zračné vlastnosti nemá. Potěšilo mne tedy, když jsem zvěděl,
že nynější guvernér, Don Augusto Cardoso Carvalho obdržel
hůl bohatší. Třetí hůl světeova leží po jeho boku. Zbožní Goané
ozdobili ji zlatým jablkem a smaragdy.

Goaliské kostely jsou pěkné. V kostele sv. Františka Seraf.
jest jako v kathedrále krásný ze dřeva vyřezávaný a pozlacený
oltář. Při chrámě sv. Moniky býval klášter augustiánek; podle
počtu stalů, kterých jest sto v choru, býval počet řeholnic
značný. Vyhnali je ve jménu svobody. Největším zločinem,
kterého svobodomyslníei se dopouštějí, jest, vyhnati z kláštera
a tím k největší bídě, k životu bez jitra odsouditi ženy, které
v zátiší klášterním hledaly pokoje a osvobození od lomozu
světa, které konaly při tom dobré a milosrdenství křesťanské
bez konce 'a mezi . . . Slaboučká stařenka otevřela nám dvéře.
l)o kláštera vstoupila čtrnáctiletá a byla právě novickou, když
řeholnice vypudili; od padesáti let nevykročila ze zpustošeného
kláštera. Prováděla nás všemi chodbami a vyprávěla mnoho
legend a podání o svém smutném bydlišti.

_Kostel sv. Kajetána stojí při býValém klášteře theatinském;
dále nahoru vznáší se stářím se drobíci chrám sv. JanazBoha;
z kostela augustiánů zbylo jen průčelí ohromných rozměrů.
V kostele Panny Marie Růžencové kázával sv. František, shro
mažďoval dítky celého města a učil katechismu.

Podle životopisců milovali dítky světce nevýslovně; když
ráno obcházel ulicemi, zvoně malým zvonkem, sbíhaly se k němu
se všech stran; potom je vodil do kostela Růžencového a učil
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je zpívati písně katechismové. Byl to prostý, ale učinlivý pro—
středek, kterým světec dokázal divy. Skládal písně, jejichž ob—
sahem byly věty katechismu. Děti milují zpěv; chodíce tedy za
ním po ulicích, pracujíce na poli nebo 'doma, zpívali je, od
nich učili se písním jiní, a Lak slovo Boží rostlo a mohutnělo
v paměti 1 srdci Indů.

'965Aalma'ASefenoqelnleoadAugnaouz'9'Jqo

Procházka naše Goou skončila návštěvoukoliejeŽsv. Pavia,
již sv. František založil a V níž po namáhavých cestách rád
odpočíval. Z celého stavení nezbylo nic, než jediná pěkná brána;
ostatek není ani lze na'zvati zříceninou, poněvadž staviva &
kamení zmizelo beze stopy. Jen malá kaplička, opravená ná—
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kladem arcibiskupovym, bělí se pod palmami; v ní se sv. Fran—
tišek modlíval. O několik kroků dále jest cisterna, z níž hasíval
žízeň. Rama, náš sluha, pohan, tvrdí, že v cisterně na vlastní
oči viděl křížazlaty' kalich; mezi lidem udržuje se tato pověst
houževnatě. Kaplička a brána jsou jediné stopy, že zde by'vala
kollej, z níž vycházely paprsky víry a civilisace na veškerou
Indii. Zrušení řádů zaťalo smrtelnou ránu bohatým koloniím
těmto; kdyby nebylo toho, byla by dnes portugalská Indie ka
tolickou av anglicke byl by počet katolíků neskonale větší.
Zrušení však řádů zaťalo také smrtelnou ránu i' panství por
tugalskému. Missie počínají se sice zotavovat, Goa však nepo
vstane z úpadku nikdy . . . Vyšel jsem z mrtvého-města se
srdcem bolestí přoplněným; myslil jsem si: naplňuje-li pohled
na zříceniny takovym zármutkem mne, cizince, což teprve trpí
Portugalec, jenž vlast svou miluje, patře na ony černéssutiny?
Kámen nezůstal na kameni z města, jehož obyvatelé vzbouřili
se proti Bohu . . . Chtěli tu i v celém okolí vyhladiti nábo—
ženství a Bůh vydal je v hroznou záhubu; kvetoucí & bohaté
provincie přešly do rukou anglických, zůstaly jediné kostely,
aby zachovaly pamět na zničenou slávu a velikost Portugalska!

Křesťanství vyvinuje nejlepší a nejblahodárnější vliv všude,
kdekoli se ujme a zakoření; proto íloané jsou mnohem pokro
čilejší ve vzdělanosti, nežli jiní národové indičtí. Nezříkajíce se
národnosti a národních zvyků, lnou tak k Portugalsku, že jsou,
jak mi sám guvernér pravil, lepšími Portugalci, nežliPortbgalové
sami. Dokázali to před nedávnem, když se řešila záležitost
portugalského patronátu nad indickou církví. Patronát sahající
do dávných dob, byl konkordátem, uzavřeny'm minulého roku
mezi sv. Otcem a králem Ludvíkem l. značně omezen. Bylo to
citelné poškození a zmenšení privilegia, náležejícího Portugalsku
od mnoha století; než vyžadoval loho prospěch 'křesťanstv1,
poněvadž politické i církevní poměry podlehly radikálním změnám.
Na ustálení katolické hierarchie v Indii nebylo lze pomysliti bez
zrušení patronátu. Král Ludvik porozumčl, svolil k nevyhodnym
pro sebe změnám, podepsal, ale Goany bolelo to nevýslovně.

Laska k patronátu, která se objevila na celém území Indie,
jest důkazem bijícím do očí, že Portugalové moudře spravovali
podmaněné kraje. Zatknuvše znamení kříže jako symbol moci
v dobyty'ch zemích, mnístivše na praporech Ježíše Krista a
nbdařivše národy křtem a Věrou, učinili je bratry svymi a věr
nými přáíeli, sloučili nove světy s velikou a slavnou otčinou
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svou svazky lásky a vděčnosti; proto dnes goanští křesťané
nelekli by se a nelitovali by žádných obětí, kdyby šlo o jejich
pravověrného krále.

Povídaji leccos o ukrutností a sveřeposti portugalských
dobyvatelů. Mínim, že svědomitá kritika dokázala by snadno,
jak předhůzky ty jsou většinou vylhány, kterak jsou zlomyslným
výmyslem protestantským. Holanďanům záleželo nesmírně na
tom, aby Portugalsko v Indii zostudili; chtěli obchody i osady
jeho na sebe strhnouti; při tom tu podobně jako v Kanadě
známá jejich zášť ke katolicismu byla příčinou, že malovali
nejčernějšímí barvami všecko, co bylo jen trochu katolické.

Netvrdím, že by Portugalové nebyli se dopouštěli pra—
žádných nesprávností. Není lepšího důkazu, nežli listy sv. Fran
tiška, v nichž si stěžuje do zpupnosti důstojnictva a kupectva
portugalského tou měrou,_že chce opustiti svou drahou Indii a
vyvoliti si jiné pole činnosti . .. Ale ať mi řekne někdo, které
výboje obešly se bez násilí, jmenovitěvzemích tak vzdálených,
že půl roku ano celý rok bylo třeba na cestu do nich! Po
hlédněme jen, jak jiné země byly podrobeny !“Co se stalo z pů
vodního obyvatelstva severoamerického nebo australského? . . .
Sotva chatrné zbytky tak četných národů živoří jako tuláci
v pradomovině své! . . .

Zde v portugalské Indii jest veškeré obyvatelstvo původní,
indické._ Aby si vláda portugalská pojistila tyto osady, nepo
třebuje se utíkati k militarismu, nepotřebuje živiti četné a ná—
kladné armády; co více, nepotřebuje ani obávati se vzpoury a
bojův o samostatnost . . . Jest to výsledek rozumné a poctivé
správy, lidských a humanních zákonů, než také\ výsledek onoho
příbuzenství duchovního, které povstává mezi tím, kdo křtí, a
pohanem, jenž z rukou křtícího přijímá dobro největší ——víru . . .

VIII.

Návštěva jiných měst portugalské l_ndie.— Nepříjemnosti na
moři. ——_Nositka a tvrdě hlavy. — Seminář. ——Goanské du

chovenstvo. —.—Indické „Ostende“. ——Kroj.

Druhého dne po pouti ke hrobu sv. lt'rantiškn X;_w(,r_qk(.|,„

podnikli jsme jinou vycházku, tentokráte delší; navštívili jsme
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Murmagao, hlavní město provincie salcettské (neračte si plésti
s ostrovem Salcetou u Bombaje).

Vyjeli jsme z Padžimu o sedmi ráno; mgr. Agliardi, pa
triarcha, mgr. Ajutti a já v jednom povoze, tři mladí kněží
portugalští, Monteiro, Solvan a de Santos, ve druhém. Cestou,
kterou jsme přijeli přede dvěma dny do letního sídla guver
nérova, dorazili jsme na místo zvané přístavem Donny Pauly,
podle paní, která jej upravila pro pohodlí obyvatelů. Přístav
oplývá rybami; všude na okolních polích viděl jsem hranice
sardinek, jimiž hnojí polnosti a které nenaplňují vzduchu zá
pachem zrovna příjemným.

V Donně Paule očekávala nás šalupa a vlečný parník,
() nichž jsme již mluvili. Pro mělkou vodu vstoupili jsme ne
bez námahy do šalupy a plouli směrem k Murmagau.

Sotva jsme opustili přístav, zmítalo rozbouřené moře lodí
naší na všecky strany. Mořská nemoc chytila nás hned za
pačesy; k tomu jsme pozorovali (bohužel již pozdě), že námoř
nící naši nemíří ke kostelu, jak bylo původně určeno, nýbrž
k přístavní hrázi; celou hodinu pluli jsme takto'v proudu,
který na západním pobřeží indickém jest velmi silný a nebez—
pečný. Na štěstí byli jsme zaujati jediné svou moi—Skonnemocí,
která nás nemilosrdně soužila. Jaké nebezpečí nám hrozí, zvě
děli jsme teprve tehdy, když nám pověděli, kterak se přístavní
kapitán polekal, vida manévr našich marinářů.

V přístavu murmagaoskěm jsme vystoupili; na hrázi
čekalo již místní představenstvo na uvítanou delegáta a patrí—
archy. A my v takovén'i stavu! . .. Bled & chvěje se slabostí,
musil jsem pánům tísknouli ruce & rozmlouvati s nimi! . ..
Posléze vsedli jsme do vagonů. Salcettský purkmistr nás do
provázel — purkmistr Ind ve fraku, bílé kravatě mluvící
francouzsky! . . . ('.esla kokosovými lesy byla velmi příjemná,
okolí pěkně; pohyb vlaku a vánek vzduchu trochu nás osvěžil.
Všecko hlásalo zemi katolickou; všude při cestách, při domích
byly kříže, na každé stanici viděli jsme pěkné kostely farní,
mnohem pěknější, než v některé zemi evropské. Farní ducho
venstvo, představenstva a množství lidu vítalo pana delegáta
na všech nádražích; mluvilo se různými jazyky: latinsky, portu
galsky, anglicky a francouzsky. Ke všem řečem musil delegát
odpovídati, čímž jsme se velmi zdrželi; když se vlak hnul,
běžel obyčejně zástUp hochů kus cesty s lokomotivou o závod.
Přijíždíme konečně do Murmagaa; po úředním přijetí na nádraží
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a po promluvě vsedli jsme do nosítek a zamířili do kosteta,
kdež uvítali pana delegáta podle obvyklého rituálu. Podivaná
na osm nositek, doprovázených davy křesťanů a hrstkou zvč—
davých pohanů, byla asi zajímavá. Nával byl tak hrozný, že
nás div neudusili; já a mgr. i\jutti musili jsme statně lokty
zápasiti, aby nás neodtrhli od delegáta a patriarchy. Ubytovali
nás na murmagaoské faře, kdež domácí pán hostil i četné
duchovenstvo; dlužno vyznati, že pan farář otevřel hostům
dům i srdce.

Kostel murmaguoský jest velmi hezký; vyřezávaný a po
zlacený oltář hlavní vzbudil by nadšení v každém jhlavním
městě evropském. Připomínal úplně překrásně zlatnické výrobky
indické. Škoda jen, že dva přední sloupy trpí nedostatkem
souměrnosti a jen hyzdí architektonický soulad spanilého oltáře.

Vsamém středu murmagaoského náměstí ční před koste
lem kříž velikánských rozměrů. Kříž hlavní ozdobou náměstí! ——
tomu jsme v Evropě již pomalu odvykli. Tady v portugalské
Indii možno jej častěji viděti.

Když vedro polevilo, vsedli jsme opět do nosítek a za
zvuku národní hymny portugalské, za výkřiků a hukotu nesčet
ných prskavek vyšli jsme z fary do Racholu.

Nosítka pokládají za nejelegantnější prostředek dopravní,
mnohem pohodlnější, nežli povoz; co se mne týče, mám je za
výmysl barbarský. (toanská nosítka, m achit e, liší se. od ne—
motorných beden, v nichž jsme cestovali Bengálskem; skládají
se ze dvou lehkých sedadel dřevěných, umístěných proti sobě.
a tvoří jakousi loďku s baldachýnem proti slunečním paprskům.
Celek spočívá na tlustém bambuse, jejž čtyři kuliove (nosiči)
nesou na hlavě. Mají asi tvrdé lebky, že takovou tíhu unesou.
Nosítka dají kuliům dosli práce; tím jsem si vysvětloval, proč
vykročiv z fary, byl jsem jimi v pravém smyslu slova obléhán;
drali se zrovna () mne, a ta čest potkala mne proto, že jsem
byl hubený a tudíž ze všech nejlehčí.

.Za cesty prohlížel jsem si ubožáky obi'iážené až po |;»_ás;
pod tíhou, již nesli na hlavě, prohybala se jim záda, pot erčel
potůčky po jejich kůži lesklé a tvrdě jako salián; oči měli
upřeně. před sebe, obličej nehybný, bez výrazu; běželi, vyráže—
jíce čas od času tichý sten. '.l'akové cestování pokládám za
barbarské, ač ubohým kuliům obtížným býti se nezdá. .lest to
jejich řemeslo, méně obtížné nežli vynášení zboží z lodí, &
ostatně vydělají takto více, nežli jinou praci.
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Cestování v nosítkách je velmi unavující, při tom nás
prach tak sužoval, že jsme se zaradovali, spatřivše seminář
s velikým kostelem. '

Apoštolskému delegátu vyšli v ústrety všickni seminaristé
i s představenými a davy lidstva; vystoupili jsme z nosítek
a průvodem kráčelí na horu, na níž seminář stojí. Delegát měl
k seminaristům pěknou promluvu. Jak místní tak přespolní
chovanci, úhrnem 366, byli původu indického z kasta bralnnínův
a chardů (tak zovou v Goe radžputy) neboť i zde jako vůbec
v Indii věnují se stavu duchovnímu jen nejvyšší kasty. Celý
následující den strávili jsme v racholském semináři; byl jsem
rád, moha své pozorování konati zblízka. Nabyl jsem přesvěd—
čení, ze utvoření domácího kněžstva v Indii není nemožnou
věcí, jak někteří tvrdí. Zajisté. každý začátek jest těžký, než
hle v portugalské Indii jest. veškero duchovenstvo původu in
dického a není lzo o něm říci, že by v jakémkoli ohledu stálo
níže, nežli duchovenstvo evropské. Naopak viděl jsem v Italii
nejednu dioecesi, jejíž kněžstvo se nevyrovnalo goanskému.

Hlavním bludem, v nějž upadají skoro všickni, kdož po—
dávají úsudek o domorodém duchovenstvu na východě, jest,
že je porovnávají vždycky s duchovenstvem Říma neb jiných
velikých měst katolických nebo s missionáři, kteří bývajícc
obyčejně řeholníky, mívají vyšší stupeň vzdělaností i dokona—
losti; k tomu brávaji jestě za měřítko missionáře činné v nej—
j'ířednějšich missiích.

'I'oť hrubá chýba; není spravedlivo činiti porovnání mezi
souborem duchoxenslva indického a výborem či elitou
duchovenstva evropského, není též—správno porovnávati klérus
s řádem, jenž do missií nejlepší síly své vysílá. Abychom spra—
vedlivě posoudili indické kněžstvo, třeba položili na druhou
vážku soubor venkovských farářů z dioecesí evropských a teprve
tehdy přesvědčíme se, že to s domorodým duchovenstvem in—
dickým není tak špatné. Ovšem že ona jemnost a rozšafnost,
jichž nabýváme jako výsledku dlouholeté osvěty a vzdělanosti,
jim snad chybí, než ani toto ani ono domorodým kněžím vzhle—
dem k úmyslové úrovni obyvatelstva, u něhož jim jest půso
biti _a povinnosti stavu plniti, není nevyhnutelně potřebno.
A dejme tomu, že by *nejpečlivější výchovou zasvětili je do
všech subtilnosti »dobrého tóllu<<, jichž evropský salon vyža—
duje od každého člověka »dobře vycl'iovanéhOt, tedy také od
kněze: co by s tím počali v palmových, divokých pralesích?
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Uprostřed svých cítili by se cizinci a na výsost nešťastnými . ..!
Třeba jest tudíž pečovati o přiměřené vzdělání domorodého
duchovenstva, nikoli však o jeho předělání podle modelu
evropského.

V patriarchovu semináři byl jediným Eerpanem ředitel,
všichni ostatní, professoři i chovanci, rodem Indové, a směle
pravím, že seminář různil se pramálo od podobných ústavů,
jež jsem vídal v Evropě; je-li třeba nějakých změn a oprav,
nerozřeší úkolu toho nikdo lépe, než sám nynější patriarch,
Antonín Šebastian Valenté, jehož Bůh obdařil zvláštními mi
lostmi a schopnostmi potřebnými k řízení diecése:

Nejvíce zajímaly mne děti; bylo jich v semináři 15, odě
ných klerikou, stonsurou na hlavě, velmi vážných a proniknu—
tých vědomím vlastní důstojnosti. Za čestnou povinnost poklá—
daly mluviti latinsky. Jeden z nich, který mi měl přisluhovati
při mši svaté, zaťukav ráno na dveře, tázal se zcela vážně:

»Ubi vis missare*)c v kostele nebo v kapli?
("“.izíchse neostýchaly a ke každému, třeba ho poprve

viděly, hned kamaradsky se měly.
V neděli byl presbytář pandžimského kostela dětmi, hlavně.

chlapci nabit; presbytář byl asi jen pro ně vyhražen. Viděl'
jsem, že po celou mši klečeli před oltářem nepohnutě, majíce
ruce zbožně sepjaté; když jsem sloužil mši svatou, klečelo jich
pět nebo šest na stupních oltáře. — Vůbec nikdy a nikde ne
viděl. jsem chlapců, kteří by se v kostele tak vzorně chovali.

Seminář opustili jsme v pátek ráno. Lod“i vlečný parník
čekaly již poblíže farního kostela racholskěho, ve vzdálenosti
kilometru od semináře. Pro parno nebylo možno'jíti pěšky;
bylo nám tedy utéci se opět k nosítkům. Ale kde jich nabratí
v tak malém místě? Nalezla se troje. Mgr. Agliardi, vsedl do
prvých, patriarcha do druhých; kdyžjsme se přiblížili ke třetím,
ukázalo se, že nemají sedadel. Nebylo pomoci, než smířiti se
s osudem; mgr. Ajutti sedl si do nich turecky, ja zase vystrčil
na jedné straně nohy ven a tak jsme se vydali pochodem.

Cesta po řece Rachel byla krasna; řeka je široká, okolí
velmi malebné. Po levé ruce měli jsme provincii Salcettu, po
pravé »Nové državya. V rachelském přístavu sešlo se mnoho
domorodců. 'l'ážal jsem se mladého kněze, jsou-lí všichni
křesťany.

*) Asi tolik jako: Kde budeš mšovati? tmísto mši sv. sloužiti).
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»Ne, jest mezi nimi několik pohanů; možno je snadno
poznati po obleku.

»Ale vždyť nemají na sobě ani hadříku !a
V té příčiněstojí vzdělanost v portugalske Indií na vyšším

stupni, nežli kdekoliv jinde v Indii. V oné uznávají za nutné,
obléci se alespoň o velikých slavnostech.

Do kostela odívají se muži i ženy úplně po evropsku;
ženy nosí dlouhé, bíle pláště, které jim velmi sluší. Malí hoši
v žaketech a modních marinářkách. mívají lakované shrnovací
botky a elegantní kloboučky . .. Jakmile však přijdou domů,
hned nepotřebné, nepohodlné »cáryc, jak šatstvo nazývají, letí
do kouta. Rovněž nesmějí děti přicházeti bez obleku do školy;
viděl jsem nejednou, jak v kabátě i kalhotech jest jim nevolno.
Sotva proto vykročí ze školy, strhnou se sebe nemilé břímě
a upalují domů, vjedné ruce knížky, ve druhé kabát íkalhoty.

Arcibiskup vypravoval nám, žejednou visitoval svou dioe
cesi v »Nových državáchc, kde jest ještě mnoho pohanův a
vzdělanost nevalná. Proto možno si představiti, jak se divd,
vida zčista jasna před sebou rodilého Inda, který vypadal jako
první švihák evropský, ve fraku, bílé kravatě at'd. Dlouho však
Ind okovů parádního obleku evropskeho nesnesl. Hovoře s jinými
osobami, postřelil biskup, že švihák posadil se pod palmu, zul
boty, svlěkl kalhoty atd., a pak stoje v kroji zcela adamov—
ském, vysekl svému arcipastýři elegantním kloboukem nej
elegantnější poklona.

Po vodě nemohli jsme se do Pandžimu dostati, poněvadž
voda byla velmi mělká a šalupa nemohla přiraziti ku břehu.
Ve Sv. Vavřinci přesedli jsme tedy na úzký člun, v němž za
chovati rovnováhu bylo opravdovým uměním. Patriarchovy po
vozy čekaly již na nás; přejeli jsme ostrov (šou po celé délce
a po čtyřhodinne jízdě v nejhroznějším parnu ocitli jsme se
konečně v Pandžimu.

Několik následujících dnů jsme pouze odpočívali. Naše
vycházka do (toy, ani návštěva Marmugaa nebyly by v Evropě
nic velikého, ale tady jest jiná věc... Vedro. jest tu tak veliké,
že by bylo největší neprozřetelnosti vycházeli od sedmi ráno
do pěti večer; vydati se tou dobou účinkům 'slunce bylo by
pro l'lvropana nejvýš nebezpečno. Všecko tu trápí a unavuje
více a dříve, nežli v lampa; po každě námaze nutno dlouho
odpočívati a_stále se potiti; v noci plynou potůčky polu po
tváří a v ruce třeba míti ustavičně šátek. Nejednou se stávalo,
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že poduška, když jsem se kladl“večer na lože, byla ještě od
předešlé noci vlhká. Den co den mezi desátou a jedenáctou ho
dinou Občerstvoval jsem se sprchou a studenou lázní, jinak bych
zdejšího parna nevydržel. Pozoroval jsem též, že horko ná—
ramně vysiluje; člověk mění se v Inda, pozbývá chuti ke práci,
stává se váhavým, pohodlným.

Mezi Pandžimem a mysem jest malá zátoka a v ni mořské
lázně Místo nazývá se Carcinzal. Není to Osteude ani Trou—
ville,*) poněvadž hoste zůstávají v chatrčích pod kokosovými
palmami, ale vzduch jest čistý a zdravý a vánek mořský ne
obyčejně osvěžující. Patriarch má tam malý domek.

Miluji velmi mořské zátoky a rád pozoruji tajemný život,
rozvíjející se na pobřeží ; zde však nebylo co pozorovati. Hemžilo
se tam množství ráčků velikosti pavouků; zdejší však pavouci
jsou jako vrabci, ráčkové tudíž byli velmi malí; měkkýšů na
lezl jsem několik drobných zavinutců (Cyprea carniola)
a dost. Byl jsem nemile zklamán co do živočišstva ve vodách
zátoky. Představoval jsem si, že se v ní rozmanití korýši
zrovna hemží. _Pravili mi, že na jihu ostrova jest mořská zví
řena bohatší.

V neděli dne 22. března byli jsme na" slavnostním obědě
u guvernéra. Má letní sídlo na mysu zvaném »CabOo:na hranici
mezi Akvadem a Murmagaem. Rozhled na moře i na pevninu
z oken salonu jest čarokrásný. Nynější palác býval klášterem,
z něhož vypudili řeholnice. Rozpadával se již ve zříceniny,
když jeden z předchůdců patriarchových jej od vlády koupil
a upravil na letní sídlo. Biskup polozbořený klášter svým ná
kladem přestavěl, restauroval —' za nedlouho však obdržel
rozkaz, aby se klidil; liberální pan ministr určil opravený
klášter za letní residenci guvernérovu.

Dne, 25. března byla v Pandžimu ohromná sláva; telegraf
přinesl radostnou zvěst, že se narodil portugalský kralevič,
jemuž na křtu dali jméno po dědu z matčiny strany, Ludvík Filip.

Apoštolský delegát měl se zúčastniti slavnosti a na po—
děkování zanetiti »Te Deuma. Slavnost se konala ve farním

kostele pandzimském, nikoli _vkathedrále goanske. Bylo to
pohodlnější pro lid i pro úřady.

*) 'l'rouvillc ('l'ruvil), í'rnnmnzalu'eumi-ské lázně v Normandii, Ostende,
mořské lázně v Belgii; obé navštěvují pouze boháči.
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Guvernér přijel pro nás, před kostelem stálo seřaděné
vojsko. Dávno jsem již neviděl, aby civilní i vojenské úřady
zúčastnily se zároveň s duchovenstvem církevní slavnosti.
V dnešních dobách chlubiti se neznabožstvím bývá na denním
pořádku. Nikdy nezapomenu, jak dojala mne polní mše, které
jsem byl přítomen asi před 25 lety jako dítě v táboře v Cha—
lons sur Marne. Rozsáhlý pavillon, ozdobený vojenskými od
znaky, klenul se nad oltářem, před nímž třicet tisíc vojínů
s maršálkem Canrobertem v čele se modlilo na kolenou nebo
zbraní čest vzdávalo. Tehdy Francie byla silná a vojsko její
pokládáno za nepřemožitelné... Jakmile však vyhodila Boha
ze škol a z vojska, přišli dnové hrůzy a |mrážek: Sedan, Mety
a výprask v Číně a Tonkinu.

Církevní slavnost v Pandžimu trvala hrozně dlouho. V ko—

stele bylo horko jako v pekařské peci, že nebylo lze dýchali.
Představte si jen nékolikahodinný pobyt v kostele bez všeliké
ventilace, pod nebem tropickým, v kostele nabitém lidmi!

Goánci milují vůbec dlouhé pobožnosti, které počínávají
velmi pozdě. Jsou velmi nábožní; v kostele chovají se vážně.
Kdykoliv arcibiskup přejížděl, padali na kolena, prosíce 0 po
žehnání. Bavilo nás, když jedouce v kočáře jsme viděli před
domy hloučky neoblečených dětí, které klečely s rukama ná—
božně sepiatýma. Hleděl—li arcibiskup někam jinam, křičeli
z plna hrdla, aby jim udělil »veliké poželinání<<; malým křížkem
nebyly nijak spokojeny.

Hoši bývají obyčejně příliš nedostatečně oděni; veškerým
oblekem jejich bývá stříbrný řetízek kolem pasu, na nějž za—
věšují červený šátek, zakrývající alespoň poněkud jejich nahotu.
Oči naše zvykly po dobu několikaměsíčního pobytu v Asii tomu
oděvu tak, že se nám nezdál pohoršlivý, nýbrž velmi praktický
a pohodlný, a především velmi laciný. O malebnosti a roz—
manitosti kroje jako v jiných krajinách východních nelze tudíž
mnoho povídati.

Zamluvili jsme si již místa na parníku, který měl z Mur—
magaa vyjetí dne 2.4..v poledne, abychom se dostali přes Koim
batur do Ottakamundu. Bylijsme již úplně vypraveni na cestu,
když telegraíická depeše z Říma změnila záměry naše; bylo
nutno vrátiti se do Bombaje. Tím byli jsme zdržení v Pandžimu
několik dní, až by přijela loď Společnosti »British Indiax, která
cestou z Kolomba do Bombaje týdně sem zajíždí.
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Moje „siesta“ & Indové. — Ještě o módách. — Prsten „veli
kého kněze bělochů“. — Cabo & Ribandara. ——Proč Goa

klesla. — Sv. František a jeho láska k dětem. —.—Historie
3 kohoutem. -— Mali ničitelé bohů.

»Khandalla2<,na níž dále pocestujeme, přijede do Pandžimu
teprve za několik dní. Čas plynul nam rychle, řekl bych i »pří—
jemně—, kdyby nesnesitelné vedro, dostupující 380 R., nebylo
nás tak mořilo. Na procházky ve dne nebylo pomyšlení, ano
řekli nám, kdyby se Evropan odvážil v poledne ven, utržil by
si jistě nebezpečnou horečku nebo úžeh.

Trávil jsem tedy celé ráno na balkoně s knížkou v ruce,
již držel jsem mechanicky, nejsa schopen rozuměti, co čtu.
Vida, že nelze pracovati, nedělal jsem nic a do slova »zabíjelc
čas; díval jsem se na mimojdoucí lidi a na rybáře, kteří uží
vajíce po svém způsobu sladké zahálky, seděli neb leželi
v úzkých člunech, přivázaných ke břehu. Viděl jsem, že od
rána si hověli na nesnesitelném vedru, které by Eerpana za
hodinu bylo zabilo; jim však bylo blaze, ano zdálo se, že je
jim ještě málo teplo. Děti připravovaly sobě i rodičům curry.
Scény z domácího prostého života jejich zajímaly mne při no
dostatku čehosi jiného dosli.

Oděv mladých Indů _goanských jest, jak jsem již podotkl,
prajednoduchý. Starší mužové nosí kolem beder plátěnou za—
stěru; chtějí-li se vystrojiti, oblékají křesťané pantalony a ka—
zajku, pohané šaty indické-a turban. Mimo to pohané, zvláště
mladší, nosí stříbrné brasolety na rukou i na nohou, po dvou
na každé noze; jedna má podobu obroučku, druhá řetízku.
Křesťané nosí růžence a korálové náhrdelníky; křesťanky ne
mají jako pohanky kroužků ani v uších ani v nose, za to
jdouce do kostela kladou na sebe množství zlatých náhrdel—
níků, mnohdy velmi drahých a pěkných. Křesťané chodí někdy
v pantoflích, pohané dávají přednost sandalům, nejčaslňji obo—
jdou se ti i oni bez obuvi.

Ibez toho rozdílu: krojového rozeznaš tu i na (.loyloně
vůbec všude křesťana od pohana. Uni vyznačují sc vlídnou,
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veselou tváří, tito mají v očích cosi divokého, neklidného, po
riurého. Katolické děti okouzlují nevinným, veselým výrazem
velikých a černých očí; pohané mívají oči obyčejně naběhlé
<rví; ačkoliv i dítky' jejich bývají někdy hezoučké, přece na
iai mo bys hledal u nich onoho milého výrazu čistoty a nevin
nosti, nadarmo i u nejmladšího nemluvněte.

A přece nejsou ti lidé zlí a necítí nenávisti ke katolíkům!
Naopak sami, vidí-li přicházeti arcibiskupa, dávají katolíkům
znameni, aby poklekli.

Patriarcha navštívil kostel v městečku čítajícím 400 po
hanů, kteří přišli hromadně k »velikému knězi bělochůa, pro
síce úsilovně, aby jim dovolil políbiti prsten; patriarcha volký
nevolky musil se postaviti před kostel; pohané jdouce mimo,
skládali ruce & líbali nábožně prsten, A nad to ještě jeden
přišel později poprosit, aby patriarcha posvětil mu dům; jsa
chlapcem viděl prý, jak arcibiskup požehnal dům jeho otce,
a palmy vydaly prý tolik vína, že nevěděli, kam s ním. Jsou
celkem hodní lidé, ale o obrácení se nechtějí ani slyšeti.

O půl šesté ulevilo parno, že bylo možno vyjetí. Byl
jsem několikráte s mgrm. Ajuttim na břehu mořském. Pohled
na nesčetné množství krabů, lišících se nemálo od těch, jež
vídáme na pobřeží evropském, bavil mne dosti; běhali rychle
po písku, majíce hlavu vztýčenou a nosíce vždy něco v ku—
sadlech, bud' suchý list nebo péro, což ihned opouštěli a do
moře utíkali, jakmile je někdo poplašil. Marně chodil jsem po
celém pobřeží, hledaje zajímavější škeble, abych obohatil své
sbírky; i tu jsem se přesvědčil: kdo chce míti ve sbírkách
skvostné a řídké exempláry škeblí a korýšů, musí je koupiti
u Sowerbyho v Londýně nebo u musejního dodavatele veli
kých měst evropských.

Nejčastěji však vyjížděli jsme povozem, totiž mgr. Agliardi,
patriarcha, mgr. Ajutti & já na Cabo do spanilých hájů man—
gových a kokosových neb též na Ribandaru. Jak nám bylo
řečeno, hemží se lesy tygry a levhardy; neměli jsme však nikdy
štěstí či spíše neštěstí setkati se s některým zástupcem této
zvířeny indické. Místodržitel vypravoval nám, že dělník za—
městnaný opravou letni residence jeho v Cabu zabil před něko—
lika dny pěkného levharda, neobyčejné velikosti, který kolem
letohrádku se plížil. Za každou zahitou šelmu dává vláda 100
rupií(200 franků) odměny; jestliže zvíře roztrhalo člověka, ještě
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více. Jest známo, že dravec okusiv jednou lidského masa,
krouží ustavičně kolem příbytků lidských.

Velmi krásná bývala též procházka _do Ribandary. Cesta
táhla se nad mořem poděl lagun (v nichž usazuje se hojnost.
soli, kterou sbírají a na trhu bombajském prodavaji), na to
velikou vsí Ribandarou, tulicí se do hustého lesa kokosového.
Mezi chatami a palmami byly tu a tam překrásné vyhlídky
na řeku a Gou, jejíž bílé kostely vyčnívaly majestátně zmoře
zelených korun; kdo by nevěděl, že lesy kryjí toliko zbořeniny
a zříceniny, domníval by se, že vidí před sebou rozsáhlé město.

Jak kvetoucí, bohatá a lidnaté. bývala Goa! Ssutiny
táhnoucí se v šíř i dal hlásají výmluvně bývalou slávu a velikost
její. Z jaké příčiny klesla tak hluboko? Jaka katastrofa změ
nila ani ne za sto let lidnaté veleměsto v divokyr les, a bohatý
a žírný kraj uvrhla do děsněho úpadku a bídy?

Zde to vědí všichni a všichni doznávají, že příčinou
- úpadku Goy “bylovypuzení řeholí. Od té chvíle, co vyhnali

řeholníky z klášterů, opouštěli iGoané své domy a dílny, které
hynulya pustly, až za několik let zanikly, rozpadly se vssutiny
a ulice zarostly travou. Pomalu vylidnila se Goa úplně a okolní
vesnice zchudly dočista.

Goané spatřují v tom zazrak — a opravdu nynější na
Výsost zbědovaný stav krajiny tě možno pokládati za trest
Boží.. Bůh však trestaje, užíva často přirozených příčin, a vy
cházejíce ztoho stanoviska, poznáme snadno, proč vyhnání
řeholí tak radikálně změnilo hospodářské poměry portugalské.
Indie a proč vypuzení prostých, nepatrných řeholníků přivodilo
úplnou zhoubu & úpadek tak krásných a výnosných držav.

Vysvětlení tohoto údaje jest velmi prostě . .. Indové, jako
vůbec všecko domorodé obyvatelstvo obratníkových zemi, jsou
od přirozenosti pohodlní, líní, neteční. Maji—lipracovati, je po
třebí, aby někdo za ně myslil, uvažoval, do ruky jim daval
hotové nářadí i materiál a tak zvolna práci zvykal. Jsouce při
tom povahy mírné a velmi chápaví, nechají se snadno ovladati
poručníkem, který si umí jejich důvěru a vliv na ně získati;
tu pracují chutě a s nejlepším výsledkem.

Takovými ideálními poručníky byli indickému lidu řehol
níci. Jsouce s ním stále ve styku, získali důvěru jeho a poha
dali jej ku práci, průmyslu a rolnictví. Když však řeholníky
vyhnali, složil lid ruce v klín a upadl znovu v bývalou nečin—
nost a lenost, aod té doby také počal úpadek města, obchodu,



101

řemesla a všeho. Tot důvod tak rychlého a tak strašného pádu
lndie portugalské.

Indové duševně ještě uedozráli tak, aby se.5pravovali
sami; lid ten duchem i rozumem jest dosud »děckema. Za po
moci Evropanů domůže se jistého stupně intelligence, stane se
schopen pokroku, zanechán bvv však sám sobě klesne v bývalý
stav divošství a lenosti.

Portugalska vláda měla by opravdově, pokud jest čas,
pomýšleti na zvelebení živořících osad indických. Povinna jest
to vzhledem ke goanským Indům, kteří k ní upřímně lnou
a zasluhují, :aby pro ně něco učinila; povinna jest to národu
portugalskému, jemuž země ta jest výmluvným pomníkem
slavné minulosti; posléze měla by tak' učiniti pro vlastní pro
Spěch, jelikož provincie ty spravovány schopnou rukou přiná
šely by veliké užitky. Na zvelebení smutných těch __pustinbylo
by ji podle mého názoru učiniti dvojí věc:

Předněrozmnožiti evropský živel v úřadech
&správách zemských, které jsou dnes výhradně v rukou
tuzemců. Nesměla by tam však vysílati ony apoštoly »svobodo
myslnostic, přeborníky anarchie, harcovníky revoluce, mravní
vyvrhel, který nenalezaje místa pro svá darebáctví vdomovině,
utíká se do kolonií, nýbrž muže vážné, hodne, kteří opravdu
zdar vlasti na mysli mají .. . Pravili mi, že příjmy koloniípře
vyšují dnes značně výdaje a že ve vládních pokladnách nc
chybí nikdy peněz; mohla by tedy úředníkům ustanoviti při—
měřenější a lepší služně i výsluži'ié, jak to činí po celé Indii
vlada anglická,

Za druhé — a to se mi zdá ještě důležitější —měla by
opět zavésti řehole, jmenovitě ty, které se zabývají orbou —.
tedy trapisty; pak ty, které se stále stýkají-_s- lidem _— tedy
kapucíny a lrantiškány; posléze ty, ktere rozumnou výchovou
a důkladným studiem dílo civilisační dovedou dovršili -—.
a v lom se synům sv. Ignáce nikdo nevyrovná.

Každý zde souhlasí, že líný živel domorodý jes! konečně
nutno vzpružlti zralejsím a vzdělanějšhn živlem evropským,
ale málokdo uznává potřebu zavésti opět řehole. Mají za to,
že světská instituce úplně tomu dostači. Jak se klamou
a zklamou!

lilvropan-i'iřodník nemůže nikdy s domorodci stále & dů
věrně obcovati; předně nema času a za druhé, kdyby i měl,
nedovoluje mu toho jeho úřad a důstojnost. Usadník, jenž přišel
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z Evropy, nehodi se rovněž k tomu; pídit se jen po zisku, má
jen vlastní prospěch na-zřeteli, hledí domorodce jen využiti,
nedbaje ani zbla o jeho mravní nebo hmotné dobro. Jediné
řeholníci dostojí úkolu, povznésti hmotně i mravně indický
lid; neboť žili by pro něj a ne pro sebe. Ať zkusí vláda usa—
diti trapisty na nezdravém rumišti Goy & uvidí, co z toho
pelechu otravných zimnic za krátký čas bude!

_Háje řeholí, nemám na mysli osobních zájmů; máme již
tolik vlastních missií a takový nedostatek missionářů, že každý
trapista, františkán nebo jesuita, který se usadí v Indii, zanechá
těžko vyplnitelnou mezeru tam, odkud přišel; mluvím jen
upřímně, jak mi svědomí velí — jest to jediný prostředek za
držeti jinak neodvratný a naprostý úpadek 'a vzkřísiti zase
dávný blahobyt goanského kraje.

Co bylo trochu zámožnějšího, vystěhovalo se na všecky
strany; co zbylo, jest chudina . .. Solivary jsou v rukou Angli
čanů, a jest to opravdu hanebná nehospodárnost a vyšší
hloupost, že sardinky, které jedí, dovážejí z Evropy, těmi pak,
které zde v ohromném množství loví, hnojí pole. Telegrafy a
železnice náležejí rovněž Angličanům.

Vystoupili jsme z povozu na krásné hrázi, kterou zovou
»mostem Ribandarya & kterou podle lidového podání zbu—
doval prý čert ve spolku s jesuity za jedinou noc. Pravdivá
historie mohutného mostu jest tato: Poněvadž břeh mořský
byl bahnitý a chodcům nebezpečný, bylo nutno konali notnou
zacházku, aby se člověk dostal z Pandžimu do Ribandary;
když tedy za panování Filipa II. Portugalsko přešlo pod vládu
španělskou, musil indický guvernér bohaté kolonie vydati Španě
lům; aby jim odevzdal alespoň prázdné kasy, ustanovil, by se
spotřebovaly veškeré hotové peníze, a dal stavěti ohromný
most, kterýž do dneška jest v nejlepším stavu. .lest náramně
dlouhý; došli jsme sotva polovice a vscdli zase do kočáru.

Byla to neobyčejně příjemná procházka; chladný větřík
vanoucí od moře chladil nám líce a osvěžoval ubohé plíce,
celodenním, strašným vedrem vyprahlé; na obloze oblité ještě
posledními paprsky zapadajícího slunce leskl se již stříbrný
srp měsíce. Čarovný pohled! Na pravo Veliký vůz a po
lárka uváděly mi na paměť rodné krajiny severní, na levo
.ližní kříž připomínal, že jsem tak daleko- od nich . ..

Již se setmělo, když jsme se vrátili domů. Indie není zemí
turistů, kteří chtějí mnoho spatřiti; bylo by jim dlouhou dobu
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zde prodlévati. Rozednivá se o šesti, osedmi však nutno vrátiti
se domů, neboť slunce již praží až hrůza. Do pěti nebo do
půl šesté musíš seděti zavřen doma; pak můžeš síce vyjití,
ale za hodinu zapadá slunce a osedmi bývá tma jako v pytli.

Procházky na Cabo a do Ribandary bývaly mně velmi
milé,_ mělyť tu výhodu před jinými, že jsme potkávali různé
lidí; cesta byla velmi živá; všude se vrtěly hromádky dětí,
které padaly na kolena a prosily biskupy o požehnání. Těžko
uvěřití, jaké množství děti se rodí v Indii. Člověk teprve vida
je chápe, proč sv. František Xaverský tak je miloval; kolikráte
dlel na Mollukách nebo v Žapansku, vždy v každém listě po—
roučel se modlitbám nevinných dítek . . . »Modlitby jejich budou
mou ochranou a strážíc, psal dne 8. listopadu 1544.— »budou
mou ozbrojenou družinou a pavézoua (dne 10.1ist0padu 154-4).

* *
*

V krajinách. těchto má stálé & nevyhnutelné obcování
s pohany velmi špatný vliv na křesťany; duchovenstvo musí
ustavičně bdíti a pracovati, aby zaslepený lid od záhubného
vlivu tohoto uchránilo. Vportngalských provinciích, které se nazý
vají »Starými državamia (Vieilles conquetes) vyznává lid od
staletí náboženství katolické a mezi pohany a křesťany nebývá
žádných svazků krevních. Jinak však v »Nových državáchc
(Nouvelles conquetes). Pohanstvo jest zde ještě v úplném květu
a křesťané udržují stále blízké styky s pohany. Žijí spolu,
zvou se na svatby a při takových slavnostech neobejdou se
pohané nikdy bez tradicionclních hokuspokusův a pověr. Tím
sestává často, že mnoho křesťanů, hlavně nově obrácených,
zúčastňuje se potajmu některých obřadů pohanských, jmeno
vitě tak zvané »kohoutí oběti<<.

Některé křesťanky, aby si zajistily přízeň zlého ducha,
chodívají v noci do- lesa, kde na ně již čeká botto čí pohan—
ský kněz; jemu dávají rýži, kohouta a kokosové ořechy a ob
cuji oběti, kterou přináší satanovi. Rozumí se, že jsou při tom
ostražitý jako lišky, aby zatajily noční vycházky před jinými
křesťany, jmenovitě před knězem.

Farář jeden v Nových državách, v jehož farnosti konali
ty praktiky častěji nežli kdekoliv jindy, vymyslil si zvláštní
Způsob, aby svatokrťuležné oběti zamezil & vymýtil, či spíše
nevymyslil, nýbrž následoval toliko příkladu sv. Františka
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Xaverského. Vyučil si několik čiperných žáků, aby mu ihned
podávali zprávy, kdekoli by zpozorovali jakékoli přípravy ke
kohoutí oběti. Pak vinníky vyčihal, rýži, ořechy a nešťastného
kohouta zabavil a babáin do duše domluvil. Jednoho dne
zvěděl, že v sousedním háji dějí se přípravy k větší a slavnost
nější oběti nežli obyčejně. Přibral kaplana, a když se setmělo,
ukryli se v houštině. Za nedlouho přišlo několik žen a posléze
i botto . .. Když prvnimu kohoutu utínal hlavu, vyskočili oba
kněží z úkrytu. .lak neočekávaný zjev jejich velectěné shro—
máždění polekal, možno si představiti. Mžikem zhasili pochodně
a každý upaloval, kam ho nohy nesly; přes to poznal farář
jednu nebo dvě z ďáblových ctitelek. Zabaviv corp u s del icti,
to jest zabitého kohouta a rýži, vrátil se. na faru.

Druhý den připadal svátek. V portugalské Indii, jako
vůbec všude na východě, jest zvykem vystavovati na malém
stolku před oltářem k veřejnému uctění obraz Spasitelův nebo
světce, jehož památka se koná. Pomyslete si úžas lidu hrnou—
cího se do kostela, když místo obvyklého obrazu spatřili na
stolku zabitého kohouta, krvavou rýži a kokosové ořechy! . ..
Ale hned vystoupil farář na kazatelnu a ukazuje prstem na
zařiznutého opeřence, zahřmél:

»Ejhle bůh váš! Uctívejte si ho, když nejste hodni znáti
lepšího! .

Na to vykládal celý výjev, jejž uplynulé noci zamezil.-..
U východního lidu třeba působiti více na fantasií, nežli na
rozum; jest to jediná pomoc a velmi vydatná.

Podotkl jsem, že onen farář, užívaje děti, aby ve své
osadě zamezil pohanské šmejdy, následoval toliko příkladu
sv. Františka Xaverského. Světec zmiňuje se nejednou o tom
ve svých listech.

»Těžko uvěřili, jak hojné ovoce vydává křest nemluvňátek
a vyučování dětí,<< psal svému řádu do Říma dne 31. pro
since 1543.

»Dítky ty jsou díky Bohu mnohem lepší svých otců. Miluji
vroucně zákon Boží a přičiňuji se horlivé vyučiti svatému ná—
boženství ještě jiné. '/,lost jejich na modly jest hodna podivu.
Bojují s pohany, a když rodiče nebo příbuzní vracejí se k po
hanským praktikám, činí jim trpké výčitky a hned mi o tom
podávají zprávu. Kdekoli padnou na modlu, vrhnou se na ni,
srazí na zemi, roztlukou na kusy, poplivají, rozdupou a střepy
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rozhazují na všecky strany; slovem bojují proti modlám, jak
mohou . . .<< ,

'l'ak jednal veliký apoštol Indie a tak měli by jednati
i dnes. Věru, na Výsost pohoršlivý jest tak zvaný »toleranční
systéma! Pohoršením by bylo, kdyby křesťan dovolil, aby v jeho
domě zhanobili jméno Ježíš. Ale není to právě totéž, když se
trpí veřejné uctívání ďábla v zemi, poddané panovníkukřestan—
skému? Úcta vzdávaná ďáblu jest zločinem, na nějž právem
zákonodárství eerpské uložilo trest smrti; zde však dovoluje
se veřejně a úředně; a co více, — zástupcovč vlády křesťanské
navštěvují pagody, dovolují, aby »bottovéa a »suamiovéc vítali
je úředně a obcují pohanské modloslužbě. Omlouvají se, že
tak činí z důvodů politickych, aby- si lidu neroztrpčili, 'ny'brž
náklonili... Ale ten lid není tak obmezen, aby neviděl, že
důvodem smíšenlivosti té není úcta k náboženství, jehož sami
pohané si neváží; ten lid ví dobře, že úřady pohanství jeho
trpí, poněvadž jsou slabí, poněvadž se bojí... Čím více se
budou chlubiti tou pošetilou tolerancí, tím směli—jšíma sebe
vědomčjším pohanstvo bude.

Kdyby vlády, najmě anglická, poskytovaly missionářům
sebe nepatrnější podpory a pomoci, čítalo by se křesťanů na
milliony, a křesťanské obyvatelstvo nespolčovalo by se proti
Anglii a neohlíželo se po zahraničních spojencích. '.l'olik se
mluví o budoucnosti a nebezpečích ohromného císařství indi
ckého; než veškero nebezpečí spočívá v pohanstvu, které
Anglie protěžuje, a v mahomedánech, o jejichž obrácení
nedbá. Padne—li někdy císařství, tož smrtelnou ránu zasadí mu
pohané, hlavně pak musulmani. —

Ves Kunkalim v portugalském území byla jevištěm
mučednické smrti čtyř jesuitů: P. Rudolfa Aquavivy a-druhů.
llodlali si postaviti kapličku a vyjednávali s představeným
o koupi potřebného pozemku. V čas vyjednávání představeny
schválně se vzdálil a touže dobou vyřítila se na řeholníky
s hrozny'm řevem tlupa pohanů, která je nutila obětovati
bohům; rozumí se, že'marně. Všichni byli tedy usmrcení, těla
jejich vláčena kolem pagody, rozsekána a hozena do studně.
Dnes vznáší se na místě tom kaplička, a těla mučedníků od
počívají v goanské kathedrále.

ltok co rok oslavovali pohané ročnici té události. Při—
cházeli ve slavném průvodu a po všeliky'ch obřadech obcházeli
třikráte pagodu. Teprve v novější době tento posměch křesťan
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ského náboženství přestal; pozemek koupil totiž Portugalec,
bydlící v Lisaboně, který pohanům jednoduše přístupu na svůj
majetek nedovolil.

Tak snadněji, nežli se kdo nadál, zavilá otázka byla roz—
řešena; nebot pohanům ani na m'ysl nepřišlo, odvolati se

,k soudům; a kdyby se byli odvolali, soudy zajisté na základě
zákona o vydržení byly by jim daly za pravdu, a nový majitel
byl by nucen na svem majetku trpěti obřady na potupu sveho
i'iáboženství. A přece obřady ty se stanoviska ryze právnického
nebyly ničím jiným, nežli apotheosou úkladně vraždy.

Zakrývatí před podmaněným lidem pláštěm tolerance
vlastní chabost a slabost málo prospěje. Snad není daleko
doba, kdy ten lid se vzbouří nebo připojí k jinému dobyvateli,
který se mu bude zdáti silnějším. Tak nejednaly vlády v dobách,
kdy byly opravdu křesťanské. Důkazem toho jsou instrukce,
které král portugalský Jan III. dal svému místokráli donu
.luanovi de .Castro.*) A přece sv. František vytýkal králi, že
nebdel nad zevrubným plněním svých rozkazů. **)

Otázka: Co odpoví na soudu Božím oni panovníci a místo—
králove, že »tolerujía nebo »protežujíc úctu model? . ..

l.od' >>Klíandalla<<,která nás měla zavésti do liombaje,
byla v Murmagau ohlášena na úterý nebo na středu ráno;
zatím přijela teprve v pátek odpoledne, čemuž se nikdo z nás
nedivil, zvyknuv východní přesnosti. Patriarcha a guvernér do—
provodili apoštolského delegáta do přístavu »lionna Paolac, kdež
jsme vsedlí na starožitnou galéru, která nám již nejednou po
sloužila. Vlečný parníček (le remorqueur) zahvízdl pronikavě—
a rozloučili jsme se s Goou.

Abychom se vyhnuli mělčině, musili jsme odbočili notný
kus cesty, plujíce podél pobřeží až k ústí řeky a pak podle
druhého břehu až do Murmarraa. Tím unikli jsme příliš silnému
proudu i nebezpečí záhnánu býti do šírého moře.

Obrácení velikého poloostrova indického jest vecí velmi
důležitou. Bůh nedal každému, aby jako míssionář obracel a
civilísoval pohany, než nikdo, buď si kde bud', není Spí—oštěn

*) Viz dilo Colleridgcovo, sv. ll., str. 2. a 4.
**) Tamže str. 11.
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zavazku, šiřiti svatou víru; každý z nás jest povinen
přiSpěti k této velikolepě budově alCSpoň kaménkem: jeden
penízkem, byt' jen tím vdoviným grošem, druhý slovem, třetí
modlitbou, čtvrtý vlivem, který mu dává rod, postavení ve
světě nebo úřad.

X.

Villegiatura na Salsettě. — Rumělkovi bůžkové. ——Svatyně
Elefantská. — Výjev z bazaru. — Cervené a středozemské

moře. —- Doma.

První loď odjede z Bombaje do Evr0py na bílou sobotu;
jest mim tudiž čekati na anglický parník až do večera dne
15. dubna. Před odjezdem z (ley dopsal mgr. Agliardi bombaj
skěmu arcibiskupu, aby mim vyhledal villu na mořském břehu
v Randoře na ostrůvku Salsettě. Pohovíme si tedy na rez
košněm místě několik dní. Mezi naším bungalowem & mořem
lzihne se malý sad či Spíše háj cypřišový a palmový, většinou
(lhamerOps excelsa & Phoenix sylvestris. Štíhlě
kmeny stromu, rozvětvující se teprve ve výši, nezakrývaji pe
hledu na moře, ani nezadržuji žádoucího vímku. C0 ve městě
pálí strašně vedro, jest zde i o polednaich vzduch chladný &
svěží. Kdo chce příjemně bydliti v Indii a uniknouti nesnesi—
telnému podnebí, musí také nměti vyhledati si místo pobytu
i obydlí. —

Život náš plyne idyllicky; ohlušujícího lomozu velkoměst—
skěho neslyšíš, ovzduší přeplněného kouřem & rozpáleného jak
oheň nedýcháš a přitom jsi prost neustálých návštěv iokovův
etikety. cm' to i náš indický kočí; sotva se vrátíme z pró
chztzky, zahodí tísnící ho livrej (a mnoho toho na sobě nemal
do kouta a teprve potom vypřaha koně. Větší potíž máme se
služebnictvem. Francesco mluví jen Vlašský; ačkoli tedy ví,
čeho si přejeme, neumí to oznámiti ostatním; Narell mluví jen
mahracky, Eduard portugalsky, ale nerozumí, když na něho
někdo v té řeči promluví — a pochybuji velmi, Zda by mu
rozuměli v samém Lisaboně. Na štěstí dal nam představený
jesuitskěho sirotčince hocha., jenž rozumí anglicky, mahracky
& mluví hatmatilkou goansko-portugalskou: ten jest naším
prostředníkem i tlumočníkem.



108

Na b'alsettě žije mnoho křesťanů, jmenovitě v Uandoře, že
se zdá, jako bychom byli v zemi katolické. Na každém rohu
ulice čnějí kříže, jež krok za krokem lze viděti. Portugalové
stavěli je všude a v dobyté země se uvazovali jménem Kristovým.

Na zelený čtvrtek, veliký pátek až do hodu Božího veliko
nočního byly kostely přeplněný zbožným lidem. Rmoutilo mne
nevyslovně, že svátky ty ztrávím mezi pohany. Zalím slavil
jsem je mezi křesťany právě tak, jako bych byl v Evropě. Na
veliký pátek byl farní kostel nabit a moje maličkošt byla upro
střed tmavých zástupů jediným bělochem. Kněží brahminského
původu konali posvátné obřady. .lak volno bylo mi u toho
lidu! Nejinak, než jako bych byl ve své rodné zemi.

Podobně jako křesťané mají před domy kříže, stavějí
i pohané přede dvéře zvláštní pohanské odznaky; malé oltáříky
z hlíny, úplně podobné těm, jaké druhdy dělávali v Římě._
Z prostředku vyrůstá. obyčejně keř, jemuž vzdávají božskou
poctu. Totéž viděl jsem v (loe. Jiní pohané uctívají veliký
strom, pod nějž kladou okrouhlý kámen, který každého rána
mažou rumělkou. Červených kamenů takových jest zde mnoho
a pocta jim vzdávaná jest podle mého názoru ——prasprostým
»fetišismema.

Celkem však jsou ubožáci hodní a poctiví. Nejlepším dů—
kazem' toho jest, že u zdejších dveří nemají pražádných zámků
ani závor. Dům náš, vzdálený od ostatních, i kaple (chodilo se
do ní po malých schodech s pole) byly otevřeny dnem i nocí;
na noc zavírala se vrátka na malý háček a okna neměla vůbec
zástrčky.

* *
*

Poslední vycházka naše týkala se Elefanty. Či možno býti
v Bombaji a nenavštíviti slavného místa, () němž nám tolik
divů napovídali učitelé zeměpisu?

Přiznávám se již napřed, že jsem byl zklamán. Po obědě
v arcibiskupském zámku vydali jsme se parníkem na cestu.
Pohled na bombajský přístav jest překrásný; rozsáhlý záliv jest
skutečně podoben městu lodí. Parníček náš kymácel se na
vlnách způsobem, který mohl býti našemu obědu nebezpečný;
moře bouřilo se víc a více, časem vrážcla ohromná vlna do
lodi a kropila nás notně. Obyčejně stačí po moři hodina cesty
do Elefanty, my plavili jsme se již dvě; po hovoru s počátku
tak živém nastoupilo trapné mlčení; kormidelník byl znepo—
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kojen, neboť loď vyčnívala jen málo nad hladinu a vlny praly
do ní a draly se s obou stran; stav náš byl vskutku hrozivý.
Než ostrov jest již na blízku, ještě jedno posunuti !odi ku
předu a my stojíme na hrázi. Již dávno nezažil jsem tak zlé
přepravy.

Mínil jsem, že spatřím na Elefantě ohromné katakomby,
v nichž možno celé hodiny blouditi a indickou mythologii ze—
vrubně studovati; popisy božiště bývají obyčejně tak chlubné
a přepjaté, že jsem doufal spatřiti div světa. Když jsme se po
schodech ukrutně unavujících vydrápali do vnitřku, zdálo se
mi všecko bídné a malé. A přece stálo ohromnou práci vy
tesati do skály ty kolosy a ozdobiti stěny řezbami obrovskými,
ale rázu rozhodně barbarského. Dvě kaple jsou věnovány ohav
nému kultu lingamu; celek činil dojem strašně pustiny a
zříceniny. Na zdech byly patrny stopy dělovy'ch koulí portugal—
ských; ohromné hlavice sloupu visely ještě u klenutí — pod
stavec a dřík rozdrtila evropská děla.

Nábožní Indové přicházejí dosud a vzdávají úctu zbytkům
model, mažíce tváře jejich rumělkou.

Prodleli jsme tam skoro hodinu a pobyt v tom věko
vitém hnízdě modlářství naplnil duši mou smutkem a hnusem.
Kdyby všichni navštěvovatelé zřícenin znali vyznam všech
symbolů, nehorovali by tak nadšeně pro památky tak zvané
indické civilisace!

Moře bouřilo se stále; abychom se dostali do lodičky,
bylo nám přejíti hrázi neobyčejně úzkou & kluzkou; jediny
chybny krok — a člověk byl by sletěl do moře.

K naší společnosti připojil se zkušeny' námořník, p. Maonro,
jenž připlavil se za námi v plachetní lodičce; neodvažuje se
v ní na rozbouřené vlny, přisedl k nám.

Vlny dorážely mocí na nás a záhy byli jsme promočeni
do niti; vyhlídka na dvouhodinnou plavbu za takové sloty ne—
loudila úsměvu na žádnou tvář. l—Iledělijsme zachovati rovno—
váhu ——nescházelo nic, než chladná koupel. Najednou převalila
se nám obrovská vlna přes hlavy a zmočila mgra. i\juttiho na
kůži. Sprcha byla poslední svévolí rozhněvaného moře ——slunce
zapadlo, a sotva zlatý jeho kotouč ponořil se v hlubinu moř
skou, upokojilo se moře jako úderem čarovné hole a až do
bombajského přístavu měli jsme nejpříjenmější cestu. Měsíc
okouzlujícím leskem zastínil hvězdy, povléknuv hladinu vodní
průzračným závojem, protkany'm stříbrem a brillianty. S žalem
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přerušili jsme čarok'rásnou plavbu a vsednuvše do vozu, vra—
celi se na Salsettu; ale i na pevninu rozlila překrásná příroda
obratniková tolik půvabu, že celá cesta pod pohyblivou klenbou
kokosových korun, ozářená tajemně se chvějícími paprsky mě
síce, zůstavila v duši mé nejkrásnější dojem; co více — já,
jenž jsem se šmával básníkům & opěvovatelům měsíce, dávaje
přednost jasnému světlu dennímu, stal jsem se najednou ve—
lebitelem procházek a rozhledů za svitu měsíčního.

Vycházka na Elel'antu obrátila mou pozornost na minulost
poloostrova indického.

Podle mého mínění jsou názory o starožitnosti indické
civilisacea domněnka, jakoby ten lid se již vyžil, vysílil a klesl,
přemrštěné. Míním, že lid indicky' jest teprve na stupni dětství,
že má budoucnost, že svítá mu teprve jitro velikého histori—
ckého bytu.

Všecky památky a zbytky indické, jež Znáte, jsou Opravdu
pěkné, vidíte-li je v Evropě zobrazené rukou umělce-čaroděje
a k tomu ještě ——jak se mluví -—v ozdobném vydání;
uvážíme-li však, že památky ty jsou rozptýleny na území větším,
nežli jest půl lůerpy, uznáme, že toho není příliš mnoho.
K tomu jest nutno vyloučiti památky mest severních: Delh,
Lucknowa, prosluly Tádž-Molnar atd., které jsou dílem
mnělců evropskych, vykonanym na rozkaz mogulskych do
byvatelů a nikoli zbytky umění indického.

Civilisace indická, kdekoli kvetla, byla právě taková., jako
civilisace arabská, která zanechala jedinou Alhambru a ně
kolik skvostnych mečetů.

Ryze indicky'ch památek civilisace a umění indického jest
velmi poskrovnu, a které jsou, jsou spíše dílem nadlidské trpěli
vosti, nežli pravého umění; vymysliti je bylo třeba mnoho,
velmi mnoho fantasie; než fantasie byla chorobná, barbarská.
Památky ty hlásají moc těch, kteří je kázali budovati, šílenou
smělost těch, kteří k nim plány tvořili, a neslýchanou trpělivost
těch, kteří o nich pracovali. Všecky nesou ráz genia nepopira
telně velikého, ale barbarského; schází jim pečeť umění civili
sovaného .

*

Poslední naší vycházkou v Bombaji byla návštěva »na
lezincea. Dvě řeholnice stojí v čele jeho a panují nad zá
stupem chův a kojných. Ubohá nemluvňátka! Často sbírají je
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ve městských stokách, jiné přinášejí polomrtvé hladem a bídou.
Ach! kolikráte o těch pohanecli i nepolianech není možnojinak
smýšleti, než že nemají ani kousku srdce, Vědí, že- založen byl
dobročinný ústav, vědí, že dítky, které jim vadí, s radostí byly
by tam přijaty a ze srdce milovány, a přece štítí se i této.
malé námahy a odhazují ubohá nemluvňata tam, kam se hází '
smetí a výkaly! l—lroznáto pravda! Řeholnice ukazovaly mně
přesličná děťátka, malé Party, jež nalezly v záchodech & ka
nálech... Těžko si představiti, co práce a klopot mají s nimi
nebohé ty ženy. Starají “sevšemožně, aby vychovaly pro život
ubohou bytost, kterou vlastní otec a vlastní matka povrhli.
Sirotci jsou rozkošná robátka; patří na tebe udiveně a mají
velmi rádi, když je někdo laská. Jest však paměti hodno, že
všichni nešiíastní nalezenci mají v očích cosi truchlivého, me—
lancholického, že málokdy se usmějí, že chybí jim veselost,
výsada to dětského věku; nepřirozená vážnost jejich dojíiná
smutně. A přece neschází jim nic, požívají svědomité péče a
lásky právě mateřské se strany neocenitelných řeholnic, které
k nim upřímně lnou & výchově jejich s veškerou obětavostí se
věnují. Zdá se, jakoby ubožátka tušila, že se jim stala křivda,
která se neděje na zemi ani-zvířeti, a to právě od těch, kteří
je měli nejvíce milovati.

V šestém roce opouštějí nalezinec; hoši přecházejí do
jesuitského sirotčince v Bandoře, dívky do tak zvaného ústavu
Sestry 'l'heodor y, kdež pobudou tak.dlouho, dokud se jim
nenaskytne přiměřenézaměstnání. lloši obdrží místo bud' u úřadů
nebo ve škole; řemeslníky z nich udělati není možno, poněvadž
všecka řemesla kromě klempířství jsou v rukou určitých kast.
Dívky chodívají na službu do lepších domů nebo nejčastěji
přímo z ústavu se vdávají, Velmi často totiž spořádaný řemeslník
obrátí se na sestry s prosbou, aby mu mezi sirotky vyhledaly
manželku, jsa přesvědčen, že taková bude mu opravdovou
družkou života, ženou pracovitou, věrnou a sběhlou ve všech
pracích, jichž je třeba v domácnosti, kde chleba vydělávají

“prací ruční. '
Stálo by za to spočísti statisticky, kolik sirotků vychová—

vají naše mišsie; počet jejich byl by převeliký. Indický nabob,
pohan, pravil mi jednou:

»Katolíky mám náramně rád, poněvadž mají dobré srdce.<
Uznání z takových úst potěšilo mne nemálo. Jest sku—

tečně spravedlivé.
* *
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Před odjezdem z Indie bylo třeba “nakoupiti památek pro
četné přátelé a známé. Po dva dni bylo mne viděti stále ve
všech krámích a bazarech; nákup byl pro mne též studiem
zvyků pohanských Indů. Za všecko žádají cenu trojnásobnou.

»Co stojí tahle věc ?e
»Dvě stě rupií, sabe (sahibe).<<
»Dám čtyřicet.<<
»Nemohu, sabe. Mne samého stojí to 250, ale vám ji

dám za 180.4:

Tak slevuje stále až na sto rupií. Konečně jsme se do
hodli na 90; kupec je spokojen a ukazuje'mi jiné předměty.
Najednou však praví: .

»Ale za tu věc dostanu 150 rupiíla
»Co? Vždyť jsi ji prodal za (JOM
»Ani zdání, sabe; žádal jsem 200 l'U|)ií.<<
»1 tak si to nechej! Půjdu k jinému kupci.» _
»Oho! Vezmi si to tedy, sabe, za 90h — a obrátiv se

ke krámskému, volá:
»Lalla! '/,a|iiš do knih, že jsem dnes prodělal „Hit)rnpií

jen z lásky k tomuto pánovih
Za cenu, kterou by v Evropě pokládali za velmi nízkou,

koupil jsem velmi pěkné věci, výšivky a různé maličkosti bron—
zové, mosaikové nel) ze dřeva sandalověho. Památným jest
»bazar zlatníkůa v Mumbadevi nejen “v příčině překrásných
zlatých výrobků indických, nýbrž také vzhledem k zvláštní
věci, která mne nemálo překvapila. Jako vůbec v krámích in—
dických jsou i tu stěny pokryty obrazy osmirukých, všelijak
skroucených bůžků indických se sloní hlavou. Ale to skoro
v každém krámě nalezl jsem obraz Rodičky Boží ; v některých
Rafaelovy nebo Murillovy madonny byly četnější bůžků po
hanských.

*

Nadešel den 15. dubna, den odjezdu našeho. Byl jsem
bolestně rozechvěn, maje Opustiti milé křesťany indické, mezi
nimiž jsem doufal ztráviti ještě rok.

Vyjeli jsme z Bandory o desíti ráno, poněvadž mgr.
Agliardi chtěl ještě navštíviti sirotčinec na Salsettě. V ústavu
sv. Stanislava očekávali nás všichni hoši, jimž apoštolský de—
legát udělil požehnání; ve druhém zapěla malá děvčátka kantátu
na rozloučenou a podala mu květiny a obrázky... Na lod“
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dostali jsme se teprve ve čtyři hodiny odpoledne, “po obědě
u arcibiskupa.

'Nizam jest pěkná paroloď, neveliká., 2500 tun nosnosti,
ale hlubokého ponoru a rychle plující, jako vůbec všecky lodi
»Východo-indické společnosti<<, kteráž, jak se mi zdá, pečlivě
studuje způsob, kterak by cestujícím plavbu zpříjemnila a
usnadnHa.

'l'ýž parníček, na němž jsme vykonali výlet na lůlelantu,
přivezl nás k lodi; paluba" byla doslova přecpaná Parsy v bo
hatém a elegantním kroji národním. S velikou námahou pro
tlačili jsme se do kajuty; Všecko: sestry, bratří, příbuzní atd.
přišli rozloučit se se dvěma nejbohatšími Parsy bombajskými,
kteří se za zábavou ubírali do Evropy. Byli to: pan Peroša'
Mervanži Ž'Žibhoj a pan ll'ramži Dinšau Petit.
Studuje rád mravy a zvyky pohanů, všiml jsem si i teď, že
se loučili upřímně a srdečně; všichni měli slzy v očích. Ve—
spolná láska je v parských rodinách mocná. Dokud žije otec,
dotud žádné dítě ženalé nebo vdané neopouští rodinného krbu;
žijí všichni společně.

Mgr. Ajutti, arcibiskup a jesuité opustili palubu o pěti,
poněvadž lodi »Společnostia jsou co do odjezdu velmi přesné.
Cestujících bylo mnoho: mgr. Marietti, missionář, kterého jsem
viděl již v Kalkuttě, generál Gordon a jakýsi anglikánský
duchovní s dcerkou; nejvíce poutal pozornost všech prote—
stantský -- mnich. Pradivná figura! Byl to nepodařený pa
dělek našich kapucínů. Na sobě měl tmavý h'abit, přepásaný
tmavozeleným provazem, velice hrubým. Byly tu i jeptišky
téže řehole. Vypadaly skromně; jedna postonávala, druhá ji
pečlivě ošetřovala. Divná věc, že ty protestantské řeholníky
a řeholnice lze poznati na první pohled. Nadarmo set pachtí,
aby nápodobili katolické řehole; prozradí se hned. Zdá se, že
řeholní oděv jim vadí, že nevědí, co v něm a s ním. O mniších
vůbec nemluvím; ti vypadají vždy nemotorně, mám více na
zřeteli ženy; chudinky připadaly mi vždy jako zmoklé slepice.
'l'řcba byly sebe hodnější & sebe ctnostnější, což také často
bývají, přece nedovedou nikdy důstojně nositi řeholního oděvu
a nenabudou nikdy pokornélio a tak přirozeného vzezření našich
chudobných, bohabojných řeholnic. Mnich se svým zeleným
lanem vypadal jako výrostek, který v masopustní úterý dlouho
byl na rozpacích, má—li se obléci za poustevníka nebo za
tatrmana. Všichni se smáli jeho oděvu, i protestanti tropili si
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z chuďasa šašky. Jednou přiblížil se ke mně a vyznal, že ná
leží k. církvi »anglickéc.

»Ku které ?c tázal jsem se, »neboť, jak se mi zdá, jest
u vás třiadevadesát církví a všecky jsou »anglickéc.

Neuměl odpdvěděti; za to mne milostivě poučil, že církev
jeho uznává jenom dvě svátosti, on však prý dobře ví, že Pán
Ježíš jich ustanoviljedenáct.

Na lodi byl pán se 14letou dcerkou, která vypadala velmi
nesměle, ač před několika měsíci podala důkaz neobvyklé
srdnatOsti. Sluha měl na otce jejího vztek a kul dlouho plány
pomsty. Jednou byl bídák v dětském pokoji, kde spala nej
mladší sestřička její; vytasiv nůž, chtěl dítě probodnouti, mladá
však spolucestovatelka naše zadržela mu ruku. Sluha vrhl se
tedy na ni, než malá hrdinka bránila se statné tak dlouho, až
otec uslyšev křik, přichvátal na pomoc.

1
* * '

Cesta oceánem jest dlouhá a nudná; vedro bylo nesnesi
telné, člověk pozbývá chuti k práci i k hovoru; na štěstí bylo
moře klidné, nebe jasné a dostatečně zatížená loď se ne
houpala; plula patnáct a půl míle za hodinu, což jest slušný
výkon.

S paluby pozorovaljsem rád malé rybky »letouny<<; po—
dobaly se »vážkáma, létajícím v létě nad našimi vodami; stříbrné
ploutve létací třpytily se jako duha. Létaly buď ojediněle., nej—
častěji hromadně; na delší dobu nemohou vzletěti nad hladinu.

Z Bombaje vypluli jsme 15. dubna o pěti večer. Den co
den zaznamenávali () polednách zeměpisné stanoviště lodi. Vý
sledek jsem si pamatoval a označoval na mapě. Tak jsme byli:

ili. na 17570 s. š. a 69060 v. (l. čili 220 mil.
17. » 16'510 » » 641/10 » » 287 »

18. » 15400 » » 59210 » » 290 »
lí). » “lá—280 » » 545380 » » 292 »

20. » 138/110 » » 49340 » » 291 »

Dne 19. dubna byli jsme na výšce Sokotory a 21. ujeli
jsme 275 mil, které nás dělily od Adenu; o půl desáté ráno
vpluli jsme do přístavu. (lbjeli jsme obrovskou skálu, na jejímž
úpatí rozkládá se amlitheatrálně město a ve vzdálenosti asi
pěti minut od něho veliký a rozsáhlý přístav. Chtěl jsem vy—
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stoupiti na pevninu & navštíviti' školu i missii OO. kapucínů,
ale hlas rozumu zvítězil nad hlasem srdce; parno bylo na
úmor a prochazku byl bych snadno zaplatil horečkou, kteráž
plavbou Rudým mořem měla by nebezpečné následky. Zůstal
jsem tedy na palubě a nelitoval jsem, poněvadž chvilkový
zármutek, který jsem pocítil, nemoha navštíviti školy malých
inouřenínků, nahradily mi směšné scény, které se odehrály
na lodi.

Sotva loď spustila kotve, vrhlo se na ni hejno lidí: židi,
penězoměnci, prodavači pštrosích per, hoši s hlelnýždími sko
řápkami, Spaniolové a mouřeníni s fotografiemi, Somalové s košíky,
kožemi levhardími, rohy antilopími, dryáčníci s vejci pštrosími a
bůhví kdo ještě; v okamžiku proměnila se paluba v africký bazar.

Koupil jsem několik košů škeblí. Když jsem je dal od
něsti do kajuty, přiběhl malý mouřenínek, který mi je prodal,
křiče, že jsem ho ošidil o šest pencí, a tvářil se, jakoby plakal.

Poněvadž byl příliš dotěrný, zavolal jsem lodníka, který, maje
zkušenosti v takových obchodech, přišel ozbrojen notnou holí.
Filula Somal, spatřiv takový argument, skočil střemhlav do
vody; jakmile se však plavec vzdálil, již byl zase na palubě
a vtáhnuv břicho do sebe, aby se zdálo zapadlé, ječel přede
mnou, že má hrozný hlad, že již několik dní neměl ničeho
v žaludku, a prosil, abych mu těch šest pencí dal jako bakšiš.

, Mali Somalové barví si čímsi černou, kadeřavou čuprynu
na plavo do zlatova. Jsou to pěkně rostlé děti, tváře syni-'
patické, ba i mnohdy hezké, mrštní jako hadi, ale při tom
taškaři nad taškaře.

Po škeblích přišla řada na pštrosí péra. Židáci, podobní
našim polským jako krůpěj krůpěji, s dlouhými-pejsy, v aksa—
mitových čepičkach, obskakují nás se všech stran, cpou pod
nos svazky per bílých, šedých, černých, křičíce na sebe a sebe
vespolek proklínajíce. Každý vychvaluje svoje a ukazuje oby—
čejně ta nejhorší, schovávaje nejlepší až na konec. Když se
nejvíce kolem tebe perou, přikrade se zticha jako duch inou—
řenínský strážník a s největším klidem inázne některého lsraele
po hřbetě silným kyjein. .lako stado vyplašených _havranů roz—
lětnou se židáci na všechny strany, brzy však zvolna a ostra—
žitě vrací se jeden po druhém a brebentí dale.

Vybral jsem si svazek per. Židák je cenil za 225 franků
a po dlouhém tahání a handrkování dal mi je za 50. Ostatní
vrhají se na něho, nadavají & lamentují, že jim vydíra z úst
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chleba, prodav péra za 50 franků, že je přivede v niveč atd.
Člověk by myslil, že mezi tou slintajíci smečkou \panuje žárlivá
konkurence; než všechno jest holá komedie, aby kupci za
mydlili oči; všickni mají mezi sebou kartel...

Měrou, jakou se blížila hodina odjezdu, klesala cena per
& v poslední chvíli platiljsem šilink za pěkné, bílé péro, které
by v Evropě stálo 15—20, franků. Držel jsem je již v ruce,
když nestyda žid jakýmsi kejklířským hmatem, hodným slav
ného Bruneta, zaměnil mi je za opelichanou kosinku souclioti—
nářského ptáka; já však se nedal & čachrář musil mi vydali
můj majetek.

Před samým odjezdem odehrála se zajímavá scéna: lodnik
poručil malým Somalům, aby .se klidili; aby pak vážný rozkaz
dotvrdil nějakým argumentem, pohrozil jim bičem. Móuřenínci,
.místo aby vskočili do svých člunů, utekli na lodní šalupu a
šklebíce a posmívajíce .se jako dibllci, křičeli z plna hrdla:

»(tood morning, dear capitainh (Dobréjitro,
drahý kapitánel)

Těžkopádný námořník, pozbyv trpělivosti, vydrapal se
i s dlouhým bičem na šalupu; ale nežli některého švihl, mladí
nezbedové hup do moře a byli ti tam; za minutu však seděli
opět na lodních lanech křičice:

»Dobré jitro, milý kapitáne, dobré jitrole
Tak týrali ubohého námořníka, dokud se parník nerozjel;

pak teprve pleskli sebou do moře a plavali ke svým člunům.
Byl jsem rád, že zvedli kotve; zajímavý trh mne již

unavoval

V Adenu' přistoupili dva cestujici; dopisovatelé několika
skomírajících deníčkův italských; vraceli se z Massavy, odkudž
mínili psáti velikolepé kori'cspondence o vojně s Ras—Alulou,
Oběma se až hanba prášilo od huby,.,

Úžinou Bab-el-Mandeb projeli jSme v noci; když
jsem se dne 22. probudil, byli jsme již v Rudém moři. V dáli
na pravo vyčnívalo několik skalnatých, pustých ostrůvků.
Teploměr ukazoval 500 Fahrenheita, ale severní vítr vedro
poněkud mii-nil.

Dne 24. přepluli jsme obratník počtvrté od mého od
jezdu z Evropy; moře bylo neobyčejně klidné, lod' klouzala
tiše & rovně po hladkém povrchu vodním, o osmi večer pluli
jsme podél majáku Dedaly, který ční na nebezpečné skupině
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skalních útesů. „Byli jsme vzdáleni od něho 25 mil a ještě
viděli jsme jeho světlo, zářící jako hvězda, jen že ne tak jasně.

Večery byly dlouhé a nudné. Cestující bavili se zpěvem,
kartami neb vymýšleli všelicos, aby »zabili čaSa. My, to jest
mgr. Agliardi, mgr. Marietti & já sedávali jsme na zádi lodi,
odkudž byl větší rozhled na nebe i moře, planoucí fosforov'ým
leskem, & čerstvější vzduch. Hovor náš týkal se obyčejně missií,
námah apoštolského úřadu a neobyčejných milostí, které Bůh
často uděluje.

Když jsme dleli ještě v Allahabadě, vypravoval mi šedivý
a ctihodný stařec, arcibiskup z Agry, mgr. Jacobi, událost, která
mne velmi dojala.

Jednou vycházeje z domu, spatřil u dveří slaboučkou
stařenku, opírající se o hůl.

»Odkud přicházíših tázal se arcibiskup, »a co chceš?<<
»Jsem pohanka a prosila bych, abyste mne pokřtilim
Skutečně přišla velmi zdaleka.
»Kdo tě sem posílá?a tázal se arcibiskup znova.
»Nevím, ale jedna dobrá paní přivedla mne z naší vsi až

sem a pravila, abych u těchto dveří počkala na »velikého otce
křesťanůc.

Arcibiskup umístil ji ve svém chudobinci a kázal vyučo—
vali náboženství křesťanskému. Byla tam krátkou dobu; jednou
v noci povolala si řeholnicí řkouc, že by ráda přijala svatý
křest. Domlouvali stařence, hleděli ji upokojiti, ta však nepře—
stávala se doprošovati sv. křtu. Zpravili arcibiskupa, který přišel
a vida ji v nejlepším zdraví, jak jen u starého člověka možno,
nevyhověl prosbě, dokud by nebyla v náboženství lépe vycvi—
čena. Byla neděle. Arcibiskup již odcházel na mši svatou, když
mu opět zvěstovali, že stařenka s pláčem a snažně prosí, aby
ji pokřtili. Déle neodpíral; vzav rochetu, udělil šedivé katechu
mence svátost znovuzrození a velel, aby se připravila ke sva—
tému přijímání.

Sotva však dosloužil mši svatou, již mu oznamovali, že
stařenka jest v Pánu.

Takových důkazů milosti Boží máme dosti ze zemí missij
ních, kde lid jest prostosrdečný, daleký evropské zkaženosti.

Mgr. Marietti vypravoval, že po dlouhá léta. své missio—
nářské činnosti divil se stále ctnostnému životu chudých žen
z kasty Pariův v Bengálsku. Zpovídají se čtyřikráte do roka
a často nebývá, z čeho jim dáti rozhřešení Jest to jedna
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z nejnamahavějších missií; vzdálenost křesťanských osad jest
tak ohromna, že missionáři jen s největší námahou a oběta
vostí stačí vyhověti duchovním potřebám svých věřících; chodí
obyčejnčjen pěšky, málokdy cestují koňmo, nocuji ve hliněných
chatách Pariů, živí se výhradně rýží atrpí ohromným slunečním
vedrem tou měrou, že se jim v noci zdává o koupelích a
() chladné vodě jako chuďasům () zlaté a hladem umírajícím
o hostinách.

Takové bývávaly naše hovory na Nizamu. Někdy při
družil se k nám generál Gordon. Vykonal již sedmkráte cestu
do Indie, teď tam byl po osmé; třikráte plavil se kolem mysu
Dobré naděje. S ním a s několika cestujícími Spřátelili
jsme se brzy.

Směšný mnich vzeleném provaze ustavičně za mnou do—
lézal; vyhýbal jsem se mu, nebot dav se s ním jednou do
delšího hovoru, potřehl jsem, že jest nejen ťulpasem, nýbrž
inevěrcem, kterému vlastní náboženství nebo Buddhovo či
Zoroastrovo bylo úplně jedno; pověděl jsem mu své mínění
bez obalu. Podezíral jsem ho též, že se jen proto ke mně lísal,
aby ukázal Indům-, že náboženství jeho není přece tak špatné,
když s nim katolický kněz obcuje. Jest to úskok mnohých lži
missionářů protestantských; před lidem hrají si na nejvřelejší
přátelé katolického ducl'iovenstva, aby důvěru lidu si získali
a ho tím rychleji zkazili. llravíin zúmyslně zkazili, poněvadž
jest, na bíle dni, že není člověkem »dobré víry<< ani »čisíeho
evangeliaa, kdo se k takovým prostředkům utíká.

Druhým přítelem, kterému jsem se jako moru vyhýbal,
byl onen Vlašský redaktor. Ani ten v nic nevěřil; psával dopisy
do dvou v pravém smyslu slova padoušských časopisů, kterých
vláda jen proto nepotlačila, že oslintávaly papeže a znemrav—
ňovaly římský lid, jsouce takto dobrým nástrojem utiskovatelům
katolictví a papežství.

Zatím dorazili jsme do Suezu. Kázali nám co nejrychleji
vystoupiti a co nejdříve do Alexandrie odejeti, aby »'I*andžore<<,
který na nás již čekal, vyplul ještě téhož večera, což by naši
cestu zkrátilo () 12 hodin.

Nizam Spustit kotve u vchodu do |_ířístavu suezského,
kdež čekal na nás již rychlík, aby nás odvezl do starožitného
města l'Lolomaeů. “

Vscdli jsme do vagonů :|. vlak uháněl střelou po rovině
pokryté bílým pískem, široké, nedozírné jako moře; tu a tam
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vyrůstaly trsy narudlé trávy neb belely se píščitě přesypy. Jeli
jsme stále podél suezského průplavu: ale nevidělíj jsme ho,
nýbrž jen vrcholy lodí, které napohled posouvaly se po písku;
ostatně všude bylo ticho a mrtvo, nikde ani člověka ani živo
čicha. Pravá poušť arabská!

Jeli jsme rovinou, na níž Angličané porazili vojsko Arabi—
paši. Na leVo mihly se četné kříže mramorové — byl to hřbitov
katolických vojínů. Ubozí mladíci! Přišli z takové dálky, aby
zde prolití krev, zde umřeli na šírých, neznámých písčinách! . ..

Vjeli jsme do stanice Teb-el-Kebirý Vyjdu z vagonu
a potkám na per'roně našeho sloužícího Francesca, bledého,
poděšeného.

. Co je ti, Francesco “Pa
»Oh, monsignore, to je bolest, to je bolest! Nesnesu jíía
»Bolí tě žaludek ?a
»Ale kde! Taková bolest! Nemáte ani zdání o nííc
»Co tedy?<<
»Oh, monsignore! Papoušci! a
Chuďas zapomněl na Niza mu dva překrásné papoušky,

které si mgr. Agliardi vezl z Bombaje. Francesco byl až komicky
zoufalý a konec osudné pro něho cesty do Indie hoden prvního
aktu toho dramatu.

Najednou jako úderem čarovné hole změnila se tvářnost
krajiny; divoká, ponurá poušť proměnila se náhle, bez pře
chodu v překrásnou, žírnou rovinu. Na polích žlutčla se zlato—
klasá pšenice, všude bylo viděti ruch a život; ženci sbírali ra—
dostně hojnou úrodu a krásné květy datlovníku oživovaly míle
krajinu. Velbloudi na hvizd lokomotivy se ohlížejí, natahují šíje
a potřásají kosmatou, neforemnou hlavou a diví se ohromné
nestvůře, chrlící dým a páru. Po devítihodinné jizde blížíme se
k Alexandrii. Vlak zastavuje na hrázi. »Tandžorea jest již ne—
trpěliv, syčí a prská; posléze se dočkal; () čtvrté vyjíždíme
z přístavu.

O čtyřech ráno ukázala se Kréta našim zrakům s vrcholy
hor, pokrytým sněhem, a dne 28., když jsme vstoupili na po—
mostí, spatřili jsme Evropu, to_tiž nejdále na jih posunutou
část staré pevniny té: Řecko a mys Matapan. '

Štíty peloponeských hor tonuly v mlze. »'I'andžore-:<uháněl
mezi Moreou a sousedními ostrovy. ll'luli jsme velmi blízko
země, nedaleko městeček, které ohradili ješte .lanované, pak
podél přístavu Navarinského, slavného v dějinách v tomto sto—
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letí. Krásný ostrov Zante, podobný přesličné zahradě, ukázal
se nam, posléze Kefalonia a maličké království Ullýsovo-Ithaka.

Stojíce na můstku, divili jsme se mgrem. Agliardim roz—
košné krajině. Vlašský dopisovatel, jehož již znáte, přistoupil
k nám a počal své nechutně pleský. Nudil mne děsně; náhle
spatřil jsem číslo Timesů, jež pasažér jeden zapomněl na
židli; sotva jsem mrskl okem na telegramy, padl mi do očí
nápis, vytištěný tučným písmem: MASSOWAH&potom: »X.dopiso
vatel několika vlašských denníků byl vypovězen z Massavy a
hlídkou čo'tnickou odveden až do Adenu.a '

Podal jsem mlčky noviný nesnesitelněmu žvanilovi, kte
rého však zprava pranic nezarazila; směje se, vypravoval mi
celé dobrodružství. Miním, že byl ještě potěšen, poněvadž to
byla jakás reklama pro něho.

.Iiž se setmělo, když jsme jeli úzkým průlivem mezi Kefa
lonií a Ithakou. Druhého dne na úsvitě byli jsme již blízko
Italie: v dáli býlo patrno Otranto, o devíti rano vjel náš parník
majestátně do přístavu brindisskěho... .

Děkuji stokráte Bohu ; žehnal mi na té cestě; snad málo—
kdo měl šťastnější a bezpečnější plavbu.

Mgr. Agliardi měl namířeno do Neapole, kdež si chtěl
odpočinouti po namahách cestovních u rodiný svého bratra;
sotva však dorazili 'jsme do Brindisi, podali mu depeší, která
ho bez průtahů volala ke sv. Otci.

Býlo nám odjetí nejbližším vlakem; zvolili jsme novou
trať tarentskou a za několik hodin stanuli jsme v Římě.

——;_9f'—=-'—fm——



Druhá cesta, 18903
___„-„._,

*) Podle Zaleského.



Goa, dne 17. prosince 1890.

Po šestnácti dnech šťastné plavby, když jsme k večeru
ne 24. listopadu vystoupili po obědě na palubu, spatřili jsme
dáli dva majáky. Bylo to již pobřeží indické. Ne bez značného

ohnutí patřil jsem na tu zemi, vníž tak veliké a široké pole
\. otevírá práci apoštolské, na zemi, do níž mne již po druhé
ysílal sv. Otec.

Víra svatá, štípená v In d ii již v nejprvnějších létech
řesfanských, zažila zde podivných osudů. Nejprvé hlásal zde
ova evangelia sv. '.l'omáš a zhynul smrtí mučednickou ve
ičste lšalaminč, jinak Meliapuru, jejž portugalští místodržitele
azvali potom San 'l'hoíné. Město ono, ač činí dnes vlastní
íecési, jest pouze předměstím i\ladrasu. I sv. apoštol Bartoloměj
avšlívil prý onu krajinu: o jeho však působení nemáme urči—
':ho podání. Posléze vyslal lšůh, do Indie sv. Františka Xaver
kého, jenž neslýchaným úsilím a divy, kterými Bůh jeho čin
ost podporoval, položil základy, na nichž až po dnešní den
ástupci jeho, missionáři, budují církev indickou. _

Křesťané obrácení od sv. 'l“omáše, ale pak od mohame—
ánů, kteří ničivé své vládč podrobili veškeru západní Asii,
ddělení od Evropy a zbavení styků s apoštolskou Stolicí, za—
hovali věrně učení Kristovo a vytrvali v něm až do té chvíle,
dy Portugalové otevřeli opět zemi jejich vlivu evropskému a
pravili cestu novým'apoštolům, jimž s počátku byli františkáni
po nich jesnité. Bylo to počátkem XVI. století.

Společníci velikého admirála Vasca de (lamy líčí naivním
lohem středověkým svůj úžas, když přišedše do daleké a ne
náíné zemč, nalezli křesťany, chrámy a mši svatou. Někteří
ochybovalí docelas počátku, neni-li to ďábelskýklam amam.

Portugalové ve všech rozsáhlých zemich, jež podrobili
anství svému, vztyčovali všude vedle královského praporu
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kříž; nejen missionáři, i kupci i vojíni pokládali za svou |“
vinnost šířiti víru a nejednou ve volných chvilkách sami ui
pohany katechismu a připravovali na křest.

Tak se věci měly, když sv. František vstoupil v Indii
pevninu a nadšenými slovy a nedostižitelným příkladem tis1
& tisíce lidu na víru obrátil. Kdyby příznivé okolnosti byly |"
trvaly déle, není pochyby, že by celý Ceylon a polovinajiž
Indie byly dnes katolické. Ale nešťastná výprava mladého kr:
Sebastiana, kterýr v Africe chtěl zadati posledni ránu velil
a_čjiž poněkud otřesené, moci maurské . . . ta nešťastná v
prava, na níž dvacítiletý onen král zahynul smrtí předčasm
zlomila moc Portugalska a udatný národ, který si podma
skoro půl světa, klesl a již nikdy nepovstal.

Křesťané obrácení od sv. Františka vytrvali pevně u VJ
přese všechna pronásledování, jež bylo jim snášeti od nový
protestantských pánů. Holanďané zmocnivše se Ceylonu & cí_
Jižní Indie, hleděli všude na zříceninách katolicismu vzkřís
budhismus. Křesťanštílndové podstupovali smrt mučednickc
ale víry své se nezřekli. ] mohamedánští vládcově Majsu
pronásledovali je všemožně, až konečně na počátku tohoto st
letí dočkala se církev jejich pokoje 'a nové zástupy missioná
počaly rozšiřovati svatou víru v zemích indických.

Není zde místa líčiti obtíže, s nimiž jim s počátku by
zápoliti, ani úspěchy, jimiž námahy jejich byly korunovány;

"jednu episodu z těch dob najde čtenář v popisu mé prv
cesty*). Konečně byla církev tak upevněna, že sv. Otec
rozhodl dáti Indiím pravidelnou správu duchovní jako v jiný
zemích katolických & ustanoviti církevní hierarchii, rozděl
Indii na 25 dieocesí. Stalo se to roku 1887 a od té doby pi
bylo zase několik nových dieocesí.

Ustanovení hierarchie bylo událostí velikého dosahu, by
triumfem církve, jehož poněkud se súčastniti jsem měl stě:
jakožto sekretář tehdejší apoštolské delegace.

Dnes po třech letech vracel jsem se zase do těch vzdál
lených zemí, maje posláni od sv. Otce, jež se týkalo dalšíúpra'
církevní hierarchie.

O jedenácti v noci spustili v bombajském přístavu km
a druhého dne ráno vstoupil na loď P. Mayer T. J., rekt

*) Mag. Zaleski vydal kromě toho ještě: Ceylan et les Ind.
illustré de 119 dessins, Paris 1891.
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kolleje sv. Františka Xaverského & odvezl mne do kolleje.
Všecko bylo právě tak, jak jsem to zanechal před třemi a půl_
rokem, nehnuto ani obrazy ani nábytkem. Indie jest prakon
servativní zemí, která si nelibuje ve změnách; všecko musi
zůstati tak, jak to bylo za otců a pradědů. Jen missie pokro—
čily. Počet žactva vzrostl tou měrou, že jesuité, jimž papež
svěřil bombajskou misii, musili opodál kolleje sv. Františka
postaviti velikou a nádhernou budovu, aby umístili mládež,
která se do jejich škol hrne.

Bombajská missie liší se velmi od jiných missii. Obyva
telstvo záleží hlavně z Parsů, ctitelů ohně, mohamedánů amo
dlářských Indů. Styk s Evropou, obchod a bohatství, jež obchod
přináší, zbavily obyvatelstvo bývalé prostoty. Viry ve své ka—
menně bohy pozbyli dávno, dnešním náboženstvím jejich jest
atheismus a chladná netečnost, druh protestantismu v pohanství.
Takove jsou vyšší třídy. Lid ve městě jest velmi zkažený &
klesl tak hluboko, že o víře vůbec nechce slyšeti. .liná zase
města a v51 dioecese, která se táhne až k ai'ganským hra
nicím, jsou obydlena musulmany, a mohamedána ještě málokdo
obrátil.

Proto jesuitě postřehli ihned, že obraceti pouhýiid, aby
z něho utvořili křesťanské obce, jak se děje v jiných misiích,
bylo by věcí naprosto marnou. Mařili by zbytečně síly missio
nářů starších, v mladších pak, vidoucích, že námahy jejich ne
nesou užitku, budili by jen nechuť. Chopili se tedy jiného pro
středku, aby pohanství systematicky podkOpali: nemohouce vy—
rvati je ze starých, srdcí zatvrzelých, připravují alespoň půdu
budoucnosti.

\!

Otevřeli školy nizší, střední i vyšší, v nichž mimo kato
líky i četná mládež mohamedánská a pohanská připravuje se
na studia universitní.

Výsledky toho systému bylo záhy pozorovati. Školy mají
mocný vliv na mládež. Vštěpují do ducha mladých studentů
představy vyšší, tužby šlechetnější. Povznešeni byvše nad obzor,
v němž dosud žili, proniknutí jsouce vědomím důstojnosti lidské,
pohlížejí teď s odporem na modlářství, které se jim zdávalo
dosud věcí úplně přirozenou.

Mezi školami našimi a protestantskými v Indii jest
ohromný rozdíl; protestantské ničí sice v srdcích svých žáků
víru ve staré bohy, ale za to nedávají jim praničeho, tvoříce
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v srdcích jeho prázdnotu a činíce z nich druh atheistů, jimž
_je všecko jedno, lidí bez víry a beze všelikých vyšších snah.

Naše školy neútočí přímo na jejich pohanskou víru, což
by lid odpuzovalo a další práci znemožnilo, ale podkopávají
ji každým krokem, působíce, že mladý čověk sám konečně
pozoruje jalovost a ohavnost pohanství, že teskniti počíná po
něčem vyšším; tesknota nedá mu ještě víry, ale povznáší vždy
ubohou duši jeho. Kromě toho vlévají do srdce jeho zásady
přísné mravnosti. Kdo sám neviděl, kdo takořka se ne—
otřel o strašné ponížení, v němž úpí duše pohanova, ten jeho
nepochopí. Mnohdy teprve vliv missionářů na několik pokolení
způsobí, že potomci jsou schopni pojati slova víry, neuspíší—li
zvláštní milost Boží obyčejného běhu v duševní proměně
pohanů.

V bombajských školách katolických kladou tedy hlavní
důraz na to, aby mládež vzdělali mravně, aby jí vštípili pevno
vědomí o důstojnosti člověka.

Znal jsem bohatého kupce, pohana, vychovaného ve zmí—
něných školách, který vždy přicházel k .lesuitům, bývalým
svým profesorům, na radu, kdykoli mu byl nabízen obchod
nebo podnik, jehož mravnost byla jen poněkud pochybna.

Druhý úspěch jest tento: naše školy klade anglická vláda
mezi nejlepší; proto právě pro ty školy požívají ve vyšších
vrstvách společenských vážnosti i řeholníci, kteří je řídí, i ná
boženství, která oni vyznávají. *

Konečně stále obcování & styky, v nichž školy udržují
i řeholníky i obyvatelstvo pohanské., ni"í znenáhla předsudky,

'
v nichž pohané vzhledem ke křesťanstvn byli vychováni.

Ovšem, kde lze lid přímo obraceli, tam dlužno veškerou
silou tímto směrem pracovati; kde však duše i srdce ztrnuly
tou měrou, že nechápají slov Kristových, tam potřebí pečlivou
výchovou mládeže připravovati budoucnost.

'llak jednají právě .lesuite v šombaji.

Nejprvnější moje vycházka týkala se obou sirotčinců na
předměstí bandorskem. '/.e všech ústavů missijních získaly si
mou největší přízeň. Naposledy navštívil jscmjesarcibiskupem
Agliardim v den samého odjezdu do Evropy; do nich jsem
tedy také Chvátal několik hodin po návratu do Indie. Někteří
sirotci mne ještě poznali; tehdy byli hošíky, teď již vyrostlými
jínochy.



Za nedlouho počinaly prázdniny a proto na mnohých
učilištích missijních rozdávaly odměny. Večer za večerem konali
někde slavnostní ten akt; jednou v kolleji nejsv. Panny, pak
v kolleji Stanislava Kostky, v dívčím pensionátě u řeholnic
atd. a všech arciť musil jsem se súčastniti, což s únavou po
dlouhé cestě námořní div mne neporazilo.

Umínil jsem si tedy odpočívati celou sobotu, nepomysliv, že
v inissiích člověk neodpočívá, kdy se mu zachce. Zvěst o mém
příjezdu roznesla se městem a všichni moji dávní známi,
mnoho i neznámých známých, počalo mne navštěvovati. Od
rána přijímal jsem hosti, nemaje ani času vyjíti si do školní
zahrádky a oddechnouti na svěžím povětří večerním.

Poslední host jehož jsem večer přijal, byl bohatý kupec,
pohan z vysoké kasty »I(a|)pole-Banya<<, pan Hurdživendass
Jugdživendass. Byl zetěm pana Mungaldasse Nathobhvyho &
společník velikěho obchodu hedvábím pana Sheth-Madhovdass
Rugnathdasse, jenž první přestoupil strohý zákon brahminů,
zakazující vdovám po druhé se vdávati ——oženiv ses vdovou,
začež byl proklat a z kasty vyloučen.

l—lurdživendass-Jugdživendass byl ještě mladý člověk, velmi
intelligentní, pečlivě vychovaný; představeni jeho kasty se naň
zlobili, že se obchodně spolčil s prokletým mužem vdovy.

»'l„'inaši představení,<< pravil, »to jsou vám fariseove!
Tolik natrOpili hluku, že se vdova vdala, a myslíte, že oni
sami zachovávají zákony? .-\le kde! Víra naše zapovídá otci
co nejpřísněji bráti peníze od šedivěho starce a dáti mu ne
zletilou dceru za ženu. A přece to den co den praktikují. Než
vězte, že prodati dceru starci jest hřích právě tak veliký jako
zabiti krávu (nebo kráva ješt u nás zvíře přesvaté). Sami ne
věří pranic v modly (they dont, believe in idols), přejí sektě
Brahmo-Samadžů*), ale u lidu chtějí pokládáni býti za velmi
nábožném

V neděli po mši svaté vsedli jsme já, P. Dallioí', admini
strátor bombajske dioecese P. rektor Mayer na loď, která nás
měla zavésti do Goy. Byl to starý koráb, který vůbec ani jména
neměl; plul tak nachýlen na pravý bok, že těžko bylo lze cho
diti po palubě. .lednu ze čtyř kajut jsme šťastně ulovili, majíce

*) Náboženská sektu, která v neilávně době v Indii vznikla a re
formační eíle sledovala; pomalu zase zaniká a stoupenci vracejí se
k hinduismu.
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v ní neslýchaný přepych: dvě postele pro nás tři. Ale pohoda
byla příznivá a loď plna indických poutníků, zvláště z kasty
bandorských rybářů, třicetihodinná tedy plavba ubčhla šťastně
a vesele.

Vystoupili jsme v Murmagau, odkudž veliký parník nás
převezl do Pandžimu. Bylo to dne 1. prosince. Patriarcha přijal
nás ve své pandžimské residenci, odkudž téhož večera řeholníci
odjeli do Goy, vzdálené půl hodiny. Já jsem zůstal na noc.
Dali mi tentýž pokoj, v němž jsem bydlil přede třemi lety,
s vyhlídkou na řeku a pohoří Bardezské.

Druhého dne ráno odjel jsem s patriarchou do Goy.
V klášteře sv. Moniky, kdež pro nás upravili bývalé celly ře
holnic, zastal jsem již biskupa košinského, meliapurského, haj
derabadského i malackého, dále apoštolského vikáře z Tričur
a z Kottayamu; na večer přibyli: arcibiskuszalkutty, biskup
z Puny a P. Grosjean, představený bengálských jesuitů

Klášter sv. Moniky jest ohromná budova čtverhranná;
uvnitř kolem kvadratury táhne se dvojí chodba; se dvou stran
jsou celly, 3 třetí dvě ohromné síně, se čtvrté kostel, který,
soudíme-li podle jemných řezeb a krásných výšivek na oltářích
jakož i podle starých ornatů mešních, v nichž jsme sloužili
mši svatou, býval asi velice krásný a zámožný. Stěny byly
pokryty starodávnými čalouny; hlavní oltář vznášel se na dva
nácti stupních, vytesaných z obrovských balvanů. Lodi, pře—
plněné pobožným lidem, činily příjemný dojem.

Goa, město mrtvé, které tak smutně a bolestně mne do
jímalo, když jsem je poprvé navštívil, dnes vstalo z mrtvých,
aby oslavilo jubilejní památku sv. Františka Xaverského; všudy
jest ruch, všudy hemží se lidu.

lločell jsem se v bombajsky'ch novinách, že pro návštěv
níky a poutníky uchystány jsou pohodlné hotely: Grand-Hotel,
Goa-Hotel, Grand—Hotel de Mapuca; jeden vychvaloval přes
druhý své přepychové zařízení a pohodlí, jež v něm cestující
naleznou. Myslil jsem si hned: kde nabrali jen tolik hostinců?
Prajednoduchá věc: z bambusových týček' stloukli lešení; zdi
hotelů první třídy byly z bílého porkalu, druhořadých z palino—
vého listí, střecha z téhož materialu, místo pohovek písek. Nej
pěknčjší, ale také nejvzdušnější byl hotel Allegria, mající salon,
jehož zdi byly z červených, bavlněných kapesníků.

Pohodlné ty hotely mělytu jedinou nevýhodu, že ve,
dne nechránily od žáru slunečního, v noci zase od studené“
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rosy, a kdyby byl povstal jen poněkud silnější vítr, byly by za.
chvíli všecky nahromadě.

Na štěstí hostil nás patriarcha u sebe doma; měli jsme
v klášteře sv. Moniky velmí pohodlné byty. %_okna mého po
koje bylo viděti široko daleko přes vrcholy mladých pali-m
kokosových, zelených, jak zelenými bývají stromy pouze “,vkra
jinách pásma meziobratníkového. Mezi korunami zpeřených
listů bělely se spanilé chrámy, jež jsem popsal na jiném místě,
na úpatí hor vinula se jako modrá stuha řeka Mandoví a na
druhé straně byly patrny farní kostely provincie bardezské.

Sedával jsem rádu okna, pohlížeje na rozkošný kraj a
dýchaje svěží občerstvující vzduch, prosáklý vůni, již vydycho
valo bujné rostlinstvo.

Církevní slavnosti počaly dne 2. prosince slavnými ne—
šporami, jež celebroval pontifikálně patriarcha.

Druhého dne ve svátek sv. Františka shromáždili se bi
skupové, kněží a četné zástupy poutníků v kathedrále, odkudž
velíkolepý průvod kráčel do kostela Bo m—.lesus, kdež odpo
čívají ostatky apoštola Indie.

Od božího rána rojíly se kolem kostelů nesčetné zástupy
lidstva, jež přišlo se všech stran Indie: dlouhovlasí Tamylové,
muži z okolí madrasského včervených, atlasových, zlatem pro—
tkaných kalhotach a bílých kazajkách kroje úplně litevského,
z království majsurského '.l'elegověs_ohromnými, bílými turbany
na oholených hlavách, a konečně obyvatelstvo portugalské Indie
v úboru evropském ač často velmi neúplném. VIiv civilisace
byl patrný: někteří měli toliko kalhoty a na hlavě cylindr, jiní
kolem beder plachetku po kolena a na holém těle modní kabátek,
většina však byla oděna národním krojem světlých barev a
se zlatými lemovkami. Ohromné prostranství mezi kathedrálou,
kostelem františkánským a Bom—Jesus podobalo se náměstí
sv. Petra v Římě o svátku knížat apoštolských nebo v oktávě
Božího Těla.

Vnitřek kostela Bom—Jesus byl lidmi nabit. Krásný reli—
kviář, zavírající rakev s ostatky sv. Františka, sňali s oltáře,
na němž obyčejně odpočívá, a postavili do prostřed kostela
pod veliký baldachýn z drahocenného dřeva a bílého hedvábí;
stříbrné boční desky nahradili skleněnými, aby po celý výstav,
který měl trvati celý měsíc, tělo světcovo bylo viditelne.

Průvod vyšel z kathedrály, dlouho ubíral se po náměstí
& vešel do kostela Bom-Jesus. Biskupové a duchovenstvo ob
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stoupili hrob sv. Františka; arcibiskup z Kalkutty, biskupové
z Puny a Kottayamu, všichni tři jesuitó, a biskup z Mallaky
v infulích a pontifikálním rouchu vzali rakev na ramena a za
Zpěvu »Iste Confessor<< odnesli pod baldachýn.

Počala pontifikální mše, již celebroval patriarcha. tisku
pové zasedli do stali, za ně pak posadili se kanovníci, všichni
rodem Indové z vysoké kasty brahminské a královské.

Vojsko stálo ve zbrani. Portugalský místodržitel, generál
Menezes, potomekjednoho z nejslavnějších místokrálův indických,
byl na slavnosti i se štábem; všichni měli parádní uniformy.

Po mši svaté obstoupili jsme rakev. Patriarcha sňal víko
astáhl bílou, hedvábnou roušku, kterou jsme tělo přede třemi
lety přikryli. Ve chrámu zpívali »Te Deuma, za chrámem zněl
hukot děl, lid tlačil se ke svému apoštolu.

Od počátku století byly ostatky sv. Františka po třetí
vystaveny, nepočítajíc několikahodinný výstav roku 1887. za
pobytu apoštolského delegáta v Goe. Nynější však slavnost byla.
mnohem stkvělejší z toho důvodu, že sv. Otec propůjčil plno
mocné odpustky všem poutníkům, kteří v tom měsíci vykonají
pouť do ( ioy.

Od dvou neděl přicházelo den co den 0000 poutníkův
uctít a políbit ostatků světcových; mnozí čekali na to několik
dní neb nocovali u dveří chrámových, aby se ráno první de—
stali k rakvi.

I mnoho nemocných přivezli. Viděl jsem člověka mrtvicí
raněného, kterého přivezli až z Verapole. Mluvili též o dvou
zázracích, že uzdraven byl ochrnulec a ženě nevidomé že na—
vrácen zrak; poněvadž však církevní ůřady došud zázraku těch
neprozkoumaly, proto uvádím je jen nezaručeně.

Tolikráte byl jsem tázán, proč Bůh nečiní teď tolik a
tak velikých zázraků jakov prvních dobách křesťanských nebo
v Japansku a v Indii skrze sv. Františka?

Pěknou odpověď dává papež Řehoř Veliký v homilii na
svátek sv. Františka Xaverského:

»Bylo toho třeba na počátku církve. Aby množství věřících
bylo utvrzeno ve víře, bylo nutno sytiti je zázraky. '.l'ak imy,
sázíme-li mladé stromky, zaléváme je dotud vodou, pokud ne—
vidíme, že se ujaly. Jakmile však zapustily kořeny, přestává
zavlažovánh

Několik dní po zahájení goanských slavností dostal jsem
silnou horečku, kterou jsem nevědomky zanedbat v prvních dnech
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svého pobytu v Indii. '/.ásoby chininu nakoupil jsem v Neapoli;
abych neměl obtížisvážením, dal jsem si přiměřené dávky při—
praviti v Oplatkových kapslích. Vida pak, že chinin neúčinkuje,
ačjsem denně užíval dvě dosti silné dávky, otevřel jsem oplatok
a zpozoroval, že poctivý lékárník dal. si chinin velmi draze za—
platiti, ale do epl'atků nasypal mně bezcenný prášek. Byl to
bídný podvod lékárnický, zvláště vůči člověku, jenž se ubírá
do dalekých zemí, kde často život závisí od dávky chininu, užité
v přiměřenou dobu. Poněvadž horečka mne neopouštěla, učinil
jsem, co za takových okolností jest nejlépe učiniti, změnil totiž
vzduch hlavně proto, že (.toa má pověst velmi nezdravého města.

Vyjel jsem si tedy na několik dní do Rachel, kdež jest
goanský seminář, který jsem jednou již s arcibiskupem Agliardim
navštívil.

Po čtyrhodinné plavbě na malém parníčku ocitl jsem se
\' llacholu. l,)en byl pěkný a lehký vánek od moře ochlazoval
vzduch. Časem ukázala se nad řekou větší ves mezi bananovými
zahradami, na něž široké haluze tamarind, fíkovníků a man
govníků stlaly tmavý stín, nade všemi pak kolébaly se koruny
kokosovníků. Bílé kříže u řeky nebo u chat svědčily, že vísky
jsou křesťanské. V provincií zvané Nové državy jsou vsi
docela jiné: špinavé, méně stromoví, méně květin — ale oby—
vatelstvo také jest většinou pohanské.

V Racholu stojí farní kostel u samé řeky. Navštívil jsem
pana faráře, dávného svého známého. Nedopustil, abych šel do
semináře pěšky, dal mi svůj palankin. Čtyři lidé mne nesli,
pátý kráčel před nimi, jsa “hrd, že jest oděn eerpsky; měl
hezkou kazajku, ale víc ani zbla.

Pobyl jsem v semináři několik dní, jsa jediným Evropanem
mezi Indy, a povím upřímně, že nikdy jsem nedoznal pocitů, že žiji
mezi lidem, který tak dalek jest našich obyčejův a našich zvyků.
Naopak, prot'essorové, jichž'jest tu 14—a kteří vesměs rodem
jsou Indové, nelišili se ničím, leč snad barvou pleti, od pro
fessorů četných seminářů, jež jsem poznalvaropě. Dívil jsem
se, že mnozí znali dosti událostí, 1 méně důležitých, z dějin
polských. Kromě mateřské řeči(konkani) a portugalštiny mluvili
skoro všickní tolik anglicky nebo francouzsky, že jsem s nimi
bez obtíží hovořil. Co do vzdělání a zevnějši uhlazenosti byli
pečlivě vychováni. Náleželi většinou k mladšímu kléru, který
všeobecně vyniká nad starší kněze, co jest patrným důkazem,
že výchova indického kléru v posledních letech nemálo pokročila.
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Rektorem bývá obyčejně Eerpan; že však před několika
měsíci byl přinucen vrátiti se do Evropy, aby zachránil schvá—
cené zdraví, byl seminář úplně Spravován Indy; a mohu s dobrým
svědomím říci, že se co do studiíadomácího pořádku vyrovnal
úplně podobným ústavům u nás; co pak se týče čistoty a po
řádku v cellách alumnů, v refektáři a kuchyni, vynikal mnoho
a mnoho nad to, co' jsem obyčejně vídal v Evropě.

Alumnů jest teď přes 90. Za prvních dnů goanských
slavností bydlili zároveň s námi v klášteře sv. Moniky; jejich
duch, chování, nábožnost a neobyčejné vlohy některých činily
nejlepší dojem na biskupy a zvláště na jesuity, kteří v těch
věcech mají bystrý zrak a důkladně si je prohlíželi.

Po dlouhá léta přijímali do stavu duchovního výhradně
mládež obou nejvyšších kast: kněžské a královské (brahminů
a radžputů), ale vlivem katolicismu zprotivilo se samým kněžím,
ač silně lnou ke svým šlechtickým privilegiím, aby nižší vrstvy
lidu bylyvyloučeny z kněžské důstojnosti. Od několika let při
jímají do semináře i'mládež sudrův. Kněží nižší té kasty jsou
přes silně zakořeněné předsudky kastovní u veliké vážnosti
i u samých brahminů.

MnohoEvropanů jest dosud toho rozumu, že Indové nejsou
dostatečně vzdělaní, dospělí, aby se mohlo z nich utvořiti du
chovenstvo. Dnes jsou na omylu. Ovšem na místech, kdež víra
teprv od několika let se šíří, lze těžko nalézti opravdové povo—
lání; leč tam, kde již tři pokolení byla vychována u víře ka—
tolické, nepůsobí utvoření indického kléru větších obtíží než
jinde v Evropě.

Několikadenní pobyt v semináři sprostil mne zimnice —
pomýšlel jsem tudíž na návrat do Goy. Zvolil jsem tutéž cestu
po řece. '

Poprvé spatřil jsem panorama města se strany východní.
Vídal jsem je dosud jeda od Ribandar. Od východu však jest
Goa mnohem krásnější, a patře ne ni, chápe člověk, čím byla
dříve. V palmovém houští bělejí se skoro ve stejné vzdálenosti
od sebe spanilé chrámy; na pahorku v předu kostel Růžencové
Marie Panny, který stál jižv dobách sv. Františka Xaverského;
do toho kostela svolával, chodě ulicemi a zvoně zvonkem, in
dické děti na katechismus; pak rozvaliny kostela sv. Augustina
s klášterem sv. Moniky; níže kostel sv. Františka z Assissi
a obrovská kathedrála; dále kostel sv. Kajetána a ještě něco
dále na vyvýšeném pahorku kostel Nejsvětější Panny; bývalá
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kollej jesuitská skostelem Bom-Jesusje ukryta za káthedrálou.
S této strany skýtá Goa dnes jistě tentýž pohled jako tehdy,
kdy čítala přes 200.000 obyvatel, neboť Portugalové budovali
nízké domky, mizející mezi stromovím. Dnes jest přelud tím
větší, že přístav jest pln velikých lodí, kolem nichž se hemží
davy poutníků. Onino vracejí se domů, tito vystupují na břeh
a v tlupách chvátají do kostela.

Než zatím vrátil jsem se do Goy.

Klášter sv. Moniky byl již prázden;_ z patriarchových hostí
zbyl pouze biskup košinský, meliapurský a já. Patriarcha nás
přestěhoval do svého paláce a v klášteře sv. Moniky dal při—
pravovati byty pro četné missionáře, přicházející se všech stran
Indie do Goy.

Arcibiskupský palác jest úliledná budova, leč málokdy
obydlená, poněvadž hlavní residence byla počátkem tohoto sto
letí přenešena do městečka Pandžimu, vzdáleného hodinku
a zvaného »Nová Goaa. V paláci jest obrovská síň. Strop její
na trámoví ze dřeva tekového jest velmi mistrně vyřezáván.
Nádvoří iveliké schodiště kamenné byly přeplněny lidem, který
se sem scházel na nocleh; poněvadž pak v této zemi dveří
na noc ještě nezamykají, vloudilo se předevčírem v noci osmnáct
Indů do trůnní síně a pohodlně se v ní rozložilo; ráno nalezlo
je služebnictvo tvrdě spící.

,Den co den sloužím mši svatou před tělem sv. Františka,
ale jest těžko klidně se modliti; chrám jest pln nábožného
lidu, který se tlačí k světcově rakvi. Kněží a vojáci bdí nad
pořádkem, děti přitlumeně křičí. Zvenku dochází šum & vřava
četných zástupů, shromážděných na prostranství před kostelem.
Všecko jest nábožně naladěno, na všech tvářích viděti živou,
hlubokou víru. Kteří se dotlačili k rakvi světcově, podávají
kněžím & vojínům děti, aby jim dovolili dotknouti se rakve.
Po poledni chodívám opět do presbytáře nebo na kůr, odkudž
pohled na nábožný lid ten bývá obzvláště dojemný. Na večer,
když se slunce chýlí k západu, chodívám na procházku; všude
pestré davy; hoši intelligentních tváří vesele mne pozdravuji,
staří rozkládají se houfně pod stromy a hovoří—v řeči mně
nesrozumitelné, ženy vaří večeři, a malé děti pobíhají kolkolem._
A tak po desíti letech, zde tak daleko, vidím opět živý obraz
žmudské pouti. Obraz úplně tentýž, toliko rámce jiné; místo
jedlí "palmy, místo bříz tamárindy.
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Počet poutníků den co den roste, typy se stále střídají;
jednoho dne hluk nepopsatelný, druhého dne mužové v ohromných
turbanech a ženy ve dlouhých, bílých pláštích kráčejí vážně a
tiše. Jsou již lidě jiné země a jiných obyčejů.

Včera potkal jsem .Japana, ale dosud ze všech poutníků
náleží jen mně čest, že jsem nejdelší vykonal cestu a že jsem
rodem z nejvzdálenější země.

Ty tři neděle, strávené na troskách starobylé ('s—toy,mezi
tolika zástupy katolického lidu jsou jenom jako sen, z něhož
se brzy probudím, až se za nedlouho ocitnu zase v pohanské,
zemi. Vida zde ten výbuch víry a nábožnosti netušil by člověk,
že sotva o několik mil dále panuje v téže zemi ohavné mo
dlářství a že na sto obyvatelů toho velikého ostrova přilmilá
sotva jeden křesťan . . .

Slavnost ke cti apoštola Indie oživila na měsíc (šou, a
nevím, byl-lizde za dob největšího rozkvětu takový ruch a hluk.

Ještě jeden týden; ostatky světcovy pojme opět rakev a
v (toe rozhostí se hrobové ticho.

Chodívám rád na večer samojediný a nořím se v houštiny,
kráčeje úzkou stezkou, která kdysi bývala ulicí pann'ttného města
a dnes jest pustinou. Jdu, dokud mi cesty nezatarasí tesané.
balvany, opletene žlutými svlačci neb zmotaným kořáním stromů.
3ny to kdysi dvéře paláce, dnes syčí v nich hadi a na vrcholu
omšeněho sloupu visí netopýři mohutných křídel. Všecko se
rozpadlo, bujné rostlinstvo povleklo zříceniny.

V šíleném náběhu na Boha chtěli zničiti víru Kristovu
na témže místě, které bylo kolébkou křesťanství pro veškeru
východní a jižní Asii a pro část Okeanie, a vyhnali řehole,
které tě víry 'střelíly. Neminulo ani sto let a slavné město zhy
nulo, zbyly z něho pouze kostely a jediný dům, který však
dříve náležel také ke kostelu. (loane vidí v tom trest Boží;
právem.

Na večer pohlížím z okna sveho bytu a vidím množství
světelek mihajicích se pod stromy; sluchu mého dochází šum
lidských hlasů, až se mi zdá, že patřím na zalidněné město.
Klam — za týden skončí se slavnosti a zde nastane opět pu
stina a rozhostí se ticho na léta a léta.
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Kolombo, dne 10. ledna 1891.

Navrátiv se z Goy, strávil jsem dny klidně v Bombaji.
Maje mnoho práce, vycházel jsem málo z domu; navštívil
jsem leda apoštolského delegáta, arcibiskupa Ajuttiho, s nímž
jsem se zde jednoho dne sešel. Večerní procházku konávám
obyčejně v malé zahrádce OO. jesuitů neb též v sousedních,
ulicích nejčastěji sám, někdy s P. Villavicenciem T. .J., kterého
znám z Krakova a který sem přijel z Mangaluru.

Jednoho večera vzal jsem sebou sekretáře apoštolské
delegatury monsignora Montaniniho, abych mu ukázal zajíma
vější části města.

.leli jsme napřed na ovocný a zelný trh. Veliká, sklem
pokrytá tržnice jest památnosti Bombaje. Spatříš tam v pyra—
midách všecko ovoce meziobratníkového pásma. Poznali hned
cizince; jeden kupec vychvaloval svoje citrony a dával kus
——po lranku. Druhý, lacinější, nabízel dva za tři franky.

Zajeli jsme do ulic, obydlených mohamedány a pohany,
do části města, které se Angličané dosud netkli. Všude samá
mečita, samá. svatyně, z nichž nejpěknější jest stará svatyně
zasvěcená Opicím, neskonale pěknější nove, již obyčejně uka—
zují cestujícím v ulici kalbadevské. PO“obou stranách ulic
táhnou se krámy děsně špinavé, vzduch jest tak dusný a smr
dutý, že jsem rozkázal kočímu, aby co nejrychleji ujížděl na
břeh'mořský, bychom oddechli trochu na svěžím povětří. Jaký
to rozdíl mezi městem ryze indickým amezi čtvrtí, zbudovanou
od Evropanů !

Jeli jsme tedy na Victoria Road, oblíbenou procházku
bombajskou. Podél moře táhnou se rozsáhlé pláně, porostlé
trávou, dnes zaschlou, alevdobě dešťů jistě překrásně zelenou.
Na louce kmitalo se množství světel. Byli to Parsové, kteří
sedíce kolem lampy vzdávali čest ohni, jak mi bylo řečeno;
zvědav přistoupil jsem blíže a spatřil, že hráli pouze v karty.
Byla to zcela prosaická adorace.

Kněží ohně, jež snadno lze poznati po bílém oděvu apo
vysoké bílé čepici, scházeli se po několika na rozích ulic, na
lavicích, zkrátka na všech místech, kudy přechází nejvíce lidí,
kde nejlépe jest je viděti, a jako praví fariseové modlili se před
veřejností.

Indičtí Parsové jsou velmi zajímavé plémě. Oni jediní
zachovali čistou krev starých Peršanů z dob Cýrův aArtaxerxů,



136

nebot“ ve staré vlasti jejich krev ta zanikla dávno četnými ná
jezdy Kurdů—v,Arabův a jiných kmenů mohamedánských. Uhu
dičké zbytky někdy velikého & slavného národa uchýlily se,
utíkajíce před vítěznými nástupci Mohamcdovými, do Indie,
aby unikly koranu, jejž jim vítěz vnucoval.

Parsové jsou v Bombaji sice třídou nejvíce vzdělanou,
ale rovněž jako židé, lidé bez vlasti, nemísí se nikdy s jinými
národy, přijímajíce na oko mravy a zvyky těch kteří vládnou
v zemi.

Mateřský jazyk zendský zapomněli dávno, .ba ani-učenci
jejich a kněžíjiž mu nerozumějí. Jazykem jejich jest grizerati,
ale čím dále tím více pletou do něho anglických výrazů, tak
že neuplyne mnoho času ajazykem jejich bude angličtina. Již
dnes mládež jejich vychovaná ve školách missijních nebo státních
mluví mezi sebou anglicky, guzeratsky pak jen domasmatkami
nebo sestrami, které anglicky nerozumějí.

Mužové odívají se evropsky; z národního kroje podržela
většina'vysokou, černou čepici z voskovaného plátna; ženy
nosí úbor zvaný sa rr y, který jim velmi sluší.

Ve společenškém životě stýkají se málo s Evropany. Boháči
dávají skvělé hostiny & plesy, na něž zvou evropský svět, ale
tím společenské styky přestávají; do rodin nepouštějí cizinců
nikdy. Rodinný život jest velmi vyvinut a patriarcl'ialní; dokud
jest otec na živu, zůstávají s ním všichni pod jednou střechou
a jedí u společného stolu.

Co do náboženství jsou Parsové Zoroastrány, tojest ctiteli
ohně. Ve skutečnosti však lze je rozděliti na dvě strany: pravo—
věrní dovozují, že uznávají jednoho boha, jemuž se klanějí
v nejušlechtilejším živlu, v ohni. Než domnělé to uctívání jednoho
boha, jemuž vzdávají allegorickou čest, bývá obyčejnou vý—
mluvou pohanů, kteří se stydí za své pohanství, ale nechtějí
se ho zříci, aby se nemusili zříci nevázaného života, jejž jim po
hanství dovoluje. Takoví pohané bud'-nevěří nic, nebo oddá—
vají se pověrám, & bohem jemuž se klaněji, bývá prostě satan.

Druhá třída Parsů jest veskrz prosákla protestantismem,
zamítajíc však všecko, co z křesťanství v protestantismu zbylo,
žije zcela bez víry a klání se bohu svému ne v ohni, nýbrž
v jiném živlu, jejž pokládají ještě za šlechetnější ——ve zlatě;
jedinou jejich. pobožnosti —'—jest hromadění peněz a v té mají
nevšední schopnosti. \
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Význačnou známkou náboženských obřadů parských jsou
pohřby. Vírajejich, jak jsem sejiž zmínil, záleží v uctívání živlů.
Proto těla zemřelých, pokládajíce je za předmět nečistý, nepo
chovávají do země, poněvadž by znečistili zemi; nečekají ani
na rozklad, poněvadž by znečistili vzduch; nevrhají jich do řeky,
jak-činívali staří llindové, z úctyk olmi jich též nepálí, jelikož
oheň by pozbyl čistoty.

llřbitovem jejich jest veliká zahrada, obehnaná zdí;
uprostřed zahřady trčí okrouhlé věže. Na vrchol věže kladou
nebožtíka. a tělo pokrývají železnou mříží. Jsou to věže ml če n í.
Na všech stromích kolkolem číhají hejna jestřábů; sotva při—
nesou novou mrtvolu, všichni vrhají se na ni a za několik
hodin zbudou samé kosti, které schnou a padají do jámy pod
věží. Tělo přikrývají proto mříží, aby ptáci neroznesli kostí.
Žraví ti dravci sedí na číhané všude kolkolem na zdechi
stromích, někteří bývají tak vypaseni, že nemohou ani lítati.
Hlídačivěží mlčení brávají je na rukuausazují na mrtvolu,
do níž dravci hned zatínají zoban & drápy . . .

Nejednou ve škole nebo na procházce obklopili mne parští
hoši. Ubohá mládež ta zná velmi dobře kněžské roucho; vědí,
že missionář jich neodežene, že promluví s nimi upřímné a
laskavé slovíčko; proto s důvěrou přicházejí k němu; i mne,
ač neznámého, zastavovali často. Kormoutilo se mi srdce při
myšlence, že hezci ti hoši budou někdy žírem ohyzdného ptactva,
ještě'však více bolela mne duše při myšlence, že hoši ti, plní
životaa intelligence, tápati budou vezdyv mrákotách pohanství.

Svatyně parské pozbyly, jako Parsové sami, bývalé veli
kosti & poetického půvabu; bývaly to dříve klenuté výlmé
z ohnivzdórněho kamene, postavené nad tryskajícím zřidlem
nafty. Nafta jednou zapálená hořela neustále, otvory ve klenutí
šlehaly vysoko plameny a v noci zářily široko daleko.

Takové bývaly svatyně Zoroastranů dříve, dnes jsou jimi
praobyčejné dOmy jako jiné městské. V prvním patře bývá upra—
vena větší síň, ujejíhož stropu visí množství hořících, ledajakých
lampiček. .laké tam konají náboženské obřady, nevím, ale po
chybuji, že by uctívali oheň kartami jako na Victoria Road.

Dosud nebylo lze Parsy obrátit; jsou přespříliš oddáni
hmotnému životu, aby símě nauky křesťanské vzklíčilo v duši
jejich. Snad podaří se to, až povstane nové pokolenízchlapců,
kteří studující teď u jesuitů a i později zůstanou s nimi ve
stycích“ nepřa'ttelských. 'l'i nemají už předsudků proti víře kře
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st'anské, naopak ctí a váží si svých učitelů; než i u nich po—
chybuji, že by se jich mnoho obrátilo ——snad až jejich děti ...
Práce apoštolská jest krušná a same trní, zvláště v zemích,
kde ještě nežnou klasů, nýbrž teprve zarážeji radlo do tvrdých,
dosud neoraných niv.

*

Den nového roku ztrávil jsem s apoštolským delegátem
u jesuitů v kolleji nejsv. Panny v Byculle. Jest to nejstarší
dům německe provincie v Indii, a všichni Otcové sešli se do
Bombaje, aby společně započali nový rok.

Druhéhodne opustil jsem Bombaj na parníku Pešavuru
a odjel na ostrov Ceylon, kamž-mne missijní povinnosti volaly.

Pešavur zdál se mi rájem proti té lodi korsárské, na
níž jsem se připlavil do Bombaje z Goy. Počasí bylo pěkné,
moře klidné.

Poslední noci asi okolo tří hodin vešel lodní tesař do mě

kajuty a pevně zavřel okénko, které obyčejně bý valo otevřeno.
Porozuměl jsem, že míjíme mys Komorin, cíp jižní Indie, a hned
také loď naše hrozně se houpala. Byli jsme v zálivu manaarskěm.

Toliko o polednách, když jsme zdaleka uzřeli překrásný
ostrov Ceylon, upokojilo se poněkud moře. Na nebi visely
černé mraky, mezi nimiž tu a tam ukázal se štít Hory Adamovy.

Brzy rýsovalo se zřetelně pobřeží, porostlé hustými háji
kokosovníkovými, nad nimiž vítězně vznášela se kopule kathe
drály, která jest snad největším kostelem v Asii. Po lřídenní
plavbě z Bombaje vjeli jsme do přístavu.

llva řeholníci z kongregace oblátů nejsvětější Marie Panny
přišli pro mne na palubu a odvezli mne do domu arcibiskupova“

Nebyl jím již malý domek u kathedraly, v němž nás
před čtyřmi lety hostil arcibiskup llonjean. Tak jej se všech
stran vysokými budovami zastavili, že vzduch neměl k němu,
přístupu, a v těch horkých pásmech jsou vítr a čerstvě povětří
otázkou životní.

Nová residence arcibiskupova na předměstí borellském
jest věrným obrazem venkovského dvorce našeho; má verandu
opírající se () bílé sloupy, a stojí v zahradě, v níž kokosové,
palmy, zasazené v řadách, zastupují naše jabloněf Na nádvoří
hrabaly slepice v trávníku a mezi nimi procházela se hrdě
jedna jediná kachna. li'si: chrt, několik pudlů a dva mali psíci
vítali hosta radostným štěkotem. Kolkolem bylo takovéticho a
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takový klid, že by nikdo neřekl, že jsme uprostřed lidnatého
a hlučného města. Toliko na večer slyšeti bylo zdaleka jedno
tvárný zvuk bubnů, oblíbenou zábavu singhalských žen. Vtrávě
cvrkali cvrčci a ve stromích zářila tisícerá, zelenavá světélka;
byly to světlušky, ne sice vetší našich, ale za to mnohem lesk—
lejší, které jako padající hvězdy poletovaly se stromu na strom.

Druhého dne po mém příjezdu (byla to ročnice onoho
dne, ve který jsme před čtyřmi lety prohlásili zde ustanovení
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Obr. 7. Kostel sv. Jakuba v Kolomhu,

církevní hierarchie pro lndii) navštíviljsem kathedrálu, ohromnou
budovu, kterou počali stavěli již benediktini. Stavba pokračuje
pomalu, jelikož missie nema dostatečných přijmův a příspěvků“

Nato navštívil jsem dva soudruhy ze škol, missionáře
|:). lšoyera a I'larbose, a ve Společnosti jejich odešel jsem do
domu bratří křesťanských škol, položeného velice pekne v roz
samo zahrade nad mořem, v níž bují meziobralníkove rostlinstvo
v plné kráse.

Šli jsme úzkou stezkou mezi skalami: na moři kutily
houl'y rybářů křesťanských koleni svých úzkých lodi; dčti nás
ihned obklopily a vesele s missionaři hovořily. Klučina jeden
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přistoupil kfaráři a tajemně šeptal mu několik slov do ucha.
Farář se rozběhl na pahorek, na němž stalo několik chýší.
Několik mužů vzalo do zaječích a ukrylo se za rohy chat. Ne
chápal jsem, co se děje, proč si farář se svými osadnlcy hraje
na slepou bábu; po chvíli však vrátil se všecek udých-án, drže
v ruce hru karet a několik měd'áků. »Chlapů jsem nechytil,
ale karty mámh

I—IraV karty jest od missionářů přísně zakázána, nebot
zdejší obyvatelstvo, ač jinak mírné, mavehni prudkou krev.
Nejmenší nedorozumění vyvolá spor, a nože lesknou se hned
v hrsti.

Zvláště rybáři jsou náramně horkokrevní a když se pod
napíjí, jest těžká s nimi rada; kdyby jich náboženství nedržele
na uzdě, nepořídí s nimi nikdo ničeho. A přece jsou velmi na
božní a kostely své udržují si v nejlepším pořádku. _

Před několika lety konali buddhisté, kteří na jižní části
ostrova mají převahu, processí; poněvadž cesta jejich šla kře
štanskou čtvrtí, nesli na posměch kříž s ukřižovaneu opici.
Vidouce křesťané tu potupu, vrhli se na buddhisty a vyrvali
jim rouhavý kříž. Strhl se pak takový boj, že vojsko střílelo,
aby rozjitřené občanstvo rozehnalo; celé náměstí bylo prý po
seto mrtvolami. Za nedlouho potom představený bonzů, který

vlastně veškeru tu šarvátku zavinil, zemřel náhlou smrtí, což
všechny nemálo zarazilo. .

Celý jih ostrova jest v buddhistických rukou a práce
missíonářů neobyčejně těžká. Jednou visitoval arcibiskup ke
stelíky v okolí llentoty. Buddhisté shlukli se kolem missionářova
domu ana'bubnech, píšťalách a gongech spustili kočióinu. Ka
tolickéobyvatelstvo se bouřilo; že všakvté zemi hudba, kterou
vítají svého duchovního pastýře, málo se liší od kočičiny,
poslal arcibiskup katechetistu k náčelníka bonzů, „aby _mu po
děkoval a řekl, že poprvé obyvatelstvo buddhistické prokazuje
mu takovou čest a vychází s hudbou na jeho uvítanou. Bon—
zové s úžasem zanechali své serenády a co nejrychleji se kli—
dili; tak zažehnána nezbytná pranice.

Město Kolombo učinilo na mne týž dojem jako pOprvé.
Teď jsem si je mohl lépe prohlédnouti, nebot před čtyřmi lety
ovace, jimiž vítali zástupce sv. Otce, obracely mou pozornost
spíše na obyvatelstvo, nežli na ulice, v nichž se pestré davy
tísnily. .
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Kolombonení městem podle našich názorů, nýbrž obrovským
lesem, v němž pod bujným rostlinstvem kryjíse domky, jejichž
zdi i střechy mizejí pod spoustami popínavých rostlin s žlutými,
lialovými nebo pestrými květy.

Uprostřed města jest široké jezero, bažiny, rozsáhlé louky,
pláně porostlé nízkými křovinami, mezi nimiž jsme nejednou
bloudili, hledajíce zplanělý skořicovník; na druhém konci města
táhnou se sk ořic o vě za hrady, obklopené hezkými letohrádky.

Iulice skýtají rozmanitou podívanou. Ve staré části města,
zvané Fortem, kdež se soustředuje veškeren obchod, jsou to
opravdové ulice s domy, krámy a sklady. Na předměstí Pettah
jsou domy jen po jedné straně, po druhé jest jezero a Stromy
lilijovníkové s bleděžlutými květy. Pro Evropana jsou nejzají—
mavější části města, zvané: Katahena, Borella, Bambalapitija.
Tam nalézáme pravý les. Jedna ulice jest husté Zastíněna
akaciemi, jejichž mohutně větve se křižují a tvoří takořka gotickou
klenbu, podobnou kostelní lodi. Ve druhé kloní se k sobě pružné
a štíhlé kmeny kokosovníků, tvoříce z lesklých a zpeřených
listů baldachýn nad celou cestou; vjiných najdeš—zaso nejroz
manitější křoví a stromoví, kdež obrovské lisy banánů se-mísí
s jemnými lístky akácií a grevilleí.

Proslulý však ostrov Ceylon jest přece“zemí málo známou
a málo obydlenou. Veškeré katolické obyvatelstvo jest soustře
děno na západním pobřeží, na severním cípu a na sousedním
ostrově Manaaru; tvoří dvanáctinu všeho obyvatelstva. Na jihu
panuje buddhismus, na východějsou četné osady mohamedz'tnslu'í.

Vnitro země jest zarostlé pralesy, jimiž probíhají stáda
divokých slonů ajelenů. Leopardi honí menší zvěřanad břehy
řek poskakují se stromu na strom u velikých stádech opice
nebo houpají se ve vrcholich bambusů. Některé jsou zcela bílé,
jiné, největší a nejzajímavější, tmavorudé s bílými bradami.

Z jihovýchodní části ostrova známo jest pouze pobřeží,
hlouběji do země se ani naši missionáři dosud nepustili.

Tam žije úplně divoký kmen, bez oděvu, bez přístřeší.
kočující po lesích. Jsou to Veddovéí Jazyk jejich podobá se
poněkud singhalštině, jest jim však těžko rozuměli. Počet jejich
jest velmi nepatrný & duševně jsou tak zakrnělí, že s nimi
o náboženství mluviti nemožno; nechápou anerozumějí. Z lesů
vycházejí málokdy, před jinými lidmi utíkají a se schovávají.
, Podle podání jsou potomky prvního singhalského krále,
jenž byl přistěhovalcem ze zemí tamylských; oženil se s Kandkou
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a, nevím kterak, stal se panovníkem ostrova. _S moeí vzrostla
i jeho py'cha, a zatoužil po manželcezkrálovského rodu. Odejel
do tamylských krajin, pojal za manželku dceru mocného radži
a navrátiv se domů, vyhnal syny první manželky, kteří před
otcovým pronásledováním se ukryli v pralesích; Veddové jsou
jejich potomky. Tak hlásají o nich kandské legendy.

Dnes obývají na Ceyloně dva kmeny: na jihu Singhalové,
na severu 'l'amylově; onino podobají se tou měrou našim ci
kánům, že jsem bezděky hledal analogie mezi národním jejich
názvem Singhal (lev) anaším cikán; pravili mi však, že se tou
otázkou zabýval již jeden uherský missionář. Oni dali ostrovu
jméno Singhala, z čehož námořníci utvořili Ceylon.

'lEunylově, přistěhovalci z jižní Indie, šíří se víc a více,
zvláště na západním pobřeží. .lsou lidem rázný'm, silným a
pracovitým. Za nedlouho zlomí vliv Singhalů, kteří jsou mnohem
méně vzdělaní než 'l“amylové.

Ze dvou příčin jest Ceylon dosud tak pozadu: z nedo
statku silnic a kommunikace do vnitř země, a pak z nedo—
statku vody, hlavně ve východní části, ač tím směrem plyne
největší řeka ceylonská, i\lahaweli—Ganga, pramenící na horách
Nuvera-lšllie; teče nedaleko lx'and, obtéká překrásnt'e zahrady
v Paradenii a u Trincomal padá do moře. Všecky jiná a četné
říčky plynou k západnímu pobřeží, které jest mnohem úrodnější,
vydávajíc hojně třiplodiny pro obyvatelstvo nejdůležitější: rýži,
palmu kokosovou a banan. Severní cíp, okolí llžall'ny, rodí
tabák, na východním pak pobřeží jest nejúrmlnější okolí letti
koly; hornaté vnitro země slynulo kdysi hojností kávy, která
tvořila hlavní bohatství ostrova. lines mýtí všude sady kávov
níkově, zakládajíce místo nich sady'čajovníkové, chininovníkové
a na stinných místech kakaovníkově.

(Jukrová třtina nedaří se nikde; za dřívějších dob bývala
po kávě hlavním předmětem vývozu skořice. l.)nes hledí si vláda
s největším úsilím pěstování čaje; cestou do Kand viděl jsem
na mnoha místech, kde před čtyřmi lety rozprostíraly se divoké
houštiny, pěkně sady čajovníkové.

Pralesy zase, táhnoucí se od úpatí hor až skoro k sami?—.mn
cípuÍsevernímu, oplývají nejvzácnějším dřívím: ebenovým, san—
tálovým sil tímovým, tekovým ajiným, ale všecko to bohatství, jímž
příroda obdařila ostrov, nenese dosud žádného užitku, poněvadž
dovoz k moři není možný. Mluví se teď-mnolm o železnici
z Kurunegally (I.,B e) do Džaíl'napatamu, která by šla těmi lesy,
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ale kdy projekt se stane skutkem, “těžkoříci, neboť ostrOv jest
kolonií nezávislou od Indie a tudíž odkázán na nepatrné síly své.

l minerální bohatství jest zanedbáno; okolí Rabnapury
(město drahých kamenů) dává rubíny, safíry a jiné. V horách
nuvera—ellijských nalézá sev korytech řek zlato, a Baker paša,
proslulý dobyvatel jižního Sudanu, který zde dlel dlouhá léta,
tvrdí, že kopajíce hlouběji, dokopali by se velikých ložisek
vzácného kovu toho, ale nedostatek cest, ospalost obyvatelstva
aještě vícejejich chudoba činí všeliké větší podniky nemožnými.
Posléze perly, které loví na severovýchodním pobřeží kolem
Manaaru nejsou poslední ozdobou a bohatství ostrova.

(Ceylon) Kandy, dne 17. ledna 1891.

Cesty z Kolomba do Kand popisovati nebudu; bylo by to
opakováním toho, co jsem napsal před čtyřmi lety. Jede se
čtyři hodiny rozkošnou krajinou. S počátku jest rovina, pak
stoupá trať do hor. Změnu temperatury cítiti hned.

Kdo chce míti pojem, co jsou Kandy, ať si představí
Lucern, avšak s nejspanilejší a nejbujnější tropickou vegetací.
Jezero není tak veliké, hory nejsou tak vysoké, množství nád—
herných hotelů také není, ale ráz jest týž. Procházky jsou co
nejpečlivěji'opatrovány, cesty osázeny řídkými palmami, gre—
villemi a jiným stromovím okrasným. Nejdivočejším rostlinstvem
porostlé hory protínají široké, štěrkované cesty, žejeda povozem
(povozem nazývají zde prazvláštní maličké káry), pohodlně
prohlížeti můžeš houštiny (džangle), v nichž menší stromy bývají
opleteny možstvím popínavých rostlin, ze kterých snad nejza—
jímavější jest trnitá palma, jejíž kmen nemívá 8 cm v obvodu,
a která chytajíc se kmenův i větví sousedních stromů, vysoko
nad ne povznáší svou zelenou a lesklou korunu. Země. bývá
tak hustě porostlá kvetoucími křovinami, že půdy úžlabin není
lze viděti. 'l'u a tam leskne se vejčité listí skořicovníku neb
širokolistá kardamonie. U cest mezi kamením roste trnitý ananas
nebo pestrolistá podenka (Trade sc antia): v houští prozpě
vují neznámí ptáci a ve větvích pohrávají si opice“ bílých tváří.
V silničních "příkopech natrhal jsem často květin a uvil kytici;
u nás doma pokládali by ji za překrásnou, uvitou z nej
vzácnějších rostlin sklenníkových, zde však byly to pravšední
byliny. '
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Na druhém konci města rozkládá se proslulá botanick
zahrada v Paradenii, snad nejpěknější na světě; bloudíval jser
v—ní celé hodiny. Podívaná na cestu do ní, táhnoucí se dlouh<
zahradami, houštinami, čajovníkovymi sady, plnou pestroba
revnych davů, náleží k nejzajímavějším, jež vůbec na svět
viděti možno. Buddhističtí mniši ubírají se po ní v skupinácl
sbírajíce obvyklou almužnu. Vypadá rozkošně, že nikdy nepo
tkáš dvou jdoucích vedle sebe; buď jdou za sebou nebo jede!
po té str'aně silnice, druhý po oné, někdy pod deštníkem, al
vždy s obvyklým vějířem palmovy'm.

Kandská missie jest zcela. nováav počátcích. Před roker
1882 žili na celé rozloze nynější dioecese toliko dva missionáři
Dříve byl Ceylon rozdělen ve dva vikariáty apoštolské. V se
verním, jehož hlavním městem jest Džallna, pracovali obláti
v jižním 'pak s hlavním městem Kolombem benediktini z kon
gregace Silvestriánů. Benediktini, mužové nevšední učenosti
horlivosti, povznesli církev, která v těch krajinách jen živořilz
katolická víra rozkvetla zase na onom pobřeží, které'již o
Portugalů bylo obráceno. Počet křesťanů vzmáhal se rok c
rok, povstávaly krásné chrámy jako na př. sv. Jakuba a ka
thedrála sv. Lucie, krásná & veliká, že jí v Asii rovně nen

Za toho utěšeného vy'voje vypukla ve Vlaších revolua
Řím stal se kořistí nepřátel víry; vláda Viktora Emanuele po
zavírala kláštery azabrala statky, jejichž důchody byly veliko
většinou určeny na podporu missií. Benediktinům nebylo možn
vyhověti potřebám kolombskěho vikariátu, vikariátu náramn
rozsáhlého. Sám biskup Pagnani prosil sv. Otce, aby vikariát roz
dělil na dvě části; jemu aby ponechal část prací evangelicko
skoro netknutou sresidencí v Kandech, část větší s Kolomber
a_120.000 křesťanův, aby odevzdal jinému řádu.!

Tak počala nová missie v Kandech. Tam soustředili bene
diktini úsilovnou činnost svou. Za osm let vzrostl počet kře
stanů na 12 tisíc a rostl by stále, kdyby nevadila veliká chu
doba, do níž italská-vláda benediktiny uvrhla.

Římská propaganda podporuje je, seč jest, ale podporj
nedostačují. Obyvatelstvo jest náramně chudobně; skoro denn
hlásí se v missii otcově chudy'ch rodinovypomoc. Missie čast
pomoci nemůže, a tu ubožáci donucení bídou chodí k prote
stantům. Pastor je přijímá jako udiven, že oni, katolíci, utíka
se'k němu, ač mají svého biskupa; pak se vytasí s dlor
hou ostrou řečí proti víře katolické, jejíž kněží 'aui almužu
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:huďasům dávati nechtějí, nakonec dá něco a slibuje měsíční
)odporu s podmínkou, nebudou-li v neděli choditi na mši,
iýbrž do protestantského sboru, a budou-li dítky posílati do
)rotestantské školy. Ubožáci přicházejí s pláčem k missionáři
|. bědují: »Vy nám podpory dáti nemůžete, práce a výdělku
iení, a odřeknou—liprotestanti měsiční pomoc, budou děti naše
liádOVětlARodiny bývají obyčejněščetné. Starší členové přicházejí
ajně ke zpovědi, ráno úkradem na mši svatou, pak okázale se
ibírají do sboru; duší-zůstávají katolíky, než děti vychované
'e školách protestantských pozbývají úplně víry.

Tot smutný následek chudoby kandské missie. Benediktini
šetří, kde a jak mohou, nepopřávajice si ani nejnutnějšího po—
lOdlÍ.Na škodu sil i zdraví spokojují se nejnuznější potravou,
>kterou by u nás snad ani chuďas nezavadil, aby jen čelili
ikladům protestantských missii, ale všecky jejich oběti brání
en částečně onomu zlu.

Upozorňuji na to ty, kteří unás rádi dávají almužnu na
nissie; kéž nezapomenou na chudičkou missii kandskou. A prosím
aké naše dítky, které čísti budou toto vypravování, aby se
nodlily za děti ceylonské, ubohé dítky pohanské, které neměly
těstí naroditi se ve svaté víře katolické a růsti pod ochranou
:írkve. Ať se modlí vroucně a upřímně, prosíce usilovně Boha,
lby jim dal milost obrátiti se na pravou víru. Modlitba jest
'elikým apoštolstvem 'a každý, i nejchudší i nejmenší, může
uto almužnu dáti Kristu Pánu 'na missie v zemích pohanských.
šv.František Xaverský přičítal velikou část svých apoštolských
ispěchů modlitbě dobrých a pobožných dětí.

Země zdejší jest překrásná, obyvatelstvo mírné i hodně
.bylo byzcelé duše křesťanské, kdyby bylo možno je obrátiti.
Bohužel skoro v každé ulici trčí škola a protestantský sbor.
lraceje se večer z procházky, chodívám vedle svatyně Buddhova
ubu a sly'chám zvuky bubnů a píšťal a vídám zástupy vchá
ející do vnitř. Proti klášteru volá zase s minaretu muezzin
'. modlitbě dítky Mohamedovy . . .

Kdyby benediktini měli více podpor, mohli .by stavěti
'íce škol avydržovati více katechetistů, a většina obyvatelstva
Jedlila by se brzy v katolických kostelích.

Hluboký žal jímá srdce missionáře, vidoucího tolik po
anů, které by snadno obrátil, jmenovitě děti, které všakzne—
ostatku hmotných podpor obrátiti nemůže. '

7
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Snad jest málo zemi na světě, o nichž by se v Evrop
více psalo a mluvilo, než o Indii, ale též málo zemí, které li
byly tak nedostatečně známy jako Indie.

Země ta, plná brilliantův a perej, jest ve skutečnosti prc
pastí nevýslovné bídy: bídy mravní i bídy hmotné. Zřídka za
svitne tu a tam jako oasa v poušti tiché a šťastné zakout
kde by duše missionářova pookřálaasrdce radosti se naplnili
než 1 to vytratí se brzo z paměti, neboť hned nové dojmy bc
lestné zastrou onu chvilku _útěchy.

Poslyšme starého missionáře, jenž dlouhá léta praeow
v té zemi. P. Baulez piše své sestře:*)

»Missionáři i křesťané požívají v Indii všeliké volnosti ..
Přes tuto však skoro neobmezenou svobodu jest práce apc
štolskáí u lidu, který tolik století pohřížen byl v hanebr
pohanství, velmi namahavá a obtížná. 'l'heodicea indickt
možno-li tak nazvati víře nepodobné bajky Ved a Pura
učinila z Indů lid dětinský, zkažené děti v pravém smysl
toho slova, bez energie, bez patriotismu, kteří pohlížejí na živ<
jen jako na zájezdní hostinec, v němž toliko ten jest velikýi
pánem, kdo má zač poručiti si, co hrdlo račí. Proto Ind, mh;
ví—limu katolický kněz o Bohu, o ctnosti, o nebi, táže se hne
sama _sebe,mnoho-lí mu to vynese rýže? Než vzpomene n
spasení duše, hledi nejprvé svůj žaludek naplniti, amluvíte
k jeho srdci, on ukazuje žalostně na břicho. Ne proto, že !)
si liboval jen v jídle, ale protože jest chud a hlad ho tráp
Ind má málo potřeb, ale ani těch často ukojiti nemůže.

Kdo přichází poprvé do oné země, tak bohaté v popisee
a v knihách, ve skutečnosti však tak hrozné zchudlé, diví s
hned s počátku, že tolik rukou se vztahuje po almužné. Mission-£
snil, ze bude vykupovati duše, a zatím hned prvého dne mu;
krmiti hladové žaludky. Leč jakmile zblízka pozná bídu těc
lidí a jejich utrpení, ustupuje apoštolská horlivost otcovsk
soustrasti, a teprve tehdy poznává, že nežli počne léčiti churave
duši, musi nejprvé zhojiti vyhladovéle, vysílené tělo. Tak jak
člověk, jenž zacl'iránil tonoucí dítě, nejprve je k sobě vine
hřeje, nežli je odnese do domu otcovského, rovněž missioná
sám vztahuje ruce aprosioalmužnu, aby nasytil ty trosečník
života, nežli je dovede do domu Otce našeho, jenž j es
na nebesích. Missionář musí býti želn—ákem,aby mohl bý

*) Vingt ansdan's l'_Inde, Paris Uhallemel Ainé, 5 Rue, Jacob, 1881
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znilosrdným; prosí, aby mohl _dáti chleba a rýže, by potom
.oužebněji od něho přijímali to, čeho třeba jest ke štěstí věčnému.
' V Indii snad ještě více nežli kdekoliv jinde, poněvadž
[ndie jest krajem nejchudším na světě, stává se peníz z milo—
;rdenství darovaný často nástrojem v ruče apoštolského pra
covníka.

Ovšem takove obrácení, způsobené hrstkou rýže, nepo
skytuje missionáři tolik útěchy, kolik by po tak mnohých obětech
zasluhoval; ale čeho mu dospělí nedají, nalezá hojně v jejich
dětech. Dorostlí lidé, kteří přijali křest svatý, jsou jako oni ubozí
tkalci, kteří nevycházejíce z bídných svých chat, dávají civili—
sovanému světu překrásné šály, květované koberce východní
neb umělecké krajky, které bývají bohatstvím pro krajinu, ale
neobohacují těch, kdož na nich pracují.

Ostatně Ind, byla-li mu poskytnuta pomoc hmotná, při
svojuje si snadněji almužnu mravní, &je—lihlad ukojen,'rozumí
snadněji slovům života věčného; není missionáře, jemuž by se
slzy radosti nezaleskly v očích, vidí-li, co způsobí pro duši
kousek chleba.

Evropané navštěvující Indii, poznávají ji pouze sjedné strany.
|)iví se nádheře přesličné přírody, rostlinstvu pradivných tvarů,
vidí radže v pyšných průvodech ašnůry ohromných brilliantův
a perel a smaragdů na prsou nahoba, oděněho drahocennýini
atlasy; všecko to vzbuzuje jejich podiv, oslňuje obrazivost. ..

Srdce však toho, kde žije mezi tím ubohým lidem, chvěje
se, vidí—li nevyslovitelnou nouzi — nouzi mravní i hmotnou.
Pohanství jest hluboká rakovina, které nezakryjí ani nevyléčí
ni palmy ni bajadery.

'l'a stará, vychvalovaná civilisace jest ve skutečnosti jen
zanedbanou, hnisající ránou. A rány té nevyléčí leč jediné Kristus.
Uni však národové odmítají Krista, proto také nikdy nezakusili
a nepoznali pravě svobody, již Bůh dává všem, kdož ho uzná
vají za otce. Satan činil a činí své ctitele otroky. Může jim dáti
svobodu těla nebo prostopášimst, ale pravé svobody ducha nedá
jim nikdy. Proto 'lid pohanský jest a musí býti lidem otrockýmm

llva dni před mým odjezdem do Kand obdržel arcibiskup
lonjean list od dvou missionářů z Negomba (I., A c) monsignora
Vistariniho a P.'Chounavela, v němž psali, že by mne rádi
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spatřili, a tázali se, kterého dne by mohli přijetí ke mně d
Kolomba. Oba byli starci, z nichž první slavil před několik
měsíci kněžské druhotiny. Odpověděl jsem jim hned, že přijetí
do Negomba sám. Čas jsem měl, maje čekati ještě několik dr
na madraský parník,“ který mne měl převézti do Tutikorint

Druhého dne po návratu z Kand, v úterý dne 19. ledn;
() šesti ráno, vydali jsme se na cestu s mladým l). Bouvieren'.
arcibiskupským sekretářem. Dostavníkem byly to čtyři hodin*
jízdy; předpotomní však archou, kterou jsme měli, jeli jsm
51/2 naší míle mnohem déle, ale velmi pohodlně cestou dobř
ujetou mezi bujným rostlinstvem sadů kokosovníkových, skoři
covníkovýchabananových. Po obou stranách silnice bylo vidět
bílé vesnické domky, neb celé vsi s nízkými chatami, uličky
plné lidí, všude kříže, někde i kostel. Za nedlouho zamodral.
se široké jezero, na jehož březích jest Negombo vystavěno :
my stanuli před farou hlavního kostela; tam bydlil monsigno
Vistarini.

Město Negombo, ač jest značně menší, skýtá týž pohlec
jako Kolombo; jen rostlinstvo snad jest ještě pěknější. Někten
ulice, na př.Čilau-Road, jsou překrásné. Všude jest plno lidstva
všude ruch a život; hoši vidouce kněze, skládají ruce, klon
hlavy a prosí o požehnání.

Než vstupme na chvíli do missijních ústavů. Veliký hlavn
kostel v Grand-Streetu není dosud dostavěn. Zdi jsou teprve pt
střechu. Dokončen, bude náležeti k nejpěknějším křesťanskýn
svatyním na půdě indické. Za kostelem stojí fara, veliká pa
trová budova. Byla původně stavěna pro biskupskou residenci
která. však byla přenešena do Kolomba. Kolem fary táhne se
široká veranda, pod níž hrávají si děti po škole; i teď ohlíželj
se pilně, nedostanou—li od nás růžence nebo medaillky; nebol
k čemu jinému by se cizí missionáři hodili, než aby dětem roz
dávali nove křížky a medaillky. _

Opodál stojí prozatímní kostel, to jest pouhá střecha,í
na zděných pilířích. Byl právě před mým oknem, tak že jseul
viděl od rána do večera četné zástupy lidí v něm se modlícíl

Ještě dále jest viděti chlapeckou školu aklášter indskýcl
jeptišek, v němž se mnoho dívek učí čísti, psáti a ženskýd
pracím. !

Toť byly farní ústavy Grand-Streetu. Jiné fary ve městl
jsou mnohem skrovnější: kostelíkavedle něho obydlí missionq—
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>vo; na jedné straně nádvoří škola pro chlapce, na druhé
'o děvčata.

Přes svá stará léta nevzdal se monsignor Vistarini dosud
žké práce apoštolské; právě včera dokončil duchovní cvičení,
ž dával tamylským ženám, které se dnes měly sejíti, aby mu
)děkovaly. Posadili jsme se ve veliké školní síni u sester. Proti
im sedly si na lavice Tamylky. Mnohé z nich byly oblečené
ropsky, většina však měla jednoduchý, ale velmi Vkusný
oj národní. '

V Indii není ani jedné slavnosti bez prskavek a bez
lressy. Počala tedy kanonádaakdyž se pokoj naplnil dýmem
zápachem střelného prachu, vystoupila tři děvčatasadressou
Skně napsanou na obrovském papíru; slov však nečetla, jak
(lějeu nás smrtelníků, nýbrž je zpívala či vřeštěla. Stařeček

n odpovídali poněvadž pak všecko se mluvilo taínylsky, ne
zuměli jsme ovšem ani slova. Potom postavili před něj pár
urovských, vyšívaných pantollí a tím slavnost skončila.

Stařičký d'p. Vistarini, jehož sv. Otec za příčinou kněžského
bilea vyznamenal důstojnosti preláta, missionářoval na (Áleyloně
» let a většinu z nich byl farářem v Negombu. On křtil rodiče
nějších svých farníků, on zná všecky dle jména a proto
ichni mají ho skoro jako za vlastního dědečka.

Ač Lytamylské promluvy byly jistě velmi pěkné, byl jsem
eee rád, dočkav se jejich konce; chtělt jsem ještě téhož večera
.všt'ívítí missii v Petti—Panu, ležícím na ostrově mezi jezerem
mořem.

Vsedli jsme do rybářské loďky. Prazvláštní to plavidlo
„le zovou je lodí singhalskou; zdá se však, že vynálezci byli
llajové) nelze pepsati tomu, kdo by ho neviděl. Jest to vyhlou
ený kmen, k němuž boky ze dvou širokých prken nejsou
eby přibity. nýbrž kokosovými provazy přišity. Loď pouze
)pu široká neudržela by se nijak ve vodě, kdyby nebylo
nuhého ráhna, otesaného v podobě doutníku, kteréž k jednomu
»ku člunu jest přivázáno na dvou ohnutýeh tyčích. Ráhno
lržuje svou tíhou nejen loď v rovnováze, nýbrž i brání, aby

ani na rozbouřeněm moři nepřekotila.
Zdálo by se na prvý pohled, že rozumný člověk nepustí

v podivném tom člunu na vodu; než zvykne brzy a pozná,
jest to výtečné plavidlo; loď pluje velmi rychle opírá setak

ně o hladinu, že možno se v ní pustiti i na moře, je—lijen
vně stavěna.
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Rybáři plují na nich den co den, odvažujíce se někdj
daleko, na ostrov Manaar (I., A a) nebo až do Džall'ny, čtyř
neb pět dní po moři.“ Bývají také neobyčejně obratní. Měl
jsme tří veslaře, dva dospělé muže, třetího vyrostka asi čtrná
ctiletého. V plné plavbě “stál hoch na ráhně, dávaje pozor
abychom nevrazili na mělčinu. Ovšem nebyl by si příliš uškodil
kdyby byl Spadl do vody, neboť jezero máv těch místech sotva
dvě stopy hloubky.

liner-gické to plémě „ti naši katoličtí rybáři na Ceyloně
Neustále zápasí s okeánem, v jehož hloubi hledají ivyživ1
pro sebe, svou rodinu i desátku, ktery' pravidelně v obět ko
stelu přinášejí. .lejich kostely bývají nejlépev pořádku a čistotě
chovány, nejlépe nádobami bohoslužebnymiirouchem opatřeny
V Negombu, kdež ještě více jsou od světa oddělení a vzdálen
zkázy, kterou lodi navštěvující přístav kolombsky' přinášejí:
zachovali ještě více energii a víru.

Armáda spásy (Salvation Army), která na Ceylom'
více než kdekoli jinde jest divadlem na pokleslost & ponížen
důstojnosti lidské, chtěla se zahnízditi takevNegombu. Rybář
dali jim několikráte moudrou radu, aby průvodů s bubny nechal
a co nejdříve z města se klidili. Vidouce, že domluvy nepro
spívají, poslali k panu plukovníku armády deputaci s ultimátem

»Zítra ráno vyjedeme na lov. Večer se vrátíme. Nebude-l
příbytek váš prázdny a chvoštištěm vyčištěn, naložíme vás dt
člunů, odplujeme několik mil od břehu a uvidíme, jak umítc
plavati.<

Druhého dne vytratili se salvacionisti z Negomba a ji:
nikdy se nepokusili, tam se usaditi.

Než vraťme se k naší procházce. Půldru'he hodiny plavil
jsme se jezerem, až jsme dopluli ostrova Pettit—Panu, kdež
jsme dosti těžko přirazili k zemi a úzkou stezkou pod palmam
zamířili do missie. Paprsky zacházejícího slunce, pronikajíc
řídky'mi korunami palem, které tvořily nad námi lehkou zelenou
záclonu, naplňovaly divnym tajemným světlem houštiny . .
P. Laplace, provázeny četným zástupem čokoládových děti
přišel nám v ústrety a doprovodil do svého missijniho domki
hned vedle kostela. Na druhém konci cesty vznášela se podívm
budova zděná; bylo to jevistě divadla, na němž () velikonocícl
dávali pašijové hry ——tedy (_)heramniergava na ceylonskén
pobřeží..
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Zdaleka šumělo moře. Miloval jsem vždy břehy okeanu
tajemný život, který zkušené oko vypátrá na pokraji nesmír

„ych vod, chovalo pro mne vždy nemalý půvab.
Přemluvil jsem tedy společníky své, abychom šli k moři,

„lemezi přesypy zastihl nás déšť, déšt' tropický, teplý aprudky',
přinutil nás co nejkvapněji hledati přístřeší. Po dešti bylo

všem bláto, kromě toho i tráva mokra, nebylo tudíž lze vrá—
iti se pěšky k lodi. Postarali se tedy o povozy. Byly to čtver
ranné dvoukolky, do nichž místo koně byl zapřažen hrbaty volek.
lo každého vozu postavili dvě sedadla a tak jsme jeli jako
ímští vítězové vískou i lesem. l). Laplace přisedl si k nám
.o lodi. Déšť přestal, ale dlouhé bílé blesky svítily nám na
estu. O 7. večer byli jsme v Negombu.

Měl jsem v jiné farnosti konati nešpory (bylat' vigilie
v. Sebastiana, patrona města Negomba), ale byl jsem tak unaven,
e jsem poprosil mladšího missionaře, aby mne zastal. Mladí
něží odešli tedy na nešpory, ja pak se stařečkem Vistarinim
ůstal jsem na faře.

Školní děti, které dosud skromně staly na verandě, vidouce,
e doma zůstali toliko dědeček Vistarini a já, v němž ihned
větřily přítele, blížily se & dodávajíce jeden druhému odvahy,
ešly posléze všechny do pokoje. Jest ovšem pravda, že jsem
m zdaleka ukazoval růžence, pěkné růžence, modré, čer
ené _ažluté, jichž jsem si přivezl půl kufru z Paříže. Ta
ému' magnetu těžko se vzpírati a za nedlouho měli jsme
polem sebe dvacet klučíků, s nimiž stravili jsme celý večer,
edouce dlouhé hovory bud'posuňky nebo tlumočníkem. Zpívali
am singhalské i tamylské písně, až konečně, když se doko—
ale přesvědčili, že již nemám ani jednoho růžence, obrázku
ebo medaillky v kapse, odebrali se domu.

Druhého dne sloužil jsem mši svatou piji východu slunce,
htěje cely den věnovati návštěvě venkovských missií. Vsedli
mě do velikého, dvoukolového vozu, do něhož bylo zapřažeuo
přežení černých volů. Každy z nás uvelebil se, jak mohl;
ylo nás pět P. (,lhounavel, generální'vikař dioecese kolombské,
'. Laplace. l.). l—louvier,ja aještě jeden missionář, jehož jméno
sem zapoměl. .

Vozka hvízdl, zapraskal několikráte bičem a voli vážně
zvolna vykročili. Jakmile zapřáhnou (lva voly do vozu, jdou

ždyeky pouze krokem, jen co noha nohu mine. Zdá se mi,
u jest tím vinno těžké a nepohodlné jařmo, které tíží jejich
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krk; zapřažen-li do vozu pouze jeden běží obyčejně rychly'n
klusem.

PohybOvali jsme se stále bujným rostlinstvem, pod kve
toucími stromy, zastavujíce se u každého kostelíku. Missioná.
vycházel nám vždys dětmi naproti. Nejprve vcházíme do školy
Učitel povstává, ale 5 místa se nehne. Oblečen jest singhalsky
maje dva hřebeny v černých, olejem silně namaštěných vlasecl
což jest odznakem vysoké kasty. Školou jest jednoduše střech;
na sloupech a se zídkou po kolena, která nemá jiného účelu
než aby děti se mezi vyučováním nevytratily z toho pokoj
beze stěn.

Učitel nejde nám naproti, poněvadž musí u kluků zůstat
velikým pánem a zachovati si vážnost. POpojdu tedy sám
o několik kroků a vytáhnu z kapsy lesknoucí se růžence.

»Který z hochův učí se nejlépe % táži se.
Učitel upravuje brejle na nose, rozmýšlí se dlouho ajezd

zrakem s lavice na lavici.
»Který z hochů nejlépe se učí? I—Im!Snad Martinek ! ..

Ne, ne, Martinek ne; Celestinek! Ne, Celestinek ne! Jeremiášek
Zmy'lil jsem se, Jeremiášek ne, snad, snad . . . jistě.<<

Konečně beře tlustou knihu, do níž zapisuje znamky.
»Šedesát . . . ten ne — sedmdesát . . . ne — či by t

byl Jeník? — devadesát, devadesát pět . . . no, vždyť jseí:
řek', že jest to Martinek !<

Po celou proceduru jsou kluci jako na žhavém uhlí
poulí oči na růžence, které padnou na šíje těch, jež přísu
učitel vyvolá. .

'l'ak navštívili jsme několik missií, až posléze dojeli jsur
řeky zvané Mahá—Oya,která stanovi hranice dioecese kolombsk
& džaffnaské.

.liž se stmívalo a nebe zatáhlo se mraky. Obrátili jsme ted
voly domů. Pak pršelo, jen se lilo, ale my byli již pod SLřGChOI
' Večer přišel na návštěvu P. Garcia, Španěl, nejstarš

missionář ceylonsky a důvěrny přítel preláta Vistariniho. Mě
spolu 101 rok kněžství a 9l let práce missionářskě.

Druhého dne vrátil jsem se do Kolomba. Měljsem v úmysl
vykonati tu cestu na lodi rybářské a navštíviti missie po obo
stranách kanálu, ale déšť nedovolil; vrátil jsem se tedy p
zemi touž cestou, kterou jsem přijel.

Vycházkou do Negomba byl jsem velmi Spokojen-. Navštiv
jsem mnoho missií, více méně kvetoucích, ale byly to většír
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lílem missie začátkové. Zde práce missionářská jest skoro
ikonč0na. '.l'eměř veškere obyvatelstvo jest pokřtěno akostely,
ež jsem visitoval, byly spíše larami, nežli missiemi ——kněží
'íce faráři nežli missionáři. Negombo i okolí jsou katolické.

Než bohužel jest to jen maličké zákoutí ceylonskěho
istrova. Několik mil dále bnjí jestě pohanství a_téměř třetina
istrova jest prací apoštolskou dosud nedotknuta.

.lsou kraje jako na příklad pobřeží od Kalutary do Cilavy,
I., A c (1), kde člověk s údivem vidí, že jest v zemi úplně ka
olické. Než za několik dní pozoruje zase kolem sebe celou
iliavnost cti, vzdávané satanovi, vzpomíná na tiché vísky kře
;tanskě, které navštívil, vzpomíná na zástupy usmívavých dítek,
:teré důvěrně chytaly se kleriky, a zdá se mu, že to všechno
)yl jen blahý sen.

Jak jsem již řekl: u nás v Evropě znají Indii velmi ne
lokonale; vidí pozlacený, brillianty posázený povrch, vniternou
;labost a bídu zná málokdo.

V Maduře, dne 15. března 1891.

Loď, která týdně pluje z Bombaje a Kalkutty a objíždí
ikOI'Ovšechny přístavy po obou stranách Indie a do Kolomba
)řichází obyčejně v pátek; tentokráte nepřijela. Minul pátek,
ninula sobota; v kanceláři pravili, že nemají o lodi žádných
zpráv, což se mi zdálo poněkud divno; i byl jsem nucen od
(ládati den ze dne odjezd z Kolomba.

Později zvěděl jsem celé tajemství. Kapitán očekávané.
odi zemřel cestou cholerou a loď přišla do karanteny.

V sobotu večer bylo mi oznámeno, že zítra o polednách
)dpluje malý parníček do '.l'utikorinu, že však příliš pohodlný
iení, nejsa stavěn pro cestující, nýbrž pro dělníky z Indie na
)SLPOV(,'.eylon. Bylo lo jen jediná noc plavby, proto nedbal
sem pohodlí a v neděli po mši svaté vypravil jsem se na
:estu. Dali mi jednu zdůstojnických kajut. Loď byla malá, leč
lobře stavěna; nemajíc však žádného nákladu, houpala se
lěsně. 'l'ou dobou bývá moře v zátoce manaarské vždy roz—
iouřeno, poprvé tedy zakusil jsem opravdově nemoci mořské.
Velmi nepříjemná věc!

Druhého dne 0 osmi ráno (26. února) stanuli jsme před
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'l'utikorinem na moři, šest mil*) od břehu. Parník se houpa
Velika lod', ozdobena palmovými větvemi, přiblížila se k něm
a P. Cossanel, tutikorinský missionář, vystoupil na palubl
Pozdraviv mne, prohlížel můj oblek.

»Nemate, pane prelate, lepšího roucha ?e
»Mam, velebný pane, Íialový talár, ale v kufru.a
»Nemohl' byste jej obléci ?e
Sotva jsem stál na nohou; mořská nemoc mne ta

schvatíla, že se mi hlava točila; užil jsem tedy veškeré sv
výmluvnosti, abych mu dokázal, že červené knoflíky & íialov
pás vypadají také nádherně. Konečně šli jsme k lodi. Než nc
bylo tak snadno sestoupiti do ní. Moře se bouřilo & kdyko
stoje na žebříku, hodlal jsem vskočiti do lodi, odstrčily ji vln
_oněkolik metrů dále. Posléze Paraver obrovské postavy uchop
mne kolem pasu a usadil do lodičky. Čekal mne v ní P. Berthie
představený jesuitů téže missie . . . ale v jakém stavu!

Pod stanem, ozdobeným květinami, postavili tři křesla
pro dva jesuity a pro mne. Dva Paraverové ošetřovali supi
riora; jeden mu držel hlavu, druhý nastrkoval vedro. Před
mne postavili též židli, jistě pro pana Příhodu, a na ni polo
žili umyvadlo . . .

Sotva jsme usedli na křesla, vysypalí nám pod nohy k(
jasmínovýchaoleandrových květů, růžovou vodou polili kolen
a na uhlí házeli neustále kadidlo. Všecka ta vůně podporoval
spíše mořskou nemoc, ale Paraverové milují tak vášnivě slavn
průvody, že využitkovati musili příchodu římského hosta, ah
natropíli hodně hluku; dva kanonky stály na lodi. Nabili j
tou měrou prachem, že jeden bouchl tak silně, až se sín
splašil & vskočil do moře.

Obrovský Paraver, který mne snesl do moře, byl podl
všeho kapitánem. ()n komandoval všecko. Jako jeho předkov
zdob sv. Františka Xaverského zavdalsi rád palmoVého araki

»Santa—Cruzi<<, zvolal na něho P. ('.ossanel, »slib pan
Zaleskému, že se již nikdy neopiješ arakem !<<

Santa—Cruz pozvedl slavné ruku do výše:
»Not even the smelt! Ani neochutnamh
»Pamatuj si, cos řekl,“ pravil jsem, »já tvůj slib odvez

do Říma a jak jej odtamtud dostaneš ?a
Po půldruhé hOdině přiblížili jsme se ku břehu, na nem

stál zástup lidstva. Moře se bouřilo víc a více,- a byl bych ji

*) Anglických.
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elmi raid vystoupil co nejrychleji na pevninu, když náhle
ianta-Cruz dal rozkaz zastaviti; svinuli plachty a střiieli
jednoho kanonku.

»Proč stojimePa tázal jsem se.
Sant-Cruz ukázal na lidi stojící na břehu.
»Tak se nevitá kněz, jakym jste vy. Oni všickni měli

sednouti do lodiček a vyplouti na moře. Ale neučinili toho,
oněvadž jest moře vzbouřeno; teď ať čekají nejméně čtvrt
odiny; nehnu se, dokud všeho prachu nevystřilím — ať čekají !<<

Konečně dorazili jsme přece na břeh, kdež mne posadili
(o nosítek, jež hodní ti lidé ihned zvedli vysoko na ramena.
: té i oné strany podávali mi dítky, abych jim požehnal neb
Spoň položil jim ruku na hlavičku. Santa—Cruz nesl nad pa
ankinem červený deštník a stále křičel a komandoval. V té
lepohodlné poloze nosili mne jistě cely'm městem, ač kostel
»yl nedaleko; průvod neměl konce. Sedě v palankiué, neviděl
sem, kudy mne nosi. Před domy znamenitějších Paraverů se
urůvod zastavoval. Mlady hoch, jistě syn majitelův, přinášel
tříbrny tac, naplněny květinami. Několik hrstek házel do
ualankinu, ostatek sypal ua lid. Za ním šel otec jeho 3 lah—
ičkou voňavky, již polovici mi vylil na kolena a druhou vy
třik0val na lid.

A. tak vláčeli mne jako nějakého Buddhu tři čtvrtě hodiny
něstem, až posléze k veliké mé radosti jsme se zastavili před
Loslelem . . ,

Zapomněl jsem říci, že celý ten průvod konal se za ra—
:hotu bubnů, hvizdu píšťalek aduněni gongů. VIndii bez bubnů
.lavnost není. '

Po poledni udílel jsem svatý křest 40 pohanům; byli
nezi nimi starci šediví, mladí lidé i děti, ale všichni velmi ná—
)ožní a obřadem zaujati.

Snad vás zajímá, jaka jména jsem jim dal; mužům:
\murtanaya (Ambrož), Raypen (Petr), Saminaden (Dominik),
\raulapen (Jan), Devasagayam (Lazar), Adeikalam (Marian):
ženám: Peragasam (Lucie), Alangaram (Pulcherie), Mutamal
Marketa).

Obřad trval půldruhé hodiny, pak navštívili jsme klášter
ndickych řeholnic a školy.

Druhého dne měl jsem při mši svaté (300 kommunikantů
t udělil ještě křest 4-3 pohanům.
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Pokládali mne v Tutikorině za vzácného hosta. Přiš
sdary i deputace kasty Sanarů, nesouc několik hrstek palm
vého cukru, trochu hrozinek a hrozen bananů.

I král .lf'araverů přišel mne navštívit; že však zde kl
chodí bos, neuhádl jsem jeho majestátu a nepřijal ho s větší1
poctami, nežli dříve pana purkmistra. A dobře se mu sta'
neboť"byl liberál a s missií na štíruJ

Než figurou mnohem zajímavější, nežli sám paraversl
král, byl můj přítel Santa—Cruz, jenž nosil vždy nade mnt
slunečník, kdykoli jsem vykročil z domu, nejčastěji ovšem
se strany, s níž pražilo slunce. Byl to zbůjník, pověstný va
i na Ceyloně.

Za mladych let, po mnohých dobrodružstvích, byl odsouz.
na dvě léta do těžkého žaláře. Když se potom vrátil do Tu'
korinu, strážníci, kteří ho zatkli, prosili o přesazení, a svědko
na soudu přestěhovali se do jiného města.

Po mnoha jiných zločinech a dobrodružstvích měl by
vsazen do vězení, ale nikdo neměl odvahy ho zatknouti. P
stavili tedy _v noci před jeho byt past na tygryatak ho lapi

Byl odsouzen na celý život ktěžkym pracím na ostrovea
Adamantskych. Když mu předčítali rozsudek, pravil soudc
»Pane soudce, je vidět, že mne neznáte; kdybych já sám sel
soudil, dal bych se pověsiti.a

Na ostrovech choval se dobře, konečně zachránil dvěn
Angličanům život a dostal milost.

Na zvěst, že Santa—Cruzse vrací, zmocnily se města s'tral
a hrůza.

Vycházeje z lodí, vymkl si ncliu a byl odnesen do n
mocnice. Obyvatelé tutikorinští vyslali k nemocničnímu léka
deputaci, prosíce, aby mu nohu uřízl, jinak pry zahynou.

Vyhojiv se, šel Santa-Cruz přímo k missionáři P. Coss
neloví a slíbil mu, že od té chvíle bude ctn ostnym Člt
v ě k em.

Důkaz o upřímnosti svého slibu podal hned. V divad
hráli nemravny kousek. Santa-Cruz šel do divadla, ovšem be
vstupenky (nikdo se neOpovážil tázati se ho po vstupence),
chytiv herce za pás a za límec, házel je s jeviště do hledišt
přiběhla na pomoc policejní stráž, ale i policajti letěli za hei
a obecenstvo uteklo.

Když jsem přišel do Tutikorinu, zahořelo srdce jeho láske
ke mně. Co mne nosili v palankině městem, šel mi stále ]
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boku, lil voňavky na kolena a nesl slunečník. Zvčděv, že budu
křtíti asi sto pohanů, nabídl se, že bude všem kmotrem. Missi
máři radili, abych za živý svět nesvoloval, neboť prý všecko
.iteče z kostela a nebude koho křtíti.

Po mém odjezdu slíbil faráři, že teď, spatřiv velebného
Jana Zaleského, nepřestane býti ctnostným člověkem, nýbrž že
)d té doby bude — apoštolem.

Po dvoudenním pobytu v Tutikoríně bylo mi mysliti na
lalší cestu. Měl jsem namířeno do Tričinopole (II., C e) a-do
iných ještě míst, hlavně však chtěl jsem navštíviti Adeikala
)uram, rolnický sirotčinec, založený od jesuitů.

Superior, jenž nesnesl moře, jel železnicí do Palamkottahu,
:dež nás očekával; já a P. Verdier vsedli jsme do plachetní
odi a pustili se směrem k mysu komorinskému. Loď naše po
lobala se rybářským lodím belgickým, jež na písek vytažené
rídáme v Ostende nebo v Blauhenbergu. Naše byla rovněž téhož
)ředpotopního rázu, jenže ještě menšíavystavěna bez jediného
iřebíku. Prkna byla sešita hrubými provázky, upletenými zko—

zosových vláken, a to tak těsně, že ani krůpěj vody mezi nimineprosakovala.
Rozvinuli čtverhrannou plachtu, a ač vlny dosti se bou—

ily a loď byla naehýlena na bok, letěla přece, hnána jsouc
everovýchodním větrem, dosti rychleanekolébala se zbytečně.

Pluli jsme 've vzdálenosti asi pěti mil od břehu. Pobřeží
inO písčité a nízké, jen tu" a tam byl viditelný hájek štíhlých
palem. Nebyla to však obyčejná palma kokosová, která zele—
iými háji porůstá pobřeží indická, nýbrž panemaram (B o
assus flabelliformis).

Zdaleka ukázalose na pobřežíměsto Punikael, kdež sv. Fran
išek Xaverský často přebýval a odkudž několik listů napsal.
*řijížděl tam častěji, aby své milé Paravery chránil" před ná
ezdy pohanských lupičů, Badažů, ještě však více před útisky
“ojenských velitelů portugalských. Místo ono souvisí těsně
pracemi svatého apoštola Indie.

V dáli zamodraly se vysoké hory mysu komorinského,
>oněkudblíže bělela se ohromná jehlancovitá věž tríčindurskě
vagody a po nedlouhé době stanuli jsme proti Viriapandia—
»atanamu, cíli své cesty. Svinuli plachtu, ale loď naše, ač byla
.osti mělka, nemohla se přiblížiti ke břehu. Musili jsme pře—
ednouti do vyhloubených kmenů a takto loudati se ku břehu,
.terý byl ještě dosti vzdálen. Veslaři činil se, seč byli, aby
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kmeny udrželi v rovnováze. Pokud jsme byli na moři, dův
řoval jsem úplně jejich umění; blízko však země hrozí [N)t
celého pobřeží nebezpečný jesep. Troje obrovské vlny valí
s jekotem za sebou a tříští se o břeh, pokrytý bílou pěnc

'l'azal jsem se v duchu, podaří-li se k nám přeplouti 01
místo; zdálo se mi pravdě podobne, že je přeplavemé pi
vodou. Než asi dvacet Paraverů, rybářů, skočilo do vody
vzavše lod'ku na silna ramena, přeplovali s námi nebezpečl
místo a shodili nás na písek.

Rozumí se, že všichni tamnější Paraverově čekali n
na břehu s bubnyakotly, které nakvap sehnali. Dítky přines
z kostela všecky zvonky ahlučným tedy pochodem pustili jsr
se do města.

Na cestu prostírali kusy bílého plátna; že však vis
byla dosti daleko od moře vzdálena, sbírali za námi plát!
svíjeli narychlo v ohromný balík, který jako meteor lítal n
našimi hlavami a padal opět na zemi, kdež jej znovu l'(j
prostírali.

.lda tak s P. 'Verdierem, ohlušen jsa bubny, mnam
prachem a kadidlem, kterým mi kadili zrovna před nose
slyším najednou za sebou:

„Czy Ksiadz Dobrodziej z l,it\vy?a — Byl to P. 'l'wz
dowski, missionař jesuita, který v nedaleké farnosti působí
několika let. Setkani dvou kněží Litvinů na cípu jižní int
bylo zajisté divno.

.P.'l'wardowski jest jediný missionář Polak, který pram
v Indii — kromě něho mluví ještě několik osob polsky: (]
jesuité v Bombaji, jeden missionař v Assamu (II., F b) a němec
jeptiška v Meliapuru.

Celý večer hovořili jsme s P. Twardowským () Litvě
potom při večeři vykládali francouzským jesuitům všecky p
věsti o čarodějníku Twardowském, což je velmi bavilo.

l—lrdéa energické plémě Paraverů, obývající na celé
tom pobřeží mořském, zabývá se hlavně lovem perel. Veške
jejich kasta byla obrácena od sv. Františka Xaverského a z
chovala dosud víru. Nezalekla jich ani těžká pronásledová
jimiž Holanďané víru Kristovu v Indii hubili. Jsouce teh
pany oné části Indie, kde křesťanů nemohli obratiti k prot
stantství, nutili je odpadnouti k pohanství.

Všichni Paraverově přísahali, že se katolické víry r
zřeknou. Jeden nedostal přísaze, dal se přemluviti a šel vec"
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do protestantského sboru. Král zvědév () tom, zavolal několik
hlavnějších náčelníkův a s nabitou ruěnicí postavil se u dveří
sboru. Sotva se odpadlík ukázal ve dveřích, srazila ho koule
z královy ručnice k zemi. Od té doby krotilí l'l'olanďané-svou
horlivost a Paraverové jsou dnes bez výjimky katolíky, jsouce
na to hrdí, nazve—lije někdo ditkami sv. Františka Xaverského.

Přenocovavše ve Viriapandiapatanamu a odslouživše dru
hého dne mši svatou, vsedli jsme do vozů, tažených dvěma
bílými voly a dali se na cestu do Adeikalaburamu.

Ale v zemi velectěných Paraverů nepřijíždí se ani ne
odjíždí bez hluku a lomozů. Osm bubnů doprovázelo naš povoz,
na němž jsem jelsP. Verdierem, a bušili do nich tak upřímně,
že hovor byl nemožný.

.leli j=me velikou, písčitou rovinou, porostlou palmami
lontarovýmitlšorassus [labelliformis) &krnivýmtrnov
níkem, tvaru děšlníkového, jehož ostré & veliké trny trhaly
náš oděv. 

Do půl cesty vyšlo nam naproti obyvatelstvo adeikala—
buramskě; čtyři nesli bubny, vjeli jsme tedy do města jako
.lovíši za hromobití.

Za hodinu po příchodu přišli nás přivítat sirotci hoši,
nesouce dary, neboť zde k představenému nepřichází nikdo'bez
darův, ježizovou sandippu.

Sandippu hochů bylo skutečně pěkne: košík palmového
cukru a několik košíkův ovoce: citronů, kokosových ořechů,
hananů, kujav a pomerančů, několik holubů a deset růžookých
králíkův, jež klučíci drželi za dlouhé, průsvitné uši. Ajak je to
bavilo! Pak zpívali několik národních písní a počali narodni
tanec, při němž každý držel dvě hůlčičky, jimiž velmi zručně
si daval takt.

l'opoledni bylo veliké sandippu dívčí. Jejich darky zale
žely z ovoce a cukrovinek, uložených v hezkých košících a ze
tkanin. Cukrovinky a ovoce rozdal jsem hned dětem, košíkův
a tkanin stačí se dotknouti na znamení, že jsou přijaty, a kdo
je přinesl, zase si je odnese.

Sirotci v pěkném tom ústavě učí se práci rolnické &jak—
mile povyrostli & jsou schopni vydělati si na živobytí, hledí je
řeholníci oženiti, dávají jim domek a veškeré domácí nářadí.
Tak kolem útulku, v němž strávili dětska léta, povstalo ně—
kolik vísek křesťanských. Navštívili jsme je. Všude byl ruch,
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život a práce, nebot“ nejstarší sirotci, kteří vyšli z ústavu, měli
již vnoučata.

Pravdivým dědečkem v pracovitém tom úle byl stařičky
P. Verdier, který sirotčinec založil. Přes stáří, s kterým se do
stavil u něho silný revmatismus v nohou, navštívil s námi ves
ničky. S jakou radostí ho tam vítali! Čtrnáctileté matky při
nášely mu hezká a buclatá děcka, aby se jimi pochlubily, pro
síce, aby jim požehnal. Třicetileté babičky klekaly před ním
s četnou hromádkou vnoučat. Musil navštíviti všecky uličky,
neboť všecky obyvatele znal dle jména. Dojemný byl pohled n;
starce, obklopeného veselýma hovorným zástupem. _Stařec ter
zachránil je všecky od smrti hladem, vysvobodil z pohanství
pěstoval v dětství i v mládí, naučil práci i životu ctnostnému
& dnes ty ubohé, osiřelé dítky přinášely mu již svá vnoučata
aby jim požehnal.

První myšlenka založiti sirotčinec povstala roku 185/1.
P. Verdier, tehdejší superior missie, a P. Bossan ubytovali na
před své sirotky v domku, který měli v Alantaleiu; za dvě
léta však podařilo se P. Verdierovi koupiti lacino pozemky
poblízku Viriapandiapatanamu, na nichž zbudoval několik chai
&do nichž přestěhoval své sirotky. Byly to veliké, pusté, písčite
lány. Novou osadu nazvali Adeikalaburam — Ochranovem
Počet sirotků množil se rok od roku. Ditky povyrostly. Dvaceti
leté mladíky oženili se čtrnáctiletými dívkami. Řeholnici dal
jim, jak jsem se již zmínil chatu, (v ceně 140franků), potřební
nářadí a zásoby na několik měsíců, a mladí manželé pod do
zorem a ochranou řeholníkův i řeholnic chopili se práce. V kl'átkt
době byly pusté lány posázeny palmovými háji, a kde byh
více vody, zazelenala se rýžová- pole.

Mladí hospodáři, přivyklí od dětinství práci a prostémt
životu, šetřili těžce vydělaných peněz; mnozí z nich zaměnil
chaty z palmového listí za lepší, větší, z upěchované hlíny
mnozí koupili si v sousedství kousek půdy, ale vždy poblízki
sirotčího útulku; jejich nejkrásnější sen: bydliti na vlastn
půdě & míti hodně mnoho děti se splnil. Proto obyvatelstvr
adeikalaburanského čítá se již přes tisíc duší ajesuité počínaj
se již—opravdu starati, kde by usadili nové sirotky, jichž ne
ustále přibývá.

Druhého dne prohlíželi jsme\ dílny děvčat. Ústavy dívč
jsou umístěny ve zvláštních budovách & řídí je řeholnice in
dické. Asi patnácté kluků ode dvou do pěti let doprovázeh
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ás neustále. Nejvážnější z nich byl Savery—Muttu (Perla sv.
*rantiška Xaverskeho), opravdová perla: tříletý hošík, širší než
elší, který již uměl zpaměti: Otče náš, Veřím, desatero božích,
atero církevních a notný kus katechismu.

i\deikalaburam jest osadou rolnickou & proto pracují
šichni, staří i mladí. () šesti rano vycházejí chlapci na pole;
;arší a silnější ořou, ob'dělávají rýži nebo lezou na stromy;
iladší zalévají záhony. Konečně děti nOsí písek nebo prst
košících z palmového listí, každé podle sil svých. Jakmile

:st dítěti pět let, musí pracovati. Děvčata pracují buď na poli
od dozorem starších žen nebo při domácím hospodářství nebo

kuchyni; není maličkostí vařiti denně pro pět set osob,
teré pracujíce denně mnoho hodin v žaru slunečním, mívají-'
ožehnaný apetit.

S balkonu onoho domku, v němž bydlí jesuité, jest roz
led na celou rovinu i na mraveniště pracujících dítek, hovor
ýeh, veselých, plných života i zdraví a tak pobožných, že by
ikclo neřekl, že se většina jich zrodila v pohanství

Život, jemuž je navykají, jest právě takový, jaký by měli
od rodnou střechou, kdyby ji měli: prostý, chudičký, takže
e Styku se světem cwilisovaným neodnášejí ničeho více, než
evnou ctnost křesťanskou a lásku k práci. Ostatně zůstávají
e stavu úplné prostoty, nemajíce jiných potřebajiných tužeb,
ež aby pracovitosti a šetrností vzmohli se na vlastní kousek
(My a aby měli, jak jsem řekl, hodně hezkých, čokoládových
ělí. Může—libývalý sirotek přivésti superiorovi šest neb sedm
dravých kluků, aby jim požehnal, pak jest šťasten a hrd. '

Většina hochů jest z kasty Sanarů, kteří se zabývají pě
Lěnímpanemaramu. Panemaram neboli lontar (palma Vějířová,
šorassus l'labellil'o r mis) náleží k těm drahocenným
tromům, jimiž Tvůrce obdařil krajiny, kde člověk má potřeby
emnohé, prosté, takže mu stačí produkty domácího rostlinstva.
[illionům obyvatelstva poskytuje lontar téměř čtvrtinu po—
éavy; ze kmenů robí sloupy a krovy svých domků, z listí
letou stěny a střechy; mladé výhonky dávají chutnou zeleninu;
ejdůležitějším však výrobkem jest šťáva, řinoucí se z poupat.

Vidím právě z okna, jak dobývají ze stromu drahocenné
L'avy.

Sanar vylezeaž na vrcholek stromu, zutíná malo sekerkou
laré listí a očistí bedlivě kůru; pupen ohromné palice květní
rzo vyrazí; tu činí domorodec nářezy (lo velikého toulu, jenž
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obaluje květenství a podváže hrníček, do něhož šťáva kane
Šťáva ihned kvasí, tvoříc opojný nápoj, hrahminům a vyššín
kastám zakázaný. Aby zabránili kvasení, vybílí hrnek uvnítí
vápnem.

Tříkráte za den šplhá se Sanar na strom, aby vyprázdní
hrníčky. Jest to práce nesmírně namáhavá, ježto jediný člověk
mívá na starosti ažtřícet palem. 'l'akto nasbíranou šťávu pře
lévají do kotlů apo dvouhodínném mírném varu dostávaj
černý, hustý syrup, který suší ve skořápkách kokosovýcl'
ořechů. Tak jej nechávají, až zkrystaluje v pěkný, lednatý cukr
nebo posílají černou mas'su do evropských rafíínerií.

Tímže způsobem, nařezávajíce květy palmy kokosové
nabývají hojné šťávy, z níž pálením povstává arak.

Lézti na vrcholy palem, obyčejně velmí vysokých, jes
pranesnadno. Na Ceyloně Viděl jsem originalni způsob, kterýn
si těžkou tu práci usnadňují. Vrcholy všech palem jednohc
majitele jsou spojeny napiatýmí provazy. Sanar chodí po nícl
s vrcholu na vrchol jako po laně. Jest to arci gymnasticky
výkon, zvláště máme—lí na zřeteli výšku palem a pružnost zte
pilých kmenů, které pod tíhou člověka ustavičně se houpají a
provazy ve stálém pohybu udržují.

Jiného, taktéž dosti odvážného způsobu užívají na Geyloně
sbírajíce ořechy palmy arekové, které jsou důležitým před
mětem obchodním; žvýkajít' Indové arekové ořechy s listin
betelovým. Jakmile Sanar sesbíral ořechy, rozhoupá vrcho
palmy. Areka nebývá obyčejně vysoká, spíše nízká. Poněvad:
jednotlivě se nedaří, sázejí jí do skupin. Rozhoupaná palma
přikloní se konečně k nejbližšímu stromu, Sanar se ho uchOp
a na něj přemetne.

Lezení na stromy a pěstování palem jest výhradním zaměst
náním nízké kasty Sanarů. Cvičíce se v něm od malička, na
bývají neobyčejně zručnosti. Sanarské děcko leze raději p(
stromích, nežli chodí po zemi.

Když jsem před čtyřmi lety dlel poprvé v Kolombu, chtě
jsem okusíti kokosového mléka; požádal jsem představeném
Křesťanských škol, aby dal utrhnouti se stromu čerstvý ořech
Poslali pro Sanara; Sanar nepřícházel a mně bylo již jíti domů

Po zahradě rejdílo několik hochův. Ukázal jsem na
jednoho: '

»'l'en jistě leze dobře na stromy; ali mi utrhne nějaký
ořech !<<
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»Bůh uchovej!<< zvolal představený. »To „jest hoch z“vy—
ukě kasty Vellarů, který se nikdy tak neponíží, ,aby jako sprosty
anar vylezl na stromla

»A což tam ten, který pase voly ?a

»Oh', tomu zase ja nikdy nedovolím vylézti na palmu;
) jest Pal-ia; — kdybych mu dovolil vykonati praci Sanarovu,
evěděl by roupy kudy kam a nebylo by s ním rady'la

Utrhnouti tedy kokosový ořech bylo ponížením pro Vellara,
yznamenaním pro Pariu — a ja musil čekati, až se uráči pří—
ti Sanarovi.

V Mangaluru, dne 24. března 1891.

V pátek po poledni opustili jsme s P. Verdierem Adeika
aburam a vydali jsme se do Palamkettahu, města okresního

hlavního sídla administrativního jižních misií. Bílí voli za—
ražení do vozů, táhli nás zvolna písčitou cestou. Vozy, v nichž
estují uvnitř kraje, kde není železnic, jsou velmi praktické a
ohodlně. Jest to bedna, podobna poněkud našim omnibusům,
oložena na dvě vysoka kola. "Uvnitř jsou dvě sedadla. Zava—
adla kladou se pod sedadla, která se na noc srazí k sobě,
voříce pohodlné lože, tak pohodlne, že mne P. Verdier těžko
e spánku probudil, když jsme druhého dne rano přijeli do
'alamkottahu.

Napřed jsme jeli písčitými rovinami, které byly porostlé
almou lontarovou, potom přeúrodny'mi nivami, až nastala noc
inavá a bezhvězdná. Zastavili jsme v bungalowu pocest—
ych, abychom pokrmili voly. .lsou to zájezdní hostince, jichž
nglieká vlada nastavěla na všech cestach, aby cestující Evro
ane nalezli útulku. Byla to velmi prospěšná myšlenka, nebol"
inak bylo by nocovati v poli pod stromem, což není zrovna
—říje1nno,ano často bylo by nebezpečno, poněvadž noci bývají
:)u dobou chladné.

Na neštěstí odešel spravce bungalowu k sousedovi na na
šlěvu a odnesli klíče; rozložili jsme se tedy s P. Verdierem
od verandou a požili večeři, kterou jsme si přivezli.

Voli si zatím odpočinuli. Každý z nás tedy uložil se ve
vém voze a tak vydali jsme se na další cestu noční.
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Město Palamkottah jest dosti nepatrné. Křestanů v něi
žije málo, obyvatelstvo pohanské jest fanatické. Jest však střede1
administrativy pro všechny missie jižní Madury, kdež křest'ai
ské obce, dnes kvetoucí a rozvíjející, byly většinou založen
od samého sv. Františka Xaverského. V okolí Tutikorinu př
pravuje se 10.000 katechumenů ke křtu a P. Barbier 'l'. .
představený missií, obdržel právě list od P. Cossanela, v něm
psal: »Dal jste mi, Velebný Otče, peníze na založení šesti škc
& dvanácti kostelíků, ale vidím, že mi bude založiti 28 novýc
kosteliků a tolikéž škol, neboť pohanské obyvatelstvo se k na.
hrne.<<

Po poledni vyjeli jsme na prohlídku města a okolí. Pc
hled na žirná & úrodná pole byl prasmutný. Rýže s klasy ji
polozralými' uschla a hynula; již ode dvou let nedostavily s
periodické deště, které obyčejně v listopadu a prosinci hojn
padají. Řeky ano ijezera vyschlý do dna, a co nejstrašnějšího
stromy palmové žloutly a umíraly. Byla to škoda nenahradí
telná & následkem jejím bude hlad s veškerou bídou a hojnýi
utrpením.

Pohanství zdejší jest v plném rozkvětu. Každým kroken
ve městě i venku, spatříš pod košatými stromy černé a skrou
cené sochy ďáblí; na jiných místech zase malé sloupky kamenn.
zvýší dvou neb tří stop, na kteréž sloupky kladou oběti, nat
rajíce je máslem nebo polévajícc kohoutí a husí krví. .lest t
prahloupý a' ohyzdný fetišismus.

Pohané brání všemožně křesťanům stavěti poblízku pago
kostely, poněvadž prý ďábel, který v oněch přebývá, ihne
umlká.

Potřebujíce věštby, chodí do pagody a přinášejí ďábl
slavnou obět. Za sebe pak vyvolí toho, jenž má konati úkc
kněžský. Oblekou ho do šatů světlých a křiklavých barev, poši
tých zvonečky. Všichni usednou na zemi & hudec počne hrá
na zvláštní nástroj, který vydává ostrý, pronikavý zvuk. Nc
jednou jda vedle pagody slýchal jsem onu hudbu, která. hrozn
nepříjemný dojem působila.

Co se mezi tím ve svatyni děje, popisuje arcibisku
Lavuěnan (Du Brahmanizme, Vol. I. pag. 205.):

»Když všecko jest připraveno, zařiznou obět. Bývá jí oby
čejně kohout, husa nebo kozel, kterým utínají hlavu a kre
rozlévají ke cti ďábla. Počíná hudba volná a tichá. Obětní
zdá se bezvládný, rozpačitý, smutný. Někdy sedí v koutě akýv
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sebou mlčky. Hudba znenáhla stává se silnější, ostřejší, proni
kavější; obětník vstáváadává se do tance. Někdy, aby urychlil
násilné rozčilení nervů, jehož věštění vyžaduje, pije rozčilující
nápoj, nehty rozdírá si kůži na prsou, bodá se nožem, připa
luje obnažená prsa planoucí pochodní, ssaje krev tekoucí mu
z ran a pije krev obětní... na konec klade si hlavu zabitého
kohouta nebo husy do úst. .. Tu jakoby nová krev rozprou
dila se v jeho žilách, poskakuje a tančí nepravidelný tanec
divoky, prudčeji & prudčeji. Nozdry jeho se dmou, on supi &
ryči jako divoky zubr. Zrak jeho ztrne, stává se zvířecím. Ač
není úplně bez vědomí, oživuje ho ďábel, jím vládne a ústy
jeho mluví.

Tu padají všichni před ním na tvář a klanějí se mu.
Každý mu přináší dary, táže searadi; táží se, jaké oběti byly
by mu nejmilejší, a každý vykládá si obyčejně nejasně odpo—
vědí, jak se mu nejlepe hodí. Posléze obětník upadá vlethargii
a tím scena končí.

Jakmile se však, praví pohané, postaví nedaleko pagody
kostel, ďábel umlká, nevydává věšteb, ano často opouští pa—
godu úplněc

Lecktery' snad nedověrec nespatří v uvedené sceně nic
jiného, než obyčejný zjev neurosy; kdo viděl sám, soudí po—
někud jinak.

V Palamkottahu jsem se sešel se superiorem, který po
železnici přijel do Tutikorinu. Navštívil jsem s ním klášter
řeholnic Indek, školy a vězení. Zdejší kostel jest tež dílem
P. Verdiera, jenž v městě tom sídlí již několik let.

ZPalamkottahu do Madury jest šest hodin cesty, půl ho—
diny voly do Tinivell, odtamtud. železnicí. Přesedá se vMaiyači,
kdež jest 20 minutová zastávka. Nedaleko stanice byla nově
obrácená víska. Obyvatelé počtem 130 přišli mne uvítat. Všichni
náleželi k vysoké a slavné kastě Zlodějů, jinak Kallerů
nebo Maraverů. Musil jsem všecky děti po řadě požehnati,
neboť všecky uměly dokonale katechismus. Když jsem stary'm
i mladým rozdával agnustka a pravil, že jsou svěcena od
svatého otce, přijímali je klečíce a radost jejich“ byla veliká.

Když jsme \'ystoupilizvagonu, ohlížel jsem se, vynesou-li
všecka zavazadla. — »Neračte se, Důstojnosti, strachovati 0 za
vazadla,“ — pravil P. Barbier; — »Zloději si je vezmou na
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Kasta Zlodějů náleží opravdu k nejvyšším mezi Sudry
jsouc pokládána za velmi ušlechtilou. Před časy bývali to pro
slulí lupiči; ještě dnes jest v některých krajinách zvykem, ž.
se smějí mladému člověku a nedají mu jisti, nepřinese—lialespoř
jednou za měsíc něco ukradeného domů. Rozumí se, že po
křtěníKallerové jsou od tohoto závazku dispensováni. Přeci
však jsou velmi hrdí na titul Zloděje, který kmenu jejichw
stupnici indických kast dává vysoké stanovisko.

Čtenář se snad podivi, že klada Zloděje mezi Sudry
nazývám je vysokou kastou. '

Když nás za mladých let učili dějinám, vykládali nám
že indičtí národové jsou rozdělení na čtyři kasty: Brahminy
Kšattrye, VaysieaSůdry. První tři zovou se vysokými kastam
čtvrtá je nižší, špatnější. Historického toho třídění ve skuteč
nosti již dávno není.

Z bývalých základních čtyř kast zbyly pouze dvě: Brali.
minové a Sudrové, takže dnes po Brahminech přicházejí hnet
Vellarové, nejvyšší kasta Sudrů. Potom jsou Udeyarové, Zlo
ději, Mudeliarové, Šettyové. K nejnižším ze Sudrů náležejí Ry
baři, Paraverové a jiní.

Brahmini i Sudrove, jsou rozdělení na nesčetné množstv
kasl, podřadných, _a z nich každá, dělí se opět na několil
jejichž členové mezi sebou se nežení, spolu nejedí, ba ani ne
smějí sebe viděti jedoucích. Setká-li se Brahmin na lodi nebi
ve vagonu s člověkem nižšího původu, bud' čeká do noci nebi
dívá se mezi jízdou z okna vagonu ven.

Mimo toto roztřídění stojí lidé nekastovní, jež pokláda-rj
za podlé, nečisté. Jimi jsou ti, kteří perou prádlo vyšším ka
stám, Pariové, ještě nižší ševci a koželuzi, pak ti, kteří peroi
Pariům.

Než i Pariové a jiní nekastovci rozdělili se mezi seb01
na rozmanité kasty, které v opovržení jsouce od vyšších
i sebou vespolek pohrdají.

Než kastovnictví, ačještě existuje, pozbývá znenáhla vý
znamu. Brahmin, který by se byl před nedávnem pokládal z
znečištěna, kdyby náhodou stín Pariův na něj padl, dnes v
škole neb ve vagoně sedí klidně vedle něho. Veliký vliv m
křesťanství. Katolíci indičtí zachovávají kasty potud, že sjinýn'
nevstupují ve svazky manželské, s nimi nejedí společně, al
pohrdání, s nímž pohané hledí na každého člověka, nižšíh
rodem, k nim necítí.
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Ze starých zvyků pohanských zachovali si křesťané zvláštní
>dpor' k hovězímu masu. Od odjezdu z Tutikorina nedotekl
sem se hověziny, neboť by to bylo všechny křesťany nesmírně
»ohoršilo. Všichni by utekli, že velebný pán jí hovězí. Missio—
táři vybírají si služebnictvo obyčejně z vyšších kast.

Madura jest úhledné, pravidelně stavěné a dosti čisté.
něsto, ulice přímé, široké. Nad domy houpajíse zelené koruny
:okosových palem. Typ obyvatelův i jejich zvyky jsou ryze
ndické. Tu vidí člověk ještě daleký východ. Evropský vliv
tesetřel dosud rázu indického a národního života. '

Potkáváme svatební průvod. Snoubenci sedívobrovském
»alankině, potaženém pestrou tkaninou hedvábnou. Příbuzní
dou kolemnich a vesele hovoří. Ženy mají ve vlasech žluté
;věty.

Snad byste rádi věděli, jak v Indii povstávají svatby?
.“ady zamilovaných pletek není. Manželé se nijak neznají a
asto se až do okamžiku sňatku nevidí.

V tričinopolské kolleji byl mladý Brahmin, pohan, neoby—
ejně schopný a nadaný; s vyznamenáním vybyl filosofický kurs
.byl graduován. Rodiče ho oženili. Druhého dne po sňatku přišel
; řeholníkovi a vykládal: »Má žena jest mladá, dosti hezká,
'ěnem dostala drahocenné klenoty, ale... taková pitomá husa,
e není možno s ní slova promluviti.a Ubožák byl velmi roz—
nrzen, ale rada byla drahá; byli už svoji. Počal ji tedy vy—
:hovávati sám a po několika letech byl s ní spokojen.

l křesťané žení se podobným způsobem. Málokterý znal
třed sňatkem svou nevěstu. Jest jim to věcí zbytečnou.

Mladý muž přijde na příklad k Matce představené a táže
e: »Máte mezi sirotky dívku z mé kasty, která by se mohla
dávati; potřebuji nábožnou a pracovitou ženu.< Nezná-li
uředstavená žadatele, Odloží odpověď na několik dní, až se
třeptá u faráře, a pak jsou hned ohlášky.

V křesťanské vísce měla býti svatba. Missionář přijel,
tby sňatku požehnal, nalezl však mezi snoubenci stupeň pří—
)uzenstva, takže. bylo nutno žádati biskupa o dispens. Pravíl
edy, že se svatbou musí několik dní počkati.

»Ale, velebný pane,< bránil se ženich, »to není možno;
ýžc jest již uvařena a příbuzní se sjeli zdaleka.“ '

»Jest mi tebe, hochu, l_íto,<<pravil n'iissionář, »ale bez
lispense sňatku nepožehnám.<<
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»V tom případě račte, velebný pane, chvilku sečkati, doku.
si jiné nevěsty ve vsi nevyhledámía

Madura náleží k nejstarším městům indickým, znalit j
už Řekové; dnes slyne slavnými památkami a jest sídlem nej
zarputilejších pohanů.

Palác bývalých králů Nayakierů jest divem umění, skul
ptury a zkaženého vkusu. Jest to Alhambra v karikatuře.

Vchází se na nádvoří, které na prvý pohled zdá se pěkně
Klenba maurského slohu opírá se o dorické sloupy s indickOi
římsou.

Podél sloupoví táhnou se prostranné galerie slohu tal
barbarského, že jest těžko je popsati; báně jsou ozdobeni
mistrnými skulpturami nebo pomalovány neshodnýmí barvami
Sloupy jsou skoro dorické, ale tak neúměrné, že jsou třikrát.
neb čtyřikráte širší, nežli by vyžadovala jejich výška. .lest t(
chaos kleneb, bání a sloupů.

Potom se přichází do ohromné síně, slohu ryze indického
sloupy i stěny jsou pokryty řezbami, v nichž ztřeštěná obra—
zivost spletla v jedno obrovské klubko sta slonů, pávů, fanta'
stických květin & ďáblů strašných tváří.

Po prohlídce síně zdá se ostatek paláce se svou barbar
skou směsicí slohu řeckého, indického a maurského ještě ne
motornější.

Nedaleko královského paláce vznáší se slavná pagoda
Mayači. Stavení k ní náležející pokrývají ohromnou prostoru. Čtyř
120 stop vysoké pyramidy strmí nad čtyřmi vchody, jež obrá
ceny js'ou ke čtyřem stranám světa. Pyramidy, zvané gopu
rami, jsou charakteristickou známkou všech svatyň indických
tvoříce takořka podstavec obrovských hlav ďábelských. Obraz
ďábla, jenž věnči všecky gopuramy indické, podobá se dost
obrazu, jímž u nás někdy ďábla znázorňují: obličej odporný
nízké čelo rohaté, oči jako koule zhlavy vypoulené, uši dlouhé
nozdry široce rozedmuté, ústa široká, z nichž trčí dlouhé a
ostré kly. Tak jako u nás na štítech kostelů leskne se svatý
kříž, tak na štítech všech svatyň indických vznáší se ďáblí hlava.

Pagody nesprávně svatyněmi, nýbrž spíše veřejnými budo
vami, v nichž umístěny bývají bazary, tržniceabyty pro pout

_ níky. UproStřed, stává vlastní svatyňka, do níž však vejíti neni
všem dovoleno. Bývá jí černá, smrdutá komůrka, plná neto
pýrů a krys, v níž mezi lampami a hořícími svícemi stává
černá socha ďáblova, kterou denně natírají máslem a oleje m.
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I zde jdeme dlouhými, vysokými galeriemi, v nichž jest
tmý krám s nejrozmanitějším zbožím, jako v obyčejném ba
íru východním, pak ohromnými síněmi, jejichž strop spočívá
1 tísicerých sloupích, vytesaných z jednoho balvanu a ozdo—
3ných .mistrnými skulpturami. Jedna“ překvapuje obzvláště
rou velikostí; má prý 999 sloupů.

Hledal jsem sochu onoho tančícího Etruska, o níž v Evropě
íllk psali. Pravda, že zdaleka a zvláště s jednoho místa,
něhož obyčejně bývá zobrazován, působí socha úplně dojem
truska, ale zblízka viděti hned dláto indické. Ostatně není
ímojediná i sousední figury, když ne celkem, tedy alespoň
částech jevi charakteristické znaky etruské, mnohdyistarých
lCh assyrských. ,

Nevidím v tom nic divného. Na nejedné památce indické
děti římsy podobné egyptským a výše jsem se zmínil, že
paláci starých králů kandských viděl jsem dvě figury, které
rly, jakoby je vzali ze zřícenin Theb nebo Memůdy.

V dobách, kdy veliké pagody budovali, byla Indie blíže
vílisovanému světu, nežli dnes. Království slavného Xerxa a
iria opíralo se o vody Indu, foinické galéry navštěvovaly
;oro ročně západní pobřeží indická. Od dob pak Alexandra
alikého byli nástupci jeho, kteří se o říši jeho rozdělili, ne
;tále ve styku s Indií. Indičtí radžové vysílali poselství k cí—
řůmřímským a jak někteří spisovatelé dovozují, žili v ně—
)lika městech, zvláště v Maduře, římští osadníci (spíše řečtí),
eři obchodovali s Evropou, čehož důkazem jsou četné zdejší
llCZYpenízů a medallií římských. Styky přestaly převratem,
lž ve společenském životě Evropy a západní Asie způsobil
L(lcísařství římského &nájezdy barbarů; byly-obnoveny teprve
*íchodemprvních plavců portugalských.

Což tedy divu, že mezi indickými řezbami najdou se
aré skulptury egypské nebo řecké nebo nápodobeniny obou
rOu. Ostatně v počátečním umění jest ve 'tvorbách všech ná—
dů pozorovati společný ráz, společné známky.

Navštívili jsme i vzdálenější chodby pagody; zajímavý
SL ochoz kolem rybníku, jehož stěny jsou úplně pokryty
albami; jest to celá Mahabharata v obrazích. Strop druhého
:hozuz velikých ploten kamenných spočívá na sloupích, které
edstavují potvory a draky.

Brahmini se nám zdvořile klaněli, chtějíce nás provésti
kolika kapličkamí; rozumí se, že jsme se poděkovali, neboť

8
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i skrze \“dveře pronikal smrad po žluklém loji, roztavenén
vosku a hnoji, který tam ukládá tisíceatisíce netopýrů. Uvnit
viděl jsem černou, odpornou sochu ďábla. Do hlavní, nejšpina
vější kapličky nevodí nikoho. Pouze zasvěcencům v tajnosl
brahminského náboženství jest dovoleno v ně vkročiti. Ukázal
mi iskvosty svatyně, jimiž při veřejných průvodech zdok
modly. Zdaleka vypadají ještě jakž takž, zblízka nemají valn
ceny. Safíry a rubíny byly vybroušené jako sklíčka a zasazen
do zlata jako tabulky kostelních oken do olova . . .

Byl jsem rád, že jsem se v Maduře zdržel. Ne sice protc
že by pohanské ty památky zvědavost mou byly vzbudily
navstěvuje vzdálené země, mám spíše na zřeteli rozvoj kře
stanství, mladou církev, která sice pomalu, ale hluboko svi
kořeny zapouští. Ale návštěva pohanských svatyň má jiný užitel
Kdo jich neviděl, má nejasnou představu o tom, co skutečn
jest pohanství, které obyčejně poznává v hávu mythologickýcl
bájek. Zde vidí úplnou jeho nahotu a ohyzdnost.

I se stanoviska uměleckého jsou ony památky zajímavé
Z kreseb a fotografií nenabýváme správných pojmův o celku
ba ani o podrobnostech ne. Kreslič nebo fotograf vybírá v
ve svatyních, co jest opravdu pěkného azajímavého. Kdo vša
vidí celek, originál, bývá hned zpočátku překvapen chaotickýr
neladem, ztřeštěnými rozmary fantasie, která jest věrnýn
obrazem náboženských názorů, jež nadchly tvůrce oněch pa
mátek. '

Opakuji ještě jednou, co jsem pravil v popise své prv
cesty do Indie, že mylně všecky ty památky vydávajiza zbytk
staré civilisace. Kdo je prohlížel zrakem nepředpojatým, dozná
že do těch neslýchaných spoust balvanů není vepsána řezbář
sky'm dlátem civilisace, nýbrž spíše barbarství těch, kteří ji
nakupili, barbarství ducha“ nevázaného, barbarství strachen
zpitomělého.

Vyšed ze svatyně a vraceje se do hlavní ulice městskť
„potkaljse dívčinu, která nesla na hlavě košík zeleniny. Právi
když jsem šel mimo, postavila košík na zem a vešla do krám;
koupit láhvičku oleje, který vylila jako obět na hlavu čern
modly, stojící v ulici, s obličejem skřiveným a hnusným.

Večer vyjel jsem si za město, kdež se nalezá druhá slawi
pagoda. madurská; jest to úhledně stavení z bílého kamen
uprostřed velikého rybníka. Rybník jest obehnán nízkou zdi
nad níž trčí jedna veliká a v rozích čtyři menší pyramidy



l7l

zdaleka mezi palmami a křovinami zdají se pěkně, zblízka
aozbyly by jistě mnoho ze sve krásy.

Pak navštívil jem ženský klášter. Ve všech hlavních sta
nicích madurské missie působí domorodé řeholnice. Náležejí
(e starým křesťanským rodinám, které po tři století zachovaly
věrně tradice i víru. Ač jsou temné pleti, činí úplně .tentýž
dojem jako naše evropské řeholnice. Zabývají se hlavně vý
:hovou dívek a mají vesměs důkladné vzdělání; podrobují se
státním zkouškám a nabývají způsobilosti učitelské; ne sice
proto, že by bez patentu nesměly vyučovati ve školách ——
anglická vláda podobnými zákony neztrpčuje nikomu života _
nýbrž z té příčiny, že školy jejichž učitelky takový patent mají,
těší se zvláštním výsadám se strany státu a že místní obyva
telstvo má k nim větší důvěru.

Křesťanství kvetlo již dávno v Maduře. Podání dí, že
w. František Xaverský město jednou tajně navštívil; než teprve
po jeho smrti nástupci jeho, jesuité, šířili tam víru. P. Nobili
přispěl mnoho ke vzrustu jejímu. Zdálo se, že zrušeni řádu
jesuitskéhozádá smrtelnou ránu missiím a mladé cirkvi. Vzkří
silije však missionářipařížští(les Missions Etrangéres),
pak ujali se jich zase jesuité provincie toulouskéadnes řízeny
a spravovány jsou tak znamenitě, že náležejí k nejlepším na
světě a dávají nejkrásnější naděje do budoucnosti.

Večer strávili jsme v jesuitském noviciátě a po veselém
hovoru a zpěvech šli jsme spát. Try'zní všech spáčů jsou zdejší
komáři, jejichž štípnutí mizí sice beze stopy, ale děsně bolí.
Sotva shasneš svíci, již slyšíš bzukot krvežíznivého hmyzu
toho, a bzukot působí hrozně na nervy, poněvadž každou chvíli
obáváš se štípnutí.

Okolo tří hodin (jistě jest to hodina jejich snídaně) za—
kouší člověk pravá muka. Zvláště rádi pochutnávají si na rukou,
z nichž- ssají krev tenounkým sosákeni, vpouštějíce do ran jed
tak palčivy', že nejednou v noci jsem vstával a ruce ve slu—
dené vodě Chladil, abych bolest, umírnil.

Odjezd z Madnry minul bez událostí, hodných vzpomínky
& . . . bez bubnů.

.leli jsme s představeným missii železnicí do AmbaLuraie,
kdež na nás již čekaly kočáry s volským pohonem a křesťané
s bubny.

l—Iodlalijsme navštívili venkovskou miss-ii v Pandžam
pattech na úpatí hor Ghatsky'ch. Doufal jsem, že návštěvu od
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budeme zticha a klidně. Ani zdání! Nikde mne Indové nepc
ctili takovou kočičinou, jakou jsem měl po celý dnešní den
Se všech stran opouštěli rolníci práci polní a běželi za nám
Asi v polovici cesty průvod se uspořádal.

Kolika plen ve vsi se dopídili, bílých, červených, žlutýcl'
ze všech zhotovili prapory. Čtyři ohromné vějíře, nasazené n
dlouhých tyčkách houpaly se vysoko nad námi.

Megasthenes napsal skoro před dvěma tisíci lety, že sám
Bůh Bacchus učil Indy bubnovati; je-li tomu skutečně tal
pak nebyl Bacchus professorem hudlařem a žáci pamatova'
si dobře lekci.

()sm lidí před naší bryčkou, oděných po vlastní čern01
kůží, tančilo pekelné rondó, k němuž sami tloukli si takt n
bubínky uvázané k pasu. Před nimi nesli ve dvou řadách všeck
bubny vypůjčené ze sousedních vesnic; pak trouby a trubk
& llétny bez počtu, na nichž hrál každý melodii, jak se mi
uzdálo; pak tři stopy dlouhé, zakřivené fagoty, jejichž zvul
podobal se skřípotu nenamazaných kol vozových; po obou bo
cích kočáru zvonili chlapci zvonky se všech oltářův a zvonili
seč byli; vyznamenáníto však bylo povoleno jen hochům, kteř
_přisluhovali při mši svaté. Za námi ozýval se pískot a křil
dětí, které matky zvedaly na ramena, a štěkot psů. Toť jel
slabý obraz umělé kočičiny, o níž obraznosl. naše pojmu &.
nevytvoří.

Pro Indy byl ten průvod překrásný a zajisté mezi seb01
hovořili, že host, jehož tak upřímně vítali, v Římě jakživ nit
podobného neviděl. My zase s P. Barbierem T. .I. mluvili jsmt
o zázračném eífektu, kteréhobychom se dodělali, kdybychom
s takovým zástupem objevili se v ulicích pařížských.

Dokodrcali jsme se do Pandžampatt, vesničky, majic
1300 křesťanů. Kdo nám nevyšli naproti, čekali před kostelem
Kostel měl pouze presbytář zděný, ostatek stén byl upleten
z palmového listí.

Bylo mi krOpiti lid svěcenou vodou; místo kropáče po
dali mi velikou, postříbřenou láhev, uzavřenou sítkem. Kropi
jsem tedy, mávaje lahví a nešetře vody.

Pak následovalo sandippu: dva pšeničné bochánky,
cukr, citrony,>banany.

P. Larmey, místní pangu-suani (farář), bydlí v malém,;
skromném domečku hned u kostela; jako všude ve venkovských;



173

.ssiícli běhalo kolem domku množství dětí a na nádvoří stála
ostranná kůlna — škola.

Asi čtyřletý kluk přistoupil k P. liarmeýovi, řka:
»Suami, potřebuji medaillku, ale pěknou.<<
»A jak se jmenuješíh
»Antonín, syn Petrůva
»Dobře, dostaneš medaillku, ale napřed ukaž římskému

aminu, umíš—li se modlitila
».Dejte napřed medaillku & pak se budu modlitila
»Ne, napřed modlitby, potom medaíllku.<<
»Suami,a zvolal bobek, »netrop si ze mne bláznůla
»Ne, hošíčku, bez modliteb nebude medaillkýla
»A bez medaillký nebude modliteb l<<
V tom přišel otec hochův aukázalo se, že se kluk neumí

bec ještě modliti.
Pak zkoušel jsem školní mládež, která znamenitě uměla

techismus v jazyku tamylském. Tvářil jsem se, jakobýcli
amu rozuměl, a dával každému odměnou leskou medailli
bo křížek. Hoch jeden stál zdaleka, opíraje se o strom, hltal
nustka očima, ale přiblížiti se neodvážil. Zavolal jsem ho
sobě.

»Jak se jmenuješ, hošíku '?<<
»Jmenuji se Sina-Pule (malé dítě).a
»Dobře, Sina-Pule; pomodlí se la
.l—lochbyl velmi nesmělý, což u indických dětí jest vzácností.
»Vždýt' ty se umíš dobře modlit; ukaž, co umíš la
Hošík se třasl strachem, oěi se inu-zalily slzami, konečně

křikl:

»Pane Ježíši, pomoz l<<
'/..a tu modlitbu, ktera zajisté vytryskla z hloubí srdce,

l jsem mu velikou a pěknou medaillku.
K večeru vsedli jsme Opět do své ekvípaže a bílí voli

ili nas zvolna cestou do Ilindigul. Několik mil od města
tkal nás P. (Jí-os s malým vozíkem, do něhož byl zapřažen
iný koník, který uháněl jako VÍl.l'.Jeden z tamnějšícli kato—
ů půjčil ho missionařovi, abychom důstojněji nežli potahem
lským slavili vjezd do města. '

Za koníkem přiln-nuli se s bubný a za nimi dav lidu
:sťanskélio i moliamedz'ínskěho. al'řed městem kázali nám

staviti. Nechápal jsem, co zastávka zn:-í'inena. l'odpálili oheň,
íli na něm bubny, aby silněji hřmělý. b' ln-ůzou pozoroval
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jsem dva lidi, kteří se davem k nám tlačili, nesouce dva ohromn<
věnce z chrysanthem. Myslil jsem, že jsou určeny pro nás
Líbívalo se mi mezi venkovským lidem, ale přiznávám se,že ducl
můj se ještě ten měrou nepoindičtil, abych na žebřináčku s věnc
na krku jel lidnatým městem; přecházela mne husí kůže. Su
perior smál se mým evropským skrupulím. Na štěstí nebyly
věnce pro nás, nýbrž pro valáška. Jeden ovinuli mu kolem krku
druhý kolem hlavy a za uši zastrčilí dvě kytice; zdálo se, Žt
se mu to líbí. Nám pouze s velikým salam em podali citi-or

Kdykoli někoho slavně vítají, vždy podávají mu citror
obyčejně zasazený do pěkné kytice; missionářovi podává je
často starosta a přeje:

»Suami! kéž ti Bůh požehná, kéž učiní, aby obličej tvů
byl vždy tak pěkný a žlutý jako tento citron la

Žlutá tvář, toť vrchol krásy! Proto zdejší parádnice ne
líčí se červení, nýbrž šafránem.

Jednou křičelo děcko v kostele; missionář napomenu
ženu, která vedle dítěte klečela:

»Vezmi své dítě na ruku a upokoj je trochu [<<
Žena pohlédla s opovrženlm na křiklouna.
»Velebny' pane, to není mé dítě; můj synek je žlutý, n

černýlc
Dali nám tedy citron do ruky, bubny zahřměly hrozn

a tak vjeli jsme do města. Prach nás přímo dusil. Ulice byl
nabity lidstvem, které kočičí hudbu deprovázelo kašlem. Z cel
duše jsem si přál, abychom jednou dostali se již do kostela
rozumi se, že nás vezli oklikami a nejdelší cestou; konečn
spatřil jsem věže a buben, pět stop dlouhý; každý úder d
něho podobal se výstřelu z děla.

„Při asperges chytaly ženy svěcenou vodu do dlaní :
navlažovaly dítkám hlavičky,

Posléze dostali jsme se ze zástupů. Osm hodin pochod
s takovou hudbou rozrušilo naše nervy tou měrou, že jsmi
potřebovali krátkého odpočinku. Hodní ti křesťané domnívají si
že Suami jest zrovna tak bez citu jako modla Kali nebo Šiva
kteréž jejich bratří pohané vozi ulicemi & s nimiž právě tu
zacházejí jako oni s námi. Ani na mysl jim nepřijde, že jasmi
nové věnce, které zavěšují na šíji, kytice z tuberos, které dá
vaji do ruky, růžové nebo levandulové vodičky, které líjí n
kolena, & všecky ty voňavky mohou přivoditi _mořskou nemo
a kočičí hudba migrénu. Na tom všem jim nezáleží, jen kdy
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)ohanům ukážou, že katolický Suami jest větší, nežli jejich
)ohové. Tyto na pohled divné průvody působí mocně na indický
id &nejednoho pohana již obrátily. Proto snášel jsem je se svatou
rpělivOstí; to však nevadilo, že jsem se smával, kterak kopu
ámu pohanským bůžkům a jim dělám konkurenci.

Druhého dne ještě před východem slunce žaslechl jsem
)řed svými okny strašný buben a vřísklavé trouby. Hadal jsem,
že superior jde do kostela sloužit mši svatou a že ho dopro
vázejí. Oblekl jsem se co nejrychleji, poněvadž po něm byla
"ada na mně, a šel do kostela, veden jsa několika hochy
rpěkných, červených komžích a bílých rochetkách, kteří však
)yli bosi, a provázen stále tou pekelnou muzikou. Při pozdvi
iování hřměly všecky nástroje fo rtissimo, varhaník spustil
la kvikavé varhánky fantastický valčík a lid zpíval z__plna
irdla i srdce svého.

Dindiguly jsou prastaré město, známé již zeměpiscům.
"ímským. Rozkládají se na úpatí ohromné skály, na jejímž
rrcholu ční pevnůstka, která dříve byla nedobytna, dnes však
est opuštěna.

Kostel, náležející k nejpěknějším v lndíi, jest dílem P.St.
lyra '.l'. J.

P. St. Cyr byl jedním z nejušlechtilejších zjevů missionář—
'.kých a člověk nevšední. Proto konaje první cestu do Indie,
'roucně jsem toužil, abych ho poznal, a doufal jsem, že se
'.ním shledám na synodě bangalurské. (')n utvořil v Díndignlech,
;dež předjeho příchodem byli pouze pohani a mohamedáni, kve—
oucí obec křesťanskou, která nás dnes tak hlučně vítala. Sotva
Všakjsme vystoupili v Madrase na pevninu, bylo nám ozná—
neno, že zemřel. '

Cesta z l,)indigul do 'I'ričinOpol nebyla daleka. Vsedli jsme
to vagonu asi o polednách a o sedmi večer byli jsme v re—
idenci biskupové. Dům jeho byl jednoduchý a skromný jako
“šecka obydlí missijních biskupů, avšak suchý & proštranný;
;olem něho táhne se široká, otevřena galerie. Zdruhého patra,
;dež jsem bydlil, jest tak daleký rozhled, že by bylo lze pře
ílédnouti celé veliké, lidnaté město, kdyby nebylo potopeno
' zeleném moři rostlinstva. % bytu mého není viděti ani jed
IUhH(lomu, pouze vrcholky košatých akacií a tamarind, jejichž
:hke, zpeřené listí, ohlité zářnými paprsky slunečními podo
>alose zdaleka ohrmnnómu, pí.-ůsvilněmu závoji.
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Hezcí papoušci zelení seděli na větvích, vzlétajíce s kři
kem, kdykoli přelétl nad nimi jestřáb. V dáli houpaly se ke—
runy palem kokosových, nad nimiž strmí ona památná skála,
která hrála důležitou úlohu v bojích Anglie s Francií, nežli
tato předala oné panství nad Indií. Skáluvěnčí ohromná sva—
tyně s lesklou pozlacenou kopulí, na níž každého večera roz
svěcují čtyři světla. „V zeleném moří viděti jest šest kostelů:
proti obydlí biskupovu kathedrálu, dále v křesťanské čtvrti
vysoké věže chrámu Srdce Ježíšova.

Takové ticho a takový klid rozprostírají se kolem obydlí
biskupova a málo vzdálených ústavů missijních, že těžko jest
se domysliti, že město, které nížeji zaujímá tak širokou roz
lohu, jest nejsilnější baštou modlářstva, místem, na němž sa—
tanu vroucněii se klanějí, nežli kdekoliv jinde.

Biskup mgr. Barthe 'l'. J., jest nejmladším biskupem in—
dickým. Stal se nástupcem ctihodného starce, jehož jsem poznal
na synodě bangalurské. Mgr. Canoz, taktéž z 'l'. .l. jenž minu
lého roku skončil dlouhý a pracovitý život, byl jmenován bi—
skupem od Řehoře XVI. a zemřel jako nejstarší biskup i mis—
sionář indický.

Biskup Barthe provázel mne všemi ústavy missijními a
bylo mi potěšením viděti všestranný rozvoj a rozkvět.

.lesuité spravují missii něco přes 40 let; byla oddělena
od ohromného vikariátu pondišerského. Nebyla to však půda
pro Společnost .ležíšovu nová, jsouc hlavním polem apoštolské
práce jejich až do zrušení řádu v minulém století.

Nejprve šli jsme do sirotčince chlapeckého, kdež jako
obyčejně přinesli sandip pu a podali citron. Odtamtud přešli
jsme do dívčí školy, v níž vyučují jako všude v této missii
řeholnice indické. Dívenky chtěly imponovati římskéniu hosti;
šaty jejich byly z pestrého atlasu, protkaného zlatými květy,
pokrytého llorem; na sobě měly všecky perly, safíry a diamanty
svých matek, a to ve vlasech, v uších, na šíji i v nose.

V dívčím sirotčinci bylo méně nádheřy. Přivítali nás ve—
likým tamylským dramatem, zněhož jsem nerozuměl ani slova.
Tvářičky dívek byly nalíčcny křídou, stkvosty zc zlatého pa—
píru; výstup nasledoval za výstupem a mnoho kostumovaných
hereček, které jsem viděl za jevištěm, ještě nevystoupilo. Pravil
jsem tedy superiorovi:

»Kousek jest zajímavý, ale i dlouhý./<
»(lh !a odpověděl, »tamylská dramata trvají někdy tří dny./.c
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Na štěstí nečekali jsme na konec; slunce již zacházelo,
Jarno přestávalo, šli jsme tedy prohlédnout jiné ústavy: tkal—
zovnu, prádelnu, svíčkarnu, která zásobuje všecky kostely té
části Indie, a konečně ukázali mi zajímavou domácí výrobu
irup z rýže.

Rýži napřed upraží a na slunci usuší; veliké hrnce zka—
'neniny zakopou až po hrdla do země. Pak vsypou do nich
rýží a tlukou velikými palicemi dřevěnými, okutými na obou
koncích. Práce jest velmi namáhavá a zabývají se jí výlučně
ženy. 'l'ím způsobem odtlukou částečně plevy od zrna. Rýže
)řijde pak do “jiných nádob, kdež ji trou a obracejí týmiž pa—
icemi, až zbývá oddělili pouze otruby od krup, což činí právě
ak, jako čistili dříve u nás obilí po vymláeení od plev -—
váním.

Nejdůležitější však všech ústavů jest kollej sv. Josefa,
iLUl'áproslula již široko daleko v Indii. 'l'rvá teprve osm let,
de již domohla se předního místa mezi vědeckými ústavy ve—
„ikěho poloostrova.

Vystavěna byla na podnoží historické skály v části města,
ve které většinou obývají _Brahmini a skládá se ze čtyř ohrom
1ých a několika menších budov.

V jedné z nich, zvané Clives-l-louse, poněvadž dříve hý
vala residenci slavného Lorda ("Jlivese, a která dnes jest jen
malou částí celého ústavu, jsou umístěny školy, od obecných
1Ž ke kursům universitním.

Zeměpisné oddělení velmi mne'bavilo. Na podlaze byla
rozprostřena veliká mapa Evropy. Učitel stál na jedné straně,
ia druhe žáci řadou podle prospěchu a pilnosti; všichni byli
bosi, neboť bylo by znakem nejvyšší neuctivosti ke školei
k učiteli, kdyby některý žák vešel obut. Přišel-li někdo v pan—
tollích (což ostatně velmi zřídka se stává), zouvá je přede
dveřmi.

»Ramasvamyla volá učitel, »kde jest úžina messinská?
Antonymuttu, kde jest Gibraltar? Pátý chlapec, ukaž mys se
verní! .. .“

Otázaný obcházeje mapu, ukáže koncem hůlěičky, kterou
drží v ruce, žádané místo; ukázal-li dobře, vrací se na své
místo, špatně-li, „musí se postaviti do zadu, což jest velikou
hanbou.

V jiné třídě byly stěny do určité výšky natřeny černě,
sloužíce za tabule, na nichž žáci počítali. Těžko si představíte,
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s jakou rychlosti & důkladnosti mladi Indové řešili nejsložitěj
algebraické úkoly.

Ve vyšších kursech universitních přednášejí jesuitě sam
v nižších světští učitelové, Indové.

_ Jedna třída byla velmi zajímavá po stránce architektc
nické. Bývalať dříve pohanskou svatyní. Kamenný strOp spc
čívá na vyřezávaných sloupech, vyfesaných z jednoho balvam
Vo výklenku, v němž dříve černala se ohyzdná modla, sto
ted' socha Panny Marie Lourdské.

Na prostranném nádvoří za (Hives-Housem jest zbudi
vána veliká síň s ambity, v níž mládež skupena kolem pr(
iessora pozorně naslouchá přednáškám; dále jsou byty pr
pohanské studenty, kteří ve městě nemají rodiny a jsou příli
chudobni. Všichni pocházejí z vysoké kasty lšrahminů.

Co jšme prohlíželi proslulé to účelišté křesťanské, kde
tolik mládeže pohanské hledá věd a vzdělání, a kdež všeck
dýchalo klidem, upřímnosti a pracovitosti, zavznival na vrchu
skály, pod bání, pokrytou zlatým plechem, ostrý a proniknv
zvuk trub. Přinášeli tam slavnou obět ďáblu a kněžími byli otcov
těchže brahminských pacholat, která náss úsměvem tak upříní
ným vítala . . . Jaké myšlenky budily v nich zvuky obětníc
trub? . . . 'l'am doma jest pohanský život jejich samá hrůz;
samý strach a nepokoj . . . Což jiného, nežli pocit blahélr
klidu, pocit pro ně úplně nový, který ve škole křesťanské s
jich zmocňuje, vábí mladou duši jejich ke knězi? Neboť je.—í
svatosvatou pravdou, že mladi pohané cítí neobyčejnou náklor
nost k missionářům. že k nim velmi lnou a k nim se hrnci

Již jinde jsem pravil, že lze snadno pohanské děti roze
znati od katolických. — Maličké mívají výraz oči smutnj
truchlivý, unavený; po patnácti letech zrak stáva se těkav
neklidný; k10pi oči, jakmile se jim podíváš do tváře . . . No:
v křesťanské škole pozbudou poněkud divokého výrazu vočícl
Rozeznáš je sice ještě od mládeže křesťanské, ale kontrast ji
není tak veliký, neboť v té škole cítí, že řeholníci mají s nin'
soucit, že i\pro ně žijí a proto unavená duše jejich požívá n
chvilku pokoje, kterého doma nenalezají.

Clives—Housei se sousedními budovami jest pouze část
celé kolleje. Na druhé straně jezera, v němž na ostrůvku ČI
malá pagoda, stojí ostatni stavení. Jest to právě ono bojišti
na němž v minulém století se rozhodly mezi Francií a Angl
osudy Indie.
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V pěkné zahradě vznášejí se tři domy.“ První slouží ře-a
holníkům za obydlí, ve druhém jest umístěn internát pro žáky
katolické, ve třetím“ pak bibliotéka, přírodopisný, fysikální a
chemický kabinet a právnická škola.

Nedaleko budov staví se teď veliký, úhledný kostel go—
tický, určený pro věřící; na druhé straně rybníka stojí pěkná,
prostranná kaple školní, kterou svým nákladem postavili bývalí
žáci kolleje.

Člověk vida mohutné to účelišté, mimovolné se táže,
kterak povstal a v pohyb uveden byl tak ohromný stroj ani
ne za osm let. A již jest třeba rozšiřovati učebnyíbyty. Žactvo
dostoupilo počtu 1600 (mezi nimi jest 800 pohanů Bralnninů)
a roste úměrné rok od roku.

Anglická vláda, polekána ročnč vzrůstajícím počtem kan—
didátů, kteří nabývají vzdělání universitního, počtem větším,"
než je úřadů, jež možno zadati, znepokojena též tvořící se tím
třídou malkontentů, s druhé strany nechtějíc také couvnouti
s cesty, na niž bývali vladaři liberální vrhli soustavu veřejné
výchovy, a nemohouc pozavírati existujících škol, hledí zne—
snadniti zkoušky a zmenšiti počet graduovaných. Neposuzuji,
je—lito spravedlivo, uvádím pouze fakt. Tím se vysvětluje, že.
ze žactva, které se tohoto roku ze škol praesidentie madraské
podrobílo zkouškám, prošla (přes to že byli důkladné připra—
veni) sotva třetina.

Poměr prošlého žactvaz kolleje svatojosefské proti jiným _
školám byl tak vysoký, že všecka nynější mládež vstoupila
by nejraději do ústavu toho.

Brahmini _a všecky vyšší třídy dávají vždy katolickým
školám přednost před jinými.

Než nejen v 'l“ričinopolech, i vjiných jesuitských školách
té missie dopadl výsledek zkoušek proti jiným školám velmi
stkvéle; v okresu tinivellském, na jihu missie, prošlo ze 260
žáků, kteří se státním zkouškám podrobili, pouze 48. Za to
v Tutikorině, nejdůležitějším místě téhož okresu, byloz 21 kan
didátů naší školy missijní approbováno 12 (460/0), ze školy
pak protestantské missie (Caldwell College) ze:-36 pouze pět
(13.880/0')*_).

*) Podobný úspěch vykazují školy jesuitské každého roku. Tak
píše na př. P. H. Beiker T. J. roku 1904: „I letos vydařily se státní
zkoušky výroční na naší kolleji sv. Františka Xaverského v Bombaji
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Toť příčina, proč indická mládež do škol katolických se
hrne. A jaký vliv ty školy mají na dorůstající pokolení, jak
sláva jejich posiluje u pohanů vliv missionáře, jak povznáši
v očích jejichitu viru, kterou inissionář hlásá, posoudí správně
jenom ten, kdo viděl.

Návštěva tříd a kolleje zabrala celé dopoledne; k večeru
uspořádali studenti hudební večírek. Shromáždilo se jich osin
set v ohromné síni internátu, do které by se jich vešlo ještě
jednou tolik. Dostavili se všichni řeholníci kněží a prol'essoři.

Mladý Brahmin, pohan, zavěsiljsuperi'orovi, rektorovi a mně
jasmínový věnec na šíje. Druhý hoch, křesťan, přinesl nákrčníky
z květu chrysanthem a podal každému v kytici citron; jest to
praeludium, nezbytné při každé slavnosti v té části Indie.

Potom student z nejvyššího kursu universitního předčítal
.adressu, vníž zvolív si za thema mé posláni do Indie, jménem
katolické ipohanské mládeže indické vzdával díky svatému
Otci, jenž missiemi dává jim příležitost vzdělávati se ve vědách;
neboť missie zakládají všude školyaty školy jsou všude první
a nejlépe řízeny a spravovány ze všech škol indických.

Já jsem mu odpověděl, že se radují, moha navštíviti kollej
sv. Josefa, která jest nejprvnějši v Indii a jednou z nejpřed
nějších na světě. V posledních letech, že projel jsem celou
Evropu od Madridu až po ruské hranice, od Londýna „až po
Cařihrad a všude ta kollej byla nejen známa, nýbrž i velmi
vážená. Kdybych byl mlád a měl teprvé počiti studia, chtěl
bych je všecka vykonati v kolleji sv. Josefa v Tričinopoli.

Poslední důvod se hochům náramně líbil, neboť po
tlesku nebylo konce. Mluvil jsem jim ovšem také o lásce, kterou
sv. Otec chová. k indické mládeži, o péči, kterou věnuje mocným
imalým, učeným i neučeným, jimž všem touží poskytnouti
příležitost, aby se vzdělalí ve vědě pravé, nejvyšší.

Byl jsem rád, když jsem domluvil, neboť nejsem zvyklý
řečniti anglicky, a k tomu květnatým slohem indickým.

výtečně.V Previous examen prošlo ze 105kandidátů 900/0,v Inter
mediate 800/0;ve. zkoušcepro akademickýstupeň Magister artium
dostala naše kollej jediná. „I. class“; ve zkoušce na Baccalaureus
artium prošlo750/0,v High School imatriculation examen 32
ze 40. Vzhledem k indickým poměrům jest to výsledek stkvělý. Statní
inspektor psal řediteli veřejného vyučování: Na ústavě působí 13 jesuitů
evropských. Podle všeho, co jsem viděl, jsem toho názoru, že kvalifikace
jejich vyrovná. se anglickému diplomu universitnímu (I am of opinion, thai
their qualifications are at least equal to an English University degree).
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Pak zpívali národní písně v jazyku hindostanském, teleg
ském a tamylském. Jeden ' hoch směle deklamoval latinskou
odu, jejímž autorem byl sám. Pak tančili národní tance. Starší
studenti tančili ko lata m, dávajíce si takt malými hůlčičkami,
jimiž velmi zručně vládli. Rozličné figury představovaly prý
válečné činy sultana Hayder-Aliho. Potom vystoupili mladší
hoši; jejich tanec byl mnbhem hezčí. Nazýval se kumi.

Kumi jest oblíbenou zábavou vesnické mládeže. Missionáři
toho využili.

Již sv. Frantisek Xaverský složil katechismus v popěvcích
azpůsobil, že nauka křesťanská se takto široko daleko po Indii
rozšířila. Indové milují velmi písně, od školní mládeže učili se
jim i pohané a tak mimovolné učili se též pravdám v písních
obsaženým.

Obyčej ten zachoval se dosud v celé lnissii madurskě.
Kdykoli missionář přijíždí do vísky, chodí mu obyvatelstvo lla—
proti; dětí běží za vozem, zpívajíce katechismus, jak to čillívaly
za dob sv. Františka Xaverského, takže missionář nežli dojede
do kostela, vyzkouší všecky z katechismu.

Tu jeden z nejstarších missionářů zdejších, P. Cortez, po—
tomek slavného dobyvatele, připadl na zvláštní myšlenku, slo—
žiti z katechismu písničky ke kumi. Ahoši, kteří naruživě zá—
bavu tu milují, znají lépe učení náboženské, nežli kdekoli
v Evropě.

Myšlenka byla výborná, působila výtečně; než nám, kteří
jsme nepřivykli prostým obyčejům indického lidu, zdá se přece
poněkud podivno, vidíme-li, kterak hoši po slunCe západu na
návsitancují katechismus.

Po koncertě vyšli jsme si do zahrady. Nadaleko internátu
jest nádržka, v níž mají žáci plovárnu, kterou protéká neustále
svěží,průzračná voda, vedená kanálem z Kauvery, řeky indickým
pohanům třikráte svaté, jejíž voda smývá prý všecky hříchy.

Jednou navštívil ústav vážný Brahmin.
»Odkud plyne tato tak čistá voda ?<<——tázal se.
»Z Kauverym
»Jak jsou šťastni vaši žáci,<<radoval se Brahmin, »že se

denně mohou koupati ve vodě tak svaté a očistující !<<

Žáči _ovšem (všichni katolíci) dbali pramálo božských
přívlastků těch říčních lázní, jako spíše'svěžesti vody, která
jim dodává zdraví a síly.
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Dosud neviděl jsem v Tričinopolech nic jiného, než po'
krok víry katolické, práci trpělivou azdárnou míssii. Než pravil
jsem již výše, že radostné chvilky trvají v Indii jen krátce, že
mizejí jako sen a že člověk vidí zase vůkol sebe hrozné, blbé
pohanství. _

Druhého dne po hodinách, strávených tak vesele v kolleji,
jeli jsme: biskup Barthe, P. Barbier, oba z 'l'. .l., a já návštívit
slavnou pagodu na ostrově Siringhamu.

Veliký ostrov leží proti Tričinopolim na místě, kde řeka
Kauvery dělí se ve“dvě ramena: Kauvcry a Koleron; vlastně
sluje Sri—Hanga t. j. Svatý ostrov. .lest hlavním sídlem Hrah
minů v jižní Indii a svatyně bez odporu největší v cele Indii.

Jak jsem se již zmínil, smí pagody navštěvovati každý,
poněvadž nejsou Vlastně svatyněmi, nýbrž spíše obrovským ba—
zarem, jehož středem svatyně jest.

Pro toho, kdo chce kraj ten prozkoumati po stránce ná—
boženské a učiniti závěr o budoucnosti práce apoštolské, jest
návštěva pagod skoro nezbytná. Tam lze sčítati síly pohanstva.
Jestit' pagoda hlavním stanem nepřátelského tábora, kdež po—
znáváme, jakých sil třeba jest abychom s pohanstvem úspěšně
válčili.

Kauvery náleží k sedmeru posvátný řek indických. Když
ji deštěnaplní vodami, bývá velmi pěkná. Teď byla suchým,
širokým korytem písčitým, jehož prostředkem plynul úzký, ne—
patrný pramének vody. Na pravém břehu stojí kamenné slou
poví, pod nímž Brahmini každého rána se koupaji v posvátné
vodě. Dlouhý most slučuje Tričinopole s ostrovem Siringhamem.

Ostrov náleží již k sousední diecesi pondicherské, není
však na něm křesťanů. .lest, jak jsem již pravil, hlavní baštou
pohanstva indického a všecek zasvěcen ďáblu.

Bujná vegetace připomíná překrásné houštiny ceylonské;
co však nás hned trapně dojímalo, bylo vzezření obyvatel;
neviděli jsme ani jedné milé tváře, všichni měli výraz odporný,
zrak přihlouplý, mnozí i šilhave, krví naběhlé oči.

Podél cesty stojí četné satiramy, to jest sloupoví se
štíhlými, ozdobnými pilíři kamennými; za nepohody utíkají se
pod ně poutníci, přicházející do veliké svatyně.

Vstoupili jsme do jednoho; dal by se z něho udělati
pěkný kostel. Před hlavním vchodem směrem k řece zelenaly
se dvě smok'voně posvátné (Ficus religiosa), kolem nich stály
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oltáříky, modly neb kolmo postavená ploché kameny s vyře
závanými hady.

Satiram & stálé přibývalo, posléze dojeli jsme hlavního
vchodu pagody. Pagoda ona jest vlastně město s romými,
širokými ulicemi, krámy i domy, z nichž některé jsou dosti
úhledně; většinou však jsou to nízké, bídné chalupy. Pagoda
tvoří ohromný čtverec, do něhož se vchází monumentalními
dveřmi, které původně měly býti podstavcem velikých věží, které
však úmyslně nebyly dostavěny; v kazde pagodč musí býti
něčo schválně nedokončeného. Za branou naleza se první
obvod svatyně: veliká hradební zeď se čtyřmi vchody dle čtyř
stran světových. Nad každým vchodem:trčí gopuram (jehlan
covitá věží), posetý skulpturami, neslýchané pracnýmí, tisice—
rými íigurkami, vytesanými z kamene, pestře pomalovanýmí,
ale přece harmonickými.. Vrchol každého gOpuramu, jako ve
všech pagodách, jest ukončen ďáblí, rohatou hlavou, 5 očima
vypoulenýma jako pěstě, s tváří odpornou.

Po obou stranách vchodu viděti naivní a směšné malby,
ale plně zivota a komického ruchu. Stěna jest rozdělena na
tři části: na první šklebí se zelený ďábel, na druhé opice, na
třetí eerpský voják s bodákem.

Pagoda skládá se ze čtyř opevněných obvodů, z nichž
každý má čtyři vchody s gopuramem. Mezi každým obvodem
táhnou se uličky, stojí domy, bazary, neb, jak jsem pravil,
pagóda jest městem, v němž obývá tisíce Brahminů.

Uprostřed třetího obvodu stoji ohromný čtverec, obehnaný
vysokou, silnou zdí, podobný starým stavbám efroyptským To
jest \lastni svatyně. Vstup jest světským osobám zakázán. .liž
vchod jest tak upraven, že není lze dovnitř viděti.

Na tom místě klaněji se neštastni pohané ďáblu, nad ním
klene se ona pozlacená báně, kterou viděti zdaleka.

Odešel jsem s ošklivosti od onoho, Opravdu pekelného
doupěte, se srdcem přeplněným trpkostí. Ani ona slavná síň
o tisíci sloupích, která činí dojem známých zrcadlových bud,
v nichž viděti chodby bez konce a jejichž pozadí není možno
dohlédnonti, ani sloupoví neslýchané architektury, jehož klenba
spočívá na sloupech, vytesaných z jednoho kusu kamene a
z nichž každý představuje originalni skupinu (kůň sjezdcem
vzpíná se na zadních nohách, tyur zatína drápy v břicho koně
a pod ním stojící člověk bodá tygra mečem) mnejiž nezajímaly.

\
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Obyvatelé pagody měli ještě horší výraz tváře, nežli oby—
vatelé ostrova. Nebylo u nich ani stopy po vrozené kráse Brah
minů. Přes to že se k nam měli s největší uctivostí a poníže
ností a chtěli nam všecko vysvětlovati, doufajíce, že obdrží ně
kolik měďákův zpropitného, odpuzovali mne, ba ani děti jejich
se mi nelíbily.

Vyšel jsem z toho pekla, hluboce vzrušen; biskup a sn—
perior cítili asi totéž, neboť mlčky jsme se vraceli domů. VeSe
lost a dobrá nálada, s nimiž jsme vychazku počali, zmizely
úplně.

Pagoda na Siringhaniu jest sice větší než niadurska, ale
také méně pěkna. VMaduře viděli přece myšlenku artistickou,
barbarskou sice a brutální, než přece znáti, že stavitele měli
nějaký pojem o krásnu zde v Siringhamu však jest všecko
obrovské sice, ale kromě několika podrobností sprosté, ošklivé.

CO jsme dleli v pagodě, dalo se do deště, pršelo stále
víc a víc, ano pršelo celý týden; déšť oživil pole, zachrz'tnil část
palem lontarovy'ch, které, jak jsem se zmínil, vadly, usychaly.
Déšť byl zjevem neobyčejným. P. liapatel, jenž čtyřicet let
mešká v missii, pravil, že nepamatuje, aby pršelo někdy v mě—
síci únoru. Jednoho večera spustil se takový lijak, že všecky
rybníky vystoupily. Jaka to byla radost pro žáby, které nás
častovaly „celonočním koncertem! A jakým koncertem! Naše
slovanské žaby nevyrazí jakživy z hrdel svy'ch takového kvákotu.

Týden nepohody vadil mi v přehlídce historicke skály.
'l'eprvé den před odjezdem jsme se vydali se superiorem na
tu výpravu.

Patřil jsem zdaleka na skálu dvě neděle, ale neuhodl
jsem, co vlastně jest. Co jsem pokládal za pevnost, byla pagoda.

Projeli jsme části města, v 'níž obývají Bralnnini, a za—
stavili jsme se u paty hory; obrovské dveře, u nichž na stráži
stojí dva kamenní sloni, otevírají se na široké, dosti příkré
schody, vedoucí na vrchol hory. Schody mohli postaviti po
hodlněji, neboť místa měli dost. Stěny schodiště byly z tesa—
ných kamenů, strop z kamenných ploten, všecko ozdobeno
řezbami — úkol práce ohromný.

Po obou stranách schodiště viděli jsme svatyně a síně
s četnými sloupy. U dveří jedné kaple stáli dva mladí Brah—
mini na stráži. Byli to studenti svatojosefské kolleje. Ubožaci
styděli se děsně, že jsme je na takové stráži přistihli; stálým
obcováním s katolickým knězem změnilo se srdce jejich tou
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měrou, že se hanbí za pohanské obřady; účastňují se jich buď
z bázně před veřejným míněním mezi Brahminy, částečně také
proto, že by je bez milosrdenství vyhnali z rodného domu,
kdyby zevně ukázali, co se děje v mladistvých duších jejich,
před nimiž se otevírá nový, jasný obzor, který je vábí a
k sobě volá.

Po mnoha nepohodlných schodech dostoupili jsme vchodu
vlastní svatyně, do níž nezasvěcencůni není dovoleno vkročiti.
Tři Brahmini stáli přede dveřmia sekajíce nám hluboké po—
klony, hleděli nám zabrániti, abychom do vnitřku ani nena—
hlédli.

Po schodech vytesaných do skály dostali jsme se na
samý vršek hory. Stála tam malá svatyňka. Vešli jsme, — ne
bylo v ní nikoho. Kolem dokola táhl se otevřený ambit s te—
sanými sloupy, ve středu stála malá, začouzená kapličkaav ní
černá socha ďáblasohromným břichem a sloní hlavou; břicho
bylo natřeno čerstvým máslem.

Ve všech pagodách bije jedna věc do očí: uprostřed budov
tak velikých, že i nejsmělejší fantasie u nás těžko správnou
představu si utvoří o jejich ohromnosti, o strašných námahách
a hrozném úsilí, jimiž několik pokolení je budovalo, uprostřed
síní o tisícerých sloupích, jejichž konce nedohlédne, uprostřed
zlata, maleb a skulptur... bývá vždy černá, smrdutá komůrka,
tři stopy dlouhá, tři stopy široká, ukrutně špinavá, plná pa—
vouků a netOpýrů, do níž beze hnusu není lze vkročiti.

Byli jsme samia proto mohli jsme si dobře prohlédnouti
odpornou modlu a špinavou její jeskyni. S hory jsme měli
překrásnou vyhlídku; před námi rozkládala se široko daleko
žírná, zelená rovina, porostlá rýží, bánánovými sady, betelovými
záhony a nad nimi houpaly se lehkým vánkem větru zpeřené
koruny kokosových palem. Všecko povznášelo duši'ke Tvůrci .. .
a za námi ve špinavém výklenku smrděla rohatá, břichatá
socha ďábla s vyplazeným jazykem .

Skulptury v ochozu byly velmi zajímavé. Na dříku jednoho
sloupu zápasili dva lidé. Byl to o mnoho charakterističtější
etrusk, nežli proslulý tanečník madurský.

Co do zevnějšku jest pagoda udržována pečlivě v pořádku.
Důchody má ohromně; všecky nejúrodnější pozemky kolkolem
náležejí jí.

".rahniini jsou na ni velmi hrdi, proto s úžasem slyší,
že by se celá pagi'nla i se skálou vešla pohodlně do basiliky
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sv. Petra v Římě. To je dopaluje, pokořuje jejich pýchu, ale
zároveň vynucuje úctu ke sv. Otci ajeho sídlu. Skála Opravdu,
ač se zdá na oko tak veliká, jest 270 stOp vysoká.

Čtenář snad se div1, že mluvím pořad o svatyních a ne
zmiňují se o bozích bájesloví indického. *) Všecka ta my'tho—
logie líbí se snad pouze těm, kdož viděli pohanství zdaleka,
nebo je poznali pouze z knih. Kdo však žil mezi pohany, kdo
zblízka viděl jejich svatyně imodly, jímž se klanějí, kdo viděl,
kterak sejímklanějí, ten nabývázcelajiného názoru Opohan
ství, ten vidí, že se klaní prostě ďáblu . . .

Ze všech bohů, o nichž se nam tolik uaklábosílí, učíce
nas indickému bájesloví, požívá ted' úcty jediny Šiva, úcty
po všech koutech rozlehlé Indie, kterou mu vzdávají v podobě
huusněho lingam u.

Indická.kniha S ri—B hagav ata-Pu ran a líčíonoho boha
slovy, ktera jeví jakousi anologii s pádem satanovym, takto:

»Ta bytost nestoudna škodí dobré pověsti strážců světa
a pítomě šlape zvyky, jež zachovávají dobří . . . bytost ne
čistá a pyšná, která posvátné obřady ničí a mezníky vyvrací.
Vláčí se po hřbitovech s davy duchův a upírů, jako šílenec,
nahý, ustrojeu ve věnce z umrlčích lebek av ozdoby z lidskych
kostí. ()n tvrdí, že jest Šiva (dobry'), ve skutečnosti však jest
A—Šiva (ne-dobrý), šílenec, uctívaný od šílenců, jehož podstatou
a přirozeností jest tma. Zločinný vládce šílenců, jehož čistota
ztracena . . .<<(Lavučuan, Du Brahminisme).

Takový jest Bůh, jemuž se klanějí Indové od llimmalaje
až po hranice ceylonské.

Úcta, již ďáblovi vzdávají, býva obyčejně trojí: daemo—
nolatrie, idololatrie a fetišismus.

Daemonolatrie jest čest, již vzdávají ďáblu přímo. Jeho
vzývají, k němu se modlí, jemu i oběti přinášejí. .lest to po
hanství na nejvyšším stupni rozvoje.

Idololatrie jest úcta, kterou vzdávají témuž ďáblu, ale
v podobě nebo v přívlasteích různých bohů. Jest to pocta ne'

*) Původní náboženství Aríů v Indii bylo innohohožstvi. Agni byl
bohem olmč, Indra bohem ovzduí], Suiija bohem slunce. ()etní ti ho
hovč byli později nahraženi jednou nejvyšší bytostí všehomíra, která
slove Brahma. 'l'a jevila se ve třech způsobech, jako Brahma (stvo
řitel), Višnu (udižovatel) a Šiva (ničitel.') Pivní dva požívají ted málo
úcty. Všeobecně etčn jest Šiva. :|. manželka jeho l):n ga nebo Kali

(Kořenský/: Cesta kolem světa, ll. 431.)
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přímá. Než i tu možno řozeznati dva stupně. Předně: pohan
klaní se modlam různých bohů, domnívaje se, že jsou sku
tečně bohy. .lest to nižší stupeň pohanského rozvoje, pravé
modlařství. A stupeň druhý: pohan klaní se modle mající
podobu toho neb onoho boha, ví však, že socha představuje
ďábla. Zevně d0pouští se tedy pouze idololatrie, vniterně dae
monolatríe.

Zda se mi, že nazvy, jež Indové dávají modlám svých
svatyň, kteréžto modly prý jsou manželkou nebo syny Šivovými
nejsou vlastně jmény bohů, nýbrž spíše jmény různých podob,
iimiž vyobrazují buď malbou nebo'řezbou ďábla.

Pozoroval jsem tyto hlavní podoby: Kali, postava ženy
černé, čtverruké; vjedné ruce drží meč, ve druhé uťatou hlavu,
a dvěma ostatníma volá ctitele své, aby se jí klaněli. Místo
náušnic visí ji z boltců dvě lidské kostry. Veškerým oděvem
jejím jest našíjník z umrlčích hlav a pás, na němž jsou navě
šeny lidské ruce. Oči jsou červené, vypoulené, obrovský jazyk
z úst vyplazen, tvářiprsa pomazana krví; šlape ležící mrtvolu.

Kali podle lidového podaní jest prý manželkou Ši v o vo u.
Přinášeli jí lidské oběti, při nichž ji vzývali takto:

»O bohyně hrozné podoby, jez, žer! — Ú manželko ohně,
klaníme se ohni; nič, jez a žerla . . .

Modlu Kali nalezáme nejčastěji v_severní Indii, v Ben—
galsku.

'Ganesa nebo P i l leyar jest druhá podobamodel, před
stavujících ďábla; jím byla socha na vrcholí tričinopolskě skály.
.lest to podoba člověka malého, tlustého s ohromným břichem,
na krátkých nohou, o čtyřech nebo osmi rukách, s hlavou

sloní s jedním pouze klem, sedící na kryse.

Modla ta jest nejobecnější nejen v božištích, nýbrž i na
ulicích. Nabožní Indové polevají mu hlavu olejem a břicho
natírají máslem, což všecko smíšeno s prachem a nikdy ne

.myto, dava poněkud představu o špíně těch model.
Virabh a d ra: uši dlouhé a natažené jako rohy, ústa

velika, roztažena od ucha k uchu, pysky ohrnuté, jazyk ohnivý,
zuby hrozitanskě; čtyři kly trčí z tlamy. Vlasy jeho jsou pla
meny a. celý jest oblit ohněm.

'l'ot' ďábelska maska, ktera včnčí vrcholy gopuramů, ktera
vznáší se nade všemi pagodami jako u nas nad kostely kříž.

To jsou hlavní podoby model, jež jsem pozoroval.
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O fetišismu mluvil jsem na jiném místě; zde jen podo
týkám, že fetišismus jest takořka negativní úcta ďábla; pohan
klání se mu, aby mu neu škodil. Ostatně i modlářstvi jest
blízko fetišismu.

Ovšem přesných hranic mezi trojím, zmíněným pohanstVím
není možno nakresliti, neboť od nejnižšího druhu fetišismu,
kde divoch posvěeuje oštěp zlěmu duchu a pak zaráží do země
ajemu se klání ažk nejvýš vyvinuté daemonolatrii, kdy pohan
přímo ďáblu se klaníajemu vzdává česťpřináležejici Bohu, jest.
snad tolik stupňů, kolik jest pohanů na světě. '

Život ubohých pohanů není ničím jiným, nežli nepřetr
žitým řetězem hrůzy & strachu.

Satan je stále straší, a zbudovali—li králové veliké ty pa—
gody, kupuje-li chuďas za poslední peníz láhvičku oleje a vy
lévá modle na hlavu, stojí-li mladí Brahminove mlčky před
modlou na stráži, zapřahují-li se sami do těžkého vozu, na
němž modlu městem vozí děje se to všecko jen proto, že _se
se ďábla bojí-; strach, obava, tot celé náboženství jejich.

Sama sebou naskytá se otázka, přínášejí-lí ďáblu oběti
lidske?

Že dříve náboženským zákonem lidské oběti byly přiká=
zány, není pochyby.

Čtemeť v Kalika—Puraně:
»Moje milá Kali ——mluví Šiva ke svým ctitelům —

nasytí se obětí antilopy nebo nosorožce na pět set let, ale
z obětí lidské raduje se tisíc let, z obětí tři lidi sto tisíc let.
Lidským masem nasytí se na tisíc leta (Lavuěnau, loco cit.).

Ostatně čím jiným bylo spalování vdov na hranici zá
roveň se zemřelým mužem nežli obětí lidskou?*)

Vláda anglická zakázala ovšem všecky podobné oběti,
než kdo zabrání, aby se v tajných skrýších božišť konaly až
do dnešního dne? Často se stává, že ve svatyních bývají zdavn
poutníkův jeden nebo dva zardo nseni.

Arcibiskup Lavuěnán vypravuje ve svem uěeněm díle, že
roku 1861. džejpurský kníže, nastupuje trůn, obětoval ve sva
tyní džejpurské třináctiletou dívku.

Anglický učenec Hunter v díle 'I'he indian Empire

*) O sektě Thagů, kteří ke cti bohyně Kali lidi vraždili, anspalovanlvdovviz díl: Indické drobnosti.
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»Nižší kasty vzdávají až dosavad nesčetné oběti bohyni
Kali, zvláště pak v dobách moru neb hladu snaží se ukojiti
hněv nelítostného božstva toho krví lidskoua

»Za veliké drahoty r. 1866. nalezli v božišti Kali, sotva
sto anglických mil od Kalkutty, mrtvolu mladého hocha s pro
říznutým hrdlem, očima vytřeštěnýma, jazykem ztuhlým, &zuby
do jazyku zaťatými. V jiné svatyni v Hoogly, 25 mil od Kal—
kutty, byla květinami ozdobená hlava oběti hozena ke stopám
sochy K ali.<<

»Obyvatelé Assamu zase přibíjejí na kříž opicí, nemajíce
člověka, jehož přibíti jest jim nyní zakázáno.“

Když jsem před čtyřmi roky dlel v Kalkuttě & účastnil
se jubilejních slavností Viktorie, královny anglické a císařovny
indické, kolovala mezi lidem kromě jiných bájek také pověst:
že ke cti královny bude jako oběť bohům prolita krev tří lidí.
To všecko jest důkazem, že tradice lidských obětí ještě nevy—
mizela, a nemohou-li jich přinášeti veřejně pro bdělost anglické
vlády, vzdávají je alespoň potajmu.

Opustil jsem Tričinopole dne 19. února a o 10. hod. ráno
vystoupil jsem z vagonu v Tandžuru. Tandžur jest menší, ale
úhledné městečko, ulice rovné, domy úhledné.

Hlavní památkou zdejší jest palác bývalých králův. Po—
sledního z nich zbavili Angličané trůnu asi r. 1860.; několik
jeho žen žije ještě v paláci. On sám jest již mrtev, ale úcta,
se kterou o něm mluví sluhové, kteří nás komnatami prová—
zeli, jest patrným důkazem, že teskní po bývalé neodvislostí.

Palác bylo by lze nazvati souborem budov bez ladu, skladu
a slohu. Vešli jsme velikým čtverhranným nádvořím, na němž
stálo několik uvázaných slonů, kteří si sami hřbety proti parnu
pokryli senem; pák následovalo několik menších nádvoří a
temné chodby.

Stropy &stěny dvou síní pokrývaly pitvorné řezby a pestré
malby. Stolky a skříně byly zastaveny čínskými a evropskými
tretky. V jedné skříni na př. stála řada modrých sklenic,
z nichž si u nás po jídle vyplachují ústa. V jiném oddělení
viděli jsme bibliotéku, která chovala jistě mnoho vzácných děl,
psaných na palmových listech. U vchodu do bibliotéky byli na
zdi namalování dva granátníci z válek napoleonských, vedle ve
výklenku stály sošky indických bohyň a mezi nimi dáma, vy—
strojená podle pařížské mody z roku 1820. Jedním slovem byl
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to opravdový palác barbarského panovníka, kterýž by byl jistě
podle gusta Atillova.

Ve čtvrti, v níž bydlí Brahmini, viděti skoro krok za
krokem nevelike pagody nebo monumentální vozy, na nichž
0 slavnostech vozí městem bohy.

Na konci města byla zbudována veliká pagoda., která prý
pochází z XI. století. Než arcibiskup Lavuěnan v učeném díle
svém o brahminismu dokazuje, že všecky ty stavby jsou původu
mnohem mladšího.

Proslulá pagoda zdejší jest mnohem menší božišť, jež
jsem navštívil v Maduře a na Siringhamu, ale zvláštního rázu.
Jest to obrovský čtverec, ohražený, širokými příkopy obehnaný
— hotová tvrz, ale pouze s jedním vchodem, nad nímž se
vznáší jak obyčejně gopuram.

Když jsme šli pod věží, potkali jsme patnáctiletého hocha
brahminského, majícího ruce složenyna prsou atvář tak nábož
ností roznicenou, jakoby se vracel od prvního svateho přijímaní.
Od jakého obřadu přicházel hoch ten a co pohnulo tak duší
jeho? . . . '

Na prvý pohled viděti, že pagoda pochází z jiné epochy;
'ozdoby jsou skrovnější a ne tak přcpjaty, a co nejdůležitějšího,
hlavní gopuram není nad hlavní branou jako jinde, nýbrž nad
samou svatyní a tvar jeho připomíná pyramidy, zvané budd—
skými.

Podél hradeb táhne se sloupoví, jehož stěny jsou pokryty
obrazy z indického bajesloví; sta lingamů všelikě velikosti je
zde seřagěno a všecky jsou pomazany obětním olejem. Uvnitř
nádvoří proti svatyní leží pod ohromným baldachýnem z ka
mene obrovský býk, vytesaný z jednoho balvanu, tež všecek
pomazaný žlukiým maslem, na něž každý den lepí novou
vrstvu prachu. Do vlastní svatyně ovšem smějí vejíti toliko
nejvěrnější ctitelé ďábla. I—lrahmin,který nás provázel, veliký
žvanil, vypravoval nám s nelíčeným rozhořčeníni, že jednou
vysoký úředník anglický násilím se vedral do svatyně.

»Nemohli jsme mu zabranit,i<<, pravil, »nebolí to byl
člověk vysoké důstojnosti, ale také tam ničeho neviděl; neboli
sotva učinil několik kroků, lekl sc prachu a špíny tohoto po
svátného místa a utekl ven. Nikdo tam nevydrží smradcm než
my, kteří tomu od dětinstvi zvykli jsme.<<

Kamenné žlaby v podobě slonního chobotu vycházejí ze
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svatyně; vytéká jimi do velikých van olej a rozpuštěné maslo,
které hojně jako oběť vylévají na potvorné sochy.

Nedaleko veliké svatyně je jiná menší, do níž vstup jest
dovolen. Brahmin uvedl nás do ní, aby nám ukázal zajímavé
skulptury.

Na konci tmavé chodby byla černá komůrka, v níž dřepěl
Ganes. Při klenutí pištěli netOpyři. Ač místo nebylo tak po—
svátno jako první, byl v něm smrad neméně hrozny', tak že
jsme se co nejrychleji soustředili nazad a vyšli ven.

Abych osvěžil mysl po tolika trapných dojmech, zašel
jsem si do chlapecké školy. Řídí ji stařec Sanyassí, jemuž jest
podřízeno několik učitelů. V nejnižší přípravné třídě učí se
maličké děti abecedě. Nejstarší zpívá písmeny, ostatní píší je
prstem do písku. V jedné třídě tamylské bylo učiteli sotva
šestnácte let. Tázal jsem se ho anglicky, zdali ho děti poslou
chají. Místo odpovědi ukázal mi prut. Porozuměl jsem argu—
mentu.

Město Tandžur jest postaveno na veliké, neúrodné rovině.
Veliky'ch stromů jest málo, rostlinstvo krní; Viděl jsem plané
keře datlove', opuncie a .velikotrnné kaktusy.

Než pro samé popisování zapomínám, že zítra musím
o třetí hodině vstávati, abych nezmeškal vlaku, ktery' mne za—
veze do Kuddaluru.
' Opouštím pěknou a kvetoucí missii madurskou, v níž
biskup Barthe a otcové jesuíté téměř přes měsíc prokazovali
mně tak upřímné a srdečné pohostinství.

Kandy na Ceyloně, dne 12. května 1891.

Arcibiskup |.avuěnan navrhl mi, abych cestou do Pondišer
navštívil vyšší školu, kterou před dvaceti lety založil v Kudda—
luru a kterou právě rozšiřoval.

Vyjel jsem z ',íÍandžuru časně ráno. Tma byla úplná, ale
pohled na nebe, obsypané hvězdami, byl čarokrásny'. Veliky'
medvěd a polařka leskly se na samém kraji obzoru; byly to
hvězdy litevské; na druhé však straně třpytily se hvězdy u nás
neznámé: .ližní Kříž a alfa Kentaura. Jitřenka počala ozařovati
východní obzor, hvězdy blcdly; zmizel velky .ližní Kříž, alfa
svítilo poněkud déle, než i ono zmizelo.
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V subtropických krajinách nebývá soumraku; sotva slunce
zajde, nastává noc; za to svítání trvá velmi dlouho. Člověk
čeká na východ slunce a nemůže se ho dočkati. Studená rosa
proniká do kostí, mlha se válí, zakrývá nebe, a když se zvedne,
stojí slunce již vysoko a hned počíná pražiti.

Než nic nelze přirovnati k jemné, průsvitné barvě
stromův a keřů ve chvíli, kdy slunce má vyjití. Zdá se, že
veškerá příroda jest pokryta tenounkou, zlatou záclonou flo—
rovou. Jest to jedna z nejpěknějších scén meziobratníkové pří
rody, tak bohaté na velebné a tajemné scény.

Kolem Tandžuru jest krajina suchá, proto i rostlinstvo
chudé; sotva však jsme minuli stanici Sundarapermalkoil, roz
prostírala se před námi velmi žírná, zelená, rozkošná krajina.
Na rozsáhlých polích rýžových bleskotaly srpy četných ženců.
Bohužel byli všichni pohani. Krok za krokem objevovaly se
malé kapličky nebo modly postavené řadami do stínu smok—
voně posvátné. Mnohdy stála pouze jedna modla pod stromem
a před ní postaveny dvě řady kamenů nebo dřevěných koníků,
jež nábožní přinesli jako oběť. _

Tu & tam trčely mezi palmami gopuramy větších pagod;
největší ze všech byla u stanice Tiruvadamadururu. Pohanství
jest zde ve květu a také lidé, jež jsme viděli na stanicích, měli
pohled přihlouplý a pečeť ponížení v očích, naběhlých krví.

Na stanicích vládne veliký ruch a život; jedni ženou se
do vagonů, aby ulovili místa, druzí ke studním; jediní toliko
Brahmini, hrdých postav, odění ve své bílé plátno, kráčejí po
malu a vážně, jakoby vlak na ně musil čekati.

Krajina stává se stále úrodnější, pole pečlivě upravena
jako zahrady; z hlíny upěchované chaty svědčí o jakémsi blaho
bytu obyvatelstva. Veliký most železný přenesl nás přes řeku
Koleron, již u Tričinopol nazývají Kauvery. Poněkud níže bylo
viděti druhý most kamenný o čtrnácti arkádách. Řeka v době
dešťů jest jistě krásná; dnes byla suchým, písčitým korytem.

Pak jsme jeli nedaleko proslavené svatyně v Čidambaranu,
jejíž čtyři vysoké věže vyčnívaly nad stromy.

Plovoucím po moři z Kolomba do Pondišer „jeví se pagoda
nad nízkým pobřežím zeleným velmi spanilou. Náleží k nej—
slavnějším svatyním indickým, a v určité době roční táhnou
k ní z různých provincií nesčetné davy poutníků. Jako modlu
uctívají tam také Šivův Iingam, ne však ze dřeva ani z ka—
mene jako v jiných svatyních, nýbrž ze vzduchu. Nábožní
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ioutníci hrnou se do svatyně a padají na tvář před velikou
ryšívanou záclonou. Za dunění bubnů a kotlů pozvednou brah
nini záclonu, za niž ovšem není ničeho viděti, poněvadž lingam
est ze vzduchu. Přes to hrnou se tam od století davy po—
ianských poutníků, z nichž mnozí konají dalekou cestu, aby se
)oklonili neobyčejné modle. Není—ližto patrným důkazem, na
aký stupeň blbosti ďábel své ctitele přivádí?

Jeli jsme podél moře (zálivu bengálského), jehož však ne—
)ylo viděti, poněvadž je zakrývaly palmové a casuarinové sady.
)raví se, že zde nevsadí Indové v rovné čáře více než dva
.tromy; upozorníme—lije na to, podívajíse nám šibalsky do očí.

»I to bychom si dali, kdybychom sázeli stromy v přímé
táře, jak radíte!<<

»Proč?a
»A vy toho nevíte? Kdyby stromy byly v přímce, ďábel

iy šel podle nich a snadno by nalezl naše obydlí. Schválně je
ázime vtakovém nepořádku, aby ďábel mezi nimi zabloudil...<<

Přijel jsem do Kuddaluru okolo poledne. Biskup sutfragán,
'. Gandy, provázel mne všemi školami; k večeru vyjeli jsme
i na břeh mořský, kdež dosud stojí rozvaliny tvrze sv. Jiří,
námé z bojů Anglie s Francií o panství nad Indií.

Měl jsem na výběr dvě cesty z Kuddaluru do Pondišer.
ednu železnicí, která by vyžadovala čtyř hodin času, druhou
oly, toliko dvě hodiny trvající. Zvolili jsme ovšem druhou.

Francouzské území v Pondišerách jest velmi malé, ale
obře spořádané. Všude jest viděti stopy pečlivé správy: silnice,
ikých ani v Evropě všude není, pole rýžová i podzemnicová
kvetoucí zahrady. Krajina jest velmi pěkná.

Žel, že obchod, který za císařství tak kvetl, za republiky
plně poklesl, přestávaje na arachidách (les pistaches — burské
říšky), jichž veliké množství vyvážejí do Francie, kde z nich
sují olej.

Pondišery mají jiný ráz, nežli jiná města indická, jsouce
elmi pořádné a čisté. V rovných ulicích stoji úhledné dvou
ttrové domky; všude znáti stOpy blahobytu před rokem 1870.

Ohromné osady francouzské, založené od kardinála Riche
3ua, dostoupily záhy značného rozvoje. Veliká revoluce zadala
rn smrtelnou ránu. Ludvík XVIII. snažil se od počátku svého
inování, aby je povznesl. Za Ludvíka Filipa se zorganisovaly,
)loniální vliv francouzský šířil se všude a obchod vzrůstal.
L Napoleona III. došel nejvyššího rozkvětu. Pádem císařství

9
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padl obchod i koloniální vliv a obé klesá každým dnem hlou—
běji a hlouběji.

Pouze několik lodí kotvilo v pondišerském přístavu. Město
nemá zálivu, ale přístav náleží k nejlepším na koromandelském
pobřeží. Pěkná kamenná hráz jest obyvatelům oblíbeným místem
večerních procházek. Zdobí ji vysoké, štíhlé sloupy kamenné,
které vzali z některé svatyně. Proti hrázi stojí pomník-Uu
pleixův.

Ač jsem viděl mnoho zajímavých věcí v Pondíšerách, ne—
popisuji jich, poněvadž bych opakoval, co jsem řekl již jinde,
líče jiné missie.

Ústavy missijní, školy jsou všude stejné, vmissii pak tak
spořádaně jako jest dioecese pondišerská, jest jich mnoho.
Prohlédljsem všecky: chrámy, čtyři kláštery indických řeholnic,
nemocnici, útulnu pro malomocné v krásném místě nad mořem,
ve velikém háji palmovém.

Vyznávám, že jsem si odnesl velmi dobré míněnío zdra
votním stavu oné osady francouzské; ve všech ústavech byla
infirmaríe prázdná, v nemocnici sotva několik obsazených po—
stelí a na mořském břehu hovořilo živě asi dvacet malomoc—

ných, sedících na vydmách; zdálo se, že netrpí příliš chorobou,
která tělo jejich znenáhla zžírala.

I školy byly hezké a v pořádku. Koloniální lyceum, spra—
vované missionáři, jevilo se velmi cívilisovaně —' žáci nesměli
do třídy vkročiti jinak, nežlíve střevících. Druhá škola 11kathe—
drálního chrámu jest více au naturel: stačí míti jaký taký
oděv a elegáni, kteří přicházejí obutí, musí obuv bez výjimky
přede dveřmi zoutí.

Starší hoši mluví dobře francouzsky, ale tamylština jest
po většině jazykem vyučovacím. V kostele modliteb neříkají,
nýbrž je křičí, a jeden hledí druhého překřičeti.
. Kdyžjsem byl před několika nedělemi v |)indigule, navštívil
jsem jak obyčejně školy; žáci byli z nejvyšších kast, oblekem
byl jím atlas, mušelín protkaný zlatem; byli skoro všickni po—
hany. Za tou školou pod skrovnou verandou byla druhá školka
a V'ní ubohé dítky z opovržené, odstrčené třídy Pariů; hrubé,
režné plátno sotva zakrývalo černé jejich tělo; byli všickní
křesťany. Vyzkoušev je z katechismu, rozdal jsem mezi ně
všecky své lesklé medailky.

V pondišerské škole líbila se mi nejvíce třída, v níž nej
menší dítky učily se psáti. Některým bylo sotva pět let. Všeeky
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seděly u zdi kolem světnice; ,podlaha byla posypána pískem.
Nejstarší & nejrozumnější zpívalo hlasitě tamylskou abecedu,
jiné podle taktu psaly ji prstem do písku.

Zavolal jsem fotografa, aby mi vyfotografoval několik
žáků. Zpraveni byvše o tom den před tím, oblékli nej

()br. 8. Apoštolský delegát Zaleski s brahimskými lioeliy.

lepší šaty. Zvláště. Petit-Louis, můj oblíbenec, vyhlížel v gra
natovém kal'taně aksamitovem, v čepičce zlatem vyšívanea se
dvěma nášíjníky, jedním z perel, druhým z brilliantův a ru—
hinů, a s rubínovými náramky velmi slavnostně.. Ano měl i
hezké lakované botky; že však se mu v nich nelíbilo, dovolil
jsem mu je žeuti. Druhý nebyl tak nádherně usli'ojen, než i on
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měl na krku pět šnur vybraných, podlouhlých perel a sponky
a knoflíky z velikých diamantů (viz obr. na str. 195).

Po poledni Chodívaljsem na procházku s P. Gentilhommem,
arcibiskupovým sekretářem. Nejčastěji vyjížděli jsme v kočáře,
do něhož byly zapřaženi dva pěkní bílí volci, do sousedních
farností.

Kostely byly pěkné, fary skromné, tulíci se v stínu koša
tých palem. Lid se sbíhal, aby nás uvítal. Matky podávaly nám
hezouěké, černé děti; jak byly šťastné, když jsme se s nimi
laskali, těžko pověděti; při odjezdu zvedaly je vysoko, abychom
je ještě zdaleka viděli.

Míval jsem vždy plnou kapsu agnustek, proto příchod můj
všude působil velikou radost; někdy vztahovalo se tolik rukou
kemně, žejsem nevěděl, ku které hlavě přináležejí. Než nikdo
nedostal jich zadarmo — každý musil odříkati katechismus
a modlitby v jazyku tamylském, nebo udělati alespoň po
řádně kříž.

Azase nová nesnáz — pohanské děti uměly tak dokonale
katechismus, že katechetista musil přijíti na pomoc, aby leckteré
agnustko nedostalo se do rukou ctitele Šivy nebo Višnu.

Minulého roku dostal ve škole karrikalské při výroční
zkoušce z náboženství první cenu ——pohánek.

V jedné škole, jež jsem prohlížel na Ceyloně, ukázali mi
dvanáctiletého hocha, který nejlépe uměl katechismus a nej
prvnější přícházel na mši svatou. Po roce teprve zpozoroval
učitel, že hoch není křesťanem. Otec byl buddhista a dítěte
ovšem pokřtíti nedal.

Pohané, kteří poznali víru křesťanskou, pozbývají přiro—
zeně víry ve své bohy. Ale jakási síla tajemná zdržuje jich
a nutká, že stále s obrácením odkládají. Jest to pokušení, jež
přemoci bývá jim velmi těžko.

Znal jsem lékaře, který sám pokřtil umírající dítě své,
ale sám se neobrátil.

Předchůdce arcibiskupa Lavu'énana měl starého sluhu,
který nosil jeho palankin. Byl věrným sluhou, k biskupovi lnul,
ale obrátiti se nechtěl, trvaje zarputile ve svém pohanství.
Když biskup zemřel, přišel starý sluha k missionáři, aby ho
vycvičil ve víře křesťanské. Než když se již tolik naučil, že
mohl býti pokřtěn, odepřel rozhodně přijati svatost, řka:

»Biskup byl svatý muž a jest jistě v nebi. Já jsem starý
hříšník; pokřtíte-li mne teď, počnu zase hřešiti. Pokřtěte mne,
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otcové, před samou smrtí, až již nebudu moci hřešiti, neboť
chci také přijíti do nebe, abych tam svého biskupa nosil v pa—
lankinělc

Den před odjezdem z Pondišer' zajel jsem s biskupem
(iandym do Vilanouru, mista vzdáleného několik mil od hlav—
ního města.

Město bývalo někdy slavné svou pagodou, do níž přichá—
zeli četní poutníci z celé Indie. Dnešního dne scházejí se tam
jiní poutníci, totiž do chrámu Panny Marie Lourdské, který
stojí nedaleko pagody.

Tratí z Pondišer do Madrasu nemá nic zajímavého. .lel
jsem v noci. Při železné dráze byly některé stromy plné svalo
janskýeh mušek neboli světlušek, že se zdálo, jakoby byly
ozářeny bengálskýin- ohněm. Na jedné malé stanici vyvolali
mne z vagonu, abych vyzpovídal umírajícího, jenž krátce před
tím byl raněn mrtvicí. Široko daleko nebylo kněze; přednosta
stanice, katolík, doufal, že bude kněz ve vlaku, který právě
přijížděl. ZaOpatřil jsem tedy umírajícího.

Několik dní, jež mi bylo stráviti vMadrase, věnoval jsem
odpočinku, jsa cestami velkými utrmácen. Ráno jsem vůbec ne
vycházel. Večer vyjížděli jsme s arcibiskupem na břeh mořský,
abychom čerstvým vánkem osvěžili plíce, denním vedrem
unavené. Krásná hráz táhne se podél oceánu, slučujíc Madras
s Meliapurem; k tomu moře jest na koromandelském pobřeží
rozkošno!

'lřentokráte neopominuljsem putovati na horu sv. Tomáše,
čehož před čtyřmi lety, jsa zde s arcibiskupem Agliardim, uči—
niti jsem nemohl.

Bylo to dne 5. března; den nebyl příliš parný; vyjel jsem
do Meliajniru, kamž mne pozval na oběd administrator letčCBS'E,
de Sousa. Po obědě prohlédli jsme si seminář, školy a po
fe hodině, kdy slunce již tak nepražilo, vydali jsme se nahoru
sv. Tomáše. ,

.lsou znám'a dvě místa téhož jména. Navštívili jsme nej—
prve Menší Horu.

Podle podání přebýval zde sv. Tomáš a učil zde Indy
víře Kristově. .lest to skalnatý vrch na jehož chlumu vznáší
se dnes kostelík. Uvnitř jest do stěny zazděn kamenný bas
relief, velmi starý a skoro setřený, představující apoštola
s dlouhou bradou; jest prý to dílo jedneho žáka apoštolova.
Po pravé straně černá se vchod do jeskyně: nízký a tak úzký
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otvor, že těžko se jím protlačiti. Do té jeskyně uchýlil prý se
sv. Tomáš, když raněn byv kopím, prchal před biřici krále
Kalaminy. Jeskyně bývala o mnoho nižší, neb ještě dnes viděti
na stropě stopy dláta, který byl zvýšen, aby mohli postaviti
oltář; já jsem stál schýlen.

Jak dlouho apoštol Kristův v úkrytě tom dlel, podání
nepraví. Než uchýlil se potom na sousední horu, zvanou dnes
Větší horou sv. rl'omáše. Na tom místě podstoupil smrt
mučednickou. Modlil se právě, vypravuje podání, (ve které
jeskyni, nejisto) před velikým křížem, vytesaným z kamene,
když ho biřici krále Kalaminy vyslidili. Vrhli se na něj & usmrtili
ho. Krev apoštolova vytryskla na kříž, před nímž se modlil.

Hora sv. Tomáše jest pěkným, kuželovitým pahorkem,
na jehož vrcholu stojí chrám Páně. Pohodlné schody kamenně
vedou až nahoru. Nad kostelními dveřmi visí znak portugal
ských králů a armenské nápisy. Na hlavním oltáři viděti staro
žitný obraz Rodičky Boží a za ním kříž zazděný do zdi, před
nímž apoštol se modlil.

Navštívil jsem také po druhé hrob, v němž odpočívá
tělo světcovo. Jak jsem se již na jiném místě zmínil, nalézá
se hrob v neveliké kapličce při meliapurskě kathedrále. Jest
jím dvojitě sklepení; první dosti velike, druhe menší, v němž
ostatky odpočívají. Úzkým otvorem bylo možno spustili do
něho tělo bez rakve.

A tak tři měsíce po slavnostech goanských modlil jsem
se na místě, posvěcením praci a mučednickou smrtí apoštola
Tomáše, který byl prvním missionářem Indie.

Divná věc, že žádné podání nezmiňuje se o sv. apoštolu
Hartoloměji, který též byl v lndii a mnoho pohanův obrátil.

Několik dní, jež jsem strávil v Koimbaturu, kamž jsem
se z Madrasu odebral, věnoval jsem taktéž odpočinku. Strávil
jsem je pod hoslinnou střechou biskupa Hai-dona, vespolečnosti
missioiniřů pařížski'ehosemináře d es Missions ICr t ra ngí—r e s.

Potulný život, který jsem trávil od několika měsíců, unavil
mne tou měrou, že mi byl odpočinek nutný, abych nabral
nových sil k další cestě na pobřeží malabarskě, kdož právě
počínala nejparnější doba roční a kde způsob cestování jest
dosud vehní primitivní.

Francesco, slavný kinnorník arcibiskupa i\gliardiho, stal
se inimovolně hrdinou první naší cesty do indie. Spravedlivo
proto, abych i na druhe cestě svě představil čtenáři komorníka
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svého: Tomáš Kajetán Gemer, čistokrevný Ind, který však si
myslí, žejest čistokrevný Portugal; velmi černý a veliký elegán.

Jeda do Malabarska, kde se častěji cestuje po lodi, nežli
povozem, byl jsem nucen zmenšiti svá zavazadla; 'kázal jsem
mu tedy, aby jen nezbytne potřebné věci složil do nevelikého
kufříku. Píše, dohlížím, jak balí. Vidím, že přináší jenom
jeden střevíc.

»lide je druhý?< táži se.
»Druhého není,<< odpovídá, »tento pár má jenom jeden

střevíce
'Musil jsem vstáti od stolku a hledati v kufru, abych. ho

přesvědčil, že i tento pár má dva střevíce.
Trať z Koimbaturu do Kalikutu (II, Ce) jde přeúrodnou

krajinou; na leve rovina, na pravo pahorkatina. Železnice pro
tíná bambusové lesy, jejichž lenounkó větvičky dodávají kra
jině fantastického rázu, Dále táhnou se pole papriková; čerstvě
natrhane lusky, jež suší na slunci, tvoří obrovske koberce barvy
amarantové.

Za několik hodin zastavil se vlak v lx'alikuté. P. Sani,
jesuita provincie benátské, zavezl mne do missijního domku
jenž stojí v nejlepší čtvrti města. _

Kalikut jest hezke, dosti dobře stavěné město, mající
80.000 obyvatelů. Pohled s moře jest úchvatný. Domky jsou
skryte v kokosových hájích, ulice zastíněné: nektere vypadají
jako tunel vyseknný do stromoví, připomínajice krajiny ceylonské.

Důležitější však jsou l'íistorické vzpomínky, které se pojí
ke lx'alikutu. Na to pobřeží vystoupili dne 20. května 1498
první plavci portugalští pod vůdcovstvim velikého Vasca de
(Liama. 'l'ím navázány byly zase styky Indie s Evropou, které
přerušeny byly téměř 1100 let,. Země posvěcena praci sv.
Tomáše, byla zase i_ítevřenasnahám a námahám apoštolským,
které již neuslály do dnešního dne.

Vasco detiama zdržel se na tom místě půl roku. Za dvě
léta potom přijelo nove loďstvo portugalské do Indie, jež při
vezlo i missionáře. Velitel jeho Cabral zbudoval první kostely
v 'lx'alikutě a Kočině, jakož založil i domy obchodní v těchže
městech. Odtamtud zahajena opět práce apoštolská v Indii,
takže Kalikut stal se lzakořkakolébkou křesťanské víry v té zemi.

Navštívil jsem značnou část indických missií. Prozřetel—
nosti loži se zalíbilo, abych v té práci n'lčl také úděl, proto
ne bez pohnutí patřil jsem na široké pobřeží písčité, omývané
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slanými vlnami oceánu, na němž přistáli první missionáři;
pravím první, neboť práce předchůdců zanikla beze stopy,
poněvadž křesťané sv. Tomáše, jež Vasco de (lama na
malabarskem pobřeží nalezl, byli nakažení bludařstvím neslo—
riánským; teprve později goánský-arcibiskup Menezes obrátil
větší část jich na pravou víru.

V Kalikutě mohl jsem vsednonli na. loď plynoucí do
Mangaluru, ale arcibiskup mi radil, abych jel koňmo až do
Telišer & teprve potom se plavil po moři; v Kalikutě prý
parník zřídka kdy zakotví & to několik mil od břehu, k tomu
ještě na večer, kdy moře bývá pobouřeno; plavba pak lodí
rybářskou bývá nejen velmi nepříjemná, nýbrž mnohdy i ne—
bezpečná.. Učinil jsem tedy podle rady pana biskupa Paganiho
a vzal Transit do Mahé. Byla to bedna o čtyřech kolech
(znamení civilisace, neboť indické povozy mívají obyčejně jen
dvě kola), do níž byli zapřažení dva koníci, tak vychrtlí a tak
kosmatí, že bylo nutno věřiti, že jsou to koně (taktéž civilisace,
že to byli koně a ne voli). Než časlo přepřahovali nevinné
pegasy a jizda byla tudíž dosti ryl-hlá.

Všecky povozy, užívané v lndii, jsou předpoLOpní; nej
novější sahá jistě do dob Abrahan'iových; než dlužno také
doznati, že pro takove jízdy a po takových cestách jsou nej
příměřenější & celkem pohodlne. _

Uvelebil jsem se tedy, jak jsem mohl, do bedny mezi
zavazadla. Obrovské větve banianů (Ficus indica) tvořily
nad námi slinnou klenbu. Jest to divný, fantastický strom, bez
kmene; větve a kořeny, které jako hadi vinou se kolem sebe,
trčí vysoko do vzduchu. Pěkné rostliny cyca sovíté, draho
cenné ozdoby našich sklenníků, skláněly k silnici své drsné pny
s korunami lesklých, zelených kapradí podobných listů. Na
kmeny jejich připjaly se četné orchidee.

.le-li jsme podel břehu oceánu, jehož vod však nebylo
viděti; zacláněly nám palmy kokosoke a vysoké, štíhlé areky,
než vítr přinášel nám stále čerstvý vzduch a slanou vůni moře.
Krajina byla velmi úrodná, pole pečlivě obdělána a rýží
porostlá.

Bylo nám přebrodlti dvě řeky a to přívozem, který mi
živě připomínal Litvu; scházeli toliko židáčkové—převozuíci.

Obyvatelstvo četných a (losti značných vsí bylo částečně
l.n'iohamedánskě, Čř'tsllččnt'!polianski'e, než cestou nebylo viděli
iiiiimit ani ošklivých svatyň pohanských. "I'yp obyvatelstva
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pěkný; muži vysokého vzrůstu, štíhlé postavy s velikýma, čer—
nýma očima. Všichni měli podholené hlavy a na tomené pouze
dlouhou kšticí, kterou svazovali do uzlu nad čelem, což jim
pěkně slušelo. Pohanska mládež vesele se uklánéla, inohame—
dánská naopak pohlížela na nás zlým, nepřátelským zrakem.
Oděveín jejich bylo bílé plátno, ovinuté kolem pasu, padající
až pod kolena. i\ní ženy neměly skromného, ale ozdobného
úboru, který lze najíti skoro v celé Indii. 

Muži nosí pradívnou čepici. Představte si kalpak východ—
ních .kněží a na něm přilepený deštník bez hole. Jest upleten
z palmového listí, praktický v úpalu slunečním, než pochybuji,
že by byl pohodlný. A jak rozkošné vypadá ulice, v níž se
procházejí takové houbyl'

Mah é, osada francouzská, jest zelená, květná kytice na
břehu oceánu. Domy jsou ukryté vesměs v houští, kokosovníky
dorůstají neobyčejné výšky. Město jest pořádné a čisté jako
l'ondíšery, jak jsem nikde nenalezl v Indii. Obyvatelstvo slušné,
zdvořilé. Když jsme se procházeli veřejnými sady, povstávali ln
dové i pohané, aby se nám uklonili. Malé holčičky pozdravovaly
nás na ulici: Bo n jour, „ni a M(—re!*) Umělý francouzsky
jenom tato slova, jimi. se naučily ve školce sester sv. .losela
z Klugny.

Bydlil jsem u pana faráře lteneviera v hezke I'aře, při
níž od vlády francouzské před několika měsíci vyhnaný jesuita
založil botanickou zahradu, deset stop dlouhou a šest stop
širokou.

Po dvoudenním pobytu opustil jsem Mah e a po půldruhé
hodině cesty vozem, jejž táhli obvyklí bílí voli, dohrabali jsme
se do 'l'ellišer. Město má 30.000 obyvatel a jest velmi obchodní.
Hlavním předmětem obchodním jest pepř a káva. Veliký parník
houpal se v přístavu, nebyl to však len, na nějž jsem čekal.
Měl odplouti v neděli, ale přijel až ve čtvrtek. A tak volky
nevolky zdržel jsem se čtyři dni v zemi, k dež ros te pepř.
Ale na cestách zvyká člověk konečně všemu a učí se trpělivosti.

Město jest celé zastíněno stromy, kteréž jako v Mahó
pokryty jsou pepřem, který kolem nich se vine jako fasole;
mezi srdčitými, žilnatými listy visí řídké hrozny světle červe—
ných jahod, které se suší a známý pepř dávají.

:!:) Dobrý den, matku!
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I zde bydlil jsem na faře u indického l'aráře, pana Mon
Leíra, člověka velmi vzdělaného. Fara jest vystavěna na mírném
pahorku, jehož úpatí omývají vlny oceánu. Těsně vedle stojí
starodávný kostel, zbudovaný ještě od Portugalců.

Všude lze pozorovati portugalský vliv. Národ ten zůstavil
všude ráz alespoň zevnější civilisace. Všickni zde nosí klobouky,
někteří i boty, a nazývají se Pedro a ne llajapen jako na po
břeží koromandelskóm.

Teprve v pátek večer odplul jsem na lodi řeěené »Sird—
bana<<. Po celou sobotu nakládali zboží v přístavu kannanur—
ském, takže teprve dne 22. března, právě na květnou neděli,
jsem přijel do Mangaluru.

A tak jsme znovu na moři. Loď neopustila ještě přístavu
mangalurského. Město, pohlížíme—li na ně s moře, nepodobá se
nijak městu, poněvadž mezi korunami stromův jest viděti pouze
jesuitskou kollej, střechu soudního domu a poněkud dále semi
nář v Džepu s úhledným kostelíkem.

Popsal bych rád kvetoucí misii mangalurskou, která náleží
k nejdůležitějším střediskům křesťanským v Indii. Ale dvě
neděle, jež jsem tam strávil, byly vyplněny vyřizovánín'í zále—
žitostí, pro něž mne sv. Otec poslal do Indie. Musil jsem do—
psati zprávu do Říma v příčině utvoření národního, domácího
duchovenstva indického. To zabralo mi všechen čas. Ve volných
chvilkách navštěvoval jsem školy a dobročinné ústavy, tak že
mi nezbylo času, zaznamenávati denní dojmy a postřehy; a svě—
řovatí papíru, co jsme každého dne viděli a slyšeli, jest ne
zbytne, chceme-li cestopisu svému dodati svěžesti a pravdivosti.

Přestanu tedy jen na všeobecném popisu toho, co jsem
v Mangaluru viděl a o čemž jsem se ostatně již jinde zmínil.

Mangalurská dioecese má 70.000 katolického obyvatelstva;
opak toho, co jsme viděli v jiných dioecesích, náležejí manga
lurští katolíci většinou k nejvyšším kastám, jsouce skoro všickni
zkasty Brahminův. Křesťanská nauka vyhladila v srdcích jejich

kastovnické předsudky, které na jiných částech indického pole
ostrova udržujímezi obyvatelstvem velikou propast. Křesťanská
kasta stala se již jen institucí, která mnohdy býva nepohodlná,
která však nikdy není takovou tyrankou jako kasta pohanská.
Na kanaarském pobřeží pozůstává kastovnictví mezi křesťany,
již jen v tom, že různé kasty vespolek nevcházejí ve sňatky
manželské. A to jest poněkud přirozeno. iu nás v Evropě
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bývají sňatky mezi mužem a ženou různých společenských
tříd velmi řídké; prostředkují je obyčejně peníze.

Ix'asty indické, vkřestanském smyslu, zbavené a očistěné
všech pošetilých lormulí, jimiž je pohanství spoutalo, stávají
se institucí sociální, úplně podobnou tomu, čím jsou u nás
třídy společenské. Kasta v této formě jest prošpěšná i v Indii,
slavíc hráz pauperismu, věci v těch přelidněných krajinách
nadmíru nebezpečně, stavíc hrázi zločinu, poněvadž hanba člena
padá částečně na celou kastu, proto se vzájemně střeží.

Ostatně i se stanoviska intellektuálního jest veliký rozdil
mezi kustami vyššími a nižšími; všecka mládež, již vídal jsem
denně v kolleji sv. Aloise u semináře, jevila ušlechtilost, dobrou
výchovu ano i zevní uhlazenost. Což tedy divného, že si
manželky hledají mezi svými, nikoli v nižších kastách, kde cit
jest nižší, hrubší, mysl a duch méně vyvinuté?

Malou ukázku na důkaz, že ušlechtilost vyšších k-ast jest.
vyvinutější; vozil jsem vždy zásoby růžencův a medallií, po
nichž školní mládež zdejší velmi lačni. Hoši z nižších kast
a Pariové hleděli všemožně, aby co nejvíce růžencův ulovili.
Děti Brahminů nebo Vellarů naproti tomu, jakmile dostaly jeden
růženec, o druhý se nehlásily, a prosily-li, vždy dodávaly, že
jeden již mají, druhý však že by si přály pro matku nebo pro
bratra. Jeden mladý Brahmin ?: mangalurské kolleje, maje již
svůj růženec, přišel ještě s jinou tlupou dětí a vyžadonil si
druhý; druhové hned mu to vytýkali; vrátil se ke mně & prosil,
abych mu dovolil dáti druhý bratrovi. _

Nepravím tím, že by vyšší kasty byly počestnější nižších,
nikoliv, jsou jen ušlechtilejší.

Velmi čelní křesťané ', kasty lšrahn'iinů v Mangaluru jsou
potomky gminských vystěhovalců. Důkazem toho jest, že dosud
zachovali svou matrřštinu, konkani, kdežto veškeré ostatní
obyvatelstvo mluví nářečím tulusky'm nebo kanaarsky'm.

Všude, kde dříve panovali Portugalové, jest obyvatelstvo
vzdělanější, nežli v jiných částech Indie; poněvadž pak bývalo
zvykem, že nově pokřtěný pohan přijímal jméno svého kmotra,
mají všickni křesťanští Brahmini v Mangaluru portugalská
jména: Fernandez, Saldanha, Britto, Menezes, Vaz, Coelho . . .

Kollej sv. Aloise byla založena před dvanácti lety od
jesuitů provincie benátské; dnes náleží k nejprvnějším účelištím
indickým. Vzdělává se tam četná mládež křesťanská, než také
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i mnoho pohanů. Studujíci mangalurské kolleje vyznamenali
se a vynikli při letošních zkouškách v Madrase na universitě.

Ústav však, který nejvíce vábil mou pozornost a pro
nějž jsem vlastně přijel, byl seminář pro indickou mládež.
Ústav ten, ojehož vzorném zřízení jsem mnoho slyšel, převýšil
mé očekávání.

Na rozsáhlých pozemcích, rozprostírajících se kolem ústavu,
nabudovali jesuité vísek podle vzoru bývalých redukcí para—
guayských. Ve stínu ovocného stromoví (cajou) bylo viděti
chaty, v nichž usadili chudé novokřtěnce. Majíce zabezpečené
přístřeší, zajištěnou ochranu řeholníků, hledají v práci výživy
a zároveň utvrzují se ve víře a velmi četnou rodinu svou vy
chovávají křesťansky. Část těchže pozemků zaujímají sirotčinec,
chorobinec pro nezhojitelné, chudobinec a na zvláštním místě,
daleko od ostatních obydlí, nemocníce pro malomocné.

Všecky ty ústavy jsou závislé na semináři; spravují je
klerici či spíše pomahaji řeholníkům ve správě. Klerici navště
vují denně ty ubožáky a vyučují je pravdám víry; jedni navště—
vujíchaty nověobráceny'ch, jiní připravují ke křtu katechumeny,
jiní opět vykládají katechismus malomocným. Jiní navštěvují
nemocnice, kasárny indických vojínů, vězení ; jedním slovem:
kromě důkladných studií, důkladnějších a obsáhlejších, nežli
ve mnohém semináři evropském, cvičí se mangalurští klerici
v práci apoštolské, která bude jejich údělem a úkolem, až po
studiích dostanou se na fary. Starší mívají kázání v kostele,
učí náboženství ve všech školách místních, o ]“írázdninách do—
provázejí řeholníky, aby missionářovali s nimi ve vzdálených
osadách katolických. Konečně, chodíce denně na procházky,
odskočí tu a tam do baráčku pohanského & vlídným, vhodným
slovem budí v srdcích ubohých těch lidí tužby po lepším,
duševním životě -— seménka víry.

Stařence Evropě bude se snad podobná soustava semi
nářské výchovy zdáti divná, ale zde se osvědčila.

Když otcové Tovaryšstva Ježíšova převzali mangalurskou
missii, bylo jich velmi málo, za to práce bylo tolik, že volky
nevolky přibírali kleríky na pomoc ve všem, kde pomáhati
mohli. Pokus se zdařil, budě v mladistvých srdcích horlivost,
ducha apoštolského; co s počátku učinili jesuité z donucení,
z nedostatku pracovních sil, zařadili brzy do své soustavy vy
chovávací. A duchovní "mládež indická, vycvičená na bojišti,
poskytuje zdatné missionáře.
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Rozumí se, že všecky ty výpravy apoštolské konají se
vždy za dozoru, před očima představených, takže nijak na újmu
nejsou studiím, které, jak jsem pravil, stojí vysoko, jsouce upra—
veny úplně podle programu řehořské university v Římě.

V prvých dnech svého pobytu byl jsem přítomen boho
slovecké rozpravě, která se zde odbývá jako v Římě dispu—
tatio menstru a; mohl jsem se tudíž přesvědčiti,že indičtí
theologové nezadají si ani ve filosofii ani v theolologii s našimi;
latinou mluvili tak hbitě jako svým mateřským jazykem

Apoštolské práci, o níž jsem mluvil, věnují i rekreaci,
prázdniny a i procházku.

Ostatně mangalurská missie jest tak zorganisována, že
v ní každý pracuje, i hoši sirotci, učíce pohanská děcka kate—
chismu, ba i lidi dospělé: jsou nesmírně rádi, když je staří
pozorně poslouchají.

Z ústavů zasluhuje zmínky klášter karmelitánek. Řehol—
nice jsou dílem Francouzsky, dílem Indky. Mezi těmito jest
vdova z nejpřednější rodiny brahminské, která nežli vstoupila
do kláštera, všecky své dítky zasvětila Bohu. Nejstarší syn stal
se jesuitou, druhý jest farářem, nejmladší v semináři. Jedna
dcera jest zároveň s ní v klášteře, druhá v jiné řeholi.

Terciárky karmelitky spravují dívčí školy; jedna jest
určena výhradně pro dívky křesťanské, druhá pro pohanky
z kasty Brahminů.

Zmíním se též o nemocnici malomocných. Skládá se
z několika oddělených domků, v nichž každý nemocný má
svůj pokojík. Kteří mohou choditi, procházejí se za dne za
hradou, jiní sedí opět vc'chládku verandy.

Od několika měsíců činí se pokusy léčiti i ty, jež lékaři
uznali za nevyléčitelné, homeopathickou methodou hraběte
Matteiho. Nevím, je-li výsledkem těch léků, či snad čistoty,
v níž jsou chováni, denních koupelí, zdravé a hojné stravy
a vůbec pohodlí a péče, kterou jim OO. jesuité- věnují — jest
nepopíratelno, že v Mangaluru daří se malomocným lépe, než
ve všech jiných ústavech podobných, jež jsem navštívil na
svých cestách. Třpí mnohem méně, u mnohých viděl jsem za
hOjené rány a vůbec vzhled jejich není tak odporný.
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.le—limalomocenslví dčdične čili nic, různí se názory;
najisto však jest velmi nakažlivé, proto děti malomocných
podléhají dříve nebo později této hrozne chorobě. llva malí
chlapci hráli si v zahradě. P. Diamanti, který mne provázel,
ukázal mi na pr.—oustaršího malé, bílé skvrny, první stopy
choroby. Mladší odhalil si prsa sám. »U nme ještě nejsouťa
chlubil se vesele. Než neminou snad ani dvě léta a i na jeho
hrudi zabelí se skvrny, jichž nezkušené oko ani si nevšímne,
které budou první zvěsti života plného utrpení, bídy a muk,
které učiní z ubohéhodítěte |')ravdivého, skutečného Pariu, vy
vrhele'společnosti lidské, k němuž se nikdo beze strachu, beze
hnusu nepřiblíží.

V Indii objevuje semalomocenstxí ve dvojí podobě. .ledna
zove se malomocenstvím bílým. Nemocm'muse vyrazí
na tělo množství bílých skvrn, které rostou, se množí, nekdy
tou měrou, že černé tělo lndovo úplně zbělí, nejčastěji však
sestrakatí jako šachovnice. Zdá se, že malomocenství to není
ani nakažlivé ani dědičné; ani nemocný mnoho netrpí. Neod
dčlují ho také od ostatnícl'i lidí, ba viděl jsem, kterak takoví
strakoši prodávali na trhu pečivo i pamlsky, aniž to kupující
odpuzovalo. Pohané tuto chorobu pokládají za důkaz zvláštní
milosti a přízeň bohů.

Druhý druh, malomoeenství strašné, liší se naprosto od
prvního; tělo stává se necitelným; uši, nos, často i celá tvář
nabubří způsobem hrozným a pokrývají se vředy a puchýři.
Hnisající rány se tvoří na prstech u rukou i nohou, které zne
náhla lmijí a odpadávají. tlelč tělo zapáchá odporně umrlčinou,
nemocný cítí'prudkébolestipo celém těle. Slovem hnije za živa
jako mrtvola. A v tom děsném stavu žije mnohý dlouhá léta.

Pozoroval jsem, že s touto cln'n'obou souvisí často ještě
jiné, neméně. strašne nemoci, které snad mají společné zřídIo.

'l'řetí konečnč tvar malomocenství, alespoň jej mnozí za
to pokládají, jest elephantiasis, než ta není ani dědičná
ani nakažlivá; popsal jsem ji jižsjinde; nohy otekou, naběhnou
častokráte do objemu dvou stop, kůže skornatí, noha stává se
podobnou noze sloní; odtud název. Nemocný, pokud může
choditi, netrpí mnoho, ale nejmenší nedopatření působí horečku
nebo zimnici. _

V místech, na nichž ona nemoc jest rozšířená, připisují
ji všeobecně špatné a nečisté vodě, kterou obyvatelé jsou nuceni
pití. A také skutečně stačí, je—li nemoc v počátcích, přesídliti
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se do jiného města, aby postup choroby bud' byl zadržen neho
nemoc sama vyléčena.

Do mangalurské nemocnice malomocnýcli přijímají jen ty,
kteří jsou raněni vlastním mal_omocenslxim: díky pcčlivémn
ošetřování rány se hojí, bolesti mírní; ubožáci jsou přece méně
[NěšlfttslllýlllkA již tak-ový výsledek těší, že jest možno :'tlespoň
tl'oeiltl jim ulevili.

ho i\rlangaluru přijel jsem na kvétnou neděli; že pak ná
sledující parník měl vyplouti .v samý hod Boží velikonoční,
bylo mi čekati až do neděle provodní.

Svatý týden konal jsem velmi slavně; biskup Pagnani
pontifikoval: chrámy byly náhožným lidem nahity.

Na Veliký pátek mají zvláštní processí, kteréjest v lůvropi'e
nezm'uno.

Počíná kázáním, v němž kazatel vykládá celé tři hodiny
umučení Páně. Byl jsem pozván do kostela Rodič—kyBoží, kdež
kázaní konalo se .v jazyku konkani.

Poněvadž konkansky nerozumim ani slova, otázal jsem
se faráře, () kolika kázání počne; přišel jsem, když jsem se
domníval, že by už mohl byti konec. Muži seděli v tlupách
před kostelem na rozsáhlém prostranství, ženy v kostele; kazatel,
rodem Ind, stál ve dveřích takže ho všichni slyšeli. Tři hodiny
uplynuly, v kostele bylo nesnesitelné vedro; otázal jsem se
klerika, ktery' rozuměl konkansky, kde již kázání je.

»'l'eprve jsou u Kaifáše,<s<odpověděl.
Poznal jsem, že kazatel ještě ani za hodinu nedomluví;

uchýlil jsem se tedy do fary, kdež na verandě bylo čerstvější
povětří. Zavolali nás brzy. Když kazatel mluvil o smrti Vyku—
pitelově, spadla ohromná černá záclona, která halila veliky
oltář a část chrámové lodi, a objevil se kříž, na němž pněl
Spasitel v životní velikosti. Byl to dojemný okamžik.

Potom vešlo processí do kostela; Nikodem a Josef zAri—
mathie sňali s kříže Vykupitele světa. A ve všem tom bylo
tolik pravdy a pobožnosti!

V celém chrámu nastalo hluboké ticho přerušované jen
v delších přestávkách slokou sekvence Stabat Mater, kterou
lid zpíval překrásnou melodií. Byl to starožitný nápěv, ktery
jisté zaveden byl sem zároveň s křesťanstvím.
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Sochu Kristovu položili do nosítek z jasmínových květů
a procesí vyšlo pomalu zkostela. Pozoroval jsem je s l'arskěho
balkonku; vojenská hudba hrála vážný pochod, za Kristem
ubíraly se tisíce nábožného lidu, ulice byly osvícený nesčetnýmí
světly barevnými; ano i pohané .ozdobili své domky lampičkami.
a pestrými praporci. ,

Pohled na dlouhý průvod pod zelenou klenbou bujněho,
meziobratníkového rostlinstva, jemuž bengálské ohně dodávaly
jiskřivého koloritu, byl úchvatný.

Na Bílou sobotu pokřtil jsem v seminářskěm kostele
23 pohany.

Nejednou jsem se již zmínil, že již podle pohledu lze
pohanské děti rozeznati od křesťanských, a často mí vypravo
vali, jak křest měni tvář pohanovu.

Sám jsem byl toho svědkem. Mezi pohany, jež jsem měl
pokřtíti, byl osmnáctiletý výrostek, jmenem Diego. lvlleděljako
kakabus, úkosem, a do očí se nikomu nepodíval. Na hod Boží
velikonoční, sedě venku, díval jsem se, jak děti si hrají v míč;
Diego přichvátal, aby mne pozdravil — byl však to již úplně
jiný člověk; tvář měl upřímnou, usmívavou, pohled vlídný a čistý,
a rysy tváře, které mne před tím odpuzovaly, zlahodněly,
nabyly mužské krásy malabarskěho plemene, které náleží
k nejhezčím mezi Indy.

Mangalur jako mnolío'hindickýchměst jest vlastně bujným
lesem, v němž rozptýleny jsou malé domky. Velikých budov
kromě missijních ústavů není; v krajině tak prostých obyčejů
spokojí se i boháč malým domkem. Perspektiva některých ulic
jest nevyrovnatelná. .Jsou to dlouhe aleje bananove, které nad
cestou tvoří hustou, zelenou klenbu.

Obrovské banany jsou pradivně rostliny; kmene nemají,
ze země vyrážejí jako sloupy mocné kořeny, nesoucí obrovske
větve, které by bez té podpory lámaly se vlastní tíži. Strom
bývá všecek pokryt příživnými kapradinami a orelíídeomi.

Mangalur jest bezprostřední osadou anglickou. Poslední
král zdejší ještě žije; zovou ho »mangalurským radžoua.

Rozpáliv se jednou nábožností ku svým četným bohům,
stal se džongim,*) to jest mnichem, kajicníkem; ted' žije
v džongiském klášteře, neboť i indičtí pohané mívají někdy
kláštery.

*) Vi'l. více v díle V.: Indické drobnosti.
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Před několika lety vykonal kajicný radža pouť do Bena—
resu; tam rozpáliv se podruhé nábožnosti, slíbil bohům, že do
své smrti neobleče již jiného oděvu, nežli vzdušného. Slibu
věrně. dostál.

Cizozemce, kteří ho časem navštěvují, přijímá velmi po—
hostině, ale vždy oděn jsa vzduchem; omlouvá se, že takový
úbor snad nevyhovuje mravům & zvykům evropským, že však
učinil slib, který zachovati musí, a proto že s nikým nečiní
výjimek.

Byl bych ho rád spatřil, než zdálo se mi nepřiměřeno
mé kněžské důstojnosti, abych navštěvoval radžu, který jest
oděn tak éterickým muudurem, a proto jsem nešel nikam.

V pondělí po neděli provodní dne 6. dubna vsedl jsem
na loď »Orientalc, která mne měla odvézti do Kočinu, Cesta
by nebyla dlouhá, ale kupecký parník plul toliko v noci,
zdržuje se celý den v přístavech pobřežních měst, skládaje vše
liké zboží a nakládaje za to kávu, pepř, sušené ryby a pro
vazy z kokosových vláken, jichž námořníci evropští tolik po
třebují na lodní lána.

Tak stáli jsme celý den v Kannanuru, v 'l'ellišerách,
v Kalikutě, a poněvadž bylo mnoho zboží, plouli jsme pomalu.
Četné lod'ky rybářské, svázané po dvou k sobě, houpaly se na
vlnách; nazí rybáři s Ohromnými klobouky v podobě deštníku
na hlavách spouštěli a vytahovali sítě. Pobřeží bylo ploché,
v dáli na bledém nebi rysovaly se jako oblaky obrysy vy
sokých hor.

Byl jsem jediným cestujícím na lodi. Dlouhý čas trávil
jsem bud' hovory s kapitánem, který mi vysvětloval tajnosti
moře, nebo jsem seděl na palubě a četl.

()kolo sedmi Chodíval jsem spát. Kajuta byla těsná, a ač
jsem okno nechával otevřeno, bývalo přece nesnesitelně vedro.

Jedné noci probudil jsem se, cítě palčivé štípání na'rukou,
na prsou a na šíji. Rychle jsem rozsvítil svíčku. Celé lože
bylo pokryto malými, červenými mravenci, kteří v mé houbě
zvolili si hlavní byt. Ne bez nesnází zbavil jsem se nezvaných
hostí, mnohem dotěrnějších, nežli obrovští švábi, kteří se mnou
sdíleli pobyt v jedné kajutě. .

„Druhého dne ráno, když jsem vyšel na palubu, stáli jsme
proti lx'alikutu. Na moři zavládlo úplné ticho. Ani nejmenší
vánek nehýbal vzduchem. Hladina bílá jako mléko tak splý
vala s bezbarvou, bledou oblohou, že nebylo lze uhádnouti,
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kde přestává moře a začíná obloha. Linie obzoru, obyčejně
tak ostře nakreslené na moři, mizí za bezvětří zcela.

Tišina mořská, jíž dnešní parníky nijak nedbají, bývala
plavcům plachetních lodí hrozným zjevem; vítr ustál úplně,
plachty klesly, slunce pražilo děsně a nikdy nevěděli, jak dlouho
bude jim čekati na jednom místě. Bezbarvé moře Splývalo
s hladinou moře, rovnou a lesklou jako zrcadlo, což působilo
optický přelud, jakoby byli uzavřeni v bílé, lesklé kouli.

Přelud ten na širém moři n'teziobratníkovém dojímal nme
vždy mocně; tentokráte jsme ho neměli, poněvadž ve vzdále
nosti několika mořských mil bylo viditelno malabarské po
břeží a město Kalikut, kokosové háje, nad nimž v dálce se
modralo vysoké horstvo Nila—girry.

I'Čdo se dívá na Kalikut s moře, snadno uhádne, proč
Vasco de (lama přistál na tom místě a ne jinde. Nízké po—
břeží indické není s moře tak brzy viditelne, 'za to štíty nila
girských hor obrátily jistě již s daleka nase pozornost od
vážných plavců, kteří spatřivše po dlouhé plavbě zemi, jistě
k ní hned obrátili lodi.

Dne 9. dubna při východu slunce stanuli _jsme před
Kočinem.

Prodlel jsem tam jen dva dny; proto mnoho o něm ne
povím. Úpal byl strašný, nebot duben jest nejparnější měsíc
na celém pobřeží malabarském; vyjíti bylo možno jen při zá—
padu slunce na krátkou procházku, pak se hned stmívalo,

Kočín liší se mnohood jiných měst. indických. Jest spíše
portugalským městýsem; ulice jsou rovné, domy dvoupatrové
s vysokými, špičatými střechami z červených tašek. Podobá se
Pandžimu, má však starožitnější ráz, který ovšem schází mla
dému městu hlavnímu portugalské Indie. Kočín jest archaeolo—
gické místečko, a člověk chodě ulicemi, snadno si představí,
jaká byla (loa za dob sv. Františka Xaverského.

Biskupský dům jest zbudován u samého moře, vysazen
větrům, které s oceánu přinášejí svěží, poněkud chladnější
povětří.

Velikou trýzní Kočinujest elephantiasis. Nikde jinde
neviděl jsem tolik lidí, stížených ton strašnou nemocí: což
divnéjšího, viděl jsem, že jí podléhají děti a mladíci. Dosud
jsem ji vídal jen u dospělých, hlavně u starců.
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Najal jsem v Kočině loď s desíti veslaři, aby mne od
wzla do Verapol, města asi tři hodiny vzdáleného, a sice po
řece, jejíž ústí bývalo dříve kočinským přístavem.

Uba břehy řeky a (četné ostrovy jsou porostlé houštinami
kokosovníkovými; vjejích stínu hoví si malé chaloupky domo
rodců; řeka hemží se lodičkami; veslaři n'iají všickni na prsou
škapulíř, patrný důkaz, že jsou křesťany. Řeka. se stále úží,
chat na pravém břehu přibývá, jsme ve Verapolech. Několik
krokův od břehu stojí klášter karmelitánů, v němž laskavě
mne přijal biskup sull'ragán Berardi, kterého jsem poznal již
před čtyřmi lety na synodě bangalurské.

Verapoly trvají teprve dva věky. Povstaly jako mnoho
měst evropských. Karmeliti založili na pustém ostrově, na
němž v divoké honšliné stála jediná rybářská chatrč, klášter
s kostelem. Za nedlouho usazoval se lid kolem kláštera, stavěl
chaty, divoký les změnil se znenáhla v kokosový háj a po
vstalo město, ukryté v zeleném rostlinstvu, lidnaté, pracovité
a venkoncem křesťanské.

Verapoly jsou rozkošným místeékem. 'I'ropická krajina
jest překrásná, vsude jest rozhostěn slavnostní klid, který pře
rušuje pouze zpev ptactva, šum řeky, bijící () břehy neb šelest
paln'íového listí.

Náležejí též k nejparnějšim místům indickým: nejsou sice
příliš vzdálené od moře, ale vítr nemůže proniknouti kokoso
vými houštinámi. Přes to jest zde povětří zdravé, obyvatelstvo
silné a hovorné, tváře pěkné, ušlechtilé: znáti na nich nej
pěknější malabarský typ, kterého v Kočině vlivem různě krve
již nepotkáš. llěti jsou velmi hezouěké, šohaji bystří: schází
jíní pouze ona směšná kštice, která tak sluší mladíkům na
pobřeží. ()bětovali ji, aby jako kí'est'al'íé lišili se od pohanských
bratří svých. Nosí vlasy krátce ()SIÍ'ÍIHLHÚ.

l'obyl jsem ve Verapolíclí pouze den; druhého dne
(_vneděli dne 13. března) po mši svaté vypravil jsem se lodí
s biskupem Marcelinem llerardim do druhého kláštera v Magna—
meji, kdež sídlí verapolský arcibiskup, Leonard Mellano.

l'o půlhodinni'í plavbě vystoupili jsme na břeh řeky
a krátce stáli jsme před karmelitským kla'íšterem, jehož nedo
stavěné zdi gotické trčí k nebesům. Arcibiskup zvolil si místo
ono za obydlí, poněvadž jest mnohem chladnější, nežli Verapoli,
ajeho zdraví, poilrylt'nnn námahami Inlikalelé práce aj_íoštolské,
přiměřenější.
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VMaguameji zdržel jsem se dva dny, klidné a tiché dny,
jak obyčejně bývá v klášteře. Proto, co bych zajímavého pozna—
menal, nemám, kromě lovů, nam Evropanům nezvyklých, jež
jsem pořádal ve své ložnici.

Vrátil jsem se večer s procházky; cítě se velmi unaven,
lehl jsem si na chvilkuna postel. Najednou vidím na stěně
nevelikou, černou skvrnu. Pohlížím na ni zdaleka .“.. skvrna
chodí. Byl to pavouk, vzácný druh i v těchto končinách; tělo
měl veliké jako holubí vejce, nohy hrubé, kosmaté. Poněvadž
kousnutí jeho jest velmi bolestné a jedovatě, nebyl jsem příliš
potěšen, že právě u mne se mu zlíbilo vybrati si byt. Zavolal
jsem sluhu, jenž se přihnal s koštětem, nasazeným na dlouhé
tyči. Obrovský pavouk utíkal sem tam po stěně, koště za ním.
Biskup Berardi slyše hluk a bouchání, přišel se podívat, co se
děje. Konečně netvor Spadl na zemi a metla udělala konec
hříšnému životu jeho.

Byla to samice; utíkajíc ztratila mláďata, jež nosila stale
sebou v pouzdře, podobném zamotku hedvábníka; bylo jich
několik set, malých jako špendlíkově hlavičky.

Měl jsem jeti do Tričur po vodě, ale dlouhými suchy
klesla hladina říční tou měrou, že mi bylo možno plouti jen
do poloviny cesty.

Před východem slunce vypravili jsme se z Magnameje.
Provázel nás P. karmelita, rodem Španěl. Arcibiskup půjčil mi
laskavě svou širokou a pohodlnou loď.

Pohled na krajinu byl pořád stejný. Někdy říčka. Spíše
průplav, se užila, jindy rozlévala zase v široké jezero. Břehy
byly porostlé palmami, tu a tam staly ojedinělé chaty nebo
větší rybářské vesnice. Lidé, skoro nazí, stáli na břehu a za—
cloňujíce si rukou oči, patřili na naši loď, která je rychle míjela.

Měl jsem asi tutéž podívanou jako afričtí cestovatele na
březích Konga, Ogovy a Zambezi, jen že zdejší obyvatelstvo
jest křesťanské a to od dob apoštolských.

Křesťané sv, 'l'omaše nebo-li tomašenci nebyli vždy věrni
víře, kterou jim apoštol přinesl. Katolíky zůstali až do čtvrtého
století. Sv. Atanáš posvětil jejich biskupa. Za nedlouho však
vidíme je jako ariány. Po několika stoletích byli z nich nesto
riáni. Na katolickou víru obrati! je opět, goanský arcibiskup
Menezes. Čast, jich odpadla zase a přešla k jakobilům (mono—
íysitům.)
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Nyní čítá se mezi nimi 200.000 katolikův a něco méně
než 100.000 jakobitů. Katolíci jsou obřadu syro-chaldejského
a zovou se So riani. Všichni jejich kněží jsou rodem Indové;
katoličtí bývají většinou lidé vzdělaní, jinověrečtí umějí sotva
čísti v missále; také žijí v největší nevážnosti, skoro v opovržení.

Abychom pOpřáli veslařům poněkud oddechu, zastavovali
jsme se u každého kostela a navštěvovali na několik okamžiků
pana faráře. V Kraganuru zdrželi jsme se poněkud déle. Kan—
ganur býval kdysi značnějším městem a sídlem arcibiskupovým;
dnes zbyly z něho jen chaty roztroušené v palmovém háji.

Kostel byl příliš vzdálen od břehu a vedro příliš veliké,
abychom se delší procházkou vydávali nebezpečí úžehu. Pro—
cházeli jsme se tedy s P. karmelítou pod stromy a rozmlou—
vali s dětmi, co zatím opodál v kotlíku, postaveném na třech
kamenech, vařili nám oběd; rýží a slepici, kterou s velikou
náníahou polapili ve vsi.

Sv. Otec Lev XIII., ustanovuje indickou hierarchii, chtěl
zachovati památku na bývalé arcibiskupství kranganurské, proto
obnovil ten titul a ozdobil jím biskupa darmaoského.

Loď naše plula pouze do Karupatny, dále byl kanál
suchý. Přibylijsme nato místo asi odvou po poledni. Tajemník
apoštolského vikáře z 'l'ričur přijel nam naproti.. Měli jsme
přenocovati v blízké faře, proto jsme čekali v bungalowu po
cestných, až se vedro zmírní. Pravil jsem výše, že bungalowy
jsou hospody, vydržované pro Evropany při hlavních silnicích.
Jsou opravdovým dobrodiním pro ty, kteří jsou donuceni cesto
vati v oné zemi.

Konečně dostali jsme se do katolické fary sorianské, je—
jíhož jména již nevím, poněvadž lze si je těžko pamatovati.
Když slunce zašlo, vybídli mne domáci kněží k procházce.

Šli jsme po návsi. Lid ovšem vida cizince se sbíhal a
šel stále četněji za námi. V tom jeden kněz vykřikl pronikavě:
had! Všickni uskakovali na bok, jít s nimi, a takjsme' skákali,
až se mně, který jsem ničeho neviděl, zdálo, že strašný ten
had vrhá se leda na všecky strany. Posléze všiml si bystřejší
chlapik, že had se nehýbá. Blíže se ostražitě., chy til hada obratně
za ocas . . . byl to suchý klacek ležící na cestě. Tak skončil
veliký strach smíchem.

Druhého dne zorným jitrem vydali jsme se do Tričur.
Pěkná cesta táhla se řídkými lesy tekovýmí. Potkali jsme
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mnoho slonů, kteří poplašeni byvše naším spřežením bílých
volů, prchali před námi.

'l'ričur, sídlo jednoho z apoštolských vikářů, jež svatý
Otec ustanovil pro Soriany východního ritu, jest místem dosti
rozsáhlým, ale málo zajímavým. Zdržel jsem se v něm tři dny
a pak se vydal na. další cestu: biskup Medlycott odvezl mne
několik mil za město, kdež na mne čekal vůz se zmíněnými
voly. .liž se setmělo, když jsme zastavili ve stanici Šorinuru.
l'řenocoval jsem v bungalowu & tím končila moje |n'ocházka
na malabarslu's pobřeží. Byla pěkná a zajímavá, ale přiznávám
se, že bych nemel odvahy podniknouti ji po druhé v té
nejparuější době roční.

Byl jsem skutečne rád, když po tolikeré únavě a tolika
námahách jsem se posadil do pohodlného vagonu, který mne
odvezl do Koimbaturu.

Apoštolský delegát, arcibiskup Ajuti, můj soudruh první
cesty do ludie s arcibiskupem Agliardim, navrátiv se před ne—
kolika dny ze severní Indie do své residence v Utakamundu
(Il, C e), psal mi, že se na rozkaz sv. (ltce vrátí počátkem
května do Říma.

Rozhodl jsem se, že ihned pojedu k němu a s ním se
rozloučím. 7. Koimbaturu do Mettupalayanní jel jsem železnicí,
na zminene stanicí vsedl jsem do vozíku zvláštního tvaru.
zvaní'sho to nga. Měl jsem v nem jetí až na vrchol Modrých
hor (Nila—girry) do výše 75tltl stop a koní" podohali se spíše
upírům, jak hyli hubení a dýchaviční!

Na úpatí hor jest vegetace “krásná, čím výše však, tím
chudší a hídnejší. Po několika hodinách dojeli jsme lx'onuru,
místa dosti malební'dío, ale obstoupeneho smutnými- horami.
.leště výše Sllčtll'tljt-Elllt)místo houštin plantáže blahovičníkove . ..
a stojíme v lltakamundn, kdež apoštolský delegát pochyboval
již úplne, že přijedeme; bylo velmi pozdě.

lllakamund jest místo smutné, ponuré. Není tam krásy,
která nás obyčejně k horám vábí. Není tam zelených rostlin.
ba snad ani stromů tam nebylo, nežli jej Angličané zvolili za
letní sídlo madraského místmlržitele; všechny stromy, které tam
rostou, nenáležejí k indické květeně, nýbrž kaustralske. J\kacie,
hlahovičníky jsou více šedo, nežli zelené. Šedo jest jezero a
melancholické, šedé kvety, šedé nebo a krajina bez malebných
partií; a kde byl jen ponekud lepší rozhled, hned jej zakryli
skupinami blahovičníků. Jest to prasmutná krajina, jejímž je
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diným půvabem jest, že jest chladná . . . věc prařidká v Indii.
Po těch několik dní, co jsem tam pobyl, měli jsme krásně
počasí; prší-li však, jest to učiněný hrob. A prší prý tam skoro
celý rok.

8 delegátem navštívili jsme majsurského krále maharadžu
Šamrajendru Vuďara bahadura, o němž jsem mluvil při první
cestě své. Doručili jsme mu dar sv. Otce: krásnou mosaiku,
představující náměstí sv. Petra v Římě. Král, ač jest pohanem,
zasluhoval onoho vyznamenání; v rozsáhlé říši jeho těší se
katolíci nejen úplně svobodě, nýbrž i štědrě podpoře a ochraně
krále Šamrajendry.

Po odchodu apoštolského delegáta měl jsem pobýtiv Uta—
kamundě několik neděl, ale trpěl jsem tolik zimou, že jsem
odjel co nejrychleji do mírnějšího podnebí na celou zimu t. j.
na dobu pršek do Kand na ostrově Ceyloně.

Ujel jsem tedy z hor. Bylo chladné a mlhavé ráno
(28. dubna), ale měrou, jakou jsme sjížděli s hor, svlékal jsem
šál i zimní plášť a cítil jsem se jako obrozen, když jsme se
posléze ocitli v teplé, úrodné rovině. Po šedých eukalyptech a
hnědém chinovníku, mezi nimiž jsem dlel celý týden, zdála se
mi zelená vegetace ještě krásnější a milejší.

Všecko připadalo mi stokrát pěknější. Jako na uvítanou
slezly dvě opice s vysokých chlebovníkův a poskakovaly komicky
před vozem. Konečně zastavili jsme v Mellapalayamu a jávsedl
do vlaku, jenž mne měl dovéžti do rllulikorinu.

Několik hodin zdržel jsem se v Koimbaturu, půl dne
v Tričinopolech u jesuitů, v noci minul jsem Dindigul, Maduru
a jiná místa, jež jsem před několikaměsíci navštívil s il). Bar—
bierem, superiorem jesuítů.

V Manyači přihrabal se pohlavár Zlodějů (Maraverů, Kal
lerů) na nádraží, aby mne uvítal tamylskou promluvou, z níž
bych nebyl rozuměl ani zbla, kdyby na štěstí P. Caussanel,
tutikorinský farář, který visitoval malou křesťanskou vísku,
nebyl přisedl do mého vagonu.

Přeložil mi promluvu, v níž pohlavár litoval, že nebyl
dříve zpraven o mém příjezdu, neboť .byl by prý přišel na
nádraží se všemi obyvateli vesnice , .. a ovšem také se
všemi bubny.

Odpověděl jsem mu francouzsky, vyslovil svou úctu a
hlubokou oddanost k veleváženě a šlechetné. kastě Zlodějů
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a poděkoval za dobrou vůli. On nerozuměl mně, já jemu, ale
rozešli jsme se, jsouce velmi spokojeni druh druhem.

Jest svízel cestovati v té zemi a nerozuměti národnímu
jazyku, ač mnohdy, když i člověk rozumí, bývá dosti zle.

Představeny větší missie vypravoval mi, že jednou přišel
k němu mladý muž v důležitější záležitosti; bylo třeba sepsati
protokol.

»Jak se jmenuješ?< tázal se ho missionář.
»Nevím, velebný pane.“
»Přece jsi byl pokřtěn! Jaké ti dali jméno ?a
»Ano, dali, velebny pane! Ale už je tomu 26 let a já

jsem byl tehdy takový maličký! . . .c
»No, a jak tě žena volá'Pa
»Oh, velebny pane,“ děl rozdurděn, »žena se nikdy ne—

opováží mne volati . . . já volám ji!<<
»Dobrá, ale jak tě volá tvůj otec, když chce, abys k němu

přišel'Pa
»Můj otec nevolá . . . on . . . hvízdác
V Tutikorině strávil jsem dva dny, čekaje na loď. Sešel

jsem se opět s P. Verdierem. Na večer bylo kolem kostela
množství lidstva, poněvadž počinala májová pobožnost. Před
kostelem hrála hudba . . . krakovjáka.

Druhého dne vykonal jsem po poledni procházku. U moře
v palmovém háji stojí kaplička Panny Marie Lourdské, velmi
skrovná kaplička. Místo bývalo dříve pusté & prázdné, ale teď
několik rodin Sanarů a Paraverů nastavělo si kolkolem domků
a tak povstala ves, která stále vzrůstá

Kaplička stojí nedaleko místa, kde se konává lov perel.
Tutikorinské perly jsou prý mnohem pěknějši ceylonsky'ch, ale
ložiska perlovek jsou prý též úplně vyčerpána. Totéž bylo by
na Ceyloně, kdyby anglická vláda nebyla jich vzala do ochrany,
učinivši lov perel svym monopolem.

Nyní koná se lov takto:
Čas od času spouštějí se potápěči na dno mořské a pro

hlížejí ložiska perlovek. Když uznali, že dozrály, oznámí vláda
den lovu. Všickni potápěči “sejdou se na svých loďkách na
určeném místě a za dozoru státních úředníků počíná lov.
Potápěč přiváže si k nohám kámen, kterýr snadno sesmykne.
Uvázaného na provaz spustí na dno mořské, kdež hned od—
hodí kámen a sbírá mušle a hází do koše, pokud mu stačí
dech. 'l'u dává znamení provázkem, uvázaným na ruku, a vy
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plave co nejrychleji na hladinu. Nasbírané perlovky vyklopí
do člunu a odpočívá na něm, mezitím co ostatní potápěči
spouštějí se po řadě do moře; jest to velmi namahavá práce
a nejeden z ubohých těch lidí zaplatí ji životem. Skrovné
hroby jejich zvedají se kolem kapličky Marie Panny.

K večeru vysypou na jednu hromadu celodenní lov. Po
tápěčům platí vláda in natura třetinu veškerého lovu. Ostatek
ukládají do hromádek po tisíci až desíti tisíci kusích, jež ihned
prodávají dražbou spekulantům. I rybáři prodají svůj díl. Jest
to jakási loterie, dosti zajímavá, poněvadž některá hromádka
chová vmnohdy veliký poklad, velmi často však pranic.

Skeble se neotevírají hned. Nechávají je napřed dva nebo
tři dny na slunci. Když mlž pošel a zahnívá, povolují svaly
svírací a tu otevírají škebli. Perly na povrchu sbírají, maso
však házejí do necek, v nichž je ustavičně mísí hrubým kyjem,
aby'vypláchli perly z těla perlovek. Drahocennou, ošklivou
massu několikráte proplachují čerstvou vodou a konečně sbírají
perly, které zbyly na dně nocek.

Všecka ta hnilotina znečistuje vzduch a skoro vždy po
lovu dostavuje se mor nebo cholera . ..

Kdyby paní, které nosí perlové náhrdelníky, věděly, co
slz, hořkých slz vdovám 'a sirotkům stály ty slzy okeánu.

Nepravím toho, že bych haněl zálibu ve drahých kle—
notech. Ipřepych a bohaté šatstvo dává od věků živobytí
četným, hodným pracujícím třídám, které by bez tohoto prů—
myslu žily v bídě. Přál bych si jen, aby paní, které milují
perly, vzpomněly si jednou za čas na ubohé sirotky rybářů,
kteří loví je na Ceyloně a v Tutikorině s nebezpečím, často se
ztrátou vlastního života.

Letos tutikorinsky'm ložiskům dali pokoj, za to lov na
Ceyloně byl neobyčejně vydatný.

Dva dny dlel jsem v 'l'utikoriné a diviljsem se tudíž, že
přítel můj Santa-Cruz dosud se neukázal. Tázal jsem se po
něm P. Caussancle . Chudák byl zase v base! Ale tentokráte
naprosto bez viny. .

Strhla se děsná pranice mezi domácím obyvatelstvem a
Araby z Maskatu, kteří přijeli na lov perel. Jindy byl by se
Santa-Cruz jistojistě pračky súčastnil; poněvadž však slíbil a
přísahal, že bude ctnostným člověkem, ano apoštolem, stál, ač
ho srdce mocně táhlo, zdaleka na pahorku a šermoval ve
likým, sukovitým kyjem. Nemoha bíti Arabů, mlátiI do vzduchu.

10
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Na neštěstí jel mimo policejní komisař a vida, že šermuje
kyjem, dal milého Santa-Cruze sebrati; tak chud'as za staré
hříchy sve bručí teď bez viny osmnáct měsíců ve vězení. Nej
větší radost měla z toho jeho tchýně, která se ho ukrutně
bála .

Opustil jsem Tutikorin dne 2. května. Dvě a půl hodiny
plul jsem plachetní lodí rybářskou. Vítr byl nepříznivý, musili
jsme tedy plavoliti. Posléze jsme se dostalik lodi, která spustila
kotve šest mil od břehu. Druhého dne ráno stáli jsme v Ko
lombu. Arcibiskupský sekretář přišel si pro mne na loď a za
vezl mne do borellské residence, kterou jsem popsal již
v lednu.

Zdržel jsem se pouze den v Kolombu, navštíviv bratry
křesťanských škol nad mořem. Vracel jsem se pěšky, abych
spatřil přátele své, děti z kasty rybářů ve farnosti mutuvalskě.
Hnali strašným útokem na růžence a medailky, které jsem
jim přivezl.

Kluci jsou na moři ve svých lehkých a úzkých člunech
jako doma, bez bázně, za to do školy mají nohy jak z olova.

Jednoho dne po prázdninách, když ve farní škole mutu—
valskě počalo vyučováni, pozoroval farář, že třída je pustá
a prázdná. Věda dobře, kde své žactvo najde, šel na břeh
mořský; nalezl je skutečně povalujíci se s rozkoší v prohřatém
písku. Spatřivše faráře, zvětřili kluci, oč běží, a že neměli
zbytečného oděvu, hupli do moře a odplavavše od břehu,
volali: /

»Pane faráři, chytte nás a odved'te do školy!“
Farář však nepovolil. Svolav lidi, kázal jim vsednouti de

lodiček. Hoši vidouce, že je zle, pustili se na moře, schovávali
se za kameny, lezli na skály, aby si oddechli. Než rybáři za—
hnalije, kde nebylo skal, jednoho po druhém vylovili & zahan
beně přivedli k faráři. Farář dal jim ruce svázati dozad a tak
potupným pochodem hnal do školy.

'Po tom podařeněm šelmovstvízdvojily se sympatie, které
jsem vždy míval k mutuvalským rybáříkům.

Druhého dne odejel jsem do Kand, kdež, bude-li vůle
Boží, strávím celé léto.

Končím líčení drúhě své cesty po Indii, díky vzdávaje
Bohu, že mi dopřál skončiti ji šťastně a smím—li říci, ne bez
užitku pro missie, jež sv. Otec mně svěřil, že zachoval mne
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ve zdraví v tolika nebezpečích, nakažlivých chorobách i úpalu
slunečním.

Zvláště poslední vycházka na malabarské pobřeží za nej
většího parna, s cestovními prostředky velmi primitivními byla
obtížná, a přiznávám se, že po dnešních zkušenostech neopa
koval bych jí v téže době roční.
\ Čtenář vidí v mém líčení jen stránky zajimavé, snad

nejeden závidí mi té krásné, daleké cesty.; Věc však má také
rub, jehož nepomni ten, kdo podobné cesty nevykonal. Tím
rubem jest únava, nepohodlí a vše]iké svízele, které se na
takové cestě naskytuji každým krokem.

Včera pročítal jsem poznámky z Malabaru; ani věřiti se
mi nechtělo, že sotva měsíc uplynul od té doby, co jsem ten
kraj navštívil. Zdálo mi se, že již jest to tak dávno. Teď, když
klidně sedím v Kandech, pojímá mne skoro mráz při pouhé
myšlence na druhou cestu podobnou.

Popisuje svou dvojí cestu Indií, hleděl jsem nakresliti
obraz missijní organisace a misionářské práce v té zemi, práce
namahavé a zdlouhavé, obraz, kterak pomalu, ale neustále šíří
se mezi Indy víra Kristova.

'l'ed' používám chvil odpočinku, abych líčení své doplnil
podrobnostmi, jež vynechal jsem z nedostatku místa a času,
aby čtenář měl jasnou představu o »Indii katolickém
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V prvých dnech měsíce května 1891, píše apoštolský
delegát Zaleski, dokončil jsem práci, souvisící s první části me
missie, kterou mi svěřil sv. Otec v Indii, zemi podivnými mravy
a obyčeji tak zajímavé, životem tak velice se líšící od toho,
co vídáme u nás doma; zemi, pravímvníž se pojí nejbujnější

rostlinstvo subtrOpicke s uměním vymřelých pokolení, uměním
barbarským, šíleným, výtvorem pitvorné, chorobné obrazotvor
nosti, uměním, které úžas budí ohromností práce nadarmo beze
smyslu rozplýtvané.

Zajímavá byla pro mne ta zeměivzhledem k práci tolika
apoštolů, kteří ubohým, zanedbaným národům, žijícím v nej
ohyzdnějším pohanství, po tolik staletí přinášeli nauku Kristovu,
která je povznesla k výšinám, o nichž rozum, pohanstvím zne
tvořený, neměl ani představy.

Kdo takořka vlastníma rukama nehmatal, nepochopí, jaký
jest rozdíl mezi pohanem a křesťanem v Indii. Mluvím-li o kře
sťanech, mám na zřeteli pouze katolíky a v tom smyslu rozu—
mějte mui vy v celém mem cestOpise; nebot ti domnělí obrá—
ccnci na protestantismus ani jména křesťananezasluhují, poněvadž
většina jich zůstala nepokřtěna. Pohanské bohy jim vzali, ale
nedavše jim za staré pověry ničeho, vehnali je v holý indiífe
rentismus náboženský. A co by jim také dal protestantismus?
Ubozí obrácenci přestali se svých hrozných bohů báti, ale
stykem scivilisací nezískali ničeho kromě evropské zkaženosti;
v Indii jsou všeobecně malo vážení a skoro rok od roku
'jch ubývá. _

Ty výsledky protestantských missií zarazily i ty, kteří je
dosud štědře podporovali; proto zřídla podpor valně vysýchají.

Větší část protestantů, kteří sem přicházejí jako misio
náři, opouští rodnou zemi, aby získali dobře placenou službu,

v

ú “ad, aby nalezli výživu pro scbeípro rodinu. Nepravím toho,
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abych jim ublížil, vždyť není nečestno domáhati se lepší služby;
proč by tedy nehledali výnosnějšího úřadu a to ještě takového,
v němž podle názoru svého budou mnoho dobrého působiti.
Vždyť i mezi nimi jsou muži, kteří přicházejí s mladistvým
zápalem, v dobré víře, myslíce si, že obrátí _celé.národy. Do—
mnívají se, že jsou Opravdu missionáři, nepřihlížejíce k významu
slova 'missionář: přicházejí,leč nejsou posláni. Jsou
apoštoly bez poslání, bcz misse Boží a proto jest práce jejich
mrháním sil; namáhaji se bez výsledku, až posléze rozmrzeni
skládají ruce v klín.

Indičtí křesťané tedy stojí bez odporu mravností i duchem
mnohem výše než pohané. Ovšem jsou ještě daleci toho, aby
se mohli nazvati zcivilisovanými; jsou však na cestě k tomu,
a zdá se mi, že s rozvojem víry katolické došli by vysokého
stupně civilisace.

Dva prvky působí na vzdělanost národa: poměrný rozvoj
společnosti a duševní rozvoj jedince. Čím výše stojí společnost,
tím schopnějším stává se jednotlivec k rozvoji duševnímu.

Z té příčiny nemůžeme ještě žádati od Inda, čeho poža—
dujeme od lšerpana. Dnešní civilisaci indickou lze asi k tomu
['iřirovnati, čím byla Francie za Merovingů, Litva za (iedymina.
Nedivme se tudíž, bude-li [nd přes sebe pečlivější výchovu
vždy níže státi než Evropan. Mějme na paměti, že osívái'ne
půdu, která byla jen povrchně zkypřena. Ind přese všechny
vlohy dostoupí jen určitého stupně, na něm však se zastaví,
poněvadž společnost, z níž vyšel, jest jen polovičně vyvinutá.

Tím nepozbýváme mysli, nebot tytéž vady, které my
dnes vidíme na lndovi, viděli před tisíci lety vzdělanější náro—
dové na nás a s týmiž obtížemi, s nimiž zápasí dnes missionář
v Indii, zápolili missionáři, kteří obrátili nás.

Jest potřebí několik století křesťanského rozvoje, než se
Indové vyšinou na týž stupeň vzdělanosti, na níž stojíme my
v lůvropě. Ti, jež obrátil sv. František Xaverský, kteří již třetí
století trvají v křesťanství, jsou bez porovnání vzdělanější těch,
kteří se obrátili poslední dobou.

Pravímjest potřebíněkolik století křesťanského roz
voje, neboť jest marnost sníti, že by bez křesťanství byla pravá
civilisace možná. V pohanství dojde určité hranice, ji však
nepřekročí nikdy.

Římané v dobách nejvyšší kultury házeli otroky jako žír
rybími, a házeli je živé, poněvadž prý tím nabndou ryby chut
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nějšího masa. Vizme prostopášný život v Athénách, barbarské
zákonodárství Sparty: to jest civilisace pohanská.

A to jest tak na bíledni, že 1 nejnovějších dob národové,
jichž zákonodárství zřeklo se křesťanských zásad, o překot kle
sají, hynou. Příklad máme na Italii: dříve ohnisko kultury ——
a dnes tak zbědována, zubožena! Příklad máme na Francii,
před nedávném ještě tak slavné. Revoluce jest nejenom ná
vratem ke skrytému pohanství, nýbrž také návratem ke zjev
nému barbarství. Jest to úpadek národa, úpadek morální idu
ševní, fysický i materiální. /

* *

Dokončil jsem přípravnou práci o otázce utvoření národ—
dního duchovenstva indického, kterou jsem podle rozkazu sv. Otce
prozkoumati měl na místě. Odeslal jsem zprávu do Říma;
věděl jsem, že uplyne několik měsíců, nežli obdržím rozhod
nou odpověď, nebot listiny, jež jsem odeslal, budou nejprve
důkladně prohlédnuty a pak příslušným kongregacím odevzdány.
Přiznávám se, že jsem byl šestiměsíční procházkou po jižní
Indii, kdež podnebí jest Evropanům tak nepříznivo, úplně
schvácen. K tomu navštívil jsem ty krajiny za největších veder.

Bylo mi tudíž třeba usaditi sena delší dobu v dobrém a
zdravém místě, kde bych klidně očekával rozkazů z Říma a
nasbíral sil k dalším pracem, možná též k dalším cestám.

Zvolil jsem si ostrov Ceylon a usadil se v Kandech, kdež
kromě nevyrovnatelného rostlinstva jest podnebí skoro jako
u nás v Evropě, osvěžující, zdravé.

Popsal jsem Kandy již jinde. Pravil jsem, že mi silně
připomínaly Lucern, a čím déle zde dlím, tím se stává dojem
pravděpodobnějším. Kandy jsou na hranicích světa asi tím,
čím nejelegatnější lázně evropské: Marianske nebo Emže. Jen
to působí divný dojem, potkává—li člověk na procházkách,
pečlivě chovaných, .bonzy v obleku žlutém nebo černé lidi
skoro bez obleku. Kolem dokola táhnou se tak husté háje, že
sotva několik kroků jest dovnitř viděti; stromy jsou opleteny
popínavými rostlinami, často přížívnými, které jako hrubá lana
lodní pnou se se stromu na strom a došplhavše se vrcholu a
ozářené sluncem jako zelená, květnatá kaskáda splývají dolů.
Mezi nimi opírá otáčivá palma pružný svůj kmen o kmeny
sousedů a tak se pne do výše, hledajíc vzduchu a světla.
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K zemi spouští dlouhé, tenké větve, které příroda obdařila sil—
nými, hákovitými trny, jimiž se chytá větví stromů a po nich
šplhá do výše. Trnité větve houpajíce se nad cestou, nejednou
strhnou chodci klobouk s hlavy.

Na toho, jenž pOprve prales vidí, působí houštiny, plné
tisicerých hlasů tajemných, zvláště chodí—lijimi na večer sa
moten, velmi mocně. Spousta bylinstva zadržuje sluneční pa—
prsky, proto bývá v nich přítmí, vzduch dusny', vlhký, průvan
žádný, ticho hluboké. Někdy spali-iš mezi větvemi na stromě
sovu ohromných žlutých .očí, která před východem slunce ne
doletěla do hnízda. Pod nohama chřestí jako kov suché listí
stromu zakového(Atrocarpus integrifolia) a vokamžiku,
kdy se člověk nejméně naděje, strhne mu něco klobouk s hlavy.
Shýbáte se, abyste klobouk zvedli, cosi vás drží za vlasy —
ne sice ruka strašidla — nýbrž větev palmy trnité. Pustina ta
za večerního soumraku leká a děsí, ale zároveň vábí a láká.

Časem spatříš zemi posetou pěknými, vonnými květy, ale
v houštíně marně pátráš, s jakého stromu spadly.

Nad hlavou létají motýli, jejichž rozepjatá křídla mají až
10 palců šířky (Atlas); za dne viděti vůbec málo motýlů. šuu
se slunečního žáru, ukrývajíce se na místech stinných a vlh
kých. Jednou jsem viděl ve skulině skalní odpočívati množství
motýlů na kapradinách a plavuních.

Máme právě dobu dešťů, zimu pásma obratníkového,
proto jest vzduch jako u nás v květnu. Jitra bývají krásná,
okolo desíti se otepluje. O jedné po poledni počíná pršetí a
a vzduch se ochlazuje. Někdy se leje; liják však netrvá dlouho
a nekazí večerní procházky; jindy jen rosí & tu déšť tak brzy
nepřestane. Je-li teplo, bývá to nejpříjemnější chvilka dne,
zvláště hned po dešti, ochladí-li se však, vlhký vzduch skoro
mrazí a bývá třeba teple se zabalítí. Nedivím se pranic, že
Lord Dulferin, vicekrál indický, v Kalkulě topil. Kdybych měl
kamínka zatepil bych si také.

Večery bývají chladné, proto v Indii není. lze seděti pozdě
do noci na balkoně ani Spáti při otevřeném okně, ne tak pro
pro chladnost vzduchu jako spíše pro vlhko.

Mnohdy není možno usnouti pro strašný hukot vichřice,
která v palmových hájích burácí a šumí jako vlny rozbouře—
něho moře, neb pro dešt, který s rachotem bije do oken a na
střechu; a je-li jasno, nelze zdřimnouti pro ohlušující koncert
žab, cvrčků, sarančí & jiných lomozivých sousedů.
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Usadiv se klidně v Kandech, nemám, co bych popisoval,
nebot“ život můj plyne zde jednostejnč. Ač jest pro _mne dosti
zajímavý, přece přináší málo podrobnosti, které by bavily čte—
náře. Zcmč není již nová, neboť psal jsem o ní již tolik, kolik
psáti možno tomu, kdo ji jen zbčžně pozoruje. l)o hlubšího
studia jsem se dosud pustiti nemohl. Přestanu tedy na líčení
denního života; život však ten liší se tou měrou od našeho,
že snad bude trochu zajímati alespoň ty, kteří rádi čítají
o dalekých krajinách.

Počnu klopotami, které jsem měl s hledáním bytu. Svěřil
jsem ten úkol Singhalovi a Metysovi, kteří však nemajíce židov—
ských sehopností, nijak mne neuspokojili. *

Onen přichází, že nalezl výtečný byl; vede mne úzkou
stezkou pralesem a pod palmami ukazuje úhledný domek, ale
tak zaškrcený různými lianami a přiživnými rostlinami, že
nebylo lze otevříti oken. Slovem, domek byl v takové houštině,
že by se ho, kdyby i vzduch k němu mohl, polekal sám Ro
binson Crusoe. Jest sice pravda, že to bylo překrásné místečko,
ale. . . pro básníka.

Potom přichází Metys, který vyštoural elegantní domek,
opatřený nábytkem, s rozkošnou vyhlídkou na jezero i moře.
Sluje l—lermitage.

V neděli po mši svaté jeli jsme s P. Pankrácem, bene—
diktinem, na prohlídku I—Iermitage.Jedeme nahoru hodinu, dvě,
rostlinstvo přestává, jen mezi kameny trčí hubené keříky čajov—
níku. Tážeme se kočího, jak daleko ještě máme. — »Alespoň
půl hodiny!: Chceme se vrátiti domů, ale cesta jest tak
úzká, jde tak nad propastí, že nelze vozíku obrátiti.

P. Pankrác chce vysk'očiti zvozu & jíti pěšky, ale nemůže,
leda by skočil do propasti. Konečně dojíždíme faktorie, za níž
mezi čajovníkovými keři stojí malý domek; byla to ona slavná,
nábytkem opatřená l-lermitage; nábytek: dvě postele, okrouhlý
stolek, čtyři židle a dost! Jezero s té výše vypadá jako lžíce
vody a město, střechy domů,_jako červené kapky na zele
ném listč. .“

l'. benediktin bál se vrátiti se domů po strmé ceste;
spustili jsme se tedy s hory úzkou stezkou mezi skalami a
plantážemi cliininovníkovými, kakaovníkovými a gumovníkovýini.

Konečné hledal jsem byt na svůj vrub. Nalezl jsem jej
v domě nějakého advokáta. Byl to nepohodlný, mizerný být,
ale nebylo na vybranou. Majitel zůstával jinde, vypravil jsem
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se tedy druhého dne k němu. Cestou potkal jsem jeho bratra;
mezi tím rozneslo se po městě, že římský prelát hledá obydlí.

»Jest váš pan bratr doma?< táži se.
»Proč, Důstojnosti, najímáte barák mého bratra, když

můžete najati hezoučký domek u jezera ?c
Pamatoval jsem si adressu, poděkoval a takovým způ

sobem dopídil jsem se bytu.
Nastaly nové klopoty; domek byl hezký, ale prázdný;

maje trochu služebnictva, potřeboval jsem trochu nábytku.
Měli jej dodati vpondělí, zatím sotva ve středu přinesli postel,
ve čtvrtek skříň, a. tak to trvalo dvě neděle'strochou nábytku,
který by v Evropě dodali za dvě hodiny.

Věc nezbytná v Indii: naučil jsem se křičeti, hubovati,
rámusiti. Beztoho pokládali by mne za sprosťáčka a šidili jen
což. Přinesli mi pohovku, než ne tu, kterou jsem si vybral,
& stolek do jídelny. Spustil jsem rámus a lamento, jako by to
bylo bůhví jaké neštěstí, a v duchu bylo mi do smíchu z té
nově nabytě vědy.

Posléze vybojoval jsem si svou pohovku a dopracoval
se toho, že mám být vypará'děný jako — varhaník ve ven
kovském městečku.

Konečně přicházím do pořádku a to milostí truhláře,
velikého dobrodince svého (Nb. který mi později ukradl osm
franků). Člověk by stropem vyletěl maječiniti s lidmi, kteří
nemají pojmu, že by se něco mohlo udělati dnes, a to vpra—
vém smyslu slova dnes. Sluha jde do města, vzdáleného
anglickou míli; poroučím mu, aby koupil špagát, neboť téhož
večera musím poslali balíček na poštu, a pošta odjíždí do
Evropy jen jednou za týden.

Sluha se vrací & přináší ananas, který měl koupiti před
třemi dny. '

»Kde máš špagát?c táži se.
»Špagát?. .. ten přinesu zítraa.
Nebo najde na podlaze jehlu. Zvedne ji co nejpečlivěji

a zapíchne do mého biretu, který leží na stole. Večer přikrý
vám hlavu biretem & přirozeně vrážím si jeden konec jehly
do hlavy a druhý do prstu.

Nejlepší však příklad o indickém služebníku vypravoval
mi zdejší vojenský lékař.
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Dal si udělati dva páry obuvi. Švícko přineslo je večer.
Ráno rozkázal služebníkovi. aby mu přinesl jeden pár; sluha
přináší střevíc a botu s holinkou. Angličan hubuje.

»Pane,< volá zkormoucený Ind, »za to já nemohu; tím je
vinen jenom ten švec; oba páry jsou úplně stejně, jenom že
tento má pravou botu s holinkou, a ten tam levoula

Najav domek, vyháněl jsem z něho bez milosti staré
nájemníky; všeliké žáby, šedé, černé, pruhované, strakaté
ropuchy. Ubožačky skákaly po podlaze, zvedaly hlavy a udi
veny pohlížely na nového nájemníka.

Dům byl neobydlen dvě léta. Zůstával v něm major,
veliký milovník květin; po něm zahrádka spustla, zarostla
býlím, ale takovým býlím, které by u nás s největší pečlivostí
chovali ve sklenníku. Očistil jsem zahrádku, vyplel, býlí pravi
delně rozsázel a dnes vypadá mnohem spanileji, nežli zimní
zahrada v. Schónbrunnu. Za čtyři franky měsíčně najal jsem
kus houštin za svou zahradou, v nichž stála malá chaloupka;
nechtěl jsem hned za zády míti zloděje. Itam nalezl jsem
množství botanických pokladů.

Pomocí venkovských hochů vymýtil jsem část bouštin
a zasázel kakao, papají, banany, tapioku a jiné užitečné byliny.

„Obyvatel pralesů přináší mi orchidee, jichž otep, kterou
sotva unese, prodává mi za frank.

Mluvě o bujném rostlinstvu meziobratníkovém, přirovná
vám je často bylinstvu našich sklenníků. Nedomnívejte se
však, že všecky rostliny, které u nás ve sklenníku pěstují a
jichž si váží, jsou zde právě tak pěkně. Kultura a zahradnické
umění hrají také nemalou úlohu. Nejedna rostlina, která u nás
by'vá nejcennější ozdobou zahrad a sklenníků, zde se neliší
pranic od bídného plevele, a ve velikých stromích, které zde
činí dojem našich jasanův a dubů, poznáváme při zevrubněj
šim zkoumání staré známě, které nám zahradníci chlubně jako
zvláštnosti ukazovali.

Jediné palmy jsou překrásné. Bídně ukázky, s nimiž se
u nás ve kbelících piplají, nepodají nikdy představy o kráse
těch královen říše rostlinné. Ceylonská květena mnohem více
nežli indická podobá se floře našich sklenníků.

Památny'm byl den 14. května, bohatý na všelikě příhody.
Již časně z rána ukázala se mezi kamením nedaleko mě

ložnice hadí hlava. Strhl se pokřik v celém domě. Ten přiběhl
s lopatouú onen s kyjem nebo motykou, zedník se stětkou,
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kterou bílil kuchyni. ()dházeli kamení, 'rozkopalí díru a konečně
vyhodili hada dva lokte dlouhého. Padl na zemi a zahradník
uťal mu lopatou hlavu.

Byla to zbytečná vražda, neboť had byl zcela neškodný,
ba užitečný, niče mnoho škodlivé havěti. Ale zde mají takový
strach z hadů, že napřed každého zabijí a pak se dívají, je—li
škodný nebo užitečný.

Příhoda oživila celé ráno, neboť každý Singhal má 10
veckou žilku (třeba lovil jen ještěrky a žáby); i poplach způ—
sobila nemalý, neboť soudíce podle hlavy, která se ukázala
z díry, domnívali jsme se všichni, že jest to brejlovec (Naja
tripudians), nejnebezpečnějšíze všech jedovatých ha'dů.

Druhá událost památného dne byl počátek zimy, která
se ohlásila vichrem a strašným přívalem. 

Konečně večer, okolo jedenácti, když jsem zhasil svíci,
počaly se všecky dveře třásti, postel se pode mnou plašila,
poskakujíc s nohy na nohu, a pod oknem cosi dvouhlasnč
bez přestání kýchalo.

Povstal jsem. V tom se dvěře znovu třesou, postel skáče,
pod okny to kýchá. Rozsvítím svíci, volám sluhu, venku kýchá
to ještě silněji.

Komorník (Homer beře lucernu a obchází dům zvenku, já
pak s druhým služebníkem uvnitř.

Najednou Gemer padne na dveře a zděšeným, od strachu
tlumeným hlasem volá:

»Otevřete!Otevřete! (losí mne kouše! (there is bi
ting on me!)a

Chystáme se dveře otevříti, ale není klíče, a on za dveřmi
zoufale volá:

»Otevřete! Otevřetela
Konečně vypáčil dveře ramenem a vrazil bled a polekán

do pokoje.
»Cosi mne kouše !a
Posléze jsme ho upokojili.
»Co tě kouslo . . . kde tě kouslo?<< táži se.

»Nekouslo, ale chtelo kousnout.<<
»Než co?a

»Černé, černé, jen krk mělo bílýl<<
»No tak, co to bylo ?.
»Pes! ! !:
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Byl to ubohý psík, který se před deštěm utekl pod ve
randn a zastudív se, kýchal. Ostatek tajemně udalosti vysvět—
lily teprve druhého dne noviny. Bylo to zemětřesení, kterým se
má postel rozdovaděla a dvěře třásly.

Zažil jsem již po čtvrté zemětřesení a nikdy jsem ho
nepoznal. Jednou, jak se pamatuji, “třásl se v Athénách dům
a' byl slyšen hukot jako ohlas hromu; ja ve žmudské prostotě
jsem myslil, že jede těžký nákladní vůz po dlažbě; teprve
z polekaných tvařípřítomných osob vyčetl jsem, že se děje
něco neobyčejněl'ío.

Společnosti v Kandech není. Missionáři jsou tak obtiženi
prací,. že jim ani hodiny denní nestačí. Statkáři jsou ode zkázy
kávovníku vesměs na mizině; úřednictva jest'málo; také jest
vzhledem k Indii málo placeno, proto kromě několika návštěv
a obědův u místodržitele není tu naprosto života spole
čenskeho.

Nemyslete však, že žiji život samotářský, poustevnický.
Naopak, všecky děti z města i ze sousedních, vísek spřátelily
se se mnou; každou chvíli běhá jich hromádka zahradouaně—
kolik dvouletých nebo tříletých klučíků sedí vážně na chodbě.

Ti malí měli ovšem velike privileje. .lim dával jsem oby—
čejně větší kousek cukru a lepší banan, proto dospělejší počali
jim záviděti abránili choditi ke mně. Viděl jsem jednou oknem,
kterak malý hošík běžel ke mně, starši však chytil ho za kštiei
a nepustil. (Tamylské děti nosí podholene hlavy, toliko čupryna
dlouhých vlasů trčí jim na temeně).

Po tom strašněm excessu vydal jsem rozkaz: Sinna
baba ille, soru síni korumbe'ille — bez malých dětí
nebude ani rýže, ani cukru, ani kokosových ořechů! Odtud
jest maličkým přístup ke mně volný.

Jsou mezi nimi křesťané i pohané:
Sinnapaj — Pavlík.
Santana ——Anička.
Saveriači „_ Františka.
Mu n i and i— Opička.
Sinn aia -—Psík.
l\' a dr u el — jméno nějakého ďábla, kterému se klanějí.
Než největší přátelé moji jsou pětiletý buddhista Sa mil—

Appu (Pan Samuel) a tříletý pohan, darebáček Leěumina
(Krása).
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Samil—Apl'iu,který každého rána dostává kousek cukru,
div se ke mně nepřestěhoval; pořád vidím ho něco kutiti se
sestřičkou Cecilkou kolem kuchyně a s psíkem Kalé, který si
hned získal moji přízeň, poněvadž jménem svým připoměl mi
žmudské psíky vesnické, které volají: Margis nebo Kale.

Lečumina je pohan, ale milé a komické děcko.

Na první besedu přišel ke mně úplně bez obleku. Vzal
jsem kus červeného plátna & ustrojil ho nádherně. Za hodinu
potom přivalilose processí. V čele kráčel Lečumina, oděný
svou červenou řízou, za ním deset kluků v úboru úplně žabím.
Matka ušila mu košilku; než když přichází ke mně, držívá
ji vždy vruce jako korouhev. Ke mně přijde každý den, kdyby
i šídla padala. Prší-li, přicházívá neoblečen, ale pod velikým
deštníkem.

Od oběda zbyla kompotová šťáva; kázal jsem mu složiti
ručky a lil jsem ji do dlaní, protože k lžici neměl pražádné
důvěry; pil šťávu s chutí, pak utíral ruce o prsa, o břicho,
o kolena; když ani vpředu ani vzadu neměl místa k utírání,
natíral druhého hošíka. Dopiv odběhl lesklý a sladký domů,
kdež ho matka jistě musila vykoupati.

Nadmíru miluje kokosové mléko. Jednou dával jsem mu
je píti z ořecha; když tolik vypil, že bylo třeba ořech nahnouti,
držel jej pevně u úst & zoufale volal:

»Utu, Saami, utu! (Lej, Otče, 1ej!)<
Bylo to tak komické, že představení jesuitů, kteří tehdy

u mne dieli, smíchy slzeli.

Dětí přichází ted' ke mně tolik, že s čítáním jich jsem
již v koncích. Starší přinášejí mi květiny a motýle. Jednou
slyším veselý smích, dívám se oknem; čtyři hoši nesou cosi
velikého, jiní jim pomáhají. Zdaleka nepoznával jsem dlouho,
co vlekou; byl to obrovský květ palmy Oreodoxa regia.

Křesťanská mládež dostává někdy křížek nebo medailku;
větší, kteří umějí se dobře modliti, pěkný růženec červený
nebo modrý.

Mnohdy i pohanské dítě nebo mohamedánské prosí
o křížek . . .

»Nedám & nemohu dáti,<< pravím, »protože se neumíš
modliti.<

Za týden potom dítě se vrací, kleká na chodbě, dělá
veliký kříž a odříkává modlitby, jimž se naučilo dokonale od
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křesťanského kamarada; ubožatko diví se, prěč ani teď, když
se umí modlíti, křížku nedostane.

Největším pamlskem bývá jim chléb. Ind chleba nezná.
Peče sice placky z-rýžově mouky, které jmenuje apa, ale
chleba požívají jen Evropané a velící boháči. Ind jej pokládá
za největší přepych.

Konečně přátelství mě s dětmi vzalo na se určitě tvary
a jeví se teď v podobě rýže. Ty děti jsou“ tak chudičké, že
mají skoro pořád hlad. Ne, že by neměly co jisti. Indovi stačí
málo, a rodiče je tak milují, že raději samí jisti nebudou, aby
mohli pí'idati dítěti. Potrava jejich záleží z prosné kaše, čočky
a ovoce, ale ani toho nemají nikdy s dostatek, takže dítě ne
býva nikdy syto.

Po svém obědě sedávaín na balkoně, sluha přinese mísu
rýže s palčivou omáčkou pepřovou; jest to oběd pro dvanáct
osob,'který mne stojí pět krejcarů. Děti sedí na zemi & jedí
prsty, balíce rýži do kuliček. Zvláště vyšší kasty nejedí nikdy
lžičkou nebo vidličkou, poněvadž lžíce může býti nečista, ruka
však jest vždy čista. Ne leva, která, byt byla sebe pečlivěji
umyta, vždycky jest pokládána za nečistou. Za to pravá, byť
byla sebe špinavější, jest vždycky čistou. I malé děti již toho
dbají; řeknu—limu, že má. ruce špinavě, otře hned pravou
o podlahu a dávat se do jídla. Přál bych vám, abyste viděli
ten appetit! Často, ,když dojedly, přicházejí. ke mně, řkouce:

»Děkuji, Saamí, jsem pln rýže,<< — což v řeči jejich zna—
mena, že tentokráte nemají hladu.

I srdce mají dobre. Ne jedenkrate jsem viděl, kterak se
hoch dělil s ubohým žebrákem o pamlsek, který jsem mu dal;
s mladšími rozenci zacházejí velmi něžně.

Někdy sedí katolické dítě na stupních mé chodby.
»Co chceš ?a táži se.

»Nic,„velebný panel<< ——a na konec se rozpláče.

»Velebný pane, dnes jsem ještě nic nejedli“
Kdo z blízka neviděl nesmírné bídy indických národů,

ten nepoclmpí, jakou útěchou jest nasytití hladově dítě.
Jdu-li vískou, sbíhají se, jako bývalo již v mém domově,

všecky děti ke mně. Nejsou pranic bázlivy, ano milují, když
se s nimi někdo laska. Irodíče mají z toho radost. Často
matka pohanka přináší níí dítě, abych mu požehnal.
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Dnes po poledni zabili jedovatého hada; lapili-ho na za—
honě v okamžiku, kdy polykal žábu; motykou připravili mu
nechutný zákusek.

K večeru zase nové překvapení; pršelo celý den, na večer
nemoha na procházku, chodil jsem okolo domu. Najednou
vidím, že z prázdného stáje vychází dým. Přistoupím... baba
jako čarodějnice sedí před kotlem a vaří. Táži se, co tam
tr0pí. S tíží jsem porozuměl, že nalezla stáj prázdný a proto
že se tam hned přestěl'iovala; bydlí prý tam již přes týden.
S úžasem patřím na novou nájemníci a baba počne mi bez
ostychu dokazovati, že, když si už u mne zvolila byt, bylo by
s mé strany slušno a spravedlivo, abych jí dal několik mirek
rýže. Rozumí se, že jsem dal.

Za několik neděl zpozorovali, že baby ve stáji není; kdy
se však vytratila, nevěděl nikdo. Náležela k polodivokému
kmenu, který bydlil hluboko v pralese.

Obyvatelstvo jest, jak jsem již pravil, většinou buddhi
stické. Majíce svatek, bubnují celý den a celou noc ve všech
pagodách.

Nedávno slavili narozeniny Buddhovy. Všecky domy jeho
ctitelů byly ozdobeny svitilnami a prapory. Na jednom byl
transparent, na němž zářil anglický nápis: Supreme Lord
Buddha (svrchovaný lord Buddha).

Největší tlačenice byla před svatyní Buddhova Zubu; pře—
horlivý missionář protestantský použiv příhodné chvíle, vylezl
na pavlan svatyně a spustit kázání 5 tragickými gesty. Ilon—
zové kleli a nadávali mu, aby se klidil. ()n křičel ještě více.
Lid hleděl jako .na kašpárkovském divadle, neboť kazatel
v modním kabátku na stupních Buddhovy svatyně vypadal
výtečně.

Z Říma obdržel jsem rozkaz, abych svolal na konferenci
všecky představené jesuitského řádu v Indii a radil se s nimi
o některých záležitostech míssie, již sv. Otec svěřil mé péči.

P. Cavadini, superior mangalurských jesuitů, nemohl při
jetí do Kand, jsa od konce května zimou držán ve svém sídle
jako ve vězení.

Mangalur má pradivnou polohu; ač leží na břehu asijské
pevniny, nedaří se mu přece lépe, než kdyby byl na ostrově:
s ostatním světem má spojení jenom po moři a k tomu ještě
nejnebezpečnější přístav v Indii. Lodi kotví několik mil od
břehu; v zimě, kdy moře se bouří, to jest čtyři měsíce, od
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května do září, nemohou vůbec pro silné vlnobití veplouti.
Přístav se tedy uzavře & obyvatelé jsou ve svém městě jako
zajatci.

Malabarska silnice jde pouze do Kannanuru, takže ani
po souši kommunikace není, ba není ani naděje, že by ji
Mangalur někdy obdržel; strategickým místem není a všechen
obchod tíhne do Tellišer, které mají nejlepší přístav na celém
pobřeží; kdyby tedy i prodloužili majsurské drahy až na po—
břeží, neprodlouží jich do Mangaluru, nýbrž do Kannanuru
nebo do Tellišer. '

P. Cavadini poslal tedy své votum písemně. Jiní před—
stavení, P. Barbier zMadury, P. Grosjean z Kalkutty, P. Jurgens
z Bombaje a Puny dostavili se do Kand dne 30. června 1891.

Pobyli u mne přes měsíc; chvíle, které jsem s nimi
strávil, byly mi velmi milé. Dopoledne věnovali jsme práci;
poněvadž pak vyžadovala podrobného rozboru nynějších po—
měrů křesťanských v Indii, jakož i mravní a rozumové úrovně
obyvatelstva všech částí té krajiny, bývala pro mne nadmíru
zajimava.

Po čtvrté vyjížděli jsme do okolí na procházku. Nebylo
stezky v lesích, kterou bychom nebyli šlapali. Stoupali jsme
na vrcholy hor, což nebývalo věcí snadnou, nebot všecky stráně
byly dříve posázený plantažemi kávovníkovými, dnes zpustlými,
a proto jsou hustými keři tak porostlé, že mnohdy není lze
jimi se prodrati.

Obyčejně zašli jsme do chaty na úpatí hory a vzali
několik výrostků, aby nás vodili sotva znatelnýmistezkami.
Podařilo-li se však nam vydrápati se na vrch hory, býval ča—
rovný rozhled dostatečnou odměnou za námahu.

Někdy podnikali jsme delší vycházky. Jednou sjížděli
jsme shor cestou do Kurunegally, ke břehům Mahavelli Gangy.
Za soumraku potkali jsme člověka, který nesl zvláštního ptáka.
Počal rozhovor, jaký pták to jest; někteří hádali na dropa,
jiní na koroptev neobvyklých rozměrů. Posléze tazali jsme se,
kočího, který kývaje hlavou, tvrdil, že jest to velmi vzácný
pták:very rare, very rare bird.

Konečně jsme se rozhodli, že ten okřídlený div koupíme.
Ale člověk byl již daleko; kázali jsme kočímu, aby ho zavolal;
koči křičí a mává rukama. Singhal posléze poroz uměl, že jde
o dobrý výdělek, přihnal se bez dechu a přinesl . .. slepici.
S hanbou patřili jsme na ni. Vozka, aby zachoval čest, tvrdí,
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že to není slepice. Na konec jsme ji koupili & vítězoslavně od
vezli domů.

Milé chvíle, jež jsem strávil s jesuity v Kandech, zkalil;
mi smutná zpráva o smrti P. Twardowského, o níž mi tele
grafoval P. Verdier. Jediny Polák, missionář v Indii, skona
jako vojín na stanovišti svém v missii edindagarejské, kdež o(
několika let horlivě pracoval. Byl rodem z grodzské gubernie
bylo mu sotva čtyřicet let.

Pravil jsem již jinde, kterak jsem se s ním shledal Vt
Viriapandiapatanamu, kamž schválně přišel, aby se mnou pro
mluvil; ani na mysl mi tehdy nepřišlo, že by ten kněz v síl(
věku a plny zdraví byl tak rychle povolán před Boha, aby
přijal odměnu za těžké apoštolské práce své.

Po odchodu superiorů konal jsem další vycházky do hor
(ne bez účele). DOprovázíval mne čtrnáctiletý hoch, Singhal
velmi chápavý, ale hrozně bojácný.

Jednou zašli jsme dosti daleko do hor, hledajíce stezky,
() níž jsem slyšel, ano jejíž počátek a konec jsem znal. Jda
mimo faktorii čajovníkové plantáže, přesvědčil jsem se, že
stezka skutečně jde do vísky kasty Doby, která se nalezala
v údolí Ampyttiya.

Dal jsem se tedy po ní s hor. Šli jsme asi čtvrt hodiny,
stezka byla zarostlá travou, ale ještě dobře znatelná. Travou
šlo se velmi obtížně, ale doufal jsem, že níže najdeme čajov
níkovou plantáží a tudíž i schůdnější cestu. Najednou však se
stezka ztratila mezi skalami. Nebylo možno dále jíti. Blížila
se šestá hodina večerní a již se smrákalo. Soumrak pak neda—
leko rovníka netrvá nikdy dlouho, noci bývají velmi tmavě.

NezbyValo nic jiného, nežli vrátiti se co nejrychleji na
vrch hory a jíti stezkou pozorněji, neboť kdyby nás noc byla
zastihla mezi skalami, bylo by se nám ve tmách špatně chodilo.
Ke všemu neštěstí dalo se ještě do deště. Šťastně však vydrá
pali jsme se na horní Ale byla již tmavá noc, když jsme došli
na jistou a dobrou cestu, po níž za dvacet minut dostali jsme
se do faktorie.

Domů bylo ještě daleko. Znal jsem sice stezku, po níž
bychom se byli za půl hodiny dostali s hory domů, ale bylo
tak tma, žejsem sám sobě nedůvěřoval, nezabloudíme-li znovu.
Zavolal jsem tedy z faktorie tamylského chlapce, aby byl
naším průvodčím; důvěřoval jsem mu tak, že jsem ani nepo—
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zoroval, kdy zabočil na silnici. Tam již nebylo možno zblou
dití, za to bylo nám dvě hodiny rychlým krokem jíti, nežli
jsme došli do Kand.

Kde nerostly stromy, bylo ještě jakž takž viděti, v houšti—
nách však byla taková tma, že jsme na krok před sebe neviděli;
tma byla tak hustá, že se mi zdálo, jako bychom měli černou
'zeď před sebou. Na štěstí měl můj malý Singhal v kapse notný
kus voskové svíčky.

Nebylo nic směšnějšího jako ten noční pochod houštinami,
se dvěma černými chlapci a svíčkou, kterou nám vitr stále
zhasínal.

Posléze doputovali jsme do Kand, byli jsme však na
druhém konci města půldruhé anglické míle od domova. Utekl
jsem se do krámu známého mi buddhisty zlatníka & poslal
pro drožku; konečně dostali jsme se domů, majice krátce před
tím nepříliš lákavou naději, že přenocujeme ve vlhku a zimě
někde ve skalách.

, Na štěstí požívá člověk v takových případech úplné bez
pečnosti v Kandech. Setkání se se zloději nebo lupiči není se
obávati. Vděčíme to jednak energii kolonialní správy, jednak
též mírnému charakteru obyvatelstva a jeho bázlivosti, zvláště
vůči Evropanům.

Doma již není všecko tak bezpečno; ví-li domorodec, že
se nedostane s Evropanem do křížku, okrade ho jen což.

Před několika dny okradli mne způsobem velmi drzým.
Vkrajích meziobratníkovy'ch jest potřeba čerstvého vzduchu

citelnější, nežli kdekoliv jinde. Proto v domích ceylonských
bývá salon od jídelny oddělen obyčejně španělskou stěnou
zvýší člověka. Podobně bylo i u mne; oba pokoje byly vlastně
jen jednou světnici, rozdělenou zmíněnou stěnou.

Jednoho večera seděl jsem u večeře, dva sloužící byli se
mnou v pokoji. Zloděj Vkradl se do salonu a odnesl ebenovon
skřínku, která stála na stole. Nutno ještě dodati, že jsem měl
hned po večeři jeti k biskupovi a povoz že stál přede dveřmi,
jedinými dveřmi, jimiž se zloděj mohl vplížiti do salonu. Jen
na chvilku zavolali kočího do kuchyně, aby mu dali něco pojísti.

Nechápu, kterak člověk nepozorován vklouzl do pokoje
a nepozorován odnesl předmět tak veliký a tak těžký, zvláště
když sluhové, přisluhující u stolu mohli ho snadno spatřiti,
nikoli však on jich. Jediné mne těšilo, že zloděj nevzal skříně
pro skříň, nýbrž pro to, co v ní doufal nalézti; bylyť na stole
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mnohem vzácnější věci, které mohl snadněji ukrásti, schovatí
a ukrýti. Skřínka byla arcidílem singhalskě trpělivostí, majíc
32 zásuvky, Představuji si, kterak zloděj pln naděje otevíral
zásuvku po zásuvce a v žádné nenalezal ničeho. Předmět tak
chytře vzatý byl prahloupě prodán. Zloděj přinesl jej do téhož
skladu, kde jsem jej koupil a jehož majitel byl již varován.
Byli by ho jistě zatkli, kdyby náhodou nebyl přítomen pouze
učedník, který jsa samoten, nemohl vyjítí a strážníka zavolati
a sám přirozeně neměl síly ani odvahy, aby zloděje zadržel.
Zloděj vyčetl cosi podezřeléhoz jeho tváře, proto co nejrychleji
se vytratil a předmět prodal jakémusi maurskému kramáři.

Majitel obchodu přišel druhého dne ke" mně.
»Kdybych já býval domac, pravil, »byl bych ho jistě

chytil. Než o to nic, znám ho dobře, neb jest to můj nejlepší
přítel, a hned to oznámím policii, aby ho vsadila do žalářea.

Zdejší však policie se nikdy nestrhá, proto, ač zloděje
znala & dobře věděla, kde skříni prodal, nijak proti němu
nezakročíla.

_ V Indii vždycky mne zajímaly návštěvy malých missií
venkovských. V nich vidí člověk opravdový život lidu, &křesťané
ve své veliké prostotě mají zvláštní ráz, kterým se liší od
obyvatelstva bydlícího poblízku větších měst.

Jednoho dne vydal jsem se s P. Pavlem Pererou, bene
diktinem a domorodcem, do míssie v Kadugauavě. Missie jest
vzdálená od Kand dvě stanice, ležíc u samé dráhy; každý,
kdo dráhou jede, všimne si jistě malého, úhledněho kostelíku,
na úbočí hory, která od úpatí až k vrcholu jest porostlá
bujnými, zelenými keři čajovníkovými.

Sotva jsme z vagonu vystoupili, obklopila nás, jako všude
v ceylonských missích, hromádka usmívavých dětí, které vítají
kněze jako stareho přítele, byť ho viděli poprvé.

V Kaduganavě není stálého missionáře; P. Perera sem
každého měsíce zajíždí a slouží v kostelíku mši svatou. Jiné
neděle schází se lid ke společné modlitbě. Zpívají růženec,
litanie loretánskě a katechetísta předčítá několik kapitol kře
sťanské nauky.

Co mne zvlátě táhlo do Kaduganavy, byla víska Rodijů,
ležící nedaleko missíe. Rodijově jsou kmenem tak opovrženým,
nízkým a sprostým, že by Paria nedovolil ani svému psu do
tknouti se jídla, které vařil Rodíj. Pravdivá věc! A jsou ještě
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plemena, na něž i Rodij s pohrdou pohlíží a jejichž dotek by
ho znečistil!

Zajisté jest věcí nepochOpitelnou, kterak v Indii pohanství
snížilo člověka! Hovado povy'šilo, člověka učinilo horším zvířete.
Za posvěcena pokládá se Ind, dotekl-li se krávy, i psa smí se do
tknouti, než dotek s-Rodijem ho zhanobuje, poskvrňuje!

Buddhismus všude, kde zapustil kořeny, potlačil dělení
na kasty, ano vyhladil smysl pro ně v národech, které jako
na př.obyvatelstvo severní Indie se vrátili k brahmanismu. Na Cey
loně naopak; kast nejen nezrušil, .nybrž obyvatelé ostrova toho
rozdělili na kasty: voly, psy a slony. Nezachovávají však jich
přece s takovou přepjatostí jako v Majsuru nebo v Maduře,
dbajíce jich pouze potud, že člověk vysoké kasty se nežení a
nejí s člověkem nízké, kasty, ostatně žijí mezi sebou podle
společných obyčejů. '

Proto tím divnější jest odpor ktery chovají k Rodijům. Ne
štastní ubožáci ti utíkají docela před kastovcem. Potkají-li ho
na cestě nebo v lese, volají zdaleka, aby se zastavil, nežli se
ukryjí v houští, aby pohled na ně neučinil člověka kastovního
nečistým. Není—ližto poslední stupeň snížení a pokleslosti?

Nikdo neví, jakého jsou původu a proč v takovou opo—
vrženost upadli; potud jdou dějinná podání, byli vždy v La—
kovém stavu.

Osada jejich, kterou jsem mínil navštíviti jest asi dvě
míle od Kaduganavy. Když jsme se k ní blížili, potkali jsme
tři ženy, které spatřivše nás, utekly.

Velmi bídně chaloupky jejich, kryjící se v lesním houští,
byly nevýslovně špinavě a všecko v nich mluvilo o hrozné bídě.

Získali jsme důvěru obyvatelů, hladíce malé dítky jejich
(tot nejjistější způsob na Ceyloně) a darovavše jim několik
stříbrných penízků. Ano přiblížili se k nám a sami ukazovali
své chudičké chaloupky.

'Posléze přišla i letitá žena, chovající několikanedělní,
hezke černookě dítě. Zdálo se, že ona jest náčelnicí osady,
neboť ze všech Rodijů, kteří stáli kolem nás, měla ona nejvíce
intelligence.

»S aa mi,< pravila, »buddhisté nás"ze své pagody vyhánějí,
ba ani přiblížiti se nedovolují; stali bychom se rádi křesťany,
ale potřebujeme zvláštní kaple, nebot ani vaši křesťané nepustí
nás do kostelem — Pravila to vzrušenym hlasem.
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Šli jsme dále a když jsme se vraceli, stáli Rodijovč
u cesty, aby se nám poklouili. Byli vděčni a těšilo je,že přece
někdo jimi nepohrdá, a k tomu s'aam i, v očích jejich veliká“
osoba.

Bylo mi o Rodijech řečeno, že jsou divoši, pokleslí, že
nemají odvahy mluviti s člověkem lepšího rodu a že na tvář.
před ním padají. Na mne činili jiný dojem. Bylo na nich viděti
svrchovanou bídu a nouzi, slabou intelligenci, ale mluvili směle,
s jakousi sebedůvěrou a přítomnost naše jich netísnila.

Ubývá jich stále; na celém ostrově žije jich sotva tisíc
a i v chaloupkách spatřil jsem nemnoho dětí. Možná, že vět
šina jich umírá velikou chudobou, špatnou výživou, než také
jak soudím já, jest úmrtností dítek nemálo vinna polyandrie,
která mezi nimi jakož i mezi jinými divokými kmeny na
ostrově jest rozšířena.

Vracejice se do missie, zašli jsme k místnímu starostovi.
Jeho studovna byla, jak obyčejně v Indii bývá, zároveň jeho
salonem, jídelnou a ložnicí. Stůl byl vysekán sekerou, podobně
i malý stolek, a to byl všechen nábytek; za to na stěnách ne
slýchaný přepych; bylyt polepeny modními žurnály z nejrůz—
nějších dob a rozmanitými rytinami; byl tam Napoleon u Wa—
terloo, angličtí turisti, šplhající se na pyramidu gizehskou, Glad—
stone jako dřevorubec a výstřižky z Graphicu a Punchu. Co
práce, co námahy a výloh stálo, nežli nasbíral takovou ga
lerii v zapomenutěm koutku ceylonském! Ale také všickni
mohli si ji prohlížeti, poněvadž regentova chalupa jako všecky
domy singhalske neměla dveří; celá stěna, obrácená k ulici,
přes den se otevírala. Na noc zavírá se prkny, které se staví
do dvou rýh ve dvou trámech, z nichž jeden jest prahem domu,
druhý drží střechu; za poslední prkno zarazí se klín, který
zastává zámek.

Obydlí starostovo se znakem Anglie vymalovaným v prů
čelí velmi mne zajímalo. Zavolal dcery, aby nás přivítaly. Byly
to elegantky, oděné evropsky, ale bosé jako pan starosta, který
nosil národní kroj a hřeben ve vlasech, lesknoucích se olejem.

Po poledni šli jsme kaduganavským úžlabím, malebným
jako nejpěkněknější místa Alp nebo Pyrenejí; Vlhkostí nasáklá
skály byly porostlé nejrozmanitějším kapradím, návrší zelená,
tu a tam obrovský strom a na vrcholek nepřístupných skal stá—
dečka velikých opic, sedících vážně dokola, pojídala chutný oběd.
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Na jednom místě zvedá se nad cestou strmá skála, kterou
prorazili tunel. Bylo mi divno, proč jej tak pracně vydlabali
do skály, mohouce ji snadno roztříštiti prachem. Skála jest hi—
storická; stará pověst singhalská praví, že království kandské
dotud bude samostatno, dokud vůz se zapřaženym'i voly ne
projede onou skálou. Proto generál Eduard Barny, stavě strate—
gickou silnici z Kolomba do Kand, dal do ní proraziti tunel &
vozy jezdí skrze ní ted' každý den.

Proroctví se vyplnilo do slova. Dokud kandští náčelníci
bránili svobody své země pod záštitou nepřístupných hor, dotud
žádny dobyvatel nemohl jich přemoci. Vzdali se teprve tehdy,
když Angličané všemi směry nastavěli silnic a krajinu jejich'
učinili přístupnou.

Vrátiv se domů z malé, ale velmi zajímavé vycházky,
nalezl jsem na stole pozvání:

Pán a. paní G. G. Roche Victoria
kladou si za čest zváti '

MONSIGNORA ZALESKEHO
do kostela srdce Ježíšova ve středu dne 23. tohoto měsíce

0 7 hodinách ráno ke sňatku jejich dcery
MARIE SINNAMMAL

. 5 Jeho Knížecí Jasností panem COREROU SYLVOU.
a potom deprovoditi mladé manžele domů.

Tntikorin, srpen 1891.

Pozvánka byla tištěna zlaty'mi literamí a v rozích ozdo
bena rytinami: na prvém: assyrsky král, na druhém: .arabeska,
na třetím: dcera Faraonova, vytahující Mojžíše z vody, na
čtvrtém: Turek, krmicí osla

Když jsem v únoru jel s P. Barbierem z Palamkottahu
do Madury, přiblížil se na malé stanici k oknu vagonu ještě mlady
Paraver, intelligentní a ušlechtilé tváře a počal se mnou hovo
řiti jako se starým známým.

Nemoha si vzpomenouti, kde jsem ho poznal, tázal jsem
se superiora francouzsky:

»Kde jsem ho viděl?<< __
»Byl jsem panu praelátu představen v Tutikorině,< odpo

věděl .Paraver rovněž francouzsky a mluvil dále tímže jazykem
,ak plynně jako dříve anglicky. Byl to Roche'Victoria.

Rodina Roche (vyslovz Roče) náleží k nejstarším rodinám
ia pobřeží rybářskěm, jest zámožná a u Paraverů vážená.

Otec nynější hlavy rodiny prokázal značné služby anglické
.*ládě. Když se ho tázali jaké si přeje odměny, prosil hrdy' Pa—

11
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raver, aby ke svému rodinnému jménu směl přidati jméno krá
lovný Victorie. Od té doby nazývá se Roche-Victoria.

Ježto paraverská veselka snad bude zajímati mnohém
čtenáře, podávám její pOpis podle ceylonských novin Inde
pendent; sám jsem na ní nebyl.

»Sňatek starší dcery pana G. G. Roche—Vjctoria s panen
Corerou, jenž náleží k nejstarším rodinám tutikorinským, kona
se dne 23. tohoto měsíce a byl památnou událostí v onon
městě. .

Jest pozoruhodno, že všickni Paraverové jsou katolíc
a věrnost svou k církvi dokazují mnohými obyčeji a obřadj
domácími.

Sedmou hodinu ranní pokládali by na Ceyloně za velm
časnou, v Tutikorině však jest obvyklou hodinou, v níž konaj
své sňatky.

Veliký průvod blížil se ke kostelu. V předu kráčel in.
dický orchester, za ním čtyři obrovští sloni. Za nimi nesli vc
čtyřech, bohatě ozdobených a jasmínovými věnci pokrytýcl
nosítkách nevěstu & drůžičky z její i ženichovy strany, za
nimi šel druhy orchestr, potom jelo několik povozů a následo
vali hosté pěšky.

Po mši svaté a po oddavkách ——zvláštníobyčej u Para
verů — rozloučí se mladí manželé a ode dveří kostelních vrát
se každý do svého domova, lejí na hosty růžovou vodu a n:
šíje věsí jasmínové věnce.

Po celý den hostí mladý manžel pozvané, večer jde s ním
do kostela, kdež dlouho se modlí před Nejsvětější Svátost
Oltářní, pak se odebéře v průvodu do domu rodičů nevěstinýcb
kdež se dělí s ní 0 list betelu a oba pijí mléko z jedné číše

Druhého dne následovala veliká hostina. Pohostění byl<
dílem východní, dílem evropské; pozvaní měli na vybranou buc
betel nebo šampaňské.

Teprve třetího dne uvádí nevěstu do svého domova a po
hostuje přátele obou spřízněných rodina

* *
*

Dne 19. června procitly Kandy na chvilku ze své obvykl
ospalosti. Konali slavně ročnici narozenin králové. Nebyl tl
vlastní den narozenin. Odložili slavnost toho roku proto, že s
sešla se slavností narozenin Buddhových (vasak).
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Všickni vyšší úředníci a mnoho statkářů přijelo—'do Kand;
"ll z povinnosti, tito pro zábavu.

Pršelo, jen se lilo, & o povoz jest v Kandech veliká potíž,
:pe řečeno nelze jich ani dostati. Povozy nazývají zde káry
eslýchaného tvaru, v nichž ukázati se na ulici 5 počátku jsem
; styděl; později zvykl jsem jim, ano přesvědčil jsem se, že
mu praktické, zvláště na horských cestách.

Ráno bylo přijetí u místodržitele; biskup, zahraniční kon
ulové a já měli jsme privilej zvláštního vchodu. Sešli jsme se
e velikém saloně, v němž místodržitel dával slavnostně in—
estituru nově jmenovaným hodnostářům ——mudeliyarům a
inhandiramům. Dřívebývaly to důstojnosti u dvora kandských'
rálů, dnes klesly na pouhé titulatury.

Pak sešli jsme do dolního sálu, kdež se mělo konatl ofň—
ielní přijetí: lévée. Místodržitel stál uprostřed jakožto zástupce
rálovny, my kolem něho. Proti nám stáli řadami kandští
.echtíci a za nimi krčili se do kouta znamenitější bonzové,
statní jedněmi dveřmi přicházeli a poklonivše se místodržiteli,
ruhými odcházeli. Adjutant volal hlasitě jméno každého. Byl
) zábavný & nadmíru směšný pochod. Napřed šli Evropané,
otom Burgherové(Metysové), za nimi bonzové, kteří se nikomu
eklanějí. Byli oděni v žluté atlasové hábity, místo palmového
stu nesli pěkně vyšívané vějíře s rukojetí ze slonové kosti,
iistrně vyřezávanon. Boliatěšaty nevadí nikterak slibu chudoby,
ejsou—lity cáry koupeny, nýbrž darovány.

Jediný nejvyšší představený bonzů přišel v plátěném
ábitě. Snad řeknete, že tak učinil z řeholní pokory a pro slib
hudoby; nikoli; podle svého mínění byl tak velikým člověkem,
&i místodržitel, zástupce králové, byl protiněmu příliš malou
sobou, aby k vůli němu oblékl sváteční roucho.

Po bonzech (leíilovala kandská knížata v lesklých, podiv—
ých krojích, posléze ti, kteří se opozdili.

Přes to, že jsme měli povolený zvláštní přístup, nepo—
iyslil nikdo na to, aby naše povozy postavil zvláště; vyšedše
:dy s biskupem, musili jsme čekali, až naše povozy předjedou
řed veranda. Abychom pak nestáli v cestě, ustoupili jsme na
ok. Čekáváin velmi rád v takových případech, nebot tu bývá
byčejně viděti rub slavnosti, zvláště v krajinách nových a ne
námých. —

Povoz za povozem předjížděl: do nejpěknějších byla za
řažena hubená, dýchavičná kobylka, do jiných jako osel malý
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volek, do obrovských žebřiňáků, spočívajících na dvou kolecl:
pár velikých volů, kráčejících váhavě pod jařmcm.

Rozkošné byly též v těch předpotopních archach cylindrj
a fraky nebo v drožkach úbory kandských knížat.

Úbory, z daleka nádherné, z blízka bledly; prýmy bylj
nepravé, látka laciná. Několik bonzů přistoupilo k nam. Hiskiu
dal se s nimi do řeči, z níž jsem nerozuměl ani slova; pozo
roval jsem však, že odpovídali zdvořile a nenuceně, ano i ze
vnějšek jejich vážný & skromný. Konečně přijel náš povo:
& vrátili jsme se domů.

Na večer dával místodržitel veliký ples. Zváno bylo nz
hodinu devátou. Chtěl jsem býti mezi prvními, abych trochi
promluvil s úředními osobnostmi a opustil ples před tanci
Přijel jsem tedy o čtvrt na deset a byl jsem skoro posledw
ním. Tak v té tiché, hodné kolonii těšili se na ples, že většina
pozvaných hostí přišla před určenou hodinou, kdy_v salonech
bylo ještě tma.

Ranní přijetí obrátilo ovšem mou pozornost na bonze
jež tehdy viděl jsem po prvé zblízka; na veřejných cestácl
& ulicíCh vídam je častěji, kterak jdouce za sebou, žebraji
almužnu. Nikdy nechodí vedle sebe, nýbrž za sebou, takžc
i při rozmluvě musí jeden otáčeti hlavu do zadu.

Pravil jsem, že vypadali vážně, skromně; bohužel jest to
jen na oko, pouhý zevnějšek, neboť není na světě větším
nadutce nad bonza. Obyčejně bývají nevědomci do nejvyšš
míry; než mnozí domnívají se opravdově, že nabyli, jakmili
oblékli žlutý habit, všeliké moudrosti světa a všeliké dokom
losti, což je povznáší nevýslovně nade všecky jiné lidi.

Není v tom nic divného; jest to dědictví po zakladateli
V každém slově, jež Buddha ke svým žákům promluvil, zračí
se neslýchaná pýcha, která naplňovala jeho duši.

Prostopášnost ovšem ceylonským bonzům jako jejich tibet
ským bratřím vyčítati se nemůže. Zde i_v Barmě jest jim na
zřeteli míti dobré jméno u lidu, který by pohoršení s jejich
strany nesnesl. Pozbyli by hned vlivu i úcty obyvatelstva, kteráž
úcta je bez toho jen povrchní, pro ně však otázkou životní.
Lid si jich opravdově neváží a úctu jim projevuje a almužnu
uděluje jen proto, že to činili jejich dědové a otcově: nikdo
houževnatěji nelpí na starých zvycích nežli Ind. Kdyby jen
trochu uvažoval, nechal by lecčehos; leč on“ jest příliš líný
rozumovati.
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Ostatně sliby, jež bonzové skládají (vlastně nejsou to ani
sliby, nýbrž pouhá přípovčd', že budou zachovávati řeholní
pravidla) váží je jenom dotud, dokud žijí v klášteře. Každému
jest volno vyklouznouti ze žlutého habitu, kdy se mu zalíbí,
& vrátiti se do světského života. '

Podle řehole, již Buddha předepsal, musí si každý bonz
denní výživu vyžebrati. Obcházejí proto domy a hospodyně
kladou jim na misku vařenou rýži nebo trochu zeleniny. Když
bonz pozoruje, že si už asi na den vyžebral, sype se zpět do
kláštera. Ale i to žebrání jest licoměrstvím, neboť vyžebrané,
a doznávám, nepříliš chutné potravy nejí, nýbrž dává ji buď
sluhům nebo ještě častěji psům; sám pak pochutnává si na
lepším jídle, které ulovil u zámožnějšího dobrodince.

Přes to všecko řád bonzů (jest skutečně jakýmsi řádem,
maje řeholní hierarchii a organisaci) jest velikým činitelem
v buddhismu, ano jeho jedinou podporou. Bez něho by pohanská
soustava tato dávno rozplynula se v pohanství sousedních
národů.

Se stanoviska rozšíření křesťanské víry jest otázka budd
hismu nadmíru důležita. Značná část veškerého pokolení lidského.
vyznává toto náboženství, smutné náboženství, čirý atheismus,
jehož tresť možno vyjádřiti slovy: Není nic skutečného, všecko
jest klam a mam. Býti, existovati, jest zlem nejvyšším, proto
jest nutno hledali nejvyššího dobra v nebytí, v nejsoucnosti,
jedním slovem v nirvaně. Než ta nirvana jest pojem tak
nejasný, neurčitý, že nikdo neví, co vlastně jest.

Vypravoval mi učený missionář z Tibetu—.kdykoli se otázal
lamů, co jestnirvana, po níž touží & které mají dojíti, že
vždy hleděli na něho jako u vyjevení.

»N irvana?<< odpovídali, »nirvana jest nirvana . . „<<
A zdá semi, že by ani Buddha přisvé'nekonečne moudrosti

nevzmohl se na jinou odpověď.

Někteří pochybuji, žil-li Buddha vůbec. ' Námitka ta zdá
se mi zbytečnou. U mnoha historických osob dávných dob
iemáme větších důvodů, že skutečně žily, nežli u Buddhy.

Na tom nezáleží, nazýval—lise Gautama či Sakya-Muni;
dílo jeho existuje a jest mocnou překážkou, by se víra rozši
iovala. Nezáleží, utvořil-li onen náboženský systém sám či
Leprve jeho nástupci; jeho systém ovládl největší část Asie
i to jest nejdůležitější.

/
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Ostatně proč by Buddha neměl existovati? Jeho nauka
neobsahuje nic neobyčejného, lišlc se málo od toho, co vytvo—
řila ňlosoňe starověká, která v mrákotách pohanství hledala
světla a pravdy, hledajíc však bez řídítka, beze zjevení Božího,
zašla na bezcestí a došla jen nejasné předtuchy pravdy.

To jest tak očito, že i dnešní tvůrci nových soustav
ůlosofick'ých topí se ve starověkých bludech a nejsou sto,
aby něco nového utvořili, jakmile se zřekli zjevení; nejeden
z tak zvaných učenců nynějších, nejedna protestantská sekta
upadají tak bezděky v buddhismus nebo spíše bludy starých
filosofů, jichž vrstevníkem, možná i žákem Buddha byl.

Diví se, že Buddha tolik století před vznikem křesťanství
dal svým žákům řeholní pravidla a organisaci klášterního života;

\vlastně jí neutvořil, nýbrž pouze zdokonalil tu, která již před
ním byla v indickém pohanství. Než proč by tak nemohl uči
niti? Což není každému člověku rozumnému zřejmo, že ctnosti,
které jsou základem řeholního života, člověka skutečně zdoko—
malují?

A nebyl Diogenes ve svém sudu parodií života poustev
nického? Rozbiv hliněný hrnek, aby pil. z dlaně, neučinil-li
skutku podobného slibu dobrovolně chudoby . . .

Čeho však Buddha svým žákům nedal, čeho žádný zůlo
sofů neuměl utvořiti, jest pokora, pravdivá pokora, ta veliká
ctnost křesťanská. Diogenés, hledající s lucernou člověka, Dio—
genes, mluvící k Alexandrovi: Uhni se mi se slunce! . . . není-liž
to vrchol pýchy, a jak pošetile pýchy?

V boji s brahmanismem buddhismus v Indii prohrál,
udržev se pouze v Tibetě, v horách himálajských a na Ceyloně,
kdež většina obyvatelstva k němu se přiznává.

Rychlé šíření se buddhismu po veškeré jižní, střední
a východní Asii lze snadno vysvětliti.

Pohanství v Indii a v sousedních zemích bylo prostě
klanění se ďáblu."Život nešťastných obyvatelů těch byl nepře—
tržitým řetězem strachu & hrůzy, neboť nejen náboženské ob
řady jejich, nýbrž i domácí život byl takořka odleskem pekla,
slabým, neurčitým odleskem, který je však přece lekal a děsil.

Věděli, že bohem jejich jest zlý duch; úcta, kterou mu
vzdávali, neměla jiného účele, než aby hněv a zlobu jeho
usmířili; přinášeli mu oběti, otročili mu, jen aby jim méně
škodu.
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Takový byl stav pohanstva, když v zemi té zavzněl
Buddhův hlas:

»Není bohů, není života záhrobního! Všecko jest klam,
hříčkou fantasie . . .c

Pohaně súžasemnaslouchali novému učení. Není-li bohů,
mohou žíti beze strachu. Smrt, jejíž vzpomínka již byla jim
tak strašná, není než přerušením radostí životních, radostí,
k nimž vždycky přimisena bývá hořkost. ] systém buddhistické
»zásluhy a vinya byl velmi pohodlný.

Neboť co bylo odměnou zásluh tolika obětmi a tak pracně
získaných ? Nirvana, úplný zánik života. Než člověk přirozeně lne
k životu. Proto nirvana jest mu odměnou, které by se raději
vyhnuL

A s druhé stranyjaký trest za hříchy? Prodloužení života
na dobu neurčitou, života, po němž každý prahne, dlouhý řetěz
obrodů, metempsychose . . . Ovšem byla to smutná vyhlídka
naroditi se zvířetem, než zvíře žije krátkou dobu, a vždycky
zbývá naděje, že hříšník narodí se člověkem, že bude žití a ži
vota užívati.

Tedy za ponižující otročinu pod strašným, vrtošivým pánem
a vládcem dával Buddha »svobodua, ne sice pravou svobodu,
poněvadž v pravdě svoboden může býti toliko křesťan, ale svo
bodu bez Boha . . . nevázanost!

A jedním útokem smetl “tak všecko, co dosud pohanovi
bylo předmětem strachu a hrůzy: bohy inesmrtelnost duše,
život za hrobem. Nové učení Buddhovo značilo modlářům tolik
jako beztrestnost a proto je tak rychle přijali.

Toť byla hlavní příčina, proč se buddhismus lak prudce
rozlil po Asii.

Porozumíme tomu ještě lépe, uvedeme—lisina pamět, co
se nyní děje v Eerpě: revoluce, byť se sebe více strojila v hesla
svobody a boje o práva člověkova, není v podstatě ničím
jiným,než vzpourou člověka proti Bohu.

Člověk vzbouřiv se proti svému Tvůrci, zná Boha, bojí se
Boha, ale bojí se také věčného trestu, kterým mu Bůh hrozí.
Aby tedy ve své zlehčeně duši udusil zárodek us'tavíčného strachu,
popírá jsoucnost Boží, p0pírá život věčný a v té dvojí lži hledá
upokojení. Popírání však věčného života záhrobniho vede při
rozeně k tomu, že člověk umírá jako pouhé zvíře, nezanechá
vaje po sobě nic než hrstku popelu. To pýchu jejich uráží;
smyslili si tedy theorii mnohonásobného života, dokazujíce, že
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duše po smrti rodí se opět v jiném člověku a tak roditi se
bude po nekonečné věky a žíti a života užívati; domnívají se
že tím výmyslem bojící se duše mohou daleko zapuditi věčný
trest, který visí nad hlavou jejich pro vzpouru proti Tvůrci
ano že jej již zapudili.

A tutéž theorii, kterou vytvořila pýcha nynějších lži—
učenců, vytvořil rozum filosofa Buddhy, který neznal Boha
zřidla moudrosti a pravdy, rozum nepokojný, bez odporu po
výšený nad úroveň své doby i své společnosti, který si zošklivil
ohavnost modlářství.

Pochopil nicotu pohanských bohů, než neznal Boha
a duch jeho nepovznesl se tak vysoko, aby z otevřené knihy
přírody vyčetl jméno Stvořitelovo . . . stal se tedy bezbožcem

Divil se kráse i pořádku ve přírodě, neznaje však Tvůrce
nemohl si vysvětliti, kterak všecko existuje . . . a proto se
současnými filosofy učinil závěr, že všecko jest klam, že ne
máme jistoty, existuje—li nějaká věc skutečně.

Cítil vnitřní hlas nesmrtelné duše, který mu pravil, žc
životem pozemským nekončí všecko, avšak neporozuměl a
Zosnoval theorií mnohonásobného života: že duše každéhc
člověka po smrti přechází v rodící se dítě nebo za trest vt
zvíře a tak roditi se bude po věky věkův. Šlechetnější, vyšš
tužby, jež cítil v hloubi duše, upokojil nirvanou, o níž skon;
nic neřekl a jíž nerozuměl.

Viděl, že jest málo šťastných lidí na světě, že život jesi
hořkosti prokvašen, než neznal nebe a proto dovoznval, že
největším štěstím jest: nebýti, přeslati žíti.

Tak Buddha, filosof pohanský, utvořil své náboženství.
Vyrostl ve Společenstvu, které nebylo tak vzděláno jako ono
v němž žili lilosol'ové řečtí, duch jeho byl méně vyvinut, na
zory těsnější, proto na cestě vědy nedospěl tak dalekojako oni

Zaslepen jsa neslýchanou pýchou, pOpíral jsoucnost Boží
ale sobě samému vzdával čest božskou. Byl atheistou, DGbOi
neviděl pravdy, ale nadut myšlenkou () své vševědoucnost
nechtěl ji ani hledati. Byl .to duch povzneš'ený nad svou dobu
a nad svou společnost, ale duch popletený, skoro chorý. ———

Pra'vil jsem výše, že pouze řeholní a hierarchická orga
nisace bonzů to ;byla, která to náboženství bez Boha i bez
bohů po tolik století chránila a dosud chrání, aby neutonu.
a se neslil s pohanstvím sousedních národů.
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Abychom buddhisty převedli na víru křesťanskou, musíme
ypovědětí boj bonzům a podstoupili zápas s jejich mocí. Boj
šak ten nemůže býti veden v otevřeném poli, nebot síly
ašich missií nevyrovnají se vlivu bonzů, jemuž buddhisté
vykli již tolik set let. Vliv ten se sice nezakládá na úctě

vážnosti, které by si bonzové zasloužili sami, nýbrž na
radici, na zvyku, od něhož Iud nerad odstupuje. Dělal ;to jeho
tec i děd, tedy bude to dělati také on. . . Odtud síla bonzů.

Nezdá se mi však, že by missionáři, rozptýlení po jednom,
o dvou ve vzdálených od sebe missiích nabyli velikého vlivu
a buddhistické obyvatelstvo. Zdá se mi Spíše, že by řádu
onzů čelil spíše některý řád missijní, jehož někteří členové
ili by pospolitě, řídíce školy, a kteří by měli pověst lidí velmi
čených. Při tom by musili býti v ustavičném styku s lidem

jemu užitečni. Zjevného boje by bonzům vypověděti ne—
měli, nýbrž naopak zachovávati s nimi styky přátelské, nebot
bonz má duši, již zachrániti missionář povinen jest; pak

řeba těž uvážiti: je—li dílo apoštolské válkou, a válkou sku
ečně jest, že přemožený obdrží vždy největší kořist.

Proti buddhismu měly by se postaviti ústavy podobné
tarým klášterům benediktinským v Evropě, z nichž na veškeré
kolí rozléval se blahobyt a civilisace křesťanská, nebo též
eutíkajíc se do dalekých věků, utvořiti podobné ústavy, jaké
tvořili jesuité v Maduře a Bengale, majíce všude ústřední
.ollej, v důležitějších městech vyšší školy a celou síť školek
tárodních, vedle toho noviciát, scholastikát, zkrátka všecko,
o tvoří život řádu, co mu dává vliv na lid. Vliv dávají
zlu školy, ve kterých vzdělává se mládež, mládeží pak
rvá ve stálém styku s lidem. Takové missie byly by nejspůso—
»ilejší pro krajiny buddhistické. Buddhista liší se od pohana,
enž klaněje se ďáblu znenáhla zpitoměl. Buddhista myslí

naučí se brzy činiti rozdíl mezi obětavostí našeho řeholníka
. přihlouplou pýchou bonzovou, mezi rozumem onoho a nevě—
.omostí tohoto, který chce imponovati tím, že jednotvárné
;iele své sanskritské nebo paliské formulky, jimž "se
aučil na pamět a jimž nerozumí za mák.

A tak již pouhým přirovnáním oslabil by se mravní
liv bonzů, ostatek dodělaly by školy. Ve školách, jež tu a tam
nají bonzové v klášteřích, jest dítě opravdovým mučedníkem,
d línýCh, neschopných učitelů ponechané svým vlastním silám,
'ez dozoru, takže namáhavě se naučí za několik let, co by
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se jinde naučilo za několik měsíců. Proto školy missijní, zalo—
žené vedle buddhistických klášterů, přivábily by brzy veškeru
mládež, & vyrvati bonzům mladé pokolení značilo by právě
tolik, jako zničiti veškerý vliv, který mají.

Bratří křesťanských škol byli by v buddhistických missiích
velikou pomocí. Nejsouce rovněž jako bonzové kněžími, mohli
by se volněji stýkati s lidem, který kněze pokládá za bytost
vyšší a často se neosměluje k němu se přiblížiti.

Kněží zase, činní v budhistických missiích musili by býti
řeholníky & k tomu řeholníci učení, neboť _i mezi buddhisty
jsou lidé bystrého rozumu a dávají často otázky, jichž není
lze tak snadno rozřešiti.

Sv. František Xaverský prosil své představené napřed
o missionáře zdravé, ctnostné & obětavé, pracovav však delší
dobu mezi buddhisty, prosil ——o lidí 11čené.

Než na založení takových missií jest třeba velikých sum
& těch apoštolská Stolice za nynějších poměrův ovšem neiná.
Podpory pak přicházející z Evropy, rozdělené všem missiím,
jsou nepatrné; ale i tuto nepatrnou částečku nutno věnovati
školám, v nichž vyučování musí býti bezplatno.

Missionáři tedy, ač obrátil by celé národy, maje do
statečné prostředky, jest přestati na obrácení jednotlivců. Jistě
velikou tou chudobou katolických missií a přece utěšeným
výsledkem práce missionářské chce Bůh ukázati, že on tu
práci řídí a ne lidé, a varuje missionáře, aby nespolehal vý
hradně na pomoc lidskou, nýbrž spíše na pomoc jeho.

Většina podpor, jež katolický svět věnuje na missie, po—
chází z Francie, která dává skoro dvě třetiny, kdežto všecky
ostatní katolické země zůstávají daleko pozadu. Francie vyni
kala sice vždy příchylností k církvi & horlivostí pro rozšíření
víry, než hlavní příčinou to není; i jiní národové jsou neméně
katoličtí, neméně horliví; hlavní příčinoujest dobrá organisace.
Ve Francii pokládá i dělník za povinnost vložiti do pokladničky
třeba sebe menší dárek, a právě z těchto penízků chudiny
povstávají milliony.

I v našich krajích byl by výsledek týž, kdyby některá
povolaná duše chopila se organisační práce.

Než peníze nejsou vším. Missionář posvěcuje svůj život,
aby zachránil duše oněch nešťastníků, než každý křesťan má
mu. by'ti v této těžké a mozolné práci nápomocen — alespoň
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modlitbou. ' Modliti se může každý, a my v těchto dalekých
krajích takořka hmatáme, jaký účinek modlitba má.

Na Ceyloně bylo by lze buddhisty snadněji obrátiti nežli
v jiných krajinách; jest to prostý lid, jehož důvěru by snadno
získal, kdoby se mu opravdově věnoval. — -—

* * *

V Evropě setkáme se dosti často s názorem, že v jiných
krajinách asijských buddhismus se sice zvrhl, na Ceyloně však
že se zachoval v původní ryzosti & dokonalosti.*) Proto snad
nebude od místa, promluviti obširněji o tom ryzím buddhismu
ceylonském. **)

Na dýchánku u místodržitele bengálského, vypravuje
P. Schaefer, na nějž jsem byl jako vojenský kaplan také
pozván, mluvilo se v naší skupině o náboženství. Hovor 3 po
čátku o tom a onom zabýval se čím dále tím více buddhismem.
Dáma, “známá svým volnověrectvím, velebila jej nadšenými
slovy a na konec prohlásila: »Přidám-li se vůbec k některému
náboženství, přidám se pouze k učení moudrého Gautamya

Mezi přítomnými pány bylo několik, kteří buddhismu
také rozuměli. Jeden z nich, mladý doktor, obrátil se k pani
Otázkou: »Račte nám říci, kterou formu buddhismu byste si
zvolila? A dále: uvážila jste následky té volby? Přijměte—li
na př. nefalšovaný buddhismus ceylouský nebo siamský, mu
síte. se odříci manžela i dětí,***) velí, abyste-se odřekla všeho,
co život zpříjemňuje, v samotě žila & posléze nirvany pravého
buddhisty t. j. úplného zničení své milé osobnosti došla.
Myslila jste na to, milostivá paní?a

»Ale ne, tisíckrát ne,c zvolala dáma, »to není ten
buddhismus, který mám na zřeteli jála

»No, snad dáváte tedy přednost buddhismu tibetskéinu
a mongolskěmuiJ Ale ten odstrašuje ještě více, nebot vyžaduje,
abyste své krásné, duchaplné čelo skláněla před směšnými
bohy, pošetilým obřadům se _podrobovala & — promiňte, bych
se zmíním—li se ještě o horších věcech. -— -— Vypravuje se,
že jisté výmětký dalai-lamovy (velekněze buddhistů v Tibetě)

*) Viz na př. heslo Buddhismus v Naučném slovníku Ottově.
**) Viz: P. S cha e f o r, Missions Bclges de la Compagnie (le Jesus, 1902.

l. Van der Aa de la Compagnie (leJěsus, Ile de Ceylan, Louvain 1899.
***) Přesné následováni předpisů Buddhových velí, aby se členové

*odiny rozešli, píše Oppert, Globus 1903. II. 357.



252

bývají sušeny, na prášek tlučeny aže jich každý, kdo »boddhi—
satvouc t. j. pravým světcem státi se chce, alespoň občas špetkn
ve sklenici vody vypití musila

Dáma byla tak spletena, že slova neodpovídala. Proto
mluvil doktor zdvořilym tónem dále: »Pochybuji, že by vám
japanský nebo čínský buddhismus přišel více vhod. Pochybuji,
že byste se podrobila dětinsky'm obřadům, které vyžadují,
abyste na př. zvonila, pískala, mlaskala & tleskala & tak na
sebe obracela pozornost božstva, které chcete uctívat. A kdy
byste přišla do pokušení, vrhnouti se do náruči bohyně
Kwan—jin (Kwan—jou), která má tisíc ramen, mohlo by vám
takové objetí býti osudné.:

Teď teprve se paní vzpamatovala a odsekla doktorovi:
»Pane doktore, zde nejde o onen pošetilý buddhismus lidový;
mám na zřeteli ryzí buddhismus, který Buddha v 6. století
před naším letopočtem hlásal, který se v posvátných knihách
buddhistů, jmenovitě na Ceyloně, nalezá a tam také se podnes
zachováválc '

Paní ta, dí P. Schaefer, četla jistě spisy rationalistův
& theosofů, kteří by rádi buddhismus do Evropy a do hlavních
měst křesťanských národů podloudně zavlékli. Ti páni mluví
právě tak. Poněvadž buddhističtí národové Tibetu a severní
Indie klesli na stupeň málo vábivěho zesurovění, poněvadž
»posvátnéc knihy jejich hemží se nestvůrnými legendami a od—
pornými nestydatostmi, pominuli tento buddhismus mlčením
a Obrátili se k buddhismu ceylonskému. Zde, chlubí se, zde na—
lezá se ryzí učení, jak z úst mudrcových vytrysklo, pravě ná—
boženství lidskosti, náboženství vědy a ctnosti. *) Nebude tudíž
od místa tomuto ryzímu, ceylonskému buddhismu podívati se
na zoubek, jak se totiž jeví v theorii & jak v praxi.

1. Posvátné knihy ceylonského buddhismu.
Co do těchto knih dlužno předem upozorniti, že jejich pravost
a. hodnověrnost na vratkých základech spočívají t. j. na svě
dectví bezejmenných spisovatelů buddhistických. Neznáme
jména ani jednoho spisovatele těch 29 knih. Jisto jest, že byly
v různých dobách napsány. Některé kladou, ovšem beze všeliké
záruky, do 3. století před Kristem; byly by tudíž sepsány 200
let po smrti Buddhově. Poslední zlomek životopisu Buddhova
jest z 5. století našeho letopočtu. Bezpochyby byly tou dobou
z úřední moci uspořádány ve sbírku. Podotýkáme však také,

*) Burnout, Le lumddhisme en Orient.
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že nejstarší rukopisy tohoto kodexu pocházejí teprve ze 14.,
ba dokonce ze 17. století. K tomu nemáme ani pramenů ani
srovnávacích pomůcek, abychom neporušenost textu zjistili.
Vědecká tedy jistota o původu a spolehlivosti těchto knih jest
velmi slabá.

Než nahlédněme do knih samých. („todo objemu jsou
podle Rhys-Davidse větší nežli naše Písmo svaté. Ale jejich
cena? „Kdybychom vymy'tili,< praví Aiken, »i všecka věčná,
dětinská opakování, stojí přece hluboko pod oběma Zákony.c
'l'o přepiaté vychvalování buddhistické moudrosti jest věru ne—
pochopitelné. Jediná kapitola evangelia, i s přirozeného stano
viska pozorováno, vyrovná se úplně všem 29 knihám. '

»Vzhledem k tomu, co jsem sám četl,—<praví Schaefer,
»a dovolávaje se svědectví znalců, dovoluji si tvrditi, že po—
svátné knihy ceylonskě se pramálo liší od tibetských, že oboje
kromě několika krásných míst, většinou z brahmanismu vy
půjčených, jsou nestvůrny'mi bájkami a odpornými necudnostmi
takořka zaplaveiiy.a Podáváme jen uazdařbůh několik příkladů.

»Za onoho času, čteme, věsili mniši své žebrácké hrnky
na hřebíky, zaraženě do zdi; hřebíky však povolily, hrnce
spadly a se rozbily. Vypravovali nehodu svou blahoslavenému
Buddhovi. I promluvil Buddha a řekl: ('), mniši, nevěste hrnků
na hřebíky; kdokoli tak činí, hříchu se dcpouští! Teď stavěli
mniši hrnky na postele své a na židle své; když však neopatrně
sedali, hrnce se rozbily. Vyprávěli nehodu svou blahoslavenému
Buddhovi. Ipromluvil Buddha a řekl: Ú, mniši, nestavte hrnků
na postel nebo na židli; kdokoli tak činí, hříchu sc dopouští!
Tu stavěli mniši hrnky na kolena, když však na ně nemyslíce
vstávali, hrnce spadly a se rozbily. Vyprávěli nehodu svou
blahoslavenému Buddhovi. Ipromluvil Buddha a řekl: Ú, mniši
nestavte hrnků na kolena; kdokoli tak činí, hříchu se do—
pouští!*) A tak to jde bez konce a bez konce až do omrzení.

Rovněž nechutně jsou přečetné zázraky, jež Buddha vy—
konal, aby pravdu učení svého potvrzoval. Jsa mladíkem
uchopil pry', aby sílu svou dokázal, palcem u nohy slona za
ocas a mrštil jím takovou silou, že slon teprve ve vzdálenosti
několika mil padl & pádem do země díru jako propast vy
razil. Později, když mladík stal se učitelem, udělal si silnici
ve vzduchu a před žasnoucím davem po ní chodil. Z praveho
oka jeho vyletěl sloup ohnivý a z levé nosní dírky vytryskl

*) Z Čulla vagga; Monier Williams, Buddhism 541.
l
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sloup vodní; dále vyrážely mu střídavě z uši a nohou a rukou
ohnivé sloupy a vodotrysky, Jindy se mu zježily vlasy a každý
vlas byl paprskem ohnivým nebo vodním a všechny šlehaly
za obzor, vnikaly až do nebe, sahaly až do pekla. *) Maha
vagga**) vypravuje, že Buddha vykonal 3500 zázraků, pouze
aby brahmana Kassaku a 500 žáků obrátil. Tak na př. pře
mohl obrovského hada. Netvor se blížil, hrozně sebou zmítaje
a chrle na Buddhu oheň a dým. »Dobrá,< pravil mudřec, »pre
můžeme nepřítele touže zbraním I kroutil tělo své a svíjel, až
z něho vyrazil oheň a dým, tak hustý a mocný, že jimi bestii
porazil a do své žebrácké mošny zastrčil.

Pak opět se nám vypravuje o brahminovi Selovi, jehož
trápily mučivé pochybnosti, má.—liblahoslavený Buddha sku—
tečně tak dlouhý jazyk, jak toho 32 známek velikého muže
vyžaduje. Ivyplázl Buddha jazyk, pleskljím brahmína do tváře
& pokryl jím obličej jeho od ucha kuchu, od chřípí až k čelu.

V Jatakách líčí se posvěcení jednoho chrámu. Na slavnost
přiletělo prý vzduchem 84.000 mnichů, 63.000 gallonů roz
puštěného másla rozlilo prý se na chrám, na nějž konečně
napadalo květin 33 míle vysoko.

Myslím, že ukázky dostatečně charakterísují posvátný ráz
»posvátnýcha knih Východu. Mnohem však horší, nežli tyto
pošetilé bájky, jsou děsné necudnosti mnohých mist. »Několik
knih ceylonské sbírkygx piše anglikánský biskup R. S. Copleston
ve výtečnéstudii: Budhism Primitive and Present
(Buddhismus prvotni a nynější), »zvláště ony, které jednají
o neřestech buddhistických mnichů, obsahují místa tak plzká,
že knihy jako nejhorší snůšku mravních zvrhlostí, která kdy
sestavena byla, označiti můžemen:

Tolik o posvátných knihách ceylonských. Ovšem chvalo
řečníkům buddhismu ani ve snách nenapadá, svým čtenářům
a posluchačům tyto zvláštní výkvěty buddhistické moudrosti
podávatí. Nelíči vůbec buddhismu, jak žije a tyje, nýbrž jak si
jej sami v duchu sestrojili.

2. Jaký vliv má takové učení na mravní život
svých stoupenců, jmenovitětěch, kteříse jím nejvíce říditi
mají — buddhistických mnichů?

Skoro všichni cestovatelé souhlasí, že tibetští lamové jsou
největší lotři pokolení lidského. Co se týče Ceylonu, kde prý

;) Intr. Jataka.
"*) Sacred book of the East XII. — Posvátná kniha Východu.
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učení Buddhovo v původní ryzosti se zachovalo, vypravuje
P. Schaefer, ujišťoval mne zámožný obrácený buddhista, že
i tito mniši jsou největší padouši a každého zločinu schopni;
jiný líčil mravy jejich jako úplně zvrhlé; policejní úředník
sdělil se mnou, že mezi mnichy jsou nejobratnější penězokazi
ostrova. *) Pokládám tento úsudek za příliš ostrý; v jednom
mají všichni pravdu, že totiž tito mniši žebraví jsou největší
lenoši na celém božím světě.

Dvěvěcijsou kromě žlutého šatu svrchního & žebráckého
hrnku k výstroji buddhistického mnicha žebravého nutny:
kousek mušelinu, kterým cedí pitnou vodu, aby ani jednoho
živočicha vodního nepolkl, ani jedné bytosti živé nezničil, a
okrouhlý vějíř palmový. P. van der Aa sešed se jednou se
starým mnichem, jehož vějíř byl upevněn na násadce ze slo
nové kosti, tázal se, jaký účel vějíř vlastně má. Jest prý
předně posvátným odznakem, připomínaje mnichovi vznešená
rozjímání, která Buddha ve chládku palmy konával, dále prý
se jím ochlazuje a za třetí zakrývá si jím ústa při kázání.
Skutečně nekáže bonz jinak, nežli drže asi na píď přede tváří
zmíněný vějíř. Působí prý lépe, slyší-li lid slova, ale nevidí
úst, která je mluví. Řeč nabývá tím čehosi tajemného, nad—
smyslného, dojem, který se ještě chladným, všeliké vroucnosti
prostým přednesem stupňuje. Tak mohou nábožní posluchači
klidně vejíti v nirvanu sladké dřímoty, aniž kazatel co pozo—
ruje. Že však pod popelem toho zdánlivého klidu doutná uhlí
divokého fanatismu, dokazuje častá'srocení lidu proti křesťa
nům, která bonzové osnují a řídí. Tak na př. vden korunovace
Eduarda VIl. podnikli buddhisté z Nirvali okresu putturského
(dioecese Džaíina) nenadálý útok na tamnější kostel i školu
a zapálili je. Ještě hůře řádili v Anuradhapuře (I. Bh). bývalém
městě »90 králů a proslulém místě poutním.. Zkvetající missie
(500 křesťanů) byla bonzům od počátku trnem v oku. Umysl
ji zničiti provedli u příležitosti slavné pouti r. 1903; na pout
scházívá se až 50.000 buddhistů. Poštvané davy obklíčily kato—
lickou missii, roztříštily okna v kostele, rozbily dvéře, sházely
sochy s oltářů, křížovou cestu se zdí, vypáčilý skříně, svato

*) Nedávno — 25. července 1903 — přinesl časopis Jaf fn a Cath.
Quardian, zprávu, že policie přepadla.vbuddhistickém chrámu v Abah
gama. Siyane Korale honza jménem Gunarathe Unanse právě přinejlepší
práci a &padělanými penězy i kelímky do vězení odvlekla.
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stánek, rozmetaly roucha l_iohoslužebná, kalichy a monstrance.,
načež všechno zapálily. Rovněž spálily školu a missijní dům,
zničily knihovnu a všecky zásoby. Vláda odhadla škodu na
15.000 korun, 4-0 vinníkův odsoudila, ale škoda není dosud
nahrazena. — Roku 190/1.přepadli buddhisti z Batticaloy (I. (Je)
pohřební průvod a přede. tváří vládního komisaře mnoho křesťanů
zranili.

Kdo zná povahu a život buddhistického mnicha, vysvětlí
si také snadno důvod, proč buddhismus v Asii tak rychle se
šířil. Život nečinuého dumání a pohodlného žebrání jest pro
línou a zahalčivou povahu Indovujako stvořen. Mnichem ovšem,
kterýžto stav jest pravou cestou a nejdokonalejším následo
váním Buddhovým, každý se státi nemůže, než stačí přistou
piti k některému řádu jako druh. Kdo má ktomu chuť, klekne
prostě před bonzein, skloní hlavu, sepne ruce a řekne: Utíkám
se k Buddhovi, k jeho učení a kjeho řádu. Za povinnost uloží
se mu zachovávali patero přikázaní: 1. aby ničeho živého ne
zabíjel, 2. aby nekradl, 3. aby nelhal, 4. necizoložil, 5. se ne—
opíjel. Mimo to slibuje chrániti mnichů, dávati jim almužnu
a v určité doby poslouchati čtení posvátných knih. Činí—litak,
má sedmero nebe úplne zajištěno a nepotřebuje se žádného ze
136 pekel báti. Ostatně může věřiti & činiti, co chce, &setrvati'
ve svém dosavádním náboženství, třeba bylo sebe pošetilejší,
jak dlouho chce.

'l'ato široká tolerance co do věrouky i mravouky, zru
šení kast a jiných krutých požadavků brahmanismu zjednaly
buddhismu jeho poliularitu. Krásné nauky, které má, jsou vy
půjčeny z brahmanismu a obyčejnému lidu přizpůsobeny.

Kdyby buddhismus byl skutečně podle slov svých chvalo—
řečníků a clivalořečnic (židovka Blawatská a Mrs. Hesant)
pravým náboženstvím člověčenstva, náboženstvím vědy a ctnosti,
musili bychom pozorovati ovoce jeho jak v oboru umění a li—
teratury, tak v oboru vědy, tak v oboru mravnosti. 'l'ato tro
jice jest zkušebným kamenem pravé vzdělanosti. Kde jest na
Ceyloně toto ovoce?

Mimo několik posvátných knih, jejichž domnělou svátost
jsme již poznali, nemá domácí literatura skoro ničeho. Známe
zlomek životopisu Buddhova, prý z 5. století, několik nudných,
nechutných kronik, ostatně ani jedno drama, ani epos, ani je
diná báseň, které by stály za přečtení. Jak by též náboženství



257

bez boha, bez duše, náboženství, jehož všechna mravouka se
skládá z několika málo požadavků přirozeného zákona, jehož
nejvyšším cílem jest přejití spánkem do nirvany, mohlo býti
kyprou a úrodnou půdou poesie a lyrického nadšení! '

I buddhistické umění na Ceyloně vyhnalo jen nuzné tvý.
střelky. Kromě zřícenin starých paláců královských, které po
stavili králové přistěhovalí z Indie, nevytvořil buddhismus od
dvanácti století žádného pomníku pravého umění. Chrámy
a kláštery jsou bezvýznamné, na nejvýš jen práce kamenické
& řezby stojí za podívanou. I dagoby,*) tyto ryze buddhistické
relikviáře obrovské, jsou vlastně hliněné pahorky obalené
hrubým zdivem. Ztuhlým sochám a nástěnným malbám schází
živost, jemnost. Pouze práce zlatnické a řezby ve sloni vyka—
zují lepší úspěchy. Hudba singhalská jest barbarská. O domácí
vědě není teprve aniřeči. I cennějšípráceosaměm buddhismu
pocházejí od evropských učenců.

Než přejděme k hlavní otázce, jaký vliv měl buddhismus
na víru a mravy lidu ceylonského? Velice nepatrný. Ve sku—
tečnosti není to Buddha, kterého průvody, slavnostmi a obětmi
uctívají, nýbrž zlí duchové; nevyznávají buddhismu, nýbrž
daemonismus. Skoro všeobecně, praví Selenka, jsou na Ceyloně
rozšířeny tyto pověry místo víry buddhistické: Ukrutnému,
svrchovanému králi Vessamonimu, jenž s rozkoší živé lidi na
rožni peče, nebo vaří a smaží, jsou podrobeni místokrálové,
jim opět ministři a nesčetní ďáblové. Každé středy a neděle
scházejí se tito duchové, aby vydali počet z činnosti své.
Většina jich jest tmavé pleti, vyvalených očí, širokých úst
s vyčnívajícími tesáky, často i s hady na hlavách; mají moc
učiniti se neviditelnými a proměniti se v člověka nebo zvíře.
Závistivým pohledem zkazí a otráví maso i'jiné'pokrmy,
a žádný Singhal neponese venku mísy s pokrmem, aby jí ne—
přikryl a hřebík nebo kousek starého železa na ni nepoložil;
i do hrnců na vaření házejí se kousky železa, aby zlí duchové
jídlu neuškodili. Neradí se, házeti kamením nebo holí vzduchem
mávati, aby někdo zlého ducha neuhodil a ten aby se potom
nemstil! Nedaleko Kand jest skalní chrám, v němž kníže zlých
duchů bydlí; jemu skoro denně přinášejí ženy zlaté dárky,
stříbrné. ozdoby, betel atd., prosíce, aby jim neškodil.

*) Vysoké, štíhle, dole se náhle rozšiřující věže a různými při?
stávky; uvnitř byl uložen ostatek Buddhův.
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Hodiny duchů jsou svítání ráno, soumrak na večer, po—
ledne a půlnoc. A nerad opouští v této době Singhal příbytek,
nebot všude číhají zlí duchové, na křižovatkách, na stromech,
na silnicích, ve skalních slujích, na koupadlech, aby člověka
jako stín, jako stařec, jako mladá žena s dítětem v náručí,
jako černý pes, jako opeřeny netvor, jako obr, jako napřažená
ruka strašili a děsili, pískem, kamením, harašením & hlukem
lekali. Běda tomu, kdo jich neuchlácholí jednou z tisícery'ch
formulek zaříkávacích, které obyčejně počínají slovy: Brahmo,
Višnu, Sivo, klaníme se vám!

V každé nemoci, nepomohou-li říkadla, zaříkávají zlé
duchy tancem a zpěvem. Rovněž zapuzují strašidla a diblíky,
kteří kuchyňské nádobí přehazují, skříně otevírají, lidi, když
jedí, za vlasy tahají nebo hlavy jejich srážejí, zkrátka všeliké
taškářství provádějí. Za pomoci bonzovy vzývají také zle
duchy, aby uškodili bližnímu. "Z vosku udělají sošku osoby,
které chtějí ublížiti, probodnou hřebíkem ze 6 různých kovů
a zahrabou na místě, kudy protivník ubírati se musí. Víra ve
zlé duchy a strašidla jest mezi Singhaly všeobecně rozšířena.
Stejně rozšířen jest zvyk stav-ěti dítěti horoskop. Několik dní
po narození dostane hvězdopravec příkaz, aby z hvězd vyčetl
budoucí osudy dítěte & slovy je napsal i značkami nakreslil.
Činí tak podle určitých pravidela předpisů uloženýchv knihách.

Tedy všude místo víry hrubá pověra.
A „jak jest s oslavovanou mravoukou buddhistickou?

O necudny'ch knihách posvátny'ch jsmese již zmínili. Což divu,
že vliv jejich jeví se i v životě buddhistů! Nemluvím 0 bez
mezném mnohoženství, privileji boháčů, & horších věcech,
o rozvodech na pouhé přání _manželovo, podotýkám jen, že
krádeže & křivé přísahy jsou na denním pořádku. Když
P. Schaefer projevil svůj podiv, že křivá přísaha neby'vá trestána,
odpověděl soudce: »Nemůžeme, musili bychom vězení zdesatero
násobnit; většina svědků přísahá křivěa

Žádné snad věci zbožňovatelé buddhismu tou měrou do
nebe nevynášejí jako snášenlivost a lásku buddhistů ke. všem
tvorům, i k úhlavnímu nepříteli. Jak se věc má?

Před několika lety prohlásil britský místodržitel na zá—
kladě statistických dat, že v žádné zemi na světě nevyskytuje
se tolik rvaček na nože a tolik vražd jako u buddhistů perlo
vého ostrova. Jest divné, napsal ve své zprávě Mr. Gilet, po—
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licejní komisař na Ceyloně, že buddhisté, kteříse staví, jakoby
usmrcení nejmenší bytosti za největší zločin pokládali, jsou
nejvražednějšlm národem na světě. Nejmizernější bestie těší
se u nich ochraně & šetření, ale člověk životem jist není. Aby
zlořádu tomu učinili přítrž, zavedli nedávno na Ceyloně trest
holí a knutou. Následek byl, že rvačky a bitky se hrozným
způsobem množily. Příčinu sdělil s P. Schaeferem singhalský
advokát: Na Východě nic není potupnějšího, nic tak nehanobí
jako trest. holí. Člověk, který jej obdržel, jest do smrti zneuctěn,
společensky ubit a zničen. Tomuto trestu nepřítele vydati jest
nejrafinovanější pomstou. Nový zákon skýtal k tomu skvostnou
příležitost. Protivník doprovázen jsa několika spolehlivými
druhy vyhledal soka, v jeho přítomnosti se řizl, aby rána
mnoho nebolela, ale hodně krvácela. Věrni druhové vrhli se
na soka, pomazali krvi i jeho nůž, spoutalia odvlekli k soudci.
Ať.ubožák ujištoval o své nevinně jak ujišťoval, všecko: rána,
zakrvácený nůž, výpovědi svědků mluvily proti němu. Zákonu
se dal průchod, knuta zasvištěla nad nevinným, nečestné zna
mení neštastníkovi vtlačeno a on vydán hanbě a bídě na
celý život.

Než dosti. Po ovoci poznáte strom. Vizte tedy, co buddhismus
udělal z národů, kteří mu propadli. Srovnejte jejich vzdělanost.,
jejich politické a společenské zřízení, jejich mravní a nábo
ženské názory, jejich vědecké práce a vymoženosti s úspěchy
křesťanských národů a poznáte bezedný nerozum těch, kteří
buddhismus velebí, a uznáte, jak marné jsou snahy jejich, aby
buddhismem nahradili v Evropě křesťanství. — —

Mimochodem podotýkáme ještě, že počet buddhistů bývá
obrovsky přepínán, i v knihách katolických. Jak nejisté byly
dřívější odhady, dokazují tyto udaje: Malte-Hrun napočítal jich
roku 1810: 150 millionů, 1836: 200 millionů. Okolo roku 1850
nalezáme u Hůbnera počet 500, u Petermanna 400 millionů.
Rhys-Davids odhadoval je roku 1884 na 500 mill., Spolford
1881 na 340 mill. Proslulí orientalisté Monier Williams
a Dr. Logge dokázali, že odhady, jmenovitě v Číně, byly nes—
mírně přepiaté. Ve skutečnosti jest buddhistů úhrnem sotva
120 millionů.
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Za pobytu superiorů T. J. navštívili jsme slavnou pagodu
Buddhova zubu, zvanou Halada Maligáva.

Vešli jsme nejprvé do bibliothoky, kdež několik mladých
bonzů nam ukazovalo starobylé rukopisy, psané na listech pal
mových, ve vazbách mistrně vyřezávaných.

Jeden bonzík znal několik anglických slov; chlubně nam
pravil, že i v Evropě tisknou buddhistické knihy, a na důkaz
otevřel skříň, v níž jsem nalezl Honb y na Ceyloně od Ba
kera paši a jiné podobné cestopisy, o nichž ubohý mladík byl
přesvědčen, že obsahují Gautamovu nauku, tištěnou evr0pským
jazykem.

Bibliotheka jest umístěna v okrouhlé věži, přiléhající k pa
godě, v prvním patře. Malé schody, po nichž mnoho osob cho—
dilo, vedou dolů. Sešli jsme po nich a k nemalému podivu
ocitli jsme sevpokojíku ctihodného Kavitijagale Unanse, před
staveného kláštera Dalady a strážce »svatéhoa zubu, jehož
jsem viděl onoho ránau místodržitele. Starý bonz, maje veliké
okuláry na nose, seděl turecky na loži a žvýkaje betel, látal
žlutý atlasový hábit.

Lože nebylo ovšem pro spaní, poněvadž Singhalové spí
pravidelně na zemi, na slaměné rohoží — zde zastávalo trůn.

Bonz vida čtyři cizince, pozvedl okuláry a zdvořile po—
žádal, abychom se posadili na jedinou židli, stojící u postele,
a pak přišíval záplaty dále.

V pagodě mlátili na bubny, duli zuřivě v trouby a hráli
na krátkou flétnu, ktera vydávala zvuky podobné zvukům kobzy.

Čekali jsme, nežli nám otevrou dvéře zubni svatyně;
v koutku seděla stará jeptiška Siamská, oděná bílým habitem,
“téhožkrojejako žlutý habit bonzů; hlavu měla úplně oholenou
a tvář pokrytou hlubokými vráskami. Stařenka vypadala dosti
poctivě. Vidal jsem ji každého dne, kterak s košíkem chodila
dům od domu a žebrala květiny, které potom obětovala Buddhovi.

Přiblížila se ke mně a prosilaobakšiš. Mluvila siamsky,
odpověděl jsem ji litevsky, že dam, ale až budu odcházeti
z pagody, jinak že se všecko na mne shrne. Poněvadž jsme
slovům pomahali mimikou, rozuměli jsme si dokonale a hovo
řili dále v té řeči; přítomní Singhalové se divili, kterak římský
Saami tak plynně mluví siamsky.

Pagodu popsal jsem najiném místě, proto podávám několik
podrobností z historie Buddhova zubu, slavného netoliko na
Ceyloně, nýbrž uctívaného od četných poutníků po veškeré Asii.
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Před několika nedělemi zajel i bratr krále siamskéko na
cestě do Evropy do Kand, aby zub uctil.

Tyto jsou dějiny zubu:
Buddha jsa již stár a cítě, že se blíží nirvaně, miluje však

obyvatele ceylonské, vytrhl si jeden zub, který stářím málo
držel v sanici, a poslal jej jako drahocennou relikvii Ceyloňanům.
Zub nalézal se v Džafnapatamu, když Portugalové přišli do Indie.
Brzy po příchodu sv. Františka do Goy vypravili obyvatelé
ostrova Manaaru poselství ke světci, žádajícíokřest. Sv. Fran—
tišek byl tehdy zaměstnán v Travankuru, proto poslal jim dva
missionáře, kteří, jak se zdá, byli Indy. Bůh žehnal horlivé
práci jejich, že brzy obrátili veliký počet pohanů. Ostrov Manaar
podléhal tehdy králi džaínapatamskému, jenž staršího bratra
zbavil vlády. Na zvěst, že Manaarové se stali křesťany, pře
plavil se král s vojskem přes úžinu a odsoudil všecky, kteří
by se nové víry nezřekli, na smrt. Neodpadl nikdo. Sedm sel,
bylo jich usmrceno na místě, zvaném Passim, které od té doby
sluje Polem mučedníků.

Král vrátiv se do Džafnapatamu, zvěděl, že i jeho starší
syn stal se křesťanem. Dal hocha zavraždit a tělo jeho v polích
rozmetati, aby je psiadravci roznesli. Portugalský však kupec
údy posbíral & uctivě pochoval.

Přese všecko úsilování sv. Františka zločiny džafnapatam—
ského krále nedošly potrestání; teprve r. 1560 kníže Konstantin
Braganza, indický místokrál, ustanovil svrci ho s trůnu a do
saditi opět jeho bratra, pravého majitele) Po krvavém boji
dobyli Portugalci Džafnapatamu a kníže Braganza odvezl s bo
hatou kořistí do (joy i Buddhův zub.

Na zvěst o tom povolal k sobě peguský král v Barmě
portugalského kupce Martina Alfonse de Mello, který dlel v jeho
hlavním městě, a vypravil ho s poselstvím ke knížeti Bragan
zovi, nabízeje spolek ve všech válkách, zásobování pevností
malackých potravinamiaznačnou částku peněz, jedním slovem
všecko, čeho od něho požádají, bude—li mu dán přesvatý »zub
BuddhůvA

Pokladny portugalské byly prázdné, tak krásná příležitost
naplnili je až do vrchu nenaskytne se tak brzy, proto nejeden
radil, využitkovati dobře štědrosti peguského krále. Než kníže
Braganza, »který byl svědomitým katolíkem, boj-ícínl se Boha
& pošlušným církve<<, jak o něm starý kronikář praví, svolal
radu, skládající se z arcibiskupa, generálního vikáře řádu do—
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minikánského, Fra Manuele Serra, kustoda františkánského,
provinciála jesuitského a několika jiných jesuitů. Když celou
záležitost jim vyložil, odpověděli, že »zubu< není lze prodati,
jelikož by to bylo podporováním modlářství, které jest největší
urážkou Boží.

Místokrál zavolal tedy hned pokladníka, kázal mu přinésti
»zuba a doručil jej slavně arcibiskupovi, který vlastní rukou
roztloukl jej v moždíři na prášek, ten vysypal na žhavé uhlí
a u přitomnosti četného množství lidu, který naplňoval nejen
nábřeží, nýbrž i okna a střechy, hodil popel i s uhlím do řeky.

Takový byl konec Buddhova zubu. Stalo se to 3.31na po
čátku roku 1561, neboť poselství peguského krále zavítalo do
Goy v dubnu téhož roku.

Za pět let potom (1566) zachtělo se Donu Juanu Dharma
Palovi, králi z Kolty, který dlel v Kolombu pod záštitou por—
tugalskou, a jeho příbuznému (oba byli křesťané) těžiti z ná—
božnosti krále peguského a jeho úcty k Buddhovu zubu a udě
lati dobrý obchod.

Spřátelivše se s peguskými posly, kteří právě _meškali
v Kolombu, & získavše se jich důvěru, otevřeli jim srdce své
a vyznali, že jsou křesťany jen na oko, aby snadněji oklamali
Portugalce, v duchu že zůstali vždycky buddhisty; zdánlivé
obrácení stalo prý se jen za velikým účelem, aby nejsouce
nikým podezíráni, ukradli knížeti Braganzovi pravý zub Buddhův
a na jeho místo vložili padělaný, který pak byl zničen. A také
hned uvedli peguské posly do tajné kapličky domácí, jejíž stěny
byly ozdobeny nejdražšími koberci a v níž na stolku uprostřed
planoucích voskovic stála malá zlata dagoba. Don Juan nazvedl
dagobu a vyňal svatý zub, (který se svým bratrancem zručně
vystrouhal z jeleního parohu). Poslové padli na tváře. Vrátivše
se do vlasti, vypravovali králi divnóu příhodu svou. Rozumí
se, že král Juan a jeho povedený příbuzný konali všecko
v největší tajnosti, bez vědomí portugalského místodržitele a
ovšem také bez vědomí otců františkánů.

Peguský král vypravil tajné poselstvo k Don .luanovi
a zaplatil mu báječnou sumu za padělanou relikvii, kterou
poslové na loď odnesli & se kterou v tichosti odplouli.

Uvítání, kterého se Buddhovu zubu v Pegu dostalo, bylo
tak slavné a.nádherné, že očitý svědek, Portugal Antonio
Toscano, »nemá slov, aby je popsal; kdyby všickni císařové
a králové se sešli, aby světu svůj lesk & svou slávu ukázali,
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nevystrojili by nic lepšího.<< Stálo také tolik, že král své po
kladny vyprázdnil až do dna a těžké daně na lid uvalil, až
se lid vzbouřil.

Kandský král, Vikrama Bahu, záviděl Don Juanovi po
vedeného obchodu. Výstrouhal tedý sám zub, na neštěstí příliš
veliký a vypravil poselství k peguskému králi, oznamuje sroz—
hořčením, že ho Don Juan ošidil, že zub, který mu prodal, jest
nepravý, jako onen, který arcibiskup roztloukl, a že jen on
jest šťastným majetníkem pravého zubu Buddhova, že mu jej
prodá, ale za mnoho peněz. Král však peguský podruhé se
nenapálil. Odpověděl, že pravý zub má jen on, a jiného že
neuznává.

Vikrama Bahu vida, že mu sklaplo a nechtěje se přiznali
ke lži, neboť věc se již rozhlásila, uložil zub ve své domácí
pagodě v Kandech, kdež jej buddhisté uctívají až do dnešního
dne. Relikviařem jest dagoba v podobě zvonu, zlatá, drahým
kamením posázená, pod ní nalézá se druhá pod druhou třetí
atd. a nad poslední leží na zlaté misce v podobě květu loto—
sového půldruhého palce dlouhý zub, z nažloutlé sloně.

Buddhisté nepochybuji pranic o jeho pravosti. Buddha
byl veliký — říkají — měl tedy také veliké zubý. Ostatně se
mu klanělí naši otcové a dědové, proč bychom se mu ne—
klaněli mý?

Rok co rok koná se V srpnu v Kandech slavnost, k níž
se schází veškero obyvatelstvo. Slavnost zove se perahara,
cizinci však nazývají ji obyčejně processím Buddhova zubu, než
neprávem. Největší slon nese sice na hřbetě zlatou dagobu,
podobnou té, kterájest v pagodě, ale zubu pod ní není. Průvod
řadí se sice před pagodou, ale jest to slavnost úplně občanská,
které se sami bonzové jen jako diváci mezi davy lidstva
súčastňují.
. Slýchal jsem tolik stkvělých líčení o perahař e, že se
mi později zdála dosti mizernou. Ovšem Evropanu, který při
chází přímo ze Západu, zdá se snad průvod 25 slonů, před
nimiž kráčejí houfy tanečnic a vážní pohlaváři kandští, při
praslabém osvětlení nádherným, než proti jiným scenám in
dickým na př. proti processí na Velký pátek vMangaluru nebo
proti vjezdu monsignora Agliardiho, se kterým jsem přijel do
Kolomba r. 1887, nebylo to nic. Tý slavnosti mělý mnohem
větší ráz exotický, východní, nežli onen pochod 25 slonů, kteří
se líné vlekli mezi unavenými, chladnými diváky, průvod, při
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němž tak skrblili světlem, že účastníky ve tmavé, bezměsíěi
noci bylo těžko rozeznati.

Průvody trvají ty'den; nejpěknější pry bývá poslednís
30 slony. Aby počet jejich rózmnožíli, přidávají několik slon
ze šedého plátna, v nichž ukrytí lidé tak věrně napodobu
pohyby těchto zvířat, že jest v noci těžko rozeznati je o
živých.

Před každou řadou slonů kráčeli v oděvu divného kroj
kandští pohlaváři, houfy polonahych tanečnic, pariové s bubn
a všelajací umělci. Bylo rozkošno patřiti na vážnost kandskyc
pohlavárů, zvláště nejvyššího knížete a velitele Deva Nilamb
(Božsky Pán), ktery' odměřenym krokem a majestátně kráčc
v širokém klobouku na hlavě a s okuláry na nose. Spatří
biskupa, s nímž jsem stál v okně, hluboce se poklonil.

Posledního dne prochází processí všemi ulicemi měst
a vchází potom do malé pagody, v níž chovají posvátný me
zlaty, s nímž v průvodu jdou do Paradenie na břeh řeky Ma
havelli-Gangy, aby jím krájeli vodu. '

Zlatník, buddhista, z jehož krámu jsem se díval na pro
cessí, vykládal mi, že meč již pozbyl zázračné vlastnosti; ji
pry' jím marně sekají do vody; voda se již překrojiti ned;
Posledním tím obřadem končí perahera a lid tvrdí, že toh
dne všichni slonové pláčí lítostí, že nebude processí až zas
za rok. Nikdo neviděl sice slona plakati, ale představuji si, ž
má slzy alespoň jako holubí vejce! '

Kromě tohoto velikého každoročního processí potkávámn
často v ulicích kandskych processí menší, zvláště dává—l
Singhal almužnu; hlavní věcí jest, aby celé město ZVČdČlI
o milosrdném skutku jeho.

Jednoho dne jeda do Paradenie, byl jsem zastaven tako
vym processím u břehu jezera; použil jsem příležitosti té
abych si je důkladně prohlédl.

V předu neslo několik hochů různobarevné praporce,.pal
následovala Spousta bubnů a trub. Almužna záležela ze tř
stůček praobyčejného žlutého perkálu, určeného bonzům na
hábity. Každá stůčka ležela na dně pěkného palankinu, pota
ženého červenou látkou a ozdobeného věnci vonného jasmínu
Před každy'm palankinem křepčilo několik tanečníků, za ním
ubíral vse zástup lidí. Nevím, zda se spanilomyslny' dárce
súčastnil průvodu, než pochybuji, že by si odepřel rozkoše



Obr. 88.: Následník trůnu, arcivévoda Frnntlbek Pordlnlnd d' EWV" slonů
v pralesích ccylonskych. V lednu 1893. (Příloha ke str. 266)
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ukázati se obyvatelstvu v celé té parádě a všem takto se po
chlubiti, že on dává onu almužnu.

Komické processí takové vymete ovšem, nežli dojde do
kláštera, kdekterou ulici města, & všecka ta paráda, bubny,
trouby, tanečníci stojí desetkrát více, nežli celá almužna.

* * *

Popisuje processí perahara v 'Kandech, zmínil jsem se
o slonech, kteří v něm hrají nejdůležitější úlohu. Ceylon jest
vlaští velikých a dobráckých těch zvířat, proto jest spravedlivo,
abych jim věnoval několik stránek.

Význačnou známkou ceylonských slonů jest, že nemají
klů; mezi stem sotva jeden se vyskytne, jenž by jimi byl ob
dařen. 'l'o zachránilo je od úplné záhuby, nebo'ť jinak byli by
do posledního vyhlazeni pro »slonovou kosta.

Největší část slonové kosti dodávají sloni afričtí, jejichž
kly dorůstají někdy váhy 300 liber; 150 liber těžké nejsou
žádnou vzácností. Asijští sloni mají kly tenčí, více vystrčené,
které neváží obyčejně přes (50 liber.

Zdáse mi, že přestřeluji, líčíce schopnosti a chápavost
slona, který chytrostí nevyrovná se nikdy obyčejnému psu. Jest
to zvíře mírné &,jak v divokém stavu tak ochočeno, nesmírně
bázlivě. V lesích ceylouských, které před 50 lety jimise hemžily,
byla plachost jejich lovcům dobře známa; nejmenší šelest, za—
štěkání psa dostačilo, aby celé stádo vzalo do zaječích.

Oblíbeným místem jejich pobytu bývají pahorkovité, les
naté krajiny, kdež žijí ve stádecho 10—20 kusech. Stádo skládá.
se vždy z jedné rodiny. Někdy při nočních vycházkách k vodě
spojí se několik stád v jedno, ale při nejmenším poplachu kupí
se každé kolem svého vůdce a nikdy slon jednoho stáda ne—
bývá přijat do druhého; i když největší hrozí nebezpečí, odhá
nějí ho choboty.

Každé stádo má svého vůdce, jehož slepě poslouchá.
Vůdcem bývá obyčejně slon největší a nejsilnější, mnohdy isa
mice; je-li některý ze stáda ozbrojen kly, přenechávají veli
telství jemu.

Někteří sloni žijí jako samotáři; ti, jsouce zlí a odvážní,
jsou nebezpečni. Obyvatelé Ceylonu zovou je tuláky a velmi se
jich bojí. Bývají jimi obyčejně samci.

Proline—li ochočený slon do lesa, což se častěji stává, a
nenalezne—lisvého stáda, stává se tulákem, poněvadž každé

'12
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jiné stádo ho odhání. Jest divno, že zvíře, tak mírné a bázlivě
ve stádě, o samotě tak ,zdivočí a popudlivým se stává.

Před nějakou dobou zakázala koloniální vláda honby na
slony, při nichž dříve mnoho užitečných zvířat těch bezúčelně,
jen pro zábavu bylo pobito. Dávají jen dovolení chytati je živé,
ale to jest tak nákladné a při tom tolik nesnadné, že se teď
dějí lovy na obrovské obyvatele ceylonských lesů jen z popudu
vládního a to velikolepým způsobem; zajatí slonové (neboť.jich
nezabíjejí) bývají pak zařazeni do státního stáda.

Na místě, jež vybrali zkušení lidé, postaví se tak zvaný
kr aal, čtverhran, opatřený vysokým a silným plotem z hrubých
klád, zaražených tak daleko od sebe, že se člověk mezi nimi
sotva prosmykne. Parkán, sesílený příčnimi trámy a svázaný
silnými lany, vyvrátili by sloni snadno, ale |;noděšenézvíře zřídka
užívá své síly a plot dostači. Ohrazený les bývá asi 500 stol)
dlouhý a 250 široký; na rozích se strany, odkudž sloni mají
přijíti, bývají zřízeny dva šikmé ploty.

Pořizujíce kraal,
dbají pečlivě, aby co
nejméně .poškodili
stromy i aby plot co
nejvíce zakrytbyl křo
vím a listím. Vchod

upraví tak, aby se
nechal v okamžiku
zastrčiti posuvnými
kládami.

Co kraal takto
Kraal. budují, obklíčí 3000

honců všecka sloní
stáda, která v okolních lesích vyslídili; když kraal jest do
stavěn, ženou je pozvolna k němu., Tot práce velmi obtížná,
neboť jest se jim varovati i nejmenšího poplachu, aby sloni
řady honců neprorazili a z léče nevyrazili. Samotu a klid mi—
lující zvířata když se cítí obklíčena, jeví nepokoj a strach a
zvolna ustupují směrem, z něhož není slyšeti podezřelého šumu
a tak nevědomky blíží se ke kraalu. Vrhnou-li se někdy na
bok, aby léč prorazili, zahánějí je bubny a v noci pochodněmi;
obyčejně však vyhýbají se rázným prostředkům & skoro nepo—
zorovaně tlačí zvířata do osudného kraalu. Naháňka trvá časem
dva měsíce a 3000 i více lidí střídá se neustále pod vůdcov—
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stvím zkušených dozorců, neboťsebe menší nepozornost zkazila
by celý hon. Posléze doženou slony mezi obě křídla kraalu,
honci rozloží se velikým půlkruhem a zatarasi jim návrat.

Nebude nevhodno připojiti vypravování očitého svědka,
J. Emersona Tennenta, který jako koloniální sekretář takovému
lovu nejednou přítomen byl.

»Shromáždili jsme se na estrádě, která připravena byla
pro guvernéra & jeho hosty. Estrada byla zbudována na halu—
zich obrovských stromů u samého vchodu do kraalu tak vy
soko, že jsme jeho vnitřek snadno přehlédli.

Před námi stálo stádečko ochočených slonů, jež poslali
kandští pohlaváři. Sloni ti měli pomáhati při lapáni slonů di—
vokých. Stáli v chládku a klidně ovívali se větvičkami, jež
drželi v chobotech.

Tři stáda, úhrnem 40—50 slonů, byla ukryta v lese ne—
daleko parkánu & obklíčena se všech stran. Bylo rozkázáno hro
bové ticho, že jsme slyšeli zřetelně rupot každé větvičky, kterou
sloni ulomili; nikdo by neřekl, že tisíce lidí stoji kolkolem.

Dali znamení a v okamžiku slavnostní ticho proměnilo se
v pekelný hluk. Zavířily bubny, zapráskaly četné rányz ručnic,
zařvali honci, ženoucí stádo ke vchodu kraalu.

Honci se blížili, řev rostl, zdvojnásobňoval se hned na
pravé straně, hned na levé, na kterou polekaná zvířata útočila.
Konečně zapraskaly ulomené větve stromů a keřů a veliký slon,
vůdce, objevil se před námi a za ním celé stádo; zdálo se, že
vrazí do kraalu, tu vůdce sotva osm kroků od otevřeného vchodu
obrátil a na dřívější stanovisko se navrátil. Dozorce nad honci,
starý Ind, přišel nám oznámit, že musíme počkati až do noci,
kdy pochodněmi zaženou stádo snadněji do, kraalu.

Po západu slunce byla podívaná ještě zajímavější. Ohně,
z nichž ve dne vystupoval jen dým, zazářily v teinnu rudým
leskem a fantasticky odrážely se od stromů, porostlých hustým
listím. Tisícové diváků chovali se tak tiše, že bylo slyšetibzukot
hmyzu. Náhle zaduněly rány z ručnic, zaviřily bubny; bylo to
znamením, by se honci vrhli s křikem v před. Na ohně hodili
suché chrasti a polena, takže na všech stranách vyšlehly pla
meny, kromě strany, kdež byl vchod do kraalu; tu nechali zúíny
slně v nejhlubší temnotě. Stádo polekaných slonů vyběhlo z lesa,
za nimi vyrazili honci, lomozice a křičíoe neustále.

Vůdčí slon zastavil se u vchodu kraalu, rozhlížel se kol
kolem, schýlil hlavu, vrazil do ohrady a celé stádo za ním.
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Jako dotekem čarovné hole zazářil kraal, zastřený dosui
temnotou, nebot honci obstoupili jej s pochodněmi, jež zapálil
na nejbližších ohních.

Sloni řítili se napřed až na konec kraalu, kdež zastavil.
je silné oplotění; vrátili se ke vchodu, leč vrata byla již zastr
čena. Strach obrů byl hrozný. Pobíhali kolem kraalu, než všud
nalézali ohně; vrhli se na plot, aby jej vyvrátili, ale _odehnal
je kopími, pochodněmi a palbouzručnic. Na chvilku, přemožen
jsouce strachem, zastavili se všichni, pak šíleným úprkem řítil
se znovu na parkán, od něhož je odpudili ohněm. Konečnw
unavení á vidouce svou malomoc, seskupili se všickni d'Oprostře.
kraalu.

Podívaná rozčilovala diváky i krotké slony, obzvláště dva
kteří stáli nejblíže; jeden z nich ve chvíli, kdy se stádo hnali
do kraalu, přetrhl pouta, vyvrátil silný strom, který se mu na
manul do cesty a utekl za nimi.

Celou hodinu pobíhali sloni po kraalu, útočíce šíleně n:
parkán nebo na zamčená vrata; námaha jejich ochabovala stále
jednotlivá zvířata běhala sem a tam, vracela se ke stádu, a;
konečně všickni shlukli se pod velikými stromy, mláďat:
uprostřed, a stáli b_czhnutí jako zkameněli.

Honci konali přípravy k noční stráži; rozestavili se kolen
kraalu a'nanosili suchých větví.

lloncí obklíčili tři stáda, která se však instinktivně držel:
od sebe, takže jen jedno vehnali do kraalu; jelikož hned uza
vřcli vrata, zůstala dvě ostatní ukryta v lese. Aby neunikla
byly stráže všude rozestaveny a ohně zaníceny.

Druhého dne nalezli jsme všecky na svém místě; slon
v kraalu Ípo tolikerém marném úsilí nabýti opět svobody stál
zenidleni a klidni jako pitomi.

Odstrčili opatrně trámy, uzavírající vchod, & vpustili dv:
ochočené slony, z nichž jeden neobyčejné velikosti sloužil skon
sto let státu, poutaje divoké bratry; druhým byla samice, Siri
beddi, zvíře asi 501eté a neobyčejně chytré.

Každého slona řídil zvláštní kornak, sedící na něm a ne
soucí dva svazky silných pout, jeden z vláken kokosových
druhý z.čerstvé kůže jelení nebo bůvolí; za nimi plížili se
obezřetně dva Indové, 70letý stařec a syn jeho Ranghaně.

Siribeddi kráčejíc zvolna, přiblížila se k největšímu slonu
za ní stál ukryt mladý Ind, drže v ruce provazovou smyčku
jejíž jeden konec byl přivázán na šíji Siribeddinu; v okamžiku
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kdy slon zvedl zadní nohu, hodil na ni smyčku, což vidouc
Siribeddi, rychlým &obratným pohybem otočila ji' kolem silného
kmene: druhý ochočený slon kryl zatím zajatce se strany divo—
kých druhů, aby mu nešli na pomoc. 'l'ak nenadále polapený
slon padl na zemi a bránil se zuřivě, ale Siribeddi táhla ho
ke stromu, při čemž druhý slon jí pomáhal, postrkuje za—
jatce čelem. Ind uvázal provaz pevně ke stromu. Používaje
potom leknutí vězňova., navlekl mu smyčky na všecky nohy
a přivázal ke stromu. Práce vyžadovala nemalé odvahy a zruč
nosti. Pak opustili svázaného slona a poutali podobným způ—
sobem ostatních devět.

Dokud ochočení sloni stáli u spoutaného, choval se klidně
jako zpitomnělý; jakmile se vzdálili, namáhal se zoufale, aby
zpřetrhal pouta; ohledával provazy chobotem, rozvazoval uzly,
říčel zvedaje chobot, válel se po zemi, vzpínal se na zadních
nohách, rval pouta několik hodin, drtě větve sousedních stromů.
Všichni spoutání sloni namáhali se zoufale, aby se osvobodili,
až jim konečně došly síly. Jedni stáli klidně se svěšenými
hlavami, jiní pak leželi nebybně na zemi.

Oba ochočení sloni počínali si náramně opatrně, konajíce
všecko s největší rozvahou,a klidem.

Spoutavše všechny, přinesli jim píci; spočátku odmítali
ji hněvivě, konečně vidouce lodyhy bananove, schrupli je
s chutí.

Pak nakvap očistili kraal od polámaných větví, otevřeli
vrata a konali přípravy k polapení druhého stáda slonního.
Opět se rozhostilo hluboké ticho, a Opět nadané znamení za
vířily bubny, zaduněly kotly, zarachotily výstřely z ručnic.
Stádo s obrovskou samicí včele přihnalo se v šíleném chvatu;
polovice do kraalu, druhá zabočila na pravo, prorazila řadu
honců a zmizela v lese.

Druhé stádo bránilo se urputněji, nežli první, kteréž
vnoci polekali ohněm a vřavou. Lítalo šíleně kolkolem, útočilo
na parkán a teprve k večeru unavilo se tou měrou, že sestou
pilo se uprostřed kraalu.

Spoutaní sloni sledovali úzkostně pohyby nových přícho
zích, kteří naopak pranic si jich nevšímali.

Třetího dne svazovali nové stádo. Počali obrovskou samicí,
která byla vůdkyní. Oba ochočení sloni inanevrovali velmi
opatrně, až ji dostali mezi sebe. Mladý hoch hodil jí zručně
smyčku na zadní nohu, ale silná samice ji strhla a roztrhala
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na padrt. Oba ochočení tlačili se stále k ní, aby usnadnili za—
klesnutí druhé smyčky. Samice jevila nepokoj, cítila nebezpečí,
ale jest divno, že do kraalu chycení slonové se krotkým svým
soudruhým nikdy nebrání, ba ani lidem sedícím na nich ne—
ublíží, ač by je snadno srazili k zemí jako hniličku.

Zaklcsli druhou smyčku, ale obrovská samice bránila se
tak urputně, že ji Siribeddi nemohla přitáhnouti ke stromu;
poklekla tedy na přední kolena a ohromným tělem svým tla—
čila ji ku předu; vida to druhý slon, přichvátal jí na pomoc
a oba postrkovali mohutné zvíře tak dlouho, až Siribeddi za—
točila provaz kolem stromu, kdež jej chlapec silným uzlem
přivázal a pak snadno ostatní nohy spoutal. Samice bránila. se
hroznou silou, aby pouta přetrhala. Tímže způsobem uvázali
ostatní stádo.

Poslední konečně práce záležela vtom, že každého pola
peného slona přivázali mezi dva ochočené, zavedli do řeky,
napojili a vykoupali. To děje se dosti snadno. Oba ochočení
sloni, majíce silné provazové obojky kolem krku, postaví se
s obou stran podle zajatého divocha, jemuž kornaci hodí na
šíji podobný obojek; brání-li se slon chobotem, srazí mu jej
krotcí k zemi. Pak svážou tři obojky dohromady, sejmou divo
chovi pouta s nohou, odvedou do vody, kdež po tolikeré námaze
a tolikerém rozčilení s rozkoší se vyšplouchá.

Potom odvedou ho Opět do lesa, přivážou ke stromu,
svěří péči zvláštního strážce & několika lidí, kteří mu zaopa
třují potravu, přinášejí všeliké pamlsky, trávu a listí, jež mu
nejlépe chutnají a znenáhla ochočují.

Takový lov jest skutečně obrazem panování člověkova
nad nerozumným zvířetem, při němž odvaha i dovednost, spo
jená s umělým výcvikem ochočeného zvířete, překonává i nej—
větší sílu a užívá jí potom ke svému prospěchu.

Zkrocení chyceného slona dokonávají v době dosti krátké,
davše mu ochočeného druha za průvodce. Po tři dny nepřijímá
obyčejně pokrmu, později však následuje příkladu krotkého
soudruha.

Když se toho domohli, postaví divocha mezi dva krotké
slony, a několik mužů hladí ho po zádech a lichotivými slovy
mu domlouvají. Zvíře zuří, nejraději by je praštilo chobotem,
ale člověk stojící před ním zachycuje všecky rány ostrým
hákem, takže Spodní část chobotu brzy bývá zraněna a slon
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ej svine a jim se již nebrání. Odtud bojí se strážníka tak, že
)oslechne ihned, jakmile mu jen hákem pohrozí.

Denně vodí ho do koupele mezi dvěma ochočený'ni. Slon
;e vzpírá., jak může, pronikavě řičí, ale pohled na ostrý nástroj,
ehož bodání se náramně bojí, drží ho v poslušnosti. Kůže
;lonova jest přese všecku hrubost velmi citliva; přece však by
ši člověk s nim neporadil, kdyby nebylo chytrosti a bdělosti
;lonů ochočených, kteří každou chvíli“ přicházejí mu na pomoc,
:akrývajíce ho svými těly nebo nutíce divocha k poslušnosti.

Teprve po třech nedělích zkusí vésti slona samého. Hlídač
de před ním, ukazuje mu stále ostrý hák, dvajiní lidé šimrají
lO podobným železem po uších. Nohy má slon ještě spoutané.
Po dvou měsících možno na něm již i jezditi, a po čtyřech
něsících poslouchá úplně, ač mu nelze nikdy zcela důvěřovati;
niváť časem své vrtochy.

Před mou verandu přivedli slona polapeneho před něko—
ika měsíci; uměl již několik kousků, ale činil všecko jen z do—
iucení; jsa stále bodán ostrým železem, škubal sebou hněvivě.
líný byl zase neobyčejně mírný: žvýkal cukrovou třtinu a
:oncem chobot-u“sbíral _rýžová zrnka, která mu nasypali na
zemi; byla prasměšná podívaná, kterak v ohromnou tlamu svou
iázel zrnko po zrnku.

Nejvíce obtíží působí léčení hrozných ran, od provazů,
iteré při pokusech v kraalu, aby servali pouta, zařezávají se
im do nohou. Rány se jitří, huisají, a často teprve po měsících,
mo i létech bojí se docela.

Ochočeného slona nesmějí příliš do práce honit, neboť
e často přihodí, že náhle pojde; vyučiv se však dobře, stává
e nesmírně užitečným; tvrdí se, že stačí mu. ukázati toliko
ílavní práci, všechny podrobnosti že vykoná dokonale sám,
LHOmnohdy lépe a praktičtěji nežli nádennik; také prý se
;lolií a hněvá, nutí—liho jinak pracovati, nežli uznal za dobré.
Zdá se mi, že v tom jest trochu prášení. Pravdou je, že práci,
;teré ho naučili, vykonává důkladně, mají-li ho jen stále na
lČÍCh; jakmile pozoruje, že si ho hlídač nevšímá, již, jsa od
přirozenosti lenochem, si hoví a práce nechává.

Užitečný jest jmenovitě tam, kde staví silnice a mýtí lesy;
tahu hodí se již méně & nositi břemena na zádech úplně

est neschopen. .lest zvířetem velmi choulostivým a v prvních
něsících po zajetí v kraalu mnoho jich _hyne.



272

Kromě práce, při níž záleží hlavně na síle, jako na př.
při kácení stromů, podávání klád & kamení, což činí velmi
snadno chobotem nebo tesáky. nevydá slon ani za dva koně
nebo voly, a k tomu vydržování jeho jest přece velmi drahé.

Cena slona na Ceyloně kolísa mezi 1000 a 1800 franků;
denní výživa stojí 4—43franků; pracovali může jen čtyři dny
v témdni.

Ze severních končin Indie., ž Assamu, líčí poněkudjiným,
ale rovněž zajímavým způsobem lov slonů novější cestovatel
(I'lhlers, 189l) takto:

Vřelému doporučení místokrále, lorda Lansdownea, jsem
vděčil, že mne pan Savi, ředitel loveckých výprav na slony,
pozval, abych jeho_ tábor v Garo Hills navštívil a lovu se
zúčastnil. '

Obr. 9. Slon rovnajícíiklady

Garo Hills (pohoří garoské), nejlepší indické loviště na
slony, leží v provincii Assamu, západně od Brahmaputry. Se
dvěma slony a strakatým ponym >>radžou<<vypravil jsem se
z Kuč Beharu na cestu. V Dubri, příjemném městečku na
llrahmaputře, vstoupil jsem na poštovní parník, který mne měl
dovézti do |_)olgama (;lhatu, kdež prý, jak p. Savi psal, budou
čekati sloni, aby mne i se zavazadly přepravili do hor. Cestou
četl jsem, rozloživ\se na palubě, zajimavou knihu Sandersonovu:
Thirteen years among the wild beasts ofIndia(Tři
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náct let mezi indickými šelmami). V Dolgama Ghatu byly však
břehy tak srázné, že se strakoš nemohl vydrápati na pevnou
zemí; byl jsem tudíž nucen nechati ho na lodi, aby se plavil
až do Gauhati, městečka ležícího asi 12 hodin dále proti vodě.
Dolgama Ghat, který jsem si představoval jako malou osadu,
není nic jiného nežli polorozpadla, travou pokrytá, k řece ote
vřená chatrč — čekárna pro cestující na parnlcích. Veliké ra—
dosti zpozorovav to jsem nepocítil, neboť po slonech široko
daleko nebylo památky a stan i náčiní kuchyňské poslal jsem
na radu p. Saviho do Gauhati: nemohl jsem si tudíž ani trochu
jídla ohřátí.

Co tak skoro dvě hodiny uvažuji, jak by si v podobném
případě Robinson Crusoe počínal, zatroubí silně někdo nedaleko
mne a za okamžik přitiskne se obrovská hmota šedá k otevřené
straně čekárny; byl to větší z obou slonů, které mi p. Savi
poslal, chlapik jak hora; jen zuby jeho měly tři stopy délky.
0 mladším, který následoval, vypravoval mahaut, že jest velmi
živě povahy, že mu je teprve 12 let, že těžkých břemen nositi
nemůže, ale za jízdeckého slona prý se, hodí výtečně. Podle
rozkazu p. Saviho pojedu prý na něm, kdežto větší ponese za
vazadla. Neuplynulo ani deset minut a byli jsme »under weighc,
jak praví Angličané, ublrajíce se nejprve travnatou krajinou,
pak napříč listnatým lesem, až jsme dorazili na pravidelnou
silnici.

Každý slon má svého mahauta, který ho řídí a vede,
jakož i svého ghasiho, který mu píci seče. Mahaut a ghasi
hovoří se slonem zvláštní řečí, t. j. jako náš vozka pobízí a
zastavuje koně slovy: vje, hý, prrl, rovněž má mahaut pro
každý výkon zvláštní výraz nebo zvuk. Tak znamená b cut,
aby si zvíře lehlo; terry, aby se položilo na bok; tol, aby
mahauta chobotem uchopilo a si ho na šíji posadilo; derr,
aby zvedlo břímě; da g, aby překročilo překážku.

Mahautové bývaji skoro bez výjimky velicí mluvkové; můj
byl jim také; buď se bavil se svým slonem, kterému pořád
cosi povídal, nebo vykládal mně svoje rozumy o přednostech
mladších slonů před staršími. Mahautové těší se také pověsti,
že jsou šmahem šibalové; snad proto, že z lásky ke svému
zvířeti štípnou všechno, co se jim pod prsty namane, jen když
to slonu chutná: ovoce, cukrovou třtinu, banany, obilní snopky
atd. Podle mých vlastních zkušeností nejsou ani větší ani menší
taškáři, nežli jejich“ krajané, kteří se slony nezabývají.



274

() Assamu jsem dosud málo slyšel a ještě méně četl; by
mi terra incognita (neznámou zemí). Proto jsem vzal oči (]
hrsti, rozhlížeje se se svého povýšení'eho stanoviska na hřbet
slonové. Všude viděl jsem dobře obdělaná pole kukuřice, tabáki
cukrové třtiny, tu a tam bambusové domky, obklopené b_ananj
a palmami arekovými, pasoucí se stáda tura indického (zebu
nebo buvoly táhnoucí pluhy, za nimiž kráčely tmavé, polonah
postavy, brodící se až po kolena v bahně nebo sedící v pře
stávkách u cesty a kouřící z malé dýmčičky, zvané hukkř

Asi po tříhodinné jízdě dojeli jsme vesničky Dumry, kter:
tvořila operační základnu výpravy páně Saviho. Zastal jsen
tam pouze tucet slonů a 20 lidí, ustanovených k ochraní
tábora; ostatní lovili s p; Savim v horách, kamž jsem se mě
hned odebrati. Jelikož však se dalo do deště, zůstal jsem
v táboře a poprosil o něco k snědku. Oddaností skoro zmíraji
sdělil se mnou náčelník tábora: Kuč nein khana sahil
t. j., že pro pána jídla není. Vína a piva, bramborů a rýži:
mouky a zavařeného ovoce jest prý v kolně jako smetí, ali
všechny ostatní konservy jsou prý u výpravy, rovněž i příbory
takže mi ani nože ani lžíce ani vidličky podati nemohou. Búdt
prý si však za milost pokládati, ráčím—lidovoliti, aby mni
směl posloužiti trochou kurry ze své kuchyně. Hladový člověl
bývá v takových případech nadmíru blahosklonny'm &proto jsen
»ráčil.<< V zemi, v níž roste bambus, nebývá o příbor žádná
nouze; k tomu je ke kurry třeba pouze lžíce a vidličky; jíst
je nožem, třeba 'v něm plavala slepičí stehénka tuhá jaki
podešve, je právě tak neslušností jako u nás jísti nožem rybu

Netrvalo dlouho a přede mnou stálo výborné kurrj
bramborové a dvě láhve plzeňského. Když byla tabula rasa
přistoupil náčelníkův sluha, nesa na táci indické pečivo stříkané
Bohužel páchlo žluklým máslem tou měrou, že bych je by
radějibez odkladu vrátil; abych však neurazil laskavého dárce
chtěl jsem honoris causa pozříti aleSpoň kousíček; abycl
si polykání usnadnil, poprosil jsem sluhu, ať mi ze zásob pání
Saviho přinese trochu ovocných povidel. Mrknuv, že porozuměl
odchvátal a za chvilku přinesl na skleněném talíři — ne po
merančovou — ne jablečnou marmeládu, — nýbrž vaselinu
pravou, nefalšovanou vaselinu! — Smál jsem se do strhání
co sluha vyjeven na mne hleděl, maje bezpochyby za to, Ží
mně přeskočilo. Poněvadž mi smíchem zašel poslední appetit
požádal jsem sluhu, aby mi raději přineslještě jednu plzeňského
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Casně ráno o 4.. hod. seděli jsme již opět na slonech
a táhli za svítání lesem. Bohaté krůpěje rosy padaly se stromů,
a kdykoli mahaut nadzvedl kopím chomáč bambusu, sypala se
na nás sprcha, že jsme promokli do niti, ač nepršelo. Zvěře
jsem vůbec neviděl, za to četné stopy divokých slonů; občas
zavzněl z lesa výskot huloka (Opice) nebo v houštinach křik
ptáka. () stromy kolem chaloupek, kteréjsme tu a tam spatřili,
byly opřeny žebříky a ve větvích upevněna sedadla. Mahaut
mi vysvětloval, že sedadlo sluje maišan a že Garové(obyva
telé Assamu) se na ně utíkají před slony, kteří zde velmi
často veliké neplechy tropí; častokráte přiblíží se stáda až
k samým příbytkům, sežerou trávu na střechách a domky po
hoří. I na polích trčela vysoká lešení a na nich budky pro
polní hlídače, jejichž úkolem býva, křikem, klepaním & stříle
ním plašiti slony přicházející na pastvu. Přese všechna ta
opatření a všechno hlídání nadělají mnoho škod, ne tak svými
kusadly jako spíše šlapadly.

Přes hory a doly, brzy po suchých stezkách, brzy bažinami
a vodami hnali jsme se dále bez oddechu. Bylo asi jedenáct,
když nedaleko nás zatroubilo současně několik slonů. Hádal
jsem na divoké stádo & chápal se pušky. Mahaut usmívaje se
kynul, abych vražednou zbraň odložil řka., že sloni jsou sice
poblízku, ale chycení! Měl pravdu; sotva jsme ujeli sto kroků,
dostali jsme se na místo pod prastarými stromy listnatými,
zbavené všeho podrostu. Nikdy nezapomenu na divadlo, které
se naskytlo zrakům mým, nikdy na vzteklý řev spoutaných
zvířat. Dvanáct slonů, džutovými provazy na nohách i šíji
spoutaných & ke stromům přivázaných, řadilo jako dvanáct
běsů. Zvedali a stáčeli choboty, řvali a rvali veškerou silou
provazy a usilovali vrhnouti se na nás. Vidouce, že všechna
námaha marna, padali na kolena, stavěli se na hlavy a stenali
jako zoufalci, aby v okamžiku marný boj zase počínali. Za
mrazilo mne, ne hrůzou, ne strachem, nýbrž rozkoší a uspo—
kojením. Byl jsem hrdým, že jsem člověk, t. j. tvor, který přes
poměrnou slabostl'ysickou takové obry zvířecí, kteří ho jediným
šlápnutim na prach rozdrtí, zdola, zkrotí a službě-svě podrobí.

Pravil jsem mahautovi, že sestoupímýlhned praštil svého
tlustokožce ankusem do hlavy a volal »beut, beutla; zvíře po
sadilo se nejprve na zadní, pak na přední nohy, tak že jsem
pohodlně slezl. UchOpiv fotografický přístroj, bral jsem se
&zuřícímu stádu, abych zachytil několik momentok. Přiblížil
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jsem se k obrovskému samci, ale nepočítaje s délkou jeho klů
a s délkou jeho chobotu, byl bych svou opovážlivost malem
zaplatil životem, kdyby jeden z hlídačů nebyl do mne vrazil,
že jsem i sapparatem odletěl daleko z dosahu zuřícího zvířete.
V témž okamžiku přihnal se také p. Savi a v největším roz
čilení pustil se do mne: »Proboha, pane, co zde tropíte? Nemáte
tušení, jaké obludy to jsou, a vykračujete si tady jako vzoolo—
gické zahradě! Teprve včera usmrtili mně dva nejlepší honce!
No, vy jste mi nahnal strachu! Pomyslete, co bych v Kalkuttě
dostal, kdybyste tady několik pohlavků takovým chobotem
utržil! Teď však pojďme. Promiňte, že jsem vás dosud nepo
zdravil, a buďte mi srdečně vítáni“ Stál jsem jako vypeskovaný
školáček a sliboval v duchu, že se nebudu již mezi slony
plichtit. Uplynulo však téměř půlhodiny a vyprázdnil jsem
společně s p. Savim několik láhví plzeňského, než jsem za
pomněl, jak pošetile jsem jednal, a než jsem nabyl dřívější
veselosti. '

Leženi bylo vlese a skládalo se pouze ze stanů p. Saviho
a bambusových chatrčí jeho služebnictva. 250 slonních lovců
(Indové mohamedánského vyznání z okolí Cittagongu, hlavního
města území arakanského, hraničícího 5 Horní Barmou) &rovněž
tolik Garoů tábořilo asi 100 metrů dále, tak že nás ani křikem
ani zápachem neobtěžovali.

K večeru navštívili jsme opět slony, kteří připoutání
jsouce ke dvěma až čtyřem ochočeným druhům, byli vedeni
k napájedlu a pak opět přivázáni. Štětkou na dlouhé násadce
mamaloval jim mahaut červenou barvou veliké číslo na zadní
části těla; číslo pak bylo zapsáno do knihy lovecké. Stádo
skládalo se z velikého starého samce mohutných klů (takovému
říkají gunda), ze samce bez klů (mu kna), ze šesti vyrostlých
samic (k unkis) a šesti mláďat obého pohlaví. Vůdce můj
upozorňoval mne na přednosti & vady jednotlivých zajatců
a vysvětloval, proč ten neb onen bude dobrým soumarem,
a jak na prvý pohled lze povahu slonovu uhodnouti._

»Kterézvíře máte za nejlepší?a tázal se mne p. Savi.
Ukázal jsem na obrovského samce, který překrásnými

kly půdu ryl a zemi vzteklé do'výše metal.
»Snad byste mluvil pravdu, kdyby zvíře mělo celý ocas;

ale, jak vidíte, chybí mu dolní koneček, který mu bezpochyby
některý kamarád ukousl. Pro práci. má takové zvíře ovšem
stejnou cenu jako to, jehož ocásek jest nepoškozen, ale žádný
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radžá nekoupí ho jako slona jízdeckého, loveckého nebo parád—
ního. Kdyby tento velikán měl úplnou oháňku, dostal bych
hned zítra 4000 rupií (asi 7200 K) za něj, kdežto tak mohu
ho sotva za polovičku ceniti. Jiného slona vidíte tam; jest
z mladších, ale zvíře překrásného vzrůstu, zavalitý, krátkých
noh, plochého, mírně dozadu klenutého hřbetu, širokého čela.
mohutného chobotu, plných licí, měkké, jemně vrásčitá kůže,
zkrátka byl by proti vysokonohýmslonům,jimž říkáme meerga,
pravým ku meríah, kdyby neměl jediné chyby, které jste si
ani nevšímal, která ho však v očích domorodců činí zcela bez
cenným. Ind, kteremu bych ho daroval, vůbec ho nepřijme,
& to z té prosté příčiny, že na předních nohách má místo pěti
prstů pouze čtyři.“

'l'oho jsem ovšem neviděl a také jsem se chránil přiblížiti
ke slonu; divil jsem se však, že taková chybička zvíře zne
hodnocuje.

»Račte dobře rozumětí, není bezcenným pro nás Evro
pany, nýbrž pro pověrčivé tuzemce; slon se 4 prsty na před—
ních nohách přináší prý neštěstí. Proto takové slony buď si
ponecháme sami nebo je prodáváme plukům.a

»A kolik se platívá za vyrostleho slona?
Bývá velmi těžko udati průměrnou cenu. Nejlepšími

pracovnicemi pro účele transportní jsou samice, které bývají
pravidelně mírnější povahy. Za ně tržíváme obyčejně 2000 rupií
za kus. Vpiláchjsou hledání zasc samci svelikými kly (gunda),

které jim nosení trámů, břeveu a klád usnadňují; za ty dosta—
neme až 4000 rupií. Nejvyšší však ceny platí z ješitnosti bohatí
domorodci nebo indická knížata, aby druh druha předstihl.
Jsou případy, že jsme za zvláště veliké, bezvadné zvíře utržili
až 40.000 rupií. Nedávno prodal jsem ze svého depót v Dacce
dvě zvířata, která ani bez chyby nebyla, po 30.000 rupiích.
Průměrně však prodáváme nevycvičené slony, kterých si vláda
neponechá, 14 dní až 3 neděle po honu po 1000 rupiích.c

»Vyplácí se váš podnik '?

»Ano, obyčejně zbývá obstojný zisk. Tak činili posledního
roku příjmy 163.037 rupií, vydaje 107.198 rup., čistý zisk tedy
55.839 rup. Při loňském lovu nachytali jsme 264 slony, z nichž
37 jednak poraněním jednak z jiných příčin cestou do Daccy
zhynulo.<<

»Která doba je k lovu nejpříhodnějšíh
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»Nezáleží na době; vzhledem však k lidem honíme pouz
v době suché a chladné, . tedy _od počátku prosince do kouc
března. V době dešťů nevyláhli bychom bot z bahna, nepřihl.
žejíc k tomu, že bychom pomřeli zimních

Vracejíce se navštívili jsme odděleně ležení Cittagong
a (iaroů. Oni dostávají měsíčně 7—8 rupií, denně kilo rýž
a týdně trochu sušených ryb, hráchu, cibule, papriky, cukri
soli a tabáku; tito bývají s menším platem'smkojeni.

Ještě se nerozednívalo, když dva dny po tom p. Savi tl
mého domku, který mi Garové v několika hodinách z bambu
sových tyček urobili, vstoupil a mne probudil slovy: »Štěstěn
vám přeje! Právě jsem od hlídky, kterou jsem předevčírem
vypravil, dostal zprávu, že stádo 12 slonů jest asi dvace
anglických mil vzdáleno. Již jsem rozkázal, aby honci odtah
a stádo obklíčili. Po snídaní odebereme se za uimi.<<

S hlasitým hurra! vyskočil jsem z postele. V táboř
vládlo pravé tohuvabohu; balili, vařili, stáčeli pokrývky ložn
šněrovali zavazadla, leštili zbraně, kroutili provazy, rozdělova
potraviny atd.; zdálo se, že uplynou hodiny, nežli se ti lid
vypraví na cestu. Sotva však zavznělo znamenik odchodu, ne
trvalo ani deset minut a v ležení nezbylo nic než opuštěn
chatrče, vyhaslá ohniště a všeliké odhozené hamparátí.

Krátce po osmé. hodině vydali jsme se asi se 40 slon
za nimi; úhrnem bylo jich k výpravě přiděleno skoro 100; ně
kteří přinášeli rýži a jiné potraviny, jiní doprovázeli zajat
druhy, jiní odpočívali v hlavním táboře v Dumře. Co naklad
výprava vezla, lze posoudili z toho, že sloni nesli 200 cent
pouze džuty na provazy a lana; k tomu nutno přičísti vše
možné nástroje, řetězy, stany, potraviny a vůbec všecko, čelí
na tak velikou expedici tak daleko od všeliké civilisace jes
třeba.

Přesvědčil jsem se, že nejen varopě, nýbrž i v Indiilidé
kteří se dosti slony zabývají, nosnost jejich přeceňují. Je pravda
že slon unese i20 centů čtyřicet anglických mil (64 kilometry
mnohdy také více a dále, ale jest to výkon výjimečný. Dese
centů po rovině jest pro slona dost; s nimi ujde při dobr
píci 32 kilometry, musí však po třech dnech prace den odpo
čívat. V horách jest břímě 500—600 liber při denním pochod
16—24 kilometrů vrchol práce, kterou lze od slona požadovat
zvláště musí—lisi sám sháněti píci v lese. Take jest mylným
názor, že slon jako »tlustokožeCa snese všechny svízele cestovni
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právě opak jest pravdou; žádné zvíře nevyžaduje tolik péče a
nedostane tak snadno otlačenin, které se i měsíce hojí, jako
slon. Přes tlustou kůži jest velmi choulostivý vůči paprskům
slunečním, mouchám a komárům. Proto nechápu, proč ve všech
věcech tak praktičtí Angličané nedbají, aby důstojníci povahu
a ošetřování slonů lépe studovali. Kletbou opomenutí toho
bývá, že na válečných výpravách slony častokráte přetěžují,
týrají, čímž zvířata velmi brzy pod, břemeny padají a příčinu
k nespokojenosti zavdávají; rozumnou péčí uvarovali by se
toho. '

U pěkné říčky, asi 50 metrů široké, s vodou průzračnou
jako sklo, Činageramu, nedaleko osady Nibari jsme se zastavili
a posnídali, zatím co sluhové rozbíjeli stany. Odpoledne jsem
se díval, kterak se sloni koupali. Na nejhlubším místě řeky
šplouchalí se o závod se svými mahauty, podle povelu kladli
se na ten neb onen bok, nechali si kůži pemzou a věchty
drhnouti, potápěli se a choboty dávali si sprchy. Pak je odvedli
do lesa, kdež jim druhý hlídač »ghasi<< nasekal trávy a jiné
píce, kterou si sami do tábora odnesli a v klidu ipokoji
strávili.

Druhého dne byl v Nibari týdenní trh, který jsem ]]eOpU—.
minul navštíviti. Již večer před tím táhli mimo ležení naše
Garové z hor, nesoucí surovou bavlnu. Všechna břemena nosí
na zádech na dřevěném stojanu (asi jako u nás sklenáři sklo),
který si tkaným popruhem připevňují k čelugltak s břemenem
172—2 centů putují třeba několik dní cesty, aby své zboží
v Nibari nebo v jiných osadách v údolí prodali bengálským
obchodníkům. Na trhu ležely hromady betelových ořechů, vedle
toho pestré od Garů tkané plény bavlněné, zmíněné čelní po
pruhy, rybářské sítě všeliké velikosti, kuřata, žáby a v malých
košících bambusových mladí psíci, kteří šli zrovna na dračku.
Garovi jest pes asi tím, čím jest synům Albionu krocan, jejich
»turkeyx. Bez psa není hostiny. Člověk at požívá smíšené po—
travy, ať masité, ať výhradně rostlinné, at v tom nel) onom
dílu světa, má vždy a všude mlsný jazyk, pouze gusto, jak
známo, bývá různé. Jsou národové, kteří se dosud neštítí lid—
ského masa; Laové — na severu Siainu -.- mlsají vodní plo
štice a zámotky bource .morušového, Číňanům nižšího stavu
dělají se laskominy při pouhém, v Německu osudném slově
»kocourt, Angličanu chutná polosyrová hovězína, Garovi zase
jest nade všecko prorostlá »psinaa. De gustibus non est dispu—



280

tandum; jestliže my bychom prchli do nedozírna před řízkem
psím, vzal by Gai-o do zaječích zase před sklenicí smetánky
nebo před smetanovým dortem. Sní všecko, co lidský žaludek
ztráví, neštítí se ani hmyzu ani plazu ani myší anislona, hnusí
si jen jedno — mléko.

Následujícího odpoledne došla zvěst, že honci stádo šťastně
obstoupili. Naložili jsme opět zavazadla a po dvouhodinněm
šplhání dorazili k pahrbku, na nějž zahnali stádo. Ležení naše
bylo výtečnou stanicí pozorovací; viděliť jsme nejen část řetězu
stráží, nýbrž na nezarostlých místech objevovala se občas ob—
klíčená zvěř. Pak odebrali jsme se tam, kde stavěli ohradu ——
kheddah —, do které druhého dne chtěli stádo vehnati. Zvolili
k tomu účeli na úpatí pahorku místo řídce zalesněné, ale hustě
travou porostlé. Asi 100 lidí osekávalo v lese koly ?) palců
tlusté a 15 stop dlouhé, které ve vzdálenosti 3 stop zaráželi
do země a dobře pěchovali; ostatní dělníci přivazovali uvnitř
kheddy džutovými provazy ke kolům 10 stop dlouhé příčky,
před které opět zaráželi koly. Konečně podepřeli venkovské
koly silnými trámci.

Práce šla jim rychle od ruky, že za deset hodin byla
kheddah, měřící 30 kroků v obvodu, dohotovena; posléze stavěli
podobným způsobem nálevkovitá, ven se rozšiřující »ústa
kheddyc, aby jimi sloni snadnějivnikli do ohrady; ústa kheddy
se zavírala brankou na provaze. Tím byly nejhrubší práce
skončeny & počínaly práce dekorační, t. j., aby slony oklamali,
zakrývali ohradu travou, zalenými ratolestmi bambusovými a
místo pošlapaně trávy uvnitř kheddy a přivchodu kladli čerstvý
drn a sázeli svěží bambus, aby všelikou stopu činnosti lidske
vyhladili. Pro mne a pro p. Saviho vztýčili posléze 25—30 stop
vysoký majšan, abychom klidně a pohodlně chování zajatců
pozorovali.

Noc uplynula v samém neklidu; sloni pokoušeli se brzy
tu brzy onde přeraziti řetěz strážců, což podle stálého křiku,
bouchání a střílení snadno jsme poznávali. I bez toho lomozu
nebyl bych rozčilením oka zamhouřil; pořád jsem se strachoval,
aby nám stádo ještě v posledním okamžiku neupláchlo. Ko
nečně se rozbřesklo, ale zároveň zvěstovali, že dva sloni přece
prchli; hlídač, který jim v útěku bránil, zaplatil odvahu smrtí;
rozdupali ho na kaši.

O sedmi ráno zasedli jsme s p. Savim do »majšanu a
naháňka počala. Jeden řetěz honců postupoval ku kheddě, plaše
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zvířata před sebou, druhy stál na jednom místě, aby sloni,
kdyby snad prorazili první čáru, zůstali obklíčeni. Hnali čtyři—
kráte, ale štvaná zvěř vždy protrhla první řadu. Jakmile se
přiblížila ke kheddě, obrátila se »ěelem<< a za vedení silného
samce pádila pryč. Honci, snad smrtí druhovou, pozbyli ob
vyklé ráznosti, zkrátka hon neměl úspěchu. Aby si honci od
dechli & uštvaná zvířata se poněkud upokojila, nařídil p. Savi
dvouhodinnou přestávku ; pak začala štvanice znovu. 'l'entokráte
dohnali zvířata až k ústí kheddy, ano jeden slon vešel do
vnitř, což nejdivnějšího, onen zmíněný samec. Rozčilenímjsme
se zrovna tetelili očekávnjice, že ostatní stádo vrhne se za ním.
liozmyslilo si však věc a udělalo »čelem<<,samec za ním. Když
pad-il mimo nás, vpalil mu p. Savi z expressní ručnice kouli
do lebky; zatřasl hlavou a zmizel v houští.

Obr. 10. Slon kejkllřův.

Po takovém nezdaru byl hon odložen na druhý den.
P. Savi však se nekojil nadějí, že bude možno poyílašeně
a uštvané stádo schyLati. Obavy se splnily; hned při první léčí
prorazili sloni oba řetězy honců a zmizeli navždy. K večeru
objevil se na stráni proti ležení našemu zraněny samec. Bez
odkladu chopili jsme se ručnic a hnali .se různými směry
s pahorku do údolí. Sotva jsem doběhl úžlabiny, třeskla rána
z pušky p. Saviho. Slon byl opět střelen do hlavy, nebot jí
zaklátíl a těžce se odvracel. V okamžiku však se asi roz—

myslil, že útočníka nenechá bez pokárání, a jako rychlíková
lokomotiva pádil po svahu dolů k místu, odkud rána padla.
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Byl jsem přesvědčen, že Savi zhyne, jestliže druhou ranou
slona neskolí. Srdce mi buš-ilo, rána však nezarachotila, slon
zmizel a všechno utichlo. Marně jsem se namáhal prodrati se
směrem, kde bych nalezl p. Saviho buď mrtvého nebo živého.
Houština byla popínavými rostlinami tak zarostlá, že jsem byl
nucen vrátiti se do tábora. Před stany pobíhalo služebnictvo
v největším rozčilení & zmatku. Sebrav některé, ubíral jsem
se k místu neštěstí. Za několik však minut zavznělo z křoví

hlučné halló! a p. Savi stál zdráv a neporušen před námi. »It
was & narrow escape, indeedl< (to bylo těžké vyvázuutí, sku—
tečně !) zvolal směje se. Vypravoval, že mu nezbylo nic, než
ukrýti se v dutém stromě, který náhodou spatřil vedle sebe,
poněvadž mu náboje někde vypadly. Slon se přihnal supě, po—
bíhal zuřivě _kolem stromu a pak se klidil. Poněvadž se již
stmívalo, nebylo na pronásledování ani pomyšlení, a nechali
jsme tudíž slona slonem.

Druhého dne opozdili se poslové, kteří ráno přinášeli
poštu z Dumry; přišli až k poledni. Potkal prý je zkrvácený
slon, který se hned do nich dal, že musili tašky zahodit a na
stromy co nejrychleji se vyšplhat.

Pan Šari byl ve špatné náladě. Doba kheddy chýlila se
ke konci, lidé nutkali k návratu do vlasti. »Ještě nikdy,< pravil,
»se mi výprava tak nezhatila jako včera, a “právě, kdy jsem

-se vám chtěl pochlubit, jak se to dělá. Než uvidíme, nene
chají—li se lidé přemluvit, aby nově stádo vyslídili _slíbím-li
jim zvláštní příplatekc

lleadmeni (náčelníci) honců byli svolání & tázáui o radu.
Na štěstí byli toho rozumu, že jde o jejich čest, skončí-li vý
prava fiaskem. Proto jednohlasně rozhodli, že nutno vypraviti
nové zvědy.

»Štěstěna vám přeje,“ pravil za několik dní po tom pan
Savi vesele, když došly zprávy, že byla nalezena dvě stáda:
jedno 18, druhé asi 30 kusů; »Lentokráte nám stádo ne
upláchue, leda by ďas do slonů vjellc

Když jsme druhého dne dorazili k novému táboru, byla
kheddah skoro dostavěna; k poledni bylo »evrything all right:
(evrisiug ól rajt — všecinko v pořádku); o dvanácti zasedli
jsme do majšanu- Poněvadž stráň byla hustěji zarostlá nežli
při první naháňce, neviděl jsem ani honcův ani zvěře, až asi
_pohodině nedaleko úst. kheddy zachrastilo a z houští vyběhlo
12 zvířat. Zarazila se, váhala. Dalekohled se mi třásl před
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očima, zdali sloni se obrátí či vejdou—lido kheddy; v duchu
jsem zajásal (hlasitě jsem se neodvážil), když prvních dvanáct
se řítilo do záhuby; za dvanácti nasledovala druhá tlupa
o 15 členech. Když poslední zvíře procházelo hrdlem kheddy,
vyšJehl za ním z hranice plamen, prskavky vybuchly, rány ra
chotily &ze sterých hrdel lidských zavzněl pekelný řev, že po
lekaná zvířata násilím se drala vpřed a v nejbližším okamžiku
v kheddě vězela. Mávnutím dhy (sekerky) byl provaz přeťat,
s rachotem přivřela se branka a hlasitý zvuk gongu zvěstoval
strážím, které zůstaly na svém místě, že stádo jest polapeno.
Téměř směšné bylo, že jeden opozděnec, který se ještě do
kheddy nedostal, do branky hněvivě vrazil a sám si ji otevřel,
aby se ke svým druhům dostal. Později ovšem viděl, že by byl
lépe udělal, kdyby se nebyl tolik do kheddy dral, a že se branka
otevírá pouze dovnitř, nikoli však ven.

Ze všech stran valili se teď lidé, honci i strážci; zdálo
se, že rostou ze země; ve chvilce lísnilo se kolem kheddy
skoro tisíc lidí — neboť i ze vzdálených vsí přichvátali Ga—
rové——lidížvatlajícich, událost živě přetřásajícíchasmějících se.
V kheddě bouřili sloni jako šílení, hledajíce východu; v_„krátké
době rozmělnili uměle zasazený bambus na padrť. Zastoupena
byla zvířata všeho věku, od útlého mláděte až k nejsilnějšímu
samci, kterého kdy v Assamu viděli; měřilť v plecích devět
stop osm palců výšky a byl krásně vzrostlý. Než i jemu chyběl
konec ohonu a jeden kel; druný kel byl asi uprostřed tak
ostře zalomen, že p. Savi se bál, aby ochočeným slonům ne
ublížil. Velikán byl tedy odsouzen na smrt, a to prachem
a olovem, a vykonání rozsudku svěřeno mně.

Sloni zuřili v úzké kheddě dále; zdálo se, že se umačkají
nebo kheddu rozmetají ; kdykoli však naráželi hlavami na pal
lisády, bodali je kopími do chobotů, že ryčíce, supíce a prska—
jíce utíkali zpět. Obzvláště měli namířeno na nejslabší místo
kheddy, na branku, myslíce si bezpochyby jako Mefistofeles:
»lx'udys tam vléz', tudy také vylezešl<< Ale houfnými ranami
z ručnic honili je zpět. Hodiny byl bych pozoroval řádění
králů lesa, zbavených svobody; byla to podívaná hrozná. 'l'ábor
hřmřl jásotem; Garové nařezali bambusOVých píšťal, hvízdali,
pouštěli prskavky, \ypalovali ohnivé koule a z kheddy zazníval
řev a ryk zajatců, peroucích se s osudem.

Na Spaní nebylo pomyšlení. () šesti ráno vpustili jsme
20 nejsilnějších slonů ochočených do ústí kheddy; na každém
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seděl mahaut & Číttagone'c ozbrojený dlouhým kopím; jakmile
vešli, uzavřeli ústí pallisádami. Branka se otevřela a jako gla
diátoři na arenu vstupovali ochočení k zajatým druhům.
Vztekle osopili se nejblížší na ně; bodáni však byvše kopím
do hlavy nebo do chobotu, utíkali dál, ryčíce bolestí a vzte—
kem. Nejdivnější mi bylo, že žádného člověka sedícího na
krotkých si nevšímali, ač jediným úderem mohli ho srazit dolů.

Spoutání a odvedení zajatců z kheddy dále se týmž způ
sobem, jak výše bylo vylíčeno. Nejvíce práce dal transport sa—
mice a mláděte, které nijak a nijak nebylo lze od sebe od
loučiti; p. Savi se tedy rozhodl, aby mládě nechali volně po—
bíhat kolem matky, ač dosti neplech natropilo a mnoho lidí,
mezi nimi také mne, povalilo a překotilo. Bylo to zábavné zví
řátko, které tak brzo zkrotlo, že se nechalo hladit a na cho
botku šimrat.

Výprava skončila úplně bez nehody a p. Savi byl šťasten,
moha mi ukázatí, how to do it (hau tu dú it— jak se to má
dělat). Co jsme jednotlivá zvířata bedlivěji prohlíželi, přiběhl
mahaut & tvrdil, že jednoho slona dobře zná; utekl prý jaké
musi zemíndarovi (nájemci velkostatku) před desíti lety. P.
Savi pochyboval; mahaut se tedy přiblížil a volal: beut, beut,
beut, beut! pobízeje zvíře, aby si lehlo. Slon nic; bil vztekle
chobotem kolem sebe a nedbal ani zbla mahautova beut. Ten
však nepovolil. Asi za čtvrt hodiny se tlustokožcí rozbřesklo;
na povel beut si sedl, na kommando juke, juke se natáhl a na
terry terry položil se na bok. Teď se mu posadil mahaut na
šíji a za několik minut činilo zvíře všechno, čemu se před
8—9 lety naučilo.

Čtenář snad si pomyslí: sloni jsou chyceni a spoutání,
teď je dopravit jenom domů. To se snadno řekne, ale těžko
provede. Nezapomínejme, že se nalezáme v pralesích, v nichž
není ani cest ani stezek; jeden slon snadno si lesem cestu
razí, ne však čtyři, kteří vedou pátého ——zajatce. Dříve jest
tedy nutno prosekati přiměřeně široké cesty, vymýtiti na tábo
řištích všechen podrost a upraviti cesty k vodám, kde se slo—
nové napájejí; zkrátka doprava zajatých slonů není maličkostí
ani rozkoší a vyžaduje mnoho času, mnoho práce a trpělivOsti.

Vlastní výcvik slona počíná v Dacce a trvá 6—8 měsíců;
pak však prokazuje člověku služby neocenitelné. Jen ten, kdo
poznal slona v Indii, v Šiamu nebo na Ceyloně, posoudí, jak
obrovskou ztrátu pracovních sil trpí Afrika, v níž ročně 50 až
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70.000 slonů býva povražděno. (lo vykonala“ by tato zvířata,
která pouze pro zuby bývají usmrcovana a jejichž síla rovná
se millionu lidských sil, pro vzdělanost temně pevniny, kdyby
je člověk podrobil službě své. jako podrobil příbuzné jejich
vAsii! Že se africký slon necha zkrotit, dokázali před 2000-lely
Karthagiňané. Úkolem tedy člověka 20. století jest podati důkaz,
že umí & zmůže, co uměli náródové dávného starověku.

Milliony peněz se vyplýtvají skoro marně na potlačení
obchodu s otroky. Místo aby zaťali sekeru de kořenů jedova—
tého stromu toho, spokojují se tím, že na pobřeží lapají ukra—
dené olroky & posílají do missijních ústavu. Hlavní pohnutkou
otrokářství jest nedostatek pracovních sil na pobřeží a hojnost
sloně uvnitř země. Naučte afrického slona pracovat a budou
slony chytat a ne lovit, a velikou část práce svalítc s beder
negrovy'ch na hřbet slonův! — -—-<:

* :|:*

Zmíním se ještě o několika živočišich ceylonských, kteří
obrátili mou pozornost na sebe; počnu největšími a skončím
nejmenšími.

Největším všech ceylonsky'chhadů jest krajta (Python).
Ač dorůstá někdy délky 20 stop, jest úplně neškodná, lovíc za
potravu jen menší zvířata. Za prvního pobytu sveho v Kandech
r. 1887 vyjel jsem si ráno do okolí města s monsignorem
Ajutim; ve druhém povoze za námi jel plukovník Fitz—Gerald,
vojenský lékař, s manželkou. V polovici cesty pozorovali jsme,
že Fitz-(íeralda za námi není. Večer téhož dne vypravoval nám,
že, sotva jsme přejeli jedno místo, ohromný had spustil se
s větví vysokého stromu a počal se líně houpati nad silnicí.
Poněvadž nechtěl přejetí pod takovým kývadlem, dal obratiti
a jinou cestou vrátil se domů do města.

Druhým hadem, () němž mnoho se mluví, jest b r oj love c
(Cobra Capello), jehož uštknutí v několika hodinách jistě usmr—
cuje. Zdržuje se obyčejně v Opuštěných stavbách termitů a
často se ukrývá i na blízku domů. Emmerson 'l'ennent tvrdí,
že v okolí kandském býval velmi častý a že ho denně bylo
lze viděti. Při rozšíření však města, vzrůstajícího počtem oby—
vatelstva byl přinucen odstěhovati se dále, neboť na místech,
která. jim dříve oplývalaana nichž jsem denně chodíval, potkal
jsem kobru jen jedinkrát. Jest bázlivě & mírné povahy; Indové
zovou ho dobrým hadem, poněvadž pozorovali, že strašného
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jedu, jímž ho příroda obdařila, užívá nerad, jen v nezbytné
obraně. Přece však uštknutím jeho hyne mnoho lidí, jmenovitě
v noci, kdy ze skrýše vylézá za kořistí; Ind šlápne naň bosou
nohou a bývá kousnut ,

Vůbec co se o množství hadů v Indii povídá, jest trochu
přestřeleno; od půl roku, co dlím na Ueyloně, viděl jsem, chodě
denně houštinami, po horách i rýžových polích, kromě něko
lika neškodny'ch hadů, jež zabili v mé zahrádce, pouze jedi
ného, který smykl sebou přes cestu a zmizel v trávě.

Po hadech přicházejí štíři. Často dorůstají velikosti po
řádného raka; i černé vídati často. Na jedné procházce v horách
s rektory jesuitů zabili jsme čtyři. Bodení jejich jest velmi
jedovaté, bolestné, působíc ztrnulost a opuchlost uštknutého
místa; není však nikdy smrtelné. V houštinách kolem mého
domu zabili jednou velmi velikého štíra, světle zelené barvy;
roztřískali ho však tak, že jsem ho nemohl zachovati pro sbírky,
ač stál za to.

K nejobtížnějším živočichům ceylonsky'm náležejí bez od
poru pi javky. Ačkoli krvelačná stvořeníčka ta nalezají se též
v hojnosti na úpatí Himálaje a Pulneye, přece se mi zdá., že
Ceylonjest obdařen zvláštním druhem (Hirudo ceylonica
Moq. Tand). Jsou to malá, 3—20 mm. dlouhá zvířátka, žijící
v trávě, která se jimi po dešti zrovna hemží. Skoro z každé
procházky do divočejších houštin vraceli jsme se zkrváceni,
podobně ize sadů v Peradeniyi, kdež množství zajímavých
rostlin nutí vstupovati na trávníky.

Pijavky šplhají neobyčejně rychle po oděvu, nejednou
vylezou až na krk, nejčastěji však zakusují se do nohou. Za
kousnutí se jejich jest velmi jemné, že ho člověk naprosto
necítí; všimne si ho teprve, když napitá pijavka odpadne a
z rány prýští se hojně krev; zastaviti ji jest velmi těžko.

Někteří přírodopisci tvrdí, že rána po ceylonské pijavce
těžko se hojí, že někdy u churavých osob tvoří se veliké rány,
vyžadující amputaci údu nebo působící smrt.

Pokud jsem zkusil sám na sobě, zahojilo se konsnuté
místo přes noc a zbyla pouze malá modravá skvrna — nic více.

Nejednou slýchal jsem otázku, proč stvořil Bůh všeliká
ta škodlivá zvířata. Vhodně odpovídá příkladem sv. Augustin:

Vstoupí-li nezkušený člověk do dílny řemeslníkovy, vidí
v ní mnoho nářadí, jehož užitku nezná nebo které za nepo—
třebné a zbytečné pokládá. Spálí-li se pak neopatrně na ohni
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iebo pořeže nástrojem železným, domnívá se, že věci ty jsou
škodlivé. Než řemeslník, jenž zná užitek jejich, směje se nevě—
lomosti jeho.

Podobně jest i s mnohými zvířaty, která se nám zdají
)ýti zbytečná, poněvadž neznáme příčiny jejich bytí ve veške
renstvu tvorstva. —

Velmi protivnými jsou na Ceyloně též žáby, pavouci a
nravenci.

Žáby ruší lomozným vřeskem noční spánek, provozujíce
iudbu nejen pod okny, nýbrž i pod postelí, mnohdy i pod po—
iovkou. Některé bývají velmi veliké. Nejednou z hromady ka—
mení vylezla ropucha jako dvě pěsti, všecka posetá bradavicemi.

Pavouci běhají po stěnách; někteří, dosti vzácní, mající
;ělo jako holubí vejce, jsou porostlí černou srsti 'a maji kos
maté nohy; jiní, velmi četní, dorůstají velikosti lískového ořechu
&mají dlouhé tenké nohy jako naši sekáči.

Termiti, neprávem nazývaní bílými mravenci, budují
všude svá homolovitá hnízda a všecko ničí. Ať uschno strom
v lese nebo v zahradě, hned jej obrátí v prach. Pro větší
stavby přivážejí obyčejně na trámy dřevo tekové až z Barmy;
do jiného pusti se malá zvířátka ona ihned a rozhlodají je
v krátké době. Vniknou-li do kufru nebo do skříně, zničí za
iedinou noc všecko.

Co je zde pravých mravenců, ani nejbujnější fantasie si
nepředstaví. Nejvíce obracejí pozornost na sebe č e rv e ní, ži
iící na stromích v listech, které slepují jakousi pavučinou,
stavíce si takto veliká, kulatá hnízda. Běda tomu, kdo o takové
hnízdo zavadí! Mravenci vysypou se na něho jako vzteklivci;
kousnutí jejich pálí děsně a ubrániti se jim jest těžko; v oka
mžiku zalezou do všech záhybů oděvu a bez milosrdenství za—
tinají čelisti do oběti svojí. Jednou jsem plul v Tričinopolech
s biskupem Barthem po menší říčce k řece Kauveře; lodička
vrazila do stromu a hnízdo červených mravenců padlo na nás.
Jindy jeda z Kand do Halloluvy, spatřil jsem na stromě pěknou
orchideu. Kočí chtěl ji bičištěm sraziti, srazil však také hnízdo
červených mravenců; co nám dali, nepřeji nikomu.

Než mají aspoň tu přednost, že žijí v lesích, nikoli v do
mech jako mravenec černý, který se drží věrně lidské spo
lečnosti. Všude jest jich plno. Upustíš na stůl kousek cukru, a
již se mravenci o něj perou. Sladké věci nutno dobře uzavříti
a postaviti na talíř s vodou, jinak jest za chvilku v cukřence
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více mravenců nežli cukru. Co to píši, běhá mi jich někol
po rukávech bílé kleriky.

Konečněnepominu mlčenímlu pe nitk y (Phylliu1
sicciíolium Ill.), podobajícíse úplně žlutému nebo zelí
nému listu. Zvláště jeden druh, žijící na stromě goyovém, pí
dobá se tou měrou listu toho stromu, že jen zkušené oko j
rozezná; domorodý lid bájí, že si lupenika vykusuje kříd
z listů goyových. 'l'ak chrání příroda slabé zvířátko, nedav
mu jiného prostředku obranného, tím, že je výtečně skry'i
zrakům nepřátelským.

Podivným a nadmíru zajímavým živočichem jest maÍ
opička, pěkné šedé srsti, kterou domorodci nazývají tiel
vangu nebouhápula (Stenops [Loris] gracili
v. d. Hoeven, útloň ztepilý). Žije v hlubokých lesích, kde
spí celý den svinuta do klubka; v noci vychází ze skrýše lap:
hmyzu nebo i malých ptáčat. Opička ta jest podivná nesouměi
ností svých údů. Zadní nohy jsou silné a dlouhé, přední slal
a krátké. Spodní část těla štíhlá a útlá, horní, jmenovitě hlav;
nepoměrně veliká. Co však na prvý pohled budí pozornost, jso
veliké, lesklé oči, tak veliké, že zaujímají skoro celou hlav1
Představte si člověka, který by měl oči jako pomeranče!

Z toho však přirovnání mého nevyplývá ještě, že b
útl oň byl podoben člověku; naopak jest opicí, která se c
nejvíce vzdaluje od typu lak milého heraldikům, kte
náš rodokmen tak rádi odvozují od onoho špinavého, nečistéh
zvířete; za tím účelem vyobrazují nesmírně rádi opici stojh
na zadních nohou a opírající se o hůl.

Tento však od nich vybajený druh Opic neexistuje nikd
v přírodě.

Opice leze vždy po stromech; sestoupí-li někdy na zem
necítí se tu nikdy doma a vždy v takovém případě chodí p
čtyř ech. Staví se sice někdy na zadní nohy, ale jen ne'
hodou, na chvilku, právě jako medvěd, kterého však dosud nikd
proto nepokládal za praotce pokolení lidského.

Odvozovati člověka od opice jest, nepřihlížíme—liani k ne
znabožské stránce bludu toho, trestí lichých názorů demokra
tických, v nichž si mnozí dnes tak libují.

Velmi často Opakují výrok domnělého učence, že radě,
chce pocházeti od dokonalé opice, nežli od zrůdného člověk
(je prefěre ětre un signe perfoctionnó qu'un homm
degéné ré). Výrok nezdá se mi příliš moudrý; člověk byť kles
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na nejhlubší stupeň, zůstane vždy povýšen nad nerozumného
;vera, tak povýšen, že o přirovnání není ani řeči.

Než vraťme se k útloni. Znal jsem ho z obrazů a popisů,
likdy však neviděl. Jednoho jitra, jda procházkou, potkal jsem
člověka, který zvířátko nesl na ramenou. Kázal jsem odnésti
e ke mně.

_ Když jsem se vrátil domů, bylo služebnictvo mé všecko
)oplašeno. Klícka s útluněm stála na chodbě, přikryta jsouc
lbrusem, a všichni jen z daleka chodili mimo ni. _

Táži se, co se sběhlo; posléze singhalský hoch praví slavně:
»Důstojnosti, to jest zlé zvíře, protože má veliké oči a nikdy
;lzy neuroní! .. _.

Druhý hoch, který mně ministroval, stěžoval si plačtivým
llasem: podívá-li se ráno na útloně, že mu učitel ve škole
istě natluče lineálem přes ruce; pohlédnouti večer na útloně
lení prý tak zlé, ale ráno, to prý jest hrozné...

Konečně kuchař, nejrozumnější ze všech, rozhodl, že
;víře, které má tak veliké oči, jest jistě ďábel; měl nemalý
“V na služebnictvo, poněvadž pocházel z vysoké kasty. (N:-ljal
sem ho nedávno a častoval mne podle tohoto jídelního lístku:
; obědu —-—hovězí ohon, k večeři — hovězí jazyk; druhého
lne: k obědu — hovězí jazyk, k večeři — hovězí ohon, a tak
elý týden, až jsem mu vysvětlil, že nejsem milovníkem hově—
ích krajnosti.) '

Nedal jsem se ovšem předsudky zviklati a podržel
ltloně; již po několika dnech, když se nikomu nic nepřihodilo,
ldVáŽÍlise i ráno podívati se na něj.

Kořeny pověry tkví v tom, že ceylonští pohané očí ne
'inněho zvířátka užívají k čarám.

Pravil jsem na jiném místě, že indické pohanství jako
'ůbec každé pohanství jest uctíváním ďábla; jest tudíž přirozelle,
e spojeno bývá 5 čarami; člověk nutí jimi satana, aby zvědčl
. poznal věci, kterých přirozeným způsobem poznati nemůže,
a příklad budoucnost, nebo co se děje na místě vzdáleném,
ož poznává člověk jen z vnuknutí Božího.

Člověk však, který se proti Bohu vzbouřil, který ďábla
ctívá za Boha, chce takového poznání, jež rozumu jest skryto,
abýti vnuknutím ďáblovým. Kterak čarování souvisí s pohanu
tvím, vidíme z toho, že je všude a ve všech dobách konali
koro stejným způsobem, ovšem ne vždy pod stejným názvem.

13
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Tak vyvolávání'duchů zemřelých, které se ve starověkél
pohanství & ve středověku zvalo nekromancií, sluje dnes spir
tismem.

Pochybuji, že by'se dopouštěli v lndii vlastní nekromanci
to jest" vyvolávali duše zemřelých. Majít tamější pohané příl
slabou představu o nesmrtelnosti duše aojejim stavu po smr'
Ostatně víra v metempsychosu (vědí () tom pramálo) vyluču
všelikou nekromancii.

Za to však nalézáme mezi pohany dosti zhusta vlast
čáry (maleficium sortilegum), jimiž čaroděj pomocí zlého ducl
uškoditi chce jinému na zdraví nebo na majetku; počínají
právě tak jako čarodějové středověcí a zajisté také i pohanš

Nedaleko Tutikorinu žil ještě před nedávném čarodi
který robil voskové figurky lidí, jimž chtěl uškoditi; vzýva.
pak ďábla, bodal íigurky ostrým nástrojem; domníval se, že ]
každém bodnutí ubývá člověku zdraví, až znenáhla umír
Posléze Paraverové zbořili jeho obydlí, při čemž se přesvědčí
že bylo pravda, co se o člověku tom mluvilo.

I Emerson Tennent, který jako koloniální tajemník, prv
osoba po guvernérovi, nejlepší měl příležitost nahlédnouti (
soudních spisů, uvádí podobnou událost.

»Mezi tamylským obyvatelstvem ceylonským, píše, jakc
i na indickém. pobřeží, jest víra v čáry velmi rozšířena a hl
boko zakořeněna; kdož se tím zabývají, docházejí nemalél
zisku čarodějskými praktikami, budícc nejhorší vášně lidu z
boženého pohanstvím.

Roku 184-9 sdělili se mnou úředně podobnou událo:
která jest důkazem zatemnělosti toho lidu, přes blízkost hla
ního města provincie.

V prosinci roku 1848 přišel k soudci policejní úředn
z Vanarpunu, předměstí džafenského, avšecek vzrušen žalova
že tělo jeho syna, osmiletého hocha, kterého včera pochov:
bylo v noci vyhrabáno a hlava mu uťata, aby jí použ
k čarům.

Podezření stihlo hlavního lékaře, který měl pověst jal
slavný černokněžník; podezření nebylo však dostatečně od
vodněno.

Strážník ujištoval soudce, 'že Tamylové čarují skutečí
dětskou lebkou, aby přivodili smrt nenáviděné osoby.

Lebka hocha, zvláště prvorozeného, bývá velmi působiv
ještě však působivější, bylo—lidítě schvalně na ten účel zabit
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tyčejně však stačí prý lebka dítěte,. které zemřelo smrtí při—
zenou.

Čáry záležejí v tom, že na holou lebku kreslí se všeliké
;ury kabalistické jakož i jméno toho, proti němuž čary jsou
tmířeny. Pak uhnětou bláto ze země, do níž onen člověk
lačil svou stopu, a z jeho vlasů & sliny. Hmotu odnášejí
t mosazněm talíři zároveň s lebkou tajně na hřbitov a po
) nocí vzývají ďábla a modlí se k němu, aby zahladil řeče—'
)u osobu; věří, že tou měrou, jakou se čary konají a kaše
t talíři vysýchá, i onen clověk hyne na zdraví a konečně umírá.

Leckdo snad namítne, že čaroděj těžko dostane částek,
)třebných na kaši; nikoli, o hlínu se šlépějemi a oslinu není
)tíž v zemi, v níž obyvatelstvo chodí boso a žvýká betel, pli
tjíc neustále červenou slinu; co se týče vlasů, stačí pozoro—
1ti, kam je odhodí holič.

Přes to, že nebylo dostatečných důvodů, stopovali onoho
ekaře & přesvědčili se, že on i veškerá rodina jeho oddána
:st nejohavnějšímu čarodějství. Synové pomáhali otci a dům
eho byl útočištěm všech pohanek, které chtěly zatajiti porod
těte; lebkami ubožátek pak čarovali.

O měsíc později (8. ledna 1849) podali sudímu novou
ížnost, že lékař jedno dítě zavraždil a druhé že skrývá doma.

Policic prohledala dům a skurcčně nalezla dětskou mrtvolu
uťatou hlavou a na půdě živé dítě, schované pod košem.

Několik lidí svědčilo, že viděli častěji, kterak lékař ajeho
ynové zakopávaji cosi na zahradě, a opravdu vykopali tam
poustu dětských kosti -— zřejmý důkaz, že se čarovalo měrou
vrchovanou. Na neštěstí zločinec prchl; mezi zabavenými pa
íry byla objemná knížka s předpisy o výrobě škodlivých ná
ojů a jedů.

Jinou rukou psaná knížka obsahovala všeliká vzývání a
aklínání Šivy ničitel e, kterak znepřátelitimanžela 8 man
elkou, kterak svolati nemoc na někoho, kterak učiniti pomocí
'áblovou někoho šíleným, a nesčetné předpisy, jak nenávidě
ému člověku způsobiti smrt.

Jest divná věc, že ve všech těch rozpravách z d om á—
ího lékařství byly samé předpisy, kterak někomu při—
raviti nemoc, ale nic, kterak ji vyléčiti.<

Hodno jest také pozoru, že čáry mají prý lepší účinek,
ylo—lidítě úmyslně zavražděno; vysvětluje se to tím, že dítě
abíjejí jako oběť ďáblovi.
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Než netřeba se domýšleti, že by všichni lékaři lidoví' by
černokněžníky. Někteří léčí prostými léky domácími, ?. nich
nejeden mívá překvapující účinek.

Moji malí přátelé kandšti stonávali často, vystaveni jsouc
neustále vedru a dešti, horečkou a hubeněli tou měrou, ').
bývali kost a kůže. Za několik však dní přinášeli je ke mn
tak buclaté a tlusté, že jsem zpočátku myslil, že nemo<
opuchli.

Indové jsou nesmírně vděčni, navštíví-li kdo churavé jejic
dítě. Z hlíny upěchované chaloupky bývají uvnitř velmi čiste
ale tak maličké. že by aspoň šest jich vešlo se do chaty žmue
ského vesničana, á dvéře tak nízké, že se do nich dostaneš je
čtvernožmo. —

Zemědělství ceylonskě hyne, ano jest v úpadku.
Výtěžek rýže nestačí již veškeré zemi, proto ji dováže

z Indie. 'Ry'že potřebuje mnoho vody, kterou polím dodával
překrásná soustava kanalisační, založená od dávných král
ceylonských. Průplavy vzaly za své. Vláda je sice opravuji
ale hrozně pomalu. Nemáť malá kolonie dostatečných důchodi
aby ze ssutin povznesla dílo tak obrovské; bylo by třeba pod
nikavosti soukromé i kapitálu soukromého, oběho však n
Ceyloně není. '

Nadmíru uměle jsou upravená rýžová pole na svažíc
pahorků, na nichž vykopávají terassy a stupně, aby jen za
chytili praménky, prýštící se s vyšších hor.

Jedinou kvetoucí kulturou ceylonskou jsou palmy, hlavu
čtyři velmi užitečné druhy: kokosovnik, kilul (Gai—io |.
urens L.),pánemaram(Borassus flabelliformis [.
a areka. () užitku neocenitelných stromů Lech mluvil jser
již jinde.

Proslulou plodinou ceylonskou bývala kdysi skořice. Vzácn
rostlina ta roste na Ceyloně planě. V lesích a houštinách na
ležal jsem veliké stromy, jež zvláště v červenci z daleka možn
poznati;_ vyhánějíť čerstvé ratolesti & listí, které jest tak živ
červené, že se zdá, jako by strom byl pokryt květem. Dřív
olupovali Singhalové kůru v lesích, teprve Holanďané poča
skořičník pěstovati, učínivše z něho státní monopol. Při uměléi
pěstování nedávají mu vyrůstati ve strom, nýbrž rok co ro
usekávají roční výhonky, jež pak z kůry olupují. Jak jsem s
již jinde zmínil, připomínají Skořicové sady naše pastviska, pc
rostlá olšovím.
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Pěstování skořicovníku kleslo již před čtyřiceti lety. Dá—
vají vinu státnímu monopolu, než mně se zdá, že úpadek za—
vinilo pěstování kávy, jemuž se kde kdo o překot oddával.

Káva neroste na Ceyloně nikde prostě. Přinesli ji jistě
Maurové; Singhalové, neznajíce užitku jejího, sázeli ji v za
hrádkách jen pro krásné vonné květy, podobající se květům
jasmínovým.

Teprve, když Angličané dobyli země, počali kávovník pě
stovati “v pahorkatých částech ostrova; pěstování bylo tak vý
nosné, že o překot mýtili lesy, dříví namístě pálili a do popelu
sázeli kávovník. Kandská půda, v níž planým rostlinám vý
borně se daří, pro orbu se příliš nehodí, ale kávovníku svědčila
“výtečně.

Pěstění zmocnili se kapitalisté, a to vzrostlo tak obrovsky,
že počet akrů osázených kávovníkem (roku 1856 80.000) do
stoupil za 20 let 275.000. Náhle však přikvačila choroba listí,
způsobenáplísní (Hemileia vastatrix), která zničilakávu
v době kratší, nežli Phylloxera révu ve Francii, a která při
vedla pěstitele úplně na mizinu; dnes zbývá pouze 50.000 akrů,
a výnos i těch jest ještě slabý a nestálý; ostatek opuštěných
sadů leží úhorem, jest porostlý planým liborem (Lantana L.),
který se' rozplemenil na všech neobdělaných pozemcích; kávovník
zmizel; procházeli jsme rozsáhlé plantáže křížemkrážem, nenalezli
však ani jediného keříku.Na jiných zase mistech zplaněl a vyrůstá
ve vysoké stromy.

Těžko jest vylíčiti, jak smutná jest podívaná na pusté“
plantáže kávovníkové, dříve tak kvetoucí, _nýnízarostlé plevelem.

Po záhubě kávy a po strašném schudnutí složili všickni
ruce zoufale v klín; teprve po několika letech se vzpamatovali
& dali se do práce. Hledali, čím by kávovník nahradili. Cukrová
třtina se nepovedla ani chininovník, ač jej ve velikém rozměru
počali pěstovati; bylo to přirozeno, nebot“ strom ten jsa uměle
pěstován, nesnese soutěže peruvskě, kdež prostě a hojně roste
v pralesích. Chininovníkové sady, jež jsem tu viděl před pěti
lety, byly vesměs opuštěny.

Posléze vzpomněli si na čaj a dnes pěstují jej tak horlivě
jako dříve kávu. První pokus stal se roku 1867; posázeli sotva
10 akrů; roku 1877 bylo asi 2700 akrů posázeno čajovnikem,
1887 již 150.000, nyní 230.000.

Než bojím se, aby čajovník nestihl podobný osud jako
kávovník. Ceylonský čaj nevyrovná se jakostí čínskému, nemůže
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soutěžiti ani s čínskými trhy, které již dávno slávu si zjednaly,
ani s čínskou výrobou, která pěstuje čaj na 10 millionech
akrů. Konečně rozvoj sibiřských dráh k čínským hranicím za
sadí, bojím se velmi, ceylonskému čaji smrtelnou ránu, což
by způsobilo ještě hroznější úpadek, úplný bankrot.

Snad čtenář rád zví, že lidé vypijí ročně 13382-40000
liber čaje. Z toho dává Čína více než milliardu liber, jichž
3—41spotřebuje doma. Indie dává 116 millionů, Žaponsko 100
millionů, Ceylon 47, ostatek Barma, Java, Natal, Jamaika,
Brasilie, Kalifornie a jiné země v míře velmi nepatrné.

Kromě čajovníku ujímá se na Ceyloně těž pěstování
kakaovníku a manioku (Manihot Glazovi_i.) Než všechno
to jest s velikými výlohami spojeno a při skrovné lidnatosti
jest stále potíž o dělníky, jichž veliký počet přivážejí ustavičně
z Indie.

Tak co do zemědělství spěje ostrov, dříve tolik bohatý,
smutné budoucnosti vstříc.

Rovněž klesla úplně řemesla i umění podobně jako vcelé
ostatní Indii, kdež ruční práce lidu nemůže snésti soutěže
evropských tovarů strojových. Evropa zaplavila skoro všecky
bazary. Bohatí Indové dávají přednost tovarům evropským
před domácími z těchže důvodů, z nichž my si libujeme ve
výrobcích indických, takže dnešního dne bohaté a drahocenné
koberce, drahé tkaniny vyrábějí se pouze v severní Indii, kde
mohamedánský živel, lna houževnatěji ke svým zvykům, od—
mítá všecko, co není východního!

Chudší zase Indové dávají více na láci nežli na krásu,
a proto anglické a německé kartouny, potištěné podle pestrých
vzorů indických, dorazily tkaniny indické.

Ind nemá strojů, jimiž by tiskl různobarevné vzorky na
perkál nebo na jemný mušelín mazulipatamský. Řemeslník
napne bílou tkaninu na prkénka, namáčí razítka, na nichž
vzorky jsou vyryty, do barvy. a přitlačuje trpělivě na látku.
Dnes takto potištěné látky lze jen velmi těžko se doplditi vin
dických bazarech.

Ind vůbec, ať bohatý ať chudý, hledi více na barvu nežli
na dobrotu tkaniny; obyčejně nejkrásnější výšivky bývají vyro
beny na .pramizerném atlase polohedvábněm.

Řezbářství i kamenictví kvetlo kdysi na Ceyloně, jak
svědčí staré pomníky kandské; dnes po nich není stopy.
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I zlatnictví prý zde zkvétalo, a dosud existuje kasta
zlatníků; dnešní však výrobky jejich, řetízky, našíjníky, zdaleka
budí obdiv, zblízka však vidno, že jsou prací hudlařskou.

Jediné umění, které dosud žije, lépe řečeno živoří, jsou
tovary tepané ze stříbra & bronzu (bronze repousé), veliké
talíře, mísy, skřínky; ale i tu zvelikého počtu předmětů práce
bídné a hrubé, najdeš jen náhodou něco lepšího v krámě;
což divnějšího, cena neřídí se prací, nýbrž velikostí; za dílo
opravdu umělecké a za prabídný výrobek žádají stejnou cenu.

Vůbec, chceš-lí se dopíditi něčeho lepšího, musíš vyhledali
řemeslníka v nějaké vzdálené vísce, která zachovává staré
tradice; tu se podivíš, kterak polodivoký člověk z paměti, beze
vzorku nakreslí nejkrásnější arabesky a potom neobyčejně
obratnou rukou je malými dlátky a kladívky vytepává.

Zlaté & stříbrné předměty jsou poměrně drahé, platit se
za ně dvojitá váha kovu; za to bronzové jsou velmi laciné;
objednal jsem si relikviař v podobě tripticha, o němž jeden
muž pracuje již třetí měsíc za smluvenou cenu 100 franků.

Jest divno, že nikde není lze dostati podobných výrobků
starožitných. S námahou velikou vyslídil jsem pěknou pochvu
na šavli, jejíž však rukojeť jest mnohem mladší.

Jedním slovem, veškeré nynější umění ceylonské záleží
ve výrobě kramářských předmětů, jež prodávají cestujícím;
křížujít se tu parníky se všech stran světa a každý přiváží
značný počet cestujících.

Pro znalce zdejších zvyků jest velmi zábavno pozorovati
trhy mezi cestujícími & ceylonskými kupci.

Každý Ind si představuje. že Evropan jest hloupý tvor,
mající spousty peněz. Evropan zase pokládá lnda za zloděje
a šíbala a proto se má stále na pozoru a nabízí za zboží jen
cenn poloviční. Ostatně podle zdejších zvyků ocení kupující
zboží sám a nabídne cenu: kdyby se tázal kupce, co věc stojí,
uslyšel by-cenu trojnásobnou.

Potřeboval jsem sto tyček banánových, abych chránil
zahradu se strany veřejné cesty. Cena sta tyčí jest zde oby
čejně 6 franků. Zahradník snejnevinnější tváří na světě žádal
200 frankův — —- —

Zdejší lid prostých obyčejů a potřeb tak obmezených
pracuje málo, poněvadž potřebuje málo. Kdo se může najístí
do syta rýže nebo prosné kaše, bývá pokládán za člověka
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šťastného; kdo se nenajedl, těší se nadějí, že zítra bude lépe,
a usmívá se stále vesel.

Indický venkovan nevydá na stravu více nežli 6 franků
měsíčně. Nemá-li vlastní chalupy, stojí ho byt i pro rodinu
2 franky měsíčně, 5 oděvem má ještě menší vydaje, poněvadž
uejobyčejnějším mundurem jeho bývá vlastní černá., lesklá
kůže. Dělníkovi platí se denně 70 centimů.

Utiskován jsa dříve hrozně od svých panovníků, kteří
vydřeli z něho poslední groš, požívá dnes Ind poměrně dosti
veliké svobody, užívá jí však k tomu, aby méně pracoval. Kast
všeobecně dbá málo, nejnižší pak kasty, ač jimi pohrdají, jsou
v jejich Společenském zařízení nezbytné. Není slavnosti bez
bubnů, ale bubnovali smí toliko paria, proto není ani jedné
slavnosti bez parie. Při pohanské veselce musí býti svědkem
holič a doby (člověk, jenž pere prádlo), oba z nejnižší kasty,
bez nich tedy jest svatba nemožná.

Hrozná též byla ukrutnost bývalých kandskýeh králů;
roku 1814. zajali manželku a dítě povstaleckého vůdce. Eheyla—
pola. Nemluvně bylo slato před očima matčinýma, potom kázali
jí hlavičkujeho tlouci ve velikém dřevěném hmoždíři. Nešťastná
žena omdlela při prvním úderu, načež ji utopili.

I pohřby královské konaly se divným způsobem. Spálivše
tělo, uzavřeli popel do popelnice, kterou člověk, mající černou
škrabošku na tváři, odnesl na břeh řeky Mahavelli-Gangy, pak
vsedl do loďky, na nejhlubším místě řeky pepelnici mečem
rozbil, popel vysypal do vody, vskočil sám do řeky, plaval na
druhý břeh a pádil do lesů a již nikdy se tam nesměl ukázati.
Loď pustili po vodě, koně a slony pohřebního průvodu zavedli
hluboko do lesů a pustili na svobodu; plačící ženy, které šly
za pepelnicí a na ni házely rýži a květy, přeplavili na druhou
stranu řeky, a nikdy již nebylo jim dovoleno se vrátiti.

* *
*

Zminím se též několika slovy o dějinách Ceyl'onu. Osudy
ostrova, jenž jest. dnešního dne uzlem parní kommunikace mezi
Evropou, dalekým jihem a východem, nejsou bez významu a
zajímavostí.

Pomíjím ovšem vnitřní historii země, která, ač chová
mnohem více písemných památek, nežli jinl polodiví národové
_pozůstavili, jest pro nás bez významu; jsou to samé boje úděl—
ných knížat, samé otcovraždy & strašné ukrutností.
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Ve starověku slul Ceylon Ta prohane. Staří |Indové
nazývali jej Lanka a název ten se dosud udržel; slýchal jsem
nejednou, kterak Singhalové, hovoříce mezi sebou, svou otčinu
nazývali Lanka.

(Zajímavá shoda, že totéž jméno dávají Litvané Polsku,
které se v jejich jazyku nazývá Lanka nebo Lanku země —
Polák pak Lankas.)

Název Lanka obdržel ostrov od Indů příšlých z pevniny
a jméno to vyskytá se i ve starobylé. literatuře jejich. Vlastní
obyvatele ostrova pojmenovali jej Si nga-])vipa (Lví ostrov,)
z čehož Arabové utvořiii Se re nd ib a evropští plavci Zejlan,
C e yl o n.

Styky starých Féničanů a skrze ně i krále Šalomouna
s Ceylonem sluší zařaditi do historických hájek nebo alespoň
do podání, jež historie těžko dokáže; nejsou žádnými doku
menty historickými dotvrzeny.

První zpráva o ostrově dostala se do Evropy perskou
výpravou Alexandra Velikého, a první historická zmínka o něm
nalezá se u Aristotela.

Výpravou Alexandra Velikého nastaly peprvé styky Evropy
s Indií. Za 20 let po smrti slavného dobyvatele měl jeden
z jeho nástupců, Seleukos Nikanor, stálého vyslance na dvoře
patenském; z té příčiny poznávali i Řekové i Římané ostrov
stále zevrubněji; Plinius píše o něm již mnohem důkladněji
& obšírněji nežli Aristoteles.

V prvních dobách křesťanského letopočtu stýkal se Ceylon
přímo s říší římskou. Jeden z ceylonských králů vypravil po—
selstvo k římskému císaři Claudiovi.

Za tři století potom vyslal jiný král ceylonský poselstvo
k císaři Julianovi, a současně jiné k císaři čínskému. Ještě za
Justiniána navštěvovali byzantští kupci Ceylon & zmiňují se
již () křesťanech. Byli to sektáři, nestoriáni, což však jest dů—
kazem, že víra Kristova již v prvních stoletích na Ceyloně byla
hlásána. Konečně nájezdy Arabů, dobytí Egypta & Syrie zrušily
všechen styk Evropy s východem a Ceylon oddělený od světa
civilisovaného podléhal vlivům čínským a- podlehl tak, že, když
plavci západní znovu přistáli k jeho břehům, císař čínský ode
všech ceylonských králů byl uznáván za velitele a pána. Prvním
Evropanem, který po staletích procestoval zase Ceylon, byl
Marco Polo. Bylo to koncem XIII. století.
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Za několik let potom p0pisuje stručně ostrov františkán
Fra Oderich z Portenova; na ostrov dorazil, vykonav za oněch
dob cestu neslýchanou; plavilť se z Vlach až na východní po—
břeží Černého moře, odtud po souši prošel celou Asii až do
Číny a po 12 letech vrátil se do Říma.

Cestou Oderichovou možno si učiniti pojem, představu
o tehdejších míssiích řádu františkánského, který v Indii, v Číně
a celé východní i střední Asii zaséval první křesťanské
víry símě.

Bádáme—li důkladněji v dějinách všech nyní kvetoucích
missií, zdá se nám, že veliký a slavný ten řád byl od Boha
určen za evangelického zákopníka. Jako beran pevnostní zdi
bonrá a pak ustupuje, aby vojíni průlomem vešli, jako skromný
dělník silnou rukou rubá na řece led a pak jde pracovat dále,
kdežto rybáři zapouštějí sítě do hlubni od něho vytesaných . ..
tak řád sv. Františka odstraňuje obrovskou prací, mučednictvím
neslýchané překážky, kladl základní kámen všem těm dalekým
missiím a jakmile jej pevně usadil, ustoupil a jiní missionáři
šli cestou, kterou on připravil. Skoro všecky indické missie
byly založeny od řeholníků sv. Františka.

Oderich z Portenova píše s údivemo množství divé zvěře,
již viděl na Ceyloně, o slonech, medvědech, lvech (snad lev
hartech), o neslýchaném počtu hadů a pijavek, vyssávajících
krev. Viděl též horu, na níž Adam a Eva po 500 let plakali
a želelí syna svého Abela. Tolik víme z mlhavé minulosti
Ceylonu do příchodů Portugalů do Indie.

V dobách řeckých a římských šel obrovský obchod s Indií
mořem do Suezu, odkudž vozili zboží po souši do Alexandrie.
Po vpádu muzulmanů a po dobytí severní Afriky a západní
Asie byla mořská cesta Opuštěná & indické tovary šly karava—
nami do Kaira, Bagdádu, Bassory a asijských přístavů na stře—
dozemním moři, kdež je nakládaly benátské galery.

Objevem mysu Dobré Naděje zabočil indický obchod zase
jiným směrem; hlavním jeho bodem byl teď Lissabon, odkudž
holandské lodi zboží dále rozvážely.

Sultán egyptský vida, že největší zřídlo bohatství jeho
vysýchá, obchod totiž karavanový pouští, pohrozil Portugalům,
že nezanechají—li nové cesty mořské, zničí Jerusalem & svatá
místa vyhladí do základů, & poštván byv prý benátským do—
žetem, vypravil loďstvo do indického moře a potopil portugalské
koráby.
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Admirál Albuquerque snil o pomstě: zničiti Medinu a
dekku, tok Nilu I—Iabešem & Nubií obrátiti do Rudého moře
i tím změniti Egypt v pustinu.

Příchod Portugalců do Indie jest v dějinách světových
idalostí nesmírného dosahu, k níž pouze objevení Ameriky při
'ovnáno býti může; řízením Božím přihodily se obě věkopa—
nátné události skoro současně.

Kryštof Kolumbus otevřel Evropě daleký, neznámý Západ
14:92),za šest let potom (1498) otevřel Vasco de Gama dávno
:apomenutý Východ, a víra katolická rozlila se široko daleko
na tu i onu stranu, až došla hranic Velikého oceánu, na němž
nezi Amerikou, Žaponskem a Polynesií jiných zemí již nebylo.
šplněn byl rozkaz, který Kristus dal apoštolům, poslední slova
eho na zemi: »Jdouce do celého světa, kažte evangelium vše—
ikému tvorstvu<<. Missie katolické obsáhlý veškeren svět.j

Význam události, že Portugalové obnovili spojení s Indií,
|. skrze Indii s Čínou, Žaponskem, Australii a Polynesií zatajují
l umenšují protestantští dějepisci z vrozené nenávisti ke všemu
catolickému a duch ten straší až dosavad mezi nimi.

[ tak vážný Spisovatel, jakým jest Emerson Tennent, po
číná novodobou historii Ceylonu těmito slovy:

»V dějinách evr0pské kolonisace není nic pochmůrnějšiho,
)dpornějšího jako líčení portugalské vlády na Ceyloně.<<

I nejhrdinčjší výpravy nazývá podlými loupežemi, a nemoha
)opřítihodnověrnosti svých historických pramenů, utíká se k moha—
nedánským pomluvám aohřívá dávno odbyté bájkyolidožerství
Portugalců a mnoho jiných podobných výmyslův a nesmyslův.

Tennent jde cestou svých předchůdců, protestantských
spisovatelů, kteří z nenávisti k církvi katolické a nadšeným
irdinům jejím tyto hanobí, nemohouce oné zničiti.

Kdo nestranně studuje dějiny osad portugalských, diví se,
;terak dobyvatelé porozuměli lidským povinnostem k Bohu i
( bližnímu. Vidíme kupce i vojíny, kteří ve volných chvilkách
;hromažďovali kolem sebe domorodce, je vyučovali, vzdělávali,
!. kde nebylo kněze i sami křestili.

Byli i mezi nimi lidé bez víry, jejichž duše lačněla jen po
zisku a po zlatě, ale byli to výjimky, velmi řídké výjimky;
zmiňuje—lise o nich katolický kronikář, zmiňuje se jen proto,
že vůči všeobecné horlivosti, kterou tak mnozí apoštolskou
)ráci podporovali _a která se mu zdá povinnou a přirozenou,
)ezbožnost oněch jeví se mu tím úžasnější, hroznější.
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Činí zevrulzinéji ubírá se kdo touto slránkou dějin, lin“
hlubšího nabývá přesvědčení, jak nečetní byli oni hanebnici
jejichž ohavné číny dějiny zaznamenaly. A také jakmile zpráv:
a vědomost jejich došla do Lissahonu, byli ihned úřadů zba
vování a nejeden z nich jako na př. Jeroným Azevedo, lion
Alvaro Ataide zhynuli v žaláři.

Portugalské osady měly ráz ryze křesťanský a proto jt
pozdější dějepisci protestantští tak zlehčují a hanobí. Z té pří
činy také spisy jejich hemží se odpory a nesrovnalostmi; na
jedné a téže stránce líčí ukrutností, jimiž podrobený lid sužovalí
a hned za tim vděčnost, jakou k nim ten 'lid lnul.

Emerson Tennent několik listů po úryvku, který jsme výše
uvedli, přirovnává portugalskou vládu pozdější holandské takto:

»Jako nejdůležitější pomník po Holanďanech zbyl kodex
římsko-holandského práva, jímž dosud se spravují ipří nejvyš
ších soudech; za to Portugalové zanechali po sobě jako pa
mátku vliv řimsko—katolické víry, která se šíří stále a stále
zkvétá v každé provincií a v každé dědině, kde ji františkáni
zaseli — kdežto nauka reformované cirkve holandské, která za
hradbami holandských tvrzi nikdy nebyla hlásána, beze stopy
vymizela z ostrova, vyjímajíc nepatrný skomírající sbor
v Kolumbuc

»Jazykem holandským, který hroznými tresty a pokutami
vnucovali a šířili,nemluvi již ani potomci holandských osadníků,
kdežto jazyk portugalský, ač pokažený, jest dosud obcovacím
jazykem středních tříd skoro ve všech větších městech.:

»Poněvadž lakotná vláda holandská dbala prospěchu do
mácího obyvatelstva jen potud, pokud bylo nezbytno k udržení
obchodnich monopolů, proto nezanechala vděčné paměti. Za to
Portugalovépřes svoje ukrutností byli takořkajedno
s lidem, jsouce s nim sloučení páskou jedné víry a budíce
podiv svou udatností v bojích s Kandskýmí a hrdinou, byt
marnon obranou svých pevnůstek.

»Na Holanďany a jejich činnost nepamatuje se již nikdo,
ale knížata na jihu a západě ostrova zachovávají až dosaváde
čestný titul Don, který jim udělili Portugalové, a zachovávají
jej s hrdostí, přidávajice vždy ke svému rodnému jménu vždy
zvučné křesťanské jméno portugalskéa

Čtenář snadno se dovtípí, proč holandská vláda poměrně
tak brzy klesla v zapomenutí, kdežto stará portugalská zane—
chala skoro po třech stech letech tak hluboké stopy.



301

Plukovník Meuron, Švýcar, žijící ve službě holandské na
Lleyloně, podává věrný obraz náboženské činnosti portugalské
a potom holandské v této zemi. Popis jeho je tím zajímavější,
že missie katolické i protestantské až dosavádc zachovaly
tentýž ráz.

»Když Portugalové, pravi, se usadili na Ceyloně, nebyl
obchod prvním a hlavním cílem_ jejich, toužilit také obrátiti
obyvatelstvo na víru křestanskou. I vysoce postavené osoby
bývaly křestnými kmotry singhalských rodin, dávajíce nově—
obráceným svá jména. Odtud tolik portugalských jmen mezi
Singhali.<

»Holanďané zabývali se méně šířením své víry, užívali
však všelikých způsobů, aby nadělali křesťanů dle jména, dá
vajíce některé úřady jen těm, kteří vyznávali takovou víru.
Víra však, kterou podávali takto officielně obráceným
byla příliš povrchní, než aby vykořenila v nich pověry otců.<=

Holanďané, pronásledujíce & hubice víru katolickOu, chtěli
vyhladiti památku vlády portugalské. Pověstný jest dekret,
jímž pod nejpřísnějšími tresty zapovídají mluviti portugalsky
i otrokům :

»Ať zahyne jazyk portugalský za tím účelem, aby zahy
nulo i jméno nepřátel našich, a na jeho místě zkvétalo naše
ve slávě.<

A divná hra osudu: jméno Portugalska jest dosud slavné.
na Ceyloně, kdežto na Holanďany nevzpoměla by živá duše,
kdyby nebylo několika rodin, které mají sice holandská jména,
ale na mateřský jazyk dávno zapoměli, mluvíce portugalsky.

Než vraťme se k dějinám země.

Portugalové neusadili se na Ceyloně hned po příchodu
do Indie. Roku 1505 zahnán byl Vavřinec de Almeyda, syn
místokrále Františka, protivnými větry a mořskými proudy na
Ceylon a přistál s loďstvem v Galle; než pobyl tam jen krátce,
nebot postaviv na břehu veliký kříž vrátil se do Goy.

Za dvanácte let potom (1517) připlul do Kolomba Lopo
Soarez de Albergaria v čele sedmnácti korábů aučiniv smlouvu
s králem Dharma—Prakramou IX., který jen podle jména pa
noval nad ostrovem rozděleným mezi množství nezávislých
knížat, založil v Kolombu faktorii a pevnůstku.

Král prohlásil se lenníkem koruny portugalské a zavázal
se odváděti roční poplatek skořicí, rublný, safíry a sloní. Smlouvu
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napsali na zlatý plech a Lopo Soarez vrátil se do Goy, zane
chav velitelem pevnosti Jana de Silveira.

Singhalská kronika líčí těmito slovy příchod portugalů na
ostrov :

»Stalo se, že loď z Portugalska připlula do lx'olombai bylo
zvěstováno králi, že se do přístavu dostal druh velmi bílých
a pěkných lidí, kteří nosi obuv a železné klobouky a nikdy na
jednom neposed'i místě; jedl bílý kámen, pijí krev a za rybu
dávají dva neb tři ridy zlata. Mimo to mají zbraně, které
bouchají silněji nežli hrom; vyhozena koule letí míle cesty a
má ještě dosti síly, že zděné pevnosti drtí.<<

Portugalové, aby upevnili svou moc, použili rozmíšek
mezi údělnými knížaty a králem, který více poslouchal, nežli
poroučel. Roku 154-1 hledal král Bhuvaneka VI. u Portugalů
podpory proti svým lenníkům & prosil krále, aby potvrdil jeho
nezletilého vnuka za nástupce.

Za tím účelem vypravil'do Lisabonu slavné poselstvo,
které vezlo ze zlata ulitou sošku mladého knížete a drahocennou
korunu. Posly přijal král Jan III. a soška byla korunována,
při čemž kralevič Dharmapala-Bahu dostal ještě jméno Don Juan.

Za potvrzení mladého knížete za nástupce žádal portu
galský král, věren jsa tradicím svého národa, aby volno bylo
hlásati víru katolickou na celém ostrově; zároveň vypravili se
s vracejícími se posly někteří františkáni na Ceylon; v krátce
povstaly první obce katolické na mořském pobřeží mezi 'Ko—
lombem & Gallem.

Po roce zemřel král Bhuvaneka & mladý Don Juan Dhar
mapala-Bahu (panoval však jen podle jména) odřekl se bud
dhismu a se mnoha pány i množstvím lidu vysokých i nízkých
kast byl slavně pokřtěn. Don Juan Dharmapala—Bahujest tentýž,
který peguskému králi prodal padělaný »zub Buddhův, < o čemž
jsme se zmínili výše.

Sv. František Xaverský měl, pracuje v Indii, obrácení
Ceylonu stále na mysli. Slyšeli jsme výše, že nemoha opustiti
Travankoru, vyslal do Manaaru několik svých společníků.
Mluvili jsme o výsledcích tohoto poslání a o mučednictví ma
naarských křesťanů. Na zvěst o tom přichvátal sv. František
sám do Kambaye, kdež tehdy místokrál dlel, snaže se ho po—
hnouti, aby džafnapatamského krále pokáral.

Okolo roku 1547 navštívil sv. František sám ostrov Ceylon,
máme však málo podrobných zpráv o jeho pobytu.
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7, Manapadu připlul do Galle. V městě žil tehdy Portu—
alec jménem Miguel Fernandez, velmi nebezpečnou chorobou
tížený. Sv. František šel ho navštívit, \'yzpovídal ho a slíbil,
0 za něho bude sloužiti mši svatou. Když ji dosluhoval, Fer—
andez ozdravěl, což sám při kanonisačním processu
větcově odpřisáhl.

Zdá se, že kandský král Jaya—Veira sám sv. Františka
ozval k sobě.

Jeda z Galle do Kand, musil se zastaviti v Kolombu,
teré již tehdy bylo důležitým místem. VKandech byl od krále
řijat s velikými poctami a hlásal'hned víru a budoval kostel.

Sám .laya-Veira byl ochoten přijmouti křesťanství, obával
e však, že okolní knížata buddhistická proti němu se spiknou

trůnu ho zbaví; žádal proto ospolek sPortugalskem a o vy
lání většího oddílu portugalského vojska do Kand, které by
eho i křesťanů chránilo před nepřáteli. Na ten účel vypravil
oselstvo do Goy, s nímž odjel z Kand 1 sv. František.

Podle těch úmluv byl do Kand vyslán oddíl ze 120 mužu
od velením jakéhosi Barreta, jenž vystoupil v Batticoloe na
evninu a odtamtud šel do Kand. Zatím však spolčil se Jaya—
reira se sousedním králem, který mu namluvil, že, přijme—li
ortugalskou posádku do Kand, bílí dobyvatelé zbaví ho brzo
lády a zmocní se země. llarreto blížil se zatím ke Kandům,
dyž znenadání přepadl ho Jaya-Veira v čele veliké přesily.
'řepadený Barreto poznal hned, že návrat jest nemožný; roz
lodlse tedyjítiv před. Kázav spáliti zavazadla, udeřil se svými
20 muži na armádu kandského krále, mající osm tisíc mužů,
»rotloukl se jimi & dorazil po třídenním hrdinském zápase
nepřítelem stále ho stíhajícím na území portugalské, utrpětr

uoměrně málo ztrát.

Nedlouho po zradě zemřel král Jaya-Veira a syn i ná
Lupce jeho, Cumara—Banda, počal znovu vyjednávati s Portu—
:alci a prosil o pomoc, slibuje, že přijme křesťanství. Svatý
'rantišek Xaverský varoval krále Jana llI., aby mu nevěřil, ano
apřisáhal, aby nedůvěřoval slibům jeho. Mám list světcův,
wsanýz Košinu králi dne 26. ledna 1549, v němž praví:

»Slyšeli jsme zde jako ojislé události, že ceylonský král
osílá Vaší královské Milosti drahocenné dary na důkaz své
děčnosti za dobrodiní, kterých denně od ní zakouší. Než ráčiž
raše Královská Milost věděti, že člověk ten jest největším
nejzarputilejším nepřítelem víry Kristovy na Ceyloně. Jediné
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přízeň a dary V. K. M. dávají mu možnost a sílu utiskovati
a pronásledovati naši svatou víru. Věc jest tak pravdivá jako
pravda sama. Vaše Královská Milost i jiní přijmou snad s ne
libostí slova má, ano já sám píši je s velikým přemáháním,
zvláště proto, poněvadž se obávám, že budou marná. My, kteří
zde na místě činíme závěry pro budoucnost, opírajíce se ozku
šenost z minulosti, obáváme se, že bude i dále, jak dosud
bývalo, & že Vaše Královská Milost tomu zjevnému a úhlav
nímu nepříteli Kristovu více přízně jeviti & prokazovali bude
nežli nám řeholním kněžím, hlasatelům víry křesťanské na
Ceyloně.

Lid vidí jen to, co se děje před zrakem jeho, a ta fakta
svádějí ho k tomu, že často mluví o Vaší Královské Milost?
bez povinné úcty, slova, jež dovoluji si uvésti: Vaše Královská
Milost užívá prý císařské moci v Indii, ne aby královstv
Kristovo se šířilo, nýbrž aby nahromadila bohatství a sobě
a svým lidem pojistilo časné statky.

Prosím Vaši Královskou Milost, aby mi prominouti ráčila
že píši bez obalu; nutí mne však k tomu upřímná., pravdivá
láska, kterou k Vaší Královské Milosti chovám jakož i starost
o její věčné spaseníc

Jak sv. František předvídal, nedbali jeho slov, vyjednávali
dále s Cumara—Bandou, který stále prosil opomocnou posádku
proti nepřátelům & stále sliboval, že přijme křesťanství. Posádkt
mu poslali a silný oddíl vojenský dal se na pochod do Kand
Cumara—Banda pustil jej až do vzdálenosti tří mil od SVéh(
sídla, kdež po příkladu otcově zrádné jej přepadl. Ustupujícr
k moři, pozbyli Portugalci skoro 700 mužů, z nichž přes po
lovici byli běloši; stalo se to roku 1550.

Touže dobou vzmáhal se jeden z údělných knížat na jižn:
částiostrova, který sám sebe nazval Radža-Singa, t. j. krá
lví. Roku 1571 zavraždil svého vlastního otce Maaya-Dunaie
zmocniv se takto otcovraždou vlády.

Po několika vítězstvích opanoval Radža—Singa téměř celý
střední Ceylon; roku 1586 muSil prchnouti před ním Lehdejš
kandsky' král i s nezletilou dcerou; utekl se do portugalskí
tvrze manaarské, kdež přijal křest a obdržel jméno Filip, ke
cti španělského krále Filipa II., který tehdy vládl v Portugalsku
brzyvšak zemřel,zanechav jedinou dceru Dounu Cathariní
dědičkou své říše.
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Radža-Singa opojen jsa vítězstvím, vypověděl Portugalcům.
álku & obléhal je v Kolombu; spatřiv však po krvavých bojích
ové posily přicházející z Goy, zanechal oblehání a utekl
o hor.

Proti němu bylo vysláno portugalské vojsko pod singhal
kým velitelem, křesťanem z královského rodu, jménem Don
nan Kunappu Bandar, aby dosadilo na kandský trůn pravou
,ědičku Donnu Catharinu.

Don Juan zvítězil; hlavní velitelé kandští přešli na jeho
lranu. Než poraziv v bitvě u Kaduganavy Radžn-Singa po druhé,

níž [ladža padl, obrátil zbraně proti samým l;)ortugalcům,
mocnil se Kand, Donnu (Jatharinu zajal, oženil se s ní a pro
lásil se za krále pode jmenem Vimala—Dharma.

Aby si získal podporu mocných bonzů, odřekl se slavně
řesťanství a stal se buddhistou.

On to byl, jenž vyrobil druhý nepravý zub Buddhův,
. nemoha jej prodati peguskému králi, umístil jej v pagodě
)elada Maligava, kdož jest uctíván až do dnešního dne, jak
sem pravil na jiném místě.

Vznikla dlouhá a krva\'á válka mezi Portugalci a Vimala—
)harmou, která se ještě více rozběsnila, když v dubnu r. 1597
emřel Don Juan Dharmapala, pravý král Ceylonu & v závěti
dkázal svou říši koruně portugalské. Válka trvala dlouho,

zpustošila děsně veškerou zemi a způsobila, že posléze Vimala—
)harma, nemoha se ubrániti moci portugalské, učinil r. 1617
mlouvu s Holandskem.

Abychom porozuměli dalším událostem, musíme jíti několik
at zpět a vrátiti se do Evropy.

Po smrti krále Jana III. (1557), jehož sv. František často
listech svých vzpomíná, nastoupil nezletilý jeho vnuk, v po

ěstech i dějinách slavný Don Sebastian. Mladík zdědil po
»ředcíchhrdinného ducha. Známa jest jeho výprava do Afriky,
dež hodlal zasaditi poslední ránu moci maurské, kdež však
ám nalezl předčasnou smrt.

Smrt krále Sebastiana zadala moci portugalské tak velikou
ánu, že bojovný národ ten od té doby stále klesal a bývalého
ýznamu již nikdy nenabyl.

Don Sebastian byl posledním králem dynastie burgundské.
la dvě léta po jeho smrti byl zvolen králem Filip II., král
P&Hělský,syn sestry Jana III. '
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Touže dobou přijalo Holandsko učení Lutherovo a vzbou
řilo se proti Filipu II. Pravili jsme, že se veškeren obchod in
dický soustřeďoval tehdy v Lisaboně, kdež holandské lodi zbo:
nakládaly & do severní Evropy rozvážely. Filip II., chtěje zniči
obchod odbojných Holanďanů, uzavřel jejich lodím portugalsk
přístavy(1594.) Holanďané založili ihned veliký spolek obchodr
a rok na to (1595) vyslali loďstvo přímo do Indie a naváza
s ní obchodní styky.

První holandský koráb, který přistál na Ceylon, slul »L
BrebiSc; velitelem byl admiral Spilberg; zakotvil dne 30. dubn
1602 v Balticolae.

Admiral Spilberg vyjednával hned s králem apostalo
Vimala-Dharmou, který se pokládal za císaře ceylonskéh<
dávaje si úřední titul: »Císař ostrova Ceylonu, král kandsky'
džafnapatamský, sitavakský, kottský, veliký kníže matallsk
& manaarský, kníže uvahský, bitenský a trinkomalský, mark

hrabě tumpanský a džatteneurský,hrabě kottyarský, battkalvskj
maturský a gallský, pán na Kolombu, Čilavu a Madampi
panovník lovců perelx

Hrdý titul dosvědčuje, že singhalský králík znal dobř
geografii rodného ostrova svého jakož i eerpskou heraldiki
připomínaje žmudského šlechtice, který si osoboval titul: hrab.
Abyssinie.

Vimala-Dharma přijal v Kandech admirála Spilberg
s velikými poctami; vyšel mu vstříc v čele tisíce vojínů, ktei
nesli zbraně a korouhve dobyté na Portugalcích a prováze
jsa portugalskými zajatci, jimž dal uřezati uši.

Spilberg zase nesl vedle holandské korouhve“ také portu
galskou, ale s obráceným erbem, již složil u nohou Vimala
Dharmy, který k projevu admirálovu, že nepřichází za obcho
dem, nýbrž že nabízí pouze pomoc Holanďanů proti nepřáto
lům, odpověděl tím, že ho chytil za ramena a tak upřímný
vlepil mu polibek, že se admirál skutálel na zemi.

Spilberg pobyl v Kandech několik měsíců; navrátiv sc dc
Battikaloy, zajal portugalskou loď, kterou i s nákladem i po.
sádkou poslal kandskému králi darem.

Pak počala dlouhá, téměř 50 let (s přestávkami) trvajíc
vojna Portugalů s Holanďany. Tito počali vítěziti roku 163:
dobyvše Battikaloy, po roce Trinkomalu. Roku 1640 opano
vali Negombo, Maturu a Galle; roku 1656 vzdalo se Kolombc
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roku 1658 Džafnapatam; tak stali se Holanďané pány celého
pobřeží a Portugalové byli z celého ostrova vypuzeni.

Pro církev katolickou nastaly na Ceyloně smutné doby.
„\loví páni hleděli veškerou sílou vykořeniti víru katolickou.
„\Iissionáři byli vyhnáni do Indie, mnoho jich bylo pověšeno.
liostely byly bořeny nebo v protestantské sbory měněny, po
sléze roku 1707 povolali z Arrakanu bonze, aby na zříceni
nách viry katolické postavili hynouci buddhismus.

Doba panování holandského na Ceyloně nevyznačuje se
žádnými činy památnými. Kdož se tam usazovali, nebyli vojíni,
nýbrž jen kupci, kteří pouze zisk a výdělek na zřeteli měli.
Což divu tedy, že nemajíce vyšších snah jako Portugalové,
kteří kromě obchodu hledali též slávy a rozšíření křesťanské
víry, neměli ani rytířského ducha jejich. Naopak s největší
ponížeností snášeli i největší urážky od domácích králíků, jen
když vydělávali.

Tím l-Iolanďanům nemíníme křivditi Národ ten od dob kři—

žáckých výprav podal dosti důkazů statečnosti a šlechctného
smýšlení.

Zde třeba na paměti míti, že Portugalsko vysílalo do Indie
vojíny, rytíře, často výkvět rytířstva, Holandsko pak v dobách,
o nichž je řeč, jen obchodníky prahnoucí po zisku.

Emerson Tennent, protestantský spisovatel, jehož posudky
jsme již nejednou uvedli, charakterisuje holandské panování
na Ceyloně těmito slovy:

»Za fanatickou horlivost katolických vladařů šířiti
víru nastoupila ú zkostná péče holandských kupců o mo
nopoly. Rytířská energie, kterou bojovníci portugalští odráželi
útoky domorodých knížat změnila se v otrockou poníženost,
kterou holandští kupci snášcli urážky a ústrky, jimiž kandští
týraní vůči jejich úředníkům a poslům neskrblili. Zachování
pokoje bylo pro rozvoj jejich obchodu podmínkou nezbytnou,
že ani nejvyzývavější pohana jimi nehnula,vjen nevadila-li jejich
obchodům a rozvoji pomořských faktorií.

Poddanost takové politiky vycítili i barbaři, s nimiž se
stýkali. Radža Singa Il. projevoval nejednou svou drzosti a
arrogancí Opovržení, jež choval k cizím vetřelcům, necitě se
dosti silným je vyhnati.

Slibů nedbal, smlouvy rušil, holandské území pustošil,
obyvatelstvo jeho vraždil, a oni mu za to všechno odpovídali
pochlebenstvím, kteréž on s největší pohrdou přijímal.
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Posílali mu dary, on je odmítal & posly věznil nebo stínaí
Roku 1679 držel Radža Singa II. ve vězení více než 51

Holanďanů, z nichž někteří měli důstojnost velevyslaneckou
jakož i mnoho Francouzův & Angličanův.

Jedinou důležitější událostí z té doby jest. příchod. Fran
couzů na Ceylon roku 1672; co Ludvík XIV. válčil s Nizo
zemskem, přistál francouzský admirál de la Haye v rl'rinko
malech a obsadil město. Holanďané nemajíce s dostatek obrannýcl
sil, opustili ihned Kottyar a Balikalyi; než de la Haye nevy
užitkoval vhodných okolností & odplul záhy z Ceylonu.

Panování holandské nad Ceylonem nemělo delšího trván
nežli portugalské a spanilý ostrov stal se brzy kořisti now
moci evropské.

Prvním Angličanem, jenž navštívil Ceylon, byl nějakj
Ralph Fitch, jenž vystoupil na ostrov dne 3. března 1589.

Po dvě století nevzpomněli si Angličané, dobývajíce Indie
na Ceylon; teprve za válek, do nichž zapletla Holandsko pa
revoluci mladá republika francouzská., vypravil anglický gouvcr
něr v Madrase, Lord Hobart, vojsko'na Ceylon dne 1. srpna 1795

Čtyři obchodní společníci: Leedes, Newberry, Storey a Fitch
vydali se na dalekou cestu, na výzkum, možno-li se zemém
východní a jižní Asie navázati obchodní styky. Procestoval
Syrii, dostali se do Bassory, do Persie, odtamtud po moři d(
Indie. První z nich přijal službu u mogulského císaře Akbara
druhý umřel, třetí stal se řeholníkem v (_loe, Fitch pak, prošec
Siam, Malakkn, Ceylon, navrátil se do Anglie.

Za dvacet let potom povstala proslulá »Inditká společnosta
a první její lod »Eduard Bonaventurea objevila se u Ceylonu

Plukovník Jakub Stuart dobyl po třínedělním obléhán
Trinkomal. Vprvních dnech následujícího roku padlo Negombo,
konečné dne 16. února 1790 vzdal se holandský místodržitel
Van Angclbeck, v Kolombu a jednou z kapitulačnich podmínel
bylo: vydati v ruce anglické tvrze Mataru (l. Be), Kalaturt
(I. Ad) & Galle.

Usadivše se na pobřeží, podmaňovali si Angličané hnec
vnitřek země. Po dvanáctileté a dosti krvavé válce bylo dobytc
město Kandy, král Sri-Vikrama—Radža-Singa byl zajat a v lednu
r. 1816 držán v zajetí v indické tvrzi wellorské.

Takový byl konec kandského království, jehož děje jsm
nepřetržitým pásmem barbarství, ukrutenství a hrůzy.
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Lid přijal s radostí Angličany; jejich panování přinášelo
pokoj a bezpečnost osoby i majetku; velmožové však kandští,
jejiž svévoli a sveřepost nová vláda na uzdě držela, skláněli
s nechutí čela před vítězi. Často se bouřili, z nepřístupných
svých skal Angličany k boji vyzývali, až posleze, jak jsem se
výše zmínil, generál Sir Eduard Barnes, jenž roku 1820 byl
jmenován guvernérem ceylonským, zprotínal zemi křížem krážem
strategickými silnicemi a otevřev obrovským tím výkonem
i vnitro ostrova, odbojná knížata k poslušnosti a pokoji přinutil.

Poslední král Vikrama dokonal život ve Welloru r. 1832.
Vnuk a dědic královských jeho práv, kníže Alagia-Manavala—
Simhala—Radža žije nyní v témž městě. a dostává od anglické
vlády roční pensi 2400 franků, z níž však musí živiti i svou
rodinu.

Za panování Angličanů, zvláště co vláda podědila Indickou
společnost, zasvitly církvi katolické lepší časy; nyní požívá
úplně svobody. Missie ceylonská má arcibiskupa—metropolitu,
dva biskupy, 100 kněží, 230.000 věřících, 4-00 kostelů a kapli
a 285 národních škol, jež navštěvuje 25.000 dětí. Všecko to
však již nestačí.

*

Měsíc říjen jest smutný a nepříjemný. Periodické větry
(la Mousson) utichly a nastala doba dešťů. Déšť padal již od
polovice května, ale denně jen několik hodin, takže v době
5 měsíců jen dvakráte mi zkazil večerní procházku.

Počátkem října bylo jinak; slunce ukázalo se jen několik
hodin ráno; od poledne' až do noci jen se lilo, nebe bylo za
taženo mraky, že nejednou o 3 hod. po poledni mi bylo roz—
svítiti, poněvadž beze světla nebylo možná pracovati. Též
nebylo lze vyjíti z domu a v zemích podohratníkových jsou
pohyb a procházka nezbytnou podmínkou k zachování zdraví.
Vlhko pronikalo do kostí a přestalo-li na večer poněkud pršeli,
valila se ze země nasáklá hluboko vodou dusná, teplá pára.

Zmoklé děti utíkaly se pod verandu mého bytu, naučil
jsem je hře na cikána (oblíbená hra litevských pastýřů), která
je velice bavila. Poněvadž by saze na jejich černých tvářích
nedělaly přílišného elfektu, zásobil jsem je červenou křídou.

Konečně po dvou nedělích stálého vlhka ulovil jsem si
tak silný katar, že ani obvyklé dávky chininu mne nezbavily
horečky; učinil jsem tedy, co mi zkušenost. jako nejlepší uká—



310

zala, to jest změnil jsem klima, což zde náramně snadno jest;
z Kand dojedeš za čtyři hodiny na mořské pobřeží, kde slunce
tropický praží, a za čtyři hodiny jsi také v horách, kde vnoci
pokrývá se voda tenkou krou ledu.

Než tak daleko jsem nejel. Cílem mé vycházky bylo
městečko Matalé (i. Bc) jedno z bývalých hlavních měst cey
lonských, železnicí hodinu od Kand vzdálené a 800 step níže
ležící.

Město Matale obrací dnes málokoho pozornost na sebe.
Poslední, důležitější událostí historickou byla zde oslava jubilea
sv. Otce, kterou zde konali s neobvyklou nádherou, ač zde žije
málo křesťanů.

Uspořádali noční průvod při pochodních. Všechna knížata
kandská, pohané, z nichž mnozí mají tu dvory v okolí, poslali
své slony.

Představte si ulici, zastíněnou palmami, ozářenou různo
barevnými ohni bengalskými. V předu kráčel slon obrovského
vzrůstu, který v chobotu zvedal do výše veliký prapor papežský,
za ním šli trojmo jiní slonové, pokrytí dlouhými, až na zemi
sahajícími & zlatem vyšívanými čabrakami, posléze davy lidstva
5 pochodněmi v rukou. Nadšení bylo ohromné. [ buddhisti se
připojili k průvodu se všemi bubny a orchestry, z nichž každý,
rozumí se samo sebou, jinou hrál melodii; i mohamedáni se
rozehřáli a nábožně vylévali na vůdčího slona růžovou vodičku,
kterou také kropili lid.

Benediktinská missie má v Matalé hezký kostel, chlapeckou
a dívčí školu a klášter indických řeholnic.

Klášter byl založen od bohaté pani singhalské, která po
smrti manželově do něho se uchýlila, Oddavši se všecka modlitbě
a konání dobrých skutků, věnuje všecky své příjmy obrácení
pohanských bratří svých, vydržujíc veškeru tu malou missii

' svým nákladem.
Na den sv. Jana Kentského sloužil jsem. v missijním

kostelíku slavnou mši svatou. Školní děti zpívali na kruchtě
a ministranti odpovídali právějako u nás: qui fecit coelum
et terrnam, což se mi nesmírně líbilo, neboť to terrnam
slýchal jsem po veškeré Evropě od Litvy až do Madridu, od
Londýna až do Cařihradu, ba i v Egyptě a Jerusalemě.

V Matalé pršelo zrovna jako v Kandech. Nejvíce mne do
toho města vábila návstěva proslulé pagody, zvané Alu-Vihara,
vzdálené asi půl míle od města. '
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Návštěva pagod jest missionáři velmi prospěšná, neboť
v nich poznává pravý stav domácího pohanstva, zdali jestještě
dosti zakořeněno, či chýlí—lise již k úpadku. Ve svatyních na
budeš správnějšího názoru o náboženství příslušného lidu, než
kdybys se sebevíce lidu vyptával. Prostý, nevzdělaný pohan,
byv otázán, co jest jeho náboženstvím, odpoví ti, že jedinou
jeho myšlenkou, jediným cílem života jeho jest, aby si ne
pohněval ďábla. Vzdělanec však stydí se za takové mo
dlářství, jehož se zříci obává, a proto všecky tu pohanské
obřady a praktiky prohlašuje jen za allegorii.

V božišti však postřehneš ihned veškeru jalovosti pošetilost
pohanství; vycítíš ji a poznáš, projdeš—lijen jedinou svatyní.

Déšť ustal okolo čtyř; zavolali jsme ihned drožku a se
dvěma missionáří, Indy, odjel jsem do pagody. Sotva jsme se
dostali za město, lilo se zase jako z konve; nedbali jsme však
a jeli dále.

Alu-Vihara skýtá podivný pohled: z roviny vyčnívají
obrovské skály, někde skoro hory 0 svislých stěnách, tu daleko
od sebe rozestavené, tu tak sblížené, že bys jimi neprošel
s otevřeným deštníkem.

Jaký převrat přírodní přivalíl sem ty balvany aje tak
divně rozptýlil a postavil? Byly to bludné balvany? Nikdy
jsem neviděl cosi podobného. Či svalily se s vrcholů dalekých
hor? Možná, že se svou tíhou zakutálely tak daleko, “ovšem
nenarazily—li se cestou na žádný les neb nepadly-lí do žádného
údolí, což se mi také nezdá podobne pravdě. Bylo těžko pro—
nésti úsudek, poněvadž mraky válely se v údolích a halily hory
tak, že jsme sotva tušili nezřetelné obrysy skalisk, vzdálenosti
jejich od hor nemohouce naprosto určití.

Pod obrovskými skalisky krčila se pagoda, k níž se tulily
dříve poustevny bonzův eremítův. Dnes zbyly jen stopy po nich;
do výklenku skalního choulila se jediná chaloupka upletená
z palmového listí.

Vešli jsme, ani nezaklepavše, protože chatrč dveří neměla.
Vnitřek byl čistě vymeten. U skrovného ohně seděl starý bonz,
vedle něho mladší, opodál dva lidé, bezpochyby služebníci,
kteří drželi Opici uvázanou na provázku.

Stařec povstal a přiblížil se k nám. POprosili jsme ho,
aby nám ukázal pagodu.

».lsem stára, odpověděl »prší, je zima, zhřívám se na ohni;
tady ten mladík vás povedea.
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Tázal jsem se, kolik je mu let.
»Dovr'šil jsem sedmdesátý pátý rok.<<
mi před kolika lety stal jsi se bouzem, unanseih
»|)vě léta před tím, nežli přišli Angličané, přioděl jsem

se žlutým hábitem.<<
Stařeček si pletl chronologii, neboť podle toho byl by

přijal"žlutý hábit 1,8 let před svým narozením; spíše však chtěl
nam, jak na pravého bonze se sluší, imponovati, ukázali totiž,
že došel již takového stupně svatosti a dokonalosti, že ho není
tajno,co se událo v minulém životě jeho.

Mladší bonz vzal svazek klíčů a se služebným hochem
vedl nás do svatyně; než podle všeho klaněli se nějak leuivě
a málo Buddhovi, nebot dvéře zarezovatěly tak, že jen s na
mahou je otočili na stěžejích. Snad od počátku zimy nebyly
vůbec otevřeny. Uvnitř byl takový puch, že nám svíce shasínala.
Odemkli proto druhe dveře a okno.

Klenutí bylo vytesáno do skály, rovněž zadní zed“ tvořila
skála; průčelí a boční zeď byla zděna. Pokoj či spíše jeskyně
byla rozdělena pestrými zaclonami. Nazvedli jednu a stálijsme
před obrovskou sochou Išuddliovou v ležaté poloze, se tváří
cpřenou o dlaň. Roucho jeho bylo omalovano červeně, cela
socha pečlivě olakována.

»Zakladatel pagodya vykládal bonz, tváře se pokorně
»přál'si, aby měl sochu Buddhovu v životní velikosti,
leč skála nebyla dosti dlouhá, musil ji tedy, ač sžalem, udělati
jen 12 st0p vysokou, neboť, jak bezpochyby víte, Buddha byl
vysokého vzrůstu, mčře 18 stop. (?!)

Kázal jsem odkrýti jiné zaclony, za nimiž stály četné
sošky Buddhovy, menší, pouze 5 stop vysoké; prohlížel jsem je
pozorně, neboť již dávno nabyl jsem přesvědčení, že buddhisté
vzdor svému officielnímu atheismu uctívají pořád ještě pohanské
bohy. V koutě stála veliká modla.

»To je také Buddha ?. tázal jsem se.
»Ne, Višnu<< odpověděl bonz.
»A ta druhá socha naprotiíh
»To je Saman a ten zde Ramaa
»Vy přece neuznáváte pohanských bohů, proč ledy

trpíte modly jejich v pagodáchPK
>Protože bohové, když Buddha vykládal své učení, a

činil to obyčejně, leže na zemi, se sběhli kolem něho a po—
zorně naslouchali slovům jeho.c
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Jinde byl Buddha představen sedící jako na bobku, maje
nohy podivně & nepohodlně skříženy pod sebou.

»Pověz mi,< tázal se missionář, »může člověk takto seděti ?e
»Jakživ ne,a odpověděl bonz, »sám jsem to nejednou

mai-ně zkoušel, ale Buddha uměl leccos, co není možno náma
Jeden z Buddhů byl obklopen jako aureolou pohanskými

bůžky, mezi nimiž zaujímala přední místo ona obluda ďábh',
ktera trčívá na vrcholích indických svatyň a straší ve mnohých
svatynich buddhistických, skoro ve všech.

»Kdo to je ?. tázal jsem se.
»lvlábel,a odpověděl prostě bonz.
l.)obožnosti buddhistů záležejí v tom, jak jsem již jinde

pravil, že dělají poklony a stelou květiny k Buddhovým sochám.
(lbětovanim květin Buddhovi, vysvětloval nám bonz,

možno prý získati velike zásluhy u boha...
»A vy věříte, že jcst Bůhíh '
xs'l'ot se ví, že věříme; pouze ti, kteří říkají: Bůha

Buddha, jsou na omylu; má se říkatiBuddh a a Bůh, neboť
Buddha byl většic

»Vždyt byl Buddha člověk! Kterakjest tedy větší boha?<<
»Apřeceje větši, neboť bůh měl vášně, ale Buddhajich neměl.“
»Jak nazýváteBohah přetrhl jsem mu řeč.
»Maha—Brahmax.
»Maha-Brahmac, odpověděl jsem, »značí Veliký Brahma;

tedy jsou ještě malí bohové ?<< \
»Aby nebylila odpověděl, nechápaje pošetilosti svých slov,

»jest Višnu, Saman, Ramat ——a odříkával litanii indických
bohů, jako žáček, který se naučil úkolu na paměť.

Bonzovi velmi lichotilo, že takoví saamiové dávali mu
otázky; chtěje se tedy pochlubiti svým vzděláním, spustil thesi
o věčnosti hmoty, cituje na paměť naučené tirady v jazyku
pali, jemuž rozuměl zrovna tolik jako já; brzy přerušil jsem
jeho učenou rozpravu, maje te dlouhe rozmluvy do syta, a jako
corollarium dal “jsem mu dva franky, což mne v očíchjeho
postavilo zajisté na roveň samému Buddhovi nebo alespoň
Mal'ia—Brahmovi a Samanovi.

Návštěva pagody, modly, rozmluva :sbonzem utvrdily mé
l'ii'esvědčení,že olíicielní atheismus budhismu jest v praxi a ve
skutečnosti modlářským polytheismem, a nízkým polytheismem.

Pagoda Alu—Vihara, ač jest dnes zapomenuta a k nejpo
slednějším nn (leyloně čílána, již by nikdo nenavštívil, kdyby

' 14
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nebylo polohy uprostřed fantastických skal, hrála důležitm
úlohu v dějinách buddhismu; tam na rozkaz singhalského králi
byly sepsány první knihy buddhistické. Do té doby zachovala si
nauka Buddhova jen ústně. Bonzové a jiní nábožní lidé učili s
jí jeden od druhého na pamět. Teprve Valagam—Bahu káza
bonzům, bydlícím ve skalách alu—viharskýchúryvky sebrati a do
knih zapsati.

Knihy, jak děje se až dosavad na Ceyloně, byly napsánj
na pásky, vykrojené z palmových listů. Každá páska, na ní:
bývá sotva šest neb osm řádků, tvoří takořka stránku. N:
Ceyloně užívají podnes takového papíru přírodního ve školácl
obecných; pamatuji se, jak mne to bavilo, když jsem-v Tri
šurách viděl, kterak biskupovi přinesli na takových listecl
kostelní účty.

Kdo studuje buddhismus, musi stále na paměti míti, že
Buddha sám nezůstavil pranic psaného. Ani jeho žáci a jejich
nástupci nenapsali praničeho, teprvé 400 let po Buddhově smrt
bonzové alu-viharští sepsali první knihy, které dnešního dne
jsou základem oné náboženské soustavy.

Než jakou authenticitu, jakou ryzost může míti nauka
která po čtyři století pouze ústně byla přechovávána, od lid
nedouků, svědomí nepříliš jemného a nesmírných lenochůi
neboť nemyl se nikdo: staří bonzové nelišili se pranic oc
nynějších.

Budha byl íilosofem jako jeho současníci nebo předchůdcovc
v Řecku a v řecké Asii. Duch jeho byl méně vyvinut, nebo
žil v nižším okolí nežli oni a v zemi méně civilisované. Učen

jeho jest tedy povrchnější, ale v hlavních rysech &bludech totéž
Nazývaje Buddhu filosofem, činím to v tomže smyslu

v jakém jméno Lo dáváme lliogenovi nebo Epikuroví.
Přes svrchovanou pýchu nenapadlo zajisté Buddhovi nikdj

státi VseBuddhou, t. j. v tom smyslu, jaký se dnes slovu tomi
dává. Lidu nemohl se též představiti jako člověk Bohem nad.
šený, prorok, poslanec Boha nebo bohů, poněvadž jsoucnos
boží popíral, či spíše ani nep()|)íral ani netvrdil, nýbrž prosti
ignoroval. Pýcha jeho spokojila se vševědoucností, () níž stál<
učennikům svým mluvil, vševědoucností, již nabyl vlastním při
činěním, přemýšlením.

Teprve později učinili z něho Buddhu, to jest člověka
který dlouhou řadou opětovaných životů "nashromáždil si vše.
možných zásluh, vrchole zásluh, který zvítězil nade všem
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íšněmi & náruživostmi a došel nejvyššího stupně vševědouc—
)Sti & dokonalosti, jedním slovem stal se Buddhou a to jen
tsluhou svou.

Všechno to jest poněkud temno, ale v buddhismu není
ranic zřetelně vyrčeno. Všechno má ráz učení, jež vykládá
čitel, který mu sám jasně nerozumí. V podstatě jest to tatáž
neorie, kterou vidíme u Photina.

Atheismus Buddhův líbil se z počátku lidem, žijícím jen
s hrůze před svým bohem-ďáblem, jakmile se však přestali
ábla báti, stal se jim nepohodlným. Proto z něho samého
tvořili si jakéhosi boha Buddhu, slovo právě tak nejasné
nesrozumitelné jako 11i r v a n a.

Zdá se mi, že ňlosofický system nynějšího buddhismu
jeho metampsychosou & věčnou hmotou byl vytvořen od sa—
iého Buddhy, podobně jako nirvana; řeholní však instituci
onzů Buddha jen upravil &uspořádal, bylať již před ním v Indii.

Dlouhé však rozmluvy, jež míval se svými žáky a v nichž
ykládal jim podrobnosti mnohonásobného života svého: na př.“
dyž býval volem — neslýchané zázraky, jimiž bavil své poslu
hačstvo, pojem Buddhy ve smyslu nynějšího buddhismu: to
šechno přidali později, aby nasytili východní obrazivost &.za—
ladateli chladného a beztvárněho toho systemu náboženského
tiskli ráz nadpřirozený.

Bonzové pak alu—viharští zapsavše poprvé ty bájky do
áboženských knih buddhistických, dali j im poněkud úřední sankci.

* *
*

V prvních dnech listopadových přestěhoval jsem se;
protivil se mi byt, v němž jsem dosud žil jako pod stanem.
íamanul se mi jeden z nejlepších domů kandských, proto jsem
nemeškal jej najati.

Dům však měl jednu nevýhodu, která pobyt v něm činila
koro nemožným. V sousedství, sotva deset kroků od balkonku,
tály čtyři chatrče singhalských a tamylských nádenníků Byli
o hodní lidé, ale tak málo civilisovaní, že by ani nejotrlejší
]vropan v sousedství jejich nevydržel. Najal jsem tedy celý
)ozcmek, kokosovníkový sad, za 25 franků měsíčně, vymíniv
;i právo, že smím chatrče sbořiti.

Přišed druhého dne na prohlídku, napočítal jsem ve
:tyřech těch chatách 12 rodin, z nichž každá obývala pokojíček,
nající sotva 8 čtverečných loktů, z něhož platili 2—4 franky

\
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měsíčně. Nešlo mi na rozum, kterak se v něm směstnala rodi
mající často až pět dětí.

Teď jsem teprve nevěděl kudy kam, neboť přestěhov
12 rodin s 30 dětmi není věci tak snadnou, zvláště když
rozhlásilo, že jsem najal zahradu já, a rodiny se radov:
z toho, doufajícc, že jim dám byt zdarma. A. co více, většin
byly to rodiny mojich malých přátel!

S druhé pak strany nebylo možno mysliti na přistěhová
dokud ti lidé tam zůstávali. Byl bych se bytu sřekl, aby
ubožáky nechal na pokoji, alezatím starý domek můj byl
zase pronajat, a pod šírým nebem přecejsem nemohl noclehova

Rozhodl jsem se tedy, že se domluvím s nimi sám, nel
služebnictvo, zvláště zde, zachází s chudými lidmi surově; zn;
prostý lid indický, ty veliké děti, dostatečně, doufal jsem,
záležitost vyřídím v dobrotě.

Začal jsem tím, že jsem rozeslal služebnictvo do okolní
vesnic, aby mi vyhledali dobré, prázdné chaty; nechtěl jse
aby dítky, mezi nimiž jsem počal svou missijku, byly pří
vzdáleny ode mne.

Posléze odebral jsem se do své zahrady. Všichni ovše
prosili, abych jim dovolil zůstati.

»Sami,<< prosil jeden »já jsem člověk pokojný, děti ].
nebudou tebe obtěžovati, dovol mi, abych zůstával v tom domku

»Staroušku,a pravil jsem »co pleskáte jako děcko. P
slyšte, co mluví: chce bydliti v domku, kterého brzy nebuc
který dám za dvě neděle strhnouti.<

Všichni se rozesmáli.

»Ale stařečku, stařečku, chcete býti moudrým a ta
hloupě tlacháte & to ještě před Saamim 14:

»Ale Saami, kam já se s dětmi poději, neboť jedinél
domku nenajdula

»Ale dědečku, zas tak divně mluvíte, vždyť jsem pro v:
již najal několik domků a nájemné na dva měsíce přede
zaplatil.“

't'en důvod Erozhodl; za týden přestěhovali se všichi
A že jsem jim zaplatil nájemné ještě na třetí měsíc, ])ůjt
povozy pro chudičké jejich movitosti a dětem dal maličh
dárek, utvrdilo se naše sedmiměsíční přátelství ještě více.

Ubozí lidé! Tříměsíční nájemné, šest až deset frank
bylo pro ně velikým jměním. Movitosti jejich záležely v bambl
sovích kolících, které se hodily leda na plot, v několika hlíněny'c
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hrncích a slamnících, na nichž špávali. A poctivě jednali se
mnou, zanechavše v dobrém stavu chatrče, které čistě vymetli.

Na zvěst o tom přestěhování poslali mi všichni Evropane,
kteří bydlili v okolí, poděkování, že jsem jich zbavil sou—
sedství, které je hrozně tížilo. Ubozí Indové byli hodní, poctiví
lidé, ale propast mezi naší civilisací a jejich barbarskou prostotou
jest tak veliká, že nemůžeme vedle sebe žití.

Pravil jsem, že vnitřek chatek býval vždy číst, ale dále
čistota jejich nejde. Všechno smetí, všechny odpadky kuchyňské
vyhazují přede dvéře, takže hromady smetí, špíny a zapáchající
kaluže stojí před samým prahem, a obydlí jejich musí se státi
pařeništěm moru pro celé okolí.

Mají velikou zálibu v psech, jichž množství chovají. Že
pak velmi často nemívají sami co jisti, nedaji ovšem nic ani
psům, kteří vychrtlí a hroznými ranami pokrytí se potulují,
hledajíce, kde by co ulovili. Za dne jich neodženeš od kuchyně,
na večer nalezou pod verandu, kdež noclehují, a zapomeneš-li
na noc zavříti dveře, máš jich plný pokoj.

Konečně, náleží—li nájemník ke kastě pariů, jest každý
muzikantem. Sotva pak slunce zašlo, bubnují až do pozdní
noci na svých tam-tamech, a není těžko si představiti,jak
ustavičně, jednotvárné bubnování se zprotiví, rozčílí. Paria bez
tam-tamu se neobejde. Hra na tam-tam jest jeho nejmilejší
zábavou, ale Evropan při ní nezamhou'ří oka.

Všichni se tedy nesmírně radovali, že jsem jich zbavil
těch muk, poněvadž pak i Indové byli spokojeni, povedlo semi
všecko výborně.

Počal jsem tím, že jsem dal zahradu očistiti od všelikého
plevele, který se v ní za 14 let nahromadil. Na štěstí byly
v ní dvě veliké jámy, které jsme naplnili až do vrchu a za—
sypali potom prsti. Pak nastalo stěhování, které jest na Ceyloně
pravou torturou. Domky bývají obyčejně v žalostném stavu,
majitel slíbí, že všecko spraví, rozumí se však, že neudělá nic.
doufaje, že nájemník omrzen dlouhým čekáním se dopálí
a všechnu opravu zaplati sám. A skutečně, na konec neníjiné
pomoci. Prší—li, musím do salonu stavěti-sedm mis, poněvadž
střecha je děrava. U dveří není zámku, okna nepřilehají,
& poněvadž Singal udělá za čtyři dny právě tolik, co 'lerOpan
za čtyři hodiny, proto správkám není konce.

V zahradě mám skoro všechno ovocné stromoví meziobrat—

nlkového pásma: banany, kokosovníky, ananasy, gojavy, grana—
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dilly, pomeranče, pompely (pomeranče veliké jako melouny),
anony, mangy, tamarindy, kávovník, kakaovník, žak & chle
bovníky.

Vanilka ovíjí se kolem kmenů a ve věncich-z lesklého,
“tvrdého listí visí s větví vysokých stromů. V evropských sklen
nících váží si málo pěkné té orchidee, úhledného květu světle
zeleného, který není sice tak nádherný jako u jiných orchideí,
ale přece neméně hezký. Divnojest, že luskyazrna mají silnou
vůni, kdežto květ jest úplně nevonný. Zvláštnosti jest též, která
by se zdála proti přírodě, že vanilka musí býti uměle oplod
ňována, jinak nevydá ovoce. Činí to tím způsobem, že ostrým
dřívkem sbírají pel s jednoho květu a přenášejí na pestík
druhého.

Zahradníci se vymlouvají, že v tropické Americe, kde prostě
rostoucí vanilka vydává hojné ovoce, obstarává oplodnění různý
hmyz. Mně se zdá, že theorie ta jest příliš poetická. Nerodí—li
vanilka v jiných zemích bez pomocné ruky zahradníkovy, jest
buď podnebí nevhodno nebo nenašli dosud přiměřeného způ—
sobu pěstování.

Všeobecně nelze ceylonské orchidee přirovnati k americkým.
Viděl jsem dosud jen dvě kvetoucí, jejichž květ byl poněkud
nádhernější:Saccolabium guttatum a žlutouWandu
roxbur gh i, která u mne od šesti měsíců neustále kvete. Jiné
nemají ani barev ani velikosti vzácných druhů amerických nel)
jiných, rostoucích v pralesích Sumatry nebo na úpatí hor hi
malajských.

] překrásné růže čajovky kvetou hojně v mé zahradě, kdo
však je sázel, byl na výsost zamilován do žluté barvy; kromě
toho množství tropických rostlin: begonií, marantů, vypůjčených
většinou z květeny americké.

A tak po desíti letech pustil jsem se zase do zadradničení,
které na Žmudi bývalo mou nejmilejší zábavou. I zde jest pro
mne odpočinkem po duševní práci, která v horkých krajinách
velmi unavuje. Sbírám obzvláště tytéž rostliny, které jsme doma
pěstovali v sklennících a které mi stále připomínají rodný dům
a léta dětinná.

V jednom koutě kokosovnikového sadu nalezl jsem veli
kého kamenného fetiše, posvěceného ďáblu Munyandímu, jehož
se tamylští pohané na Ceyloně nejvíce obávají a proto také
nejvíce uctívají. Stál na ohromném mraveništi termitů, ozdoben
jsa čerstvými květy. Za obětí přinášejí mu kohouty. Několik
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lainpiček s nedohořelým olejem, kokosové ořechy naplněné rýží
svědčily, že se mu i poslední noci klaněli.

Přišlo mi na mysl, opakovati scenu, kterou sv. František
Xaverský popisuje ve svém listu z Košinu (31. prosince 1543).
Kázal jsem dětem, aby modlu svalili. Svelikou ochotou a ještě
větším křikem dali se do fetiše. Byl bych rád zachoval mrave—
niště nejméně osm stop vysoké, tedy kolossalní a ze tvrdé hlíny
ulepeně; poněvadž pak jistě zavdalo podnět, že pohané na ně
fetiše postavili, dal jsemje sbořiti. Skácelijsme tedy ohyzdného
»pana MunyandihOc, tak ho pohané titul-ují, na zemi. Vlastní
syn obětníka, který kohouty a rýži přinášel, hezký hoch dva—
náctiletý, držel dřevěný kříž, dokud jsme ho neupevnili povalené
modle na záda*). Kolem dal jsem nasázeti květin a křovin a
děti, nevím z jaké příčiny, daly mu jméno: kříž svatého Pavla,
poustevníka. .

Tehdy nebydlil jsem ještě v domku; zůstával tam pouze
hlídač, kterého majitel poslal. Polekal se nesmírně vida, co jsme
s_fetišem stropili, a prosil, abych na noc poslal některého sluhu;
bál se býti v noci sám, řka, přijde-li náhodou pan Munyandi
a uvidí-li, co jsme fetiši učinili, že mu vzteky hlavu ukroutí.

* *
*

Slavným místem na ('.eylonč jest Nuvera—l'llliya(vyslovujíz
Nurelia), slavné proto, že jest tam zima a že tam roste zelí,
dvě věci nesmírně vzácně v sousedství rovníku. Nurelia jest
letním bytem nejvyšších úředníků coylonsky'ch a všech l'lvro
panů, kteří nemiluji vedra.

Vyjel jsem si tam s P. Pavlem _l'ererou, benediktinem,
domorodeem, člověkem velmi vzdělaným, s nímž jsem podnikl
několik vycházek.

Doba nebyla příliš dobře volena, poněvadž deštivé období
toho roku velmi se protáhlo; nejsa však jist, bude-Ii mi možno
místo ono spatřiti v lednu nebo v únoru, kdy v horách bývá
pohoda, rozhodl jsem se pro vycházku.

Dne (3. |n'osince (1891) vsedli jsme do vagonu: "0130 bylo
zastřeno chmurami. .loli jsme po břehu Mahavelli-(iangy. Vlak
zastavil se v (lampole, která druhdy slynula kavovnílmvými
sady. Dnes nahranlili ka'tvovníkčajovníkem. Trat stoupá do výše,

* Za tři měsíce potom pokřtil jsem hocha a jeho dvě malé sestřičky.
Otec přestal obětovat-i l'ctišům a ted' připravuje se ke křtu i s manželkou.
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není však tak malebna jako trať z Kand do Kolomba, zvláš
pak spanilá úžlabina kaduganavská.

Kulaté hory vznášejí se stupňovitě nad sebou. Kam o
dohlédne, všude vidí čajovníkové sady; v některých zapomn
mezi ěajovníky staré keře kávovníku. Zřídka lze spatřiti cl
ninovník, kteréhoještě nevykáceli na palivo, a ještě řídčeji čís
sady kávovníkové.

Po pětihodinné jízdě stanuli jsme v Nanu-Oye, kde žele
nice končí. Do Nuvera-Elliye měli jsmeještě čtyři anglicke m
a chtěli jsme s P. Pererou cestuvykonati pěšky, abycho
snadněji pozorovali přírodu a rostlinstvo ve výše položený
úžlabích. *

Pěkný však projekt se nepodařil. Přední katolíci zNuvar
lillie přijeli si pro nás i s povozem až do Nanu-Oye. lšyl snil
i farář P. Papili. Zasedše tedy do vozu a eskortovaní jsou
čtyřmi jinými, dali.jsme se rychlým klusem na cestu. 110
byly porostlé bujným rostlinstvem. Byla to Opravdova říše k
pradin. Výše bylo viděti stromy; nebyl to však skutečný ll
nýbrž houštiny, zvané tu jungle (džangle).

Toho dne konali právě slavnost sv. Františka Xaverskél
Katolíci sešli se v kostele a přes neustávající lijak vyšli 1
naproti. Děti, nesouce různobarevné praporečky, běželi př
vozem; poněvadž pak papír deštěm rozmokl, zbyly jim br
pouhé hole. Na cestu stlali bíle plátno (jest to obyčej tamylsk
poněvadž pak plátna nebylo dostatek, musili jsme se co chv
zastavovati, aby plátno, ale ne již bílé, za námi z bláta v
hrabali a znovu před námi rozprostírali.

Vykonal jsem v kostele slavné nešpory, při nichž hi
orchestr z Badullý (I. Cc.); že pak hudebníků byl malý poč
hrail můj římský kolega, velebný pan .losef Rodrigo, Sínghal,
nějaký dechový nástroj, druhou rukou na malé varhanky a vě
div, že neřídil ještě také i zpěvu.

Osada Nuvera-Elliya, rozložena na rozsáhlé rovině, je
obkliipena kolkolem horami, které nemají sice rázu alpskél'
ale živě mi připomínaly některé krajiny karpatské. .lsme 621
stop nad hladinou mořskou, vzduch máme svěží a občerstují
Místo, aě nema velikolepýchrozl'íledů, jest dostihezké; všechi
zde dýše prostotou a jest mnohem niílejší, nežli ponurý Oot
(:amund*) na temeni Modrých hor.

*) Sídlo arcibiskupa Ajnttiho, předchůdce Zaleskěho.
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Vyšli jsme si na procházku hned po mši svaté, vědouce,
že k poledni jistě bude pršeli.

i\íahavelli—Ganga vine se údolím; největší řeka ceylonská
est zde jen nepatrným potůčkem. l'alouky i paseky jsou po—
'osllě rododendrony, který mnohdy dorůstá výše, pořádného
itromu, nejčastěji však jen krni. Keř ten jest zde tak obecný,
ie'jim topí. Vešli jsme také. do nejdivočejších houštin, abychom
iapraďovité stromy spatřili v pravém jejich živle; pohled na
Eern'éneb tečkované pně a na kysti lehkých, zpeřených listů
)yl velmi hezký. Peprvó viděl jsem zde kapraď popínavou,
:terá jako chmel vinula se kolem různých stromů a dopínala
;e často i jejich vrcholu.

Po poledni navštíviljsei'n místní školu. Děti přivítaly mne
;inghalským zpěvem; bavilo mne velmi, že text i noty' měly
napsané na transparentech, které osvěcovaly se zadu; čísti je
nohl ovšem každý.

Sedm mil od Nuvara-lšlliye jest zařízena botanická za—
irada Hakgalla, pojmenovaná podle nedaleké hory. Hora chrání
i s jedné strany od větru, má však tu nevýhodu, že na ní
žije množství opic, které v noci nejednou přicházejí a zahrad—
iíkům nemile taškařiny provádějí.

Zahrada jest položena na cestě do Badully. .liž cesta sama
: ni jest velmi zajímavá; táhne se úžlabím mezi horami, jejichž
rrcholky jsou porostlý lesem. Poněkud níže rozprostírají se
ouky a pastviny zastíněná rododendrony. Podél struh bují rost—
instvo, mezi nimž poutají pozornost obzvláště kapradě stromo—
vité(Alsophila crinita a Hemitelia [Amphicosmia]
Nalkeri), z nichž tato neroste jinde na světě.

Zahrada jest velmi zajímavá, oplývajíc meziobratnikovými
*ostlinami, které nesnášejíce velikého parna, rostou jen na vy
LOkÝChhorách; begonie dorůstají neobyčejné velikosti. Rozhled
)d zahrady do malebně roviny badullskě a uvské jest taktéž
relmi krásný.

Dne 9. prosince podnikli jsme vycházku na štít Piduru—
elagalla (I. Bc.), nejvyšší horu ceylonskou, povýšenou 8296 step
nad hladinu mořskou a kolem 2100 step nad Nuvara—Elliyi.
letoužil jsem pranic vyšplhati se až na samý vrchol hory, věda
ze zkušenosti, že člověk bývá na něm obyčejně zahalen hustými
iblaky, pod nimiž rozkládá se nejkrásnější, rozkošný rozhled,
iovíd aj í, a pak promoklý, prostydlý, silným katarrhem ob
lařený vrací se dolů; raději jsem si prohlížel zblízka přírodu
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a rostlinstvo těch výšin meziobratníkových', a tu právě šli jsme
nejkrásnějšími lesy.

Strašíli mne nebezpečím, kteres takovou vycházkou bývá.
spojeno, lcvharty a zvláště stádem divokých slonů, které se
před nějakým časem usadilo na úpatí horyf Než na to byla
rada. Dali jsme školním dětem prázdniny a já je pozval na
výlet na horu; kdo zná, jací křiklouni indičtí hoši jsou, po—
chopí bez námahy, že před takovou výpravou divocí sloni, lev
hartí a opice již zdaleka dají do zaječích.

Měli jsme vyjití o pěti ráno a část cesty vykonati při
světle pochodní, abychom se vrátili před největším vedrem po—
ledním. Když jsme se však o čtyřech probudili, jen se lilo.
Teprve o sedmi poněkud se vyjasnilo. Dali jsme se tedy na
pochod. Byla to Opravdová výprava: čtyřicet osob tvořilo ka—
ravanu; lidé se zásobami potravin vyšli napřed.

Několik kroků za Nuvera-Ellíyí počal les. l—lošiběželi před
námi & tropili v houští takový bohopustý rámus, že sotva po
dvou nedělích nejodvážnější slon'přiblížil se ke stezce, kterou
jsme kráčeli.

Rostlinstvo bylo jednostejně; veliké sukovité stromy ná—
ležely skoro vesměs jednomu druhu, který zde zovou veli—
kaha (Galophyllum Walker-i), tmavozeleněho listu, tvarem při—
pomínající sosnu (pinie), množství rododendronů a v jejich
stínu keře rozmariny a maliny s velikými, červenými a velmi
chutnými bobulemi.

Příkrá stezka byla pokryta blátem, voda lila se na nás
s každého listu, ale hustý mrak, který nás halil, chránil nás
před sluncem, které zde velmi praží, tak že jsme si nijak ne—

'naříkali. Les stále divočel, až posléze, když jsme se blížili
k vrcholu hory, vzal na sebe tak fantastické tvary, že jest
těžko jej popsati pérem: stromy hrubých kmenů a skroucených
větví byly od kořání až k vrcholu porostlé dlouhými vousy
mechu, který jako zelene neb bílé krápníky visel dolů, pokryt
jsa krůpějemi rosy.

Ještě několik set kroků a stáli jsme na vrcholí hory; po
někud větší mýtina, porostlá hustou travou, byla nejvyšším
bodem celého ostrova ceylonského. Obklopuje nás hustý mrak,
zima proniká do kosti. Bose dítky necítily zimy tak jako my,
kteří jsme byli teple oděni. Mnohdy jsem se divil, kterak oby
vatelstvo střední části ostrova jest otužilé; nejednou, co jsem
se já choulíl do teplého oděvu, viděl jsem, kterak tamylští a
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singhalští chlapci odhazovali oblek a s rozkoší vystavovali ob
nažená ramena i prsa větru a déšti, kdežto já jsem se zimou
tetclil.

Rozhled s hory na větší část ostrova jest prý překrásný;
já ze všeho mám jen to, že se mohu pochlubiti, že jsem tam
byl. Na. vrcholí vál tak silný vítr, zima bylo tak nepříjemně,
mlha obklopovala nás tak hustá, že jsme se co nejrychleji
vrátili do lesa porostlého mechem. Nasbirali trochu suchých
větví rmlodendronových, než byly deštěm tak vlhko, že nebylo
možno je podpáliti. Obětovali jsme tedy jednu skříni, v níž
jsme přinesli potraviny, abychom si aspoň trochu ohřáli vodu
a uvařili čaj. Otevřeli druhou skříni naplněnou rýží a veliká
byla radost všech vidoucích, že rýže'jest ještě teplá. Skříň byla
tak dobře uzavřena, že rýže nevystydla ani po čtyřech hodinách.
Posadili jsme se na kmeny stářím vyvráccných stromů.

Drápajíce se tři hodiny na horu, měli jsme všichni po—
řádný hlad. Pršelo stále silněji. Přivázali nade mne ke stromu
deštník, leč voda crčela mi s deštníku do talíře a déšť stále
houstl. To snídaní uprostřed divokého lesa, kořeněné omáčkou,
která padala zoblak, připomnělo mi dávné příhody myslivecké.

Zásoby byly dojeděny, scházeli jsme tedy s hory; nebylo
to však snadno, poněvadž se stezka proměnilav potok. Unavený
P. Perera šel zvolna, ja zase jsa všecek prozáblý, chtěl jsem
jíti prudčeji, abych se zahřál; rozdělili jsme .tedy karavanu;
já jsem vzal sebou křesťanskou mládež, on s mohamedánskou
zůstal vzadu. Tito, když jsme se rozcházeli, volali: hip, hip,
h nrrá! moji jim odpovídali: pig, pig, hurrá! (pig, jest
anglické: sele), a lesem dlouho zněly jejich výkřiky, až jsme
se vzdálili tak, že jsme hlasu druhe karavany neslyšeli.

Dvě hodiny sestupovali jsme s hory a skřehlí a promoklí
do niti navrátili jsme se do missie; na celé výpravě potkali
jsme jediného dravce: divokého kohouta lesního.

Druhého dne odvezlo nás“ spřežení volů do Nanu-Oye,
odkudž jsme se v pohodlném vlaku dostali domů.

Za několik dní po návratu do Kand zachvátil mé slu—
žebnictvo ohromný postrach; kde se vzal, tu se vzal, sám Marrú—
Saami (velmi zlé ďáblisko) zjevil se Josefovi na chodbě do
jídelny, ano docela naněho volal.

Byla tam kůlna, jakýsi stan z hrubého plátna., v níž jsem
chránil rostliny jemnější před velikým vedrem slunečním. Můj
předchůdce zbudoval si tam oranžerii, aby zakryl dvéře jídelny
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se strany nedaleké cesty veřejně; stávala na ní při snidani
i obědě hromádka darmochlebů, kteří se divili, že lilvropané,
pokládajicí se za civilisovane, ještě se nenaučili bráti jídlo
s talíře prsty a užívají k tomu jakýchsi pradivných, nepoho
dlných nástrojů.

Tedy sám Marrú-Saami se uvelebil mezi mými květinami!
Všichni byli zděšeni ——marně jsem jim vysvětloval, že ani
ještě větší ďábel neopováží se zabloudit do domu katolického
saamiho (tím titulem mne zde všichni poctívají) ——každý chodil
vedle kolny s přimhouřenýma očima, talíře do jídelny nosili
mou ložnicí & po několik dní strachy jen šeptali. Jak se měla
tedy věc?

Z Nuvara—Elliyeposlali mi velikou stromovitou kapradinu,
kterou jsem dal postaviti do samého prostředku kůlny, a černý
její kmen, slabě osvětlený lampou z jídelny, odrážel se příšerně
od lesklých listů begonií & marantův.

:!: zi:*

Po vycházce do Nuvara-Elliyeočekával jsem tiše a klidně
rozhodnutí, které učiní Řím na základě mých obšírných zpráv,
jež jsem o věcech indických zasílal postupně kardinálovi ta
jemníku.

Deštivá doba, která zde obyčejně trvá od druhé polovice
května do listOpadu, letos se neobvyklým způsobem prodloužila
do konce ledna, pak nastala náhle parna. Proto jsem málo
vycházel z domu, jsa stále obklopen dítkami.

Hoši upravili si pod boční verandou hřiště pro svou oblí
benou hru, zvanou tattu, podobné hře v šachy, skládající se
však ze živých osob a tak spletité, že jsem jí dosud nepo—
chopil. Ostatně jsem se také málo snažil, abych ji pochopil;
více mne bavily smích & veselé křiky dětské.

Před několika dny přišlo mi na mysl sepsati všechny děti,
které od počátku mého pobytu ke mneise hrnuly; jest jičh
kolem devadesáti, nečítajíc hochy z katolické školy, které často
ke mně vábily obrázky.

Pán Bůh žehnal malé missijce, kterou jsem si zařídil
z kandských dětí. Hned po Božím hodě vánočním přišel ke
mně starý Singhal, veda 131etého synka svého.

»Saamic, pravil, »syn můj chce se státi křesťanem; mi
luji ho velmi, proto mu nebráním; vezmi ho & pokřti».
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Bylo to velmi hodně a přítulne dit'č; uměl již dobře mod—
litby a konal je denně ráno a večer. lšyl jsem zvědav, odkud
mu přišla první myšlenka státi se křesťanem. Přišla takto,:

Hod lšoží vánoční slaví zde indickým způsobem: bubny
a střílením Na tu dobu objednávají zdejší kupci z Číny veliké
zásoby prskavek, které velmi silně bouchají. %ozumí se, že
jsem si je zaopatřil pro své mlade přátele. Ale když došlo na
rozdávání, přihrnulo se takové množství dětí, že zásoba nesta—
čila. Dával jsem tedy jen hochům křesťanským,jinéjsem odbýval:

»Vy jste pohané; vy se nemodlíte k Pánu Ježíši, nýbrž
ďáblovi přinášíleoběti; vy nejste křesťané,nýbrž J akká boys
(děti ďáblí), nač vy chcete tedy prskavky na Boží Narození?<

Můj hoch odešel smuten s prázdnýma rukama, a slovo:
ďáblí'děti bodlo ho hluboko; od té doby úsilovně prosil
rodiče, aby mu dovolili státi se křesťanem, až ho posléze otec
přivedl ke mně. Za několik dní potom přihlásilo se pět jiných.

Křest vystrojil jsem jim slavný, aby činil dojem i na jiné.
Domácí kapli vyzdobil jsem květinami a větvemi palmovými,
oltář četnými svícemi, které však zapomněli rozsvítiti, před
kapli dal jsem postaviti stan zčerveneho plátna. Assistoval mi
představený missie se dvěma novici. Rodičům dmula se prsa
radostí, že všechna ta nádhera děje se pro jejich děti.

Po křtu objely dětina'žebřiňáku jezero, potom jely svými
vískami s takovým křikem a takovou vřavou, že by je, kdyhy
Kandy měly policajty, jistě byli postrkali do basy. Konečně
následovala hostina, a že prskavka dala první podnět, byla
večer veliká střelba.

Za příkladem tím šly jine děti, že budoucí nedělí budu
míti třicet pokřtěných; i mnozí rodiče připravují se ke křtu.

Velikým pomocníkem při vyučování dítek jest mi 131etý
singhalský hoch Don Arnolis de Sylva; ač jest sám pohanem_
buddhistou, umí katechismus dokonale a chlapců nevyučuje
nikdo lepe nežli on. Ubohý hoch touží nesmírně státi se kře—
sťanem, ale rodiče, zámožní pohané, nesvolí nikdy. Musí tedy
čekati, až bude zletilý.

U nás si obyčejně představují missionáře, kterak nadšeně
káže zástupům, kteří unešeni jeho slovy úpěnlivě prosí o křesl.
Ani zdání! Nikde necítí člověk sve nemožnosti a slabosti tolik,

jako vůčizavilému pohanstvn. Zdejediné Bůh působí, missionář
jest jen nástrojem, a teprve po ukončené práci jest patrno, jak
málo nástroj ten vykonal . . .
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Vyjel jsem si za tu dobu jen jednou a to do Kolombo
navštívit arcibiskupa, který právě povstával z těžké chřipky.
'l'am došla mne zpráva, že praelektem propagandy stal se
kardinál Ledóehowski, a tím ředitelem veškeré práce apoštolské
nad větší části světa.

Vráliv se do Kand dne 12. února, nalezl jsem psani od
nového praefekta, v němž se mnou sděloval, že mne sv. Otec
jmenovati ráčil. apoštolským delegátem indie; za dvě nedele
potom přišlo úřední oznámení od kardinála sekretáře.

Nové ty povinnosti pozdrží mne v Indii několik let. „Práce
ta nebude mi břemenem, neboť při obojí návštěvě té země.
patřil jsem s podivem a nadšením na obtížnou a s takovou
obětavostí konanou práci missionářů a upřímným srdcem přilnul
jsem k tomu prostému, dětinnému lidu.

Dej, Bože, abych i svou hřivnou přispěl k rozšíření svaté
víry mezi nimi! '

Dodatek.
P. Josef Vaz, kterého i protestantský spisovatel (Har

ward: Narrative of the Wesleyan Mission in Ceylon and India)
pojmenovaldruhým Františkem Xaverským, může sku—
tečné apoštolem Ceylonu nazván býti. Prozřetelnost Boží po
volala ho ve chvíli, kdy církev katolická na Ceyloné ocitla se
na pokraji záhuby. ' Holanďané, opanovavše západní pobřeží
ceylonskéa jednak planouce nenávistí ke všemu katolickému
a jednak obávajlce se, aby Portugalové pomocí katolického
obyvatelstva, které pořád na bývalé své pány vzpomínalo, ne
zmocnili se opět vlády, hleděli všemožné víru katolickou vy
hubiti. Kněze vyhnali, katolíky honili pod nejpřísnějšími tresty
do sborů protestantských & katolické děti do protestantských
škol. Část obyvatelstva podlehla nátlaku, část chodila ráno do
sborů a potom někde vzákoutí modlila se růženec a jiné mod
litby katolické, část uprchla do nezávislého království kand—
ského. Žádnému katolíku nebylo dovoleno víru veřejně vy
znávati; počet jejich menšil se _denco den. „Když již hrozil
úplný_zánik, poslal Bůh P. Josefa Vaze. Narodil se nedaleko
Goy roku 1651 z rodiny brahminské, ale již dávno pokřtěné.
Vystudovav, byl roku 1676 posvěcen na kněze. Působil pět let
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jako kazatel tak zdárné, že si ho indický místokrál l)on Rodrigo
da (losta zvolil za zpm'ědníka. Kanovuík kalhedrály goanské,
který vraceje se z Číny byl bouří zahnán do přístavu kolomb—
ského, vypravoval mu o opuštěnosti církve na (_lcyloné. Vypra—
vování dojalo Vaze tou mérou, že se rozhodl věnovali se úplně
pronásledovaným katolíkům ceylonským. Roku 1685 vstoupil
do-spolku knéží, kterému goanský arcibiskupSousa de Menezes
dal řeholi sv. Filipa Neriho. Zvolen byv brzy |_iředstaveným
přičinil se, že spolek přivtélen hyl kongregaci lisabonských
oratorianů. '

Teprve roku 1686 mohl se vypraviti na Ceylon; vzal sebou
pouze breviář a mešní nádoby, ale io ty oloupili ho cestou
mohamedáni; po mnohých útrapách dostal se přestrojen jsa za
žehráka do llžall'ny. llytu nedostal nikde, pouze 'útrpná žena
mu dovolila, aby noci přespával vjejím mandau t. j. kůlnč,
skládající se z doškové střechy a bambusových sloupků. Bída
a hlad, které cestou po moři trpěl, zima a nezdravá, vyžebraná
strava, kterou se živil, sklátily ho na lože; onemocněl úplavici.
Obyvatelé okolních chat, obávajícc se nákazy, naložili ho na
nosítka, odnesli do lesa a pohodili v houštinách. .liž skoro umíral,
když ho nalezla chudá indka, sbírající suché roští. Odběhla
domů a přinesla hrnek kandži, t.j. rýžové polévky; nosila ji
denně, až P. Josef se uzdravil a do Džaany navrátil. Katolíci
se svou vírou ukrývali, aby unikli pronásledování holandskému;
1). Josef se směl tím méně prozradit, že jest knězem; špehové
byli by ho vydali veliteli místní posádky holandské. Jak tedy
vypatráti, kde a kdo jsou křesťané? 1). Josef zavěsil si na šíji
nepatrný růženec a žebral dům od domu. Kde se k němu přívětivéji
chovali, zaklepal častěji; konečné vypátral katolíka, který vida
ušlechtilou tvář a zdvořilé chování (brahmíni vyznačují se
krásným vzrůstem a uhlazeností mravů) tušil,. že pod hadry
kryje se cosi jiného. Po nějakém váhání projevil se mu P. Josef
jako kněz a ukázal psaní arcibiskupa goanského. Radostné při
vítal ho Ind, v jehož domě se potom katolíci v noci scházívali,
mši sv. obcovali a sv. svátosti přijímali. Poněvadž úkryt nebyl
dosti bezpečným, přesídlil p. Vaz do blízké vísky Silllale (oby—
vatelé lnuli tak upřímné ke své víře katolické, že ves nazývali
také Sinna—Roma t. j. Malý Řím, a byli tak rázn'í, že Holanďané
se neopovážili zbořiti jim kostelík, obávajíce se vzbouření),
která se stala střediskem jeho apoštolské činnosti. Neúmorná
námaha nesla ovoce. Katolici se hlásili ke své víře a domy.
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jejich bylo lze poznati po písních, jež možpěvovali při práci.
l-loland'ané ncchápali veliké změny; katolíci sc přestali báti!
.lindí-ich van Rhee, generální kon'iissař holandský a velitel
pevnosti v llžallně, připisoval změnu jesuitům z Manapadu,
kteří snad v přestrojení do země se vplížili_ a rozkázal žold
néřům, aby co nejbedlivěji střehli domů katolických a každélm
jesuitu zajali. Na llod Boží vánoční r. 1690 pronásledování
propuklo; katolíci shromáždili se ve třech domech, v nichž
P. Josef měl po řadě sloužiti mši svatou. Než však přišel,
vpadli žoldnéři do domů, rozdupali oltáře, roztrhali obrazy
a všechny přítomné, muže ženy iděti odvlekli na pevnost; bylo
jich přes 300. Van Rhee děti a ženy propustil, mužům uložil
velikou pokutu peněžitou, osm nejbohatších podržel ve vězení.
Dal jim na vybranou: smrt nebo přijetí víry protestantské.
Zvolili smrt. Nejmladší a ncjvznešonějí, llon Pedro, byl ihned
pruty na smrt nmrskán: ostatní byli těžkými okovy železnými
spoutáni a nuceni nosili balvany na stavbu pevnostních hradeb.
Pomřeli v krátké době, nejsouce úmorné práci zvyklí, ale ne
odpadl ani jeden. P. Josefa honili a štvali potom ceylonskými
hvozdy jako divou zvěř. Vida, že mu není naprosto možno
missionářovati, prodral se vannskými pralesy do města Putlamu,
jediného města na západním pobřeží, které zachovalo svou ne—
závislost, náležejíc ke království kandskému. Tam prodlel více
než rok & missionářoval tak usilovně, že víra katolická roz
kvetla jako v Džalfně.

Zkušenost poučila P. Josefa, že nejpříhodnějším střediskem,
z něhož by vyvíjel činnost apoštolskou, byly by Kandy, hlavní
město království, zaujímajícího hornatý střed ostrova. Hůře
bylo, kterak se tam dostati. Králové kandští majíce na zřeteli
osud ostatního území ceylonského, které si podrobili Portugalové
a po nich Holanďané, střehli tak žárlivě své samostatnosti, že
žádného cizozemce do své země nevpouštěli, vlastně Vpouštěli
každého, ale žádného nevyponštěli ven; ani holandským poslům
nedovolovali vrátiti se domů. P. Josefovi hrozilo tím větší ne—

bezpečí, že přišel z Goy, že byl poddaným portugalským a tudíž
že ho snadno mohli míti za portugalského vyzvědačc. V tom
případě hrozil mu nejen žalář, nýbrž ismrt řukon katovon.

Nicméně vydal se roku 1692 na cestu do Kand. Doprovázel
ho věrný sluha a, portugalský kupec, Antonín Satto, který
obchoduje se dvorem královským, doufal, že vyprosí P. .loselovi
dovolení, aby směl nějakoudobu pobýti v Kandech. Po osmi
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dnech cesty stanuli ve Vavaddě, kde Satto měl statek a odkud
vypravil svého příbuzného do Kand s prosbou o zmíněné
dovolení. Netušil, že příbuzný dříve katolík zatím se po—
protestantštil.

Tou dobou žil v Kandech Francouz, kalvín, monsieur de
Lanerolle, který byl vyslán jakousi obchodní společností fran—
couzskou, abys králem ujednal obchodní smlouvu. Král návrhů
nepřijal a Francouze domů již nepustil.

Lanerolle vida, že se do vlasti nenavrátí, přijal úřad na
dvoře královském "& domohl se dosti značného vlivu, kterého
však používal, aby katolíkům, jichž nenávistí tehdejších kalvínů
nenáviděl, jen škodil. l'rostředků neštítil se žádných, ano Spo
joval se i s pohany. Potomci jeho žijí dosud na ostrově, jeden
jest docela pastorem.

K němu zašel zmíněný příbuzný a „l.anerolle neměl nic
pilnějšílio na práci, nežli jíti ke králi a namluviti mu, že Satto
se spřáhl s Portugalci, ano že chce portugalského zvěda, pře—
strojeného za katolického missionáře, podloudně vpraviti do
Kand. Rozhněvaný král dal P. Josefa, sluhu i Satta jati a uvěz
niti. Po delší době navštívil král, Vimala-Dharma-Suriya II. žalář

'a promluviv s l). Josefem i' Sattem, přesvědčil se, jak liché
byly obžaloby kalvínovy. Vykázal l). Josefovi snesitelnější vězení
a lepší stravu; později dovolil mu procházeti se po nádvoří
trestnice. P. Josef chtěl se přesvědčiti, je-li držán ve vězení
jako kněz či jako portugalský vyzvědač. Postavil si v zákoutí
dvora malý oltář a na Narození Páně 1692 osmělil “se
sloužiti půlnoční mši svatou. Král byl zticha; sloužíval tedy
každého dne.

Tak žil beze změny několik měsíců. Jednoho dne křesťanský
řemeslník, který vyšíval kandským pánům oděv, přinesl tak
umělou a krásnou výšivku, že král nabídl mu velikou částku
peněz za ni. Křesťan odvětil, že prosí pouze o milost, aby se
směl uvězněného kněze katolického vyzpovídati. Král dive se
takové oddanosti k víře, dovolil i ostatním katolíkům v Kandech,
aby k vězni docházeli podle libosti. Na nádvoří tedy žalářním
postavil l). Josel' kapličku z palmového listi; tam sloužíval
denně mši svatou, kázal, zpovídal a oddával. Po dvou letech
směl choditi i do ulic, jen města nesměl opustiti; městské stráži
a plavcům bylo přikázáno, aby ho zabili ihned, kdyby překročil
řeku i\lahavelli—í.iangn.
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P. Josef oddával se teď horlivě. apoštolské činnosti V krátkc
době rozvila se kandská církev velmi utěšenet nejen býval
katolíci utvrdili se ve víře, nýbrž i mnoho pohanů, docel
i z dvořanstva králova, bylo získáno křesťanství. Lanerolli
marně popuzoval krále, dovozuje, že síla říše spočívá v jed
notné víře obyvatelstva a že žádná víra není království kand
skému tak nebezpečna jako katolická. Král mu chladně odvětil
že záležitostem státním také rozumí, Portugalců že též nenái
vidí, ale víra jejich, že se mu vždy zdávala lepší než vír;
kalvínská.

Zarytý kalvín vida, že sám jest malomocným, poštva
bonze, kteří se ke králi dostavili se stížností, jak víra jejicl
hyne, že veškeré království bude brzy křesťanské, ano že jí:
islužebnici královští, jejichž povinností bylo zaopatřovati květinj
na oběti Buddhovy, zdráhají se tak činiti, říkajíce, že jim pt
tom jako křesťanům nic není. Král se na bonze obořil: »Z portu
galského kněze beřte si příklad, lenoši! Pracujte jako On, vy
učujte lid víře naší jako on své, služte chudým, nemocnýn
jako on, a lid pohrne se za vámi, jako se hrne do. kostela
katolického la

Nemohouce získati krále, rotili se po ulicích, spílali kato
líkům jdoucím do kostela, rvali jim růžence z rukou a bili je
doufajíce, že král povolí, až se ozve ulice.

V té vážne dobe pomohla P. Josefovi prozřetelnost Boží
Dlouhý čas nepršelo, zasetá rýže žloutla a vadla. Byla by t<
hrozná rána, nebot dovážcti obilí odjinud nebylo pro nedostatel
silnic naprosto možno; před duchem královým stál tedy přízi-al
hladu v celé zemi i s průvodcem svým: morem; potom vzpoury
povstání a na hranicích l—loland'ane,čihající jen na příležitosl
aby do země vpadli ! Polekaný král rozkázal bonzům se modlil
& Buddhovi přinášeti hojné oběti. Marné však byly všeckí
modlitby, marne všechno bubnování ve chrámích, marné všechnj
květy, které metali na sochy Buddhovy. Několik neděl ani ne
káplo. rPepi-ve když P. .losel' na žádost královu, aby vzýva
také svého Boha, postavil na hlavním náměstí oltář a odslouži
mši svatou, spustil se vydatný liják, který osvěžil a zachrání
ohroženou úrodu. Od te doby směl Vaz volně hlásali víru kato
lickou; ano přestrojen navštěvoval katolíky, rozptýlené pi
osadách holandských na Ccyloně a utvrzoval je ve víře. By
v Kolombo, Negombu, Salm-agamuvř, Mantotň, llalticolai
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'lrinkomalech, DžafTuči Putlamu. Všude slídili po něm Holan
daně, ale všude jim šťastně ušel.

Ještě však mnoho bouří ohrozovalo apoštolskou činnost
jeho. Nejhorší zaburácela, když protivníci namluvili králi, že
P. Josef a dva oratoriani, které mu biskup košinský poslal
později na výpomoc, křtí kravskou krví. Abychom pochopili
dosah obžaloby, nesmíme zapomínati, že kráva jest Indovi
tvorem posvátným, ano božským; i hnůj jeji jest věci svatou
a zabiti krávu jest horším zločinem, nežli prodati vlastní dítě.
Arcibiskup verapolský požívá dosud výsady, kterou předchůdcům
jeho udělil král košinský: kdoby ho jakkoliv urazil, budiž po—
trestán tak, jako by zabil krávu nebo tři brahmíny na březích
řeky Gangu. Král dal ihned několik nově obrácených katolikův
uvězniti a statky jejich zabrati. Teprve po velkých námahách
přesvědčila ho pokroková strana na královském dvoře, přejicí
katolíkům, že i tato denunciace jako všechny ostatní jest vy
lhána, že kněží udělují křest vodou, k níž jest přimíseno ně—
kolik krůpějí oleje. Od_ té doby mohl P; Josef apoštolovati
klidně, bez překážky.

Umřel roku 1711 vysílen pracemi missionářskými. Missii
zanechal tak krásně a pevně uspořádanou, že roku 1717 čítali
na (]eyloně 70 tisíc katolíků, 15 velikých kostelů a téměř
4.00 kaplí.

|)nes v zemi, v níž Josef Vaz nalezl víru katolickou na
pokraji zániku, máme 5 biskupství, 120 kněží a 250.000 kato
lických obyvatelů. Právem sluje tedy apoštolem Ceylonu.

Po Rodičce Boží uctíval co nejhorlivěji sv. Josefa, patrona
ostrova ceyIOnskeho, a sv. Františka J\ssiského. Byl jeho svědo
mitým terciárem a P. Petr Fcrrao, druh apoštolských cest
Vazových, vypravuje, že P. Josef, seč byl, nápodoboval prostotu
a chudobu, pokoru, horlivost a lásku k ubohým i nemocným
svatého patriarchy assiskeho.

Čím více cíikev na Ceyloně zkvetala, tím více se vzmáhalo
llil'tll'láSledOVállÍse strany Holanďanů; vydávali edikt za ediktem,
z nichž jeden více než druhý svědčío protestantské—snášenlivosti.

11. ledna 1715 vyšel edikt, jímž se katolíkům pod ztrátou
hrdla zakazuje konati bohoslužby veřejně nebo soukromně;

2-31..července téhož roku zákaz, že katolický kněz za
žádných podmínek nesmi křtíti;

25. března 1733 obnoveny krutě tresty z r. 1658, jimiž
se stíhají ti, kdo by katolickému knězi poskytli přístřeší;
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výnosem ze dne 15. dubna 1758 ukládá _se veuká 1
na katolické oddavky;

posléze edikt, že dítě otroka pokřtěná od pastora st
se volným, pokřtěné od katolického kněze že zůstává otrok
(Edikt měl zázračný výsledek: Holaml'ané sami, aby jim otr
neubývalo, přemlouvali své otroky sláti se katolíky a d
jejich dávali křtíti od kněze katolického !)

Než katolíci na Ceyloně byli již dosti silní, aby se p
takovým zákonům ozvali a občanských práv si hájili ('
Aposto-l Ceylonu O. Józef Vaz. Napisal' JIC. X. Arcyl). Wl'.
Zaleski, Deleg. ap. w Ind. wschod. Kraków |895).

maww_
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*) Podle Zuleského u, lyonskýoh Missions t-atlmliquns.



Madras, dne 7. ledna 1896.

- I.

Povolání Indů ke stavu duchovnímu. ——Odjezd : Kand. —
Missie tutíkorinská. — „Král“ Lazar Motha Vaz. — Parave
rové. — Kratochvilná stížnost na missionáře. — Prosba o
dispens. — Cesta do Madrasu. — Krajina. — Úředni večírek
u madrasského gouvernera. — Arcibiskup Colgan a jeho
suif'ragan biskup Mayer. — Stav missií — Paedagogicke

ústavy madrasske.

Kdykoli jsem cestoval, byvalo mi vždy milou zábavou,
zapisovati, pokud možno, denni dojmy a události, zvláště v ze—
mích mimoevropských, kde církev katolická zvolna sice, ale
tím pevněji se organisuje a rok co rok postupuje.

Od čtyř let však přestal jsem činiti zápisky, ač jsem ce
stoval mnoho. Navštěvoval jsem buďto krajiny dobře mi již
známě anebo církevní záležitosti indické, jež mne v ty kraje
vedly, mi dávaly tolik práce, že jsem nemíval kdy zaznamenati
si prchavé dojmy. Objižděje přede dvěma lety Indii, předsedal
jsem šesti církevním sněmům. Byla to práce tak úmorná, že
nestačíval den, že často i noci bylo mi tráviti nad listinami
nebo na poradách s biskupy a učenci katolickými; k jinému
zaměstnání nedostávalo se mi tedy naprosto sil.

Jiná příčina, proč nepopisoval jsem větších neb menších
cest v tomto čtyřletí po Indii vykonaných, byla, že navštěvuje
místa známá, nenalezl jsem tak snadno, co by stálo za popis.
Všecko, co při první návštěvě mocné dojíiná, zevšedni několi—
kráte byvši viděno.

Krajiny ineziobratníkové přírody, divné budovy, díla cho
robného, šíleného mozku, lidé tak velice se lišících mravů,
všecko to zdá se mi po šestilelém pobytu praobyčejným, všednim.

:!: :l'
:1:
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Na nový rok 1896 měli jsmerv generálním semináři kand
ském slavné rozdávání odměn. Sv. Otec poslal mne do Indie
v listopadu roku 1890, abych založil ono semeniště; od té doby
nepřestal jsem pracovatí o otázce národního duchovenstva in—
dického; ač ústav jest teprve v plenkách, ačještě mnoho chybí,
aby byl zcela uspořádán, přece mne naplňuje útěchou, pozoruji-li
jeho rozvoj a sleduji-li jeho postup.

Dnes po šes'tiletém pobytu v Indii, v předvečer čtvrté ob—
jíždky po veškeré zemi té, stýkaje se ode dvou let denně s in—
dickou mládeží v semináři, dnes mohu říci, že jsou na omylu,
kteří tvrdí, že z lůna indických katolíků není možno vytvořiti
národního duchovenstva. Kdo tak ujišťují, drží se zastaralých
předsudků, nevidouce ohromného pokroku, který učinil Indii
naprosto“ jinou zemí, nežli byla před padesáti lety.

Mládež indická jest dnes opravdu schopna stavu duchov
ního. Dá-li se jí všestranné vzdělání a taková výchova, jake
vyžaduje civilisace a pokrok krajiny, které se týče, možnozní
vytvořiti řádné duchovenstvo.
' Kde mládež důkladně vzdělávají, nestěžuji si nikde do
indických kněží. 'l'am pak, kde kněží nejsou tím, čím býti mají,
spočívá příčina v zanedbané výchově.

Následujícího jitra, dne 2. ledna, opustil jsem Kandy se
svým tajemníkem, P. Aloisem Benzingerem. Pět hodin cesty po
železnici, kterou cestovatelé pokládají za nejkrásnější na světě,
přivedlo nás do Kolomba. ' .

Před několika dny dopsal jsem jednatelské společnosti,
kdy odpluje loď do Madrasu. Bylo mi řečeno, že toho a toho
dne popluje veliká—pohodlnáparoloď, místa však že jsou všecka
zadána. Bylo nám tedy plouti do Tutikorinu a odtamtud jeti
železnicí do Madrasu. Věděli jsme dobře, co to značí; bylo
nutno vykonati cestu na korábku nosnosti sotva 200 tun, a
v té době moře durdí se a bouří neustále.

A také hned na počátku cesty zažili jsme nemilého pře
kvapení. Ve člunu, který nás vezl k lodi, byli dva Angličani,
kteří přijeli z Evropy na lodi plující do Madrasu. Od nich jsme
zvěděli, že polovice míst byla nezadána. 'l'ed' však již bylo
pozdě měnili směr cesty; vagon v '.l'utikorině byl již zamlpven;
nezbývalo tedy, nežli vsednouti do nešťastné archy.

O ltihodinně plavbě raději pomlčím. Miluji moře, na lodi
nemívám nikdy nesnází, ale tentokráte zakusil jsem bez milosti
všech muk mořské nemoci. (lo říci teprv o uhohéin P. Benzin—
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gerovi, jemuž i na klidném moři by'vá nevolno? Konečně do—
plížili jsme se do Tutikorinu.

Loď zarazila šest mil od města; bylo nám tedy přestoupiti
do rybářské lodičky, ve které nás očekávali dva jesuité. U vchodu
do města vítal nás purkmistr. Mořskou nemocí točila se nám
ještě hlava.

Za hodinu po našem příjezdu objevil se v přístavu veliký
parník. Opustil Kolombo skoro současně s námi — důkaz, jak
snadno a jistě si lze v té zemi opatřiti zprávy.

Tutikorin náleží k nejpěknějším missiím indickým. Asi
polovice obyvatelstva skládá se z katolíků, jejichž počet do—
stupuje 10.000; 7000 podléhá pravomoci biskupa tričinopolského,
ostatek jurisdikci biskupa majlapurského. Důvod dvojíjurisdikce
jest ten, že chrám Matky Boží Sněžné jest jeden ze 14 kostelů,
které konkordátem mezi apoštolskou Stolicí & králem portu
galským byly vyňatyz jurisdikce místního biskupa a přivtěleny
k portugalské missii majlapurské.

Katolíci v Tutikorině jakož i na pobřeží po obou „stranách
mysu Komorinu náležejí ke kmenu Paraverů, o nichž se
sv. František Xaverský často zmiňuje. Sv. František obrátil celý
jejich kmen a přese všechny osudy, jakých církev v té zemi
zažila, zůstali vždy věrni víře katolické.

Na cestách Indií nejednou jsem zavítal do Tutikorinu;
znám proto všecky Paravery, staré i mladé, a rad mezi nimi
několik dní pobývám.

Je-li příchod můj oznámen, nastává slavné vítání a já
zakouším opravdových muk. Za nesmírného vedra vecpou mne
do těsného palankinu a nesou do kostela; aby však průvod
trval co nejdéle, nosí mne ovšem oklikami a cestou nejdelší.
Palankin bývá do polovice zasypán květy jasmínovy'mi*)- a za
zvuků bubnů, výstřelů a ohlušující vřavy lejí mi na kolena
voňavky.

*) Jasmín, keř až 1 m vysoký. Pochází z jižní Asie, zvláště vý
chodní Indie a pěstuje se hojně v zahradách jižní Eerpy, jmenovitě ve
Francii, kde roční sklizeň květů vynáší skoro 50.000 kg. Z ohebných
větví dělají dlouhé troubcle, zvláště v Turecku hledané. Dříve ho užívali
v lékařství a ještě dnes dělají zjeho silice voňavky. Co se u nás pěstuje
v zahradách jako jasmín, není naprosto jasmín, nýbrž rostlina úplně jiná
—pustoryl nebo též kvítek (levatera bratří (Philadelphus coronarius L.);
z květů pustnryIu vyrábějí silici a porušují jl silici jasmínu pravého.

15
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Jednou za takového pochodu vylili na mne deset vinných
láhvi všelikých voňavek, nečítaje menších dávek; do kostela
jsem se dostal mokrý, jako bych byl spadl do vody.

Purkmistr vítává mne s výbory u bran městských a mezi
slavnou mší v portugalském kostele leje mina ruce vodu král.
Jest to smutná figura, ten král paraverský! Uznává ho toliko
missie portugalská a malá část šlechty. Jesuité a většina oby
vatelstva nechce o něm ani slyšeti, a právem, nebo — mezi
námi řečeno — jestto chlap ničema. _

Když jsem přede třemi lety přijel do Tutikorinu, abych
zmíněný konkordát uvedl v čin, strhl se mezi Paravery veliký
poplach; politické jejich vědomosti nesahají dále nežli za jižní
cíp Indie; vědouce málo o jiných bojích nežli o třenicích mezi
missiemi & goanském rozkolu, jenž neklesl dosud v nepamět,
rozhlašovali všude, že jsem přišel zjednat všeobecný mír (uni
versal peace).

Tu král Lazar Motha-Vaz poslal ke mně svého tajemníka,
řka, že teď, kdy prohlašují všeobecný mír, neodepru ani jemu
audience. Přijal jsem ho tedy, ale ne jako pohlavára paraver—
ského kmene, nýbrž jako člena jejich šlechty. Místní biskup
přijal ho také.

A ejhle! již druhého dne ráno uháněl Motha -i do nej
vzdálenějších vesnic, hlásajc, že duchovní vrchnost uznala ho
za krále a na znamení své vlády že zakazuje rybářům po celý
týden loviti ryby. Tím byl by chudáky vydal na pospas hladu.
Proto biskup Barthe musil na všecky strany vypraviti posly,
že .leho l.(rálovská Milost si zalhala. Přece však rok co rok

píše mi král Lazar Motha—Vazpsaní s pečetí jako talíř, v němž
prosí o požehnání pro své poddané; neodpovídám nikdy.

V Tutikorině jest ještě jeden nápadník trůnu, (lomez, ale
toho teprv si nikdo nevšímá, ba nesmí se veřejně ani ukázati;
obyčejně vitává mne na nejbližší stanici v bílé, vysoké mítře
s malou hrstkou svých stoupenců.

Paraveři dělí se na dvě třídy: šlechtu a rybáře. Šlechta
má poněkud vzdělání a uhlazené mravy. Mnoho jich vystudovalo
na jesuitské kolleji tričinopolské. % lndů náležejí k nej
schopnějšíin.

Rybáři jsou lid hodný, ale na polo divoký, navyklý od
dětinství bojům a zápasům s okeánem, z jehož nitra s ne
slýchanou námahou rvou denní výživu svou; pravím od dětinství,
nebot sotva dítky přijdou ze školy, již je rodiče ženou k moři,
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kdež šukají kolem lodí, plavou ve vodějako ryby, nebo pomáhají
záplatovati děravé sítě.

Mnohem váženější než sám král jsou u Paraverů holiči.
Kromě své obvyklé působnosti účinkují také při svatbách,
oblékají nebožtíky a ukládají do rakve, tak že tam bez bradýře
není lze ani žíti ani umříti. V Indii jsou zvláštní kastou, poklá
danou za velmi nízkou, málo vyšší pariů.

Paraverové, ač jsou dobrými katolíky, bývají přece náramní
povstalci. Jakmile jim nejde něco pod vousy, hned se bouří
a missionář, který u nich farářuje, musí býti člověk nemalé
ráznosti. Nynější farář má jistý prostředek, kterým vzpurné
ovečky své jistojistě donutí k poslušnosti: zakáže holičům
pracovati. Paraver, postižený tímto trestem stává se nejne
št'astnější bytosti na světě. Musí civěti doma, neboť s několika—
denním strniskem a s nepodholenou hlavou nesmí se venku
ukázati; sám se oholiti nesmi, poněvadž by pozbyl hodnosti
a práva kasty, kdyby vzal do ruky břitvu, nástroj, kterého se
smí doteknouti jen člověk nižší kasty. Zavolati holiče pohana
jest hrozná věc, páchnoucí odpadlictvím. Sedí tedy doma, nadává
faráři, dokud se mu odboj nezmrzí; na konec vypraví posla
k faráři, slibuje věrnost i poslušnost a prosí za odpuštění.

Jednou dostal jsem petici na velínovém papíře sčetnými
podpisy. Byla to stížnost na p. Caussanela, T. J., představeného
missií. »Povinnosti kněží,“ psali, »jest vyučovati věřící, obraceti
pohany a modliti se k Bohu a ne plésti se do politiky, jak
činí l). Caussanel, který i holičům předpisuje paragrafy a regle
menty.: Odpověděl jsem, že se tak důležitým otázkám politickým
zásadně vyhýbám.

Paraverové žijí u veliké prostotě. Hoši nejzámožnějších
rodin šlechtických, kteří do kostela přicházejí v hedvábných
šatech se zlatými knoflíky, chodí doma bosi & v plátně; od
rybářských chlapců možno je rozeznati pouze podle ušlechti—
lejší tváře a uhlazenějších způsobů.

Na neštěstí maji Indové Paravery za kastu velmi nízkou,
za větev kasty rybářské; proto povstala před nějakou dobou
u šlechty myšlenka, odtrhnouti se od Paraverů a utvořili kastu
novou, které by v Indii ovšem nepokládali za vyšší, ale která
by, jakmile by si jí nepletli srybáři, majetkem a společenským
stanoviskem stála alespoň zdánlivě na rovni s kastami vážo
nějšími.
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Missionáři vzpírají se té myšlence všemožně; neboť jak
mile Paraverové se rozdělive dvě kasty, budou se po způsob
indickém nesvářiti & práti a ztratí význam i sílu, kterých jii
dnes dodávají jednota a svornost.

Divno jest, jak Paraverové lnou k hlavnímu městu svém
Tutikorinu. Jsouce obratní a podnikaví, obchodují v nejrůzně
ších městech indických, hlavně na Ceyloně, ale stále teskní p
Tutikorinu a alespoň jednou do roka -— na posvícení — mus
navštíviti svůj farní kostel.

Jedné neděle jeda v Kandech vedle skladu známého Pa
ravera spatřil jsem, že má dvéře na polo otevřené a že ste
v nich. Domnívaje se, že prodává, pohrozil jsem mu prstem.

Druhého dne ráno oznamuje mi služebník, že dvacet Pa
raverů žádá si mluviti se mnou. Vyšel jsem k nim. Byl t
majitel skladu, který přišel vysvětlit, že v neděli neprodává
ale že dveří zavříti nemůže, poněvadž nemá jiného vchodu d
obydlí. Za svědky přivedl si všecky Paravery, které tehd
v Kandech sehnal.

Paraverové jsou velmi nábožni a všude dávají místním
obyvatelstvu nejlepší příklad. V Kandech si oblíbili velmi se
minář a každé neděle přicházejí na večerní pobožnost do in
Ostrobramské kapličky *) tak četně, že stávají přede dveřmi.

Na důkaz jemného citu Paraverův uvádím tuto událost
Šedivý představený tričinOpolské missie, P. Ludvík Verdie

'll. J., jenž mnoho let působil mezi nimi, ubíral se do Evropy
Věda, že francouzské parolodi vozívaji missionáře zdarma, vza
si jen nutné peníze. Zatím nezastihl v Kolombu francouzském
konsula; fzastával ho nějaký obchodní agent, zarytý zednái
Ten se na stařečka osopil, že »jezovitovi<<žádného lístku zdarm:
nedá.

P. Verdier peněz na lístek neměl atelegrafovati biskupov
bylo také pozdě; peníze byly by došly po odjezdu parníku a n:
jiný bylo třeba čekati dvě neděle.

Nevím, jakým způsobem se dověděli Paraverové, meškajic
v Kolombu, o nesnází svého velebného pána. Nabidnouti m1
peníze se neosmělili, ale téhož večera trousili se k něm
v houfcích, podávajíce podle tamylského obyčeje sandippů

*) Ostrobrama, známé poutní místo na Litvě jako Czestochow
v Ruském Polsku. Zaleski zasvětil Ostrobramské Panně Marii seminář-sko
kapli v Kandech.
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to jest dary, ovoce a květiny na táci. Na každém podnose byl
pod květinami váček s penězi; když poslední hromádka odešla,
měl P. Verdier potřebnou částku na zaplacení lístku z Kolomba
do Marseille a mohl druhého dne odplouti.

Stařičký P. i(ortez, zemřelý před několika měsíci, založil
mezi tutikorinskou mládeží Spolek sv. Aloise.

Předloni, když jsem rozmlouval v době oddechu s pátery,
vběhl náhle do síně dvanáctiletý hoch paraverský a tona
v slzách, padl mi k nohám.

Z pláče a vzlykotu porozuměl jsem konečně, že prosí
o dispens

»() jakou dispens “Pa táži se.
Věc měla se takto:

Aby byl přijat do aloiskěho ,sp01ku, musil míti většinu
hlasů, a mladí členové nedávali jich leckomu. Klučina můj také
kandidoval, ale jednohlasně byl uznán za nehodna, poněvadž
před nedávnem vybral vrabčí hnízdo a mláďatům zakroutil _krky.

Vzhledemna velikou zkrouše nost svolal jsem všechny
hochy a pravil, že tentokráte vinuíkovi odpoušlím a že ho bez
rozpaků mohou přijati do spolku. — —

'lfentokráte zdrželi jsme se v 'llutikorině jen několik hodin
a o dvou popolední odjeli jsme vlakem do Madrasu. Jaká pro—
tiva mezi bujným rostlinstvem Ceylonu a vyprahlou planinou
Madury, kterou jsme bleskem njížděli! Půda je šedá, jen tu a
tam vyrůstá zakrnělá, trnitá akacie. Časem vidíme chudá pole,
osetá _řídky'mprosem. ri'ed'spalřili jsme ještě nejakou zeleň, ale
v době suCha, které zde trvá větší část roku, vypadá krajina
neobyčejně smutně. Mohu si představiti zklamání evropského
turisty, který doufá, že uvidí bujné rostlinstvo tropické, a zatím
jede krajem, podobným poušti arabské.

Na levo v dálce viděti horstvo mysu Kolnorinu. Zdaleka
se zdá, jakoby jižní cíp poloostrova končil horou, jejíž úpatí
se noří do moře. Jest to však klam. .lel jsem jednou blízko
předhoří; od úpatí hory táhne se k moři široká rovina písčitá
s několika vesnicemi rybářskými advěma nebo třemi kostelíky.
Jest to jeden z nejkrásnějších obrazů, jež s paluby lodní spa—
třiti možno.

Krajina se nemění, ano stává se smutnější, 'A neúrodné
půdy vyrůstají opuncie, zakrnělé, hubené, naprosto různé oněch,
které hustými lesy pokrývají sicilské hory a rodí trnitě ovoce,
za vedra příjemně ochlazující. V Indii ovoce jejich není na
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prosto poživatelné. -— Živé ploty z turkoye a agavy, oblíbené
pelechy hadů, dělí tratě od sousedních polí. Stáda velikých
Opic, která sem sběhla s hor, patří netečné na uhánějící vlak.

Zetmělo se; ráno jsme se probudili v Kombaknnamu.
Krajina se úplně změnila. Vlak pádí úrodným krajem, krajem
totiž, v němž mají vodu.

Jsme již v Karnatiku a blížíme se zálivu bengálskemu.
Rýžová pole zelenají se jako na Ceyloně. Háje kokosových
palem střídají se s bananovými sady a na méně úrodných
místech viděti panemaran (Borassus flabelliformis),
z něhož dobývají arak a cukr.

Vsi ukazují se skoro bez přestávky, ale na stanicích ne—
vidíme usměvavých tváří křesťanů. Zdejší lid 'nese na čele znak
pohanství, výraz tváře jeho je ponurý, pohled téměř šílený.

Přejíždíme Koleronu, pěknou řeku, a jedeme přes dlouhý
.lmost zděný, jenž čtyřiceti oblouky pne se nad širokým řečištěm.
Čtyři vysoké věže svatyně Čidambaranské, jedné z hlavních
bašt pohanstva, bělejí se v dáli. .ledeme podél zátoky bengálské,
ale viděti jí není; zakrývají ji palmové háje.

Jeli jsme rychlíkem; že však v Indii nikdo se kvapem
nestrhá, stojíme na každé stanici 5—15 minut. Na stanici ten
divanamské jest zastávka ještě delší. Tušíme, že se něco hatí.
A skutečně, sotva jsme ujeli dvě míle, zastavil se vlak v širém
poli——v lokomotivě cosi prasklo. Hodinu mudrovali, co a jak;
konečně poslali pro lokomotivu do Villapuramu. 'l'ín'í přijeli
jsme do Madrasu místo o šesti večer o desíti v noci, což nám
nebylo příliš milé; utrn'íáceni dlouhou cestou toužili jsme po
včasném odpočinku

V Madrase zdržel jsem se jen několik dní a za celou _l.u
dobu nepřihodilo se nic, co by stálo za popis. Byl jsem na
ofíicielním večírku u gouvernéra, lorda Wenlocka; dýchánek
málo se lišil od podobných besed. Podle indického mravu byla
společnost rozdělena—;asi třicetosob bylo uvedeno zadními, tak
zvanými privátními dveřmi, na zájn-aží potažené červeným
suknem. Arcibiskup představil mi několik osob, jichž jsem dosud
neznal. Karnatský kníže Arkot Nabab měl na hlavě turban po—
setý brillianty. Několik členů jeho rodiny bylo rovněž nádherně
uslrojeno. % vojenských uniforem byla nejpěknější uniforma
hraběte Nostice, z životní stráže cárovy. Náš výstupek byl od—
.dělen sloupy a nábytkem od ostatního sálu ohromného, v němž
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se procházeli hosté méně privilegovaní: nepřišli jsme snimi do
styku, ba ani jsme jich neviděli. Bylo jich mnoho.

Znaje dobře město, vycházel jsem málo. Byl jsem vněm
již po sedmé. Den uplynul buď úředními pracemi nebo hovory
s arcibiskupem & missionaři.

Arcibiskup Colgan jest stařičký a v Indii, kdež působí již
52 léta, velmi vážen. Za celou tu dobu navštívil jen jednou,
jsa ještě mladým knězem, rodnou svou zemi, Irsko. Nyní chystá
se do Říma ad limin a. Bojím se poněkud o starce 721etého.

Suffragánem jeho jest biskup Mayer, člověk mladý a ener
gický, Američan rodem zKanady. Missi'onáři dílem Irové, dílem
Holanďané, náležejí k missijní společnosti Mill-Hill, kterou za—
ložil ještě jako mladý kněz kardinál Vaughan, arcibiskup west
minsterský.

Madrasská missie není tak vyvinula, jak by se slušelo na tak
důležité město j ihoindické. Příčina vězí v nedostatku peněz, kterých
velmi mnoho třeba, aby missie ve velikém městě zdárně vzrů—
stala. Proto i vyšší škola, stojící po boku kathedraly, jest ještě
daleko za četnými školami protestantskými. Arcibiskup i biskup
pracují usilovně, aby missii povznesli; daří se jim. Než třeba
ještě značných peněz, aby stanula na patřičné výši a čelila
soutěži vědeckých ústavů protestantských, jež většinou vy—
držuje stat. .

Nedostatek peněz býva obyčejně skalou, o niž se tříští
i největší horlivost missionařů. Srdce mi puka, přemýšlím—li,
co by ještě bylo lze dělati na rozšířenou víry' katolické a vzdě
lanosti; než tuje nutno složiti ruce v klín a pracovati jen
potud, pokud dovoluje chudoba a nouze.

Výchova dívek, vedena oblatkami Marie Panny, stojí na
vysokém stupni. Majít dva pěkně ústavy v Madrase; třetí
v Bellarach spravují řeholnice Dobrého Pastýře.

Velmi zajímavým a kvetoucím ústavem jest chlapecký
sirotčinec na předměstí adyarském, položený v rozsáhlém, stin—
ném parku; v sirotčinci vychovava missie 150 sirotkův, učíc je
všelikým řemeslům. Po nejvíce pěstuje se hudba. llralří sv.
Patrika učí hochy hráti na všelikě nástroje, spojují je v or
chestry a posílají ke plukům nebo do různých měst. Hoši mají
nejen jistý výdělek, nýbrž vysilani jsouce hromadně a stojíce
vždy pod dozorem vojensluÍ-hokaplana nebo místního missionaře,
nepozbývají dolu-ých mravův a zbožnosti. Po kapelách jest“
silna poptavka; často nebývají hoši ještě ani dostatečni's vy—
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cvičeni a již prosí o ně pluk nebo správa městská. Schopnější
chlapci nalézají zaopatření při železnicích nebo u telegrafu.

Hlavní potíž se sirotky bývá v Indii: kam s nimi, až do—
rostou. Madrasský arcibiskup naopak mne ujistil, že by i dvoj—
násobnému počtu sirotků místa zaopatřil, kdybyjen měl peníze
na jejich výživu v sirotčinci adyarském.

Mluvě o vědeckých ústavech arcidiecese madrasské, ne
pominu mlčením nellurského semináře pro kněze indické. Dosud
přijímají tam jen mládež vyšších kast. Ačkoli většina křestanův
arcidiecese se skládá z pariů, ačkoli mezi nimi bývají vzdělanci,
přece nebude možno vybírati z jejich řad duchovní, dokud po—
trvá v Indii odpor k této kastě. Kněz z kasty pariů neměl by
žádného vlivu a pražádné moci na křesťany, kteří by mu stále
vytýkali nízký, cpovržlivý původ; sám obávaje se ustavičných
úšlipkův & narážek, nesměl by ani slovem pokárati toho, jehož
pokárali by velela kněžská povinnost. Co více, sami pariové
neposlechli by kněze parie a neměli by k němu žádné úcty a
vážnosti. 'l'ak hluboce vězí v nich to proklatě kastovnictví.

Přes to všecko touží někteří pariové, aby měli několik
kněží svého rodu; povýšilo by to poněkud jejich kastu.

Před dvěma lety, když jsem dlel v Madrase na provin—
ciální synodě, přišla ke mně deputace pariů, asi 30 mužů, úplně
civilisovaných, oděných evropsky a mluvících plynně anglicky.
Ve druhém pokoji čekaly jejich rodiny. Po přečtení nezbytné
adressy dal mi vůdce deputace bez okolkův otázku:

»Ustanovil-li Pán náš Ježíš Kristus pro všecky lidi sedmero
svátostí, či pro některé 6 a pro jiné 7?

Věděl jsem hned, kam bije; proto jsem odpověděl, že ka—
techismu měl ho naučiti pan farář; ať mi raději přivedou své
děti, že jim udělím své požehnání.

Chtěl jsem jim odpověděti, že Vykupitel ustanovil b' svá
tostí pro všecky lidi, 7 jen pro některé, ale byly by z toho
povstaly dlouhé hovory, a těm jsem se chtěl vyhnouti.

V diecesi madrasskečitají/l-óóoo katolíků mezi 7milliony
pohanů;
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TT.

lndické umění. -— Příčiny jeho úpadku. _ Domácí umělci. ——
Majlapurský biskup Reed da Sylva. — Nová kathedrála. —
Příjezd do Bangaluru ——Poměr „nezávislých“ království k říši
anglické. — Stav majlapurské missie. — Styky křesťanské
mládeže s pohanskou. — Návštěvy hodnostářů. — Audience u
mladého krále majsurskeho. — Etiketa indických dam. ——

Vizianagrarnský maharadža. — Potřeba řeholnic.

Den před odjezdem z Madrasu navštívil jsem průmyslovou
školu, kterou založila sama vláda, aby zachránila a povznesla
hynoucí umění indické.

Oblíbil jsem si velmi onen ústav &navštěvuji jej pokaždé,
kdykoli přijedu do Madrasu. Kromě školy pro technické kre
slení, do níž chodi většina žáků, jsou zde dílny skoro pro
každá odvětví indického umění. První místo zaujímá keramika,
pak vyrobky lakové, práce řezbářské, tkaní kobercův, a co
mne nejvíce zajímalo, vy'robky stříbrné a bronzové. Skupiny
hochů cvičí se za dozoru zkušených mistrů; někteří pracovali
velmi zručně.

Koupil jsem několik měděných talířů, jež hoši vyrobili
ke zkouškám. Zavřeli každého zvlášť, dali jim měděný plech,
určili tvar talíře. Vzorek musil si každý nakresliti sám a dlátky
a kladívkem vytepati. Vybral jsem si tři talíře, které dostaly
první cenu; jsou pěkně a důkladně pracovány.

Zamluvil jsem si ve zmíněném ústavě stříbrnou berlu,
kterou jsem našel již dohotovenou. Byla to větším dílem práce
hochů, z nichž nejstaršímu bylo sotva 17 let, práce opravdu
umělecká, znamenitě provedená, slohu ryze indického.

Kdo si zamlouvá věc u indického řemeslníka, nikdy ať
nečeká, že bude taková., jak ji objednal. Majít' předně své
zásady, od nichž neustoupí; pak chtějí vždy v'šecko lépe udělati,
než člověk si žádá, a konečně přese všechny domluvy musí
vždy přidati něco nového.

Tak se stalo i s mou berlou. Žádal jsem výslovně, aby
nebyla těžká.

Nu, ředitel ústavu, když byla dodělána, dopsal mi, že
vyplnili můj rozkaz, že berla váží jen 8 liber. Vážila skutečně,
leč potom ji vylili cementem, což ji učinilo tak těžkou, že ji
za živý svět neuzvednu. -—
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Jednou koupil jsem v Kandech stříbrný talíř velmi pěkné
práce. U téhož člověka objednal jsem si druhý právě takový.
Po několika nedělích přináší řemeslník můj talíř okrouhlý,
který měl na vzor, a druhý osmihranný. Marně. jsem mu vy
světloval, že není právě takový. ,

»Saamih odpovídal, :jak pak není právě takový? Vždyť
v tom i v onom jest stejná váha stříbra a na oba vytepal
jsem čtyři slony . . .<<

Toť příčina, proč indické výrobky tak málo jdou na
odbyt. Kupci, kteří jimi obchodují, pošlou na př. pěkný předmět,
vásu nebo svícen. Kupující objedná druhý právě takový, zaplatí
předem a na konec dostane buď zcela jinou věc nebo práci
nedbalou, hudlařskou. Stává se pravidelně: jakmile řemeslník
pracuje na prodej, pracuje velmi pečlivě, poněvadž věci jinak
neprodá, pracuje-li však na zakázku & obdržel-li polovici ceny
předem, pracuje velmi ledabylo.

Umění indické chýlí se úplně k úpadku; je ho škoda,
byloť skutečně pěkné; za několik let spatříme jeho ukázky jen
ve sbírkách a museích.

Zánik lze vysvětliti snadno: všechny výrobky byly určeny
pro zámožnější obyvatelstvo domácí. Dnes bohatší Ind váži si
více tovarů evropských, právě z té příčiny, ze které my si
vážíme výrobkův indických.

Dále: ruční práce nemohou snésti soutěže s továrnami
evropskými, které svým zbožím Indii zaplavují, jmenovitě
anglické a německé.

Zboží umění indického prodává se dnešního dne výhradně
turistům; jelikož pak ti buď ničemu nerozumějí nebo času na
vybranou nemají, ale přece z každého místa památku přivézti
si chtějí, vyrábějí se pro ně nejbídnější věci kramářské.

Nejeden cestovatel ukazoval mi chlubně svou indickou
sbírku. Často byly to předměty velmi bezcenné, za něž vyhodil
cenu trojnásobnou.

Často nabízel mi řemeslník, jehož jsem dobře znal,
stříbrný nebo bronzový talíř práce prabídné; když jsem se
tázal, proč maří čas takovým hudlařením, moha vyrobiti něco
kloudnějšího, odpovídal:

»Saami, pěkný talíř stál by mne nejméně dva měsíce
práce, tento udělal jsem za osm dní & turista zaplatí mi
stejnou cenu.<

Se svého stanoviska měl pravdu; takto vydělal více.
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Vyšší úředník na 'Ceyloně, aby Zachránil klesající umění
kandské a řemeslníkům usnadnil prodej výrobků, založil spolek
Kandyan Art Association (Kandské družstvo umělecké).
Nasbírali částku peněz, ze kterých kupovali za hotové každý
předmět, který jim přinesli, prodávajíce je později turistům
jen s takovým výdělkem, aby udrželi skladiště a služebnictvo.

Spolek měl podle úmyslu zakladatelova pomoci umění
kandskému na nohy, ale' zabil je úplně. Po odjezdu předsedově,
jenž byl přesazen jinam, nikdo se o spolek nestaral. Všechen
nákup a prodej přenechali Singhalovi; poněvadž Singhal nebyl
schopen předměty oceňovati, stanoveno, všechno kupovati a pro—
dávali podle velikosti a váhy. Tím způsobem platili řemeslníkovi
za bronzový talíř vytepaný kladívkem (en repoussé) 30 rupií
bez zřetele, ať jest práce umělecká nebo hudlařská. Řemeslník
byl tedy jist, že dostane 30 rupií za věc, za kterou bych mu
dal sotva osm. Nač by se tedy piplal s talířem půldruhého
nebo dva měsíce, moha v_ téže době vyrobiti jich šest a za
každý dostati 30 rupií! Spolkové skladiště jest tudíž přeplněno
nejbídnějším brakem, který však přece s dobrým ziskem pro
dávají turistům.

Po Kandech byl místem umění Tandžur (II. Ge.), Zvlášt—
ností jeho byly vypouklé řezby stříbrné na měděném podkladě.
Stříbrné figurky, nejčastěji všeliká božstva, byly pečlivě vy—
tepávány a pak na měděnou nádobu tepanou a bohatě ozdobenou
nasazovány. Dnes figurek netepou, nýbrž je lisulí strojem, což
je činí. ohyzdnými, umělecky naprosto bezcennými.

Přede dvěma lety navštívil jsem hlavní sklad tandžurských
výrobků v Madrase; ze tří set předmětův, jež mi ukazovali,
byly pouze dva ruční práce, ostatek všechen vylisován. Potom
navštívil jsem jej ještě dvakráte, ale po ruční práci nebylo
potuchy. Po tandžurském umění je veta.

Jest věcí hodnou pozoru, že ani v Jižní Indii ani na Cey—
loně není lidí, kteří by se výhradně zabývali výrobou uměleckých
předmětů. Bývají to obyčejně prostí venkované, u nichž umění
přechází tradicí s otce na syna. Pravidelně obdělávají rýžová
pole nebo kokosové zahrady a jen ve volných chvilkách pracují
ve stříbře nebo mědi. Práci tu mají za zábavu v deštivém
období, která jim přináší něco výdělku, o nějž celkem příliš
nestojí. Na Ceyloně zaměstnává se tím jen nízkákasta zlatníků.
Ne proto, že by jiným kastám bylo zakázáno takovou práci
konati, ale proto, že člověk z kasty zlatníků hocha jiné kasty
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nikdy a nikdy nevyučí svému řemeslu. Bylo by to proti
všemu mravu. \

Zajímavé bývá též viděti je při práci. Pracují velmi primi—
tivními nástroji, jež si urobí sami, všelikými dlátky a malým
kladívkem na dlouhém topůrku. Stříbrné mince roztaví v hroudu,
kterou kladivem roztepou, až nabude žádaného tvaru na př.
talíře. Talíř polejí vrstvou vosku smíchaného se smolou a teď
jest radost se dívati, kterak polodivy' vesničan rýsuje na něm
nejúhlednější vzorky: ptáky, arabesky, zvířata, a jak pracně
je vytepává!

Opravdu pěkné výrobky lze dostati téměř jen v několika
velikých městech: v Bombaji, Kalkuttě, Delhách, Amritsaru,
Džejpuru (H. Ch) a Simle. V jiných městech najde něco jen
ten, kdo dlouho v Indii mešká a s lidem se stýká, kdo si umí
Vyhledati na vsi schopnéhořemeslníka & věc sám objedná.
K tomu musí ještě míti spolehlivého člověka jejich kasty a ře—
mesla, který by k řemeslníku stále docházel a jej pobádal;
jinak počká si nejméně rok na sebe nepatrnější objednávku.
Řemeslníkovi dává se předem určitá váha rupií; že by je
ukradl, není strachu. Jen tomu nezabráníš, aby nepřimíchal
trochu, ale jen trochu mosaze nebo mědi. Jakmile zamluvenou
práci přinese, platí se hotovými, podle míst a jakosti práce,
25—1000/0 váhy. S řemeslníkem však měj trpělivost; neboť
slíbil-li, že jistojistě přinese hotovou práci dne 30. dubna, buď
přesvědčen, že teprv dne 29. se do ní dá.

* :|:
*

Před odjezdem z Madrasu navštívil jsem majlapurského
biskupa. Majlapur, ač mnohem starší, jest dnes pouze před
městím Madrasu, takže hlavní město je rozděleno na dvé diecése.
Majlapurská náleží k nejstarším v Indii; založil ji papež Pavel IV.
roku 1606.

Biskup Reed de Sylva, rodem Portugal, byl svého času
nejmladším biskupem na světě. Bylo mu sotva 30 let, když ho
sv. Otec jmenoval prelátem Mozambiku.

Roku 1887 byl přeložen na biskupský stolec majlapurský.
Za jeho vlády se diecése velmi povznesla. Když mgr. Agliardi
visitoval Majlapur, nalezl kathedralu ve stavu velmi zuboženém,
několik kostelíků, školy žádné; biskupský dům byl podoben
venkovské faře. Od té doby povstaly školy chlapecké i dívčí,
třikláštery ženské a seminář. Biskup bydlí v letohrádku nad
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mořem a dostavěl právě novou kathedrálu, která náleží k nej
péknějšíin chrámům indickým. '

Měli jsme ji s patriarchou o velikonocích vysvětiti, ale
nedokončená vnitřní výzdoba nutila k odkladu.

Na první pohled zda se loď prnli dolce úzkou. Příčina
byla, že biskup upravil stavební plán tak, aby se zachovaly zdi
staré, historické kathedrály. Když však strhli střechu, ukázalo
se, že svatyně, která přetrvala více než tři století, byla upě—
chována z hlíny.

Nynější gotická kathedrála jest imponujících poměrů;
hrob sv. Tomáše apoštola, který dříve býval v malé kapličce
za kathedralou, bude nyní konfessí před hlavním oltářem, jak
bývá v římských basilikách.

Patronem majlapurské diecése jest portugalský král.
Diecése má dosti důchodů jak z vlastních pozemků v Bengálsku
tak z vládních podpor. (lítají v ní 64.000 katolíků. Veškeré
duchovenstvo jest původu_indického.

Za jednu noc převezl nás vlak do Bangaluru (lI. (Je),
hlavního města diecése majsurské. Biskup Kleiner, rodem
Francouz z Elsaska, přivítal nás na nádraží s přítelem Thumboo
Chettym, který již za mého pobytu s mgrm. Agliardim byl
předsedou nejvyššího soudu, nyní pak jest ministrem a druhým
členem regenstva za nezletilosti královy. Nebožtík král poctil
ho názvem: Radža-Dharma Pravina t. j. rozdavač královských
milostí, což jest v zemi největším vyznamenáním.

Majsurská diecése leží právě v hranicích nezávislého
království téhož jména. Mylný jest názor, že celý poloostrov
indický jest přímou državou anglickou. Anglii náleží větší část
země, asi 800.000 čtverečných mil se 214 mil. obyvatelů.
(lstatek t. j. 645.000 čtverečných mil s 0/11mil. obyvatelů jest
rozdělen na značný počet více méně závislých říší, jejichž
panovníci mají titul maharadža (veliký král) nebo radža
(král) a jsou ke královně anglické asi v témž poměru, ve
kterém byla dříve k císaři knížata říše německé, či správněji
řečeno: jsou jejími lenníky, nemajíce práva vypovídali válku
a přijímajíce investituru z rukou místokrálových; anglický
resident při každém králi, druh vyslanců, ve skutečnosti však
dohlížitel, má dozor na finance i na soudnictví, jsa v menších _
a slabších královstvích skutečným vládcem, ponechávaje králi
jen pocty a čestný titul. Dozor residentův jest pro olwvatelstvo
opravdovým dobrodiním.
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Největší nezávislý státjest Hajderabad (Il. Cd) 82.000 čtver'.
inil. a 111/2 mil; obyv.), pak Majsur (28.000 čter. mil. a 5 mil.
obyv.), Kašmír (II. DCa) (81.000 čtver. mil. a 21/2 mil. obyv.)
a Baroda (II Bc) s touže lidnatostí na 8.000 čtver. mil.

Rozsahem a počtem obyvatelstva rovná se království
majsurské Portugalsku.

V diecési majsurské nalezl jsem značný pokrok. V Ban—
galuru, kdež jsem nebyl devět let, povstalo několik nových
kostelů, jelikož staré vzrůstajícímu počtu katolíků již nestačily.
P. Tabard, missionář ze zámožné rodiny, vlastním nákladem
zvětšil kathedrálu a učinil z ní velmi pěkný chrám.

Vyšší kollej, v níž jsme obývali" za sněmu roku 1887,
byla také již těsná; proměnili ji tedy v biskupskou residenci
a nyní staví velikou školu novou; jakmile bude dostavěna,
zbuduje biskup druhou v pohanské části města.

Katolické školy bangalurske mají velice dobrou pověst;
i pohanská mládež se do nich hrne.

Casto v missiích projednávají otázku, je-li prospěšno za—
bývati se na vyšších uěelištích katolických výchovou pohanské
mládeže, když vydržování škol působí missionářům tolik obtíží
a když poměrně tak málo žáků pohanských obrací se na víru
katolickou.

Mínění své pověděl jsem jinde; den co den nabývám
přesvědčení, že práce ta není marna, že v missii dobře
uspořádané toto odvětví apoštolské činnosti nesmí býti za
nedbáváno.

Nejednou projevili též obavu, aby styk s pohanskými
hochy ve školách neměl zhoubného vlivu na katolickou mládež.
Předně odpovídám, že v zemí, jako jest Indie, kde obyvatelstvo
křesťanské všude jest smícháno s pohanským, jsou katoličtí
hoši doma i na ulici neustále ve styku s mládeží pohanskou,
což jest mnohem nebezpečnější nežli sblížení se ve škole, kde
jich missionář s očí nepouští.

Mnohem více jest se obávati vlivu mládeže protestantské,
která nezdravou naukou, kterou jí vštěpují od maličkosti,
může nakaziti hochy katolické; k tomu panuje na školách
protestantských hrozná nákaza mravů.

Co se týče mladých pohanů, stOjí úrovní osvěty &vzděla
nosti tak nízko pod hochy katolickými, že spíše podlehnou oni
nežli tito; neboť jest zákonem přírody, že vzdělanější a duševně
vyvinutější živel nabývá převahy nad živlem nevzdělaným. —
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Za několik hodin po příjezdu do Bangaluru přijel ke mně
návštěvou dev an t. j. první ministr majsnrského krále, Sir
Sheshadzi Iyer, který jest skutečným vladařem až do zletilosti
královy; králova matka má pouze titul vladařky. V Indii žijí
ženy tříd vyšších uzavřeny, s cizím mužem nerozmlouvajíce
nikdy, leč skrze záclonu; proto králova jest regentkou jen podle
jména. — Přišel mi vyřídit., že králova matka si přeje, abych
navštívil mladého krále.

Za hovoru tázal jsem se na obyčeje majsurského dvoru,
neboť »v Evropěa pravil jsem »nutno při audiencí u panovníka
čekali, až sam povstane a tak dá znamení, že slyšení jest
skončenoa

Odpověděl, že na jejich dvoře jest týž obyčej, že by však
bylo neslušno, aby dítě propouštělo takovým způsobem zastupce
papežova, celá. pak záležitost že se spraví takto: po krátké
rozmluvě podá mi mladý kral kytici, já povstanu a rozloučím
se s ním první. Byla to etiketa ryze indicka.

Majsurský devan, pohan brahmin, náleží k nejvíce vyni
kajícím mužům nynější Indie. Přes to, že má pověst urputného
nepřítele Angličanů, váží si oni jeho schopnosti. Jsa 111-let,
bez přestávky prvním ministrem jedné z nejdůležitějších říší
indických, uspořádal finance říšské, zprotínal zemi pěknými
silnicemi, rozmnožil důchody zemské a ve všem se ukázal
hodným důvěry, kterou v ného měl nebožtík maharadža a vrchní
vláda anglická.

Téhož večera oplatil jsem návštěvu prvnímu minisrovi,
pak jsem zajel k příteli 'l'humboo—Chettymu, jenž zachoval
davnou prostotu, ač se stal ministrem a druhým hodnostářem
v zemi. Měl jenom pěknějši dům nežli před lety a četnějsí
služebnictvo v červené livreji. Nejmladší syn, který tehdy byl
hošíkem, vyrostl zatím v hezkého jinocha, a malá dceruška,
která nám zpívala a od paty do hlavy byla klenoty ověšena,
byla již na vdávání a místo písniček zpívala nám arie z vlašských
oper a hrála zručně na piano. Pro mne bylo rozkoší patřiti na
rodinu opravdu křesťanskou uprostřed světa pohanského.

Druhého dne jel jsem návštěvou k mladému králi. 'Jest
mu sotva 12 let. Byla to slavná audience, kteréž přítomní byli
všichni členové vladařstva. Bratr králové a tajemník, Angličan,
uvítali nás u dveří paláce. Se mnou byl biskup Kleiner
a P. Benzinger. Mladý král a první ministr přijali nás u dveří
sálových. Dítě bylo velmi zdvořilé a vážně; naučili je dobře,
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jak se má c'hovati, neboť již po druhé liguruje v důstojmstl
královské; před několika měsíci přijal místokrále, jenž sem za
vítal z Kalkntty. Ilošík měl na hlavě veliký turban, na šíji
nesl veliký náhrdelník z ohromných brilliantů a podobal se
velmi zemřelému otci svemu. Doprovodil mne ke skleněná,
aksamitem potažené pohovce, na niž jsme si oba sedli. Ostatní
rozsadili se do půlkruhu; mně po pravici seděl biskup, P. Ben—
zinger & dva Angličani, náležející ke dvoru. Na levici králově
první ministr, pak Thumboo-Chetty, dále třetí regent., Chan
Bahadur .-\bdul Rahiman, & posléze bratr králově.

Připadalo mi směšným říkati dítěti východní komplimenty,
s nimiž jsem se ve skutečnosti obracel k regentům, a mluviti
s ním o státních záležitostech. Poslouchal s vážnou tváří, ale
na bystry'ch, černých očích bylo viděti, že se mu líbí hráti si
na krále & dávati slavnou audienci.

Byl to hezký hoch, tváře upřímné a intelligentní, čistóho,
nevinného vzezření; bolelo mne, když jsem si uvedl na paměť,
že vzhledem k pošetile, falešné politice vychovaji ho v ponižu
jícím pohanství. x\ngličani měli by snadnýzpůsob šířiti křesťanství
a zároveň upevňovati své panství; v zemích totiž, v nichž ne
prostředně panují, osazovati nejdůležitějsí úřady křesťany,
v zemích pak závislých vychovávali nezletilé vladaře křesťansky.

'l'i indičtí mladíci bývají obyčejně velmi skromni a nechají
se snadno řídili. Znal jsem dobře mladého krále lhnlukottaha,
pána malého panstvíčka nedaleko Madrasu. (ld dětinství byl
vychován od Angličanův, ale v pohanství.

Byl to milý a vzdělaný jinoch. Měl staršího bratra, kterého
však z následi'iictví vyloučili, poněvadž mu na uchu narostla
bradavice, což brahmíni prohlásili za špatné znamení. Dva
mladší bratří navštěvovali školy katolické.

Dne, když se stal mladý radža Pudukottah zletilým, po
horšil nesmírně pravovčrnč brahminy, ostříhav si krátce vlasy,
jež dosud podle tamylského obyčeje nosil podholenč s dlouhou
kšticí, obléknuv se evropsky, aco nejhoršího, nasadiv si cylindr.
Náležel ke znamenitě a vysoké kastě lVIaraverů-Kallerů, což se
překládá »zlodějůa, & byl příznivcem jesuitské missie, v jejímž
území panstvíčko jeho leželo.

Kdyby mladým vladařům vštěpovali znenáhla zásady
křesťanské, dílo obrácení Indie pokračovalo by velmi rychle
& utvrdilo by nemálo panství Anglie; jen na věrnost křesťanů
může Anglie bezpečně spoléhati, kdežto pohané jsou jen proto
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věrní, že cítí moc a sílu bílých cizinců, a zůstanou jen potud
věrni, dokud ji cítíti budou. Ale protestantismem zaslepení
Angličani nevidí svého prospěchu v Indii. Šlechetnější mezi
nimi přejí rozvoji katolických missií a seč jsou, je podporují,
jmenovitě školy. .liní jsou obojetni, a zarytí protestanti, hledí
všemi silami a žilami udržeti pohanství. Vláda chce býti neutrální
ke každému náboženství (ve skutečnosti přeje přece jen prote—
stantismu) a podporuje hojně všechny ústavy prospěšné zemi:
školy, nemocnice, sirotčince atd.; na podporách i katolické
missie mají značný úděl.

To mi přicházelo na mysl při rozmluvě s mladým králem
majsurským, v jehož zemi. máme 40.000 katolíků &kdež minu
lého roku obrátili missionáří 568 pohanů.

Znal jsem velmi dobře jeho otce, jenž náležel k nej—
osvícenějším knížatům indickým. Vládl spravedlivě, dbaje velmi
blaha svých poddaných. K naším missionářům býval vždy
dobrotiv.

Minulého roku putoval do' Allahabadu, posvátného města
na stoku Džumy a Gangy. Putoval jen hledě při tom na své
pohanské poddané, neboť sám byl příliš vzdělán, by ctil indické
modly. Cestou ochuravěl a zemřel v Kalkuttč, maje 34 léta.

Byl od détinství vychován od Angličanů, ale právě vý
chova a styk s civilisací vzaly mu víru v indická božstva, zba
vily ho hrůzy před satanem, před nímž pohan ustavičně se
chvěje, ale náhradou nedaly mu ničeho. Škoda jeho šlechetné
povahy. '

Po jeho smrti odevzdal místokrál indický vládu vdově,
přidav jí tříčlennou radu: Devana Sheshadzi Iyera, brahmína
pohana, Thumboo-Chettyho, katolíka, aChana Abdul—Rahimana,
mohamedána.

Po půlhodinové rozmluvě podal mi mladý král kytici
z růží a modráků a já jsem se poroučel. Až ke dveřím dopro
vodil nás král, až k povozu bratr králové a Angličan.

Rozloučiv se s mladým makaradžou, zastavil jsem se na
chvilku v druhém saloně, abych promluvil s přítomnými
hodnostáři, jichž jsem neznal. lšylo rozkošno pa'třiti otevřenými
dveřmi, kterak vážní ministrowi sekali hluboké poklopy krá
lovskému děcku.

.-'\|»oštolslui, delegace zachovává vždy přátelské styky se
dvorem majsurského maharadži.
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Důkazem, kterak i nejnepatrnějších podrobností tady si
všímají, jest tato okolnost:

Král poslal mi dvorní povoz otevřený. Poněvadž slunce
děsně pražilo, nabídl mi Thumboo—Chetty svůj krytý kočár.
Druhého dne psaly všecky místní noviny, že apoštolský delegát
králem“ poslaný povoz odmítl a jel do paláce v kočáře Thumboe—
(Ílliettyho.

Ostatek dne uplynul návštěvami missijních ústavů. Na
večer přinesli mi dva talíře cukrovinek a indického pečiva od
Chana Abdul Rahimana.

Pravil jsem, že maharani, králová majsurská, nevychází
nikdy z paláce a s cizím mužem že mluví vždy skrze tlustou
záclonu čili, jak by se Ind po anglicku vyjádřil, »že stále za
záclonou sedí.“ Má-li cestovati, roztáhnou ode dveří vagonu až
k povozu s obou stran plátna, mezi nimiž jde, nejsouc od ní
koho vidčna. Nedomnívejme se však, že stav ženy jest v Indii
ponižující; naopak žena zaujímá v rodině obyčejné důstojné
stanovisko. .

Odloučení, v němž žijí ženy vyšších tříd, není jim ni—
kterak vnuceno, nýbrž jednoduše národním obyčejem, kterého
ony- dbají více nežli mužové. Jest to vecí slušnosti a dobrého
tónu. Vyjíti na ulici nel) ukazati se ve vlastním dome cizímu
muži, pokládá indická paní za neslušnost, právě. jako evropská
dáma toulati se po jarmarce nebo po jiných místech, kde se
hromadí hrubý lid.

Pokus zvyk len odstaniti narazil by na větší odpor
u samých žen nežli u mužů, kteří obcujíce s Evropany lépe
znají západní mravy. Proto bývají znalci východu nesmírně
směšnými lamentace nad osudem ludek, s nimiž se tu a tam
setkáváme v evropských časopisech, které liči lndky jako nej
nešťastnější bytosti světa a to z toho důvodu, že nikdo jich
nenutí k tomu, co ony samy pokládají za neslušné, hodnosti
ženy a matky nedůstojné a čemu se nikdo tak nebrání jako
ony. Ostatně lepe jest jim v tichem koutku ilmnáeím, nežli ve
zhýralém, prohnilém svete pohanském.

Zvyk ten však jest velikou při-!kážkouapoštolování v Indii.
Kněz do pohanských rodin přístupu nenni, :: práve matkou
nebo sestrou měl by vliv jeho mnohem zdál-nější a lepší účinek
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na rodinu. Odloučeni to od zevního světa působí dále, že Indky
lnou houževnatěji k pohanství nežli mužové.

Když řeholnice sv. Josefa založily vdiecesi vizigapatamské
školu pro dívky vyšších tříd, zlobila se mocná kněžna visiana—
gramská nemálo, slyšíc, že děvčata budou do školy choditi
ulicí; zakázala také Radžputům, jejichž pohlavárem syn její
byl, posílati dcery do školy. Teprve když se přesvědčila, že jině
dívky školu navštěvující stávají se skromnějšími, rodinnému
životu prospěšnějšími, teprve na usilovně prosby syna svého,
jenž pečlivě se staral o výchovu mládeže, odvolala zákaz.

Syn její, maharadža visianagramský, pochází z nejpřed—
nějších rodin indických, která ještě nedávno panovala samo—
statně; ted' však jest říše jeho přivtělena k državě anglické
a jemu zůstal pouhý titul. Jest v té části Indie největším ma—
jitelem pozemků a má dosud nemalý vliv na obyvatelstvo říše
svých dědů. Jsa velmi vzdělán, žije úplně po evropsku. Před
lety podporoval hojně katolickou missii, dnes si jí nevšímá:
proč, nevím. Neměl jsem dosud příležitosti poznati ho osobně,
ale s předchůdcem mým, mgrm. Ajuttim, žil přátelsky. Matka
jeho, jíž si velmi váží a která na něho má dobrý vliv, jest
také poctěna titulem maharani t.,j. veliká královna. 'IÝitul
radža nebo maharadža (král, veliký král) příslušív tomto
významu jen osobám skutečně panujícím. l_ljiných, zvláště
u těch, jimž jej anglická vládá dává pro zásluhy, rovná se na—
šemu titulu knížecímu.

Než vraťme se k indickým ženám. vyšších tříd. Odloučení,
v němž žijí, činí je nepřístupnými slovu evangelia, jež by
snadno vzklíčilo v prostých duších jejich. Proto v Indií
na Výsost jest třeba řeholnic, jakými jsou na př. milo—
srdné sestry, které by navštěvovaly rodiny. Nedávno upozornily
na to výborným článkem anglicke noviny. Dosud lze říci, že
v našich missiích není řeholnic, které by apoštolovaly mezi že—
nami, a v Indii mohou to jen ženy. — Proti-sstanté pokusili
o něco |'íO(lOl)lil'\h(),ale jejich missionářky neměly pražádně
vážnosti u domácího obyvatelstva a za druhé: chladná, bez
barvá víra protěstantská nemluví k srdci indickému.

V diecési majsurskě a vizigapatamskó přiblížily se ře
holnice poněkud k indickým ženám a mělo to brzo dobré ná
sledky. l\'r:'tlovna majsurská, kterou s dětmi jejími učily hudbě,
velmi si je oblíbila a nedávno kněžna vizianagramská, jedouc
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na svatbu příbuzné do Benaresu, požádala představenou, aby ji
tovaryšily dvě sestry.

Druhým prospěchem, plynoucím z těch styků, jest že
sestry mohou křtíti umírající dítky pohanské. V diecési viziga
patamské, v níž žije jen 11.500 katolíků, pokřtěno bylo takto
minulého roku přes tři tisíce umirajících dětí.

III .

Krajina cestou _zBangaluru do Goy. —--Květena. — Racholský
seminář. — Návštěva knížete oportského. ——Příčiny a průběh
povstání v portugalských osadách goanskýc'h. — Ostatky bl.
Rudolfa Aquavivy a druhů, mučedníků. — Víska Rachol a pů
vodni hrob mučedníků. — Goanská arcidiecése. — lesuitská

missie. — Odpočinek papežského delegáta.

Dne 12. ledna opustili jsme Bangalur a jeli vlakem do (Joy.
Dráha šla smutným krajem, nemalebným, tu a tam po—

rostlým zakrnělým stromovím; všude stály živé ploty a agavy.
Okolí města 'lÍumkuru jest poněkud úrodnější. Pahorky

s ostrými skalisky připomínají poněkud mysy jižního Řecka.
Na vrcholích pahorků trčí tu a tam ohyzdný chrámek pohanský.
Někdy objeví se hájek palem kokosových, které, postrádajíce zde
mořského písku a mořského vzduchu jen krní. Mangy jsou
rozsázeny v řadách jako u nás jabloně. Daleko, kam oko do—
hlédne, táhne se rovina. ,

Asi o půl noci přejíždíme hranice království majsurského
a ocitáme se Opět v osadách anglických. [(r-aj týž. Po blízku
Londy vede trať lesy, prvními od Tutikorinu; jsou to lesy bam—
busové a tekové. |,id na stanicích jest oděn nuzně & špinavě.

V Londě přestupujeme; zastávka trvá čtyři hodiny. Dále
jedeme již vlakem portugalským. Ještě dvě stanice a ocitnerno
se v osadách portugalských.

Krajina se mění úplně; vjíždíme do západních Ghatl.,
Rozkošný rozhled rozevírá se před námi, v dáli modrá se často
moře. Připomíná to poněkud krajiny ceylonské. Hory jsou po
rostlé křovím a zakrnělým stromovím týchž druhů, které hují
na ('.eyloně. Ze stromů vystrkují divoké hanany ohromné své
listy. Napočítal jsem jich několik druhů; mezi nimi pozoroval
jsem jeden, jenž se velmi podobalbananu africkému, ač byl
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mnohem menší. ()rchideí jest málo; postřehljsem jen Cymbi—
dium awanda Roxburghi.

Užlabiny jsou všecky porostlé lesy.; žije v nich asi mnoho
tygrů, neboť kraj zdá se úplně neobydlen; má však budou—
cnost a hodil by se výborně na sady čajovníkuvě a kokosní—
kové. Jest to provincie zvaná Novas Conquistas, v nichž
není mnoho Evropanů. Pěkné stráně leží ladem, neboť ke vzdě
lání jich jest třeba kapitálu, a v Portugalsku mají teď veliký
nedostatek jak kapitálu tak podnikavosti.

Provincie Salsette, kterou ujíždíme, skýtá venkoncem jiný
pohled. Toť kraj úplně katolický, sotva osmnáctina obyvatel—
stva vězí ještě v pohanství a ti jsou většinou přistěhovalci
z cizích osad. Krásná pole rýžová rozkládají se široko daleko,
sady kokosovníkově jsou pečlivě obdělány, všechno kypí ži—
votem.

Vystoupili jsme v Margau, odkudž jsme se v palankinu
pustili do Racholu, kdež nás patriarcha čekal v semináři. Spa
nilý kostel margaoský popsal jsem již jinde: nesli nás hlav
ními ulicemi města. Domy jsou pěkně, některé vypadaly skoro
jako palác, svědčíce o zámožnosti obyvatelstva. Bylo již tma,
když jsme přibyli do Racholu.

Zamiloval jsem si velmi patriaršský seminář racholský..
Duch okříva mezi tou mládeží. Kdo nedlel nikdy dlouho v ze
mích pohanských, nepředstaví si, jakou radostí vítá člověk opět
kraj křesťanský.

Professorové jsou vesměs Indové, vážní a učení mužové.
Alumnů jest asi 250, nejsou však všichni pro duchovní stav;
mnozí rodiče, toužíce dáti dětem pečlivě vychování, svěřují je
semináři, jsouce jistí, že budou prospívati ve vědách a mravně
že nevezmou poruchy.

Jinoši, nemající chuti ke stavu duchovnímu, opouštějí
ústav po rhetorice, někdy i po fllOSOÍÍl,všichni však bez vý
jimky oděni jsou klerikou i 121etí kluci.

Z ústního podání je známo, že mám mládež rád, proto
se také přihrnula hned ke mně. Každého večera zval jsem je
k sobě do pokoje a půl hodiny s nimi se bavil,

Malí Indové goanští jsou velmi čiperní a bystrého ducha;
náležejí k nejvyšším kastám Brahminův a Chardů. Na prvý
pohled jest na nich znáti vyšší plémě. Na každou otázku mají
odpověď pohotově. Tak tázal jsem se 12letého hocha, bojí-li se
prefekta.
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»Jako osoby praníCa, zněla odpověď, »neboť jest dobro
tisko člověk, ale jako představitele úřadu velmi si ho vážíme.

Patriarcha často si pobude ve svém semináři, vzdáleném
od residence sotva několik hodin; stará se o něj bedlivě a ne
únavnou péčí dovedl jej k nynějšímu rozkvětu.

Po třech dnech klidně a mile vsemináři ztrávených ode—
brali jsme se s patriarchou do Pandžimu složit poklonu knížeti
Oportskéinu, bratru krále portugalského, jenž přibyl do Goe
v čele vojenské výpravy, aby pokořil vzpouru, která ohrožovala
kolonii již po dva měsíce. Navštívil jsem ho v paláci místo—
držitelově a dlouho s nim rozmlouval o věcech indických.

(_ioanské povstání, o němž noviny tolik napsaly, zůstalo
v Evropě bez porozumění. Jedni nadsazovali, druzí nechápali,
proč malbu kolonii ohrožuje, třetím zdála se směšnou válka,
v níž na jedné straně bojovalo 500 mužů, na druhé 700.

Věc měla se takto: asi před 10 lety rozpustila vláda,
nevím z jaké příčiny, dávnou goanskou milici, skládající se ze
samých křesťanů, a nahradila ji malým sborem vojenským, do
něhož přijímali jen pohany. V novém vojsku strašila ustavičná
nespokojenost jak vzhledem k důstojnictvu tak vzhledem k vládě,
až posléze v listopadu minulého roku (1895) všichni se vzbou—
řili a se zbraní i střelivem opustili kasárny a zatarasili se ve
tvrzi Nanuz.

Položení osad bylo velmi kritické. Vojsko zaujalo hrozivě
stanovisko a v celé zemi nebylo ani vojáka ani zbraní, kterými
by jim čelili. Na štěstí nedostávalo se povstalcům vůdce; kdyby
se jim energický člověk byl postavil v čelo, byli by se záhy
zmocnili celého, úplně bezbranného kraje. Jsouce však bez
hlavy, svářili se mezi sebou, mnoho jich uteklo a přeběhlo na
území anglické, ač Angličané hranic bedlivě střehli.

rFou dobou přijel kníže Oportský z Lisabonu, veda sebou
700 vojáků. Na zprávu o příjezdu královského vojska opustili
povstalci, jejichž počet se zatím scvrkl na 500, nanuzskou tvrz
a uchýlili se do pralesů provincie satarské, kdež obyvatelstvo
jim přálo a kdež spoléhali na pomoc statkářů, zvaných Ran i,
kteří se jen s nechutí podrobovali nadvládě portugalské. Jeden
z Ranů postavil se jim v čelo a prohlásil se za krále salar—
ského. Kníže Oportský táhl ovšem za nimi, ale evropský voják
neumí do takových lesů ani vkročiti. Kníže lákal povstalce
z houští, oni „zase jeho do houštín, a tak trvala ta nekrvavá
vojna stále; nikdo nevěděl, jak skončí. Vydržováni však vojska
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tíží nemálo skromný rozpočet kolonie a do Lisabonu je ode—
slati nemohou; jakmile by odešlo, vynořili by se povstalci
z lesův a ohrožovali by zase osady.

Takové bylo postavení knížete Oportského, když jsem ho
viděl v Pandžimu.

Patriarcha nebydlí již přes rok v bývalé residenci na
břehu řeky Mandory, k níž poutalo mne tolik mily'ch vzpomínek.
Daroval ji řeholnicím a sám přestěhoval se do pěkného paláce,
jejž mu vystavěla vláda portugalská.

* *
*

Dne 17. ledna poštěstilo se mi sloužiti mši svatou na
hrobě sv. Františka Xaverského v Goe. Odebral jsem se do
kathedrály, kdež vystaveny byly v sakristii také ostatky bl.
Rudolfa Aquavivy a druhů. Relikvie svatých mučedníkův jsou
prozatím uloženy ve skříni z drahocenného dříví; později budou
přeneseny do kaple na pravo od vchodu do kathedrály, v níž
patriarcha staví právě pro ně nádherný oltář.

Ve druhé kapli rovněž po pravé straně umístěn jest
obrovský kříž, sahající od podlahy až ke klenutí, jednoduchý,
sbitý z prken, bez obrazu Spasitelova.

Křížbyl přenesenz kostelaSanta (iruz dos Milagres
a je proslulý od dávna divy. Před ním modlíval se P. Josef
Vaz, apoštol Ceylonu*), volaje k Bohu () pomoc pro hynoucí
církev ceylonskou a prose, aby mu popř-ano bylo zasvětiti celý
život apoštolování v té nešťastné zemi.

Tentokráte pobyl jsem v Goc jen krát.ce Před odjezdem
přijal jsem kathedialní kapitolu, složenou z kanovníků iodem
vesměs Indů.

Parníkem plavili jsme se pak s patriarchou a několika
kněžími goanskými do Racholu. Pěknou a malebnou cestu
popsal jsem jinde. Řeka vine se bujnou vegetací tropickou. Co
chvíle míjeli jsme úhledné kostelíky farní. S jednoho místa
jich bylo viděti sedm.

Na východním konci ostrova goanského bělí se v roz
košném okolí klášter Pilar; před léty naležel františkánům, dnes
jest letním sídlem patriarchovým.

Naproti, na druhé straně řeky jest viditelna víska San—
toal e, s novým kostelem farním. 'I'am narodil se Josel' Vaz,

*) Viz dodatek předešlého dílu,
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tam ztrávil dětská léta. Okolí vesnice jest překrásné. Širokou
řeku viděti až ke vtoku do moře; ve stínu kokosových palem
černají se zříceniny starého kostelíka; jest to zajisté týž, v němž
Marie Vazová učila svaté dítě své se modlit.

Domek rodičů Vazových stojí dosavad; proměnili jej
v kapli, do níž obyvatelstvo putuje a v níž mnoho proseb bylo
vyslyšeno. Patriarcha rozkázal faráři zaznamenávati všecky
důležitější případy.

Do vísky racholské, vzdálené asi 1/4 hodiny od semináře,
dorazili jsme brzy; tam vystoupili jsme z parníku a vešli do
farního kostela, abychom navštívili původní hrob, do něhož po
umučení uložena byla těla bl. Rudolfa Aquavivy a druhů.

Na šedé plotně kamenné před hlavním oltářem čísti lze
tento napolo setřený nápis portugalský:

»Pod tímto velikým náhrobkem byla uložena těla pěti
řeholníků Tovaryšstva Ježíšova: Rudolfa Aquavivy, Alfonsa
Pacheca, Antonína Francisca, Petra Berna, kněží, a Františka
Aranhy, laika, jež pohané zabili v Kukulimu, dne 15. července
roku tisícího pětistého osmdesátého třetího, jejichž ostatky pře—
neseny byly do kostela sv. Pavla v- Goe v červenci tisíc pět
set devadesátého osmého*).

Těla mučedníků ležela tedy v tom hrobě 14- let.
Racholský seminář jest nyní umístěn v bývalé kolieji

jesuitské, jejímž rektorem bl. Rudolf býval. Kostel jest týž,
obydlí tatáž, málo jest přistavěno.

Ještě několik dní ztrávil jsem v semináři, přítomen jsa
zkouškám a uděliv třem chovancům hodnost theologického
bakalářství. Všecko dálo se slavně; v učebnách přivítali mne
francouzskou adressou a dlouhánskou ódou latinskou. Na to
jsem se bavil se staršími kleriky. Ráno opustím katolickou tu
zemi, kypící katolickým životem, a vrátím se zase do krajin
pohanských.

Arcidiecése goanská, jejíž arcipastýř má titul »patriarcha
Východní Indiec, leží částečně v území portugalském, částečně

*) Debaixo d'esta campa grande foram depositados os corpos de
cinco religíosos da Companhia (le Jesu: Rodolfo Aquaviva, Alfonso Pa
checo, Antonio Francisco, Pero Bei—no,Sncerdotes, e Francisco Aranha
irmao leigo: aos quais os idololatras mataram cm Cuculim aos quinze do
Jullio de quinhenhos e oiteuta e trez, cujas reliquias foram tresladadas
pam () collegiu cíleS. Paolo do. Goa em Julho (Ie mil quinlientos noventa
e Bette.
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anglickěm a jest bez odporu nejpěknějši diccósí indickou. Čitají
v ní asi 800.000 katolíků mezi třemi milliony pohanů. Obyva
telstvo dělí se takto: v osadách anglických 27.000 katolíků mezi
2,700000 pohanů, na území portugalském 280.000 katolíků
a 180.000—pohanů. Největší počet pohanův obývá v tak zvaných
»No v a s 00 n (| u i 5 La s<<,neboť tři provincie, jež Portugalové
nejprve zabrali, Salsette, Bardez a Illlas jsou skoro úplně kato—
lické. V Salsettě žije na př. 122.159 katolíků ajen 1809 pohanů,
většinou přistěhovalců.

Tři ony provincie vůbec územím missijním ani nejsou:
majíf církevní poměry ustálené a fary kanonický zřízené jako
v Evropě. Kněží působí 769, z nichž jen pět jest Evmpanů,
ostatní Indové. Kathedrální kapitola skládá se, jak řečeno, ze
samých Indů. *

Patriarcha, arcibiskup Antonín Šebastian Valente, náleží
k nejlepším biskupům křestanstva. Narodiv se z otce Portugala
a matky Španělky, studoval theologii v Seville, pak byl pro
fessorem v Koimbře. Povolán byv před 12 lety na arcibis
kupskou stolici goanskou, přičinil se v každém směru o její
rozkvět.

Jen v jedné příčině jest Goa za ostatními diecésemi in—
dickými — co do škol; máť jich jen 117 se 4000 dětí, kdežto
n. p. diecése kolombská, ve které žije jen 178.000 katolíků, má
283 obecních škol missijních, jež navštěvuje 24.000 děti obého
pohlaví.

Velmi citelný jest též nedostatek řeholí. Klerus světský
i lid zrovna po nich touží; nesnáze působí pouze portugalská
vláda, která by viděla ráda řeholníky ve svých koloniích, ale
jen národnosti portugalské; v Portugalsku však, jak známo,
řehole většinou jen živoří; není s nimi dosud mnoho. Těžký
byl by jen počátek; jakmile by otevřeli noviciát v Goe, ne
scházelo by povolaných z domácího obyvatelstva.

Diecěse goanská jest nejstarší v Indii. Utvořil ji papež
Pavel III. r. 1534 a Pavel IV. r. 1557 povýšil ji na metropoli.
Patriarcha Antonin Valente jest třicátým biskupem.

* *
*

V sobotu ráno vydali jsme se na další pouť. Gesta počala
palankinem, v němž nás nesli do .Margaa. Z Margaa jeli jsme
Louž železnou dráhou jako dříve do Landy :1 odtamtud na
sever do Belgaumu. 

16
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Kraj, jimž železniční trať jde, byl většinou lesnatý, les tu
a tam malými poličky přetrhaný a pro honbu jako stvořený.
Pravili nám, že žije v něm neslýchané množství opic; zdá se
mi však, že v takovém kraji bude i ušlechtilejší zvěř, hlavně
jeleni, srnci a daňci; kde pak se vIndii plemení srnci ajeleni,
_tam se jistě plemeni také tygři.

Indičtí srnci, jejichž hřbět jest bíle kropenatý a parohy
rozvětveny, jsou úhledná a přítulná zvířátka, jakmile se ochočí.
Viděl jsem též druh daňků, nikoli větších nežli pořádný kocour
na vysokých tenkých nohách. Před pěti lety měljsem vKandech
úplně ochočený párek; jsou však dosti vzácní, jmenovitě na
Ceyloně.

Belgaum jest hlavní stanice missijní diecése goanské na
území anglickém. Neveliké to město s posádkou anglickou a
ležící 2000 stop nad hladinou mořskou mají za nejzdravější
místo pro Evropany v Indii.

Patriarcha svěřil missii portugalským jesuitům. Žijí zde
čtyři kněží a jeden bratr. Představený jest zároveň vojenským
farářem. Jest to pěkná missie, ale teprve vzačátcích.

Nyni pracuje v missiích indických šest provincií jesuitských:
německá v Bombaji a Punč, belgickávKalkuttě, Galle a Trin
komalích, benátská v diecési mangalurské, toulouskáv'l'ričino
polech, portugalská v Belgauma a v Košině. Posléze řídí dva
francouzští jesuité kollej v Šanganašerrách a v apoštolském
vikaríatě kottayamském. Provincii belgické svěřenjest generální
seminář v 'Kandech. -— Všech jesuitů pracuje nyní v Indii284.

Zastavili __jsmev Belgaumu proto, abychom klidně ztrávili
neděli a odpočinuli si jeden den.

Přijeli jsme o osmi večer. Páter představený čekal- již na
nádraží a přinesl tištěný programm odpočinku: téhož večera
slavné uvítání v kostele, podání vítací adressy křesťanů a kato
lických vojínů, na to hostina u plukovníka, katolíka. — Vrátili
jsme se o půl noci.

Druhého dne: slavná mše svatá, hromadné sv. přijímání,
svěcení, nového kostela, návštěva řeholnic, nemocnice malo—
mocných a klubu katolických vojínů. Odpoledne processl a
slavné požehnání v nově posvěceném kostele a ve volných
chvilkách přijímání návštěv.

To byl tedy náš odpočinek; dodávám, že vedro bylo
tropické a že téhož večera bylo nám ještě jeti celou noc :!
celý den ve vagoně.
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Apoštolský delegát na cestách jest věru bytostí nešťastnou.
.lediná chvíle odpočinku zbývá mu v drkotajícim vagoně, —
a indické vagony drkotají pořádně. Jakmile vykročí z vagonu,
často po dvoudenní a dvounočni jízdě, již nastává slavné vítání;
pak musí vyslechnouti dlouhou adressu, někdy dvě neb tři, ke
každé přiměřeně odpovidati, na to přijímati duchovenstvo a
přední katolíky, odpoledne nebo druhého dne navštěvovati
všechny školy, poslouchati dlouhá vítání, rozdávati odměny neb
přítomen býti divadelnímu představení ve škole.

Program bývá pravidelně oznámen v čas. Pamatuji sc,
že v jedné větší missii byl tak vyplněn, že od pěti ráno do
jedenácti v noci neměl jsem volné chvilky, a to po tři dny.

Odříci však není naprosto možno. Neboťty ústavy a školy a
kostely, do nichž mne vodí, jsou ovocem přetěžké práce missionář—
ské. .ledinému Bohu je povědomo, co práce a námahy, co potu a
oběti stály; missionářům jest nemalou útěchou, mohou—li je
ukázati zástupci sv. Otce. Někdy jsem byl tak unaven, že jsem
sotva stál na nohou. Nahrazoval jsem si všecko večer, volaje
k sobě indické děti, rozmlouvaje a bavě se s nimi. Dva nej
menší občany sázel jsem si obyčejně na klín, ostatní stávali
kolem, nebo tiskli se na mne, že mne div
měl-li jsem zásobu obrázků, nebo pěkných čeivených, modrých
a žlutých lůženců.

[ V .

Pobyt v Puně. — Tamni'školy katolické. ——Cesta do Bombaje.
—--Město Thana. —- Bombajská učeliště. — Karačská zátoka

a missie katolická. -— Lahora.

Jízda z l-lelgaumu do Puny (l"oona) tivá zrovna dvacet

člyíi hodiny. .leli jsme zemí Muhíattů. Krajina stále indická,
jcdnotvárná, v níž nespatříš niceho malebného.

Byla to rovina ohraničená v dáli po obou stranách
pásmem neveliky'ch pahorků. Černá země jest asi velmi úrodná
& dobře ohtlělaná; pole byla osetá prosem ohromných kysti,
ktcíé piávě dozrávaly. Čas od času vidíme mangový strom
s korunou kulovitou a pěknými, leskle zelenými listy. Mangy
pokládají za nejchutncjsi ovoce tlopicke. Kokosovníků anijiných
palem není lze spatřiti.
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Na stanicích procházejí se lidé vysokého vzrůstu; všichni
mají na hlavách veliké turbany a jsou dosti nečisté oblečeni.
Hezké děti mají na hlavách pestrobarevné kapucky.

Z Bangaluru do Puny jde úzkokolejná dráha; vagony
jsou malé, ale pohodlné.

Pořád ploty z agavy. Hory se blíží; jsou to Ghatty za—
padní. Vzduch je čistý a na rovině položené vysoko nad hla—
dinou mořskou osvěžující. Noc-chladná. Samá pole, vesnic málo.

Dojeli jsme do Puny o šesti večer. Biskup Beider-lánden
čekal nás na nádraží s několika jesuity. Hiskupa znal jsem
dávno. Byl jsem ceremoniářem přijeho posvěcení v březnu 1887.
Generální vikář, P. Mayer, byl rovněž starý známý; byl rv—
ktorem kolleje sv. Františka Xav. v Bombaji, když jsem s nigrin.
Agliardim zavítal poprvé do města toho.

Přijeda do Puny byl jsem zcela vysílen a skoro mne
opouštěla odvaha, když jsem pomyslil, že po tolika námahach,
po sedmi dnech a šesti nocích ztrávených ve vagoně jsem sotva
na poloviční cestě; Lahora i Agra byly dosud daleko. Noc
klidně ztrávená mne vzprnžila.

Druhého dne navštívilijsme s biskupem kollej sv. Vincence
a dívčí školu spravovanou řeholnicemi. Pak projížděli jsme.
město, které jsem viděl poprvé.

Smutné město! Čtvrť, v níž obývají Indové, je špinaváa
smrdutá. Čtvrť evropská, zvaná Cantonement, skládá sc
z neúhledných domků, obklopených zahrádkami bez rostlinstva
a se“stromy s listím napolo odumřelým.

Puna, bývalé město říše mahrattské, jest dnes residenci
bombajského místodržitele, který lami s úřednictvem dojíždívá
na několik měsíců v roce. 'l'ím město poněkud oživne; za mě
přítomnosti bylo smutné a ospalé. '

Kathedrála je pěkná. .lest to rozsáhlá budova slohu go
tického s barevnými okny. Dívčí škola a kollej sv. Vincence
náležejí k nejlepším učelištím indickým. Zkoušel jsem žáky ve
všech třídách; odpovídali bystře a správně: zvláště Parsové a
Židáčkové.

Učební soustava—indická, určovana od Angličanů v Anglii,
kteří o stavu a názorech obyvatelstva indického nemají pojmu,
jest pradivna; není mu pranic přizpůsobena. Rozumu mladého
Inda netříbí, neučí ho pranic mysliti, jen vtluče mu do hlavy
jistou dávku vědomostí, které v ubohé hlavě bez ladu a skladu
víří. Domácí úřady upozorňovaly již na nevhodnost podobného
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systemu učebního. Bývalý guvernér madraský, lord Wenlock,
kladl řečí promluvenou v jesuitské kolleji tričinopolské důraz
na to, že úkolem výchovy není vtlouci hochům co nejvíce do
hlavy, nýbržz hlavy jejich co nejvíce vydobýti, to jest: naučiti
je myslit.

Soustavy však te není lze tak snadno změnili v zemi tak
veliké a pak proto, že značná většina učitelstva jsou Indové,

'kteří se vzdělali podobnou methodou, kteří jinou ve škole
učiti nedovedou a kteří jiným systémem stali by se naprosto
nczpůsobilými. Co s nimi potom & kým je nahraditi?

Vyšší školy katolické jsou bohužel nuceny přijímali volky
nevolky onen neblaliý systém učební, poněvadž jen on vede
ke zkouškám universitním, které otevírají bránu ke státním
úřadům. “

Některé zkoušky bývají úplně řízeny z Anglie, takže
i konkursní themata přicházejí buď z Londýna nebo z Kam
bridže. Vypravují se pěkně anekdoty.

Jednou dostal venkovský hoch v Kandách toto konkursní
thema: Popis středověkého hradu feudálního. Dovolte: jaký
pojem měl o feudálním hradě hoch, jenž celý život ztrávil
v chatě upěchované z hlíny, ve stínu kokosových palem, jehož
obzor nesahal dále než za tatíkova rýžová pole?

V Singapuru dali hochovi tento úkol na postoupenou:
Rozdíl. mezi Indem a Evropanem. Každému z nás způsobila
by etlinologická otázka ta nemalé nesnáze a obtíže. Indáček
rozluštil ji hravě a vyložil takto:

»Tatínek je Ind, Angličan je Evropan. — Tatínek je
černý, Angličan je bílý. — Tatínek prodává sušené ryby na
náměstí, Angličan sedí doma a pije kořalku. — Tatínek hro
muje na maminku, Angličan hromuje na každého, kdo se mu
namane.<<

* *
*

Punská diecése náleží k mladším diecésím indickým. Od
dělena byla od apoštolského vikariátu bombajského roku 1854.,
administroval ji však až do roku 1887. biskup bombajský.
Teprve na synodě allahabadské, na níž prohlášena byla hier
archie indická, oddělili ji definitivně. Beider-Linden T. J. jest
prvním biskupem jejím.

Missie jest teprve v počátcích a dosti těžce se rozvíjí,
jsouc velmi chudobna. Má 11.000 katolíků mezi 7 milliony
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pohanů. Missionářů jest 32, 217jesuitů provincie německé a
II světských kněží indických.

Po několika denním pobytu v Puně vydali jsme sena
další cestu do Bombaje. Šest hodin jízdy pokládají v Indii,
kde vzdálenosti jsou tak veliké, za nic. S pocitem pravého
uspokojení vstoupili jsme do pořádného a čistého vagonu, při
pjatého k opravdovému rychlíku.

Člověk si snad oblíbí život polodivý, prvotn ý, život, v němž
požívá volnosti neznámé v civilisovaných zemích Evropy, kde
všecko jest sevřeno rámy konvencionelní etiketty, někdy pře—
pjaté. Oblíbí si snad život mezi prostým lidem od civilisace
dosud netknuty'm, v zemích, kde zažije ještě něco nového a
kde cestování není tak všední jako v Evropě —- ale přece, ——
jakmile přijde do styku s civilisací, do prostředí, v němž dříve
vyrostl, mimovolně cítí uspokojení jako pocestný, jenž po celo—
denní jízdě v mrazivém počasí deštivém ocitne se konečně
pod střechou u teplých kamen.

Znal jsem missionáře, kteří léta a léta dleli v zemích
divokých a jim tak zvykli, že chtěli v nich dokonati pracny'
život svůj. A přece okřáli, omládlí, jakmile přišli mezi vzdělané
Evropany.

Co mne někdy a poněkud tíží v Indii, jest nedostatek
společnosti, nedostatek společenského života. Přece však cítím,
že mi bude líto, až na vždy odejdu z té země, že se často
v duchu do ní vrátím.

Seděli jsme tedy opět v prostranuém, pohodlném vagonu.
Krajina zůstala táž, toliko obyvatelstva a vsí jest více. Hory
se blíží, brzy obklopují nás se všech stran. Jsou to pořád
Ghatty západní, táhnoucí se od řeky Nerbuddy až k mysu'
Komorinu.

Poloha osady Khandally jest velmi malebná. Khandalla
jest letním útulkem bombajského obyvatelstva. Horský kraj
liší se od toho, který jsme viděli jinde. Trať běží po samém
kraji propastí, hory jsou strmé, na vrcholích jako uťaté, skály
čedičové.

Na stanici karjatské stál dlouhý vlak nákladní. Otevřeně
vagony byly nabitý pytly s rýží. Smělý havran provrtal si zo—
bákem pytel a pochutnával si na rýži, nedbaje křiku četníků
a strážníků, kteří ho co chvíle odháněli.

Objevilo se několik palem lontarových a rozsáhlá ves,
jejíž domky byly pokryty došky z rýžové islámy. Jsme již
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v nížině a hory, na jejichž štítu jsme před hodinou jeli, ustou—
pili daleko na jih.

Na trati panuje ruch; každé půlhodiny rachotí mimo nás
vlak. Kokosové palmy krásných květův a velikých ořechů
ukazují se víc a více. Věští blízkost moře.

Za stanicí kalyanskou sjeli jsme na hlavní trať, spojující
Bombaj s Kalkuttou. Ghatty mizí skoro na obzoru. Čedičové
vrcholky jejich trčí jako věže rýnských, polorozvalených hradů.
Po velikém mostě jedeme přes kanál mořský, dělící ostrov
Salcettu od pevniny; třeba však mohutně obrazivosti, aby
člověk uvěřil, že jede přes moře; voda jest- mělká, nepatrná.

Ostrov Salcetta jest pokryt pahorky, na jejichž temeuech
odrážejí se divně dlouhé, nepřetržité řady lontarů od mo
drého nebe.

Zastavujeme v Thaně, městě někdy kvetoucím, nyní opu
štěném. Thana má pro nás tu zvláštnost, že již byla katolickou,
když sv. František Xaverský zavítal do Indie. Píše, že hlavním
průmyslem obyvatelstva thanského jest tkaní hedvábí. Dnes
průmysl ten zabila evropská konkurence. Kdo si chée koupiti
tkaniny thanskó, musí si je zamluviti u několika tkalců, kteří
tkají dosud na stavech tak prostých jako jejich předkové za
časů sv. Františka.

Hedvábné látky thauské liší se úplně od jiných tkanin
indických. Jsou tlusté, velmi měkké a dvojbarevnými mřížkami
vzorkovane. '

Od nádraží jeví se "l'hana ještě jako město. Starý, černý
kostel stojí u samého nádraží.

Téměř se stmívalo, když jsme dojeli do Bomb-aje. Několik
jesuitů a četný počet křesťanů čekalo mne na, úhledném ná
draží.

Jsme po páté v Bombaji. |)vakrate ztrávil jsem tu celý
měsíc, jednou s mgrm. .-\.g|iardim, podruhé předsedaje provin
ciální synodě, na niž kromě arcibiskupa přijeli i biskupové
punský, mangalurskýa lričinopolsky'.

Bombaj liší se zcela od jiných měst indických, podobajíc
se spíše Cařihradu, Rahýře nebo Damašku.

Chtěl jsem tu pobýli týden. Arcibiskup mgr. |)alhoíl
nebyl doma, odjcv do Říma ad límina.

Katolická nčelíšlě mis-sie bombajské čítají k nejlepším
v Indii a nejedno veleníěsto evropské by jich jí zavidělo.
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Večer ztrávil jsem v chlapecké _kolleji Marie Panny.
Starší hoši odbývají si vojenskou. povinnost takořka v kolleji
samé. Vláda poskytuje jim uniforem, zbraní, střeliva a důstoj—
níků, kteří je cvičí v pohybech, pochodech a vědách'vojenských.
l—lochůmdodává to mužnosti & zvykají pořádku i kázni. Po
dobne zařízení pozoroval jsem skoro ve všech větších městech
indických.

Kromě toho cvičí se hoši ve všech národních hrách angli
ckých. V posledních třech letech dobyli vždy první ceny při
veřejných závodech všech škol bombajských; za odměnu 'ob
drželi veliký štít stříbrný, na který jsou velmi hrdi.

Athleticke hry, jimiž se obyčejně baví v hodinách od
dechu a kterých se sáčastňuje i'dorostlá mládež, tuží nejen
síly tělesné, nýbrž má i dobrý vliv po stránce duchové. Angli
čané kladou na ně právem velikou váhu*).

*; V poslední době změnil i pan delegát své. názory 0 „tělesném
výcviku“ anglicke mládeže. Píšeť roku 1904: Večer, když se slunce chýlí
k západu, nosí mi křeslo na samý břeh (v Kolombu) & tam ve stinnčm
háji palem, jejichž kořeny omývá okeán, sedávám, dokud se úplně ne
setmí. Zástup větších hochů čekává již na mne a začínají na písku své
národní hry: bess, lunu, tattu, alia, hry zajímavé, pohyblivé, na vývin
síly & zručnosti dobře působící, tak různé od pitomých her anglických:
kriketu a kroketu, jež civilisace až sem zavádí Hry trvají až do večera,
a když na nebi zaleskne se první hvězda, zazpívají hoši sbornč Ave
maris stella (Zdrávas, hvězdo mořská). Zpěv jejich rozléhá se daleko
a tlumí šum okeánu; pak rozcházíme se domů.

Hry jsou dnes v módě a mají divný vliv na Společnost anglickou.
Dřívější vychovávací soustava anglická měla jádro: rozvíjela se schop
nostmi ducha zároveň síly těla.. To bylo hlavní příčinou, proč Angličané
stáli nad ostatními národy, proč na konci 18. a na počátku 19. století
vzniklou ních pokolení, které vlasti své dalo vládu nad velikou částí
světa. Známost tohoto udaje způsobila snad, že na všech školách počali
pěstovati hry a dnes došli takové přepjatosti, že v ústavech vědeckých
jest tělesný výcvik vším, vzdělání skoro ničím. Kdo dobře hrá kriket nebo
dobře vesluje na řece, prospívá. ve škole nejlepe. V ročních zprávách
školních čteme tři, čtyři stránky o kriketu, na kouecjen jako mimochodem
zmínku o vědách. Došli tak daleko, že člověk proslulý zručností v kriketn
nebo ve veslaření má větší naděje zvolenu býti do parlamentu. než ten,
který namahavě ztrávil mládí studiem práv a politické oekonomie.

'l'ento jednostranný cvik sil tělesných na úkor sil duševních v_y
tvořil již generaci, která má svaly jak z ocele, ale mozky .vyseblč,
„stkvostná zvířata“ (splendid animals), jak praví někteří Spisovatelé angličtí.

Lordovč a guvernérově, kteří se vláčejí ve společnosti kriketníkňv
a íbotballistů po vzdálených koloniích & dávají veřejná, představení (po
tulnými eirky nazývá je Ind), dělají jménu anglickému jen ostudu a při
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V téže kolleji maji tež dobrý orchestr na dechovú ná
stroje, jenž častěji hrává i ve městských sadech. Před obecen—
stvcm produkuje se čela hochů v elegantním stejnokroji vo—
jenském s kapelníkcin—jesuiton v čele.. U nás bylo by lo
ovšem nepříslojné, tady naopak přispívá to nemálo k popularitě
kolleje.

V kolleji žije 230 hochů vesměs katolíků, 310 jiných
súčastňuje se denního vyučování. (10 do schopností zaujímají
první místo Goane, hlavně synové úředníků přistěhovalÝCh
z Portugalska. .íiž doma dostává se jim pečlivě. a opravdu
katolické výchovy. Někteří úředníci portugalští hrají si sice na
svobodomyslníky, ale dělí dávají přece jen po katolicku vy
chovávati. Portugalsko přes mnohá smutná poblouzení zůstalo
zemí hluboce katolickou.

V kolleji sv. Františka shromáždilo se v ohromné síni
1600 žáků k hudební produkci; vydařila se.

Ku konci koncertu zavolal jsem si žáka, jenž seděl v první
řadě; tázal jsem se ho:

»Jak se jmenuješ?<
»Alois Rodrigueza
»Pověz mi teď, zač mají žáci prositi apoštolského dele

gáta, když navštíví jejich školu?:
»Za požehnánín:
»Dobrá. Zač ještě ?:
»Za den prázdnin.<<
»Uhodl jsi, ale já budu štědřejší nežli ty a dám vám

tři' dny prázdnin.a
Bouřlivým jásotem uvítali novinu. Prefekti neměli již

moci, aby udrželi pořádek; koncert skončil neslýchanou vřavou.

pravují opovržení. Nenapraví-li velmi brzy toho zla, podlomí vážnost a
moc anglickou — kriket.

Mame doklady z nedávné války barské; mladá generace podala
důkazy neslýchané odvahy a síly fysicke, ale zároveň ukázala, že neumí
mysliti, mozkem pracovati, že název Splendid animals, jímž ji vážní
spisovatelé poctili, jest bohužel případný. A to jest již veliký úpadek naroda.

Týž system výchovný zavádějí i do zdejších škol; katolické školy
jsou nuceny se přizpůsobovati, jinak nezajistí svým studentům úřadův a
míst státních. Na ducha však Indův účinkuje to desetkrát hůře nežli na
Evropana, ohlupuje je to do té „míry, že vzděláni universitní jcst pro
mladého člověka, hledajícího zaměstnání mimo úřady statni, na př. v do
mech obchodních — špatným deporučením, nedostatečnou kvalifikací ; mají
ho takořka za hlupcc. (Misyo katolickie 1904, str. 10.)
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Xaverská kollej jest nejpřednější ze všech učelišť bom
bajských, majíc silný sbor proslulých |_n-ol'essoríi. P. Hoeglina,
Švýcara, mají i indičtí učenci za nejlepšího znalce sanskritu.
|). Bochum a Petrs probádali důkladně otázku pohanských ná—
boženství indických. P. llreckmann jest prvním kandidátem
na úřad universitního místokancléře, úřad velmi důležitý.
Kancléř-em býva vždy guvernér, jenž maje přirozeně dosti sla
rosti jiných, přenechává všecky záležitosti universitní místo
kancléři.

Kollej, kterou navštěvuje letos 1753 žáků, počíná třídami
gymnasijními a končí kursy universitními.

Třetí kollej na předměstí bandorském má 530 žáků.
Arcidiecese bombajská náleží k nejstarším v Indii, bylať

založena roku 1637.; první tři biskupové byli oratoriáni.
Roku 1887 byla povýšena na metropoli a k ní přivtěleny
diecese punská, tričinopolská a mangalurská.

Úpadek indického umění jest v Bombaji ještě patrnější
nežli v Madrase. Sklady jsou plny nejmizernějších tovarů. Kde
před devíti lety bylo ještě hojnost pěkných výrobků, tam jsem
dnes neviděl ničeho, co by vábilo sebe prostřednějšího znalce.
Následují Evropy, či Spíše páchají karrikatury evropského
umění.

Navštívil jsem průmyslovou školu, která nesnese přirov—
nání s madraskou. Úplný pokrok dozadu. Ředitel ukazoval
mi koberce & všeliké vázy a bědoval, že nikdo ničeho nekupuje.
Myslil jsem si v duchu: Kdo by kupoval takový šmejd!

Před odjezdem byl jsem na obědě xu guvernéra, lorda
Sandhursta, syna plukovníka Mansfelda, bývalého konsula
anglického ve Varšavě, a synovce druhého Mansfelda, rovněž
konsula varšavského & později vyslance bukareštského. Stolo—
vali se mnou kníže Jindřich Pless, hrabě Vladimír Skorzewski
a hrabě Vladislav Zamoyski.

Dne 30. ledna odjeli jsme do Karačiho (Kurachee) na
malém parníku plujícím z Bombaje do Bagdadu. V prostran
ných, pohodlných a vzdušných kajutách bylo málo cestujících.
S paluby bylo viděti pevninu — mys kattivarský. V zálivu
kačském moře se bouřilo, ještě více při vtoku Indu do moře.

Po 48 hod. plavby dorazili jsme k nízké, žluté zemi,
podobající se africkému nebo arabskému pobřeží; na břehu
stály rozptýlené bílé domky. Bylo to Karaěi, město se 14.000 oby
vatelů, které ještě počátkem tohoto století bylo nepatrnou vískou.
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iČarači, ležíc na hranicích indie & Beludžistanu, jest
Evropě nejbližším přístavem indickým. Za rozkvět vděčí obchodu
se severní Indií a zeměmi okolo perského zalivu. Náleží k nej—
lepším přístavům asijským.

Někteří archaeologové kladou sem ()íir krále Šalomouna,
jiní dovozují, že odtamtud vyplula vojska krále Alexandra Ve
likého, vracející se do Persie.

Jedna z okolních osad byla bezpochyby sídlem katoli—
ckého biskupa v prvních stoletích křesťanských, snad apošto
loval zde 1 sv. Bartoloměj. _ \

. Karači náleží k arcidiecesi hombajskě a žije v něm
2850 katolíků. '

Katolická missie jeví se velmi slušně; všecky budovy
jsou vystavěny v pěkném slohu a umístěny v, nádherném
parku; jsou to: dívčí škola sester sv. Kříže, veliký kostel go
tický, Opodál klášter jesuitsky a posléze kollej s chlapeckými
školami; čtyři vskutku monumentální budovy, tonoucí v zeleni
na pokraji pouště podobně Sahaře.

Jak obyčejně navštívil jsem všecky ústavy a Celebroval
slavné sltfžby Boží ve farním kostele, jenž co do architektury
jest druhym v Indii; prvenství zaujímá bez odporu kostel sv.
Josefa v Tričinopolech.

Školy, jako všude v missiích jesuitskych, jsou pečlivě
a vzorně vedeny.

„Katolíci činili se, seč byli, aby mně několikadenní pobyt
zpříjemnili; měli jsme hostinu, koncert a divadelní představení
v dívčí škole.

Opustil jsem Karači večer; noc ztrávilkjsem pohodlně ve
vagoně, v němž se spalo jako v posteli. Indické vagony jsou
vůbec upraveny “spíše pro jízdu noční nežli'denní; kdo může,
cestuje v noci, aby se vyhnul dennímu vedru. Mělijsme dlouhou
cestu před sebou; z Karačiho do Lahory jede se rychlikem
36 hodin.

Lituji, že jsem se vydal na cestu v noci; byla zajímavá.
.leli jsme po břehu Indu, jenž na některých místech sevřen
byl kolmými skalisky žulovy'mi; krajina jest asi překrásná.

Když jsme se ráno probudili, uháněl vlak širou rovinou
— pouští Sindhu. Krajina je plochá, špinavě žlutá, tu a tam
pokrytá zkrystalisovaným ledkem, podobajícím se sněhu. Vege—
tace žádná, jen místy krní křoviny a tvrdá, vysoká tráva,



372

Na poledne přijeli jsme do Sukkuru (li. Ab), kde dlouhý
most železný převedl nás na druhý břeh Indu. Sukkur na jedné
straně a Rohri na druhé připomínají Arábii; háje datlovníků,
četná stáda koz a velbloudů zvětšují ještě přelud. Krajina jest
pěkná, jediná svého druhu; nikde v Indii neviděl jsem podobné.
Indus mizí s očí a znovu jedeme rovinou, oživenou tu a tam
pšeničným políčkem.

Jedeme tak až do večera; ráno byla poušť Sindhu daleko
za námi a vlak bleskem projížděl žírnými láný Pandžabu.
Všude viděti ohromná pole pšeničná, na nichž tu a tam Vý—
čnívá veliký strom jako u nás hrušeň.

Uvedlo mi to na pamět“ dalekou otčinu a léta dávno
uplynula.

* *
*

Přijeli jsme do Lahorý o desíti dopoledne. O vítání
v kathedrále, o školách nebudu se šířiti; bývá to všude stejno.

Gouvernér Pandžabu, katolík, který právě visitoval okresy
rozsáhlé provincie své, dal odjížděje rozkaz, aby stáje jeho
býlý mi k službám; proto zapřáhli mi do kočáru dva velbloudy.
Jaktěživ neměl jsem podobné ekvipáže. _

Evropská čtvrt jest úhledná. Domy obklopují pečlivě
upravené zahrádky. Naši velbloudi vypadali ctihodné, majíce
jen tu chybu, “že jsme jich mohli použiti pouze ve hlavních
třídách & tu ještě dělali obtíže při každé zatáčce. Do tvrze
jsme vůbec nemohli, poněvadž brány byly příliš nízké, do
indské čtvrti také ne, poněvadž uličky byly zase úzké. Mohli
jsme sice zapřáhnouti dva prosaické koně, ale nebyla bý to
paráda a v Indii se bez parádý neobejdeš.

V neděli na večer přijel guvernérův pobočník na slonu.
Slon měl na hřbetě nosítka, do nichž jsme se pohodlně uve—
lebili čtyři: biskup lahorský, P. Benzinger, pobočník a já. Vůdce
seděl obkročno na slonové šíji. Tak projížděli jsme na obrov—
ském živočichu indskou čtvrť, patříce shora na tlupý v pe

' strých turbanech, tísnící se v úzkých bazarech.
Indská čtvrť lahorská jest velmi zajímavá; domy jsou

vysoké a oblíbené zde pavlače mistrně ze dřeva vyřezávané.
Některé hodilý by se do musea. Novější domy jsou mnohem
méně ozdobné. Sedíce na slonu, byli jsme ve stejné výši s okny
prvního patra, které obyčejně bývá nejvíce řezbami pokryto.
Otevřenými okný viděli jsme do obýdlí, malých pokojíků,



Obr. 11.: _
+ P. Bohumír Pelckmans, řád. kapuc., biskup lahorský.

(Příloha ke str. 374.)
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v nichž obyvatelé. seděli na zemi buď na kobercích nebo na
poduškách.

lnd nemiluje prostranných obydlí; má-li velikou světnici,
krčí se obyčejně celá rodina do jednoho koutu.

Minuli jsme mešitu, zvanou Vazir—Khan, jejíž zevní
stěny byly pokryty polěvanými kachlíky, překrásně lesklými
a nádhernými vzorky pomalovanými; bohužel pohtura někte—
rých kachlíků odprýskala & oprava není možná, poněvadž ta
jemství, jak se poleva dělá, docela zaniklo.

Navštívili jsme také druhou mešitu, zvanou Džum m a
Mužid, která jest skutečně arcidílem mogulsko—indského
umění.

Neveliký sad'před mešitou, zvaný l—lazuri-Bagh, plný
datlovníků & pomerančovníků, připomíná Monte Carlo a Nizzu.

Mešita stojí na podstavku. Vchází se do ní velikou branou
z červeného pískovce, na nějž nasadily květy z bílého mra—
moru umělecky vyřezávané. Vnitřní štukatura jest omalována
červeně & zeleně na půdě bílé, ozdoba to prostá, ale imponu—
jící. Mešita, dílo z XIII. století, náleží k nejvelikolepějším pa—
mátkám, jež jsem viděl v Indii.

Pomníky dobré epochy mogulské vynikají tím, že každý
má zvláštní ráz, ne tak tvary zevními, jako spíše vnitřní orna
mentikou.

Pavillon z bílého mramoru proti mešitě, hrob krále
Randzit—Singha, pochází z _doby úplného úpadku indické archi—
tektury.

Lahorská tvrz nevyrovná se nikdy překrásně tvrzi agerské.
Památkou, o níž se mi také jest zmíniti, jest palác bý

valých králů pandžabských, jejichž poslední potomek zbavený
vlády zemřel přede třemi lety v Paříži. Stěny i stropy síní
i galerií jsou vykládány malými zrcádky, zasazenými do sádry
úhledně arabeskované. Apartementů v paláci není, toliko jed
notlivě komnaty, které bývají spojeny dlouhými, tmavými
chodbami nebo příkrými schody o vysokých stupních atak
úzkými, že dvě osoby vedle sebe neprojdou.

* |
*

Dva hoši ceylonští, které jsem ssebou přivezl, jsou ven—
koncem neštastni. Přes to, že jsem jim koupil teplý oděv,
zimou se jen tetelí. Pro ně jest zima novotou. Mrznou, ač máme
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11 R. tepla, hřejí se celý den na slunci, kašlou o závod a jest
jim těsno ve střevících, které jsem jim po prvé v životě kázal
oboun.

Diecése lahorská náleží k novějším; byla založena teprve
roku 1880, ale rozvíjí se rychle díky energii mladého biskupa,
mgr. . Bohumíra Pelckmanse a kapucínů provincie belgické*).

Katolíků čítá se jen 3172 mezi 9milliony pohanů a mo—
hamedanů. Missionaři obracejí ročně značnypočetprotestantův
i pohanů.
' Nedaleko města Sealkote založili nedavno missii výhradně
pro obrácené pohany. Biskup koupil asi“ tisícjiter úrodné půdy,
na níž usazuje novoobrácence; tak povstává pomalu křesťanská,
obec, zvaná Maryabad, t. j. město mariánské.

Kathedrálou lahorskou jest mala, nepatrná kaplička;
biskup však za meho pobytu zakoupil rozsahlé stavební místo
v nejpčknější části města, na němž postaví vyšší školy &kathe—
drálu, jakmile finance dovolí. A musí ji také zbudovali, nebol?
nedaleko postavili si protestanti krásnou modlitebnu, čehož si
indičtí pohané dobře všímají, 'pokládajíce toho boha za většího,
kdo má větší svatyni. Pěkný kostel míva veliký vliv na pohany.

*) Zemřel 3. srpna 1904. Podle indických časopisů katolických značí
smrt jeho velikou ztratu pro. missii. Narodil se roku 1854 v Tournhoutu
v Belgii; vystudovav v tamnější kolleji jesuitské, vstoupil roku 1872"do
řádu kapucínského; byl kvardíanem v Bruggách, novicmistrem a defini
torem. V těžké nemoci učinil slib, že s dovolením představených půjde
do missií. Roku 1888 svěřila. apoštolská stolice lahorskč biskupství kapu—
cínské provincii belgické. Mezi prvními missiomiři byl i P. Bohumír.
Roku 1893 stal se biskupem. Za 11 let vykonal více, nežli předchůdcovč
jeho za 50, praví Bom bay Exam in er (mm, 723). I'oložil zaklady k nové,
důstojné kathedrále, vystavěl dva nové kostely: Srdce Páně, "kterýž kostel
náleží k nejpěknčjším stavbám severoindickým, a sv. Antonína; vzbudoval
vyšší školu pro hochy evropské a vyšší učeliště pro mládež indickou a
internát pro dívky domorodé; nové kostely a školy povstaly v Multann,
Dalhousii, Kašpuru, Adale, Sohvalle, Dalvalu a jinde; hlad a mor, řádící
v posledním desítilett po severní Indii, daly podnět ke zřízení mnohých
nemocnic, jakož i k založení zvláštního města — Maryabadu, jehož
obyvatelstvo skládat se výhradně ze sirotků. Britská .vláda vycházela
energickému biskupu ochotně vstříc? i radžove z Mandi a Dalvalu byli
mu nakloněni. Tento daroval missi rozsáhlé pozemky na stavbu nemocnice,
školy a kostela. Počet kostelů v dieeési stoupl za jeho biskupování z 9
na 24, počet škol ze Bina 14. Bohužel neunavna činnost podryla jeho
zdraví úplně; marně hledal zotavení v Himálaji; odpočívá na hřbitůvku
v Dalhousii, bude však převezen do kathcdrály lahorské.
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Před odjezdem z Lahory pokřtil jsem 36 pohanů. Obřad
trval dlouho, poněvadž mi bylo užití ritu pro dospělé. Počet
ode mne v lndii pokřtěnýcli pohanů dostoupil (300.

V.

Amritsar. — Zlatá svatyně Sikhů; jejich náboženství. — Kle
notnice ve svatyni. — Obřady přijímací. — Továrna na koberce.
— Nábožnost irských vojínů. -— Dehli. — Divan-i-Khas. —

Stříbrné výrobky.

llruhého dne ráno vyjeli jsme si s biskupem do Amrit
saru. Neměl jsem tam sice ničeho na práci, ale poněvadž jest
Amritsar jedním z nejznan'ienitějších měst indických a byl na
cestě, ustanovil jem pobýti tam den, a přiznávám se, že jsem
toho nijak nelitoval.

Dráha šla t'irodnýin krajem, pomerančovými sady. Všude
je plno velbloudů. Užitečně zvíře to jest zde velmi rozšířené
a také laciné; za nejlepšího velblouda platí se 50—60 rupií,
což podle nynějšího kursu jest asi 80 l'ranků; výživa jich stojí
také velice málo.

Amritsar, vlastně Amrata Saras, t. j. »Zřídlonesmrtel—
nostia, jsa slohu ryze indického, podobá se úplně Lahoře. Pa
vlače, někdy i celá průčelí domůjsou pokryta mistrnými řez
bami dřevěnými. V úzkých a křivých ulicích hemží se pestré
davy, mezi nimiž náš kočí ve velikém parádním kočáru, kterýž
mi bohatý pohan nabídl, velice obratně si razil cestu.

Lid jest hezký, ztepilé postavy a pleti mnohem světlejší,
nežli Indové obyčejně bývají. Ukláněli se nám zdvořile a ne—
nuceně.

Amritsar jest hlavním městem Sikhů, jež všeobecně po—
kládají za nejušlechtilejší plémě indické. Nyní jsou skutečně
plemenem, původně byli vojenským sdružením, do něhož ještě
dnes přijímají cizí lidi.

Sikhově dávají anglické vládě znamenité vojíny a nebylo
příkladu, že by se některý z nich bál nepřítele; před několika
lety roznesla se za bojů, jež Angličané častěji svádějí na hra—
nicích s polodivy'mi národy, zvěst, že pluk Sikhů dal se na
útěk; živá duše však tomu nevěřila; a hle, pověst ukázala se
lživou! — Angličané velmi si jich váží a mohou úplně na
jejich věrnost spoléhati.
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Hlavní památkou amritsarskou jest tak zvaná, Zlatá,
svatyně, í'u'tboženske středisko Sikhů, zbudovami uprostřed
rybníka, jemuž říkají .lezero nesmrtelnosti.

Svatyně jest skutečně skvostem indického stavitelství.
Střecha a zevní stěny jsou obloženy měděným plechem, silně
pozlaceným a basreliely ozdobeným; odtud název »zlala sva
tyněc. Na neštěstí smyslil si někdo před lety postaviti u ní
vysokou věž gotickou, ktera ryze indické.okolí jen hyzdí.

Náboženství Sikhíi jest směs indického pohanství s mo
hamedánstvím; vyznávají jednoho boha, ale hlavní čest vzda
vají knize, zvané Granth.

Kniha leží uprostřed svatyně na trůně pokrytém bohatými
tkaninami hedvábnými, pod baldachýnem z kašmírských šálů.
Kněz předčítá, někdy předzpěvuje z ní několik řádků, lid sejí
klaní & hází na ni květiny. "l)va kněží ovívají knihu vějíři
z pavích per, na to první kněz knihu sklapne a pobožnost
bývá u konce.

Policejní ináčelník, katolík, namluvil bezpochyby před
stavenému svatyně, že jsme prvními osobami na světě, neboť
přijímali nás s největšími poctami. Dozorce pokladu, jeden
z nejpřednějších Sikhů, doprovázel nás všude.

Místo cukrovinek, jimiž [ndové častují všechny cestující,
darovali nám zdrobnělou nápodobeninu národní své zbraně:
malou dýku a ocelový quoit, prokládaný zlatem. Quoit býval
strašnou zbraní v jejich rukou; nynější však civilisace & ještě
více policejní zákaz nedovoluje jim jí nositi. Proto připínají si
na turban hračku podobnou zbrani, kterou dříve nosívali po
boku. Jednou viděl jsem několik Sikhů, kteří na vysokých,
stohovitých turbanech nosili opravdové quoity. Quoity jsou
nože ocelové, které stočili do obruče tak, že ostří tvořilo vnější
kraj. Metali jimi tak zručně, že ze značné vzdálenosti proťali
nepříteli hrdlo; dnes baví se jimi, utínajíce bananove stromky.

Ředitel státní školy, katolík, pravil mi, že v jejich ústavě
není příkladu, aby hoch ze kmene Sikhů někdy selhal. Zaviní-li
něco, přizná se upřímně, prose, aby mu zasloužený trest byl
prominut.

Totéž vídal jsem u singhálské mládeže katolické. Kdykoli
řekli hochovi: Slyšíš, pověz pravdu, dobrý chlapec nikdy nelže!
— pověděl vždycky ryzí pravdu.
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Věc ta je řídka u mládeže pohanské. U nich obratně
lhati jest věcí velice chvalitebnou, a rodiče jsou rádi, umí—li
děcko dobře lháti, zvláště mají—li z toho prospěch.

P. Boutheland, Správce tričinopolské kolleje, zapisoval na
začátku školního roku nové žáky. Do pokoje vstoupilo brah—
minske pachole, velmi hovorné a hezoučké.

»Otče,a pravilo »musíš mne přijati do školy bezplatně;
rodiče moji jsou náramní chud'asi.<<

»Dobrá, ale jak uvěřím, že mluvíš pravduPa
»Oh, otče, jájaktěživ nelhu. Ostatně neprosím, abyste mne

jen tak přijali zadarmo. .len teď nežádejte ode mne platu; až
vystuduji, až dostanu službu, a dostanujistě, nebot jsem nadán
a budu se dobře učiti, všecko vám na halíř vyuahradím.<<

llošik se řeholníkovi zamlouval, že byl odhodlán přijati
ho bezplatně do školy; hovořil však dále:

»Přece nechceš, abych ti uvěřil, žes z 'tak daleka přišel
bez peníze v kapse a nemaje jistoty, budeš-li přijatl<<

»Měl jsem, otče, úplnou jistotu; já vím, že katoličtí kněží
jsou velice milosrdni, že neodmítnou chudého chlapce, třeba
byl pohan jako já.a

»Dobře,c pravil kněz, »mluvíš—li pravdu, že nemáš peněz,
přijmu tě zadarmo.<<

To praviv, sáhl mu do kapsy a vyndal tobolku, v níž
bylo dosti peněz na zaplacení celoročního školného.

»Nestydíš se tak lháti a ještě před tolika hochy ?a
»Otče,c zvolalo brahmíně úplně bez rozpaků »což u vás

v Evropě nikdy nelhou Pa
»Ne, zvláště ne tak nestydatě la
»Oh je! Jak pak se ti lidé tam u vas uživí, neumějí—li

lháti?! — —
* *

*

Než vraťme se do Amritsaru. Ze svatyně vedli nás do
k-tenotnice; pro bezpečnost postavili ke dveřím a na schody
oddíl policejni stráže.

Klenotnice Oplýva množstvím zlata a perel. Kromě dveří,
pokrytých zlatým a překrásně zpracovaným plechem, nebylo
tam žádného předmětu, který by zasluhoval pozornosti se sta—
noviska uměleckého. Bylo tam mnoho diamantů, rubínů, safírů,
sinaragdů, ale jako ve všech svatyních byly to kameny nej-
horšího druhu. '
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Knížata a velmoži indičtí jsou velikými znalci drahých
kamenů, ale ještě většími jejich milovníky; chtějíce proto ukázati
svou velikomyslnost & štědrost ke svatyním a bohům, dávají
to nejhorší. Poslouchá se pěkně, když si lidé povídají, že ten
nebo onen radža daroval svatyni dvě stě smaragdů, ale jsou
to smaragdy jen se stanoviska mineralogického, a nikdo by si
jich nezasadil ani do sprostěho prstýnku mosazného. Takové
drahé kamení jest v klenotnici amritsarské, takové viděl jsem
v proslulé svatyni madurské a jinde.

_Za pobytu ve svatyninaskytla se mi též příležitost pro—
hlédnouti si z blízka obřady při přijímání proselytů do družstva
Sikhů.

Jeden z náčelníků seděl na balkoně, pod ním stáli se
s]oženýma rukama tři kandidáti. Náčelník lil jim sedmkráte
vodu do obou dlaní; něco vypili, ostatkem si umývali tváře;
potom lil jim vodu na hlavu, na konec podal pohár, z něhož
všichni tři se napili. Pak podal jim talíř rýže, kolem něhož
usedli na zemi a z něhož jedli, kladouce rýži druh druhu do úst.

V očích Indů měl obřad ten veliký význam. Tři mladíci,
kteří pili vodu z dlaní & potom z jednoho poháru, kteří jedli
rýži z jednoho talíře, zříkali se navždy indického kastovnictví,
zříkali se minulosti, stávajíce se členy rytířského družstva
Sikhů.

Pro nedostatek kněží povstaly mezi nimi křestanské missie
teprve nedávno; v Hajderabadu obrátilo se minulého roku ně—
kolik Sikhů, vyšších úředníků. V Puně pokřestil jsem sám
jednoho. Jsou to lidé horliví, vzdělaní, kteří hned působili mezi
bratřími svými. ,

Počátek missii dal mladý Brahmín, pocházející ze vznešené
rodiny kalkuttské; stav se katolíkem, oděl se mnohem poustev
nicky'm a za dozoru místních missiouářů věnoval se v Hajde—
rabadě nedaleko Karačiho apoštolování ve vyšších vrstvách
společenských, na něž, jmenovitě na mládež, má veliký vliv.

.Isa učený a v hovorech filosofických obratný, vydává
anglický časopis Sophia, v němž potírá bludy pohanskéa vy
kládá křesťanství.

Před měsícem pozvali ho brahn'ííni (lo 'l'ričinopol na
několik konferencí.

Ze zlaté svatyně Sikhů zamířili jsme do veliké továrny
na kašmírskě koberce; v Amritsarujestjich několik. Sem schá
zejí se kašmírští řemeslníci, jimž pod vládou anglickou jest
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volněji, než pod králem nedaleké otčiny; z té příčiny pěkné
koberce a proslulé šály kašmlrské vyrábějí se hlavně v Amritsaru.

Továrna, kterou jsme navštívili, byla největší v celé Indii.
V kolně dlouhé půl anglické míle pracovalo 900 kašmlrských
řemeslníků, většinou mladíků pleti skoro bílé, na 160 stolech.
Práce jejich jest ruční, strojem není možno podobných vzorů
vyrobiti. Sedm až devět hochů pracuje u jednoho stolu a zručně
probírá různobarevnou vlnu. Za stolem sedí starší řemeslník,
jenž drží vzorek nakreslený na mřížkovaný papír a zpívaje
ukazuje hochům holi, kam kterou vlnu mají zaplésti. Na utkání
koberce prosti-ední velikostí jest třeba dvou až tří měsíců.

Všecky koberce jsou předem zamluveny od londýnských
nebo newyorských domů obchodních. Ukazovali mně jeden
překrásný z nejjemnější vlny kašmírské. Pracovalo na něm
10 nejlepších řemeslníků, kteří denně utkali sotva půl palce.
Koberec měl také cenu. Jiné, ač v Evropě dosti jsou drahé,
stojí zde 15—22 rupií za čtvereční metr.

Amritsar náleží k diecési lahorské; působí tam jeden
iníssionář, kapucin, při nevelikém, ale úhledném kostelíku. Počet,
katolíků jest- nepatrný; jsou jimi většinou irští vojíni.

Nikde u vojska neviděl jsem tak Opravdové & vroucí
zbožnosti jako u irských vojínů v Indii. V Amritsaru jako
v mnohých jiných posádkách chodí většina každého večera do
kostela a modlí se společně růženec. Obyčejně mívají po blízku
missie také besedu, do níž se scházlvají na zábavu; v ní mí—
vají vlastní čítárna s četnými novinami a dobrými knihami,
kulečník a jine neškodné hry.

' * * “*

'l'ehož večera odjel jsem do města llelhi, kde jsem se měl
sejíti s arcibiskupem agcrským. Celou noc ztrávili jsme ve vagonč.

V Mirutu přisedl k nám arcibiskup; byl velmi churav.
V l.)elhach stav jeho tak se zhoršil, že jsem telegralicky po
volal biskupa h_thorskěho. lli-emluvili jsme metropolita, aby
odejel do lahory, kde nalezne své krajany, své bratry řeholní
a pomoc zkušených lékařů, z nichž nejproslulejší byl katolík.
l.ékaři_však prohlásili, že arcibiskup musí se bez prodlení
vrátili do Belgie, své rodné zmně, odkudž, tušil jsem, již se
asi nikdy nevrátí do Indie.

'l'o mne nevýslovně zkormoutilo, neboť aribiskup
Emanuel van den Bosch náleží k nejschopnějším biskupům,
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které v missiích máme. Jest z řádu kapucínského a jest mu
sotva 43 let.

Delhi bývaly velikým městem, někdy sídlem císařů (ly
nastie mongolské, nyní všakjsou místem smutným, opuštěným.

Indských katolíků tam vůbec není, toliko hrstka Evropanů,
vojenských & civilních úředníků.

Co do historických památek zklamaly mne Delhi úplně.
Město samo jest neúhledné, smutné, nemajíc žádné ráznvitosti,
a ani k. Lahoře nebo k Amritsaru přirovnati je nelze. Mešita
Džamna Masdžid nevyrovná se mešitě lahorské. Císařský palác
|iíokulhává za palácem agerským.

Ostatně mnoho zcísařského paláce nezbylo: větší část je
rozbourána a kasárnami zastavena.

Jediná věc, která stojí v pravdě za podívanou, jest veliká
síň, v níž císařové dávali audience, zvaná divan—í-khas.
Podobá se spíše sloupoví, jsouc se tří stran otevřena. Jest
všecka vystavěna z bílého mramoru džejpurského a ozdobena
jemnými arabcskami zlacenými, které nyní nákladem vlády vv,
slohu přesně původním obnovují. Jest to opravdová hračka,
kterou by člověk s chutí pokryl skleněným zvonem. V Agře
naopak všecko tíží svou ohromnosti a přepychem.

Pokud byl palác obydlen, byly prostory mezi pilíři pře
paženy nádhernými záclonami a podlaha pokryta drahými ko
berci. Arabský básník nazval síň rájem na zemi; dnes stojí
pusta, a jen unavený chodec hledá v ní chládku za vedra
denního.

Jiné pokoje a síně jsou pouze nuznou napodobeninou
komnat paláce agerského. Není zde viděti moci Akbarovy ani
Džehanovy. V Agře jsou stěny z bílého mramoru posázený ara
beskamí a květy z drahého kameni; tady nahrazovali topasy,
karneoly, onyxy a lapis lazuli barvami.

_ V Delhách zaopatří si cestovatel nejsnadněji ukázky in
dického umění. Specialitou toho města jsou miniatury na
slonové kosti a skvostné výšivky, bohužel na bídném atlase.

Asi přede dvěma lety procházel jsem se v Kalkuttě s arci

biskupem po verandě jeho residence, kdež delhský kupec přesevsechny protesty rozložil své zboží.
»Sabe,< volal »podívcj se, co mám krásných věcíl<<
Odvětili jsme, že se nepodíváme.
»Sabe,<< volal na mne, »kup krásnou noční čepici vy

šivanou zlatem/x.



I

381

Odpovídám, že noční čepice nenosím.
»Ale, sabe, nepovídej! Vždyť |n'áVě pro tebe dal jsem

vyšiti dvěia 'l'ak mluví a tahá ze skříně — infuli.
»Sabe, když jsi objednal u mne takovou noční čepici,

myslil jsem, že to zboží půjde na odbyt; dal jsem jich tedy
vyšíti hned šest. .iednu koupil ode mne radža, druhou bengál—
ský “zemindar, těchto dvou nemohu se zbýíi; kup je, dám
lacinola

'l'o připomíná mně jinou událost.
Před několika lety poctil radža, panovník malého pán—

stvíčka v nejméně civilisovaném.zákoutí indickém, svou návštěvou
kalkuttského faráře u sv. 'I'omáše.

»Velebný otče,<< pravil, »včera jsem nahlédl mezi pože—
hnáním do vašeho kostela; to jsi měl velice pekný plášlí červený
na sobě! Půjč mi jej na několik dníi<<

Farář, domnívaje se, že chce pluviál na vzorek, aby po
dobný daroval sousednímu missionáři svému, půjčil mu jej
ochotně; než jak se podivil, zvěděv, že radža na schůzi indi—
ckých knížat pyšnil se v aksainitovém pluviále červeném! Snad
jest to lentýž potentát, který si u delhskčho kupce koupil
in fulí.

* *

V hlavní ulici dellíské jest několik obchodů, v nichž za
přiměřenou cenu koupíš nejen výrobky domácí, nýbrž i jiných
provincií. Vypouklými figurkami ozdobené stříbrné (ovary barm
ské jsou úhledné. Úplně jiného rázu jsou stříbra kašmírská
s ozdobami jednoduchými, které napodobují vzorky, jež vídáme
na šálech. Podle mého názoru jsOU to nejpěknčjší výrobky
stříbrné v Indii, než jsou dosti vzácné. Stříbra vyráběná v Kači
jsou nejobecnější, ale také celkem beze vkusu. V Lucknově
hotoví stříbrné nádobí s originelními vzorky, které představují
lesy s divokou zvěří a divokými lidmi na stromích. Kresba
bývá lehká, časem i umělecká.

Stříbro madraské připomíná barmské, ozdoby však bý
vají vypouklejší a vkusnější. Kandské výrobky stříbrné jsou
po kašmírských nejpěknější, ačkoli kresba bývá někdy příliš
drobná & často i upřílišněna. Ale, jak již dříve jsem pravil,
chceš-li dostati dobrou věc, musíš jí předem objednati u ven—
kovana, v jehož rodině umění přechází dědictvím s otce na
syna. Bývají mezi nimi opravdoví umělci, kteří zabývajíce se
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výhradně svým uměním, měli by slušný výdělek; oni však ra
ději se dřou na rýžových polích nebo v kokosových sadech,
ač tím sotva živobytí uhájí.

Většinou pracují jen talíře & tabatěrky. Nejednou jsem
jim domlouval, aby zavedli větší rozmanitost do své výroby,
dával jsem jim vzorky jiných předmětů, ale marně. Udělali
objednanou věc co nejdůkladněji a pak zase vrátili se ke svým
tradicí |_nosvěceným předmětům. Tázani byvše po příčině, od
povídali:

»Děd můj i otec robili jen talíře a tabatěrky, proč bych
ja dělal něco jineho'Rc

Takovou odpověď dostane každý, kdo by chtěl Inda na
pravovati.

Jednomu missionáři přiznali se Indové dosti velike osady,
že v bohy nevěří a že pohanstvím pohrdají.

»Proě se tedy nestanete křesťany?e

»Dědově naší byli pohany, otcové naši byli pohany, proč
bychom my byli křesťany ?<<

»Dědové vaši chodili pěšky, tatové vaši chodili pěšky,
jak vy se tedy opovažujete jezditi po železnici'Pa

Důvod ten rozhodl.

V indických kramech delhských dostati lze výrobky ze
všech končin Indie; opravdově však museum indského prů
myslu jest obchod uherského žida 'l'elleryho. Maje sklady
v lielhach, v Bombaji a Kalkuttě “iSimle, zmonopolisoval skoro
veškeren průmysl indický. Agenti jeho slídí všude po uměle
ckých předmětech, kromě toho zaměstnává značný počet ře
meslníkův.

V Indii žije všude dosti opic, nikde však tolik jako
v Delhách. Procházejí se hejny po ulicích a nainěstich, pohlí
žcjíce vážně na chodce. Jakmile se však někdo shýbne, jakoby
hledal kámen, hned se rozprchnou a zmizejí v korunách stromů.
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VT.

Agra. — Palác velikých mogulů a jine pomníky. »-—Opice. —
Apoštolský vikariát agerský. — Kathedrála. — Tkani koberců.
——-Cesta do Allahabadu. — Koncert & divadlo v dívčí škole.

——Pobyt v Kalkuttě. Návštěva radži Tagore. Činnost missio
nářů arcidiecése kalkuttské.

7., města Delhi navštívil jsem Agru, kteráž podle mého
názoru má nejpěknější a nejlépe zachované pomníky v Indii.

Přede dvěma lety pobyl jsem v Agřc skoro měsíc, byl
jsem však všecek zaneprázdněn provinciální synodou, které
jsem předsedal. Nyní všecky záležitostí, které mne sem přivedly,
vyřídil jsem rychle; zbylo mi tedy dosti času, prohlédnouti si
všechny památnosti.

Tadž-Mahal, překrásný náhrobek, který šach Džehan
postavil své manželce, jest bez odporu nejpěknější stavbou na
světě. Jest opravdu divem stavitelství a člověk neví, čemu se
více diviti: veleharmonickym obrysům ohromné spousty bílého
mramoru či jeho výzdobě.

Řezby představující jen květy: lilie, kosatce a růže, při
pomínajiměkkostí a živostí řezby Phidiovy. Stěnyjsou posázeny
květy i arabeskami z kamene lazulového, karneolu a onyxu.
Než největší úžas budí mřížení, obklopující pomník Džehana
šacha i jeho manželky. Jest osmihranné a nejjemnějšími květy
z nejdražších achatů ozdobené. Zhotovení jich stálo ohromnou
práci. ,tak řečeno, budí úžas.

Džejpursky mramor, z něhož mongolští vládcové Indie
stavěli všechny své budovy, rovněž jako řecky mramor panto
licky', nečerná časem jako karrarsky, nýbrž jen bledě růžovatí,
což jej činí ještě pěknějším. Proto též staré pomníky indické,
ač přetrvaly století, vypadají nádherně jako athensky Panthenon.

Druhým náhrobkem rovněž na břehu posvátné řeky Džummy
jest I'timadu [)au l a h, v němž odpočívají ostatky bega (iajasy,
slavného ministra císařů mongolských. Po 'l'adži jest snad nej—
pěknější památkou z epochy mogulskě; jest noveliky, z bílého
mramoru, od jehož bělosti ozdoby ze vzácných mramorů různo—
barevny'ch tím více se odrážejí.

Byť ne nejhezčí, tedy přece velmi zajímavou památkou
jest agerskzi tvrz, jejíž hradby z červeného |_)ÍSkOVCOvroubl
zubatá cimbuří. Rozloha pevnosti, jejíž větší část zaujímal cí—
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sařský palác. jest ohromna. Palác, či spíše co z něho zbyl(
jest opravdovým divem. Všude bílý mramor, nádherně drahým
kameny inkrustovaný, všude překrásné řezby a architektonicky
linie, od nichž oko se odtrhnouti nemůže. Jen jedno zaráží
totiž, že vedle uměleckého, velmi jemně vyvinutého citu pozo
rovati chaos, nelad, nesjednocenost.

Charakteristickou známkou císařských paláců v Delhácl
i v Agře jsou dvě veliké síně audienční: jedna hned u vchodu
prostinká, bez ozdob, kromě místa, na němž stojí císařsk'
trůn, druhá uvnitř, do níž nanesli a v níž nahromadili nejdražší :
nejnádhernější ozdoby.

Síně jsou se tří stran ohraženy sloupovím, z čehož jes
patrno, že mezi pilíře zavěšovali bohaté záclony.

V paláci samém vidíme nádherně pokoje, sloupovi, pa
villóny, všecko třpytící se zlatem a drahými kameny, ale všecki
to netvoří jednotného celku, není ladně sjednoceno.

V Lahoře chodí se z pokoje do pokoje temnými chod
bami, po úzkých, srázných schodech, které, jak se zdá, úmyslná
byly postaveny na místech nejnepřístupnějších. Neni harmonie
není plánu, který by ohromné budovy ty jednotil, v jeder
celek slučoval. Jest patrno, že dvory stavěly lidé mocní, ne
smírně bohatí, mající nějaký vrozený cit pro krásu, ale v pod.
statě přece jen barbaři.

Tentokráte neměl jsem času navštíviti Sikandru, .hrohki
Akbara Velikého. Take nevím, co bych o ní ještě pověděl. Jes
to pomník neslýchaně veliký, ale arcibarbarský.

Agra jest velmi zajimava, zvláště část, v níž obývaj
IndOVé. Ulice jsou vydlážděny plotnami červeného pískovec
tak štěpnélio, že z něho dělají i stropy.

Domy jsou vysoké s verandou a sloupy Lesanými z téhož
pískovce. Ruch značný, neboť všecko obyvatelstvo žije na ulici

Opic je tu mnoho; střechy se hemží nezbednými zvířaty
těmi. Jakmile naleznou okno' otevřeně, hned jsou v pokoji; jak
pokoj po jejich návštěvě vypadá, snadno si představíš.

Nejvíce jich žije poblíže krámů. Všude, kdekoli prodávaj
ovoce nebo zeleninu, bývá na střechách plno černých hlaviček
které se ukrývají za římsy. Sotva prodavač otevře budku, již
je mu opice v patách, (lrápne banan nebo mrkev a nežli S(
zelinář ohledne, chrupá ji na střeše několikapatroveho domu

Ind opice nikdy nezabije, pokládaje ji za boha, ano jsm
lidé, kteří jim přinášejí hojnou potravu; proto stáda polo



Obr. 89.: Blahabad.

Klášter & pensionu řeholnic. Kathedrála. Kollej.
Biskupská residence. Fara..

(Příloha ke str. 387).
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krotkých opic přicházejí často až do vesnic, kdež natropí
mnoho škody.

Missionář jeden v severní Indii měl psa, který velmi
chytře lapal & škrtil opice. Časem přicházeli k němu vesničané
s prosbou:

»Otče, to se ti nám naplemenilo opic! Potvory, sežerou
všecko ovoce a zpustoší všecky zelnicela

»Dobrá,< říkával missionář, »chcete—li, půjčím vám střel—
nou zbrane:

»To ne, otče, zabiti je nesmíme, neboť jsou to velicí
bohové; ale kdybys k nám přišel večer se psem na procházku,
prokázal bys nám velikou službu.

* *
:r

Apoštolský vikariát agerský byl zřízen r. 1784. Byla to
stará missie, v níž pracovali již bl. Rudolf AquavivaaP. Xaver
T. .l., synovec sv. Františka. Než bylo to ohromné proštranství,
na němž obývalo 1/10millionů lidí, pohanů a mohamedánů, t.j.
polovice veškerého obyvatelstva indického. Komunikace tehdy
nebylo žádné, missionářů málo; nemajíce hmotných prostředků,
působili jen mezi Evropany; z té příčiny počet katolíků po
jednom století mozolné práce činil sotva 27.000, z nichž větší
část byli Angličané neb Anglo-Indové, vojenští a civilní úředníci.

Poslední dobou byl ohromný vikariát agerský rozdělen na
0 diecési; agerskou povýšili r. 1887 na metrOpoli a jí podřídili
diecési lahorskou a allahabadskou, apoštolské praefekturyv Bet—
tiah, v Radžputaně a Kafristan s Kašmírem. Od té doby práce
apoštolská nabývá rok co rok větších rozměrů.

V diecési agerské čítají nyní přes 8400 katolíků mezi
26 milliony obyvatelstva. Pracuje v ní 44: missionářů, 6 kněží
světských, 32 kapucíní z provincie toskánské a 6 jiných řehol—
níků. Mají vyšší školy v Misurách na horách himálajských a
vychovávají 1000 sirotků v pěkně zařízéných sirotčincích. Šest
kleriků téže diecése studuje nyní v generálním semináři kandském.

Missijní budovy v samé Agře skýtají velikolepý pohled.
Ve vlašském slohu postavena kathedrála s věží 150 stop vysokou
náleží k nejpěknéjším kostelům indickým.

Podle kathedrály stojí residence arcibiskupova a klášter
kapucínský. Něco dále koll'ej sv. Petra, v níž žije 250 chovanců
a do níž jednou tolik žáků chodí na přednášky. Ohromnou

17
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budovu tu postavil bývalý biskup, P. Ignát Persico ř.kap., který
později byl jmenován kardinálem a nedávno v Římě zemřel.

S jiné strany přiléhá ke kathedrále dívčí konvikt spravo
vaný řeholnicemi, největší po pensionátě entaliskémv Kalkuttč.
Všechny budovy stojí v rozsáhlém sadu. Jest to zbytek po
zemků, jež v minulých stoletích darovali missionářům císařové
mongolští. Pozemky zabavila anglická společnost indická. Ičást
toho, co zbylo, musili kapucini postoupiti (státu, který zrovna
proti kathedrále postavil kriminál.

K těžkému žaláři odsouzení vězňové tkají v něm koberce;
tím povstala v agerské trestnici továrna, dnes po veškerém
světě proslulá. Koberce tkají ve"slohu ryze indickém.

Přede dvěma lety utkali zde koberec největší, který dosud
_bylvyroben. Byl určen pro královnu anglickou a svinut nevešel
se do obyčejného vagonu; musili tedy sestrojiti zvláštní vůz,
aby jej dopravili z Agry do Bombaje.

* *
*

Cestou z Agry do Allahabadu zažili jsme nemilou, ale
zábavnou příhodu.

Dvě nebo tři stanice za Agrou bylo nám přesedati a
čekati od půlnoci do čtyř ráno. Železniční úředníci v Indii jsou
nadmíru zdvořilí. Aby nám ušetřili nemilého čekání, dali nám
v Agře salonní vůz vrchního ředitele indických tratí, který měl
býti připjat ke druhému vlaku a ve kterém jsme mohli celou
noc klidně spáti. Vagon byl pohodlný, maje postele, elegantní
koupelnu a síňku pro služebnictvo.

Na přechodní však stanici chtěli úředníci zdvořilostí před—
čiti ještě své kollegy agerské; aby nám ušetřili tedy čekání
na kolejích, připjali nás k nejbližšímu vlaku, který jel do Alla
habadu () čtyři hodiny dříve nežli rychlík, s kterým jsme pů—
vodně měli jeti; byl to však vlak nákladní, který místo odesíti
ráno přikodrcal se s námi do Allahabadu teprve o dvou od
poledne.

Všecko bylo dobře kromě toho, že biskup s předními
katolíky přišli na nádraží již () desíti, my pak dlouho po
poledni.

Byl jsem velmi rád, mohu se v Allahabudě shledati
s kapucíny, jež jsem poznal před devíti lety, jsa zde s nigrm.
Agliardim na synodě.
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Allahabadská missie učinila prospěch. Nedaleko kathedrál y
a kolleje povstal veliký klášter ženský a dívčí, hojně navště
vovaná škola a pěkný dům biskupský.

Nemálo jsem se podivil, naleznuvvbiskupství na verandě
starého tlachala majna, nepálského špačka (Gracula reli
giosa l,), který před devíti lety nás bavil svou žvatlavostí.
Majno ze všech ptáků učí se nejsnadněji mluviti a naučená
slova vyslovuje nejzřetelněji. Před devíti lety měli jsme s ním
směšnou příhodu.

Při odjezdu z Říma byla řeč, že v Číně bude zřízena
nuntiatura a mgr. Agliardi že bude nuntiem.

Za synody allahabadské četli jsme ve francouzských no
vinách, že čínská nuntiatura již jest utvořena & Agliardi co
nejdříve obdrží rozkazy, aby odejel přímo z Indie do Pekinku.

Téhož dne po obědě seděli jsme na verandě. Mgr. Agliardi
přiblížil se ke špačkovi, který jsa—ve špatné náladě, zarputile
Se k nám obracel zadkem a pro sebe pořád cosi brebentil.
Monsignor dotekl se ho tenkým proutkem. Dopálený pták otočil
se bleskem k němu a vykřiklz plna hrdla: Go to China!*)
('Táhneš do Číny !).

Večer před odjezdem dávali nám v dívčí škole koncert,
pak divadelní představení; hráli: David a Goliáš. Přihodila
se jen maličkost; Saul ztratil bradu a za živý svět nemohl ji
nalezli. Ostatně hráli velmi dobře, dekorace byly vkusné a
pěkné a pochod israelského vojska za velení Abnerova byl
znamenitý. Vojáci měli starožitnou, velmi zajímavou zbran in
dickou. Pocházela ze sbírek arsenálu.

Anglický plukovník se asi nemálo podivil, obdržev ráno
od představené psaní, v němž ho prosila, aby jim laskavě půjčil
z arsenálu dvacet šavlí, tolikéž kopí a čtyřicet pistolí.

Tajemník můj, P. Benzinger, odejel den před tím do Ile—
naresu. .lájseln se nenechal svésti, abych navšlívil město, vedle
něhož jsem již několikráte jel.

Benares jest—velmi zajímavý pro toho, kdo v něm chce
delší dobu prodlíti a indické pohanství studovati v hlavním
sídle jeho. Studium pohanství jest na takovém místě velmi
prospěšno pro každého inissionáře; Lam poznává je se stránky
zcela jiné, nežli je líčí knihy, které nám popisují hinduismus
konvencionelní, celým nebem rozdílný od toho, který jest ve

*) Gó tn Čajne!
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skutečnosti. Missionáře, který ví o pohanství jenom tolik, kolik
se dočetl v knihách, porazí indický pohan v minutě, jelikož
mu zkrátka odsekne: »Ale člověče, vy nemáte o našem nábo
ženství ani zdání !<<

Vzdělaný pohan zná sotva jména bohů sveho bájeslovía
take' celkem mnoho nedbá, aby je poznal. Stydě se za pitomé
ty bajky, hledí jiným, “třeba i sobě, namluviti, že jsou to jen
allegorie, v nichž dřímá ukryta hluboká pravda. V podstatě
neni náboženství jeho 0 nic lepši nežli náboženství prostého
venkovana.

*

V Kalkuttč ztrávil jsem osm dní; bydlil jsem u arci—
biskupa, téměřzdomu nevycházeje. Navštívil jsem pouze misto
krále, lorda Elgina, & guvernéra bengálského, sira Alexandra
Mackenziho, nejschopnějšiho úředníka v tom kraji. Officielních
večírkův ani audiencí nebylo, poněvadž anglický dvůr měl
smutek po knížeti Jindřichu Battenberském, zeti králové, který
nedávno zemřel v Africe.

Také jsem navštívil radžuSurindro Mohun—'I7agora,o němž
jsem psal již dříve. Sestaral poněkud, ale záliby v indické
hudbě, parádách a zvučných titulech dosud nepozbyl, zvláště
od té doby, co k četným svým důstojnostem připojil titul:
Nabada císařství perského.

Před několika měsíci daroval sv. (ltci stříbrný svícen
indické práce a několik svých děl 0 starožitné hudbě indické;
slušelo se tedy, abych mu jménem sv. Otce osobně poděkoval.

Mou návštěvu mu oznámili a proto čekali jsme velikou
parádu indickou. Tak se i stalo. V úzké a lidnaté uličt'e na
pomezí indické čtvrti, v níž stojí palác radžův, potkali jsme
dva jezdce v červených uniformách, středověkých přilbách a se
štíty po boku. Tryskem a majíce šavle vytasené uháněli vedle
našeho kočáru.

Před palácem stáli granátníci, jejichž stejnokroj byl polo
pruský, polo středověký. Měli karabiny nejnovější soustavy a
malé ocelové štíty. I na schodech stály dvě řady granátníků,
kteří vzdávali zbraní čest, házejíce karabiny do vzduchu &
zručně je zase chytajíce.

Radžův palác jest velmi vkusně v indickém slohu zařízen.
Radža čekal nás na schodech a uvedl do salonu; na

stupni stála dvě veliká, stříbrná křesla. Do jednoho posadil
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jsem se sám, druhé zůstalo prázdné. Cítil jsem se v něm bez—'
pečnější nežli na skleněné pohovce majsurského krále.

Proti mně stála podobizna papežova v rámu, který byl
ověšen vzácnými tkaninami, a mosaikový obraz, jejž přod ně—
kolika lety radžovi daroval papež.

Dva salony byly plny nejrůznějších osobností. Kolem nás
skupilí se přátelé radžovi, dále jeho klienti & sluhové. [ voják,
který stál u dveří s bodákem na stráži, vsunul se zvolna,
puzen jsa zvědavostí, do salonu. 'l'éž úbory byly přerůzny;
někteří byli oděni v atlas, aksamit a zlatohlavové turbany,
jiní méně nádherně, jiní polonazi a bosi.

Radža představil mi svého syna, hezkého, 17letého ji—
nocha. Hráli na indické nástroje starodávnou hudbu indickou,
která jest skutečně pěkná a která by zasluhovala. aby si jí
povšimli v Evropě. Nejen v líalkuttě, nýbrž i vjižní Indii slyšel
jsem ji nejednou; ucho mé zvyklo již té prazvláštní melodii
východní a proto umím oceniti její krásy.

Když jsme se loučili podal nám radža podle zvyku zla—
cený betel, pokropil nás voňavkami & doprovodil ke dveřím
palácovým. Granátníci se domýšleli, že praesentují zbraň adva
jezdci tovaryšili nám celou čtvrtí indickou.

Rodina Tagorova náleží k nejprvnějším v Indii; ač ne—
panuje, pokládá ho větší část Kalkutty za svého pohlavára.

Jeden z předků radžových se provinil proti císaři, který
ho pozval do města Dehli & za trest donutil snísti kousek ho
vězího masa; tím nešťastný kníže i potomci jeho byli vyloučení
z kasty Brahminův &odsouzeni k věčné potupě. Anglická vláda,
aby rodinu rehabitovala, dala staršímu bratru titul maharadži,
mladšímu radži; tituly Spojené s velikým majetkem dodávají
rodině vlivu a významu. Maharadža jest člověk nevšedně
-nadaný.

Hovězí dobytek jest Indovi posvátným. Ind raději umře
hlady, nežli by okusil hovězího masa. A předsudek ton jest tak
zakořeněn, že na mnoha místech ani křesťané nesmějí se ho
věziny doteknouti.

Zabíti vola není dovoleno, bíti však ano; nejednou jest
až hnusno patřiti, kterak lnd šlehá a tříská svého »bohaa, za
přaženého do těžkého vozu.

Arcidiecése kalkuttská jest ze všech diecesi indických sor—
ganisována nejlépe a učinila za nynějšího biskupa veliké pro—
spěchy; počet katolíků se zčtvernásobnil a všude povstaly školy
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a ústavy. Platným pomocníkem arcibiskupa Pavla Goethalse,
člena zámožné rodiny belgické, byl P. Grosjean, nyní ředitel
semináře kandskeho, jenž byl po 12-let generálním vikářem
zmíněné diecése a představeným míssií. ()n přičinil se hlavně,
o obrácení pohanů v Čota-Nagpuru a mezi Barvary.

Otcové jesuité, jichž působí 85, mohou si k takové missii
opravdu gratulovati.

VII.

Odjezd : Kalkutty do Dardžilingu.—- Tarraj a úpatí hor hima
Iajských. —-—Horská květena. — Typy lidu. ——V Gumu. ——

Lamaseraje — Buddhismus tibetských Iamův- & jejich modli
tební mlýnky a válce. ——Město Dardžiling, jeho poloha a školy
jesuitův & loretánek. ——Pohled na nejvyšší pásmo himalaj

ských velehor. — Obyvatelstvo Dardžilingu. — „Svatost“ lamů.
——Cim jest buddhismus podle názoru protestantů.

V Indii jezdí se do her že příčinou zdraví. Kdo mohou
na výšinách rok co rok ztráviti měsíc, snášejí bez pohromy
tropické klima. (je se mne týče, nikdy jsem toho dosud ne
činil. Miluji teplo, snáším parno rád tou měrou, že jsem nikdy
neprolilédal k době roční, maje konati menší neb větší cesty
po Indii; hory pak se svým chladným, řídkým vzduchem ne—
lákaly mne nikdy.

Nyní však cítil jsem se cestami & pracemi tak utrmácen,
tolikaletým pobytem v zemi tropické tak vysílen, že jsem si
umínil vyjetí si na několik dní do Dardžilingu, místa ležícího
v himálajských horách. ] tajemník můj, P. Benzinger, potře
boval zotavení. '

Vyjeli jsme z Kalkutty dne 1. března 1896. Rychlík uháněl
s námi k severu žírnými nivami bengálskými, nesmírnou ro—
vinou pokrytou rýžovými poli, podél ladnýcli vísek s čistými,
spořádanými domky, jejichž střechy podobaly se obráceným
člunům. '

Stmívalo se již, když jsme stanuli na břehu (iangy, přes
níž nás měla převézti paroloď. Koryto totiž ohromne řeky té
mění se ročně tak, že na zbudování železničního mostu není
pomýšlení, poněvadž za několik let stál by někde v polích, půl
míle od řeky. 'l'eď mluví se o tunelu pod řekou, ale i ten
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podnik spojen jest s velikými obtížemi a nestane se tak brzy
skutkem. Nezbylo tedy nic, než přeplaviti se parníčkem.

Vsedli jsme do vlaku, čekajícího na druhém břehu. Násle
dujícího rána jeli jsme již Tarrajem. Představujeme si obyčejně
úpatí himálajských velehor jako ohromné pralesy, plné tigrův
a nosorožců, jako kraj, v němž člověk zajedinou noc užene si
smrtící zimnici. Než, ztrávili jsme tam celou noc a cítili se
úplně zdrávi. Místo pralesů táhnou se do nedozírné dálky dobře
upravená pole, porostlá rýží neb širokolistým tabákem; stromy
mangově jsou pokryty ovocenosným květem a všude viděti
čisté a veselé dědiny. Četní oráči kráčejí za pluhem, jiní
ubírají se teprve na pole, nesouce na hlavě malý dřevěný
pluh a pohánějíce váhavě bůvoly. Všude ruch a život rolni—
ckého kraje.

V části Tarraje, jíž nás pára unáší, jsou lesy vymýtěny
a půda vzdělána; leč dále na obě strany táhne se pravý Tarraj
o nepřístupných hvozdech, říše zimnic, tigrův a nosorožcův.

V dálce rýsuje se silhuetka hor, zahalených ranní mlhou
— Himálaje. V Siliguri Opouštíme pohodlný vůz železniční a
sedáme do malých vagonků; vlak vyhlížející jako dětská hračka
šplhá se s námi do hor a stoupá každou hodinu 0 tisíc stop.
Se všech stran otevřeně vagonky dovolují rozhled celou krajinou
horskou, která stále se mění měrou, jakou se povznášime do
výše. Z počátku jsou lesni stromy rovny jako stožáry; mezi
nimi viděti lze mnoho bavlníků, pokrytých velikými květy
červenými, a pod nimi hojnost podrostu -—rostlin, jež v otčině
chováme pečlivě ve sklennícich: Amomum, Alpiniah Clero
dendron (blahokeř) s červenobílými květy; na stromích orchidee:
x\erides cyrhopetalum (větrnice) a obrovské exempláry Cymbidia.
Tráva ostrá, vysoká. Domy jSOu stavěny na kůlech, takže po
dlaha ční několik stop nad zemí, poněvadž kraj jest vlhký &
nezdravý. Ještě [JOřád'l'arraj. Hory počínají. Hupící lokomotiva
táhne hbitě dlouhou řadu vagonků po trati tak strmě a tak
točivé, že vlak jest nejedí'íou skroucen do půlkruhu. Ve výšce
tisíce step jest ještě les, ale se stromy malými, krnivými; tu
a tam vyčnívá vysoká l'lrythrina (zarděnice) _. také div našich
tepláren ——pokrytá velikými hrozny šarlatových květů, jinde
nejtenší strom Opálový. Místy roste divoký banán a množství
popínavých rostlin, jež jako hrubá lana víží strom ke stromu.

Ve výšce dvou až tří tisíc stop ukazují se na stromech
zase orchiclee, ale jiné druhy: Coelogyne, Dendrobium. Měrou,
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jakou stoupáme, stává se krajina pěkně-jší a pěknější. Kdo
viděl pouze Pyreneje a Alpy, nepředstaví si nikdy ohremností
a velebnesti hímalajských velehor. l—Iorastrmí nad horu a
všecky jsou divoke a příkre; oko tone v údolích, jejíchž dno
ukryto jest v mlhách. Hlava se točí. Lokomotiva supíavzdycha
těžce, vzpínajíc se po příkré tratí, často na samém okraji roklí
a propastí. Jsme Již v Sikkimu.

Mezi Kurseongem a Sonadou rozkládají se čajovníkove
sady. .lsme již vysoko, podle obvyklých nazorů evropských
velmí vysoko, nebol? pochybuji, že by v .\lpach v takové výší
stala ještě obydlí lidská. I rostlinstvo se změnilo; aní lid, jejž
vidíme na stanicích, není indický. Čínský a tatarský typ pře
vlada.

V lesích zřítí Cryptomeríi a c kmeny jiných stromů opírá
se rostlina dužnatého stvolu & ohromných vykrojených listů:
Lothos neb Philodendron. Podivil jsem se nemalo, spatřiv, že
otčínou jeho jest tak chladné a vysoké písmo: doma jsme se s ním
píplali v nejteplejším sklenník'u. Pozornost budí obrovské ka—
pradí stromovité — Alsophila gigantea, zvláště pak magnolíe,

“tak obalené bílými kvety, že listí skoro mizí.
Magnolie jest oblíbenou květinou zdejších horalů: muži

i ženy zdobí jí vlasy, někdy i vence z ní uplelene kladou si
na hlavy, což při jejich nepěkných, mongolských rysech jest
okrasou dosti směšnou.

Ženy mívají tvář vždy pomazanou krví skopovou, někdy
i vepřovou. Domníval jsem se, že tím ohyzdným mazadlem se
líčí, aby byly hezčí: líčí se však proto, aby oku cizincovu
ukryly mongolskou krasu svou, kterou smí viděti pouze manžel.
Prazbytečná opatrnost! I umyté chodily by s naprostou bez—
pečností, nebot ohyzdnějších bab těžko sí představiti.

Lid je neslýchané špinavý. Praví se, že horalé lí myjí se
jen jednou do roka na jakýsi svátek, a utrhačníjazykove tvrdí,
že toho dne nepozná, bratr sestry a manžel ženy. .lsou malého
vzrůstu, ale za to neobyčejné síly tělesné. Když jsem před
čtyřmi lety dlel v Dardžílingu, měl jsem veliký kul'r, jejž
v Kalkutlě stěží čtyři chlapi uzvedllí. Na stanici dardžílingske
hodila si jej ol,)yeejna žena na záda &odneslajako nícdo arci
biskupské residence, vzdalené půl anglicke míle. — Arcibiskup
stavěl lehdy nový dům. Zástup detí nosil kamení, a dvanácti—
letí hoši zycdali balvany, jimiž by na (Žlejlončdornsllý dřlník
nehnul.
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()blíbenou zábavou jejich býva cvičiti se v nošení větších
a větších břemen.

Lokomotiva táhne nas výš a výše. Pod námi stojí vrcholy
hor, na něž jsme před několika hodinami zírali z údolí. Úbočí
jsou sráznější a s'raznějši. Z vauonku viděti do úžlabí hlubo
kého 11000 step.

V Gumu ocitli jsme se 74-08 stOp nad hladinou ——na
největší výšce cele trati. Šeredná čarodějnice, kterouž cestova
telé pro nehoráznou, nepopsatelnou ošklivost nazvali »hima
lajskou Venušia, žebrala jak obyčejně'vůz od vozu: na sobě
měla dlouhou ovčí bundu, plnou děr a špíny. Vyžebrá prý si
'u každého vlaku hezké peníze.

Jsme v kraji buddhismu, tibetského buddhismu, lišíciho
se venkoncem od buddhismu cejlonskěho. Chvilkami vidíme
lamasaraje, kláštery lamů; nad vískaini i nad jednotlivými
domy vlají na dlouhých žerdích bile prápory, potištěné průpo—
vědí v tibetském písmu: 0m mani, patmi om.

Učení lamové tvrdí, že největší zásluhou Buddhova vy
znavače jest onu průpověď uvésti do pohybu. At tedy ji bud
dhista odříkává ústy, nebo píše na plátno a vystavuje vanku
větru, nebo at ji otáčí na mlýnku, vždy hromadí si hojnost.
zásluh, přiwídějících ho blíž a blíže nil—vaně.

Nejrozšířenější jsou tak zvané i'nodlitební mlýnky. Nej—
prostší mívají podobu válečku, jehož pohyblivá esa omotána
jest závitkem papiru, popsaněho několiksctkrat onou průpovědí.
Klikou otáčí se prudce osa a s ní modlidby, což platí právě
tak, jakoby je lamaista nábožně a vroucně odříkávat.

lieč nutno míti pozor, aby mlýnek se točil z prava na
levo. Točiti naopak znamena prokletí, a kdo tak činí, neb na
čí úmysl tak činí, ztrácí každým obratem tolik zásluh, kolik
by si získal točením správným. Vzdaluje se od nirvány.

.»'\„ti lidé tomu opravdu věří ! .Nejedneu jsem pozoroval,
jak lamy škubalo, když jsem ze žertu v jejich přitomnósti
točil klikou nepravým směrem.

Jiné mlýnky pohybují se jako vlček, kterým si u nás
hrávají hoši. Do zdi lamaserajů upevňují též velike válce pro
mimojdoucí, aby se zastavili a válec alespoň několikráte roz
vrtěli. Často pravověrný buddhista vida, kterak jeho protivník
válec roztočil, pospíší si po jeho odchodu a vrtí jím naopak,
aby zbavil soka získaných zásluh. Nevinna sice pomsta, ale
přece bývá zdrojem četných rvaček a praček.
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Zámožní stavějí si vodní mlýny, obracejícíohromné válce
naplněné papírem, jenž potisknut jc průpovědmi, a tak získá—
vají si tolik buddhistických zásluh, jako kdyby milionkrát a
milionkrát opakovali: Om mani, patmi om.

Za gumskou stanicí sklání se trať dolů. Před námi roz
kládá se překrásná krajina. Řetěz hor vysokých jako Mont
Blanc a nejvyšší chlumy alpské táhne se na levo, pokrytý hu
stým, temným lesem; dále nejvyšší hory světa schované skoro
v oblacích. Město Dardžiling leží půlkruhem na svahu tak sráz
něm, že člověk patře z daleka mimovolně se táže, kterak domy
na něm se udrží. Od nádraží k arcibiskupské residenci jdeme
pěšky. Povozů není, a kdyby byly, nikdo by v nich v těch
slrmých horách nemohl jezditi. Dardžiling má pěkné. ústavy
katolické: jesuitskou kollej sv. Josefa schlapeckým konviktem,
klášter loretánek, které se zabývají výchovou dívek a mají
útulnu pro maličké hochy, gotický kostel a arcibiskupský dům.
Jsou to nejpěknější budovy městské. Všecko to nebývale ještě
před 10 lety, neboť Dardžiling, patře' dříve k diecési allahabadské,
byl příliš vzdálen od střediska missie; teprve na synodě alla
habadské byl přívtělen k arcidiecém kalkuttské roku 1887.
Svatojosefská kollej, filia kalkuttske university, jest dnes
pro důkladnou výchovu mládeže rozhlášena po celé Indii.
Pohled na budovu jest rozkošný a rozhled z ní jediný na světě.
Má!tvar velikého čtverhranu slohu ílámsko-gotickěho a stojí
na nejpěknějším místě Dardžilingu. U nohou rozkládá se široko
daleko dolina sikkimská, na levo pohoří nepálské na pravo
čínský Tibet a přímo před očima strmí líimalajske' obryně,
nejvyšší hory světa, pokryté věčným sněhem. Známost Alp
nedává pražádné představy o výšce hor himálajských. Úpatí
Mont Blancu, Monte Rosy a jiných švýcarských velikánů
opírají se již o údoli velmi vysoká. '/,de údolí sikkimske
jest sotva tisíc stop povýšeno nad hladinu mořskou a hned
z něho zvedá se Kačindžinga vysoká 28000 stop čili 8581
metrů, což jest dvojnásobnou výškou Mont Blancu. Obrovská
ta hora jakož j její sousedky bývají obyčejně zanořeny
v mlhu; za jasného nebe, jmenovitě po dešti, bývá pohled
na ně čarokrásný. Když jsem zde dlel před čtyřmi lety
v květnu, byla mlha tak husta, že ukryté za ní obryně mohl
jsem pouze tušiti. Letos byl jsem šťastnější. Pásma tibetského
jsem sice ještě neviděl, ale denně odráželo se od modré oblohy
pět věčně zasněžených velikánů: Džannu, Kabru, Kančindžinga,
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Pandim a Narsing. První měří 25300, druhý 21000, tříhlavá
Kančindžinga 28156, Pandim 22000 & Narsing 18000 stOp.
liančindžingu převyšuje jediny'r Chaurisankar, jemuž Angličané
dali jméno Mout Everest (vyslovz Ivrist); dostupujelš výšky
20090'stop čili 8840 m. Jest dosud považován za nejvyšší horu
světa. Z Dardžilingu není ho viděti. Čekám proto na lepší po
hodu, abychom podnikli vycházku na místo, z něhož lze si ho
prohlédnout.

Obyvatelstvo dardžilings'ké patří k různým plemenům,
vliv Číny však jest patrny. Nejčastěji jest viděti člověka typu
mongolského s čínskou čepičkou & dlouhým culíkem; vrkoč
bývá obyčejně padělán, pravidelně z černých nití upleten.

Jak., _ “. —_'\V- __ _„

Obr. 15. Tibetský lama se sluhou; lama drží v pravici
modlitební mlýnek.

Nejlépe možno pozorovati tu národovou směsici v neděli,
kdy se celé okolí přihrne na trh. Obyvatelé Sikkimu, Lepčové,
jsou odporně šeredni; poněkud lidem podobají se Bhutanové,
obyvatelé Bhutanu; dále hemží se na rozsáhlém náměstí Nepá
lové, tváře intelligentní, nízkého, ale zavalitého vzrůstu, Tibeťané
a Číňané. Všichni jsou špinaví až hrůza. Ženy nosí skleněné,
korálové a tyrkysové nášijníky, děti řvou, jakoby je někdo škrtil,
a davy procházejí se tibetští lamové, v usmolenych hábitech,
tváře lotrovské, otáčejíce svými kolovrátky. Jakmile zočí cizince,
ženou se k němu a nabízejí všeliké relikvie, jichž notnou zá—
sobu nosí ve špinavém záňadří : zvonky & kudly na zahánění
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zlých duchů, malé stříbrno ncl.) měděné kapličky se soškou
lrluddkovou, kaditelnicc ledajaké-.práce, ruční mlýnky modlitební
píšťalý z lidských kostí a bubínky z lidských lebek.

Za bubínek žádají šest rupií; dvanáct, je-li uroben z lehký
lamovy. To mi připomíná cejlonské prodavače, kteří přinášejí
na trh sošky Buddhovy neb jine posvátnosti.

»Pane,< volá jeden, »kup toho Buddhu; dám ho lacino,
za 30 rupií.<<

»Mýslíš, že jsem pissu (blázen)? Víš dobře, že takový ne
stojí ani za deset rupiíc!

»Máš pravdu, já sám ti takoveho udělám za osm rupií
»A žádáš třicet?c

»Ano, ale tento Buddha jest neobyčejné cený; jeden bom
ukradl ho v kostele.—::

Anglický spisovatel, E. F. Knight, protestant, jenž navštívil
nedávno pomezí Tibetu, praví v zajímavém svém díle »Wherc
three Empires meeta (Na pomezí trojího císařství), že stačí jer
jednou navštíviti tý kraje, aby rázem shroutilý se všechny illus<
o buddhismu, jimiž nás napojila díla vydaná v Evropě.

»Buddhismus,< píše, »jaký skutečně v těch zemích exi
stuje, zajímá jen toho, kdo jej chce studovat, jinak jest to po
hanství tak zbídačené, jaké jen potkati můžeme u lidí, kteř
neklesli dosud na nejnižší stupeň divokosti.<<

»Sami lamové zapomněli dávno na význam svých kom
plikovaných obřadů, symbolův & formulí, které jsou dnes na.
prosto jalovými pověrami '(un unmeaning superstition).

»Nábožnost nemá "u nich pražádneho vlivu na mravn
život, záležejíc v ustavičném otáčení mlýnku, upevňování pra
porců a šeptání slov, nemajících smyslu. Modli se strojem.

»Při vstupu do lamasaraje vítají nás lamove ; jsou to nej
ohýzdnější, nejšpinavější a nejpodlejší individua pokolení lid
ského. Bývají oděni širokým hábitem, který za onoho casi
býval červený, který však několikaletá špína docela jinal
zbarvilam

Knightova knih'a jest velmi zajimava, ]íčic buddhismus tal
jaký v oněch zemí skutečně jest a nepopisujíc jakéhosi bud
dhismu šablonovitého, konvencionálního, o kterém se mnoh
mluví v Evropě, který však neexistuje nikde.—

Bohužel upadá autor do směšného bludu, který na ne
štěstí od mnoha protestantských spisovatelů jest rozšířen p



Obr. 14.:Durdžllllng, zhotni suulco v Hlnmlnjlcll.
Vpozadl Kančindiiu a, druhů velehom svě vysoki OdDardžilingu jat v mm čáře asi 70 kilometrů vzdálena.
Himálaje (domov snům) _ima přes 200 hor,Jjihem. vrcho y psah ují výši 4. Z těc 120 vypínám přes 6.000 m, ře
7.00) m. (Montblanc, nejv'y I hora Evrvropy, 810 18:1:Sněžh, nejvyššla hora h, 1.1n608 Prad čd. nejvyšší hora moravaká,
1.400 m). Nejvyšší hory himdslajské jsou: En 8.840m ,Xmčindzx 858.1 m, Dhaulagiri 8.180 »|, Jana 8.132 m, Dz'íd:'ibiu8.m,020 Nanda-dení 7.809 m,annu 7.711 m. (Příloha ke str. 394)
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staré l'lvropě; vidí totiž velikou podobnost mezi buddhismem
a náboženstvím katolickým.

()statně se nedivím; protestanti, najmě anglikáni, mají tak
povrchní pojmy () tom, co jest víra, že u nich zevnější forma
nahradí všechno. Protestanti vidouce, že tibetští lamově nosí
šaty, jimž špína dodala tmavohnědé barvy hábitu našich kapu—
cínů neb karmelitánů, vidouce, že při průvodech houpají kadi
telnicemi & v rukou drží cosi jako. růžence, domnívají se, že
mají dosti praemiss k závěru: buddhismus je podoben kato
licismu. ' \

A mnozí tomu skutečně věří, neboť veškeré jejich nabo—
ženstvískládá se z několika vnějších obřadův a zvyků; mnozí
však, hlavně protestantští spisovatelé, kteří kraje ty navštívili
a jalovbst buddhismu vlastníma očima spatřili, činí tak z ne—
návisti ke katolicismu, těšíce se, že víru katolickou sníží a zlehčí,
přirovnávajíce ji k tomuto pohanství.

Mnoho mluví se v Evropě 0 buddhismu, ale většinou
bludně.

Indičtí buddhisté neznají naprosto“ onoho filosofického
buddhismu, který straší v knihách, ani oněch pitomých bajek,
které rozšiřovala židovka Blavatská a její nohsledové.

Buddhismus jest jednoduše pohanství, zcela makavé po
hanství. Boha neznají, ale bohů jest v jejich božištích plno.

Cejlonští bonzové, již poněkud obroušení, vysvětlují pří—
tomnost buddhistických bůžků ve svých svatyních: »Buddha
vykládal své učení tak krásně, že všichni bohové k němu se
sběhli & ho poslouchali.<< —- Z té příčiny uznávají bohy.

Tibetští lamové, dosud málo otesaní, přiznávají se upřímně,
že jsou to jejich bohové & nosí na prsou sošku Hanumanovu
právě s takovou úctou jako Buddhovu.

Náboženství buddhistů poněkud vzdělanějších jest bezbarvý,
chladný atheismus, smíšený s několika vnějšími obřady, jež
pověrou nazvati skoro není lze, poněvadž pozbyly všelikého
významu.

Mnoho vycházek z Dardžilingu jsem nepodnikal. Cestuje
se buď pěšky nebo na huňatých konících nebo v dandy, ja
kémsi palankinu, podobnému rakvi, jejž čtyři mužové nosí na
ramenou. Zkusil jsem dandy jednou, ale stezky byly tak strmý
& nosiči šli na samém kraji tak závratných propastí, že se mě
točila hlava. Dal jsem se raději k pěchotě.
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VIII.

Návštěva tibetského lamaseraje. ——Práce katolických missio
nářů mezi pohany. — Missie v Sikkimu a Ladaku. -»—00. kon
gregace Mill-Hill. — Co dělají bonzove? -— Poměr anglicke

vlády k bonzům a buddhismu. — Co jest buddhismus?_

Proživ pět let mezi cejlonskými buddhisty, byljsein ovšem
zvědav spatřiti i tibetský lamaseraj. K většímu jsou tři dni
dny cesty; na takovou však vycházku nedostávalo se mi sil;
bylo se mi tudíž spokojili s návštěvou menšího.

hiddhističtí mniši slují zde lamové, na Cejloně bonzově:
lamaseraj, na Cejloně vihara, slove jejich klášter, při němž stojí
obyčejně svatyně, zvaná pagodou.

Stanuli jsme před čtverhrannou, dvoupatrovou budovou,
velmi špinavou a zašlou; byl to lamaseraj. Po obou stranách
vchodu stály veliké válce, jež mimojdoncí mohli roztoočiti, kdy
koli se jim uráčilo. U dveří uvital náš starý lama tak ohyzdný,
špinavý a rozcnchaný, že bych se byl nejraději vrátil. Zavedl
nás do nevelikě předsíně, ozdobené čínskými malbami. V koutě
čněl ohromný válec, sahající až do stropu. Starý lama, velmi
nedostatečně oděný, ležel na slamníku a vrtěl válcem, šeptaje
neustále průpověd': »(Íhn mani, patmi oml<< což se vykládá:
»Oh! klenotc ve květu lotosu! Ohia Byl, jak řečeno, více než
nedostatečně oděn. Lama nás provázející byl zase oblečen
hnědou řízou, která snad před desíty roky byla červená.

Odtamtud vedl nás do svatyně. Dveře hrozně zavrzly,
zámek a stěžeie zaskřípěly; bylo“ viděti, že se dveřmi často
nechodí.

Když je konečně otevřel, ovanul nás takový puch ztuchliny
a žluklěho oleje, že jsem pomýšlel na návrat.

Před sochou Buddhovou, která stála mezi sochami bohyně
Kali a boha Mahagurua, visela lampa. Na stěnách byl vyma—
lován bůh-opice Hanuman a celá armáda ďáblů, jichž většina
byla tmavomodrá'.

V koutech povalovaly se hudební nástroje bohoslužebné,
jichž se užívá jmenovitě při tak zvaném ďábelskěm tanci:
dlouhé trouby stáčející se jako dalekohled, bubny a bubínky
z lidských lebek a píšťaly z kostí stehenních.

Vše budilo spíše hnus, nežli zvědavost.
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Lamové bydleli ve druhém patře a zabývali se, jako cej
lonští bonzové, hlavně jídlem a spaním.

Když jsme vycházeli, obracel lama pořád ještě válec
a šeptal: »Um mani, patmi omla llstal na chvilku, žebraje
bakšiš. 'l'a chvilka zbavila ho několika millionů zásluh, ale
myslím, že mu to hodně vynahradilo několik penízků, jež na
nás vyloudil. Pak klesl znova na slamník a otáčel válec: »Om
mani, palmi omlc Srdce krvácí při pohledu na takovéto
pohanství !

Obyvatelstvo Sikkimu jest intelligentní, energické a se—
známí—li se s námi lépe, upřímné a sympathické.

Missionáři jsou jednomyslného názoru, že by se daly
utvořiti u něj křesťanské obce jako v Čota-Nagpuru, kdež v době
poměrně krátké otcové jesuiti obrátili 40.000 pohanů.

Ale všecky peněžité prostředky musí býti věnovány na
utvrzenou křesťanství vinissiích těchto provincií, a na obrácení
Sikkimu pro nedostatek peněz není lze mysliti.

Kdo neviděl 'z blízka, nepředstaví si, co peněz je třeba,
než pohan jest opravdově obrácen.

Missionář pro sebe potřebuje pramálo. Bydlícímu na vsi,
dává missie byt v domku při kostele a 25 rupií měsíčně na
živobytí. Rupie rovná se právě rakouské zlatce. Těm, kteří mají
obšírné okresy, uděluje ještě příspěvek na jízdeckého koně
nebo na pár tažných volů.

Obraceti pohany indické není věcí těžkou. Sotva se mis—
sionář u nich usadí, přicházejí sami a rádi ho poslouchají,
zvláště chudí a nešťastní.

Když jsem se tázal indického kmeta, proč se stal kře
sťanem, odpověděl: »Protože Otec je hodny, že námi nepohrdá
a má rád naše děti.<<

Neskonale však těžší prací jest, utvrditi pohana ve víře,
učiniti, abych tak řekl, dobrého křesťana z něho. Zde teprve
počíná práce mozolná.

Nově obráceny vyrostl v pohanství, jest prosyccn jeho
zvrhlostí, nemravnost byla mu ctností & věcí milou bohům,
zblběl takořka pod jařmem satanovy'm, které ho od mladosti
huětlo, jest naplněn smrtelným strachem před ďáblem a proto
nemůže byti najednou dobry'm křesťanem.

Missionář musí bez oddechu pracovati, tříbiti jeho rozum,
cvičiti ve ctnosti, vlévati téměř do srdce jeho novou krev.
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A to jest práce těžká a [ne'/„ohni, která teprve po letech
dává missionář-i potěchu krvavě (lobytou.

Jedinou radostí jsou mu dítky, které si sám od malička
vychovává.

V tom stadiu apoštolování jsou l'ieněžité prostředky nej—
více potřebny.

Jakmile se obrátí víska, neb alespoň část obyvatelstva
jejího, jest třeba budovati kapli. Kaple stává se náboženským
střediskem, tam shromažďují se věřící každého večera ke spo—
lečným modlitbám, tam učí se žíti křesťansky. Pobožnosti v té
kapličce konané působí, že obrácení lnou k nové víře, a často
vábí i pohany.

Při kapličce musí býti pokojík pro missionáře, aby přišed
do vesnice měl útulek před žárem slunečním, nebot u křesťanů
bydliti nemůže; žijít často v barácích, do nichž se leze nízkým
otvorem po čtyřech.

V každé vsi nutno míti dále školu, bez níž nevychovají
z dětí dobrých křesťanů. A nejenom jest třeba školu postaviti,
nýbrž vydržovati v ní také učitele a platiti mu měsíčně nej—
méně pět rupií.

V každé vsi třeba jest též katechetisty, který dostává mě—
síčně 5—8, někdy i 10 rupií. Bez něho neobejde se žádná missie.
On svolává lid denně k modlitbám, učí katechismu, připravuje ku
sv. svátostem, nabádá též k životu křesťanskému, dohlíží, aby
se nevraceli k pohanským praktikám, nebot strach před ďáblem,
v němž přede křtem vězeli, nedá se najednou zapudíti, a často
ještě, když na ně doléhá bída a nemoci, přinášejí mu tajně
oběti. Katechetista musí proto bdíti, mýtiti z duši jejich pohanské
pověry a vštěpovati křesťanské mravy. Apoštolování jest bojem
0 duše, a boj ten bývá často urputnější po obrácení, nežli
před ním.

Katechetista posléze má snadnější přístup k pohanům,
stýká se s nimi volněji, vodí je ke knězi, a tak v mnoha mis—
sijích jest počet obrácených v přímém poměru s počtem horli—
vých a schopných katechetistů, jež missie si vydržovati může.

Všechno, co jsem uvedl, nepůsobí ještě tak velikých vý
dajů, než dlužno uvážiti, že jeden missionář musí často bu
dovati 10—15 kaplí a vydrževatitolikéž katechetistův a učitelů
— a že takových missionář-ů jest v diecesi mnoho.

Marne mysliti na zachování nově obrácené obce, nedá-li
se jí hned kaple a škola; uplyne málo let, a obec klesne zase
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v pohanství nebo ji shrábne protestantský pastor, který jí dá
kapli a školu.

Nedavno psal mi missionář karmelitán, kterýž se zdarem
pracuje v diecési kvilonskě: »Čtyři tisíce pohanů prosí mne
úpěnlivě o svatý křest a já jim ho uděliti nemohu, poněvadž
pro ty, jež jsem minulého roku obrátil, chybí mi peníze na
stavbu kapli a škol.:

.le—livětšina obyvatelstva pokřtěna, musí biskup pomýšleti
na školu alespoň čtyřtřídní, ve městech na školy vyšší, ba i na
universitní kursy, aby křesťanské mládeži zabezpečen byl pří
stup ke státním úřadům; konečnějest mu stavěti větši kostely,
neboť, jak jsem jinde řekl, krásný kostel a slavné bohoslužby
posilují katolíky ve víře a naklonují i modlaře. Na konec musí
zakládati ještě nemocnice, chudobin'ce, sirotčince a starati se
o kněžský dorost.

A k tomu všemu vyjímajíc hlavní města a místa, kde
odedávna žijí katolíci zámožnějších tříd, není jiných prostředků
kromě almužen, nasbíraných v Evmpě!

'l'olí důvody, proč jest tolik peněz třeba; počet obrace
ných bude vždy zai'iseti od podpor, jež missie dostává.

Jednou ukazoval mi představený rozsáhlé missie statistiku
obrácených pohanů za posledních 12 let. Pozoroval jsem, že ve
třech letech byl počet jejich asi třikrate větší nežli v jiných.
Tázal jsem se po příčině. Bylo mi řečeno, že podpory byly
třikráte větší.

V lndii dalo by se obrátiti a pokřtíti mnohem více po
hanů, kdyby bylo více peněžitých přispěvků. Ale rozvážný
biskup počítaa nepokřtí více, nežli může ve víře dobře upevniti.
Než, jak to srdce missionářovo bolí, když jest nucen odmítati
ty, kteří ho o svatou víru a o křest prosí, jest jiná otázka.

'lloť příčina, proč nelze započiti missionářské prace
v Sikkimu.

Druhou zemí, v níž podobné poměry vládnou, jest Ladak
na hranicích tibetských. Země tajesl. co do apoštolování proto
(lťili-ežita,poněvadž by se z ni víra katolická dala šířiti v 'l'ibetu,
missionařůn'i podnes nepřistupmhn.

Otcové ze Shron'iaždění Mill-Hill, v jehož čele stojí an—
glický primas, kardinál Vaughan, arcibiskup westn'iinsterský,
vnikli až do I,:ldaku a založili missionařskou stanici v městě
|.oh. l'rvníni missiomiřein byl VI).l-lanlon, nyní biskup 'a apo
štolský vikař Ugandy. Po něm poslali tam dva missionaře; jeden
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zhynul, neboť neměli jiného obydlí kromě člunu na řece, a
zima jest tam příkřejší, nežli u nás. Druhý dopídil se konečně
chatrče, v níž obýval tři léta; někdy posílali mu druha & po
mocníka, nejčastěji býval sám, sám uprostřed sněhu na horách
12.000 stOp vysokých, vzdálený od nejbližší stanice missionářské,
Srinagaru, hlavního města Kašmíru, osm dní cesty.

Obětovati takto dva schopné kněze nebylo možno; s bo—
lestí přemluvil jsem proto P. Reinderse, apoštolského praefekta
Kašmíru a Kafristanu, s nímž jsem se v Lahoře u kapucínů
sešel, aby oba missionáře odvolal, dokud nebude více podpor.

Buddhistický Ladak podléhá silně náboženskému vlivu
z Tibetu, anejen náboženskému, neboť zdá se, že četní lamové
ze Lhassy, lajdající po trzích, nejsou ničím jiným, nežli čín
skými emissary, kteří čínský vliv rozšiřují a anglický podrývají.

Když jsem před šesti lety meškal v Paříži jako nuncia
turní rada, byl buddhismus právě v módě. Mluvilo se o něm
skoro ve všech salónech, & pamatuji se, jak to baronem Hilb
nerem, výborným znalcem asijských zemí, škubalo, když slyšel
tlachy těch, kteří znali buddhismus pouze ze současné literatury
nebo z neztravitelných elukubrací theosofistů. Filosofie (!)
buddhismu bývala stálým předmětem hovorů.

Jeden z bonzů, snad nejintelligentnější ze všech, jež jsem
znal, časem mne navštěvoval.

Jednou přišel se žádostí, abych do generálního semináře
v Kandách na Cejloně přijal několik mladých bonzíků. Mimo—
chodem podotýkám, že před málo dny přednesl podobnou žá
dost tnrecký paša, jenž prosil, abychom přijali do semináře
jeho syny.

Za hovoru tázal jsem se bonze: »Co dělají bonzové?<<

»Oh, ani se neptej, co dělají špatní, a špatných je mnoho.“

»Budiž, ale co dělají dobří, ti nejl10dnějši?<<

»Oh, dobří bonzové mají moc práce!<-:

»Popiš mi ji !<<

»Ráno vstávajía pak se oblékají do žlutých hábitů. Mladí
jdou na sbírku, staří snídají & bavi se buď sami nebo s ná—
vštěvníky. V poledne obědvají a trochu si zdřímnou. Večer
večeři a jdou spat.<<

'/,dá se mi, že dobrák bonz líčil co nejsprávněji denní
život svých druhů. Žijí zkrátka život zvířecí, který vylučuje
všelikou práci tělesnou neb duševní.



403

Lcckomu snad bude divno, že přivýpočtu denních námah
bonzského života nestala se zmínka o úkonech bohoslužebných.
Podotýkám, že v klášteřích odlehlejších bývá svatyně skoro
vždy zavřena. Ve svatyních pak více navštěvovaných konají
se bohoslužby a pobožnosti jen v určitou hodinu, t. j. v před
síni chrámové buší 'celou hodinu na bubny a hvízdají divoce
na Hétny. Poněvadž pak v Indii pouze lidé nízké kasty mohou
býti hudebníky, proto ne bonzové, nýbrž pariově odbývají nej
častěji celou tu pobožnost.

Ilonzově sbírají toliko dary pobožných přinášejících rýži,
zeleninu neb příspěvky peněžité. Oblěkají se k tomu do hábitů
ze žlutého atlasu. Poněvadž pak ke sbírání ofěr stačí dva,
ostatní pohodlně ve svých celách odpočívají.

lšonz, o němž jsem výše vypravoval, byl váženou Osob—
ností, jsa představeným velmi bohatého kláštera ceylonskěho,
spravoval značné statky klášterní a to tak dobře, že si uhospo—
dařil pěkně jmění. Na to shodil hábit a navštívil mnevkabátku
a modnim kloboučku, oznamuje s radostí, že už není bonzem,
nýbrž že si zakoupil kakaovníkové sady.

Několik let před tím, dokud byl ještě představeným, přišel
jsem k němu s biskupem košínským prohlédnout si svatyně
i klášter. Velmi zdvořile vodil nás všudy, na to prosil, abychom
vešli též do jeho cely. Celka byla nízká, ale pořádná a čistotuá;
jedinou ozdobou \obílených stěn byl obraz papežův v rámci
mistrně vyřezávaněm.

Domnívaje se, že se mu jen náhodou namanul do ruky
a že jej tam bezmyšlěnkovitě zavěsil, tázal jsem se, ví—li, či
podobizna jest.

»(ih,<< odpověděl, »to jest znamenitý muž! Hantu Papa,
nejslavnější člověk na světě!“

Upozorňuji, že neměl tušení, jake svazky nás poutají
k »Santu Papa<<.Budhismus nemá životní síly a přirozeně jí míti
nemůže. „l)ržíse toliko tam, kdejestnáboženstvim státním, ná
boženstvím panovníkovým. Světská vláda vlévá mu život.

Ve všech zemích Indie i dalšího východu, které ztratily
samostatnost, pozbyl buddhismus všeho významu a jen živoří.

Na Cejloně na př. skomíral již dvakráte. Poprvé vzkřísila
jej protestantská vláda hollandská, která povolala bonzy
z J\rrakanu a utvořila na novo lamajskou hierarchii: dnes
drží jej protestantská vláda anglická, která mu nedovoluje za—
hynouú.
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.Kdyby vláda ponechala jednoduše administraci statků
buddhistické církve v rukou bonzů a nepletla se do záležitostí
jejich, byly by statky v krátké době promrhány; a jakmile
značné statky pohanských sv'atyň budou prodány, vymrou
i bonzové, kteří z těch statků žijí a tyjí, a bez bonzů zanikne
buddhismus co nejrychleji v celé zemi. Ne sice proto, že by
bonzové na upevnění své víry pracovali aneb že by měli velký
vliv na lid; lid jimi dnes pohrdá a úctu k nim mají pouze
staré baby; jestliže někdo jiný na ulici se jim klání, jestliže
jim dává almužnu, činí to jen proto, že jakási inerce jest
charakteristickou známkou povahy Indovy: děd můj to činil,
otec se jim klaněl, nač bych jednal já jinak, ač vím, že jsou
ničemové!

Bonzové jsou takořka viditelným pomníkem buddhismu;
dokud ten pomník se neshroutí, dotud ti, kteřijej mají naočích,
nezapomenou, co dělali jejich dědoVé a otcově, jakmile však
rozpadne sev prach, buddhismus, neopírající se o žádné základy
víry, náboženství bez Boha a bez dogmatu, klesne co nejrychleji
v propast zapomenutí.

Snad mi někdo namítne, že jest povinností vlády brániti
mrhání zmíněných statků církevních, poněvadž jsou matetkem
veřejným.

.Já bych spíše myslil, že by křesťanská vláda od této
povinnosti mohla si dáti dispens, jelikož statky ony udržují
miliony poddaných v modlářství a křesťanské civilisaci jsou
na závadu. '

Snad řeknou, že politické vzhledy k tomu nutí!

Neradil bych žádné vládě potlačovati a potírati za ny—
nějších poměrů pohanství násilím; mělo by to osudné následky
a poškodilo by i pro budoucnost dobré, které se koná dnes.
Ale je—linebezpečnou věcí silou hubiti pohanství, jest rovněž
s politického hlediska neprozřetelností, plésti se do nábožen
ských záležitostí pohanů. Do čeho cejlonští buddhisté nejvíce
si stěžují, co je nejvíce mrzí, jest právě ten dozor na admini
straci náboženských statků; poručníkování to roztrpčuje ne—
málo proti vládě nejvážnější a vlivem nejmocnější část oby
vatelstva.

.-*\takovým způsobem vláda, která chce býti tak opatrna
a z politických ohledů tak ostražita, kdykoli se jedná o šíření
náboženství křesťanského — počínási nad míru neprozřetelně
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a dopouští se politického bludu, když jde o udržení náboženství
pohanského.

Kdo studuje koloniální rozvoj států evropských, podiví se
nejednou úsilí, kterým protestantské vlády chtěly často udržeti
pohanství, přes to, že podobná politika škodila nejvíce jim
samým.

Vysvětlení není těžké: protestantismus, alespoň ten, který.
vídáme zde, pozbyl úplně víry.

I v tak zvané anglikánské církvi, v níž náboženský cit,
či spíše potřeba náboženství ještě nejživěji se jeví, nahradily
víru úkony vnější. Anglikán chodí do sboru, buď aby ukojil
náboženský cit, který se dosud slabč v srdci jeho ozývá, anebo
proto, že návštěva sboru patří k dobrému tónu Společenského
života, jsouc považována za známku lepší výchovy.

Nemoha se vyznuti ve sterých sektách, jejichž učení často
venkoncem si odporuje a všemi stupnicemi prochází, počínajíc
od »církve vysokéa, modní a aristokratické*) až k armádě
spásy, která stojí na stupni nejnižším, nemoha vybřísti z toho
chaosu, dospívá konečně k názoru, že každé náboženství jest
stejně dobré, a vztahuje tuto pradivnou theoríi i na náboženství
pohanská. \

Protestanti a jmenovitě anglikáni jsou úplně v právu,
nahrazujíce slovo náboženství slovem přesvědčení (persuasion)
— nebol?dnešní protestantismus nahradiv dogmata privátním
míněním, přestal býti náboženstvím.

Byla v původním buddhismu filosofie? ——-Zdá se mi, že
mohu odpověděti rozhodné — ne.

Buddhismus byl reformou starého pohanství, podniknutou
člověkem, který mrzkost pohanství chápal a od ní své bratry
osvobodili se snažil. Reforma byla radikální, nebot jedním ná—
během zničila celou dávnou víru, než nenahradila ji ničím neb
skoro ničím ——a to z té jednoduché příčiny, že reformátor
porozuměl sice, že národní pohanství bylo toliko souborem

*) Většina anglikánů náleži dosud k tak zvané církvi nízké (Low
Church —-ló čórč) nebo široké (Broad Church), která čím dále tím více
upadá v čirý rationalismus. Vlivem oxfordským utvořila se jiná nečetná,
ale mocná strana „církev vysoká“ (High Church— haj č.) Věří skoro totéž,
co církev katolická, tak že snad jen prvenství papežovo bylo by sporným
bodem; mimo to obřadnictvím přiblížila se k církvi katolické tou měrou,
žeinnohý vkht pasůnttturkve vysoké konan bohodužby, snadno by se
domníval, že jest mezi katolíky. Pozn. překl.
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klamu a mamu, uznával, že hyzdí důstojnost lidskou . . . než
nebyl schopen vystihnouti pravdy a krásna a toho, co duši
člověkovu povznáší. V mysli jeho cosi klíčilo, ale to cosi bylo
zahaleno tak hustou mlhou, že neviděl, co to jest.

Zdá se mi, že Buddhu můžeme přirovnatí učiteli, jenž
hledí žákům něco vysvětliti, čemu sám nerozumí.

Odtud tma a chaos, v němž buddhismus tápe.
Říkají, že Sakja-Muni (zakladatel buddhismu, též Guatama,

asi 560 před Kr. v po'utnickém městě Gaje stal se pod fíkovým
stromem buddhou L.j. osvíceným) stal se buddhou pod stromem
osvícení v (taje — leč, co značí: stal se buddhou — nevysvětlí
ani uejučenější buddhista.

Mluví se mnoho o nirváně, než, snad ani sam Buddha
nedovedl by říci, co nirvana jest.

Buddha — nirvana, dvě slova, kolem nichž veškerý ten
náboženský systém se otáčí, jsou termíny zcela neurčité, neboť
nikdo neví, co vlastně znamenají.

Byla-li v původním buddhismu nějaká filosofie, byly to
myšlenky kusé, bez ladu, bez soustavy.

Jestliže ty myšlenky byly vypůjčeny od současných filosofů
řeckých, Empedokla a Pythagora, což není pravdě nepodobno,
pak padly na půdu méně úrodnou, méně vhodnou.

Jestliže pak vznikly v Indii, což také býti může, pak vy—
klíčily v mysli slabé, rozumování méně schOpné.

'.l'akový byl buddhismus prvotní.

Časem prošel, jako každé jiné pohanství, dvojí evolucí.
První směřovala k civilisaci; měrou, jakou se v Indii šířila
osvěta, počali se vzdělanější jaksi hanbiti za náboženství, v němž
bylo všecko tak neurčito, nejasno, že se skutečně říci mohlo,
že v něm není zhola. nic.

Proto počali z toho chaosu vydobývali jakýsi systém,
který by měl alespoň nějakou podobu s náboženstvím. Jelikož
každému člověku jest vrozen cit, že přestupek má býti trestán,
ctnost odměňována, použili toho k utvoření systému zásluhy
a viny (merites et démeritcs). Na tom základě pak chtěli určití
význam výrazu Buddha; v určení však jsou patrny stopy hae
retických názorů Photinových a Nestoriových, které dostaly se
do lndie ze západu; bylat' tou dobou Indie ve stálém styku se
západní části Asie a východní Evropou; názory ty mohly též
vzniknouti na půdě indické.
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_ Evoluce tedy buddhismu k civilisaci počala tehdy, když
se snažili vtěsnati jej v rámec pevné soustavy. Spisovatelé pak
evropští, kteří se jím zabývali a od počátku tohoto století
o něm psali a na místě ho nestudovali, hleděli utvořiti z něho
soustavu filosoflckou a stvořili onen šablonovitý buddhismus,
o němž bonzové & lamové nemají ani zdání a na nějž by snad
i sám Buddha divně hled—ěl,kdyby mu řekli, že jest to nábo—
ženství, které hlásal on.

Druhá evoluce buddhismu spěla k barbarství. Polodivoký
lid nemohl se spokojiti s náboženstvím neurčitým, beze všeli—
kého zevnitřního kultu. Pomalu tedy zaváděl opět do svých
svatyň bůžky hinduismu, ale odvyknuv si je uctívatí, klesl
v hrubou daemonolatrii, která jest dnes jediným náboženstvím
nižších tříd buddhistů, prostého lidu, celých mass obyvatelstva.

Zmínil jsem se o fetišismu; snad nebude od místa pro
mluviti o něm několik slov. Jest velmi rozšířen mezi buddhisty
cejlonskými, severoindickými a tibetskými.

Fetiš není bohem, nýbrž jednoduše jakýkoli předmět,
který pohan posvěcuje ďáblu. ,

Pohan ctí ten předmět, klaní se mu pokorně, polěvá
obětní krví, aby se ďáblu zalíbil, hněv jeho od sebe odvrátil
a tím zevnitřním znamením podlého otroctví shovívařosti jeho
si dobyl, ne v naději, že mu vůbec nebude škodití, nýbrž aby
mu méně škodil.

Vídal jsem nejednou u cejlonských buddhistů odporné
výjevy fetišismu.

Často slýchati též o vtělených buddhech, jimž v tibet
ských lamasarajích vzdávají čest božskou.

Nevím, má—lidalaj-lama, vládce Tibetu, nárok býti vtěle—

ným buddhou, ale skušokové v lamasarajích jistě ho nemají.
Byli prý to lidé, kteří po četných životech a obrodech

došli náplně zásluh, které jim dovolují. státi se nirvanou, nebo
splynouti s nirvánou, nebo přejití do nirvány, poněvadž nikdo
neví, jc-li nirvána stavem či místem či jednoduše nicotou, do
hasnutírn, zánikem.

Pro blaho však člověčenstva odhlodlali se dobrovolně
vrátiti se ještě jednou na zem a počíti novou řadu životů
v osobě lamově, který se pak nazývá skušok—lama. Lid nevidí
v něm nic jiného, nežli člověka-fetiše.
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IX.

Naivní prosby Indů _ Spor lnda s biskupem. — Žádosti ve
věcech manželských. Vycházka do Kurseongu. — Schola
stikat 00. jesuitů. — Návštěva čajovníkových sadů. — Hima
Iaiské květiny. Poláci'v Dardžilingu. — Návrat do Kalkutty.

Indie jest zemí proseb a petic. Kam se obrátím, všude
se mně sypou. A jaké! V jedné tilulovali mno »velekněžem
l'huldhovýmo, v jiné >>vyvoleným apošlolcm<<.

.lednou obdržel jsem list od sv. 'l'omáše apoštola., na
psaný na velínovém papíře a datovaný v nebi; apoštol dával
mi jakožto svému nástupci různá poučení a posléze mi do
mlouval, proč neodpovídám k peticím Indů.

Ale běda, kdybych odpověděl k jediné.! Nejbližší pošta
přinesla by jich z toho místa cele nůše!

Nejvíce jich přichází ?. lVIálabarska. .lislý Ind, neobdržov
odpovedi k petici, kterou mně třikráte zaslal, dal ji vytisknouti,
posílá mi ji počátkem každého měsíce a připisuje dolů: aŠest—
náctá a ještě čekám na odpovčd'< »l)vacátá čtvrtá . ..
a pořád nicía

Košínský biskup polmal na soud Malabára, jenž neprávem
zmocnil se kostelního pozemku. _

Rozumí se, že žádosti a stížnosti na biskupa se mně jen
hrnuly; nedával jsem odpovědi, neboť Malabár věděl dobře, že
biskup je v právu; zkoušel, zdali mne oklame.

Za. několik měsíců potom přijel jsem na verapolitánskou
synodu do Magnameje; k večeru chodil jsem s P. Benzingrem
na procházku. Jediným procházkovým místem na piščitóm
ostrově tom byla úzká cesta z kláštera karmelitánů k řece.
Rostlinstvo bylo j'iřelwásnó, a příkopy plny červených a růžo
vých amaryllidek. Nad řekou stála kamená lavice, na níž jsme
sedávali, občerstvujíw se po západu slunce chladnějším
vzduchenL

Náš Malabár zvěděv o mém příchodu, najal si být neda—
leko kláštera. Na stráž poslavil svého vnuka Varkiho (.lirku).
Sotva jsme usedli, stanul před námi, oděn jsa bílým plátnem,
a počal n'ialabársky, a to velmi plynně, vykládali svůj spor
.s biskupem.
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Zavolal jsem Varkiho, jenž rozuměl několik slov anglicky,
aby řekl dědovi, že všechna výmluvnost je marna, poněvadž
neznám malabársky ani slova.

Starý kázal chlapci, aby mlčel, a řečnil dále.
Pravil jsem mu tedy, ať přijde do kláštera, že mi ně—

který ()tec karmelitán řeč jeho přeloží; starci nebylo to po
chuti; vedl stále svóu. '

To se opakovalo čtyři dny; čtvrtého přisedl si k nám
karmelitán.

»'l“e(l*,cpravil jsem, »pověz celou záležitost! Velebný pan
mně sleva tvá. přelOži.<<

Staroch se ošíval, nebot missionář znal celý spor, a bylo
tudiž těžko před ním lhati.

»Ale načťh namítal, »už čtyři dny vykládám panu dele—
gátovi všecko dopodrobnal<<

»Dobrá,c pravím, »konec konců, co vlastně Si přeješ?a
»Otče, jsem dobrý katolík a vždy poslouchal jsem církve;

at mi pan delegát poví, co mám učinit, a uvidí, jak po—
slechnuh

»Odpros biskupa a vrať kostelní pozemekh
Stařec poslouchal'vážně, když mu slova má tlumočili;

pak odpověděk
»A něco jiného mně pan delegát nepoví?a
»Ne, příteli drahý, nemohu ti nic jiného říci, než abys

vrátil, co ti nepatřia -— »Snad přece dovede pan delegát něco
jiného říci?: — »Hiled',<<domlouval karmelitán, »pravil jsi, že
ve všem pana delegáta poslechneš a ted' se již vytáčíš.< ——
»Opravdu, nedovede pan delegát nic jiného říciPe: — »Vrať
pole! Jest to tvou povinností.<< — »Ach, Bože můj,<< vzdychal
stařec, »to nám papež posílá pěkné delegáty, kteří pořád a
pořád jenom jedno opakuji!<< —- Odešel kroutě hlavou, ale
přece učinil, jak jsem mu pravil.

Jiné petice týkají se manželství; ač manželské různice
bývají mezi indickými křesťany velmi řídké, přece se jim man
želské nebe někdy zakahoní; muž žaluje na ženu, žena na
muže a všechno utíká se k zástupci apoštolské Stolice, nebot
napsání petice stojí dva šestáky, latinské trochu více. Manžel—
stva umlouvají rodiče neb starší příbuzní; mladí se o to pranic
nestarají, ano ve vyšších kastách bylo by to skoro neslušností.

Můj katechetista, mladý, dosti vzdělaný člověk, měl se
ženití a konal k tomu rozsáhlé přípravy. Několik dní- před od

18
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davkami tázal se ho P. Benzinger, jak stará jest jeho na
stávající. '

»Nevím,<<odpověděl udiveně, »o to se nestarám; příbuzm
mi ji vybralia

Jednou obdržel jsem zoufalou prosbu. Ženil se mladý
advokat. Manželku vyvolili mu rodiče, on ovšem dívky neviděl
že to však byla rodina civilisovaná, neměl skrupulí otázati se
rodičů, je—limladá a jak vyhlíží; ujistili ho, že jest jí patnáct
let, že je hezká, a velebili o závod její ctnosti.

Prohlášky prošly, a V naznačený den stanuli mladí před
oltářem, ona podle obyčeje zahalena hustým závojem. Po od
davkách odešli průvodem s hudbou a bubny domů a teprvr
zde sňali závoj.

Mladý manžel užasl: byla to habizna bezzubá, vrásčitá
a sucha jako pergamen.

»To je žena, kterou jste mně vybralih
Rodiče křičí, že ne, že tam ta byla mladá; nastává

hrozný povyk; bratří nevěstini řvou: »Už je amen! Už je tvála
Místo se sestrou, oženili ho se starou tetou.

Ale advokát nebyl nadarmo advokátem; ihned prchl z domu
a napsal mi žádost, abych manželství prohlásil neplatným.
Odeslal jsem, rozumí se, celou záležitost biskupovi a dnes si
mladík jistě vzal jinou.

Byl to však jediný příjiiad toho druhu a mohl se při—
hoditi jen v rodině, která pevně lpěla na starých zvycích. Nyní
zařídí se věc obyčejně tak, že snóubenci několik dní před pro
jitím prohlášek se sejdou a seznámí.

' Přes to, že rodiče vybírají .nevěsty, bývají manželství
v Indii pravidlem šťastna.

Pohoda byla v Dardžilingu překrásna: chladno nebylo
tou dobou již nesnesitelno, a osvěžující horský vzduch dodával
nám sil. Podnikl jsem vycházku do Kurseongu, v němž jest
scholastikát belgických jesuitův. Ústav má rozkošnou polohu.
Za jasného dne vévodí nad krajinou zasněžené štíty Kan
čindžingy; s druhé strany tone zrak v údolí 5000 stop hlubo—
kém, dále rozkládá se široširz't rovina hengalská a na sann'un
obzoru třpytí se stříbrná stuha Gangy.
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Když—jsem cestou do Dardžilingu jel Kurseongeni, vítal
mne P. rektor na nádraží a pravil, že chovanci těší se na. mou
návštěvu a že čekají z té příčiny tři dny prázdno.

»Tři dny jest sice mnoho,< uvažoval P. rektor, »ale jestli
pOprosí, račte povoliti.a

Při mé návštěvě vystoupil mezi obědem P. rektor na ka—
thedru a měl řeč, kterou končil slovy, že za příčinou mé pří
tomnosti dává chovancům na zotavenou tři dny prázdno.

Já jsem mu ovšem odpověděl, pak jsem se obrátil ke
scholastikům: »P. rektor dal vám tři dny prázdno, než před
desíti dny zplnomocnil mne dáti vám rovněž tři dny, což tímto
s největším potěšením činím, a přeji vám v těchto šesti dnech
mnoho radosti a záhavy.<<

Rektor tahal mne sice za rukáv, ale šest dní zůstalo.
Prodlev tři dny ve scholastikátu, navštívil jsem též dívčí

konvikt na druhém konci města, řízený řeholnicemi.

Podruhé navštívil jsem majitele čajovníkových sadů, leží—
cích v kotlině, která dělí anglickou Indii od samostatného krá—
lovství Sikkimského. — P. Naish jel koňmo, mne nesli v dan—
dech. Po stezkách velmi srázných sestupovali jsme dva tisíce
st0p dolů lesem, který tu zovou džunglemi. Mohl jsem si pro
hlédnouti rostlinstvo zblízka. Stromoví bylo vesměs malé, kr
nivé. Orchideí málo, viděl jsem pouze Cymbidium; snad proto,
že jest les *přístupen, a že je lze snadno sbírati. Za to kapra
d'ovité stromy byly spanilé; viděl jsem některé, jejichž kmen
ukončený velikým chocholem měřil 30 stop výšky, Mezi kořeny
rostly begonie; celkem málo rozmanitosti a málo zajímavých,
vzácných rostlin.

Sadům čajovníkovým daří se zde lépe, nežli na Ceyloně,
ač jsou méně pečlivě upraveny. Podle síly keřů bylo patrno,
že půda i podnebí jim lepší svědčí, i druh čaje jest lepší, ač
s čínským rovnati se nemůže. 

Příčina, proč cejlonský čaj jest horší, vězí vtom, že
majitelé sadů majíce tím větší výtěžek, čím větší jest vývoz,
() dobrotu čaje nedbají. Sbírají kde které listy, i nejstarší, suší
je a pak tlukou na prášek.

' Kdo chce míti dobrý druh čaje, musí trhatí s keře lístky
nejmladší, napolo rozvinuté, které sotva z pupenu lezou; lístky
jsou nahnědlé barvy a pokryté bílým jemným přáškem.



Pokusil jsem se zdomácníti překrásné orchidee himálajsk
na (Zleyloně. První pokus na stromích kolem semináře podař
se výtečně. Umínil jsem si, že jej obnovím ve větším rozsahu

Slíbil jsem horalům, [.epčům, že zaplatím sedm krejcar
za každý pěkný exemplár, který mi přinesou; dva moji ceylon
ští hoši, kteří dobře zahradničí, odbývají s nimi denně trhj
Mám již zásoby, které by stačily pro evropský sklenník, hlavn
Dendrobium, Coelogyne, Aerides, Saccolabiun
Vanda, Phayus, Thuma, Accantephyppum v různýc
druzích — a že 7 krejcarů jest zde báječná cena, vybral jsem
si největší exempláry, za něž by v lilerpě žádali nejméně p.
stu francích.

Leč nepředstaví si nikdo, kolik rostlin ti polodiví sběrač
zničí! Drou je bez rozumu sc stromů, takže polovice exemplár
jest ztracena. Jeden [.epča přinesl mi vzácně Cymbidiun
lovianum, za něž kdosi v Londýně zaplatil 1000 franků. Al
chytrák, aby měl více kusů na prodej, rozřezal je na sam
kousky, z nichž ani jeden by se nebyl ujal.

V hlubších lesích himálajských roste neslýchané množstv
orchideí. Objednal jsem u známého horala sto kusů různýcl
druhů; přinesl je ve třech dnech. Mnohdy viděl jsem strom“
úplně obalené květy druhu Coelogyne ocellata, jež patř
k nejpěknějším. Vypravovali mi, že majitelé lesů jsou nucen
vysílati časem dělníky, aby ji sedřeli se kmenů, poněvadž bj
jinak stromy udusila. I povaleně pně bývají často pokryty bílou
a purpurovou Pleionou. ——Divně na nás působí, vidíme—li
jak zachází se zde s rostlinami, které v Evropě jsou tak drahé
Jednou, když jsme cestovali Malabárskem, vařili nám naši lid!
rýží a slepici k obědu na ohni z Cymbidia a Vandy.

V seminářskě kuchyni v Kandech topí často skořicevýn
dřevem, s něhož ovšem kůra již byla sloupána.

Když jsem odjížděl z Dardžilingu, byly všecky četné a pěknc
variety sikkimsky'ch rododendronů v plném květu. Některé byh
květy tak obaleny, že listí nebylo viděti.

Sikkim je vlastí všech rododendronů pěstovaných ve sklen
nících evropských. Ceylon má pouze dva druhy květu amarán
tového. Na I—Iimálajivyrůstají rododendrony v hezké, značnc
stromy, na Ceyloně krní stále a mají ohyzdné zkrouceně větve
V Sikkimu, zemi úplně nadobratníkové, počínají rododendrom
teprve ve výšce 8000 stop nad mořem, na Cejloně, v krajině
rovníkové, ve výšce 7000 stop, mnohdy i na pahorcích nižších
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l,)ardžiling jest bez odporu nejpříjemnější klimatickou sta
nicí, již jsem v Indii viděl. Obraz krajiny jest jediný na světě
a mění se každým krokem. — Z okna patřím na pasmo hor
vysokých jako Mont Blanc a Mont Rose, leč zde nikdo si jich
nevšimne; nazývají je pahrbky (hills), neboli vedle stojí ohryně,
jí(hž jinde na světě není.

lííioda je bohata, vzduch chladný, osvěžující. Slunce ne—
praží jako v Ootacamundu, kde člověk ve světnici mrzne a venku
se doslova. praží. Zde možno vychazeti i v poledne, a duch
okříva při pohledu na rozkošnou krajinu. Kdo unaven prací chce
se v horách zotaviti, musí míti milou společnost. Mne dopro—
vázel nejčastěji P. Naísh, 'I'. J., zdejší kaplan vojenský a bratr
proslulého kancléře irského. Rektor a professorové kolleje sv.
Josefa neopomíjelí též mne navštěvovati.

Vyjeli jsme z Dardžilingu 26. března. Rano bylo překrásné.
Kančindžinga vynořila se z mlhy jako na rozloučenou; zasně—
žené štíty jeji a ohromné ledovce odrážely se od tyrkyšového
nebe. Jedeme nad propastmi V malých vagoncích. Na stanicích
hemží se nemyté, nečesané děti rysů tatarských, ozdobené
guirlandami a bílých květů Coelogyn—e cristata, jež náleží
k nejpěknějším orchideím na světě. V Siligurach měníme vlak,
druhého dne ráno stojíme nad Gangou. Za hodinu nato brázdí
parník bahnité a špinavé vlny velesvaté řeky této.

O polednach jsme v Kalkuttě. Teploměr ukazuje ve stínu
300 1-1.'l'é noci překročil jsem po jedenácté obratník.

Království nepálské. -— Missie 00. kapucínů. — Návrat z Kal
kutty do Madrasu, slavné uvítání v Pondišerách — Kastovni
předsudky. — Brahmini. ——Družstvo missií zahraničních. —
Tričinopolský konvikt 00. jesuitů. — Přehled indických missií.

Před odjezdem z líalkulty viděl jsem hr. Skórzewskěho,
který konal přípravy k několika nedělnímu výletu do Nepálu.

Evropanu podaří se zřídka dostati se do oné země.
Nepálové, národ hrdý a bojovný, poučeni byvše osudem

sousedních království indických, kdež nával Evropanův a stále
rostoucí jich vliv obchodní i politický zbavily je posléze samo—
statnosti, uzavřeli zemi svou všem cizincům. Každý, kdo chce
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k nim se dostati, musí prostřednictvím indického místokrále
žádati o dovolení vládu nepálskou. Místokrál podvoluje se nerad
takovým úkolům, aby nedostal odmítavé odpovědi.

Hr. Skórzewski byl pozván do Katmandu, hlavního města
té říše, což bylo velmi vzácným privilegiem.

Nepálové, alespoň ti, jež vídáme v Indii, jsou více civili—
sovaní nežli Indové. Zámožnější šatí se skoro evropsky.

Mnoho se jich stěhuje ročně na anglické území. Angličané
tvoří z nich nejstatnější pluky své. Zovou je (.iurky. Odvahou
a kázni rovnají se Sikhům a jako oni jsou před nepřítelem
neohrožení.

Nepál jest přirozenou pevností. Položen jsa vysoko v Hi
málajích a 'okaOpen kolkolem horami, nemá přístupu než ně—
kolika průsmyky.

Cest v Nepálu není, pouze úzké stezky nad propastmi;
v nedostatku silnic spatřují Nepálové nejbezpečnější záruku
své samostatnosti.

Před nedávnem objednala nepálská vláda v Kalkuttě
vodovodové trouby. Převézti je po horských stezkách, přes po
toky, nad nimiž visely mosty upletené pouze z bambusu, vyža
dovalo velikého nákladu.

Inženýr navrhl vládě, že by bylo lacinější postaviti silnici
z Indie do Nepálu. Nepálská vláda zamítla návrh, a trouby
vlekli po úzky'ch stezkách přes lesnaté hory.

00. kapucíni mívali někdy v Nepálu missii, ale vypuzeni
byvše ze země, přestěhovali se i s křesťany svy'mi na anglické
území a usadili se v okolí města Bettiah.

Bettiah byla rokem 1892 oddělena od diecése allahabadské
a utvořena z ní zvláštní, samostatná praefektura apoštolská,
kterou apoštolská Stolice svěřila kapucínům provincie tyrolské.

Jest to úplně počáteční missie, mající sotva 3500 katolíků,
z nichž jest 220 Evropanů, mezi 13 milliony pohanského oby—
vatelstva.

Nepálské království náleží také k této missii, vstup však
jest missionářům co nejpřísněji zakázán.

Nepálové jsou podle jména buddhisty, to jest vyšší třída
vyznává jakousi formu buddhismu, prosty lid uctívá ďábla.

* *
*

Parní loďSimla, na níž jsme měli zamluvená místa, plula
do Madrasu.
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O 6. ráno dne 31. března vytáhli kotve; pluli jsme zvolna
dolů po řece Hugli. Mořský příliv, který zdvojnásobnil vodu
v řece, dovolil plouti až do Diamant-Harbouru. |)ruhý příliv
nastávalvnoci, než řeka jest příliš nebezpečná, by po ní mohl
plouti parníkem o (3000 tunách po tmě; čekali jsme proto do
přílivu následujícíl'io.

Řeka stále mohutnela, při vtoku do moře měla 1.3 kilo
metrů šířky. Voda byla žluta, bahnitá. Prvního dubna-o 3. po
poledni vyjeli jsme na moře.

Moře bylo černé, vzbouřené. Od jihu vál silný vítr a vedro
bylo hrozne. Čím více však jsme se blížili k jihu, tím pěk—
nejším stávalo se počasí, až se moře uklidnilo, zmodralo a bylo
plno lesku.

Na Velký pátek měli jsme postní obed ana Bilou sobotu
dorazili jsme do Madrasu.

Svátky velikonoční ztrávil jsem klidne v Madrase, hodlajc
odtamtud jeti přímo do Kand; ale sotva jsme vystoupili na
zem, obdržel jsem list od pondišerského arcibiskupa, v němž
mne prosil, abych navštívil jeho diecési.

Nemohl jsem odříci, zvláště ne proto, že žádný z mých
předchůdcův ani já, co jsem byl delegátem v Indii, nenavštívili
jsme francouzské osady one, mající velmi čelné obyvatelstvo
katolické.

Z Madrasu jelo se železnicí do Pondišer půl dne.
Vystoupili jsme ve Villauouru, neboť si přáli, aby vjezd

do Pondišer byl co nejslavnější; proto jsme čekali, až vedro
pomine.

Villanour jest vzdálen od hlavního města několik mil
a jest jednou z největších bašt indického modlářství. Před

_patnácti lety zbudoval zde zemřelý arcibiskup mgr. Laouenau
kostel ke cti Panny Marie lourdske; nyní přichází tolik pout
níků, že pomyšlejí na stavbu druhého, velikého kostela.

Několik hodin uběhlo nám hovorem smístními missionáři

a dvěma jiuy'nii, ktere mi arcibiskup poslal vstříc; oičtvrté
hodine po poledni vydali jsme se na cestu do Pondišer.

(šestou, blížícc se k první l'aruosti, potkávali jsme tlupy
křesťanů; za nedlouho obklopoval veliký dav náš povoz.
Vpředu šla hudba: všecky bubny, jež v okolí sehnali, a trouby,
jejichž zvuk podoben byl vrzání kol vrmových, když poctivý
čeledín šetří kolomazí. Děti házely nám do vozu veliké. růžové
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květy lekninové. lšrzy měli jsme jich po kolena. Musili jsme
jeli jen krokem.

Nejprve zavezli nás před kostel, kdež v hezkém pavil—
lonku ze zeleného a červeneho plátna podali mi adressu na
psanou francouzsky, na niž jsem také odpověděl.

To opakovalo se ve dvou jinych farách. Konečně dojeli
jsme do Pondišer. '

U města čekali nás arcibiskup, duchovenstvo, hlavni kře
st'ane města a nesčetné davy.

Musil jsem'přesednouti do otevřeného kočáru, jejž táhli
čtyři koně. Ulice byly vyzdobeny věncovím'z palmového listí
a lidstvem nabity; průvod trval celou hodinu, a poněvadž se
již slmívalo, osvítili ulice bengalskými ohni.

Viděl jsem mnoho indických vítáni, ale toto převýšilo
všecka, i slavný vjezd mgra. Agliardiho do Kolomba, dne
Eli). prosince 1886.

Konečně jsme se dostali přece do kathedrály, kdež po
obřadech, jež předpisuje rituál, udělil jsem nejsvětější Svatosti
požehnání. V okamžiku, ve kterém jsem pozvedl monstranci,
sesypal se mrak leknínovych květů do presbytáře.

Leknín (nymphea), jejž v Evropě vídáme jen v nejpřed
nějších teplárnách, jest V Indii obecnou květinou. Bílé květy
jeho pokrývají všecka jezera ceylonská; růžové jsou častější
v Indii, modré Spatřil jsem zřídka.

Pobyl jsem tři dny v Pondišerách, kamž i majlapursky'r
biskup se dostavil. Navštěvovali jsme kláštery a školy. V klá—
šteře žije 4th řeholnic, Indek, které buď travi život rozjímavy
jako karmelitánky nebo vychovávají dívky.

Kasty zachovávají zde tak přísně, že biskup musí míti
zvláštní klášter pro řeholnice z kast vyšších a zvláštní pro ty,
které náležejí ke kastám nižším.

V sousední dioecesi tričinopolske jest ještě jiná svízel.
Tam nejen řeholnice z kasty Pariů nesmějí společně žíti s ka—
stami vyššími, nýbrž podle národního názoru-jest také věcí ne—
slušnon, aby dívky bydlily pod jednou střechou s vdovami;
proto mají jiné kláštery pro vdovy a jiné pro dívky.

Než všechny ty předsudky ustupují zneneihlu civilisaci.
[\'asty nejsou již tím, čím býval—ydříve: pomalu [poklesnoir tak,
že budou jen pouhým společenským rozdílem mezi třídami vyš—
šími a nižšími.
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I Brahmíni konají již své pošetile obřady náboženské jen
tehdy, vidí-li je někdo, to jest vidí—lije lndove, nebot' vůči
Švropanům, chtějice ukázati svou vzdělanost, neváhají spáchati
i ten největší zločin, jehož Brahmin depustiti se může: jedí
hovězí maso.

Nejvíce však otřásly kastovními předsudky železnice, školy
a ještě více dobře placené úřady státní; stávat se přečasto,
že v kanceláři má Brahmin Pariu představeným 'a závisí na
něm. Ve školních lavicích sedí hoši vedle sebe, Brahinín vedle
Parie, a sousedství ono musí trpěti, poněvadž jen studium ote—
vírá mu cestu k úřadům.

Když v severní Indii stavěli dráhy, podali Brahmini
žádost, aby jim dávány byly zvláštní vagony, že prý nábo
ženství jim zakazuje jezditi s kastami nižšími. Železniční však
ředitelství odpovědělo zkrátka, že náboženství jim nijak nepři
kazuje jezdití po železnici, tedy že mohou i dále, jak dosud
činívali, choditi pěšky nebo jezdíti ve voze s dvěma voly nebo
zaplatiti si “celý zvláštní vagOn.

Kasty zanikly by v Indii velmi rychle, kdyby nebylo vro—
zené úcty, kterou nižší kasty mají k Brahminům. Nejvyšší
úředník z nižší kasty mluví vždy s největší uctivostí třeba ke
svému díurnistoví, je—liBrahminem.

.lsou ještě jiné příčiny, které mají vliv na zánik ka—
stovnictví.

Brahmini jsou plemenem, které se stanoviska intellektu—
álního ostatní Indy omnoho převyšuje, ale od přirozenosti jsou
líni, štítí se práce, kterou pokládají za ponižující. Proto den
ode dne půda pod nohama jim mizí a stále více chudnou.

Nižší kasty naopak jsou podnikave a pracovité a proto
stále naby'vají většího majetku a významu.

V některých provinciích jižní Indie přešel veškeren po
zemkovy'r majetek do rukou nižších kast a vyšší žijí dnes
v bídě.

Systemu kastovniekého není možno přirovnati společen
ským třídám evropským. Brahminů nelze počítati ke šlechtě.
V každé kastě jsou lidé vyššího a nižšího stavu. Brahmin může
býti prostym sedlákem a Sudí-a pánem. Paria může býti pánem
a sluhou jeho člověk z vysoké kasty.

Střední kasty mezi nejvyšší Brahminův a velmi nízkou
Sudí—ůvyhynuly v jižní Indii úplně a velmi skrovně jsou za
stoupeny v Indii severní, takže na jihu hned po Brahminech
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přiel'íázcjí Vellahme, kteří jsouce Sudry, jsou kasíou velmi
nízkou.

Sami .Ilrahmini nejsou dosli authontíční. Nopochylmýmí
jsou : katoličtí Bráhmini v (toe a v i\langaluru, kteří osvětou jiné
o mnoho převyšují a z pošetilých předsudků ka.—zl.ovnickýchse
již skoro úplné vyzuli, pak pohanští Hrahmíni bengálští, kteří
ve skutečnosti jsou rozumáři a hezvčrci.

Za to malabarští a Lamylští lh'ahminové, kteří obývají
v Indii dravidské, zvláště pak v Maduře jsou velmi poehyhní;
tím více však jsou nadutí a v pohanství zatvrzelí*).

»: *

*) Všichni missionářijsou jednomyslného názoru, že neblahé kastov
nictví jest velikou překážkou, proč índíe se tak těžko obrací. Než i mezi
Indy ozývají se již hlasové, kteří kastovnictví a souvisící s ním zlořády
ostře odsuzují. Otázka kastovnícká byla hlavním předmětem rokování na
posledním sjezdu národním, konaném dne Bl. prosince 1901.

Snad nikdo nemluvil proti kastě tak ostře, jako Gaekw ar, kníže
barodský, jenž náleží k neivzdělanéjším a nejváženějším knížatům indickým
Osudné následky kastovnictví, pravil kníže, jeví sejak v životě soukromém
tak veřejném. V soukromém nesčetné, malicherné, jalové předpisy kastovní
tíží nás jako železné okovy, znesnadňujíce každý krok. Kasta omezuje
svobodu manželství, nechává zakrnět život rodinný, znemožňuje výchovu
dítek. Na poli hospodářském vadí každému pokroku zdravému, omezujíc
různé kasty na určitá zaměstnání ; živí nepravou spokojenost samým sebou,
jakobychom nepotřebovali západní kultury; zakazuje použiti zdatných sil
pracovních, jsou-li mimo kastu. Ještě zhoubnéjší jest účinek její na život
národní. Drobí nás na nesčetné hloučky, které na sebe nevraží, a dusí
tak všelikou práci společnou. Kasta jest zdí, která brání rozhledu na celek
národní. Jest nabíledni, že na půdě kasty pravému vlastenectví dařiti se
nemůže. Kasta soustavně vychovává vzájemnou nevraživost, vyvolává ne
sčetné spory a půtky stranické a tllímí velikéidee národní a cíle, které
každý Ind na srdci míti má. Dokud země i národ budou kastami roz
tříštěny, dotud nebude naděje, že se ze své chabosti vymaníme a si vý
hody civilisace západní přivlastníme. Kasta brání národu využiti vloh a
schopností jednotlivých vrstev pro blaho celku.

Kasta jest neikonservativnějším živlem společnosti indické a proto
úhlavní nepřítelkou všech reforem; o toto úskalí tříštily se až dosavad
všechny pokusy reformní.

Jen kasta zaviňuje, hřímal kníže dále, že nemáme práva nazývati
se národem humanním, poněvadž za povinnost ukládá nám polu-(lati bra
třími, kteří se od nás neliší ničím než narozením

Kníže líčí dale dějinný vývoj kastovnictví indického. Za příklad
neslýchané domýšlivostí kastovní uvádí, že v době Pešuů (1718—1818)
byli Maharové nucení posaditi se na ulici, kdykoli potkali člověka vyšší
kasty, aby ani stín jejich na kastovce nepadl. Ano ještě více: vzhledem
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Prace jsem měl v Pondišera'tch dosti. Navštěvy škol
a klášterů zabíraly rano; potom jsem přijímal (_leputacc
katolíků.

Večer scházeli jsme se u arcibiskupa s biskupem majal—
purským a hovořili () indických záležitostech.

Také jsem navštívil místodržitele [rancouzskych osad
v Indii, pana (".lementa 'l'homase, a anglického konsula.

Poslední večer ztrávil jsem v semimiři s mladými kleriky
a druhého dne vyjeli jsme do Kuddaluru.

Kuddalur jest hlavním městem areidiccěse pondišerské na
území anglickém. Hyla tam vyšší škola anglická, o jejímž roz—
šíření arcibiskup Laouíinan pracoval, když jsem tam před pěti
lety dlel. [)nes školu, která jest dcerou university madraské,
čítají k nejprvnějším v Indii.

Ztravil jsem tam několik hodin mezi mládeží křesťanskou
i pohanskou, kteráž se rovněž ke mně hrnula.

V arcidiecési pondišerskě žije 201.000 katolíků mezi
7 milliony pohanů; po patriarchátu goanském jest to tedy nej—
mocnější diecěse v Indii. ',

Missie zahájili zde r. 1663 00. kapucíni; později r. 1000
byla svěřena jesuitům, kteří ji Spravovali až do zrušení řádu.
Roku 1776 vstoupili na jejich místo světští kněží z družstva
pařížského semináře zahraničních missií a působí zde dosavad.

Roku 1.887 byly Pondišery na synodě bangalurské po
výšeny na metropoli a jí podřízeny tyto diecěse: majsurská,
koimbaturská, mangalurska a tričínopolská; roku 1893 byly.
Mangalur a Tričinopol odloučeny od Pondišer a přij'iojeny
k metropoli bombajské.

V pondišerské arcidiecési pracuje nyní 125 kněží: 00 Evro—
panů ze zmíněného družstva a 35 domorodců.

na vyšší kasty bylo Maharům zakázano plívati na ulici, takže nosili
zvláštní plivatka přivázana na krk. Ale, jakkoli propast mezi kastami
byla ohromná, národní odboj proti panství cizaekómu (povstání maratskě
1779—1818) překlenul všechny rozdíly kastovní, a Brahmini i Parhhové,
Maharově i Kuliově bojovali svorně v jedné řadě proti cizákn a Ilindu
pil bez ostychu vodu z dlaně moslemínovy.

Ovšem náhlá. změna kastovnictví není vhodná, ale vzdělané třídy
mějte ji stále na zřeteli a stale ji připravujte a obtížných, títěrnýeh před—
pisů kastovních jak v životě soukromém tak veřejném nedbejte!

Z významně řeči knížete barodského zní ohlas příprav k boji za
svobodu a samostatnost Indie, který ovšem bude jen tehdy možný, až
národní slabost a roztříštěnost a nesvornost pomine.
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Družstvo zahraničních missii v Paříži prokazuje cirkvi
ohromne služby. Nyní čítají v něm 000 členů a mezi nimi
30 biskupů; jsou to lidé vesměs horliví a v práci vytrvali.

Abyste měli pojem o činnosti družstva, povím jen to, že
v Asii spravuje 27 missii, v nichž působí 1389 kněží, 8b8 členů
družstva, Francouzů, 11-96kněží Indů, Burmanů, Siamoů, Číňanův
a Žapanův ——a 2428 katechetistů. Vydržují 2400 škol, jež
navštěvuje 70.000 dítek obeho pohlaví. Vymluvny'm svědectvím

o činnosti missionářů jest i to, že v posledních třech letech
obrátili okolo 110.000 pohanův a kacířův a pokřestili skoro
půl millionu umírajících dětí pohanských.

* *
*

Z Kuddaluru odebrali jsme se do Tričinopol, kamž mne
volaly záležitosti delegace. Krásnou missii, která má největší
katolickou kollej v Indii, jež úplně se vyrovná nejpřednějším
ústavům státním, popsal jsem jinde. Kromě gymnasijních tříd
jsou zde i nejvyšší kursy universitní.

Do konviktu přijímají jesuitě jen katolickou mládež; letos
maji 4-00 chovanců. Úhrnem navštěvuje ústav 1800 žáků.

Druhého dne byly jmeniny P. rektora a proto v kolleji
veliká slavnost, lépe řečeno ve ville za městem, která náleží
ústavu. Veškerá mládež konviktu sešla se tam' a bavila se
srdečně. Měl jsem mezi nimi mnoho starych přátel, zvláště
tutikorinsky'ch Paraverů. Nejmilejší byvaly mi chvíle, které
jsem v Indii mohl ztrávíti mezi mládeží. 

Z Tričinopol jede se do 'l'utikorinu železnicí celou noc.
Doufali jsme, že v Tutikorině najdeme parní loď, která sem
přijíždí každý týden; než jak obyčejně se zpozdila. Musili jsme
se tudíž pustiti na moře v maličkěm parníčku, zvaném Amra,
jedním ze tří mušek, jak je zde nazývají, které denně plují
odtud do Kolomba.

První osobou, kterou jsem na palubě potkal, byl slavný
Santa—Cruz. Než jak byl změněn!

»Santa—Cruzia, táži se, »co je ti?:
»Oh, jsem nemocen, nemocem, odpovídal, »doktor včera

řekl, že jím smrt — ne — že smrt jí mne!—x
V Kolombu zdržel jsem se den, abych prohlédl novou

školu, kterou arcibiskup dostavěl, zatím co jsem byl na cestách.
Žáků jsem neviděl, byli již na prázdninách, ale školní budova,
jejíž základní kámen jsem roku 1894 posvětil, jeví se, ležíc
v rozkošném okolí na břehu jezera, překrásně. Škola ta jest



11-21

velikým dobrodinun pro katolické, obyvatelstvo 'kolmnbské,
dávajíc mu příležitost vychovz'ivali dítky ol'iravdu katolicky a
zároveň konati střední studia, která jsou nezbytně potřebná
k dosažení úřadů.

Přehled indických missií jeví se takto:
Rozvoj missií učinil za posledního desítilctí veliké pro

spěchý, anofobrovskě. Vzhledem k chudičkým pomůckáin peně—
žitým, jež biskupové mají, lze si rozkvět missií vysvětliti pouze
neobyčejným požehnáním Božím, kterým Bůh odměňuje přičin—
livost a obětavost missionářů.

Čím lépe indické missionáře poznávám, tím více si jich
vážím a ctim. Žal jímá srdce, patřím-lí na utrpení jejich, ale
duše se povznáší, pozorujícjejich odvahu aneúmornou činnost.
Dnes pracuje v Indii 2379 kněží, z nichž jest 800 Evropanů,
většinou řeholníků, a 1579 lndů, az nich [4'28 světských kněží
a 151 řeholníků.

Řeholnic indických i evropských žije zde 2025.
Leč to všecko jest jen hrstkou vzemitak ohromné, v níž

obývá téměř 300 millionů pohanů.
Bez indického duchovenstva nebude možno rozvinouti

náležitě působnost apoštolskou.
* Počet indických kněží zdá se na prvý pohled značným,

přihlédnen'ie-li však blíže, vidíme, že polovice jich (764) nalezá
se pouze v arcidiccěsi goanskě a 350 v apoštolských vikariáte'ch
syrských. Na každou jinou diecési přijde tedy sotva 10 indic—
kých kněží.

Proto sv. Otec tak úsilovnč se domáhá, aby co nejdříve
bylo utvořeno národní duchovenstvo indické, a proto přišel
biskupům na pomoc, založiv ústřední seminář v Kandech,
v němž, až bude dostavěn, bude se vychóvávati přes 200 in
dických kleriků. * *

*

O polednách dne 15. dubna navrátili jsme se do Kand. _
Milostí Boží vrátili jsme se zdrávi, ale úplně vysílení.

Kdo podobných cest nekonal, nepředstavi si, jak unavují.
Za půltřetího měsíce ujeli jsme 10.875 kilometrů, to jest

více nežli činí vzdálenost pólu od rovníka; 13 nocí ztrávili jsme
ve vagoně & 8 na parníku; 24 dny jeli jsme v jednom—kuse.

Co jsem v Indii, ujel jsem přes 50.000 kilometrů, to jest
více než 11/4krát kolem země.

(+10(;)-06ch
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V llettíah, píše lůhlers, jest missie, kterou spravují rakouští
apucini. .lako dobrý křesťan neopominul jsem navštiviti ústav
an. Zastal jsem v klášlrie pouze jediného bratra laika, ostatní
yli všichni venku po práci. Frater mi po missijním chovanci
zkázal, že návštěvy ine nepřijme, poněvadž prý nerozumí ani
nglicky ani hindustansky; že by člověk jeho národnosti se
aloulal až do Bettiah, nepřišlo mu ani ve 'snách na mysl. .lak—
milejsem mu však oznámil, čího ducha jsem, přiběhl, až mu
,ábit odletoval, ajako pravý 'l'yrolák div radostí nehelekal. Vy
ravoval mi, že byl teprve před několika nedělemi přesazen
e své otčiny do missie; tim prý se vysvětluje neznalost zmí—
ěnýclí jazyků.

K večeru navštívil mne P. Hilarion, praefekt'missie, muž
elmi vzdělaný a milý, který bohužel často postonává zimnicí
již mnoho svěžesti, kterou se obyvatelé hornatého Tyrolska

yznačují, tady pozbyl. Uslyšev, že mám namířeno do Nepálu,
amž přistup missionářům pod trestem smrti jest zakázán,
rosil mne co nejsnažněji, aby mne směl doprovázeli přestrojen
;a za sluhu; doufal, že se mu podaří promluvili s králem ne—
álským a naklonití ho, aby povolil missionářskou stanici
Katmandu. Milerád bych byl prosbě vyhověl, ale musil jsem

depříti; vím, co obtíží stálo britskou vládu, nežli mí vymohla
růvodni list do Katmandu; vpraviti pak do země podloudně
eště jednoho Evropana — katolického missionáře — kapucína
—zdálo se mi holou nemožnoslí. Slíbil jsem však P. Hilario—
ovi, že půdu pro něho prozkoumám a neopominu ho zpraviti,
ude-li jen nějaká čáka, aby se kapucíní uchytili v Nepálu. na
:hož hranice útočí již přes sto let. .

Ze všech san'iostatnýclí státův asijských nevábí žádný tou
íěrou cestovatele nebo lovce jako na nejvyšším severu císař
ví indického, mezi nebel.yěnýníi vrcholy I'liníálaje ležící krá—
»vství nepálské-„; cestovatele, poněvadž země kromě roviny
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katmandskě jest Evropanů knihou, uzavřenou sedmerou pečetí;
lovce, poněvadž loviště nepálského Teraje nemají v Asii sobě
rovných. Nepál jest, nepočítáme-li neznámých knížectví v Iiho—
tanu, zemičky na pravém břehu Brahmaputry, jediným skutečně
samostatným státem Indie. Britská vláda vydržuje sice v Kat
mandu, hlavním městě země, residenta, který však nesmí se
naprosto plésli do zemských záležitostí, ba ani překročovati
hranic, které mu Nepálci v údolí katmandskóin určili. „Kosobní
ochraně dala vláda residentovi četu domorodého vojska
z Pandžabu.

Politicky hraničí Nepál na severu s Tibetem, na východě
se Sikkimem, na jihu s Bengálskem a .\.udhem. na západě
s Kumáonem; jsa asi 800 km dlouhý a. průměrně 200 km ši
roký, zaujímá prostoru kolem 160.000 čtver. km; jest tudíž asi.
dvakrát tak veliký jako království bavorské..

V obyvatelstvu, jehož počet se páči skoro na 4 milliony,
nalezáme smíšená nejrůznější plemena a kmeny. V nejnižším
pásmu, v Ter-aji, zarostlém neproniknutelnými hvozdy, živoří
politování hodný národ nejnižších kast indických, Avaliově,
bezpochyby sešli potomci sousední roviny indické. Tráví život
nuzný, pěstujíce jen tu a tam trochu rýže a 'živíce se rybami
nebo zdechlinami. .lediným jejich průmyslem jest hrnčířství:
jsou však také jediní ze všeho obyvatelstva nepálského, kteří
oddolávají terajskě zimnicí i bývají proto zhusta zaměstnáváni
jako dělníci při kácení lesů a při lovech divokých slonů. Ve
středním pásmu, asi ve výši 4000 až 10.000 angl. stop obývají
na západě Magarově a Gurungové, ve středu země Nevarové a
Murmiově, na východě Kirantové a Limbuově; v nejvyšším
pásmu, přes 10.000 stop, kočují Buthiově, zevnějškem, řečí,
mravy a zvyky.pod0bní 'l'ibeťanům. Všechny kmeny, kromě
Avaliův a několik prakmenů středního pásma (Čepandově a
Kusandové) jsou bez pochyby mongolského původu; četní však
jsou též míšenci Indů, kteří v dobách válečných prchali z in
dické roviny,a zmíněných kmenů. Hlavní kmen míšenců, Para—
baty nazývaných, tak řečení Kl'iasové, z nichž vyšla nynější
rodina královská, tvoří zároveň s (lurungy a Magary vládnoucí
třídu. Podle města, z něhož koncem 18. století podnikali šťastně
výpady proti panujícím knížatům novat-ských, zovou se take
("rurky. Nápadno jest, že přes značný příměsek mongolské krve
uchovaly se u mnohých rysy čistě árijské.
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Obyvatelstvo nepálské vyzuávalo, nežli dobyvatelé do země
,vlrhli, buddhismus, který k nim asi v 5. století před Kr. byl
.zaveden. Dnes valná část obyvatelstva, i Nevarově., přešla
k hinduismu. Kde buddhismus ještě skomírá, jest tak porušen,
že ho učením Gautamovým není možno nazvati; nehledě ani
k tomu, že ve mnohých chrámech buddhistických uctívají pře—
různé bůžky brahmínskě, jest v celé zemi zavedeno kastov
nictví, což se naprosto příčí zásadám Buddhovým.

Nepálská vláda žije dnes s britskou sice v přátelství, ale
nelze popírati, že ..lohn Bull (Džon Bull ——přezdívka národa
anglického) nedostatek všelikého vlivu na správu Nepálu velmi
trpce nese. S národního stanoviska jednají Nepálci zcela Správně,
že Eerpanům, v první řadě Angličanům, přístupu do své země
brání; na sousedních státech Kašmíru a Sikkimu mají smutný
příklad, kterak syn Albionu. kamkoli mu bylo dovoleno nohou
vkročit, brzy těm lidem, kteří ho jako hosta přijali, touže nohou
na šíji šlápl.

Jest uabíledni, že jsem hořel touhou spatřiti zemi, do níž
lůvropanu tak těžko lze se dostati. Komukoli však jsem se
zmínil o svém přání, každý krčil rameny, že mi průvodního
listu do Nepálu opatřiti nemůže. Poprosil jsem konečně v Simle
místokrále lorda Lausdownea, který mi již nejednu laskavost
prokázal; po několika nedělích obdržel jsem odpověď, že ne
pálský maharadža jest ochoten přijati mne v Katmandu.

Později jsem zvěděl, že maharadža ještě v poslední chvilce
váhal, má-li mne do sve země pustiti čili nic a málem byl by
sve dovolení odvolal, obávaje se bez pochyby, abych nebyl
ruským zvědem, hledajícím schůdných cest, jimiž by ruské.
voje Tibetem a Nepálskem vtrhli do Indie. Pouze výslovné
ujišťování dra Shorea, lékaře residentury, že místokrálem do—
poručený důstojník německý bude vším jiným jenom ne ruským
špehem, podařilo se úzkostlivého Nepálce upokojiti.

Se dvěma nákladními velbloudy a svým ponykem vydal
jsem se na cestu. Nedaleko Hurdey, poslední faktorie indigové
v distriktu beharskem, spatřil jsem několik polonahých rolníků,
kteří na dlouhých provazech drželi hlíněné hrnce, sem tam
chodili a hrnci mávali; z hrnců vystupoval bělavý dým. Bylo
mi řečeno, že tím zahání zlé duchy, aby neškodili osení.

Přebrodiv říčku Racksul divil jsem se, nespatřiv žádné
stráže pohraniční; vlastní uzavření hranic počíná prý až u prů
smyku sissagarskěho. Jeli jsme širokou, dobře udržovanou
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silnicí, po jejíž obou stranách zelenaly se mladé, pletivem vy
soko chráněné stromy mangové. Nepálci chtěli jiste ukázali, že
se umějí o silnice starati jakojejich angličtí sousedé; kde pak
toho nečiní, že mají dobré důvody, aby ne|mvo|anym zvědnvcům
návštěvu své země stěžovali.

Odpoledne dojeli jsme Sembrassy, malé osady na l_iokraji
lesa, ve které obývali v bídných chatách Nevarové, podobní
úplně cikánům. V Bičiakohu, bídné vesnici u širokého řečiště,
jsme noclehovali. Poněvadž čistota královské odpočíval-ny,zvané
»pauaha, mne příliš nelákala, nocovali jsme k nemalé mrzutosti
služebnictva v lese, na zarostlém ostrůvku vyschlého řečiště,
daleko od příbytků lidských. Široko daleko táhly se po vyso
kých březích řeky překrásné hvozdy listnaté stromů salových,
jichž si jako dříví stavebního velmi váží. Jakmile se setmělo,
pozorovali jsme, že několik tygrů s kručícími žaludky krouží
kolem ležení; vtáhli jsme tedy velbloudy i ponyka »radžu<< do—
prostřed ležení, rozdělali mohutné ohně a přespali noc klidně.

Několik mil za Bičíakohem přestává silnice a nám bylo
se ubírati řečištěm, tou dobou vyschlým; v době dešťů vázne
ovšem všechna doprava. 0 polednách odpočíval jsem na ve
randě královské odpočívárny v Hetoundě. Větší domy nepálské
bývají dVUupatrové až třípatrové; stavěny jsou do čtverhranu
z pálených cihel a daleko přečnívající střechy bývají pokryty
došky, šindelem nebo taškami. V průčelí domů, obyčejně v prvním
patře, nalézá se veliká veranda; okna, dvéře i zábradlí jsou
bohaté vyřezávány, ale motivy řezeb někdy tak nestoudné, že
i starému cestovateli„ který lecčemus zvykl, přechází zrak i
sluch. Patra bývají spojena žebříky, málokdy schody; podlahy
buď kamením dlážděny nebo z hlíny upěchovány; skleněné
tabule okenní jsou aždosud v Nepálsku přepychem, jehož si
jen největší boháči dopřávají; tlumí tedy světlo sluneční pro
lamovanými řezbami (na př. pávem, který rozkládá ocas) a na
noc zavírají okna okenicemi.

Z Hetoundy až k městysi Bhimpedi, ležícímu na úpatí
průsmyku sissagarského, vine se po vysokých březích řeky Rapti
silnice, kterou v létech 1865—1870 vystavěli nepálští důstojníci
se svými vojíny; silnice jde krásnou, dobře vzdělanou krajinou.
V Bhimpedi, kamž jsme po óhodinném pochodu dorazili, silnice
končí. Dále lze cestovati pouze po úzkých stezkách horských.
Díky laskavé péči katmandských úřadů čekalo na nás deset
kulich, kteří zavazadla s velbloudů na svá bedra přeložili. Než
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břemena rozdělili & velbloudářům obvyklý bakšiš vyplatili, pro
hlížel jsem si malebnou vísku. Uprostřed návsi pozoroval jsem
obrovského slona, ležícího na boku a všechny čtyři roztahujícího:
Mahaut seděl mu na břiše a ohnuv k sobě přední nohu slo
novu, ostruhoval mu železným srpem s předních šlapadel ro—
hovíté mozoly zvící pěsti, při čemž si tlustokožec blaženě při
bručoval. Když všecka kuří oka 'byla vyřezána, kopl operatér
trpělivého patient-a do žaludku: zvíře se zvolna zvedlo & Spo—
kOjeně batolilo dále.

Konečně byla břemena rozdělena a mohl počítí vzestup
k pevnůstce _sissagarské, ležící asi 5000 stop vysoko, kdežjsem
měl též přenocovatí. S počátku jel jsem na svém strakoši, ale
cesta byla příkřejší & příkřejší & s radží se brzy pot jen řinul;
seskočil jsem tedy ze sedla a chytil se koně za ohon, abych si
stoupání ulehčil. Kdyby si to můj sais (sluha) byl dovolil, byl
bych mu bez milosti vlepil několik peprných pohlavků, poněvadž
cesta byla tak valouny pokryta, že pony každé chvilky sklouzal
a i bez toho přívěsku byl stále v nebezpečí, že upadne. Sobě
však jsem to odpustil, maje pohmožděnou nohu; k tomu bylo
tak děsné vedro, že za čtvrt hodiny byl jsem zpocen jako
v parní lázni. Na malé rovince jsem se zastavil & pohlížel ne
bez soustrasti na ubohé kuli, kteří supíce pod těžkými břemeny,
drápali se namáhavě klikatou stezkou.

Asi za tři čtvrti hodiny stanuli jsme před úzkými vrátky,
kterými by se současně sotva 2 lidi protlačili ——před branou
do království nepálského. Stráž pr0pustila mne beze všeho;
vojáci stojící pod kolnou vzdávali zbraní čest & důstojník do
provodil mne k chudičké odpočívárně, umístěné uprostřed roz
sáhlého nádvoří pevnůstky. Čekaje nějakou dobu na služebnictvo,
dýchal jsem s rozkoší horský vzduch a prohlížel si krajinu,
rozkládající se přede mnou. Když však jsem chtěl nahlédnouti
do vnitřního opevnění, kabonila se stráž nějak podezřele, že,
jsem raději prohlídky nechal. Viděl jsem, že všichni kromě mých
služebníkův a kulich musili u branky za sebe i za zboží za—
pravovati clo.

Důstojníci i vojáci chovali se ke mně zdvořile, ale ne
podlízavě jako jejich indičtí bratranci; bylo patrno, že mne
sice jako hosta respektují, ale za vyšší bytost naprosto nemají.

Druhého dne stoupali jsme dále, až asi po hodině pře—
kročili jsme ve výši 6500 step průsmyk sissagarský. Husté mlhy
válely se po úbočích hor, maříce .všeliký rozhled; nelenil jsem
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proto slézati níže. Po několikadenním pochodu dorazili jsme do
osady Čitlongu, ležící při úpatí čandraghirského průsmyku na
konci údolí, zvaného »Menším Nepálem<<. V pěkném, ale řez
bami až hanba nestoudnými přeplněném bungalovu ztrávil jsem
odpoledne čtením a psaním. K večeru procházel jsem se vesnicí
roztaženou do délky, v níž nahromadili do mohutných stohů
na lešeních poslední sklizeň. V sousedství odpočívárny stojí
nová svatyně s trojí bání ze světle šedého pískovce, zasvěcená
Šivovi. Byli jsme skoro (3000stop nad hladinou mořskou a proto
v noci i pod pláštěm a pokrývkou tetelil jsem se zimou celý
promrzlý. _

.lektaje zuby vydal jsem se časně ráno za husté mlhy
dále, abych, bude—limožno, posnídal v hlavním městě Katmandu,
cíli své cesty. Zabořiv ruce do kapes & ohrnuv límec, drápal
jsem se nejstrmější stezkou, po které jsem jaktěživ kráčel, do
výše. I radža, kterému lezení v horách nebylo novinkou, zasta
voval se co chvíle, oddychoval těžce, boky se mu dmuly a po—
třásal strakatou hřívou, jakoby'si myslil: nebude—litam za touto
horou Zvláště tučná pastva, jest všecko to lezení pour le roi de
Prusse (pur le roa de Prys — pro krále pruského t. j. nadarmo).

Znenáhla mlhy se rozptýlily, a když jsme dolezli nej—
vyššího bodu průsmyku, rozestřela se před zrakem mým krajina
tak čarokrásná, tak velikolepá, že jsem jí na této zemi dosud
nespatřil. Cestoval jsem mnoho, viděl jsem na svých potulkách
světem tolik krás přírodních, až jsem si nejednou myslíval, že
stojím před tím nejvelebnějším, co Bůh stvořil; zde však byl
jsem si vědom, jak slabý pojem jsem měl o všemohoucnosti
Tvůrce světů.

Stál jsem jako omráčen. Hluboko pode mnou válely se
v širokém údolí katmandském husté, jako mléko bílé mlhy,
z nich čněly jako čarovný ostrov pozlacené báně svatyň na
pahorku swayambském, oblité zlatou záplavou vycházejícího
slunce, a v pozadí odrážela se od blankytu nebeského nekonečná
řada hor pokrytých věčným sněhem. Zde strměly přede mnou
obryně naší oběžnice, jejichž velkolepé krásy slovem nikdo ne
vylíčí; nade všemi vévodil obrovský Gaurisankar, nazvaný po
objeviteli Mount Everestem (8840 m), vedle Kinčindžanga
(8580 m), na západě malebný, téměř 8180 m vysoký Davalagiri
& mezi nimi skoro třetinu obzoru zaujímající řetěz velehor,
sněhem pokrytýCh, lidskou nohou dosud neznesvěcených, pnoucích
se do výše 5—6 tisíc metrů.
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Jakmile kuli přišli se zavazadly, rozložil jsem si polní
sedátko a kochal se dobré půl hodiny pohledem na krajinu,
jíž rovné na světě není, velebě tiše osud, který mne v ony
končiny zavál. Jen jedno mi scházelo v onu hodinu-štěstí, totiž
bytost, která by se mnou se těšila, se mnou cítila, se mnou
velebila tvůrce tě krásy skoro nadzemské. Než v mých prsou
bilo jediné srdce, které cítilo; ze služebnictva neměl pranikdo
pro ty krásy smyslu. Nepálci odvraceli od divokrásných velehor,
z nichž ani jediné pojmenovat neuměli, tupě hřbety a vrhše se
do chládku omšeného stromu hltali prostou snídani. .lak jest
možno, tázal jsem se sama sebe, že tito lidé vůči tak velebnýrn
důkazům Tvůrcovy moci v přírodě zůstávají chladnými? (_)dpo—
věděti jsem neuměl. Když však jsem po několika dnech nabyl
v Katmandu zkušenosti, že ani mnozí Evropané dlící tam ode
dvou, ba i ode tří let, nemají nejmenší potuchy, že velikán, na
nějž den co den z oken svých patří, jest ('laurisankar, král
všech hor, a já jim to na mapách svých teprve dokazovati
musil — div se mi rozum nemátl.

Dva tisíce pět set stop bylo nám sestupovati do údolí
katmandského; sestup byl velmi obtížný jak pro nás lidi tak
pro strakoše, kterému se co chvíle smekala kopyta. Zatím ro—
zehnalo slunko mlhy a ze závratně výše rozeznával jsem zře—
telně před sebou trojici největších měst nepálských: Katmandu,
Batgaon a Patan, mnoho značných vesnic a nesčíslné množství
dvorců rozptýlených po údolí. Nebylo pídě země, aby nebyla
vzdělána; kam oko dohlédlo, všude zelenaly se stromy, pole,
zahrady a lesy. Rovinu zvlažují dvě větší řeky, Bagmati a
Višnumati, jakož i síla potokův a potůčkův. Tvrzení Nepaleů,
že v údolí katmandském žije 500.000 obyvatelů, t. j. 800 na
čtvereční kilometr, nepokládám za přepiaté.

Sest'upujíce potkali jsme asi tisíc kulich, vlekoucích stany,
nábytek, koberce a kuchyňské nádobí pro loveckou výpravu
královu. Irůzní úředníci státní, kteří si hověli v nosítkách,
setkávali se s námi; za to celou cestu od Bhimpedi až do
Thankotu, vesničce na konci čamlraghirského j'n—ůsrnyku,neviděli
jme ani jednoho soumara. Nedaleko zmíněné osady, již jsme
kolem jedenácti projeli, leží v troskách větší město Kirtipur,
dříve sídlo radžovo a proslulé odporem, kterým stateční oby
vatelé v létech 1767—68 se bránili obléhajícím (iurkům. (Jurský
král Prithvi Narajan padl před hradbami města, kterélm se
oblehatelé zmocnili později jen zradou. Za trest uřezali sveřepí
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dobyvatelé všem obyvatelům, od kojence až do starce, nosy.
Staří Nepálci mi vypravovali, že znali ještě dosti zkomolených
[\'irtipurců. Dnešního dne čítají ve městě sotva 3000 obyvatelů;
jelikož však má velmi posvátné chrámy, bývá četně od. poutníků
navštěvováno. '

% 'l'hankotu jde do hlavního města pěkná silnice; naproti
byl mi vyslán královský vůz na patentních' nápravách; mohl
jsem tedy zbytek cesty vykonati v pohodlí zcela evropském,
'/,řekl jsem se však polštářů civilisace, vyšvihl se do sedla,
abych na svem radžoví, který mne již nejedenkrátc nesl do
sídla indického knížete, vjel i do hlavního města nepálského.
V okamžiku, kdy jsem vkročil na dřevěný & cihlami dlážděný
most, spojující oba břehy Bagmatiho, vypálili mně na počest
s blízkého pahorku jedenáct dělových ran.

Domníval jsem se, že ve městě, v němž čítají asi 50.000
obyvatelů, snadno se budu orientovali a cestu do britské resi—
dence i bez vůdce naleznu. Ale Katmandu, jmenovitě čtvrt, do
níž jsem vjel-, jest tak nepravidelně stavěno, budovy stojí tak
daleko od sebe, že bych byl bezpochyby dlouho chrám od
chrámu bloudil, kdyby mi asi po čtvrt hodině nebyl vběhl do
náručí vrchní ředitel vojenské hudby, Angličan p. Gaye, který
se mne laskavě ujal. Když žertovný pán zpozoroval, jak jsem
překvapen spatřiv v hlavním městě Nepálu, odloučeného “od
celého světa, vrchního ředitele hudby, pravil usmívaje se: »Ani
neuvěříte, jak jsme zde ve mnohých věcech civilisovaní ! Máme
nejenom tři vojenské kapely, nýbrž i zámecké jeviště, na němž
před nedávnem dvorní .dámy hrály Giroílé—Giroflá. Výprava
operetky stála takové sumy, že by se jimi každý evropský
ředitel divadelní honosil. Máme docela princezny hrající na
klavír. Ano, ano, vidím, že jste si Nepál poněkud jinak před—
stavoval; než spatříte také _včci, nad nimiž ruce spráskneteh

Cestou do bytu, vykázaného mi v britské residentuře,
ubírali jsme se vedle cvičiště porostlého hustým, stříhaným
trávníkem, na němž několik čel. nováčků cvičilo se v pochodu.
V Nepálsku každý. voják, nežli bývá nadobro zařazen do pluku,
musí _vykonati rok zkušební; po něm teprve rozhodují před—
stavení, hodí-li se k vojsku čili nic. Nepál jest jednou z ne
mnohých zemí, v nichž nabídka v této příčině převýšuje po—
ptávku; míním, že lze Nepálce nazvati nejbojovnčjším národem
x\sl0. V Katmandu cepují vojáčky na cvičišti od rána do
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Obr. 13.: Pohled u. lllmúlqjo.

V ozadl na levo hora Kkumlmv Nepálsku. 24.000 ang li-ckychsto. nebo 7.321 metrů vysoká; mu0 na pravo Mount Evert"(čdgoManot Ivriot) ne'vym hora světa, 29.000 anglicksch stopě iBMO metrů Vysoká; jižní polovici náleží Mount Evorout
k Nepňlsku. uevornl : lání se do Tibetu. Od mista, od ud bylo Íotografováno, iont Mount Everest skoro 200 kilomet. vzdálen.

(Příloha ke str. 480)
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večera, jako kdysi v Postupimi za dob Bedřicha Viléma I. *).
Vojenská uniforma pro cvičiště skládá se z červených nebo
bílých kalhot bavlněných, na stehnech širokých, na lýtkách
úzkých a z černé nebo modré kazajky 5 pásem kamarovým;
obuv jest kožená a hlava pokryta malým černým turbanem,
kolem něhož se vine paspule, u prostých vojínů stříbrná, u dů—
stojníků zlatá. Nad paspulí bývá nad čelem upevněn štítek dva
a půl palce široký a dva palce vysoký, ze stříbra a s vypouklým
znakem. Důstojníci nosí štítek z ryzího zlata a na něm hod
nostní odznaky z drahého kamení velikosti lískového oříšku.
'l'ak mívá poručík na štítku smaragd, setník dva, major a pod—
plukovník fl—ó; kameny visí s dolního okraje štítku volně
dolů; plukovník mívá štítek diamanty posázený a třemi velikými,
nebroušenými smaragdy ozdobený. Všechny odznaky jsou ina—
jetkom státním a stály pěknou sumu peněz; jsou však malíč—
kostí proti tomu, co stojí přílby, generálské, jež bývají hustě
pokryty pravými perlami á ověšeny řadami nebroušeného dra
hého kámení. Vojsko jest vyzbrojcno ručnicemi Enfieldovými a
noži zvanými »kukria. Všechna výzbroj i dělá hotoví se ve
zbrojnici katmandské; jízdectva téměř není.

Na severní straně cvičiště vznášejí se paláce slohu evrop—
ského, v nichž obývá král a první jeho ministr: Maharadža Bir
Šum Šír, ve skutečnosti vlastní panovník země. Král sám, jehož
úplný titul zní: Maharadžadhiradža Priti Bi Bikram Šum šn—
Džang Bahadur Šah, hraje jen podřízenou úlohu posvátné osob
ností, jejíž hlavní povinností jest pečovali, aby královský. rod
nevymřel. Za mě návštěvy v Katmandu byl jím jinoch asi
lóletý, který se před nedávnem oženil se dvěma dcerami svého
prvního pana ministra. Podle stareho předpisu nesmí se král
nikdy ženit s jednou ženou, nýbrž současně vždy se dvěma:
toho potěšení může si dcpřáti, kdy se mu zachce; nynější první
ministr, takto dvojnásobný tchán králův, hledí ovšem, aby krá—
lovských manželek bylo co nejméně.

Před sadem, rozkládajícím se kolem královského paláce,
jest Rani Pakri, veliký, obezděný rybník, na němž se prohánějí
tisíce divokých kachen, těšících se stálému hájemství; z pro
střed rybnlka zvedá se pěkný chrámek.

*) Pruský král, jehož záliba ve velikých vojácích jest známa;
brance pro gardu svou sháněl po celém světě; nazývaliji: životní stráž
dlouhých chlapů.

19
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Na východním konci Rani Pakri je královský zvěřinec
s překrásnými tygry a levharty. Proti paláci na jižní straně
cvičiště černá se vězení s věží 250 stop vysokou, z níž jsem
později měl rozkošný rozhled po městě a okolí. Nechavše palác
po pravici jeli jsme mimo novou nemocnici, která již delší
dobu byla dostavěna, ale dosud je bez lékaře; v prostorných
a vzdušných síních léčil jakýsi mastičkář všeho všudy tři ne
mocné na špinavých postelích; rovněž nově vystavěná škola
obecná byla dosud prázdná. Přes pastvinu, na níž se páslo ně
kolik šedých býků posvátných, dOjeli jsme k anglické residen
tuře, která s kasárnami, obydlím úřednictva a služebnietva,
poštou, kuchyněmi a stáji tvoří skoro malé městečko.

Resident, major Durand, nebyl doma; honil v 'l'eraji
tygry, jichž prý v (%nedělích zastřelil přes dvacet; uvítal mne
tedy a ubytoval residenční lékař, dr. Store. Druhého dne před
stavil se mi menší, tělnatý důstojník, kolonel Mahabír Singh,
& sdělil se mnou, že podle rozkazu maharadžova mne má pro
vázeti a památnosti města mi ukazovati. Příjemný a plynně
anglicky mluvící důstojník zvěstoval mi též, že maharadža mne
zve, abych ho odpoledne navštívil. Okolo tří hodin jeli jsme
tedy v královském povoze do paláce: já ve fraku s řády, můj
průvodce v uniformě plukovníka, se zlatým a drahým kamením
posázeným štítkem na turbaně. Minuvše stráž před branou pa—
lácovou projeli jsme širokým nádvořím s parky a rybníky a
zastavili před širokým schodištěm. Velikou předsíni dostali jsme
se do sálu s [mrkettovou podlahou, křištálovými kamlelábry,
lustry a sterým přepychovým nábytkem evropským. Na stěnách
visely vživotní velikosti olejové podobizny králův i maharadžů
nepálských, jakož i obraz anglicke královny, kterou maharadža
Džang lšahadur obdržel za návštěvy v Londýně roku 1853 od
Jejího Veličenstva darem.

Zde přijal nás generál Čandra Sam Šír Džang Bah-adur
Rana, mladší bratr maharadžův; přivítal nás plynnou angličtinou
velmi vlídně řkafže ubratra, který anglicky nedokonale mluví,
bude zastávali tlumočníka. V uniformě evropského střihu, která
byla samé zlato, nesl se statne, ač ve tváři jeho, jinak hezké,
byla patrna jakási ukrutnost.

Ve vedlejším sále, přeplněném stolky, na nichž se kupily
hromady knih, a křesly, přišel nám naproti mahamdža llir Šam
Sir Džang l-lahadur Rana, podal mi ruku a hovor počal. Když
jsme odbyly komplimenty, ukazoval mi hostitel všelikó zajimave
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předměty, obrazy, nepálské zbranéabronze. Projevil jsem přání,
že bych se i králi rád poklonil; maharadža odmítl, že Jeho
Veličenstvo jest příliš mlád, dále jako manžel příliš zaměstnán
a tudíž že audienci neudíli.

Asi po čtvrt hodině Opustil jsem palác maje pocit, že i
v Eerpě jest dosti knížecích dvorů, na nichž najdeš mnohem
méně »chicu<<*)než na dvoře nepálského maharadží.

'l'ady jest až hrůza mnoho civilisace, myslil jsem si, vyšed
z paláce. Ovšem nějak divně mne v hrdle zalechtalo, když jsem
brzy na to slyšel, že nedlouho před mou návštěvou vlastní
strýc králův, který neopatrným slovem rýpl do Jeho Veličenstva,
byl na Nejvyšší rozkaz od najatých Afganů v samém paláci
kyji ubit.

Téhož odpoledne přihlížel jsem cvičení několika pluků
na cvičišti. Všechny povely byly přesně prováděny, až jsem
žasl. Též mne překvapilo vzezření vojska; Gurkově, jež jsem
vídal v Indii, byli mali, zavalití cvalíci, tváří nepopiratelně
mongolských; zde však vojáci byli' lidé štíhlých a svižných
postav, typu víceméně arijského. Záhadu vysvětlil mi průvodce,
že v Nepálsku odvádějí po většině členy nejvyšších kast, Par
baty, kdežto do služeb indické armády vstupují potomci Nevarů,
Limbův a jiných domorodých kmenů. Všechny povely jsou
anglické a skoro všichni důstojnícia poddůstojníci sloužili nebo
se vzdělali u anglicko—indických pluků.

Clověk by soudil, že armáda 20.000 mužů stojí v Nepálsku
hrozné peníze. Než nepálská vláda přišla vojančině na kloub;
vojín nedostane ani haléře žoldu, nýbrž jen státní pozemek,
z jehož užívání musí platiti ještě nějakou daň; nedostává tedy
nejen ničeho ze státní pokladny, nýbrž ještě do ní přispívá.
Obrovské sumy stojí za to generálové & vyšší důstojníci, kteří
pro nedostatek královské krve nemohou postupovati a proto
rok co rok dostávají misto povýšeni pořádné přídavky. Prů
vodce můj mi vypravoval, že má služného 10.000 rupií, to jest
skoro 20.000 korun (ale, prosím, měsíčně, ne ročně 1), přes
plukovníka však prý se již nedostane.

Zároveň se mnou sdělil, že byl delší dobu nepálským
vyslancem na dvoře dalajlamově ve Lhasse, což mne velmí za
jimalo; toužilť jsem dávno navštíviti město, do něhož se dosud
tak málo Evropanů dostalo.

*) Franc., šiku -—vkusu, šikovnosti.
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Podle výpovědí pana plukovníka Mahabíra jest cestování
do Lhassy pouze v době největšího parna možno, poněvadž
jindy jsou nejvyšší průsmyky zasypány sněhem; k Mount Eve—
restu trvá cesta 14 dní, až do Lhassy úhrnem 40 dní. Cesto
vali lze na jízdných koních i na soumarech. Lhassa má prý
asi 20.000 obyvatelů, život v ní pak jest prý drahý a nudný.
U dalaj-lamy byl plukovník několikráte; pohostili ho vždy
čajem a obdarovali šálou 10 metrů dlouhou a 60 cm širokou,
ze světle modrého hedvábí, indického, zvanou »hataa nebo
»kataa. Plukovník měl také obsáhlou sbírku tibetských před
mětů. Okolí lhásské oplývá prý zlatem; jako zvláštnost uváděl,
že kutaři nalezše veliký kus vzácného krušce zakopou jej ihned
do země, aby nepohněvali bohů. V jednom z četných chrámů
lhasských jest prý hrouda zlata vážící 40 liber. POVÍdálll, co
jsem slyšel.

K večeru, a později častěji, navštívil jsem staré, vnitřní
město, které dříve bylo hradbami obehnáno; cvičiště, vězení,
palác maharadžův a britská residentura jsou mimo obvod
starého Katmandu.

Neváhám prohlásiti, že Staré město katmandské jest nej
zajímavějším z měst, jež jsem poznal, město z mála měst, jichž
nelze vylíčiti slovy. Člověk musí Katmandu viděti, aby pochOpil,
jaký dojem činí steré chrámy, domy pokryté bohatými řezbami,
úzké, křivolaké, ovšem také. špinavé ulice, náměstí, paláce i
bídné chatrče. Město, obyvatelstvo, stavby i řezby mají zvláštní
ráz; cestovatel přicházející od západu vidí zde po prvé tak
zvaný pagodový sloh, při němž se střechy patrovitě na sebe
kupí, sloh obvyklý v Barmě, Číně, Korce a Japonsku. Zkrátka
zdá se mu, že jest přesazen do jiného světa; k tomu má libý
pocit, že věci ty spatřilo až dosaváde poměrně málo Evropanů.

Město bylo prý založeno r. 723 po Kristu od maharadži
Gunakamadevy; jest stavěno bez“ určitého plánu“ a proto velmi
malebné. Ulice jsou většinou úzké, a poněvadž všecko smetí
vyhazují hned před domy, špinavé; mnohými povoz vůbec ne
projde. Dopoledne bývá skoro všecko obyvatelstvo na tržištích;
většina nepřichází ovšem, aby kupovala, nýbrž aby viděla, co
kdo koupí akým onen kdo jest; obchody, jak se mi zdálo, šly
velmi mdle. Z plodin zahradních &polních prodávali rýži, hrách,
brambory, cibule, řetkev — nesmírně velikou; některé kusy
vážili až 8 liber — zázvor, zemské ořechy, kardamon, papriku,
banany, kdoule, oranže, ananasy. Běžnou mincí jest nepálská
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rupic, která Však rovná se pouze polovině indickě,_a indická
dvouanna.

Uprostřed města černá se stary hrad královsky, budova
pochmurná, před jejímž vchodem vedle boha Hanumana, chrá—
něného slunečníkem, stojí na stráži Gur-ká, ozbrojenýr holí, aby
každému nepovolanci vstup zamezil. leckdo ovšem, jemuž do—
stalo cti vejíti do paláce, byl by velmi rád co nejrychleji zase
z něho vyběhl. Pouze 14.. září 184.6 dal v paláci tom Džang
Bahadur porubati 31 nejvznešenějšich mužů, kteří vadili jeho
ctižádostivym plánům.

Poblízku města je viděti mnoho úhledných chrámů s bo
hatými řezbami, které bohužel nedávno omalovali atím všelikě
ceny zbavili. V Nepálsku není ani ryzího brahmanismu ani
buddhismu; obě náboženstvísplynulo, přičemž pohořelobzvláště
buddhismus, hlavně vlivem tehdejších radžů nevarskych, kteří
jsouce výhradně hindy přese všechnu snášelivost přívržencům
svého náboženství přece více přáli; z prospěchářstvi přestupovali
tedy mnozí poddaní na víru svych pánů a velitelů.

Nejpěkněiší chrámy pocházejí z doby Nevarů, neboť po
zdější dobyvatelé země, Gurkově, měli odjakživa více smyslu
pro umění válečnické nežli pro stavitelské; sami nejen ničeho
nepostavili, nýbrž i skvostné stavby svých předchůdců buď
barbarsky Zničili nebo podle svého vkusu zhyzdili. Novější
chrámy Gurků jsou nepodařeny'mi padělky proslulých chrámů
benareskych a jiných, moderní budovy veřejné a paláce zase
stavbami beze všelikě rázovitosti, slohu eerpSkého. Praví se,
že v Nepálu jest více chrámů než domů, více model než lidí;
podle toho, co jsem viděl v Katmandu, Batgaonu & Patanu,
nebude asi přestřeleno.

Většina starších budov chrámovy'ch jest zevnějškem velmi
zajímavá, ale uvnitř tak špinavá, že se péro vzpírá, špínu vy
psali; jmenovitě chrámy, v nichž přinášejí oběti krvavé, bývají
úžasně nečisté. Zsedlá krev kuřat, koz a volů pokrývá nejen
podlahu na několik prstů vysoko, nýbrž i modla bývá jí tlustě
obalena. Brahminská bohoslužba nejevila se mi nikde v hnus
nější podobě nežli zde. Nad vchody starych chrámů nevarsky'ch
by'vají upevněny hřebíky a motouzy celá skladiště domácího
nářadí: talíře, mísy, konve, svícny, nočníky, lžíce, vědra, visací
zámky, dmýchací měchy, slunečníky, deštníky a bůhví co ještě —
všechno dárky kajícnych poutníků.
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Iiez odporu nejzajímavějším chrámem buddhistickým
v Nepálu jest chrám Sambunath, na pahorku Svayambliu,
21/2 kilometru západně od Katmandu.

()d úpatí pahorku přicházíme po 84 kamenných schodech
nejprve k |')OllSl.eVllě,odtamtud po 474 schodech, vedoucích
lesem, ku chrámovému nádvoří, v jehož středu zvedá se tak
zvaná čaj t.ja. Základní částí čajlje jest massivní, polokulovitá
stavba — garbli; do garbhu zazdfvají při stavbě obrazy
Buddhovy, obilí a všelikě cenné věci. Průměr garbhu chrámu
sambunathského měří 50 stop, výška 25. Na garbhu stoji
toran, krychlovitý, zde pozlacený přístavek, na jehož čtyřech
stěnách bývá namalováno nebo ze štuky uděláno po dvou
očích, znamenajících prý všudypřítomnost Buddhovu. Na toranu
Opět stojí věžovitá, do výšky se zužující stavba— čara mani,
třináctipatrová; patra znamenají třinácteré nebe buddhistické.
Čára mani končí pozlaceným mřížovým v podobě zvonu nebo
deštníku -- kalfa, na jejímž vrcholku se leskne buď květ
lotosu nebo koule slunce, nebo srp měsíce. V garbhu jsou dole
čtyři výklenky s pozlacenými sochami sedícího Buddhy v ži
votní velikosti; na noc zavírají výklenky železnými, pancířo—
vitými záclonami. Po dvou stranách čajtje zvedají se na čtver—
covém půdorysu vysoké, kuželovité budovy s pozlacenými
vrcholy: chrámky bohyně Partabur; před nimi vyčnívá z vál
covitého, 3 stopy vysokého podstavce dvojitému žezlu podobný,
G stop dlouhý hromový klín Indrův z pozlacené bronze.

Kolem čajtje kupí se chrámy akrámy, obydlí mnichův a
odpočívárny pro poutníky, jichž davy do Sambunathu přicházejí
a za obět ovoce a rýži přinášejí. Aby se oběti nezkazily, pečují
stáda'Opic, kachen a holubů, která též přispívají silně k tomu,
aby ani ty chrámy, v nichž se krvavé oběti nekonají, neza
váněly levandulí. Velmi směšně vypadala opice, která seděla
na hlavě pozlaceného Buddhy a kojila mládě.

Chrám ten navštěvují hlavně Nevarové a Bhutiové; viděl
jsem však též mnoho '.l'ibeťanů. Ženy jejich nosí na hlavě
zvláštní ozdobu stuhovou, podobající se oblouku ruské trojky;
koralů, tyrkysů a malachitů mívají na sobě více než dost. Lama
vyslaný ze Lhassy udržuje ve dvou měděných pánvích, napl
něných rozpuštěným máslem, věčný oheň. Kdyby mu však
přece přese všechnu opatrnost uhasl, přinesou nový z tibetského
chrámu v Bodhnathu, 6 kilometrův od Katmandu.
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Tibeťané navštěvují chrám sambunathský ne tak na počest
Buddhovu, jako spíše. na počest bohyně Sitly, která tam má
oltář. Sitla chrání prý od neštovic. Pozoroval jsem velmi prak
tickou Tibeťanku; obětovala rýži plnými dlaněmi, ale nedopřála
jí opicím & jinému zvířectvu chrámověmu; stojící před ní
synek chytal rýží do beranice. Po obou stranách Sitlína chrámu
stojí veliké mlýnky modlitební, jimiž věřící ustavičně vrtí.

Poutním místem, od Tibeťanů nejčetněji navštěvovaným,
jest zmíněný chrám v Bodhnathu; obvod jeho má 3 kilometry.
Do jedné ze zevních zdí jest vykloubeno téměř 40 výklenků
a v každém po pěti modlitebních mlýncích; velmi záslužno
bývá několikráte podél zdi běžeti a mlýnky v běhu roztočiti.

Co jest 'Fibet'anům Bodhnath, jest Hindům chrám Pashu
patinata, 5 kiloinetrův od hlavního města na levém břehu řeky
Bagmati. Pashupati jest malé, rozpadlé, špinavé městečko,
v jehož ulicích prohání se více štětináčů, nežli chodí lidí; špína
ovšem nevadí leckde na světě posvátnosti místa, tím méně
v Indii a Nepálu. U samé vesnice stojí nejposvátnější chrám
země nepálské, k němuž se poutníci rok co rok ze všech končin
Indie hrnou a na březích Bagmatiho mrtvoly pálí. Přes řeku
klenou se dva pevně mosty kamenné, s nichž spalování možno
pohodlně pozorovati. Po tuctech stojí na \ghateeh z tesaných
kamenů máry s umírajícími, jež snad z krajin sta mil vzdálených
až sem přivlekli; kolem rozložili se přátelé čekající na okamžik,
až nemocný bude dokonávat, aby ho nohama ponořili do po—
svátných vln. Nejednou prý se stává, že soustrastní příbuzní,
aby nemocnému loučení s tímto slzavým údolím urychlili,
strkají ho do vody hlavou, ne nohama. Na druhém břehu řeky
vede 111 mohutných schodů do stinněho háje, který jest pře
plněn kapličkami na památku zemřelých. Vedle každé kapličky
visí bronzový zvon a před vchodem slává z kamene vytesaný
býček. Stáda opic naplňující vzduch pronikavým skřekem tropí
i zde své neplechy. Dříve pálili tu i vdovy s nebožtíkem man—
želem; co však »satýa bylo zakázáno v Indii, vyšlo z módy
i v Nepálsku.

Vraceje se od řeky našel jsem bránu chrámovou otevřenou;
poněvadž mi nikdo nebránil, prošel jsem několikerým nádvořím
a dostal se až ke chrámu pagodověho slohu, s pozlacenou
střechou. Překrásné praeovaně dveře, stříbrné a částečně po
zlacené, byly zavřeny. Před nimi stál pozlacený býk asi v desatero—
násobně velikosti, za ním zase býček jako rukavice. Architektura
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chrámu, jmenovitě okrasa dveří, mne živě zajímaly. Vytáhl jsem
tedy svůj kodak, koupený v Kalkuttě, abych si něco 'ofoto
grafoval. Sotva jsem se však postavil do posice, shluklo se kolem
mne několik poutníků, z jichž hrozivých posuňků jsem poznal,
že mají sto chutí zahrátí si vůči mně na podomka z venkovské.
hospody. Věda, že s Hindy v jejich chrámícli nejsou žerty, za—
strčil jsem kodak a zrychleným krokem ubíral se ven. Sotva
jsem stanul na prahu, řínkl kdosi za mnou branou, že jsem
několik krokův odletěl na ulici; lidé kolem mne hlasitě hubo—
valí; nedbaje vyhrůžek, sedl jsem na radžu a klusal klidně do
Katmandn.

Teprve druhého dne jsem zvěděl, co jsem provedl. Pln—
kovník Mahabír Sing dostavil se proti obyčeji velmi časně ráno
&blahopřál, že jsem včera bez úrazu vyvázl; vstoupiv do chrámu
Pashupatinata, znesvětil prý jsem nejposvátnější místo zemč;
maharadža prý mi vzkazuje, abych pro bezpečnost “nevycházel
nikdy bez průvodčích, zvláště abych se v žádném hinduskem
chrámě neukazoval.

Pak mi vypravoval, kterak bralimínský velekněz »gurudžic,
přišed časně ráno do paláce, aby podle zvyku dal se králi
a maharadžovi napiti ze své dlaně posvátné vody z řeky (iangu,
si stěžoval, že nevěrec, outcast (vyvrhel) včera vnikl do chrámu
Pashupatinata a jej poskvrnil. Kněz, jemuž stráž svatyně byla
svěřena, bude za trest z kasty vyloučen, chrám sám, poněvadž
sláva jeho jest v nebezpečí, na sedm dní zavřen a kravským
hnojem důkladně vyčišlěn. Současně žádal maharadžu, aby mne
poučil, jakého zločinu — snad nevědomky „_ jsem se d0pustil
a budoucně dalších znesvěcení se varoval.

Mrzelo mne to nemálo, poněvadž na svých cestách jsem
se vždy střežil, abych naboženských citův obyvatelstva neurážel.
()mlouval jsem se tedy, seč jsem byl, a prosil plukovníka, aby
maharadžovi i gurudžimu vyřídil, že teď není v Nepálsku skrou
šenějšího hříšníka nade mne. Mahabír Singh mne. chlácholil
a důvěrně se mnou sdělil, že maharadža "a jeho bratři mají
z mé nehody velikou švandu, poněvadž ani je, že nejsou z nej—
vyšší kasty brahminskě, nechce gurudži do chrámu vpustit.
Ostatně at“ prý se mám opravdu na pozoru, neboť anglickému
residentovi, který se jen pokoušel chrám si zvenku okresliti,
před několika lety fanatický dav tak nařezal, že se sotva
domů dovlekl.
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Jak řečeno, mrzelo mne to velmi a proto jsem Se rozhodl,
že dojdu kc gurudžimu a poprosín'i za odpuštění sám. Bylo
v předsevzetí dOsti zkroušenosti, ale také, neupírám, hodně
zvědavosti, abych gurudžiho, o jehož mravnosti a'štědrosti se
divné věci šeptaly, poznal osobně. Zaklepal jsem na dřevěné
dvéře jeho paláce; starý vrátný otevřela přisvědčiv, že pán
jest doma, zmizel s navštívenkou. Po pěti minutách však se
vrátil nějak rozpačit a dopálen; milostpán prý mi
vzkazuje, že před několika dny odcestoval.
Pak bouchl za mnou dveřmi.

Odpoledne téhož dne vydali se král a maharadža na tygří
lovy do Teraje. Mladístvý král měl zastřeliti prvního tygra
svého, proto stal se hon předůležitou událostí státní. Skoro
deset tisíc lidí, kullch a vojáků, služebníkův a tanečnic mělo
přebývati v loveckém táboře, k tomu ještě několik set slonů.
Od plukovníka Mahabíra jsem zvěděl, že v Nepálsku mají přes
4-00 vycvičených slonů loveckých; většina se tygrů neleká;za to
slon nebojící se nosorožce jest velikou vzácností. Proti útoku
opancířovaného, rohatého netvora, který rohem břicho páře,
cítí se slon bezbranným, kdežto tygra učiní jediným šlápnutím
k boji neschopným. Pro obyvatelstvo terajské bývají královské
hony děsnou trýzní; celé neděle musí tolik lidstva v tá
boře zaopatřova'ti potravinami, odškodného však nedostanou
ani haléře.

Správu země převzal nejstarší bratr maharadžův, generál
|)ep Šam Šer. Také mne k sobě pozval; doprovázen jsa svým
plukovníkem, zajel jsemv královském povoze do Thapatali,
paláce ležícího asi_půldruhého kilometru jihovýchodně od Kat—
mandu na březích Bagmatiho; palác, jehož dvory,- zahrady, pa—
víllony, čeledniky, stáje pro slony a kasárny zaujímají prostoru
několika čtverečních kilometrů,. jest vlastně malým městem,
v němž žije několik tisíc lidí.

Přijímající síň pana generála, který se mi později na
svou fotografii podepsal »C 0 m m a n d e r i n (] h i e l' o I' th e
w h ole N e p a l e s e .F 0 rc e Sc (vrchní velitel veškeré branné
moci nepálské), byla zařízena úplně po evropsku. Generál, při—
tloustlý, 28|etý muž s modrými brejlemi, “jest zažraný voják.
Když se mne vyptal na vojska evropská, jmenovitě na německé,
o němž prý všecko čte, cokoli vyjde, musil jeho šestiletý, vo—
jenskou uniformou oděný synáček na anglické povely přede
mnou »excrcírovatía. Pak mí ukazoval zajímavé sbírky zbraní,
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loveckých trofejí, jelenní parohy, slonní lebky, hlavy nosorožců,
kožešiny tygrův a rohy buvolí; na konec přinesli skříňku
z jemne usně a podali mi ji do“ ruky. (')levřev spatřil jsem
vzácnou, perlami a drahým kamením posetou přílbn genet-:'ilslmu,
která jistě stála přes půl millionu korun. Zažertoval jsem si;
ukloniv se hluboce, koktal jsem svůj nejsrdečnějši dík za tak
vzácný. a neočekávaný dar.

Hostitel zkoprněl, jakoby blesk do něho uhodil. Znenáhla
se vzpamatoval a rozpačitě vykládal, že přilba jest majetkem
státním a tudíž nezcizitelnou, že mi jen na podívanou byla
podána. Upokojil jsem jeho ltlxcellenci a prosil, aby mi dále
poklady sve ukazoval.

Když zvěděl, že sbírám horlivě nepálské peníze, dal mi
přinésti plný talíř starších mincí, stříbrných a zlatých, a žádal,
abych je přijal jako nepatrný příspěvek ke své sbírce.

Vraceje se do Katmandu, zastavil jsem se v trestnici
nedaleko cvičiště. Mohl jsem ji však prohlédnouti pouze s ptačí
perspektivy, totiž jedné ze strážných věží; namitali, že návštěva
jest pro mne s velikým nebezpečím spojena &proto že zodpo
povědnosti převzíti nemohou; v pravdě však styděli se asi za
nepořádek v trestnici. Jen nejtěžší provinilcí mají přísnou vazbu,
ostatní jsou zaměstnáni při veřejných stavbách; vydělávají si
denně 15—25 haléřů a mohou si v krámě, který náleží řediteli
věznice, koupiti, co hrdlo ráčí. llozor na trestance jest velmi
ledabylý, mohouť se městem procházetí a návštěvy konati podle
libosti. Dr.Store mi vypravoval, že jednoho dne trestanci ukradli
blízko residentury veliké trámy stavební a prodali je ve městě.
Po slunce západu musí se všichni dostavlti do trestnice; ne—
jednou je prý viděti, kterak opozdivší se trestanec buší pěstmi
na bránu vězení &_řve, aby ho Vpustili.

Ženy odsouzené k doživotnímu vězení (obyčejně pro cizo—
ložství) pracují ve mlýnech na střelný prach pod městem.
Ačkoli mnohoženství jest u (iurkův obvyklým, přece porušení
manželské věrnosti se pokládá za největší zločin. Dopadene
ženě utne muž bez okolků nos a pak dá ji odvléci do vězení;
svůdce zabíjí manžel verejné kukrim. Za tím účelem shromáždí
se lid, přivedou manžela i provinilce; vinníku dovoli poodbě
hnouti několik kroků, pak pustí se za ním manžel; uteče—li
vinník, zachrání se; obyčejně však po několika skocích muž ho
dohoní a probodne. Mohl by se zachrániti, kdyby podlezl pod
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nadzdviženou nohu manželovu; ztratil by však kastu. Proto
(Jurka v.olí raději smrt, nežli takovou potupu.

Nevarové nemají tak přísných zákonů manželských. Každá
dívka bývá již v nejútlejším věku provdána za plod helu,
dřevnaté ovoce stromu l“ e ro n ia el e p h a n t u 111,z čeledi
citronikových; po oddavkách zahodí se plod do posvátné řeky.
Když dospěje, dostane ovšem skutečného manžela, kterého však
může opustiti, kdy se jí zlíbí. Položí prostě betelový ořech pod
jeho podušku a táhne domů; tím jest rozvod dokonán. Sňatek
s plodem belu měl dříve účel, aby se dívka nikdy nestala
vdovou a nebyla nucena shořeti s nebožtíkem manželem na
hranici. U dívek nepálských bývají prý velmi časté sebevraždy
z_nešt'astné nebo zhrzené lásky; obyčejně ska-„tkají'střemhlavdo
studní, které — jako u nás — přikrývají teprve tehdy, když
děcko do nich sletělo; z takové však studny nesmí se voda již
nikdy čerpati. Kdyby se podobná nehoda stala v nádržce veli
kého vodovodu, který právě v Katmandu zřizují, bude všecka
práce rázem zmařena; nikdo nepožije z vodovodu ani krůpěje.
Proto ředitel stavby, anglický inženýr pan St. Clair, zamýšlí
nádržku, ač jest velmi široká, překlenouti.

Navštíviv jednou lšatgaon, město vzdálené asi 12 kilo
metrů od Katmandu a čítající téměř 30.000 obyvatelů, potkal
jsem dav, ženoucí dva veliké buvoly. Mr. Gaye mne upozornil,
že se mi naskýtá nejlepší příležitost, podívati 'se na krvavou
obět nevanskou. Připojil jsem se k hlučícímu zástupu a jako
švícko za vojenskou hudbou ubíral jsem se s nimi k nedale—
kému chrámu (více verandě než chrámu) se třemi. kamennými
sochami krvežíznivé bohyně Durgy. První obětní zvíře porazili
na zemi; aby sebou nezmítalo, spoutaly mu provazy přední
nohy. Na to dva silní muži ohnuli mu hlavu do zadu, že krční
kůže se napiala. Kněz, přibrousiv nůž na kamenných stupních,
nařízl mělce kůži kolem jícnu a prsty opatrně vylupoval z masa
veliké tepny. Pak za lomozu a smíchu i žertů kněží i davu
přivlékli ubohé, úzkostí a bolestí chvějící se zvíře před samou
sochu bohyně; kněz malým řezem podélným otevřel tepny;
krev vytryskla do výše a padala obloukem na sochu i na
diváky. Proud znenáhla slábl, praménky stříkaly níže a po čtvrt
hodině dokonalo zvíře v křečovitém škubání; okolostojící házeli
mezi tím rýži, květiny a řetkev na potřísněnou modlu.

Když druhá obět dodělala, rozdělili se. o maso a rohy
přibili ve chrámě. Podobným způsobem ohavným obětují kozy,
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kuřataa kachny, jen pohled na menší oběti by'vá mian:—'od—
porný. Na hlavní slavnost„ již zovou dassera nebo Durga
'pudža a která deset dní trvá, padne pry" podle 'vy'povědípáně
i\lahabí'rových p'Ouze v údolí Kadmandskéin přes 100.000 koz
"'aněkolik tisíc buvolů. Hlavní porážka bývá devátého dne
“dassery. Toho dne ověnči Nepálci své slony, koně, krávy, psy
a všelikou jinou havěť domácí, ba i pluky přinášejí za největší
parády “oběti, aby štěstí válečné upoutaly na své prapory.
Gurkové obětních zvířat netrýzní tak nelidsky jako Nevarové;
přiváží 'dobytče za nozdry k zemi a kukrim nebo srpovitěza
hnut'ym nožem »khorouc odetnou mu“jedinou ránou hlavou od
trupu. Rána z děla zarachotí a u přítomnosti králové sletí prý
v den zmíněné slavnosti v jediné vteřině několik set buvollch
hlav k zemi.

Tři neděle ztrávil jsem v Katmandu, když navštíviv zase
jednou v Thapatali pana Dep Šam Šera, projevil jsem přání,
aby mi bylo dovoleno překročiti severní hranice nep'álské; zajíli
do Tibetu, podívati se na Lhassu bývalo mym vroucím přáním;
velmi snadné to bude, vřadí-li mne maharadža do nepálského
pluku a pošle s vojenskou hlídkou, která doprovázeti bude nej—
bližší vyslanectvo do Lhassy. Generál, slyše mé přání, se za—
chmuřil. Človíček, ktery hodlá jako prostý voják podniknouti
tak obtížnou cestu, aby potom světu vypravoval, co viděl, není
zajisté tím, za koho se vydává, a má zajisté cosi jiného za lubem;
bude to asi nebezpečný rusky zvěd, který jen proto shání zde
nevinné sbírky, aby Nepálcům zamydlil oči. To asi vířilo panu
generálovi hlavou, co břinkaje šavlí hleděl “upřeně k zemi.

_ Po delším mlčení prohlásil, že mi nemůže idáti svolení,
abych překročil hranice tibetské; pouze “prý v nejbližším okolí
mohou ručiti za můj život, a kozel by potom s Angličany vy

držel, kdyby se mi něco lidského přihodilo. S Tibetem pry' také,
pokud se pamatuje, učinili smlouvu, že žádného Eerpana tam
z Nepálska nepustí. Ale ani kdyby těch překážek nebylo, že
mi pouze maharadža může dáti příslušné povolení ; at pry tedy
nelením a vydám se hned do loveckého tábora králova; vy—
praví prý také ještě dnes posla a otáže se bratra, je—limožno
žádosti mé vyhověti. ,

Přisvědčil jsem radostně a chystal se na cestu. Ať třeba
maharadžanesvolí, přece alespoň poznám život v loveckém
tábořišti králově! Po třech dnech prišla odpověď, abych jen
přišel, že mi maharadža pošle slony naproti až do Bhimpedi.



445

Nebylo štastnějšílín člověka mute mne; v duchu jsemjiž viděl,
kterak se proháníin po stepích tibetských. .len llr. Shore ne—
sdílel se mnou veselosti a nějak divně se usmíval.

Druhého dne opustil jsem Katmandu aodeslav již napřed
služebnictvo i zavazadla, jel jsem v generalissiínově landauru
až do 'l'hankotu. Odtud počalo namalíavé stoupání ke průsmyku,
kterého jsme došli () devíti dopoledne. 'l'entokráte neválela se
— výjimkou — údolím katmandským mha a prostým okem
viděl jsem za krásného jitra každou ves, každý chrám adaleko
na obzoru na modravě obloze zasněžené obryně hymálajské.
Myšlenka, že snad již za několik neděl budu se brodit sněhem
po úpatí krále všech hor, Gaurisankara, naplňovala mne zr0vua
rozkoší.

Myšlenka ta mne též [)Ollállěl'd.,že již kolem třetí hodiny
ocitli jsme se ve známé pevnůstce sissagarské. Má první otázka
týkala se slonů. Jsou již v Bhimpedi? Nejsou, ale možná, že
dojdou ještě dnes večer nebo zítra ráno. Druhého dne časně
ráno seběhl jsem sám do Bhimpedi; po slouech ani památky.
Čekal jsem až do poledne — žádný posel, žádný list, žádný
slon! Nu, myslel jsem si: snad se sloni ubírají zacházkou na
Hetoundu, a proto půjdeme jim naproti.

Dalšímu však pochodu vzepřeli se kuli. »Až sem a dále
ani kroklc Bylo prý s nimi ujednáno, že v Bhimpedi vystřídají
je sloni, a proto dále že se ani nehnou. Vlídny'm slovem a
trochou mamonu dali se obměkčiti, že jsme dorazili až do
Hetoundy a tam přenocovali. _

Vyšlo slunce, zavzněl zpěv ptactva, zabělel se opět nový

dříve; vždyť je maharadža slíbil a pochybovati () slovu tak ve
likého pána, přicházelo mi skoro urážkou Veličenstva. Dolezli
jsme až do Bičiaku -— pak kulí zmizeli bez rozloučení, když
jsme pod stromy snídali, zanechavše, což u orientálů jest
mnoho, i svou mzdu. »

Teď bez kulich a bez slonů nevěděl jsem opravdu kudy
kam. Starosta, jemuž jsem svůj bol žaloval a prosil o pomoc,
totiž aby uprchlíky pochytal a zpět přivedl, krčil jen imperii—
nentně rameny, že nemůže, nemaje od vlády přesných instrukci.
Odpočívárna jest prý mi k službám, tam at čekám na slony
maharadžovy. Přešla mne všechna trpělivost a když náhodou
přišlo mi do cesty několik volů nesoucí palivo, přinutil jsem
honce, aby dříví složili a má zavazadla naložili. Hubovali ana—
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dávali, ale dobrým zpropitným a špetkou kuřiva jscmjc uchlá—
cholil, že šli až do Gany, kde se oddělovala cesta do tábora
maharadžova. Pod košatými stromy rozbili jsme stan. V Ganě
bylo živo; bylat tam ubytována tlupa vojáků, poštovní běhouni
a kuli přicházeli a odcházeli denně do ležení. Vyhledal jsem
velitele, nepálského generála, a vypravoval mu, že maharadža
mne čeká a že mi přislíbil slony. '/,d_a by nebyl tak laskav a
nepůjčil mně nějakého slona. Prý ne; tedy že nechám zava
zadla zde a pocestuji pouze se sluhou dále. Mám-li průvodní
list od maharadži nebo generála Dem Šam Šera? Nikoli, nikdo
mi cosi podobného nedal. Pak prý lituje, jinudy že nesmím ce
stOvati než po hlavní silnici. Prosil jsem, aby zaslal mé psaní
maharadžovi. Ani toho prý nemůže učiniti, poněvadž by to
bylo proti instrukcím; jest prý mi radou čekati, až přijdou
sloni. Kozel vezmi vaše slony! Za blázna mne míti nebudete;
ještě dnes vrátím se do Katmandu a osobně si budu u pana
Dem Šam Šera stěžovati, jak se mnou zacházeli.

Lituje prý ještě více, že mne ani tou cestou pustit ne
může. Před měsícem dostali prý instrukce, že smím do Kat
mandu; teď že jsem hlavní město opustil a zpět že mi bez
zvláštního listu průvodního nedovolí; bud' ať zůstanu, kde jsem,
nebo at“jdu dále směrem k indickým hranicím.

Poznal jsem, že se brány Nepálska za mnou zavřely na
vždy, pozváním do loveckého tábora králova že mne pouze
vylákali ze země a že se slíbených slonů nedočkám, kdybych
čekal do skonání světa. Rozloučil jsem se tedy, požádal gene
rála, aby vyřídil maharadžovi mé díky za pohostinství v Kat—
mandu a ještě téhož dne vyrazil jsem nepálský prach ze své
obuvi. llojel jsem koňmo do anglické faktorie v l'lurdee, najal
slona a vcčeřel na anglické půdě. Za týden obdržel—jsem v tlen—
gálsku maharadžovo psaní, v němž se diví, jakým nedorozumě
ním se stalo, že sloni na mne v Bhimpedi několik dní marně
čekali. Usmívám se až dosud vzpomínaje, jak mne prohnaní
orientálové ze své země vystrnadili.

* *
*

llornatý Nepál, Švýcarsko Indie, lákal vždy katolické
missionaře, jmenovitě z řádu kapucínského, jimž missie v sou
sednich krajích indických ode dávných dob byly svěřeny.
Všechny však pokusy usaditi se trvale uvnitř země selhaly. 'l'u
& tam podařilo se horlivějšímu missionáři navštíviti království,
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ale jen na krátkou dobu. V nejnovější době obdrželi).x\matus
dovolení cestovali zemí celý u'lčsie. Průvodní však list došel
bohužel do llettiah právě toho dne, kdy zmíněný missionář
nastoupil mnohem delší cestu, ze které se již nemtvrátí ——
do věčnosti.

Do roku 1000 mlvažoval se některý missionář ze Home—
saru nebo Rampuru tajně a v přestrojení překročiti hranice
nepálské; při takovéobchůzce nalezl P. .leroným několik Ne
pálců klečících před křížem a modlících se: chatrný zbytek
křesťanských obcí, které před stoletím (1810) fanatismus
Buddhových přívrženců rozehnal, zhubil. K otázce, koho
kříž představuje, odpověděli mu: »"l'o jest Ježiš Kristusc

Téhož roku obdržel p. ('lerold od nepálského místodržitele
svolení, navštíviti křesťanské dělníky v Nepálu, kázati jim a
přisluhovati svatými svátostmi. Dovolení však bylo spojeno
s podmínkou, že missionář nesmí nositi na hlavě klobouku.

Podmínka není tak malichernou, jak by se zdálo. Nechce—li
missionář zhynouti úžehem, musí nositi turban, jehož tíha
působí právě tak prudké a tak nesnesitelné bolesti hlavy
jako úžeh.' '

P. Gerold, jenž se 16. března 1000 vydal z Tirvani do
Nepálu, zažil toho měrou vrchovatou. V Šedře vypůjčil si od
křesťana dlouhý kus sukna, jež si ovinul turbanovitě kolem
hlavy. Vrátiv se domů, byl zachvácen tak, prudkými bolestmi
hlavy, že stěží životem vyvázl.

V Nepálsku destal se až do údolí tomásporského. _Oby—
vatelstvo chovalo se k němu přívětivě a laskavě; podnebí,
zvláště co se týče nocí, zdálo se mu příznivé a voda jmenovitě
vzhledem k nezdravým vodám nížin indických čerstvou a čistou.
Domy tomásporské jevilyjíž ráz evropský a byly též pohodlnější
než chatrče indické.

Následujícího roku podnikl nový pokus, který alespoň
částečným úspěchem byl korunován, P. Amantius. Píše o své
vycházce takto: l)ne Sl. ledna 1901 opustil jsem l'šettiah a
odjel do Sigauli; odtamtud vede lokálka až na samé hranice
nepálské. Za průvodčího zvolil jsem si našeho kapucínského
všudybyla, učitele Ondřeje. Kolem desáté dopoledne doraziljsem
do Sigauli a prohlédl si 36 lánů (bigha) orné půdy, kterou
anglický resident rád by byl prodal naší missii za 5000 rupíí.
Polovice půdy jest velmi úrodná, ale nízko položena a nale—
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zajíc se u same řeky velmi bahnitá. l'ole jest 3/4 hodiny čili,
jak zde v Indii praví, jeden »kosa'xvzdáleno od nádraží.

()ndřej a jeden křesťan uchystali mi snídani — ryžis o
máčkou (druhého dne měl jsem zase na vystřídanou omáčku
s rýží), načež jsme odjeli-do Ragsaulu, poslední stanice britske;
dojeli jsme o půl osmé večer. Neměl jsem tam nikoho známého,
krajiny jsem neznal a v okolí nádraží nebylo lze spatřiti ani
jednoho domku. Přespal jsem tedy na jediné lavici v čekárně
ještě nedostavěného nádraží. Průvodce můj položil se vedle

Obr. 16. Nádraží v severní Indii.

mne na zem. Dlouhému však spánku jsme se netěšili; noc byla
chladná a železniční zřízenci bručeli ustavičně, obzvláště k ránu,
své jednotvárné: Rám Rain — Sita Ram!*). Nádobí jsem
nevzal, hostince nebylo široko daleko, proto jsem se pranic
nezlobil, když se časně ráno objevil v čekárně hošík, který nás
zval na čaj. Asi čtvrt hodiny od nádraží pracovali ve dne pod
košatym stromem dva katoličtí truhláři z Bettiah, kteří zvě
děvše () mém příchodu nás pozvali; vypůjčivše si ve vsi lavici
a přistrčivše přede mne postel, aby padre saheh co nejpo

*; Rám a Sita. Ze spousty bohův a hůžkův, mužského i ženského
pohlaví, uctívá Hind pouze dva, neznaje ostatnich :lni jmenem: Ráma a
manželku jeho Situ. Ix'olikráte potkáš Hinda na cestě, tolikráte pozdraví:
Rám, Rám. Nastrkuje—li-žebrák ruku pro almužnu, volá; Sita, Rám
Vstává-li Hind ráno, bývá první slovo jeho Rám; začíná-li práci, vzdýehne
si alespoň: Aj, Ram, lřám, Sita, Rám! Měří-li ohili, nečitá: jedna, dvě.,
tři . . ., nýbrž: „Rám, dvě, tři . . . Odchází-li posleze 7. tohoto světa, bývají
poslední slova jeho opět: Rám, Rám, Sita, Rám!
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hodlněji seděl, častovali nás čajem a mlékem, jež jsem pil
z čhipy (misky) Přeptav se na nejbližší město nepálské, Birghaň,
odebral jsem se k policejnímu úřadu britskému, který zastával
zároveň službu pohraniční stráže. Strážníci peliostili mne masem,
rýží a zeleninou, ale jinak mi mnoho neprospěli; listu prů
vodního mi dáti nemohli, ba ani vysvědčení vystavili, že jsem
politicky naprosto neškodnyrn tvorem. V Nepálšku budí pode—
zření všechno, co má anglicky nátěr, a mnoho nebývá třeba,—
aby člověk byl jako zvěd polapcn a uši, nosu snad i hlavy
zbaven. “ '

Zvěděv však, že v Birgani jest mela (trh) a že nepálsky
dvůr se tam pouze dva nebo tři dny zdrží a pak do Katniandu“

Obr. l7.'_'Ílndický povoz cestovní.

navrátí, neineškal jsem, vsedl do ekky (lehkého vozíku indic—
kého) a ujížděl k [')oln'anični í'ece Sarisvě, tekoucí od západu,
na východ. Přebrodivše šťastně řečiště, dojeli jsme několika
chýší, v nichž bydlila nepálská stráž pohraniční (sipal'íove),
která mne hned zadržela. Dva sipahové dovedli inne hned ke
strážmistrovi. Otázkám: kdo? odkud? kam? proč? nebylo konce.

Velmi mně prospěli učitel Ondřej a truhlář Vavřinec jakož
i několik Indů, majících dovolení zúčastniti se trhu v Birgani.
Dosvědčili mi, že nepřicházím ani z Patny ani z Capry, kde '
právě. řádil mor, nýbrž přímo z Bettiah. Je prepustili, mne jako
Evropana zadrželi, že bez dovolení birgaňskeho kolonela-saheba
(pana plukovníka) nesmím do města vkročiti. Pohraniční stráž
níci pozorovali nine z počátku nedůvěřivě; když však moji



450

průvodčí stále a stále dotvrzovali, že jsem padri a »rakouský
fakírc *) přicházející z Bettiah, roztávali znenáhla, ano strážmistr
mi posléze dovolil posaditi se na bednu v jeho baráku. (Jo psal
»reporta birgaňskému kolonelovi, bratru královu, bavil jsem se
se sipahy. Nedůvěra jejich tratila se ustavičně; zvláště mi po
mOhlo, ovšem jen v tomto případě, že jsem nedokonale
mluvil anglicky.

Zpráva byla odeslána do Birganě a strážmistr —. zvaný
hauldar — dal mi na vybranou: buď čekali nebo zítra ráno

V'.,
opět prijlti: odpověď kolonelova nepřijde prý před půlnocí.
Vrátil jsem se do Ragsaulu a přenocoval u zmíněných truhlařů.
Položil jsem se na khatuj i, malou pletenou postel, ostatní
vedle mne na Slamu. V té poloze bavili jsme se dosti dlouho.
l pohané z blízké vesnice nás navštívili, aby si prohlédli bílého
fakíra. Že jsem se jako Evropan tak »íakírskya ke svým sou
věrcům choval a jich se pranic neštítil, velmi se jim líbilo.
Ráno po zdravém spánku vypravil jsem Ondřeje ke strážmistrovi;
plukovníkova odpověď, která. došla () půlnoci, zněla: Padrího
& fakira z Bettiah propust; o 8. hod. ráno má audienci u kolo
nela. Zpráva přišla bohužel pozdě., nebot do osmi jsem nemohl
naprosto do Birganě dorazíti. Posnídav nakvap, ubíhal jsem
k řece, kde však nebylo převozu. Silný, ramenatý Nepalec
slitoval se nade mnou a na prosbu jedné Nepalky, bezpochyby
své manželky, přenesl mne na zádech na druhy'r břeh; dal jsem
mu a dětem jeho bakšiš ajako gentleman (žentlmenl poděkoval
jsem lady (ledy) hlubokou poklonou. Pohraniční stráž mne
tentokráte bez závady propustila, do Birganě však dorazil jsem
teprve 0 11 hodinách, když již bylo po audiencích. \ž k sa
mému domu plukovníkovu provázeli mne od pohraniční stráž
nice dva Nepálci, ozbrojení dlouhými noži. Město kromě kra—
lovskěho paláce a domu kolonelova podobá se úplně jinym
městům hindustanskym. Zmíněné budovy, obklopené zahradami,
připomínaly mi živě villy v Meranu nebo ('lbermaisi. Paláce
stojí v západní části města, ve východní nalézá. se nemocnice
a lékárna.

Přihlásil jsem se u prvního tajemníka kolonelova; kolonel
sám měl audienci u krále. Pak jsem navštívil známé kupce
z Bettiah; ještě dopoledne dal prý sejieh kolonel tázati, jsem—Ii

*) V Indii: Kajit'ník.
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skutečně tím, za koho se vydávám. Na to potuloval jsem se
ulicemi a prohlížel si trh i lid.

Obyvatelstvo birgaňské zdálo se mi směsicí l—lindustanů
a Nepálců; družina však králova byli vesměs p raví Nepálci.
Vojsko, které dvůr doprovázelo a chránilo, jevilo _semi ve stavu
velmi zuboženém. Malí a velcí, mladí a staří kráčeli na pochodu
pomícháni vedle sebe. Šaty skoro všech ukazovaly nějaký ne
dostatek: jeden měl roztrhané kalhoty, druhý ošuntělý kabát,
třetí rozpáranou čepici, zkrátka každému scházelo něco. Jeden
měl dlouhou šavli, druhý nepatrný mečík, třetí nůž, čtvrtý nic;
jeden měl střevíce, druhý šel bos; jeden na turbaně půlměsíc,
druhý hvězdu, třetí žádného odznaku. Takové směsice pravidel
ného vojska nespatřil jsem ještě jaktěživ. (Popis našeho missio
náře liší se velmi od toho, co napsal o vojsku nepálském
lůhlers !) Co se však týče vzrůstu, byli to vesměs praví horalé,
postavy silné a zavalité. 'l'ypu jsou rozhodně mongolského,
majíce široké hlavy a šikmé oěi. Lýtka některých byla tak ob
jemná, že jsem až žasl.

Loudal jsem se ulicemi a skoro každých sto kroků mne
zastavovali a se vyptávali: odkud? kam? proč? kdo? K po—
ledni však nedůvěra mizela, hlavně proto, jak mi bylo řečeno,
že jsem špatně mluvil anglicky. Nepálských věcí nebylo lze na
koupiti, bylyt mnohem dražší indických. Koupil jsem si pouze
h u k k u (vodní dýmku); několik nepálských mincí daroval mi
kolonelův sekretář.

O čtyřech odpoledne hodlal jsem se třeba s nepořízenou
vrátiti do Ragsaulu. Úplnou hodinu procházel jsem se před
královskými villami, jejichž brány lid i vojsko hustě obklopovali;
K otázce, bude-li možno Jejich Veličenstva spatřiti, přisvědčovali;
at prý mám jen trpělivost, až se skončí audience kolonelova.
Poněvadž nikdo ničeho určitějšího nevěděl, chystal jsem se
k návratu. Když jsem se však na konci města již loučil s ta
jemníkem a kupci, zavznělo volání, že kolonel přichází. Sekretář
i kupci byli toho rozumu, abych jen počkal, že aspoň uvidím
kolonela, kterému mne představí. Také se brzy přiblížil, sedě
ze široka na pěkném bělouši a doprovázen jsa zástupem lidstva.
Byl pravým Nepálcem, ale oděn úplně anglicky. Když byl ne—

daleko, šel jsem mu vstříc, smekl klobouk a pozdravil slovy:
Salám, adab*). Zastavil koně a odpověděl úsečně: Salam!

*) lšud' zdráv, kníže!
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Tísnící se lid okřikl rázně a poručil sípahům, ať zvědavce
odeženou, aby íakíra ve tmavém hábitě a s růženccm u cingula
neumačkali. Prohlížel si mne nedůvěřivě, měřil zrakem od paty
až k hlavě a tázal se, odkud jsem a co dělám v Bettiah. Po
zoruje, jak tu anglíčínu lámu, skoro se usmál a ptal se vlídnějí,
prohlédl—lijsem si všecko ve městě a jak se mně v Nepálsku
líbí atd. Osměliv se, prosil jsem, _zdalí by mi nebylo dovoleno
poklonití se Jeho Veličenstvu. Prý nikoli; audience se již ne
dávají, poněvadž se dvůr za dva nebo tři dny odstěhuje. Prosíl
jsem tedy, aby mi bylo dovoleno podívati se do Birganě, až
zase navštivím křesťany v Ragsaulu. »Ano, ale podej napřed
žádost písemněla Zasalutovav odcválal.

Ekkou dojel jsem ještě do nemocnice &lékárny, oddělené
“malou zahrádkou. Mnoho churavých v nemocnici nebylo. Lékař,
lékárník a tajemník kolonelův byli vesměs Be ngali—Baboos*)
Ve strážníci mne pohraniční strážmistr a sípahově zvali, abych
je co nejdříve navštívil; pustí prý inne bez překážky na nepálskou
půdu, poněvadž vidí, že nejsem Angličanem; Angličan prý nikdy
tak důvěrně s lidem neobcuje jako »rakousky' fakirc. Musil
jsem spěchati, abych dochvátal nejbližšího vlaku. Parní oř dovlékl
mne potom do Sigauli a odtamtud'do Bettiah.

Kdybych měl více kdy a hlavně tuhle tyto — mnu si
ukazovák & palec pravice ——ustanovil bych v Ragsaulu zdat—
něho a schopného katechetistu, aby Nepálci u brány své říše
často křesťany vídali a naší viru lépe poznávali. Ale zdatných
a schopných katechetístů je u nás právě tolik jako u vás
bílých vran.

Krůpěj vyhloubá i kámen; doufejme, že se časem missio—
nářům z Bettiah přece podaří uchytiti se pevně a trvale v _»ín
dickém ŠvýcarskUc.

O(GNÉWÉO -

*) Bohatí Bengalové.
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Jak známo, hlásal víru křesťanskou v Indii nejprve sv.
apoštol Tomáš, jehož hrob ukazují v Meliapuru. Indie aPersie
tvořily v prvních dobách jednu arcidiecési, snad jeden patriar
chát. Bohoslužby konaly se obřadem syrským. Bohužel bludař
ství Nestoriovo zkazilo v 6. a 7. století učení katolické.

To jsou všechny zprávy o počátcích víry křesťanské
v Indii; do století 15. jsou dějiny křesťanské zahaleny nepro—
niknutelnou rouškou. Teprve když koncem toho století a za
čátkem 16. Portugalové se zmocnili krajin pobřežních, nastal
v Indii čilejší ruch missionářsky.

() práci se rozdělili trinitáři, františkáni, dominikáni i
světštíkněží. P. Durate z řádu sv. Dominika založil r. [51.4

biskupství v Goe, jejímž prvním biskupem se stal. Poměrně
však vysledky námah nebyly valné. Teprve když dne 6. května
1542 sv. František Xaverský přistál v Goe a v 8 letech přes
20 kmenův indických obrátil a statisíce domorodců pokřestil,
nastal netušeny rozkvět cirkve katolické v Indii. Na rozkvětu
měli a mají podil: jesuité, kapucíni, karmelité, dominikáni,
augustiniáni, benediktini, theatini, obláti Nep. Poč. a salesiáni.

S katolíky závodí o pokřestěni Indie i protestanti, s vy
sledkem vzhledem k vydany'm penězům velmi chatrným. Vinno
jest tím mimo jinétéž indické kastovnictví. Hindové nejsou v dě—
jinách takovymi nevědomci, aby nevěděli, že se sekty prote
stantské odloučily, čili podle Indického názoru že byly z církve
katolické »vykastovány.<< Kdo však ví, jak osudné následky vy
loučení z kasty mívá, nediví se odporu, jejž l—lindovék prote
stantským missionářům chovaji. Dále: pod popelem zdánlivé
netečnosti doutná přece lv hrudi Indově žhavá nenávist proti
Angličanům, kteří ho oloupili o samostatnost. A právě z té
proklatě země, z Anglie, přicházejí náhonči viry protestantské,
od anglické královny dostávají žold a ve věcech náboženských
závisí na ni! Kromě toho zlobi Inda, že nemůže uhádnouti,
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ku které vyšší nebo nižší kastě kněžské dvojctihodny pán ná
leží; odznaků nenosí žádných a »kastovního oděvu<<jakokato
ličtí missionái'i také nemá. Dosti důvodů, aby mu lnd nedůvě—
řoval a podpory jeho jen tehdy vyhledával, když potřebuje
podpory — peněžité. Konečně, že oni missionáři prací apoštol
skou se nestrhaji, jest věcí těch, kteří je vysílají, ale Ind pra
covitost & obětavost umí také oceniti.

Řádu kapucínskému jsou v Přední Indii svěřeny tyto
obtížné missie: arcibiskupství agerské, biskupství allaha
badské a lahorské, apoštolská praefektura radžputanská (an
glicky psáno: Rajpootana) a bettiahská*).

Dříve obsahovalo mišsijní území i Tibet, kdež kapucíni
působili ve hlavním městě Lhasse od roku 1706 a království
nepálské se stanicemi v Katmandu, Patanu a Batgaonu. Z 'l'i
betu vypudili je r. 1785, z Nepálska 1810, kdy propuklo veliké
pronásledování křesťanů.

Do království bettiahského dostali se kapucíni roku 1738.
Král Dhurup povolil jim volné hlásání slova Božího a velmi si
jich vážil. Olejový obraz P. Josefa, prvniho missionáře v Bettiah,
nalézá se dodnes v radžově residenci.
\ Dekretem kongregace pro rozšíření viry ze dne 20. dubna 1892
byla »oblast bettiahskác, obsahující distrikty Čamparan, Saran,
Mozzoí'ferpur, Darbhangu a část distriktu Bhagalpurského i Mon—
ghyrského, odňata kapucínům italským a svěřena kapucínům
rakousky'm provincie severotyrolské; roku 1893 připojila propa
ganda k missii také království nepálské, do něhož však dosaváde
vstup missionářům jest zakázán. Prosby kardinála Ledochów
ského a. kardinála Vaughana zůstaly marny.

Prvním a dosavadním prefektem jest P. Hilarion Valentin;
chudička missie má 15 stanic (Bettiah, Čury, Čakni, Somesar,

*) Statistický přehled kapucinských missil v Přední Indii za rok 1904.

| Ezili-%? "gala ..a“olgÉmŠŠ-S.lů'ůiggšlz a;.—| :wBIWŘF'B-M=Mao O '“ cn
' Šl-EQ'É-M'E'ui-m Ol-ú E.:!É Srgg„.rt-zi; »—mim “i“ -..-„r „ s

;! | 1 | ' ,' *_*—Šý

Ařra ...... |_38;14 12 105,10!507 3!257 71941754 24 mil.Alahabad . . 1:23 41 3 90.10 974 2397 86508774 38 „
Lahore ..... 37 10 — 53171136— — 32855361 16 „

i Radžputana . . . „22 — 1 41 9 394— — 73403124 10 „

'Pmttmh ..... 22. —- ——21|14 490—— 61126613371 13 „
1 | i *. 1
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Ramnagar, Rampur, Dossaia, Banučapra, Čampattia, Latonah,
Somastipur, Darbhanga, MozzofTerpur, Čapra), 14:škol, 11 sirot
činců, tři nemocnice. Šest domorodých mladíků studuje boho
sloví v ústředním semináři kandském.

Obr. 18. P. Hilarion, apoštolský praefokt v Bettiali, & bohoslovci
missie v ústředním semináři knndském.

V řádě našem jest zvykem, že missionáři, at kněží ať
laici, jsou povinni podávati ročně svému provinciálu zprávy
o svých zkušenostech, o své činnosti, o svých nadějích i zkla
máních. Podle takových zpráv jsou většinou sestavený týto

podrobnosti. „. * v,:
90
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Hadi. Anglická vláda v Indii zapisuje kdejakou událost,
uveřejňujíc na konci roku zevrubný soupis všech narození,
úmrtí, nakažlivých nemoci atd. Ze statistických přehledů těch
se dovídáme, že v Indii hyne ročně přes 20.000 lidí hadím
jedem. Děsně, téměř neuvěřitelné číslo! A přece, kolik ještě
případů v odlehlých krajinách zůstalo nezaznamenáno? Uvedu
nejprve příčiny tolika uštknutí &,pak některé příhody s těmito
odpornými plazy.

První příčinoujest množství hadů. Podle ,Boullengera
čítá se v Indii 60 jedovatých hadích druhů pozemských
a 30 vodních nebo mořských. My ve své rovině gangeskě tolik
druhů nemáme, ale přece dosti, aby nám klid a spokojenost
otravovali. Obzvláště přede dvěma druhy nejsme nikdy jisti;
jest to k arajta*) &gohůan nebobrejlovec (Najatripudians
Daud). 'Oba druhy jsou v naší krajině čelně zastoupeny a na
kamenitých, písčitých a křovinami porostlých stráních jest se
nám míti na pozoru.

Druhou příčinou jest lidnatost země; nejen města, nýbrž
i vsi jsou přeplněný a chuďasům jest se často spokojiti jakýms
takýms noclehem pod širým nebem.

Třetí, hlavní příčinou bývají příbytky domorodců. Jejich
baráky jsou pro všelikou havěť jako stvořeny. Doškově střechy,
díry v hlíněných zdech, spousta myši, krys a ropuch — to
všechno láká hady, poskytujíc jim i útulku i potravy. Jedovatí
hadi nabyli již od staletí v chatrčích lndů práva domovského.
U nás v Evropě jest sotva za onen čas slyšeti, že by se had
vplížil do obydlí (tím řídčeji had-jedovatý). zde však jest to
věcí velmí všední. Jelikož had prolezc sebe menší skulinou,
míváme ho i my velmi často v pokojích. Jako na př. vrána
u nás v Evropě jest plachou a člověku se raději na několik
honů. vyhne, zde však jest neobyčejně smělou a držou, tak jest
i s hady ——milují blízkost člověka a Ind je má skoro za
domácí zvířata. Že se proto častěji nepřátelsky střetnou, jest
na bíledni. "Podle mých dosavadních zkušenosti není jedovatý
had sám sebou zlým, nebyl-li zúmyslně nebo náhodou podrážděn.
Ovšem sebe menší náraz, sebe nepatrnější otřes stačí, aby
vzplanul vztekem. lrlínclovi, ji'nenovitě vyšších kast, jest hail,
zvláště brejlovec, tvorem posvátným, proto nezabíjejí ho nikdy;
vctřel-li se do domu, hledí ho lichoconím vylákati. [lindu raději

') Asi bungar modravý - Bungarub coernlcrus Merr.
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stokrát uteče, nežli by jednou ruku násilně na hada vztáhl;
jest mu to velikým hříchem. Pohanské děti, dokud neznají
tlachů brahmínskych, řídí se zásadou: Jak se ukáže had, kyj
do ruky a hrrr na něho! Teprve, když je rodiče a brahmíni
poučili jak tím bohyni Manasu Devi rmoutí, dávají ohavnym
plazům pardon. Křesťané, mohamedáni a členové nižších kast
nemají s poddanými Manasy Devi nejmenšího slitování.

Ne poslední příčinou tolika uštknutí bývá, že Indové chodí
bosi a od chodidel po kolena obnažení, a že spávají na holé
zemi; pouze zámožnější dopřávají si nízké postele, kterou zovou
khatiga. Proto nejvíce domorodců padá hadlmu jedu za oběť,
kdežto Evropan jsa obut, oblečen a spávaje na vysoké .posteli,
byva více chráněn. Had jako noční zvíře (ví dobře, kdy. myši
a krysy tropí své rejdy a po nich on hlavně slídíí), opouští
teprve po soumraku pelech. Naraziv na spícího člověka hledí
ho beze všeho zlého úmyslu přelézti; jakmile však spáč sebou
trhne nebo se obrátí — třeba ve spánku »— domnívá se, že
mu hrozí nebezpečí a zatíná jedovaté zuby do těla ubožákova.
Často se stává, že lidé umírají pouhym leknutím, aniž je had
uštkl. Když jsem učiteloval v Darbhanze, četl jsem pojednání,
že sta lidí takto hyne. Sám jsem byl svědkem pouze jednoho
případu; křesťanka v Ču-ry usnula jedné noci nedaleko naší
zahradní zdi. K ránu přelezl jí had přes prsa; žena se probu—
dila, lekla a vykřikla; had však polekal se ještě více a prchl
neublíživ jí. Než druhého dne žena mluvila již z cesty, churavěla,
chřadla a do roka byla nebožkou.

"Čím více se kdo lekne, tím více se rozproudí krev a tím
rychleji šíří se jed tělem a tím dříve nastává smrt. Podobně
jako u nás, bodne—li včela: čím více se kdo lekne, tím
více oteče.

Nejobecnějším hadem Indie jest brejlovec; dorůstá délky
125—2 772; má barvu bleděhnědou, poněkud žlutavou; na šíji
|fnřevládá.žluť tou měrou, že z původní barvy hnědé zbyly pouze
tečky seskupené v podobě.hrcjlí. Ilindové vidí ve vy'kresu podobu
šlapadla a proto křesťanští Hindustanci říkají mu »šlápoty
Marie Panny-<.

Žije po celé jižní Asii i na sousedních ostrovech. Zvláště
rád .obýva v hromadách kamení a dříví, v kupkách termitů
a děrách stěn z hlíny, vůbec na místech majících četné skuliny
a štěrbiny. Přes den leží líně v úkrytu, na lov vychází k večeru
a potuluje se často dlouho do noci kolem svého pelechu. Živí
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se menšími živočichy, plazy, ještěrkami, žábami; loví také
kuřata, myši a krysy a bývá nevítany'm hostem v kurnících
& llolubnících, kdež slídí po mláďatech a vejcích.

Ochočeného nosí v košícícll kejklíři a ukazují. Někteří
spisovatelé tvrdí, že mu z opatrnosti nejprve jedovaté zuby

ívylámou; novější to popírají. Krotitele chrání před ušknutím
pouze obratnost a zručnost a zkušenost; hraje si s hadem jen
tehdy, když je kliden; je-li rozvzteklen, vylme se moudře jeho
útoku.

_Obl'. 15). Kejkll'í'i s brejlovci.

Představení s hady konávají obyčejně takto: Košík
5 hadem položí na zemi & zvedne víko; sám usedne opodál
košíku a začne hráti na píšL'ale podobné klarinetu nápěv táhly,
truchlivy, jednotvárny. Do klubka svinuLy' had nazvedne trochu
hlavu, pak krk, až se zdá, jakoby seděl na svinutém ocase. Po
chvíli začíná by'tl nepokojnym, vrtí sebou, rozšiřuje hrdlo ve štít,
sočí, vyplazuje rychle jazyk, povyskočí rychle do výše a mrští
několikráte po krotiteli přední částí těla. Čím rychleji hlavou
klátí, tím více nady'má krční štít. Kejklíř nespouští hada z očí,
patře naň zrakem ztrnulym. Za krátkou dobu had se klidní,
kolébá tělem, jako by mu hudba krotitelova čím dále tišší la—
hodila; jazyk však se mu pořád kmitá: zdá se, že jest opojen.
Kejklíř nepřestávaje hráti přiblíživ se opatrně a vyčkav vhodné
chvilky přitiskne nos a jazyk na hlavu hadovu; hned však
uskočí, poněvadž had se v okamžiku vzpamatuje a po krotiteli
hlavou sekne. Žádají-li diváci, a zaplatí—li, dá kejklíř- _uštknouti
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slepici, která hyne po několika minutách: dokazuje tím, že
had má jedovatě zuby a žlázy neporušené.

Poněvadž se had i úzkou štěrbinou provleče, nebývají
missionáři ani ve svých příbytcích před nimi jisti. Když jsme
převzali missijní stanici Darbhangu, píše P. Jan Maria, usmrtil
jsem sám ve svém pokojíku do roka více než “&1jedovatých
hadů. .lednou vlezl docela netvor do boty; na štěstí jsem se
toho dne neobul: žák však náš uviděl, kterak vystrkuje z ho
línky—hlavu; nemeškaje přivítal jsem neznámého hosta holí.
(ld té doby boty vždy před obutim obrátim a vyklepu.

.lakě množství hadů zde žije, vysvítá i z toho, že nejed
nou bylo pozorováno, kterak plazi ti s nebe ůpršeliw .lidnoho
krásného, tichého odpoledne, píše P. Remigius, pracoval bratr
lůlekt v zahradě; najednou cosi nedaleko ne'—hotemně bouchlo.
S úžasem pozoroval, že blízko něho padlo na zemi klubko
2th —-3t)hadů, kteří se hned kolem něho na všecky strany roz—
lězali. Chtěl se pustiti do nich; na štěstí si vzpomněl, že. má
v ruce pouze malý nůž a hlavně že jest bos. Divil jsem se
stoje opodál, proč vždy vážný bratr dělánajednou, nebyv nikdy
Sokolem, velikolepé skoky do výše i do dálky. Chvátal jsem,

,abych popatřil, co se vlastně děje. Zatím se hadi rozutekli.
Že ze vzduchu Spadli, jest jisto; na nebi nebylo ani mráčku,
kolem žádného stromu ani domu. Několik křesťanských Indů,
kteří s Elektem pracovali v zahradě, nedivilo se pranic: pra—
vili lhostejně: »I to se stalo již kolikrát !c . '

Nemáme jiného vysvětlení, než že sup někde klubko
hadův uchvátil, ve spárech odnášel a pak upustil. Pěkné však
nadělení, kdyby takové klubko padlo někomu na. hlavu.

P. Kosmas.

Indické ovoce. Bude-li řeč o indickém ovoci, nepotřebují
se nikomu dělati laskominy. Mně alespoň jest evropské ovoce
mnohem milejší, než indické; žádne mně zde tak nechutnalo
jako doma zralá švestka, zvláště když jsem si ji sám utrhl se
stromu. Počet pěstovaných druhů jest zde sice značný, ale
žádný nevyrovná se naším jablkům, hruškám, hroznům, me—
ruňkám a jiným.

Postrádáme zde předně dobrých a chutných jablek. Pro
dávají sice jablka, ale dovežená z vyšších a chladnějších krajin,
Afganistanu a Kašmíru, a za druhé jablka nemají příjemně
vůně. Dva druhy pláňat rostou i u nás; nazývají je bair nebo
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s t a r a p p e l. Strom je zakrnělý, skoro křovity',ovoce prostřední
velikosti, chti obstojně, Dále postrádáme zde pěkných šťavnalých
hrušek. Jediný zdejší druh — naspati — dorůstá sice značně
velikosti, ale zůstává tvrdý jako křemen a podržuje stále jalovou.
vodnatou příchuť. V Evropě by nikdo () takovou hrušku nezavadil.
lnd však kupuje ji za drahé peníze jako vzácnost & pamlsek.

Nemáme zde dále sladkých a chutných sliv, švestek, me—
runěk atd. Jeden druh sliv, — al ab uk ara ——roste i zde
jako keř, plod však jest mnohem menší než naše slívy a zřídka
najdeš alabukaru nasládlou; většina jich chutná trpce jako
trnky. Místo sladkých třešní a osvěžujících višní máme zde
plod — cham u n ——který se třešní nebo višní podobá, ale
ústa více stahuje než trnčí; působí snadno průjem a nemírně
požítý i choleru. Dřevo chamunovnlku hodí se k vodním stav
bám a na sruby u studní, poněvadž ve vodě nehnije.

Ani réva není v Indii domácí. Tu a tam vídáme v za—

hradách nebo u domků několik trsů révy jako zvláštnost, pro
ozdobu, než ve velkém nepěstuje se nikde, poněvadž se
těžko ujímá & špatně daří. Ze sta sazenic ujmou se sotva dvě.
Děláme—líhřížence t. j. ohneme-li odnože azapustíme do země,
vyžene sotva- polovice kořínky. Když však se ujme a vyroste,
rodí veliké a chutné hrozny. Pláče a puči koncem března a
koncem května hrozny dozrávají. Po deštivém období v září
vyhání opět a koncem listopadu dává druhé hrozny. Ve vyšších
krajinách, jako na př. vAfganistaně, daří se hrozny v hojnosti;
poněvadž však mohamedán vina nepije, proto ho ani nelisuje,
& všechny hrozny bývají sušeny na cibeby nebo hrozinky.
V Indii prodá se jich velmi mnoho. I čerstvé hrozny, zabalené.
do bavlny a uložené do malých skřínek dřevěných, bývají
všude na prodej. .lmenovitě na trati do Bombaye nabízejí je
skoro na každé stanicí.

Smokvoň se u nás nedaří, jmenovitě v rovině ne. 'l'u a
tam lze v zahradě viděti nějakého mrzáčka, pěkných však fíků
marně bys na něm hledal. Za to roste zde jiný strom ——gulle r,
jehož plody vně i zevně fíkům se podobají. Nejsou však ani
sladkě ani kyselé, zkrátka nemají chuti žádné; nicméně lndovi
chutnají. Mandlovníku neviděl jsem v naší missii nikde! ořech
tu a tam, ale vypadal bídně a ořechů neměl.

Nejchutnější tedy evropské druhy nám scházejí; za to
máme hojně jineho ovoce, kterého v Evropě ani podle jména.
neznáte nebo jako dovezenou pochoutku draze platíte.
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Královnou ovocného stromoví indického nazval bych
ma ngivu (Mangifera indica L.); jest po veškeré zemi rozší—
řena a všude spatříš mangovníky a mangové sady. Mangiva
jest pěkný, stále zelený, široce rozetvěný strom; druhů jejích
bývá mnoho: šlechtěných. i planých, velkoplodých i maloplo
dých, sladkých inakyslých, po dozrání zelených, červených
i žlutých. 1 co do tvaru se liší; plody některých bývají ledvi—
novité, jiných podlouhlé neb vejčité. Největší odruda převyšuje
i největší hrušky evropské. Plod visí dlouhou stopkou na ko
nečku větve; mnohdy bývají 3—4- plody na jediné- stopce;
proto nadělá vichřice v mangových sadech mnoho škod. Uvnitř
zralého plodu vězí dosti veliké jádro. Hindustanec umí i ne
zralých plodů dohře využiti; zavařuie je do cukru, do oleje
nebo požívá rozetřené se všelikým kořením.

Jiným chutným ovocem jsou liči (Scytalia liitschi). Stromy
nedorůstaji veliké výšky, za to mají široké koruny a stálé listí.
Plody, velikosti vlašských ořechů, podobají sc malinám a visi
hroznovité na konci stromových větviček. Stromy býVají jimi
jako poseté. Liči z okolí Mozzall'erpuru jsou chvalně známy.

Šarifa (Anona squamosa l,. — láhcvník) jest velmi
chutná. I'lod podobá se veliké, zelené šišce limbové. Strom
bývá též malý, ale velmi úrodný. .ledna odruda šarify (Anona
muricata l.; „_ láhevník šupinatý) jmenuje se »volské srdcea.
Slupka plodů je hladká & stromy rostou vysoko. S tohoto
stromu jedl prý i\dam.

Pak byl by ještě. kathar (Artocamnus integrifolia l.. —
chlobovník cclolistý) neobyčejně vysoký, snad největší strom
indický. llzralý plod katharu člověk sotva unese, býváť až
12 kg těžký. Ovoce chutná medem, zapáchá však zhnilinou,
proto ltlvropanu nechutná. Domorodec však miluje je náruživé
a sní ho neuvěřitelné množství. Nestřídmě požívané působí prý
choleru a zimnici. Chlebovník mívá mohutnou korunu a pěkné
tmavozelené listí. Plody vyrůstají ze kmene nebo ze silných
větví.

Dále máme zde plody lukasové. l'odoliiají se žlutým
slivám, jsou však delší a pecky jejich větší. (jihutnají příjemně
a hodí se obzvláště do knedlíků. Nízké stromy ty v naší krajině
málo rodí.

granátová. jablka lze zde spali-ití; ovoce však nevyrovná,
se nikdy cvropslu'unu. Totéž týká se broskví. ()voce těch hro
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skvoní musí se jísti hned se stromů, poněvadž v kratičké době
čcrviví a lmiličí.

Konečně náleží sem ještě b_hárar. tlvocc jeslí podobne
velikostí, tvarem i barvou naší kdoulí; chut' má příjemně nn—
kyslou. Strom dorůstá ctihodné výše. Bel nebo kdoulc ben
gálská rodl kulaté plody velikosti melounu se slupkou zelenou,
tvrdou. Obsah jeho dá 'a oblíbený šel-bet, !. j. chladící nápoj.
Užívají ho též v lékařství

Sapatu jest 20—".O stop vysoký strom. Plody jeho po—
dobajl se napolo uhnilíčeným, jako med sladkým hrnškám.
Pěstování stromujest výnosné, ponňvndž dává ovoce po tři měsíce.

Nejlepším ovocem Indie jest bez odporu ba n á n ka (kola),
kterou lze dostati po celý rok. Banán jest vytrvalá rostlina,
podobná palmám, jejíž dužnatý stonek nabývá tlouštky od
pochev odumřelých listů, tvořících mohutnou korunu. Nejroz—
šíí'enňjšíjsou dva druhy: banán b Iam atý (Musasapientíum L.)
a b. obecný (M; paradisiaca L.). Oba jsou domovem ve Vých.
Indii, ale pěstují se od starodávna ve všech tropických kra—
jinách. Jejich stonek jest asi 6 m vysoký a listy dosahují až
4 m délky a půl metru šířky. Užitek banánu jest neobyčejný,
zvláště plody — banánky — bývají v nejrozmanitější úpravě
pokrmem domorodců. Kromě plodů užívá se i nedozralých
květů za zeleninu, listů potřebují místo ubrusů, talířů, záclon
a různých obalů, ze žilek dělají provazy, šňůry a papír, z ko—
řenů, ovoce a ze šťávy upravují také léky. Stonek nese ovoce
jen jednou; pak se vytne, aby udělal místo jiným výhonkům;
tím pěstování banánu jest velmi snadné.

Plody papity (Carica )apayá L. ——strom melounový)
podobají se melounům nejen velikostí i tvarem, nýbrž i duž
natým vnitřkem, pouze jádra bývají černá a kulatá jako pepř.
Plody sedí mezi listy po 50—60. Syrové, \'ařt'llé a jinak při
pravené ovoce jest důležitou potravinou domácího obyvatelstva.
Nakládá se též do octa a semena slouží za koření. Mléčné
šťávy, která jest ve všech částech stromu, jmenovitě ve měkkém
kmenu (lze jej nožem rozřezatí) užívají jako leku proti hlístům
nebo proti kožním nemocem. Stromy melounove pěstují se ze
semen, druhým rokem dorůstají, třetím přinášejí ovoce, pátým
hynou.

Rovněž citronů, malých jako ořechy, velikých jako pro
střední tykev, roste zde mnoho. Za to runner:-měřím daří se
pouze ve chládku; zdejší slunce jest jim příliš ostré..
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Vlajínmvým a všeobecně rozšiřenýn'i orocum jest pom—
pelmusa (anglicky: pomelo nebo grapefruit, botanicky Citrus
decnmana). Vyrůstá v křovitý strom, jehož listi se podobá
listům pomerančovníku. Zralé" ovoce bý'á velikosti tykve a
ó—Ftikg těžké. ('.hutná jako pomeranč, jen že nemá jeho slad
kosti. Připravují z ní bud salát nebo jedí s cukrem. Pompel
musajest oblíbena též v Americe, odkudž ji dovážejí do Evropy.

Ganrak, též ovoce naší missie, vypadá jako smačknntá
hvězdice. Zralý plod bývá žlutý, vzhled má pěkný, ale chutná
kysele jak ocet.

Také amra má kyselé plody, avšak kulaté a zelenému
ořechu podobné. Oblíbeným ovocem jest dále batroi, jehož
žluté, kulaté bobule jako třešně rostou na křovinách, podoba—
jících sc lilku.

Mohl bych jnu-novati ještě jiné ovoce: datle, kokosové
ořechy, ananasy, rozličné melouny atd.. než dosti toho, co bylo
řečeno. .lcst z toho patrno, že evropského ovoce zde nemáme1
ale že se nám stýskati zrovna nemusí. .lcdinou vadou jest, že
indického ovoce nelze dlouho nchovati; nakládá se proto bud'
do octa nebo do cukru nebo se suší.

P. Justin.

Strom mahuový. Zajímavým stromem indickým jcst též
inahua (Bassia latifolia Rxb. — bassie širolistá). V některých
krajinách Indie tvoří celé lesy a úrodnost jeho i výnosnost
jsou tak značné, že za dávných dob svádělo obyvatelstvo ně—
kterých okresů k lenosti a zpurnosti. Aspoň staré podání vy—
pravuje, že vláda Maharaty, aby povstalecké Bhily k pořádnému
a pracovitému životu donutila, nenašla účinnějšího prostředku,
nežli vykáceti lesy mahuové. I dnes ještě mají podle výpočtu
zkušeného lesníka lesy mahuové ve středních provinciích cenu
11 millionů liber sterlinků.

Jakmile strom vyžene na počátku března, první pupeny,
očistí půdu pod ním a spálí dlouhou trávu iroští. Koncem
března jest strom samý květ a doba hlavní sklizně přišla.
Dužnatý kalich totiž odloupne se od ostatního květenství & padá
k zemi. Právě tyto kalichy sbírají a pak na upěchovaném místě
na slunci suši. Poněvadž květy hlavně již za zorného jitra opa
dávají, vycházejí časně ráno mužové a ženy, starci i děti,
zkrátka celé zástupy s koši a košíky, až se vesnice zdají jako
vymřelé. Ranní vzduch jest prosycen nasládlou, ostrou vůní
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květů a stálé »pat, pata padajících kalichů působí skoro uspávavě
& dodává sbírání zvláštní zajímavosti.

Služebník nebo železniční zřízenec, pocházející z mahuoví'
krajiny, požádá touto dobou jistě o dovolenou nebo uteče bez
ní. Přijde tím sice o místo, které mu denně vynáší více, nežli
čtyřdenní sbírání ,mahuy, ale »mahuobranía má své neodola—
telné půvaby asi jako u nás vinobraní, kdy mnohý i z dali-ke
ciziny do staré vlasti se vrací.

Kalichy se sušením značně scvrknou, [f)OZblltlULlžluté barvy,
měníce se v rudohnědou hrozinku, jíž se i chutí podol'mjí.
Usušeně mahuy jedíse bud' syrové nebo vařené, nebo do buchel.
zapečené nebo k cukrovinkám |)l'lll'lÍCll'dllé. .llahua náleží též
k těm několika potravinám v Indii, jichž se obilní lllUl nedo
týká; lze ji tedy uchovati na dlouh u dobu.

Chudina v mahuových krajinách požívá jí denně tolik,
že bývá skoro jedinou její potravou. l_šohaci krmí jí často n—z
dobytek. Všechna zvířata, at' domácí at divoká, požírají niahuu
nesmírně ráda; zvláště mlsný medvěd pochutnává si na ni a
v mahuových měsících neobyčejně zlučni. Nečeká ovšem, až
květy spadnou, nýbrž vyleze na strom a natřese si jich sání.
lnd pamatuje i najinou zvěř, ponechávaje vždy několik stromů
divokým obyvatelům lesním.

.leště před několika lety stály 3 maudy mahuy (asi dva
a půl centu) jednu rupii. Dnes vlivem hladu stoupla cena její
neobyčejně značně a také tak brzy neklesne. Mahuově lesy
náležejí obyčejně radžoví nebo velkostatkáři, kteří je jako u nás
třešně jiným pronajímají. Nájem zjednoho stromu kolisá mezi
1/2—5 rupiemi. _

Než mahua se nejenom jí, nýbrž také pije, jsouc hlavní
součástkou daru (indické kořalky). Na mnohých místech pálí
se sice kořalka z cukrové třtiny, rýže atd., ale mahua zůstává
přece národním nápojem. Kalichy se namočí do vody a nechají
zkvasit; rmut se pak destiluje. Mahua obsal'iuje tolik lihu, že
před několika lety vyvezli jí spousty do Francie; v tak dalekých
končinách shánějí věci na »pravý francouzský koňakla

Brzo však francouzská vláda všechen dovoz zapověděla.
Jeden Angličan dával si mahuu posílati docela do Anglie

& krmil jí své ušípance. Chuť šunek a slaniny byla prý široko
daleko proslulá.

Vlach nějaký v Monghyru vynalezl zvláštní způsob, do—
bývati z mahny silici,_a dal si svůj vynález patentovati. Než
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zmínění bryndalové koňaku a prodavači daru v Kalkuttě
schovali se za úřady, které uvalily na nový průmysl tak ne
přiměřenou daň, že brzy zanikl.

Dosud mluvili jsme pouze o květech; plod dozrává tři
měsíce po odkvětu. Dužina jeho se jí, z jádra lisuje se jemný,
chutný olej, kterým mnozí místo ghinu (máslo) mastí. '.l'ake
jím máslo padělají, svítí nebo jako přídavku ke mnohým lékům
hindustanským užívají; někde vyrábějí z něho mýdlo. Dřevo
mahuové hodí se výborně na stavby; poraziti však strom jest
skoro svatokrádeží, ač není v seznamu posvátných stromů, za—
páchaje příliš likérein. Pouze jeho všestranná užitečnost impo
nuje lndovi.

Bohužel roste velmi pomalu; k tomu Indové štítí se ná—
mahy, sázeli stromy, jejichž ovoce sami jisti nebudou.

P. Rcmvígz'us.

Indické plodiny hospodářské. Uvážíme-li, že seindické
podnebí liší naprosto od podnebí evropského, nebudeme se
diviti, že i hospodářství jest zde ZCtčířljiné. Čtvero ročních
počasí není zde tak ostře odděleno jako u nás v Evropě; máme
vlastně pouze dvoje počasí: horké a chladné. ()no trvá asi
7 měsíců, počínajíc březnem a končíe polovici října; „dělíse na
dobu suchého horka (od polovice března do polovice června)
a dobu dešťů čili dobu mokrého horka. Vlastní doba dešťová
trvá od polovice června do začátku září. Na to následuje doba
vlažných par, vystupujících z polí růžových a z příkopů na—
plněných vodou. Sněhu a ledu v rovině není; hindustanec zná
pouze uměle vyrobený led a kroupy. Krupobiti nebývá zde
žádnou zvláštností a domorodci sbírají větši kroupy dychtivě
a jako pochoutku je polykají. Ve dne pálí slunce dosti i v zimě,
za to noci bývají citelně studené. Někdy, ovšem náramně
zřídka, lze časně z rána spatřiti na trávě jinovatku. Období
studené mohlo by se správněji jmenovati dobou .rosy, poněvadž
voda kape se stromů jako po hustém dešti. V některých letech
nedostanou obilniny (pšenice, ječmen, oves, hrách atd.) od
výsevu až do žně jiné vláhy nežli rosu, poněvadž v těchto
měsících nepršivá. Nejednou spočívá na naší rovině tak hustá,
vlhká mlha, že ji ani slunce do desíti hodin neprorazí. Tolik
o podnebí.

Promluvme také několik slov o polním hospodářství a to
nejprve o obilninách z nám ý c h v Evropě. Žita Indie nemá,
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ani ozimého ani jareho; za to pšenice pěstuje se hojně. Seje
se od listopadu do prosince a již v dubnu'se žne &hned mlátí.
Do země se zarazí kůl a na něj upevní pohyblivý, železný
kruh; za provazy uváže se ke kruhu 6—8 volů, kteří kolem
kůlu nastlané obilí vyšlapávají. Když vrstvu několikráte obrátili
a natřásli, bývá obilí vymláceno.

V Indii seje se též mnoho ječmene; hindustanec živí se
skoro výhradně jím, posílaje pšenici do ciziny. Oves sejí pouze
Evropané a velicí statkáři pro koně. Doba setby a žní jeěných
i ovesných bývá 5 nepatrnými rozdíly jako u pšenice. Oblíbenou
plodinou jest též hrách, který domorodci požívají zralý i ne—
zralý, syrový i vařený; majídruhy velikozrnne idobrozrnně, bílé,
nazelenalé i černošedé; tyto sejí obyčejně mezi ječmen a pše—
nici. Seje se koncem října nebo začátkem listopadu a zraje
v první polovici března. Jinou luštěninou v Evropě neznámou
jest massuri; ji seje každý Ind, třeba má jen píď země. Plod
roste na nízkých hustých trsech o malých luskách; v lusce
bývají dvě až tři okrouhlá, poněkud zploštělá zrna, zevně šedá,
uvnitř červenožlutá. Massuri seje se stejnou dobou jako hrách
a také stejně dozrává. Búnt nebo rahlá (Cicer arietinon l,.
—- cizrna obecná) jest jinou, velmi oblíbenou luštěninou. Hin—
dustanec požívá ji s chutí buď syrovou nebo vařenou a krmí
jí častokráte též dobytek. Tvoří vysoké, trsovité keře o krátkých,
tlustých luskách; v každé lusce bývají 2—3 jako hrách veliká,
hranatá zrna hnědá. Výsev a žeň jako u hráchu. Pohanku lze
spatřiti pouze v horách, a to jen tu a tam na bílých polích;
sejí ji koncem září nebo začátkem října a žnou koncem února
nebo v první polovici března. Často stříkne Ind mezi jiné obilí
též kisari (Lathyrus sativus L. — hrachor setý), jehož lusky
i zrna se drobnému hrášku podobají.

Iolejných rostlin zná Ind několik, jmenovitě tori (řepku),
kterou seje v říjnu a v lednu klidí; pak sarsori, hořčici
světležlutých i tmavých zrn. Dále jest tisi (Linum usitatis
simum L. — len), který se seje pouze pro semeno, z něhož
Ind tlačí olej; všechno ostatní zahazuje, poněvadž zdejší len
má velmi křehká vlákna. Poslední troje semeno olejné seje se
zřídka o sobě, nýbrž obyčejně mezi jiné plodiny: pšenici,
ječmen, hrách, massuri atd. & zraje v březnu. Jinou olejninou
jest til (Sesamum indicum DC. — sesam černý); roste téměř
stopu vysoko a bývá luskami poset; pěstují jej od pradávna
pro chutný olej, kterým také svítí a natírají pohmožděniny. Til
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seje se počátkem srpna a klidí v říjnu. t)!ejnin sazí se vůbec
v Indii 'mnoho a dobře se vyplácejí, nebot domorodec potřebuje
neobyčejně mnoho oleje ke všelikým účelům. Masti jím jídla
(máslem pouze vyjimečně, při slavnostech, hostinách svatebních
aj.), natírá tělo, konservuje v něm ovoce, svítí jím atd. Proto
téměř v každé vsi by'vají dvě až tři stoupy a lisy na olej. —
Málem bych byl zapoměl rijcínus (skočec). Čistý olej ricinovy

Obr. 20. lndky čistící rýži.

přichází do obchodu jako projímadlo, nečištěny'm mažou vozy.
Skočce sázejí dva druhy, z nichž oba jsou výnosné. .leden roste
vysoko jako strom a trvá 2—3 léta; druhy jest mnohem menší,
rodí však hojněji & proto lze jej častěji spatřiti. Skočec daří
se v každé době roční, nicméně pro první druh by'va dobou
setby březen, pro druhý prosinec. Onen zraje v lednu, tento
v dubnu.

To jsou plodiny, které se sejí po době dešťové; zbývají
rostliny seté pře d počasím deštivym. Sem patří především ry'že.
Indie jest zemí ry'žovou & ry'že takořka vezdejším chlebíčkem
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hindustancovým. Druhů její jest velmi mnoho: drebnozrnná
i hrubozrnná, bělavá, nažloutlá, načervenalá i načernalá atd.;
i vnitřek zrna bývá mnohdy jinak zbarven nežli povrch. Nej—
lepší rýže jest drobnozrnná; dále rozeznávají rýži rannou a pozdní;
ona zraje v srpnu a září, tato v měsících listopadu a prosinci;
dává též hlavni žeň. Setba rýže není vázána na žádnou dobu;
obyčejně sejí ji od konce března do konce května, rannou od
března do dubna; pozdní musí přijíti na pole, na němž stojí
ještě voda.—Velmi často rýži »sázejí<<. Símě se co nejhustěji vy—
seje na zvláštní záhonek; když povyrosllo, přesazuje se. '/.a tím
účelem zora,—.sepole pod vodou, až povstane mazlavá kaše
hlinitá; do ní sázejí neobyčejnou zručností po 3—4- sazenicích
asi půl pídě od'sebe. — Jeden druh rýže daří se pouze ve vodě
5—(3 stop hluboké. l'ole se obdělá včas, aby povyrostlo símě,
než se přivalí povodeň; podle toho jak voda stoupá, roste
i rýže, vyčnívajíe _vždy asi stopu nad hladinu. 'l'enlo druh
zraje nejpozději.

Neznámo jest v lůvropě také kodo (Paspalum frumenta
ceum — paspal). Seje se v květnu, zraje v srpnu a v září.
Z jednoho kořene vyráží vždy několik stebel, stopu i více vy
sokých. Na každém stéble roste 100—200 malých, kulatých
plodů s hnědou slupkou a bílým zrnem. lx'odo bývá |;iotravou
chudiny; Angličané “krmívají jím někdy skot.

i\"lakai nebo kukuřice náleží k nejoblíbenějším obilni
nám indickým. Nedozralě, na ohni ()pečené palice bývají po
choutkou malým i velkým. Kdo proto svou >>turkyni<<chce
uchrániti před zloději (sem náležejí opice, šakali, divoká prasata
a j.), musí ji hlídati dnem 1 nocí. Kukuřice seje se koncem
května a dozrává v září.

I plodina „zvaná arha r nebo rahar jest v lšlvropě ne
známa. Náleží k luštěninám a vyhání 5—7 stop dlouhé stonky
dřevnatě. Kvete bohatě a žlutě (motýlovitá); jakmile květ opadá.,
ukazují se plody v takové hojnosti, že se rostlina pod jejich
tíhou prohýbá. V šešulkách bývají tři (někdy až 6) nažloutlá
kulatá zrna, podobná drobným bobům. Sází se obyčejně mezi
obilniny, které dříve zrají, než se rahar vyvine. Zraje vdubnu,
potřebuje tudíž k vyspěni 10—11 měsíců.

V květnu až červnu sázejí meth (také meth) a urd,
drobné fizole; obě rostliny podobají se sobě, majíce žluté květy,
tenké dlouhé lusky a žlutohnědá zrna; fizole však urdu bývají
menší. Rovněžv květnu a červnu sejí se manruá (Cynosurus
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coracanus ——druh poháňky), sariva (Panicum frumentaceum
—- druh prosa) a tauni, obyčejně do rýže nebo do koda.
Manrua jest zvláštní rostlinou; vyhání dlouhé, úzké listy,
z nichž teprve vyrůstá několik stebel, zakončených kulovitou
latou se 100—200 hnědých, makovitých zrnek. Sariva vyhání
stébla 2——-3stopy dlouhá s podélnou latou a četnými proso
vitými zrnky. Žlutými zrnky tauni .krmívají sevaropč kanaři.
Všechny zmíněné obilniny zrají koncem srpna a začátkem zaří.
.linon plodinou jest čína (Panicum italicum I.. — bér Vlašský
nebo mohar); zrna má jako proso; může se sítí v každé dobé;
obyčejné však seje se v březnu a klidí v červnu. '

Džanera dorůstá výše (')—7 stop: listím podobá se kn—t
knřici, lata však míva ohilký (zrnka) poněkndvélší a bílajako
sníh. Sázejí ji často na okraje polí nebo mezi rýži a zkrmí
mnohdykrate již za zelena hovězímu dobytku.

() cukrové lřtinč |_n'omluvíine jindy.

.lndie jest též zemi bavlníku, který tu nahrazuje len. Ba—
vlník sazí se v březnu; listí má veliké, dlouze řapíkaté, dlanito—
žilné; květy veliké a úhledné, žluté nebo červené; ploden'i jest
tobolka 3—5ehlopna; v tobolkách nalézají se semena, podobná.
vikvi, porostlá jemnými chloupky, které byvše oškuábny po—
skytují bavlnu. Některé druhy bavlníku dorůstají výše 1 m,
jiné až 5 m. 'l'oholky se trhají \' srpnu a září.

Konopí na l'lI'LllJŠÍtkaniny, koberce a provazy dává v lndii
patúá nebo san. První seje se od února do května na okraje
polí, zřídka mezijiné rostliny; dorůstá výše 517-0 step; v listo—
padu se lame, váže ve snopky a močí ve vodě. Semeno do—
zrává v prosinci a lednu. Po třech měsících se snopky vyberou,
properou, vlakna se oloupají a svážou ve svazky. San seje se
v květnu a to hustě; kvete žluté a lodyha bývá.4stopy dlouha.
Vzáří řeže se ještě zelený a zpracuje jako patria. Semeno samo
zraje v říjnu.

K důležitým rostlinám hospodářským náleží v Indii také
tabák. Spotřeba jeho jest značná, kouřil!větší část obyvatel
stva, muži i ženy; někteří též jej žvýkají,- jiní činí obé. .lak
Indové tabák žvýkají, bude povedene pozdeji.

I kouření indické jest úplně jiné než naše. Listyi lodyha
tabáková se rozřeží na drobno a smíchají s černohnědou kaši
z cukrové třtiny; malé dávky této směsi dávají se do hukky
a zapalují žhavým uhlem. — Tabák se sází v říjnu a listí se
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otrhava v únoru. Pěstovali jej smí každý a kdo Lomu rozumí,
může jej sázeti ve velkém, vydělá si hezke peníze.

I mák, z něhož dobývají opium: postí-í se častokráte na
polích. Všecka však satba ínaková jest. pmlrobena státní spo—
lečnosti, která. vesnickým polařům poskytuje přiměřené zálohy
a za určenou cenu žen kupuje. Mak se seje v listopadu. Ne—
zralé, ještě zelené makovíce se nařezavají a ztuhlá šťáva
mléčnata se seškrabuje. .lako lék jest opium velmí užitečné,
jako kuí'ívo nadmíru zhoubné. Símě samo dozrává v dubnu.

Obr. 21. llnkka, vodní dýmka.

Pěstěním mod řilu (Indigofera tinctoria L.) zabývají se
výhradně Angličané, kteří rozsáhle pozemky na ten účel kupují
nebo najímají. Nejlepší půdou pro modřil jest prosaklivá hlí—
natka, která vlhkost dlouho podržuje; umělému zavodňování
pokud možno se vyhýbají, poněvadž půda potom stálého za
vlažování vyžaduje. Nikde v Evropě neviděl jsem tak krásně
upravených polí k setbě jako ve faktoríích indiga, také jinde
není rolníku možno celé lany tak po zahradnicku obdělati jako
zde, kde jest mzda pramalá a pracovních sil nadbytek. Půda
se několikráte preoře & překope, pak roztlukou kladívy nebo
paličkami všechny hroudy; na to rozmělní i hrudky velikosti
slepičího vejce; práci tu vykonávají obyčejně za dozoru do—
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spělých kulich děvčata, které šoupajíce se v dlouhých řadách
po kolenou podle taktu jednotvárných písní asi palec tlustými
a 2 stopy dlouhými hůlkami půdu tepou a při tom i plevel
plejí. .lako mzdu dostávají dospělí dřlníci denně 20 haléřů, děti
8 haléřů, dozorci v továrně a domácí služebníci měsíčně 12 K,
pacholci 5'4-0 až 720 K, z čehož však se musí stravovati a
čistě šatiti.

Modří! jest rostlinou z řádu luštinatých (Leguminosae
Juss.), příbuzný naší leeořici či lidovč řečeno »sladkemu dřevu<<;
seje se v březnu a za příznivé povětrnosti dorůstá. výše až
půldruhého metru. ()d července do listopadu se řeže a hned
do cementových kadí šlape a pod vodou po 12 hodin jakémusi
kvašení podrobuje. Skoro čirá tekutina promrskáva se holemi
nebo lopatkovitými koly, čímž se 'okysličuje a zároveň modré,
na dno klesající barvivo vyluhuje. Pak se ustálená vodavy
poušti a hustá kaše do vařičů pumpuje; na to se suší na ba
vlněných |"ílachtach, aby i poslední krůpej vody se odstranila;
konečně se lisuje v malé kostky, balí do beden a zasílá na trh
do Kalkutty nebo do Londýna. 7,0 100 log suchých rostlin do—
stane se 11/2—2 kg indiga. (Jena indiga kolísá podle l)“dl'Vll/Ilstll
jedna a táže faktorie proda jednoho dne půl kilogramu indiga
po 480 K, ale druhého dne již jen po 240 K. Teplota vzduchu
a jakost vody mívají při výrobě indiga veliký vliv. '

Faktorie v Babnaulí vyrábí denně od července až do
listopadu 1600 lag indiga. Výdaje však přes nízkou cenu pra
covní jsou značné; tak na př. stojí čerstvé sazenice, které se
objednávají odjinud, aby se půda příliš nevyssala, roční“43.200 K.
— Vyluhované zbytky rostlin vyvážejí se z továrny na pole
jako mrva; tak hnojené pole nikdy neseslábnou; ujišťovali mne,
že po 30 let pěstovali modřil na jednom poli, aniž vysílení
půdy pozorovali. Kde hnoje není s dostatek, pěstuje se modřil
střídavé s ovsem nebo hořčicí.

[ na bram-borech si hindustaneerad pochutna; bývají
'však průměrně velmi male. Příčina vězí snad ve tvrde, težké
půdě jílovité. Brambory sazejí se po deštivem období v říjnu
a listopadu, ve vyšších polohách již v září. Podhrabavati se
mohou již počátkem prosince, vkapávaIi však až v únoru
nebo l')Í"(,'7.Hll.Krome obyčejných bramborů pěstují se ještě jiné
dva druhy: su thani a kan. Ony jsou kulaté a bílé jako
naše, nat' však jest zcela jina, nizka, nažloutlá, podobna nati
lizolové. Hlízy kann bývají podlouhle, slupka Iialova a chuť
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nasládlá. Kan náleží k rostlinám popínavým; rozmnožuje se
odnožemi a nikoli očky nebo hlízami; sází se v květnu a klidí
v lednu & prosinci.

Tot jsou hlavní plodiny, které se pěstují na severu Indie,
v planině gangeské. O čajovníku a kávovníku se nezmiňujeme;
tento jest v Indii velikou vzácností a onen přichází pouze
v horských krajinách.

Než i z toho náčrtku pozná čtenář, že by Indie byla
úrodnou zemí, kdyby nebyly chyby ——— kdyby totiž nebývale
buď velmi málo nebo velmi mnoho dešťů. Veliká sucha a trvalé
lijáky ničívají častokráte všechnu úrodu a následkem bývají:
drahota, hlad a nakažlivé nemoci. l). Justin.

Cukrová třtina. Mnohému čtenáři toho popisu zajde snad
chuť sladiti si nápoje nebo pokrmy cukrem. Protp upozorňu
jeme, že v Eerpě sladíme většinou cukrem burákovým, kdežto
zde jest řeč o cukru třtinovém; není tudíž třeba se ošklíbati,

V měsíci únoru sázejí cukrovou třtinu, podobající se na
šemu rákosu; jest pouze větší a silnější. Za tím účelem vy
orají na poli kruhovité brázdy, do nichž zastrkují řízky. Pro
hindustantskou mládež jest den satby dnem radosti. () návštěvě
školy není ovšem řeči; učitel i žáci mají prázdniny.

Sazenice, nežli dorostou výše dvou stop, musí býti něko—
likráte piety a olropávány. Prší-li tou dobou & neni—liposla
ráno o dobrý odtok vody, nebývá žeň valná, poněvadž mlade
rostlinky velmi snadno podehnívnjí. Za příznivého však počasí
vženou až ft m vysoko. Vlastní žeň třtiny začíná v prosinci.
S oblých, 5 cm tlustých stebel strhají listy a stébla utínají.
Jako v Evropě leckdo, jde. mimo pole, vytrhne si mrkev, burák
nebo utrhne hrachovou lusku a sní — rovněž ani Ind neodolá

v podobném případu pokušení, ulomí si kus třtiny a plnými
ústy žvýká: třtina. jest ovšem mnohem sladší a chutnější než
burák. "

Ut'atá stébla rozsckávají se na. drobno á drtí lisem; bý
vají jím dva nad sebou se otáčející válce, ásijáko náš mlýnek
na semenec: otáčejí jej dva voli.

Vylisovana šťáva, kane do hrnců pod válci. Není ovšem
bílá — k tomu jest ještě mnoho třeba —-—nýbrž kaštanově
hnědá á hustá jako omáčka. Šfávu leji loď do velikých, širo—
kých pánví, odpařnjíce pmnáln nad ohněm vede, až zbudou
hnědožluté hroudy a hrudky.
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'.l'ed' teprve počíná hlavni výroba cukru. Hroudy se pro
dají cukrovarníku, který je rozmočí- v kotli a za hrozného žáru
— k jednomu varu jest potřebí dvou for dříví ——zahřívá, mí
chaje při tom k roztoku určité množství mléka a — — rici
nového oleje, aby se prý cukr snadněji vyčeřil.

Zčeřenou a uvařenou šťávu přenáší dělník do chladírny,
dlouhé uzavřené místnosti; dvě stě i více hrnců stáváv řadách
po obou stranách. Hrnce mívají“ 3 stopy v průměru, stopu
hloubky a podobají se ut'atým polokoulím. Do těchto hrnců
přelévá dělník červenou tekutinu & pokrývá čerstvóu travou.
Čerstvá tráva táhne prý bílý cukr nahoru. Skutečně plave na
povrchu bílý škraloup cukrový; ten sloupuou a tekutinu zase
čerstvou trávou pokrývají. To trvá asi měsíc.

Čeřenou, měkkou, těstovitou hmotu kladou teď na dlouhá
prkna a několik mužů šlape ji bosýma nohama dotud, dokud
poslední krůpěj vody nevyšlapou. Vosy a včely mívají hody;
v rojich oblétají šlapající dělníky; žahadlem však bodne málo
která. Čisté cukroviny zbude asi polovice, z ostatní hnědě kaše
pálí továrník kořalku atd.

Celkem mívá továrník slušný výdělek. 15 »manů čili
600 Kg hnědých hrud prodá se poměrně za 8 rupií, podle
naší měny asi za 13 K 12 h; k tomu zapotřebí paliva a mzda
dělníkům 16 rupií nebo 25 K 24- h, úhrnem 24 rupie nebo
nebo 39 K 36 h. Ze 600 kg surových hrudvyrobí se asi 260 kg:,
čistého cukru; cukrovarník proda kg po '/4 rupii nebo 4.1 ha—
lířích, má tedy 4-1.rupií čistého zisku.

Dodáváme ještě, že třtinový cukr sladí mnohem vydatněji,
proto bývá také dražší burákového.

Kobylky. Indie jest těžce zkoušenou zemí. (Žiholera, mor
a hlad řádí v ní od několika let a nezdá se, že tak krzy po—
minou. K těmto třem každoročním, abych tak řekl, nevy—
hnutelným metláni, přidružila se letos (1901) ještě čtvrtá: ko—
bylky. V některých krajinách objevily se v množství tak dě—
snem, že mimoděk připoi'nínají první, vdějinach zaznamenanou
tu ránu, totiž egyptskou. Kdo si rozevřel bibli a přečetl, co tam
() kobylkách napsano jest., s úžasem poznal, jak věcně, pravdivě
a věrně svatá kniha líčí.

Přečtěte si, co se praví ve ll. kn. Mojž. hlava lt). a co
dí prorok .loel, hlava 1. a 2., a srovnejte s tím toto pravdivé
líčení pohromy. Podobnost mezi ranou egyptskou a indickou
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jest tím nápadnější, že se kobylky ve mnohých krajinách po—
prvě objevily na bílou sobotu. .liž odpoledne toho dne zne. o
kojoval lidi jakýsi zvláštní, daleký šum, přicházející od východu.
i.idě tázali se úzkostlivě vespolek: (jo to je? Brzy ukázaly se
jednotlivé kobylky; starší lidé hádali hned, že jsou to přední
jezdci nebo zvědově hlavního voje. Rojice se o polní plodiny,
spěchali s plechovými konvemi a bubny na pole. Zatím šum a
praskot se blížil a rostl; na východním obzoru vystoupil na—
červenalý mrak, který se děsnou rychlostí hnal.

Jako jilřenka roztroušena po horách, tak lid mnohý
a. silný; podobného nebylo od počátku aniž po něm
bude. »(Joel „. ili.

Nejstarší lidé tvrdili, že tahu kobylek v takovém rozsahu
neviděli. Než to byla pouze předehra; sobotni hejno bylo pouze
předvojem hlavního vojska, jehož rozměry a zhoubná činnost
všelikému popisu se vymykají. — ',atím se zetmělo a kobylky
spustily se dolů, aby si odpočinuly a se navečeřely. Zřetelně
bylo slyšeti chřest a praskot žerouciho a peroucího se hmyzu;
byl to opravdu příšerný hrmot.

»Jako hřmot vozů po vrších hor skákati budou a
jako zvuk ohně zžírajícího strniště, jak lid silný
připravený k boji.“ (Joel, II. 5).

Každý se hrozil dlíti \'ěhkii ve tmě. Vešlijsme do světnic;
než co nejrycl'deji musili jsme okna okeniccmi nebo prkny za—
bedniti. Kdo si nepospíšil a nechal okna nebo dveře osvětle—
něho pokoje jen chvilku otevřeně, pykal toho trpce. Kobylky
draly se jako povodeň dovnitř a bušily hlavami do okenních
tabulek.

».Jako silní poběhnou, jako muži bojovní vstoupí na
zeď . . . skrze okna padati budou a neurazí se. Do
města vejdou, po zdi běhati budou; na domy vy—
lezou, skrze okna vejdou jako zloděj.<<(.loel, lI. 7—f—9)

Mnohý raději nevečeřel, poněvadž neodbytuý hmyz zahnal
všechnu chuť, a na spánek nebylo pomyšlení, dokud poslední
nezvaný host nebyl zabit a vyhozen. Ráno na hod Boží veli
konoční přišla skoro neuvěřitelná zpráva, že jízda i vozba na
silnicích jsou přerušeny, poněvadž napadaly na ně stromy a
větve zlamané pod tíhou kobylek, ba že i vlaky se zpozďují.
Než jediný pohled do přírody dosvědčoval, že zpráva bude asi
pravdivou. () sedmi ráno zvedlo se vojsko, aby nastoupilo další
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zhoubný pochodgna západ. Teď teprve jsme viděli, jak obrov
ského rozsahu hejno jest. Včerejší mrak byli pouze harcovníci,
dnes následoval hlavní voj. Bylo lze rozeznati dvě křídla. Střed
byl asi míli (anglickou), obě křídla půldruhe míle široká, takže
šířka celého hejna činila čtyři míle anglicke; délku lze těžko
vypočísti. Osm hodin letěly kobylky nad hlavami našimi.
Uprostřed letěly. tak hustě, že slunce zatemňovaly, až nastalo
přítmí. V pravdě:

»Den temnosti a mrákoty, den oblaku a bouřea
(.loel, II. 2).

Když kobylky hlavního voje snesly se dolů, pokrývala
červená vrstva zemi, halila stromy a keře a každý jednotlivý
list; načervenalá massa se válela a hybala, kamkoli oko (lo—
hledlo, a kam noha šlz'ipla, všecko bylo naplněno a pokryto
rudy'mi ničitelkami.

Rolníci, velicí i malí, stáli na polích, ryčeli a hlučeli, že
by se sám (labelbyl podčsil. Každý křičel, bubnoval a mlatil
kolem sebe, dokud síly neochably. Vidouce však, že všechno
jest marno, posadili se s kleslou myslí u polí a pohlíželi zou'
(ale na dílo zhouby. Mezi dnem praskaly stromy, jmenovitě
mangové, l'íkové a pipalové, a lámaly se pod tíží kobylek. ()bři,
mající 10—20 stop v objemu, kteří snad staletí bouřím a
vichrům vzdorovali, praskali a lámali se pod svým pohyblivým
břemenem. Větev opadavala za větví, s rachotem řítila se ko—
runa, až pouze kmen čnčl do výše. Než ani kůra toho nenšla
zkáze; i s ly'kem ohlodal ji hmyz.

Roste zde na př. strom babul (druh mimos), který má
tak tvrdé dřevo, že i ostrá sekyrka drvoštěpova od něho od—
skakuje — trnitý kaktus, na ktery se žádný hmyz neodvaží,
ale kobylky zhlodaly a sežraly všecko.

»Národ vstoupil na zemi, silný a nesčíslny; zubové
jeho jako zubové lva a třenoví zubové jeho jako
]víčete. Obrátil vinici mou v poušť a fikoví mé
obloupil; oloupal je a porazil, bílé učiněny jsou
ratolesti jeho.a (.loel, I., 6. '7.).

V časopise »Bombay Catholic Examiner<< snažil se nějaký
mathematik vypočísti množstvíaváhu kobylek. »l—lejnokobylek
letělo rychlostí 7 angl. mil za hodinu. Jelikož pak hejno bylo
4 míle široké a letělo 8 hodin, zaujímalo prostoru 224 čtve—
rečnych mil; 11středu, kde bylo nejhustší, letělo Jistě 20—30
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kobylek nad sebou, tvořilo tudíž 20—30 vrstev. Dejme'tomu,
že bylo pouze 5 vrstev a každá. kobylka že potřebovala pro—
storu 2 anglických palců (48 qcm), výpočtem zvíme tedy, že
jich bylo billion ——millionkrát million. Málokdo utvoří si při—
bližnou představu o ohromnosti tohoto čísla. Dále: asi 6 ko
bylek váží 1 angl. tolu (asi 1113 gr.); úhrnná váha kobylek
činila tedy 2 milliony a 91 tisíc tun (tuna : [021 kg). Kdyby
kobylky dobře napčchované chtěli odvézti železnicí, bylo by
k tomu třeba 3000' nákladních vlaků, každý o 50 nákladních
vozích a na každý vůz musilo by se naložit 14 tun (skoro
1-13 metrických centů).a

P. Remigius.

Příčiny hladu v Indii. Ač Indie náleží k nejúrodnějším
krajům světa, přece velmi často čltame, kterak v ní děsně
řádívá hlad. Příčiny vysvětluje Katolický Věstník Bombayský
(17904. 798) takto:

V ICvropč mají naprosto mylné názory o příčinách indic
kého hladu. Domnívajít' se, _že země naše v takových dobách
bývá zcela bez potravin jako kdysi Palestina, když patriarcha
.lakub vysílal syny do Egypta. Jiní hledají vinu v tom, že prý
země naše jest přelidněna, že za klidné nadvlády britské oby—
vatelstva tolik přibyl-o, že půda není s to, aby je vyživila. Do—
mněnka ta jest úplně lichá. V lndii čítají na 4,860.th čtv. km
asi 296 millionův obyvatelů, tedy na '! čtv. km pouze 64. duše
proti 2I5 v Anglii; přelidnění není tudíž příčinou hladu. K tomu
nebývá hlad v lndii nikdy všeobecně rozšířen, přestávaje na
jednotlivých provinciích, v nichž obilí nevydalo zrní. Žeň závisí
zde, jako vůbec v tropických krajinách, zcela na tom, aby se
v pravý čas dostavil déšť, který zde padá jen v určitých mě—
sících, nikoli jako u nás po celý rok. Množství spršek bývá
v Indii průměrně skoro každý rok stejné., pouze rozdělení jich
nestejné. Některá území namoknou pořádně, jiná“ málo, opět
jina vyprahnou úplně; s tím pak souvisí dobrá, prostřední nebo
žadná sklizeň. 'A toho vysvítá, že se \! lndii rodí nejen dosta
tcčnč množství obilí, nýbrž že skoro každého roku—vyjímajíc
neobyčejné případy — bývá ho přebytek. Vývoz obilí a rýže
z lndie v létech neí'írodných liší se jen nepatrně od vývozu
v letech úrodných, čili jinými slovy řečeno: na trhu bývá obilí
vždycky dost. Proč tedy tisicově, ba milliony ubohých Indů
zmíraji hladem?
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Dejme tomu, že v některé provincii prší málo nebo že se
pršký vůbec nedostaví. (Jo bývá následkem? Zámožnější na—
koupí si být za zvýšenou cenu, čeho potřebují; rovněž lidé,
kteří mají pevné postavení a dostatečně služné. Neúrodou trpí
pouze milliony menších rolníků, kteří jsou výhradně odkázáni
na roční výnos svých políček a bílého groše na černý den si
zahospodařiti nemohou; ještě pak více jejich nádenníci, kteří
žijí z ruky do úst. Hladoví a umírají hladem, ne že by nebylo
zrní a chleba, nýbrž že nemají práce a tudíž ani peněz. Nouzi
odpomáhá vláda, podnikajíc tak zvané relief-works (práce
podpůrné): stavějíc silnice, železnice (na př. přes Čakní, Rampur,
Ramnagar až na samé hranice nepálské; ve své však říši kral
nepálský železnic trpěti nechce; raději dal 1/2 millionu rupií
pro indické chudé), průplavy atd., při nichž mnoho hladových
nalezá jakous takous obživu. Zbývají ovšem ještě nesčetné davy
dětí, žen, starců, nemocných a mrzáků, jichž neuchrání od smrti
hladové leč almužna.

Než dejme tomu, že by ze šťastnějších provincií bylo při—
vezeno tolik obilí, až by se schodek způsobený neúrodou uhradil,
dejme tomu, že by vláda sebe více stavěla a budovala: přece
lid bídě &nouzi se neubrání! Kdo bývá vinen? Předně domácí
obchodníci obilím. Utvořilií mezi sebou pevný kruh. Jakmile
hrozí někde neúroda, skupují v celém okolí všechno obilí, do
plňují dovozem svých zásob a teď ženou do výše ceny obilní
podle libosti. Jejich sýpky a skladiště nebývají nikdy tak nabitý
jako v letech hladu. Na jedné straně přeplněné sýpky na
druhé lidé padající hladem jako mouchy: tot obraz indického
hladu. 'I'rpí ovšem i rodiny prostřední zámožnosti, poněvadž
každé sousto býva třikráíe dražší nežli dříve. Obilní lichváři
mohli by se spokojiti značným výdělkem, než soustrast, svědomí
jest jim věcíneznámou; dychíí, aby z hladových žaludků svých
blížních vyždímali milliony.

Nejsou však jedinými krkavci, kteří v čas nouze hledí se
nahítal.; k _nimnáležejí též nižší úředníci státní,“ které
vlada ustanovuje za, dohlížitele při zmíněných pracech podpůr—
ných. Vlada ohlásí: tam a tam bude se stavčti silnice nebo
kOpal'i průplav; přihrnon se ovšem tisícové a statisícové ubo
žaků, ale dozorce nepřijme nikoho do práce, kdo neslíbí po—
řzidného zpropitného (několik ann z rupie), jež si pak sám
ze mzdy beztoho ne|mtrné sti-huje. 'l':i.k maří upíři ti nejlepší
úmysly vlády.
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Než namítne někdo: proč nezamezl vláda takových ne
švarů, proč neurčí sama obilňích cen, proč nepostaví státních
sýpek a prodejen, kde by si chudina za spravedlivou cenu
chleba koupila, proč nešlápne sama takto obilním vydřiduchům
na nenasytný chřtán? Jediná odpověď zní: vláda nechce rušiti
svobodného obchodu. Pravem podotýká Bombay C'lthOlÍC
lůxaminer, že odpověď ta jest naprosto nedostatečná. Jde
o ochranu tisíců a millionů chuďasů proti Obilním lichvářům,
kteří zmíněné svobody jen zločinným způsobem zneužívají. Ale
vláda, aby si zlodějských millionářů indických nepohněvala,
nečiní ničeho, právějako ani prstem nehne, aby malých rolníků
hájila proti bezmeznému a bezednému vyssavání indickými
velkostatkáři.

Soukromé společnosti záchranné akce ujati Se nemohou,
poněvadž by lichváři cony obilní ve vhodné době tak snížili,
že by jednotlivci přišli o veškeren svůj majetek. Pomoci může
jediné vláda a té se nechce.

Na mnohých místech zařizuje anglicka vlada pro staré a
práce neschopné lidi také veřejné kuchyně. Při tom dbá tak
úzkostlivě indických zvyků, že ustanovuje za kuchaře členy
nejvyšší kasty — brahminské. Tím každý, at' náleži kterékoli
kastě, může pokrmy požívati bez obavy, že pozbude kasty a
jejich výsad.

Jinde zase rozděluje vlada podpory peněžité. Poněvadž
však nižšími úředníky, kteří almužny rozdávají, bývají nesvě—
domití, hrabiví Indové, uvazne většína podporvjejich špinavých
dlaních. Do knih napíše se sice, že ten neb onen chuďas do—
stává denně 2 anny (Z[) našich haléřů), ve skutečnosti však
obdrží sotva polovinu nebo třetinu; ostatek shrábne úředník.
Přesahuje—lí podvod již všecky meze, zakročí anglický soudce
(t. j. dá indického úředníčka spraskat do modra). Zbytečný
pardus; předně hladoví tím výpraskem se nenasytí, po druhé
úředníci nestávají se lepšími, nýb'rz pouze opatrnějšími.

Vláda se staví, jakoby ke všem vyzváním byla stejně
spravedlivou (v ústředních místech nejvyšší úředníci také ne
jednou bývají); u nižších však úředníků proklube se často
protestantská potměšilost, ktera katolického kněze tak ráda si
dobíra. Když nouze ve všech stanicích kapucínské missie
v Hetliah byla skoro již nesnesitelnou a davy vychrtlých že—
hrákův obléhaly missijní domy, obrátil se praet'ekt, P. Hilarion
Valentin, na vládu prosbou o podporu. Žádost svou podal
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třikráte; teprve po třetí mu odpověděli, že mu povolí měsíční
almužnu 40 rupii (72 korun), pro které si však _musí sám
osobně každý měsíc do Montehari přijetí anebo, má-li technické
vědomosti, že může býti za 40 rupií měsíčně dohlížitelem při
stavbě zmíněné dráhy na hranice nepálské. Nabídka byla jízli
vým posměchem. Čtyřicet rupii měsíčně pro několik set nuzáků
bylo jako nic; jezditi pro takový capart každý měsíc tak daleko
bylo směšností, poněvadž sama cesta stála přes 10 rupii, a
žádati od apoštolského praefekta, který zároveň byl farářem
i učitelem a který obzvláště v době hladu nevěděl častokráte
starostmi, kde mu hlava stojí, aby dělal »pantafýra na trati,
bylo žertem již trochu surovým. Missie se tedy.všeliké podpory
státní raději zřekla a podporovala chud'asy dárky přicházejícími
z Rakouska, jmenovitě z Tyrol, jak mohla.

Neočekávaně však přišla vydatná pomoc odjinud. Kardinál
Vaughan, jenž horlivě sbíral v bohaté Anglii, vzpomněl si ina
kapucínskou missii v Bettiah značným darem, který mnohým
výdělek zjednal, nejednu slzu_'osušila mnohého od smrti hladem
zachránil.

C0 žvýkaji Indové. Postem rozumějí Indové nejen zdržo
vati se pokrmu a nápoje, nýbrž také kouření a žvýkání. Po
krmu a nápoje postrádají snadno, ale zdržeti se kouření ažvý—
kání bývá jim krušno. Přípravků ke žvýkání mají několik.

Chudý člověk koupí si list suchého, nemořeného tabáku.
Utrhna kus rozdrobi jej palcem pravice na dlani leviceaprach
odfoukne. Pak vezme ždibec vápna, které v plechové krabičce
stále nosí, uhněte z něho & tabáku kuličku, již obratně s dlaně
do úst hodi. Pamlsek ten hasí prý žízeň, zahání hlada jest prý
tudiž velikým dobrodiním; já minim, že kazí děsně zuby apů—
sobí žaludeční vředy. Jiným přípravkem jest pan. Skládá se
z jednoho nebo více listů pepře betelového (Piper betle L.),
které jsou uvnitř potřeny hašeným vápnem akateču *); k tomu'
se přidá ždibec ořechu arekového, trocha koriandru, květu mu
škátového, kardamonu a skořice, všechno se svine do balíčku
a upevní i zaváže řapíkem listu betelového.

Ač žádná součástka neobsahuje červené šťávy, tvoří se
přece žvýkáním vápna a kateču červené barvivo, které barví

*) Catechu jest extrakt připravený vařením z rozřezaného dřeva
stromu Aeacia Catechu Wild. Obsahuje mnoho třísloviny a chutná trpce;
léčí jím průjmy, nednhy oční a v Indii zvykají s betelem odjakživa.

21
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zuby i rty; Indům zdá se to krásným, lilvropanu však hnusným.
Obzvláště odporno bývá, když lnd žvýkající pan poplivá celé
kupé. Na všech větších stanicích nabízejí pan, a ve městech,
na př. v Kalkuttě, bývá každých tisíc kroků prodejna panu;
země pak krám od krámu ukazuje zřetelné stopy toho po—
žitku. Cena hotelových listů kolísá podle jakosti. zboží ; za dvě.
paisy dostane se 6 listů, avšak také i sto. Domorodec, má—lipeníze,
zežvy'ká denně nejméně 5 žvanců panu; jsou však výtečníci,
kteří jich zničí sto za den. Většinou žvýkají pan po jídle nebo
před spaním. .

Při návštěvách u bohatých Babúů *),přikrálovských audien
cích nesmí pan scházeti nikdy; kromě voňavek na kapesníky
nabízejí jej každému Evropanu; odmítnouti bylo by hrubým
pokleskem proti slušnosti. Zámožní Babúové chovají pan v dra—
hocenných, stříbrných nebo zlatých tabatěrkách, nebo mají
docela zvláštního sluhu, jehož jediným úkolem jest labatěrky
plnit, za pánem nosit a podávat. Pan vzpružuje prý mysl, sílí
žaludek, utvrzuje dásně a odstraňuje zápach z úst.

Pepř betelový, hlavní součástka tohoto přípravku, roste
v Assannu a u Madrasu volně jako rostlina popínavá; pne se
buď po palmě arekové nebo po bambusových tyčích. V naší
krajině vyžaduje jeho pěstování veliké ['n'áce; zabývá se jím
zvláštní kasta, tak zvaní barudži.

Bez odporu nejmizernějším přípravkem, který se však
nežvýká, nýbrž, kouří jest bhang, také gandža řečený —

'kOTlOpěindická (Cannabis indica L.); bhangem rozumějí sušené
listy & nedozralě plodní tobolky, které bud' kouří nebo do cu
krovinek zapečené jedí, gandžou hned po odkvětu uřezané
vrcholky, které sušené kouří. Kouření silně omamuje a mnozí
kuřáci putují na konec do blázince. Zarytými milovníky bhangu
bývají obzvláště fakirové & džogi. Prodej vysoce zdaněného
podlehá policejnímu dozoru. Ze semence připravují též, přimí—
sivše všelikého koření, omamující nápoj, který co do škodli—
vosti bhangu nezadá. P. Amenius.

Lihoviny v Indii. Vytýkali anglické vládě, že z fiskálních
důvodů svádí indický lid k požívání líhovýeh nápojů. Výtka
byla letos (1904) předmětem rokování v poslanecké sněmovně.

*) Babů, apgl. baboon, (vlastně oslovení asi jako naše: pane neho
vašnosti) znamená v severní Indii, zvláště v Bengálsku, domorodce vyššího
vzdělání.
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Na důkaz uváděli, že zdaněním lihu státní příjmy se za 30 let
zečtve'rnásobnily. Roku 1870 činily million, rok potom 2522mil—
lionu a nyní přes 4- milliony liber sterlinků. Indický místokrál
se bránil dokládaje, že stoupání příjmů neznamená stoupání
Spotřeby lihovin; příčinou prý spíše jest zostřený dozor na
prodej alkoholu.

Jeden z pánů interpellantů byl v podezření, že nejedná
z nezištných pohnůtek, jsa zástupcem prodejního družstva ča—
jového, které by rádo vnutilo domácímu obyvatelstvu — čaj.
I'ndičti reformátoři jdouještě dále tvrdíce, že Indové poznali liho
viny teprve od l'lvropanů, kteří prý pijáctví vědomé a zúmyslnč
v lidu vypěstovali. Tvrzení to jest nesprávné a nespravedlivé.
lndove opíjeli se již od pradávna a dnes jest při větších slav—
nostech popíjeni skoro závazným. Vláda dokazuje, že vysoké
zdanění lihovin a přísný dozor na pokoutní lihovary jsou je—
diným prostředkem obmeziti u chudiny pijáctví.

(l dobré vůli vlády nelze pochybovati.
Jedinou výtku lze vládě činiti, že z přijatých 4 millionů

liber sterlinků venuje málo na kontrolu vinopalen, totiž pouze
1,-'2millionu. Právě laciná, špatná kořalka bývá chudině nejvíce
nebezpečná. Ve venkovských vinopalnách stojí láhev pálenky
“20—40 haléřů, v ústředních již 1 rupii (asi 1 K 68 11).

Celkem lze říci, že pijáctví podle evropských názorů
v lndii není, což vzhledem na množství surovin (cukrovník,
mahua, rýže, palmové mízy atd.) a vzhledem k velikému počtu
soukromých palíren zasluhuje pozornosti. ]nd má vůbec málo
národních nectnosti; řekne—livšak jednou za onen čas, že jde
na skleničku, znamená to právě tolik, že si jde koupiti opici
jako trám. Píti a opili se jest u nich jedno.

Křesťané, obzvláště v Bettiah, pijí zřídka, ale pak dosti
silne. Vánoce jsou u nich nemožný, aby se nepodnachmelili.
Mnohý nepožije celý rok ani krůpěje lihovin, ale na hod Boží
vánoční musí míti v hlavě. Nepřihodí-li se tato nepřístojnost
vícekrát než jednou nebo dvakrát do roka, musíme my missio—
náři přihmouřiti z opatrnosti obě oči.

Severoindjcké lihovary jsou v rukou kalvarů. Mnozí
členové této kasty zbohatli poslední dobou následkem líhového
zákona nesmírně. Ale přese všechno úsilí, aby zaujali vyšší
stanovisko společenské, jsou stále jako dříve v opovržení.
Indický aristokrat, brahmin, radžput nebo kajast kalvarado
svého pokoje nepustí; musí-li se s ním stýkati k vůli obchodu,
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má se za znečištěna &přišed domů vykoupe se, převleče a po
lkropí posvátnou vodou z řeky Gangu. Kalvarů jest v severní
Indii přes million.

Rovněž Pasi jsou zvláštní kastou, žijící jmenovitě
v Beharu. Vedlejší obrázek znázorňuje Pasiho šplhajícího na

.?
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Obr. 22. Pasi.

khadžu'r (zplanělý datlovník). Víno khadžuru dobývá se řezy
do kůry, víno tarové (daru) řezy do puků. Tar roste též mnohem
výše nežli kadžur. Tento _nařezávají, sotva dorostl výše 2 metrů;
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proto vypadá jako zakrnělý. Zajímavé jest, kterak se Pasi na
strom šplhá. 'l'ar mívá totiž hladký kmen a vzhledem k zá
vratné výši není možno bez přístroje na něj vystoupiti. Šplhací
pomůcka skládá se ze dvou provazů, zvaných také pasi,
upletených z pevných vláken palmových. Zjednoho udělá Pasi
dvě smyčky, jimiž prostrčí nohy; na to uchopí kmen co nej
výše, vytáhne nohy nahoru a přitlačí šlapadla na vnější stranu
kmenu; tím nabývá tělo jakési opory, že se může zase vztyčiti.
Opět uchOpi kmen, opět povytáhne nohy atd., až vyleze ke
koruně. Došplhav se tam, přiváže se druhým provazem. Jednou
pasi, kterého uštkl had, visel nepozorován 2 dni na provazef
aniž spadl. Spadne-li přece někdy, byl bud' podnapilý nebo
zadrhl špatně uzly provazu.

.Iest divno, že evropští kluci na tento jednoduchý přístroj
šplhaci dosud nepřipadli.

P. Rengms.

Indické hostiny. I—lindustancibývají obyčejně střidmí. Jako
se Jihotyrolák nebo Benátčan spokojí polentou, Neapolec
macarony a minestrou*), tak dostačíIndovirýžes curry.
Požívá však s chutí i syrového hrachu, kukuřice, luštěnin a
obilnin, často v takové úpravě, vjaké je přinesl s pole. Nezhrdá
ani okurkou ani dyní; rozkrájev je na hrubé kusy, jí to tak
beze všelike přípravy.

Zajímavé jest, jak Ind připravuje zeleninu. Zabalí ji do
listu l_iananového, zaváže a hodí na oheň, až všechno jest pro—
pečeno; pak přidá trochu soli i koření a jídlo jest hotovo.
Ryby, kterými se řeky indické hemží, zabalí do slámy a zapálí;
jakmile sláma shořela na popel, vyloupne rybu, stáhne jí kůži,
poněkud očistí, osolí a požívá s patrnou chutí. Viděl jsem, že
si podobným způsobem pekli též krysy, myši a podobnou havěť.

Velmi chutným jídlem podle hindustanského návodu jest
toto: Vezmi syrový hrách, syrové íizole, kukuřici a mouku,
upraž to, zalej vodou, udělej ztoho těsto, uhněť placku jakého
koli tvaru, upcč na uhlí nebov horkém popelu anes na stůl. —
Návod krátký, ale jedění toho bylo by asi velmi dlouhé.

Nedoninívejte se však, že se hindustanec zříká všech ku—
chyňských požitků. Kasta kuchařů zasluhuje si svého jména

*) Polenta jídlo z mouky kukuřicove, makarony jídlo moučné na
způsob nudlí.
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plným právem a umí pokrmy chutně i vkusně upravovati. Než
i nižší třídy dopřejí si občas větších hostin, jmenovitě námluvy,
svatba a pohřeb ueodbudou se nikdy bez nich. Boháči nutí se
všemožně, aby se majetkem pochlubili, chuďasi, aby svou
chudobu zakryli. Poněvadž se na takové hody (většinou noční)
zvou přátelé a známí z okolí až dvou hodin cesty, nadělají si
méně zámožní jen hodně dluhů.

'.iq()
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Stoluje se pod širým nebem. Hosté posadí se do dvou
dlouhých řad nebo sednou si dokola. Stolu ani židle není třeba„
všecko spraví matka země nebo otep slámy. Místo mísy dostane
každý svinutý list bananovy'a malou dřevěnou hůlčičku. Bana—
nových talířů nemění nikdy; všechna jídla, ať kyselá nebo
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sladká, ať řídká nebo hustájedí se z tohoto korýtka. Jako není
třeba stolů a židlí, rovněž jsou zbytečný“ vidličky, nože 3. lžíce.
Vždyť každému dal Pán Bůh deset prslův a na nich dlouhé,
ostre nehty. Těmi se nabírá, trha, drobí a podává do úst.

.lako nápoj podává hostitel kořalku, často prabídnou, že
by se jí Evropan nenapil, kdyby mu zlatem platili, ale Ind
pro ni zrovna hoří a po ní ještě více.

Když se hosté najedli, darují listy i"se_ zbytky jídel že
brakům, kteří již delší dobu z daleka na hody pohlíželi a tou
žebně okamžiku toho očekávali; mezi žebraky býva obyčejně
mnoho členů kasty domů.

Co bylo řečeno, týká se výhradně hostiu pohanských.
Naši křestané popřavají si darů božích jen při svatbách; ná
mluvy odbývají se malým ()bÍdkOll'lv nej užším"kroužku rodinném.
Pohřebních hostin pohanů s nesčetnými jídly a nápoji hindu
stanští křesťané neznají.

lak Indové čistí chrup. Vytýkáme 'Ind-ům, a více méně
všem Asiatům, že čistoty nejsou příliš dbali. Bohužel býva
výtka nejednou více než oprávněna. Špína přestupuje na vý
chodě všechny dovolené meze, dohánějíc Evropana skoro kzou—
falství. Jmenovitě ženské pokolení špínou se zrovna »leskne<.
V jedné však příčině jsou indičtí národové daleko před Evro
Pany, t. j. v čištění úst a chrupu. Co práce a starosti mnohé

paní v Evropě dá, aby dům i obydlí uchovala v čistotě! Kolik
líčidel jedovatých i neškodných vymaže mnohá kráska na lice,
aby si tvář uchovala svěží a plel' hebkou! ('.o pozornosti věnují
tělu a šatstva, aby ani prášku na nich nelpělo! Jenom jedné
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věci častokráte zanedbávají, která právě pro zdraví a život
jest nesmírně důležitá: pravidelného totiž čištění úst a zubů.
Nejeden člověk v Evropě by si o leta život prodloužil, kdyby
si více hleděl svých zubů. Proč, poví každý zubní lékař. Hin—

Obr. 25. Indka čistíci chrup.

dustanci mohou nám co do péče o chrup skutečně býti vzorem.
Všichni, vážení i nízci, boháči i chud'asi, žebráci i knížata, muži,
ženy i děti, všichni mají pěkné, zdravě, bílě zubý. Chodí v ha—
drech, na těle lpí špína jako škvára, ale zubý se lesknou jako
sloň. Bolení zubů jest u Indů málo známou nemocí; kotlavost
a kolozubost spatřujeme pouze u starců a stařen. Než věnují
také chrupu tolik péče a času, až se zdá skoro neuvěřitelno.

Ráno, sotva si promnou oči. pídí se po kartáčku na zuby;
nehledají ho ovšem u kupce, nýbrž v boží přírodě; ulomí si
prostě větvičku mladého datlovníku, jehož měkké a vláknaté
dřevo se k tomu nejlépe hodí. Není-li datlovniku po blízku,
„vezmou za vděk i jiným dřevem, třeba mangovým. Píd' však
jest předepsanou délkou větvičky, nic více a nic měně. % toho
i úsloví: »Přines mi dantuu<*), t. j. čistidlo na zuby, »ale
na píď at jest ia Zelenou větvičku bud' nožem oškrabou nebo
nemajíce nejčastěji nože, který jest u nich hrozným přepýchem,
zubý hladce ohlodají. Na to třenováký konec dřeva rozkoušou —

*) Upozorňuji na toto indické slovu pány, kteří se zabývají srov
návacím jazykozpytem! Latinč znamená deus — zub.
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a nejlepší, uejlucinéjši kartáček na zuby jest hotov. Nyní se
pustí do chrupu; poněvadž od dětinství mají cvik, očistí si zuby
uvnitř i zevně tak, že ani smitky na nich nezbude. Ovšem
za minutu, ani za tři, toho nesvedou, ale čtvrt hodiny i více
věnují svy'm žvykadlům den co den; jezdí kartáčkem sem a
tam, dolů i nahoru, vpravo i na levo, plivají, stoličkami zubní
koště zase roztřepují atd., až jest chrup číst jako sklo. Pak
přichází na řadu jazyk; s palmové větve sloupnou vlákno, vy—
plazí jazyk &teďjej oškrabují. Nevěřil bych, co hlenu s jazyka
sejde, kdybych se sám nebyl přesvědčil. '

Když i jazyk jest očištěn, Ind užitečny' kartáček prostě
odhodí a druhého dne »utrhnea si'novy. Mohamedáni nejsou
tak choutostiví a používají téže dantuy několik dní, přiřezá—
vajíce ji jako naši předkové brková péra. Naši křesťané trhají
si čerstvý kartáček den co den. Mnozí vykonávají očistu úst
teprve k poledni, někteří odpoledne, málokdo. večer, ženy, kdy
se jim uzdá, ale jednou za den činí tak všichni. Těšílo by mne,
kdyby se i v našich krajinách více péče zubům věnovalo. Ze
ptejte se zubního lékaře, jak jest to zdraví prospěšně, a ne
mějte mi těchto několik řádků za zlé.

P. Kosmas.

Indické nemoci. Missionářům indickým jest dosti svízelů
a obtíží snášeti a před mnohým nebezpečím na pozoru se míti.
Sem náleží také nemoci, o nichž Evropan „těžko si učiní správnou
představu, poněvadž buďv Evropě se nevyskytují nebo takovou
prudkostí nevystupují jako zde.

Prvou příčinou četny'ch nemocí bývá v Přední Indii ne—
dostatek dobré vody pitné. Vodu váží ze studně okovem. Před—
stavte si 14—30 stop hlubokou díru v zemi, mající asi 3—5
st0p v průměru, vyzděnou cihlami; po dřevěném srubu není
ovšem ani potuchy, proto všechna špína může tam stékatí, ne
jedno dobytče padnouti a tam zhníti; ani poklopu na tom
neby'vá: to jest indická studna. Vytáhneš—liokovem nebo konví
vodu, pozoruješ v tekutině všechny možné barvy, jenom ne tu,
kterou zdravá voda míti má, t. j. aby byla čistá & průzračná.
Malymi živočichy se jen hemží; poněvadž bylin a rostlinných
zbytků hnije ve studni dost, nalezají ve vodě menší zvířátka
dostatečně potravy. Proto chceš—lise napíti, musíš vodu filtrovatí
& pak vařiti ——máš—lí kdy a potřebné přístroje. Jinak musí
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missionář raději ve jménu l'z'tnědále žíznili, poněvadž lépe jest
žízní trpěti nežli života pozbytí.

Než což nejsou tam u vas řeky ? ()všeni že jsou, a mívají
velmi chutnou vodu! Neboť do řek motají různě indické sekty
mrtvoly svých zemřelých a n řek skládají vši-like smetí a od
padky; poněvadž pak zdejší řeky mají slabý spad a proto
volný tok, snadno obdržíš k nápoji sousta jídla, za které nc—
poděkuješ.

Dále mějme na paměti vedra těch krajin; 230 stupňů R
ve chládku nebývá žadnou zvláštností. Je—liEvu-Opanuv takovém
parnu pracovatí, bývají slabost, únava a horkem způsobené ne—
moci na denním pořádku. l v nečistotě Indů vězí původ lec
kterých nemocí.

Které jsou nejčastější nemoci indické? V prvnířadějme—
nujeme choleru. P. Kosmas píše o ní: »Cholera jest nena
sytnou, krvežíznivou tygřicí. Ze Sparů jejích vyvázne málokdo,
koho uchvátila. Neřádí sice každého roku na jednom místě, ale
rok co rok v té neb oné krajině missie jistě. Hrůza a děs
vkrádají se do duše Indovy, blíží-li se tento anděl zhoubce.
A rázem strhany & rozrušeny bývají všechny svazky přirozené,
příbuzenské i rodinné, jakmile se přiblížil. Bohužel přečasto
otec i matka opouštějí umírající dítě, syn a dcera skouávající
rodiče — jediný missionář & milosrdná sestra vytrvají, aby pro
nebe zachranili, co se zachrániti dá nebo chce. Mezi Indy bývá
v době cholery zmatek nad zmatek. Užívajíce nejodpornějšícn
léků, činí účinky její ještě hroznějšíini. Celé vesnice se stěhují
— aby nakažlivinu přenášeli a šířili dale.

Cholera nevystupuje vždy stejnou prudkostí. Koho za
chvátila prudce, jest synem smrtí. Za několik hodin promění
se kvetoucí tvář v umrlčí hlavu; oči zapadnou hluboce, nos se
přihrotí, rty zmodrají, líce zežloutnou; ledový pot vyrazí na
čelo i na ruce, kůže zvráskovatí a křečovitě davení dusí ne
mocného; nemocný cítí palčivou žízeň; touží a volá po tom,
co mu nejvíce škodí: po vodě. »Srdce mi pukalo,a píše
P. Kosmas, »když hoši našeho sirotčince v Č.úrý poslední silo-u,
ve smrtelném chropotu volali: Pani! Paní! — vody! vody!
A teprve cholera v chatrčích chudiny! Přišel jsem jednou
k takovému ubožáku; ležel na holé zemi, jak ho Bůh stvořil,
vedle něho krčíla se mladá žena s plačícím dítětem. Nikde ne—
bylo ani kousku dříví, uhlí nebo oděvu, odevšad zela nejhroz
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nější chudoba.: A děsná ta nemoc objevuje se každého roku,
tu prudčejí, tu slaběji.

.linou chorobou, ne síce tak nebezpečnou, ale velmi osla—
bující, jest in dicka zimnice. Vyskytuje se v různých po
dobách a stupních, ale každý, i Evropan i domorcc, zaplatí jí
daň. Jmenovitě září a leden bývajíjejímiměsící; vnich několik
lidí churaví skoro v každém domě. Jak již řečeno, býva velika
slabost a ochablost následkem té nemoci; inejtělnatější člověk
zhubení jako louč.

K zimnicí přidružujíseještě jiné nemocí, jmenovitějaterní.
Život zduří, ztvrdne jako kámen, žaludek nesnese pokrmu, bolí
po každém soustu, nemocný chřadne a kráčí pomalu jisté
smrti vstříc.

Hroznou a častou nemoci v Indii jest malomocenství,
() němž již výše byla řeč. (Str. 205).

Často a obyčejně těž zhoubně řádívá v Indii úplavice;
í vodnatelnost lze spatřili, vole pak ještě častěji nežlivaropě.
Nečístota' působí vředy, hnisající raný, sluneční pak úpal osutiny,
lišeje a svrab a nemoci oční.

Obzvláště ženy podléhají snadno nemocem. Vinou bývá.
jejich uzavřenost. Ženy lepších Indů dostanou se zřídka na
čerstvý vzduch; tím hynou a vadnou mezi čtyřmi zdmi, že ve
třicátém roce vypadají jako padesátnice. V této příčině jsou
jmenovitě mohamedánky hodné politování, poněvadž manželé,
zvyku uzavírati ženy fanatický dbají. Ičasné vda'vky přispívají
nemálo, aby zdravotní stav indických žen byl co nejhorší.

Za to bolesti zubů Indové neznají, čistice je každého dne
delší dobu. (Viz str. 487)

V novější době řádí v Indii mor dýmějový nebo černá
smrt. Hlavně v bombaýských čtvrtích domorodců zuřil děsně.
Naší missie'kapucinskě dosud ušetřil (psáno 1900), ač není
vyloučeno, že při nedostatečných opatřeních zdravotních bude
zavlečen i do Bettiah. Pomoc lidská bývá. obyčejně marna.
Spoléháme na Boha. Až v litanii Všech Svatých modlití se
budete: Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Pane! — vzpo—
meňte si na nás! _ '

O vzniku moru dýmějového, píše P. Remigius, kolují nej
podivnější domněnky a bajky; většinou mají Indové. za to,že
jej Evroliané schválně zavleklí, aby domorodé obyvatelstvo vy
hubili a zemi nerušeně vládli; také zachvacuje mor výhradně
Hindustance, Evropany téměř nikdy, křesťanské Indy málo kdy.



4-92

Vláda, jak se zdá, složila roce v klín. Dříve nařizovala alespoň
osamocení mrtvoly a nucenou desinfekci, teď jest jí všecko
jedno. Mnoho přispělo k netečnosti vlády tvrzení Indů, že des—
infekce jest pouze tajným prostředkem Angličanů, aby se mor
tím více šířil.

Ze mnohých bajek o vzniku moru uvádím tuto: Před
200 lety fakír mor polapil, svázal a zahrabal; na hrob přivalil
kámen s nápisem: Zde leží mor. Před nedávnem šel Angličan
mimo a divil se slyše úpěnlivou prosbu, aby kámen odvalil.
»Kdo jsiPa tázal se. — »Jsem mor.“ — »A co uděláš, pustím-li
tě?: — Půjdu světem a budu vraždit lidim — »1 pak Zůstaň,
kde jsilc ——»A což, slibím-li, že Evropanův Ušetřím a pouze
Indy rdousiti budu ?: — »Pak ať už jsi ven a hned ať se dáš
do prácelc — —

Indové doufají, že některý fakír mor zase polapí, spoutá
a pak pouze na Evropany pustí.

„Léky“ proti choleře. Vypukne-li v indické vsi tato ná—
kaza, používají pohané jako nejprvnějšího prostředku tohoto
léku: Nedělají ničeho. Posadí se do skupin, nepracují, nejedí,
ano i nemocné nechávají bez ošetřování a léků. Nepomahá—li
»nejjednoduššía prostředek ten, chápou se ráznějších, dávají
totiž galli. Nejprvé rokuje vesnická rada (panč), má—lise tak
státi čili nic; v onom případě odběhnou někteří mužové do
nejbližší bhagidže (kůlny) a přinesou několik prkének, ze
kterých urobí bedničku; ji postaví před sebe, vykopou kolem
jamky, jež vyplní různými věcmi: červeným barvivem, rýží,
tabákem ke žvýkání a jiným. Pak všechno shromážděnívyskočí,
tančí kolem krabice, točí rukama, křičí, lomozí, spílá, kleje a
poctivá nejen sebe, nýbrž i příbuzné, počínajíc ženou & končíc
dětmi, pradědem a pravnukem, nejhroznějšími nadávkami.
Vzduchem víří nejnesmyslnější a nejnemravnější nadávky a
kletby. To prý jest proti choleře velmi dobré. Proč? Protože
všechny nadávky a kletby přejdou na dobré i zlé duchy, kteří
se tak dopálí, že choleře ještě hůře vyčiní. -— »Protože našich
obětí nepřijímáte po dobrémé, volají Indové, »přinutíme vás
hrubostmi, abyste nám pomohli !& —' —

Jindy polejí živého kozla petrolejem nebo jinou hořla
vinou, zapálí a pak s pustým lomozem honí všemi ulicemi;
na štěstí pro ubohého huňáče mívají indické vsi obyčejně
pouze jednu ulici, delší nebo kratší podle velikosti dědiny.
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Uteče—liroháč do polí a vyvázne-li životem, stává se zví
řetem posvátným a může se napásti na každém poli, aniž ho'
kdo odežene. Masa jeho nepožije nikdo, ani »dom<< ne, který
nepohrdne ani šakalem. Takové trýznění nazývají :>obětí<<dou—
fajíce, že bude milostivě přijata a prosby vyslyšeny —-—-od koho,
neví nikdo z ubohých Hindův.

Obr. 26. Ulice v indické vsi.

Třetí prostředek proti choleře poznal jsem dnes (23. října
1903). Byl jsem zavolan, poněvadž mne vláda ustanovila po
čas cholery »krajským fysikeme, z Rampuru do vesničky, vzdá—
lené asi hodinku cesty, kde cholera děsně řádila. Našel jsem
28 nemocných, mezi nimi dvě umírající dítky, které jsem hned
pokřtil. Na zpáteční cestě doprovázel mne policejní strážník oné
vesnice — chaudikar. Šli jsme úhorem, porostlým kharem
(vysokou travou). Tlachavý Ind najednou pravil: »Viz, tady jsme
dnes toho chlapa vykopali a rozsekali !: Když jsem udiven na
něho hleděl, zarazil se a zamlčel; zapomněl v proudu řeči, že
jsem angrezi (tak nás Evropany zde všeobecně nazývají) a
že velmi prohloupil. _

Když však jsem do něho mluvil jako do dubu, zavedl
mne stranou do kharu a ukázal prázdný hrob řka: »Mrtvolu
jsme dnes vyhrabali a rozsekali. 'l'ady jest ještě několik údův
a trochu vnitřností; ostatek odnesli šakali a tito dravci la Ukázal
prstem na několik supů dřepících nedaleko. Byl to hrozný po
hled. Jsem starý rakouský voják, vídal jsem leccos, ale tady
mne mrazilo a dělalo se mi špatně. Tázal jsem se, proč ne
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l_iožtika lak zolíavili. '— Zemřel prý již před l2 dny cholerotl,
a poněvadž nemoc po jeho smrti stale se ve vsi vzmahala,
ustanovil p a n ě, vykopati ho, rozsekali a rozhazeti na všechny
strany, aby také nakaza všemi směry se rozutekla. .lest prý to
úplně jistý prostředek proti choleře, ovšemjen tehdy, přistihne-li
se ten pravý, který byl příčinou nemoci, tak zvaný ka l'n čú r.
»A tento byl jím jistě; nebot při smrti byl to hubený stařec,
a dnes, když jsme ho vykopali, byl tlustý a červený, ano jednu
ruku držel v ústech. — .Ie zničen, a cholera vystěhuje se
od nás!<<

».le-li prznění hrobů tak jistým prostředkem proti choleře,
proč jste tedy volali mne, proč jste, lotři, žádali léků a před
pisův ode mne?<< 

Mlčel; pak pravil, že jest to u nich iman ú dastur
(víra & zvyk \.

Že mrtvola držela prsty v ústech, bylo smutným důkazem,
že starce pochovali ještě živého. Jakmile totiž Ind zemi-e, či
spíše, jakmile se zdá, že jest mrtev, vynesou ho ven a hned
spálí nebo v době cholery pochovají. Horké podnebí zdejší nutí
trochu k tomu kvapu, hlavní však důvod býva: pokud jest
mrtvola v domě, nesmí nikdo z příbuzných ani jisti ani píti. —

Uvedené >>léky<<proti choleře viděl jsem zde; jinde bují
snad jiné pověry, ještě ohavnější. l-lindové však věříjim mnohem
více, nežli všem lékům. Dokazuji-li některému, který má jakés

'takěs vzdělaní, pošetilost podobných kejklů, odpovídá mi oby
čejně: »Ajh ap ke vaste nahin.a Pro vás (Evropana) to není
nicl Pro nás však (Indy) jest to velmi dobré a dastur; proto
konec a dost a sálaml<<

Bratr Jeremiáš.

Pohanské pohřby.—Vlíčení tomto jest velmi mnoho smu—
tneho; uv'ádíme je však proto, abychom upozornili, jak veliký
jest rozdíl mezi pohanstvím a katolickým křesťanstvím. Aby
protivy byly tím zřejmější, obratme nejprve zřetel k tomu, co
se v podobných případech děje v zemích katolických.

Onemocní—liněkde u nás, nebýva'zbaven všeliké útěchy.
.Je-li jen poněkud možno, navštíví ho zástupce Boží — kněz a
těší ho, ne útěchami planými, prázdnými, nýbrž Opravdovými
a účinnými; nemocný se dále zpovídá, maje naději “ijistotu, že
slovo knězovo i nejhoršího hříšníka s Bohem smířiti může. Toť
jest velikou útěchou na loži smrtelném, na prahu věčnosti &
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sondu. Kněz přináší posléze umírajícímu posilu, záruku vzkří—
šení — tělo Páně a svatým poinazái'iím ničí poslední zbytky
strachu a úzkosti před sonda-3m věčným. 'l'ak povzbuzen útě
chami a posílen prostředky spasitelnými nastupuje věřící křesťan
tu cestu do věčnosti.

Zcela jinak bývá u pohana. —- Slouží mu sice příbůzní
(zvláště cítí-li u něho »prachyc), ale velmi často, přečasto leží
„na loži bolesti sám a sám, opuštěn ode všech, bez útěchy, bez
pomoci. i\lOdlářSkÝCllkněží, kteří umějí výtečně poslední haléř
z lidí mámit a všude bývají, kde lze něco ulovítí, nespatříš
nikdy u nemocného, který nemá vezdejších statkův a kde jim
tudíž žádný zisk nekyne. “Za to u zámožného umírajícího ——
v naší missii jest málo boháěů — bývá dům plný—bráhmanů.
Útěchy však neposkytnou nemocnému žádné. Není-li nemoc
UGIJGZPGČM,O(lbndou všechno slovy: »No, však bude zase "lépela
Bývá-li zle, potřásají hlavami: »Musí to býti, jednou musíme
tam všichni, věčně zde nezůstanem, jakáž pomocía Při tom
však slídí každý očima a pátrá, co by se mu hodilo; nedostane-li
věci po dobrém, vynutí ji po zlém.

Mnohdy konají přípravy k pohřbu, když nemocný„ ještě
vidí a slyší; že ho to příjemně nedojímá, jest nabíledni.

U vznešených panuje v některých krajinách hrozný zvyk;
jakmile se blíží posledni hodinka, vynesou nemocného ven a
nechají dokonat pod širým nebem, aby doma se jim nezne
čistil, »nepočertilc. Slyšel jsem, že i krále tak vyhodili a pod
stromem zemříti nechali. Co si myslil, co cítil, byl-li ještě při
smyslech? Přes to všechno většina nemocných umírá klidně,
lhostejné, že se missionář nejednou diví. I leckterý z našich
křesťanů, který léta znám byl jako učiněný »darebaa, který
léta svatých svátostí nepřijímal, umírá obyčejně s největší lho—
stejnosti. Mnohý missionář bolestně pohlíží na něho domnívaje
se, že člověk ten co do náboženství jest úplně otupen. Někdy
ano; většinou však mají ti lidé náramně slabý pojem o tom,
co jest smrt a co po ní následuje; pohané tápou nadobro ve
tmách a křesťané, kteří byli katechismem poučeni, ani na mysl
si nepřipouštějí, že by mohlo býti někdy opravdu zle; důvěra
v milosrdenství Boží bývá větší nežli strach před Boží spra—
vedlností.

Když nemocný dodýchal, nastává pravý orientální řev,
nářek a pláč. I křesťané liší se v této příčině malo od pohanů;
jeden kraj jeden kroj. Jednou při pohřbu jsem viděl, kterak
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matka uštědřila asi šestileté dcerušce několik pohlavkíi řkouc:
»Co nenaříkáš, jak (lastur žádá, když ti umřel bratříčekíf'a
Potom ovšem holčička naříkala.——Většinou jde bědování pouze
od plic, srdce se nedotýkajíc.

Pohřby konají se různými způsoby; zmíníme se alespoň
o dvou.

]. Umřc—lichuďas neho cizinec, nedělají dlouhých okolků;
zavolají bez odkladu domy, členy nejnižší kasty, kteří od při
rozenosti mnoho útlocitn nemají. Domově přiváží nebožtíka,
jak jest, na bidlo a uhánějí s ním k nejbližší řece nebokmístu,
kde jest hodně jam a trhlin. Tam pohodí ho do dolíku, při—
hrnou tenkou vrstvou země i chrasti a. jdou po svých. Není-li
ani trhlin ani dolíků, vykopou jámu asi 2 stepy hlubokou,
vtěsnají mrtvolu do ní a ledabyle přikryjí. Takových pohřbů
vídal jsem v Ramnagaru, zvláště v čas cholery, vehni mnoho
a vždy jsem katechumeny upozorňoval, jak štastnijson v missii,
v níž s takovou uctivostí a tak krásně zemřelé poelmvavají.

U nás zůstane obyčejně mrtvola v zemi 12—15 let, až
přijde řada na vykopání. .linak však jest zde u pohanů; nej
hroznější a nejodpórnějšívýjev nastáváv noci po pohřbu. Šakali,
kteří mrtvolu zdaleka větří, vyhrabou ji velmi snadno. Jak se
o ni perou, jak ji rvou, nebudu vám ličiti: dčsili byste se. Než
jak bolestné, jak hrozne mnsí býli pro nas, patříme—lina takové.
zneuctění vlastníma očima, vídanie-Ii lidske-kosti a lidskělebky
povalovati se rozmetaně a ohlodané po polích! Vždy nám to
připomíná, že jsme daleko od vlasti, v zemi pohřížené do mrákot
pověry a nevěry!

2. Neházejí však všech mrtvol do řek a nepochovávají,
nýbrž též často spalují. Spalování mrtvol jest prastaré a nalé—
záme je skoro u_všech národů starověkých i v Evropěu svých
předků. Křesťanstvím nabyl převahy zvyk: mrtvé uctivě po—
chovávati. Teď ovšem, kdy v Evropě zvedá hlavu »novověkéa
pohanství, začínajítu a tam mrtvé zase spalovati. Zdevseverní
Indii děje se to takto: Jakmile nemocný dokonal, nastává veliký
křik a pláč, obyčejně podle »známě notya. Když několik hodin
nad zemřelým svým způsóbem truchlili, umyjí ho čistě a nej
bližší příbuzný stará se o pohřeb. Koupí nejprve asi 5 manů
dříví (man 24:0 lag), jež dá odvězti na páleniště. Pak zvou se_
příbuzní a náčelníci kasty; pohanský kněz neukáže se anijeden;
ti majídosti času přijíti až na konec pohřbu __ k pohřební
hostině. Na to oblekou mrtvole zástěru, kabát a čapku. Ne
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daleko _mrtvoly doutná stále v nádobě žhavé uhlí, na něž
sypou jakési kadidlo. Připravivše slaměnon pochodeň a přivázavše
nebožtíka na bambusové máry, ubírají se na pohřebiště, někdy
mlčky, jindy s plaětivým zpěvem. Na páleništi vyryjí dvě brázdy
a zarazí !1'koly (viz vedlejši náčrtek); vždy ke dvěma kolům
položí silné poleno a na ně narovnají hranici asi 5 stop vy
sokou. Mrtvolu ještě jednou umyjí,- zabalí do plátna a položí
levým bokem na hranici. Nejbližší příbuzný utrhne ze zástěry
zemřelého'dva kusy; jeden proužek ovine si kolem beder,

druhý kolem krku. Pak uchopiv pochodeň, . _.
obíhá třikráte mrtvolu, dotýkaje se při Kůl
každém oběhu pochodníjejí tváře a říkaje
předepsanou průpověď; pak prosí ()dovolení, “mm“
aby směl hranici podpálili. Obdržev je vrazí
hořící pochodeň do dříví; nechytají-li polena . .
rychle, dmýchá plnými ústy do ohně. Pří
buzní sedí kolem hranice a naříkají. Kdo by tež nenařikal,
vida, kterak otec, syn nebo bratr v plamenech se škvaří a ne
snesitelný zápach rozšiřuje! —- ——

Jak dlouho trvá spalování? Pod tři hodiny nikdy; trpěl—li
nemocný vodnatelností, nejméně 5—6 hodin; voda vysakující
z mrtvoly hasí stále oheň, který jen syčí a hrozně dýmá.
Boháči házejí do plamenů máslo nebo natírají jím každé poleno.
Při pohřbu krále z Darbhangy, jenž zemřel roku 1898, spotře—
bovali tolik másla, že široko daleko nebylo ho lze dostati.

Nejdříve shoří měkké části těla; nejdéle vzdoruje lebka,
která posleze s velikým třeskem puká.

Kdyžjest všecko spáleno na popel, odcházejí k nejbližšímu
rybníku, v němž se umývají, stavše se nečistými. Doma, kdež
je pohřební hostina očekává, myjí se znovu, převlékají, a-do—
týkají se zvláštním způsobem každe nádoby, aby jídla posvětili.
Za měsíc a na výročnici pořádají opět pohřební hostiny; po—
hanští kněží nescházejí ovšem při žádné z nich a při každé
ze všech sil se činí.

Míním, že teď tím více budete si vážiti církve, která tak
velikou úctu k tělu i hrobu zemřelých chová a tak pečlivě je
pochovává!

P. Kosmas.
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Indická mela čili trh. Jdeme ulicemi v Bettiah až na místo,
kde se »melaa koná. Z bud, v nichž různé & různé věci mají
na prodej, poutá pozornost naši především krám cukrářův; má
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vyložené steré cukrovinky, jež tisíceré mouchy & včely & vosy
obletují & olizují. Cukrář zve co nejuctivěji, abychom okusili
něco z jeho výrobků. Než dobré chutnání k takovým |m—
mlskům! BPI“ —
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Dále jest dukan, prodávající šperky a ozdoby pro ženské
pokolení: náramky, kroužky do nosu, náušnice, náhrdelníky,
čelenky, kruhy na nohy, každé velikosti a jakosti, stříbrné,
skleněné ba i železné. Nedaleko rozbil svůj stánek dardži,
t. j. poctivý mistr krejčovský, který vychvaluje pěkně ušité,
pestré džuly (žívůtky pro ženské) a mnohobarevné kurty
(kabátce pro mužské). Po blízku hubeného mistra Jehličky
uvelebil se tělnatý, hnědý pan mistr Potěh i se svým tovarem;
v nastávající chladné době — od listopadu do února — budou
mnohému nové střevíce vítané. Cena jejich jest velmí mírná,
ovšem také pevnost a trvanlivost láci přiměřená Tu a tam
vidíme, kterak příštipkári sedící na rohu ulice spravují návštěv—
níkům trhu obuv.

Než hnčme se dále! Tam sedí hindustanská žena a dívá
se tak spokojeně a blaženě na nás, jakoby jí náležel celý svět
a ještě pět vesnic. (lo prodává? Indické bůžky — hrozné ne
stvůry — upálené z hlíny, a malé slony z téže hmoty. I zde
jest místo pí'ej'nlněnobudanii. Najedné straně sedí kovář, který
mimojdoucím rolníkům nabízí své kud ari (motyky na oko—
pávání pole), kurpi (lopaty) & hansu ry (srpy); na druhé
straně vyhledal si místečko zámečník, jenž by rád po 3—4
paisách*) odbyl své zámky, které dnes zamkneš a zítra a
jaktěživ potom již neodemkneš. O kousek dále spatříme muže,
který má hojnou zásobu kovových, vyleštěných nádob k jídlu
(čipha), k pití (Iota) a jiné menší mističky zvané pyali. Vedle
se krčí v malé, nepatrné budce tkadlec, nabízející pestré &
černé pokrývky vlněné. Ke cti tkalcovského cechu pravím:
zboží jest co do ceny velmí levné, při tom trvanlivé a pevné;
hindustanská pokrývka vydrží desítiletí.

Jsi-li kuřákem, zajdi tam do onoho krámu, jehož majitel
má na dlouhých motouzech rozvěšené hukky (vodní dýmky);
prodává je po 3 paisách, po rupii & více; ovšem stříbrem ko
vaná hukka stojí až přes 5 rupií, ale na takovou vzmohou se
jen bohatí babuové; chudina na ní nemá. O výročním trhu
tržívá prodavač hukk hodně; v Indii nenajdeš domku, v němž
by nekouřili; bavčít' nejen muži, nýbrž i ženy.

Čepičkáře nesmíme opomenouti; kloboukův a cylindrů
ovšem neprodává, poněvadž jich zde nikdo nenosí. Evropané
kryjí hlavu při velkých vedrech korkovými přílbami; běda

*) Paísa : 2 haléřům.
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Evropanu, který by v době veder bez takové pokrývky se od
vážil ven; za krátko stal by se obětí úžehu. Domorodci'nosí
pěkné, stříbrem nebo zlatem vyšívané nebo lemované čepičky.

Soukennik —zlate náramky svědčí, že není zNemanic —
nabízí všeliká sukna. Radim ti však k opatrnosti; podej jen
polovici žádané ceny a bude spokojen; tys však přece ještě
přeplatil.

Úplně stranou jest zelný a květinový trh. llojně prodávají
setu též stromky světoznámých mangiv, i'ečene am, iakož
i jiné, zvané liči. Květin jest bohatý výběr, vypočítávati však
je není kdy. Květinář se vlídně usmívá; vít, že kostel a inissijní
zahrádka stále něčeho potřebují.

Vstupme také do krámu: U laciněho Jakuba. .Je to jako
v Evropě: všelicos za'paisu nebo za několik pais: zrcádka,
hřebeny, řetízky, kalamáře, tužky, držátka a péra pro vědy
chtivou mládež, sklenice, ano i brejle, ovšem tvaru poněkud
starosvětského — pro krátkozrakéidalekozrake — pak obrázky,
ba i obrázky svatých: vedle sv. Josefa a Rodičky Boží podoby
známých bůžkův indických; dále korále & perly podobně našim
růžencům. Pohanšti Indové nosí je na šíji a zavazují se tím,
že nebudou požívati ani masa ani ryb; jméno takového bratrstva
jest pagat.

Zbývá nám promluviti ještě o trhu na dobytek, jehož sem
přivádějí velikou silu, z blízka i z daleka, někdy 3—4 dny
cesty. Skot jest průměrně pěkný; spati'íš vykrmeně kusy, které
by se líbily i evropskému řezníku. Než zabijeti hovězí dobylek
jest zde co nejpřísněji zakázáno a pouze na určitých místech
dovolením politických úřadů připustno. Ceny volků jsou podle
zdejších poměrů poněkud vysoké. Za pěkného volka do pluhu
platí se 30—40 rupií, za mladého bulíka do vozu 50, (30, 80
ano i sto rupií, mnohdy i více. Letos byl zde prodán vůl za
280 rupií.

Na kouskem trhu najdeme vedle domácích koníků, jichž
vytrvalost (ujdou denně 10—14 hodin cesty) a uskromněnost
(potřebují pramálo obroku) se chválí ——i anglické plnokrevně
a polokrevné hřebce a klisny. Domácí jsou poměrně laciní,
angličtí dosti drazí; platí se za ně přes 250 rupií. Nejhledanější
a nejoblíbenější jest koník nepálského plemene, zvaný sangen;
bývá nízkého vzrůstu a mívá dlouhou, kosmatou, splývající
hřívu. Jako jízdní koně jsou velmi vytrvali a zdolní.



501

Pospěšme ještě na hřiště; kromě kolotočů pro malou
i velikou mládež vidíme tam stan, na jehož přední stěně jest
vymalováno množství sug (suga ——zelený papoušek). U vchodu
do stanu stojí přitloustlý muž, který spatřiv nás, hluboce se
klanía uctivězve, abychom vstoupili, že šamaša (představení)
»právě započíná<<. .Kotázce P. Řehoře, kolik se platí vstupného,
odpovídá: _»Saheblog (panstvo) li paisy, hindustani 2 paisy, děti
polovici.< Vboudě stálo asi 100 lidí, kteří napínali zrak isluch,
očekávajíce dychtivě věcí budoucích. Nabídli nám dvě staro
dávné židle a představení počalo. Majitel boudy položil na ko
berec, asi 4 metry široký a 8 metrů dlouhý, rozličné běžné.
mince: 1 Rp, 8 As, 4 As, 2 As, 2 P, 1 P atd. (rupii, osmiannu,
čtyřannu atd.). Na to vzal z klece papouška. Na otázku, kterou
minci má papoušek vybrati, odpověděl P. Řehoř: Rupii. Všechny
mince byly teď smíchány, papoušek se v nich chvili hrabal,
pak červeným zobanem uchopil rupii a ukazuje nám ji naklonil
šelmovsky hlavu na stranu, jakoby chtěl říci: Hleď, já to umím!
Za odměnu dostal sladké zrnko a vracel se radostně do své
klícky. To byl první děj představení.

Pak položil pan ředitel divadelní společnosti na koberec
4 papírky se jmeny indických bohů a otevřev jinou klec,
vyndal z ní druhého papouška. Já jsem mu poručil, aby vybral
papírek, na němž bylo napsánojméno: Sitaram. S počátku do
tekl se papoušek zobanem jiného papírku, hned však se vzpa
matoval, upustil papír a podal mi pravý. To byl druhý děj.

'l'řetí děj: Majitel boudy vzal z klece bílou holubicí a
zapřáhl ji do dvoukolového vozíku, zvaného tamta m, t. j. za—
věsil vozík na háček, který měla holubice upevněný na křídle.
Kočího dělal zelený papoušek, řídě holubicí brzy na pravo, brzy
na levo, dokola, přímo, do předu i do zadu, což u diváků vy—
volalo hlučnou veselost. Závěrkem byl kousek: »Papoušek
obratným dělostřelcemc. Na koberec postavili malé dělo. Majitel
nabil je prachem, papoušek uchopiv do zobanu kuličku pustil
ji do »jícnua smrtonosně zbraně, a vzav do nožičky nabijak
sám náboj zatlóukl. Na to postavil se vedle děla, přistrčil no
žičkou doutnák a na povel dělo vypálil.

Více nežli všechny kousky bavila nás srdečná radost
cténého obecenstva. Smějíce se a vesele hovoříce, že člověk
zůstává všude člověkem, vrátili jsme se domů.

P. Jan Pavel.
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Indická obuv. Takový indický sandál, jak jej vyobrazení
ukazuje, byl by v Evropě Opravdový skandál. Kousku kůže na
té obuvi není; podešev jest ze dřeva a Vpředu zaražen do ní
kolmý čípek s knoflíkem. Ind uchopí palcem & druhým prstem
nohy kolik a již chodí; Evropan by ovšem neudělal kroku,
ale lnd čile v takové obuvi běhá.

I široké pantofle, zahnuté do
špičky a podobné středověkým »saň—
kama nosí se v Indii. Boty však
obouvají pouze učitelé, úředníci, vůbec
osoby >>vyšší<<.Žena chodí vždy bosa;
obuté bývají pouze ženštiny nestoudné.
Obuvnik jest v Indii ve velike neváž
nosti, že žádný křesťan by se tak
nezahodil, aby ševcoval. Indové vy—
valují oči & úžasem otevírají ústa,
když jim vypravují, že bratrinůj jest

_._. _ v Evropě »moči.<< Jest jim zahadou,
„. __faf* již vyu; že bratr sahebův může býti obnvníkem.

Obr. 8. Indická obuv. Dokazuji jim, že obuvnictví'jesl. v Ev—
ropě řemeslem úplně počestným a

váženým a že tisíce lidí vydělává si jím pěkné peníze; na
peníze mají ovšem zálusk . . . ale řemeslo . . . raději nic, než
býti močim.

Úder sandálem, pantoílem nebo střevícem jest v Indii
nesmírně potupným a ponižujícím. Užíváme toho trestu jen
v nejhorších případech. Jsou—li naši školáci vzpurní nebo ke
starým lidem hrubí, zahřmí jim sandál pana pátera na zádech.
Ale raději mají dvacet ran prutem na kalhoty, než jediný úder
sandálem do zad.

&' ..

i
l_r

P. Jan Maria.
_

Prádlo v Indii. Čisté prádlo jest nejen požadavkem spole
čenské slušnosti, nýbrž také přikázáním zdravotnického zákona.
Praní jest proto důležitým & potřebným zaměstnáním. V té
příčině nečiní ani Indie výjimky; neperou zde však ženy, nýbrž
výhradně muži. Ani jeden Ind, ni ten nejchudší, nečistí si prádla“
sám, ponechávaje všecko mužům zvláštní kasty, zvaným dhob i;
členové její živí se jen praním: řemeslo dědí po otci syn,
vnuk i pravnuk. Celá rodina, všechno příbu'zenstvo, zkrátka cela
kasta pere. Děti již od malička šplouchají se ve vodě. ](asta
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dhobich řadí se sice k nižším kastám, ale členové těší se po
měrně značné úctě a vážnosti; bývají vyznání pohanského neb
i mohamedánskeho.

Mnohá paní evropská si ted' pomyslí: Prádlo asi také
podle toho bývá! Nedivím se praničemu,—co se () špíně domo
rodců vypravuje; prádlu rozumí jen ženská! — Prosím, ne
vždy. Špinavost obyvatelstva nelze tak přičísti na vrub pra—
dlařů jako Spíše na vrub hrozné chudoby obyvatelstva. Od
prádla platí se maličkost, ale domorodec častokráte ani té
maličkosti nemá; prádlo bývá obyčejně lépe vypráno nežli
v Evropě; jest to pochopitelne; zdejší pradláí-i cvičí se od
dětinství a 'cvikem nabývají neobyčejné zručnosti.

Čistotu abělost prádla podporuje též přísnost, kterou Angli
čané odvedené zboží. kontrolují; i kostelní prádlo naše musí
býti bez vady. Neváhám vydati' svědectví pravdě, že dhobi nás
úplně ušpokojuji. Naše alby mohli by nositi v každém vele—
chrámu evropském. O zručnosti dhobich svědčí i toto: domo—
rodci nosívají svou zástěru (kus plátna asi metr široký a (3
metrů dlouhý, který ovíjejí kolem beder) po 3—6 měsíců dnem
i nocí na těle ;. podle toho také bývá; i čepice Indova se ča—
stokráte jen »leskne,a poněvadž domorodec maže si vlasy
olejem, 1) aby se chránil před úpalem slunečním, 2) z mai-ni
vosti, 3) z potřeby, aby se zbavil . ; takoveho prádla ne
vyprala by evropská pradlena ani nejlepším mýdlem, dhobi
však vyčistí je dokonale bez mýdla. Mýdlo přišlo by ubo
žákům draze; ovšem, kdo si zaplatí, může si poručit i mýdlo
i škrob i žehličku. V Evropě nedostane mnohdy pradlena ně—
kterých skvrn nikdy z prádla; zde odstraní dhobi skvrny nejhorší
jen což. Roku 1897 maloval jsem si kostel darbhanžský bar
vami olejovými a fermežovými; abych ušetřil hábitu, přepásal
jsem si bílou zástěru; jak brzy'vypadala, netřeba zevrubně
popisovati; na konec vytřel jsem do níištětce, jsa přesvědčen,
že již nikdy k ničemu nebude. Náhodou dostala se do prádla;
žasl jsem vida, že ji dhobi přinesl zcela čistou, beze skvrny.
Kdybych z jiných známek nebyl poznal svého majetku, nebyl\
bych se k němu nikdy hlásil.

Jak pere dhobi?
Ke praní potřebuje především osla, opraulového, čtverno—

heho ušáka, nejen aby nančm prádlo svážel, nýbrž hlavně aby
zjeho hnoje vyráběl ostrý louh ; každý i nejchudší dhobi musí míli
alespoň dva ušate pány. Indický oslík jest nepatrně zvířátko,
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malo menší naší kozy; hubený bývá též jako louč, poněvadž
nedostává jine potravy, než co si sám uškubne na pokrajicest
nebo na ulicích. Ještě lepší nežli oslí louh jest prý ovčí. Louhem
tohoto bývá prý prádlo bělejší nežli čerstvě padlý snili.

Druhým čisticllem jest mýdlo, ovšem ne evropske, poněvadž
dhobi nemá na ně peněz, nýbrž »hindustanské;< vyrábějí je
z oleje, tuku, pryskyřice a jiných přísad; výrobek nevypadá
naprosto jako mýdlo, ale čistí znamenitě; pradlářům pomahá
tisíciletá zkušenost.

Obr. 29. Dhobi.

Třetím čistidlein ješt popel, ne dřevěný, poněvadž dříví
jest zde nestydatě drahe, nýbrž z jakéhosi plevele, který do—
růstá výše 3 stop; pradlaři jej pečlivě sbírají a spalují.

'Velmi důležitým čistidlem, bez něhož se neobejdou, jest
těsto připravené z hlíny a žíravin. Směsí natírají i staré stoly
a nábytek; bývá tak ostrá, že rozežírá i nátěr. Na sukno a
plátno slabě natřena odstraňuje všeliké skvrny.
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[ plod zvaný nimbo, zvíci pomeranče a kyselý jak ocet,
pomáhá prádlo čistit. Škrobí se uvařenou rýží nebo arrowrootem
(vyslovz arórút; škrob z kořene západoindické rostliny Ma
ranta arundinacea l..)

Dhobi obchází s oslem po svých zákaznících a sbírá špi—
navé prádlo. V prádelně mívá postavenou pýchovnu t. j. krb
se zazděným kotlem hlíněným; vedle stoji veliká hlíuěná
nádoba, v níž oslí nebo ovčí louh klokotem vře. Do louhu na
máčí dhobi kus prádla po kusu, zlehka vyždímá a klade na
hromadu. Na to nahází všechno do pýchovny, víko dobře ucpe
suchým prádlem a v páře vaří 1—2 hodiny. Osel odnese pak
všechno k potoku nebo rybníku (každá větší osada má
rybník), dhobi zajde až po kolena do vody, zarazí šikmo před
sebe vroubkovaně prkno (viz obrázek) a teď každým kusem
prádla nemilosrdně do něho mlátí. Při každém úderu vzdychue
nebo tluče prádlem podle nějakého popěvku. Sejde-li se k rybníku
lO—12 pradlářů, bývá Loroztomilý koncert. Kusy prádla, které
v pýchovně dostatečně nezbělely, nabírá zmíněnou hlínkou;
skvrny, jež ani hlínkou nepustí, navlažuje nimbem. Konečně
prádlo vyždímáarozvěsí. Pro Evropanyazámožné Indy prádlo
ještě škrobí a žehlí; žehlička mu v ruce jen lítá.

Od prádla, jak jsem řekl, platí se velmi málo; od mužské
zástěry paisa, od ženské sukně, která bývá dvakrát tak dlouhá,
dvě paisy; od košile a drobnějších kousků po paise. (_Ihudina,
která nosí prádlo 3—4 měsíce, platí po 2 paisáeh. Bohatší
lndové a mohamedáni najímají si dhobiho za 1—3 rupie na měsíc.
Angličané, kteří mívají mnoho prádla, chovají si vlastního pra—
dláře, jemuž platívají 6—8 rupií měsíčně. Kostelni prádlo naše
stává za tutéž dobu 2—5 rupií. .

Jednu nectnost indičtí pradláři mají? nechodí totiž nikdy
v prádle svém, nýbrž vždy v prádle svých zákazníků. Potkaji—li
nahodou majitele, pomáhají si lží; vůči Evropanům ovšem
takové smělosti si nedovolují, obávajíce se propuštění. Ob čas
ztratí se též kousek prádla; tu jej vždy jako u nás v Evropě
odnesla voda. Paměť dhobich bývá znamenitá; vědí z pravidla
vždy, komu co náleží.

P. Kosmas.

22
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Hry indické mládeže. Zvu tě., milý čtenáři, abys navštívil
náš chlapecký sirotčinec v Cury (Choohree) & podíval se na
naše hochy. Jsou mezi nimi chlapci všelikého věku, od 5 do
18 let, všelikých kast, od nejvznešenější radžputův L.j. krá—

'.lqo

'nqejqomjugeumsGA!JQP.91lGl1?399—„l)l'08

lovské & vojenské až k nejnižší, řeč-ené dom; ovšem kasta |m
čestného cechu obuvnického — zvaná čamnr ——jest nejde!.
něji zastoupena. Jsou mezi nimi hoši jako cvnllci, silní a. za.—
valitl, ale také, zvláště nejsou—li dlouho v inišsii, slaboučcí,
vyzáblí a hubení jako Lříska; najdeš mezi nimi hochy hodné
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& poslušné, ale také všemi mastmi — jen ne tou dobrou —
mazané, prolhané & potměšilé, na které »Duch svatý: *) musí
nejednou působili. Mimoděk přichází mi na mysl výrok Abra—

Ohr.31.Sirotci.

hama &b'. Clara: »Plátno není ještě obrazem, nevezme-li malíř
štětce do rukou. Podobně nebude mládež ctía ozdobou rodičů,

*) Tyrolský výraz pro metlu, vzhledem ke slovům knihy Přísloví,
13. 24: Kdo šetří metly, nenávidí syna. svého, a 23. 13: Neodjlmej od
pacholeto kázně, neboť budeš-li je mrskati metlou, neumře.
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neuchopí-li se tito občas březového štětce.: — Probatum est!
To jsou celkem naši missíjní hoši.

Máme dnes právě krásnou neděli březnovou. Jest již po
službách božích, které za příčinou vedra bývaji konány velmi
záhy: o půl sedmé počíná velká. Vesničané se rozešli do svých
chat a naši sirotci do svých chudičkých pokojiků, kde požívají
snídaně, totiž rýže, která zbyla od sobotní večeře. O devíti hod.
jest doba her a odpočinku a oddechu. Vesele sbíhá se všecko —
dítě musí býti veselé; tisíckrát milejší jest mi čiperné, veselé,
třeba trochu povídavé & prostořeké dítě, nežli zamračený, ne—
mluvný kakabus; kde u dítěte není veselosti a čilosti, tam
jest buď nemocno tělo nebo churava duše — všecko se shiliá
vesele ke hrám. Zvláště dětem se má popřáti chvilka oddechu,
neboť luk příliš napjatý praskne; ovšem nezapírám, že by si
hindustanské děti nejraději ustavičně hrály. .lestli mne vzpo
minky z mládí neklamou, bývalo tak někdy i 11evropských
dítek; než naši drazí rodiče znali proti tomu velmi účinlivý lék.

Pokusím se vylíčiti vám několik her hindustanských dětí.

&) Ghurchi pilawn ka khel.

Oblíbenou hrou naších hochů jest ghurchi pilawn. Nej
prvé vykope se kurpim (ruční lopatkou) u zdi větší, vej—
čitá jamka— zvaná ghurchi. Hříště, není-li po ruce koštěte,
očistí se rukou. Hráči musejí býti nejméně dva; mohou však
býti 3, 4 i. více. Každý hráč dá do sázky počet kuliček, který
si hráči určí přede hrou sami: 2, 3, 11-ba i 100. Kuličky jsou
buď z pálené hliny*) nebo kulaté plody zdejšího keře**). Teď
se losuje malou mušlí, zvanou mira; každý hráč vyhodi mušli
jednou do výše; čí mušle se obrátí nejdříve otevřenou stranou
nahoru, hraje první*“). Když se rozlosovali, počíná vlastní hra.
První hráč uchopí všechny vsazené kuličky do hrsti & hodí od
mety, poznačené kollkem a ode zdi 3——5kroků vzdálené,' do
jamky. Podaří-li se vrh, to jest: padnou-li všecky kuličky-"do
jamky, vyhrál je všecky. Málokdo však bývá tak zručný, aby
je všechny do jamky hodil; obyčejně se jich několik kolem
jamky rozkutálí. Co teď? Nepozbývaje mysli, uchopí hráč svou

*) Vidal jsem podobné na Moravě, kdež jim říkají „ráže“; za poleno
dával hrnčíř dětem 5—8 rážů.

**) V Čechách mívají děti k podobné hře iizole.
***) I u nás losují se děti podobně ke hrám; jeden hází peníz a

druhý volá: hlava -— orel.
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míru a mrští jí po kuličce, kterou mu některý ze spoluhráčův
určí. Jestliže se kulička nárazem neskutáli do jamky, vyhrál;
nezasáhne—li jí však nebo spadne-li kulička či mušle do jamky,
prohrál a přenechá všecko hráči následujícímu. rPen hází opět
všechny kuličky atd. a podaří—lise mu to neb ono, bývá hra
dohrána.

Ovšem výhra nebývá značná; devět kuliček stoji jednu
mušličku -— zvanou zde g'auri (_kauri) a 40 kauri má Cenu
jedné hindustanské paisy (2 haléřů). Neměl-li druhý hráč
štěstí, pokračuje se dokola, dokud někdo nevyhraje, což trvá
někdy čtvrt nebo ]lůi hodiny, mnohdy i déle. Mušle bývají vylilo
olovem, aby byly těžší.

b) Dasai ká khel.

Stejně oblíbenou hrou jako předcházející ghurchi p i—
lawn jest také dasái. Hraje se takto: hráči, pravidelně čtyři,
může jich však býti i více nebo méně —-—posadí se dokola na
zemi a nohy podle zdejšího zvyku zkříží pod sebe. Hra počíná
tím, že každý položí před sebe malou skořápku hlemýždí, zvanou
meli; bud' některý hráč nebo častěji některý zvědavý divák
skořápkou ve dlaních zamíchá a pustí; čí meli padne nejdříve
nahoru otevřenou stranou. vezme skořápku svou i ostatní tři,
k nimž každý hráč přidá ještě jedno gauri (tedy při 4- hráčích
8 skořápek lasturek), zatřepejimi ve dlaních a hodí. .Padne-lijedno
gauri o'evřenou stranou nahoru a ostatních 7 hřbetem vzhůru,
jmenuje se to dasáí a šťastný kostkář shráhne záře radostí
všechno jako výhru. Stává se však, že 2, El,4, ano i 8 lasturek
obrátí se hřbetem vzhůru. Co teď? 'l'u platí hráčské pravidlo:
Kolik mušliček jest jit (obrácených ústy nahoru). tolik si hráč
jako výhru může přivlastniti. Neobrátí—li se žádná, bývá hra
pro něho ztracena. Výjimkou jest, padnóu-li tři hřbetem vzhůru;
to sluje sina,a v každé skoro krajině hraje se pak jinak.
Někde jest hra ztracena, jinde může Sl hráč jedno kauri při—
saditi a hráti dále, přijde—liještě jednou na něho řada. Dohrál-li
první hráč, bere mušle do ruky soused na pravo a metá;
obrátí-li se dvě skořápky ústím, vezme si dvě, čtyři—li, bere
čtyři atd.; zbudou-li na posledního hráče pouze dvě lasturky,
vezme si je nemetav. Tím však není řečeno, že by hra šla

pouze jednou dokola; někdy kolují lastury dvakrát i čtyřikrát,
nežli jsou všechny vyhrány.
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Dasai není jisté hrou hazardní; kdyby hráče sebe větší
neštěstí stihalo, prohra za hodinu sotva paisu. llrají ji obyčejně
hoši malí nebo prostřední s velikou chutí a zápalem. Také já.
-—neračte mi pokládati—za zlé — když se naše drobotina kolem
mne shrne a prosí: »Velebný pane, apna das-ai khelegaPo: (ne
zahrajete si dasai?) — hodím si lasturkami občas rad.

cl Munth ka khel.

Nejčastější hrou, které se mladí i staří, bohatí ichndí
vášnivě oddávají, jest mun th. Koná se takto: .

Uhlem, úlomkem cihly nebo také ale mnohem řídčeji —_—
kouskem křídy nakreslí se na zemi kříž, asi jako na vedlejším
obrázku. Na konce ramen napíší se číslice: 6, 7, 8 a t-l, l—lráči

bývají pravidelně čtyři. Pro lepší po—
rozumění pojmenujeme je: Petr, Pavel,
Ondřej, Jakub. Petr sevře do dlaně
libovolný počet drobných mincí indic
kých, (t. j. lasturek zmíněného plže
Cyprea moneta L. -— zavinutec hadí
hlava), ne však více nežli 32. Ruku
položí na místo, kde ramena kříže se
protínají. Ostatní hráči nemají ovšem

tušení, kolik mušlí Petr do dlaně sevřel; obsadí však tři konce
ramen; na př. Ondřej vsadí na sedmičku 12 lastur, Pavel na
osmičku 15, Jakub na devítku 23; šestka jest tedy lÍ'etrova.
Petr otevře dlaň a všechny kauri, které držel, se sčítají.

i\lčl-li v hrsti 4.nebo 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, vyhrava osmička;
» »_ 3 » 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, » sedmička;
» » 2 >> 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, >> šestka;

I » 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, >> devítka.

Kdyby v našem případě vyhrala neobsazena šestka, shrahni-s
Petr celou sázku, tedy od Ondřeje 12, od Pavla 15, od Jakuba
23, úhrnem tudíž 50 mušlí. Kdyby vyhrala sedmička, vyplatí
Petr Ondřejovi prave tolik, kolik vsadil, totiž 12 lasturek.

llran o peníze jest mu nth náramně nebezpečnou hrou
hazardní; proto jest lake policejně. zakázán. .lenom jednou do
roka, na tak zvaní—':pohanské hromnice, jest dovoleno, hráli
jej o peníze. Ale i v tento jediný den, vlastně jedinou noc,
natropí munth mnoho zla. Sta, b_atisíce pohanských hráčů pro-'
hrají všechen svůj majetek, nejednou i ženu a dcery!

P. Jan Pavel.

9

7

» »



511

Žena v Indii. Mluvíce o společenském stanovisku ženy,
máme na zřeteli ženu pohanskou; katoličky zaujímají, vyjí—
majíc některé rozdíly, jichž vyžaduje národní zvyk a mrav,
skoro totéž stanovisko jako jinde v zemích katolických.

Jakmile se pohanská dívka narodí, býva první starostí
rodičů ji — ——provdati. Hledají proto hocha o několik let
staršího, téže kasty, přiměřené zámožnosti, a umlouvají sňatek.
Když ,dívka dospěla čtvrtého roku koná se zasnoubení, za dvě
léta po nich slavné oddavky, po nichž šestiletá manželka se
vrací do otcovského domu; pouze ob čas vodí ji k jejímu
bohu, aby si spolu pohráli. Ve 13. nebo 14. roce počíná mezi
nimi život manželský.

Tak se děje v rodinách lepších; u nižších a u křesťanů
pomýšlejí na svatbu, je-li dívce dvanáct a hochovičtrnacte let.
Děvče čtrnáctileté nebo patnáctileté jest již starou pannou &
těžko se vdává.

V místech, v nichž se Indové více stýkají s Evropany,
žení se mnohem později. Tu volají rodiče na pomoc místního
holiče, který oběma rodinám děla posla. Mladí nevědí do po
slední chvíle () ničem, nebot co jest jim po tom ? Ano, kdyby
i něco zaslechli, bylo by zamením špatné výchovy jeviti sebe
menší zájem.

Někdy nabízejí hochy dražbou. Rodiče oznámí bradýřcm,
že hodlají syna oženiti. Rodiče dívek nabízejí zase dcery a věno.
Kdo poda největší věno, dostane chlapce za zetě.

Cena hochů řídí se výchovou a budoucí “kai-riérou. Mít—li
protekci a lze-li doufati, že se jí dostane vpřed, býva to \'0 vý—
počtu důležitým činitelem. Odbyl—li hoch gymnasium, stoupá
jeho cena; ina—listudium universitní, mohou rodiče požadovati
přiměřené většího věna, čtyř až pěti tisíc lranků. Pravím: ro—
diče, nebot“ mladík neví o ničem, a kdyby věděl, nedba. To jest
věcí rodičův a ne jeho.

Rozumí se, že mladí manželé navštěvují školu dale, ano
často po svatbě začínají do ni chodit. Visitoval jsem jednou
střední školu, v níž všechny žákyně byly již vdané; poznati
to nebylo nesnaulné, poněvadž indické dívky mívají místo
snubního prstenu na šíji jakýsi medalion, zvaný tali.

Pohané neposílají vůbec radi dcerdo školy. Ne snad proto,
že by neuznávali potřeby ženského vzdělaní, nýbrž proto, že jest
proti m'n'odnin'iu mravu, aby dívka vycházela vena ukazovala
se na ulici. Zvyk ten býva vždycky j'rřeltažkou při zakládání



512

dívčích škol. Překážka nevychází tak ze strany otců jako spíše
ze strany matek, kterým se zdá, že by denní vycházka z do—
mova vadila ženské skromnosti a vážnosti.

Když naše řeholnice založily dívčí školu ve Visíanagramu,
na východním pobřeží indickém, musily přijímati také dívky
pohanské, poněvadž katolických bylo velmi málo; mocná
kněžna vísianagramská, jak jsem již jednou pravil ne—
malo se horšíla, vidouc indicka děvčata chodítí ulicí do školy
a zakázala úplně vysoké kastě radžputů, jejichž náčelníkem
syn její byl, posílali dcery do školy; po dvě léta chodily do
ní pouze dívky nízké kasty sudrů. Posléze povolala k sobě
sestru představenou a pravila: »(Io děláte, příčí se naprosto
našim zvykům; po dvě leta pozorovala jsem bedlivě děvčata
vaší Školy; |)řesvědčila jsem se, že jsou mnohem skromnější a
rozumnější než ostatní. Tak by ženy nižší kasty převyšovaly
brzy naše; to nejde. Proto jsem také radžputům dovolila po—
sílali dcery k vám.“

Vždycky však bude dokonalemu vzdělaní žen na závadu,
že ve dvanáctém nebo třináctém roce odcházejí k manželovi.

lndíckě dívky bývají obyčejně bystrého ducha, ale nouze,
starost o rodinu a vezdejší chléb ubíjejí v nich intelligenei a
činí je rychle stařenamí. _

Muž obyčejně ženu ctí. Monier Williams, protestantský
spisovatel, dí, že v Indii není případu, aby opilý muž vrátív
se zhospody ženu bil. A to jest mnoho, neboť píjáctvi jest po
venkově silně rozšířeno. Pokud ja mam zkušenosti, zda se mi,
že v tomto případě spíše žena napráska mužovi, ovšem potají,
aby toho nikdo nepozoroval, poněvadž na veřejnost chová se
k němu vždy s největší úctou; na př. nejí nikdy, dokud se
muž nenasytl, & přisluhuje mu u stolu. Povolana byvši k soudu
za svědkyni, brava sebou družku, na kterou se obrací, když
se soudce pta po jmenu mužově: »Pověž panu sudímu, jak se
jmenuje otec nejstaršího syna měhola

K muži žena většinou lno, jsouc pracovíta, pilna a svě—
domíta v konání doma—cích povinností. V některých "místech
výrazz- domací pan neznamena muže, nýbrž ženu; muž ijl
pánem mimo dům, žena doma. _

U prostého lidu vycházejí ženy ven a chodí po výdělku
jako u nás. U vyšších tříd žena sedí za záclonou, to jest
nevychází že zezany, obydlí odděleného zdí od ostatního
domu, obklopeněho zahradou a určeného pro ženy. Vzdělaní
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Indové by si přáli, aby ženy jejich vycházely a přijímaly ná—
vštěvy, jako paní evropslni, ale lndky nechtějí a nclnnlon tak
ln'zy chtíti; mají to za ponižující, důstojnost, ženskou urážející.

Indická žena, lnouc ke starým ohyť—ejůni,jest, velmi kon
servativním živlem a jen její vliv udržuje pohanství. Kdyby
bylo možno. navázati s nimi důvěrnější styky, šířila 'by še sv.
víra mnohem rychleji; k tomu hodily l)y_'_.s0nejlépe naše řeholnice.

Bohužel protestanti nás předešli a všecko zkazili; měli
neblahy nápad a spáchali tak zvané zeza na lnissions.
Missionářkami by'vají staré panny, emancipované kanturčice,
které pozbyvše v Anglii úplně naděje ve vdavky, vrhají se na
Indii s tim zoufalým úmyslem, uloviti si tam stůj co stůj
muže. Vláčejí se po zezanách a trousi svinjcrozumy; Indové
jimi polu-dají a mají za běhn'y.

Proto naše řeholnice nemohou podniknouti tuto užitečnou
práci missionářskou, poněvadž postavené na roveň těmto do—
ktorkám (pod tou záminkou vtírají se do indických domů),
pozbyly by úcty, jíž je pohané obklopují.

V odloučeném & tichém životě, jenž jest údělem žen
vyšších tříd, v nuzném a strastném životě ženy venkovské,
bývá mateřství největší útěchou jejich a není pro ně vyššího
štěstí, nežli chovati pečlivě vykoupané a učesaué dítky.

Láska otcovská i mateřská jest u Indů velmi vyvinutá.
lndovo srdce získá nejsnadněji, kdo dítě jeho láská. Láska.
dítek k rodičům bývá rovněž nemalá, dokud jsou malé; později,
jako u všech pohanských národů, když dorostou & stanou se
samostatnými, poněkud chladne, ale úcta k rodičům býva vždy
živá: V rodinách, v nichž zachovávají staré zvyky, dítky každého
rána, jakmile se probudí, poklekají před matkou a čelem do
týkají se jejich nohou.

Mnoho se mluví o bídném stavu indických vdov; málokdo
však ví, že se to týká pouze vdov bezdětných. Vdova se nesmí
podle indického názoru po druhé vdáti. Zůstala-li liezdětnou,
stala se v očích všech lidí bytostí, která se minula cílem,
k němuž byla stvořena, a proto do smrti nejdelší musí žíti
hez cíle. Opovrhována rodinou žije život truchlivy, osamělý.

Pohan těžko chápe hlavní účel života vezdejšího: dosa
žení života věčného. Jemu se zdá, že žena jest pouze
proto na světě, aby měla děti. Nemaly vliv na ten názor mají
i pověry pohanské. Určité obřady a oběti za duši zemřelého
otce může a musí vykonati každého roku pouze nejstarší syn;
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jinak se duše vlačí- světem a straší lidi. Žena tedy, která ne—
dala manželu syna, způsobila mu křivdu hroznou, zbavila ho
na věky pokoje a klidu v životě onom. Odtud ta polu—da,kterou
zasypávají v Indii bezdětnou vdovu.

Obr. 32. Zámožná křesťanka tamylskzt.

Na neštěstí jest při dětských sňatcfch indických ubohých
těch tvorů velmi mnoho; nejedna se na manžela vůbec nepa
matuje, poněvadž ovdověla, jsouc ješte maličkým děvčátkem.

Vdova matka jest naopak. u veliké cti a v rodině důle—
ležitou osobou, která často všechnu vládu v domě na sebe
strhuje.
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Matkyaženy maj; značný vliv na život rodinný. Brahmin
vzdělaný ve školách anglických tropí si mimo dům šašky ze
svých bohů, ale doma, před očima manželky obchází poslušně
každého rána na lačný život a bos své modly, sklání před
nimi čelo až k zemi, leje jim olej na hlavu a natírá břicha
máslem. A mladík, jenž mimo dům hraje si na salonního lva
á opičí se po lívropanecl'i, krotne doma jako jelinč, nejen před
matkou neho manželkou, nýbrž vůbec před každou ženou své
rodiny.

Rodina indická neskládá se jako unás pouze z otce,
matky a dětí, nýbrž i ženatí synové zůstávají v otcovském
domě; následkem časných sňatků bývá dětí, vnuků apravnuků
jako n'iravenců, že rodina čítává častokráte sto i více členů.

Rázná vdovu. spravujeařídí nejednou až čtvero pokolení.
Znal jsem takovou vdovu, která po smrti manželově stala

se náčelnicí četné a zámožné rodiny. Jakmile se ujala vlády,
přestaly hádky a sváry; nerozdělený majetek převzala ve
smutném stavu; za několik však let poplatila všechny hypo
theky á dluhy; hospodářství zkvétalo utěšeně. Vliv její pře—
kročil i hranice rodiny a obsáhl všechny členy té kasty, kteří
hydlili v onom městě. Než vlivu svého užívala dobře.

Byla to kasta vysoká, vážená aproto také hrdá. Ale nižší
kasty začínají teď směle zvedat hlavy. Pariové si usmyslili, že
budou pořádali průvod, a postavili si hlavu, že průvod půjde
ulici, v níž obývala zmíněná kasta. Byla to potupa neslýchaná.
Všichni se bouřili a rotili, že se úřadové právem obávali, aby
průvod neskončil krvavou pranicí. Tu ona paní pozvala k sobě
několik nejpřednějších pariů apravilá: »Chcete—likonati průvod
mou ulicí, můžete; ale žádám, aby byl co nejslavnější; výlohy
zapravím „já.a

Byl to opět neslýchauý průlom do kastovních předsudkův
a obyčejů, ale rozkazům stare paní se nevzepřeli; nikdo ani
necekl, &pokoj ve městě byl zachován. Vdomácím životě byla
to prostá, tichá a skromná žena.

Tolik o vlivu Indek v kruhu rodinném; nebývají však
bez něho ani v záležitostech politických.

V nejednom panství řídí a spravuje všechno tajný vliv
obratné královny; král jest pouze nastrčeným panákem. Vjiných
říších panují ženy úředně. V království bhopálském vládne
vždy královna. V království majsurském, velikém jako Portu
galsko, byla vladařkou královna osm let, po všechen čas ne
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zletilosti synovy. Vjinýchzcmíc'h popřává sama ústava velikého
vlivu ženám na vládu; zemře—likrál nebo kníže bezdětek, má
vdova nebo matka právo určili si a adoptovati nástupce; ovšem
že volí vždy hocha co nejmladšího, aby sama co nejdéle vládla.
Jsou zase země, jako království travankarské a košínské,
v nichž následníkem na trůnu nebývá syn králův, nýbrž syn
nejstarší sestry.

Nejedná z těch žen, jako na př. nedávno zemřelá kněžna
visianagramská a mnohem mladší kněžna wawandská, vynikaly
nevšedními vlohami, bystrosti ducha a taktem.

Vidíme tedy, že žena v Indii není naprosto nevolníci, jak
se domnívají, kteří země naší neznají ; není však také světačkou.
Žena jest v Indii přede vším matkou a vliv, který má at“
v kruhu rodinném ať na trůně, jest vždycky vliv matky. —

Žila v Kalkuttě Angličanka, manželka vysokého úředníka
státního, žena světského smýšlení. Nevynechala jedné zábavy,
jednoho koncertu, jednoho dýchánku, na nichž se skvělav pře—
krásných toilletách, zářících brilianty — nepravými. Měla he—
zoučkou, pětiletou dcerušku, jediné dítě, která — rozumí se
samo sebou — aby v matčiných salonech nepřekážela, bydlila
s indickými chůvami ve druhém patře.

Ubohé dítě ochuravělo osypkami. Všichni o tom věděli,
poněvadž otec byl důležitou osobností, a noviny přinášely denně
zprávy o stavu nemocného dítka.

Asi za týden potká matku manželka francouzského
konsula na plesu u místokrále a ptá se po zdraví dcerušěině.

róh, jest zdráva jako ryba ve vodě !:
»Což pak osypky tak brzo pominuly ?a

»Osypky? ——Jaké osypky? — Což pak dítě moje má
osypky? Oóóh, můj Bóóóže, ty nešťastné chůvy' člověku ničeho
neřeknou! Hned se vrátím domů a pošlu pro doktora !—

A ta paní, a ta matka, která teprve na plesu zvěděla,že
jediné dítě jejístůnějiž přestýden osypkami,byla horlivým
členem spolku anglických dam, které si zvolily
za účel: šířiti mezi indickými ženami civilisaci....

Ap. del. Zaleslcí.
(Misye katolickie 1906, 34).
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Z manželského ráje indického. l.)nc 25.1)řezna IBM)přišel
ke mně v Mozzollerpuru náš khansama (čeledím, že by rád
se mnou něco velmi důležitého promluvil. Věděl jsem hned, oč
jde, a přál jsem si, aby raději P. Kosmas nebo l). Arsenius
byli na místě mém; majíf. oba velebníěkově větší obratnost a
opatrnost v urovnávání manželských sporů nežli já. Bohužel
nebyli oba doma, musil jsem tedy chtěj nechtěj kousnouti sám
do kyselého jablka. Vyšed na chodbu poručil jsem khansamovi,
aby spusUL

Počal nejplačtivějším hlasem: »Sahib, kya karenge!
Hazur morzáégala (Pane, umírám, co si počnu, již jsem mrtev!)<

To jest pravšední fráze indická, která, slyšíme-li ji z úst
zdravého, silného muže a vidíme-li zoufalé pohyby pážiirukou,
každého Evropana rozesměje.

»Co se vlastně stalo? Mluv !c »

»Pane, žena má mne nic neposlouchá. Zlobi mne den co
den. Každého dne navaří třikrate tolik, než sním; poněvadž
pak to, co nesním, v parnu brzy zapáchá. a kysne, krmí tím
husy &kachny Vaší Důstojnosti. Sahib, kya karenge! Hazur . . .<<

»Míním, že se naše husy a kachny nezlobí?<<
»Tot se ví, že ne, ale já. Tak spotřebujeme ry'ži před

časem a já zhynu hlady, umru, již je po mně!—:
»A kdo je tím vinen, než ty sám? Ukaž pána domala
»Ba, kdyby to jen pomohlo! Sepiatýma rukama jsem ji

prosil, ať šetří, ale ona se mi vysmála.<<
»Zpívej tedy jinou toninoul<< »——mávl jsem rukou ve

vzduchu.
»O ne, (3 ne!: bránil se khansama rukama i nohama —

:jen to ne! Zkazí mi všecko jídlo a rozkřičí mne v celé missii
jako neurvalce. Ano, dnes mi docela hrozila, že nebude vůbec
vařit a že skříni s rýží zamkne.:

Teď jsem myslil, že přijdu věci na kloub. »Zamkni ty
skříni, ať žena chodí k tobě, bude—li chtít jísti.<<

»Ano, kdyby chtěla jíst, pak ano. Alc ona nechce jíst!
Jen v poledne požije sousto, a dnes nevzala ještě ani zbla do
úst. Jest úplně lačná, ač již jde na osmou večer. Co si počnu,
umírám, již je po mně ——a po mě ženě také !a

Tu byla ovšem dobrá rada drahá.
»Kolik let je tvé ženě ?<<
»Čtrnáct.<<
»A tobě ?“
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»Dvacet osm, sahibe. .lsem ode tří měsíců po druhé
ženata

»Vidíš, to je z toho, že neposloucháte missionářů !<<pustil
jsem se do khansamý. »Kolikráte již jsme vám řikali: Nežeňte
se s decký! Co rozumí taková holka hospodářství! Majívšecko
za hračku a__vás, slavné manžele, také. () štěstí manželském
pak ovšem není řečilx _

»Sač bat hai! Máš pravdu, tak je to, zcela tak !-:<ujišťoval
horlivě.

»A proč nás tedy neposloucháte?<<
Neodpovědčl, nýbrž prosil:
»Aje, dekkhýe, dhamkaýe !<<(.\si: Pojď, udělej jí kázaníl)

Co jsem měl dělati. Šel jsem tedy (lo—jeho domku a
našel skutečně na bedně visací zámek, nedaleko bednyrmladou
ženu, k boji rozlícenou, k zápasu připravenou. Levici »—zcela
po evropsku — podpirala. si bradu, pravicí bok.

»Neslýšim o tobě nic dobrého,a počal jsem jako úvod.
Ale teď jsem dostal; řeč sletěla jako příval na mou hlavu;
žena křičela, prskala, koktala a hájila se takovým hlukem, že
mně samému býlo úzko. Manžel stál opodál, obrátil oči k nebi,
ruce složil na prsa a dovolával se Boha, všech svatých, slunce
denního a hvězd nočních, že není pranic pravda, co žena na
něho žaluje. Ke slovu jsem se nedostal dlouhou dobu. Konečně
jsem Xantippě pohrozil, že ji bude m'ti pod dozorem sas
(tchýně) To jest právě tolik jako několikaletý přísný žalář.
Bez tchýně nesmí taková žena vykročiti z domu“. Mý jsme ten
zvyk značně zmírnili, potrvá však ještě dlouho, než se nám
podaří jej úplněodstraniti. Pomohlo. Mir v domácnosti khan
samově zavládl opět — na dlouho—li?

Dokud časné vdavký v Indii nepřestanou, budou se po—
"dobné případy opakovati stále. Abý přestalý, jest potřebí mnoho
času, mnoho trpělivosti a mnoho — obrácení.

P. Remigius.

Jak Indové tituluji Evropany. Nevzdělané kastý vidí na
Evropana mnoho krásných vlastností, pro něž mu prokazují
velikou úctu. Obvykle titulují Evropana slovem saheb nebo
sahib ——pane. Chtějí-li se zalichotit, praví bar sahib t. j.
veliký pane, nebo hazur, tolik jako šlechetný pane, ba docela
maha radž — veliký králi.
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Poradil-li Evropan domácí lék, který jen trochu pomohl,
již mu říkají daktar sahe'b ———pane doktore. Mohamedáni
užívají slova hakim.

Maly pozemeček dává. Evropanu litul malik, asi jako
zeman, majitel rytířského statku. Ráčil-li lflvropan ukázati ln
dovi trochu svého umění, jmenují ho hned k a riger, t. j. vy
tečný umělec, třeba byl břídil a mazal7 ba i malta Deo,
Božsky, Nepochopitelny.

Obyčejny'fmtitulem missionářů bývá (1h arm autar —
původce náboženství. Kapucínům říkají také. l'ak ír, t. j. pou—
stevník, kajíenik nebo žebrdk; někdy (potřebují—li něčeho)
oslovují nás gurudži »——velekneží, nejčastěji pad 1'i saheb
——pane páter, liehotivňji: saheb baba —-pane tatíčku.
Obrácení křesťanů oslovují řeholního kněze slovy ha m ara ba.
ban —-můj otče a má matko.

.l'ouhymi zdvořilůstkami jsou slova bahadur »—-—nepře—
možitelny, gore. admi přesličny' (říkají i lůvropanu, který
jest šeredný jako noc), rithwinak »——pane sveta, spasíteli
světa, kliuda van d 7—velemocný, kawind ——vážený,geri—
paraur ——útěcho chudoby.

Ind tituly neskrblí, obzvláště přichází-li s prosbou. Že to
mnohdy působí směšně, jest jisto. lnd jest orientál a protodáva
rád svou úctu nebo svou I'll'OhllělllOSÍ.a pokrytectví na jevo
vyrazy přepiatými.

P. Ferdinand.

Korrespondenční lístek indický. Praktičtí Angličané za—
vedli již dávno v Indii dvojité lístky korrespondenčnÍ: jeden
pro dopis, druhý pro odpověď. Taková odpevěd' leží před námi;
jest znáti, že původní adressa byla pryži vymazána a jiná místo
ní napsána Lístek. vypadá takto:

(.-\dressa.)
Psaní budiž zasláno do Mozzoň'erpuru na Haut Sahibovu
Bang-hil) a když bude donešeno do „mako-katolického
kostela, budiž vloženo do rukou l'adri Saliiba 2).

Laskavý čtenář vidí, že adressa nemůže byti zřetelnější
& jasnější.

1) Missijnl dům.
2) Pana. Páter-a.
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.. (Iln|ils.)
So:—ití,sri lil'l

]):lle Arseniovi thibovi'll přijdiž od Serafínall) veliký
sálam'l). Dále jsme slyšeli, 5) že Vaše Milost bude míti
laskavost pozvali nzis tento měsíc do lilozzoli'erpuru. Jsme
proto velmi šťastní. Dále jsme se rozhodli státi se kně
zem a Padri Sahih učí nás latinsky. Peníze na cestu
máme -——naše maminka nám je poslala. Ale do Bettiah
jsme nejeli, neboť jsme se rozhodli státi se kně—
zem. Ale jen tehdy tak se staň, bude-li vůle Boží.

Tot obsah korrespondenčního lístku. Laskavý čtenář zajistí-':
z něho nezmoudřel a snad vrtí hlavou, ale inissionář porozuiněl
ihned a divil se stálosti hoehově. ————

()ženiti, provdali co nejdříve dítě, tot ideál indicki'- matky
a ten hledí uskutečnili stůj co stůj. Nezapomínejme, že jest to
žena východu, která za největší štěstí pozmnské pokládá míli
četnou rodinu a četné. *.říbuzenstvo má za požehnání Boží,
milost a čest. U [sí—aelitůve St. Zákoně nebývale jinak. Proto
Ind nesmírně těžko chápe, proč by katolický kněz měl žití
v bezženství; že tím přináší obětí, nejde mu nijak na rozum.
Proto náramně nerad vidí, chce-li některý jeho syn studovati
na kněze.

K jakým pošetilostem »vdavková<<vášeň Inda svádí, liv
ropan neuvěří. V sousedství našeho kláštera oženil se Ind se
svou chalupou, domnívaje se, že sňatek přinese mu požehnání
a majetek jeho rozmnoží. Na svatbu s barákem vypůjčil si
70 rupíí. Později ovšem neměl, odkud by zaplatil. Když si mně
stěžoval, dobral jsem si ho.

»Neměl ses ženiti s chaloupkou na jařela prohodil jsem
vážně.

»Proč, sahibe9<
»Nerozumíš? llům je starý a nemá tolik síly, aby vydržel

vdavky v době dešlíůx
Ind zíral upřeně před sebe a kýval hlavou.
»Možná, možná, bude to asi pravda./::

') 'l'ak začlnají lndově všechna psaní. Znamená to asi: Spásu, milost,
požehnání !

2) Panu Arseniovi, missionáři.
") Zasllatel lístku.
*) Pozdrav. „Dúle“, hindustansky „Ag—etl,jest též zvláštností hindu

stanskěho slohu; začínajlť jím skoro každou větu.
5) Množným čislem neuctlvá Ind sebe, nýbrž adressúta.
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[ml žertům nerozumí a také žádných nedělá. Pověz mu
sebe větší nesmysl: trochu se podiví, ale na konec přisvědčí.

i\ni naši křesťané nejsou prosti té svatbove vášně. Otáži-li
se křesťanky, zná-li tu neb onu osobu v naší stanici missijní,
odpoví mně jistě: »Aha, už vím. .-\le ta svatby ještě neměla
»-- bude se vdávat za měsíc —- vezme si teho a toho.<

(Jtenář ted pochOpí, co korrespondenčni lístek znamenal.
Hyn chodil u nás (stanice Darbhanga) asi do třetí latinské a
chtěl studovati na kněze, matce však bylo to proti mysli. Lá
kala ho tedy domů, do lllettiah, aby ho tam ihned oženila. Aby
pak všecko na hodinu připravila, napsala mu dvojitý lístek
korrespondcnční a na odpověd“ svou adressu. Ale Serafínek
tentokráte na maminku vyzrál. Cítč úklad, domů nejel, adr-essa
pryži vymazal a na lístek napsal missionáři úmysl svůj. Dou—
fejme, že bude vůle Hoží, aby se přání jeho splnilo.

l'. Remigia/,s.

lak tráví den pohanský král indický. Ctenáře snad bude
zajímali, jak žije a co dělá indický vládce, jenž věren zůstal
podáním a zvykům své kasty. Noviny vycházející v 'l'ravankoru
('I'he Western Star — Západní hvězda, z 26. září 1903)
líčí denní život nynějšího travankorského krále takto:

.leho 'Výsost*) vstává přesně o 4.. hod. ráno a jde do za—
hrady, odkudž, umyv si tvář, hlavu a vyčistiv si zuby atd.,
vrací se 0 4.45. hod. lhned se obléká, takže 0 4.55 jest hotov
dávati audience, k nimž bývají připuštěni pouze Evropané
nebo Indové z kasty brahminů. Audience trvají obyčejně do
půl sedmé, kdy přijde doktor, který, není—li,mahoradža churav,
prodlí pouze 5 minut.

Hned potom ubírá se .leho Výsost do lázeňských komnat;
ob den koupe se v oleji a dvakrát za týden dává se holiti
(od hlavy až do patyi) Lázeň v oleji trvá 20 minut, tedy déle
než obvyklá koupel vodní; hlavu a celé tělo polévají voňavými
oleji, které lékař připravil, a pak oplachují teplou vodou. Potom
vyšplouchá se Jeho Výsost v nádržce, která jest zvláště pro
něho vystavěna a v největší čistotě udržována; dvorní lékař
zkouší denně vodu, neni—liněčím znečistěná. Nadržka jest ne—

*) Ilis llighness (His l—íajnis'í—tento titul zároveň se 7—21 ranami
na počest, podle velikosti země, dávají Angličané všem radžůui a maha
radžům indickým.
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zbytně potřebná ke koupeli Jeho Výsosti, poněvadž kniha R e—
rala Acliaras předpisuje,že očista lidského těla jest jenom
tehdy úplnou a dokonalou, bylo—licelé tělo aspoň na několik
vteřin ponořeno do vody. Zvyk ten zachovává maharadža tak
přísně, že i za hranicemi království dává si novou nádržku
stavěti všude, kdekoli se pozdrží. Po lázni lejí mu brahmíni
na hlavu číši posvátné vody, což očistu činí úplnou.

Oblek maharadžův po lázní bývá velmí prostý, Kolem
beder ovinou mu kus plátna, 14 step dlouhý a 11-a půl stopy
široký, ozdobený krajkami. Druhé plátno, 6 stop dlouhé a 4
stopy široké, splývá až k zemi. Tělo až po pás zůstává ne
oblečeno.

Po této toiletě koná král ranní modlitby. Sandhya
vandanam, a rozjímání, j a pam, což trvá do osmi hodin.

V paláci nalezá sa malá. svatyňka, zvaná Palli The
varam. Jeho Výsost ubírá se do ní po osmé hodině a přijímá
kněze, kteří mu podávají prasadam, skládající se z pečiva,
ze dřeva sandalového a květin. Prasadamzjiných svatyň klade
se na stříbrnou mísu, řečenou sa m p a thi tliattu. Král při—
jímá všechno s uctivostí a v pořádku, určeném rituálem.

U přítomnosti téhož boha uděluje král brahminům své
dary, které mají tu vlastnost, že smývají všechny hříchy.

Po darech, asi o půl deváté, chystá se král 'k návštěvě
svatyně Sri Pad b hanal) ha Su am i, stojící i'iedaleko paláce
a spojené s ním zvláštní chodbou. V čele průvodů kráčí 20 dvo
řanů, za nimi hodnosláři z kasty bralnninů nesoucí meče a
štíty královské, za nimi ve vzdálenosti 5 krokův ubírá se _král
pěšky, dále hlavní, rádce králův, na konec zástup bralnninův,
prozpěvujících hymny.

.lest přísnou povinností královou navštěvovali každého
rána svatyní Sri Padl)hanatha. |)o návštěvy musí zůstati lačným.
„Nejde—likrál někdy do svatyně jest to znamením, že clinraví.
Jakmile překročí práh svatyně, nasadí mu na hlavu zelenou
čepici, na níž jest vyšita šlěpěj boha Sri Padbhanabha, patrona
královské rodiny.

Jeho Výsost pokloní se bobu, na to se vrací do paláce.
Od devíti do půldesátě jest snídaně, velmi |in'osLá, jaké

pravidelně požívají bralnniní jižní lndie.
Tím se končí, co možno nazvali denní pobožnosti maha—

radžovou. llo půldvanáctě zabývá se král záležitostmi státními,
neodkládaje vyřízení žádného listu na zítřek. (_)(ljedné do 1'4-5



jest odpočinek, při němž požívá král číšku kávy; o dvou po
čínají audience vyšších úředníků; devan má audienci dvakrát
za týden, v pondělí a v "pátek, která trvá obyčejně půldruhé
hodiny; ostatní ministři jednou za týden král rozmlouvá s nimi
podle potřeby dvacet až třicet minut.

Při audiencích jest i to zajímavo, že král rozmlouvaje
s brahminem nikdy se neposadí; náležeje sám do kasty kšatryů,
má ho za vyššího rodem. Brahmin zase pokládal by se za po
klesek proti povinne úctě, kdyby se u přítomnosti krále posadil.
Tak král i brahmin rozmlouvají spolu vždy stojice, někdyi
tři hodiny. ,

Po audiencich hovoří král s příbuznými ase služebnictvem.
() čtyřech hodinách a pěti minutách jede na procházku (lo
pavillonu, vzdáleného od paláce pět kilometrů. Kočí na kozlíku
stojí, poněvadž posaditi se u přítomnosti králově jest nesluš
ností. Na cestě nesmí býti jineho povozu a lidé, kteří potkávají
královský kočár, musí se postaviti na kraj cesty a složili ruce
na prsa; nikdo též z poddaných .leho Výsosti nesmí v tom
okamžiku býti obnt a nesmí míti rozevřeněho slunečníku.

Král se prochází 20 minut po zahradě kolem pavillonu,
o 5'40 hod. vrací se do paláce a hned ubírá se do koupele,
která trvá obvykle hodinu. ()d (HU do ? jest oběd, po němž
se král na půl hodiny prochází sálem, konečně posadí se ke
stolku a čte noviny a knihy. () devíti jde spát.

'l'akový jest denní život n'iaharadžův. |)vorní slavnosti
program ovšem mění. Král si jednou přál, abych přítomen byl
jedne výroční shivnosti, a (.levan mne. na ni zval. Išyla to koupel
boha ):ulbhanabha.

Jeden z dvořanů vylíčil mi ji takto: Král kromě jiných
litulů má též název: otrok boha Padbhanatha. Proto když se
blíží den slavně koupele, koná třídenní cvičení duchovní. O šesti
ráno uspořádá se pak velikolepý průvod: vojsko, hudba, všechen
dvůr a zpívající brahmíni ubírají se v určitém pořádku. Na
krásném voze vezou modlu k moři asi 10 kilometrů za město.
Král jako otrok boha jest oděn chudobně: kolem kyčlí má
ovinutý kus plátna, na hlavě zelenou čepici ajde bos po pravé
straně vozu. l'll'ítlllllllll posvětí moře, ponoří do něj modlu, král
utře ji ručníkem a týmž slavným průvodem vrací se do 'l'ri—
vandrumn.

Nebylo nesnadno omluviti se. Pravil jsem podle pravdy
devanovi, že musím následujícího dne jisto jistě odejeti a že
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se program mé cesty měniti nedáa proto že by povstal veliký
zmatek, kdybych se tři dny zdržel 'l'rivandruu'iu. Vypadalo
by nádherně, kdyby zástupce sv. Stolice assisloval úředně,
když pohané plaví svou modlu v moři.

Ap. del. Zaleslcí, (Misye Katolickie).

Přísaha u soudu. Jednoho roku přicházel jsem častěji do
styku s indickými soudy. Vlada zakládala pozemkový katastr
a tu bývalo dosti při () meze. 'l'akový soud konal se jednou
venku ve chládku pipalového stromu. Soudce, Bengál, při—
vítal mne vlídně a litoval, že mi nemůže nabídnouli židli. Před—
vídaje podobnou nesnáz přinesl jsem si stoličku sám, co ostatní
seděli na zemi. Vedle iné stoličky přivázali tele. Marně jsem si
hlavu lámal, nač je tele u »soudu<<.Vysvětlení přišlo brzy. Ind
vzezření opravdu lišáckého, darebáckého, byl vyslýchán. Dal si
pozemek, který mu vůbec nepatřil, zapsati na své jméno do
knih. Z každého rysu jeho šibalské tváře bylo lze vyčisti, že
výpovědi jeho jsou vylhány; liči mu radostí zrovna svítily,
kdykoli se mu hrubá lež povedla. Kolemstojící vzdávali mu za
zády soudcov'ými pochvalu. Neboť kdo umí lháti, že se i z kří
žových otázek soudcových vysmekne, nedochází zde opovržení,
nýbrž podivu. Soudce viděl, že se nedopálra pravdy leč přísalum.

»Vláš děti?<< tázal se.

»'I'ři kluky.<r

»Tedy jdi a přísahej. jak ti budu předříkávalď
Chlap přistoupil kmé židli a vztáhl ruku, nikoli však na

mne, jak jsem se spočátku domníval, nýbrž na ubohé telátko.
Tele bylo patrné zkušenější nežli ja proto uskakovalo a zoufale
schovávalo ohái'iku pod břicho. Než jsem poněkud poodsedl,
uchopil šibal zvíře za ohon. nazvedl je do výše, že stálo pouze
na předních nohách. 'I'ele bečelo děsně. Pak se obrátil tváří ke
svatyni singhesvarské a opakoval hlasitě po soudci přísahu:
»Přísahám při singhesvarskóm BĚII)OVÍ,že výpověd má jest
pravdiva; jinak af. všichni moji synové smrtí zemrouík Když
však soudce pozoroval vyjevenč tváře kolem' sebe a slyšel
tlumený chechot, Lázal se, je—liv přísaze nějaká vada. Bylo
mu řečeno, že přísahající nemá ani jednoho syna, ba vůbec
žádného dítěte. »'|'áák? — Počkej, halamo. ty mně neujdešh
pravil anglicky.

Opět musil dareba chopili tele za ocas a přísahati: »Pří—
sahám při singhesvarském Babovi, že výpověd“má jest pravdiva;
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jinak at mi pojde všechen dobytekíc I tu byla přísaha opět
podvodnou, neboť přisahající neměl ani ve stáji ani na pastvině
ni rohu ni k0pyta. Když však soudce dodal: »Přísahám: lhu-li,
ať se mi do smrti nejdelší dítě nenarodíh pustil podvodník

ohon & zařval: »Ne a jakživo ne! Tak přísahati nebuduíc
»Chytte lháře & narežte mute velel soudce. Lhář však nečekal;
mrštil sebou jako úhoř a jako srnec upaloval přes pole. Jeho
protivník ovšem vyhrál.

Když přišla řadana mne, nepřísahal jsem ovšem při
telecím ohonu, ba nepřísahal jsem vůbec. Pohanský soudce
pravil, že u katolického kněze mu stačí prostá výpověď.

P. Rcmigius.

Sekta thagů. Barbarské činy vlašských briganíů, západo
indických pirátů nebo řeckých banditů jsou malicherností proti
ukrutnostem, jež anglické zprávy vypravují o sektě thagů
(tsagů), kterou potlačíti jen po velikých námahách se anglické
vládě podařilo. Podávají též důkaz, jak různě jsou názory na—
rodů západních a východních.

Bratrstvo thagů jest prastaré; stopy jeho lze dokázati
již ve 13.století. První je líčíjakýsi Evropan v »Thewenotových
cestácha z roku 1687. Pravít, že na nejlepší silnici indickéjest
pradivná bezpečnost. »Ač cesta 5 Agry do Delhi jest v pořádku,
přece cestování po ní jest spojeno s mnohými nepříjemnostmi.
Potkáš tygry, pardy, lvy ——anejprohnanější, nejsmělejší lupiče
světa, kteří tak obratně & jistě oprátku kolem krku zadrhnou,
že oběť v okamžiku zaškrtí.< Míní zajisté thagy, neboť jméno
thag znamená »škrtitelc.

Od časů 'Fhewenotových neděje se v evropských spisech
zmínka o těchto vrazích až do doby, kdy britská vláda pře—
vzala panství nad Indií. Na počátku předminulěho století stalo
se několikráte, že se mnoho sepojů (domorodých vojáků britské
armády) nevracelo z dovolené. Pátráním zjistili, že vojáci ne
prchli od pluků, nýbrž že byli členy zvláštního, dobře zorgani
sovaného bratrstva povraždění.

Thagové byli nejpodivnější sektou ze všech podivných
sekt Indie. Ačkoli téměř z polovice náleželi k mohamedánům,
uctívali přece bohyni Kali, manželku Šivovu. Po předcích
dědili povolání vrahů, v soukromém životě bývali nejváženěj—
šími občany. 
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Vydavše se na své obětní, vlastně loupežné vy'pravy, ne—
cítili nejmenších vyěitek svědomí, zbaviti bližního života ima
jetku. Neloupili nikdy ciziho jmění, nezavraždivše dříve majet—
nika. Ač náleželi k různým škastám, tvořili vespolek krevní
bratrstvo. Měli zvláštní znamení a zvláštní hantyrku, podle
nichž se poznávali. Znamení měla ten účel, aby thag nezabil
nedopatřením thaga, což bylo pokládáno za nejhroznější zločin.

()ln'. 335. Bohyně K:!li.

S' největší svědomitosti konávali obřady a plnili |_iředpisy
své sekty. Vzhledem k této zevrulmosti byli nejzbožnějším
lidem Indie. Ještě více p(lleUhOdDO jest, že se štitili prolévání
krve av rodinném životě že bývali vzory poctivosti. Jen v Indii,
zemi proliv, jest taková sekta možná.

Podoty'káme ještě jednou, že vraždy jejich mívali ráz
náboženský. Brávali sice cizí majetek, lup však býval věcí ve
dlejší. Hlavním účelem bratrstva bylo: přinášeti bohyni Kali
lidské oběti.
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Výpravy podnikali takto: náčelník čety thagů míval u sebe
>posvátnýa špičák. Nežli bandu svolal, přinášel oběti a natíral
motyku drahými oleji. Po těchto obřadech posílal druhům vy
znání, aby opustili obvyklá zaměstnání svá. a se dostavili; plá—
teník přicházel z bazaru, nosič vody od řeky, plantážník indiga
ze svých sadů. Všichni členové očistili se modlitbou a obětmi
k velikému a nábožuěmu úkonu. Posvátný špičák zabalili do
plátna a vydali se směrem, kam hrotitý konec motyky ukazoval.

Všechno chování a počínání určovala a řídila pověrečná
znamení. Spadl—liněkterému turban s hlavy, vraceli se domů;
stříkla—liněkterému krůpěj krve na šat, čekali dva dny, nežli
se obětmi očistili. Křik a hlas skoro každého zvířete měl svůj
význam. Vytí šakalí za dne bylo znamením, aby co nejrychleji
odešli; cvrkot ještěrky věstil dobrý výsledek; přeběhl-li vlk
z prava na levo, kráčeli bezpečně dále; osudným bylo, pře
skočil-li cestu z leva na pravo. Hýkání osla na pravé straně
značilo veliký zdar; znamením záliuby a smrti všech bylo
naopak, když spatřili psa za svitu měsíčního. Hřímáuibez deště
nutilo vzdáti se výpravy, hřímání s deštěm slibovalo úspěch.
Kromě toho měli ještě mnoho a mnoho jiných pověr, které
thagům vykonávání »posvátnéhm úřadu ztěžovaly; lze říci, že
skoro polovici výprav mařily ony pověry.

Než dejme tomu, že všechna znamení byla přízniva.
V tlupách lO—Qt) mužů brali se cestou, podobajíce se klidným,
bezelstným ['iocestným. llohouili zástup ua'idenníků vracejících
se domů z indigových l'aktorií a nesoucíchušetřenou, několika—
měsíční mzdu. 'l'hagove dali se s nimi do hovoru, vyptávajíce
se vlídně a přívětivě: odkud ? kam? kdožJ lx'dyž zvčděli, že
nikdo mezi dělníky není z jejich Sousedství, pátrali, jakého za
městnání jsou. Bylolí jim přísně zak'f'izáno vraždili na počátku
výpravy lidí určitých kast a určití—hopovolání! 'l'ak na př. ne
směli ublížiti mrzákůin a obchodníkům olejem, dále nesměla
býti první obětí žena, pak l'ákír, l'irnčiř, kovář, truhlář, mahaut
a tak pod.

Vyzkoumavše spolucestující, kráčeli s nimi klidně, až
došli přihodmého místa k vraždě, zvaného belí, které rovněž
určovala pověra. Nabídli ostatním, zda by tu nepřcuocovali;
pozvání bývalo obyčejně radostně přijato. Rozdělali oheň, po—
sadili se a pojídali večeři; všechno bylo v nejlepší shodě a.
náladě. Jeden z roty dal si jméno »Bajaid Khan-x, druhy" »Mo
hamed Khanc. Hrozila—lípřekážka, zvolal na stráži stojící thag:
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»Mohamed Khana; bylo-li všechno bezpečno: »Bajaid Khana
Jakmile padlo osudné slovo, nabídl jeden z thagů svému sou—
sedu hukku. Sotva pozvaný vztáhl po ní ruku, pOpadli ho dva
thagové s boku, kdežto třetí připlíživ se ze zadu, zaklesl mu
přes hlavu kolem krku tenký, jemný šátek a jediným škub
nutím ruky ho zardousil. Mívali v tom takovou zručnost, že
ani nejbližší sousedé nepozorovali, co se děje, až přišla řada na
ně. Pak mrtvoly oloupili a pečlivě pochovali. Na hroby navá
leli kamení a kolem dokola roztrousili jedovaté byliny, aby
šakalové mrtvol nevyhrabali. S klidným pak svědomím a u vě
domi, že vykonali zbožný skutek ke cti své bohyně, kladli se
vedle hrobů svých oběti ke spánku.

Někdy ovšem podnik se jim zhatil, právě když byli v nej—
lepším; zastrašilo je zlé znamení. Jakýsi Ganga Din cestoval
sám do Benaresu. Cestou přidružili se k němu čtyři mužové,
s nimiž se příjemně bavě ubíral se dále. Teprve když k ve—
čeru přišli na osamělé místo a tam chtěli přenocovati, poznal,
že upadl mezi thagy. S východní otrlostí očekával poslední
hodinku. Osudný výkřik pBajaid Khanc zavzněl; již nabízel
mu soused liukkn, již cítil šátek na hrdle: v tom zahoukala
v blízkém křoví sova. lhned pustili ho thagové omlouvajíce
se, že si ztropili pouze žert.

Výpovědi u soudu svědčí, jak hrozně thagové řádili. Je
diná četa zavraždila, jak soudní vykopávky zjistily, ve dvou
nedělích 53 lidí.

Nastává otázka, kterak se děsná sekta po staletí udržela?
Hlavní důvod spočívá v tom, že oriental má naprosto jiný
názor o ceně života lidského a také podle toho názoru jedná;
jinými slovy řečeno: jest mu jedno, zabije-li člověka nebo psa.
Dále byli thagové velmi Opatrni. Vraždili cestující jen ze vzdá—
lenějších krajin, doma bývali vážení mužové. Kdo řemesla
jejich neznal, pokládal je za dobré, laskavé a vzdělané občany.

Když se anglická vláda jala stihati sektu thagů, neměla
o jejím rozsahu ani zdání. .lak chytře si thagové vedli, svědčí
protokolovaná výpověď státního úředníka: »Roku 1822 byl jsem
magistrátním úředníkem v Nnrsingpuru. Nebylo ničeho ukradeno,
abych zloděje dříve nebo později nevypátral. Kdyby mně byl
někdo řekl, že sotva 400 m od radnice žije rota vrahů z po
volání a že již sta mrtvol zavražděných pocestných jest pocho
váno podél silnice, byl bych ho prohlásil za šílenci-.. A l'iřece
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se stalo v Nursingpuru, kde jsem byl léta magistrátním úřed
níkenn

Na potlačenou thagů zřídila anglická vláda zvláštní ko—
misi, v jejímž čele stál major Sleeman (Slímem podle jeho
zpráv jest zpracována tato stať) a který za několik let učinil
sektě konec. Přes tisíc thagů dal popraviti, dva tisíce poslal
do vyhnanství a několik tisíc postavil pod přísný dozor policejní.

Popravení zavraždili více než (1000 lidí; tolik alespoň
mrtvol bylo vkapáno. Podotýkáme, že soud dával na jednom
místě pouze tolik _mrtvol vykopati, kolik stačilo, aby se vina
thagů dokázala; dále se nekopalo. Výpočty se zjistilo, že po
pravení zardousili asi 20.000 lidí. Poněvadž sekta trvala (5 až
7 století, možno počet jejich obětí páčiti na milliony.

Smrtelnou ránu zasadila thagům poprava všech hlavních
vůdců.

Zmínky zasluhuje také, že byli i vodní thagové, kteří
v lehkých člunech řádili na řece Ganga; a kdyby britská vláda
nebyla rázně a bezohledně zakročila, byli by se málem utvořili
i železniční thagově; nával domorodého obyvatelstva na dráhy
skýtal k vraždění velmi vhodnou příležitost.

Již na počátku jsme upozornili na rozpor, který se často
kráte jevil ve smýšlení a jednání thagů. Na konec ještě dva
doklady: Když v padesátých letech 19. století propuklo veliké
»mutinyc (povstání) domorodců a Evropane byli zvířecím způ
sobem vražděni, zůstali thagové nečinnými: jest prý jim ohav—
ností všelikě prolévání krve. Ještě divnější jest, že mnohý thág
ustanovil ve své závěti, aby se jeho nákladem zřídila studna
vedle silnice na občerstvenon žíznivých pocestných. Opravdu,
jen v Indii, zemi protiv, možno! Sestra Ida.

Satý nebo Spalování vdov. Satý (anglicky psáno suttee)
znamená v sanskritu >>dobrá<<nebo >>věrná<<.Za ni měli ženu,
která se po smrti manželově dala dobrovolně na hranici upáliti.
V 17. století přenesli Evropane mylně ten název na upálení
samo. '/,vyk ten jest prastarý; zmiňuji se o něm již řečtí Spi—
sovatelě z dob Alexandra Velikého. Dnes jest anglickou vládou
přísně zakázán a jen ve vzdálenějších krajinách, do nichž
anglický vliv nesahá, |_)řiházíse občas. Ze starších spisovatelů
popsal jej obšírně Tavernier (Six voyagesen Turquie, en Perse
et aux lniles, 1792).

23
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Jak hrozně zlořád ten byl rozšířen, vysvítá z těchto číslic
od roku 1815 do roku 1824 bylo upáleno pouze v těchu
okresích:

'1815í1816í181718181819'18>0]1821í18221823l1624 Úhrnenr
„„„__ | '

Kalkutta 3542891946412 544' 421 370 392. 328 340 273 3752
Benares 48. 63 103137 92 93 114 102 121 93 966 :

Patna 20! 29[ 49 57s 40 42 69: 70 49. 41 466
Dakka 31 24, 52 53 55 51 52 45 40 40 448

_Muršidabad 15 13; 19 13 17 20 15, 16 12 15 155

,Bareiny 11 221 42 30 25 21 12: 22, 13 10 208

pět tisíc devět set devadesát pět vdov! Děsněčíslo

Jeden ze starších missionářů popisoval ve vlašském ča
sopise Civilta Cattolica Satý takto: První případ zažil jsen
roku 1794. Toho roku zemřel v tandžurské vesnici, zvané Po
dupattah, zámožný muž z kmene Kanatů. Třicetiletá manželk:
projevila přání následovati ho na hranici. Sotva se zvěst o ton
roznesla, obklopily zástupy zvědavých diváků dům. Jakmile s.
vdova nejdražšími šperky svými přioděla, vynesli nosiči mrtvow
i živou obět. Mrtvolu vezli na voze ozdobeném věnci a draho
cenným dřívím, vdovu nesli v bohatých nosítkách.

Dav vztahoval ruce k vdově na znamení úcty a podivu
měli ji za bytost skoro již nadzemskou; ženy tísnily se k n
přejíce jí štěstí a prosíce o požehnání a předpověď. Pro kaŽdOl
měla vdova vlídné slovo; jedné předpovídala, že bude ješt!
dlouho živa, jiné, že bude míti mnoho dítek, třetí ujišťovala
že ji muž bude míti zase rád. Rozdávala též papírky, kteri
chytaly jako vzácné ostatky.

Po celou dlouhou dobu, co se průvod bral k páleništi
zachovávala vdova klid a vážnost; tvář její zářila blaženost
Jakmile však spatřila hranici, zvážněla; ztrnule zírala na hra
nici a chvěla se na celém těle. Sotva brahmani a příbuzn
pohnutí její zpozorovali, domlouvali jí a dodávali mysli; Zdált
se však, že neslyší, nerozumí slova. Snesli ji s křesla a dovedl
k blízkému rybníku, v němž ji v šatech i ozdobách umyli. Pal
přinesli zpět k hranici, na níž manžel již odpočíval. Kolen
dokola rozestavili se brahmíni, držící v jedné ruce hořící |)()
ohodně, v druhé hrnce s rozpuštěným sádlem. Druhý krul
utvořili příbuzní, ozbrojení ručnicemi a meči, aby bud' útěku
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neštastnice nebo osvobození jejímu, kdyby se snad v divácích
soustrast probudila, zabránili.

Vdova byla více mrtva než živa; nakvap strhali s ní
všechny ozdoby a poručili aby se podle předpisu třikráte kolem
sebe otočila; ale již po druhém obratu omdlela; v bezvědomí
položili ji vedle mrtvoly manželovy, brahmíni hodili na hranici
pochodně i tuk a v okamžiku vyšlehly plameny; naposledy za—
volali ubohou jmenem, ale nikdo již neodpovídal. —

Přes to, píše P. Remigius, že britská vláda co nejpřísněji
zakazuje a trestá tuto ohavnost, přihodí se přece tu a tam,
zvláště v severní Indii. '

Ve vesnici Kataki, v distriktu Gaya, žil brahmin jmenem
Demodar Pathak. Zemřel 1. října, dvě hodiny před východem
slunce. Manželství jeho zůstalo bezdětno. Již, ikdyž umíral, pro—
hlašovala jeho žena, že jako saty s nim shoří na hranici. Ne—
věřili jejim slovům domnívajice se, že jsou pouze výrazem
veliké lásky k manželovi. Když dokonal, zakazovala, že ho ne-
směji bez ní spáliti. Myslili, že mluvi z ní bolest i zármutek,
a násilím vynesli mrtvolu na páleniště za ves. Mezi tím se
oblekla brahminka v nejlepší šaty, ozdobila se šperky, upravila
si účes. Pak vystoupila přede dvéřc, dokazovala, že ona jediná
má, právo na mrtvolu manželovu, ži—nikdo není oprávněn je
rozlučovati. Nadávala příbuzny'masvolavala nejhorší kletby na
jejich hlavy, nepřineson—li mrtvoly zpět. Když se víc a více
rozčilovala a kletby její byly stále hlasitější, přinesli mrtvolu
opět do pokoje. Umístila ji na postel, položila levici na prsa
nebožtíkova a v pravici mnula šňůru perel, volajíc neustále:
Satya Ram, Satya Ram! Několikráte žádala přítomné, aby po
stavili na dvoře pro oba hranici dříví. Nikdo se nehnul. Za
chvíli objevila se přede dveřmi a nesouc obětní náčiní man
želovo a volajíc: Hatya Rain, Satya Bam! pobíhala po dvoře.
Najednou zpozorovali, že ze šatů jejich vychází dým a šlehají
plameny. Jako šílená pádila brahminka sem a tam po dvoře,
až unavením klesla k zemi; oděv byl spálen ale tělo doutnalo
stále dále. Úpěnlivě prosila, aby k ní přiložili manžela. Ne—
chtěli, obávajíce se trestu. Konečně vyhověli přece zoufalému
volání a položili mrtvolu vedle ní. Ihned chytila mrtvola &
hořela jíilamcnem. Náhodou(!) spadla na oba hranice dříví,
která náhodou(!) vcdle byla narovnána. Když se dostavili po—
licisté, |_ilápolal oheň tak, že hasiti a vdovu zachrániti bylo
pozdě. Věc bude miti dohru před soudem, poněvadž jistě všechno
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bylo napřed umluveno a nastrojeno. Velikého však trestu vín
níci asi nedostanou, poněvadž upálení chytře zosnovali a
navleklí..

I—lindustansky psané časopisy psaly o tom neobyčejně
zdrženlivě, skoro se zdálo, jakoby případu litovaly; zdálo se;
veřejně odsuzovalí všichni, potají schvalovali & velebili vdovu
jako hrdinku a mučednici. Mučednicí ? —<Která pravá mučednice
nadává a proklíná? — l—lrdinku?»-—jistě ne! Pohanská zásada
zní: Žena nemá duše, žena jest otrokyní mužovou. Po jeho
smrti nemá práva na život a život její nemá účelu. ——A ta—
kové zásadě obětovati život není hrdinstvím, nýbrž šíleným
fanatismem !

P. Remígius.

Fakiři & poutníci. Hind má ukrutný strach, aby se po
smrti duše jeho nestěhovala. Ani pěstění posvátných smokvoní

.a stromů tulasových*), ani výmětky posvátného skotu nezba—
vují ho té hrůzy; -—-jest těžko hlas svědomí takovými pově
rečnýmí a jalovými obřady utlumiti. Proto žije v Indii mnoho
lidí, kteří úžasnými, skoro šílenými skutky kajicnýmí hněv
bohů usmířiti se snaží. Nazývají je kajícníky nebo l'akíry. \

r|“éměřbez oděvu, bubínky z lidských lebek majíce v rukou
a ověšeni jsouce lidskými lebkami a kostmi loulají se fakíří
dům od domu, žebrajíce si výživu. Mnozí stěhují se do pustých
krajin, živí se výhradně kořínky a zelínamí, Spávaji na holé
zemi a nosí chalrný oděv dotud, dokud jim na těle neztýří a
se nerozpadne, dokud nečistý hmyz kůže jejich nerozhlodá. —
.liní sedávají v dutém stromě, do něhož dlouhé hřeby z venku
jsou zaraženy, takže v dutině ani se otočiti ani se opříti ne—
mohou, aby se nezranilí. — Jiní stávají léta vzpřímeni, ruce
držíce vzpažené, až znenáhla celé tělo ztrne a zdřevéní. ——
Jiní drží pěsti tak dlouho sevřené, až nehty do dlaně zarostou
a před zápěstím ven vyrostou. ——Jiní se zakopávají do země,
že jim pouze hlava vyčnívá, aby dýchati mohli. — Jiní hledí
dotud do slunce, dokud neoslepnou. -— .liní sedávají mezi
dvěma ohni, až je plameny ožehnou a napolo upraží. — Jiní
nosí na šíjí železnou mříží, které do smrti neodkládají.

*) Kdo nabéře do úst vody ——praví se v náboženských knihách
lndů — &smokvoň pokropi, tomu bude deset millionů hříchův odpuštěno;
kdo sebemenší větvičku s posvátné smokvoně ulomí, dopustí se _hříehu ,
jakoby zavraždil deset millionů brahminů.



Kajícníků těch bývá tolik, že se s nimi setkáváme v každém
městěfa v každé vesnici. Ovšem i podvodníkův a kejklířů bývá
mezi nimi dosli, kteří lid svatouštvím šálí, aby hojnou almužnu
vymámili.

[ poutě náležejí v Indii k obvyklým skutkům kajicným;
na některá místa přichází ročně statisíce poutníků, ovšem zor-la

Obr.34.Indickýfakír.

různých od poutníků našich. Jednou potkal jsem Hinda, hla—
dového, zemdleného, držícího v ruce dlouhý provaz špinavý.
Ukloniv se, nastrkoval ruku pro almužnu. Předložil jsem mu
několik otázek, on však potřásaje hlavou stale svůj provaz
ukazoval. Myslil jsem, že jest banka (blbec); byl bych mu
rád udělil almužnu, neměl jsem však u sebe peněz. Kázal jsem
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mu tedy, aby se stavil v naší missi, v níž dostane dárek od
frátera vrátného. Pozdějizvěděl bratr Elekt od našich křesťanů,
že to byl poutník ubírající se do Singhesvaru. Stihlo prý ho
neštěstí, že mu stářím pošla kráva, kterou uvázal na provaz
k chatrči. Kráva, jak již několikráte řečeno, jest Hindovi zví
řetem nesmírně posvátným. Ríti ji může, co se do ní vejde,
ty'rati hladem také, ale zabiti nikdy. Zvláště stará kráva bývá
ctihodna; prochází se __volněa škodu dělá, kde se jí zlíbí.

Běda však llindovi, kdyby ji, když dodělává, nechal při
vázanou na provaze! Dopustil by se krávovraždy a za pokání
musí putovati do Singhesvaru, provaz držeti v ruce, potravu si
vyžebrati a cestou nesmí slova promluviti.

Jiní konají poutí takto: Před východem slunce vyjdu poutník
před chýši, která jest snad dva dny cesty vzdálena od Sing
hesvaru. V ruce drží malou, asipíd' dlouhou motyčku; ukloniv
se směrem k Hinghesvaru, dotekne se sepiatýma rukama čela
a položí se jak dlouhý a široký na zemi. 'l'ak natažen udělá
motyčkou rýhu do země; povstane, popojdc dva nebo tři. kroky,
až se palce nohou doteknou zmíněné rýhy, natáhne se na zemi,
vyryje brázdu atd. a tak vstává i lehá od východu slunce do
západu; jde přímým směrem k Sínghesvaru, neuhýbaje se ani
na pravo ani na levo, přes zaprášené silnice, strniště, lesy,
bažiny, pastviny a trní. Nikdy jsem lidského tvora tolik ne—
litoval, jako potkav takového poutníka, pokrytého blátem, pra—
chem, lmojem a ranami. Brzo lehali na záda, brzo na bok nebo
na břicho, ale vždy bylo viděti, jaké bolesti jim vstávání pů—
sobí; svíjeli se jak červi, někdy slabostí sotva se posadili a teprve
po delším odpočinku 'vstávali. Ale bez milosrdenství šli celý
den dál a dále; za den urazili sotva. několik kilometrů cesty.

Po západu slunce zaryji inotyčku hluboko do země a
jdou bokem nebo pozpátku (nikdy „přímo!) pod strom, kdež
jich příbuzní s jídlem očekávají. Noc přespávají na holé zemi.

.la, upřímně řečeno, neměl jsem nikdy odvahy, upozornili
ubožáky na šílenost jejich kajícnosti; bylo by to také marno.
Snad jim dobrotivý Bůh jejich dobrou, třeba zbloudilon vůli
přičte přece za nějakou zásluhu! — —

Zvláštním druhem kajícníků jsou džogi (v sanskrtu
yógí), t. j. asketě oddávající se životu výhradně rozjímavému.
Aby ducha od světa hmotného odloučili, myšlenky soustředili,
tělo úplně nadvládě ducha podrobili, konají džogu. Pro ty,
jež věc snad zajímá, podáváme tisíce let starý recept džog'
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a) Skřlživ nohy pod sebe sedni si tak, aby se hýždě země
_nedotykaly (Evropan, nemaje ohebných 'číšek, toho nedovede,
kdežto orientálové vyscdí na patách nebo na stehnech celé
hodiny).

b) Tak sedě upři obě oči na špičku nosu.

0) Pak ucpi dvěma prsty pravice pravou chřípí a odří
kávaje 'v duchu předepsanou průpověd posvátnou zhluboka
vdy'chni. Ucpav druhou chřípí, opakuj průpověď, ale zase jen
v duchu.

on.-. 35. Džogi.

d) Uvolniv chřípč a vydechnuv, odříkávej průpověd' hla
sitě., Pak počni zase od a) a opakuj džogu, až —-—dodává mis—
sionář — napolo zpitomíš.

() džogích bájí a věří Ind neslýchané věci. Mají prý ducha
i tělo tou měrou v moci, že se mohou ve vzduchu vznášeti,
žíti, jak dlouho chtějí, zemříti, kdy se jim zlíbí a zase vstzili
z mrtvých atd. Leccos se vysvětluje tím, že mezi džoghni jsou
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zruční kejklíři, leccos zase tím, že hypnotismus, kterým se
v Evropě a zvláště v Americe jako moderní vědou obírají, jes
v Indii od mnoha století znám. P. Remigins.

Staří křesťané. Dožil—lise Ind šedesáti nebo více le
v křesťanské víře, má za to, že mu nebe neujde a ujíti ne
může. Dobrotivý Bůh --—jsou tito »staří<<křesťané přesvědčeni —
má nesmírnou radost, přijde—liněkterý z nich ku bráně nebesk<
& dá mu ji otevříti dokořán. Bohužel nebývá názor tak ne
škodný, nevinný, žertovný. Stalo se před nedávnem, že umíra
takový »starýa křesťan, který léta neb-yl u svaté zpovědi. Mis.
sionář jen náhodou zvěděl, že dokonavá. Přichvátav káral pří
buzné, proč nezavolali dříve kněze. Udiveně hleděli na něho
nemocný jest prý »starýc křesťan, jemuž se ke svatosti ničeh<
nedostává a který se zpovídat nemusí.—Missionářestálo nemáli
práce, nežli je 0 jiném přesvědčil a umírajícího zaopatřil.

Kdo se má modliti? V lůvropě bývají nedověrci chatrnélu
vzdělání toho mínění, že modlitba jest vlastně pouze věcí žen
V Indii právě naopak. K Sestře Engelbertě přišla stařenka
šedivá jako mléko a prosila, aby ji přijali do ženského choro
bince v Čúry (Choohree neb Chahari.) (Viz obr. BB.) Sestra
svolila, jen se napřed tázala, jaké jest víry. Byla mohamedánkou
dodala však hned s největší opravdovostí: »l-lamar khitab, tum
hare khitab ekhiva — .Já mám víru zrovna jako ty.< »Dobrá,<
usmála se sestra, „»jen bych ráda zvěděla, modlíš-li se zrovna
jako my ? Pomodli se la ——.Moliamedánka vylřeštila oči. »Což -':
Modlit se? ()o tě nemá? Já jsem sejaktěživa modlila jen jednou
Modliti se jest věcí mužů a ne ženlc A také skutečně
přijde-li určená doba modlitby, mohamedán všude poklekne
třeba na ulici, a koná delši nebo kratší modlitby předepsané

Obrácený mohamedán. Jak jsme se již nejednou zmínil
(viz na př. str. 69), stává se v Indii zřídka, aby se mohamedár
obrátil na křesťanství, a ještě řidčeji, aby obrácení bylo upřímně
trvalé a pevné. Mladým missionářům doporučuje se proto vždy
nedůvěra a opatrnost vůči vyznavačům Mohamedovým. Ne:
není pravidla bez výjimky. O výjimce takové dovolte několik slov

P. Kosmas missionářoval delší dobu v Ramnagaru a těší
se všeobecně přízni. Jednou přišlo několik křesťanských řeme
slníků z Bettiah vypravujícíeh, že tamější, velmi starý moha
medán projevil vřelé.přání, promluviti několik slov s l). Kesmou
»Rád s ním promluvínm odvětil l'. Kosmas sjakousi upjatostí
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»at přijde, chce—li, ať si všechno prohlédne at' třeba zde zů—
stane—bude—li se mu u nás líl)iti.<<Ještě téhož večera dostavil

se osmdesátiletý míjíl'íamedán, imponující stavech. s dlouhou,
šedivou bradou. ».leho cl1ování,<<píše P. Kosmas, »učinilo hned
na mne dobrý dojem; jen tomu lze přičítati, že jsem dovolil,
aby u nas zůstával & náboženství se u mne učil.

u

enskýcluorobinecvČury.

,vA

Obr.36.

Stařec býl Opravdu mužem beze lsti a lži. Vypravoval
upřímně, že za mladých let býval zarytým a fanatickým stou—
pencem učení Mohamedova. Pouze jediné se mu nelíbilo: že
totiž skutky mohamedánů se neshodovaly s naukami koránu
& zásadami přirozené mravnosti. »Vídal jsem věci,<< pravil,
»které mne hrozně pohoršovalý. Vídal jsem naše kazatele, kteří



538

se před největšími neínravy v prachu plazili a chudě. lidi ed
kopávali, jen pro časný zisk a prospěch; imán k altán hai?
Kde je tu víra? — Slyšel jsem, kterak |'ía(l(n'|chy do nebe vy
chvalovali, protože byli bohati. a Spravedlivým láli, protože byli
chudí; imán kahán hai? Kde je tu víra'.J ('.ož divu, že jsem
počal pochybovati () pravosti a pravdivosti našeho náboženství!
(Jhodil jsem sice do naší mešity, ale chladný jsem |ziřicházel a
ještě chladnější jsem odcházel. Teprve, když jsem slyšel () vás
missionářích a () učení vašem, spadly mi jako šupiny s očí.
Napřed však se přesvědčím, pravda-li, co lid () vaších skutcích
vypravuje; pěkných slovjsem se naposlmichal již dostla.

Šlechetný stařec připojiv se dobrovolně k obci katolické
přinesl velikou ebět a snad jen velikost oběti |'lů$()i)iičt, proč
tak dlouho otálel. Sotva uplynulo několik dní, propukla bouře
mohamedánů proti němu. Příbuzní ho navštěvovali a jemnými
ihrubými slovy, předstíráním všeho možného i nemožného,
pomstou Boží a hněvem všech svatých a proroků mohamedtín—
ských ho strašili. Bylo radost poslouchati, jak pádnými důvody
& jadrnou řečí své pokušitele potíral. Když n'iarnost všech po—
kusů byla zřejmá, zastavili sve návštěvy, ale za to, kdykoli se
objevil na ulici, sypaly se na něho jako krupobití kletby, na
dávky a zlořečení. [ na mne dotírali, abych »odpadlíkovie ukázal
dveře. Přišla však kosa na kámen; pravil jsem jim: chce-li, ať
jde; nechce—li,at zůstane; sluhu vám dělati nebudu.

Učiti se katechismu přicházelo starci velmi těžko, ač si
dával práci všemožnou. Než alespoň nejpotřebnější věci vštípil
si znenáhla do paměti a u starých katechumenů musí se missionář
spokojiti pouze tím. Chápal však pravdy našeho náboženství
jako málo kdo v naší missii & vyučování býval přítomen tak
zbožně i pozorně, že všem mohl býti příkladem a vzorem.
P. Kosmas ustanovil ho čemedarem, t. j. dozorcem; seděl
pouze v předsíni &dával pozor, kdo přichází & odchází. Čeládka
velmi si ho oblíbila & naslouchala dychtivě příhodám jeho ne
klidného života.

Tak prodlel čtyři měsíce mezi námi; tu přišel nejvyšší
iman čili velekněz šiisticky'ch mohamedánů do Ramnagaru.
»Moloiecpohnal zvláštním půhonem starce na svůj soud, aby
se ospravedlnil, proč od učení Mohamedova odpadl. Stařec ne—
hnul ani brvou. Odvětil chladně poslovi: »Dřívebyl meloi mým
pánem, dnes jest jím Padre Saheb Kosmas; vy zde nemáte
co dělat!.
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.lednou se rozpálíl velikým huť-vem. Měl krásnou nádobu
na nápoj, zvanou hindustansky lo ta. Katechumcn, který pouze
ze získuchtívosti se stavěl, jakoby se chtěl státi křesťanem, si
ji vypůjčil, že si přinese mléka, ale již nikdy jí rmnavrálil.
Dobrák mu vyhověl, ale dlouho nemohl nádoby oželetí.

Největší vš tk obét přinesl, dav si oholiti dlouhou, ctihodnou
bradu. Ve mnohých provinciích Přední Indie liší se vyznavači
různýcl'í náboženství í různými odznaky zevními. Takonosí mo—
hamedáni dlouhé brady, křesťané a pohani pouze kniry. Aby se
křesťané lišili od pohanů, nechávají sí oni vlasy volně splývat,
kdežto tito si je podvazuji ve kštíci. Křesťanské ženy liší se
od žen jiných vyznání zvláštním řasnatým šatem. To bylo při
činou, pro kterou l). Kosmas poručil starci, aby se dal oholiti.
Kdo ví, jakou -— abych tak řekl — láskou východní moha
ínedán na své bradé lpí, pochopí, že rozkaz byl stařičkému
dobráku nesmírně těžký; ale přece jej vykonal; přišed o bradu,
pozbyl mnoho ze svého ctihodného vzezření.

Stařec nedokončil přípravné doby. Jednoho dne zachvátila
ho lehká zimnice; nikdo netušil nebezpečí a stařeček sám ani
si nelehl. Pfliosmas odcestoval proto bez obav do Bettíah.
Sotva však se vzdálil, prosil stařec ramnagarského učitele,
jménem Samuele, aby ho pokřtil. Učitel se zdráhal, seč byl;
poněvadž však stařec úpěnlivěji a úpěnlivějí žadonil, tedy ho
pokřtil, ač nerad, a dal mu jméno Lazarus. Za malou hodinku
potom chtel mu něco říci, stařec však ležel na zemí—mrtev;
obmyt křtem od všelike poskvrny stál před soudnou stolicí
Pána, kterého osmdesát let neznal a který ho ještě v poslední
hodinu povolal na vinici svou.

Hindustanština. První starostí missionářovou, jakmile
přijde do severní Indie, bývá: naučiti se híndustansky. Poně—
vadž učitel—nerozumí častokráte anglicky ani slova, pomáháme
sí posuňky, v čemž Indové mívají neobyčejnou zručnost. Pa—
matuji se, píše P. Jan Pavel, jak mi můj pan professor zná—
zorňoval význam slova mar na (biti): Podíval sena mne zuřivé
a pak napřáhl ruku, jakoby mně chtěl nějakou vlepit; když mi
vysvětloval pojem slova kutta (peslíil, natáhl krk akřičel: hal'!
haf! haf! Učiti se hindustanštině jest velmi těžké, poněvadž
jedno písmeno mívá trojí až pateru výslovnost, mnohdy takovou,
že ji evropský ret & chřtán teprve po dlouhém cviku vystihne.

*) Divne jest, že i maďarsky se pes jmenuje kuta (kutya).
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K tomu ono množství nářečí! Často v obvodu 12 hodin

máme troje i čtvero, více méně se lišící n:'iři->čí*). Starší mis
sionáři, pracujíce celý den od rána do večera v missiíeh, mívají
na večer málo chuti, aby nám mladším konali přednášky o
hindustanské mluvnici. Nezbývá tudíž nic jineho, nežli co nej—
častěji hovořiti s lndy, řeč, jak se říká, řezat s nimi hlava ne
hlava, až časem rozumí oni nám a my jim.

Máme též svou knihtiskárnu, která nám byla darována
většinou z Rakouska a která přestala již šťastně detskou svou
nemoc. Řídí ji Bratr David, který spravuje se zásadou: Keep
order and order will keep you **), dodělal se již pěkných vý
sledků. ]Cerpští páni sazeči záviděti nám nemusite. Sazečská
kassa hindustanská má 536 přihrádek!

Hindustanských knih vydali jsme již dost, ač nemůžeme
dosud všechno doma tisknouti. Kromě různých modlitebních
knih, řeholní knížky pro 3. řád sv. Františka a německo-hin—
dustanské mluvnice od P. Gerolda, vydal P. praefekt hindu
stanský katechismus a dal do hindustánštiny přeložiti Schuste
rovu Biblickou dějepravu; tiskla se v Kalkuttě a 00. jesuité
koupili hned polovici nákladu.

Poněvadž i zde protestanti rozdávají bible a Hindustanci
(ovšem, kteří umějí) rádi v nich čtou, nezbylo nám nic jiného,
nežli vydati schválený překlad bible katolické. Ale peněz to
stojí!! Překlad podle vlašské bible Dona Antonia Martiniho
svěřil P. praefekt domorodému knězi z diecése allahabadské,
který studoval na propagandě v Římě... Za překlad pěti knih
Mojžíšovy'ch zaplatili jsme 1320 rupií honoráře, za knihy Krá
lovské skoro tolikéž.

Snad vás bude zajímati ukázka překladu. Otčenáš zní
hindustansky takto:

»Ai báp hamáro, džo asman haí terén.nám pak rahe teri
badšáhat awe, džaisa asman par, maisahi zamin par teri khuši
hodžáwe. Sab din ki roti ádž hamende, bakhš hamáre gunáh,

*) Národní jazyk v praefektuře Bettiah jest hindi; mohamedáni
mluvi řečí zvanou urdú. Nevarové v Nepálsku mají svou zvláštní řeč,
Gnrkovč mluví nářečím hindským, řečeným prabatiya; všichni však
rozumi jazyku hindustanskému, který jest směsi zhindl a urdů. Evropane
a Eurasiové mluvi anglicky; kdo angličině nerozumí, toho má. domorodec
za nevzdělance. (Anal. Ord. Cap. 1905)

**) Kip ordr end order uil klp jú — Zachovej pořádek a pořádek
zachová tebe.
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džaisa ham liaklíšele hatu apne guuahgárou ko lllelíllŠ meu,
hamcudalna de, lokin badí se hamko l_iachao. .\is;'i ho.<<

Smrt P. Kosmy. Dne 14..března 1903 dokončil l). Kosmas
duchovní cvičení v Bettiah a navrátil se do své missijní stanice,
(10 Ramnagaru. V neděli 15. března měl farní služby Boží.
V pondělí po mši svaté odebral se, deprovazen jsa dvěma
sluhy a jedním hochem na Somcsar, aby mne, jenž jsem bu—
doval chýši pro letní byt našich missionářů *,), vyzpovídal, udělil
svátost oltářní a přinesl mzdu dělníkům. Za Ramnagarem od—
loučil se od svých společníků řka: Máte těžká břemena; po
chvatám napřed a pošlu vám několik kuli že Homesaru naproti!

Když tři nosiči blížili se asi po čtvrté hodině odpoledne
Somesaru, potkali 'dva sestupující Nepálce, kteří s_nimi sdělili,
že asi kolem druhé hodiny viděli velebného pána odpočívati
na pahorku batas chau ra; naši baglu (letní obydlí) lze

bdíamtud již spatřiti.
Sluhové se těšili, že velebny pan podle toho již dávno

dorazil nahoru a že kuli co nevidět na pomoc přijdou. Nepři
cházel však nikdo. Když došli až na místo, kde se cesta zatáčí
kolem písčitého pahorku do pěkného údolí, uviděli asi deset
krokův od vyschlého řečiště horské bystřiny klobouk P. Kosmy;
v pravo pozorovali pošlapany kha r (trávu), kaluž krve, střevíc
a nabitou, ale nesttřelenou pušku Kosmovu. Netušíce nic
dobrého stoupali co nejchvatněji k bagle. »Kde jest velebny
pán ?<<byla první otázka jejich. Když nikdo neodpovídal, dali
se do pláče. Ze všeho, co vypravovali, poznával jsem, že P. Kosmas
byl přepaden tygry. Kroužily & řvaly potvory již kolik nocí
kolem naší chaty. Ač se již stmívalo, prosil jsem některé dělníky,
aby mne doprovodili na místo neštěstí. .Uzbrojivše se kyji a
puškami, vydali jsme se na cestu. Na pravo asi pět krokův od
kaluže byla tráva opět poválena, ale bez krve. Poněkud dále
našli jsme Silnou větev, která byla prudkým nárazem se stromu
ulomena, a pod ní množství krve. Pozoroval jsem také dvě

*) Indické podnebí jest Evropanům velmi nepříznivé, skoro vra
žedné; proto prvním pravidlem zdravotního desatera Angličanů v Indii
— zaplatili své zkušenosti velmi draze, tisícerým úmrtím svých kra
janů —'jest: Jednou za rok do hor, jednou za 5—6 let do Evropy!
Znalci jsou toho mínění, že by se Rusové, třeba se Indie zmocnili (psáno
před válkou japonskou), dlouho v ní neudrželi, poněvadž mají málo akli
matisovaných lidi.
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mělké rýhy, které povstávají, byl—li človek ze zadu k zemi
sražen; při tom se obyčejně podpatky zaryjí do země. Poznal
jsem, že ubohý kněz byl z nenadání tygrcm ze zadu přepaden
& na levý bok stržen: bránil se, až ho tygr dovlekl k větvi a
na ni usmrtil; doufam to alespoň, poněvadž nebylo dále po—
zorovati, že by tělo bylo sebou zmítalo, ač tygr pohrz'wasi
rád živou kořistí jako kočka s myší.

Obr. 37. Kuli nebo nosič břemen.

Od toho místa vedla již jen travou cesta, dole širší, na—
hoře uzavřená, jako když zvíře zvíci divokého prasete razí si
průchod vysokou zarostlinou. Prosil jsem v slzách průvodce,
aby šli se mnou, dále. Asi sto krokův od větve spatřili jsme
druhý střevíc a po 50 kročejích balíček; byl v něm breviář,
nějaká kniha a 50 rupií, mzda somesarskych dělníků. Chtěl
jsem pátratí dále, ale lidé se zpěčovali; lucerny slabě svítily a
pochodněmi byli bychom snadno trávu zapálili a poslední stopy,
snad i pozůstatky P. Kosmy zničili. S nepořízenou vrátili jsme
se tedy domů.

Druhého dne časně z rana stopovali jsme dále. Asi sto
' kroků od breviaře Vidělijsme druhé tratoliště krve a našli oděv

\
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knězův; šaty byly úplně krví prosakle a na samé kousky roz—
trhané, takže nebylo lze rozeznati, co jest z habitu a co z pradla
(pro velika vedra nosíme zde h:.ihity z. bílého plátna); opodál.
leželo několik zakrvácených kostí, hodinky líosmovy, které., ač
byly natažené staly, ukazujíce i? a půl minuty podruhé,
lahvičku s'lékem a kus růžence. 'l'eď vedla nás pouze krvavá
stepa řečištěm nahoru. Na pahorku za řečištěm byly patrny
brlohy tří tygrů, dvou větších, jednoho menšího. »Zde ležella
zvolali hned moji průvodčí, ukazujíce na místo, na němž od—
počívalo mrtvé tělo. Sestoupivše s pahorku, přišli jsme asi
o sedmi ráno na úpatí jiného návrší, kdež našli jsme tělesné
zbytky l). Kosmy. Končetiny byly úplně ohlodány, život roz
drásan, hlava a prsa neporušený; jen na levém líci bylo znáti
stopy zubů. l'lrdlo bylo prokousnnto a vaz rozdrcen.

V pláči sbíral jsem tělo kněze, kterého jsem jako rodného:
bratra miloval a který mi mnoho dobrého prokázal. V Ram—
nagaru ustrojil jsem je, pokud bylo možno, do hnědého habitu
řeholního a odvezl do Bettiah. 18. března byl pohřeb, jehož
se súčastnili křesťané, pohani i mohamedáni; přišel prý i britský
guvernér. Pro pláč neviděl jsem nikoho.

Později postavil jsem na místě, kde P. Kosmas byl šel
mami přepaden a zardousen, s P. Amantiem veliký kříž; při
té příležitosti našli jsme ještě křížek a ostatek růžence.

P. Kosmas jest první missionář, který od dravců byl
přímo' přepaden a usmrcen. .\ž dosaváde udržovala se v Indii
velmi stará domněnka, že tygr na katolické missionaře se ne—
odváží. Anglický list »Tableta končí zprávu o smrti missioná
řově slovy: _»Tímvyvráceno jest navždy prastaré. ctihodné a
krásné podání, že tygr na katolické missionáře nikdy neútočí.
I tato tradice odejde tedy do limbu ostatních »zbožných legenda.
Jest to ostatně první zjištěný případ takové katastrofy a událost
již sama sebou hodná pozoru.<<

Podle úřední statistiky zahynulo v Indii r. 1902 23.l66
lidí jedem hadím a 2836 bylo roztrháno šelmami. Téměř po
lovice uštknutých avíce než polovice zabitých byla z Bengalska,
v němž leží i missijní území naše.

Na rok bude ve statistických rubrikách i náš řeholní_
bratr; tam bude jako »jednotkac, pro naši však missii jest
smrt jeho číslicí velikou, ztrátou těžkou; bylt P. Kosmas na
daným a horlivým missionářem. Bratr Jeremiáš.

B. I. P.
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Zprávy o' Dědictví Svatojánskěm.

1. Přehled údů v roce 1905.

Zakladatelů jest . . . . . . . . . 8
Spoluzakladatelů . . . . . . . . (35
Údů první třídy . . . . . . . . . 30
Údů druhé třídy . . .—. . . . . 135
lldů třetí třídy . . . . . . . 29.387

Úhrnem zapsáno údů žijících izemřelých .- . 29.791 *)

Mezi těmi jest údů stálých :
rodů . . . . . . 58%
škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventů a spolků . . . 1242
údů duchovního stavu. . . . . . . . . . . . . . . .3308

Členů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak
veškeří údové očekávají, mezi oktávem sv. Jana Nep. oběť
mše sv. za živé i mrtvé údy našeho Dědicví každoročně obě—
tovali. Ostatní údové nekněží s ty'mž nábožným úmyslem buďtež
v naznačeném čase přítomni mši sv. U hrobu sv. Jana Nepo
muckého v Praze slouží ředitel Dědictví v den 15. května
v 8 hodin slavné zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé
údy, kteroužto pobožnost založil a nadal zvěčněly kanovník
strážce Václav Pešina rytíř z Cechorodu, druhdy redaktor Dě—
dictví Svatojanského. U téhož oltáře slouží ředitel dne 17. května
zpívané requiem za Antonína Haniky'ře, zakladatele Dědictví.

II. Poučení o přístupu nových údův
a odebírání knih.

() vzniku Dědictví připomínáme novým údům toto: Antonín
Hanikýř, narozený v Praze dne 21. března 1753, byv. jesuita,
pak kaplan v Sedlci u Votic, v Klokotech, Jindř. Hradci a ex—
posita v (jiměři, posléze ve vy'službě v Plané a v 'l'ábořc,
umínil sobě roku 1829 na památku první stoleté slavnosti

*) Spoluzakladatel se vkladem 100 zl. (20') K) (jednou pr(08vžd)obdrží ročně 4v 'tisk podílu; úd I. tříd se vkladem 40 zl. 01%)
3 výtisky, úd ]. tří y se vkladem 20 z. (40 K) 2 výtisky; úd0III.
třídy se vkladem 10 zl. (20 K) 1 výtisk. Kdo nejméně 5 zl. (10 K)
věnuje, uznán za dobrodince Dědictví. Doplněním vkladu možno
postoupiti 'do třídy vyšší.
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prohlášeni Jana Nepomuckého za svatého založiti ústav, jímž
by dobré, vzdělavatelné knihy v jazyku českém, již vázané,
v ceně levné vydávány byly. 0 řízení závodu toho požádal
r. 1831 knížecí arcibiskupskou konsistoř v Praze. Položiv ja
kožto základ i( 00 zl. ve stříbře vyžádal sobě, aby podnik nesl
jméno: »Dědictvísv. Jana Nepomuckého: a veškeré obecenstvo
aby k přistoupení vyzváno bylo. Dotčeny' zakladatel zemřel
v 'l'áboře dne 15. března 1833 v 80. roce věku svého a byl
na tamějším hřbitově pochován, kdež mu nákladem Dědictví
pomník byl postaven. Po dosaženém potvrzení započalo Dědictví
r. 1835 svou činnost a ze zrnka hořčičného vzrostlo v mo—
hutný strom. l bylo od slavné paměti papeže Pia IX. dne
13. ledna l. l'. 1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv
Svatojanský plnomocny'mi odpustky obdařeno. Odpustků těch,
jež i duším v očistci přivlastněny byti mohou, získají údové,
vykonají-li v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou—li
Svátost oltářní a navštíví-li některý kostel neb veřejnou kapli
dle libosti, tam pak se na úmysl sv. Otce zbožně pomodlí.

Ze stanov klademe sem následující poučení:

|. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,
necht poštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní (franko)
aneb jinak příležitostněs nápisem: Ředitelství Svatojanskélio
Dědictví v Praze, IV. (Hradčany), své jméno a příjmení,
pak svou osadu farní a biskupství (diecési), ku kterémuž při
náleží, udá, zároveň i peníze zašle neb vloží. Vklad za úda
třetí třídy obnáší jednou pro vždy 20 K; za rod, školu, obec,
spolek, knihovnu platí se jednou pro vždy 40 K.

2. Každý nově přistouply úd ať si lístek na odebírání
knih dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v bu
doucích letech“ po velikonoci od svého správce duchovního po—
depsati dá. Na tento lístek může si pak, žije—liúd v Cechách,

—knihu v knihkupectví B. Stýbla v Praze na Václavském ná
městí č. 30 n. ll. vyzdvihnouti; jen že musí připojiti (5 h,
kterýžto peníz přísluší za práci a obálku. Pro údy v Olomúckém
arcibiskupství platí totéž, jen že knihy své vybírají v knihku—
pectví Edvarda l—lolzla(Helcla) v Olomouci; údové pak Brněn—
ského biskupství nechť se o knihy své hlásí v dvorním c. a k.
knihkupectví Karla Winikera v Brně. Ostatním údům v jiných
diecesích zasílají se knihy přímo z Prahy od ředitelstva, u něhož
však dlužno o ně se každý rok přihlásili. Kdo by žádal, aby
_mu knihkupec knihu poštou zaslal, připoj mimo oněch 6 h,
knihkupci náležejících, ještě 12 h na poštovní adresu prů—
vodni*).

*) Žadatelé knih uspoří si výloh, ohlásí—live svém dopise správně
adresu a poslední poštu, komu a kam knihkupectví podíly za
slati má.
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3. Přestěhuje-li se některý úd z Čech na Moravu, aneb
odeběře-li se z Brněnského biskupství do Olomouckého anebo
naopak. at“ to vyplaceným listem oznámí ředitelství, kteréž mu
nový lístek na odbírání knih pošle, aby mu pak v příslušném
knihkupectví vydaný byly.

4. Poněvadž členský či podílný lístek může v ztratu při—
jíti aneb i ukraden býti, každý si číslo jeho pro Lakový případ
na jiném místě, na př. v modlitební knížce zaznamenej; pakli
skutečná ztrata se udála, ředitelství o nový lístek požádej
s připojením 40 h, poplatku to za vydání listu nového, a lt) lt
na poštovní výlohy, tedy úhrnem 50 h. Připomínáme však. že
kdyby se potom pohřešovaný lístek zase nalezl, týž žádne plat
nosti již nema.

5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel,
aby, když si na jeho lístek knihu poslední/w roku (třeba
i po smrti údaj vybrali, úmrtí toho úda na lístek ten pozna
menali a příslušnému knihkupectví zaslali, aneb poprosili sveho
pastýře duchovního, aby lístek ten ředitelství Dědictví zaslal.
Jména zemřelých údů Dědictví uveřejňují se v podílu kaž—
dého roku.

(i. Rod se béře, pokud se jméno neztratí. Synů-li není.
odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky pak
jejich jiné jménojiž nesoucí, nemají práva tohoto; rod vymřel.

7. Spojí—li se manžel s manželkou svou v jeden toliko
vklad (20 K), vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho z nich.
'.lblikéž, spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo sestra
se sestrou, neb bratr se sestrou a podobně, vydávají se knihy
jen do úmrtí toho, jenž první. jest. napsán na přijímací listině
(diplomu)

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdaním jiné/1,0
jména nabyli, budiž, kdykoli za nový lístek „žádají, udáno
jmeno jejich rodové (po otci), neboť jinak nebývá možno jména
v matrice nalézti & lístek vydati.

Připomínz'íme, že se údové Dědictví hlásiti mají každo—
ročně 0 své podíly v tom knihkupectví, které jim na členském
lístku označeno jest., a ne u ředitelství. _

Vklady nových členů, žádosti o nové členské lístky, prosby
() darování vknih, nabídky o koupi knih a peníze za ně — to
vše příjímá Reditelství Dědictví Svatojanskeho v P “aze—IV.
(ll radčany).

Rukopisy přijímá Dr. Ant. Podlaha, metropol. kanovník
u sv. Víta v Praze-„IV., redaktor Dědictví Svatojanskěho.
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III. V roce 1905 přistoupili tito údové:
Čis. dipl.
29675.

29680.

29695.

29690.

29695.

29700.

Vp. Řeháček Václav, kaplan v Žehuni, l—lrail.(liec.
Farní knihovna v Tursku, věnováním vdp. Karla Svo

body, kněze ryt. řadu kříž. & real. administr. v Tur
sku, Pražs. diec.

Bureš Josef v Dolní Dobrouči č. 242, věnováním \'|'í.
.lana Středy, kapl. v Dobrouči, Hrad. diec.

Macek Josef, ministrant v Bohuslavicích č. 104, |||-nd.
diec.

Obec Pec u Domažlic, l'(nn. 'l'ihanov Hud. iliec., veno—

váním p. Jana llrušky, c. k. gymn. proíessma a Spisovatelev Plzni
Dp. Churý Jan, duch. spravce k. č. zem. ústavu pro

choromyslné v Dobřancch, Pi-ažs. diec.
llp. Petřík Vaclav, far. v Mlazovech, Bud. diec.
Rod Filipa Jana a Františky z Bouzova, ()lom. diec.
Sedláčková Barbora vSoběkurech, l'ar. Dnešice, llud. d.
Krátký Ant., obchodník, a manželka jeho Anna v Pře—

rovč, Olom. diec. _
Červená Kateřina (t manžel (lan Cerveny, mislr krejč.

v Poličce, lhad. diec.
%od Vaňka Jana, roln. v Určicích a manž. Marie Anny.

věnováním dp. Matěje Vaňka, far. v 'l'vrilkovč, (llom.
diec.

Konvent Dominikánek ve Vyškově, ()lom. dioc.
Koura .losel, syn roln. vc Volšově, l'ar. Sušice, Hud. (l.
Podhrázká Magdalena, pololanice v l-lyl'mikach, fara

Mor. Krumlov, lrn. diec. „
Šiška Adolf, syn Jana Hišky v ()uslí, fara Zivohoušt',

Pražs dice.
Matějka Ant. v S. Louis. v b'ev. Americe.
Heidučková Marie v Plšti, (lě'k. l—lulčín,(llom. dicc.
Dp. Bouchal Jan, farář v 'l'řebenicích, l„it. diec.
Skola v Střihové, věnováním |). Fr. Bartoše, výměnk.

v Střihové, llrad. diec.
Kryštofek František, účetní v Praze č. nooo—l.
Rada .lan v Kelči, Olom. (lice.
Jasný Jan v Kelči, Olom diec.

lindra Ant., obchodní příiuči v 'Iíeboni, iBud. (lice.Mašek Matěj, iolník v („eínešovicích č (& Bud. (liec.
Rod 'i' Tichý—ho Frant. a jeho manželky .luliany v 'l'ru

sovicích, ()lom. diec.
Rod Navrátila Frant. v 'I'rusovicích, fara Bohuňovice,

()lom. diec.
Vojtěch Karel ze Spačic, fara Hestvina, Hrad. diec.
Vp. Stehlik Karel, kapl. v Zlonicích, Pražs. diec.
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_Cis dipl.

2£l7t n').

29710.

297 I5.

2972o.

29725.

29735.

Spačilová Marie z Hrušky, ()lom. (lioc.
Kapicova Anna zc St. Postřekova &. ll, fara lx'lenč,

Bud.(hec
Jakeš Jan Nep., žák měšť. školy v Sušici, Bud. dicc.
Kovářová Josefa, choť účetního v Hronově, Hrad. dicc.
Vp. Možný .lan, kaplan v 'l'řebíči, Brn. diec.
Hoffmann Václav v Praze—[., farn. u sv. Ducha.
Cejková Rosalie, soukromnice v Bavorově, Bud. diec.
Dp. Křikava Gilbert, far. v Ml. Bříštích, Hrad. diec.
Šlehofrová Marie, mlynářka ve Vodňanech, Bud. diec.
Rod KujovýCh Josefa a Juliany v Kosticích, I'ara Tvr—

dovice, lirn. (licc.
Radová Marie v Rouském č. 30, fara Kelč, Ulom. diec.
Rod Hrubého Valentina ml. vMokry'ch [,azcích. Ulom. d.
Klášter Bratři Menšich sv. Františka ve Voticích,

Pražs. dicc.
Zelenka Maxim., advokátní písař v Roudnici, Pražs. dice.
leždik Frant. v l'očátkách, llud. diec.
Mayer Stanislav, studující v Třeboni, Bud. dioc.
Botzkova Františka v Přívoze n Mor. Ostravy, t'llom. d.
Marek .lan, rolník ve Svídnici, l'ar. (lhlcnské, Hrad, dicc.
Veselá Anna, vdova v Kojeticích, far. Hor. Ujezd,

Brn. diec. _
Zbejvalová Kateřina, služebna v Praze., i\larianska ul.

č. 15.

Zatloukalová Františka v Nákle, ()lom. diec.
Šimánková Arnoštka, cliot' .lana Himánka, říd. učili,—lo

v Počátkách, nyní ve výsl. v Chotěboři, Hrad. dit—,c.
(Íštp. Hartman Josef, hohosl. II. ročn. v Praze.
(,ltp. Bareš I'lr., novic řadu kapucín. na Hradčanech

v Praze.
Švábenik Karel, žák IV. tř. a ministrant v 'l.'řel)íči,

Brn. diec. .
Hod Tumpacha .lana, kníž. lesníhoa manž. jeho 'l'erezie,

roz. l—lankové,v Drahonově Ujezdě, věnováním vsdp.
Dra .los. Tumpacha, kanovníka v lflraze. Y

Rod Škopových Jana a Anny, rolníka v Llornilovo č.
p. 118, l—lrad. dioc.

Linhart .los., mistr truhlářský v Slaném č. 2133, Praž. d.
Vdp. Nepil Ant., farář v BuDnech-llolešovicích, Pražxl.
Stuchlíková Jolie a příb. z Nových Šedlic, l'ara Ko

márov ve Slezsku, ()lom. diec.
Bagarová Antoniu, svob. v Loučcc č. 241 u Lipníka,

t)knn.<hec
Vp. Kutina Václav, katechela v Košířích, Pražs. dino.
Vojtěchová Mario v lllatné č. 226, Bud. diec.
Dlouhá Marie, mol). v Praze, Pštrosova ul. (1205—11.
Vp. Kyty'r Karol, novosvěcehec v .lankově, Pražs. diec.



Čls. dipl.

29740.

“.)—97415.

29755.

29760.

29765.

29770.

551

Fo'tik Jakub a Karolina v Kobeřicic,h tllom. diec.
Velhovská Veronika v l\obeii,cích (ilom. diec.
Lariš \n,tonín ; manželka a dvoje rodiče v Štěpán

kovicích, Olom. tliec.
Rod Harazimových Jindřicha a Marie \ Štěpánkovicíclt,

tllom. diec.
lakubský Václav z Dolska č. 23, l'ara Nové Město nad

Metují, Hrad. diec.
Kolářová Julieai'manžel Jan v Cltvalkovicích, Oloni. tl.
Gabriel Stanislav z Všejan. Lit. diec.
Hiibler Jan z Všejan, Lit. diec.
Filipec Jakub, kovář ertkovicích, fara (.učicc, Brn. d.
Vajdová Marie v llnojicíchč 21, Olom. (líec.
Rod Kovářika Matěje a manželky Anny v Mazalově

u Č. Budějovic, Bud. diec.
Bartík Fr., s'yn Václava a Anny Bartíkovy'ch v l'iňo

vicích č. 40, fara Rožmitál, Bud. diec.
Vp. lanáč Frant., katecheta na Smíchově, .Pražs. tliec.
Veselá Olga, vdova po “i“Eman. Veselém, c. k. inspek—

toru drah v Praze—I.
Madlová Anna, dcera Josela \ladle, mistra zaniecinckelto

v Čes. Dubě, Lit diec.
l)p. Flum Bojislav, farář ve Vlkánči. llrad. diec.
Vp. Franc Frant., kooperator v Deštné, Hrad. diec.
Rod Zachovy'ch Vojt. a Marie, rolník v Petrovicích, I'ara

Jiřice, Hrad. diec.
Poláchová Marie, svob. v Švábenicích u Vyškova,

Olom. diec.
Rod Haase Františka, strojvedoucího v Kyšperku, Hrad. ll.
.lindrlo Jan, knihařsky' pomocník ve Zlivi, fara Pištín,

Bud. diec.
Hortlik Václav v Sobotce. Lit.. diec.
Dp. Žváček Ludvík, farář v Gologorica, Terstká diec.
Zaseděl Ant. v Koloredově (3.48, fara Zvole u Zabřeha,

Olom. diec.
Voráčová Anna v Rozstání č. 113, Olom. diec.
Hrubá Marie v Rozstání č. 39, Olom. diec.
Dvořák Frant., schovanec Fr. Kabelky, rolníka v Kru

šicích č. 7, Brn. diec.
Dvořák Rudolf, syn starosty a zednického mistra v Kru—

šících č. 36, Brn. diec.
Dvořák Frant.. v Pozďátkách, fara Střížov, Brn. dieta.
Polák Josef a Alžběta v Lipovljaneclt č. 207, Slavonic
Kusák Vlatěi, hostinsky' v Nové Vsi u (lstiolia ()lom. (l.

pulák Ant., tkadlec \ (lena l\ostclci, lltatl tliec.
lášek Jos., syn tlomkáí-o v KřenovieíĚ—h,()Iotn. diet-.
Pužmon VL, c. k. linanční komisař v Kamenici n. I..,

Bud. (liec.



29780.

29785.

29790.

29791.

IV.

Farni knihovna v Caslavicích, lšrn. diec.
Kolář Karel, kandidát učitelský ve Vodňanech, Bud. diec.
Malinský Josef, tov. dělník v Bělohradě, Hrad. diec.
Sulcová Filomena, svob. ve Všejanech, Lit. diec.
Zemanova Marie v Brně.
Bártová Apolonie v 'l'uřanech u Brna.
Zapletal Frant. v Pavlovicích u Přerova, (.)lom. diec.
Vrfochová Anežka v Raclavicích, ()lom. diec.
Bařinová .—\_nnav l'taclavicícl'i, Olom. diec.
Poledne Václav, studující z Volešce, Pražs. diec.
Boubín Josef ve Volešci, Pražs. diec.
Hárovnik Karel ve Volešci, Pražs. diec.
Hod Poláka Václava, domkaře a kostelníka v Kono—

jedech a manž. Františky, Praž. diec.
Budeciusová Magdalena, dcera Mořice lšudcciuse, ol)—

chodníka v Ciste u Rakovníka, Pražs. diec.
Katolická fara ve Veltrusích, Pražs. diec., věnováním
„ dp. faraí'e 'l'oni. (,kiufala.
Simek Josef a sestra Marie, dítky rolníka v Podčapech

č. 5, Bod. díec.
Rod Kácala Eduarda, c. k. cestmistra v Mor. Budejo—

vicích, Brn. diec. —
Rod Tiefenbacha Jakuba, rolníka z l—lnojica jeho manž.,

(ilom. diec.
Rod Navary Theodora v Slavkově č. 85, Rak. Sl.,

Olom. diec.

Seznam údů Svatojanského Dědictví
V Praze,

kteří roku 1905 neb dříve již zemřeli a jichž úmrtí do
1. března 1906 hlášeno bylo*).

|. v Čechách.

1. V aTCidiťCé-Š'i Pražské.

lšartoníček Josef v Chndobň Hrašner František v .lakobovi—
v Kladsko. cích v Kladsko.

Bělochova Marie v Pcčicích. Hajný Jan V Ilrníkovo.
liědek Benedikt v Schlancy Hampl .losef v Břežanech.

v Ix'ladsku. llanzlík František v l.)obřímč.

*) Snažně se ř..-ida, aby l'nnrtí údů v čas oznámena byla. Nejlépe
je zaslati členský lístek s poznámkou o í'nnrtí přímo ředitelství Dědictví
v Praze [V., ueh některému knihkupectví, které podíly vydává.



Hlavatý Josef v Pjstech.
Hornof Vojtěch Stěpán, posl.

práv v Praze. „
Hrdlička .Josel', kostelnik v ( '.er.

Kostelci.
('.hvátal Jan v Záběhlicích.
Jachymková Lidmila v Praze.
Kec František v Strážnici.
Langer Jan chhlaney v Klad

sku. _
Michálek Vojtěch v Hrabří.
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' lqahovská Anna v Břežanech.
Pavlíček Jakub, manželka Ma

rianna a syn Vojtěch v Hří
nově, z r.

Vsdp. PetrášJosel', děkan v Lal).
Kostelci.

Prošek Jan ve Zbečně.
Studničková Marie v Kostelci.
Schmied Amand v Chudobě

v Kladsku.
Vaciua Antonin v Nlžebohách.

2. V d'iecési Budějovické.

Bártl Jakub v Drnovicích.

vicích.
Boušova Marie v l-Iajanech.
Dušek Jan v Přeborově.
Vldp. l-lausmann Josef, farář

na odpoč. v Klatovech.
lx'nížova Josefa v Střižovicich,

z r.
Kumrová Eva v Drnovicích.
Kutín-a Václav v Hajanech.
Miláček Antonín v Klatovech.
Musil Jan v Hor. l—Irachovicích.
Miiglová Terezie ve Lhenicích.

i Pichliková Rosalie ve Vodňa—
Benešová Antonie v Strunko- ; nech.

Prokešova Eva, provd. Tušlová
v Pašnovicích.

Ráž Matěj vBezdědovicích, z r.
Reindl Jan v Mičovicích.
Šafařík Petr v Milínově.
Simečková Johanna ve Vacově.
Šťastný Matěj v Drnovicich.

varc Antonin v Drnovicich,
_ rod vymřel. _
Svarc Jan v Ježkovicích.
Vaňáč Jan z Paštik, z r.
Vichr Václav V Rymberku.

Olejník František a manželka i Vrchota Jan v Třeboni.
Karolina v N. i Zeman Vojtěch v Libniči.

3. V diecési Králové-Hradecké.

Dp. Blažek Jan, far.vKostelci.
Bukovská Kateřina v Polné.
Čalaudpvá Anna v Kochánově.
Ctp. Gerný Karel v Král.

Hradci.
Vldp. Dvořáček Vincenc, osob. |

děkan v Červ. Kostelci.
Vsdp. Fiala František, kanovník

v Kr. Hradci.

Jenček František v Bradlecké
Lhotě.

Kudrnáčova Anna v Nechani—
cích.

Vsdp. Novák Pelhřim, č. ka
novník a děkan v Novém
Městě 0. M.

_ Pažoutova I—Iermina v Král.
Hradci.

llavlenova Lidmila v Heřma- ! Pidima Josef v Skorenici.
nících z r.

Janečková Anna ve Vysočanech. :
Šeda Josef v Skorenici.
Skaloudova Anna ve Vys.Vese1i.

4. V diecési Litoměřické.

Cibulka Jos. v Hněvosicích, z r.
Havlas Jan v Jikvě.

\ Mičlovi Václav a Alžběta ve
Vodňanech, rod vymřel.

24



II. Na Moravě.

5. V arcidiecési Olomoucké.

Aiglova Františka v Sobáčově.
Bělíková Marianna v |.áznovč. ?
Benna Josef v Lugnově.
šrožová Apolena v Polance.
David Antonín v Polance.
Dietrich Leopold v Klimkovi

cích.
Dittrich Antonín v Polance.
Fialová Marie Anna v Jisteb—

niku.
Fialová Růžena v Polance.
Fromelius Josef v Laznovč.
Gardavská Františka vKojetíně.
(jrafová Marianna velřrenštátě ;

l Skála Josef v Hlinsku.|). R.
Vsdp. l-laas Ignát, prelát v (')lo—

inouci.
I—Iaj'dukováTerezie ve Velkém

Ujezdě, rod vymřel.
Ivanová Renata v Polance.
Jurečkova Helena v Křenovi—

cích. 
Klapouchova Veronika v l'o—

lance.
Klapouchova Rosalie v l.)olance.
Klapeč Alois v l.agnově.
Kočí Monika v Josel'ovicích.
Kotalová Anna v Hylovč.
Kroužilová Františka v

sovicích.
Kubicová Božena v Polance.
Lepářková Alžběta ve Vykle—

kách: ,
Libičková .losel'a ve Vel. Ujezdč.
Lichmerova Genovel'a v ()vši—

cích v Pr. Sl.
Vp. Marek Ant. v Slavičíně.
Mičumková Františka, provd.

Smékalová ve Všechovicích.
Miketová Terezie v Polance.
Milinovská Terezie v Poloníně.

'llru—

Orálková Anna v ()ndraticíeh.
Pallová Veronika v Soběchle—

bích.
Pecková Marianna ve Václa—

vovicích. „
Petrová Barbora roz. Suláková

v Komárnem, rod vymřel.
Pospíšil Ignác ve Vitonicích.
Postulková Martina provdaná

Skřípková ve Vel. Hůrce.
Riedlová Františka v Polance.
Rmot Josef v Doubravici.
Rožnárková Viktorie v Kole—

šovicích, rod vymřel.

Skyba Valentin v Stramberku.
Sojka Tomáš v Polance.
Spurná Barbora ve Vel. Senici.
Stajgrlová Františka ve Vel.

Ujezde.
Svobodová Marianna v Klim—

kovicích.
* Sychra František v Paloníně,

|

i

rod vymřel.
Sýkora Jan v Polanee.
Sindelová Anežka v Světlově.

' Šuhajová Johanna v _l—lejlově.
: Tiefenbach Ondřej v Hnojicích.

Toufar Antonín v Pavlovicích.
z r.

Turečková Helena.
Ullmannová Marianna v Po

lance. '
Vánovská Marianna v Lagnově.
Vašíčková Marie Anna v Ko—

márnem.
Václavíková Magdalena v Ka—

teřinkáeh.
Vymazalová Marie v Senici.
Výrobčíková Tekla.
Zátopek Vincenc v Polance.

6. V diecész' Brněnské.
Nováková Anna v Jamolicích.
Ctp. Záruba Ignát, frater ř. frant. v Dačicích.
Zellweckrová Antonie v Brně.



III. V diecésich uherských.

Karel lvan v Kubaclíu.

Všech tedy v Pánu zesnulých údů, pokud od vydání lon—
skeho podílu ředitelství oznámeni byli, jesl, 132, kleřížto zbož—
nym modlitbám živoucích se dormrou'čejí.

Modleme se: Božep'šech věrných Stvořitelia Vykupilelí,
uděl duším služebníkův a služebnic svych odpuštění všech
hříchův, aby prominutí, kterého sobě vždycky žádaly, pokor
nými prosbami dosáhly. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

(_)dpočinutí věčné dejž jim. o Pane, & světlo věčné ať jim
svítí! AC odpočívají \" pokoji! Amen.

V. Milodary pro Dědictví Svatojanské r. 1905.
...a- . “1 ' ! rv \! 7

Viktorie bplsarova ze Aelče na Morave . :) lx.

VI. Příspěvky na velechrám sv. Víta r. 1905.
Viktorie Spisarova ze Zelče na i\zíoravč . . . . . 5 K.

' VV 'VII. Navestl.
Rokem 1.907 počínajíc bude zavedena ve způsobě vydá—

vaní knih >>Dčdictví<<změna, jež zajisté s radostí bude uvítána.
Místo knihy“ jedné bude vydáváno každého roku několik
knih menších obsahu pokud možno rozmanité/zo, tak aby
četba nábožensko-poučná, (hlavne populární spisy apologetické)
střídala.se s populární četbou historickou a vůbec naučnou
v duchu katolickém psanou, jakož i s četbou zábavnou. Mimo
to přidáványbudou praktické náboženské knížky pro lid.

Roku 1907 vyjdou lyto spisy:
1. Jaká má býti naše víra? Napsal Fil/zip Jan

Konečný. '
2. Paměti české/zokatolické/zo sedláka z konce X VIII.

a z počátku XIX. století. Liasí [. Jsou to velczajílnavé dosud
tiskem nevydané pameti Vaváka, jež k tisku upravil Jindřich,
Skopec.

3. Povídka. (Vyjednavá se o vhodný spis.)
Y 4. Posvátná místa království Českého. Část I.: Vikariát.
(Jeskobrodský, Mnichovický a Prosecký.

5. Kancionálek. (Zpracovaný na základě dohody všech
nejd. Ordinariatů českých a vzhledem k přáním vyslovenym
důst. duchovenstvem na vikariámícli poradách)
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Těchto pět knih vyjde tedy jako roční podíl. .\ podobně
stane se každého dalšího roku.

Nepatiným vkladem, 20 K mdnou )))0 vždy možno
sobě tedy zajistiti každého roku několik svazku užitečné četby
zdamna.

Vklad ten možno i Splatiti ve dvou ročních lhůtách po
10 l\; za tou pi'íčinou vydávány budou pro takové údy složní
lístky postovni spořitelny.

Mimo to obdrží každý nově přistoupivší úd ihned ze star—
ších zásob knih v ceně nejméně 10 K.

Yádáme důstojně duchovenstvo, aby nejen samo hojně
k »Dědictví sv .lana< přistupovalo, nýlnž 1věřící k přistupování
povzbudilo. Vklad\ nových členů přijímá Ředitelství Dědictví
Svatoyanslcéhov Plaze-] V (Htadčany)

VIII. Knihy Svatojanského Dědictví.
Objednati je lze v knihkupectví B. Stýbla v Praze—Il., Vá
clavské náměstí, neb v Cyrillo-ll!etodějském knihkupectví
v Praze——l.,Melantrichova ulice. Reditelství samo též přijímá
objednávky knih, ale vyřizuje je hromadně vždy ve 14- dnech;
Oblatem push , jak se někdy žádá, nemuže knih zaslati.
Ředitelství samo Opatíí balení a dopravu zásilek na poštu nebo

na (ir-aha; poštovné mp1au objednatel sám.

/ knih Svatojanským Dědictvím vydanýchjsou
tyto na skladě:
Bible Česká čilí Písmo svaté Starého i Nového Zákona (podíl

čís. 75 (str. 850) a 70 (str. 750) za r. 1880 a 1889) a to:

Nové vydání písmem latinským prodává se vázané v tuhých
deskách ve dvou dílech čili svazcích za 2 K 50 11.

Pozn. Staré vydání švabachem jest již rozebráno.
Postilla aneb Výklady a rozjímání na evangelia nedělní od Dra.

InnocFrencla. Díl I. (od ]. neděle adventní do Božího hodu
velikonočního) str. 703, za 1 K. — Díl II. (od Velikonoc
do poslední neděle po sv. Duchu) str. 886, za IK. — Díl lV.
Výklady na epištoly nedělní a sváteční celého roku, str.
406, za 1 K.
Pozn.Díl III. Výklady evang. na svátky Svatých

a Světic Božích — jest rozebrán.
Životopis Antonina Haniky'ře, zakladatele Dědictví sv. Jana Nep.

Od Václava Pohana, faráře v Poříčí n. Sáz. V Praze
1840. Stran 71, za 10 h.

Kancionál. Díl I. a II., str. 370 a 380, nyní 4 K.
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Hlas varhan. Díl I. a II. obsahuje dokonalý průvod varhan ke
všem písním v Kancionalu obsaženým, stran 252 a 220,
vel. kvart, nyní za 10 K.

Trnová koruna. l—list.obraz. — Pan Ddolan Pětipesky'. HisL. po
věst. Obě od Váol. Beneše Třebízského. Podíl č. 68 za
r. 1881. Stran 487, s 2 obr. v textu. Cena 1 K 20 h.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější. Sepsal
Fr. Srdínko. Podíl č. 69 za r. 1882. Stran 3/17 s mno
hými obr. v textu. (lena 80 h.

Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějinya popsání chrámů,
.kaplí a t. (1. Sepsal Fr. Ekert. Svazek I. S 2 obrázky.
Podíl č. 70 za r. 1883. Stran 479. Cena 1 K 40 h. —
Svazek 11. s 2 obrazky. Podíl č. 71 za r. 1884. Str. 515.
(lena 1 l\' 40 h.

Jubilejní kniha. K oslavě tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje,
jakož i k oslavě 5()letěho trvání Dědictví sv. Jana Nep.
vydana. S I. častí matriky údů Dědictví. Podíl č. 72
za rok 1885. S obrazky. Stran 448 a 285. (Jena 1 K.

Otcové & děti. Povídka z venkovského života. Napsal Vojtěch
Pakosta. S :")obrazky. S II. častí matriky údů Dě—
dictv í. Podíl č. 73 za rok 1886. Stran 686. Cena 1 K.

Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou
vykonali Hua a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Pa—
říži. Zčcštíl Karel Jindřich. Podíl čís. 74- za r. 1887.
S obrazky. Stran 683. Cena 1 K 20 li.

Z města a ze vsi. Povídky od Aloise Dostála. Podíl č. 77 za
rok 1890. Stran 596. Cena 80 11.

Rok Maríanský. Vzdelal Frant. Musil. ——deustky. Napsal
Josef Hůlka. Podíl č. 78 za r. 1891. Stran 1032. Oba
spisy za 1 K 50 h.

Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Od far. Pantal.
Neumanna.. Díl [. stran 390, vázané za 1 K. — Díl II.
rozebrá n..

Duševní zábava. Sbírka povídek, podíl č. 44 za r. 1859. Stran
636 za 60 h (švabachem).

Příběhy Starého Zákona a jim připojené nábožné rozjímání
pro lid křesťanský. Podíl č. 55 za rok 1870 s obrázky;
brož., str. 482, za 1 K. — Příběhy nového zákona —
rozebráno.

Drahé kameny z koruny sv. Václavské, t. j. Životy světců,
blahoslavenců a domněním svatých národa Českoslovan
ského. Díl II. s obrázky. — Sv. Vojtěcha hrob aostatky
na hradě Pražském. Sepsal Jan Křt. Velka. Podíl č. 67
za r. 1880. Oba spisy, str. 617, za 1 K 40 h.
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Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. l)í| lI. —
0 svatém biřmování. Podíl č. 63 za r. 1877. Cena obou
spisů, stran 489, za 1 K 20 h. ———Díl ]. rozebrán.

Dějiny diecése Pražské. ——Národní dům Ceský v Římě. Sepsal
a vzdělal Ilr. Kl. Borovy/'. Podíl (:. 5.0 a 60 za r. IS?/|..
Stran 532 a 96, za 1 K.

Sv. Jan Nepomucký. S occlorytinou. Sepsal llr. Kl. Borovy/'. »—
Základni pravidla katolického vychováni. Zčeštil Jan Fr.
Desolda. Podíl c. (34 a 65 za r. I878. ('lha spisy, stran
295 a 155, za 2 K.

Památky Staroboleslavské čili Prvotní vývoj a význam úcty
Svatojanske v Cechách. Sepsal Jan Křt. Votka. S obr.
sv. Václava a 7 jinými dřcwoí-ezbami. Podíl č. (56 za
r. 1879. Cena 1 K 60 h.
Menší spis Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v Čcclnich“,

vydaný od Msgr. r. Srdínka., n ni děkana koll. kap. v St. Boleslavi,
lze dostati v knihkupectví B.- Stý )la v Praze. Vacl. nám. 11. po 60 h.

Církev vítězná. Životy Svaty'ch a Svetic Božích. llil I. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 79 za r. 1892. Stran 527. S 18 obr.
Cena 4 K.

Církev vítězná. Životy Svatých a Svčtic Božích. llíl lI. Napsal
Fr. Ekcrt. Podíl č. 81 na. r. 1894. Stran 728. S 35 obr.
Cena 5 K.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. l)íl III. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 83 za r. 1896. Stran 860. S 30 obr.
Cena 6 K.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. l)ll IV. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 86 za r. 1899. Stran 882. S 24 obr.
Cena'6 K.
Všechny čtyři svazky Církve vítězné — stran 8012, 107

obrázků — prodají se za sníženou cenu 16 K, pro nově při
stupující údy za doplatek pouze 8 K.

Katolická Mravouka. Napsal 'lÍh. l)r. Karel Leu Řehák. Podíl
č. 80 za r. 1893. Stran 840. Cena 3 l\'.

Liturgika o posvátných dobách sv. katolické církve. Sestavil
a vyložil Bohumil Fr. Hakl. Podíl č. 82 za rok 1895.
Stran 834. Cena 3 K.

Troji Řím od monsig. Gauma. Z franc. přeložil Ant. Koutný.
Matrika údů Dědictví 1886—1896. Podíl č. 84. za
r. 1897. Stran 396. Sex/1:obrázky. Cena 3 K.

Troji Rim, sv. II., III., IV., s 6 obrázky, stran XXVII a 738.
Podíl č. 88 za rok 1901. Cena 4 K.

Epištoly nedělní & sváteční celého roku. Výklad sepsal Jan
Felizna. Podíl č. 85 za rok 1898. Stran 544.. S 6 obr.
Cena 4 K.
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Výklad katechismu. Napsal Ur. Ant. Podlaha. — Zivotopis
Leona svob. pána ze Skrbenských, Mii-arcibiskupa praž
ského. Napsal Dr. Jan Nep. Sedlák. — Ctih. Tomáše
Kemp. čtvero knih o následováni Krista. Zčeštil Dr.
Jan Nep. Sedlák. Podíl č. 87 za rok l900. Stran 642
a 168. S 2 obr. Cena 6 K._
Tom Kemp. Naisled. Krista v dano též o sobě v malém kapesním

formátu, a připojeny k němu lilavně_|ši modlitby. Vhodná to kniha mo
dlitební. Lze dostati v kuíž.-arcili. knihtiskárně v Praze č.190—I.
Cena váz. výtisku 2 K.

Pomněnky z českých krajů. Práce Františka Wild'mmma.
S životopisem a podobiznou téhož. Upravil Dr. Jan Fr.
Zítek. Str. 461. S 13 obrazy Panny Marie. Podíl č. 89 za
r. 1902. Cena 5 K.

Irena. Z polštiny přel. Václav T. Kamejský. — Pro Boha &
pravdu. Z polštiny přel. Josef T. Kajeta-n. Podíl č. 90 na
r. 1903. Stran 484 a 275. Cena 5 K.

Po cestách života. Povídky Vlasty Píttnerové. — Pius X. a
první jeho okružní list. Napsal Dr. Jan Nep. Sedlák.
Podíl č. 91 na r. 1904. S podobiznou sv. Otce. Str. XXIV.
a 616. Cena 5 K.

Milosrdný Samaritán. Poučná & modlit. kniha pro nemocné a
jejich ošetřovatele. Upraveno dle něm. spisu. Str. X1a 840.
S obrázkem. Podíl č. 92. na r. 1905. Cena 6 K.
Díl IV. knihy té: „Modlitby pro nemocné“ vydan' též o sobě

v klzšpesnímformátu a lze jej dostati v kníž.-arcib. knihtiskarne v Prazeč. l—I.

Poznámka. Knihy zde neuvedené nejsou již'na skladě.

V PRAZE, v březnu 19%.

Dr. Jan Nep. Sedlák,
\ papežský prelát, kanovník strážce metrop. kapitoly

u sv. Víta na hradě pražském,
ředitel Dědictví Svatojanského.

Dr. Antonín Podlaha,
kanovník u sv. Víta na hradě pražském,

redaktor Dědictví Svatojanského.
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