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Ctihodným bratřím patriarchům, pri'
masům, arcibiskupům, biskupům a jiným
řádným představeným dioecesí, jižto s ax
poštolskou Stolicí žijí v míru a jednotě,

Papež Pius X*
Ctihodní bratří !
Pozdravení a apoštolské požehnání!
Se stolce nejvyššího apoštolátu, na nějž
jsme podle nevyzpytatelného úradku Božího
povzneseni, poprvé k vám promluvili ho
dlajíce, nepotřebujeme vám připomínali, jak
s pláčem a vroucími prosbami jsme se na
máhali, toto hrůzou naplňující břímě pon
tifikátu od Sebe odvrátiti. Neboť se Nám
zdá, ač zásluhami se naprosto nerovnáme,
že můžeme na Sebe obrátili stížnost muže
přesvatého, Anselma, když s nechutí, s od
porem donucen byl přijati důstojnost bi
skupskou. Neboť příčiny zármutku, které
on pro sebe uváděl, můžeme i My pro
Sebe vypověděti, abychom dokázali, s ja
kým smýšlením a s jakou vůlí jsme na sebe
i

vzali přetěžký úřad pásti stádce Kristovo.
„Svědčí o tom/4 tak dí, *) „moje slzy a
slova a nářek a lkáni srdce mého, jakých,
pokud se pamatuji, nikdy při žádné bolesti
jsem nevydal do dne, kdy se zdálo, že na
mne padl těžký los arcibiskupství Canterburyského. Nemohli toho neznamenali, kdož
toho dne na tvář mou pohledli . . . Barvou
její více mrtvému než živému jsa podoben,
hrůzou a bolestí jsem bledl. Tomuto svému
zvolení nebo vlastně tomuto násilí na mně
páchanému posud, pokud jsem mohl, v
pravdě jsem se zpěčoval. Ale i;i chtě nechtě
jsem nucen vyznati, že úradky Boží víc a
víc mé snaze se protiví, vidím, že jim ni
kterak nemohu utéci. A proto ne tak lid
ským jako božským přemožen jsa násilím,
od kterého není moudrosti, poznávám, že,
když jsem se namodlil, co jsem mohl, a
namáhal, aby kalich tento, možno li. ode
mne odešel a já nemusil ho piti ... že
smím míti jeden toliko úmysl, mysl totiž i
vůli svou podřídili a v mysl a vůli Boží
se naprosto odevzdati . . .“
A nenedostávalo se Nám věru mnohých
a převelikých příčin k odporu. Neboť mimo
to, že jsme se pro Svou nepatrnost nikte
rak nepokládali za hodna důstojnosti pa
pežské, kým by nepohnulo pomyšlení, že
je poznačen za nástupce toho, jenž skoro
’) Epp. 1. lil., ep. 1.
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po dvacet šest let církev co nejmoudřeji
spravovav, tak bystrým vládl duchem, ta
kovým leskem všech ctností, že i nepřátele
donutil k podivu a památku svého jména
posvětil skutky nejslavnějšími? — A ko
nečně, bychom pominuli ostatního, děsil
Nás co nejvíce nynější přežalostný stav po
kolení lidského. Vždyť koho je tajno, že
Společnost lidská nyní nad minulé doby
strádá neduhem přetěžkým a hlubokým,
který den co den se přitěžuje a společnost
skrz naskrz sežíraje, v záhubu ji strhuje ?
Víte, ctihodní bratří, co to za neduh: od
padání a vzdalování se od Boha, nad což
zajisté není nic těsněji spojeno se záhubou
podle slov prorokových : „N e b o hle,
kteříž se vzdalují od tebe, zahy
nou.“2) Viděli jsme tedy, že takovému zlu
Nám vstříc vyjiti bude v nabízeném velepastýřském úřadě. Měli jsme za to, že Nám
přikazuje Bůh: „Hle, ustanovil jsem
tě dnes nad národy a nad králov
stvími, abys vyplenila zkazila
stavěl i štípil;“3) ale vědomi jsouce*
Sobě slabosti Své, lekali jsme se převzíti
dílo, které nesnáší odkladu a je zároveň
velmi nesnadno.
Poněvadž se však zalíbilo Pánu Bohu
povýšit nízkost naši na tuto nejvyšší moc,
pozdvihujeme mysl v tom, který Nás po-■) Žalm 72, 27. 3) Jerem. I, 10. — 4) Efes. 1,10.
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s i 1 u j e, a spoléhajíce na sílu Boží, při
kládáme ruce k dílu a prohlašujeme, že
pro Své papežování jediné máme předse
vzetí, „na pra viti všecky věci v Kri
stu,“4) aby totiž byl „všecko a ve
všem Kristus.“5) — Někteří ovšem,
božské věci po lidsku měříce, budou snažiti se vyslíditi Naše smýšlení a překroutili
je pro pozemský prospěch a snahy strannické. Těchto planou naději bychom pře
ťali, s veškerým důrazem tvrdíme, že s po
mocí Boží nechceme pro společnost lidskou
ničím býti jiným, leč služebníkem Božím,
jehožto mocí Nám jednati jest. Zájmy Boží
zájmy naše jsou; pro ně všecky síly i sám
život obětovati jsme stanovili. Žádá-li tedy
kdo od Nás zvěděti heslo, kterým by se
úmysl Náš projevil, dáme mu vždycky jediné
toto: „Napraviti všecky věci v
Kristu.“
Počínajíce přeslavné toto dílo konali a
na ně naléhati, největší míru chuti a čilosti
Čerpáme z bezpečné naděje, že vy všichni,
• ctihodní bratří, neúnavně v díle Nám bu
dete pomáhati. Neboť kdybychom o tom
pochybovali, měli bychom vás, zajisté ne
právem, za neznalé nebo nedbalé zločin
ného toho boje, který nyní skoro všude
proti Bohu se pozdvihl a živí. V pravdě
zajisté proti Tvůrci svému „bouří se ná6) Kolos. Ill, 11.
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rodové a lidé marné věci přemý
šlejí“,6) takže jako jedněmi ústy nepřátelé
Boží volají: „Odejdiž od nás.“7) Tím
naprosto vyhubena u přemnohých úcta k
Bohu věčnému a v životě jak veřejném tak
soukromém nikterak se nedbá nejvyšší jeho
velebnosti: ba naopak svět vší silou se
snaží a všemi úskoky, aby i pouhá vzpo
mínka na Boha a pojem o něm docela
vyhynul
Kdo toto uváží, zajisté zrovna báti se
musí, aby tato převrácenost nebyla jakýmsi
pokusem anebo jakoby už počátkem zlých
věcí, které na konec časů se očekávají, a
že snad „Syn zatracení“,8) o kterém
apoštol mluví, už na zemi naší se zdržuje ;
neboť s takovou drzostí, s takovou zuřivostí
se všude útočí na úctu k náboženství,
brojí proti knihám víry zjevené a naprosto
neurvale hledí zrušili a zhladiti, cokoli člo
věka s Bohem pojí! A naproti tomu podle
známky, kterou týž apoštol známkou Anti
krista nazývá, člověk sám v největší zbrk
losti na místo Boží se vedral, „povyšuje
se nade všecko, což slove Bůh,“1')
a to tak daleko, že jakkoli vědomí o Bohu
v sobě úplně nemůže vyhladiti. přece za
mítnuv Jeho velebnost, viditelný tento svět
u) -Žalm 11. 1. — 7) Job XXI, 14.
8) II, Tliess. II, 3. — ”) II. Thes. 11, 4. — “')
lb. 111, 4.
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sám sobě za chrám zasvětil, aby se mu
všichni ostatní klaněli. „Tak že s e po
sadí v chrámě Božím a u k a z o v a t i
se bude jakoby byl Bohem.“10)
Ovšem, že žádný člověk zdravého roz
umu nemůže o tom pochybovati, s jakým
osudem tento boj smrtelníků proti Bohu se
potká. Dáno je sice člověku, zneužívajícímu
své svobody, právo a velebnost Tvůrce
všehomira iirážeti; ale vítězství vždy je u
Boha; ano právě tenkráte bližší hrozí člo
věku porážka, když v naději na vítězství
zvedá se drzeji. O tom nás Pán Bůh sám
napomíná v písmě svátém: „Přehlídá
totiž hříchy lidské“,11) jakoby jsa nepamětiiv své moci a velebnosti, brzo však,
předstíraje ústupek, „probudí se ze
s na, jako rekpod napilý vine m,,12)
roztluče hlavy nepřátel svých,13)
aby všichni věděli, že krále m vší země
jest Bůh,14) a poznali národové,
že jsou lid é“.15)
To, ctihodní bratří, pevně věříme a
očekáváme. Ale to nepřekáží, bychom, jak
kdo může, i my pečovali o urychlení skutků
Božích, a to nejen neustále prosíce; „P ov s t a n i ž, Hospodine, af se n e s í 1 í
člověk“,10) nýbrž, na čem více záleží, skut») Sap. XI. 24. - ”) Žalm LXXV1I, 65( — *s)
Žalm LXV1I, 22. —
lb. XLV1, 8. - «) lb. IX, 21. .
— “■) Žalm IX, 20.
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kem a slovem, veřejně svrchované panství
Boží nad člověkem a ostatními tvory hájíce
a pohledávajíce, aby všichni právo a moc
Jeho panování svatě ctili a ostříhali. — Žádáť toho netoliko povinnost přirozená, ný
brž i obecný užitek našeho pokolení. Nebo
čí mysl by se, ctihodní bratří, nechvěla a
netruchlila, když vidí, že lidé, zatím co se
pokrok lidskosti ne nezaslouženě vynáší,
většinou tak se mezi sebou potýkají, že
skoro nastal boj všech proti všem? Touha
po pokoji zajisté k srdcím všech pronikla
a nikoho není, kdo by se ho snažně nedovolával Pokoj však, zavrhnuta-li velebnost
Boží, marně se hledá ; neboť kde není Boha,
vypovězena je spravedlnos1; odvržena-li
spravedlnost, marně se jde za nadějí po
koje. „Účinek spravedlnosti po
koj.“17) — Známo Nám sice, že přemnozí
ze snahy po pokoji, po pokojném totiž ve
řejném řádu, ve sdružení a strany se spojují,
které oa pořádku jméno mají. Marné, bohu
žel, to naděje a starosti! Strana řádu, která
by pobouřené veřejnosti mohla skutečně
přinésti mír, jediná jest: strana přátel Bo
žích. Tu tedy třeba zvelebovati, k ní co
nejvíce lidí přiváděti, jestliže nás láska k
bezpečnosti pobízí.
Avšak, ctihodní bratří, právě toto opět
né navrácení lidské společnosti zpět k ve
»’) Is. XXXII, 17.
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lebnosti a pod vládu Boží, ať sebe více se
snažíme, nikdy nenastane, leč skrze Ježíše
Krista. Napomínáť apoštol: „Základu ji
né hožádnýnemůžepoložiti m i ni o
t e n, k t e r ý ž položen jest, j e n ž j e s t
Kristus Ježíš“18) Jediné on totiž jest,
„jehož Otec posvětil a poslal na
své t“,1!’) „o b 1 e s k O t c e a o b r a z p o dstáty j e li o“,2U) pravý Bůh a člověk pravý,
bez něhož nikdo nemůže Boha jak náleží
poznati, neboť „aniž O t c e k d o zná,
jediné Syna k ó m u ž b u d e ch t í t i
Syn zjeví ti.“21) — Z toho následuje,
že „napraví ti všecky věci v Kris t u“ znamená totéž, co uvésti lidi zpět
v poslušnost Boží. Sem tedy třeba snahám
našim směřovati, abychom pokolení lidské
v panství Kristovo zpět uvedli: až je zpět
uvedeme, pak již se k samému Bohu na
vrátí. K Bohu dime ne bezstarostnému a
věcí lidských nedbalému, jehož poblouzení
hmotářů vymyslilo, nýbrž k Bohu ži
vému a pravému, jednomu přirozeností, ve
třech osobách, původci světa, všecko nej
moudřeji spravujícímu, k nejspravedlivěj
šímu konečně zákonodárci, jenž vinníky
trestá, ctnostem odměny předkládá.
Jasno pak jest, kudy vede cesta ke
Kristu: církví totiž. Proto právem dí Jan
>*) I. Kor. Ill, II - J'-’) Jan X, 36.— -°) llebr.
1. 3. — -*1) Mat. XI, 27.

8

Zlatoústý
Naděje tvá c Írke v, spása
tvá církev, útočištětvé církev.“22)
K tomu ji totiž Kristus založil, získav ji
cenou krve! a jí nauku svou a přikázání
svých zákonů svěřil, nejhojněji zároveň ji
obdařiv dary milosti Boží k svatosti a spáse
lidí.
Vidíte tedy, ctihodní bratří, jaký to Nám
a rovněž i vám úkol uložen: abychom spo
lečnost lidskou, od Kristovy moudrosti
zbloudilou, v kázeň církevní zpět volali,
církev pak aby ji Kristu podrobila a Kristus
zase Bohu. Vykonáme-li to s milostí Boží,
budeme sobě blahopřáli, že nepravost ustoupila právu a šťastně uslyšíme „hlas
veliký s nebe: Nyní stalose spa
sení a moc i království Boha na
šeho a moc Krista jeho“.23) — Tu
však, má-li výsledek tužbám našim odpo
vídali, vší mocí a prací namáhati se třeba,
bychom z kořene vytrhali hrozný a ohavný
zločin našeho věku, kterým sebe totiž člo
věk postavil na místo Boha; potom pro
přesvaté zákony evangelia a rady jeho zís
kali bývalou vážnost; s větším důrazem
učiti pravdy od církve hlásané a její učení
o svatosti manželství, o výchově a vyučo
vání dítek, o majetku a užívání statků po
zemských, o povinnostech k těm, kteří stát
22) Hom. de capto Eutropio, n 6. — 23) Apok.
XII, 10.
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řídí; konečně pak třeba zpět uvésti rovno
váhu mezi různými stavy společnosti zříze
ním a mravem křesťanským. — My zajisté
máme úmysl, tento úkol podle vnuknutí
Božího za Svého papežování plniti, a v něm,
seč budeme, statně pokračovati. Vám pak,
ctihodní bratří, bude povinností, byste sva
tostí, učeností, zkušeností a především hor
livostí pro slávu Boží přičinlivost Naši pod
porovali, na nic jiného nehledíce, než aby
ve všech „utvořen byl Kristus“.24)
O pomůckách k úkolu tak velikému
sotva třeba mluviti; plynout z věci samé.
— Přední starostí budiž, abychom utvořili
Krista v těch, kteří povinností úřadu svého
jsou ustanoveni k tomu, by v jiných Krista
tvořili. Míním kněze, ctihodní bratří. Kdožkoli svěcení přijal, nechť ví, že mu uložen
v lidu, se kterým obcuje, úkol, který přijal
Pavel, jak svědčí přemilými slovy: „S ynáčkovémoji, kteréopětrodím, až
by Kristus utvořen byl ve vás.“25)
Kterak by však takový úkol mohli splniti,
leč by se dříve v Krista oděli, a to tak
oděli, by o sobě s tímže apoštolem mohli
říci: Živť pakjsem již ne já, ale
živ jest ve mně Kristus “ífi) Mně
živu býti Kristus jest.“ 27) A proto,
ač všem lidem platí napomenutí „aby«♦) Gal. IV, 19. — í6) Gal. —IV, 19. - ««) (Jal
il. 20. - ”) Filip. 1, 21.
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ch o m se sběhli v do k o n a lé li o mu
že, v m í r u plnostivěku Kristov a,“
2S) především toho se týká, kdo úřad kněž
ský spravuje a proto druhý Kristus
slove, netoliko zajisté účastí na moci, ný
brž i napodobením skutků, jímž by vidi
telný obraz Krista na sobě nosil.
Jak velikou tedy, ctihodní bratří, jest
vám věnovati péči vzdělání duchovenstva
ke vší svatosti! Této práci kterékoli jiné
musí ustoupili. Proto hlavní péče vaše bu
diž řádné zřízení a vedení kněžských semi
nářů, aby stejně kvetly neporušenou vědou
jak svátými mravy. Seminář pokládej každý
z vás za rozkoš srdce svého, ničeho jemu
prospěšného neopomíjejíce, co sněm Tri
dentský přemoudře nařídil. — Když pak
nastane doba, by kandidáti přijali svěcení,
prosím oás, aby z mysli vám nevypadlo,
co Pavel Timotbeovi předepsal: „R y ch I e
rukou na žádného nevzklád e j“,29)
i abyste co nejpozorněji považovali, že ta
kovými po většině budou věřící, jaké kan
didáty ku svěcení určite. Protož na žádný
soukromý prospěch se neohlížejte, nýbrž
jediné mějte na zřeteli Boba a církev a
věčný prospěch duší, abyste totiž, jak va
ruje apoštol „nebyli účastni hříchů
cizích.“30) — Novosvěcenci pak ze semi
náře vyšlí nechť nepohřešují péče vaší. Z té
«) Ef. IV, 18. - *•) I) Tim. V, 22. — 3u) Ibid.
-------------------------------- 11------------------------------------

duše vás povzbuzujeme, byste je k srdci
svému, jež ohněm nebeským má hřáti, čas
těji přitiskli, roznítili, rozplamenili, aby je
nom po Bohu a zisku duší dychtili. My,
ctihodní bratří, co nejpečlivěji se budeme
starati, aby členové stavu duchovního ne
byli jati osidly jakési nové a klamné vědy,
která vůně Kristovy nevydává a licoměr
nými a úskočnými důvody bludy racio
nalismu a s e m i r a c i o n a 1 i s m u se
snaží zavěsti, před nimiž už Timothea apo
štol varoval, když napsal: „Ostříhej,
což tobě svěřeno, varuj se nepo
božných novot, slov a sporů fa
lešné tak nazvané vědy, ku kte
réž někteří se přiznávajíce od
víry odpadli/’31) To však není na zá
vadu, bychom chvályhodnými neuznávali
kněží mladších, kteří prospěšným studiem
všeho druhu moudrosti se obírají, by se
více vyzbrojili na obranu pravdy a vyvrá
cení pomluv nepřátel víry. Avšak tajiti nám
nelze, ba zcela jasně vyznáváme, že přede
vším chváliti budeme ty, kteří, ačkoli věd
ani svátých ani lidských nepomíjejí, přece
především se věnují blahu duší, konajíce
ve svém úřadě to, co sluší knězi pro slávu
Boží horujícímu : „Veliký m á m e z ármu teka ustavičnou bolestvsrdci svém“,”) když vidíme, že na náš věk
31) 1. Tim. VI, 20. - ”) Řím. IX, 2.
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se hodí nářek Jeremiášův :„M a I i č t í žá
dali ch 1 e b a a nebyl, kdo by jim
ho lámal.“33) Neboť jsou i duchovní,
kteří každý podle svého nadání věnují síly
své věcem zdánlivě spíše nežli v pravdě
užitečným; avšak přespříliš se nepočítá
těch, kteří podle příkladu Kristova by se
chápali výroku prorokova: „Duch Páně
p o m a z a 1 m n e a poslal mne kázat
e v a n g e 1 i u in ch u d ý m, uzdravovat
z k r o u š c n ých srdce m, zvěstovat
jatým p r o puštění a slepý m v idění.“34) — Kdoby však nevěděl, cti
hodní bratří, když lidé hlavně rozumem
a svobodou se dávají voditi, že učení ná
boženské jest hlavní cestou pro opětné uvedení vlády Boží do duše lidské? Co za
jisté je lidí, kteří nenávidějí církve a evan
gelia se hrozí spíše z nevědomosti, nežli
ze zkaženosti srdce 1 Právem bys o nich
řekl: „C e h o ž n e z n a j í, t o m u se r o uh a jí.“3? A shledává se to netoliko v lidu
prostém anebo v nejnižších davech, které
se proto snadno ve blud dávají strhnouti.
nýbrž i ve vzdělaných třídách, a to v těch,
které ostatně sotva jen napolo jsou vzdě
lány. Odtud u většiny ztráta víry. Neboť
nelze připustiti, že pokrokem vědy vyhla
zuje se víra, nýbrž spíše nevědomostí, tak
Pláč I. I, 4. — :“) Luk. IV, 18-J9. —
Pláč J. IV, 4.
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že kde větší nevědomost, tam také siřeji
se rozežírá odpad od víry. Proto Kristus
přikázal apoštolům:
„Jdouce učte
všecky národ y.“3G)
Aby však úřad učitelský a píle v něm
žádoucí vydala ovoce a ve všech s e utvořil Kristus, nechť hluboko v pa
měti utkví, ctihodní bratří, pravda, že není
nic účinnějšího než láska. Neníf „v země
třesení Hospodin.1,3’) Mama je na
děje, že jaksi přísnějším jednáním mysl k
Bohu se přiláká; ba příkřejší kárání bludů,
prudší stíhání nepravostí sp še někdy na
škodu bývá než na prospěch. Timothea
ovšem apoštol Páně napomínal : „T resci,
pros, žehři“, ale dodával: „se vší tr
pělivost í.“38) — Zajisté, že nám Kris
tus takové příklady dal. „Pojďte,“ tak
čteme, že promluvil, „pojďte ke mně
všichni, kteříž pracujete a ob
tíženi jste, a já vás občerst
vím.“39) Pracujícími pak a obtíženými ne
rozuměl jiných nežli hříchem nebo bludem
jatých. Jaká to zajisté v božském tom uči
teli mírnost! Jaká laskavost, jaká se všemi
sklíčenými útrpnost! Srdce jeho zrovna
namaloval Isaiáš slovy! „Vydal jsem
ducha svého na něho; nebude
k ř i č e t i; třtiny nalomené n e d o“) Mat XXVIII, 18. —
lil. Krá!
— s8) 11. Tim. IV, 2. — 3fl) Mat. Xi, 28.
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XIX, II.

1 o m í a k n o t u doutnajícího neu
has í“.40) — Láska pak „trpělivá a do
brotivá“41) také se musí nésti k těm,
kteří na nás nevrazí nebo nás nepřátelsky
stíhají. „Zlořečí nám a my dobro
řečíme“, tak o sobě Pavel vyznával,
„protiv n s t v í trpíme a snášíme,
r o u h a j í se n á m, a m y s e m o d I í m e.“42)
Horšími se zajisté zdají než jsou. Obcová
ním totiž s jinými, předsudky, cizou radou
a cizím příkladem a lichým konečné stu
dem jsou přenesení v tábor bezbožníkův;
avšak vůle jejich není tak zkažena, jak by
sami rádi byli považováni. Proč bychom
nedoufali, že plamen lásky křesťanské tem
nosti s ducha jejich zapudí a přinese zá
roveň světlo a mír Boží ? Někdy snad se
bude opozdívati ovoce naší práce; ale
láska se nikdy nedá unaviti čekáním, jsouc
pamětliva, že Bůh neslíbil odměny ovoci
prací, nýbrž vůli.
Než. ctihodní bratří, nemíníme, že by
ste v celém tomto tak obtížném díle ob
novy pokolení lidského v Kristu neměli vy
ani vaše duchovenstvo pomocníků. Víme,
že Hospodin „poručil jednomu kaž
dému o bližním svém“.43) Tedy ne
toliko ti, kdož se službě Boží věnovali,
nýbrž všichni věřící vůbec mají pracovati
4") Is. XLII, I. - 41) 1. Cor XIII, 4. — 42) Ibid.
IV, 12. - -') Eccli XVII, 12.
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pio Boha a blaho duši; ovšem, že ne po
dle libovůle a nadání svého, nýbrž vždy
za vedení a na pokyn biskupů ; neboť v
čele státi, učiti a vládnouti v církvi nedává
se jinému než vám, kteréž „ustanovil
Duch svátý, abyste spravovali
církev Boží."44) — Že katolíci za růz
nými sice účely, ale vždy pro blaho nábo
ženství ve spolky se spojují, předkové Naši
již dávno schválili a zdaru přáním potvr
dili Zřízení pak výborné ani My neváháme
Svou pochvalou vyzdobiti a snažně Sobě
přejeme, aby se ve městech i po venkově
daleko široko rozmohlo a zkvétlo. Ale za
jisté Sobě přejeme, aby takové spolky k
tomu především a hlavně se nesly, aby
členové jejich dle mravu křesťanského stále
žili. Málo věru záleží na tom, aby se mnohé
otázky do podrobná probíraly a o právech
i povinnostech výmluvně se hovořilo, kde
ke slovům nedruží se skutky. Doba naše
zajisté žádá činnosti, ale takové, která se
nese zcela ku svátému a úplnému zacho
vávání zákonů Božích a přikázání církev
ních, k svobodnému a veřejnému vyznání
víry, ke skutkům konečně všeho druhu
lásky, bez ohledu na sebe a prospěch ča
sový. Jasné toho druhu příklady tolika bo
jovníků Kristových daleko spíše pohnou a
strhnou ducha nežli slova a hledané, učené
“) Sk. ap. XX, 28.
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hádky; a tak snadno přemnozí odvrlinouce
strach, zaptidíce předsudky a pochybnosti,
převedou se ke Kristu a roznesou všude
známost jeho i lásku, kteréžto jsou cestou
ku pravé a skutečné bk ženosti. Věru, když
ve městech a vesnicích všechna přikázání
Boží budou se věrně zachovávati, když co
svátého, bude se ctíti, když se často přijímati budou svaté svátosti, a když se bude
zachovávati, co ostatek vůbec k životu
křesťanskému náleží, nic více, ctihodní bra
tří, nebude dále třeba se namáhati za tím
účelem, aby se vše ve Kristu obnovilo.
Aniž je za to míti, že toto vše směřuje to
liko k dosažení statků nebeských; bude
také a to nejvíce ze všeho časnému a ve
řejnému blahu na prospěch. Neboť dojdeme-li těchto věcí, vznešeuí a bohatí spra
vedlnosti a láskou budou přispívati chudším,
tito pak tíseň sklíčenosti své klidněji a
trpělivěji ponesou; občané ne chtíčů, nýbrž
zákonů budou poslouchati; knížata a vlády,
jejichž „moc není leč od Boha".45)
ctíti a milovati, bude považováno za svátou
povinnost. Čeho ještě bude třeba? Ko
nečně se všichni přesvědčí, že církev, jak
od Krista je založena, má právo na plnou
a celou svobodu a nesmí podléhati panství
cizímu a My že, domáhajíce se této svo
body, netoliko bráníme svátých práv nábo
<6) Řím. Xlll, 1.
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ženství, nýbrž také prospíváme obecnému
blahu národův a jejich bezpečnosti. Nebof
„pobožnost jest ke všemu uži
tečná,“40) a když bez překážky pokvete,
„skutečně seděti bude lid v utě
šeném pokoj i“.47)
Bůh, kterýž jest „bohat v milo
srdenství“,48) kéž dobrotivě urychlí tuto
obnovu pokolení lidského v Kristu ; nebof
dílo „není na tom, kdo chce, ani na
tom, kdo běží, ale na Bohu, jenž
se s m i 1 o v á v á.“49) My však, ctihodní
bratří, „v mysli s k r o u š e né“50) vypro
šujme to denní a snažnou modlitbou od
Něho pro zásluhy Ježíše Krista. Používejme
také přemocné přímluvy Bohorodičky, kte
rouž abychom získali, píšíce tento list právě
v den, který je zasvěcen slavnosti Marián
ského růžence, rovněž prohlašujeme a po
tvrzujeme, cokoli předchůdbe Náš o za
svěcení měsíce října Panně nejvelebnější
ustanovil veřejným říkáním téhož růžence
ve všech kostelích, povzbuzujíce nad to
věřící, by za přímluvce přibrali také panic
kého ženicha Matky Boží, celé církve ochránce, a svátého Petra a Pavla, knížata
apoštolská.
A toto všecko aby se zdařilo a podle
přání vám poštěstilo, o pomoc božských
«) 1. Tim. JV, 8 — *’) Is. XXXII, 18. — »«)
Ef. 11, 4 — 49> Řím. IX, 16 — 50) Dan 111. 39.
--------------------------------- 18-----------------------------------

milostí co nejhojnější prosíme. Na důkaz
pak vroucí lásky, kterou objímáme vás i
všecky věřící, které Nám prozřetelnost Boží
svěřené míti chtěla, vám, ctihodní bratří,
duchovenstvu i lidu vašemu z toho srdce
v Pánu udělujeme apoštolské požehnání.
Dáno v Římě u sv. Petra, dne 4. října
1903, prvého roku Našeho Pontifikátu.

Papež Pius X
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LEV XIII.

fl SPIKNUTÍ PITOHCÚ

Ukázka z knihy:
LEON BLOY „Příležitostné
slovo podnikatele bourání".

est psáno, že počet jich jest neko
nečný. Suďte o zhoubné síle takového
spiknutí. Leon XIII. upozornil zase jednou
domnělou křesťanskou společnost, toli
krát a tak marně upozorňovanou. En
cyklika, jež bude právě uveřejněna in ex
tenso, nebude bezpochyby mnohem více
poslouchána než ve století posledním bully
Klementa XII. a Benedikta XIV.
V první, z 27. dubna 1738. papež, „uva
žuje o velkých zlech skrytého družstva, ře
čeného Svobodní Zednáři, jež zavdalo podnět
k mnohým obavám, zakazuje ať k vůli pokoji
Státův, ať pro spásu duší, každému křesťanu
pod trestem vyobcování příznivě se
k němu míti, k němu se přidružiti a býti
přítomen jeho shromáždění.“

J

Tato exkonimunikace, zvlášť vyhra
zená Svrchovanému Veleknězi, honosí se
nejstrašlivějším zavržením a nemůže býti sňata
nikým kromě něho.
18. května 1751. Benedikt XIV. potvrdil
druhou bullou Ustanovení svého předchůdce
ve všech rozměrech a v celé působnosti
a síle. Tyto výnosy nejvyšší náboženské auto
rity byly obnoveny r. 1821 Piem VII., r. 1825
Lvem XII., poděšeným úspěchem a rozvojem
sekty, a konečně 25. září 1865. Piem IX.,
jenž došel té slávy, že skoro samojediný
s takou energií a s ohrožením svého vlast
ního života protestoval proti všem vraždivým
oslovinám svého věku.
Jest tedy na jisto postaveno, že není
možno býti zároveň svobodným zednářem
a katolíkem. Zdá se, že se ta věc hrozně
nesnadno dá pochopiti, protože nejen hlupáci,
kteří tvoří nesmírnou většinu celého národa,
avšak i dobrý počet lidí oduševněných ne
došel ještě tak daleko, by do toho vnikl.
Dnes nešťastný nástupce Pia IX. obno
vuje důtku. Ještě jednou, kdo ho poslechne
a kdo bude chtíti tomu věřiti ? Dogmatická
neomylnost Svatého Otce jest prostým šprý
mem pro devět a devadesát setin vzdělaného
lidstva, a otázkou chatrných katolíků, zpra4
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covaných ku podobenství Otce Didona, kteří
nemají dosti mužnosti, by si vyvolili mezi
upřímným odpadnutím a dokonalým přilnutím
srdce.
Jakým způsobem má přijati společnost tak
důkladně prostřední věty tohoto absolutna
a této krutosti? — „Bůh jest původcem
svrchovanosti a vzdělané společnosti; — ti,
kdož jsou oděni nejvyšší mocí, musejí býti
pozorováni jako pomocníci nebo ministrové
Boha; — jest naprosto falešno, by národové
měli právo setřásti jho poslušnosti dle své
choutky.“
Jistotně národní pokrčení ramen bude
celým účinkem toho otcovského nářku nad
naší republikou zpupných podělanců a zba
bělců a starodávná čest Francie, nikterak
posilněná, bude nadále dodělávati a se smrtí
zápasiti na zemi, vražděna jsouc bankéři
a Ctihodnými.

II.
Svobodné zednářství, na něž míří Ency
klika, a staré kacířstvo jansenistské mají to
společné, že nesundávají škrabošku v žádném
případě a nikdy nepřivolují, by se vítězilo
5

vychloubavostí a okázalostí jejich moci. Na
opak, jedno i druhé vždy milovalo hantýrku
tajemnůstkářství a skryté pokoutkářství.
Vítězný postup Jansenismu záležel v po
pírání sama sebe, v nepřetržitém dotvrzování
dokonalé podřízenosti pod autoritou církevní
a v tom, že povždy vinil jiné z han neb
odsouzení, jimiž zahrnoval přímo tuto tupenou
autoritu.
Svobodní zednáři zase ujišťují nezměni
telně o své nezviklatelné jednoduchosti. Nejsou
ničím jiným než nevinným štěpítkem po
čestných lidí, spolčených za účelem lidu
milnosti, milujících smích a nemajících žád
ného úmyslu přímo nebo nepřímo na koho
koliv nebo čímkoliv púsobiti. Tak mluvil
před několika dny časopis Temps, orgán
to poctěný důvěrou veškerým prostředním
hlupstvím, po četbě stručného výtahu Encykliky.
„V myšlení Lva XIII., pravil, všechno zlo
pochází ze svobodného zednářství . . . Jest
v tom zřejmě přemrštěné pojímání čin
nosti svobodného zednářství v naší době,
a zdá se nám, že Lev XIII. přes svou oby
čejnou jasnovidnost ducha mate čas a po
měry . . . Jest jednoduše prostředkem po
kojného sblížení jistého počtu lidí. Jest jakoby
prostranným kruhem, kde hovory, proslovy,
G
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zděděné obřady nahrazují karty a biliard.
Jest zvláště zřízením pro dobročinnost,
proti čemuž není dnes opravdu proč vytáhnouti do pole. Jestli Papež chce hledati
příčiny zla, nad nimiž naříká, tu jinde je
musí hledati.“
Toť stálé sofisma těchto Pokrytců spoko
jenosti. Nechť nejhroznějším historickým usvěd
čením ze lži sebe více bylo jim nafackováno,
neztrácejí klidné rozvahy a nezačnou se nikdy
okázale blýskati novými lžemi. Předpokládají
stále dobrácké a mírné člověčenstvo, spoko
jené s tím, že pozvolna pokračuje a nedba
jící podzemních pletich a piklů, z nichž jsou
viněni. Revoluce dle nich jsou přirozeným
ovocem sociální půdy, zaseté větrem filosofií,
a uzrálé na slunci rozumu . . .
Nejpřesnější spravedlnost chce přece, by
se rozeznávaly dva druhy svobodných zed
nářů. Dle jejich vlastního přiznáni, na osm
milionů zasvěcenců, rozšířených po vesmíru,
„nepřipadá ani pět set tisíc činných údů.“
Ostatní jedí, pijí, zpívají a platí. Jest to ne
smírná armáda pitomců, jest to stále plná
posada hlupákův a vrchovatá sádka pyšného
Bačkorářství, bouřícího se jedině proti auto
ritě Církve; odtud skrytí kuchaři vysokých
zasvěcenců čerpají dle své libosti pro ďábelské
kombinace své politiky.
---- '
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„Mezi členy sekty, praví Encyklika, možno
nalézti i v dobrém počtu takové, ačkoliv ne
bez chyby, kteří jsou přidruženi k podobným
společnostem, nezúčastňujíce se však v jejich
zločinných skutcích a nevědouce o konečném
účelu, jejž tyto společnosti usilují dosáhnouti.“
Zrovna s dokonalou bezpečností možno
si dovoliti představy o tomto hezounkém
stádě, nejideálnějším to veledíle lidského
zhloupnutí účinkem jednoduchého přenesení
zákona poslušnosti do jiné tóniny.

III.
Jsou pouze dva druhy lidí na tomto světě,
řekl starý jeden, — Tacit, paměť-li mne ne
klame, — lidé stvoření k poroučení a lidé
učinění k poslouchání. Jest to v poměru jed
noho k tisíci asi, jako v armádě, jež posky
tuje dokonalý vzor celé pozemské hierarchie.
Svobodní zednáři, venku za dveřmi
stojící, náležejí ku druhé kategorii. Zrodili
se, by živořili a klíčili ve tmě na pečlivě
zavlažovaných záhoncích sociální zelinářské
zahrady. Vydali svůj užitek a prodělávali
svůj zárodečný život pod bdělým okem vytrhávačů plevele a klestičů vlčích ratolístek.
Avšak hle! když Církev a Stát byly rozlou8
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čeny prostým činem atheistického zákono
dárství, Církev byla zbavena účastenství
a spolupůsobení na potlačujících občanských
zákonech a ubohý politický paličák, nazvaný
buržoa, o něhož pokoušejí se najednou jak
o mladistvého Herakla nepravost i ctnost,
odstupuje na stranu, kde to vyhlíží veseleji,
kde se zdá, že se více baví, i stává se svo
bodným zednářem.
Jedině geniální člověk by mohl vypravovati dějiny postupu evropského blbství,
onoho pokroku, jímž tak neobyčejně se roz
ptýlilo zednářské světlo v tomto posledním
století. Poznali jsme všechny ty dobré pi
tomce, hrdé na své odznaky a dekretující
při každé příležitosti svou vlastní důležitost,
ty mazlavé tupitele náboženství a kněžstva,
dokonale ujištěné o tom, že ohrožují Boha
a krále a odpočívající si z obyčejných sta
rostí svých krámů nebo svých domácností
bratrským zotavením při stolových pra
cích. Tito přežvýkavci byli zanešeni do tisíce
románů a nalézali veliké obliby v mnohých
literaturách. Avšak zvláště na venkově jest
příjemno je studovati.
Jsou dětmi tajemství. Bezpochyby
opovrhují otevřeně tajemstvími víry křesťan
ské, avšak stojí s chvějnou uctivostí před
— ■

---------------- "

__

' ' '

9

hloupým tajemstvím víry zednářské. Museli
prodělati „tři cesty“, a vystupovali po příčlích „žebře bez konce“ ; provedli „tři kroky
v úhlu obdélníka“, přecpali je symbolickými
obrazy, úhelnicemi, kružidly, plamennými
meči, měsíci a hvězdami, a tito nadutí Kapaneové, kteří nemají dosti urážek pro synov
skou podřízenost křesťanů, přísahají nejsle
pější poslušnost tajné a skryté moci, již nikdy
nepoznají, jíž bude třeba sloužiti po celý
život, byť kázala i krev svou za ni vyliti.
Jest pravda, že za odměnu tolikeré přízně
dala se jim zástěra z bílé kůže, pár plstě
ných bílých rukavic, jakožto odznak jejich
nevinnosti (!!!) a byť by byli ženatí neb
ne, pár rukavic ženských menší jakosti, by
je nabídli té, již ctí nejvíce. Upřímně řečeno,
jest to příliš blbé a jestli naprosto se chce
tomu, by katolická liturgie byla přetvářkou,
jest aspoň v porovnání s touto přetvářkou
velebnou a prosím, by se trochu výše sta
věla nad směšné kejkle těchto kašparů.

IV.

A teď nechť si každý pomyslí, že jest ve
Francii asi šestnáct set tisíc osobností, vět
šinou studovaných a vzdělaných, — tolik
10

jak může býti obyčejný buržoa, — kteří
mohli spolknouti v nenávisti křesťanství tak
odpornou, hnusnou i směšnou slátaninu, i
pochopí se nesmírné nebezpečí tohoto spik
nutí pitomcův a proč Otec věrných věřících
volá do zbraně.
Nejedná se jen o spásu duší a o záchranu
států, jest třeba ještě zachovati lidskou inte
ligenci, jež jest vysazena v nebezpečí záhuby
na oceáně hlupství, a jež každou chvíli může
býti pohlcena. Avšak, běda ! jest příliš pozdě.
Když lidé, učinění k poslušnosti nemají již
pánů, nahrazují je ihned tyrany a vrhají se
tak v otroctví. Myslím, že možno říci dnes
o Francii, co mnohem bezdůvodněji řekl
markýz de Custine o Rusku r. 1839: „Tento
lid šílí po služebnosti!“
Znal jsem mladého básníka skvělého
ducha a již slaveného, ozbrojeného vším
možným vtipem, jak se zdálo, proti tak hlou
pému svedení. A hle, právě se dává zapi
sovat jakožto svobodný zednář, Bůh ví,
z jakých pohnutek!
Nuže! uvěříte mi? k smíchu dráždící
slátanina zednářského obřadu naplnila ho
nadšením. Jest s to upřímně oplakávat] za
vraždění Adonirama, stavitele chrámu Šalo
mounova třemi žárlivými Společníky, jimiž

jsou: Jubelas, Jubelos a Jubelum; může pronášeti, aniž by smíchy pukal, jména loží
jako: Obdivovatelé Vesmíru, Hor
liví Lidumilové, Svatý Antonín
Dokonalé Spokojenosti, Vítězící
Přátelé, Milostivé Vše světové Přátelství, ŽáciMemfidovi, Růže Do
konalého Mlčeni, Filosofický úl,
Trinosofové de Ber<;y, atd.
A tak se změkčením zcela symbolickým
nahradil francouzský jazyk jargonem sekty,
neslýchaným a nepojmenovatelným jargonem,
jenž chce, by chleba byl nazýván surový
kámen; víno, silný prášek (bílý nebo
červený); láhve a baňky, sudy; sklenice,
děla; voda, slabý prášek; likéry, prá
šek bouřlivý; rozžehnuté svíce, hvězdy;
utěráky, koberce; talíře, žlaby; mísy,
kotouče; žlíce, obmítačky; vidličky,
motyky; nože, tof meče; sůl, písek;
pepř, žlutý písek; pokrmy, hmoty;
židle, presbyterní lavice v kůru.
Konečně tento nešťastný básník až k sl
zám jest pohnut, když vínem načichlý hlas
nějakého prodavače leštidel nebo dřevorytce
zapěje tyto dvě strofy klášterního zpěvu
kteréhokoliv zednářského banketu.
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Bratří a Soudruhové
Svobodného Zednářství,
Bez zármutku těšme se
Z radostí života.
Opatřeni sklenicí, vínem až po vrch
naplněnou,
Třikrát si ťukněme
Na důkaz, že v souhlasu
Připíjíme svým bratřím.
Sepněme se ruka s rukou,
Pevně vespolek se držme;
Díky vzdejme osudu
Za svazek, jenž nás shromažďuje,
A buďme ujištěni,
Že se nepije na obou polokoulích
Na výtečnější zdraví
Než v našem Bratrstvu.

Zdá se nemožno, by člověk duchaplný
dal se vlákati do tak hmotného, hustého
kretinismu. Renan to prodělal přece po tisíci
jiných, ten F. . . Velko-Kancléř, Renan! a
jestli byl tázán, jak to tam dopadá, odpo
vídal věštecky, že ty věci zasluhují hluboké
úcty. Přičinil se sám o to, by nám odhalil
závratné arkánum zednářské nauky a zdrcu
jící poučení, jež uchovává v záloze, by jed
noho krásného dne zničen byl hanebný kře
sťanský Spiritualismus.
„Kult slunce, psal r. 1863., jest samo
jediný rozumný a vědecký kult... Slunce
jest zvláštní BÜH naší planety!“

v.

„Účel Řádu musí zůstati jeho prvním
tajemstvím, pravila r. 1774. velká Lože Ně
mecká, svět není dosti silný, by snesl jeho
zjevení.“
Tento účel, známý prý pouze Zednářům
zadních loží, a o němž naprosto ničeho
neví obecný dobytek družstva, přes všechna
ustavičně obnovovaná upozorňování církevní
autority, již nikdo nechce poslouchati, aniž
jí věřiti, jest označen Lvem XIII. epithetem
„Satanský“.
Pravda, že nikdo dnes nevěří již na Ďábla,
a jeho vlivy, samozřejmé v očích Církve,
jsou popírány výsměšně davem lidí plných
důvtipu, kteří mu zajisté nejsou rovni. „Arci
dílem této bytosti, pravil Otec Ventura, jest
to, že vnukne lidem, že neexistuje.“
Nuže! vezme-li se slovo Svatého Otce
pouze ve světském nebo literárním smyslu,
velmi rozdílném od pojetí theologického,
totiž jakoby znamenalo krajní zvrhlost lid
skou, jsme nuceni uznati, že jest nadbytečně
ospravedlněno i historií svobodného zednářství, historií, jevící se naprosto bez lesku
s jednoduchého hlediska nejprvopočátečnější
morálky. Hned jakmile začneme studovati
tuto historii, ono pověstné tajemství světlem
14
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se nám zrovna zaplaví. Jest to tajemství
všech ďáblů a objevuje se, že tito nepřátelé
pokolení lidského je velmi špatně střežili.
Ví se všeobecně, že svobodné zednářství
pohřižuje své skryté kořeny, ne-li přímým
spojením historickým, aspoň analogiemi a
překvapující totožnosti naukovou, ještě da
leko za protestantismus, Templáře, Albingenské, Manichejské, Gnostiky, až k těm ži
dovským sektářům, zvaným Učedníky Ja
novými za časův Apoštolských, kteří před
hazovali Předchůdce jeho Mistru a Pánu,
učíce, že ne on, Ježíš Kristus, avšak Jan
Křtitel byl světlo.
Vidíme, že zednářská zástěra pochází
z ušlechtilého plemene, ačkoliv svědčí sama
o sobě, že jest neporovnatelně staršího pů
vodu, a odvolává se až na Kaina, tvrdíc, že
týž byl syn Luciferův.
Doufám, že se nečeká ode mne vysvětlení
tak temné genealogie, aniž snad nějaká hi
storie sekty. Není zde místa k tomu a ostatně
neláká mne to.
Postačí připamatovati si, že svobodné
zednářství, skoro neviditelné v sedmnáctém
století, bylo zanešeno z Anglie do Francie,
odtud do Evropy za zhýralého vladařství Fi
lipa Orleánského a, v přízni chováno jsouc
.. '......... z----------------------------------------- -----------15

našimi jansenistskými parlamentníky, stavšími
se pány, nabylo krok za krokem práva ob
čanského a svrchované moci. Kníže a kněžna
z Bourbonů měli tu nehodu, že mu dopo
mohli ku štěstí.
Vévoda de Chartres od té doby, kdy se
stal vévodou Orleanským a Filipem příjmim
Egalité (Rovnost), jest prohlášen Velmistrem
24. června 1771., na slavnost Svatého Jana,
jediné to slavnosti Řádu Zednářů. Přivádí
pod svou moc Skotské Lože, až dotud od
dělené od ritu francouzského a stává se
v čele bezpočetné armády neviditelných pa
douchů vítězným odpůrcem Krále Nejkře
sťanštějšího.
Tři léta na to svobodné zednářství od
měňuje vévodu de Chartres, ukončujíc k jeho
prospěchu centralisační práci, tak šťastně
zahájenou. Velký Orient přijímá a přivtěluje
Lože, totiž lože Svobodných Zed nářek,
zřízené vedle loží mužů; podřizuje je pod
poslušnost vévodovi; dává jim za Velmistryni
svou sestru, vévodkyni Burbonskou.1)
Co následovalo, jest až příliš známo a
přísluší historii všeobecné. Celá národní ka
tastrofa jako velezráda plně spadá na účet
!) Viz zajímavou brožúrku p. abbé-ho Davina: Bossueť
Port-Royal a Svobodné Zednářství. — Paris’
Dentu.

této bezbožné a temnostní sběře podle jistého
svědectví sta tisíců žalujících dokladů.
Avšak možno říci, že v tento den vítěz
ství Svobodného Zednářství bylo naprosto
rozhodným a že Obluda ta posadila se jako
paní na srdce nešťastné Francie.

VI.
Nejvyšší Velekněz přece by nás rád za
chránil. Vidí, čeho my nevidíme a bojí se
za nás toho, před čím bychom se měli třásti.
Osamocen jsa ve svém starém paláci, vysta
veném genii, střežen jsa jako zajatec žalář
ními profousy téhož zednářského království,
jímž byl oloupen, obrán o každou pozemskou
vyhlídku a naději a ohrožen všemi lidskými
pohrůžkami, 261. nástupce Petrův pozvedá
k nebi své oči, stižené únavou, a v rostou
cích tmách století, chýlícího se k svému
sklonu, vrhá jednou zase na tento ubohý
svět svou zázračnou síť.
A pak čeká starý ten Rybář s božským
klidem své hodnosti trojnásobně vznešené a
s neústupností a silou plnou sladkosti, jak
mu možno u vědomí jistoty slibů, jichž
jest skladníkem. On ví, že Církev musí
zvítěziti ku konci časův, a byť by samoje
diný na celé zemi to věděl a kdyby všichni
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lidé a všechny sily zaklínáním z přírody vy
volané vrhli se proti němu s uraganem po
vyku a vřavy, —. nikterak se nezmate a ničím
se nezkormoutí, leda že by sama sebe zko
rmoutil, jak Paskal to řekl o jeho Mistru.
Slovo to nyní rozlétne se po žurnálech,
po všech časopisech, protože od nynějška
k nim musí se obraceti duch lidský, chce-li
nabýti potravy. Jedině Bůh ví, co hlupot,
lží, rouhání a potup strojí se k mluvení.
Stali jsme se velice ošklivým, velice schlíp
lým lidstvem a každé velké slovo jako každá
velká věc honosí se tím neomylným darem,
že nás velmi jedovatě rozvztekluje a k pěnám
pobuřuje !
Co na tom konečně záleží? Ten, jemuž
se křesťané klanějí a jehož Náměstkem Papež
jest, sám se nazval Cestou, Pravdou a Ži
votem, i byl bolestně obětován přes všechna
tato jména, avšak proto, by po třech dnech
vstal z mrtvých s nesmírnou slávou z tmy
hrobu, velmi dobře střeženého. Jestli toto
jsou symboly bez skutečnosti, mají aspoň to
do sebe, že posilňují všechny, kdož je nosí
ve svém srdci, a že jsou jistotně pochopi
telnější a dojemnější než nízká bratovra
žedná maškaráda svobodného zednářství!
24. dubna 1884.
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FRITZ LIENHARD

TAULER A POUSTEVNÍK.
ominikán Dr. Jan Tauler, slavný kazatel
ve Štrasburgu, stojí u pultu a čte. Lam
pa vrhá světlo na jeho vyhublý obličej; je
pozdní noc. Vejde poustevník, bělovousý a
důstojného vzezření, a zůstane vzpřímen stát
ve stínu u dveří.
Tauler: Kdo jsi? — Lidé smějí mne sice
každou hodinu, denní i noční, navštívit, —
ale jak ty vcházíš, tak tiše a krátce před půl
nocí . . . Měl bych se tázati: Hledáš u mne
rady? Ale tvé stáří a vzezření zakazují mně
takovou otázku. Otáži se tedy: Přinášíš mně
něco, bratře?
Poustevník: Mám ti něco říci, bratře
Taulere!
Tauler: V čím jméně?
Poustevník: Na rozkaz Ducha.
Tauler: Kdo jsi, důstojný starče?
Poustevník: Vidíš: člověk. Nic víc.
Tauler: Jaký jest tvůj úřad a stav?
Poustevník: Nemám ani úřadu ani stavu!
Tauler: Jaké jest tvé zaměstnání?

D
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Poustevník: Žiji u dítek lesa a žiji jako
ty děti. Nepřicházím k lidem s požadavky,
jako ty to činíš, bratře. Dýchám a žiji a ze
mru jako břízy, pod nimiž stojí moje chýž.
Tauler: Jsi tedy samotářem a poustevní
kem, rozumím-li dobře tvému šatu.
Poust.: Nosím tento oděv, aby lidé mně
ponechali moji samotu. Vzdělávám své chudé
pole, čtu jen nemnohé knihy a zapisuju to
nebo ono na pergameny. Neboř lesem šumotá lecos, co se mně zdá být hodno zapsání.
Tauler: Podivno ... A dovol mi posled
ní otázku: Ostříháš pravidla některého řádu?
Poust.: Ostříhám. Neboř nemá člověk
býti k pohoršení. Než poznal jsem, že oděv
kajícníka nemění ještě duše. Mnozí moji dří
vější společníci zaháněli údery důtek zlé pudy
zpět ve své nitro. Nebo důtkami pouštěli si
žilou: v krůpějích krve skanulo trochif zloby
k zemi, ale také mnoho síly. Člověk má pak
slabé tělo a svou slabost nazývá ctností. Proto
jsem se také odloučil od kajícníků.
Tauler: Ty saháš však na pilíře naší
budovy, cizinče! Chceš ušlechtilou kázeň a
přísnost těla nevrle zavrhnouti, poněvadž ty
jsi nedošel na této cestě čistoty?
Poust.: Kdo dojde čistoty, komu Bůh
jí nedá? — Vy nadutí slaboši, kteří nemáte
síly, abyste daru přijali! Neboř od Boha
přijati dar, to vyžaduje síly; věziž to! A býti
prostého srdce, to jest to nejtěžší — a k tomu
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se nemůže vaše theologie a filosofie odhodlat
až naposledy. Proto nesmíte se modliti, nebof/^T
neumíte děkovati. Kdo však ví, že za to nejčist
ší, co má, děkuje ne sobě, nýbrž spíše milosti,
život jeho — jedním díkůvzdáním, tvář — zá
řivým světlem, a slova — skutky lásky. A komu
podá ruky, ten ucítí sílu od Boha... A pra
vím ti, mám ti vyříditi slovo, bratře Taulere!
A slovo to, jemuž se musíš přiučit, jest:
stichnouti.
Tauler: O, jak mi hledíš v srdce, starče!
Stravuji se v neúnavné službě Pána. Třímám
důtkami nad sebou a jinými. Z horeček potu
a myšlení stoupám na kazatelnu a metám ře
řavé uhlí v davy těch tvrdohlavců. A nejsem
k tomu nucen? Není to můj úřad, mé povo
lání, ba posláni Božské? Není slovo mým ná
strojem, mou zbraní?
Poust.: Mluvíš příliš o něděli, ale sám
nejsi nedělí. Ty ne a také ne ta celá morem
šlehaná, v neblahé sváry stržená doba. Ženeš
svého ducha vzhůru do světla slunečného —
horečkou zmítaný vozko — ale nejsi nahoře.
Z tvých opojných slov zaznívá stajený vzlykot a Duch mně tě ukazuje, jak ležíš vysílen
ve své celie. Proto se snaž, aby byl tvůj
všední den právě takový jako tvůj den Páně;
stlum hlahol zvonů v den Páně, a den všední
povznes výš. Hleď, tak se přiblíží oba, tak se
potkají a splynou v společné nádheře! Nebof
tomu, jemuž vzešlo světlo, jest každý den
dnem Páně a dnem robotním; a není třeba
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kazatelny k osvědčování Boha; nebof každé
místo jes.t sváto, kde vděčné srdce hlasité
neb tiché skládá svědectví o Odvěkém.
Tauler: O, starče, starče, jak rozumíš
hoři a touze mého srdce! . . . Ale temena
prací mne hnětou. Vzdory těch ošklivých srdcí
nepřejí mně žádné radosti!
Poust.: Nespílej, drahý bratře! Svrz se
sebe ta břemena — nebof jednoho jest za
potřebí! A tomu znavenému, bloudícímu lidu
nespílej. Nastav jim, sám dobrý a velký, ruky
— a kdo přijde, toho veď jemnou rukou k
výšinám. Ne ve vichoru zjevil se Bůh Eliá
šovi, nýbrž v tiše a mocně vanoucím dechnutí
neodolatelné moci. Tys nenalezl ještě svoji
přirozenost, drahý příteli. Muži kazatelny, staň
se mužem tichosti. Tak vyjde z tebe vnitřní
síla, jež k požehnání prozáří tím stonavým
stoletím ... A nyní žij blaze! V lesích údojí
Miinsterského obývám chyžku; lidé nazývají
mě Mikulášem z Bas^lu^. . Bratře, po roce
napadne tě těžké trápení. Pak tě budu čekat
ve svých lesích k dlouhému mlčení. Bůh tě
osvěť! — Žij blaze!
*

*
*

Když J. Tauler po dvouletém odmlčení
zase poprvé kázal, šla z jeho slova taková
vnitřní síla, že lidé omdlévali. Kázal na text:
Mat. 25, 6. „Hle, ženich přichází! Vyjděme
jemu naproti.“
gjPřeložil MATétřŠ FENCL.
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MATER
SPECIOSA. ooooooooooo

JACOPONE

da

Tödi ISTABAT

STÁLA matka přespanilá,
podle sena, zradostnělá,
v němžto ležel maličký.
Duši její štěstíplnou,
veselostí překypělou
ples a jásot pronikal.

Ó jak blažená a krásná
byla ona bez poskvrny
jednorozeného máť!

Radovala se a smála,
plesala, zříc přeslavného
synáčka narození.

Kdož by se hned neradoval,
vida Máteř Krista Pána
v tak veliké útěše?
Kdo by rovněž s veselostí
nerozjímal Máteř Boží
hrající si se Synem?

Za hřích mnohý jeho lidu
vidí Krista s dobytčaty,
mrazem rozdrobeného.

Vidí, kterak zbožňované,
sladké její rozeňátko
pláče v stáji chudičkém.
Zrozenému Kristu v jeslích
sbory nebes prozpěvují
u nesmírné radosti.
Stál tu kmet i dívka Páně
bez řeči a beze slova,
v srdcích svojich žasnouce.
Ajhle, matko, zdroji lásky,
dej, bych cítil sílu žáru,
dej, bych s tebou soucítil!

Dej, ať hoří srdce moje
v milování Krista Boha,
abych se mu zalíbil.

Máti svátá, učiň toto:
vtiskni mému srdci ránu,
rány lásky hluboké!
Tvého s nebe sestouplého,
jenž se ráčil zrodit v seně,
syna trýzně se mnou děl.
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Dej, af v pravdě s tebou plesám,
Jezulátku af náležím,
dokud ve mně života.
Nevyhasniž žár můj k tobě,
a tvé dítko bud mým chlebem
v době mého vyhnanství.

Vzněf ten oheň v mých všech činech,
nedopusť, by tato touha
mne kdy zžírat přestala.
Panno panen nejjasnější,
nebuď mi již nikdy hořkou;
syna dej mi uchvátit.

Dej, af chovám sličné dítě,
které zlomilo moc smrti,
chtějíc život rozdávat.
Nechť se súčastním tvých hodů,
nechť se opájím tvým synem,
jásám v slastném poskoku.
Rozplameněn, žárem tráven,
trnu na všech smyslech svojich
z obcování tohoto.
Dej, ať Syn tvůj vždy mne chrání,
slovem Božím opevňuje,
utvrzuje milostí;

a když zemře tělo moje,
učiň, by má duše směla
na dítko tvé zírati!

