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úwod k mtšsiim katoltckým.

Qd oné strastné doby, co hťich wejda we
fwčt rožtrhal fnoašky meži nebem i Zemi, octnUl
fe člowčk w celém fwětě ro w krajině cizi stá
waje se jeden drUhémUčim déle tim wice „prť

chozim a hostem “ Měl li člowěk žnowU prijiti
kžtracenémU práwU w městěBožim, měl li w dUm

Božť, ž Uěhož byl wyděděn, žnowUUweden býti
co „fpoluobčalt fwatých a domári Božč“: stala
fe fwětU eryhUUtelUě potťebnoU
mišfie, to jest, wyflaUstwi, wyslanstwi
prawdy a milostt, wyslanstwi šarUčUjicioon:
weni a fpcifU, wyslanstwi fmiťujici Boha š člo:
wěkem, wyslanstwi obnoijici swažky meši Ue:
bem a Zenn“ Mčšsionáť čili whslanec, jejž Bůh
padlémn člowěkU byl hUed w rájt slibil Ueni
jiný nežli SyU Boži pčiwod a dokantel wiry
nassi; účel Zeho wyslanstwi UeUi jiný, Uežli
spása ltdskeho pokoleUi Bo čtyťidcet wěkUw

pťiprawowal a Urownawal Události fwěta Wán
ažby pťissel OUen, jenž poslán býtt měl čtwero
tisier let pošdwihowalo hlasUw swých k Uebi:
Sessli, o Hofpodine, Onobo, jejž seslatčhodláš!
BUh u wyslanec wstak měl žtráwiti toliko krát
koU dobU na šemi, jessto úkol Zeho má obe:
jmoUti wssechny časy, wssechUa mista wssechny

1
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lidi Tento Ukol piedpowědčn jest fpolu ščxx

žpufobem, jakým ona Ulišsie š pokoleni na po:u
ťoleni pťechážett mei „Wofslnf,“ di Hoxpodtn.
skrze proroka, „posslUk wywolcxnče fwc k Uaro:
dUm kteťi pťebýwajť ša morem ťo Nfrikxa
Lidie a Ua ostrowy nejžažssi; posslut je k Uá:
rodům, jenž posild neslýchalt o mnčx, anž Ušťcxl.t
slawy mé ont šnxěstowati bUdoU sláwU moU
UaroťUm a Ze stredn jejich dowedou bratry k.

oltaťmn Hospodinowým “ Kdoby tU Ueťekl, žcx
prorok Ježatáš popisixje pokroky kterými wira
šrefsanská te rošssčťuje ža Uassčch dnl:w po wssechx
Bilcch fwěta?

Když fe čafowé wyplnilč„ pťissel onen wy:
siallec š hňw, onen Uejwyšssčmišstonať a Jeho
prohlaš kU fwětU Boha odcčžellému w Uěmž
i žakladUa wdminka mčrU Uxáfy,aažčwota wčč
Uého fe obfak)l:jr šni takto: „Tcnk jest žiwot
wččUý, aby pošnal fwěr jediltého prawé
l)o Woha a Jer Ehrista jehož byl po
slal.“ UčeUť které pťednássť, že UeUi Zeho
:ďlastni, nébrž Qtrcx, jenž jej byl potlal
Konqje šašračy kU podpoťe Učeni fwého wšdy
twrdi že proto je koná aby fwět uwěťil že
jej Otec poflal

Došonaw fwon mišsi Ua šemi a šanechaw
Ua nt fon prade a milost, fon krrw a
Uooln prostťedky, jimiž by člowěkU mošUo bt)lo,j
žiskati žásluhy Zeho oběti, postaral te, aby dilox
Jeho eryhylmlo, něbrž rošplxožowalofe ž kra9
jiny do krajlny, š pokoleUi do pokoleni, a toxx
wždy mohútnějssim prondem ašby konečně noeeropu
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sskeren twčt pošnal jedinéhoBoha a Jesi: Ehri
sta, Jeho Syna „Dána jest miwsselikcimor
dik aposiolům, Ua nebi i Ua šemi,z n na
Uebi, neboč od wěčnosti ťekl kemně otec: „Ty

jsi fyn mňj!“ na Zemi, Ueboč stoji o mně pfáo
no: „Uárodw dám Tobě dědictwim a panowá:

Ui Twé Zasať)Ujehranice swěta Zakož mne
tedy poslal Qtec, posilamk č já waš! Kažte
EwanjeliUm wssemU siwoťeni Učte wssechny Ua
rody, „kťtěte je“ aby wessli Ua dráhUži:
wota, „Učte je šachowáwati wssechno, cokoli
jfem pťikeišal Uxám,“ aby f etrw alt na cestě
fpafy wěčné, a ejhle! jáť jfem š wámi po
wssechny dny až do skonállťfwčta Zde sioati
aposstolowé, již dťiwe dňstojenstwi kněžské pťi
jawsie fplnomocněni jfoU kUfwaté mišslč od Ehrt
sla famét)o DUch fwatý lidělujo jtmfwýcb darU
kwelikénm UkokU a l)le! tU jest dwaná:
ctero ťádně oprawněnč)chmišfioná
ťllw Uprostťed pťichozich a ctš incůw
Zťž rošdělnjť obor Zcxmskúmeši febe! Netrowi

dostala se krajčna žťdowská x Uťžto po nedloU:
hém pobytll w Nntčochči odebirá fe do Jtalie,
aby st nawšdy Ufadil w Řťmě a Uččnil ho stťe
dem jednoty a mtšsiť katolických Sw Bawel
dobýwa Necka a pisse Rťmanům že hodlá do:
rašiti až do Špančxl Jcm ofwěrnje Nsii pťe:
konáwaje protčwnťky swé UebeskoUláskoU Ja:
kUb ponechán w Zernfalémě, maje odtUd ostťť:
hati rozptylencňw w dwanácterU pokolenr QU:

dťej držel fobě Nchaji Filčp tťťmá (drži) Fry:
gii a TroadU Tomáš až do JUdie wnikci po:
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dobně Usilnji ostatni Zemč nestačUje horliwee
jich lcifce, jakž kdysinestačowala ctižadosti Nle:
randrowě Tonha dobýti swěta, hoťi w prsoU
apostolowých i Nlesalldrowl)ch, awssak jaký roš
dil anUje w pohnntkách,wwprostťedcčch, w U
čelU! Jak rášněžnaci fe oba dlxchowé: ťťeskan:
siy a pohaUský w jádrU porowUáUi!

Kdekoli fe okolo mišsionáťUwfhlUkne sborx
kťesianU žakladaji chrámy, ZťižUji služby Boži
žanechawsse pak UástUpce Ubiraji fe na jina mi
sta aby Uowé žaláželi obre kťeftanské, až ko:
rUnoU mUčednickoU owěllčeni složi počet še swex
ho wyskanstwi Onomn, jenž je poslal ToU
měroU jakon wšrUsta počec těchto wyslaUcklw
ssiťi se a lnohUtUť králowsiwi Boži Ua šemi

Wťel)ledněme Uyni radU stoleti okem prox
žatim kwapným, kterak žehnal Hofpodin snahám
mišsionaťskym ncistUchw aposscolských, kcerak fe
Plnilo a plni proroctwi: „še choditi bUdoUpo
l)ané we fwětle Zeho a kxálowé w bleskU wý:
chodU Jeho,a že wssichni Uarodowé sloUžčttbn
doU JemU “ HUed w l stoleti král BUlgUUd
sťý TrophimUš we stoleti u pak LUciUš kral
Ua ostrowě anglickém, co rošssiťowatelé wiry
kťeffanské welikých žáslUh wydobyli W tomtéž
stoleti Uachašimesw Jrenaea Učedlnika fwatého
Bolykarpa, jenž byl fedáwal Unohon fw Jana
apostola , co biskUpa w LyoUě w šemt francoU
ské do nižto naslnpčowe fw Betra w Rimě
UeUstáwali posilati mišsionaťe Když Ehlod,
wik kral francoUslý, po witěšné bitwě na proš:
by kťestanské manželky fwé pťijal kťest a papežU



Bo Řima poslal zlatoU korUnUna fwědectwi,eže
Uznawa Ehrista za swrchowaného wládce fwé
ťisse: netrwalo dloUho, a „národowě w Gallii
obýwajici sioužili Ehristll ,e We čtwrtém stoletč
bylo kťesianstwť w Ztalii tak žmocnělo, že po:
hanstwi jako mlha pťed wýsse a wýsse wystU:
pnjťcxťmslllnkem prchajic již jen fem tam w U:
krytech fe ploUhalo; weťejným ofwědčenim fe
cifaťe Konstantina že kťiž žwitězil obdrželo kťe:
slanstwi pťewahU, pobanstwi domiralo W tétéš
be;mála doběwyšnalEhrista Bakllr, král Nrragon:
siý we Španělich, kdež byl fw Bawel prwni

řožsil femeno wiry nassi Nedlonho ša nim
wessel Nekkared král wládnoUci Ua jihU sspa:
Uělském do lůna Eirkwe. W Ml stoleti wše:
sslo slunko fpáfy ž temnosti pohanských nad Ně:

xneckem; fw BonifaciUš jest apostolem jeho
Země Jrska, pro horliwost obywatelU ša wiru
ťťesianskoU a pro množstwi apostolských mUžUw
Ua pUdě jeji žrožených „osirowem Swatych“
Uašwaná, již w polowici U sioleti welikým
swým apostolem sw Batrčkem bež mála pokťe:e
fťauěná wysilala mišsionáťe do Německa w
hojném poětU We stoleti Nu rožednilo fe
w Dánské ž;emi, jak mile král Harald w Mo:

hUět pokťestěný fwětlo wiry do wlasti fwé do:
nesl. W Uásledeirim stoleti wšessla hwěšda
Bechlehemská Uad nassi wlastč Sw bratťč
Cyrill a Method jfoU nassi aposstolé a jelikoš

ža onoho čan Morawa byla še Slowáky,Wo:
iáky, Čechy a jtžnými národy slowanskými moc:
noU rUkoUSwatoplnkowoll fpojena, rošlcwala
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swata an hwrzda wiry Ehristowy blahowěst
UoU žáť fwoji do okolnich wlasti jednoU mlU:
on š Morawany šbratrených Tak netrwalo
dloUho a Mčecšislaw, wojwoda polský, podUikl
sladké jarmoJer Ehristowo W xl stoleti
kťest pťčjaw ŠtěpáU, wojwoda Uherský, fám co
UeUanený mišsionáť obchiži wlast saooU hlá:
faje radostné pofelstwi swémn národU

Když EUropa Ua krtU fw šnowUzrožena
čmila jako jedilloU rodřnU w El)ristU WáUU
obrátčli blalowěstowé kťeftanssti fwe šraky kU
krajinám jichžto obywatele pofUd pohrišeni byli
w temnostech pohanstwa Wostxtjme Ua okamže:
Ui a podiwejme fe jesstě jedenkrate na E:lropn,
Uežlt ji opxxsiime Začé to diwadlo pro oko
kťeptanfčé! Jerx:faléxll a Řim stály Uproslred
erěriciho fwěta pťichošich a ci;illčtlw ro dwě
ohnisia, rošléwajiče fwětlo wiry Ua wssechny
strmty Mčlost Zežisse Ehriqta odwitila
i wšdčxlala tuto EUropU WsselikoU žwedenost
občanskoU a prednosl w jiných dilech swěta U:

šnawanoxx od koho wžala? Qd Christa Ze:
žisse! Nwssak tato milost Uešůstala prcišdnou,
EUropa požnalaúťoh:t t powřnodtfwojt an fe
jala horliwě doplčxowati proroctwi Jex.šatássowo,
rožnássejic fmatoxl oUU ofwět:l a Zwedenost po
j..Uejša;ssčch ostrowech xe

, Wšč)UrU, synowé fw Frantisska wšbůrn
žcikowéslo DomiUika! Wyf jete powolánič
tomUto UebežpččUČmUwyslanstwi N proč bd

chom Zwirall wlasteneckoU radost Uad tim, že
slowalxskýkněš to byl Jan Karpinský, jenž we
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qpolečnosti š francouským frantisskanem, jménem
RUerqUtš, prwr.i rožžehnul fwict wiry swatš
w daleké CiUě? N kdo jest onen jenž š dc:
witi towarysii osmělUje fe dobýwati fwěta pro
Christa? Zgnár ž Loyoly slowe. Po bokll
stoji mU onen jel)ožto beižnost po sláwě pošem:
ské dltsixoal slowx): Eož platno člowěkU kdyby
l relý fwět Ziskal Ua dUsst fwé ale sskodU tr:
pěl? rral:tistek 2cawerský, žižniw ro profešfor
w Waťiši po sláwě fwětfké, sw Jgnacem oswi:
cený pral)xlr jeďině po sláwě Boži a po witěšx
stwichwtry co apostolanie aJaanU Slyš,
o siyš welikú apostole! hlafy denně k Tobě
wolajťcich mtštlonaťmo: Swatý FrantčsskU cka.:
werskú! oroduj ša naš! Slyš hlafy wssech
wěrnúch, jenž Za profpěch drárč mišsiolláťských
denUe Tebc Oloeť: Swatý Frantčsskn ckawersiý,
orode ša Uexiš!

Meži tixn co tatarssti načxelUicč pťijianjč
papežské wyslance we fwých stanech a co Dawid
cťsať abyšslnskú, wypraije fwč poslanre do
Řťma; pťemýpsli scxZde kterakby anal žáleži:
tosti mišslonáťských řádné fpráwh dossel K
tomU konct Zaraštl fwatý Qtec Řehoť xř r.
1822 nstaw k rozsstťoweini wiry, žrlámý swětU
pod jménem Bropaqanda, z Uěhošto co rodisstč
aposlolsktl)o wdchášcji rady mišUoUáťUw dle
Určttého Uměrn jxnéno Christowo do wssech Uhln

swčta rožuássejičich
W tentýž čaš obcheišifw Bincenc de Ballla

žemt francoUskoU dobťe čině wssem; a jakoby
byl hodlal obuowitt žašraky Bohačlowěka wnes
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silal pťed febon fwé ťněše od kongregaci miš.a
sionské, fam jsa neUstále obklopen množstwim
sslechetnýchpani a panen jednoty lásky k
bližnimn

Brwni sskola čili semenisstě jenž obdržela
.jméno od UčelU, k němnž wlastně směťowala,

šalošelm jest od biskUpaBabilonského, Bemar:
da Uašýwajťre se: „Sementsscě mišsii šahra:
ničných w Waťiži “ Wošději powstaly siltálky:
femináť Ducha fwatého pro ofadh fraUcoUské

w rožlččných dilech fwěta; ža nasslch dmlw hor:
liwi a skromni oUdowékongregaceBichš Ma:
risté w Lyoně, kteťi fobě wywolilt chanii ža
podil a jiných wice

Hledejme nyni na mapě Zeměpifnýchstop
Uastich mišsionáťUw „N Zajisté po wssi šemč
rošessel fe ZwUk jejich a do koUččU země slowa
skxlch xe

Mčšpte w Lewantě Zahrnuje moťe ťeckě,
Carol)rad Syrii, Nrmenii, Egypt a Ethčopii,
Bersii Jedna ž nejwětssichpohrom ježto mčš:
sioUáťUm šdejssim podnťkati Uutno, jest welmč
casto se wyskthjčcť morowá rána

Mišsie Nmerické šaujimaji KanadU LUisia:

nU Kalifornii kteroU Uassč mišsioltáťi dáwno
byli již fmáčeli potem fwých prári nešli hojnš
žlaté doly do Ui pťiwábily dobrodrUhy že wssech
Uhlůw swěta osirowy Nntilly, GUyaUU aš kU
bťthm weletokUWaraqlmye kdežto wira Ehri:
stowa po druhé dokášala že ponše ji dáno jest
národy Učiniti sskastnými ano coz wice žnači
blaženými Uwodic w Uě rownost pránoa t po:
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wiUnofti, fwobodu i bratrstwi je; poUše tehdn
nebýwá prášdným slowent ba klamem, malč
fwe koťeny w lásce kťeslanské

Mišsie Jndické rošprostťraji se po polooe
strowě šwlažowallém ťekoU Galtgeš aš k Ma:
Uille a ostrowUm Filippinským

Mišsie Činské šawiraji w sobě Čiml ččlč
Kytaj, TonKtUg, KočinčťnUa JapáU Miš:
tle indické pťekážeji mtšsionáťům na feweru ho:

mUcim podnebim„ Ua jihU málo kterú odola Ua
delssi čaš žhoUbným Zimnicim a horečkám z
Ueustálých wýpaer ž tamnějssich bahnifek a
močálmo fe wywinticich ,

Mišsie čiUské a japanské čitaji nejwťce mUx
čednikUw Čina a Jaan jsoU pUda klasickápro:
nasledowáni a mUčednictwť

Mišsie w Oceanit, tomto pátém dilu fwšta,
jfon rošptyleny po nefčislných ostrowech welké:
l)o Oceaml; k nim patři i misie které po poU:
sstich a horoUcich pissčinach afrických hledaji bl::
bého černocha a diwokého Kassra k

Zde by bylo misto wdpočitati wssechna
wptěžstwť těchto dUchowUťch dobywatelůw nad

slepotoU pobanskoU a nad hťichem, odhaliti ron
sskU od tisicerých slUžeb skromnosii a pokoroU
šastťenýche wynésti Ua bilý den Uesčiskné obětť

wiťe a žwedenosti občanské pťinássenč w tram:
potach a pronásledowani w hladU ažťzni Upro:
stťed slžť a proléwáni ťrwe; slUsseloby žde wye
jewtti, kterak nasst mišsionáťi přsspčwali a pťix
qpiwaji k objafněni wědeckých žáhad k rozkwětlc
ewropejského hofpodáťstwi kokrasiseUi nassich

l



exx10

žahrad wxxawssak to wssechno dali Báll B:lh,
.Učini:ne wypraijice Usilowáni blahowěstllw
kťeftanských w jednotliwých dčlech fwěta

Nhni wssak obrachi fe kWam wssem
kdož Christa milUjete a rošssťťel:i kreilowstwč
Jel)o Upťimně Oťejese Nťedstaw:ne sobě žiwě

ono hr:tžx)plné okamženi, kdežto pťed soUdUoU
stolici Pcšně skládati bUdeme Učty ž wladaťstwč

jwého TU fw Mtr fe okáše w prčlwodnZi:
dUw Ua wirU obracenýcy, fxoatý Bawelšprowa:

xšeU bUde poloxoici cifaťstwi Nimskcho pokťesiaž
UěUoU sto Qndťej pťiwede Nchaji fxo Tomaš
Ztlditu a čim fe wykážome my Uboši2 Zdali
pťedsioxxpime š prašdnoU rUkoU? „To bychom
owssem Uereidi “ odpowidaji množi, „ale coš

my w nasse:l skromném postawrlli mčlžeme čč:
,::čti pro rožssiťcni fwatého Uáboerlstwi? Ne:
Uč:li to Ukol od Spasitele kněžim fnoěťený?,l
Owssem že Utišsie pťed jtm)mt wčťicimi jest

swčřena oxobam již wthčcenim obšwleisstnč
práwomocnost w Cirkwi fwaté obdršewsse po:
woláni jfoU, aby jdoUce ke wstem národllm je

kťtili a Učiťi“ 9lle fw Wawrl i w ohledU na
ostatni weťici mlnwi o „spolnpracowáni U wire
Ewangelimne Toto fpolUpracowáUi U wiťe

lUci tr1oji stUpeň:. „Tak jakž slUssina EwangeliumEhrč:
stowo,1ochjte!“ napoman fw Nawel Filipen:
ské kťeskaUy; neboč Zajisié žiwot cnostný, laskU
k BohU a blišnimU jew ci, obětiwý, tichý a o:
pět borlici pro wěci nebeské bešděky fwět Uctoll
naplňUje a znenahla w něm szzUje chnk aby
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nsám také okusil jpasitellteho.owoce wirn Wrwnč
kťrsiané, di sw LUkáš pošiwali weltké pťčžUě

a wyfoke Učty meši pohaUy, ktrťi wřdcmce w
šiwocč a w obrowáxli jejxch cositmiťosiného,“že
l)ešdčky jako koUšlem je k Učm wábtlo často
ťikáwali: ejhťe! kterak febe wžajemně mřlnji!
a i ša nasičch dmlw w daleké (ďčně widoUce
sončdcowéi obchú lid neškomno:l stalost mišsio:

UáťUw U wiťe často fe Ua chwili šamýsslejia
Pak obdinjice fe pofUd jim Uežnamé této sile
končiwaji slowy: Jestič šajisté cosi neobyčejueho
w tomto náboženstwi Je iUowě!

2 Modlete fe wroncně ša dělniky w E
wangelii Swatý Nawel ožnamiw wěťi,rim,že
l)odla odebratt fe do Rima a pak.i do Spaněk
dokláda: Wrosim Wáš bratťč, pomahejtš
mně fwými modlitbami U Woha abych nepadť

w ruky erěťicich Blch Uáš wyfwobodtlš
welikých Uefnaši, pročež donfam, že i š těch,r
které UamUin hroži, naš oswobodi bUd etelix
ša Uciš se modliti

3 Koxleěně mohoU wěťťci i pťimon sklt:
tečUoU pomoci pťifpiwati k rošssrowáni wiry

Briskuš i NqUilaš nebyli kněži a fw Bawel
pťedce je našýwá fwými fpolndělnxky w Jer
EhristU WoroUčimWám di fw Wawel sesirU
nassč Bheb:x ona mlloho již pomohla dělnťk:mt
w Ewangelii a i mně welkých skUžebpron
kašala WošdrawteBersidU w Ewodič aSrn:
tichU, ony prarowaly še mnoU w Ewangelii,
ď Klémentem . . hle! fwatý Bawel nc:
:páhal, fpolUpracownictwi těchto fmatých žen
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Uostawiti pox bok apostolským pracim swatěho
Klémenta

Kdo byla Martha úškostliwě pečliwá w
obslUhowáUč Bána a apostolllw„ když do Be:
thanie šawťtalt? Kdo byla Maqdalena Jo:
haUUa Maria Salome a ostatné sxoaté ženyp
kterš Uásledx.ljice WáUa Ua cestách apostolských
ochotně že twého jměni pťčfpiwaly na potťeby
fwaté mišsie? Kdo byly Le Graš La Lon:
gerille po bokUfw WiUceUciade WaUla? Byly
to ofoby podinhodné lasky k BohU a k bliž
UimU,které Ua waj špůsob pomáhaly fwa:
tým Božim rožssirowati EwaUgeltUm Uslyssite
jak mocllě chUdobné otrokyně pomahaly rozssl:
ťowati wčrU mežanrody pohanskými dowite fe
požději, jak účinltwě pťifpiwalo k rožstcťowáni
králowstwi Božiho Ua žemi Hedwtka fwatá,
LUdmila, Dllbrowka, Ehristina Klothildiš ano
že o pokťesianěni celých šemi fobě ofoby ženskč
bUď weliké šáslnhy žifkaly aneb dokonre nej:
hlawnějssi pťičinoU fe staly, že femeno wťrn kťe:
fteanské Ua p!:dě od plewelll pohanského oččsstěné
se Ualo a žakořeUilo

Kdoby jesstě neměl dmoěry, še fwými sla:
bými silami mUže profpěti k rožsstťowánť kra:

lowstwi Božiho, wšmUži fe šajtsté, pohledne lč
Ua spolek jeUš we francoUstém lněstě Lyoně l

B 1826 chatrnými prostťedky počal a ša Uax
ssich dnUw cele koraby mišsionáťllw do wssech
končin šemě rožesila w loni Ua 5 milltonmo
pťiijw sebral a to sice ž pťťfpěwkůw, ktere
oUdowé tohoto fpolkU po krejcarU týdenně fbiraji.
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Tento fpolek můšeme fměle Uašýwatč pokladnicč
ťatolického mišsionáťstwi; nebot neni koUtU Ua
swétě tak nepatrného, neni ostrňwku tak nešnálr

mého, do něhožby fpolek Lyonský Uebyl posial
mišsionáťe wssim co k dustojnémll slllžeb Božich

konáni Uáleži, dobťe opatťeného. TeUto fpolek
wydáwá každého rokU 6 fwašečkčlw obfahujicich
Zwráwy od mišsionaťuw še wssech končin šenrě
,Zasilaných, aby oUdowe a dobrodinci fpolkn fe
dowěděli kterak dilo apostolské te daťť kde
profpiwá Že tyto „Letopify rošssiťowániwiry
jsoU welmi šajimawé sitďtež toho, že fe jich
roěně na 160 000 wýtiskňw rošebira Jaký
Užitek ze čteUi těchto letopifxlw béťe dUch a frdce

Upťimného kťestana krafuě popifnje fe w ročx
niku1815 pťi skládáni celoročných účtňw takto:

Nilmy čtenáť letopifmo Uastlch mei nejlepssč

pťiležitost pošorowatt blUd náboženský na wssech
stUpnich, še wssemi jel)o Uasledky šwlásstč w
krajinách, kde jemU popťano bylo, fwobodnč fe

nywinonti Bošorthe ho w lidnatých městech
fpojených státčiw amerických! TU lna každa fekta
waj chrám, fwě sskoly, episiopalisté prešbyte:
riani kwakeri anabaptisté, mormonisté a fhak e:
rowé Qbratme fwé žraky kežboťeninám dáw:
Uowěkých měst asiatsiých tak proslawených weli:
kými a fwatými biskUpy a fněmy cirkewnimi
fchišma t odtrhnUti:fe od stťedU rirkemniho od
Řima mělo ža UásledekklefnUti jich sláwy a w
otroctwi Učme fe pťi tom že Uárodowš Utoe:d
hamedáUssti, jimiž Bůh ony odtržence tresta
wyplniwsse Ukol waj, wUčihledě klesaji a fc
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ťaši proto že broji proti EhristU; Učme fe,
še ani wira w jednoho Boha k němuž fe MU:

xy.xl)ameťdchčpťižnáwajč bcxš wiry w Ek)rista nee

fpafi žUeUchjic a tmtčc fe otroctwťm trpeným,
wládoll o l)rnbé Uásali podepťenoU a ohaw:

ným Ulnohožensiwim Bopatťte dále lam kde

Pohansiwť pofUdČ pamlje w roškossných kxajiUáchándických a w Cčně trt sia millionťlw dussť poe
učitajici! Zde je panstwi jebo erbmešené, šde
ma fwe sskoly, fon literatlčrll fwé Umy,a
fwe Zákko Sejmeme lt wstak tUto pěknon
roUsskUš xeho twáťi, pošnamr praweho jeho

dUchq jonž fobě libnje w obětich krwe lidské
a Uči otce a mqtky rodtnx.é bnď wražditč Uo:
worošence aUeb je wyhažetč do wykalUw a Ua
hnojntsstě pakli fobě Uetronwajť jčch wyžiwitč.
Q krok dále ortneme fe Ua Uesčipenýchostrowech

jižnck)o moťe a fpatťime člowčka úplně šhowa:
dilého, jehožto rožan hťichem bešanala úplnč
šatemněn a frdce tak žtUpělé še we wojně Za:
žatémn Uepťiteli UsiUťwaon twáťi frdce ž tčla

žažiwa kamenslým Uožem wyťeZUje a co ob:
šwlásstlti lahUde pošira ToU xUěroU, jakol:
rožUm žjewché wiry fe wšdalUje: tmi a trati fe
jeho fwětlo frdce fe otUpUje a diwoči a Ueťad

mrawni fe we spoťečnosti rožšira BUh Uedo:
PoUssti aby blUd náboženský fe fmčl žakrýwati
.klamlion wnadoU Učenosti Qn jej pUdi do
Uejposlednějssich dUsledew a donUche, aby w
šiwotě a mrawech ofob a národUw okážal, že š

peklaprod sij wžal
Kterak docela jiné jest diwadlo, jež Uam
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prawda poskthže! Každa mišsie jest jakoby žá:
Oaš prawdy š bludem, črenarowe Letopifúw

.žfoU swčdkowě Nenč hádku Uáboženske od fw
thUw někdy wťtčšnč Ukončené, ježby mišsio:

Uaťům Znown se UeUamčtala tU od protestantUw
wssech barrw tU od UčeUrťlww pawxlčiny fwých

sUbtionstť Zapletených, tam opět od iUdččšých
bramččll:w we twé hluboťo temné, fanatčcke Učenč
ponoiených Octuelt fe mišslonať U Uarodwa
diwokxšch, kde fe jcmxl žadUé Učenť Uestawi w
cestU jakého tU potťebi Uamáhálxi, Uežlt fe mU
dxoodaťi ony dnchy l)rUboU fmyslnosti potlačenš

wywésli ž otroctwi Ua fwobodU fynňw Božich!
NeUiť opět žadxték,xodrul,m žapixáni febe fame:
dk)o, žádných obětť, žádných bojUw proti hťissnš
žádosti tčla žádněho podntkll dáwných poUstew:

ničUw a klásstcxrxxikxlw kteťi Uěkdy po Qlfrire a
EUropě rošsslťowali wirU, Uenič hrdinských sknt:

kůw, jižby pťi nassich mišslonáťich fe neopakoǧ:
wali; tU fe loUči !xa wěky fe jwými domácimč
opoUsstějičepro Christa otce i lnatkn bratry a

festry, dUm a pole dčlstojeltstwi a wlast lnilon
tam toUoUre w boUrech onrských, jiUde bloudčce
po lesich, pod nebem horoUcim po ledinách se:
werných, Uprostťed krestanňw Uáwsstěwy jejich se

lekajicich, Uprostčed Uenoěťicťch,kU fmrti jich hle:
dajicich Kdyby Uložná bylo, aby šáwist mohla
fe wlondict w dUsse jejich, šdaltbn nemělt pťix
ččny welmi často žáwiděti poustewnikowč skrowný

jeho pokrm, bezpečnoneskyni a fwobodU jwaton,
aprozpěwowatiBaUU? Nwssak pronásledowánim
žrlčlstala Eirkew a tužila fe ťadon wssech wěknw,
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boj Eirkwe trwá neUstale Broto widime Za
Uasslch dnUw žaláťe w Tong KingU wždy kťex
sianůw plné wyznáwače Christowy na poUsstěch

kytaj,skychhladem mroUci a standla po mčstách
Koreanskl)ch wšdy pro kresiany pťtprawená aby
nepťetrže:tě trwal boj slowa boj Zapťeni febe
fama boj mUčenUictwť Tač dokazUje Eirkew
Ehrisiowa son wěkowitost, neUstále bojUjic a
witěšir, trpic a Umťrajic a opět a wssadyšmrt:
wých slawně wstáwajťr Tak dokašUje Eťrkew
Ehristowa t fon plodnost Uebok žajisté tolik
potU a tolik krwe Uemčlže fe minonti š úrodoU:
na wšdory wsseho drUhU pťekažkám ssiťi fe bež
pťestáni hranre šemi sladkémUEhristowě jarmU
podmaUěUých W one nefmirlté ťissi činske kde
mandarčUé nUtť kťesfany Uohaan sslapati křčž,
mno,ši fe denně počet oněch, již okolo swatěho
anmeni kťiže pokleknoUce wroUcnč ho libaji,
jakoby fnimajice š Uěho potUpU od těch, již

eredi, co čiUi jemU w žaslepexlosti Učiněnou
Na skalnatých wýfpách chanie jimš six

drUhdy plawci wyhýbali wčdoure UUUčprokwé:

tati wedlé občanske Uassi žwedersti fpolU ctnostč
prwnich kťestanň,ždalt nežwolame š Fenelonem:
„Bramen požehnani Božiho nikdy newysýcha..
Wyplnowánim fwých skibUwdáwa EhristUš Ze:
žiš Uejpatrnějssi dčlkaš, že we fwých wssemohoU:
cich rUkoU tťima dUcha a srdce wssech Uárodúw
a wěkůw “

JfoUce čtenáťi Letopisiiw timto šprobem
fwědkowé bojUw Eťrkwe we wssech dilech fwěta,
widoUce fmrt witěšnoU mUěennikUw, slyssice ne.:
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eeohroženě Ehrista wyžnawati slabe pannya afot:
noa pokťestěné nowokťeskany, šdali wira w je:
žich frdcich fe kU wětssimU plameml nerožhára,
šdali swxatoU hrdosti nad witěšosláwox: spolU:
Bratrůw nezwolajť š nadssenostť: „J lUy jfme

katoličtť kčestané!“ S drUhé strany čtenáťt
PorowUáwajice sion šiwot fwětským žájmxlmž
wětstč ěástky wěnowaUý š obětiwostč a horoUcč
leiskoU š UeUaneUým namáhanim UlišsionáťUw

.we slUžbě Boži a blišniho u šdali Uežastydi
fe pro pofawádnoU fwojt wlažslost? Zdali tim

Upťimněji nepťilnoU k Eirkwi fwaté pošornjice
kterak co wěrná máti beš ďťestani donassi fpásil
i Uejwšdálenějssim ditkam? BUh fwěťUje fwe
žčxležitosti rUkoUm Uassim tak, še my ltdé mUsi:
me rUčiti ša prospěch jejtch kdykolč tedy bUď
Ueprofpiwaji aneb dokonce hynou mUsime ša

to BohU odpowidati; Uebok sskoda kteroU Utr:
pěly šaležitosti Boži, jest poUhý neiskedek Uassi

malé wiry a wlažUosti Kdo prache poUze
pro sebe a Ua wlastni silU fe fpoleha jfa člo:
wěč kťehký a obmeený wywede wždy jeU wěciq
kťehké žnakobmešenosti lčdskénefoUci; prache:lt
wssak pro Christa a š Christem, wssechny jeho

podniko ponesoU ráž čehosi nadlidského wěčné:
iyo Dle toho onen skromný peniž od oUdUw
fpolkU Lyonského tl)hodně fbiraný, stawá fe
Pržotoe pro Ehrista obětowaný, fpolUpracowni:
kem o spafeni fwěta Elowčk jenš waj dc:
Ueir hodil do pokladnice šdrostil se již těfných
pout která obyčejného dUcha waže k rodU a k
Pozemské wlastč; jeho srdce objťmá fcoět nabýa
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čwajic podobnosti še srdcem Spasitelowým Žeby
skrownoU oběti na potťeby mišsionske danoU stra:
lucowal domáci chUdinU, mUže namitati jen dUch

:práwě tak jak jsme .Zlninili obmežený a scwrklý;
xřnebošdalt oneU jenž pomáhá sslechtitč a wšdč:
láwatč Uežnamého diwocha, jenž citť útrpnost
we fwem srdci nad bidUým ofudem šhowadile:
ho černocha, Zdalč odbUde špx:rným slowem bra:
xlra nUžného, aU ho prosi we jmcml Ehristowě
Ua prahU jeho doxnn na Ulici, w nemocnici e

xMyslire, še dUch a frdce oUoho irského plnku,
jenž w Jndii jfa pofadkoxl Ua pobidnuti jedno:
l)o fwého dllstojniča meši ieboU skádatt fe Uwo:
člil fwťlj pťifpěwek na mišsie katolické, že dnch
tolxoto wosska dčm UebUde fchopnýmwssechrno:

sti kťeftanských? Wohledněme wssak Ua tyto o:
běti š wyšssiho stanowtsstě! Hle! ony tam fe
Ubirajť kam modlitby Uasse fe nrfoU, ony wti:
kaži do pokladnice Boži, kde groš chudobně
.wdowy ma fon rUbrikU kde sklenice ččstéwody

bližnimU poskytnnta neni žapomrnxlta anž stra:
cena a kde ťašdý mUohem wťre Uežli byl ulo,
žil dostawá Nebok t Uejmenssi obět a žasln:
ha fe fpoji a fmisi še šaslUhami apostolUw,

mUčednčkUw a wssech trpicich kťesian; t nejmen:
ssi obět lUá fwťtj kwitek w korUUě fwatých, kač:
da slša jexich, od andělmd w nebe donessená,
orodUže Za Uasse hťťchy a prosi Boha o poše:
hnani Uastlm pracim Mišsiolláťi maji obyčrj,
wyšýwati swé nowokťestany w den dUsslček aby
se horliwč modlili ša wstechny žmUrele oudy
spolkU mišsionského! Jak tkliwý to pohled Ua
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lid nedaon jesstěwssem nárUžiwostem a pudům
šhowadilým propadlý, an jako koUzlemz nejhlUbe
ssi fUrowosti do šawratné wýsse powznessetlý
dUchem fwým horuje tam, kde Uejučenějssi ho

nepťedstihá, Uteši tim, co stdce jeho wdččnoll
jxlaskoU objčmá olly, kteřč Učinili mišsionáť:lm
mošUé dojťrt k Uěnm a doUésti spáfU dUssi a
tělU jeho N jrstlt Uasse EUropa kťesťanska
žwitěžť w boji š pohanstwrm nowomodným, kdo

Urči ony šásllchy, které o toto witěšstwi bUde
mťtt erčnná modťitba a čistota mrawni Uo:
wých kčesianči w Čťnč a w Kanadě po ostro:
erch chan cxa po pralesich amerřckýchZa EU:
ropU Uebe pronikajici? N Uešdá fe Wáxn, že
Prošretelllost Boži oněch chrámňw a obči kťesianx

xských, po wssechbťeheich š)lplc Nfrčky i š)lmeriky
a i po nehččfl.nýchostrowrch Qčeane fc radost

ně Umožicich že prošťetolxlost Boži jtch ponžtje
kdysi co tolik ohnifek wiry a lásky, aby na jich

čisiém a bohUltbém plapolU obžiwly Ustydle
tarssi obre EUropské a opět fe rožnitil ohen
wiry a lásky w Umohých frdcich ellropejských
wychladlý, ano hasiloUci BUdelt šáťitt Ua
EUroxoU še wssech ftraU slUnce wčry Christowy,
donfejme, že nlkdy Ueklesile w telUUosti po:
ť)altstwť.

Hle! tak wšnessený jesi cil k Uěmnš fmčx?

ťUje i Uejskrothějssi pťifpěwěk na mišsie; tač
daleko sáhá denár týdenně občtowaný!

Wssichnt ondowé fpolku mišslonskébo po
dobaji ae dělUičUm w lodě:liri trámy, bťewua
uskoby,fwěráky a jiné stawiwo Ua nowý koráb
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snassejicim; což šprosti dělnicipochopnji o dňleo:
žitosti jich prace! Nhle! nowý korab nefa pra:
por národni rožhodne kdysi w bitwě moťske
osUd wlasti Wodobně náš co dělnikUw a na:

sstch pťčspěwkůw co stawiwa BUh ráči poUži:
wati k wystaweni korábU apostolského; tento
koráb Boži ale nefe prapor pod Uimž má je:
dnoU fe shromážditi celé člowěěenstwo w kťiš
a š Uim ofwětu a Zwedenost a fpásil celého
swěta!

D i l ú w o d U ý.

š. 1.

Uťehled šeměpisdtý.

Ostrowd tichomoťskými žoon fe wsseobec:
ně ostromo tichého oceaUU poknd k patémU dilU

fwěta kYUstralii se počitaji Frqncoušssti žemě:
pifci a listiny papežské UaznačUjč soUčet těchto
ostrowa jménem chanie kteréhožto co nej:
whodnějssiho i my w nassi kniše wssUde Ušťwati
bUdeme pro ostrowy tichomoťské Wewnina NU:
stralská((Nowý Holland) š ostrowem Ban Die:
menowým (Tašmanie) stoji co do rožssiťowanč
kťefťaUstwi w tak úžkém wžtahU š ostrowy ticho:

moťskými, že nám ssiťeji o ni fešmčnčtt dlUžno
Welikost této pewlliny fpolečně š Tašmanii obe
Uássi okolo 150000 eǧ mil Nesnadno jestif
žahrnoUti chanii w Určité hranire an mežč
Zeměpifci o tom neUi fhody My pťijimame
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2700 wýchodné dělko ža hranice wýchodni tak

že ostrow welkonočni by jesstě datťil k cha:
Uii. wssechny ostroww ale wýchodně od 2700

ležici bh se počitaly kNmerice Za hranice
jižnc klademe 540 jtžné ssiťky K šápadU tábnoU
fe hrančce okolo Nowého SeelandU a whsep k

němU náležicich, pak podél wýchodného pomoťť
Tašmanie a Now HollandU úšinoU Torrefo:
on až k mysU ernhemowě pak okolo Nowé

GUiney a ostrowa Filippinslých konečněmešt
ostrowy Batallskými a FormofoU k wýchodnémU
Pomoťi ZapoUskémU Za hranice fewerné klade
fe obyčejně 300 fewerné ssiťky Čtenáť pošo:
rUje že počitáme ostrowy Filippinské a Batčm
skc k chanii Zeměpisti fe w tomto ohlede
Uefrownáwaji; jedni je kladoU kostrowmn Wý:
chodné Jndie, d:Uzi kostrowllm oceanským, Zap
naskedowal prwni BeroUce wssak obled na
plnood jich obywatelstwa a na dějiny jich wždě:
lanosti mUsime pťednost dáti šeměpifcům, kteťi
Fťlipptny počťtajť k Qreant

Qstrowy oreaUské daji fe rošděliti we 2
hlain částě které co do powahy ǧeologické
a rožličnosii obywatelstwa šnačitě od febe fe
listi Nrwni čast, čiUic jako dalekofáhlé poho

ťi jehož wrcholy wysoko Uad hladiUU moťskoU
strlni, počiná Noon GuineoU a táhne fe,
N Holland welikým polokrlchem opás“ajťc,až k
540 jižné ssirky Bosledni hlawni článek tohoto
ohromUého ťelěšU hor šawiraji ostrowy Uowo:

teelandsié Od sewerU k jihU postUpUjNicpatťik této ťaděN GUinea lemirality,N HaU:
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Uower, N. Jrsko, N: Britanie, aostrowy Salo:x
xnoUnowy, Lnisiada, N. Hebridy, N. Kaledonie,
ostrowy Norfolské a N Seeland m DrUha
část těchto ostrowčiw leži wněnašnačcného polo:
krUhU po celém ocemm rožptylená w menssichr

a wětssčch sknpinach, končč fc Ua straně indoe
činsié ostrowy Filippinskými a Batanskýmč k
Nmerice trati fe žnenahla docela až teprwe:
bliže pomoťi opět fe jrwic

Wrwni část těchto ostrowčlw Ualeži k twa

rU pxlwodnémlx Wssechny ostrowy fem patťict
obklopeny jfoU welkými koralowými žaidoramt
majťce anitť wytokc l)oro Bora Egmontowa
Ua N Srelandě jest 147607 wyfoka a fpolU
Uežwyšssi wrchol wtichomoři. Mimo xN Seex
laUd a Norfolk Uáležť wssrchny tytxo osirowy k
horkélUU paďmU ř,o:tosice fcx weǧetaci welmt
ijnoU Druhei čeist sestáwei š ostrowůw dilem
sopečllého dilem koralo!oého pťxwodnťc) Qstro
wy koralowého prodU ssoU takowc, které po:

wstaly rošplošowánčlxl fe koralowdch šwťťat Tatcž
šwťťata naleǧi do iady ccxxwxlwkterým koxaly a jčné
útwary š kamcxnné ťácky ža domky sloUšť w Ujchšto

žiji Tellto koralowý Utwar wssak neni wysta:
wen od šwčťat fmm)ch, Uébrž mUsimesixej pťed:
stawowatt jako část jim pťirošenoU tak jak dom:
ťy sltmákUw Ueb lastUro, jen že pťi rožplošock
wáni mladé šwťťe še fwým kamenným pťibyt:
kem še starého šwiťete jako wčtěw z kmeUe wh

qzřd)Wiš Zapňw wsseoberný šemčpiš 1l dčlU froašekj
2., xUoBraže, 1859.
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Ulstá Na powětťi wyfýchnji tato žwťrata a
kamenUná jich obalka jesstě UxicetwrdUe W
jižnénč moťi jest jich tak mnoho a jich rožwět:
weni tak rychle se děje že w krátkém ěafe wel

kc prostory wyplmtjť MUohé aUstralské ostro:r
wy tcxdy UejfoU nir jiného Ueš wymťelé stawby
koralowxch žwiťat a šajimawo jest, že šde pťi:

:odU takorka w Hráci jejč poǧorowatt mtxšeme
Koralowa šwiťata wždy poUše Ua skalUých šá:u
kladech fwou siawbn šačťnaji; když fe Ua po
wrch moťe dostáwaji Uestawi do wýsse, Uýbrš.
do ssiie Na powrchU jejich stawby, bež toho
wšdy nerowném, šbira fe pak sUadUo pifek a
moťsiý kal a to š počátkU wšdy Ua okraji je:x
jim Tim špťtfobempowsiáwať kUlaté a poloé
kUlaté ostrowy, jčchžto wnčtček pošději w pew:
UoU OUdU fe pťetwoťlxje a wšdhcky UčxjakoUpro

hlubinu půfobi kteroUš bUď co ješero neb ba:
hUisstě pošnati možna Nejdťiwe fe Ua tako
wých Uowopowstalýchchosirowech UkažUji byliny,
pak fe Ua nťchšahnišďllji ptáci pčlda fe ZwyssUjea ZU:

rodUchx hUčjččť:Utčástkqmt losilin a ptačim hnojem
(šušn()) ptácčšanássejilm ni femena jiUýchrostlin
siromowe žwláUtě sstil)lépalmy kokufowé wyrll:
stajť a konečUěUwažnje fcxčlowěkw noon žemi

Jakoš ostrowy oceanské roždilného jfoU U
twarn, podobně jich obywatelstwo ro do prox

dU naskrše od febe fe lissť Na ostrowech pů:
wodUrho UtwarU pťewládajť negrowé čilč papU:

asowé, kteťi wyjma Uepatrné Uchylky očtwidně
náleži k sterémU kmenn š pllwodnými obywa:
telyN Hollandn Wleťmaji hUědoUjfoU wlno:
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wlasi a stoji na welmi niškém stUpniwždělano:á

stt; wýsse stoji obywatelstwo menssich ostrowxlw,
což fe šda odtUd pochášeti, že tyto ostrowy bliše
ležzi kmenU oceanského

Qsirowy púwodU fopečného a koralowěho
žalčdnčny jfoU kmenowci docela jiného rážn;
UlohoU nažýwati fe dobťe kmenem oreanskym
Tito lidé maji plek bilošlUtoU, wlafy černé,
hladké, postawy pak jfoU silné a zpňfobné
WssUdy, kde fe ufadili nachážime stopy wyšssi
wšdělanosti; fpolečenskě polttické a náboenske

formy xfoU UUich mnohem wywinUtějssi, Uežlt
U Uegrmo Že domněUka jakoby oreaňaUé ná:

leželi kU kmenUmalajskěmn čemUž i Zap pťie
fwědčltje, Uema historického žákladU, o tom
BUde Uiže

Nowá GUiUea, ktera jest nejwětssi mezč
ostrowy UtwarU prodnédo obsahUje okolo
9000 Čl mil Weltkost ostatných ostrowltw a
wýfep Ueda fe Určiti Jesitě wětssi UesUáž pU:

tobi soUčet obywatelmo po těchto ostrowrch 1oš
ptylených proto, že jmerwčtě do Uitra N GUčo
Uey pofUd žádnélml EwropanU wniknoUtt si:
Uepodaťilo Mišsiolmťt Udáwaji asi 500 000
dUssť. W ohledU na N Seeland mlUwi fe
o 150.0()0, w ohledU na Kaledonii o 50.000
dUssť. Nťipočteme:li obywatelstwo menssich o: ,
stronomo o pUl milltoně dUssi ď 15000 ewro:
pejských ofadnikllw na N Seelandě a Norfole
kU rožt:onssdných kfončtujiž UdanémU powžnefe
fe celé obywatelstwo na 12()0 000 dUssť mežř
ntmižto pťeš millton neger fe nacháši u
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Mezi ostatnými ostrowy jtoU nejšUamenitějssč
ostrowy Filippinské a Mindanao Wssech do:
hromady fe počitá 1200 jich welikost obfahnje
asi 5000 mil Čj Mnohé z nich nejfoU oby:
dleny, na Umohých opět hyne wťičihledš oby:

watelstwo, kdežto Ua ostrowech Filippinskdch lido
natost žnačttě fe wšmáhá Bočitaji na nich až
k pěti mtllioUUm dUsii, na wssech ostatných ostro:
wech dohromady asi 500.000. Co fe konečně
týče N HollandU a Tašmanie obsahnji tyto
žemě asi 150 000 čǧ mil š 200 000 ewropej
ských ofadnikňw, jichž denně pťibýwa a jesstě
hojnějt bUde pťibýwati pakli skwělé powěsti o
žlatých nowě tam nalešených dolech aspoU ž po:
lowice fe potwrdi Q pltwodných olxywatelich
co do počtU Uěro Určitého Udáwatt welmi trU:
dno, an posUd žnámost jich U náš welmi kUsá

ašlomkowitá Udaje tudyž nad mirU nejtste a
nefpolehliwe; mišsionaťi mluwi o pUl millio:
UU dnssš

š. 2.

o)streloy tichemečeské w ohledn peliťickčm.

Tré mocných národmo ewropejfkých Ufadilo
fe a panstwi swé rozssiťllow chanii Nejpr:
wé přissli Spanelowe a mimo četxné ostrowy
bliše žápadného pobťeši amerického ležici opano
walt Filippiny od Magellana Ua restě okolo
koUle žemské nalešenc l B 1521 Od těchto
ostrowa rošprostraňowali Špančlowé fwé pan:
stwi dále po ostatných skUpinách tťchěho moťe

x tať sstastně, še za dxnessniho dne jich ofady mezi
2
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Uejzdaťilejssi toho drUbU podniťnUti fe počitaji
obfahnjice wýsse4000 D mil š 4milliony obyc
watelůw uo Za Sdančly pťissli Nngličanc..
Zadro ntori britirké w těchto moťicb slnssi hle:

Bati w ofadách na pewnině anstralské a na oé
sirowě Ban Diemenowě šaražených které dell
ode dne wětssi nabúwajire dllležitostt jesstě stwč:
lejfsi žajisié se dočkaji bUdoUcUosti Tyto ofady

totčž poslonžeji mori anglťcké ža rporn, brš niž
se obejiti UemUže pťi dasekofcihlych šáměrech we

wýchodnc anii a w CiUě, pojisstnjice fpolu
konečne witězsiwi dUcha kťesťanského w těchto
dilech fwěta n Tťeti Uwcnost ewropejská ktex
rci w Oreanii se ofadila jest Francie Wrwni
pokUš UčiněU na N Secxlandě kdežto již dri
xoe Učkolik francon:ských ofadxlčkelw, jmé!wwitč
na poloostrolrU Bankš stálá sidla bwlo žara:
šilo Wlada fraUcoUžskeišamýfslela již po ně
který čaš šifkati w Oceanii osirowU kcerýby fe
hodil ša misto depoxtačnc pro žločince dle wšorU,
anglického Norfolkll mimo to ji xUUfcxlošáležcxcč
na tom aby nabywssi pewného postawchť w,x
těchto moťčch mohla wysionptti co dx“:stojna so:

kyně mori britické Nwssak Angličmté popiltli
Uwážati fe w N Seeland čimž t ofada frane
coUžska Ua poloostrowě Bankš byla pťinucelm
xlznatt fwrchowanost Utoci brittické a tUdyž ša:

mčxrnFrancie šmaťeny Jobrátila fwuj wšhled(
na ostrowy Markeske které admiral franconzský
dne 1 kwětUa l B 1842 skntečněZa fraUroUš
sié prol)lásil Tuhý odpor owssem kladla Nne
glie, zwlásstěkdyžDUpetit Thanrš hro:ng
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zil skošiti kralownU WomarU na ostrowě Tahitč
š dňstojnosti jeji wladaťské, aěkoli Thanrš
jednal w dorožUměnť š Uáčelnťky tahitickými
Bčkoli tedy ž UplUého opanowánť ostrowu ta:
hitického šesslo dalč fe jako ša UáhradU mnoši
načelnicč ostrowa Gambierských pod ochranU
wlády francoUšské ; jich pťikladU Uasledowaly
ostrowy Walliš a FUtUUa Z těchto pokaUw
widěti že moc franconžskei w tčchto prosto.rach
pofUd nemá hlnbokých koťemlw, aniž se da pťed:
widati jaké postaweni tam blldoucně žajme.:
Nesmime fe tajitt š pošorowanim, že Francon
žowe podneš nedali na jewo oUU fchoonst a
žpllfobnost, jakoU Nngličané w Zaráženi ofad
šamoťských wpnikajť pročež nelše již nynipowa:
žonatt ždar jejich osad w challtt ža pojt:
sstčný.

Wedlc ofad EwropanUw nachaži fe w
chanii množftwi malých famostatných siátUw
Mnohé žanimaji několikero ostrowa mnohe
tolčko jedtnp opět jfoU ostrowy často dosti ne:u

patrllě které posloUchajťdon až i tťi Uáčelni
ťUw rd febe erdwtslých Nejšnamrnitějssi stát
oceanský šajitlc jčst na ostrowech Sandwtčských;

obfahuje celoU skUpiUUostrowňw o 300 čj mi:
lech, a jest Ušnáll ša famostatný od mnohých
welemoci Bodobně wětssi stácy nachášeji fe
na ostrowech Wťátelských, Blaweckých a Fidži:
ských, ž nichž owssem žáden nemá politické dú:
lržitosti

Nebnde rošepťe že Nnglie w Oceanii ša

této doby .nejwire winka Nwssašl ona do:2
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bťe nadliži, že, pokUd nežisia pewné opory
Ua šápadněm pobťeži americkém moc jeji neo
bUde bešpečná, obzwlásstě w pádn walky Za
ton pťičinon požorujeme, kterak se wssemi silax
mi namáháe aby zarazila pewnoU nohU w úše
mi Qregonsiěm bohatém a úrodném i pocho:
pnjeme proč fc 8 obcemi sewero americkýmč
fwáři Oba státowé totiš miťi pieš hranire
Merikanské na Kalifornii donajire Nnglicko
peněši Obce seweroamerické pak wtirawýmr
dobrodrUhy, ziskati ji podobným žpňfobem jako
Teran Zest na biledni že opanowáUi Kalix
fornie již w Uejbližssi budoUcnosii rošhodnontc
mufi kdo má wládUoUti w tichomoťi Zlato:
doly w Kaliforniť nalešené wábi k fobě wystě

howalce žemě se oěiwidUě Zalidnuje loďstwo
wssech národnw te tam kťčžUje wláda americke:
ho foustáti pak U wtokn ťeky Kolnmbie šaražila
pewnc stanowisstč pro fwé loďstwo Nejžáše
Ua sewerU americkěm má i flowanslé NUsko fwé

ofady, dosti rozsáhlé sice ale pťiltš chladné a
Uenrodné, než aby poskytowaly podpor dosti wý:

datnúch k žasáhanť aš do fwěta oreallského
Wláda rUska fe pťed málo léty pokoUssela Ua
ostrowech Tahitických a Sandwičských, nabižeti se
tamnťjssim náčelniťnm še fon ochranon ale
žamčry jeji rozbily se o Uechus mocných fwým
wlčwem mišsionáťllw protesiantských Nodobným
pokUsiim Rnska, zaražiti ofady w N Kalifornii,
pťečaštla žarliwa Nnglie
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8. 3.

Dčilešitost ostrowčiw tichomeťských pro Eirkew.

Eirkew katolická powolálm jroUc od Boha
ža prostťedllčcčJeho fpáfy k lthm powažUje
wssechy Uárody ža chowance jeji pečlčxoosti a

ochraně s:očťené Jakož zachránila dčwoké hor:
dy kmeUUw indianskl)ch w Nlnerice konečné žáx
hpr, a UeUnaweněpoždwibowala hlafu fwého
kU profpěchll Utrýšněných černochúw afrických:

podobně Uemohla bez Utrpnosti mateťskepatťiti
Ua tělesiloll i duchowni žkážu kteréžto celý kmen

čenstwi jemu skUtečně hrožčlo, ba že až podneš
jesstě trwa, erešme w pochybnost, kdo prčtom:
UoU knthU požorně pťečte Eirkew katolická

fwatoU powinnosii jest žawázana erUstajicč
Zkaše položiti hraše, protože ona jedtná we swém
lůně chowa prostťedkw k žachowani oUčch naroe
dUw postačitelné Mimo to jfon ostrowy ticho:

moťské čo prosičedné články šaměer mišsion:
ských pťilťš dUleZité Uež aby nepťiznčwým rU:
koum se ponechaly z útlocitných ohledůw na
žadosti prorestantmo xe), jichšto ertstenci my ka:

toličt beš toho nepowažnjeme ša něco wire nežlt
ša epifodU w dějinach člowěčenstwa

Ql:)„Er hat eš noch crlebt (prot. mišsioUáť Wčl:
lčamš), daš die papistischeUWriestcr in drn
blichcndexl Lnstgartext Gotreš auf dčefmcJnscl::
žur Werwústunq hrreinbrachclt.“ Brrliner Mčš:
fionšberichte, Dcšrmber 1844 Ktrrat wnhlčžcs
teUto „LUstgarteU,“ dowime fc pošdčji
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Eirkew jiz dawno nabyla pťefwědčenč, že

Nple nikdy fe Uepoddá spafonofnémUjejimU wli:
wU leda wnikajčcim:l w Uč še strany wýchod:
Ué Bh fe i podaťilo rUžné sbory schišmatikůw

po Sirči Mesopotamči, Arme:lťt a Malo:Nsii
roptnle:té a co do jadra náboenského dlonhdm
od stťedU cirkewniho odtrženim wysilené pťčwésič
opět k jednotě a w nť Udržeti byloby tčm to:

ltko ponše dofaženo, že by se fnad rošraziťa o:
koralá šarytost mUhamedanstwa Má fe očekae
watt aš NUsko dá wolUý průchod čilerťmU fe

wywiuowani cirkewniho žiwota? Docela jčnak
maji fe wěci we wýchodné a jtho wýchodně
Nsli Zde pante Uárod jehožto rUka aš k
šadné Judtč feil)á a Uedčino teprwé o:ewiela
wlth ewropejskéčml brány po tisirr let šawťe:
Uě, brány čťUské owssemže Uechwalným šiskem k
tomU pUšeUá, dle UměrU Wrošťetelltosii wssač
žajislé beděky lesiic dráhU dUchU kťexťanskexxm
Tyto do dalečé bUdoUcnostt fáhajiri děje, jimiž
leglie anč newědoUc sioUi wěrčBošč dčwnoll
sl)odoU se potkáwaji š Uaboženskúm Ulchem Ua
wlastUi pUdě drnně wšrllstajicčm čU pro:

fpěchU katoltrismn a kojime fe naději, že tenrn
týž wofoce nadaný národ konečně úšké hranice

fwšk)o fektáťstwi rožraži a fe powžnefe k weli:
kolepéxn:l UážorU fwéhojfwětodějilmrho postawe:
Ui aš jej dUch wU o be c Ué Eťrkwe :Uohntnějč
pronikne Lčd aUglický Uabýwá jl; roho pre:
swědčenč, že Cčrkew katoltcká, po tři rsta lec
wssemi prastťedky fxlroxoél)o Uastlť a protřelúch
úskokúwpotlačowaná, Uešrnssttelnon žiwotnon silU.
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we fwěm luně chowa a toto preswědčeni wynU:
lxche mU bešděko wážnost a jako neodolatelným
koUžlem jej k Ni wábi Broto Usilnje cirkew

anglikanska fwémU národn wssemožnč wsstěpo:
wati wirU, že ona poU;e fmť fe hoUositi Ua:
Zwem prawe, apostolské a katolické Cťrkwe;
proto pťťčxtěodn.xrssrila wyšwállč Uěmeckého pro:
testalltčsmll, soojčtt fe š nim, jako Ureižkal fwš
dUstoonpti Nwssak fmyssléuka čceroU axtglikanx
stwo w oh!edn Ua swčlj katolicišmnš sebe kla:

Ule, wůči Uestrannea pochodnč wědy již fe roz:plýwá w niwrc, ašeď, jež pofUd Nnglii od
Cirkwe mateťe dělť denně wčce fe drobi a kUš

po kuse fedomoei fe OdtUd pochášť, še práwě
nejpxednčjssi Učenri a duchowé nejwýtečnějssi w
Nnglii tonšebnékEťčkwi katolickéobrachi žraky
Ziwel katolický již tak dalere sejilil fcx še Eire
tew jakmtle ťadowé dUchowni w N:xglti a w

Zrsku U wolnějsst fe wšmohoU wýwoj, Uebude
weihati, ostrowy britickéwywolčtiaašaklad a
Za wýchckodčsptěsaoých fnah mišslodlskych we wý:
chodné Nslt, rož UrmUže na delssč čaš potrwatiř
beš pťišniwého wlth Ua wlast samn. Již
Stolice papežski arcčbiskupowč portUgalskémU
sidlem w Goe odnala jurišdčkci Ua ostrow Eej:
loU se wštahUjici, zrnsstla troje biskUpstwi žá
l)UbUémUprotektorátu wlády portUgalské podléx
hajici dorela a odewšdala apostolským wiká:
ťUm knčxzský temináť w MakaU pťestěhnje fe
do jesilitské koleje w Hong Kongu, a práwě
šťtšllje se nowy femináť pro Utišsie wýchod:
ne anie na briltcťém ostrown Bulo Wenang
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od Bropagandy Watrnoť kterak mišsionáťč
katoltčti wssUdy w ž;ápetť kráči žbroji anglické,

aby, kamkoli fwět žaměťi ža fwým obchodem
prUmyslem a fwým králowstwim po wssech jebo
stopách poxlsstělo fwé koťeny i králowstwi Boži
Qbrakme sioé šraky wjině končiny fuoěta Qčolo

nejZažssčho jihU Nmeriky odewťela se cesta ob:
chodná do jižně a wýchodne Nsle jejižto dUleži
tost deU ode dne jafněji wyfwitá Wodaťilt
fe žkratiti tUto owssem dalekoU drahU průlomem

aUžiny Banamske, jak fe podobá pak wžnikne
Ua šápadUém pomoťi amerirkém Uejčtlejssi žiwot

obchodný a politický a erm národUm plawboU
proslUlým dáU jest fměr Ua šápad a swět nowý,
jeUž od wýchodU obdrž el kresianstwi a žwedee
nost oběaxlskoU obráti fe pak celým čelemk sta
relUU fwětu, pťe!xásseti bUda dobrodilli od Ew

lropy obdržená Ua Nsii, aby dokončiw běh swčlj
okolo fwěta pomáhal dUchU kťestanskšnm šwitě:

šitt w jeho kolébce w Nsli Cinnost mišstoU
ská na žapad miťici má fwé stťedisstě we Wal:
paraisil Zde jest Zaopatťowna(Wroknra) frančonš
ských mišsionáťrlw, která blahowěsty po ostro,
wech rožptylenš žaopatťUje wssemi potťebllostmi:

jssatstwem a náťadim kostelnim Zde jest hlawni

ťsemenisstě klássternic a sskolnich bratťi kteťi pak
po fwětě oceanskémfe rošchášeji Biskup Wom

pal li er žarazil w Sidnejt podobné skladisstě
na xN Hollandě aby sloUžilo ža oporU bližssim
těto peinUy mišsionáťmn W Kaltfornii a
na Uxemi Qreǧonském probi jesuité thud
žabihaji čU kmenUm iltdianským krerých mišsio:
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náťi protestaUssti pro febe žiskati darmo fe Uae
pxnahali Sotwaše wssak jefuite na horach skat:
Uatých (ťiolla)x mountčliux) Uprostťed njch fe

oťazali, ofuli je še wssech stran američti diwo:
chowě poznáwajice w Uich tytéž „černé kabaty,
kteťi w miUUlém stoleti tak dobron powěst U
jejčch otrmo byli Zanechali „Titoť jsoU tlpra:
wč,“ ťčkaji kteťi maji prawon modlitbu (wčru)

welikého DUcha (Boha), protože Uešádaji od
nciš žadných kožessin a nemaji žeU!e B de
Smet wyUčil a pokťestil jich mnoho ttsicuw„

nemoha ale stačiti, wydal se w šáležitosti této
mnohoslibné mišsie na cestudo Řima J si)ro:
mašdiw okolo febe četnou fpolečnost Uowých
blahowěstůw, a žaopatťiw se hojně wssim, čeho
potťebowal, nawrátčl se pťeš Walparaifo w
sran 1814 do Oregolm B BlaUchet U:
stanowen ža wikaťe aposiolského Užemi Oregon:
ského; W de Smet pak w poslednim listU
od roku 1850 ošnamuje, že doufá ža krátký

ěaš pokresianiti wťce Uež 200 000 indianskižch
diwochmo Wodaťilč fe to pak nelze ani pťe:
l)ledUoUti wssechny toho následky pro Uáboženskon
bUdoUcnostfewero Západné Nmeriky Neboť horh
skalnaté, obydleně kmeny indianskými, rozwětwujč

fe Ua wsse strany, žabilmjice až k jihU me;i
Kalifornti a N Merikem a činice rožhrani mezč
Obcemi fewero amerirkými a územim oregon:
ským spolU jfoUce nejwyšssim Uzlem hor we
stťedožemi fewerné Nmeriky, od něhož cesty a
ťeky fe rozbihajč na wsse strany Nyni bnde
čtenáťúm nasstm paton, proč územi oregoUskceu

xe:r
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mU takowou důležitost pťipifnjeme a Ua ziskánč
jeho obywatelstwa pro wirU katolickon tak mocný
dUraš klademe

Na tento žprob krišnji fe w Oceanii hlaw:
ni směry mišsiť katolických, a jelifož fnadno
pťedwidati že Ua těchto krásných a bohatých

ostroxrech, jimiž nejšiwějssč cesty obchodné fe
Oroplitaji co newidět hlnčný žiwot ewropejske
ciwilifaci fe wywiUe a Nsii i N Holland ša:
fáhUe: tedy nrmňše pro Cirkew býti žednostej:
Uo w čťch rukon ofUd Uáboženský četmych ostro:
wňw tichomoťsiých fe nacháži Wowašimeli jeo

sstě že obnwatelstwo ticholnoťské práwě še žadné
anir, š Einy a š Zaponu prod waj wzalo
(coš od mUohýchpodneš ani UetUsseno),odewira fe
pťed Uassčma očima Uad mirU wšnessena wý:
hťidka do bUdoUcUostč Eirkwe pokťejťaněnim
jčch pťčbUšench oceanských práwě žaměstnaně.

š 4
Dťewnťjssi hiskerie oskroUdsiw tichomoťských

Nejstarssi obywatelé osirowůw tichomorských
kU twarU pčlwodnémll wyjma N Seeland na:
ležicčch, šdaji fe býti negrowe, jeden ž Uejstar
siich narodicw žemě nassi, š jel)ožto ostatky se
potkáwáme na Filippinech na ostrowech SUU:
dických, Ua menssich skupinách bliže wýchodo:in:
dické pewniny ležicich, ano i na polo ostrown
Malakka rozwětwenými Zdali pllwodně fon:
wisi š Uegry africkými Uelže již nyni twrditč

xš jistotoU, nade wssi pochybnost alc wywýss.cno
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še negrowě půwodně aš k jišné anii sahali
náwalem wssak bilého kmenu tisstěni bywsse ne:
Ustale k jihn couwali, fnadi welkymipťewraty pťč:
rodnými od feweru a šápadu siaré pewniny jfoU
byli odsstťpenč Nenčwiťe Uepodoblto že afrččtč

i anstralsstť Uegrowé miwali kdysi sxoon koléka
a fpolečné spojisstě na chobotll persickém F)
leollčeni jsoUre še wssech stran od pliwodných
wlasti a w ťlžssi wždy hranice fwirállť klesli
během wčkllw no UplnoU tnpost dUchoon, žinw:d
ťice na špůfob tworůw poUše pťčrodných jako

we snach. Zeby ale žhola nefchopnými bolč
wyšssiho wzdčláni, jak mišnonáťi protesiansstč
l)láfalč, Uefrownáwei se š bedliwějssim jich po:
šorowánim; Uebyloť owssem U ntch rUťo ssetrně,p
kteráby opatrně jich se dotýkajťc postUpnč byla
dťimajici budila k nowémU žiwotU

W nowějssich dobách domniwali fe mUozč
Učenci, že chananc patťi kn kmenUmalajskémn;
nejnowějssi badani historicka wssak stoji tomU
Ua odpor M) RUch a rožsslťowanise Malajllw
padá okolo polowire 12 stoleti Kdyby bylč
Malajowé šaltdnili Oreanii žajistě by Určité
.památky historické byly fe tam žachowaly o tak

ee)J, o. Gorreš: Boltcrtafcl deš BclttateUch,j.
str 57 atd

M) J o Gšrreš: Uebcr den UrsprUUgUnd dic
YUšbreitUng der Mongolen; NnšlaUd 1845 .

Eduard Micheliš: Dic Bolkerder Sňd:
fce Mlmster 1847, kteréhožto spisxlmimo ňnr
nčxlčš ue ln propnšntion áo lň soi chbx:stějč
poUžito w pťčtomné knize
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dnlešitě Udalosti; mimo to by chaňané bylč
miwali žnačný podil w politických a náboženských
pohybech kmeml malajského čehož U nich anř
stopy Byli li Oreanané ofadami malajskými,
čim fe pretrhla wsseliká jich fpojitost š náro:
dem politicky tak wždčlallýln a dělným? Wroč
U Oceananňw ničde neni ani siopy piaemně,
nikde stopy mUhamedanifmn, jehošto Malajowé
byli tak horliwi apostolowě? Malajowé wy:
ťitili fe že Snmatry na Malakku a zarašiwsse
žde koťeny mocného danstwi ssiťčli fe U weli:

kém polokrUhU po jihU a jil)owýchodU Zich
ofady fábaly k wýchodn až k Formofe a k Fi
lippixlčlm, které dilem obratili kmnhamedanfmU;
poslednť jich wýbežek na jiho wýchod jfon osiro
w.o Džilolo a malé MolUkky; jižně dotýkali se
bež lnala pewniny aUstralské Teprwé pošději,
když politická jejich moc již byla na wšratu,
pťekročili meše hore wytknmc, Uikoli wice co
podmanttele nébržtoliko ro tissi osadnici a kupcť,
aneb co moťsstč loupežnici a i co horltwť mčš:
sionáťt islamn a to sice na pobťeži N Gnťneh
a Ua fonedných osterkách Bylok šajisié Bo:
hem Zaměťeno že ssiťiwosti Malajnw práwě
ža Ueijjnějsstho toku žbroj kťetťanskéhonárodn
ž daleké Ewropy pťissléhoďewné položila hraže
Léta W ?1511 dobyl Nlbnquerque hlawniho
města malajskeho Malakky, ntokem Kdyby
YlquUeque byl podléhl nrni pochhby„ ;eby
Malajowé Fčlippiny šúplna byli opanowalř
wssech ostrowúw tichomoťských fe fmocnili a jich
obywatelstwn tslam mermomori wamtili Zlo:



37

menei moc Malajůw foustťedila fe pak na SU:
matťe, nedofáhla wssak ntkdy wice sily ssiťiwé
xtteroU dťiwe wynikala Na mistě JslamU, tte:
témn ostrowy tichomoťské jižjsš propadaly, Ua:
chciši tam Uynť simě ewangelické úrodnou pňdn

Za které doby ostčowy ttchomoťské byly
,Zalidněny, toho fe dopármti welmi trUdno
MUfclyk afpon fončafně š pewni:wn amerirkol:
obdržeti prwni swé obywatrlsiwo Dle Uowěj:
ssťho badani histortckého žalidněua byla Nme:
rika již pťed čafy stťedného wťku ano fnad již
.ša welkého siěhowanife národňw Nastawa
tedy otážka, oded Nmerika odwodi fwé oby:
watelstwo a fwou wzdělanost? Dlikladná od
powěď fe ji dostane až obroxnné rošwaliny Wa:

lankánské bedliwěji proskoUmáUy bUdoU a kčič
fe naxde kU podiwnúm na Uich po;orowaným
Znamkam pifcmnýmlle) WofUd w tonl ohledn

wssechno ponkazUje na wýchodnon Nni N w
skUtťu se tu potkáwame š pranarode:n, nejen
po celém wýchodném pobťeži této pewniny, ne:

brž i po ostrowech tichomoťských až k Nmerice
rowětweným; tento pranarod slowe Ninoš
Ro ssiťowani jeho na wúchoděw žadné Jndič
aČině pťeš Formofu Kmoliny, ostrowyMa:
rianské, LienKteU, pťeš Zapon a NleUty aš k
Nmerire lze co nejurčitějt stopowati Dčto Nč:
nofowé čini žákladné čeisti celého Nsil i Nme.:

e) Wiš popiš w xšnnuleš áo ln propňšution áď
lu foi, lexon 1850, Anšland, 1815.
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rikoU rozwětweněho kmenU mongolskéhoše) By
lit nad mirU diwori a sUrowi a činskéletopčfy
je liči ro hordy, jez wčce sselmám Uežli lidUm
fe podobaji; afpon barwy, ji:niš mišslonáři tyto
kmerwce podneš Uám wypodobUUji welmi
Oobťe dopadaji k popisklm činsk:šm a žaponským
Yinoso w é š negry na ji;né pewnině asiat:
ské fe srašiwsse tlačili je k jihu; podobUě stalo
fe na Fčlippinech kdežto Uegrowé nyni obýwaji
poUše prostory hornaté podéč sewero:wýchodného

pobťeži ostrowU LU:on do nichž žajisté žapla:
sseni byli o.d NialofUno od jthowýchodněho

pobťeži činského fe wyrošiwssčch Tohotéž pU:
wodU jfoU obywatelé Marianssti Mnlgrawsstč
jakož i Ua ostrowech RotUmě a Fčdžiských a dč:
lem i Ua N Sxelandě Na ostrowech Sande

wtčských Mňrkeských a Wťátelskl)ch owstem Urni
tak žnatelUý ráz ainosko, awssakreě nabožensiwi
a spráwa politickei prošrašUje pťedce badatelowi
společný jich pllwod od Ninosůxw. Nadr
wsselčkoU pochndlwst fe wssak powžxlese náš Ua:
hled o pčlwodU Qreaňanmoe stowUámeli jčch

obhčeje, hry, fpráwcl občanskoU a Uábožensiwč
(š wnitťuim žiwotem Yinowa Bťrš celon
ckJndii ČiUU, KoreU mečátkU a wýchodné o:
strowy bylo rožssiťené tač zwaně nábožensiwť
dUchUwu Kami m z něhoš wliwy od zá:
padU pťisslými fr wywinnl Brahmaismuš po:
šdějč Buddhaišm:lš Toto Uáboženstwťjest wel:

e)J o Gorreš: Uebcr deUstprn.ng UUd dčc
Berbreitnng deš lnRtgolifchen Stamntcď
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mi jednodnché, awssak bohaté na hlUboké nax
e;;ory ž1wota naiboženského
„ Mtšsionaťi wssudy nacházeji jeho stopy:
meši kmeny pťedné .Jndie, w Čině, w Tonge
KingU, SčamU a Žapoml; na menssich o.:
strowech oreanských wssUdy pUjobi žákladné žčw:
šlo Uáboženstwi obywatelsiwa; starssi jsoUc Ueščč

Brahmatsilmš i Bnddhaišmnš ždei fe býti Pú:
wodným Uáboženstwim starého swěta od Zjewe:
ni odpadlčhoxe) Mišsionáťt chwáli fobě na

tomto náboženstwi četné stránky, od Uichž welmř
fnadno a nemlceně fe da Učinitt pťechod k Uče:
ni kťestanskémU o čemž na patťič:lém mistě po:
jednáme .

Když we siťedném wěkU š wyfočin asiatč:

fi,ých čecni Uárodowé fe hrnuli Ua jih a na
Zapad weliký dil i Uasii Enropy a šwlásstě
wiasii slowanské šaplawiwsse otťáxal fe podob:
Uým rnchem i wýchod Že Mongolowc (nejščni:

nime zde mongolský kmen wůbec, nebrž toliko
Uárod historický, jenž dal jmeno celému kmenU)
Uejen jišUé a západné Uárody hromili, Uébrž ř
pťeš KoreU na ostrowy wýchodné fwě panstwi
až.anasseli,dofwědčUjehistorie Marco Wolo
wyprawnje, že l B 1281 celé loďstwo činsko:
Ulongolské proti Žaponn wyprawené boUťi moťx
skoU bylo rošprasseno aniš o jeho ofUdU kdy
wice slýcháno. Jelikoš dějepifci fe fhodnji, že

ck) Wi; dňležitoU ftak w „Nušland“ č. 283, r. 1845a
W. CaUtowa w Ut)dořx uelč:xletrreš éájůauo

te8ee 1838.
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národowě ža čan nalezeni Nmeriku w Meriku
aWeerii pantici byli pňwodUmongolskéhoxee)
pokladá fe ža jčstě že oočátky těchto ťissi soUwisi
B mohxltným ruchem Mongoluw Ua wysočinach

asiatských Ze li tedy nepochybno že ǧa rozljč:
Uých dob četnš tlupy mongolské od wychodného
pobreži Yste fe doUsstěly na protějssi pomoťi
americkéw Čině a Zaponu jtž dťiwe
žnámé, na šfutincich podmaněných řissi zaklá:
dajire nowé: kterak by ostrowy oceanské, prawě
Ua jich dráze rožptylené, byly mohly těmito
wýprawami ostatt nedotkmlty Zlcdjr)?w

Tichomoťi a welikon čási jeho ostrowůw
nalešli Španělowě, onen národ jen; fpolU še
sonfedy portlxqaljkúmč son odwašliwosti pla:
weckoU opstatným Ewropamlm razčl cestU do to:
hoto UešUaméhofwěra Léta B 1513 fpatťil
Balboa od pewnind merickěpralefy pofnd
nedotantými prontknnw š wrcholU wyfokých
hor tichý oceaU Badnouce on i rekowné jeho
komonstwo Ua kolena wroUrné diky wšdáwalč

BohU ža Ualešené moťe od žádného Ewropana
pofUd newidaného, jakoby dUchU kťeskanstémn

l)o žafwčchire Sestoupnuw pak dolú wkročil
aš po páš do wody a prohlásil orean za ma:
jetek koruny kastilfkě W naskednjicčch letech

ee) AUšlaUd č. 165, r. 1845.
“) Wiš. Die Wšlker der Sůdfee, oon CdUard

Michel i š, MňUster, l18.17.
Zšlobšrš fož!ňšď rouuá tde urorlej7 l.ono

áon, 1843.
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ssčťili Spanělowe fwé panstwi Ueustále dále,
šafabnjice Bermoii Ehile a Užemi NraUkánské
xW ťijnnl B 1520 proplawčl fe Magel:
lan úžinoU po něm nazwanoll a octna se w
dtichomoťť nalešl ostrowy Uebešpeěné a skUpinU
Marčeskou Mulgrčxwy, Mariaxmy a dUe 16.
Bťezna 1521 Fčlippčlm, na Uichš žemrel. QU
byl prwnť wykonal cestU okolo žemě, jsa prwni
fpolU Uale;ce ostrowmo tichomoťských J ne:
wáhali Spaltělowé kočistttč ž welikého podnikU

M a g e l l a Uo w a , žťišnjčce prawidelnol: plaw:
bU do těchto dalekých prostor Beri ofada
žalošena Ua Filippinech, které ža krátký čaš k
takowé moct w;rostly še beše wssč šnačné pod
xxporyš mateťské wlasti mohlo podxttčatť nethš:
ssi boje š Hollandany, š Malajt sonedných wý
fep a posleše i š Anǧltčallo Stojicxe w U;kém

fpojeni š Uowými ofadami sspaxlšlskými w Ame:
rice, podporowaly fe wšájemně na wýprawach
k oanowánť ostatných ostrowňw tichého moťe
pťedskbraxlých Tim Zprobem UaležeUy jfoU
ostrowy N GUincxa Sšandwčchy a četné wýfpy

od Marianských sewerltě ležťri až k pomoťi Ža:
ponskémU. Wrwni Zeměpirec, který tyto ostrowy
dle Zpreiw sspanělskt)chonťeplachw popifowat
byl kUčšSchererl B 1710 De Tor:
reš proplawiw fe UšinoUpo něm Uašwanon
dokášal žeeN GUinea nefonwisi š pewninoU
allstralskon Že N GUinea festáwá š dwou
ostrowltxo, úžiUoU morskoU od febe oddčxlených,
Udáwá již Scherer docela Určitč; marna
tedy jest chlouba Hollanďaxlňw, kreťi, že l W
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1835 toho dňkašy teprwr podali, fobě osobnjč
L W 1567 naležl Nloaro ostrowyŠalo:
xnounowy, rokU 1596 Markesi)a dle mistokrale
Peruwiaxlstého,,Markesa de Mendoza, po:
žmenowané. Qniro š nalezl N. Hebrčdy a r.
1606 ostrow TahitU

Watr:toť tedy, že slawa ž nalešeni ostro:
wa tichomoťfkýchpťede jtnými Uáležť Spaně:
lňnl Qwssemže i Hollanďanš a Nngličané
dostt bršo w tčchto prostorach se objewili, awssak
šaměr jejich byl ponhé olUpowani bohatých lodi
sspanělsčých Tim wssak nejwice Usskodčliwědě;

nebot Spanělowe počali fe w lmt osscťdati še
fwými šprawami a wěsti o d:lležčrých náleškách
w chanii welmipošdě docházelyEwropanůw.
Teprwé w posledxti tťetinšmčm:lého stoletipod:
Uičalt Nnǧličané resty do chanče na ojoh
wšdy L W 1769 a Uásledeljicichansstiwil
a dilem Ualešl Eook ostrowy Tahitu Cook
Sandwichy, ostrowy Bťmoeckě Wťateťsče N.
Kaledonit a N Seeťand; še:nťel Ua S.Uldwč:
chach kojemi od ostrowanuw byw Ubit Zná
most fwěta oceančého walně rosstťčl také Wal
liš FrancoUZBoUgainoille popijowal
kráfU a bohatost ostrownw oceanslých, šajimawé
pak obyčrje a mrawy jich obywatelUw tak wnad:
Uými barwami že Ewropané tim ochotUějt fe
jali obraceti Owš žraky w ony daleké koněiny,
čim wice wlastni pťebronssenosta žkáša mrawčrw
fe jim šnech:lcowala Muo;ť fuilkowé již w
dUchU tam widělt UfkutečuěUý Ronssean Uw
U()chrčxc šUgičxlu a knli znělky a nmdrigaly
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pťirošeneés nenncenosti žinoota a o „Uedo:
tknute erinnosti ostrowanúw oceanskýchTyxto
ǧxpťedstawy pťiwedly protestanskoU mišsionskon
fpolečnost w Londýllě Ua myfslénk:l, žamiťiti š
prwni fwou činnostť k Oceančt

š..5
Tsrě a náldešrnstwi Gcrm anl:w.

Wro obssirný rošbor ťeččoceansiých, jakkoli
„Zajčmawh mnohémU by fe ždátt mohl Ueni w
w nasiem fpifU dostatečnšho mista; krom toho

dádáni jašykožpytcllw nejjoU jesstě tak Zakonče:
Ua, aby na jich wýsledky co Ua plnoměré a roš
l)odne wýklady historie národUw oceanských fe

poukášati dalo. NedeleZitčxjssč spiš w ohledu
Ua ťeči tčchomoťskéwydal thémo H Um:
boldt w dile fwém: Ueberdie Kawč:Sprache
Ua ostrowějawanském Když Hnmbold ťečč
americké jichž čeistečnoUZnamost měl fe jal pox
:ownáwati š ťečť tagalskoll prostťedkem mlnw:
Učc a slownťkllw trUdelU Ftltppinských Utišsiona:

xťťlwUweťejněných, pťčwedly jej dalssť sstUdie na
myfsiéUkU: ždaltby od pťibUZnosli ťeěowé fe ne:
d.xlo Ušawťrati na fpolečný prod Oceaxtanňw

a suxxdickýchostrowauňw? Wráce wssak Uedorp
končtl, aniž pro nedostatek pramenčlw mohl
Reč maťajska má owssem mnoho žiwlUw tagal:
skš tong cké nowo seelandské tahitické,markesté a

smxdwičské pťčblx;ných tak še w mnohých slowech
koťen fpolečný se dá stopowati; welmi wssak
RoUdilbh, kdoby za toU pťčččno:l ťeč malajskoU
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wyhlásil ža máti ostatných slussi radějč Ušawi:
rati, še wssechny tyto ťeči dohromady maji
waj prod we společnémstarssim koťenu Za
takowýto wydáwá Bopp Sanskrit a tim bez
odporU stojť prawdě bliže awssak žapomina že
feim Sanskrit Ueni praťeči, Uébrz wětew ž da
lekorozssiťené praťeči wyrostlá a formalně wy
winutějssi Starsiť tedy nežlč ťeč Malajllw,
starssi Uežli Sanskrit jest ťeč chananňw; še
ale toto tré ťeči obfahUje šnamenitoll čáskkUko:
ťenUw wžájemně pťibUšných, nebUde Upirati
kdo sobě pťipomene, co jpme o společném pů:
wodU těchto Uarodúw hore powědělt Řeč ma:
lajská ssiťila fe neUstále po ostrowech fundčckých,

ntkdy wssač nepťekroěila meže Filippinské, kdežto
jmenowitě Ua Lul„oněpťewláda tagalčina xe), od
které malajssttna se žUačně lissť a jesstě wice od
ťeči chaUaUňw jišnějssich a to sice tak že o:
sirowaU tichomoťský ant slowa nerožUmi Mala:
1owi fUmatranskémU Biskup Wompallier
jenž welmi pečltwě Zpytowal ráž obywatelstwa
na KarolťUech, Mulgrawech a Ua WUUipetU
(Nfcension), prawi že wssechno žde swědči o
prodU Žaponskéma Koreanském Lešfon
jenž w ohledU Ua národy tichomoťské fe poklá:
dei ža aUtoritU wydáwa obywatelstwo Karolin:

ské, Marianské a Mulgrawske bez obaln ša
Mon g.oly Od Marianských ostrowůw tábne
se k jewerU a k fewerožápadlt jako dloUhý ťe:

ǧcp)Tňgalowé Uašýwaji se obywatelé Filippinsstl
bčlé pleti
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těž celá ťada ostrowa a wdsep až k pomoťi
Žaponskěmu, činic tim szfobem jakoby pťirorn
Zený most mežč ostrowy tťchomoťskými a wýchod:

noU Nsii a timto mostem fe be;;pochyby meži dč:
woťe Ninof y pťenássela jaka taka wzdělanost
činskožapoUská

W ťečťch Tabitické a Sandwičslé jsoU

spolUšwUčky, w nichš fe obreižť zwlássrnost každe
ťeči, až k Uepožnani fetťelc tak že fe šdaji žá:
ležeti že famýcb samohláfek stojtre tťm owssem

niže nežli rázné a bohate ťrčt ostrowa jiho:
žapadnych Waměti hodno, že na oboU ostro:
wech panujicim rodinam pťislussipráwo žapowi:
dati a Uwadčti slowa a prnpowidky, ano t celé
špňfoby mlmdnické pťejinačowati; což ermylné
jest fxoědectwi o panstwť cišých podmančtelllw,
ktčťi nemohonce odsiraniti ťeč pmoodnoU aspoU
častečněwnUcowali fon wlastni

Jakož to blawni fidlo ťeči rášnějssich a na

konsonanty bohatssichlze powažowati osirow Wal
llš Mlnwnicta slowničnářečiGambierfťehoše:
psalč mťšsionáťi franconžsscť bifčup Batail:
lon Učinil totéš pro ťeč walltfkoUB) Bikap

azř)Otče Uáš a Zdráwax.š w ťeči walliské w e unčxdw
lšš r. 1844.

l(t) tu nmtu tň mčxi7 e 8i 8ol0, lw tnpukm
tu. ťxunfčd!lčo Uu nwi tU pulš! lce sňi tuǧlinšu
šujo otď bolelcč:lo o kmš lao Mjo2 lwlcwlti
mni ťmmnlu mou lcni j tč: Ulm nešj7 pou lw
sulwme)le mojš lnmulu nšxn !m!n o lwš lxo
tnmntu sňjwmolo naolď; lciu nčxlu e Ušn bnja
nwi lciu mntU, peň enn učm lxe tušu jU mutu
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NowoeKaledonský dopiije Uyňi francoUšfčé aka::
demii w ohledU na ťeět tamnějssich nrgrůw.
Qtažky, jichžto rožressenim by fe mnoho wyo
swětlilo w historii oceaUslých ostrowuw, takta
žni: Jaký jest ráž ťečťneqerslúch 2 W jakénr
poměrU stojť k ťečťm na Sandwtchách, Ua ostron
wech Fidžiských na Wallistl a Rotnmě? Wx
jaké ťeči složeny jfoU starc pifnč hrdtnské Ua

ostrowech Sandwtčstých a Ua Tahitč? uuu Ná:
boženstwi proniká U chanančlw wssechny po,
mčry žiwota swčděici spolU o wyfokém siaťč

jich produ Ziž jfme šminili že tak žwanr
Uaboženstwi duchilw čili Kamt, U wssrch na:
rodčtw ainofkých panujiri jest žákladným žiwlem
nášormo Uáboženfkých také U oněchOceaňanmo
kterým se poždějt pťčmisili žiwlowé mollgolsstť
Nejčistějt fe šachowalo U oněch ostrowamlw
kteťi fon UarodUostwsicho rižého wlin Uchra:
nitč dowedli Bodáwáme tUto zakladUé my:
sslénťy naboženstwi kamislého w stručném wýta:
hU š tim úmyslem aby čtelláť měl pťťlršitost
pošorowati stránky, ktere ono mišstonáťťml po:
fkthje kU šdárnýčxnpočátknm U wyllčowáni kťe
sianslém.

liike lčoji lmxri7 kcne lw snlmmnulj dlnntu muťx
to jcoxxid šlneno.

mc)fn, Zjňliň. elce.fonu jlo lmlčwin7 ejnlš jtew
tešrčxljl(i7 elwx nwnuiň lmčd jte fUlino sunpe, pečdx
š munuin jn .jeM, lcotš fua o lu čdlcd. mňox
šgtu Mňljš, leolcx. sňe n lo Uluň9 lielio duslň
nmtu Ušň !w!u j tce n donši pč:n moto n do
o tomntu mUte. úmence.
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1) Bůwod fwěta O nahledech :č)ceanart
Uůw o půwodn fwěta podawá mišsionať Serés
want w letopisech Lyonskýchr 1841 nasledn:
jici zpráwll: „Buh Mawi šesioUpiwš nebe
dolů, pofadil fe Ua skálU práwě tam kde nyni
leži fewerný ostrow Nowo:feelandfký Jk aUa:
mawk Zachtělo fe mU lowiti; Ucmaje ale
Uástrojlxw šabil dwe ditek, jež bďl ž manželky

xfwé bohyně Hiny, šplodil wUUampak občema
čelist k lowU co Udčci pťilxotowil Brawé okox
starssiho ditěte pronxěUilo fe w hwěždU jitťnium

mata riky, prawé oko mladssihopak we hwěš:
dUwečerniurereahiahi Lowějedenkráte
Mawi š čelisti starksiho ditka požorowal
že nčco welmi těžkého Ua Udici fe šačošsllo U:
silowaw pak dloUho ale Uachmo wytáhnolllč
domUělého wexlikána moťského pťiwážal konečně
prut Ua šobak holubčci která když ji byl ducha
fwého šdělil, idned do powětťč fe wšnesla a ž
propastč Uwťslé Nowý Seeland wytáhla.e
Wssťchni bohowé Wallifamtw “ risse bifčnp

xWom p allter, „jfoU dllchowé, kteřikdysl obú:e

wai lidjká tčla wyjnm U:álo bohč:w hlawnich
jichžto plxwod jim docela nešnámý a tajemný
Wsslchni pťebýwaji w oblacich, w pťekráfnýche ,
komnatech uu eponry našwaných Wssichni
Ušnáwaji jednoho boha ša fwého krále, jsonce
prifni plnttelowé jeho wUle Qn fwčťUje jed:a

nomU teU neb oUen osirow aby nad Uim pa:
nowal drUhémU dáwá rošhodowati osi:dywáleč,
né tťeti wede dozorstwč nad UrodoU čtwrtý do:x
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hlčdá Ua wěci a lidi, jenš jfon „tabUe xe)„
jini spraiji moťe a jrho pohyby Qstatni
kterých jest počet nesčislný, slonži mU co dmox7

ťané nepťichážejťcenikdy na žem ledaby fe jim
žachtčlo procheižeti fe po krátných lUčinách aneb
Uapitt se Kawy (ssfáwy wrlmi opojné a obli:
bené) Mužowé a ženy, we které wessel nčxkte:
ry š tčchto bohňw, jmennji se TaUra čilč
NtUra uu kneži a kněžky boži; na WallisU

čitá fe jich několik a ssedefate Menssich bňž:
kUw sobě ostrowane hrUbě newssimaji warUjťce

fe Uražitt jich jen proto, že by je Ulol)li proža:p
lowatt U bohňw hlawnich Zemťelých náčelni:
kUw ale welmi fe boji majice to pťefwčxdčeni,

že ša nedloUbo Uprostťed fwých býwalých pod:
daných opět se šjewť Wyfládali Umě kterač
Ucičclnťk, jehož jchl dobťe šnal, jťž po don
měsicichz ťisse fmrti (Wo) fe anratil Znam:
ky, dle klerých ho opčtpožnali jfoUtyto Kmet
apokrewný pťibUZnič nebožtikUw, w kterého již
množi dnchowe byli wesslt pocittl Uajedlxoll Ue:
wyslowné jakésl brllžy, p:áwr když fobčxdle chuti
kaon pťipijel J jal fe welmi Uesrošnmitelně
mlUwiti, hlaš jeho ale Ueašniwal obyčejxxym
žwnkem wlastnťch NtUUw okolostojiči wssak
hned pošnali hlaš onoho Uačelniča jemnž tepr:
wé pťed dwčma mčsict slawný bylt wystrojili
pohťeb N hle! celý žásiUp padá knohonm
ťmetowým, libaje š nejhlnbssi Uctiwosti jeho
rnky a Uohy a očekáwaje w nábošné ticho:

ck) Q dňťešitém wýžxtaxmx tohoto slowa bUdc Uťše.
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sii wěst, kteroU Usta jeho wyťknoU N nowý
duch fkntečně našýwa febe šemťelým náčelnikem,
těsse spolU rodiče a wykládaje jaké důstojenstwrd

w ťissi fmrti šastáwá, pak Zmizel opět Uačež bež
prodleUťdo ťady UárodnčchbohUwbyl pťijat Tentoť

jest asipmood wssech bohUw tUželnských, kterýchžtox
rožeznáwati kněži Umějť žwlásstnčmi šnámkami ee

Uwedenémrl pťčkladU wťce ménč podob:
ny býwaji UciboeUské nážory o wyšssich byt:
Uostech U wssech ostrowamlw tichomoťskt)ch Kaž :
dý dUch jest jim cosi božskéha a kdekoli býwá
požorowati wliw wyšssi mori w pťčrodě, každý

jeji zjew žbožUUji Nebetyčne hory a bešedne
propasii stčny tichých hajUw a prňžraěná hla:
dina klidnúch ježer rošboUťeUé wlny moťskš a
burácejici wichťice každý erbyčejný pták jistý
drUh ryb uu wssechno jest bohem nějakým oži:
weno a obydleno wssecho wymáha UctU bož:
skoU Nrawě jako U Řekňw a ŘimaUůw ma

žde každý ostrono fwe žwlasstni bohy národni,
krerdm nešťidka mnohem wětssi Ucta fe wždawa

nexžlisamým bohllm hlawnim Spojitosti těchto
Uál)ledmo Uábošensiých š nábošeUskoUfoUstaon
žadUi Qlsie flmdno fe dowtipi foUdný čtenáť

Ustawičné fpojowáni:se bošstwa š člowčkem,
nazýwanikněžllw „bohy w SiamU 7lex),wtělený
bňh Talé Lama dlcdle)w TibetU, „fyn Uebeš“j w
ČiUš au UejfoUli stejnéhoprodU? Uemajilř
ftejné kolébky? SlUsti fpolUUžnati, že we wssech

e) Bonoko.wáUč:sebraminúw w UeskončcnostBarabrámy.
“) Obhťerý žpúfob pfáti a wpslowowatiDa l a i:

3
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lěcbto ncibledech dfpočiwei ždrawé jcidro do neú::

hledne on.dsse:ma často welmi ohawne slnpky za:
obaleně, prawda aš kUepošnáni špotwoťená,.
ktera kťrslanském:l blahowčptowt profebnoU tako:
ťka podáwá rnkU aby slitowaw so nad Ui očistil
jeji twáť od Ueplechotw, kteron blud ji pokálel

2) Slowo „Tabn “ Toto slowo šastáwáx
w Uaboše:lskem, werexjném a sonkrolxcem štwotěe
ostrowanúw tichomořskč„xch tak důležitý Ukol žeaxx

bcš dokonalého wyswětlexlť jeho whš.namU Uikdo
historii jejich neporošumi Nejlépe da se wylo:e
šiti slowy: dnc:exq .dexmcu.qh slowansky asi: ša:
Uoěčený, fwatý Zelikož dle wiry Ocraxmnům
swět Uenoiditelný Uemtále kU fwětU widitelnémw
fe siláni a š Uim se fpojxle jest jim wssechno,
čeho wyšsiť dnchowé se dotkli, tabU, swaté,
bohxlm žafwěceUé, obyrejnémxr člowěku nedotkUUe

telUé Zfou pťedměty, které bohowš fobě Ua
prosto a Ua wždy oswojili, kU pťikladU chramy„

jistý drnh ryb jmenowitě žralok, pteiktlw, bylin
a je w Uichž bohowé pťebýwaji Mede wssima
ale sk powašllje člowěk Za sidlo a ša Uástroš;
dohúw U člowěka opčxt jest hlawa obšwťásstněr
swatá, pexkwlasy w týle rostoUcť. „Když jfem,“l

Lama jcst chpry Slowo mongolsiéTaléš
žxmččmoťc a dawa sc co tit:xl wclkémU Lama::
o wi cibctanstěmu proto, že fe osoba jeho powažUjexx
Za fkla d uu moť c wsselikémondrostč a moci;u
slnssčtcdy psat.i a wyslowowatč Talé L am a.“
Tak pťssc nlčšsionáť Dc HUc senž roku 1846.r
Ucwsstťwil Lhašsu hlaw.x:tdmčsto tibcta:aské Wčš?;
Zajťmawč jcho šǧor.áxoyw úunaleš. 1849
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pisse mišsionař Ea ret z ostrowůw Gambiere
ských, „chtěje jistémU kmetowi Ua jewo dáti fwe
pťatelstwi, rUkU pološčl Ua jeho hlawU klesl i:
hned na žem jako bleskem pora žený očt sirassli:
wš mU w dUlkách koUlely, ťreče jťm trhaly,
twáť hrozUýmč posimkamč byla žohhždělta i ťeč
stratil; fotwa pak šotawčw fe dal fe Ua Utěk“
Mťsto kde mUžowš k slaonstem fe fcházeli,
jťdla ktrrých Umžowč požiwali byla pro ženy
tabn; kněži, králowé a náčelUici jfoU tabU
Nemocni jsoU tabU Uebok fe donmčwaji že
bčch fe jčch proto žmocnil aby je pohltil; coš

aby fe Uestalo Ueni jižxé pomoci než pťedložitt

nebešpečenjtwi UťišnUtim a obětowarlim Ulalťka)

Zemťeli jfoU ta bn, jakož jčch ostatky i mista
pohťebnei Tak Užký sobě pťedstawnji býti fpoj
bohůw š člowěkem, že tento, jmenowttě král
poUhoU wůli aneb slowem může pťenásseti tab U

Ua jakékoli mU libo pťedměty Bťibytek mišrpd
sionáťUw aneb kostel pojisstěn jest proti šUťiwo:o
sti dtwochowě jaťmilekrál l)oprohlási ža tabU

Ztotož:towállť wssehodnchowého o božstwim UQree
aUanUw nejpatrnějč wyfwitá š toho, že wssecky
Ewropany pro jejich pťewahU dUchoon powažnjix
ža tabU Eooč jim platil ža boha, čeho pak
se dotkUUl bylo tabU Uskokowé z lod.i ang:
lčckých, kreťi na ostrowech oceanských se Usadilix,
ponžiwali této wich k nejnestwdatějssim zločckimlm

Kdo fe prohťessilproti tabn, propadl

e) Wiz ňunaješ 1842.
Z xe
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smrti Ewropaně ačkoli pťiwětiwč pťijati byw::
sse z počatku nešťidka jako z čista jana šUťiwě
býwali přepadáni od ostrowanňw, protože anř
newědonre se prowinili proti tabU Bohowé
trestáwaji toto prowiněnť nemocemi a i náhlolr
smrti Kdo fe dotknnl mrtwoly, byl po Uějakýx
čaš tabn„ nesmčl fe pakdotfnoUtižádnéhojidla„
mnfrli ho tedy kdxmitijako ditě Wykonaw ale
jčstš obťady, naodlitby, občti, konpele a j Učč,o

nil fwé rnky opět an t obyčejným Ukonilm
anrácené. Nelše Upirati, že kralowc této wiry
často žneužiwali k zaměrum politickym a kfnad
UějstimUprowožowáni fwé libowňle awssak slUssi
spolUUšnati že pťed Uwedenim kťestanstwi byla
moci welmi dobrodějnoll a že bež jcjiho wliwll
žachowánť poťádkll státnčl)o i fpolečenského mežt
ostrowany na UesčislUé kmeny rošdrobenými fe

neda ant mysliti Mimo to čtenár nahliži, žex
tato wira jčstým hlUbokým toUham frdce ltdfké:r
ho dobťe odpowidá patťic k oněm stránkám
Uáboženstwi ai::,oského kterych ldlcchowěstowc ka:

toličti š dobrým profpěchem ponžlwajť kll prw:
nim počátkum swšho apostolowálrť

3) Mrawnost Jelikož chanané wssechno
duchowé powažUji spolu ša božské redy i dlUž:
no š tohoto hledisstě pojužowati jich pojmy o
nlrawnosti Swatá hrUža proniká je, jakmčle
kde požornji žnámky wyšssich mornostť, i důwě

.ťuji se š dětčnnon odewždanosti wsseliké prewaše
duchowé. Newýslowně tkliwý býwá pohled xe)

eck)úunnle„š 1844.
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na tyto obrowské postawy diwochůw o ofmáhlé
.pleti a o tělách diwohrůzně tétowaných xe), ťte:
rak kyjemi, pUsskamča sáhodloUhými kopimi o:
šbrojeni obklopnjč mišsianťe a Ua špllfob pro:

.siomyslných ditek žádaji, aby jčch wynčowal;
kterak daleklxch čest wážť, jen aby dosti ěasto o
jedč:lé otášce swětla Uabyli ťterať Učenťš bystro:
sii ť wiťe UepodobnoU pojimaji a nejfoUce je:
sstě an doUčeni jtž práhnon wystoupttt saxni co
Učitelé fwých krajanmd Kdo žiská důwěrU těche:
!o ostrowaaťilw, mUže je woditi jako ditťy ža
rUkU, oni pak beže lsii a k!amll wykonáwaji
roškažy jeho š nejpťifnějssi fwědomitosti Tato
milost:m stráxlka w powaže naroduw tichomoť:
ských jest jakoby rnka kteron podawaji kťeskanx
skénm apostolowi, aby je wowedl šblUdU na
dral)U prawdy a ctnostt Wři rom ale mxji
oko welmt byslrě Sotwaše žpožoruji na mišs
sionáii slaboU jtráUku žeby k pť mU Uapadlo
šneUžiwati jich dnwčry, ihned rožmýsslejťekterakby
mčstra swého Učinilt Uáftrojem wlastnich choutek;
jcho pltsobllost j st ta tam a Učeni kťefkanské:
mU resia do 1ejich frdci obhčejně na wždy ša:
mežena

We flnšbach božich pťenoládá U nich strach
a wěrU szfob jakým bohowc w člowčka wchá:
žeji a pllfobnost son Uajewo dawaji jest hrllšd
.plný WslrchUU nárnžiwosti lidské pťellásseji
Ua stc bol)w jsoUce Ustawičně šaměsinám Uká:
jenim hUě:oUjojich Defné úkašy piťrodné jako

ů) Wč; Učšejč.
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oni bezpťikladni kotoUčowi wětrowé kteťť Ue:

žťidka obywatelstwo celých ostrowmo zničuji,
Uáhlé žátopy, hlad UenrodoU žprobený a jinc
pohromy, které Uassi ode wsseho swěta odloUče:
Ui ostrowané fwým bohUm pťipisi:ji, beš ochrax
ny hynoUce uu tyto pohromy nemohoU jinak
Uežlč rošmnožowatt meši nimi strach rošhněwa:
ného božstwa Wťedce ale mišsi xáťi naprosto
odpiraji Zpráwám pťed časy rošssiťowaným, ja:
koby chaUané nešUali bohůw dobrodějných
„Nassl bohowé jfoU dobťi “ wykládali obywatelé
Tonganssti, „nebok Uám pěstUji koťeny igxmmo:
wé dáwaji rUsti strommn kokaowým a zwlasstč
Uám pofkthji káwU; šdali Wassi bohowéWam
také dáwexji kawU F)?

Wssčchni wěťč, še dUsse lidská neUmirá.
„Qnč maji také pťefwědčeni, že jest peklo Wo:
KiUo, které fobě predstawnji co fopkUbežednoU,
š niž neni náwratU wice Ráj čili nrbe U Uich
slowe Wo BorotU; dle jich popisUpodoba
fe lUčinam elifejským klasického pohanstwa; jestčk
to podšemllá krajilla welmi rožkostná a bledým
lUnč podob:lým swětlem Ua polo ofwicena
Kdyby pťibUžUišemťelénm newystrojili kwan

pohťebného, mUselby bloUditi po horách, po doli:
Uách a po propastech, ažby konečně w Bo:
Kino fe propadl šemťely wssak jemUž slussne
Ucty fe dostalo kwafem pohťebným Ua mistě
ocitei frx w No šlšorotlleeeďee),ď

oPř)Wčž šnnňlm 1815.
r“) Wiš ňnuňleš 1845.
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Yčkoji dle náhledůw obhwatelstwa tichox:
xxnoťského bohowe pohlcnji člowčěkpeasnefmi fe

xpťedce tomU roz:lmětč Ua ten způfob, jakoby R
fobnost člowěka tťm byla šničena nýbrš tak še
xeho pťirošenost se proměni U wyšssč a powzná:
sti U božskoll powahu Nepťčteli Uemošno Učč:
Uitč wětssť potUpy ne;li obětowatč a fnťsti ho

Ueboť tim wrstla dnsse jeho w podstatU witě:
Zown a šesilila bo xe) Ke krwawým těmto obě:
těm woliwaaji Oceaňané ofoby ž Uižssilťidy, Uč:

koli š wyšssč protože tito bešroho majť Uadčxč
proměniti fe w bok)y Blwssak i timto Uejstraš:
ltwčjssim pobloUženim dUcha lidskél)o problesknje
xpťedce l)lnboko citčxná toUha o Uesswětčjssčch ta:
jemstwich jimiš fmir a spoj člowččenstwa š
Bohell se dokonáwá jako pwai fwir dalcxkš
xesslě mnni žoťe eťe)ťe) Qwssemže prč tčchto na:
Bledech o poměrU člowěťa kBohU a šiwotu blx:
ďoUcimU nefmime mezi Uassimi ostrowany hle:
datč mrawnost we fmyslU kťesianském, aniž te bU:
deme dčoitč žpmweim :Uišslonáťnw, še totčž w
ohledU Ua trest Uexbodměxm w žiwotě bUdoU:

cim mezi ostrowany tichomoťskýmipante nejǧ
wětssi žmatek a Ueshoda Ewropejsiri marřnáťč
a dobrodrlchowé, kteri Ua těchto ostrowech fe o:
sadťli nalešli a Ualéžaji owssem wssUde pťile:
Zitostt našbyr, howčxti chtičům fmilným, protože

) Widxtoť že prod obětč lidskýchjcst dorela jinn
Uešli pouhá obliba w Ulasc čloxoěččmmcžř ocrane
siými lidošrollsy

““) Wiz dňmx:,xslxloustač prof. dc LašsaUl,r „Uebcr die:
prer der Nlte!t.“
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ostrowané bešmala nemaji ani pojmn o nedo:
wolerstč podobného prostopassntctwi Skoro::
bychom ťekli še tato newědomost, ktera howěni

pUdUm šwiťecim Za něco dorela pťirozeného po:
wažowala byla jich sstěstťm,neboč jim bránila
klesiloUtč we šhowadilost která Zwždh miwá ja:
kýsi pťiměfek daemonický Tělesné a dUchowě
wysilowáni a timi kwapné l)ynUti počalo se

jewiti meši obywately tichomoťskými teprwé o
ctnUtim fe Uprostťed nich ewropejských wyhýral:
cůw jich prostoty š UkrUtnosti do nebe wolajici
šneUžiwajicich

4) Kněžstwoa fpolek „Nreoi Meši
Oceanany pannje wira, že búh faim fobč woli
fx:ého kněže, který pak erobcerě fe powažUje
ža prostťednťka mežč onťm boťxrm, Z kněše mlU:
wicim a meži ltdem; kněšstwi jeho ale pťesta:
w.i, jakmile bUh ho opxlsttlxe) Wr statech po:s
liticky pokročtlejssich šastawali kral a Ueičelnici
úťad kněšský, ač wedlé nich i š nižssich tťid
bohowe fobě woliwali swé nadsseUce Na N
Seelandě bhli otcowé rodismi fpoln i kněži
Na Markefach !Uajikněži thUa, sion šwlasst:
Ui pestrý kroj, d:lstojenstwi jejich jest dčdičné
Kněži jsoU též Učitelé a strážcowé Uarodowých
Podáni, dloUhými Zpěwy o katkach wojenských
rekUw Ua potomsiwo je pťenássejice, konečně pro:
wošUji t lrkaťstwi Snad jesstě žijr Ma tUa,
wrclmi kněš na ostrowech Gambierských, jenž
dle práwy tamnějssich mišsionáťmo, jfa dorela

ee) únnňloš, 1841.
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od kráxe neočtw slý, wyfokě wášnosti mezi osiro:
Uany požiwal

Za něco čromobyčejného mUsife powašowatč
společ „Nreoi“ Uašquý na ostrowechWťatel:
skxťch. Byltě powahynábožensko polčtické pro:
dem pak jcho Bxch Qro, jemnž, jmenowitě
Tnhčkalxě meži wssemi bohy nejwětssi wšdáwalč
UctU Qro ždá fe býtt cišý podnmnitel který
Uowé obyčeje a dťlem t Uoon bohoslUžbU na
ostrowě Tahitč Uwedl Jeho dwa bratťi bylt
peri oUdowé ťeěeného fpolkU Qni obětowali
ponrjprwé bratrU fwémn kance a ěerwené pšťi,
ža welmt fwate powažowané Stanowy tohoto
spolkll pťikašowaly, mimo jiUé, žabijetč ditky
noworožené, rož dťťwe na Markcxsách Ueslýchá:
Uo; docelowali se beš roždilu še wssech tťčdap
lth Na loďkách diwně wyssperkowa:lýchna:
wsstěwowali foufedné ostrowy, wstonpiwsse pak
na pewninu U diwokém hlUku jako ssileni roz:
Bihali se na wsse strany, čeho fe jim zachtělo..
Uefmčxl nikdo odpirati, ltd ode wssUd k nim sr

hrnoUri wyráželi hrami tanečnými často welmi
opžlýmč Záwody, žpěwy a wúklady činuw hr:
dtnsťých Ua wzdory tomU wssemU pokládal je
lid za metlu relého okoli Nechybime fe špraw:
doU, držimeli tento fpolek za Uástroj Orčindes
ť Upewněni fwe politické moci zťčžený Mnše
:býti, že prwni mysslěnka k žáwodU tomn ma
fwé koieny w podobném UstawU w pnwodne
wlasti Qrowě k těm famým účelUmžaraše,r

e.ném ijon Uackázimena ostrowechMarian:
xǧkýchfpolek Uritoi ťečený, ani jménem,



58

ani žaměrem od Markesanského hrUbě fe ne:d
lissiticke)

5) Ehrámh a hťbčtowy Ninofowé nemi:
wali pňwodně ani chrámůw ani xnodel cela

jejich bohoslu;ba šáležela toliko že slawuostipo:
hřebných Na ostrowech Mátelskhch nebyly
chrámy Uic wice nežli mista oplotěná alleb niž:
koU šdi a fwatýmč stromy ohrašena w požadč
pak staweniln Ua žpč:fobjehlance Uzawťena Wo
stranáh stalo několik malých awětssich oltarllw

Ua slo:lpech Na ostrowech Gaxnbielských neli:
sslly se chramy od obyčejných pťibythlw jen že
w UitrU panow.xlo temno a okolo stčn meši ro:
žestawené modly kladly wyfchlé mrtwoly fwých
náčelnikmo „Dowěděwfe,“ pisseB Gracča
šostrown Nllkahiwa „še hlawni chrxim nenč
pťťliš w;dalen, wyžádal jfem si od kněžčdowo:
leni nawssciwiti ho w prúwodU d:ooU chlapcůw
Kdyš 1sme fe údolim stoletými stromy porostlým
byli prodrali až k samémU staweni šaražili fe
chlapci a na žádný žpůfob Uechtěli déle náš
šprowážeti bojice fe sinrti, protožebh prý er:
ssilč tabU Jwessli jsme tedy famč w ono
brošné mťsto Zočili jsme pťedUě nefmirně welkon
kamennoU sochU okolo mpak množstwi menssichdťe:
wěných, pač rozličné oběti: hlawy wepťúw, dťe:

wěné ptáky, oťechykokufowé tappe Me) a člUnky,
coš nxeiš ale hrůžoU a útrpnosti naponwalo,

e) ú„nnuleš 1845.
me) Wťš Uťšejt: žpůfob, jakým fe tato látka zhu:x

townjce.
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Byly lebky a ksstice člowěči po stěnach rozwč,
ssené O pňwodU obrašňw fem tam w chrá„
mech pošorowaných špmwuje Uáš B Earet
taktoxe,): „Někdy fe NtU a bohem Uadssenýdo:
mniwa, še jistý dUch fe skrýwá za koroU Učrte:
reho stromU Na jeho wyžwánť obklopi četna
společllost strom a jme fe tázati boha Ua jeho
jméno pťťbytek a na žpňpob, jakým Uctěn býtč
žádá NtUa bohem Uadssený odpowidá, ža
stromem stoje, diwně pťitlumeným hlafem, jenž
owssem ša hlaš boha ša koroU skrytého fe pťřf
jima Nábožllý Užaš oanUje fpolečnost, množč
rozběhnoU fe, aby o důležité pťipadnosti králo:
wi donesli zpráwU Král pťichwátaw šnown fe
táže tytéž odpowedi žažniwaji ž pozadi stromu
J kaže kral aby strom se porašil; fpoleěnost
okolo něho Uapťed ohen klade, když koťáni oho:
ťelo, daji fe wsstchni do tefani kamelmýmč feke:
rami, olUpUjire a ostruhnjice peň twrdými a
ostrými lastUrami. Broměniwsse tim šprobem
strom w fochU žanefoU do chýže, která ihned
jest tabU a ženám UepťistUpna; kněž skrčiw
se wedlé Uť koná modlttby, a položiw okolo
1ochy něco tapde a jidla odcházi ee Mimo tyto
modly nachazime na N Seelandě a na ostroor
wě Tonga tak žwané Tii t j obrazy zerba
ťezané čilt raději menssi a wětssi hole na je:
jichž wrchU widěti buď hlawn neb twáť, ktera
má pťedstawowati podobu ofob pťibUzUých, na
jichšto památkU do chramU byla postawena.
ppq

4ř)šnnňleď, 1844.
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Těmito holemi našžmčuji misio, kterš ;est tabelr
Qstrowaně powašllji tyto T it krom jinýb pťed:
mětUw Ua mista sioatá co oběti kladených, ša
wodiče bošských tll wstUde ro;plynulých K
těmto pťcdmčxtčtmpatťi obšwlássruě tol)ajka hý:

qkaw.á a čerwenc jejť prťi,j pérť kohoUtč žbroj,jmerwttě kyje člunkya
6) Oběti a slawnosti S ka;dem obětr

xfdojowala fe wždo pťislnssuá modlčtba Qby:
ae„xeobctržalezejlzrostlm ob;wlássrnčxš koťexm
kawmošho a sitáwy š nčho pťčprawowauě š U:
rody polni a š owoce Seln tam strojili ostro:
wané fwým bol)iim i jidla, kerá bUd pťed mo:
dly w chreimU rošestawené kladli ancxb modlám
žrowna do úst nastrkali. Tato jčdla pťiprawo:
oalč š Urody stxo:nU chlebowého nro banano:

wcho, ž ryb, š mléka kokxlxowéhoa žj K
obyěejným obětem beroU iwepťe Mi žadnč
obětč Ušjchášelo tappe latka š kory stromskě

žrobemi, do niž obaleli predměty Za wodiče sil
božskýchpowašowané Mimoťádné oběti w;dy
jfoU spojeny š proléwanixxt krwe lidské Ze k
odwrarrnč Uemoči a tiných pohrom a k Ukajeni
hněwU bo;iho Uejlépe fe prý hodť UřčšUUtimalika
podotťli jfme Měl lt býti obětowan člowěk
slawil fr weťejný kwaš, k němnžto Učasinťci ze
wssech končin ostrowu fe šbihali Ne wssnde

ale požiwalo fe mafoz obětowaného; na Sando
wicháchho pochowáwali Nestfastnrk jest oby:
ěejně jeden še Zajatých Uepťátel Nejbnstěji o:
bětowawali fe ltdé Ua osirowech Gambierských,
jichž obywatelé wálky podnikali jen proto, aby
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žajaté obětowati a fnisti mobli Král malého
ostrowU Fntuna fe chlUbil že ast tijlc oběti lid:

ských dohUm již priuesl Člowěk žafne a hrozč
xe, powáži li kterak dllch lidský swčtlem Zjewe:
Ui neoǧářelxý prmodu Uáboženskoll Zhanobil snče
šil a špotworťl! Nemoha te Ubreinčti Untkawoc
sti jcxjčžabijč a požťrá bratra a ZmršačUje sebe
Uby jč Učinil žadost Welebme Boba Spasi:
tele„ že Ueim w llmě křeslanptwa se Uaroditt
dul Moslite žebw Uasse pťebroumrná a pťeoe
fwicená Ewropa kdyby twětlo kťesianstwč w nč
kdysi wyhaslo běl)em wěkň neupadla w podob:
néhrUžy2

Za Uejpěknějssi straiUkU powal)y Oreaňae

Uň powažUjeme wofokoU wážllost kteroU fe cho:
waji k šemťelým. Dle wiry jcjtch proměňnjr

fe dUsse Zemťelcxho w pťtrošexlost božskou; dusse
žbožnela wnima dle miry pokračUjiciho porussox
weini fe těla celoU podstatn jeho w febe a po:r
Uecháwá toliko kosti jeho nikoli jen co praZdnoU

památkn, Uébrž co Uástroj, čterým nepťecržena
fpojitost meži nim a pťibnšlliko jeho Ua fwětě
pošustalýmť fe prostťedkxxje Tatoť jest pťičina
wysoké jich Uctyk šemťelým MrtwolU do
tappe šaobalenoU a dle možnosti whstrojenoll,
tladoU pod odewťenon še wssech stran kUlnn,
rby wťtr wolně ji owiwati a slUnce žahťiwatč
mohlo MažoU ji také drahým olejem, Uikoli

proto aby se nepornssila, nébrž aby dUsse,pod:
statU těla w febe wnimajici, liboU wůni fe po:
zotawila a pookťála. Kosti pozůstalé pečliwě
Bhromážď::ji pťťbnšlti a we wlastnich hrobkách
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aneb we chramech Ufchowawaji co drah zistawh,
jimiž šbožněli dUchowé k ochraně a k odwraco:
wáni wsselikých pohrom fe jim žarUčUji Když
na ostrowě Walliš šemťel náččlUťk rozrýwalt
sobě obywatele obliěeje strassliwým žprobem
ostrými lastUrami, oplakáwajčce pťi tom nebož:
tika dtwokým wykťikowáxlim No 24 hodanch
počal pohťeb. Napťčd wystrojilt pťťbnšni slaw
Uý kwaš jemuž nebožtik skwostně přčstrojený
pťedfedal Eisska sskaon kawoon naplltěná
ž niž žažiwa fobě byl pťipijel wylita jest š o:
boU stran fedici mrtwoly Meši tim, co jedni
žancisseli nebožtika kU hrobU zwlásscně pro něho
wystawellemU, nabiralt jini pistU do kossikůw,
aby jim mrtwoln pokryli Uhrobn diwoké
pokťikowáni a bolestné sténáni obnoweno na:
stalo Uťešowemi maličňw a hášeni jich ža ne:

božtikem do hrobU QťibUšni Ustťihali fobč
wlajy Ua týle rostoUci a ža fwaté powažowanč
Takowe pohťebne slawnosti dwa: i tťičrate se
konaly wždy po defiti dnech Na ostrowech
Fidžiských Ufmchji fe žeUy nebožtikowy bUď do:
drowolně aneb UUceněpťt pohťblt jeho; tento

mraw pannje w Čině a ŽaponU a dilem i w
anii, jakož ižwyk skladati wedle nebožtikajeho
šbroj a pochowáwati ji š Uim Na N See:
landU fcházeli fe obywatelé w jistý den w roce
ťU wsseobecne slawnosti pohťebné, každá rodina
mUsela doněsti kofti wssech během rokU žemťe:

0lých oUdUw aby se k ostatným w chrámU U:
x:schowaným složily; siawnosi tato nazýwala f:
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TiraUxe) Wťi této pťiležitosii žpčwaly fe
pifně kU poctě Zemťelých práwě rekňw bojow:

ných a jména jejtch pťikládala fe kdťewnýnt
hrdinam národnim, aby památka jejich w na:
rodě fe žwčxčnila

mečtihodný jest šprob kterým ostrowae
né Karolinssti pochowáwajč swé šemťelé Ma:
jčť obyčej, hášeri Ueboštiky, jčxk daleko jen mo:
l)on, do moťe, aby od žralokU a welryb bylč
pohlceni Žralokh jfon jim fwaté a Znamo že
žemťeli aby w bohy fe proměnili, od bohUw
xnnsi býti žtráweUi Umťeli Uáčelniť wystro:
juji welkoU pohťebnon slaonst Hned po fmrti
omalUži mrtwého žlUtoU baron a pťibnšencč
fe fchašeji, aby dali na jewo waj hlUboký ža:
rmUtek nad strátoU jeho Tento žármUtek jewi
hrošnými naťky i neUi slysseti wUkol Uččeho než
zlykani pláč a diwočé wýkrčky Najednou ale
wssichni UmlknoU, a po hodUoU chwili pannje

hluboké, ǧmelancholické ticho až pak wystoUpi
žena Uajatá aby držela pohťebnou ťeč J jme
se wychwalowatč nebožtikowll krasU, jeho wy
foký rod jeho Uměni w tanci w loweni ryb
žeho Udatnost a jiné pťednosii, jimiž w narodě
proskul Wsstchni toho dne žachowawaji pťisný
pUst Mnozi pochowáwaji fwe zemťelé w ni:
trU wlastnich pťibytkůw, jini opět na bťehách
moťstých ohražUjice hrob kamennoU ždi Wedlč
mrtwoly aneb i Ua ni kladoU rožličná jidla,

ck)Hťbitow slonl B ah l T a ďU (mťstofwaté), pism
pohťeb:tá nazýwala sr Bth c
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Uebos fe domniwaji že d!xsse Ueboštikowa jich k
žtwotU fwémU potťebuje

7) KoUšedlniclwi Mi tomto nepťetršex
Uém olocowánť š bohy a š dllchy žrmťelých da
se očekáwati, Ze čáry a koUZla UebUdoU nassim
Ocea:mn:xm nršnáma Wira w koušla a čeiry
meši wssemi jižnými a wýchodnúmi Asiaty jest
rošssiťena. W šadnčanii w Čině a Zaponu
erykoťexlil BUddhaideš tUto wirn Ušbrž to:
liko fwš fonstawě pťčfpňsobil Z ostrowa ore:
anských dochášeji náš Zdráwo, že i tam pannje.
Mimo to že fe warnji žrUsstti tab U, aby ne:
propadli hněwu božilml žaměstneiwá a znepo:
kojUje tyto ostrowany neustálý sirach aby neUx
padly w moc nějakého koUzedlniča Qbžlantně
hledi po jidlcx schowatč koš w němš složena jest

potrawa aby Uepťťtel do jťdel chnamichal wčci
očarowmých a tak w šábubU jich neredl.
Bťťčixm, proč fwé bohy donlaci takoon swědo:

mitosti cti, jest mimo jiné aby jich wlin koU:
želnického chránili Když ale na wšdory wsse:
mU Zlé koUZlo jich fe dotklo slu“i bUď chysiati
jesstě wčtsii oběti chžlč jsoU ty, jimiž nepťitet
jistcho boha žiskal aneb pťiwésti na fon stram:
xnocnčxjssiho boha, jenžby šlémU koušlU pťekaziti
dowedl

8) Tětowáni Qbecný wssem obywatelum
tichomoťským kmenn ainoského mraw tétowatt

se, neni poUhý wy:láleš marnosti Uébrž ma fwc
koťeny w jejich pťeswčdčeni Uábošenském Wr:

.krýwaji torčž celé tělo rozličnými signrami a
pťepodiwnými žnámkami které zwlásstnim Umč:
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lectwťm do kúže wbodei a wrýwaji a pak ji:
stoU baron či mion napoussrěji, aby fe wice
wyhladitt a žrussttč nedaly Mišsiollaťi pi:
ssou, že tyto žUámky nefoU jako žnaky onoho
boha, pod jchožto ochranoU a wliwem kdo stojť
.Kněži kte:ým tétowánť pťislnssi afpon wždy pťč
tomlo obradu sobě počilmji jakoUsl Uadssenosti

Uáboženskox: Den, w který syn se podrobil
tétowáni (dělo fe obyčerě okolo 18 Ueb 20
rokU), pro celoU rodiUU byl welčoU slawnosti
meob ale jakowýmcelý obťad fe wykonáwal
byl Uad mirn bolestný, ano wydoce nebešpečný,
pročež fe tětowáni žnellahla š welťoU opatr
UoUi a š častými pťestawkami konati meelo.
Wo relý čaš ro tétowáldť trnoalo, byli kněšl
1en, kdo fe obťadu podrooil tabll

š. 6.

Zpráwa politick.i

1) Klálowé Kašdý ostrow miwa oby:
čejně swého krále; paklt ostrow rošlehlejssi býwa
.rožděleU na Uěkolikero panstwi máme t pťikla:
dy, že jedeU král reloU stUpinU ostrowmd owlá:
dá; jednotliwě ostrxtwky w tom pádU stoji pod
spreiwoll odwislých načelnikmo Králowé jfonce
or,qánh mocnosti božských wymáhaji od twých
xooddaných UctU bežmala bošskoU Kdokolř octmll
se w jtch přitomnosti padna na kolena sklcini
že cwáťi až na šem očekawaje rožka;U Nčkolč
ťrálowé ža prodUé majetničy wesskerépčldy fe
:powažowalt byla pošemnost dle dáwnowěkého
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obyčeje pťedce rošdělena mezi swobodné polaťe,
pťechášejic Ua jich dčdire prworožené erálowč
1dssak Užiwali pro fwé potťeby dostt rožfahlých
polnosti dostáwajčre mimo to dobrowolné dary
a šbčrajťce daně od poddanstwa

Q wychowáni prčUch nápadnikuw trUmt
podáwá B Earet welmi památnoUZpráwuxe):
„Sotwaž e ditko fe lmrodilo ihned se donese
:na wrchol wyfoké hory do chýže w Uižto wssln
chni jeho předkowé se wychowáwali Mimo

.koonU a nektrré slnšky nemělo dorostajici ditko
žiwe dnsse okolo febe Misný šákaš wžd.xlowal
každrho od tajetnného pťčbytkllprixlcowa Wo:
dice flnžky ěasto Umlého panownika na wrchol
l)ory, Ukašowaly UxUZelené hae a Urodné do:
liny, dokládajčce: hle! to wssechno jest twojr,
Poddani wrochlě tebe čekaji, aby padali pred
lcxboU Ua twaťe swé ty wssak rožkašowati jtm
BUděš za UedloUho. Kamkoli okem fwým ša:
sáhneš wsse jest twým Umjetkem: to Uebe ty
hory, ty doliny to moťe moc tmá Uemá mešč
Uebe a Země tobě bUdoU fe koťčti thud jde
še král Uaosirowě Mangarewa Za prwniho čill
raději ša jediného panownika Ua fwčtě se po:
wažUje Dofáhnmo princ 12 Ueb jinde 15.
roťU šestonpi š hory, t j Uwáže fe w panstwč
swé; celý Uárod wejde mU wstťic š weltkon

slaon aby fwého wladaťe pošdrawčl Ta:
kowý den býwá jednim š nejslawnějssich pro
ostrowany

lle) únnnch 1842.
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2) Náěelnici Králům po boku ftoji nax
čelnici JsoUtě to buď členowe kralowskýchro:

din aneb ofoby wl)teěných rodUw ostrowanských
Zako králowé wynčkajť t náčelUčri p:twodem

Hožským nad ostatný lid obecnú Jim bhla fwě
ťena spráwa osirowllw na Určité okresy rozmě:
ťeUých Dúchodh sioé brali ž požemnosti jim
ponechaných NaUUje šde obyčej, roždělowati
wětssi ostrowy na orm okresliw osinerka platč
jtm Za čislo fwaté, jako t Činančtm a Zapon:
ským Každý okreš opčxt dělili na fwobodňš

statky, které dršely a w;děláwaly mohowitějssi
1odiny, Zawášané odwáděki jistý poěet braUch
xoojenskych w čaš wálky Na mnol)ých ostro:
wech býwali tito swobodnici polchdmč Uťednčky
kralltw a náčelnčkllw.

3) Qbecný lid. Sestáwci š xtajelllnikňw
lowcůw, ťemeflniknw a slUžebUikňw, fem tam t
otrokňw Nemajice polnosti jfoU U wyšssich
xtťčd we welkcx opowržexxosti, kU ktere již rodem
sx:ďýxUjsoU odfoxlšeni Nenč ale Uikde pťikladn„

žeby na siooU fysickon pťewahU se fpolěhajire
bylt fe domál)ali sioobodnějssťhožiwobyti Zda
qe,že tato četná tťťda obywatelstwa oceanskěho,
Podmaněna bywssc cišými pťistčhowalci, šhola
Ztupěla a tUhch jarmU šnenáhla pťiwykla S
druhé stranh nefmime šadomerUti, že Uáhledy
šdejssťch ostrowamno o Určeni nišssich třťd poo
.chažeji š wťry Uaboženské a že kastowné rožtťi:
dčni obywatelsiwa U wssech ainoskych kmenow:
ch anUje. Wime kterak UkrUtUoUdůsledno:
sti mezi kmeny tndickými jest prowedello; pon:
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hoU politikoU wyfwětlowati ho nelze a nestači
.We statech ončch chanamlw kteťi kU wyšssi
politické dělnosti fe powznesli obchý lid nej:
hlonběji klesk; na ostrowech Sandwičskt)chp na
Tahitě jest žhola štUpělý a žotročilý, kdežto na
Wallčjn, RotUmě Fntuně ajiných čileji a wol
Uějise pohybxlje Na N Seelandu nebylo mčmo
dUcičelniky a swobodné statkáťe jtšn otlokuw
Důwodnxi li domněnka že N Seeland fe za:
.ltdnil ilskoky w stranických pUtkách osirowannw
Tongmlských a Fidžiských pťemoženými a wypo:
ewěšenými: tedy Uabýwa žadollciho fwětla ona
okolnost proč tam ?olaslniho lidU obecného ne::
Ualešeno

4) Zákonodarstwi Wťifným rošdčlenim pon
žemerw a mocmxm wlčwem náboženským (po:
wažme jen taje:UUoUmoc slowa: tabn!) Uabyli

poměry polttické a občanské Uasstch ostrowanůw
:ak pewnél)o poťáde že žwlasstniho šakonodár:
stwi nčbylo ani šapotťebi. Wltle panownikowa

a Uáěelnikowa byla Zákonem a nabošenstwi pro:
pčljčowalo mU dUraZU Tťidy sobě rowné wy:
nasseli fwé fpory bUď dáwným obyěejem aneb
dobrowolnou Umlnwon; že Uešťidkarošhodowal
i meě, neUi pochybxlosti Náhrady Za Urážkya
jinei prowinčni nebyly Uešnamy Na ostrowech
Karolinských mnsel cišoložnik složiti šásskodné„
o Učš še stranon Uraženou fe byl Uapied smln:
wil Spičmlti proti žeměpáml ttcxstalo fe wy:
hnanstwim a i fmrti Z UedostatkU pfaných

šákomlw Ušawiratt na UplUé bešwládi a diwo:
koU newášanopt bylby welký omyl alth tU Zwyky
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dáwnowěké rožtťiděui na kasty a náboženstwi
fwrchowanon platnosti šáfon Zasillpomaly Ná:
čelnťci byli roženými radremi fwých králUw,

žwlasstně jednalo lt se o wálkU Ueb mťr; mocně
ožýwal se w raddě králowské ť hláš kUěžť er
boť jim pťčslUstelošpytowati a ošUamowatt wlllt
bohUw Uárodnťch

5) Wojenstwť. Následek tohoto, abychom

zrowna ťekli fendalné ho žťišeni šemského byl že
wlldcowstwi wojenfké w čaš wálky Ua mnohých
ostrowech nepťislusselo kreili nébrž Uěkterémn š
načelnifčlw Eo dle poměrúw erdalUých pů
wodně bnlo powinnosti stalo fe Znenáhla prá:
wem a mnohý UcičelUik poUžiw wšážnosti a Utort
wálkoU nabyté wdnikal Uad fwého anownika
W ěaš wsseoberné wojny šawážeixl byl kašdý
fwobodny siatkár wyprawiti se do pole tš
čeledi fon, ožbrojenou a wssimpotrebnúm opa
tťenon; w čele okrer stal náčelnik Nejwyš
ssčm welčtelem byl bUď král fam aneb náčelniť
jemuž“ wrchnť welčtelslwi dědiccwim bylo pťipa:
dlo TlUpy o 6u8000 Unlšťiwna Sandnoi:
chách a Ua Tahčtě Uebýwaly Učc erbyčejného
Zbroj šestawala š krátkúch osstěpr z dlolchých
kopi, ž prakčlw a kijw; šbraň pak žpancérůw
a pťilbčcP) Bťed biton obětowalt wepťe žx
drobčlw špyrUjice wUlč boži; bylo li nebežpeěelt:
ňwi wětssi obětowáwali lidi Bojownýmč špě:
wy a diwokým pokťikowánim rošněcowalt se wzá:

e) Wegencr, Geschichte der chrčstliche!tKčrchc an
dcm Geseslfchaftš:Archipel, 1. Th.
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jemně k Udatnosti, ťečniri w čaš útokn probr:

hali ťady bojownčkňw dčwokoUwymlmdnosti přte
pomanjice rekowné sklltky dáwalých hrdin a dle

jich pťikladU fmrtť pohrdatč rošohUUjire; slawa
wojenska wsiem platila ša wrchol sstěstřpožem:
fkého Jednotliwč hrdillowé z ssčkUwojenského
xoystoxlpiwsie, často chwastawýmč a potupnýmč.
siowy wyšýwali nepťitele kfonboji Zajatých
obyčejnč bohllm občtowalč a požiwali ostrowy
porašeného Uepťitee UkrUtně hubili, pálice a
wraždice beš Utrpnosti, koho žastil)li Noraželtý
nepťitel Utikal fe š dťtkami š ženami a starcř
do Uedostnpných, pťirodoU Ueb rUkoU iidskoU o:

l)ražených Ukrthw a doUpat horských, jemU to:
ltko powědomých

Za drUhé polowčce millUlcxho wčkn naUčilč

fe naUt osirowallé šnácč žbroj ewlopejskoU,a
Uetrwalo dlolcho, byla stará Uárodni šbroj beže
Ulála Zapomemxta Nyui Uměji še šbroji ewroe
pejskoU šachašett takoon žrUčUosti že jiš neje:
dnoU wťtěšUčx stálč protč prawidrlnrmlt wojsklč
aUglickémU a fraxlcoUžskcme; wtlbec se poěčtajč
chanaUé k Uejlldatnějsťťx:: wojťllúm Ua fwetě.

Neobyčejltou Umělosti wynikajť chanane
we stawčUť lodč, kterýchk lowenť ryb kUplaw:

bě na dalekých cestách a k wyprawál:l wáleě.e
Uým Ušiwaji Na jejich koráby wálečné směst
ná fe 5() a wire mUžUw dělka obnássč 60am
100 stop dze). ZfoU opatťeny š oboU stran šá::
bradlťm wrlmi Uměle a ozdobně pracowaným.

jp

e) únučješ 1845.
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Na misiě opačiny použiwaji wětssčho weslae
Uprostred lodi strmi stežeň, pestrýmt praporeč,
kami okrássleuý Blachty miwaji trojhranné
podobné činským a žapoUským Wypnkla ltwálex
ka wystrojilt a ošbrojilicelé loďstwo, aby, byndn
sse na hlamn poraženi pro fnadnějssč Utěk Ua

blťškll ho Ulčlčpohotowě. Bt)l lt ofUd wálečnwx
jťm tač Uepťiznidm,xm, še fobě netroxlfali Udržett
fe na dele w otčině protišnepřiteli wysiěhowalt
fe še wssim čiUem nowé wlastt hledajice
Tim žajisté žpufobem Umohš ostrowy jsoU ža:
lidněny

B. 7.

Zpráma dčxxláči.

1) Ziwot rodinný Bllwodltě pemowalax
meši osirowany ttchomořskwmtmonogamie; ano
powážime:li dobťe že král nedmiwal propustitt
son manželkU snonbenci pak w chrámě wčiči
kněze slqwllě sobě pčislibowali wěrlwst manžel:
fkoU mčlžeme dobxlqm žpúfobemi Užawirati že
swašek Umnšelfký pňwodllě býwal UerošlUččtelnýe
Cizoložstwi bylo jednim š Uejwětnich šločinúw
Ywssak to jjoU poUhc ohlafy Z dáwných lepssich
dob, nebok za oUěch časitw kdy; Ewropallc byli:
1e ošnalt š ostrowany tichomoťskými rozwáděla
fe jtž manželslwa čimž owssem napoťád klefala
mrawnost a ťázen Nťedce ale až posUd Uermi
prkrewnťct fe šebrati; oUdowc tétéš rodlny, se:

jdoUli se kU fpolečUémU rožhowor:x, Uwsi býtč
šahaleni w dloUhý, slUssnýssat a pak:l:bh mUž:



72

skémUž úst wykloUšlo slowo oplžle Ua mťstě

wšdalč fe žensic 7ze) Mnohošenstwi napťed šo:
byčejnělo U kralňw pak U Ucičelnikňw a jich
pťifladU následowali konečně jčni mol)owitějssč
Qreanané anyNodiěleaZnstalapo 14 dnl tabn
nefmějťc sama dotkaUti fe jťdla musela býtř
krmexna Sem tam Usimcowali Uoworošence„
awssak Uikde w té miťe jako w Čťně a Žapo:
UU Sotwaže ditě fpatťilo fwčtlo denni postax
weno pod ochrmmboži obťadem fw kťestUwelá
mi podobným Noliwali totiž hlawU ditěte noo5
don wšywajice bohy národni; pťč tom dáwalč
mU jméno ž úkašůw a plodilw pťirodných wšatc;
še wefeloU Událost pomahala oslawowatč Uliža
kawowá fUadUo fe čtenáť dohadá Wychowá:
Ui chaňmmw ličť biskupBataillon enásle:
deťrimt slowyM): „Jakmile dtko fe nanči
choditt famo, jťž pofpichá na bťeh moťský, aby
š ostatnými w plowani fe rwičilo WyUěowá:
Ui, které mU 1odiěowé poskytnji Uesáhá dále
Uež aby fe bohčlw balo a tabU w Uctiwostt
miti šwykalo Bončxwadž dle žákoUUw o tabU
matce fe Zakašxxje jistt společně š otcem a š
dčtkami meeji owssem denně wice slabnoUti a

poponsstětt dwaško rodinně Bťedce wsiak Ua:x
chášime pťiklady weltké lásky rodičtlw k dťtkam

a Uctiwosti ditek k rodičům což oběma stranám
w těchto okolnostech tim wětsii čest dělá Bťi:
bUženci aneb pťatelé Ujimaji se wťele rodiny

ǧř)únnnjšš 1841.
“) xůnnaleš 1841.
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neboštťkowy, a ditky požiwaji w rodině dobrox
dinrowč siejných práw š dťtky wlastnimi, dědi:
ctwi po fmrti adoptiwného otre na stejne dily
obojim se roždělč Konečnč jfoU hojUé sizy ad

pohťebné pěwy, jimiž žarmUteksij nad hro:
bem swých milých na jewo dáwaji žťejmým
dUkašem, že city čistolidské w jich frdcich ery:
mťely :ťe).“

2) Wťibytky. Baotaill on popifnje pťč:
bytky Wallifamlw takto: „Podobajč se bešmála
Uassim dcsstenikňm š tim toltko roždťlem, še na
mistě jedUě w prostťedkn maji čtyry podpěrh
do čtwercll postawené, celé staweni neUi wyšssi
Ueš tťi, čty:y stopy od Země Welmi pěkně je
pokrýwaji listim, š palmy kokufowé Uhlednč

spleteným a tak hnsidm, žcxan Za tři roky Ue:
hodam .powětonsti fe Uepodařč je pronik:loUtč
Uintť jxon stčny, š holi těfně pťtléhajicich wy:
stawené, wrston hustédo listi pokryty, nad ni:
miž rožplostiraji heškc rohožky koknfowé jako ko:
berre Nejlaději stawi tyto chýžky po bťehach,

xaUeb alespo:x nedaleko od Uich, aby se wyhnUlč
dilem pťťlissněmU wcxdrU, dťlem bolestnémll pi
chaui Umstttč:w (welkých mnch) Některé ž těchto
přibytk::w mohoU i ke 3()0 ofob obfáhnoUti a

wšdorowati nejprUdčimboUťemš“) Na Tahitě
a na Sandwichách stawčlč wťce do podloUhlého
čtwerce, což žajisté Z pošdějssich jiš pocháži ča:
wa Na wssech ostrowech mťwali také staweni

ue) Znunleš 1842.
“) Zuunleš 1841.
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weťejná znamenitého objemU, do nichž králowé
swolawali náčelniky k obchým poradam; neo
schášely jim an wrrejné dťlny, w kterych fe
pťiprawowalo tappe Bodlaha w pťibytkách
pokrhta byla rohožkami, Ua kterých fedawalc

pťi jťdle Ua žprob UárodUw wýchodných, aneb
se ťUfpáUkUfpokládali podlé nich Náťadč domáci

welmt čisté wždy šachowáwali, šestáwajťci žmťfež
dťewa pčkně žhotoweně, š ošdobných kokufowých
čissek ž kossUw (každý mčl waj wlasini), Z ro

l)ožek, Z Uč?kolikastuček tappe že žbroji atd
Určttédo čan k jidlU U Uich Uebylo, každý fe

Uajidal kdy fe xnU jisti žachtčlo J bylt nassl
ostrowané welmi hosttnsicixe) Ochotně popťalč

crstnjicim a chUdobným misia U fwého stolU;
Uxol)owitěissť posilali chUdobným pťibuženčnm
částku swé Urody polnť Qstrowy pťátelské obe
držely fwe pěknéjméno pro l)oslinnostfwých oby
wateln, kteťi w den slawnostný, kdežto obyčerě
žabijeli a pekli celého wepťe, srdečnoll pťiwčtč:
wosti žwali a ǧpťijťmali hosti a piťchoži, aby

1im požnohli žtráwitt jidla w hojnostt pťi::u
Prawena.

3) Oblek Nišssi toliko tťida chodila do:
rela nahá, Uelnažic ne!ž opafek okolo beder
Třida šámožna ťádně fe ssatila Ženy maji
dlolché fpodni kaUice a pťeš ně ssiroký wrch:xi

ssar jejž w pěkné Záhyby Uměji Uabťrati; o:x
buwi U nich Uenť Látka, Z Uiž swůj oblekx
pťiprawnjť slUje tappe Ženy nosi krátkéř

cke)únnaleš 1842.
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wlafo a proplitaji je kwitim, což jim welice

fwědči Mnři powažUjť silnú a hustý onšža obžwlasstn okrasu čimž od negrůw na prwni

pohled fe wyžnačUjť Dětem holťwaji hlawU
žUby žralokowhmč do naha což jťm owssem we:

liké p:lfobi bolesiť 8š. .

U?žďěláwáxxi ptidy a šilmtesknictwi

1) Wždčlawáni pčtdy Ostrowh tichomoť:
ské wynikaji fon úrodnosti a žajtsté by mohly

wyžiwiti defetkráte wětssi obywatelstwo Uežlik
pUda ewropejská TUzemské plodiny, co hlawnť

pramen žiwnosti ostrowanůw tichomoťfkých, jfoU:
U) Strom chlebowý. TeUto pťeUšitečný
strom nachaši fe Ua wssech ostrowech; jeho o:

woce ma wice než pňl stopy w prUměrU a na:
žýwa fe tU mai Drfna kllra fe ostroUhá o:
woce famo na ťišky roškraji do dč:lkUw w žemi

wykopaných a listim wykladaných položi a pod
horkými kameUy Usmaži Ehtěji li Ua delssi čaš
žachowatt tohoto owoce, nadčlaji ž Uěho tUhé
těsto nechajč ho wykwasiti a pak do hlUbssich
jam listim dobťe wystlaných šakopawaji toto
tčsto jmenuji tioko BeU siromU chlebowého
dáwá wýborné stawiwo; pěstowáni jeho Uepo:
šadnje wťce nešli pilné pleni rišopafnél)o bejlť
okolo pUě Za pět nebo ša ssest rokmo nefe
owoce Blenť a čistěni těchto stromUw obsta:
ráwaji starci a dčxttš) b) Balma kokU:

e) „A eož já bUdUplatna doďtěmn Je:šissiwncbi?“4
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sowá RUste w každé půdě dofahUje až 60
stop wýssky, a nefe zročně pťeš 100 kusiiw o:
wo.re jehožto miža poskthje napoj, jadro žaoe
patťUje ostrowana chUtUým jťdlem a olejem
peU dáwá mUstawiwo, koroU a listim žahražuje
nejrožnmnčtějssipotreby c) Nra Wyx:lsta
na konci wětwč a halUZ jako hrošmy, owoce jest
podoby kUželowité jádro rowna fe kastanťi
strom sám dofahnje asi 1() 12 stop wýssťy
DloUhc a prnšné jeho wětwe fklanějice fe k Zemi
opčt fe šakoťeUUji; š jeho pně ktčrý čim wire
starne tim wice twrdne, šhotoiji fe paličky,
jichšto žchy ponžěwaji kpxiprawowáni tappe
Mimo tyto stromy nacheiži se na horách a w
Uwalech weliké leložstwi Ueijjnějssich lesklw
Uejrošmanitčjssčmi barwamč neustále prokwitaji:
cich, což pťistc.wajicčm loduťťmn a restowatelům
poskytnje milokráfný pohled á) Meši rostlina
mi koťenatýmia bambUlowitýmiwynikaji:e„Tar o
(ňrmu čdšoUlšUtum); ma koťell dwě siopt) dlon
hý a welmi tlUstýndobťejideluý; koťen iǧnaé
mowý (ájGZGGrGU 8čxtixčx)7 Uta beš mača tU
fmUU podobU; sladkc Zemaťy (o()uxxc)jxxujuš

bčxcčxtčxš)maji bambole silnějssi a ssťawnatčjfsi
Uežťt šemáky U naš rostouci Jedna ž nejdčtle:
šitějsstch plodin tllžemskychjest koťen Nwa (pipcur

stěžowala si starUsskaB C aretowi „Awssak
Uxtm čim se Um šawděčim bUdUho prositi, aby

mně dowolil choditi do jcho šahradyaažajistč
Uch pochwalť když pťčjda sám do Ui mne Uhli:
da ktcrak pilně fe šanássčm plcnim a čistěninr
jeho chlebowých stromňw.“
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nxešrdx:šrjcuxu)7ž nižto pťipraiji ostrowané sionj
oblibený napoj: kawa Bošiwáoli fe mirně,
ptlfobi prú welmč dobťe Koťen sám jest wrl:
řmi dlonhý a tlnstý; rošmilá se a pak bodně
wodon žalťje která do sebe wfaje celoU silu a
wčmi koťrne: někteťi ostrowané ho žwúkajť a
wodoU Zapájcxjť Ewropané doneslč sem mUohé
rostliny že fwých wlasti Welikým dobrodm:
cem obywatelčiw Sandwičských stal fe Španěl
Marino w tomto ohledU Mištlonári pťefa:
dili Ua ždejssč pUdU strom fikowý a réwn Fčk

chned wýborně fe daťil réwa ale hnala neUstčele
do ltstňxo a !oroUti některé pruty dofábly ažc č
20 stop žwýsse. Usiawičllým obťežowčillť:n po:
daťilo fe, že Ua ostrowě Tonga w roce 1841
prwni hrošny šbirati Ulohlt.

2) Ehowani dobytka Ostrowané ticho:
Uwrssti nežnali pňwodně še čtwernohých žwiťat
jen fwini psa a potkana Ehow Ussipaného
dobytka byl šnamenitý, Uecháwali ho běhati a
žiwitt fe bUď w lesich, aneb ho krmiwali bana:
ny a owocem ž chlebownikU we zwlasstnčch og
hradcich Na Sandwtchách rádi jidaji pfy, které

k tomUto ilčelUšwlásstě krmiwaji; Tongaňanům
plati potkán ža obšwlásstni pochoUtku Z drU:
beše šnali Oceanane a wždy w domácnostč
chowali slipky. Mišsionaťi a jini Ewropanr
donesli fem i jiné drUby žwiťat

Z) LoweUi ryb W lowenť ryb nassl ox

sirowané fe wýborně žnaji Užiwaji k němU
Udic, které welmi rádi žhotownjiz kosti zabitých
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Uepťátel pak siti welmi Uměle pletených Nejr
lépe fe daťč low w malých chobotech pewninoU

a koralowými šádoramč Zprobených W těchto
wodách wystaiji dwě kameUně hráše které č
straně moťské do ssiroka se rožbťhajice wodU k
pewnině fwťraji, aby Uš.kýmtoltko otworem mo:
hla odtikati a rybh jako wsádce žUstalyaasnedp
dUo fe pochytaly Wětssi ryby Uměji w Uocč
pťiwabiti pochodněmi; když jtch několtk pťiplo:
we žerU je dloxchoU ťadoU člUUkUwU nefmir:

ném hlUkUa lomošU kU bťth pak je kopimi
hledi šprobodati Bázliwě wssak wyhýbaji žra:
lokU rejnokU mlUUnemU a kaimanowi Lowem
perli Zabýwaji se Gambierssri a obywatelé o:
strowňw Uebežpečm)ch; tento low stal fe mno:
hčm dčllešičějssťm od onoho čaiU, co Ewropané
prawideťnětyto ostrowy ansstčiji.

4) Zhotowowani tappe Hotoweni ssat:
stwa jest Ukolem ofob žeUských Čťm wětssišá:
soboU ssatstwa fe mUže wykášati rodilm tťm
mohowitějssi býtč fe domnťwá W každé ofadě
jest weťejxlú dxtm xo němžto ženské fpolečně

žhotownji tappe; š daleka již slysseti kterak feo
rošléhá w Učm šwUk od pilných paliček Krá:
lowa ša čest fobč pokládaji prarowati we
fpolečUostt ostatnýchžen a děwčat Wro pohla:
wč UUlžskc jest toto misio tabU Tappe sex
šhotow::xe š kory strom.U chlebowěho š pťťdaw:
kem kory UtorUssi papirowých Kč:m fcx rošsstipe

Ua prnho sterě ssčrokš, prUhy ložprostťoU pečǧoj
liwě wcdlc jebe a pomažoU pryskyťici načež„
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dodně dlonho je tepon twrdými paličkami až
ofe wssechno proměni w jednU pewnoU hmotU.
Balička jest Ua jrdné siraně opatťena ostrými
hranami na druhé hlnbokými rýhami a nert
tťeti jest plochá LátkU žhotowenoU pak wsseli:
jakými barwamč Uapousstěji Tappe neni trx
wanlťwé jmenowitě nxewždornje dloUho desssúm;
látky ale které šhotowowalt pletenim byly tr:
wanliwějsli a welmi Uhledně wypadaly Umělě

a pčkné jrjich praci mUsime tim wice fe obdč:
wowati powážimeli že žadných kowowúch Ua,
strojčxw Uerali; wssechmx jejich Uástroje jfocl
že dťewa ž twrdých kamenůw, ž matice perlo:
wč a Z ostrých rybich šUbůw šhotoweny

š. 9.

!Ueťejné šeibawy

Ma lt býti obraz, žde UakresleUý, dokonax
lý, nrfmimcx opomenontč doličtti jej strnčným

popčsem weťejných šábaw lneži Uárody oceansiý
lni šwlásstě oblibemšch Wždys w žábawach
oblčbem)ch pťede wstim jewi se ofobliwý ráž

jednotliwcůw a UarodUw, ony jfoU kwěty žnej:
hlUbssč Utroby člowěka nxypUčelé a š hčstorčckým

šiworem a tčxlefuýmblahobytem Uaroda tak šro:
Ulé, že kdo jich nezna, nchmše rošuměti Uárodn
a kdo fe opowažlxje národU je šakažowatt a od:7
nimati, žl)o:lčmon rukoU fahá na fam žčwotný jeho
Uerw

1) Meši..j mládežť šwlásstč oblibena jest
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dwoji hra: plowaci a wojensia Brwni šailežč
we welmi bystrých pol)ybech, které tlupa chlapcůw
š pťečwaplljicč prawidelnosti prowádi we wodě
SestoUanwsse do dloUhé ťady, pohybuji fe w
pěkUémpoťáde Ua wsse strany, najednoU promi:
chaji fe jako w Uejwětssim žmatkU fem tam je:
deU okolo drUhého fe kmitajťce, na wykťčanti
okamžitě poťádpk fe opět festawi; náhle jako
k.oUZlem wssichni šmiši, ponoťiwsse fe po hodnoU
chwili na dUU fwé rejdy prowodi pak U welt:

kém fmichU a weselém žertowani opět nad wo:
doU fe objewi, a tak pokračUjii po rele hodinh
we hťe, Uikdy neUmdléwajice au HrU wojen:t

sioU pťedstaiji odrostlejssi xnladici awssak i
mUšowr rádi fe w Ui podileji Sestonpiwsse
fe we dwojť ssčk postawi te dobťe ošbrojeni
proti fobč Boj podniká fe š obyčeroU tšmto
horkokrewllým národňm wássniwosti ctižádost
rošol)mlje strany. Nejlépe dáwa mladič na jewo
mysl hrdinskoU erssimánim fobč krwacežicich
raU a pohrdánťm bolestmi a fmrtť Umťelč

naěelnik aneb kreil prowožowáno hry wojenskc
U wětssi miťe wssichni dofpěli mUžowc miwalt
w Uich podiln krew proltta powažowana ža
fmirnoU oběr pro nebožtika.

2)k Mnohem pěknějssi byly hrh, prowošo:wané koslawenť pokoje a UtirU Qbywatele
tonganssti šaložili a owocnými siromy wysázelč
silnici kolem celého ostrowU; kolem silnice staly
domky a pťed nimi podél silnice pod kossatými
stromy pťtprawťli sobě sedadla; tU fe fcháziwajč
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ža wečerné ďoby, majice hlawy kwitim owěnče:
Ué, ansstěijice fe wšájemně a š okolojťdonro
cimi wefeiým a pťátelskym howorem fe wyrá:
žejice :š). „Na Wallisil,“ wykládá biskUpBa:
taillon, „slawi celé pťibnšenstwo naroženi
prworožencowo. Rodilaě, jižto w té pťipadnostč
chtčxjčpřátč sstěsti, doneisseji U„eby, pečené wepťe,
300w400 kossúw owoce a wsselikého koťáni,
jrohošky, tappe, ssperky a jiné dary; Uesmi o:
wssem fchášeti kaw a. Slawnostžapočinaji roš:
dáwánim jidel. Sotwaže fe najedli. žafedajč
žpěwáci do prostťed fpolečuosti kruhem je obklo:
Otwssť, koncerc fe počiná diwokým tlUčeUim bam:
bxlfowýmt holemi Ua robošky pťed nimč rozestťe:
Ué, hostš šprowášeji ho wefelým tleskánim a po:
kťičowánim. Zpěw Záležť ž don neb tťč beš:
wýšnamných wět, které trojhťafně a welmi je:
dnošwUčně UeUstále opaklljť, awssak š dokonaloU
fouhlafnosti. NajednoU wystoUpi dwa tanečni:
ci, poskakUjice okolo žpěwákůw a fpolečnost pokťč:
kowcinim č tanci wybišejiče. J netrwá dlouho,
že množť, rUkama Zatlesknnwsse, Uprostťed tanečni:
tmo wyskaka:jť a dčwoké rejdy celým tělem
rxorowošujťce dle žpěw:l wťikol fpolečnosii, wefe:
lim tleskánim fon libost projewnjici, žáwrati:
on bostrosti se otáčeji; pťi tom žáwodn
hUdebnici a taUečnici se stťidaji; tato zábawa
po celoU Uoc trwá. Bohlawi ženskénemělo pťi:
stUpU, toliko meži febou fměly ženské l)owěti
swé Učxklonllostt k tanci, i panowala pťč Uěm

ee) Mei:tcke, dče SúdsecBůlker.
BUU
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podiwuhodná slUssnosta wytťela špůfobnost K
:těmto hram wystrojnji fe co nejskwěleji, tělo
leskne fe olejem, hlawa owěnčena listim wlasy
kwitim a perlami šproplitané krk a rnky trpyti
se lastUramč ssUUramibarewnymi a jiným ssper:

exU ; wssechno snássejxť, jen aby dťwadlo nxbylo
oětssi dojťmawosti a šábawnosti “ Katoličti

mišsioneiri tim obšwlásstě dokašnjť siooU žxmlost
frdre lčdskěho a fwé powoláni apostolskě že ni:
kde rnssčon rUkoU w ty:o žábanoy chaxxmmm
nefáhaji fpokojUjicefe wymijenim a odstraně:
Uim oplšlých a Urážliwých wýrostknw J kato:

liěti ostrowane sl)romažďuji fe po skoněené den:
Ui prcicč ša milochladných, pťeťreisnoxl lUUoU o:
Záiemšch Uori Ua bťšhách moťfkých, prožpěwxljťce

xa bawire fe wejelým howorem až do bilého
rš;enx, wssxcxmpťčchožim Ua dxtkaž, že k UeirodU
čpočojrnélml a blaženémxl šawitali Naopak ale
Ua ostrowech, kde mišsionciťi protestanssti U Ua:
čelničúw proražilt úplný žákaš starých her a
tancňw žabihaji obywatelé podtaji do skrh:
tých Ulchi pralefy UwalUw aby jeU mohli do

wčlle pok)owěti sioe náklolmosti k oblitxeným
šábawcim

Z) Obšwlasstni ssetonsii a požornosti za:
silchnji žpěwy těchto ditek přirody Bohnžel Ua
ostrowrch od protestaltsiých mišsioUáťUw žťska
Uých beš mála docela wyhyxmly tyto památky

drewnčjssiho Uárodniho žtwoca šdejssťchkmenow:
cmo Byloby práti aby nějakýťád jenž mimo
rošssiťowáni wiry takxé jde ša Učelem wědrckým,
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opět mišsii oceanských f.e Ujal a co tupý faUa:
tišnmš pofud Urwyhubil bedliwě šbiral Ly
ricke a epickc špěwy ž Uárodniho žiwota chae
nanuw wypUěelé zajisté by poskytly mnohý pťč..
fpěwek temné posnd siránky w historii těchto

narodUw objasiinjťci Mt kašdš slaw:losti po:
hlebné ko:mllé fU portě reka Uárodniho, žpiwajč
dlonhě pťsně, w kterých pamatka starých hrdin
slaw:lě a wděčUčfe obnownje Jméno jednot:
liwých lekťlw jakmile poťádek w pifnč žachowax
waný Ua nč přissel špěwák pošdwiženým hla:

fcht poslUchačlcm UažUačUje a ošnamnje načeš
lid wdychaje bolestně dohromady odpowida:
„Tcxkowrl)o Ueni wire mexžiUami awssakfwčtlo
jeho fwiti wssem!“ xe) Wodobným žprobem o:
slaiji památky nábožexlské witěžné bitwp, Uša:
wťeni mirU atd Z leislUkwlasti opěwnji Uěš:
nými pifněmi. Když šástUp fmělých mladikůw

k daleké wýprawě šafedal na člnnky, stáli pťaž
telé a pťilmžni podél brehn lončice fe š Uimč
Ueisledeicim špěwem dledle):

Kam šalětáš mladé, Ucrošwášliwé ptáčc!
Kam žalrraš2
Wroč fc fwčťxljcš boUťliwým wlnam?
Wroč dUwčťchš klamliwému mořt?
Ncbndeš wice lxasiri ži;ně swé
Z dnté tťtin bambnsowč,
Neb::deš wicc piti š čissky koknsowě.

ee) úuušxjc!š 1842.
e“) šunčxlšš 1845.
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NeďUde Tě bana!t o kňssirokčmlistč
Chrániti wice wcdra slmlečného
Yni chladU UočUiho.

N když šahUčč prUdký wichor,
Kde Uláš Uláti, abh tě skrýwala
Wod rožrašenýma kťčdloma? nu
Kam šalétáš, mladé, Uerozwášliwě ptáčc!
Kam Zalétáše? m



lj.

Dějrpiš mtšsič tčchollloťsfých.



Hlawa l.
Qd Ualcxšexli oceaUUrtichél)o až,k

úpade pťewahy Spanělské.
š. 1.

!Ui:eosirna Ostrowrch Kilippinských.

Filippiny obfahuji kapiUU ast 1200 ma:
iých a wčtssťch ostrowčmd o 4000 Q milech
Nočet obywatelstwa Udáwá fe Ua 5 millionůw
Bussč Hlawui ostrow jest Lug:on a fpolU Uej,
xoětssi leži nejwice k fewe:U Uxollitť má wy:
soké l)ory, ž nichž Ua wste ťtrany tekoU ťeky„
meži kterými wyntká plawm) Basiq; wiUe fe
rožkossalým Udolim městami a osadami pofetým
a wtiká do moťe U hlawniho města Manilly
Manilla má bež mála 200000 obywatelllw
jfoUc jednťm ž Uejbohatssťch obchodných měst

na fwětě. Mimo hlawllť město počita fe na
LUcšonU886 měst a menssich osad mnoha o
25 30000obywatelllw

Nepočitámeli ofadnikúw sspanělských, mU:
šeme rošděliti obywatelstwo na čtwero kmennw.
Pmoodni oblǧwatelé json negrowé, kteťi jčž za
čan, když Španělowé nalezli Filippiny, žxúe
rodných rowin byli wytisstěni a na Uedosinpné
hory Uintť žemě obmezenč; jimi obšwlasstnč
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byly žalidněnh okoťičnéostrowy: Negroš Mčn:
danao Bohol a jiné. Spanělowé nassli jich
we stawU welmi šotročilém, a možnáli jesstť
žtUpělejssim, nežli js.oU jich kmenowci po ostro:r
wrch tichomoťskúch rošprásteni, k čemuž šajifté
Uemálo pťidpťwal Uátisk od poždějssťch podmant:
telňw jim činěný

Nejčetněji rožssiťeni json Tagalowé ro do
půwodu Uáboženstwi, fpráwy občanské a domá:
ci Ninofowé a wěrni pťibušnici ostatných ch:
aUanUw Zdá se, že nikoli násilim wojenským,

nýbrž častějssim fe pťistěhowánim že žadné Nste
Uabýwali pewných sidel Ua Filipptnech slabssť
Uegry neUstate tiskUoUce k horám; počitá se jich
na 3 milliony dussi Když Spaxxělowe fe o:
ctnUli Ua těchto ostrowech, byla moc Tagalůw

1iž žlomeUa od Mxlajmo Malajowé wniklt od
šáp.de pťeš ostrowy Saluské; Uegrowé i Ta:
galčč deUUě tratii púdy, pred bojowUými we:

tťelci neUstále coUwajice; awssak dťiwe nežli
Maťajowč úplllě mohlt podmaniti Fčlippiny,
rošražila fe jich moc Ua žápadU o mcxčPo:tugal
cčtw na Filippinech o Zbroj Španělllw Nčkoli
Tagalowe prodně jfoU kmerwci Malajuw,
lissi se od nich Značitě wýwojem historickom a

kdekoli fe šmisili, jako na ostrowech Bifajstých,
Zesspatil fe wssUde pňwodnú ráž tagalský Ta:
galowé jsoU powahy pťimé tiché a dojmňm
duchowým welmi pťistUpUé Malajowé wssude
Uskočni Ukrntni a ewropejske zwedenosti žaer:
tili nepťátelé; mimo to fanatičtč rozsstťowatelě
islamU u ČtwrtoU část obywatelsiwa Filippinxx
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siěho čini Kytajci „Dle meho domněni jfoll
tito pťistěhowalci půwodu ainoského, kteťiwssak
wliwem ž Činy a Zapoml neUstále wnifajicim
pťijali raz a wzdělanost čiUskoUa žaponskon
Tito činsstť Tagalowé wynikajť meži ostatným
obywatelstwem son Uďatnosti a rážnosti dobťe
fe rozeznáwajčce od Cillanúw ša obchodemš
.KantonU a ž To KiUe fem dochášejicich Ufe
dlých Čťňamtw počitá fe no Manille Ua 30 tt

sic Oni jfoU sice prxlmyslnč, awssak t wrtka
wi a welmi prostopássni, U nichž kťesialtstwi š
welkými obtiš mi mnsi žapásitixe)“ Jednati
tak obssirně o rošličných žiwlech, ž nichž oby
dwatc?lstwo Filippinské fe skladá ždálo fe Uám
newyhnUtelno proto že beš neUstálého Zťeni na
tyto okolnosti nelše an pochopiri ani ocenitč
prace a pokroky mišsioUáťUw sspanělských

Léta B 1521 pťistaiMaǧellan na o
strowU ZebU Kral jej Ucttwě pťijal a bršo
dáwal Ua jewo fon ochotnost, podrobiti fe
wládě sspanělskédonaje že tim nejlépe pťifpěje k
Unewněni wlastni Uloci proti fonedným králUm
Mnichowé augUstčUssti,kteťčš Ma g ellanem
byli podnikli cestu okolo sioěta bez průtahU
jali fe hlasati Christa a pokresttli mimo krále ko:
lik fet ostrowanůw Na nesstěstipodnikl Ma:
gellan chtěje kralowi dokazati wýtečnost ew
ropejské zbroje taženi wojenské k jeho protpěchu
proti fousednémn náčelnikU Když ale w bit:
wě padl š částkou fwých lodnikůw zničeno jest

e) Michcliš: Dic Bělkcr dcr Sňdsce.
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žednim rázem wyfoké miněni ostrowannw o ci?r

žincich, pťed tim ša whšssi bytnosti powažowa:
Uých; ano fám král zpětťl se protč býwalým
pťátelUm a šUeUadáni jich Ueprátelsky pťepadl
tak že jerm š tťši fmrti Utekli na koráb; na:
čež dokonawsse cestU oťolo fwěta sssastně do
wlastt pťtploUli Nwssak ťád aUgUstiUskýneU:
pUstil pokUd wláda sspanělska Uowou wýprawU
a to sice z Merika nepodnikla Stalo se to
po 43 letech; sssastně šmocnili se ostrowU Zebn
Bowážimeli hrstkU Španělůw ani Uprostťed
lidnatych a bojowných ostrowňw pewnon zará:
žejč UohU jfme Ua rožpacich, máme lt wice ža:
UaoUtč Uad Ueslýchanolljich fmělosti a Udatnostix
čili wce obdiwowati fe sstěstť a šdaru, š kte:
U)m podUikUUtčjejich wssudy fe potkawalo Za
pět let w UeUstálých a pro sspanělsieou žbroj
wysoce slawných bojech erblomnoU wytrwalosti
stráwenhch, opanowali menssi Filippiny, žničtli
pťewahU UmlajskoU, rokU 1569 obfadili LUcšon
a dobyli Utokem Manilly, ležicč Ua jed:lomž
Uejkráfnějssťch chobotUw Ua swětě

Mnichowé aUǧUstčUssti opětžatkUUli kťiš Uax
ostrowe ZebU S počatkn, Uásledlljice po stopě

šbroje sspanělské, obmešowali činUost fwoll w
Uowé ofady a pewnosti wálečUe; nabywsse ale

Uowých sil ž wlastč ponsstěli fe mežč pohanskc
a onhamedaUské Uárody, až ifměle wkročtli Ua
ostrowy od žadného Ewropana posild Uenawsscčzq
wené. Sotwaže LquU padl do rUkoUsspančlo
ských, ihned wywolili ManillU ža wýchodisstě
apostolských fnašnostč Horliwost jejich ale byla
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.;wětssi nežli počet W těchto nefnážich welmč

pťijemně je pťekwapilpťichod 17 Frantisskanůw
l..B 1577 Jich ža krátký čaš Uásledowali
Kapucini, Dominikáni a Zesuité; obor činnosti

miďsionské žnamenitě se rožsstťowal Mišstonáťč
bršo pUchopťlť že Taqalowé, jak počtem tak
fchopnostmt mešt ostatným obowatelstwem wwni

kajčcť sUad nejdťiwe porožuměji fpafolxofným jich
snahám J bržo požehnalxy práce apostolské
Uejradostnějstimi wýsledky. Taǧalowé ochotně
wssudy pťijimalt Učeni kťeftanské; jsoUce ale

„powahy mčkké a lehkomyslnée, opět opoUsstělč
Uladxlo Uoon wťrU Narod tento, siplckywel:
mt plodm), postawy hťmotné a UtUžtlé, kdekoli

wessel w UžUi fwazky š Ewropany, hyUUl Ua:
.poťad a mi;el jako citltwka stydliwá; weždy

žfa ochoten, pťijimati ciǧé žiwly, awssak okamžitě
hyna, jakmile Upousstčl od Uárodnosti apmood:
xlých obyčejlxw fwl)che bylby teUto národ padna

do xUkoUméně žnalých, žachažeti š nim, pod:
lehl siUUtUemu osUdU kterénm Uyni widime pro:
padatč Umohé a četne kmeny oceanské Mtšsio:

Uaťt Filippinstti ale Ečtš bylt w Nmerice žknsili,ujak žahUbněprobiE wropané Ua obywatelstwo
mdicžnské Wročež kde jeU fe dalo obmešowali
xnlloženife ofadnikůw sipanelsiých a BohU diky!
š tač dobrým profpěchem, že počet ofadnťkUw
sspančlskt)ch Ua wefskerých Ftltpinech podnrš Ue
uprč::oyssilje!20 000 dUssi Mnohá mista o 30. 000
obywatelmo Uemajč ant jednoho Ewropana J
námoťstwo stpanělské počitajic asi 6000 mUžUw,
festáwá bezmála že famýchTaqalmo a Čiňanúw.„
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Tato skoro žárliwa pečliwost naklonila
mišsionáťům frdce wssechTagalrůw. Tisich
Bršo šiskáno a U weliké ofady spojeno, w každé
prebýxoa afpoU jeden kněš Jfoure daleci toho,
wnUcowatt tušemc:rm ewropcjské mrawy, hajili

dáwné jich žwyky, ano šwleknuwsie na Umoze
ssat ewropejský, samt fe proměnowalt w Tagaly;
beroUce wťelý podčl na jich hrách a žábawách
odstranowali toltko, co w nich Uráželo mraw

kťestanský Učice ostrowany wšděláwatt pňdn,
počanli fobě mišsioxlaťč welmi opatrně; staré

žpůfoby rážem nešakašUžice pčlfobili raději Uwc.t
ným swým pťikladem Z Nmeriky dáwali do:
Uásseti Uowé a Užitcxčnč!rosiliny, sstěpo.oalt stro:
my, kopali prUliwy Tagalowé dťiwe tak lini
jali fe jich Uásledowati a Uyni wykládaji nam
ewropejssti cestowatelé kU pť. prnssák Meyer,
že nikde poslld newidčl mohowitčxjstiho obywa:
telstwa a pUdy lépe wždělané jako na ostro:
wech Filippinských

J prorašili U wlády sspanělské mišsionáťč
aby do kaetajicich ofad Uebylč Usašowánč Uťed:
nict ewropejssri lealdowé (starostowé) wolilt
fe z wětssiho dťln š Tagalch, w čele celeho
okrer stal owssem Španěl Snad Ua wesske:
rcm swětě Ueni tak malý počet UťednikUw jako
žde Faráť š alkaldem a š radnim od obce
wywoleným wede a fpraije weťejné šáležitostt
welkých ofad nežřidka o 25 000 obywatelúw,
aniž wláda w Manille fe obáwá žeby fe rnssič
pokoj Každý dofpělý poddaný až do 50 rokua
plati skrownou dcmzhlawy, farať oznanmje
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čaš kdy se ma onen peniz složiti. Kdo nenč
š to, aby ji složil ozňami tofaráťowi, jenž mU
moci od wlády mlčky propůjčerU daU promiji

Wenize ďebrané šasilajč fe pak do kase okrefně
Wláda pťt této spr(čwě welmi dobťe sobě stoji
Nassi Zeměpťstča cestownťri Uáramně na to že:
hrajť, Ze kUězstwo Filippinské wsselikoU moc w
sobě smlstťedilo ba že i daxt z l)lawy famo
šbťra; pťčrožena wěr, hlubssčchpťičin této fprá:
wy Uežnaji a měťidlo, dle kterého posilšnji šdej:
ssi okolnosii, jim žhola cizé, Urobili sobě š pox
mčxrliw domácich

Bťi tomto mondrém a na hlUboké žnalosti

lidského frdce založeném žpxlsobU nakladati š
ostrowany Filippinskými Ueni din, že mišrw:
Uářt wěci kreslanské wyfoce poslonžili chdo:
mniwejmež fe wssak že pokťesraněni těchto Oce:

ananuw jako famo feboU fe dčlo J stáloč
oUo mišsionáťe muoho trpěliwosii fhowiwáni
a febe sa!m)ch šapiráUi nežli se jilU podaťilo,
tyto wltkawé a wždy po nowotach bažné ostro:
warm poněknd wzdělnti jako pťelťtř a w po:
ťadném žiwotě kťestallskěm Ustáliti Tisirowé
doslouchajice iel)olntka nčkdo eridaněho dych:
tiwě očekáwali konec keišani, aby fe Ua mistě
pokčestltt dali; eryhowčxl li bež odkladU wroUc:
Ué šadosti wždorujice odchášrxli a mnohdykráte
Ua wždy; fwolil li po prwnim poUčenč jčch po:
kťestiti pak horliwost wychladala, fotwa bywssi
rošuťrena; Za krátký čaš bylo kťesiansiwť žapo:
meUUto Nebylo žazčstc snadno, Uboditi šde w
prawý prostredek Eěm wrtkawějssi wssak bylt
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Tagalowé tim trpěliwějssimi a wytrwalejssčmč
okažowali fe býti mišsionxciťt Wedlé Uamúhani a::
postolského Učili fe pilně reči tagalské pťekladalr
dilem Nisino a fpifujťce Ušiteěné knihy a pifně
kostelně žasilalt mlanice crslownťkh w ťeči taorp

galské do Ewropy ďe) Tim ZpčlsobemUabýwala:
ťeč taǧalská wedlé Uowých ponětť Znenáhla rázu
kťestanského, idey a nášory kťesianské hlonbějr
wnikaly w útrobU ostrowanůw a dUch cirkewni

šrUstal š wesskeroU powahon jejich mysli a srd:
ce rošssiťnjic a žUsslechsUjicoboji Tak ná:
rodnost tagalfká, Cirkwi žachowaw
Uá, nyni wolně se rožwiji po bokU
sspallělfké!

Král Fčlipp, po němž foUostrowi bylo nao
žwáno Filippinskym, welikomyslnými nadánimi
ofwědčowal mišsionáťtlm fwoji pťižeU, poroučeje
mistodržiteli, aby jich snahy wssemožně podpoe
rowal a potťebnosii kostelné, jako: ssatstwo

wino a olej ž pokladnice ťrálowské Zahrašowal
Tyto sstědré dary bržo pťinássely bohaté úrokh
státU, jenž jčch poskytowal Tagalowé lčblxjice
fobě w promčnčx, která k jich protpěchU š Uimč

byla fe stala hromadně přijimali noon nxirUa
fwrchowanost sspančlskon Užnáwali Nebylo jesstě

ani minUlo deset let po dobyti Manilly, a již wšnt:
kal Ua Luqoně wsseobecný ruch kU profpěchU

kťeftanstwi a blahowěstowé kojili fe směloU
Uáději, že ;a UedloUho celý ostrow podUikUc
sladké jho Christowo

nš) Tato čest mnsi se wzdxáti pťcďňť Frantisskánňm..ux
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Léta B pťibyl na Filippiny prwni bikap„
Don Fr. de Salazar BapežGregor
)(lll fpojil cele sonostrowi w jedno bisknpstwi,
ža hlawni sadlo Určiw ManllU Frantisskcini,
Dominikánč a Zesixité prarowali o šáwod na
pokťeslaněni ostrowamlw Jesixité šamiťilč k fe:
werU do krajin kde bydleli kmenowé dUchUkťeo

staUskémU obžwlásstně wšdornjťri, a to š tako:
wým požehnanim, že Ua sklonku 16 stoleti mo
hla sw Stolice pokročiti k žaraženi nowého
biskUpstwi L..W 1598 žťidil ho papež Kle:d
meUt Nll., Určiw mU město od misiodržitele
RquUilla žalošenéNoon Segooči ša sie
dlo; k jeho podrUči patťila fewerna ěast Filip
pimlw Biskup jmenowal fe Don Michael
de B on ao ideš Na jihn, kdekoltobýwalč
Tagalci, byla prace owssemsnadna, awssak tim

krUslnčjssi byla Uloha meši bojow:ťýmč Uegry
po horach tožptýlenými; poU;e newywážnci wy:
1lalššandost ZesUitčiw byla š to aby fobě žiskala
teUechla dUwěrU těchto diwokých kmenšw Na

wždory wssemU Uamáháni pokračowalo dilo
fpafonofné jen ždlolchawým krokem Sidlo bi:
siUpsié jižné častký bylo město Karereš na ťece
Bikoru od Spanelůw wystawene

Když bylo trwáni kťesianstwi Ua LU(šoně
tim špňsobem pojisstěUo, obrátilt mišsionciťiswňj
žťetrl Ua menssi ostrowy Filipinfké. Na ostro
wě ZebU l. B 1564 obfašeněm, byli Španě:
lowé meži koťistť Uassli obraz, pťedstaw:ljťcč 12:
letěho Zežisse jehož ostrowané wysoce fobě wá:
žili; pochášel bezpochyby jesstě z prwni wýpra:
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wy Magellanowy Na pamatkutéto Udác
losti Uašwalč nowošaložené Zde mějto Zefu a
NUqUsiini žťidili w něm welifý klásster, ž něhoš
wysilali mišsionáťe Ua okolné ostrowy: Wanaj„
kde Jefuité měli fwon kollej, Negrow, Bohol
Samar a Ua četné Uepatrnčjssťwýspy Zesilitc
ssiťili se ž Manilly po ostrowě Mindoro až po:
sledněi na Walaoann a Ua osirowě Borneo
wštýčili prápor Spasltelmo Bokroky tyto byly

tak skwělé že pronikawémU dojmn wěsti kťestaU:
ské i wzdorni Malajowé fe poddawati počali
Jesuité Ledefma a Gomež na osirowě
Bohol a ostatných lneži ZebU a Mašbaton le:
žicich wýspach na tisice 1tch pokťestili Tim fe
wssak wsz:dila meži mUhamedany Uáramna
žássč prott wšrUstajčči moct kťestanstwi Z rož
dráždili náěelniky Ua ostrowech Mindanao a
SalU k wálce proti kťesianmn Welikou moci

oboťili fe na ofady sspanělské a tagalsié mežt
tim, co piratš dee)malajssti š nimi šroZUměnť
wssUdy Znepokojcwali bťehy moťské Uachážejťre
meži kmenowči Filipinskýx:xi buď šjewnoxl aUeb
taonU podporll J UskočniČanUě welmi často
fe bouťtli Nosiawenť kiestamtw bylo welmt
powážliwé. Slabá moc Spanělůw newystačo:
wala protitolikým Uepťátelňm a hrstka jich lodč
Uemohla bťehúw tak rozlehlých chránitč proti
UtokUm loUpežUickým Tisice kťeftanUw odwleča!:Y
Uo do žajetť wražděno kněže celé ostrowy
pohnbeno mečem a ohněm; mysl klesala napo:
řck

zzr.)Moťsstč dlollpežnťci.
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xťád i nefchazelo mnoho a Španělowé byliby
Filippinmeo doččsta opustili TU wssak wystone

pil B Mastrillo a ohnion ťečiwsscmfrde
nax:osti dodáwaje napomťnal aby, pťipominajice

fobě rekowUé skntky pťedkmo opět fewšmnžili
a w Boha donfajčce žádného i febr četnějsscho
Uepťťtelefe Uehrošili Spanělowé se zastyděli
Tagalci Ze wssechstran okolo Mastrilla fe
fhromážďowali Swatý kťiž w rUce drže wedl
Mastrillo bojownikyproti nepťiteli Mlcha
xnedáni jfou poraženi stráta Uejen Uahražena,
Ucbrž t hlawni fidlo mUl)amedanstwa Ua Minda:
UaU padlo kťesiamlm do rUkoU Apostolským
trUdem JeritUw ponenahlUažt100000 ostro:
wanUw pro wirU ši áno Kdyby žrádoU Hol:
lanďanůw Malajowe Uebyli býwali podporowá:
ni, již Za onobo čan bylaby moc 1ejlch t Ua o:
skrowě Borneo byla docela šlolnena

Léta W 1621 powýssilpapež Gregor xxss
ManillU k arcibisknpstwi a žřidil jesstědwoje bifknp

stwi Wrwnxm axcibtsknpemsial seFrantisskan B a:
Uež Dťoeréš Mančllská obsahUje 1000 farnich
mťsta sianowifekmtšsionslých,Nowá Segowia 500
Neo Kacereš 600 dioecéš ZebU 900 Kapitola

arcibiskUpjká Zaležť ž 12 kanoinkUw, meži nimiž
am jedineho Spaněle Ueni Fáry radUm Uáleži:
cť obsazUji prowincialowe ťeholni, aniž wláda
w Uě se misě on ostatné fáry anrhUji bi:
skUpowe tťi čekanre,š nichš jedUoho woli mčsto:
držitel králowský Wssechny čtyry dioeccfe fpo:t

jeny jsoU w jednU cirkewni prowincii, w nižto
,jUrišdikci koná arcibisknp
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Zakmile pokoj Ua Filipdinech šjednán a:
Upewněn, jxxalife lxxišsioxláťiwžděláwati ostrowa:
Uy sskolami, abh poUenáhlU fobě wychowali ž
tUšemcčlw wlasini dUchowchsiwo, dobťe nahli:

šejice, še, poknd z národU salněk)o newšUikncx
četné kněšslwo pokťesimtěni jelxo Uelše pokládatt
ša dokonané Bráce tato radostnčx fe da:ila.p
Zwlásstně jewili Tagalci weltké schopnostč a o:

hnixpoU horliwost, wystonpiti blšo co aposiolé
meži fwými krajany, a tolifo jim dlUžUo pťťpi

fowati že xťede wssim w nitrU Země ťťetfaldstxďR
tak siwčxlé pokroky Učinilo a tak Uychlepťewahy
Uad pot)ansiwem a muhamedanstnem žčskalo
Nyni pťewyssuxr dnchowenstwo tagalské o celoU
tťetim: ťcl)ol:liky ewropejské Wdchowánim tilx
žemsiého kletU anže pokiesimlěnť ostrowtiw Fč
lippinských fe powažowatč w celkU ša dokonáno.
DUch kťetťanský wniká denně hlol:beji do jádra

Uarodniho žiwota a pťirošeným lošwojem šafa:
hUje we fwé krUhy ponesláhlu i ostatné posud
Uepokťesičxné obnwatelstwo. chjdéle se mťlosii
Boži prottwili Cixmné na sixwe:ošapadU ofa:
dili, axrssač č tčto jsou Uyni kťesiané a fpolU i.
jádro obywatelstwa Luqonskeho

Bosléxe obrátili fe mišslonáťi še fon čťn
Uosii kU kmeUU Uegerskěnm Ze Uegrowé před

posiUpUjťci cčoilisaci prchali Uapoťád do l)or
kdešto we skalmxch doUpatech fe skrýwali, žiwčce

fe koťčnkalni a lowem žwěťe, již stle žminili
Často je dohánčla nonže k loUpežným Utokmn
Ua ofady sspanělsié, i slnssi UšUati nolidnost a
1tdskost wlady sspanělské Za to, že těmto Uabě:
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hUm na wzdory nikdy fe nepoknsiťa o wthbe:
ni neger, což UčiUitiUebhlaby ani hodinU fe
rošpakowala anglická neb americkáwláda Bťedce
wssak negrowé Uerádi fe potkáwali š Uťedničy
wťádnými, wybýbajice pťibptkUm obywatelsiwa
bileho; jeU kUěžmohl bešpečně pnstiti fe do
jejťch hor a lesin jfa Ujisstěn, še wssUdy a wždh

pťijat bnde čo pťitel a pofel mirU Zafedna
Uprosiťed Uich pťiwčtiwě š Uimč rošmloUwá o
Bol)ll a Christn Zeho SyUU, jenž t černé lidi

7tak milowal že Za Uě na kťižč Umťel pak jtm
roždawa cbrášku rťlžence a odchašeje Udili jtm
xwého požehnani Na každého patťi negr Ue:
dUwěťiwým okem, jeU kněši Upťťmně odl)aluje
swés sx,xdcea hle! w tomto tifčceroU sirasii Utý

rančm frdci ožýwajč fe UUniohlafy hlUboké dťiwe
w bludném fankU ponoťené, Uabošnosii pošo:
rnji se strpy hřiweU po wěky dlonhé šakopa:
Uých, a o:xatrm) mišsionáť radostně, awssač fpolU
welmč sletrně Uchopnje fe jich co Uitky, UkažU
jťrť dráhU, kUdyš lše wnikatt do blUdisitě tem:
Uých tohoto UárodU rit:tw a wnassetř do Utrobh
1eho swčtlo wť:y kťesťanské

Spifowatclka knihy: ch:lo somš ()Ubinee
wyjádťila fe o plemenU Uegerskémtakto: „Jesili
kdw w Yfrice oo a doba koUečně musi pťijiti
kdežto i tento dil fwěta Ukol waj w historii
člowččenstwa pťewežme n ofwěta a wšdělanost
stmtfl) fwe rožložť: pak žiwot tamnějssich nároe
dUw fe rožwine w taf welikolepé rožměty, o
nichž chladni, wsse časným žiskem měťicť kmenoe0
wé západni ani toUchy Uemaji W oné tajeme5
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uckftnočplne wlasti žlata a drahokamůw sstihlých
ssumicčch palem diwotwárných kwětňw a báječné
úrodnosti wystonpi Uma w nowých, newidaných
lwarech; negrowé, na wýslUUi fwobody odkajee
Ui, domohoU fe fnad wýsse w dějinách wýnojc
člowěčenského posUd neslýchaně Tčchá jcxjich
pomaha, frdečna pokora jejich hotowost wsseltké

prewaše dxxchowéa wy sii moct bche lstč fe po„
drol:iti a ji nasledowati, dětinná jtch prosiodx::s
chost, pťitnlnost, ť odesstěUi Utrpených kčiwd a

nátiskmd wždy hotowá fmiťliwosl uu tyto wlast
Uosti jim šarUěUži b:xdoncnost w ništo xnad Určchč
fon ktomU aby kráfa a wšnessenáspanilost ducha
kťefčansčého no jejich pofpolitém a weťejném žiwotč
knexjwyšssimožné dokonalosti wyfpěla Snadže Bůh
dle wýrokU: „Wosledni bUdoUprwnimi a p:wni po:

slednimi“ šaloši mežt Uimi ťťssčprawťy a lasky,
ťdyž ostatnť zmalátněwsse hynontt bUdoU wu

Uynějni staw oftwwnw inlie.dpinsl:ýčlx.

Qbrčšcexli Ua wirU ostrowňw Fčlťppťnských
Ulč:že bež ostychU se pokládatč ša jcxdch š nej:
slawnějssich lťstúw w letopssech mtšsionských

Mimo Cirkew katolickoU Ueni fpolťn naboženx
siého, jenžby podobným ždarem U wžděláwánč

cell)ch narodUw fe wykážntt xnohl Množstwť
nejrošmanitějssich národowcllw žhlltboké šma:
látnčlosti a Uplného barbarstwi bylo tU dowǧne:

sseno Ua wýslUUi prawdy kresianské,adospiwajiceUyni k wrcholU nassi wzdělalwsiťa nežnajice
lo tčch pťessťastných!) šrážUého úskali nassi pťe,
mUdronoanéofwěty Stáwajice fe kťe:
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fťany nepožbýwaji fwe národnosti;
xlšnáwajice pťewahU fwých mister ewropejských
neboji fe že tito ji žnenžijou kU pollačeni Uče:
řOUikUw,wstUpUj:re w neršssť fwažky š Ewro:
pany nelekajč se že bUdoU powaž owáni toliko
ša šenh, ktrxé, prowdawsse scx rodinného jměna
tratč a we sláwč mUžowě xmižčuu w onc sláwě
krcxron by Uám Slowanum sonedé tak od s:dče
rádť pťtchystali N jakými prostťedky špx:fobeny
1soU tyto welikcwěci? Neobmeš enou laskawosti
a občxtiwosli Učxkoltka mUšňw katolických! Z

nepatrného femiuka wyrostl strom mol)ntný, rož:

kleidajiči Uin fxďé koťáni po starých ostrowech
stxolikrate hrošily bouťe wywrátiti ho! Nwssak
ochrancowš a pěstowatelé, ktcxťčjcj byli wss.ť
Piťi Umělt wždy odolati jtch thekU Bčxždeč
Uc podpory ž wlastt materské šnlol):it:xěla ojada
Filippinsk.i w takowé mčťe, še šeiwťe?ný:n Uto:
kúm Hollandantlw, Nngliěamlw Ečxmnllw a
:mll)amedancilw witězně. a to wlastnúmi silamč
wšdorowati dowede

Nnč Za nassčch dUUw nenstáwei dslo Uxiš:

sionské. Mišsie jesUitské wnždwihnUtim rad:c
ponekUd zarašené pťewžačč FraUtifskáni Uowé
mišsie neUstále fe zťižuji, někdy owssem nwadi
je nedostateť dělnikllw ewangelických do Uefnáži
RewolUre sspanělská neofmělila se lonpežnou rukU

wštáhnonti na bohatc klasstery a statky cirkewnč
Flltppčnskě dobťe tUssic, že takowěmu kroku by
w žapěti neisledowala strata celxékolonie Ne:
doroUměni, které posledUť léta panowalo mešč
wládoU sspanělskoU a sw Stolici, mělo za Uao:
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sledeť že troje biskupstwi po několikrokčiw bylo
osiťele;ž národ weťejně dáwal na jewo fon
eroli Toliko staťičký arcibiskUpSegUi
jeden š Uejšaslonžilejssichmišsionáťúw, Udržowal
son wašslosti počádek weda spolU fpráwU o:
siťelých stolic biskupských Když ale šemťell
B 1841 Uemohla wláda otáleti déle š obfa
ženim Nččoli fpor š Řimem Uebyl docela
wyrownán nemefskala pťedce Stolice apostolská
potwrditi čtwero čekancňw pro Filtppinskei bi:
skUpstwi od wlady sspanělské anrhmltých

Q fpoleěensiých poměrech ostrowanňw Fč:
lippinských mnobo Ua pťikoť roštrUssowáUo Uo:
wějssťmi cestopify a knihami žeměpifxlými Nej
lepssi špráwy o Uich žajisté podal pruský Učenec
Meyer, anssciwiw Fčlippiny Ua fwč cestě
očolo fwěta š tim úmyslem, aby powěstne Ta:
ǧalce ž twári požnal „Tagalowš jsoU sice
poddanč korUUy sspanělské, awssak pťedce Uárodn
wabodUý,Uebočnárodnost fwon Uplllě
žachowali BUda jest wssude wýborUě wzdě:
laná a wýwoš plodůw tUšemskc)chkašdým rokem
te stáwa žnamčxlitějspťm NolUčk jest mohowitý,
jeho pťibytek čistý a Ubledllý a stoji obyčejnč

Uprostťed Uejpčknějssich sstťpnic. We městě wy:
UikajčTagalowé fon inmošnosii Umohé rodiny
zpňsobily by swým bohatstwčm i U Ueiš podiwe:
ni Dámy ssati se dle kroje národně:tagalské:
ho wkusně bohatě awssak nikde nadherUěe
Wssnde jest požorowati, žr celý žiwot tohoto
neirodn od Uejwyšssich až k nejnišssim wrstwam
xpro:aiknnt jest hubokoU nabožnosti: wssude jač
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w krUh.ich rodinných tak w žiwotě weťejuém
žjewč fe tento reiž, wssude pannje prifna mrawx
nost a slnssnost Ze Tagalowé xmaji swé wady
a slabé stránky, chtťeba pťipomčnati tyk fxena:
cheižeji w ťa;dé:xl Uárodě; w celkcl ale meelby
pohledati neirodn jcxnžbypťedčil Tagaťnm mraw:
Uottť a Uábožcxmskoxlwroucnosti!“ Tak foUdič
o dale mišsionáruw katolických Učenec protestmtt:
ský! Frall(ollšslai Pj)xšxxuš c!š 190ri8urll a dle
Ui Uěmecký„lešland“ od rokU 1846 takto pi:
ssoxl o Filippinech: „Manilla má čtwero klci:x

ssrerčcw, w nichš mUichowé ewropejssri bydli
Mdomr fpráwxl dnchowni jak w mčstě tak U:
wnitr ostrowU Swčtské dxlchowenstwo šestáwá

Ze fm:lých tuščmch, jakož i kapitola kmlowni:
ck.i jčdčUá Ua celém foxlostrowč Na Unioersitě

Mallillske pťednássť fe bohowčxda rirkewni a ob:
čanslš práwo Wssechnh dpolčy Uábošelxské držč
se přifnč fwých stanow ťeholnúch, což bUde č
Pťičixlon wsseobecné wážnosti. ktele požťwaji
Mnsim fe wyšnati že Dominičani, š nimiž jpem
častčjč obrowal mne Uad mirn powžbUdili; po
celý rok Uejedi Umfa často fe posii, wstáwaji

o pčll Uoci slouši dwě neb tťiMsse (protestant
siý cestowatel pťekladá frantonšské UmčxljneZee
olllt)ťem „Messe!“) a pak jde každý ža fwým
Ukolem Qstatxxě jfon dosii chUdobni americká
rewolnce žtchčila welmi jejich dňchody Ecxlh
osiMU (roš Umšj: celé foUostrowi) rošdělen jesi
na čtwelo dioecési které počitaji wefmčš tťi

mčlliolly ťimských katolťknw Sem tam jsoU je,
sstě diwoké kmrny, o jejichžto pokťesiaačm Ueše:
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Ustále fe prache; dilo se dosti daťi awssač za:f

lUje fe na nedostatek dělnťkůw k žaraženi no:
wých stanowissť mišsionských Manislané jfoU
katolicifmU Uad mťrU oddánl a plati ža nej:
horliwějssi jeho pťiwršence po celé wýchodne
Nslč “ Eož asi ťekne čtenáť, odewťe lč náho

doU Zeměpiš od Eammbicha Brrghallse a ji:
Uých obyčejxlých šeměpircňw wydaný a zoči nei:

sledeici newim, newědomostili či směssnosti,
wýtečné tlachani: „Neholnťct maji w rUkoU ce:
loU stxátni a občanskoUfprein, prowozUjice nad
obywatelstwem Uejwčrssidefpotišmuš Nno tato
moc fe nezťidka opowažnje wšdorowatt roška:
žxim fwětské wlády, wssechny tťidy občaxlstwa
suižujic špll!obem welmi ZáhUbným SoUd in:
qUsičUý šde rožwiUUje celoU swojt hrUžU Wťi

1om fobě howi w Uejwětssim rožkossnictwi a
Uadheťe atd“ ČlowťkU fe hnUsi dále pfati
ale pokladali jfme Za fon powinnost nabrati
afpoU tolik ž tohoto kalU a postawiti to wůčř
hore Uwedeným šdraiwám, aby slowauská mládež
fobě powsslmla kterak Uskočnětčto pá:lowé úfu:
deč jejč matoU a blátem omitajč mUže kteťi tak
wysoko wynikaji Uad Uě jakwyfoko horuje apo:
dstol nad ledajakým čmarykáťem

š. 2.
T!UiďsieUa ostrowrch Babnjanských Balanských a

Bassiských.

Důležitost těchto ostrowa žáleši w tom
še ony, od Filippinňw jako ohronmá 300 mil
dlonhá hráš k fewern a pak od Formosy wice
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wýchodným fmťrem pťeš ostrowy LieU KieU fe
táhUoUce a wody anstralskě a asiatské od febe
dčlice, takťča čini pťirošeltý most meši Ftlip
piny, FormofoU aŽapoUem roš za nasstch dnňw
obchodnoU dráhon ješ ž Amerčkxypťeš ostrowy

Sandwiěské rowným rměrem tyto wýspw probť:
há obšwlásstnť d:lťe;ťtosti pro mišsle Uabýwa
Nejblcžcx LU:oUU leži Baijany, tak lmšwane
od Bab:ljanU ostrowU asi pět mťl w objemu
Umjicčho; wtlkol něl)o rožptýleny jjon: Kalajan
Kamiguin, Jnga, Dalltpiri ajiné Mody jdoU
tytéš jako Ua ostatných ostrowech tčchomoťských:
ťquamy, banany, oťechy kokufowš želwy at d
mimo ony, ktere Španěťowé Filippinssti sem

pťefadili Bočet obywatelstwa UepťewyssUje
2000 dussi. DrUhá skupilm pojmerwaUá dle
l)lawniho ostrowU BataUU, fpolU š ostrowy
Bassiskwmi fewerně a jčžně od BatanU ležicimi
jfon dilem plochy iltwaru koraloweho, dilem wy
Ookými horamč pokryty, a weflněš podobny o:
statným ostrownm tichomoťským, které nenaležč
k Utwa:U pllwodnémn Qbywatelstwa počita
fe na č()()() dussi Tato troji skUpan pčifobč
žedml Spanělfkoll prowincči, podťiženoU wládě
Manillské Mistodržitel sidli we fw. DominikU,
l)lawnťm mčstě ostrowU BataUU

MoťeplawecDampier, jenžl B 1687
tyto ostrowy 1lawftrxoll popčfuje ždejssi obywa
.telstwo práwě tak jak jfme liččli ostatné ostro
:wy tťchomoťské MUšč chodi bežmála Uazť, žem)
.odiwaji fe šUámoU látkoU Tappe oždobeny jfoU
ce naUssUicemi a jim)m ssperkem. Ehýšky stawč
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Ua wyfokých skalách, hledajice ochrany protč
nepzrcitelsčým Uáběhům Reč jejich neni anč
činpskcani malajské podobna, blčši fe wice ta:
gatěině J powahoU lissi fe od Čannůw a
Malajúw jfoUce hostinssci, pťčwětiwi a Upťimni
nežllaji Uskoččiw činských ani ossemetnosti malajxc
sié Dampier, nešpošorowawchrámUwdo:
mUixoal fe že Uemaji pražádného Uáboželtstwč.
Botkalč fe owssemmžde š pťťwrženci nábošenstwi
Kamisiěi)o a padl w obyčejnon mnohým cestU:

jicčm chybn kteťi pohťesiUjice meši těmito aino:
skými kmenowci šxewné obrady Uábošenské ihned
fe domnčwali že wčlbec jsoU beš niboženstwč.
Z takowých Uešralých žpraw wybirali pak „silo:

fosi“ fon žbroj k ji;liwým Utokllmploti wsse:
likémU Uaboženstwť

Léta N 1783 ofadilč Španělowé Batan

a wř)stawčližde město Sml Domčngo Qstro:
wa!te :.asledowali prikladU Taqalňw, dokťeska:

UiUfe a šachowawsse fwo:t Uarodnost šijoU fpo:
kojcxlřěpod žešťem sspančlským Zda se, že
Spat!čxlowč š počatkcl tčxmto ostrowxlm žádné
dxčlcšitosti chprčpis:xjť:e toliko k Uxxll.t mišsii je
oofadčli Nynť wssak š dčlwod:lw l)ore Udaných
dob:e pochopxxji politickoU jich wál,xU Yngliča:

Ué rd onok)o čan co dobyli Hoxlg KoUgU ne:
jeřmoU jiš wladě sspallčlskš chtěli odkonpiri toto

fo:wťtrowi owsiemše odessli š prašdnon
Nejprwxé Ujali fe těchto we tmách pohml:

stxxeipol)ťťšeslých Uarodňw Dominčkáni; mišsie
šaraš rna Ua Kalajann w ni; pokťestaněniTa:
gexlci horlčwě se podileli Dominikanům slnssi
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wždáti čest, že oni pťede wssemč fe žnalč we
zpufobech, jimiš Uejlépe daji se zčsiatč pro wirU
diwocč narodowé Tyto žpUsoby nejfoU sice
tak dUmyslUě rošx:lěrené, jaťo žpllfoby JefuitUw,
wssak wy:likajť pťčrošenoU jcdeodUchosti; Domi:
nikáni ponech.iwexjč Uá:odU wre časi: k poUe:
Uáhlém:l feUch:oxjellť, aby frmcx:lo kre:sťanské,w
útrob:l jejich Zaseté, fexmo došráwalo, Uežli aby
fcxUa ťwap do owore hxmlo Qd Uď an jč:
stota a ono ncxxrussiteťňš txw.imč Uřčšjčč dominix

kánskúch Léta W 1609 b:xl již Kalacht kťe:
skaUský Drx:ťx.i Ulišsie Ua o .rowě KamigUiUU

Ue:ch.nssiětUilei počrokyaaše fo DoUřiUčkawy:
chišcxlč kťeftan;sli Taq.ťecžexdš na ostž m: wýfpy
co bčahowěstoxr.eě Cclš exycw„eowč „čxnxčexojeno
jest k dioecéslNo:oochžo;e.m

Wdťčeslmčwzťe ty o ošščxw.č:m šaxšečťslimšš:
sioneiťi k fewer:l kForč:w:ex a Žxipomc. Oby

watelstwo For.xwfeinsiš pqtťi kU k:xwlm ačnoskč:
mU, jfoUc pribnžxlé ostro.oa ščc!n Bxsonjmtským,
TagnlUU a oz:an:šm U.ic:x!dňx.řtčb;mor“kym
.m žipndčešm pooťcxžixrxssak xmchth;i c spojčtostč

žijic š Eixxany, d l:xm pťčj.lo ex:xrxeďa wšděla:
xlost činskoU Nmoodxle obyxoaešsiwo nerjprwé

Pťijalo blahé pofelstwi sipmčťxš!)eš a dortngal:
ských kněšia šajisté byceťy azi 1090D mil obe
Ueissejčrč ostrow dloUbo Učxbyl fe protrwčč :Učlosič

Boši, kdyby byl měl dey se UplUš přobUdčtčše spáUkU dxlchowéč)o. N:ossak bo.)č:zel! pťč:

kwapili l W 1621Hollandané a wyh:mli :čečš
sionaťe katolčcké. Wočeesk!:xř ke ox:řcow..řčy U;i:

silim donUtilč k protestantčfe:xř! ač Uboži Učmox
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lyli pochopiti, co šnamena? Neiskedek toho bar:
Barstwi čili raději trest ža ně byl že frdre o2

xstrowannw od Uich fe š osskliwosti odxoratila a
Pokojnšho pťebýwánť jim Uedowolčla Hollane
ďaUš wypUšeUč jfoU od ččnskýchpiratUw Bo:
fUd eronweno Ua Formose mišsie katolické
xaniž fe nin tak fUadno podaťi, ano obywatel:
stwo bešpochybh mnoho stratllo z pmoodné neo:
ssemetné, pťirošené prostoty

Mimo to podileji fe Dominikáni Filippill:
dssti w mišsiich Ua pewninč wýchodné Nsie ša:
ražených Bodneš žastawaji fpráwU duchowni
we wýchodnem TonkinǧU w šadné Jndii o
180 000 wěťťcicha we FoKien na pňdě čin
ské o 60 000 wěťicťch Nodotýkáme to, aby
čtenáť UahlidUUl jak dUleztrý wliw moboU miti
Fllippiny Ua mišsie wýchodoasiatjké které pra:
wě ža nasstch dnUw tak Uadějně a mnohoslibně
rožkwetaji.

š. 3.

!Uiď fi e !Uar“ianské.

Qstrowy Marianské leši fewero wýchodně
oxxdFilipinmo rožprostirajice fe skoro rownoběž
Uě pťeš 100 mil od jthU k fewerU Batťi kU
twarU fopečnémxx podneš fe tam nacházeji fop:

ky, ač wyhaslé Nejwhšssť hory má ostrowx
NšfUmption šwýssi8000 stop Na fewerUa sewero:
žápadU tál)noU fe osterkyawýfpy Uepťetrženoll
ťadoU až k pobťeži Zaponskémll na žprob pťi:
roženého mostU Na jihU ležč ostrowy Karox
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linskě; na zapadě jest pobťeži anšonske preš
300 Sandwichy Ua straně wýchodné asi 700
mil wždálené Celei skupina sklád.i fe z 20
ostrowůw šnamenitějssčcha žnepočetného množ:
šsiwi malých wýsep a šádor koralowých. Wsse
chny dohromady obsahUjiasi 80 šjmčl š 9000
uolwywately; tpojeny jpoU w jednu sspanělskoU
Prowťlxcči priwtělealoxl k querálUémU kapitanatU
Manillskémn Mčstodržitelsidli w Nganě hlaw:
Uim městě Ua ostrowU Gnahan š 5000 oby:
wately, kceťiwelmi rychle ferošxUUošUji Tato
siUpina mi wýbornon polohu pťeš Ui jde ob:
chodUa dráha z Aneriky do wýchodne Nstea
Uedeiwno wšnikl židpý obchod meši NganU a
rošličnými fčUpanmi Karolčnstými stáwaje se
řdenně důležitějssim OstxatUě UaležejiMarianny
eť nejilrodnějssim a nejpěkxtějssťm ostrowům w
tichomoťi a Užiwčlyby žajisté obyw.ttelstwo desec5
krate wětssi Uežli jest nyllějssť.

J obywatelstwo Marianske jest půwodn
wainoskšho; wssudy we lUrawech, we hrach a o:
byčejťch jewi fe jeho stopa; pošorowatč wssak
jest tU jakoUsi wšdělanost, Tagalcúm žhola ne:
šnámon. Marianssri fe drši rowně jako Ton:
gcmsscč ža kwěc celého člowěčeUstwa, na wssech
Uy cižince i na Exoropany, š wyfoka pohléda:
jire QUt sice Ušneiwaji aě nerádi, pťewahu
dUchoon, awssak fotwaže něčemU od mistra fe

pťčuččli, ihUed pollžiwaji toho kU wlastnčmU fe:
Powšltessexli mysslénka, podniknouti cize jarmo,

oja!st brdosti jejich Uefnestrelná Bčč tom požo:
rowána meši nimť weliká Uemrawnost, jakáš
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obyčejně zprow.izi kU l)robU jiston wšdělanost„

kdyš pňfobiwé jeji žiwly se wyčerpaly Tato
wšdělaxxost pocháši bešpochyby š Zaponn hlawuč
Uiho f dla starého kme:m aixloského, rošsilajicihu
swé obywatelst:oo a jčm i sxooU wšdělanost Ua

fewer, jih a Ut wýchod Ze pač Marčmmy
neirode:U pod:naxliw)m byly ofaze:ly, dosioědčujč

prudkc hadky o letopočet obywatelstwo Uezťčdka
aš k walkam občaxxskǧm šawádějčcť; dčl totiš
počitci 12 dil 13 mědicúw do roka Této:oa:
Ui od Žapo!tcúw a ČinanUo žawršenš ani u
MarlanskychUčjpoǧorowano Wlafy stťčhaji Ua
žpčlfob Zaponcňw a Eiňamtw ksslici toliko po:
Urch.iwajircxwolxxýwšrUst Slechta brpťčkťadně

Utčskowala Uižssť tťidU Cehokoťi fe dotknul
Matoa Uošb Acháot (wyšssť a prostťedni
sslechta), byťo Ma:lgachallgo wi (člowěkUUe:
sslšchicč) tabU Nlprotč tomU bxylpo:nčr man:
želfký pohlawi ženskénm pťčšniwějssč xxež U ostat:
ných Ocemianxlw ano feU tam požčwxla malt:
želka jakést pťed:lostt w rodčnč Uad mmšelem,
což pťččixloll je stalo, že Umožť m ad:cč te Ue:
ženili pťiwtčxlnjicefe raděžč fpolk:t Nreoi, jenž,
jak jfme 1ižpodotknnli dUchl fmilnémU wolnon
ponsstěl UZdU Letora Marianských jesi erý:
slowUě prUdka po čem w.issniwon horonrnostč
prnl):loxl, již w nejblčžssim okamš euť opět žamť:
taji Kdoby fpatťil jejich ťeč:lčky, kterak diwxo:
kými posimkami poslUchače Unéstt Usilnji domni:
walb y se že jsoU fmyslem pomi:mli Z teto
powahy daji se odwoditi také pťfně chwáln na:
x:odnich hrdin do Uejfměssnějssichbájek wyhánč:
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jicč; w ni slussi hlrdati jejich laťotnost po hťUč:
Uých wefelkcich a k wire nepodobnoU hltawost

pri kwasich Mstčwost son Umť skrýwati pod
roUsskoU prátelstwť celá léta, howire jť w pťč:
Zniwém okamženč ďábexlsšoU roškossť Wálky
xočdo:l ldoUťčUxoUprUdkostť ale ero ochabuji;

hroty sioých kopč naponsstěji jedem Nábxoželtž
siwť kamtfčé š pohťrbnými slawxlostmč palmje i
Ua ostrowech Marčanfčých Tab:l wssUdy we
welčé Uctiwosti

Brwni Ewrop.m, jenž Marimmh nawssti:
wil, byl Mag ellan, šakotwiwfe l. N.1521
U GUahaUU. Našwal je Ladrony (ostrowy
lonpešiwé), protože mn ostrowané š lodi odci:
žili Uěco kowU a UeistrojUw W GobieU xťe)
ale jich šastciwá a oswěděuje,ž š krádeš maji w
osskliwostř. Wožději Uašweino je Uáš 138 Mňššee

pro množstwi plachet, jimčž člUUky swé pokrý:
wati a krcissliti w obyčeji nmji Konečně po
jmerwal je kUpočcčMarie Nnny, choti
Fčlippa lU., kreile sspanělfčého, mučednický

BlahowěstSaU WčttoreMarčanny Nčkolirozr
ličUťnárodowé e!oropčjssti obšwlásstně Hollan:
ďaUc a Angličané častčji k těmto ostrowúm ša:

aoitali predce Uikdy pewných sidel Uešareiželi;
sslcč jim toliko o wydranrowaňi bohaté galleo:
Uy (korábu) ssprmčxlfké, ktera ž Merika do Max

nilly a Uažpět několifráte do roka cestU pťeš
Marčanny wášila Teprwé l W 1668 Uwa:
ezalt fe w ně Spančlowé Za Uejnowějssidoby

eš) M řxišwirš ášš d“ilč:šMnrjannšš.
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pokonsseli fe fewemi Ymeričane o zara;eni ofad
Ua fewerných wýfpách čemušale rášnym šakro:
čenim mistodržitele Yganského snadno pťekaženo
Za časil, když Spanělowá obfadili Mari:
anny, poěitali na Uich 1nlšfonarc asi 80000
dnssi

Berč mišsii na Marčannech žťťdčlslawný
JeritaDon Diego de San Bčttore
.Bochážoje še slawné rodiny sspanělské lostonpil
hUed žmládi do ťádU Z Mertka, kde horči:
wosti apostolskoU proslUl poslán byl do prowin:

cie FilippiUské; l W 1660 ponejprw fpatťil
Marianskc ostrowy, kdršto staloU mišsii šaťiditi
PewUě se odhodlal Nedochašeje w Manille
šadaUépodpory obrátil fe k Filippowi M
achott jeho Marii Nnně a byl wyslyssen
Wláda Manislska obdržela rožkaš, mišsie Ma:
rianfké wssemožně podporowati; mimo to noykedsf
žáno ž Merika 3000 dollaer co ročný pťifpě:
wěk mišrlonaťl:m L W 1668 pťistál San
Bittore še fwými společniky U GuahaUU,
od obywatelstwa wssude jsa pťčwětiwě pťijat
Nemessťaje koťistiti š dobrého pťčjetč, jal se Ua
mistě ostrowanUm hláfati o wyšssim fměrn fwé
ho pťčchodU WarUjice fe t jeho drUhowe fan
hati na dawné žwyko ostrowanňw a na žp:rfo:
by š jich pťirozemosti tak ťikaje šrostlé, žťskali

bržo úplnoU důwčru Marianských. Těžko bylo
rozežnati Urozencesspalčělského(Sa UBittore)
mešt ostrowany, an, pťijmnw jich kroj, wťelý po:
dil bral we hrách a tancech tUžemer, ledabye
chom po chwili sobě powssťmli, kterak nčkdy la:
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skawým slowem dáwa Ua jewo swon Uelibost
nestydacě mlnwicimu neb jinak neslUssně fe cho:
wajicium, aneb šebychom jej požnali po libez:
ném hlafu když ostrowanltm napUUtoU pošor:
nosti poslo!lchajťcčmšpťwá pťsně pťekráfné,a
žwUke:U gUčtary wléwá prawdy krepkanské do
roškochane jich Utroby Se starssťm powšnesse
Uč dUchowého méně fchopným, pokolenťm Uoidio7

me jej žertowatt a l)rati Uprostťed ditek jako
erdolatelllýxn konšlem k UěmU odewssud fe hr
onUcčch požornjeme ho co nexlnaweného Uččtele
a moUdrého pěstoUUa Ditky a starcowé nej:
lépe a nejdťiwe pochopili slowo Boži; kdyš U:
plymll rok fpojili se nowi kreslane w jednU
ofadU meši Uimi 26 k:UetUw Z Uichž kadý měl
xoťeš 100zlet Wro ditky kťestanskéšťťšer dwě
sskoly w hlawnim městě Ngadna (požději San
Zgnacio de Ygaxm), jednU pro chlapcš drUhoU
xpro děwčata DrUhowe žatim še stejným po:
žthanim pracowalt na ostrowechNota a Ti:
UťaU počet wěťirich deU ode dUe šrUstal Zak

wyfore ostrowaně Marčaxlsstč fobě nasslch bla
howěstnw wážili dokazUje žťejmě okolnost, že

se Usnesli, šakopati wssechUy ostatko fwých zemťe:
lých, o nichž wědomo še pokladány jsoU za
wěci Uejswetějssi, a že bežmála božská jim wšdá:

wána Ucta Nejuertněji wšdorowali Marian:
ssti když se jednalo o slnssny oblek Bťčjmo::tč
kroj ewropejský, žaden by jich Uebyl pohnnl
mimo to oded šaopatťiti tolčč tisicUo sUknem
a jiným ssatiwem? Eo Učinila w této nefnazi
láska ť bližnťmn? Swlekla fwuj ewropejský
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kroj a wnUanla fnoým hlafatelům odiwati fe
xlistim palmowým Z erdolala twrdossijnost
takowé lásce, pťiklad mišsioUáťůw půfobil tač
morně, že ostrowané počali anykati sobě slUŽ:
Uý oděw Bawlslowý keť jej; mišsionáťi pě:
stowati se pokUsili wýborně se daťčl Ua pčldě
MariaUsié, a látkU ž něho nabytoU bršo fe Uax
Učili fpracowati tUžemci Ua potřebné ssatstwo

J dobytek w Ewropě šdomácnělý dobťe prosoi:
wal na Zdejsst pndě obžwlásstně owěi podobně
wsseho drUhU owoce; jen pssenice fe Ueda:
ťila dl:)

Jak hlUboké koťeny kťesiansiwižarašilo w
myslč a frdci těchto ostrowanůw Uejlcpe dofwěd:

či Uáslednjiči krnté bonťe, jimž Ua wždory fe
žachowalo Spančxlowé Ual)lťžejicedenUš jaš:
Uějč dllležitost ostrowmo Maria:tských co stano:

wiska fpojeni mezi Nmerikoll a ofadamt Filip
pillskýmč wýborně šprostťedklljčciho, jali fe sta:
wěti na rožličných wýfpách četné twrše jako Ua
Rotě, TiUiaUU a Sejpaně ofašUjťcxeje Zbroj
Uým lidem, k čemUž Uemálo pťčspělo obeiwáni,
žp:xfobexlš axxglickými a hollandskými diraty,
kreťi kťižUjice UeUstále ždejssimi wodami, kde jen
š profpěchem fe činiti dalo ofady sspanělske
plenili Čim wýsse wssak zrůstala moc sspeměl:
ská, tim hloUběji šakoťeltowala fe nedčiwěra a
podežťiwost w frdcich ostrowanmo, swobodynade
wssechno fobě wx.išicich Krom toho mělt Špa:
Uělowé žde šhola jiné postaweni, Ueš Ua Filtp:

e) B. Stšcklcin: N; Wclt:Bott, l. 7m12.



115

pinech; tam bdli fee žjewili jako oswoboditelě
Tagalňw, jichšto Uarodnosti hrožila neodwratna
šáhUba, šde wssak wyeonpili co podmanitele
UárodU, jenš cizého jarma ničdy Uebyl šakUsil
Mipomináme i sskodliwý wlčw, jehožto hubiwš
Učtnky, čťm úzejt Exoropané š tllšemri fe fpo:
jowali tčm patrněji w oět bčly, jewice fe Ue:
mocemi ostrowaxmm pofnd Uepowědomými a
wsseho drUhU UákažoU Eoš diwn že dUwě:
ra k cišincxlm klefala podeš ťčwost ale deUUě U
ssirssi erchy fe rošmáhala? Wťedre ale Ma:
riallssti pofud činili pťčsný rošdil Uleši mišsio:
Uáčt a ostalnými Šaněly, ač pokroky praci
apostolskýchšnamenitoU Uij Utrpěly Nema:
loU přečážkoU jim byla k wiťe Uepodobna hr:
Bost, jakoUUsslechta tnšemskci k lidU pofpolitéml:
fe chowala Wťedně pokládalť sslechččcowébla:

l)owěstům ša šlé že i Uesslechrice w krestaUstwč
wyUčowali a š nimi wtlbec tak po pťátelskU
obrowali; ša drUhě dominali fe že Ulišsiona:
ťč afpon pro Uě whstawi Zwlassrni kostel je:
hošby Uesslechticllm anssrěwowati žakazalo fe
Konečně bylo jim Zhola Uefnesitelno patťiri,
kterak Ubohý Matoa nejelt w tomtéž chrámě,
Uébr i w cétéž kťčtedlUici, Uicjinak než jako

kašdy Mangachang, ša ditko Božť fe pťčjimat
Ude sioátosti kťestU! Tim fe stalo, že meži
sslechtoU Ucta a wášnost kťesčanstwi napoťád

ťlefala mezi tim, co Ubohý ZotročillǧUárod jeho
Qobrodini počinal afpou tussiti a ččm ochotltějj
nišssi tťťda kněmU se l)rnula tčm wťce ho
sslechta sobě w ofskliwost brala. Wnitťni této
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žássci aby U Zjewné nepťátelstwi wypUkla, fchán
šel tolito žewnitťni podnět J o ten postaral
fe ďábel Na ostrowě Guahanu messkalkupec
činský„ šarytý nepťitel wiry kťestanské J jal
se podtaji rošdmychowati plamext nenáwisii, jejž
byl w frdcich fslechtirllw proti kťestalmm wzni:
xkatt požorowal, UamloUwaje jim, ťe mišsionáťi

jfoU jich Uhlawni ssixldcowé ktčťť dťrky jejich o
koUleji, we wodč kťestné nárxod otrawnji a
zžmnýssleji Uapťed sslechtUpozbawiti wssech práw,
pak fwobody wllber a konečně wydati ostrowy
w moc rišinčňm ToUto mysslěUkoUwšplanUlo
jesstě jednoU klejajčci pohanstwi U požár, bohUa
žel! wcxlmi žáhUbný Wrnoni oběti jeho stal se
B. de Medina lU ostlowě SejpanU, 1xf:nržee:l
byw kyjemi od 1Ustiwýchpohml:lw; dojxm wssUdy
byl pťebolestllý Boněwadš ale mšsionáťi pew:
Uě. fetrwalt we fwých stanowtfkách šUstali i no:
wokťeskané wiťe wěrnými Opčtpxdl co mn:
čedlnik sslechčtný San Bittore 2 dUbna
1671 práwě když dceťi náčelnčkowč Udělowal
kťest fwatý, byw kopim proboden od jejibo ro:

diče Nwssak nadssenost blahowěstllw Ehrisio:
wých byla tak welká že kdekoli ťady jejich
nejwťre ťidly, taxn Uejraději fe ocitali Widou:
ce ale pohané, že dilo krwawé Zůstáwá Uepo:
mstčno, šabili bržo po fobě Betra Diaze a
Basilia a když ani tU odnikud Uepošdwišeno
warowného hlafn Ufnesli fe že wssechnySpae
Uěly najednon pťepadnoU a do jedUoho wyhUbi
Spikm:ti rázem wypuklo na wssech končtnach
ostrowa B M o nroh še wssemiosadnity
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kťefťanskými Utrntně mUčen, zawmžděn a na
těle sseťedně zohawen načež bUťiči U welkém

šáslUpU oblehli twrž Ygaňskon posádka sspa:
nělska, počet chatrný Uahlašnjťr šonaloU Udat:
nosti sssastně a tak dlouho odrášela prndké U:
toky osirowaUUw aš dossla slťbená posila jejižto
pomorč bUťičowé na hlmoU poražrnt a Ua wsie
straUy rožplasseni js.oU

Wojrnsiý welitel w twrši Ngaňfké, obá:
waje fe aby ostrowané, Zotawiwsse fe, konečně
pťedce wrchU nedostali wysilal posla ža poslem

do Mmika a Manilly, žádaje Urodkladxlépod
pory, ale nadarmo Zda fe, že mistokrálonxé
amerčckú a Filtppinsiý jaksi žarllwým okem do
hližšlt Ua wžrůstajici dennč d:lležitost osad Ma
rianslých Tyto Uefnáše odstraněno mocným
wtiwem Zefnitmo U řwoxU Španělfčék)o, Léra
W 1681 přibylxdo Nganě Don Nntollio
de Sarabia co mistodržitelMarialdfkýcho:
strow::w; fpráwa z podrUči mistokrále merického
a silipptnstého Uxžata a UowémU mistodržiteli
fwčťena š Uižto odpowidati měl pon;e dworU
ssanělfkémU Don Sarabia byl šajisté
mUš ražný, ale prciwě tUto rášnost, jakoU žále
Zčtostimarianfké owlcidal welmi těžce nesli bonť:
ltwť osirowané Kdyby byl činnost fon ob
mežil opewňowánim twrši a žafobonxánim po:
fadek zbroji a stťeliwem, ostatek pak swěťil la:
fťawémU pxlsobeni mišsionáťňw, mnohem lépe
bylby pochodil Ziž tim welmi poclxybyl, že
Ua wzdory wssem profoám, wrahy mišsionáťitw
pochytati a katowi wydatt pornčtl pro bndoUcť
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wýstrahn, jak fe domýsslcl Nešnalt jesstě po:
wahy ostrowanUw Rošmnoženo stanowiskamiš:
Uonská, fpolky Uemanželské rožehnáno, i wysláno
30 ošbrojelm:w na ost:owo Rota Ngrigan
TiniaU a Sejpan aby proskoxmlali jťch polo:
ženi a whodná mťsia k Založeni Uowých twršč
a kostelmd wywolili Blwssak dlo miry, jakoU

fe Upewnowala pťewaha sspančlská wšrxlstala
Uenáwist Marianskýclx J wypUkla Uelmdále
obyčejnon prx:dkostixe) TlUpa buťičUw wrazila
do kolleje jeritské a potkawsst W. de Salor:
žan a bratxa dU Boiš Ua nxislě olxa žae:
bila Ziný kněš práwě slonže Mssi sw. ač fe
domýsslel pltwodn Uefmirného lomošU, pokojně
fetrwal U oltaťe

Když ale bnťiči, wedrawsse fe do chrámt!,
še wssrch stran ho osxlli, obráttl fe prott nim
še fw. Hostii, načež wssichni diwoce fe roškťik:
UUwsse prchli. Zinei tlnpa po mčsiě wraždila,
koho žastil)la, ženonc se diwokoll UdžteklšxsiiUa
twrš Uad pťistawem pantici. Hrsika Saně:
lůw a Tagalrllw bránila jč kaownol: wytřwa:
losii anak bcxšwydatnc romoci kťesianských
osirowanňw, w jichž čele sial Uxěrný náčelnik
Jneti bylabw bežpochybytwrz padla do rU:
koU bUťtčUw J dali fobě welmi mUoho práce,

aby šiskaliUa fon straUUJneti ho hroš:
bami, slibami i bohatými dary ho kU Zrádě

zř)Zpráwa o těchto Událostech we „Weltbott,“ l.
od Po Tlttkottt:ho, mišsioxtáťe z Rakousia, odcx
dne 16. kwčtUa 1685.
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pťemlomoajice. WidoUce wssak že Usilowánč
daremné hleděli fe dorošnměti š marianskýmr
ženami sspanělských a tagalských wojákčlw, a skU:
tečně jich půfobenčnl Ziskalč Uěkterych pro fon

wěr Urok ěe:stwou siloU obnowen Ze 70 lo:
dic Ua twrš lol:čeno kameUťm a ohniwými wěne
rť Mchi tťm i Ua jiných ostrowech páleno pťťx
bytky mtšsionáťlxw boťello kostely a sskolh, kU
pť na ostrowě Nota kde dwa kUěžč: NllgUé
stin Štrobach Morawan a Boranga
(Baraqa ?), Styrčan fobě žaslonžili kornny mU:
čedlnické dlc) Konečně žUstala toliťo ngm w

rUkoU sspanělských twrz Za twrži dobyta pohU:
bena a w požeh dana Ua ostrowě SejpanU dr:
želi fe 4() lUUžňwpod ndetem Q Uirog oU
Uo nedostUpnc twrži J podaťilo fe tčxmto re:
kUm, náhlými wýpady porožprániti ostrowany,
a když, enonce pled feboU coUwajiri, fe octnUlč
ž Uenadani w okoli Yganfkém, wyťitila fe t
posádka, wčdoUc pťišniwý okamžtk ostrowané
smšenť jfoUre w těsný daw hromadnč padalt
aneb U diwokém Zmatkn w UtěkUspasU hledali;
welifé množslwi Ua jiné ostrowy se wystč:
howalo dleďťe)

Kdožby Upťimně Uešelel škázy UeirodU, jenš

tzř)Wiz ščwotopiš Qlug. Strobacha wc „HlasU Ze:
dnoty katolické,“ ročU. 1851, č. 23.

Mř)Wiš žpráwh o tč Udaloftč we „Welt:,Bott“ l
od Wat CUcUlina, jenž zawťeU byw w twrši
Sejpansié radoU son Qxlisogowi fwémU pťčteli
mnoho prospěl
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pro fwobodn wsscl)o fe odwážil krwe a žiwota
Uessetťil a radějt wlast o:xUstil Uežli by ciže
jarmo byl podnikl? Bowažťmeli wssak w jaké haé
mižné žotročilosii dťexpčxldťčwe Uárod od wyšo
ssi tťťdy neslýchanU hrdopýchou nenstále cUcha:
Uý, dále, žc wa!ka tato Uebyla Zmoinčxna wlá:
doU sspanělskon, jež jako Ua Fťltpplncch laska:
wě š obyč:xatelstwem nakťádala nébrž še měla
pč:wod w Uedňwčťe wyšssi tťidy, rownost š

Magacimngy nade wsserko fobě osskljwčci uo
bedltwč:li to wsse powažime žměni se značněx
náš UfUdek w profpěch witěšné a často tragirký:
mi Událosimi šprowášene ciwiltfacie Qbraťme
toliko na okaUlšeni fwé šraky do fewerné Ame:
rtky a wižme ťterak prodne obywatelstwo
pťed postUpUjťci texk šwanoll ciwilisaci ldUď do
nedostUpných hor prchá aneb fetkawssi fe š ni
hyne a wymirči a kterak poUše rUka karolických
blahowěstllw Umi Ubohého dtwocha wrychowati

e a trwáni jeho národnostt pojtstiti. Jenom Cirn
kew Umť wychowáwati Ucirodu wroženou jčm
jidkrU božnosit a tolchy Uadšemfké Umteťslúm
dechem ro winxajťr w čtstý plápol Ucižorčxwkťe:
skaustúch; jch Ua wýslllni této xwrchowane o:
fwčty frfilrni Uehnnon pak wire Kde ale rt:
wilisa(ie bež Uábožensiwi Ukol pťejme, tam ona

jiffra basUe: nejwnitinějssi žiwot žakrsee, ncirod
padá co obět podmančtelowých chontek a tělefna
i dUchowá jeho fmrt stawá fe erdwratnon

Když byl na ostrowech opět pokoj fe rož:
hosiil, jalť fe mišsionáťi pťede wssim šbirati
ostatky rozptýlených ofad kťesianských a wssemožně
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žacelowatt ráUy, obywatelsiwU wálečnoU pohro:
moU žafašené wsseho drUhU podporoU a Zbuzo:
wanim dnwěry we šmalátnělých myslich Lcta
B 1695 dobylmistodržitelG Uiroga posled:
ni UtoččsstěYgrťganských bl:ťiěňw we skalnatých
horách Umléwýfpy a Ua profbu p Boersa
Udělťl mťlost pťcxlxloženým a pťefadčl je Ua ou
strow GUahanstý W Booenš, Znstanana
ostrowčSejpaml fhromážďowal odewssUdobywa:
tely a pod kťišem laskawě thčowal tčssil a
co otec wssemožně pečowal o Uě awssak nemohl
brániti, aby čafem některé rodiny podtaji pťedce
fe erystěhowaly Cokoli ž těchto ostrowanňw
žachowmlo, ša to wláda dčkowatč mUsi mišsio:

naťmn Wonenáhlll šotawowalč fe Mariansstť
wstupnjčce we fwažky Umnšelské š pťibllžnými

Tagalci, počet jejtch množil se rok od rokU
Sononsirowi, co do fpráwy dnchowné, fpojeno
š dioecési Manillskon protože ža pťičinoU žiwé
ho obchodU Manilla častějssi pťiležitost poskyto:
wala do wǧdálených ofad Mariansiých Když
ťád ječUitský byl šrnssen, pťejali Nngusiiné fprá:
wU dUchoonU w mčšsiich opUsstěných.

Uynějssi skaw nliďsii Usarianských.

Léta W. 1840 ňe) poěitalo fe na ostrowech
Marianských Uěco pťeš 10.000 dUssi; w hlaw:
ném městč bydlelo jich 3215 w 450 domech,

ck) únnnlch 1841.
YUšland, 1840.
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Ngana ma pěkný farný kostel a klásster Domyň
wssudy čisté a sttěpnicemi obrox:bené; plodltm
pťirodných weliká hojnost.

W ol)ledU Ua mtšsie šasllchUji Marianny

obšwlasstnc pošomosti S jedné sirany moholr:
fe státi stťedissrěm čiUUosičmtšslonské plo blaho:
wěsiw Zaponffc š drlché pňk poskytowatč pexw:

UoU opoxU mčšsiťm Knrolinfkým od FčlťppiUUw
pťťliš wždáleným Qbywatelé Karolinsťých o:
strowůw beš toho nyni Zhnsia drchášcxji txo N:

ganě wyměnowat ša Plody ewropejske fwéežbošč
a mUoši Ufažnji fe Ua wždy na wýjpách M„Na:
rianslúch, Uebot Karoliny jjoU pťelidnělly Na
Sejpann žťťženo pro ně již dwě ofady. Wťt:

býwánim lťdnatosti množi se okrefy farne a:
kněžsiwa fe Uedosiáwá. Nomnoženi úxtawůw

cirkewných a sskolm„xch pťede Uxssťm ale šťišeni
Zwlásstnčho biskupsiwi sloužiloby ostrow:xm Ma:
riaUsiým k welikénm profpčchU

šn 4.

Usiďsir„ TťarOliUské.

Ze:něpiš podx:eš eri o těchto ostronoechd
wice, Uež co mišsioxřáťi, kteťi jčch nalešli a pro:xx
skonmali, již Oťed sto lety o Uich wěděli a Ua:x
Pfalč a pťedče jsoU ony jedněm ž chjwětssťch a

:xejd:tleši ějssichfonostrowi rcxléhotichomoťťHlaw
Uý smčr těchto fkupin jde od šápadU k wýchodU
pťeš 400 mťl a koUči fe Ua šápadě fkupinoU

ostrowltw Walawfkých ťterěžto jméno Nngličané
dle swšho welmi Uechwalnrho Zwka pťekroUtilř:
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w Be ljU (Mlew) Mnozi žeměpifcinečitajč
tyto osirowy ke Karolinům, awssak berouce o:
hled na pňwod jich obywatelstwa a Ua faUčaš:
Ue jich nalešeni máme ša to, še na xpssechen
žprob slnssi ZahrnoUtč je fpolečným jmšnem
Karoliuuw Nejzáše k wýchodU ležť BUUipet
čili Ascension Lčtke, který l W 1826 po
Učjačý čaš te šde Zdržowal napočital asi 4()0
ostrowa kU Karolinům patťicich

Hlawné fknpiny tohoto foUostrowi jfoU Uá
sledlxjici:

1) SkUpina Walawfka od tUšemcňw Uae
šýwána Wanlo; fčláda se še fedmi wětssich o:
stronwa mimo množsiwi menssich: Wellilio
Kx,ergal Tagaeto Kosseal Zalap, Moqilibek
a Nagarol; wssechlly Uálešeji kU twarU kora:
lowšmn.

2) Sknpiua Jap, leži fewero wýchodně od
pťedessťe Jap jest ostrow hlawný a dl? špraw
mišsionáťl:w wětssi Uež Guahan; kolem jest
mnozstwi neobýwaných ostrllwkňw prodU ko:
ralowěho

3) SkUpčnaquiská l B 1712 od Egoie
nňlešena ležč wýchodně od JaUU; mešt ostat:
DU)UUnejžnamenitějssi jfoU: Talep, Mogmog,

Gčelop, Wig atd, jfoU diťem žalidněny, dčlem
Utšfe žádory koralowe

4) Skupina Ulea jišnč od Mariannl:w, Ua:
lešena od RodrigUeža l B 1696 Qstro:
wy k Ui patťťri čini bez mála trojhran; ostrňw:
ky Farotlep a Faduo leži UejbližeMarčannčiw

5) SkUpina Eittak nejwire k l?ýchodn le:6
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žici; Uejwýtečnějssi osirowy jfon: Hogolš čilčx
Torreš Ryao. !1iš, Lamočl, Falalu Ulaln
MagUr Sšg, Bat Fup atd K nimž jesstě
slnssi pťipočisti Uoonalezený ostrow WUnipet
Wčtssi dil těchto Uáležť k tak šwaným wyfokým

o.strowňnex Skoro každý drobet ZUamenčtčjssč
ostrow Ulčl fwého krále

Bodaný pťehled wrmali jfme ; Umppy od
welkěho Učence a horliwého mišsionáťe B Ka U:
towy žhotowrné quličanc a Hollanďané
maji ten sieretxUýUežprob že ostrowy naležene

a Určitým jméUem již našnačené opčt nowým a
obyčejnč bezwýžnamným jménem žažnamexláwaji
nebrronce pražeidněho ohledll na nážwy tUšem:
ské, co; šnjčssé půfobi šmatek :áramný a paměr
tim wťcc obtěžUje, čim ochotnčxji Nčxmci nassř
posaweidati Učitelowé w Zeměpisil wstechna jmé:
Ua nowá ktera cestUjirim do dennikn šapfati
se oblibilo do Učebných kněh Ua dukaž swé U:

čennosti skládaji W. Kantowa alcx čexpal
ž úst Karolinských a Uám neslnssě famošwaně
pťrjinačowati jména národUá; ohawnost takoe
wého žwka dolččowatč přiklady, Slowanům
netťeba

Za časiiw W. Kantčdwy obneisselo obye
watelstwo asi 40 50 tisier dUssi; podobně
nelše Zewrubně Udati, kolik králxlw čili Uáčcxlnix
kúw tel)dá panowalo na Karolčnských osiro:
wech; nym naleži Spanělllm

Nodobni odywatelc Ua těcbto osirowech
byli Uegrowé čili BapUafowe Kalltodoa
mrčitě roZržnáwá rozličně kmeny meži obywatelur
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:siwem Někteťi byli černé pleti majice wlafy
wlnatc, bezwonsiiw postawypak malé a slabé;
jini měli plek tmmoohllčdou a onš ťidký, ko:
atečalě byli tam lidé pleti bilé tčla mohútUého„
Tagalllm nad mirU podobUé tétowalč se, ma:
jire onš lxnstý a černé pečliwě Uhlašenš wla:
sy Wssude Uálcxžrli černochowé k tťčdě slUžeb:

Ué Z toho jťž poněknd mUšemr Ušawrati že
Karoliny strjný fdosl mčli ofud š Filippinskýmt
še totiž kmen ainoský od fewern wnikl do by:
dlissč Urqrňw š nimi fe buď šmisil aneb je

wytčsknxxl ?lrciže řeč Karolinsiých šnačně te
Uchyluje od iečt Marianfkých, awssač pribUžUost

obon jazykmo nelže Upirati a dlnžno powcx.žšti
še Marianssti n:kdy w Užssi strxčnost š Uegry
:Urwessli aniž tedy žiwly jich leči we son leastx
,Ui přijmonti mohli; na Karolinech ale fmifeni
obon kmenl:w docela žjewné jrst Mimo to
žčlstaly Marimlny a Filippiny i pošdčxjiwlin
činsiémn a šnponskému pťistupny meži tm, roddu
Ua Karolčnech wsieliká fpojitosi še fewerem byla

pťetršcná a Ua jtšné a jibo wýchodné wýspy,
Uejhustěji negerskymi kmrny zalidUěUé ob:
nxešenci.

Wamčti t)odné jfon špreiwy, kterě nowějsii
ceston.xatcxlé Zapilaji o wel ých zičrenine.ch Ua o:
xsirowě Ystrusion, nejšáže k w:šchodu ležťcčnr

:lelezellých. Bedliwějssi jich ploskomná:ri simd
nám doká;e, že stejného jlon půwod:l še šboťe
ninami Tinianskými co památky dáwno žaniflc
wzdělanosti Uárodúw ainoských, kteťi za pť:čiuox:
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xofamotnělosti aneb politických roerchůw ša dob

siěhowcini Uárodowých wyhynUli
Náboženstwi kamiské pannže i Ua Karoli:

nrch Skupina Ulea jest hlawným sidlem my:
thologie Karolillské; bUh nejwyšssi skowe Tanc
qalwa; roše;náwaji také dobré a Zlé duchy:
Elyš melafirš a elyš melabyt Kně
ži a koUZedlnici skoUmaji wUli jejčch Mimo

obťadh pohrebné Uemaji jiných ua Uábožensiwč
fe wštahnjicčch Nwssač Ueiboženskénážory, ne:

grUm wlastni UešUstalo beš žnačného wlin
Ua kmexlowce ainosié Negrowc pťi fwých ob:

ťadech wšdy poUžiwaji ol)ně, domniwxjice te
še koUť spol!l š plápolem k Uebefxtm fe ždwix
hajici jest prostťednikem mešt iidmi a boby J
wypraxoxxjťKarolčnsstť kterak jixxochUlefat
byw .o hárán žádosti, státi fe d:xčťxemUebeskýme
w dýmowém sioUpU k nebesilm te powšncxsl,
kdešto buh, který š pošelnfké žeUy jej byl žplo:
dil odewťenmt UárUčiho pťijal Zťišeni
šemské jest podobné o:lomU Ua ostatných cha:

xtany Zalidllěných osirowech Králowš anUji,
Uáčelntci wládnoU; sslcxchta, Uažwanci Tamola,
má wssude welké pťedllosti awssak narod Uenč

tak opowrhowaný a žotročilý jako Ua ostrowrch
Mariaňskúch a Sandwichách

Wrwnišpr.iw:l o oňrowč jčšnť od Marian:
nmo lržťrim doUesl na Filippiny Fr Lažea:
no Zpošorowaw ho na fwr cestě š Nmeriku
do Maxlillyl B 1696 Ke ctč Karla ll
nažwán Uowý ostrow Karolťnfký Bližssich Zpráw
nabyto pošdějč od Karolinskl)che boUťi moťskou
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ea; k Filippinčlm šaUesseUých na dw.m chatrných
ddčluuech Obywatelé osady GinanU, widonce
člUUky šeipasiti š prUdkým pťťbojem pťčspěli o:

echotně a š Uebešpečalého Uskaťčdowlečli je do pťč:
stawxl Nemohoxtre dološ Umčxtise š Ueǧnámý:
mi prčwedlč xnixsloxláťe. Wozornjčče pťťchozč
xwysokoll Urtll jxkoU wssichni ostatnč k Učme te
dchowajť wrl)lč fe k jeho nohonxn a domniw.xjice
se, že jest krilečn ostrow:l proslt o mtlost J
:Učl co dělati aby plaché a bci;liwé ciZtUce U:
pokojil: ceťowal jtch ditky a erlikoU přiwětč:
wost jčmfičtltild J ofadllšci Ujimašt fe jich, o
RZáeoodje častujire Zotawiwsse fe pončknd
wwkládali dwěnm žrnan které dťiwe jčž š Ka:
rolillčlw bonťi sem byly žanessčny, o fuxš pťčx

chodě mišsionárťlm pač o sidé wlxsii a že po:
chácxji ž ostrowU Ulea popisxjčre polohxl a :o:
wadn celc slenpixxy Wrtjawsse krest twa ú Ufaé

dili fe w GUixoaně, jjonce dohrome.dy 30 dUssč
Jrsuité bršo Ufnesli fe že: na dnlexkých or

Uěch ostrowech Zarazť stanowisscě Ulišsloxtf e. L.
W 1700 žjednexli l.:xď Worťebnostmi dobťe op.x:
tcťenou a px:stčli fe ž Fllřppčmlw do ončxch US,
šncimých prostor. Glxosjak loď se rexškomla a po:
topřla; k Uowe wúprawě ncxbylo Ua Filťppinech
žádné nádčxjeepročeš wydal fcxW Serran
Ua restll do N ima a do MadridU, hledaje pod:
pory pro Uoon mišsii. Wapežčpťedložtl mapx
pU Uowě U.xlcxšcxnýchostrowliw. Filtpp š
upowolill Uikť.xd xm nowr mišsie. S mdosti
pofpichal Serr an Uažpčtš lčstempapežským
ačralowským mťstodržitel Mančllský ozbrožčt
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loď; mnoši Filippinané nabidali Serranoep
wi swé slušby co dobrowolnici Ywssak i tato
wýprawa byla nessťastná, loď wrazilana úskali,
Serrano šahymll we wlnáchi š komonstwem,
toliťo dwa Taqalri žnskli smrti Nawšdory o:
pětow.xnémll neždaru horliwost pro obtišnon tuto
mišslť pťedce Uenhasla, Uenstále jfonr powšb!t
šowána wšdy Uowými Karolčltany bouťemi k
Mariannům žanássenymi. L W 1721 pťistáť
člUnU leahann š 20 mnši. B. MUs eati

uUjať fe jčch laskawě Tťetiho dUe na to opět

žanessen kU Gnahann člUU še 4 mUži, š 2 že:
nama a ditkem Qba člUUy pochážely š ostro:
wU FaroilepU; jfonce na cestč do llley, bonťi
byly Uchwáceny a ke leahanU žanesseny. Ci:
šinri tč!o.opťestěťxowanč jsou do nganě wynčent

a pokťestěni. Brzo ale poěali teskniti po wlasti
tať žcxbylo fe odáwati„ aby nešemťeli Usta:
Uoweno poslati je našpět axdssač w prnwodn
několtkamišstonárúw Slmonýněeuec B Kan:
tow a, wyhotowil dle Udáni tčxchtopťichozčch
xmappU ostrowčiw Karolinskúch a texprwé Ua dloU:

l)é p„rofby ob ržel fwoleni šarašiti Ua Uich no:
on mišsii. Qlč loď i tenkrate fe rožkotala
Uedal fe pťedre od fwého pťedsewšeti odjtrassiti
Sotwa š žiwotem Uebešpečenstwi žnikna pustil
fe š W. Walterem na chatrné lodici opět
na moťe a tentokráte ssčastnč pťiploul k ostro:

wU Mogmog, náležicimu ke skupině Egoiské J
ždálo scx že jiš časowš fe wyplnili kdršto bez:
pťikladné oběti které mišslonáťč Ua pokťessaněnč
Karolinůw byli pťinesli, dojdou žádoxlci odměny.
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Nt ostrowč Mog!nog w;týčen ťťčž a tU;řchi
l)romaduě fch.i;e:i fe okolo Ul)o, dychtiwě er
sioUchxjie wčfrlého pofcxlsiwč Brzo žakladáno

kťejlansté ofady Qlwssaknepťitel člowěěenstwa

poUžil ostrowma pťisslšho z Marťanmiw, kUšťeiše škwerxjčrť mčšsiex Bxžpochyby že Ux G:m:
kmxm scx k:yl scsscxč š nčxčterýmč Uospočoionci a
Ux Ucčoexšpcxěr:čktwě,twyčn krajanňm od Spaně:
on l)roširě byť Upošornčxn Kdyš pošději Ma:
ria:xrski w celúch šeie:x.lp:ch nxa skuptnach Ke.xrxolťn:

siúčlx se obxcxwomali a powčst o Událostech wxr

wťasti pť.čhodčlxžch wssnde fe jali roštrx:ssow.xtč
pežčxlč Karolinstti podcxzirati mišsionaťe a wy:
hýbxli th W Kantowa Uetajil fobě hro:
šicchoUčoešpečeusiwia odeslal W Waltera
nxa Mariaxdské ostrowy pro Uowé společňiky a

potťebnch podporn Tohoto okamšeni poUžik.č
rž;odrašděčxiKaroliuané; Kantowa, teUco
w lký Učexxoca nadssený miš:loxmť, padl co o:

bčxtjčchšaslepenosti Když Walter po mno:
k)ých Uraneizich š Nqanxš fr nawracč,ť nenassek
fwšho wěrnšho drUha wčre„ mišsie byla prsto:
ssena, nowoťrestané rcxpt:)leui

Uyn,ťjssi siaw mťo:esiiTsarolinasiých.

Obě ti mišpaim Karolinským pťčnessené jsou
tak Užnohé a wrlkě wytrwalost mišstonáťlxw tak
sk.ďěelci a podixon l)odná, žrbychom bylč fe na:

dalč pužehxmnějssich wýsledkuw Nxossač kdož
nal)lchr do úměer Brošretelnosti? Zda fe,
Ze tento Uárod posUd Uedozrál kU kreffanstwť.

xex:
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Kašdý národ xUUsidťiwe dofeihnonti jistrho stnp:
Uě wnitťUiho wýwoje kdežto žiwlowé, š nichž
dofawádná wždělanost jeho fe wyprýsstila tratč
twoťčon fwoji p:cfobiwost Uežli w Utrobě swé
pociti nUtUoU po.ťebU nowého wyšssčho žiwlU a„

požan l)o w kťestanstwi UpťimlloU nadssenosti
w jeho nárUč padne. Na tomto stupni nebylč
Karolinssti pofUd se octli; což mišsionáťč sixmč

Užnawali fpokojiwssefe, že wykonali son po:
winUost. Welký mišsionať San Btttore
jenž pro fon horliwost apostolskoUfobě žaskoU:
žil jména drnhého .Faweria, w tentýž fmysl se
prohlásil kU fpolUreholničowi ťterý ža špráon,
že jižUě od GuahaUU množstwi ostrowňw Uale!é6
žcxno, il)xned tam odejiti žadal: „Měj strpeni,

až cato role došrá; nebo wěť, že, až hodčna
jcho Udcťť Uárod sámž oněch ostrowňw k nam
pťijde a o Učitele apostolské Uáš prositi bUde
Toto paměti hodné proroctwi již fe wypluuje
Karolinsstť hromadUěpťichašeji Ua ostrowy M
riansťé, pťiwykajice obchodU š křestany Žebh
wsseltrá památka wiry, KaUtoon wsstťpené
bola žmišela Uedá fe mysliti již xžroto, že dofti
kratké obcowáni š Ewropany čininoa Ua nčxro:
oy oceanské obyčejně hluboký dojem, jejž po
dlonl)ých letech jesstělše stopowati MUže býti,
že KaUtowa w myslich fwých wrahUw zaUe:
ctxal pxráwě onen kwaš, jenž Urychli wnitťni

rox.zooj w nich a ostrowany kUpťijeti wiry kťe:
ftunfčé Uschopni Nech jen wláda sspanělslá fe
waruje žbrojného obfašeni Karolťmlw, krwawe
UdalositM arčcmske mohlyby fnadno fe zde opa:
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kowati Nech jen Usuadnne ostrowanUm wža:
jemUe wymčnowáni plodin a žboži, nech jen
hledi, aby swašky pťátelské meži ostrrewasly Ka:
roliUskými Marianstýmč a šičlpppinstými pťlro:
ženým během se dcxlmě wěre rU;rly, u dmrho.6
wenstwo tagxlské fe pať postárci o jčch pokťe:
siančnr au

š. 5.

Urwni misosie Ua Čabťtě.

Meži tim, ro fwčxtlo wčry ťťrdsaustě, Ua
Filippinech weefpnniloll šáťč fe mošďleskxdllxossť,

po dalekých ostrowech blnhodčxjeřa:fe rošléwalo,
wychaižela dennice milost Bo.jxši i Uad Uárody
poděť americkél)o š.ipadného pcbťeši od hor:xee

Kalčforuie až dolii k Nraučemtč pťeš 1090 lč:ťl
rošestťenými Hrošiloť pňwodné:ml obywatelf
stwU americkémn nebežpečenstmi še fyttčkoU č
politčckon pťewahon Ewropantlw Udusseno a
dšhola dox.yhubrno konrčně chčši, i postmoila fe
Cixkew Uaeši oboje co Uebeská prostťednire a ko:

Uala waj Uťad tak požehnaně, že Uin 20 mil:
xlionůw dUssi, které ro rownorodé dicčč š Em:

ropany wychowala, ji co matkn fwé tělefné i
dUchowné fpáfy fyUowffoU oddmaosti welebi a
oskawllje Tim Uade wsse wyniká pansiwi sspa:
Učlsté xo Nmerice, že welký dil ždejssiho oby:
watelstwa šachowalo a jemU kráonU bUdoUcnost

pojistilo kdežto anglicko protestantačé osadnictwo
prodné kmeny wssUde na potká::ť dcesilUa Ua
pokraj žáhUby pťiwedlo S pobťeži šápadné
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Nřnerčky rošbihali fe blahowěstowé po blčzkých

ostrowech š pochodni wiry kresianskě Mnoho
práce ji:n dalo obráreni na wčm obywatrlstw!
Cl)i!ocx:lslšho Qstrow Chiloe le;i jišně od
Nmrrik y a powažUje se ža kčč k tichrmu oreac
UU Z:sUťté žd Založčližmčsto Castro a pokťe:
fčanč!t š::enil)la olxywateleťwo L W. 1831p
počitexo fe w Ulěstr 50 0()0 dnssť Wro ccxlU

ocrxw 200 Tj mil obfať)Ujicť,žiidil Greqor
)Wl bijčxlpstwi, jehožto práwomocenstwi podlé:
hi č NraUkanir Qstrowy ťečeUšG.xllopaqoš
obydlené asi 1000 dnssi, jakož i jiUé menssi
bťiš: pobťeži až k Usti Qregoml rošptyle:lé,
wsjeaimy prišnáwaji fe k Uábožšnstčoč kato:
lšrré.:x.čU

K dxlcxkým cstrownn, Zeipadně o.d pobťcžť

a:.:cččč)o ležťcč.n Uefměli fe blak)owčstowé ťa:
t ťlxčti odn.xážčči již tčhdeiž, neboť fe moťe hem:
žtlo loUpežUx.„mi loděmi anglický:ni a l)olťanddký,

mi. Kdečolt se žmornilt lodi ssčoanlťčě, wy:
drxa:xrowai a mišeconiťe katoltckš Zpowěssrxli,
Ux:lo.)dyrát:x i UkrUt:lě m:čšlt a pak počomrtxoč

žcalcčlx:.l, l.dď obyěeině Zprowázejčcixn haželi
Kde na ostrowech Uessli chrámy katolické, palilč
abočtli Teprwé od polowice pťedesslého weťkn
odxxxoykltAngliěané a Hollanďxaxxě to:nnto bar:

b.šrstwi W alliš a Co ok toho dos:.ďěděujť
Kd)ž l W 1771 Walliš žamýpsleiostrowy
Wřáreljké prohláslti Za majeteč koruny axtglčckě;
wyploUl ťapitán B oneche a š pťistawULčmm:
fčeho abo na Tahitě hajil práwo Spančxlůw,
kteťi ony ostrowy nejprwé byli naležli Mišer
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siolláťi wstonpiwsse na pUdU Tahitickou wztýěili
fw kťiš, na nťmž bylo naps.ino: „t)!xrjštxxšrjno
car!ee EhristUZ wťtě;i! tim žproďe:U w ostrow:
fe UwašUjice we jménxl Ečrk:oš katolické Wy:
staeoiwžťe sobě na čať)itě pťčldyeek jali st wyx

.Učowň:t U.irod Nwssak tU jčch p:ck:oapila ža:
lostná wčsto wyšdwčšchi ťeidU Uače; erčlttš
l. W 1775 do beimyse waráti!i ToUro po:
hro:no:l ž::eažtly se t dalssč peočroky Špmlčllc.o
xo jižnšm moťi Heděždl t.choto welikého na:

rod:l bledlx fpolU š ochxboxoiuim a slabn:ltim
ši:oln cirkewncho w jeho o!asti a w ofadách
ctšokrajllých Woknd štwel cirkewni nájllným
plchmatúm Uťedxtirtwa domácčho a UkrUtnemU

lakomdřwi ofadnikll:o wčtěžexě w;dorowati f:nčxl
Bylo Ššanělsto slawxlé doma a prodné oby:
thelstoo w ofad.ich pro!pčwalo :dod šásscčtou
mišnoxářllw h;ijirich neUstUďně jcho Ucirodnost
a prúwa člowěcka; čdyž pak Box.:rčdonrčwe S.aa:
Uělich pťij!nnli wladn dostalo Uťednirtwo wrch
Zes:lité padli a za Uimi klefala sláwa narodn
xamého, žčaoel cirkewni w ponta kancellaťůw

tewťemž, stratil pťrdessloU silU. Toto nepťiro:
žene nasiii famo febe Uejwťce žtrestalo! Re:
wolUre jeho moc šlomila w Ewropě wliw jeho
žxxiěenw Nmericč odtršenťmfe tolika šemi od
Spaněl a Uirodowé Čirkwi žachowani, dobyli
sobě twobody Urednici a obchodnici sspanšxťx
sstl ša hťichy w Nmerire žpách.mé těškoU sna:
,sselt pok:xtu; co ale Eirkew žbudowala stojč a
rtrwa podurš a bohda jesstě Spařlělskll žáslubd
ǧeho ssredťe odplati. Nadarmo Usilch anglickš
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obywatelstwo w Nmerice wyhladiti půwodně
kmeno, Eirkew Ujima fe jich ro nedochndčat péči

mateťskoU a šachowá jčch také š pomoci Boži
DUch katoltcký obrowskýmč kroky se rožmaha w

fewerných chich katolťckým Terascxm Uowých
Ul Uabýwaje Nelze pochybowatč še sčly apož
stolské wssUde w allglických, sspanělskl)ch a fran,
coUzskýchofadach demlě U mocnějssťpro:ld wer:

stajici pťefe wssechUy možné boUťe potrwax
ji, pťiprawnjice w tichomoťi úplné witězstwč
prawdě katolickě uu

nuu

H l a w a u.

Bťewaha Nnglicka w tichomoťi.
Mišstc protcstantské.

š. 1.

Falošrni osady Uowo::lihO:U?alrskě.

Nž kU konci osmnáctěho stoletť Uebýwalo w
tichomoťč o protestantijmll ani ťeči. Teprwš
kdyš Nnglicko w těchto fwěta končimich nad

moci ssanělskoU obdrželo wrch a čilost mišsion:
ská Ua pčidě katolicke rUchem rewol:lčným w
Ewropě beš mála napoťád rošrýwaně Ua ten
čaš ochabowala an tU teprwé protestantišmUš
pod zasstitoU panstwi anglického počal ponenáh!U
ofašowati fe w tichomoři Založeni osady pro
Zločince na wýchodném pobťeži pewniny ausiral:
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ské šawdalo prwni pťičiUU k činUosti jebo miš:
šionske, W kwět:m l N 1787 wyploUl kapi:
tan Whilippš š 11 loděmiž pťistawUle:
monthsiého, odnásseje mimo Uťedniccwo a wojx
sko 776 ZločťUer do daleké Botany Bay Co
rok opxkowaly fe podobnš žásllky a šUeUáhla

xmhromadilo fe tu obywaJtcxlstxoo jakého co swětstojť posild eridáno Jiného krom protestant:
skšho UabošenstwipťitomUetrpeno; Uěčolik kUěšč
katolických ktčxťiž ostrowa fw Maurtcia irským
xoěšmm fon slUžbUUabťdali U.isilně odehmino
Za per ch ler byl staw této osady owssem
Uad mirU žalostUý; ťdyž wssač počet i fwobod:
Uých pťistčxhowalcůw po máln fe nmožil a žlo:
čincůw propUsstěných a hned potťeonU wýžiwoll
zaopatťealých pťibýwalo jasnčla fe w tétéž miťe

lwaťnost osady Nejd:lležitějssiWof.xdoUjest pťedceaž podneš ofada NowoJil)o Waleska čili Wort:
.Jackjon, počitajic asi 130 000 obywatelUw.
H lawni městoSidnej ma 36 000 dussi Kam
nynějsti shoU šlatochtiwých pontnikůw do nowě

Ualešených bánč anstralských powede Ukáže bU:
doucnost u Drlchei hlawni ofada Uachaši se
w jižne Nustralii obsahujic wlastně tak ZwanU
jižnon Nnstralii š mčxsiemNdelaidoU (30 000

obywatelňw) a WortWhilipp w nejjižnějssim
koutě w Tčeti osada jest na žápadném pobťeši
ď městami Werth a TreemaUtle Ua ťece labUtče
mimo jiné UeUstále se množici ofady muuČtwrta
hlawni ofada leži Ua fewcrném pobťeši w šemi
Nrnhemowr, kde dráwě powstáwá město Biktox
sia na pťistawU Ešsingtonském, zápasic š mno,d
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hýxni obtišemi Dňlešita jest proto, žeby kdysi
:Uohla šmocUitč fe obchodU w zadnéčn indickém
mořč žčwš fe rošmahajiho Toto čtxeoerxoúe.ni
šiwi aťt 200 000 dUssi Mimo to slnssi fežni:
Uiti txké don osad ostrowskx.)ch: Tašmmie a
Norfolkčl TaŽ:Uane ččli Zemš Bm Dčemeno:
wa lržč Uadrotč pťistaxo:l Filippowě Ua nejzaš:
ssim jchn xN Hollmldxl Búwodně be)la t ona
:Uistem deportačný:xl pro zloččme ly:lč ale bý:
waži žde t fwobodni pťistehow:xlci, počtem okolo
50 009 7e() Norfolk jest pojnd trexstnémisto pro
nejtěžssi žkočimxe, majic asi 6 mil w objemu
leži mešč N Seelandem a N Kalrdonii meč
lahodné ždrawé podnebi jest úrodlý a lefnatý
ostrow Z:oláwsě paměri hodexl jest pro jčstý
drlch sinrťnw jcxž i 180ě wýssky doďechuji Wo:
.čet tresta::ch očolo 1800 200() dusst obUassi.

Wláda axxǧťicki l)leddxťča toU mčroU jaťon
wywirala wsseltčý wliw katolicijč:m w územč
N :Hollxndském rossčťowattprotestmtčšmo Bi:
čem doháněno k.:tolikacw do xelodťiteb:lčc prote:
stantskych; wssnde šari;eno sskoly protestantskč
a šťťšeuo bršo žwlá“xlš ačlqčikanjťé bčsk:l.ostwipro
N HollaUd a Tašma:aii. J Uemesskalyfpolky bi:
blicke a mšsionské roǧdiwatč mešt obywarelstwo
Ua tisire biblii a fpisčUw U;iboženskýh, Ujť:Uajče
re fe horliwě wyllčowani sskolnéhoa náprmoy
šločinrmo. Nwssač nexohodné prostredky, kterých

ee) Hlain město jcst Hobart,TowU š 20.000 obžp:7
wacelúw.

M) mmaloš, 1888.
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Pťi tom Ušiwali, kU pťikladU, oněch polossilexdých

powšbušowani methodistických, jak jim ťikali, způ:
fobili sice sem tam krátký parosišmUš, jak wi:
diwame na mrtwolách tokem galwanickým do:
tantých, o dUkladUém polepssenť trestancllw Uč:
kde slychy; žkáša mrnoxlá mrxi Uimi napoťád

se Ul ZpUsob dllchowého rakn dále rošširala
jmenowttě Ua ostrowě Norfolkll wsseličé péěe
dnchowné šhola žbawrxlem, neďoť fe žeid:lšmu
čašateli nechtělo steile pťebýwatč Uprostťed wy:
wrhele fpoleěnosti lidslé kněšim katolickým ale
šabráněn xm prosto přistnp k těmto stmlkňlxl hrnžy
plUý..xn Nedáwno opčxtžťizeno dwoje angtikan:
ské bifťUpstwi w Ndelačdě a na ťece labUri ale
Uemysliž čtenať, že lU osoh činnostl mišslonske

meži tušemci prodUými, néb:š proto, aby w
ofadcich již Ustaleuých ťčdili dnchownou fpráwu
Teprwé kdyš protestantčšlxnnš pod ochranoU brč:
tické zbroje pewné Zarašil koťeny, jaly fe ro„z;:

ltčné jeho fbory wssimati fobě ěerUrho obywaeo
telstwa, awssak poknd dosiýchame beše wsseho

úfpěchU Mimo žaloby, že černochowé jfoU do:
cela tUpi a wsseltkél)o pokrokU dUchowšho Ue:
schopni, nemame žadUých žpráw o prácech apo:
st luw protesiantských; žalobami Ua tUpost půZ
wodného obywatelstwa šastirajč Ueplodnost fxožých
mčš:lť KlrrUš anglikmlský nemňže fe powšnésti
kU wxncxsiené obětiwosti dUchowenstwa sspančl:
sišho, pod jcxhožto ZeissrčtoUprodUi kmenowč
ew amrxrčckých a silippinských opadách Zachowalč
QooU národ:lost a jistoU Uaději pro bndoUrnof.t
Nenť tomU deiwno, co jfme w nowillach četli



x d138

ZpráwUz Hobart ex„ownnše pro kradešod čer:
nochňw žpáchanou Učkolik ofad:lčkůw fe fchopilo,
aby Ua žlodějťch fe pomstili J podaťilo prý

fe jim wysliditi čeonchy pokojUě okolo ohně
rošpološené, a asi 20 jich postrčlrti. Nodobnýe

Ult UkrUtnostmi owssem jiš fe podaťilo anglčckým
ofadUťkú:U, že pllmodné obywatelstwo Ua žemř
Nan Diemerwě až Ua chatrné Zbytkynyhy:
Unlo a že Uť!oščěeralochowé še solltedstwč osad:
Uikmo fkoro docela Zmišeli w Q dálssich osil:
dech a wznikajicč Uadčji pnwodného obywatelsiw:
bnde w odděleUi tťetim kde o obnoweněm pU:
xobenč Eirčwe katolické Ua N HollaUdU po:
jed:čcime

Nowý žiwot na N Hollňndě žniklý, Ue:
mohl na dele šUstati bež znač:xšho wlin na
ost.xtné ostrowy ttchomolskcx, tťm méUě, an lodě
1tmiž fpojenč meši Ewropch a toUto kolonii se
Udršowalo ničoli ž wýchodnš Jndie ěili okolo
Nfrtčy, nébrž od wýchodné st:aUy doch.išely.
Na tento Zpčljob odewťexm jesi Uowá dráha do
xwěta ostrowanskěho wedlé dáxoné obchodné cesty
š Nkapxxlka do Manilťy wedonci a opčxtžna:

menitý dil obywatelstwa tichomoťského š Užawre:
Uosii w niž od Uepamětných čanw byl dlel
w U koU stýěllost š Ewropany Uweden Bťčro:
šelxú Uásledek byl že tito od Boha wysoce nae
danť a U inmám Uowých idri welmt bystťč

Uárodo:oš pťatelskc)mobchodem š eroany ž
pofawádnc dUchowé koleje wcxlmi bržo se wyssto
UUli domáci Uáhledy o Uaboženských a občan:
ských poměrech napoťád opoUsstěll a Uplný pťex5
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wrat we fwém myssleni a šiwotě podnikli Eo
Španělowé pťed tťemi sty lety pošorowali w

MerikU a w Wermoii okášalo se na konci ofm:
Uáccél)o stoleti i mezi národy tichomoťskými:
octlt fe totiž w onom stawn wysilenosti kdežto
žiwly poličcké jakoby jich žčwotné prame:m
byly whschlh, wadnoU a klrfaji w celém pak
ščwotě dUchowém rožhodná kxčslš fe pťiprawnjc
a jakási tcxskliwa Uefpokojelxost š pťitomnosti Ux
plué proměně wsscxch poměrčiw wexlmi Uapomá:
l)á Rťrstanstwi wždy fjetrnon rUkoU U:Uělo

feihati w takowé rošpoloženi myski a pťijimajťc
rožechwčlé Ueirodyw žiwý organišmnš Eirkwe
Uejen úpade šachrállilo crle kmeuy, nébrži
kU wyšUimUjeUrěžiwotU, čerstwé sily w UtrobU
žejich wléwajir, ssťastnč powšneslo

Mišsionáťi, kteťi w Uárodě kritickoU tUto
dobn a tim i UlohU fon pochopUji a co dč::
myslni lékaťowr whodnými prostťedky kU ssťast
némxl konrč pťčwodi Uplno:l měron šaslUhUjč
krané a wýznamné jmcUo blahowěstUw
ZahadU tUto Eirkew roťessila skwělým způfo:
bem na ostrowech Filippinských; xyni :chlidáme
kterak tento úkol protestaxltišxmtš prowede Ua

menssťch skupinach w tichomoťi Wrostredkyi
šdllfoby, kterými mišsionciťi protestantssti Uloh:l
son podnikali woplýwaji z dncha jedUotliwých
fboer, k Uimiž fe pťišnawaji; wýsledky pak je:
jčch apostolského Uťadowáui, jak dalere š ducha
protestantiš:ml wyssly, Uech famy wUUássrji UfU:
dek, nikolč o osobuostrch mišsxoxxskúchdělniknw,
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něbrž o powolanosti či Uepowolanosti protestan,
:išmu k Ukoln apastolskémn

Lodnici ewropejssti ostrowanům donásseli
kow wsseho drUhU Ucistroje a zbroj, š kteron a
žachášeti podiwnhodUoU rychlosti fe Uaučili U:

žťwánim žbroje ewropejské Uastal Uplný pťewrat
axoe Zpčlsobechwálečných Žeby tim wálky bylh
ťfe staly krwawějssimi a Ukrutnějss:mi Uelže twr:
diti ale časlějt fe owssem dodnčkaly, zwlásstě
od ctčžádostiwých malých načeluičmo kteťi fwé

panstwi na okolné ostrowy rožssiťiti práhli Na:
Učiwsse se žlxati wýl)odh lodi ewropejských š o:

poxp:šeUim bršo pohlédali Ua fwc člunky Nen
qmirllě pUsobily na dofawádný žpmob jich žč:
wota lihowé Uápoje kterých jim w hojnosti do:
wcižely lodě aUglické, americké a francoušskě
Krasa a Urodnost ostrowllw wcibtla marinaťe
že š korábňw fwých prchali a meži osirowalm
prosiými wsseho druhxl prostopássnostem howčlř
K nim fe pťidrnžowali šločincowé, který:n bUď
Ua crstě mleb ž mťsta trestného Uteri fe ždaťilo
Norfolk a Botany Bay stalh fe p:opagandoU
docela Zwlásstncho zpllfobu a sám Meinicke xe)
se pťiznawá, že kU proipěchU anqlických mišsio
aťUw kypťila púdu “ Nebyloť wýppy tak nepa:
lrné ani chobotU tak skrytél)o, žeby Uěkterýz

těchto dobrodrUhtlw Uebyl fe w nť nalézal
Tato prol)naná fmělá a odwážliwá we zbroji
wycwičená čelád a použiwala swé pťewahy wssU:
dy, aby sobě Uleži prosiýmč ostrowany Ziskala

ck) Die Sňdsee:Bšlker Und daš Ehrčstenthllm.
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wcišnostč a fwrchowané moci J powažowano
jich wssUde za bohy, wěcť ktrxých se dotknnli
byly ihned tabu Králowé a UáěelUťctUcheirf

zeli fe o jich pťátelslwi neboť š desiti nebo dwax
nacti tčlnito dobrodrllhy poUsstčlt hrUžU a Ušaš
na relé ostro.wy Kdekoli fe wyskytla pťilešitosi
Uaučťti se něčemU nowémU, nebylo pilnčxjssčch
žákU Uad ostrowany, mladi a staťi hoťeli žádo
sti noyrownati fe we wssem fwým Učitelňm ne

ssetťice namáháni, jednaloli fe o jcxjich :xťťžex:
a pochwalu Z takowc sskoly pochášeji nmžowc,
jako Kamchancha l a QtUl., ktcťiUpro:
stťed frajaUUw žnamenitč wynikli, ač beše wssi
mrawné dňstojnosti, jsoUce jako miniatUrUé od
liky welkých historických charakte:ňw a fpollc

nejhorliwčjsti pťižniwcč ewropejské wzdělanosti
Tito marináťi a Uskokowé tropilt tobě

žerth z nejfwětějssčch obťadmo U!odlaťských U:u

fmiwajice fe Ussklebnčssetrnostt š ťteroU ostrowa
Ué se chowali č osobam a wěcem pofwatm)m
ttabU) Z poěátkn l)laslton newoli Ua toto pcd
činani patřtli pohané, očekáwajice kašdon chwili
ze bohowé fe pomsti; jelčkož ale rouhačl:m nio
žlého fe nedělo, mišela napoťád bášch bohúw
obzwlasstnč meži wyšssi tťidoU tak že konečně
slUšba boži powašowána ža cosl nepohodlného
a žbytečného čeho pťi prwnipťiležitosii fe špromd

siitt bhli hotowi Takowým špůfobem čdobro:l
drUhowé razili cestU mišsionamm protestante
skýmxe) Z:nenowitě na Sandwichách bylo po:

) Meinickc prawč: „Na bčlchi jest, še tito lidě
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l)anstwi dťiwe nežli jediný mišsionáť na nich
fe octUUl probeUim jich pťedchůdcůw již na
famém žwratU obražůw modloslnžebných nikde
wice Uenaležexlo, ssetlnost ofob a wěti tabU
podléhajťrčch docela jtž byla Zmišela; krwawé
občtč a wraždy Uoworožextátek pled pťichodem
mišslonáťxxw odstraněny, nno mnozě dobrodrU:
ť)odoé jali fe fami ža pcxniše keišatč a krestťtť,
šbirajice proseltty tak dobťejakomišsioltáťi Slnssč

wssač pťňpomenonti že kromtoho wywrhele ewf
ropejfké fpolečllosii také množi ctihodni Umžowé
meši ostrowany stála sidla měli a o wzdčxláwá:
Ui jich Upťimně fe pťičiňonoali Klál Ramx
chaxamch wdfoce jich fobč wážil Nngličané
š) o Ung a Holmeš ťidili jehonejdxllešitějssř
prowčncie Nade wsse wynčkal Špančl Ma:
rint blahoU pňfobnosti fon NejhnstějiUfa:
Zowali fe Ewropaxřé Ua N SeelandU, jehožto
Urodnost a lal:odné podnebi již tisire přistěho:
walcůw pťiwaxbilo uuo

xan Uowědonce Značně pťčspčlč k obráccxnč Ua wčrxr
ostrowmtňw. WssUdc ražili cestn Ulišsionářňm„
pňwodxté obywatrlstwo anykajice na mrawy a
Ucilx,bledycwropejskě a twrděnť lowcňw wclrhb, žc
žUaUleUitx) dčl sláwy, kteroU mišsio!teiťi wšdělá:
wanin: těcbto Uairodmo sobě šťskali, jim pťislxlssť
Uenibeš dňwodnw“ N Ua stranč 128 erstýchá
se dološiti: „Watťimc li š tohoto hledčsstěUa Coo:
kowy hťebčky, pilky, fckcry a perly sklcněně, mn:
simc i jim pťisoxtditčpodčln w riwilisowánč ostro:
wauňw, an i ty smUtUé dar:,o, jako lihowé ná:
poje a pťčjice, ncbyly bešc wsseho xprospčchU a
UžitkU!
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C. 2.

Uočátek fpolkl:w pre trstanlste :mišsienských

„Borownámeli “ di protest fpifowatel, „čin:
nost mišslonskon mrxši Ueimi(protestanty) š činnostť
Cirkwe rimslé Umsimefe pččšnati šečirkrwewmxx
gelická welslýpwllj dth w tomto ohledU pohamlnc
posi:d chšaprawila 7ee)Nejhorlčwěji teUtodlnl) fplá
celťHollanďané We wssechofadách, ktelé Spaně
lUm a Bortugalcllm byli odxmli, Uasilim brali
katolikltm chxámy, mišsloUáťe pak wyhnawsse
wládnýxxl wynesleniaxl wssechny ostrowany pro:
hlassowali ža protesialtth, ač fwolowali čč odpi:
rali Takowú pčnood má protesiantišmnš na
KaplaUdě, Eejlomx Formofe atd. W Ewropč
da fe podobné rmowstwi Ueli wylnlmoiti, aspoU
wyfwětliti stmnnicko:l rošdlážděnosti kteron boje
Uabožensié práwč tcxk)dážte wrdly; powažme
ale kterak žeihnbnč meelo pťxfobiti meži poha:
Uy a ťťefsansiwi samo w jich očich fnišowati,
když tcxkowýlxl zpllfobem jim je wnllcowalo!

Mišstonáť protestaxltslý M) liči Uám ho UásledU
jicimi slowy: „Wkročiw Urednik mešt šástup jal

seožnamowati: „Lllfl:rowé! (obywatelé holland
ských ostrow!:w w žadné Jndii) můšete stati se
členy fpolkowými, dáte li fe pokiestčti Zakožto
kťestal:é bndete fwobodnýmč občaUy, bndete pox

qti) Wegelrcr: Gefchichtc ďer christlichcn Kirch,e anx
dem Gescslfchaftš:Llrchtpcl.

M) Ršttger: Briefe ňber Hinter:JUdicU; Bcrlin,
1844.
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žiwati ochrany fpolťowné, fmite Uositi klobonk
stťewice a waec ssat ewropejský, hráti w karto
a budete pťipUsstěUi k Uassim žábawám; na
nowý rok ale :UUsite wssichni do kox
stela!“ Wijať, jeuž pťi tom hlafateli stal po
bokU fotwa stačil šapisowatč do ťřefskanskcha re:
gistrU lnnožslwi dekretowaných protestantmo, ne
bok kažatel po celých tlllpách je kťestil Uad je:
dnotliwcemi slow kťestných ani newyťknuw“
Tento žpusob Udělowati kťest, našwáU od wtip:

kaťčlw „Brandfprišentmxfe “ kťest stťikačemi U:
dťlowant,x Takowi kťestaué, jichž počet owssem
fUadUo na tisice wžrťlstal, obyčejně za kratký

čaš Uapoiad fe wraššlt k dohanstwi. S row:
ným Uešdarem potkawali se ostatne w Nnglii
a w DaUskU Zaražené fpolky xnišsionske jako:
Spolek pnrčtanský k rožssiiowáni wědomosii kťe:

ftanské w cišich šemich šaražený l W 1847;
allgltcka a ssotska UBchcxlxx stu Glništičm j(utmo
1šáščdeeod rokU 1698 a 1709 a jiné Nllfob

nost Qchxanowských a Morqwskúch Bratťť ač
w lUUě protestantism!l Ušnáni Uejhodnějssi, trati
te w moit pohanstwa co Uepatrná kapka; obrá:
tčmelt pak žraky kUGronňm ťtere raidi wyhla:
ssUji ša koxnnn fwé pčtsobnosti, poUčUji náš

lecopisowé, že pred 300 lety, kdož jesstě wťra
katolicka tam panowala národ glúnský w ohleo
dU Ua wšdělanost a tělefný blahobyt daleko
wynččal nade staw, w Uěmž za nassčch dnmo
fe Uacháši

Bro dějeprawre welmi žajimawo jest, pá,
trati po pťččinách horliwosti mišsionské, ktera
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koncem pťedesslého stoleti w lUněprotesiantišmU

jmenowitě w Nnglii jewiti fe počala, od oněch
čanw napoťád žrčistala a m)ni šnamenitosti xpo
wssianti hodUédosáhla qulie Uáleži k oněm
ťissim protestantským, o kterých Eirkew ač krutě
w nich proltásledowana, wždy fe kojiťa Uadějť

že erytrwajč Ua dloUho w šarytostt fektáťské
Dťewná historčenglie tolikeré památky ž dob
katolických, w Uichž dlnžno hledati žáklady k
sioobodomyslne Ustawě Uynějssi welikolepa jejč
literatura ohromna neUstále fe wywinujici moc
u to wssechno mUsi narod anglický šnenáhla
powžnéstt k Uážormn, jtž daleko pťefahUji Uižké

Uxeše poUhe fekty Ne tak Učenci sskoly Qrfort:
ské a badani jejich Ua poli wědo Uaboženské Ué:
brž raděii jakási pťibUžnost dllchowa meši timto
welikým, w dějiny fwčta weleoncnoU rUkoUta:

hajicim národem a meši wsseobfažným dUchem
Eirkwe wsseobecné Urychluje nynějssi fe fblišo:
wáUi oboU Doba wssak w ktere dUch UarodU
alxglěrťého počal fr Uwolnowati Z poUt fektáť:
stwi, Uastala rewolUci stancoušskoll Jakož wssU
de tak i w Llnglči widťme Uprostťed bojmd teh
dejssich wžnikati rUch kU profpěchU positiwnébo

Uáboženstwi Mimo to šnamo, še rirkew an:
gltkanská meši wssemi sbory protestantskými dostie
bohaté dčdtctwi odnesla Z Eirkwe mateťe a po:
fUd š erěrných odpadlir nejssetrnčji žachowala
Nenadálý wznčk UeZUámého pofUd horlenť pro
mištxe w Nnglťi Ua sklonkUminUlého wěkn dlUžUo

tedy wyfwčtlowati pťede wssim UsionU fnahoU
narodn roždáliti pokUd možna, hranice fwého

7
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naboženského wyšwánč a hanU ponhc fekty w
žapomennti Uwcsii pak probnšenimesix ducha po:
sitiwnosir pťřzniwějssiho kterýžto we wlasti pod:
Uětn k nábošensiým hád.kám nčnachášeje celoU
silon se obrátil Ua dráhn činnostc miorlousťé
práce Uašbht pťipowidajici Jaťkolč o wýslcxd:
kách téro ččUnostč nikoli my, Uébrš ncxstranný
dějcpiš soltdi:ee), skussi pťedce wždw chxoáltct U:
Ulysl š Uěhožto wyssla

Tak šwaUý Lolldýnfký Spolek mišsionský
šťidil fe l. B. 1795. Kdo fe Zawáǧal pťťslxi:
wati ročně qUineU aneb složil Uajedno:: 10 ster:
liUkUw (100 žl siťibra) stal fe členem jeho;
Ua wyšnáni nciboženskémeši členy nebráno ohle
QU Wočet člemlw rychle fe množil bršo do:
cťler šlmmenitých prostťedkč:wpeUěžitúch Mimo
cxnto fpolek powstawaly rychle po xobč: ssotsko

prešbyterianský, weslcyanský, čistčx anqlikanstý
amrrický; dUchody wssech obnásseji ročxuč::m5
milltom:w dollarxlňexe) Eo w NěmcxcťU Hol:
landfkčl we Šwúcaťich, w Dánfm Ua pcx:lěžicb
šebráno nepťewhssxxje400 000 žlat!,šch W
Amerčre šrhnáno 1esl) millčoxm dollmmd

S poěátkn w LoUdýně nemohly fcx doť)od:
noUti spolky, na ktcxron siranU by simhy miš:

eyb .4 upuno

)Wťipominamc, še pojednawajčce o xxxišsicchpro:

testantsiých čcrpáme ponže ze spisto protrstrmt:o
!ťPch

“) Dr Klnmpp: „Daš ewangclischeMišsioxcšwe:
sk.nz“StUttgart 1844
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sionke mťly fe obreiriti Uowota wěrckirbšpáčela
členy; koneěně rozhodnnto še prwni poknš fe
Učtni Ua Tahitě, o nčž ssla powěst, še má pod
nebi lahodné, že wýžiwa tam fnadná, ťeč osiro:
wanůw dl Zpráw restowatexlllw Uetěžká še poa
fUd žádné lťché krestanstwi Uežastoupilo do Ui
cesin šee tedy Uejméně pťekážek očekawatižš)
Wčtssť jesstě obtiže nastaly Uedostatkem schopných
mišslonáťuw Dwa Unxžowé kteťi hned Ua po
čátkU bylč fe hlásili a po ccxlý rok fe wyUěo

wali Umjire wstoUpitina loď kapitána Bli gxha
l B 1791 daji wýpowčxd Jšestawil fe wý
bor š 9 kašatelxcw a 2 laikňw aby čekance k
mišsiim fe hlásici, jexk Uáleži škoUssel Čtenáť
katolický oxossem nepochop::je oded tak Uahle
se wšal šUamrnitú poěet čcxkanch, že celá čom:

mišsle aby jich škollssela, Zťiditt te mUsela maje
na šťeteli požadawky, ktexy.chCirkew ode fwých
mišsloneiť:lw pohledáwá Nwssak k poměrňm
protestantským w tomto ohledn Uefmi se piikla
datč mrra katolick.i Ečrkew prawidelně odesilá

k mčšslčm mUše Užčdeclxowšdělané mrawně ne:
úhoUUé a w každém ohlcxdn Udolehliwé, mUše

dil rodem dii Učersti wynťkajcť kteťi sláwU
a dnstojnosti k Uimž wlast jtm odewira branu
oponsttějč hotowi jrouce, wssechno i žiwot občto
wati Z lásťy k Bohxl a blčžUimn Dorela jť:
Uak majť se wěci U procestantůw Wětssi počet

jejich mišsionáťmo wžar jest ž tťidy newšdělané
aneb ťemeslnťcké; oldšwlásstně mnoho chUti k

zcn)chencr, ftr. 227.
. 773
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mišsiim dáwaji mladi towaryssč na jewo )
Čekanri úťadU kašatelskchodáwaji fe na mišsie
odyčejně proto, aby za několik let anrátiwsse
fe pťi obsažowáni wýnosnějssčch Uťadůw dosslč
žwlasstniho ohledU Býwaji z wětssiho dťlu žee
Uati cmeb na stanowiskách mčšsionských fe jim

Uaskytllě pťťležitost, wstonptti do stawU Umnšelx
skél)o Spolky mišsionské hojUě jich podpornjť
še we fwé domacnosič welmi pohodlný, UtěsseUý
štwot wodi Me)

ee) B()Uřxtmdlžfrlšuximrše č. 35. Ucpřťšxliwč fe ija:
dřnjc o Uich: „Tčto ssewci a krejči, kteťč ssčdla
a jchly opoUsstějť aby hlafali slowo Božť w

pádxl Uejpřťšlliwčjssim powolnji jakěsi Uepromysslc:
Ué trmUé Uadsserstč w Utrobě jejich se ošpwajč:
rč která, jakmile wxašč Ua pťekášky, obyčejně w
ochabloft klesá a w UrchUč sc proměňnje; jucssrč
častěji býwá to prášdUčc bloUžinost wc fpolkU
š UechUtč k práci, Z Uišto apoftolsiá horliwost je:
jich se žrodila

“, Weqcncr popisUje Ua str 820 špomex:lxtého spčsxc

rodimlý žiwot 1xtižšsioxleiťxlxotakto: „Žil:,dk jsoU
tyto rodixly U xdšajexxl!lé podpore, hojuoll Ulajicex
UeihmdU a odměUU ža wsseliké Uamáhánč a sta:
rosti.“ N apostol pohaUňw Rottgcr, nle:
sskaje ša pťččtUoUsweho powolan mimo domac:
Uost poslal swc chotř Uafledeicč milostnoxl báscxl:

„Dein fanfter Blick Und DciU fo holdcš Herš,
DeiU ganzeš Bild erfňslet Uteinc Scrle!

Emilic! ja deš Wiederfchextš Schmcrž
Drčingt mich, dasi ich die StUUdeU ščihle.

Dich wiedcrsch!xt oerdoppclt Uleine Schrittc,
Dich wiederfch?l: ist táglich meiUc Břtte,
,Dich wicderfeh!xr, Emilie! werd7 ich bald!“
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Tento rozličný způfob w zastáwáni úťadU
mišsionfkěho dorela pťiroženoU nUtnosti wyplýwa
ž dUcha obojimxt Uáboženstwč wlasiniho, aniž o:
brašy podotknnté jdme žde whstawili na pťikor
žprobU pčotestantskeml:; máč on w mnohěm
ohledU a w jistých okolnostech son wýhodn.
Meši Ulladými ťemeslnťky Ualežajč se nešť:dka
lčdě podntkmoť a ostrowtipnť kterč jistěho drUhU
obtťžnosiem bUď wyť)owčtř aneb odolati Umťs

an člowěk mnohem wšdělanějssi pod jich bťemex
Uem klefei K takowý.n Ualeži chasilčk šednický,

jnžénem Nott šajisté meši Tahicickými mišsio:
Uaťt nejrážnčjssi a nejsstasinějsti S drUhé stra:
Uy jest tento drUh blahowěstůw wěc tak šahad:
ná, ano Uebešpečná že jimč ccxlédilo protexsia:tt:
fčo:mišsionfké we welmi sspatUoU powěst Uwe:
deno. Wťedně býwá welice Uesitadno šacho:
wati poťadek a poslussenstwi meši timto lidem,
o čemž fe pťeswědčime slyssčce mUohonrifobne

náťeky Ulišsionslých ťeditelňw na fwé podťižence
Dejme tomu ale žebh Ukol fe dobťe daťil a žádný
neťád w Uějse ermisil tussm, že narod jemnž

Sw FraUt ečaw šafewoztláwalsonlasiU
takto: Q Boše! ja Tebe milUji Uikoli psoto
abyš mne fpasil aUeb proto, že UemilUjčcich
cxbeT t:csceš ohněm wččuým T!Fš, Ulňj Ježčssř!
suássel hťeb!,x ostrý hrot kopč UtUohoU k,mml, ne:
sččslxlébolestt a úžkofti, pot krwan.xý a fmrt; a
to k wňli nmť a pro Umc hťissrlčho Krčraťbhch

Uemilowal Tebe, o xcjlastawějssi Jcšťssc? Jako
Ty?š Utnc milowal, tet i ja Ulilnji a milowat:
bUdU Tebe atd.
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se dostalo podobných Učitelůw dťedce jen jest
dpoliton.dani hodným, šwlasstě feihajili w jeho
fpráwU politickoU Uhlidáme poždťji kterak
práwě tyto politické pťehmaty Uejwčce podudili
weťejleě miUěUťprotč lnčšsioUárUm protestantfkým
a počátečný ždar Utišsič opět žkašllh Co fe
týče Uxišslonaťč:w šenalých, mohoU t onč ža dob
pokojných Uprostťed mirUmilowného obywatel:
stwa fpoťadaným žiwotem swúch rodin mnoho
dobrcho žpčlfobiti a pohanstwo kU přijeti wiry

kťestansképťiprawowati. Nwsiak pečliwost oža:
opatťeni četné mnohokráte rodiny fnadUo zawá:
di na bešcesti lakomstwi a nefprawedlnosii jakož
siUteěUě U mišsioUářUw protestantstých fe dělo
Ua žpůsob jak fe bršo dowime Uad mirn sie:
redný Kterak by aťe možUo bylo ženatemn

mišsioUciťč apostolowatč kU pť w Kytaxi, kdežto
blexhowčxstdwé, jakmile wkročč Ua p:tdn Umji to
pewné pťesioědčeni še ša Uedlonl)ý čaš š Uej
UkrUtUčjssifmrtč fe potkajixx) Zde neni pole

ee) Wo Učkolik :okUw U:Uobo w protcstaxltsk:)ch Uowi:
Uach opalano jméUo pomoťaUsiého Žida a pro:
testaxctskéhoobracenceGúďlaffa; slawily jcj co
axpostola ěčx:stěho, oU pak obchášeje po Ewropě
Umokw ťečnil o swé pUsoonsti a požel,xxmxtých
fUabach swych w „iissč nebcsié“ Sotwašc wssak
žemťel pťiťdlčdly axlglikaxlsko protcstantskě listh blčšc
k jeho čiUské pňfobxlosti a wyxxcsly sožhod:lý úsn:
dek: šr wojma Učkolik K:,dtajcxlw kt:rě bUl po:
kťestil w „ičsst Urbeské.“ praniěrho kloUdUél)o Ur:
pořčd:l a žc Ua wždoch swym Ustawičný:xl Uá:
ťkum Ua chudobU dostč l,xršké jměuťčko sobě Uastťá:
dal! Takowék jfou tody Uál,olrdyal:glicloch pro:
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pro mišsionáťe protesiantské! Nmssak axeprawio

me toho jim na ilkor; kde nadsseenostUábošen:
ska Uema tolik sily, aby pro Christa opUstila
ženU a ditky, tam Uelše žádati, aby t žtwot fe
obětowal

Kdy; kochčuě wssechxlypťiprawh byly sko!lčeny,
kon.aslSpolek mišsionský žwlásstni loď která pod
fpráuxoUkapitáua thfoxla š 29 mišsronáťč
fe whdaťa na cestU do tichomoťť Meši mišsi
onářt fe Uachašelo jeU čtwero kašatelUw 1 kll,
per,1 raueir 2Z ťe:UeslUikúw, mimo Zenské
Již w Wortšmoxlthn opustila jedna pmlička š
Umnželem loď, Uemohoxlr fllésti plawa moťskou
EestoU rxedila se fpolečnost ošťiženi pro bUdoUe
ci oxadn Umlem wssak byloby celé podniknntč

pro rožltěnost Uábošenskoch Uáhledltw a pro
prUdke heidky ž Ui powstalé pťtsslo Uašmar W

tcstaxltňwo p GUďlaf so wi o jchoštowclikolepě
ččxlsképxlfobiwostč apostolsié horliwostč ewaxlgelickš
ch:ldobě a prakťeskanskr občtiwosti Uowčlty po Uě:
kolik ler tak chlUbUá wčdčly hlasatč sloxwa Ko:

UcčUč opx:stil doctla dráhU mišsio:lskoU když Ua:
ftala otázka: mali se odťťri wýxtosrtého Uťadu
pťi SpolkU wýchodoindickěm, aUcbo wýhost dati
úťadn mišsionářskémn? W. Gňrxlaff fe rož:
l,wdl pro wýuosný úťad a pro Spolek čndlcký.
Wčx swé: „Grschichte deš chinesischm Neicheš“
an sexUežmčňuje o hrdtnstwi fatolických Umčenč:
kťčw, doc:)kcxjc se tolifo powrchně „marUých sUah
Zesuitňw, Uabýti opět pňdy w Kytajt,“ kdežto
pťrdcc swětu wťdomo, že t,yto maruc“ fnaby
Uxýsse 2,.500000 karolických Kptajcúw ko rotn.
1851 za wýslcdet mťly.
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bťešnU l B 1797 pťistála loď k ostrowlt Ta:
hitě Sedmnácte mišsionaťůw zůstalo ž,de ťe:
fet odbodlalo fe ploUti k ostrowUm Wťatelským,
dwa wywolili Markesy

ac.

jš. Z.

Mišfie protestaUtfká Ua ostrowech
Towaryšfkých

Uoěátek miúsie ať k sntrti králc UOmara l.

Když mišsionaťi dosslč na ostrowy Towa:
ryďské, byly tyto rožděleny we dwa male státy ,

xjeden šanimal ostrowy Tahitn a Eilneo o 22 sl
milech, drlchý rožprostiral fe po menssich foned
ných ostrňwkách, dohromady asi 16 D mil ob
fahuji(ich Nrwnťm wládnUl QtU, jonž sobě
byl dal jméno Womare Zmocniw fe Uasil
Uě trUnU Umfel ž počatkU Zapásitt š mnohým
protiwenstwim, Uežli pomoci Uprchlých anriUá:
ťčlw angltckých na Uěm fe Upewnil Jeho rtč:
žádost:wá a lstUá chof pťillesla mU cxo wěno

Uapadnictwč ostrowU Ečmea w Uějžto pťčfpěnim
marináťňw beš prodleUi fe Uwášal a Usidlil
Zchdtralost, jakoU panstwi fwé Ua celé Tahitč
Ustáliti l)leděl, jest obdin l)odna ač Uenciwist

Urott Učmn wssUde podtaji doUtUala Mariná:
ťi Uxešitim od kapitana Edwardfe frbwálně
Ua státni lodi fem wypraweného šťapáni až
wětsiiho dčlu na stěžnčch korábných Zpowěssenř
jfol: Qtn i jeho protithici wssemošnč
hleděli se šaopatřiti pUsskami a ziskati na
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swon straUU fpojencťiw ewropejských. Dá se
tedy mysliti, še Womarowt přichodtnišsioncixp
ťůw byl welmi wimný Wťiwětjwě Umje se k

Uim Uwedl do pťčbytkUm čexstowal hojně a Ur:
čité dltchody jťm wwkášal hodlaje jčch použit
pro swéeZámě:U Nexkusseli tito lčdé Uepožoro:
walč osidel jčm strojellých; ža nedloubo žap:itall
six do erch n.mlcxka pt lUw Womarowúch M
Jich prostťcxdničtwimwedl Womare obchod š
loděmi ewropejskými a ř“Upowal pr.ech a olowo.
Toto postaweni mišsiolmillw bylo úťadU jich
Zhosa Uedťlstojno a účasti kteroU Ulčxlt w pčklech
Uskoěnél)ofamošwance orrnuli fe na draše pro
Uexošdělane a Uežknsselé lidi nad miru nebešpeč:
Ué. Jelikož žaden Z mišxslonáic:w po Tal)ltťcku
mlthtt nemněl žastáwali Uprchli Umrinexřť,
Šwédowé Haggersleiu a Liud slU;bU
tlnmočnikllw, když mtsionářt jali fe keizatteeexe)
TUšechi rádi a pošorně poslomchali, Uebot to
powažowali Za diwadlo; o mrawněm dojmn uč:
kde an žu:čnky Za to ank tim xriaxe fobě
chwáltli kladiwa, srkerya Hilky mišsionáťmo,

ee) Tito Umšowé byli wsseliké žknssenostč a lidošnal:
stwč šbola Orášdni mimo to Ueměli pražadné
Známosti řeči a mrawmo tušrmskýcb Že cclr
podx:čk:mtč hncd š počatčU Uepiisslo Ua žmar poe
cháželo pox.lže š Umohých flUžrď, jčmčž se Woma:
roxdč žawděčili. Zaplčtajirr pak fc wpčkle ostro:
wanňw UlUscli wždy dáleji fe ocirati od pňwod:
Uého Uěcxlcswého“ ngeUex six 2:50

“) Qba Šwédowéale byli Uičrmnici chcncr,
str 262

:l:xc
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šwlasstě pak fyn Womarčlw napadnik trmtn,
nadssxeným wssUde jewil se býti jich obdiwowaxx
trlemxe)

Zatim ale pťáteťstwč w jaké miZsloneiťiše
samožwamem byli wcxfsli, Ulezxtodporx:ými stran:
Učťo dennč wťccx rožboťčowalo mysle 8 čimš
mišsionáťi fami fe Uetajčli Z šestonpili fe k
poradě, w Uiž Uf:xesscxno. že kdyby Ua Uě Uáe

silně dorižrno beš rošpaku Uchopi fe pUUekM)
Když práwě w oUeUčaš loď angťicka „NaUtilUš“U

Tahtty fežakotwila, wssemožnčsxeUamáhali aby
ostrowaUčxm palné žbroje Urprodaowala sltbujčce,
že oni ša to šaifobi loď potťcxbnoxl strawon. N!e
již te:ttokráte š lchlkoU tčžč dostalč od ostrowa:
n:lw tolxkrtrawy, koliťlodxxřlčmbyli slibili; kdyš
pak pošdčjt od mč:šslonáťllw žádano aby wy
Zraďčťi a Z!xpati pox!mhali ťlskoky .š lodi statx
U:ch a tčto katečně w cbxytánť xe podileli mUe
felt od ostrowxnilw fnassrtč pro:o trpké wýěitky
a Ussklebky dťexjedle)Jestli mnoši š mišslonáť:lm
dťiwe jčš tratili trpělčwost toUto pťčhodo:l po:
zbýwaťi i frd:mtost ercxnárte jtch odploulo
š „Naxltčťem“ do Sčřm:xže l W 1798 fed:
mero jtch ostalo jesstě aU pofnd žjexdného nr:
pčnitelstwi nikde Uebylo Womare nerád poU:
sstčl odchášejicich n paklibh šňstali, kU bedllwě
ochraně je žapťtfál)al

Mrši tčmi ktrťč žčistali Ua Tahťtě, wyp!t:p
qň

qř)chcxtcr, str. 251.
iceeee)Wcǧrxter, str. 263.

ee“) Wegcner, str. 266.
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kča heidka welmi pohorssliwá Uprostťed Uaro:
dU, jakým byli Tahifané wssude diwána pťileo
žitost hojUaič plostoxžásinosti pročeš UeUi čemu
xe diwiti ,;e mišslonáťč pťi chatrUé sioé wšděla:
nosti šwleisttě Uchenatť, UexUmčxlčodolati chtičUm

fmilmým Kašatel Lewčš, jenž jč; dolssč čaš
pro Uestydextr scx:chowáni ostatně Uxčšsionáťe p:otč
sobě popllšowal najcxdnon wytasil se š peaným
přcxdsewšettxxr že pojme ža manšelkn poba:lskš
dčwč,e Kdyš wsseliké domlnwy neprofpčly, er:

kom:xnikowali (ž cirknoe wyobcowalt) ho bratri,
což Uám welmi podiwné bhti pťicháši Hádka
byla o to tim prndči ani Uěktrťi erkomnnikacča
podcxpfatife ždráhali; Lewiš wssak jim na
wždory pokojně žil š Umnšelkon pohaUkoU. Na
ostrowano pilfobtl tento pťčpad welmi nemile,
ani mtšsiolláťi š Lewifem déle obcowati Ue:.
chtčli, fwé dolny pťed Uim šanoirali, ba ani hxo
Uepoždrawowali

Nčkolič mčsich po wyobcowani fwém Ua:
lrzexl jcxstLewiš w lužkU krwi šbrocen; ostro:
waUě errejně Ufa;owalt Ua norahd, ač manžel:

ka o žeidném Uáptli erčxděla llprostťed jizli:c
wých Usstipkúw obywatelstwa ostrowanského zpro.e
wnželi ostatni mišslonáťi mrtwoln k hrobn ňe)

Bodobné nepřijemnosti hojně jim nahražo:
wal UlladwWomare son pťizni a pťitUlno:
sti která ale bez mala by byla jich pťiwedla Ua
pokraj šáhnby Manemane wažnýpohan:
ský kalěš,mladémll Bomarowi a mišsiona:

e) chcner, str.274.
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ťUm welmi Uakloněný, fpikl fe š princem protča
otcowi; krwawé nastaly wýstnpy na Tahitč a
EimeU, až konečUě odbojný syU pťemluwen
fwého piitele Manemane, podtnji Zawmž::
diti naěež pokoj fe anrátll aemišslonáťi opět
wo.lUěji fobě oddwchowatč počali Nwssak Ue Ua
dlouho; nowé pohorsseni selo Ulšnťčemržč „hla:
fatelt čistého Enmngeliesll Zedell ž nčch to:
tiž, Broomhall štlepokojowáxlbýwaje po
drlssi čaš pochybnostmi o nesmrtelnosti dnsse
lidské a o božstwi Ducha fw., opnstil fwě dru:
hy a Ua fonfeduý ostrůwek se pťesidlil. Upia:
tost dUcha a rožnicenost srdce,šškteroU Ua po:
čeitku fe ortUUl na Tal)itě domýssleje fe dle
Zámd Kalwirxowých že ono erbyčejné anti
w jeho útrobě jest žwlasssnim darem Dncha
snx., brzo popoUsstélo a pťirošerU reakci opano:
wala ho ioUitťUť fUchota a UechUt ke fwcmn

apostolskšmll UťadU K tomn jesstě žamilowal
fe do mladého pohanského děwčete a wedlš
nim pohorssltwý obchod „TU,“ di Uaiwně
Wegener, „wčdčla fč cirkew býti donnce:
UU, wykonati fmutnoU powinnost a Uweťejniti

drxchý erkomnxtUUikačUýl!st“ Broomhall
spolčiw seš tlUpoU Uprchlých marináťliw, žiwil
fe lowenim perel

Dne 10 čerwexxče l. W 1801 dowezl
komb Pť)xožčxl Zšxljmjrčx!e opět 8 Uljšsionaťllw a
wsscho drUl)U žcifoby; kapitán Wčlfon pťiěi:s
ňowul fe dle sily fwé pojistiti jim Ua Tahitě
dobrý bwt. J gnbšrnator Work:JackfoUskýwe:
ssel noex fmlod.:wu obchodnoU š Womarem,
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xossemožnoU podporU mišsionaťům pťipowidaje
Za to šawazali fetito na wžájem, že „kapitáml
Skottowi pomohoUšohnati jisiý počet we:
pťUw pro ofadU WortJackpoUskoUxe)“ Wil:
son wystawil jim dUm, pohodťným opatťčl
náradťm obdaťčw pak krále a Ueičelxlikybohatě
odplonl Musixl ale š seboU wšťtč jedxloho ž
Ultšsionáťxlw proto, že pro fwárlčwost š nim
nechtčxli drUši obcowati

Mnoholi pak táše fnad te čtenár až po
tud žiskali pohančlw pro wirU? Několič rokúw
nplynUlo, Uežli Uěkterý z mišsionaťmo afpoň po:
někUd dowedl po Tahitickn fe wyjádťiti teprwe
w roce 1802 odwážili fe Nott a Felder
Ua nčkolik mil do Uttra ostrown Za to mělč

tim wice piiležitosti wyšnačitt se Ua jčný žpU:
fob Nefpokojenost Utýraného a osskčiwymi Ue:
Uemocemi, jmenowitě pťijicemi roždrášděného
lidU den ode dne žrůstala, konečně pak U wsseo:
bché powstáni a krweproliti wypUkla když
QtU obywatelllm okresU Ytehd:ruského fochu
hlainho boha Qro, lstiwě a násilně bol od:
Ual OtU wssude od powstalcllw byw pora:
žen chysial fe jtž odejiti na ostrow Eimeo, jeU
mišsionaťi dodánoali mU jesstě fmělosti že fe k
UowémU pokstl wšmužil Qni totiš, Umšstwem
:oškotané anqlické lodi šefileni, proměnili lUiš:
sionský dUm w pewnost, obfadili odcxwssUddě:
lami a kapličkU pťekážojici wýstťeltlm žboťčlt.
Tato pewnost stala fe středexn a oporou Ucisko:

ǧř)WegeUcr, str. 279.
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watele UárodU Tahitanského; odsUd ťišeno ofn:x
dy wálky, strassUoU UkrUtnodti wedené e) Nťi:
ješd korábll „Nmttilllš“ dowrsstl wčtežstwi Wo:
marowo ; mtšstolmťč slawili ho wcxťejnýmira:
dow.inry Nwssak poměr jejťch k obecnémulldtl
Uapoťád fe horsstl „Národ pťčpifoxo.ll jim
wssechny Uehody fwé, j:xlenowťtě Uak.xšlťwč ne:
moee; králowsk.i rodina použiwxla xčchku pro
fpěchU floé polittky; nelže Upťčli, že tyto poli
tické prehmaty jim w lidu wyfoce sskodily Když
keišali, pťioomixml jim lid wssechny wraždy a
UásilUické skutko kreilowy, tášaje fe: šdalt jim

kreile wylxčnji? Když mluwtli o fpase Ehristem
člowěčenstwU dobyté, ponkazowali Uboši Ua fwě
Uemorné ťkoUce: „Wy mlUwite o fpáde, a l)le!
kterak Uly l)yne:Ue!M) qud Ubohúch ostro:
wanňw byl,nad mčrU žalostný a Uebylo Uikdc
ochrauce; o ssiťeni ducha kťesiaxxskcho nikde
stopy.

Léta W. 1803 žemťel Ueihle Otn, mnž
to erssedných wlastnosti ale wssrxhodrUhU ná:
rnžiwostem žhola oddaný, mišslouářnm ktexťijej
na trllUU bylt žachowali, Upřimně ank pťejici.

Uomarr ll.

Woblědneme li na staw mišsie protestmatskě,
w jakémž pťt fmrtt W o m a ra l se nacbeišela,
xnusime ho nazwati wrlmi fmutným. Mtšsio:

lle)chrUer, str. 285.
“) Meinickr, ftr. 289.
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náťi byli sloužili ša neistroje krwawemU ncisilnč:p
kowi jedxž jich fpolu š Uprchlým:i marřnaťi pon:
žiwal k Utiskowáni Ubohého lidU a kU zkáše
krafného ostr.owU Ktrr ať hnbeno obywatelptwo,
fondtž čtcxnaiťž jed!l oh o pťťpadll kdcxžtoQtU
prepadna z ncxxmdáni ojadU fwých odpurcnw
ká;al Uombatč pťcxš200že:x ditek a sta:cllw xc)
chež ostrowanč. widonce UliZsionxťeš Ukrut:
nikem tak Ušre fpolčrné bált fe slce jtch ohnč:

wých ronr (pnssek), ojoby ale U jwrchowané
mčlč Urnáwisti Schášelo jim oUo wyšsti po:
wolani ktere blahowestňm katolickým dod.iw.i
takowe dllstojnosti, že UOrostťeddiwochllwwssl:de

wystUpUji ro poslal:ci Boši a od Uepokaženého
lldU ša také býwaji powaš owáni dťiwe, Uešlč
Uťad aposto ský poččxmjť Wrotestmxte kážaliTa:
hixčanňm o Uejf:o Trojiri, o šmrtwýchwstam
o wdwolencčch Božich, národ p.xk ou fmal se xexe)

Jmélla Jehowa a J ežiš brzow lth šoberUčla
ale ro jména wo nadawnaxx“e) Kddyž mtš::
sionáťi kášali weťejně býwali wždy meži poslu:
chačt ssasskowě, tropice wždy fměssUé pofunky,

až fe fhromážděnť rošefmalo a hlasitě fe chech:
tajic rošbťhlo Když wynčowalt mládež, pťimi:
silt fe dofpěli a napowidali podtaji ditkam odx
powědi, jimiž mišjlonaťt w posměch te Uwodtli.

Eastčxji čtnčli obywatelé kazatelllm U.imitky, že
třto š odpowědi na rozpacich zUstáwali Nač

ck) Wrgrller, slr. 284.
“) Wrgcncr, str. 284.

uxe“e) Wegex:er, str. 298.
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wssechnowasse kázani?“ ťikeiwali; „Bomare
nmťel my wstichni byneme na wasse nemoce;

čili wite Uěkoho, jehož slowo wasse foasilo?e xe)
Mimo to špomemxté rožepťe a pohorssliwe cho:
wáni fe mišsionáťmo k pohlawi ženskšmn Uebyly
š to, aby narod hlnbore ťleslý šachránily od
UlrawUé škážy

Když Bomare ll pťejal wládU horssilo
fe posiaweni mišsionárůw protestantsiých čim
dále tim wice Bomare zdědil sice wssechny
žlé wlasinosti po otcowi nikolt ale jeho fchop:
nofti S mišslonari nyni jesstě Užeji fe fpťáe

telil, Uikoli aby we wiťe kťesťanské nébrž we
wědomosiech ťemeslllických a jiných Umťlosiech
fe wycwtčil Obžwleisstně ho Zajimalo pfani
J dal fobě wystawitt domek wedle přibytfn

mišsionaťského, w Uěmž celé dny tráwil malo:
wánim pfmen u žajidlé to pťiklad Učeliwosti
diwochowy welmi pohnUtliwý W rore 1805,
tedy fedmý rok po fwém pťichodn pťiwedlt to
mišstonářt až kšestaweni abecedy w ťečt tUžem:
ské; Nott složil slownik dle kterél)o w Nnglč:
ckU šepsán a wytisstěn katechišmuš kniha ke
čteni a kntha Uxodlirť Womare pfawal ž
Eimea,. kdržto sidlil, mišsionáťťlm listy, neopo:
mčnaje Uikdy podpifowati fe: Jel)o Weličenstwo,
Nomare!. Nawzdory tolUUto pťeitelstwiUti:
skowal a olUpowal swňj lid, po stech lidi oběot
towáno, celš okresy l)Uero meěem a ohněm Me);

zzř)WeǧeUcr, ftr. 298.
:“e) chencr, str. 305.
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ohawne nemoci čim dale tim wštekleji fe rožži:
raly, Uebylo rodiny, kteráby aspon jednoho še
swých milých nebyla oplakáwala Rošdráždě:
Uost mysli proti mišsionáťUm konečlxě pťessla w
šonalstwi a wyrazila plamenem wsseobecného
žboUťeUi náčelniri postawilt fe w čeťo lidU
tho Notta a Scota wssťchniostatnimiš:
sionáťč prchli do WortJackpoUU l B. 1808.
Womare podporowáaljfa Nottem a
Scottem, Uadarmo fe Uamáhal UdUsitižpoU:
lU; byw Ua l)lawU porašen Utekl Ua ostrow
Eimeo DUxUmišsionaťský fpálen, žahrady žpnx
stosseny, š knih naděláno patron Jesstě jedenž
krate odwážil fe Bomare š pomoci práwě
pťibyle anglické lodi „Wemlš“ k útokU Ua po:
wstalce awssak opčxtbyl porašen TU t ostatx
ným mišsionářclm kleslo frdce JediUý Hay:
ward žůstal na ostrowěHUahině, Nott pak
šahoťew milosti k pohanskémxl dčwčeti, žil š Uim
Ua EimeU U Womara Nebylo tU wice cir:
kwe, aby erkommUnikačnýmlistem, jejš Nott
fám dwakráte byl proti jiným podepfal žločin
w jeji očich tak ohawný byla štrestala

Wida král na ostrowě EimeU kde jako

U wyhnanstwi messkal, še posawadnoU cestou
sirarené moci neUabUde odhodlal fe prijmonti
kťest Že Nott který na EimeU se šdržowal
prodrem byltohoto pťedsewšeti Ueni pochybo:
že ale pťč tom žádxloU mranonoU Utysslšnkoll fe
Uesprawowal i co kredkml weda žiwotpohansko,
pťipoUssti feim Mein l cke 7le) Zprawa o wssech

cke)Meinicke, str. 138.
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wálečných Udalostech mišsionaťům, do Wort:
Zackfoml Uprchlým žwlásstnim posiem šaskána
a wyšúwáno jich, aby, an pokoj žjedUan, opět fe

nawratili J pťisslč a w Napetwaji fe Udo:
Ulácnili Léta W 1812 prosil král o kťest, ale
mišslonári fe sstitili wyplnitč jeho žádost pro
sseredné žiwobyti w Uěmž poťád fetrwáwak
Qbťady pohanskými dáw:lo jč; opowchowal a

stranU pohansioU tčm proti fobě popUžowal za
to ale žiskal stranxl abychom ťeťli seoobodomy:
slnoU, ktera obchodem šUskokn ewropejskymi sice
byla pohaUstwťm pol)rdati fe nančřla, awssc.k
o kťesfanstwi ani poleU Ueměla Tťm šptlso:
beul rošstouplč scxTahikaně w straUU ťťestan:
skoU kterei wssak beš dUcha kťejť.mského měla

baer čip:ě politickoU a w stranu pohansiwi
wčrnon ktcxrámUše fr Uašwatč sk:ltchě čistčUaur
rodni Tento obrat w žálcxžitosicxchTahitických,
slUssi šajisté powažowati Za nejwětssč pohromu
pro ostrowaxlyaaša p:lwod čeistečnéhojich wy:
hynUti Nebo tak žwaná straua ťrestanská žá:
lcxžela žoosob od jádra Uárodniťǧo žlwota odpax
dlých a kťesiaxxstwi, aby je Uowým žiwotem bhlo
Uadchlo Uežnajččich;strana pakdrnhá jež okolo
oltáťúw fwých model byla fe šhlUkla, šestáwala
ž jádra Uárodowrňw pro žachowáni Uárodnosii
fwé ša každoUceUušápasicich J mělak k to:UU
swrchowané práwo a na mišslolláťe slnsselo,

fwobodné jich pťefmědčeni šťskati pro kťestanstwč
pončowánim Ua žádný žp:lsob ale náptlim
Mišsionáťč Uažýwali wssak strmlu národni
„stranoU satansko:l,„ tať dloUho, až prispěnim
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žbroje a lodi ewropejskt)ch bUď kU prijeti kre,
sianstwi je donntili aneb w UeUstálýchpůtkach
a krwe prolěwánich wyhUbili a žničili Že šde
Prawdn čistě historickoll podáwáme nikolt wssak

strannickoll wássuť Uežaťalnjeme dokáže posiup
Událostč samých; ostatněš pťioomináme opět že
žpxáwh o mišslech protestantských čerpáxne jen
Z pramemlw protestantských

Sesiliw fe král prately Uowč š Wort::Jack
foUU pťtbylými odwážil se opět wstoUpirt Uxa
Tal)itU; pokUd wssak chrabrý Tapoa stal
xo čele špoUry, nemčxla wýprawa šdarU Tax
poa slyUUl Udatnosti po celém sknpeUi Spole:

čenském; co naěelnič ostrowU Tahaa wládUU!
wlastně wssemi žápadnými ostrowy a tato jel)o
Uxoc byla pťičiUoU, že političti jcho fokowé,
xmenowiiě Uačelnik ostrowU H:xahinx., pťilmlwsse
k Womaro wi Uakládalt stranč kťefmllské.No
fmrti jeho wšnikly rťišnice xneši straUniky Uáro:
dnťmč a lťhowé nápoje strassnš ťádily Uprostťed
Uich Zatčm Usilowal Womare, aby co nexj:
wčce poddqllých šiskal plo krrstanstwi, což mnoá
hem lépe jenm se daťilo Uež mišsloUáťům; i
skutečně mnoši k wUli králowě dáwali na jewo
f:ďoU ochotnost státi fe kťcxstany J náěelnik

Huahinský fpolčil fe š mišsionáťi Uačež ode:
wssud scháželi fe ostrowanc Ua Eimeo, kťestn
žeidajicxe tak že nastala obawa aby Uleži četmš:
xni poUtnťky newšnikl nedostateč potrawy xe)

iř) Wegcncr, str. 326.
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Mišsionáťi nyni mčli prace plUé rnky. Wsse:
chno, co baer WomarowU neslo chtělose
poťčestiti; král wssak jemUž byli kťest odepťeli
žda fe še mišsionáťňm žapowěděl kťestiti; fnad
že je chtěl tťm doUUtiti, aby ho napťed pokťe:
xstili LlfpoxlUa prost mišsionármo aby po:
wolil jim kťestitt šástupy odewssud se hrnonci,
dostř fchhtrale odepfal: aby wssechny ke kťtU fe
hlásici Uapťed dobťe žkoUsseli, ale žádného dťč:
we Uežli sám (Womare) dojde, Uekťesttlixe)

Bylak to sice nemalá pťekážka pro mišsionáťe
Uicméně wssak wssude klefalo pohanstwi famo
seboU na ostrowech Hnahina Rajatea, Tahaa,
Borabora atd PoUtUirt nawratiwsse fe z Ei:
moa jali fe pofmiwatč UárodUim bohUm kUčxži

U pťitonmostt welikého fhoUU lidstwa palili jich
fochy; mišsionáťům Uržbýwalo jeU wyUčoroati

TahifaUy, no čemž kUthy š Nnglicka donesseně
1im welmi prospiwaly Nawšdory wssemU Ue:
byl predce jesstě Uikdo pokťestěU „Neboť Bo
mare chtěl Uaprosto prwnim kťeskanembýtč we
swé ťissi Yčkoli w Učenť kťefťanskcm dosti byl
pokročil stáwal se bohllžel krestU deUUě Uehod:
Uějssim pro neťádUý žiwot fwčlj, dňwěrné domlU
wy bratťi šhola fobě erssimaje dle?ee)N hle!

kterakpožehlmným pťedce byl apostolem! Qby:
watelé jeho okresčlw bez pťifpčni mišslonáťčlw
žiskal pro „kťeftansiwi “ fam na wsse strany
ostrowU cesty konal a fwe poddané Uárodnich

ief) Wegexler, str. 327.
“) Wegcxlrr, str. 829.
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bobňw opnstitiwybizel Zastawaje Urad mišsio:
Uáťůw nenechal těchto bez žaměstnáni; mnfelif

jemU stawěti koráb dle wžorU ewropejského
Npostolowáni králowo popisuje WegeUer
takto 7te): „Krás poroxxčeje lidU wssUde Ua fwe
cestě wťxU kťefťanskoU Uachážel radostiwého po:

slUssensiwť; Uemesskal UtišstoUáťům dátt o tom
špráwU těmito slowy: Slowo Božť st wšmahá
Zel)owa fám jestit jenž mU dáwá wžrUstU
WssUde šanassim fe hláfanim slowa Božiho a
hle! wssUdepťijimaji R aatirowé (swobodni stat
faťi) š ochotoU moje kášanť bohowé wssnde
miši Kdyby tito Naatirowe žadalt ode mně
abych do regisira jejich jména šapfal (jakožto
katrchmnenůw), kterak mám fe pťč tom žacho:
wati?,z Konečnědokláda Wegener: „Kaž
dým krokem, jejš král kU profpčxchUEwaUǧelia
Učinil bližtl fe také kU hlawnimU žáměrU fwé:
mn opanowati ZnowU celý ostrow; neboť ob:
držela li strana kťeftanska pťewahU stalť on co
hlawa jejť pewněji nežli kdy jindy “

Národowci dobťe Uahlťželi, kam W o m a r e
smčťUje; febrawsse tedh ccxloU silU fon k o:
braně fwého Uabošenstwi jako jeden nxUž šnowU
powstali, Womara poražili, Ua Eimeo wy
tiskli a statky jeho Ua Tahitě hrošUě po
plcxnilč Ywssak i w jejich ťadách wžnikaly
růšnčce wňdcowé fami meši feboU jali fe potý:
kati pťemošeni pak bralt UtočisstěkBomax
rowi. Kdyš jčch poěet šnačně fe rošmnožřl,d

M) Wegcncr, str. ZZZ.
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Oťeplawil fe š nimi opět Ua Tahitn U ofadh
Narii položil fe táborem Bršo donessena wěst?,
že nepťitel fe bliži; kášal tedy wojskn poklek
UoUti k modlitbě Kdyš šoččlt chpťitele fcho:

Piwsse fcx wssich:lč hnalč te U dtwokém hlUkU
proti Uěmn Z počátkn klončlo te watěžsiwi k

UárodUť straUě když ale od žadU dčxla počaťa
hťimatč še žálol)y Uepowssimnntc, nastal antek
we woji ssiky itdly, wsseobecný Utěk Udělal ko:
nec krwawéneu diwadln Nťewaha Womaro:
wa a tndy i straUy křestansié dowlssena; mo:x
dly w pošeh deiny wssnde bch odporU diiwčla
sirany dohanske šlomena oběti lidskc Zrusseny
P o m a r e odeslal fwé domáci bňžky LoUdýUfkěmU

SpolkU mišslox!skémll „Wokťesrančni“ ostrowůxo
Spoleěenských ččlč Towaryšských dokonáno

MišsioUáťč šatun pokojxlč Ua Eime!l stax
wělč koráb DUch podiwnd opojenosti Ue ne:

Podobm,š, byl Uajednml Texhiťantlw fe šmočnil
jako dnchowa Uakaža po Uxssrch cslrowech Uapo:
ťád fcx rošmáhaje Wessťrlxnt Zal)oťcxlč Zádostč
Učitč fe ččstč pp.iti a Ulodlilť. Sotwa porožu:
Uxěw Učkoliťn pisixxenňm jrden již wyUčowat
drUhěl)o Uáčcxlnict stojěce do kola, siaři mladi
pfáwali w pisiU l)olexmi psaci Ueistroje nxělč w,
tak wysokéwášnosii, že jedeU šnaěeluikllw wida
U krále tnžku, wepťe ša Uč UUl podáwal, kdyžč
ale šádost odmrsstčna, fobčx pťedewšal kreile U:
fmrtiti, jen abh tužky fe dopťdilxe). Beše wsseo

elle)Weqe:ter str 325
Lnttrrotlď, str. 52.
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ho wybidnnti siawěli osirowane modlitebUice
rož ale Uejpodiwnějssi, probihajice tčto Uepokťe:
stčni apostolowé ostrowy Ua wsse strany, hlciu
sali wssude škážn pohanstwť Mčšslonářt pošo:
rUjire tať Uáhlý obrat we sinýsslenť ostrowanllw
fami newědělť, ro se š UiUři dčxje

Uonsa:r ll jakožD krrxť..n

Zpčxsob ťterúm pohanstwi Ua osirowech
Towaryšských padlo byl dočela mix:x.oťeidný
Qbyčejně dUch kťcxsianský siloll od Boha pro:
pUjčonU ZUeUáhla wniká w UtlobU člowěka a

toU mčxron jakoU w mysli a frdcč do pčlwodxté
mrawné a Ueiboenské idcxy fwé koťeUy žaráži
bUdi w Učm toUchU wyšssiho swčra a čim ja.j
sněji tato toUcha fe rožwčji, tťm wiče mižť w
mysli lichci wira a šrostlá š Uť Uomrawlxost
trati půwabn dUsse pak blUdU očisstčnei Ua wý:

slxmi U.xyšssich uášorčmo jako šnown fe Zrošnje.
Národ Tahttťcký ale cestch šhola nepťtrošenoxc
kU kťeskanpwi wrden čilt radčxji Uátllllě lee:

črn. WybUrcowáU byw š dofawádných nášo:
rúm pťewal)ou exdropejské wšdčxlanosti, wýmčtkem
fpolečnosii kťesťa:xské Uerpatnějssim jemU po:
dáwaUée stratil sice wir:l lichoU wčry
prawr ale od Uepowolanýchapostolnwše), beše
wsti UanUé dUstojnosti Uowé Učenč l)láfajčrich,
nabýti nemoha octnnl fe Ua bežwěťi mysl
maje bčdným požlátkem ewropejského Uměni jakž
takš Ulesstěalon, srdce pnkprášdné, mrmoné opoe

en,) 0uom0l10 ť)xdčxlšájočxeldllxxtUuišj mjttčmtur?
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rh Uanejwýš potťebné Bročež byla krisiš U
niž stannl ša Bomara ll welmipowažliwá
an UebepečUa Narod jewil fchopnostia wel:
koU tonhn poUččti se dobťe citě prášdnotU w
Utrobě rošechwěle; Uajda mondxé Učitele bešpo:
chyby bylby fe stal Uárodem swobodným a ssteast
ným Dalssi wyprawowánť ale okáže že Uliš:
sionáťč protestantssri welčkénm UkolU Ueporožlt:
měli a Uarod od Boha sstědťe Uadanýw zá
hUbU Uwedli.

!Uliw miďsionáťiilo protestantských Ua nábošrnske:
Utrawný šiwot “Čahitanťiw.

Když bylo pohanstwi padlo, odewťelo fe
pro mišslolláťepole welmtrožfáhlé Dwa pady
bylh tUmožUé BUďto fe wrhUUl král ilplnč w
jejich nárUě, ont pak we jménU jeho wedli fpra
wU státni Takowého porUčnirtwi my dokonce
Uehanime wssnde má dUch panowatt Uad silro:
on siloU awssak siUsselo mišsionáťxlm fwědo:
Ulitě Usilowati ahy panownčka co ncxjdčťwek dUe

chowc famostatnosič nxychowalt a pak UstoUpili
w Uteše fwél)o pllwodného powoláni Nneb

bylo Uložné že kral žamýsslel nábožensiwi i miš
sionáťňw poUžiwati co whodnúch nástroj:lw kU
prowedeni politických choUtek TU bylo powilt:
Uosti pťednť dršeci fe penmě pUdy ponze Uábo:

šenské a mrawné rážně wšdorowati pťehmatčlm
wlády w obor dUchowný a celoU dústojltosti jakoU
Uáboženstwť propújěUje, wystUpowatč Uprostťed ná:
rodU a panow:tčka kdyby pťekročtli meze fwých
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práw a fwé moci Qboji cestUnastoUpili miš:
sionáťi katoličti dle rozličných okolnosti, oboji
cesta wssak požadnje mUžUw na dUchU úplně
šralých a Zhola nežťsstných, ošbrojených oUoU

mrawnoU dUstoonstť kteroU toliko powědomost
whšssčho powolánč člowěka opatťUje

Král Bomare ll., šmocniwfe famowlá:
dy, pťedewssim žrUssil dofawadné žťizeni státni
a jal fe wládUoUti Ua špůsob čistě defpotický
Dědičné důstojenstwi načelnické wyždwihl a po:
žemky dle libowUle roždáwal fwým pťiwržen:
cUm. Důstojniky, kteťi pohansiwi posUd ostali

wěrni složil š Uťaduw a Raatirmn (fwobod:
ným statkáťům) odUimal statky kUš po kae jač
mile jich potťebowal pro fwé milostniky xe)
Wždyt kral ťikáwal: „Zeden Bčch na Uebi je
den král na šemi!“ žapominaje že wladUnl
několikem malých wýfep od nčkolika tisicňw dussi
obýwaných; kralowi anglickémU tykal našýwaje
ho bratrem Celou pUdU Tahitickou prohlásil
Za fon majetnost, a kdekoli proti tomU defpo:

tifmu odpor wžniťal chladUoU krwi na hrdle
trestal Bťirozený následek tohoto ťáděni byl
že pUda se newšděláwala a wsseobecné jitťeni
w lidU nastáwalo; fpiknuti proti žiwotU králo:
wě whzrašeno a ofoby w ně zapletené odpra:
weny Daně wybiral jake a mnoho:li chtěl;
dťiwe ša doby pohanské aspoň fe meel ostý
chatt Uáčelnťkůw ktěťi nyni odporU klásti nemo:
hli a nefměli. WoUsstěje fe w ochodné swazky

e) MeiUicke, str. 147.
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š loďmi ewropejskdmi býwal napořad ssišen;
dchtěje nahradici štrátU Utrpenon wyhlassel nejx
lepssi plodiny poddanstwa ša tabn, ač byl
jťťesiemc:nxl, a žplácel tčmto lUpem fwc dlnhy

Slysselč jsin.e, že již ša otce jeho mišsionaťi
se dyli šawášalč, plo ofadu NortZackfonskoU

dfel)Učxtijistý počet wepťowého dobytka OtU
wssač žakážal prodej Ussťpaxrěl)o wyhláttm ho
Za tabU Kterak šemě při Uespranedlčwé.m
počiUáUi čralowě chUdla, pčtda pnstla a Uárod

fe odčral bijo w oči. Wťi každcm podnikll ob
chodUém miw.al kreil mišttonáťe za účastnčky dle)
S:Uěslnri ale welmi Utratná pro lid byla jeho
liďnsika, opiččttfe ša králem anglickom, o Uěmš
mašslo:táťt bylt Umoho mU wykladali Wystroš
jil sobě dwUr dle wZorU ewropejsiého U weťej
xnost toličo w prúwodU č,etnšho wojsia wychá:
Zežr Zahoťew chnti kU staweUť šbUdowňl ko:
siel 712, xdlonhý, welmi Uelnotorm) fporážew k
Uěnm xUUožstwi strxom:xlw chlebowých, ale xm

PUdě poddanské Ueptohlcdaj r k tomU že rUssč
hlmoUi pramen wýšťwy swého lčdll Kostel
poždějť, č žáťné potrebě fe Uehodě, byl šbo:

ťen xle)če).jNa slUssmŽneirodný krojani nepomy:
ssleno; restowUčcč liči Uám barwami welmi
směssmžmčostrowany, polo nahé a fem tam ca

partrm dle .žprobU aUqlxického pťisiťčchenýmwy:
strojexlé. Kornxnon wsseho byl ale Zako:mťk od

P) chener, str. 279.
Meinicke, str. 262.

Mť) Lnttcroth, l. n0t. 1.
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wlády l W 1819wydaný, Nottem, býwalym
towaryssemšednickým wypracowmlý Q pomč:
rU a powinnostech anownčka k národU neni
w nčm stopy; ša UáhradU ale slošena w Uěm
fbirka šákonúw k Uejpťťfnéjsiinm swěceni Ueděle
dle wžor!l puritanského šawašUjicich, wsselikei
památka pohaltstwi hrožnými počUtamt stťhána
Uárod fwťrán w poUta šewnitťných forem dUcha

Uežnaje; wefelost Ustnpowala trndomysinostia
z této wšnikala newole a UechUkk náboženstwi
Uenawidčných cišincmo

Spolek mtšsionský w Lond Uě, wida ne:
zdar podnikn na Tahitě a litUjic Uákladn da:
remUého byl práwě Ua tom, UpUstici od deilssi

ho pokaU, cm ho dossla žprawa o bitwě Nae
riiskc Jhned Uowá žaslána mišsionárUm podž
pora Wťinesl jč Elliš, jediný pofUd, jenš
ponččud mohl fe měťčtt š obyčejným mišsiollá:

ťem katolickým Zfoltce Uyni podporowani š
don stran, š domowa i od wladd Tahiticke,
Ulohlč mišsionáťč pokojně wyučowati lid jenž,
ač Uejfa pobanský wicxe, pťedce málo wěděl o
wiťe kťeftanské

J jali fe pťede wssimwyhlašowati š mosli
wsseliké pamatky pohanstwi až Ua nejmeUssi

rstopU Co Bomare byl Učintťw ohledUpo
litickém ččUilč tito w ohledU na ďUchowý žiwot

Tahitmmw xe) Mišsionáťč byltpťifni stoUpeUci

zř) ch wčrh reforll:atorňw stratčl člowěk hťčchem
wsselikoU fchopnost t wěcem wpšssim a Uebesiým
Dňsledni KalwiUisté Ua Tahitě powažowali wsse:
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Kalwinowie) Z wsstěpowali w frdce ostro:
wanUw hrozné nčeni, swé o naproste, bezedné

hťissnosti a zkašenosti pťirozenosti lidské, malu:
jice jim bez toho žiwon obražnosti Uadaným
strassUými barwami hrUzy pekla Domniwalik
se, že, čim hloUbčji pohané porťtť son hťiše
Uost, tim boroUcněji fe budon pak dUwěťowati
w krew Ehrisiowll, jakoby w dnssi člowěka
máeli porozuměti a wssemi silami oslawowatt
witězsiwiSpasy Ehristowy, nemeela napťed
6

liky žjcw žiwota pohanského ša zlý a hťčssny a
pri(udi7 mnicc, še pokUd wsselika stopa pohanstwč
UebUde zUičeUa, kťeskanstwi w frdcich TahikaUUw
Uežarodť ch těto šhola Uepsychologtcké žasadh
ťidili fe wssUdc w tčchomoťčmišsionaťi protcftaUtsstč
Z dúsledUěhoprowedcnč těto záfady pochašcli oni dU:
chowť zakrUělci kteťť, ač od koťeUU pohansiého
žiwota odsstčpeni šc sstěpem kťcfkanskym pťcdcc
Ucfrostli, miza diwoka wyschla Uowč do srdci Uc:
wlito Mišsionať katolicky Uaproti tonm dršelbp
bcžohlché šničcnť wsseho bhwalého ša zločin Ua
Uarodu fpčichasty, wěda, še w žádném UárodU
an člowčlu jiskra wyšssčch nážoruw UeUtUchá a
hlcdělby tUto jčskrn očissťowati od trUfek blUdU a
rošhojňowati Uenahlým wnasscnčmjafnoch žiwlůw
kťesiaUsiych, aby Uarod w nitrU chorénl Uikoli
Uaprosto žkažcnčm po ftUpnčch ozdrawčl a šUowU
se koUcčnč zrodčl.

še) ()nlxs. lnšlit. j. ll. o. 5. di: 798tot orš(d nodiš
jnáudin xxcšritnš7mentem domjuj8 8ia Ulion:uňm
pr0r8u8 3 j)eši .juZtitin, ut niřuil n0u jmpium,
e:tmtorlum2 tdolšáum7impurum! ňčxšilicdšum oonu
ojpiňt ck molintur; o0r pocc:ntj Wušu(d itx.x
peuitu8 ciešlidčxtuln7Ut nidil qunm o(drrupo
:um soetcdroln oňlnrš.quent.
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wšejiti katečna spafa a wylěčeniwlastnich
duchowých chorob aby fwobodným a dUwěrným
krokem mohl wstoUpiti do žiwota a witězně ša:
pasiti š tělem swětem a ďáblem Zmrzačene
toto kťesianstwť, ohlasi: w útrobě nenachážejťc,
Uerošjasnilo myslť aniž žabťálo srdci, pročež

Tahileané fotwaše byli poťťestěni, jiš toušili po
božťch dťewnějssťch a dUssich šbožnělých dťe), fpoj
mešt Uebem a žemi prostťedkujťcich Mimo

ostrowy tichomoťske Ueni pťikladU w dějinach
Eirkwe, žeby Uárod, jenž fwobodně jarmo po:
hanstwi šhodil a kťeskansiwi pťijal Za taxkkrátký
čaš. jakoby UabytoU škUssersti pťefycený, po

obťadech pohanských byl opčxt fe roštoUžil Wa:
dlolt wssak Učeni pllritanské w Uwsl drášdiwěj:
ssi, tU jewilo fe wýbnchem ďábelské pofedlostč
podobUým Diwochowé fotwa pokťestěnčjiž twr:
diwali, že DUchem fw jfoU nadsseni probiha:
jice pak ostrowy, na fon stranU šbirali Uče:
dnťky, kášali wěci Uejpossetilejssčapriwodili cele
ostrowy k odpadUUti od mišsionáťůw Mei:
Uicke popisuje probeni mišsioUciťUwnaslede

jicimi slowy: „Nni obfah Učeni anč šprob jafp
kým tužemce k úkonům Uáboženským pťidržnjť
Uem:lžeme chwaliti Wsseobecně hani fe pťifnost
jejich w tom ohledU; to neUstálé šdčwáni a
modlenť pťedlonhé kážani malicherna úzkostli:
wost, qbo se Uešueucttl den swátečný, nawsitěes
wowáni sskoly, k němnž i dofpěli jtoU Zawážáǧ
ni uu to wnechno lčd Unawnje a polnč praci

e) Wiz dčl úwoďný.
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pťekáši Dťewnějssi žabawy, hry, tance a t
p newčafnoU a UepotťebnoU pťifnosti žakážáxny,
rož i pťičinoU, že bodra a wefela mysl, kteroU

lid dťiwe kU pťichožim Ua jewo dawaxl Ustou:
pila mračiwé a žawilš žafmnssilosti xe)e
Ehtěje wssak wymlmotti UemoUdrépočináni mtš:
sionáťmo pokračUje: „Tance a hry a podobné
š doby pohanské požUstalé šábawy owssem se
žapowidaji, awssak ťdoby žadal aby trwatč
fměly wedlé kťeskanstwi, žáda fpolU od mišsio:

UáťUw aby wlastni dilo žrnsstli, Ueboť obyčeje
ostrowanňw byly š Uáboženským dUchem pohmt:
stwi tak šrosile, že již š tol)oto ohledU je mišsio:
Uáči whmititi Umfelt:ťedee) Kdyby SS Eyrill
a Metl)od asi podobně byli f:stsleli bylibychom
jiš pťcxd 1000 let bežmála, pťijnmwsse kťestčme
stwť pťestali býti Uarodem siowaUským, anebo
by UaUt pťedkowě wýsse stawire láskU k wlastia
a k UarodnimU ťadU kťesiaUstwi jakožto Uepťi:
rožene jarmo bržo byli šwrhli a k MrUUowi,
ť Nadhosti a k Ladč fe anrátili

Nemeltě Zeihnbná jako tato Uessctrnost

Uarodných obyčejňw byla pťčfnost kteron miš:
sionáťč waj fystem pUritanský prowáděli a dosti
Uepatrné Uchyleniod jeho pťedpisůw hned tě:

azř)MciUickr, str. 254.
“e) W tomro rošmnowánč pannje sserchý šmatck

poijw Zabawy, taUcc a h:y acd UejsoUšjc:
wx)pohaUskě ale čistč lidské Co ro Uich
Uxášliwélw tťcda wymčtčtč, Ue wssak, co čistč
lidského, kažiti a Uičiti.
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les Uý mi tresiy pokUtowati Bodoblw stm:o:p
Zákonný trestný fystém meel Uemthntelně Udll:u
ssowatt wsseliké Uábožensiwť, w Uěmž mUsi wla:
dnoUti dUch swobody a mrawnosti W Zákon:
Uiku od mišsioneiťltw šrstaweném, oyrčen bhl
trest simtťp:otč ronhánť modláťstwťa anra:
teUťse k pohanstwi Kdo fe prowinil protčl
UanUostč a Uežachowáwal obťadllw Ucibožen:
ských tlcxstán byl palici atd ž čcxhoždatrno,
kterak málo mišdxonaťt Umčlt wšbnšowatt dUcha

prawé Uabožnostt a mrawnosti Wyxlllceltá tato,
Zewnčlilxci ssetrnost k Uaboženfkým a mrawným

pťcxdpisllm mysl a frdce lidn šhola pokašila ap
pokrytcňw š Učl)o wypěsiowala a prostopássni:
(twť, žádxlým wnitrnym dUcha powžncxssenixll Ue:
pťekonané. a toliko Uásilim policejxtým š weťej:

nosti wypnšené l)ledalo tajnych skrejssť aby tťUl
ol)awxlěji a šahUbněji ťadilo LešsoU w tom
ol)ledU di: „Mišsionaťi pťilissnoU pťifnostč proti

Uižssi tťxdě (ke králi byli fbowiwawčjssi) šwět:
sstlt jessrě pohorssenť Zensscilm která poUejpr:
wé š mUšem Uedowolelrě obcowala, mUsi wy:
hotowiti 1istý poěet loktUw Tappe pro mišslo:
Uaťe jeji fwňdre ale býwá odfonšen whrownati
silntci Ua 20u500 kamenim Badneli šenssti:
Ua po d:Uhé UUUipracowati na silUicč dťiwe
ale :Unsi xm weťejném mistě poslechno::ti :xťiš:
UoU dolUlUwU Učxkdyi Ua čele co padlá ofoba

fe nexšnačnje Takto našnačená Uikdy wicek
mrawnéa:m žiwotn sc erraci. Qbžwlássrč Ue:
fpranxedltwě ano dokoUce nemrawné jesi že i
ltdé kteťč jobě šatanrowali aneb fe tétowatč
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dali, tétéž pokUtěpodléhaji Tanec jest zába:
wa oplzla a tétowáni rozněche diwokewassně é
twrdi mišsionáťč Nle žápowěď jest pťičinon

žeostrowané wyhledáwajť nejskrytějssichmist
aby fobě šatančili, sebe wšájemně tétowali a na
Uofoon flaUtUžapťskaliUeboťl tato dočelanewinna
žábawa se jim šakážala Zda se nám, še mťšsio
Uáťi ža krátký čaš bUdoU wyhnáni protože ž
ostrowanůw nadělali napoť.xid pokrytce a po:
krytstwi z těchto lidi, nad prodnoU fUrowost
UehrUbě wyniklých, opět Uaděla diwochúw

Tak foUdi mUž, 1enž Ua wlastni očč dilo miš:
sionaťuw fpatťil a nemame pťičiny popirati
prawdiwostjeho úfude Lacro l e žaslaldo Uo
wiU Mčxric)učxleetUto žprawU: „Uplně fe frow
Uáwamčxšmnži jako Košebne, kapitan Beea
chey, Moerenhollt konfUlfrancoUšskýna
OtahaitěDUmoUtdUroille, DUpetit
Thanrš (mhbychom pťidali prxxskéhoUčence
Meyer a), kteťi prawť, že ostrowané této skU
pinu diky ša to mišsionáťům angťickým! praé
žádlté wiry Uemaji owssem ale jfoU lqkomi
lžiwi Uskočni optlct a prostopássltici. Ze fe
tak pokašč dalo fe pťedwidati“ Slowa to
welmi úkorUá, awssak od protestantských cesto:
watelUw napoťád potwrzowána jen še tito Ue:

chtěji pťipUstiti, že prodem pokašenosti jest
lichý fystém, jehož mišstoUáťi U wychowáni o:
strowmmw nasledowalixťe) Národ obyčejných

zzř)„Ubohý Tahiťan, jehoš spatťčti tolčk slowe co
lčcowari, dosti těžce již Ueskjarmo swých tUšrm:
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žábaw Uásilně zbawen, nemaje pak dnchowepo:
trawy, jižtoby w nitrU fwém fe pozotawil a
klefaje pod jarmem duchamorného purčtanišmn,
mdlel a hynul žtwotné jeho sily byly wyčer:

Chtčje wyplniti nUdUost a práždnotu
fwého žťwota oddáwal fe Uestťidmosti tak na:
rUžiwě že král mufel žlličiti wssechny palirny
ažapowedětt dowož lihowých nápojmo Sám

ských twramxw; což mUseli jesstě pťijiti protcstaUť:
sscčmišsianťi Utx)rat ho dokoUceswym želežným
břčrm“ Nčcl)er „Zdali teUto wyšablh, wsse:
chUyradofti žiwota šacrachčci protcftantišmnš
se hodč pro ckyto prostodUché ostrowanye? Sloe
weli to šUati tyto dťtkwpiťrody, šwolawati je
aU fwc pčfně po deUUi praci profpčijť, k piett:
ftčctémU Ucko:tečllémU modlenč? YUč dětem Ue:
dowolnjc se tančiti! W Uedělianč čllmeť Uchtč
se hnoUti mrcwé ticho wssUde anUje Nrnč

tedy din žc oftrowané wěcssi neiklomtost dawajč
Ua jcwo k Cčrkwi katolické ktera UyUč nla swé
mišsioxráťe Ua ostrowcch Ǧambierských Tahiča:
Ué widoUce, že Gambiersstč Uowýln Uáboženstwim
Uestratili dřewUčjssčweselost, žáwistxtym okem pa:
tťč Ua pťčšxliwčjssč jich ofUd Kdyby tito oftro:
waUé byli ražnějssč powaťxh, jako k p Malajoe
we anebo Nowoscelaxxdsstč hodilibh mtšsionáťe č
š jich mržackým kťefkanstwim do moťe Qd ča:
sUw Cookowhch prý obywatelstwo welmi žťř:
dlo erbnassi pry aUt desaty dil tehdejssiho poč:
tU Wssebo drUhU Uemoce šUťč mezi Uimi od
oUoho časU, co Ewropané je ansstěwx:jč Jest

obáwatč se že i teUto kmeU docela wyhyne; což
alc Ua tom šaleši? Nxtgličané žťskajťUowé wcn:
kowské fčdlo pro fwé whlety do tichowoťč!“ NUS?
laUd, č. 363, r. 183:5.

:le:lc
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ale ďež mála po celý den býwaje opilým, ne:
chtěl postradati oijáckých roškossť Wťiklad krae:

lnw wrlmi žáhublxě p:lfobil Ua mrawnost pod::
danstwa Mčmo to wyprášděn jrst šákaž tclj:u
Uým doweiženťm oblibexnúch UapojUw podloud:
Uičtwi, Ua ceťrm pobťežč fe šmáhalo rčllx fr šwý:

sstal.x,toUha Uapoťád šrUsiala tčlesuá a mraw:šhoxlďa fe Zwčtssila J whdún od mišsioná:
iUw šikon jcxnš wssexn cišincmn beše šwlásttui:
k,do dowolelli pťi!tnp k ostrowU:n šapowidal
Tento žákoU fám do febe má již cosi newlidné:
k)o, ač ronfskon, še sspatm,xm wliwňm Uebešx

pečných d obrodrlll)xlw žamýsslťUčinitipťix
trž, fe Zastiral prosioita jim wssak docela
šxrleisirui Umysl kterého pošdčxjt fe dowime

Zmrt !.Pe m a r a ll.

Wodiné UUsi pťichášeti čten.iťowi že po
Uplném UpadU pohanstwi pťcdce tak Umčný čaš
Uplynul Uešli jediný ostrowan kU kťestU byl
pťiplxsslčn. Teprnoél W 1819 jali fe miš:
sioUáči kťestiti Metlttcke powrchnč dotknuw
se těto očoonsti rychle jtpomiji ji i jako Lnt:
teroth, wykládá jt ž pečltwé opatrnosti miš:
Uonáť:xw aby pohané, dcxkonaloU šUáonst kre:
stmlstxri Uemajice nehodně Smátostt Uexpičjičnali
Wrosiý odklad Událosii stači wywratktt chlubimě
wr,xtočkyLUthel othowo Známoč nam, že
mišsionáťi po trrch měsicich wyUěowánim na
EimeU stráwenďch, žádalt kiestčtt fwé Učedniky
Kral ňle, 1emnž pro UstawččnoU opilost kťest
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Udčlitletfe ostýchxali nedowolil, aby kdo pťed Uim

byl pokřestěnše) Mišsionáťi octli fe tim U
xdelikéUefnáši Nebos pokťestili li ho ač ohaw:

Ue naružiwostt senebyl odťeťl žnenrtťwali samř
wašnost Uáboželtstwča erawný dojem, jejš Uas
Uárod kčcxstemUčinicč donali l!xmel načisto šmč:
žčtl tlwajťče ale w odpor:l Uefmělč kťestitt wčc:
bcxcZeidnél)o J stalo se tak skUtečUě Qd bťt:
wy Na.eerčskétahl fe již pátý rok kr.ilfe opijcxl
jak obyěrjně a Pofud Ucbylo an jedinébo kre

stěnce Uň Tahitě Meši řim dostaweU již š:nť:
Učný chreima práce Nottowa nowý šakonx
Uik byla dožrála a měla fe prohtaislti TU ko:
Určně mišslonáťi Usto:lpili UUtUostč Dne 11.
kmčxtxm1819 kostel wofxočren dne 13. nowý
šakonnik prohlásselt a dch 16 W oma re Uo:
kťestčUa po Učm welké mUožstaďi poddanstwa Me)
Nwssak Bomare w nejmenssim fe nešměnil;
co Koš;eb Ue M)ee)o Uěm wypraije, potwrx:
šUji i jtné Zprawy „Dal fe konečně pokťestitč
a Umťel w Uejlepssťm wčxku Ucisledkem nestť d:
xného požiw.ini ltť)owých Uápožuw jichž neodola:
telwa žadoxtť UeUstále hoťcxl ačkoli š jich za:
l)nbn(xmt Učinky ntkolt fe Uetajil šjřikáwalťzw
opilosti f.im: „Q kreili! dnešby twe fwině lěpe
dowedťi wladnoUti nežli ty!,e

Zakým duchem pťt těto wládě fe Nomare

ee) Wegencr. str. 3260827.
““) Lntteroch, str. 64.

e“eee)Reise UUldic Welt iU deUJahreU 1823w1826;
Wrimar, 1830, l. Th.
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fprawowal posloUžižkU konci UfUdekMeinik
kůw, jejž bez pťidawkU dalsscho podawame:
„Následek tol)o (libowUleBomarowy) byl
že ša posledných let jeho wlady powážliwé wssUde
fe jewilo hnUti Již tel)dáž, kdyš byl prohla:
ssel nowý šákolmič prošradilo se spikmlti,
awssak odprawenim šon proder sstastUě
UdUsser Zesstě powážlčwějssi byla Uouše o
xelliše w Uižto král pro žnameUitlž Uákčad Ua
stalé UoojskoUstawičně wěšel a která jej šapli:
tala w rošličné obchodne sspekUlaceš ewropej:B

siými knprt„ které mimo to že obyčejně w Uich
sskdoxrxal jěj pťinUtily, šakášati poddaným pro:
drj wssech Olodin tUšexUských Nenawiděxlý famo:
prodej a libowolUé roždělowálli pošemkUw žpů:
fobilo w rore 1821 Uoon bonťi spiklici
Uxssakbyli odpraweni Srmd to bylo pro Učbo

sscčstim že dne 7 pro!mce 1čďer w UeijjUěj:
ssčchletech, jfa teprwe 39 rokúw stár, šrmťel
jak se udáwa, ncisledkem Uemirnšho piti náru:

žtwostt to které Uad mirU howěl ač páleUi a
dowášeati opojných nápojčtw pťisně byl ža:
kažal Te)

Stručný tento nákreš o probeUi protestane:
ských mišslonáťuw Ua Tahitě stači aby črenáť
špllfoby, kterými Ua ostatných ostrowech tčlo
blahowěstowé wirU kťefčanskoll rošsstťUjť wěrně
mohl fobě Zobrašiti Jelikož htstorče těchto o:
strowťtw Uičim žnamenitějssim Uexoyniká, podáme

xsk)Mcč::ickc, str. 147u148.
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toliko strUčný jeji pťehled rošdělUjice opět pťčš:
Uč politické a Uaboženské děje od sebe an

l.

Ueliťická fpráum Ua estrcwrch Eex:sarhšských.

Bomare ll žanechal fyUa teprwé 172
rokU starěho We jměxlU xek)o wládmll Ma:
Uaonao dUwěrUikUebožtikůw wlastně ale
panowaly Umtka princowa a jeji festra obě
býwalé Uxanelky Womarow y, š Uichžjedna„
ťdyž byl kral fe obracil na wirU kťefťanskon,

prohlcissena jest ža manželkU šakonnitoU. Do:
rožUměwstefe š Manaollaem wládly welmi
fmčle a famostatně, žádných ohledUw Ux miš:
sionaťe a na jejich pťan neberoUce Mčšsiona:
ťi, jfonce dobťe fobě powědomi, že wlastně jich
pťifpěnim wsselika moc w rUkoU kralowých fe

foUstťedila, těžce nesli erssimawost, kteronk
nim Ua jewo dáwala radda wladaťská, widoUce

owssem, že politický wliw jejich žničen a žnačný
dil pťedesslých práci žtracen Bostawili fe tedy
w čelo nefpokojench a rošjitťiwsse odporne
strany bez mala až ť wálce občanské, proražili,
že dána jest koUeěně zemt Ustawa radda wla:
daťská a bUdoUci kral wssak moci fwrchowaně

ZbaweU Náčelnici, kteťiprifpěnim mišsionať:lw
Býwalé moci w okresich opět dofahli, rádi wčc
dčlt wládU faktickoU w rukou mišsioUáťčiw A

wssak kdo dal mišsionáťům prawo, ponžčwati
Uedofpělosti kralowy k ZrUsseUi poměer stát
nich a wnUcowati národU UstawU dle wlastnich
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choUtekšrobenoU xe)2 Banownik byl ny:.i hťičko:t

mišdlonaťuw a náčelnik:lw a toliko jtxn dlnšno
pťipifowati pozdějssi skážU malého siatU Dle
wšorn fněmow:ly anǧlické ZťidilčinšUoUáťi dwě
ťomory parlamentné a složilč w Uich, co základ:
Uý kámen blldown státnť, siočxj žáfonxxťk Uonoý
mi pokUtami jimižby prowillilci se fmčlč stčhati

dťe Zxáfexdstarošakonných hojně rozmnožený “e)
QloUptwsse krale o wssechnn moc králowfkou
Určiči den w který měl siamUě a wrřejnš sli:t
btti že danoU UstawU wěrně a nemensseně chce
šachowáwati a dle ni fe we wssem iidčti Nott
poxnašal prince ša krále Tahitického olejem koe
tUsowýmMexe); pač fe odebral do „Nčademie

ǧř) Koďebllc, l. sw.
M) „Toto opččrnč:fč ža parlame:ttcm mtglickým mci

cosi stčssxlého do sebe. Mcdstawmrž sobč
hodně žiwč polonahé pairy a dcxpxltoxoanéparla:
lamcUtU Tahirického!“ MeiUicke, str. 149.

xšlle:š)Lacroie popčfuje flaonst sice satyricky, ale w
celkn wčrně takto: „Byloč to dUe 21. dUbUa
1824. NáčrlUčci šestoxlpli sr okolo kamexmého
wýstxlpkU, Ua Učmž šřťše:l dyl trúU. Knižátko
pofašexw Ua Učj, korUUa pak čilt cosi kornnč pxo:
dobného, Wifmo a powčstUý kodor mišsionáťúw
složeno Ua protčjssč stolck. Jeho chlcbnost, p.
N o:tt, co starý přicel Uebožrika Jcho Mřloftč
p. Qrce, jal fe túšati a to sice beže smťchnx:
„Slčbujrte:,li žc fprawedliwč chceteanowati,
dle slowa Boščho sc ťčdčti a pťikázaxlim Jeho wc
wssem fe podrobiti?ee Načcž mxaléZcho Weli:
čenstwo, lekci dobťe fobčpamatowawssi, podobnou
pťisnostť odpowidalo: „Ch:č š poxnoci Bošč!“
Načež tcxttýž p Nott pomašaw chafnččťaolc:
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tťchomoťské. Timto ochwastawým jxněnem na:

žwali xnišsionáři Ustaw na ostrowě EimeU kd
tomU Učelu žťižený, aby fe w něm wychowáe
wali m)nějssi nedofpělý kral a d:tky mišsionáťúw.
Nikoli matre Uébrš tetě králowě sioěřeno pro:
žatčmné wladaťstwi

Nwssak črál jehoš mišťtonáťi docela dle
fwych žpllsobmo wychoweiwali, ji; w loce 1827
šemťrl a žeiležitosti politické obrátily fe opět
mčšslonařxlm na sskodU Nebok wladaťka opi:
rajic fe o straUU neičelllikňw obdršela pťewahlr
tim, že jeji dcera co erlastni festra neboštiča
králeť, Umxtim jcho Zdědila práwo k trUnU.
Nimata chopila fe žešla ro kralowna pťijawssi
xméno Womare a jala fe wládnonti we fmy:
slU nejabfolUtUějssim wedox:c š UmtkoU a teton
žiwot welmi prostopámný a tak Uestydatý dxe),že
xnišsionaťi matkU a tch ž cirkwe wyobrowati
.u

jrm kokxlsowým, ošdobiw jcho hlawn korUUoU,
žroolal ZwUkcmkašatrlským: „Womare! korUUUjč
che ro krále Talyitčckého, Eimeoského atd.“ U:
děliw mU jcsstč wášxtým wšcšťexlim swé pošehnánč
odftoxxpil Wťiblčžčwse mišsionať Darling,
mlUwil: „Krali! podáwáme Wasscmn Weličcmt
stwU Wisnw fwaté, w Uěmš slošeUa jcst wssechna
prawda; ono jcst žakoUelU wssech králňw, Ucboč
obsahllje Ucomylnč wyroko Bošč Blahoslawený
Umš, chž w této kUišc ččtá, blahoslawený sest,
kdo slowúm jrjim rožUmč“ Načrž by mušťěet
b:)l Ulohl odwčtitť še pofUd k těmto blahoslawen:
cňm Ucpatťť atd

e“) „Dúm jcji stal se rrjdisstčmUejhaxtchějssčho smil:
ftwa.“ MciUicke, str. 151.
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UUceny fe widěli Náčelnici od onoho časU„
co mišsioUáťi fe jali obmežowatimoc kralowskon
žmahalt fe proti wssemU očekáwáni půwodcňw
ústawy tak rychle že počali žbxxžowati žarliwost
siraUUččtwa kralownina Když králowna w
rore 1830 po delssťmpobth Ua žápadných o:
stroxoech byla se anrátila a wsseho drUhU :oz

pUstilostem beš Uejmenssiho ostychn howětč sr
jala, domťoUwáUo jť ostťe a dUtkliwě a množč z
komonstwa jejiho weťejllě trestáni Králowna,
tčm rožhoťčena jfoUc, šwolala wsseobecmý fUěm
aby o sile fwých straUUikU fe pťefwědčila. Yč

pťiwršealči w počtU dostt žnamenttem byli okolo
Ui se šhromaždili erpowážila fe pťedcefcihUoUti
Ua ústawU státni dobťe wčxdoUr že wsselike sna:

hy tol)o drUhU by fe rošražily o Urustupnost
rášných Uáčelnikxlw KwasseUi po wsiech okre:
sich bylo tač weliké, že strany odporné se cha:
palw šbraně a jeUprostťedUictwimkapitána San:
dillan da š lodi aUqlickoUpráwě pťibdlého
žjednaU pokoj Nč UlicháUise mtšsionáť:lw w
rejdy politické neni Ua žadný šprob chmály
hodno, pťedce byťo jtch Uyllějssč postaweni, an
stranč Uárodnť Uakládali dosti čestné Nle na:

jednoU je opět widťxne meši pofobničy králownč:
Uými Uačelniky pak bež obalU wystUpowatč co
úhlawni nepťátely mišsionáťčlw a wsseho kťe:

sianstnoa Qded tak Ucihlá šměna? Mišsio:
Uáťčdocela mlči a Metnicke, jakoby pňda
pod jeho Uohama hoťela, sotwa fe dotkmlw ne:
milého mista tohoto w historii ahitickéT žamlou:
wa wsselijak nenadálý obrat Zeby králowna
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naprawenim hnUfného šiwota byla je fobě na:
klonila Ueniprawda; an žůstala staroU pro:
stopásjnicú Ze náčelnici mišsioUáťUmfe špětili

poukazUje také na dorela jiUé dxlwody Uešočeka,
wane Změny WťťchodSandťllandUw na:
žnačuje dobu, kdežto Nnglie w Zeiležitostč Tahč:
tické hloUběji sáhatč počala; pochopilať owssem

Qulezitost těchto ostrownw pxo siooU polttikU
W tentýž čaš pťefašeni jfoU Ua TahitU obw
watelé ostrowu: Witrairn dťčwe již ža poddané
korUUy aUglické bywsse powašowanč Nngliča:
Uům widělo fe bešpochyby býti pohodlnějssilld

fpolčiti fe š kralownoU nežlč š Umohohlawon a
swobodymilownol: stranoU Ucirodochw mišplo:
naťi pak meeli jasixč nahlišeti, že kťesiaUstwi,

ža teto doby bežmála Ua šwratU ssoUcť mno:
hem fnadněji fe dá odět pťiwcstt aspon k še:
wnitťné platnosti a wašnostt podporoU oncUe
wlady, nežli dloUhým rokowanim rUšných straU

lo parlqmentU; slowem, od nynějsska fpatťUjeme
mišsioUáťe š králownoll w Uejnšssim swažkU še

žájmy Uoládyanglické, Wrttcharda Nngličana
pak w čele wlády al)itickéT šastáwajiciho tedy
troji ilťad: co jednatel angltcký, co mišsionáť
a co prwni úťednič králowny Womary Q
tomto m::ži wi powěst Umoho sspatného, co wssak
:o nť prawdiwého nebUdemežpytowati; tolik jisto,
že jeho dwoji charakter co jednatele a mišsio:
náťe stal fe welkoU pohromoU pro mtšsii pro:
testantskoU na Tahitě

Meži tim, co mišsioltáťi wsseUťožnoUpraci
sobě dáwali powžnésti kťesťaUstwi aspon k ze:



186u ,

wnitťné platnosti prosiťedkem obnowených tre:
siůw proti pťestupkUm ZákoUůw naboženských
Uachášelo wssUde fežzotawnjici pohanstmi moxxené
podpory U straUy národni Na poloostrowě Ta:
jarabn, kde Uikdh Uebylo dorela wyhaslo mřš:
sie protestantská rožehltána a powsteini šosno:

wáUo; powstalri sicepťemrženi (1833), kwassx:
Ui ale UeUdUsser J Ua Západných ostrowech
wšntkalo wssUde pol)a!lstwi a mnoho krweepro:
ltto, Uežlt strana kťesianska poněkUd fe Zmohla.
Ona opojenost která byla obymatelmo hlawni:
ho ostrown kU profpěchll kťesianskél)o ťádU dťi:

we fe šmocnila be)la i šapadné ostrowo žasá:
hla awssak rowně tak Uáhle, jaxkona Tahitě,

i tU Uastalo wystťišliwělri, nechUč k šákonnčku a
pokntám mtšsloxláťúw; ano, Ukládáno jich ži:
wotllm Za to ale mčlt nyni opět pťewahU po:
litickon a fpiklict bylt potrestániďe) Meši spi:
kliky bol i fr)n Mahirůw, UáčelleikaHUa:
htnského, býwalého fpojellce Nomara ll.,
jenž fon Udatnosti wlastně lwylUxžhodlbith
Nariiskon fU profpěchU králowě TU kážala

opatonsi ssetťitt fyna a nepodrobowati ho xďe:
ťejným robotam w šákoně pro podobnc pťesinpky
stanowenýxxslexe) DrUZi wytrpěwsse fwe tresty
chopili fe šUowUZbraně, majice Mahinowa
swna opět w čele; opčt wssar jfoU poraženi
Mahtn Uw fyn Uepťečkalfwé nowe Uesstěsii
Bylf fwatem Womara ll, pročežjého dcrra,

ch) Meinicke, str. 158.; j. č.
“) MeiUicke, str. 158.



187

po smrti otcowě narozenci, wystonpla co trůnni
fokyně proti kraxlowněWomaťe Osiatek hi:
siorte Tahitické jest UepťetršenoU ťadoU wnitť:
ných nepokojnw, ža jejichšto trwánť wášnostmiš:
sionáťUw wždy hloUběji kiefajirť, toličo šbrani
fe chráxxťlaúpade Mtšsie w rošliěných okre:
sich Uapoťád pUstly, dil wlastnim rošpadanim,
dťl pťemoci Uowě wžkťissellého pohansiwa Na
ostrowš T a h aa wštýčtl wnUk chrabreho T a:
poy weťejxlě koronhew pohanstwi, okolo Uiš
cejně fmússlejici odewssnd fe šhromážďowali
Toliko HUahyn e žqchowaťmišsionáťúm wěr:
Uost Tito poUžili žárliwost náčelnikůw Raja:
teanského a Tahaského k ošbrojeni obďwatelstwa
křeftanfkého a porazilt pohany Tahaaské, čimž

owssem fe šprostili Uejrážnčxjssčho odpúrce ale
Uenawist proci nim kUla UeUstálš pikle, rošjťtťe
Ui dUchowe nedalo fe fmiťiti šbrani

W takowém stawU nachážely fe Ua počatkU

l W 1810 ony ostrowy, na kterých protestant
sstť mišsionáťi w okolxtostech často welmi pťi:
žniwých, jakých málo který mišsionáť jinde Uax
lešá, skoro pňl stoletť bylt pracowali Zen je:
denkrate ždalo fe, že šiskatt naležité dUwěry w
lidU prawou žaměrili ccxstoU,tehdáž, když byliš
Uárodnť stranoU fe fpoiili Kdyby ža oné doby,
ana ústmoa byk i nUceně byla pťtjata, fpráň

wU státni byli poUechali náčelnikčlm, z wětssiho
dilU ráZUoU powahou wynikajicim, wěntťre fe
UpťilUUoUwňli kťesianskenm pěstowan národn:
byliby šarazili w lidU pewné koťeny a žUenáhla
1 naklonnost UáčelUikUw pofUd owssem mrawUm
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pohanským pťejicich, kťeftanskemU dUchU neomyl:
ně žiskali Nle jakmile z čista jasna fe pťidrU:
žili k straně fUrowé a rošpUstilé kralowny, mun
fela nynějssi jejich politická pťewaha dwojncifob:

ně rožhoťčiti wssechny rážnějssi mUže tUzemskě
Eož din tedy, že pťi swé rošdrášdčllosti počalč
načelnici fe ohlédati po spojenrťch wllě w.lasti?
xJnasslč ji! uu

ll.

UábOšrnský šiwot na “čabitě

Nabožmský fystém mišsionáťxxw protestant

ských, jak jfme fe pťefwědčili, již w žakladn fmém
lichý, beše wssi šUalosti frdce lidského a beš Uej:

menssich ohledUw Ua národnost lidU Tahitčckého
prowedeUý, nemohl jank leda welmi žahubně
p:lfobiti Kťestallstwi w Uěšto tUšemci fpa:
sitelného jeho wlin ža mák Uepocitiwsse, jako
xp nowý ssat byli fe oděli meelo eryhnUtel:
Uě ša krátký čaš fwrchowanU ofskliwostč je Ua:
plniti a žbUdirt w Uich toUhU, přč Uejblizssč pťix
ležitosti fe ho šl)ostiti co UesUesitelUého jarma;
Uemraonst pak wnitťxxým dUcha powšnessenim

UepťečanUa a toliko palici š weťejnosti wypU:
žeUci meela we skrytosti otráwěti wesskerý ži:
wot. leychom ale i stiUUstrannictwč fe Uwa:
rowali necháme ža febe raději mlmoitč prote:

stanta Meinicke jeUšpokleskyprch fon:
wěchw barwami co jen možna jemnýmč liči:
wa mlUwi pro foUdněho poslUchačedosti žťejmě
takto dlc): Wrore 1826 čitalo fe po relé sku

ee) Meřltřcke,str 150u151
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pině asi 10 000 pokťestěnýchosirowamlw Ze
wssak značný dil těchto nowých kťessanůw ponze

dle jména k cirkwi se hlásil a obťady zachowxa:
wal naznalt mišsionáťi saml po čase (20 neb

30 let po jich obrárenť:se na wťrU!) a sloUži
jim ke cti že to UpťťmUěwhznalť še w prawých
pohnUtkách dťewnějtsi pro wirU ho:liwosti fe

šmpltlč, ačmohli pťedwidati kterakoUšbroj fwým
Uepťátelům toUto Upťťmnosti do rUkoU podawaji
Množi sice šachowawali obťady kťesianské, ale

beše wssi wroUcnosti, jakž ža dob pohanjkých
čtniwali; walná čast wssak wsselikoU žnamku
žiwota kťeffanského a tndy wsseho náboženstwť

žjewně odhodila, nenawsstěijic ani chránm ani
sskol. Těmto šjewným nepťátelům kťesianstwa

pťeždiwáno: erurš čxurj (reziwé želešo! frownejž
čtenať známon nadáwkU: strana satalčsiál)..
„Newdhnntclný ncisledektoho byl že mrawnost
napoťad klefala, a ačkoli spasitelný wliw kťe:

skanstwi (rožUměj šákonnit a palice!) žjewnénm
ťáděUi nestydatostt bránil nicméně rozmahala

fe neplechota podtaji, aniž žakonowé ji dowedlt
wykoťeniti W roce 1832 dowáželiYmeričané
Za 12 000 doll lihowých napojůw, čehož ná:
sledkowe byli nad mirU žalostni Batý dil far:
Uťkmo wyobcowan ž cirkwe pro opilstwi; w nej:
hlawnějssim pťistawn roszsstěna celá obec pro
neustálé se opijeni Na menssichostrowech wy
hliželo to možnáli jesstě fmntněji ,Jeličož
na nich nesidlel stalý Učitel roždrobily se obcc
na rozličné strany kaciťs kě které rozehnány
jsonce Zde, opět jinde wzniťaly Zákon (zakaš



190

na dowáženi lihU) šde nestačil proto, že ostrow
po odchodUmišsionáťe Williamfe po Uěkolič
let fobě famémU ponechan byl a kášeň tak šmi:
že.la, že i jahnowé, Za Uěž pťedce wždy nejná:

božxlějssi oUdowc cirkwe fewoliwali, wyobcowá:
nt býti meeli; ěťmš fe stalo, žcxpočetfarnikůw
w obci Rajatee na 110 w obcčTahae Ua15
w objci.Boraboťe š 300 až na 83 fe ste:rčťl.“e

š..4
x !Uiďfio na foUfrdUých sknpinách

, „Na ostrowechfonfedných,“ di Meinicke„
„podobnoxl ochotUosti pťtjato kťefteanstwi Král
ostrown NtiU obracen Ua wirU od mišsionáťe
W illtamfe awssakjiž Uasledeiciho rokUna,
wrátil fe i š. Uarodem fwým k pohanstwi
Na ostrowě Mangate wypukla meži kreffa:
Uy a ,pohany walka občanská w niž strana pož
hanska poražesla a chrámy bňžkllw šboťeny; což
wssUde fe opakowalo, kde lnišslonáťi politčcké
moci Uabpwsse fwčlj Zákoxrln“klčdu wUUrowali.
Osirowy Gambťerské, pod wládoU jednoho krale
Mapntea sloUčcUyjsoUre sstitily fe poknwa
z ostrowU Tahity od mišsionaťůw Ua ně čtně:
Uých, Ulajice bešpochybo dobroU wědomost o
tamnčjssich rozbrojich Wamětihodný jest ostrow
Pitcairn pro šwlásstnifwé osildy Qby:
dlen byl od maranťčlw kteťi kdyš bylt kapi:
tána Bltgha fwážali a na člUnUwlnám
m:oťsiým ša koťist wydali š několika mUži a
ženamiTahitickými na tento pofnd lidU prazdný
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ostrow fe Uteklil B 1789 J nastaly mešč
nimt l)adky a w pračce wssichntmarináťi mimo
Nd ama S mith a jfoUbylčpobyti Tento
Smith jest otcem celého obywatelstwa Wit:
kairnského, axl ženy Tahitické Z pomsty šafe U:
fmrtili wssechnyxnnše Tahitické W roce1814
počťtalo se lm BttrairUUM dnssi w rore1821
již 100 L W 1831pťefadila wláda angltcka
celé obywatelsixro na Tal)itU; awssak žda se
že fe jtm šde nelibilo, nčbot weliký dil opčxt
nawrátil se do wlasti DčlležitostskupinyMar
kesijcUanawajice mišslonaťt wyslalt Ua hlain
1ich osirow fwc blahowčsty, awssak wsseliké opě
towané pokufy, žisiati jich, byly nadarmo Mč:
čina šaležela w tom, že Markefy byly roždro:

,beny na množstwi rošltčných ťmenUw ažčskalilč
take jednoho neb dlra Ucičelniky, pťedce politčcka

jich moc nesáhala tak daleko a pro relek ostro
wmo byla Ulálo wydatna „Nrotestantský miš
slonár kterého žde nechali dostal již ža několik
dni takowý sirach, že meel, na polo ssilený,

dopčt odwežen býrč,“ wyprawuje „Handbúchleilr
der Mčsstonšgefchčchte“)d) Cannabich we swém
xžeměpifUate wykládá, že NUkaHčwa k Markesilm
Patřici jest pokťesianěná a kUltUra ewropejska
prý tam denně wětssi poťročy dela Diwná
wěr, proč aU Londýlastý Spolek mišsionský pťt
tak skwčlých wyhlťdkách Uš roce. 1841 mišsli Ua

Marfešcich opUstil a mlšsionare fmé našpět po:wolal
,pq

e) xkaalw., 146.!,
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B. 5.

Mišsie Ua ostrowech Bťátelsťých,
Fťdšťfťých a Blaweckých.

3)

Uťehlrd šrměpisný.

Toto troje skUpeniw ohledu Ua rošsáhlost

a počet obhwatelstwa daleko pťewýssUje pťedessle
ostrowy Hlawni skUpeni šaleži z ostrowa
Tonganských a Bťatelských, hranice jejich nelše
Udatt š Určitosti Wssechny skupeny jfoU wlle
kol tťi nejšnamenitějssich ostrowa Nejjižnějssi
ž nich jesi Tonga tabU, fwata Tonga; ma
w objemU asi 8 D mil obywatelstwa počitá
fe Uyni 15000 dUssi ač ša časiiw pohansiých
mťwala mnohem wice Qstrow jest wssude

rowný, nejwyšssi wrchy newystUpUji pťeš 300
nad hladinoU moťskoU, Uepťetržený páš koralo:
wých šcidor chráni ho potopy Eelý ostrow
jest owocnými stromy pofázen, podobaje fe ša

l)radě nad mirn ro kossnc a Urodné, w Uiž Ue:
Ustále wane ěersiwpa Zdrawú wszch Kťe o:
ranžowé dofahnji welikostinassichjabloni Néwa
afřk od katolických mišsionaťůw fem donessené
daťi fe jako w Jtalii u DrUhý ostrow slowe
Hapaj , 20 mil od Tongy k fewero wýchodU
ma w objemU 3 D mile obklopený Uesčislným
množstwim Umlých wýfep m Tťetť Uazýwá fe
Baoao, fpolU š pťedesslým má toltko asi
10000 obywatelUw Zakožto hranice této skn
piny klade fe ksewerU obhčejněostrow Ymar:



193

gUra, Nngličaně kni jesstě kladoU ostrowy
kokoskš,Walliš (era) a FUtUnU u Ostrowy
Fidžiské malo pofUd žkonmáno ležťci fewero:
žapadně od Bťátelských Složelty jfoU ž Uěko:
ltka skUpiU ž Utchž ona Uejwice k wýchodU lešici
slowe Lakemba; mnoho Tonganských se Ua
Ui presldlilo K jiho wýchodUleži NamUka, ob:
klopena četnýmt wýfpami Obywatelsiwa čitá
se Ua 200 000 dUssi Wlawba k těmto ostro
wňm š welkým Uebežpečenstwim fe koná, an

Utoťe žde plno úskali a koralowých šádor uu
Qstrowy Wlawecké leži fewero wýchodně od
Wťátelskúch wynikajice weltkosti, krásoU a úrodu
Uosii Nejšnamellitějssi jsoU: Sawaj (Nola),
UpolU a TUtUila; obywatelstwo obnássi 60 000
dnssi Ostrowy: Walliš FUtUUa, NotUan š
četnými wýfpamiw okoli šahrUUji fe we šwlásst:
nstnpinU; maji asi 10000 obywatelňw Bo:
piš těchto ostowa wiz w odděleni tťetim
Obywatelsiwo jest prodem ainoské, toliko na
hranicťch žápadných a fewero žápadných whsky

tUji fe Ueǧrowé Meši wssemt skUpinami wynč: r
ka Tonga co sidlo dáwné wždělanosti a roš:
fahle moci politicke; wliw jejť stopowati lze na
Hapaji Baoan a t na ostrowechBlaweckých;
ostrowy Fidžiské býwaly kdysi rejdisstěmTongan:
ských rekňw a knižat x

b)

!Uiďsir sta ostrewrch Četsgšnsiljehe

Brwni ostro.w, k němuž fwé fnahy mišsia
. 9
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mské w těchto prostorách šaměťili protestantě
byla Tonqa w skUpiUč ostrowllw Wťátelských
Na stlonkU 18 stoleti panowala na Uichrodt:
na Fatafehi jménem tak xnálowážena od
.naěelUikUw,že TUgUaho ond rodiny edw,llbo
Urmessial šbawitč jt panstwi Wráwě w onU
dobn ťdyž pltrky meši oboji stranU Uejwšteklejt
ZUťtly, pťtstali k ostrowU prwni mišslonáťi pro:e
trstaurssti počtemdefet kterékapitán Wllfon,
žaložiw mišsič na Tahitě fem dowešl ZhUed
pťtdrUžilife k straně TUgUahowě mocnějssč
a rážUějssi dle jich úfude, nežli strana králow:
sia. Bočeitek mišsle ždejssi w Uičem fcx tedy
Uelissil od oUoho Ua Tal)itě Toxlganstý TU:
gUaho bhl lowUč TahčtickýQtn š tčm to:
ltko rošdi em, še UáslčnickýTU gUaho Umohem
llwťco sobě wssimal UskokUw marinarských, nežli
blahowěstUw UmriUáťi pak pološnměwsse bršo
fwcmll profpěchn nedáwali mišslonáťltm w lth
nikde wžnikn. Zahlmný král Tonqanský, Fa
tafeht, wšal UtočisstěkFčUanwi Uáčel
Uiku na ostrowě Hapaji Ǧkterý poUžiw Zmat:
kúw To:lqallských bnl fobě Uešawislostt dobyl
FanU Ujal fe krale wtrhl wálečně na Ton:
gU a šabil samožwance, nemohl wssak lm dele
xe Udržeti Bťedstiraše práwo wyhlmnšho krále
podrobtl ostrow Waoao a bezmála wssechnywý:
fpy skupiny Bťátelské; pak celoU sťloU šase o:
brátčl se proti Tonqanským Wrtkawé sstěsič
wojenskéžmitalo mišsionáťiše strany na stranU
Bťissedsse Ua Toan pťipojčlťpe k witěši TU:
gnahowi; ťdyš pťsspěnimFčUanwým
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sirana krailowskaopanowala, opďstili rodinUT Ub o
a pťidalt se k Finanwi a králowi Nwssakx
opět žmýlili fe! Náčelnici Tonǧanssti poZdwih
sse fe wefměšwytisili FinaUa i krále rodina
F atafehi a mnoši jeji pofobnictw boji pa
dli a meši Uimi tťt mtšslonáři Nž posl:d ža
dnémn š protestantských dčxjepifcllw kteťt pťedce
tak :adč o UUtčenicich mlmoiwaji Uešdálo fe
této trojict pofadtti Ua hlawu korUnU m!:čeni:
ckoU Wsstchni maji welmi pilno, aby co nej:
dťťwe pťeš toto bolné misto fe octm:li dále
W e gener plawi, že byli od ostrowanúw Ul
fmrceni a čteUar mnsi fonditi že co blahowě
stowé nxe fwém powoláUi padli Awsak oni
padli co polttičti strannčci, kteťi twého powolá:
Ui Uedbajice toUžili po wládě Qstatlai Uxčšsio,
Uaťi zastrasseni jjoUre Uemil!xm pťipadem od:
plonlt l P 1800 do BortZacksonn Zeden
toliko šUslal o nčmž Meinicke di, „že wýhost
daw powoláni fwemu fe oženil a konečně do
rela Zdiwočel“ Tak fe skončila prwni protr:
stantskci mčšsie Ua ostrowč Tonga

Když w roce 1822 fxlahy mišxconskš
Ua teto skupině fcxobnowily, nenassla fe dx:ležitá
ZměUa w poměrech politických Tonga rošděle
na byla na tii od febe neodwislc okrefy: Bea,
NiUkalofa a Hihifo; U.ačelniciúšce bylč
jpojeni proti ostrowům Baoao a Hapaj W
okresil Niukalofa měla žnamá rodčna TUbo
žUameUité statky, žiwollcspolu w dobrém šrošn:
měni š náčelnikemHapajským Na Baoan pa:
nowali potomri Finanowi, na Hapaji pak
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TUbatao, wUUkUkrUtnikaTUgUaha š.
rodin Tnbo. Toto postawenť naplUilo miš
sionaťe Uoon Uadějč Wždyť byli kdysi dobťč
pťátelé jeho rodiny a wnuč T Ug Ua hňw nyni
xnaěelnčkemHapajským! Nrcč že Hapaj Záwifel

od Waoaa awssak tamnějssťpanownik bt)l slabý
a nestatečný mUž Slladže by fe dal wypnditi

a pak by mohl wUUk TUgUahúw wytasitč
fe š prawem k trůmt TonganskémU a pro mišo
sionáťe stati fe drUhým Bomarem Nodina
TUbo dosléchajickterak Bomare pťifpěnim
mišsionaťůw na Tahitě nade wssemi foky byl
wrch obdržel nemesskala pťedchážeti fobě naišsio
Uáťčiw a ttto majire na šťeteli sij profpěch
dalť fe fnadno žapléstč w pikle této úskočllé,
krwi a wsseho drUhU UkrUtnostmi špršněne
rodiny

Mišsionáť Lawry Ufadil fe na ostrowč
Tonga še fon rodiUoUw únorU l B.
1822 „Naboženského doij UeUčťUilmezi o:
strowaUy žádnébo “ prawť o něm Meč Ut cke xe)

Nemoc manželčilm donUtila l)o již Uasledn,iciho
rokU nawratiti fe do Sidneje jež, jak
wědomo, byla pro mišsionáťe tichomoťské opo:
roU a fpolU Utočisstěm W tU dobU ortnuli

se na ostrowech Tonganských nowopokťestěnť o
strowaUé š Tahity, jakowé „mišsionáťi wysilali
častějč na rošličné strany, aby tam ewropejským
blahowěstmn razili cestUMe)“ Dwa š těchto

ck) MeiUicke, str. 213.
xck“e)uMeintckc, l c
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PťedchUchw na BaďaU opět fe anrátili k po:
xhanstwi, tťi žůstalč w domě rodiny TUbo.

Cela tato rodina UajedUoU fe jala horliti pro
wirU kťeftanskoll wssUde, kam rUka jejť žafáhla„
pohanstwo potlačUjic Sám Meťnřcke wy
fwětlUje UáhloU tUto horliwost rodiny TUbo
pro kťeskanstwťš pohmltek politčckých, jakožč
UeUáwist ostatllých Uáčelnikmo k nowš wirež
odporU proti ZáměrUmTUbowcůw, po fwr:
chowané moct we wlasti toUžicich

Meši tim byl t jiný náčelnik Nta jmě:
nem, k fobč powolal dwa Weskejanské mišsio:
náre:Thomafe a HUtchiUfan. Jakmile
wssakprohlidmxl obmdsl!)TUbowcňw špětiť
fe prolt kťefkanstwi Wsseliké Usllowánč mtšsio:
náťmd, žiskati ho žnowu , Uedaťilo fe TUe
bowci majice prefwčděeni že bež cižé pomoci k

wládě nedofpějon, obrátili swé Zťeni na Hapaj,
kdežto wnUk TUgUak)ůw statečUýa ražný
TaU faahU, ač od Waoaa odwislý,wladnul
J wyslalč k němU člena fwe rodiny, drUheho
pak k Fillanwi Ua ostrow Naoao a pťe:
mlnwilt tol)oto skUtečUě, že počal jewiti pťižeň
kU kťestanstwi; fotwa ale špožorowaw, še celci
žáležitost by wice jeho naměstkowi na Hapaji
UežšltjemU samémU profpiwala, opUstil stranu
kťeskanskoU Za to wssak TanfaahU Ue:
mohl se ani dočkatt nowých Učitelčlw Woěina:
jice sobě 1Ulšfo:daxl welmi opatrně poslalč Ua:

pred lxoxookťestčnéhoTonganana a pak poždčji
Thomafe Wssechny ostatné mišsie op:xstili
mišsionáťi, jen aby we wssem wyhowěli rodinč
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Tš.Ubowcňw Thomaš pťijdana Ha:
paj, fhledal ostrow skoro Ua wirU již obra:

cený, owssem we smyslU Uám již powťdomém
Jednim rážem pohanstwi ersseno, chrámy šbox
ťe:m DobťeprospiwaloTanaahowi, že
FixlaU na BaoaU kťestany pronásledowal;
Umčl š toho koťistiti pro fon stranU Celé
šástUpypronasledowanýchhrnUly fe k Tanaa:
l)owi, hledajire ochrany Netrwalo dlouho
a TanaahU měl okolo febe tolič Uefpoko:
jenchz x Baoaa Uprchlých, že newahal pánu
xwémU Finanwi wypowšdětiposlUUeUstwi.
Nossteastný kUiže erěděl fobě jiUé rady, nešli
še nx Uowo te jal pod:xorowati straxm kťesian:
skoxx Náčelnik Hap.xjsiý odrslal nčxkolikpokťe:
sičxnýchoslrowanxlw Ua Naoao, aby prý lid wy
Učowali Uo!ďé wiťe Tito ale pxča!i f!dllj Ce
postolskc) Uťad mecáUim potměchxl a Uadáwek na

wirU pohaUskoU, boťenim chxeamUw a pyssným
se wypinanim nad tUžemcč Lid ti:nto ráděnim
rošsskádlený U welikoU Uenáwist sobě wšal no:

on wirU; owssemk Uepochopowal jcxký úskok
pod timto drážděnim se skrýwá J powstal š
welkoU erolč proti apostolům, wywoliw fobě
ša wlldce erlastUiho bratra králowa TUa:
lalU Toho okamšeni tonžebně byl oěekáwal
TaxlfaahU Sebraw pole wyprawčlfe protč
„straUě fatanowěe be tim lěpo wťtěžstwim
se Ubožpeččl stawěl fe jakoby chtčl w pokojč
wyjednúwati o mčr wida pak wojsko Uepťeitei:
ské ža pťičinol: Ušawťeného pťiměťi beše stráži
Utáboťené, žrádUč ho pťepadl rošmetal a šm:
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ččl. Welmožowe a priwržxenci starého ťadUš
wlastt wypowězeni statky w plen d.any pofobǧ
UikUm nxitčxšowým Walná čeist národU jenž
š bohy fwými se rožloUččti nechtěk wšajeti od:“

wešena a pak mohlo kťesianstwč (!) bež pťekáž
ky Ua Wawcm wštýččtč witězně waj prápor
FanU Za krátký ěaš hoťem šemťel a TaU:
faahu wstoudil l W 1833 Ua trlln dťtky
Zákonnttš dědtče trňUU Wmmoskél)o nešsilně ž
posloUonstt wylončiw Meinicke diwť se
tomU Uál)lémU sstěsii famošwmxre Taxlfaa:
l)Ua a dokláda Uathě: „Zajisté ža to k wel:
kým dikUm Zawašán jest kťesťamlm Ua Bmxan
které byl co Uprchliky tak laskawě pťtjinml do
jwcho okrefn, jinač nedá fe pochopitť, proč by
šakonnité dčdiče,ditky FanUowU byli prax
wa poslonpného UásilUěZbawili “ Kdo pak atl
dal trmto kťestanňm práwo žákonUčtéUapadni:
ky trUUU žbawiti posloUpnosii a ldo žxnocnil

UáčelnikaHapajskčho, maua Filtchonoa,r
še piijda dlr Udáni chránit fwého kr.ale, trňlm
Uásilťm a žládoU l)o Zbawil a sám Ua něj fxe
pofadil? Zádná t febe whtťelejssi sosisiifa Ueni
š to, aby fe šločiUU, pod šástěrou wiry kťefťem6
ské žpáchaného wečnon tnlo hanU snala.

T anaahu obdržew Ua kťesiUjmcno
Jiťť wddal šeiťonnikTahčtickémnpodobm)a
jal se fám Uččtia kážati Nwssak načelnict ToU:
gMsiU bojťre fe budoncuostl, počinali sobě wel:
lni obe;irle Wošoraljice to nrrpokojelťcč a wy:
nowěženci Baoaossti ulikali se č nim, i fatU poe
hlawar rodiny Fatafehi opUstjwBaoao,
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Uachážel opět četných přiwržencůw Tim se

stala Tonga fpojisstěm wssech nejen pohanských,
Uébrž i pťťfně Uárodných žiwlUw Ziťi poUži:
wal proti hrošicť bonťi sioých dťewnčjssich úsko
kUw Maje w okrerNtnkalofě fwé statky, na:
wsstěwowal častěji TongU wyšwťdaje pochod

tamnějssich Záležitosti a když byl docťlil že lid
Ua těchtostatkáchprobenim TUbowčúw pťť:
jal kťesiaUstwi i branUoUmori kolikráte pťitrhť
Udáwaje, že k ochraUěkťestanůw pťčchaši wlast:
nť wssak aby pomoci fwých pofobltikůw ostro:
wU pro fon rodiUU dobyl Někdy fe mU šda:

ťilo Ziskati také w okresich docela pohanských
UáčeťUťkUwUěkteré ofoby pro Uoon wiru ale
wždy také Ua Uowo powstáwali pohane a wyer
hnali kťestany ša pomežť fwych okresilw Tyto
neUstalé rošmťssky a wěčně trwajiri Uepokoše pťi:
wedly, jak wykladajť pošdějssi mišsloxleiťi ToU:
ganské tak daleko še fe jim i šiwn býti šnechU
ttlo W jak žalostném stawU kráfalě tyto ostro:
wy ša oné doby fe Uachážely, poUčime se 9 listU
očitéhofwědka kapitánaDillolla Dtllo U
jest protestant a Ulěl ža fweho pobth na o:

strowech Bťátelských hojnoU pťilešitost požnatč
fmýssleni ostrowanůw a apostolské žpúfoby miš:
sionaťůw Nemoha fe UbráUitč hluboké newo:
le kteroU pohled na lid we jmcUU kťesiaxlského

Uáboenstwi tač ha:tebně týrany, w jeho frdcř
byl rožUitil poskal mišsionáťt Thomafowi
list, aby jej, co hlain pružinU šdejssčpolitické
ofnowy, Ua fmUtUé Uásledky jeho počináni Upo:
žorUčl Dán jest ode dne 20. listopadn 1837
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Ua ostrowě chao W tomto listU wyčita
Dillon Thomasowi že po smrtikraleBa:t
ďaoského Zákonitého dědire z poskoUonsti wy:
loUčil a trčm odewždalpadoxlchowi(Jiťim U),
djenž w jeho (Thomaso wých) rUkoUfe stal
nástrojem tyranstwi a Uťrntnosti Načež takto
pokraěUje: Národ tol)otU ostrowU (Waoao)
twrdť že Wy jste prodcelU oněch ť)anebných

pokUt a trestúw kterých tito dťťwetak sskastnťa
fpokojeni lidé UeZUali Toto, meim ťici Um:
čeni ktelým stihate wssechny, již kstejné š
Weimi wiťe pťišnati fe nechtějť šáleži w tonerzs

še jim hlawU do naha oholitt a pak žhawýmč
klesstěmi je sstipati a do otroctwi odwáděci po:

roUčite, ano, že slabš a newinmé ženy š Uej:
pťednějssich rodin prowašy dehtem napnsstěUýmč

mrfkati nežxidka kášete dee) Doslýcham také, že
mladá a milowáni hodná dcerka krále „:ongane
ského ke dworU famošwance Ztřiho pťiweže:
Ua ksloUpU pťtwášána a do krwe bičowalla

byla a to jediné proto še bež Wasseho powož
leni se poknsila dostati fe k fwéxxm choti což
prý we Wasstch očich jest l)rožlxýšločin an prý,
jak Wy fe wyjadťUjete, jest šaerttlý pohan a
Ua Wasse wyšwani, pťčstoUpiti k wiťe kťesian:
ské,an Uedbal Nle pro BUh! ane Tho:
mate! coš pak fobě pomyslč wrchUosti angli:
cké slyssťce še krew dcery kUišeci, jejižto olec
co do Urošersti se wyrowna Uejprednějssťmro:
dUm anglickým Ua weťejnem mistě rUkoU katr:x
fi

ǧř) Wiš o těchto trestech: únnaleš 1848.
:xex:
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!roU se prolěwá? U Mohloby fe Uamčlati, že
ohaonsti, na Hapaji, NaoaU a na Tonganskll
žpachané, nikolt mišsionáťúm, nébrž násilnikU
.Jiťimn dlUžUopťičitati; ale šdali tim již
budoU ofplawedlnělli rádrowé jeho, mišsionáři?
Ynč nejhorliwějssi jich chwaloťečnť(i erpowážili
se wymloxlwatř je z těchto k)aUebnostť we stroe
jené jakési temno tUto částfu historie mišsionské
Zahalujice

Bostaweni mišsionaťůw na fonosirowi Bťae
telském nemohlo fe pokladati za pojissrěné po:
lud Tonga TabU co náboženský a historický
siťed celé skUpiny, nebyla „pokťesťaněnae Ha:
paj a Buoao napinaly sice wssechny fwe fily„
aby jč podnmnily, ale wždy Uadarnto plýtwano
krwť; pohanstwo rážně wždy odolalo opětowa:
m)m pokmúmše) Konečně Uaplnila mišsioná:
ťe práwě pťiploUlá loď anqlická w roce 1840
Uoon naději Kapitan dal fe pťemlUwiti k
úěastenstwi w nowe walečlté wýprawě protč

„straně fatanské “ JporUčil wywéstina ostrow
tři děla a fám postawiw se w ěelo brannš
moci lodniky rošmnošrné hnUl fe proti hlaw:
UimU mistn Tonganskěmxxjménem Bea Bea
byla jtž ša doby rošbrojUw Uaboželtskt)ch dobťe
opewněna a hradbami fkoro na šdilsob ewropeje
skýchtwrši ťadněopatťena Nejméně 5000pohannw
Uteklo fe do Ui še wssim majetkem pewného
jfoUce pťedfewžeti, raději do jedUoho padnoUtč
Uežlč fe poddatt. Eehož nikdo Uebyl se nadál

lzk)Zunčxlšš 1842; un 1845.
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stalo fe; pohané ani hťimani děl fe nelekalč,

pewně stojice jako „mUry hradně Z odewťeli
koUečně brány a neodolatelným nawalem ťitili
fe co rošwšteklenť lwowé proti obléhajicťm bez
milofrdenstwi Ubťjejčceconwajicť U hrožném dawU

ašmatkal stranU „kťeskanskoU;“ weliké množstwi
ostrowamlw padlo, kapťtán a š Uim jedená:

cte dělosirelcúw šabito děla witězoskawně do
Beh odtaženo, mišsionáťi dalčfe na útěk Meié
nicke tuto hrošnoU Udalosi obarwil Uásledei,
cimi siowh: „Kyfelosti mezi rodinoU TUbo
a pol)any nikdy UeutUchaly, ano strany konečně

tak se rožjitťily, že meži nimt krwawa wálka
wypUkla a mišsionaťi fami U welkem neďežpe:

čenstwi fe Uachášeli DUstojnici wálečUeho ko:
rábU alxglickeho, fnažice fe wlidně fproe
stťedkowaati mir meši stranami, Usmr:
ceni jfoUdzc) Tyto wlidné fUahy ale pod:
porowali dělami, ženoUce fe Utokem na posledni

Utoččsstě žen a ditek ntýraných pohanůw mo
Od bitwy Beanské zmižela wsselika nadějxe,
žbralli podmanitt Tonganské pohanstwo

W Ynglii chowcini kapitánowo wcťejně
haněno, listy wssech barew metaly jižliwé důtkh
proti mišsionáťům Wláda wyslala loď waleě:
Uon aby dobrým špnfobem hleděla našpět po:

žádati stracených dčl Kapitan sice hroziwým
hlafem wyšýwal Tonganskúchn aby anrátilč
děla, ale pťedce dokládal že pakli bez prUtabU
UposlechnoU sstědťe jtch podarUje Ncičelnicč

ǧk) MeiUicke, str. 219.
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welmi rošUmně sobě počinali, pro pokojné wy:

dani dčl fe rožhodnUwsse; odpowěď kteroU kax
pitánowi Ua jeho žádost Zaslali fwědčč fpolu o
welmi slechetném sinýsslenťtěchto diwochůw „Wy
jste pťisslč abyste Uáš ž nassi wlastni pUdy wy
tiskli chs“prawedlčwěUa Uáš dorážejice aU jsme
my w hl:lbokǧélU pokoji žili My jsine fe fpo:

kojilt poxchoUoďranon kdešto jfme měli mnohě
pričiny k iltokU Wodlé práwa šemského jfoU
dčxla nassi krwi dobyta nyni Uasse; mohltbychonl

jich prawem podržeti a proti Wám poU;iti N:
dochom ale dokášalť že fe Wáš Uebojinte ode:
silame Weim jich Uašpět Brodati jich nechce:
Ute Uebo.kjsine jich dobyli krwi fon a Uebež:
pečenstwť:!l fwého a swých žeU a děti žiwota
žačeš Učni žádné Uáhrady Wožmite jich a
jdčteňe)! Jak d:lstojný to frberit! jak sslechetne
to f:čýssleUi!

Witěšstwim U Beh obdršelo pohanstwo Ue:
podčratelnoxx pťewčchU a což UáčelnťkUm kU wen
liké sloUši cti, jest hlnboký pofoj, jenž po cex

! lém soUostrowi fe rošhostil Mohliby jwé pťe:

wal)y f:mdno poUšitt kU potlačeni strany kťe:
sčansir ano tim fnadněji, čim wčce ostrowy
Bax.xao a Hapaj od Uwedeni protestantisixm hu:

beny býwaji UakžxžliwýmiUemocemi a wypowi:
deinim nejbohatssich rodin a šalledbáwánim orby.
Qbywatels:wo oboU ostrowmo kčeslo až Ua 8000
dUssč,i Tonga Ztenčšna na 15.000 dUssi.

š) ŽUUUlR 1845.
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o)

!Uiďsie na oskrewech Teidšiských.

thž kťesianstwi Uašnačeným žpčxfobemUa
osirowech Hapajč a BaUaU se bylo Upewnilo„
jal se král Jčťi, Nomara ll za wšor fobě
dwywolčw, po wssech okolných wýspách rošesilatč
pokťestěnéosirowano, aby jich pro „ewangelimn“

žťskatiermožUě Usilowali Sceny Ua Tahitě
ličené i šde fe opakowaly, šnámá nám dUchowá
opojenost ro Uakažliwá šáwrať rošnássela se w
ssiťia dali Gogo, kral osterkňw Kokoš
a Nqu, maje fotwa Uejpowrchnějssi wědomostč
o nowš wiťe, febral ihned swě wojsko, aby ša
pťikladem Jiťiho jiné ostrowy podmallil a Ua
wirU obratil Zaměťil pťcxdněkU kráfllémU o:
sirowU Walliš, mištlonáťlxw ale feboU Ueměť
ačkoli pokrestěni ostrowané okolných sknpin čax
stěji k Wallifanmn šabihali a kU pťijeti nowš
wťry x.namlomoali Gogo staUUw na pUdě
Walliské, aroZložil fe tciborem a beš odkladU jat
fe hláfati „Ewangelium“ Král tUzemský ž
počatkU fhowiwal kdyš ale wtirawost těchto wy
slancňw „wefelého pofelstwi“ již počanla ho
dopalowoti wškažal jčm aby fe Ua mistě od:
klidili G ogo odpowěděl wyšwanm na joU:
boj, Uačež Wallifane shlllkli fe okolo táborU
Uepťátelského, žteklř l)o a žajawsse Gogoa

iš drUžiUoU katowi odewšdali Wodneš oka:
žujť se šboreniny pewnrho tábor:sl)

e“) únnňjšš 1841.
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Dčllešitějfsi, nežli Uepatrné okolo skUpin

Bťátelské rozptýlené osterky byly pro mišsie
protestalřtské: ostrowy Fidžiské Qd Uepaměti

wodili obywatele Fčdžissci žiwý obchod š Ton
gaUany mimo to býwajice anssrěwowani od
úskokúw Umrináťfihch a knprmo amerťckých kterě
kráfa a úrodnost těchtoostrowaUeUstále k sobě
wabllň

Konečně dostali fe ostrowanssti horlčtelé š
„weselým pofelstnoistz až k Fidžiským a nasslč
pťižně To pohnUlo lnišsionaře Weskejanské
že l W 1835 šde žarazili stálon mtšsii Crosi
a Eargil osadili fe na Lakembě kdežto jčš
mnoho TonǧaUaUUw pťebýwalo Tito obzwlasstx
Uě prilt mišsionáťmn ahleděli jim zjednati přia

stup k Fčdžiským, kteťi nejewčli welke důwěry k
ctštncúm Za Uedlouho žaražena drlcha mišsie
w pťistawn Newanském ZpomeUUto již, že na
tomto fouostrowi starý kmeU Ninosiiw te stýka

š Uegry, od Uichž Umohé žtwly we swš Uábo
ženské Uážory byl pťtjal, Zachowaw ostatně swnj

púwodUý ráš a dosti sskastl:ě ho ochránťw wlč:
wU od žápadU a sewerll Ueustále wnikajiciho
Neobyčejný rUch, jenž od oslrowmo Tahitickdch
byl wyssel a obywatelstwo oceanske we fwe
kruhy wol erol wtrhowal žafahnnl toltko
malé wýchodné ostrůwky skUpinFčdžiské U wět
ssich nepatrným ohlafem dožniwaje Zádro ná:
rodU Ua hlawnich ostrowech pofUd jest pohanské

Wžrčlstajiri wssač obchod š Ewropany a Yme:
ričany a starý obyčej Fidžiských, slox:šitiwe woj:
skU fonedUých ostrowa a dalcko rozbihati se
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ša obchodem, mnsi ponexxáhlll Uashromážditi we
wlasti tolik dnchowého kwasil, že ťád domáci
podnikne dťiwe neb pozdějč podstatnoU promě:
nU Tebdciž se i rožhodne, ždali Eťrkwi kato
lické se podaťť žachowati čekné tyto kmeny od
žáhUby, kterě jiUť národowé oceanssri propadaji
winoU mišslonáťmo protestantských xxu

cl)

!Uiďsie na osirowrch Ulaweckých

Mnohem wydatnťjssi byly fnahy mišsion:
ské na ostrowech Wlaweckých Mišsioltáť Wil:
liamš který pofUd byl apostolowal na ostro:
n:ech Herwejskúch, obratil Uejprwc fon pošor:
nost k wýfpámod čanw La Beronowých
po.děstným Wolitické doměry cěchto skUpin byly
ža onoho čan kdyžWilliamš k Utm žawčc
tal úkolU mišsionskémxxwelmi dťišniwh Stalo
se to w roce 1830 NcičelnikMalietoa byl
š jtným Uáčelnikem fe fpolčil aby obywately
ostrowU UpolU, kteťi sioého pohlawára byli ža:d
wraždili, potrestal Wráwě když Malietoa
ostrow UpolU hrUžUě hUbil a obywatelstwo po:
bijel dossel k němU Willtamš w průwodU
přčb:lžného, jehož z ToUgy byl š feboU wžal
aby mU U náčelnika Malietoy pťistUpžjednal.
Malietoa, slysse od fwého pťibUzUého kterak
wydatné služby mišsionáťt pohlawárUm Ua ou
strowechMátelských člni, eradal prijmoUti kťe:
skansiwi; jeho pťistUpem brxlo pokťestaněni ostro:
wa w 1istém fmyslU tolik co dokonáno „Meier
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Uicke wyprawllje ono pokťestaněni takto: Na
osirowech Upolxl a Sawaji celé ofady UajednoU
knim (UčitelUmTahitickým) fe pťidáwaly;t
ž jiných ostrowčiw dochášeli lidé, žádajice o U:

čitele tak še Uěkteťi mariUári, již mezč
Zdejssimlidem fe potlonalť Uenaléša:
jťce pohodlnějssi wýžiwy, ša peniž e kre:
stili a modlitbě wyUčowali Sám Wil:
liamš pťtpoUssti, že tato toUha po kťeffanstwč,
Ueměla koťeUy w čistěm požnani wyšssi praw:
dy nebok málo kdo pochopowal ro asi kťestan:
stwi w fobě obfahnje ale každý, pťijimaje no
on wirU rošličné fobě dělal Uaděje: žiwč?jssč
obchod méně nemoci očekáwáno ba mnozi po:
wažowali kťesiaUstwi ža nowý žpufob pol)an:
stwiš) “ Q takowcm rožssčťowáni kťesianstwi
sskoda tratitt slowa! au

L W 1835 pťibyl Ua osirowy Wlawecké
š ToUgy opět jedeU mišsionáť Weslejaldský a š
radostl byl Uwitán Lolldýnssti lntšptonáii fhr:
dli fe š Weslejallslými, že podrši pro sebe o:
strawy Wlawecké, Weslejansttč pač že preweǧ;mol:
dUchoonU fpráwU Ua ostrowech Tongansthch a
Fidžisiých W rore 1839 jtš pět ssestin obywae
telstwa obráceno Ua wirU, owssem we fmyslu.

žpilfobU hore Uašnačeném Nyni fe Usiano:
wil Willtamš, žamiťiti š apostolskoUfwojč
činnosti k N. Hebridčlm. awssak Ua ostrowě
Erromango jej dinoochowé šabili a bežpochyby
fnědli, l. W..18Z9. „William š,“ di Mei:u

e) Mcřnicke, str. 170..
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Uicke, „jest prwni protestantsiý duchownik jenž
Ua ostrowech tichomoťských padl co obět fwě
apostolskéhorliwosti ačkoli jeho fmrt Uasia
fledoxďalex teprwé Ua anohoUáfobné
týrani a trýšllě:lť kterého obywa:
telé oUěch eeostrowúw od lUUžsiwa ko:
ráb:lw falldalowé dťťwi hledaji:
cťch jtž po delssi čaš bwlt žakoxl:
sseli Qpětowané pokay, rošssiťiti kťestan:
stwi na N Hebridech a N Kaledonii, Uepotkáx
waly fe š wydatnými wýsledky Nebylo tU
Ulšných politčckých stran aby mišsionáťi ž jich

rošbrojmd koťistnjice byli mohli donati še
Uakládanim straně Uejmocnějssi fe dopidť polttt:
ckeho wliwu Qstatně jfoU N Hebridy wýbč
žek kmenU oceanského o fwětlé pleti pčeš Uěžto
rUch Ewropany w tichomoťť špUjobený ničdy
nefáhal

Za to wssak šdálo fe že protestantišmclš

na ostrowech Blaweckých hlonbčjt Uežli kdekoli
jčnde w tichomoťi fe šakoťeni Wleida angltcka
wssemošně podporowala swé mišsionaťe, aby

jich prostťednictwim ostrowany pťčpoUtala k Zá
ijm britickým; mišnonárům kacolick:šm kdy
koli k ostrowUm pťistalt, pťťstUp naprosto ode:

pťráU Lod odeslana Ua ostrow Erromango,
aby pošádala ostatkUwWillšamfowých
KonečněUstanowenBritchard žTahity wy
hlmný, ša brťtického jednatele Ua ostrowech

Blaweckých kdežto od rokU 1845 pťebýwá N
wssak zdá de, že tenro mUš jest k tomU odfou:
šen abh fwým drUhUm fanatickým horlenim č
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šde nadělal podobných ostUd jako Ua Tahťtče.a

Neboč pťedesslá nadssenost pro noon wixru, w
pewném pťeswědčenťžárodúw nemajic wssUde

UstoUpá powážliwé Uetečnosti awlažnosti Umoši
ostrowané docela odťikaji fe wsseho kťesianstwť
wsseobecná Uejistota žnepokojUje mysle a občanc
siý ťcid po wssech ostrowech se rožpadáwá W

tak trUchltwém stawU nachášely fe ostrowo, když
Nritchard č nim přistál Nejprwé jewtl
xfon jednatelskolx činnost tim že wssechny na:
čelniky fwolal a jim pťimloUwal aby Udtšsio:
náťmn katolickým o nichž, že mišsič na s.dstro7
wech Wlawčxckýchžarašiti fe chyslaji byl obdr:

žel špráwU Uaprosto odepťelt wodU a oheň
Náčelnici wssak Uaprosto fe žpěčowalč pťtjcoUo
pttt k žádostt tak erlčdné a Uebepečné Qd
této doby klesl Wrřtchard žnamenitě w jejich
wcižUosti Nle „Handbťichletn “ od Spolkn
Ealoskeho wydaný, pťedce neboji fe o tUto wi
Uici Uebote prý „Der Herr sišc im Regč.e
mente!exl uu

8. 6.

Mišfie U.a Nowém Seelanxdě.
3)

Frmě: a dějrpisnýj pťehlrd

N Seeland šáleži š don welkých a š
množstwi malých ostrowllw; me8i poslednýmt
Uejwčtssi jest ostrow StUartUw, Ua Uejžazssim

jihU rele siUpiny ležici Qba hlawni ostrowy
maji w objemU asi 4009 D mil Sewerný
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ostrow Eahaheinomanoe (JkanaMaoi),
menssi jest nežli jižný, Taoai Boenamn
Peri jest na pomoťi welmi krásný a Urodný,
Poskthje wssnde pohodlné pťčstawy w četných
chobotech w Uitlu wssak wypťnaji wyfoké hory
swé Zasuěželté hlawy k nebesilm Nrjwyšssi
wrch má hora Egmontowa Ua jil)o:šapadném
:pobreši Bohaté lesy a hoonst Uowofeelade
skéholUUposkthji quliěamlm ktcři ostrow fobě
ofwojili wydatnoll koťist, šwlásitně pro ofadniky

mlstralské welmi dňležčtoU Jelikoš ale krajiny
podél pobťeži jfoU jen jako těfné prxchy, U:
wnitť pak Za HťičinoU wyfokých hor orne plldy
toliko po ťiokU fe Uachaži: pamo feboU wyfwitá
že kolonifaci š welkými prekáškami UxUsi wssUde

žapasiti Mimo to jsoll wssechUyčaslky fewel
ného ostrowU od pňwodných obywatelxlw byč

t,fpoťe žalidněny a wsselikýpokušwwytisknoUtt
tyto práwné držirely orue pčldy ž 1ich statkůw,
bylaby nelidkost do nebe wolajici Jižný o:
strow od sewerného úžiUoU Eookowon oddělex
ný, Ulálo posild jest proskoUmán Qbywatel:
stwo jest ťidké a proto lép e fe l)odi ke koloni:r

faci Uežli ostrow fewerný pWolnoťi wssUdepUsté,
jišna čast wysokými fněžkami pokryta

Bočet obywatelstwa obnassč asl 100m
180 000 dnssi Zfontě to lidé mohčltné, fwa:
lowité postawy, diwokého a wždorowitého wše:
šťenť dncha welmt bojowného; mraw a reč je:
žich dáwá Ua jewo že N SeelaUd byl š ostro:
wňw Tonganských a Fidžiských žalidUěU Wo
litické pťewraty, jichš Tonga w takowé hoonsti
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šakusila byly bez pochyby pťičiUoU, že mnozi
bUď dobrowolně alleb UUceně po Upadku fwé
politické strany se wystěhowali a Ua N See:x

landU Uoon wlast hledali a Uassli Bťikladnw
kpodobným Událostem Ua ostrowech tichomoť:
siých w hoonstt Uajiti možno Dáč se i mya

sliti, že fměli wčldcowé, jimž ro mladssťm sy:
UUm rodin náčelnických manske šťizeni we wlasti

nepropUjčowalo pUdU dosti prosirannon pro od
wažliwého a ctižádostiwého dUcha, nižke fwé pol
staweni fobě šosskliwiwsse febrali okolo febe row:
Uě fmýsslejici dobrodruhy a do nežnamých kon:

čin odploUli aby w žemich jesstě nežalidněných
fwobodnoU dolnácnost žťidiwsse wlastenským po:
hlawárňm fe wyrowslali aUeb bylali krajina
již ofašena Uásilťm Uowého domowU fobě a

pofobniťúm wybojowali thuď bež pochyby
pťisslo že práwč četné choboty wčlkol fewerné:
ho N SeelandU a pomoťi k ostrowUm Mátel
stým obracené nachážime žalidněnéx od rožlič:
Uých, od fede Uežciwtslých kmenochw mešt tim,
co k UitrU šemě obywatelstwo ZUačUě ťidne a
opět tam hoUsiUe kde ostrow tak fe ouži že
oboje pobťeži toltko Ua málo mil jedUo od drU:
hšho jest wšdáleno Srownáwajili fe tyto
Uahledy o prodU obywatelstwa N SeelaUd:
ského še skUtečUosti pak fe dá welmi pťiroše:
ným žpxlfobem wyfwětlčtt wálečnost a žárltnoost,
kteroU N. Seelandane fwých fwobodostťihaji

pťt Uejmenssim fahani na tich famostatnost bonť:
liwě fe poždwihnjice a k žbrani sáhajice
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b)

Swreprjsstť pťiskěhowalci. Usčšsir.

Na wzdory sspatné powěsti w kteroU N
Seelanďané pťepadáUťm a wydraslcowánťm ew

ropejských lodť bylč wesslť, nawsstěwowalt Ewro
ané daleké thto ostrowy pťedre dosti často Na
poěátčU Uyllějssiho wěkU byltt jsoU lowci tUle:

UUw a welryb prwni kteťťža pťižniwého lowU
počasi w četných chobotech N SeeťandU fe ždr
žowalč Uskokowé marináťssli šaražili stala si:
dla meši obywatelstwem pťtwodným, žwykajice
bo Ua šproby ewropejsté Zemáky a pssenire
jimi do ždejssi pUdy po:tejprwé pťesašené wý:
borně fe daťily NebUde tedy sporn, že tito
dobrodrUhowéx kťestanstwi ražili cxestU do N
SeelandU a protestantssti dějepifci fami nežapťǧ
raji, že lowci tUleUUw a welryb maji žnameUč:

té záslnby opokťestaněniNowoSeelanďanmn:e)
Nonenáhlu wywijel fe žiwý obchod meži N,
Seelandem a ofadami anglickými w YUstralič
a N SeelaUdstti Uezťčdkaansstěwowali město
Sidnej Toho ponžil anqlikanský dUchownik jt

ustý Marfden a pokusl fe zarašitt mišsii na
N Seelandu Mišsionáťi jtž fe chystali Ua cext
stu, ale wěst že loď Boyd od N Seelandských
pťepadena, mUžstwo pobito a silědeno bylo, tak
je šahrožila, že ž celého podnikU šesslo l. W
1809 Wo pěti letech odwázil fe MarsdeU
štťemi mišsionáťi plonti na N. SeelaUda
pň

ee) Meinicke, str. 223.



214

šaložil prwni mišrxe w chobotn ležicim Ua wý:
chodné straně onoho dloUhého asi 10 mil ssč:
rokého poloostrowx:, kterým fcxwerllý ostrow k
fewero žápadn se končť. Z této peri mtšsir
která wice orboU Uezlt rožssiťowánť::t kťestanstwi
fe šaměstnáwala wiře nic er cxpslo; schášel ji
Utorný načelnčť aby fwoll politčckoll wážnostč
byl podporowal jeji šámčry dle wžormo Tahč
tických a Hapajstúch J dostalo fe konečnč
mišsionaťmn podobného Wolnara Když to:
tiž w roce 1819 Marfden opčt Uadssriwil
N Seeland, Uhostit fe w okrer Kerikeri,

w nčmž panowalš wážný načelnik ŠongiMars den bylš UimwSidnrji fe ošnal a
w úšké pťátelstwi wessel Š onqi welmi pťi:
wčtiwě Uwital mišsioltaťe neďoť jej podčlilt
wsselikými Uasilojtťemesllwmi pťcxdewssimchwa:
ltl fobě ewropejfkon šbraň WalnoU šbrojipťed
čil wssem sonedičm podaťené wýpxawy paktim
wice podnčcowaly jel)o cti;ádost k nowým wý:
bojllm Za nedloUho toUUly okolnc krexjiny w
krwi, relé kmeny wybulšeno. S mišsionáťem.
Kelldallem cestowalSongt do qulie a
PoUžtl žwědawosli a pťťšněquličamcw k tomU
abo š hojným Uakladem Zbroje a Uábitku do
wlastt fe anlcittl Nadarmo namahá feMet:
Utcke fwciděnim wsseliké winy Ua SoUgta
šastťiti podil, jejž mtšsionaťč mělt w šcimčrech
UkrUtnikowých „Wěci fe jesstě šhorssily, když

.Songi a Baikato Ze swé resty do Anglře„
kdežto wsseobecnoll pozornost šbndilt a welkoU
chycrosti ž ni koťisiiti Uměli, š hojnou záfobon
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upalené žbraně fe nawrátili. Nrosiťedky, jazkých
jeho krajanUm pofUd aui widětč fe, neUdálo
wsseho drUhU Zaopatťen jfa, jal se Šongi Ua
Uowo bnbiti a plenitt sonfedné kmeny takoon

“šůťřwosti, še Zajisté podobného krweproléwani
Ua N. Seelandě UeUť pamětnika xe).“ TUssťm,
že tšx slowa jfoU dostč zťejmá. Možnáť owsschl,
že SoUgt w Nnglicku fe pťcxtwaťowalxa, o
.pokoji sltby siládaje, budoUri wojenské t.xženi w
dUchU ofnowal ale mišsionáťi dobroU meli wě:

domost o wálečllosti jeho powahy a historiewy:
dáwei fxoědectwi že práwě oni šasilky še žbra
ni palnoU w mtšsionském stanowiskn Kertkeri
skěm ž lodi ewropejských pťijťmalt a Šongia

a fpojence jť Zaopatťowali Na wšdory wsse:
liké krwi w UeUstálých pútkách prolité nedo
ssel Šongi pťedce cilcx,ša Uimš tak t)oroUcnč
tonšil nesial fe králem relého fewerného osiro:
wU, šrmťew l N 1828 Bylč sice wždy wčrx
Uým mišsionáťmd ochrancem awssak poUže pro:
to, žcxw Učch spatrowal šakladately fwc ooliti
cké pťewahy meži sollsixdnými kmeny; kťesin ne:
byl pťijal jaťo OtU na Tahitě Teprwé jeho
fyU xstal fe kťeftanem

Za Songia nenčinila mišsie pokrox
kUw powssimlmti hodných Qkolni kmenowé
žnalťmčšslonaťe toliko co mocné pťátely Šon:
gtowy a obchodniky š nebezpečnoUjim Zbrojť;
paklč kdo š U:mi obcowal nečinil toho š ohle

.důw náboženskhchNlto prišen ŠoUgčowa U:

eť) Mcinicke, str. 227.
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wedla je w Uenáwist U ostatných N. „Seelan:
ďanůw; fotwa jtch dossla špráwa, že S o n gč
Uebežpečltěraněn, již fe chystalt opUsitti ostrow; še
wssak odnikud Ua ně neudeťeno Uabyli opčt fmělo:

sii Spolek mišsionský w Llnglickcl dobťe Uahli:
žeje že cesta kteron Ulišstonáťt posUd kráčeli,
kpokťestaněni N SeelaUdU newede, odhodlal
fe Učiniti žnačnoU šměnU w systémU Ken:
dall powoťan nazpčt a mišsionáťmn pťťsněUa
porUčer, aby toliko wyUčowánimprodncho
obywatelstwa fe žabýwali. Q této žmčně foU:
di Meinicke: „Nesprawedlnosti, které byly
pťťčinoUpropUsstěni Kend allow a še slUšby
SpolkU Lolldýnského. nejfoU dostatečně objasně
Uy (wiž na koUci tohoto š.;) tolik jisto že wy:
stoUpenťmKendallowým Uastal obrat w
žaležitostech ždejssč mišsie Nežpč:fob jenž miš:
Uonárňm (člowěč by tomU ani erčril) w oby
čej wessel fwé potťebnosti Zahražowati prodá
wanim palné žbraně a nábitkU tUZemcUm, od
této doby docela pťestal Ae)“

l)
!se xoý Zreland pro blasse!l š.: osadU anglichll

)časlcdkh š tohoto prohlanenč pro mišsic wšesslé

Smrti Šongioon nawrátil fe stalý
pokoj w Utýranou žemi; ewropejských kolonistUw
rok od rokU pťibýwalo w takowé hojnosii

šťidka kde který chobot Ualešen jenž, byl Uebyl

á“) MeiUicke, str. 229.
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jiš mčxl ofadnikůw. BUda pilně fe wzděláwala,
xo mnohých krajinách fmisilo fe oboji obywatel
stwo wžaxemnýmt manželskýmt sioašky a žwede:
nost ewropejska :ošmáť)ala fe N:lfobnosii miš:
sloUsié odewiralo fe pťrkrásilé pole. Eetné je:
jich lodťny xnohly bhtt N. SeelanďaUUUt obra:
žem fpoiádané domácllosti, orboU, ktere horliwě
Ue Ujčmaly, Uxol)lt wšb:lžowati je k Uásledowánť,
aU by otrowč jejich, cxo poslowě lUč:U byli U:
rowlteiwalt rcšepře mchi wšličmxmč kmeny šhU:

sia wžnikajici DělnikUw Utčli dostatek; mimo
Blnqltkámcx kteťč Ua wUchodUěm pomoťi praco:
walt, pčlfobili Ua pobťrži šapadUelU také Metho:

disié počet stanc mišsionskdch erUstl Ua koncč
1810 až Ua 35 ch:stálúm obcowánťmEwro:
antew š tnšemct wšnikl U!ešt těxnčto konečnč
onen rUch, jrť)ož jxme Ua jčUýchosttowech ticho:

moťsiých již byltpošo:owalt,a axeožpoloženť Uchslč
timto dUchowým hnlltim rošltťcem,xch Usimdňoe

walo Uol blabowčstný. Bl skUtečnčbychomdle
šp:áw mťšsionáť:xw Utčli foUditi še fewerný o:

strow jčž :foťťcxsial:čxnbýtt U:Usi; ale dalssi po:
chod Událosič Uám okáže, že do nitra ostrowU
Ucbyli pofnd wniklč

Nodiwné bnde pťichášeti čteUáťčUn powi:
Uleli jčm, že mišsiolraři protestantssti 8 ewro:
pejsiýmt ofadniky Uikterak Uemohli fe dorošllměti,
w UstawččnémfwárU š Uimt žionce Dalab y
fe tato kyselost sice wyložiti tim že pťistčhowalri
Ua N Seelandě Ufedli, podobně jako na Ta:
hitě, byli dilem pobšhlicč a Uskokowé že fpoleč:
nosti ewropeiské wymetenč kteťť, wssem roz;pU:1

10
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siilosiem howice Uerádč widěli wšrnstajčci wáž
Uost mišslonaťuw Dito dobrodrnl)owé osobll:u
jire fobč peri žásluhy o wšdělanost N See:
landsiých báli fe o fwnj profpěch a wyčitali
UUšsioUáťUm, že fe jim wtčraji do dila chtčjice
kliditč ž roli ťteré oni byli ofelt 9lwssak do:
statečného fwětla pro rošdráždenost oboji straUU
timto wýkladem nenabudemcx Nexbo l)laš oUěch

nemranxcňw mnsel meši pňwodným obywatel:
stwem toU měroU fr štraceti jakoU blahoplodná
proonst mčšsloneirmonabýwala Užnánť; bla
howěstowé, odwolawajire fe Ua fwé skUtkUmo
hli fmčle opowrl)owati fočion žarliwosli Ue:
wa aUé Zbčťe Dňwodňw onoho nedorošUměni
UU:sime tedy jesstě jinde hledatt a 1im wrazime
opět Ua jedcxnž podstatných Uedostatkiiw mišsiox

Uáťstwa protestantskélxo, jenž Uxelkolrpe pňfobno:
sii meši Uimi Uxžnikxl Uexdá Wonel:ah:ll totiž
ofažowali fe Ua N Seelmldě také Umšowéx
wsselikécti hodni, ž Ynglicka,š Nowo: Jiho:
Walesit a Z Francicx a to sire w tak hojltém
počtU, že wščústali Ua tisiccxaaša Uedlolcho Zmi
Uěné Up:chliky docela š popťedn wylisili Zexo
potlUkowé štrátU panstwi swého těžce nesli, jest
pťirošená wěc, wssak Uikdo Uedbal na jich re:

ptani J meži tyto počestnc ofadniky a mčšsio:
náťe ža krátký čaš wtroUsilo fe Uedorošllměnť,
a Uapoťád wžrůstalo Kolonisté kdekolt se o:

sadilt, ssrťilč mrawnost a wzdělanost Zmodmxjť:
ce pčde a faǧejice Uowé stromowť Nekloby
fe, že mišslonáťi dUchownoUspráwn wedonce w
nowých ofadách, meelč ťolonisiy powašowati Za.
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přirošené fpojence w UkolU mišsionském. Miš:
sionáři prawě Uaopak žárliwým okem patťili Ua
wersiajici kolonifaci a bálč fe štenčeni fwého
politického wliwxr Umjťre Ua žťeteli Události

Tahitické a Hapajské Bročež wssemožllě kladli
pťekážky ptawčdelné spráwě kolonifačné které o:

sadnčct Uellstále šádali a která jediné mohla
poskthoUtč wydatné šásstity prott Uestáldm a
loUpežiwýUl tUšemcUm. Nle prawda, že poťádna
fpráwa kolonifaěná by politický wliw byla žni:

čila a šáknpy pošemkmo kterých w počtn k U:
žanUti welkem a Ua žpňsob wsielikon mrawnost
Urážejici byli mišsionaťi fobč ofwojili we slUss
Ué hranice byla oblnešila DlUžUo šde pošnax
Utenati že tato dUtka protř Uepráwnémn ofwo:
jowani pošemkuw metená UeplatťMethodisiům
kteťi w tom ohledU pťifnějssťch se dršeli šáfad
Uebrž mišsionáťňm anglikanfkým Jedenkráte
toliko Methodisté meži swými pťissli na stopn
podobué Ueslnssnosti a hned 1t šamešili. Ze:
dnotliwý pád ale Uemťlženikdy žawdati pťičinU
k obwincwáni celého Spolknxe)

ǧř)Bylibychom tčšké toto obwiUěUi rádi žamlčeli, dox
bťe wčdonce še erawUé wášnostč mišsionaťňw pro:
testaUtských welkoU čiUi anm Nlc mh katolici dostř
dlolcho jfme Ullčk:dfUasscli Ukory, proti paxtowitosti
lakomstwč a BUh Uxč jak!šm Ueprawostcm Uasseho
kUěžstwa od protcstaUtUw UcUstále ertaUé a swrcho:x

wam) čaš jestik aboxchom fměle odhalilř roUsskU
ktcroU horle:tč pro „čiftě EwaxtgeliUm“ Ucšťidka šse
ser)wa a dlllšnč jfme UassemU UarodU Uepopčratelné
podatt děje, nejeU prášdné dcklamowáUť aby soU:

10lle
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Wrohlásseni N Seekandll ša Umjetek anx
glický následowalo teprwé r. 1839 Sesseť fe
šwlásstni nowofeelandskýSpolek jenž anlast
Uich loděch wystěhowalce do N Seelandn pťe:

wášel a Ua osoh jejich oď náčelnťkllw žnameni:
té polnosti skoupil Yltšland w tom ohledU
prawčdlle): „Blnglie Uwašala fe koneěně w N
Seeland Kolonifacť kterollwlastněpočalčmiš
sionáťi a to Uce wssemUodporn an do:, žpU:
soďem ne pťiliš chisstným, obdxžela od fpolkn
k to:nU cili šťiženého rciduoU fpráwu a beš po:
chyby Udělei ža kratkoU dobU rychlé pokroťy
Koťonisié sice již po delssi čaš w doxo; Uměnč
še šdessimi pok)lawary opětně Byli žadali ša
ochranu britickoU alr wšdy Uadarmo W par:

lame:ltll LoUdýUskšm fedčli Umoži členowe Sxool5
kU biblickcho a mišsiollfkého kteťi Záležitosti Uo:
wofeelmxdské wždh wěděli žaťiditt podlé pťanč
mišsioxmťčno a tim špťxfobem wždy otáleno š
Ustax:owenim UťocUéaUtority Ua xN Seelandě.
Qbecenstwo dostatečllé ZUá!Uosti o pomčxrech tU:
žemských Uemajčr mělo fe k wěrť Uetečnč Když
wssak Fra:lcie obfaZenťm N Seelandn počala

dil o ofwčtě, jakoU protestanti a jakoU katolčci Ua
pňdč UeUtralUé rožsstťxljč. Qpěr podotýkáme,
že wssnde w tom ohlcdx: čerpáme š prameUňw pro:
testantských. Qstatnč fpiš Uáš Ucmá slčelU polcmi:
ckél,xo(tU by padala thá slowa!), Uébrš jest čistě
ť)čslorick:). widčli kdo w Událostech, ješ o Uliš:
Urch protcptaxctskx,šchwyprawnjemex polemikxc ch
ďrančmc mU! uu

2lle)A:tšladtd,ěc. 362; 1840.
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hrožiti Umfelo fe koUečně žakročiti W roce

1833 Ustanowen BUf bw ša konsi:la anglickě:
l)o Ua N Seelandll Bxlfby ale nakládal
stranš mišstonáťské Nwssak žaloba Za žalobon
dochášela parlamexttn od ťoloUistUw; tim a
dennš wš:lťstajeri d:lležčtostť ostlow:čw famých
wšbnšelm a obrárena k N Seeland!l požorltost
w.ády a konečllě Učillěn krok roxhodný Nokn

o1839 prohleislch N Seeland ža osadU aUǧls:
ckoU a Za mistodržitele jmcxnowán čapitán Hob
ion “ Qfada frchcoUžska která poUeUeihlUUa
poloostrowě Bankš Ua wychodUém pobťeži jiže
Uého ostrowlx byla fe žťtdčla Umfela ač tcxpr:
U.dš po Umohrm odpor:l UšUatč fwrchowanost
mx.gltckoU

Spolek nowoo:feelandsiý žexlošilčokU 1840
troji město: Weťltnǧto:l Ua Užt:l: Cookowě,
Nowý Blhmox:th o Tmauaku, a Nelfon Ua
chobotU Tafmanowě Za sidlo mistodržitelsiě
Ustanoweno Uxěsto NUcklaUd Ua žápadném po:
bťeši sewerněho ostrown RokU 1840 ob!lassel

Počer ofadxlik:xw ji; 100()0 dUsii
Uwašani fe NUglie w ostrow N Seeland:

stý slUssi fpolU powažowatč Za obratUič w šeile:

žitosiech tUZemských tim dlllešitějssi čťm rychlejč
1e :ošmahati pošorUjeme od oné dobp Uxišsie
katolickr Mrixlicke Ušce twrdi še katolickým
Uxišsion.ičx:m Urohlasseaťi xN Sešlandu ša orexdll
anglicťoU Urpčipslo welmi wbod; tťm ale dáwei

toltčo Ua jrwo, še stawu šdejssich žalešitcǧsti Ue:
hrUbě porošumšl Wráwěnaopak katoliětťmiš:
sionáťi š radoňi Uwťtali tuto dobU, Uebok pox
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ťUd mišsioltaťi protestantsstť prawidlo wlády
xněli we fwých rUkoU, nesmčxli weťejně wystU:
powati š činnosti fon, ač š ofadnikh wždy w
dobrém frošUměni šilč Yle aUglikaUssti mišsio:
Uaťi octlč fe tonto Události U welikém dawU

proto, že wláda anglicka položila Za žáfadU:
„že jeřť takowe šákllpy pozemklxw UZUá Za plat
Ué, kterým fwědči ťadná listan a že i tUto lť:

siiUU jeU pro tolik požemkUw ža platnoU Ušná
koltkby jich kdo ša wydaný jiš peniž dle Uejnižssi
od wlády Určene ceny byl Uabýtč mohl e Nn:
glikaUssti mišsioUáťi kteťi pofUd Ua N Seelan:
dU fobě hrálč na pany, UlUfeli nyni fe wyká:
žatř še fwymi práwně čt Ueprawně nabytými

pošemčp a kdhž dotýčna šáležitost w parťamentě
anglické::l wšata Ua pťetťeš, žprobila w obr:
ceUstn.in w listech weťejných hnbokoU proti
anglikmřskýmmišsionáťňm rožUicerst a newolt

Q žakUpech mišsionáťčmx angltkanských ob:
fahUje ode dne 27 listopadU1840 „N!xšland“
Uasledeici ělánek: „Již kolikráte ssme w těchto
listech UčiUilt šminkn, kterak mtšsioUeiřčN See
landssti rošmančtým a Ua dile Ue pťilčš čestným
žprobem fobě ofwojili žUačUépošemky, aby fwš
rodiny rožfáhlýmč šaopatťili statťy Tato zá:
ležitost dostala fe Uyni nx werejne fwětlo a my
wyjimáme š listU w !70010an1u(mxščr8ee pod
Uaptfem: .qjxcxttšr t0 tjw jš)čxrj 01 0ldjc8tcxxz 1)r9u

Bjcjšut Gl tjxš ijur(:jxumjššjmmržušc)cxjeřtxee dUe
8 ledna 18:10 Uweťejněného tyto podlobnějssi

šprawy, které fpolU potwržuji že mišsionáťi Ua
ostrowech Uowo feelandských hleděli Založiti pan:
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stwi, podobné oUomU, ježto mišsionciťi amerččti
prowožnji na Sandwichách..“ . „W roce
1837 proslýchalo fe ponejprwé U weťejnosii, že
mišsionáťi žakonpilt žnamr:lité pošemky Ua N
SeelandU á

Zistý Flatt fwětskýmišsionár we Spol:
kUanglťkanském, Udač celoU wěr, a byl od šwlásstn
Učho wýborU l)orUi fněmownh wyslýcháU Zá„
kUpy pošemkčlw, š Uichž Uěkteré obsichUji Uěkolik

n(anglických)mil půdy nowo feelandské wytiskli
mišplonaťi mUol)é kmeny tUemsié ž jich maje!:
ťU, čimž plinUceni byli, chtěli lt Uowých pol!losti
šiskati, šbran tobě dobýwati pndy a fomexdně
ťmeUy bojem š ni wyháněti Wssechny špráwh
ž.N Seelandu i ony od SpolkU mišslonského
wydúwané, sl)oduji fe že w sollfedstwi ofad
xnišsionsiých tnšemfke obpwatelstwo šnačně fe
trati což arci mišsioUáťi Uašýwaji „tajemnými
ofndy Waně “ Z tol)o wyfwta, že ant mtšsio:

Uari ani ostatni žákUpnici o to nepečowali
Zdali jtnémn ewropejskémnofadnicth rolič žbnde
:Fuldy, kolik stači k jeho wýšiwě a že šalohy
Spolkodoé nejen prodným čistě náboženskhm
Učelům fe odcišily, nébrž i k poUenáhlémU wy:

hnbeni tUšemského obywatelstwa pťifpiwaly“
„Kdyš byla celei wěc timto špňsobem kU wědo:

mostt oďcxcenstwa pťissla, donmiwal fe každú, že
w.ýbor Spolkowý pťifné wyssetťowáni šaťidi;

nikoli, oU fe fnažil UtUtlatl ji Wčeede
wssixn l)lUboké Zachowáwal mlčeni Bo celš

dwa roky wydáwal obyčejné Zprawy mtšsionske
aniž jediným slowem wěci fe dotýkaje ačkalc
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práwč mišsie Uotďoseelandská nejwětssi bere dň:
chody, Ueméně nežli 16.447 liber sterlinkůw x:)

Wina mišsconáťůw tedy mlčky Ušnáxm Z toho
Uásledowalo, že mUošč členowé SpolkU jmeno:
witě šasilatel lčst:lUa Lorda Ehiester a ne:
Ustále dorášeťi aby wýbor Spolko oý žarčdil
mxstran:té wyssetťowáni U wěci a že dobrowol:
Ué pťifpěwky žnačný Utrpěly fchodek Nynč bylo

již UUtUostieryhmltelnon po;ádartafpox: miš:
slonaťmo o bližssi špráwy Odpowědi tlce doa
cheižely, ale uo nruweťejneno jich Zasilatel
oUoho listU šda fe že měl wědomost jich obfa:
k)U Uebot prawi: „„Oněm jimšto bťahobyt
SpoťkU Ux scdcč leši, stačč wťdšti že polnosti
kcerých mišslo:l.iťi fobě osioož,ili dle wlastniho

jich pe dťišUáni obfáhxlji tipire akrčiw eeee),w mUo:
kxýchpádech aš t uěkolik mil žexmě“ Wťi wy
jednáwáni parlamentném žast.iwalt ďčce:č.e:w:
wé SpolkU mišsloUskchxo wstemoš Uš wěc mišsio:

narččw Uowo feelandsiých, ale hlawnť pUUkt ob:
šaloby: lďronmdné Zakllpy pošexmk:lxo ža cenU

poměrxlš Uepatr:wx: Uepodaťilo fe jčm wpwrei:
tčti Wláda l)rožila, žcxeryťážoxlltxepráwem
listinami doličeným ony pošemky prohlasi ša
mxjetekstárný a ti:U doUUtila koUščUěmiďsiona:

ťe š šaslali wýkašy požemkňw k Uimš co ma:
jetnici se k)lásili

Bxdobná stač Uacheiši se w č 59 tohotě;
listU š LoUdýna šaslcnxa ode dUe 15 čmora

:ee) Qčolo 161.470 šlatých stťčbra.
“) Toťtk to „jdťtro.“
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1810 Stojčť Pak w Ui: „Z drUdé strany
Umfi wladš šáležeti na tom aby mišsie nefá::
haly pťeš meže fwého :oowoláni Ueboťwášnost
Nnglie stojl a padá tU š wá ž,Uostťkteré mišsie
anglické požťwajť w tčchomorť WexdoUli wssak
tyto w chnáwist prodnémU oťwwatelstwx: Ue:
bUdoU wáhatt Uxišstonáťi fraroUZssti rošdělčti po:

ZUstalost jrjťch lneži feboU Wrofpčch Anglicka
wrymáhá tedh, aby mišsie dobťe fpořeidalo ma:
;i:lt podnikawosti katolických blahowčstúw sstast:
Uě odolati Eož neUi wěci tak fnadnou dlem
že ooťady katolické Cirkwe pro barbarfke Uaxrors
dy wřce prabU do febe majť dťlem i proto
že žafmnssilý dUch fektaťúw kceťi mišsii ang li:
ckých se žmocnili wiťe jimi hláfcmé a politické:
mU jich wlin propčijčuje jistý ráš, jenž jčm
Uikde oblibersti chǧijrá a konečUě proto, že
Uade wsse pomyssleni těžssč jestiť w poťádku
xslUssUémUdržeti že:mtš mišslonaťe Uežt: katoli:
cke kněžo Wšdyt Uči žkUsserst, na jakš beš

cestť šxwádť mišslonáťe protestantskš ostat„něpťt:
rošená pečlčwost o Zaopatřeaxi dčtekarodin meši
tim co kUčš;katolický mimo fwolt Eirkew nema,
oč by fe staral “ Nowiny NUgšbUrfké: „.lll
qrmeine Zeitlmg“ nweťcxjxxilydUe 10 kwětna

U„NUšlaUd“ pak w č.173 t. r lčsty š Londý:
Ua šaslané, které lněly ža ťlěel wywrartti ob:

šaloby proti 1xxlšfoxxarllešadané, ale obrana
žaUássi fe odmitán:m powěsti žhola fem Uepa:
tťicich: jako: še Učni Orawda co o Ujmě Ua
.dUchodech mišsionských te rožtrnst:lje; faktUm o
ZákUpech požemkmo Ua N ScxelaUdU Uršapč:
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rajiňe) Stať w „AUšlandUe otisstěná wy:
wloUwa ony Zákupy tim, že we stanicich mtšsion:
ských také jfoU fwětssti !Uišsionáťi kteťi prowo:

šUxice orbU, Zwykalť tUšemce Ua ťádné obdčláa
wáni pUdy Ale wšdyť práwč tito nejpprwé
poždxďhťi hlaš proti oněm ner.idmn; proč dU:
chownť nxišaxčonáťterdporowali, kdešto mUselč
nal)ťižeti, že jich pUjobnosti Uábožcxnsiéš oné la:

ťoty po staskách fwčtskýchwžejdewelká žá:oada?
Qstatně U:i fwět že mišslonáťi protestantssti ža

wěci nepatrné, které owssem w očťch diwocho:
wých lefmirnon cenU maji, jako: fekery, kladi:
Uxa, pilky, bambitky atd rožfáhlých na oUpčlč

še) Za pťččiUoU jišliw!)ch Uxýččtck cl);xlďosti w čaš Ue:
koržpeěčxtstwť, paxwwitostč a lakomstwi které odpor:
Uik čřxč Utišjtoxtaťččm protesta!ttstx„xm cbwale š dru:
hé ftra::y blahowčsty katolické odxdowida žasčlatel
obra:ly: „Yč jsem protestaxlt š radoftč wyžnawam,
že mnoši katoličtč mřšsioslaťi ž čistého Uadsscxtč Ua:
dožexxského a Ucličché lask) k blišUčmU fmrr Uměed:
UickoU podstoUpilč; ale fpisowatrl oUé ftntř nršdá sc
anč pochopowatř šeby Utolslč bx.)tč lidé ktcřč bh, ž
wUčtčUěho pťrswědčcxlť o fpáfonosxchrl) úči!lkách kťe:
siaUstwč pro čaš a wččUost, wsseho i žiwo!a se od:
wášilč m oU wssxlde čijc tolčko ctižádost a la:
koru.“ S tčmto Uál)lcdem se dorela fx:ownáwáme,
jfoUrQ daluecč tol,xo, wssčnt Ulišsionáťňm prorrstant:
si!ym l)xlcd 3 pxjmi podkládati laťomstwč a t d
šajižté !UUošťchžř Uimi milUji Cheista; žáhxxbnč
Učtnk:d ktcré žjčch lUišsič Uarodxlm tichomoťskym
w;ržsl:d, chmč fe pťipisowati pokleslňm jcxdnotliw:
ch Uéb:š radějt lčchémn dUchUseťteiťskrnm jcjž od
kolébky do scbe šfáli a Uepťiměťextostiprotestantiš:
Um k exxraxtgelifowáxtč pok,mUstwa wňbec. up
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polnosti Wročež jesstě w roce 1815 w parla:
mentě anglickem ZUťiwéproti anglikanskom miš:
sion;iťům lneteino wýčitky a chwáleno pro ne:
Zissrnost mišsionáťe katolickéa weslejanske „Jistý
Kendall,“ ťeklEh. BUller we fnoéťečč
parlamexltně, „ťonpil ša :Z6 feker od ostrowa:
nUw 40 (angltckých) mil pUdy; mimo Kell:
dalla wcxdlo Ueměxlě nežli 23 mišsianruw
tento podwodxtý obchod a tim fe stalo, že od Uich
parl..mentll žaslano 186 000 aker kžákolmi:
téxnUpotwršcni: dUst p. Williamš hlási fe
k11l)00 diistp Forebrother k 40000
dUst p Taylor dokoncek 50 000 akrum co
xwémn Umjetkm Tyto šákUpy našýw.i Mei:
Uicke, str 262 poUžemirné (!) a dokladá:
„meslčme li fe, jak Ueileži,w postaweni těchto
:UUžmo kteťč sw:ij celý žiwot w tichomoťč strá:
ďiti mnsi, Uemajice žadUe Uaděje, we wlasti ně:
kdy Zaopatťiti fwé rodiny, bUde nám f:mdno
pochopiti péči kteroU Usilnji wssemožně pojistiti
bUdoUrnost swých d:tek; owssemše prostťedky, kte:
rých w tom ohled:l ponžili, š tiži kdo bnde
chwaliti “

Nčkoli Ua počátkn rokU 1810 kťefťanstwt,
kterč mišslonáťi protestmttssti hláfali, po fewer:
ném ostrown a po fewrrném a sewero šapadném
pob:eši N SecxlandU bylo fe rošssčťilo Uemo:
xl)lo pťedre panstwi protestantifnm fe pox:xažo,

watt ža pojintěné W;Ulstajici sila kolonisttcw
pťemáť)aťa wťiw mišsiolláťúw; prodUé oby:
wextelsiwo wšdalowalo fe erlidného jich Učeni
toU měro:l, jačoU požnáwalo jemlxčxjssimrawy
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we fpolkách wšdělmtých Ewrodanůw kaxn moc
mišsionáť:lw Uedofahowala Bwloť pťedwidati,

še jakmile Uáboženstwi katolické od šuatelůw
Oťirošerlosti lidské horliwě hláfané a rowně tak
nejofwičenějssťmn Ewropan!l jako diwokému Q:

cea:ianU pťčmčťené, wedlé šastUssčlosti fektáťské
hlasll swrho pošdwihnae že šname:xitá proměna
Uasiati mUsi w poměrach UabožellskýchN See:
landn u

š. 7.

Mišsie Uxaostrowech Sandwičfkých.
řA)

Frmě cějrpisný pťchlcd.

Sandwichy ležč w sixwerUé čápxi tichěbo
oršaml U welkč wšdálenosti ode wssech pofnd

jmenowmxých ostrowčlw Eelá skuplna žnleži z
11 wysokých ostrowúw prodU sopečncl)o, ob:

hrUUtýchmnožstwim koralowých Zádor a malúch
wýseď táh!lollcich se na mnoho set mťl k Ma:
rianUUm a až kpobťežťasia!skémčl Eo do weli:
kostt pťcxwxyssujťwyjma .N. Seela::d wssechny
od kmenxx bilého Zalidněné ostrowy. Obfahužč
okolo 290 Č! lUčl š obywatelstwem poměrně
welmi Uepatxným asi 120 000 dUssi; linalyť
l)o dťimcxmnohem wiceu Wočitaji se k Uejčráš

UěǧssčmostrowUm w tichomoťi; podnebi maji ždrac
wé a Ue pťiliš l)orké, protoše wyfokými borami
a l:loťskýmt wětry mirněUé Nejwýtečnějssč o:
strowy jfou: Haoaj (Qoaič)i), 25 Q mil
welký;Manoi, 281) mil, Morakaj 8 lu)
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Mil; Qahn 25 Dmil welfýš hlawnimměš
stem HonolUlU; Ntooaj, 25 sl mil a jině
méně žuamenité ostrowy

Q prodU obywatelsiwa pojednáno w dilu
Uwodncm dlUžUowssak pťčdati že Značněji Uežlč

ťde jinde w ttchomoťť lše stopowatt Ua Sand:
wichách poždějssi politický a náboženský rišý wlčw
w obwwatelstwU ainoském a jcho prodUě kami

ském Uábošenstwi Moc králowská panUže po
defpotickU. národ pouhé bešwollle siádo, jest
bidný a šotročiťý Za posledných čanw dělilo

fe troje pansiwi o S;xndwichy Nejwětssi žaUx
jimalo krom celého ostrowxl Haďajského take
čáfť ostrowu Malwi Drnhé šanimalo mimo
ostatek ostrowU meiského menni wýfpy Lanaj
a Molokaj Tťeti rošssčťtlofon moc po ostro:
wU OahU a po menssich šápadných osterkách
NedloUho pťed zalošenim prwni mišsie opano:
wal samošwanec Kamehameha wětssč dil
sknpiny násllim, jakož jfme i jinde pošorowali.x

WzboUťčl se proti králi HaoajskémU a porašil
ho w krwawě bitwě ktera celých ofln dni tr:
wala, šwlássrě pomoci chrabrěho pťčtele fwého
KeanmokU, jehošto tré dcer čbyl pojal ša
xnaželkySloUly KaahUmana, Kalaka a
a Bija Nejwýtečnějssťfynowé KeaUmo:
ťowt byi :KalaimokU a Boki Qpatťo:
wán byw palnoU žbrani od obchodUiFUwame:
rických a ewropejsiých rošdalowal UeUstále meže
floébo panstwť až kouečllš w podmaniwém jeho
dUchU došrála mysslénka Hodrobitt fobě celoU
skUpiUUSnndwičskolc; a slUssi wyznati, že jt we
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skntek Uwedl oďdin hodnon Udatnosii a schy:
tralosti ač Uemenssť Ukrutnosti a Uskočnosti. Mi
tom Uměl wssech hlaw fchoplxějssťch kdekoli se

wyskytky, welmi obratně poUžitt k fwým žámě:
rUm a i š Ewropanůw w jeho ťť“i Usedlých,
pro sioé Zámysly koťčslil Marin.iťe a Uskoky,

ač jčm k wúlt fwémU profpěchU pťál pťedre Ua
Uždě držel k loděm ewropejskym miwal fe wždy
wlidně a fprawedliwě d:xbťe Ušuawaje wáleč:

noU pťewahn; podporowal ťemesla obchod a i
sskoly poždrši Zťčšonxal ač fám wždy šllstal sU:
rowym diwochem. Ncirod jeho wlx:doU nepo:
wšncssen owssem ale docela wyšdataafedťen

Kamehameha byl xposlr!dnoUpodporoU
klesajičiho pohanstwi a pokud danwal, Uedal
Um padnonti; Umťel co šarplltilý nepťitel kře:
sianstwi. Již ža jel)o wládw nmoši welmožowé,
UaUčtmsse fe odchodem š Ečoropany oddiwowati
UměUi a žwlásscě žbroj cišinčňw wsselišon dů:

wěrU k podmlskemll řádn bylč Ztrattli Hmbili
fe fwých bnžkllw občtčm krwawým se whť)ýba:
jice; wla Uost a Uetečllost UáěellUťkUwnakaštla
ponenáhlxl i obchý lčd tak šc erawn š dncha
pohanského wšUiklé famy febon Uapoťad mizely.
Kddž Kamehamol)a w roce 18!9 šemťel
wystoUpila strana pol)anstwu Urpťišniwá Zjewně
a wUdce jeji Kalaimokn, dxlwčxrnikUebožti:
ka krále žádal bež okolkúw aby :mawy pohan:
fťé Uaprosto fe quss.ily Stejncxho fmhssleni
byly dwš manželky Kam e ha Uxcxl)owy: Ke!o:a
puolaua a Kaahnmana NxeistUpčetrUnU
mladý Liholtho, a straUa kalězskábyla protř
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Uowotám a skoro by byla že wšajemUých Ustr:
kňw fe wžňala walka kdnby froUcoUzskýkapitán
Freycinet jenž prawě byť k ostrownpťistál.
Uebyl šprostredkowcxl mir, hledě pťč tom žiskatč
krale xoroUáhledh Kalai mokowy Na to
prohlásilčse Kalatmokn a Boki wcxťejltě
pro kčcxpteanstwťa pťijxli od kuěže lodUťho, d e
QUelen l W 1819 slawnýmšpčlfobemkťest
fxoatý Freycinet pťčslibiwSawaičskýnl
odeslatiš Francie Uťkolčkblať)owěstčlwodploUl
W listo.pádU 1819 stolowano U krále poUejpr:

wé žpčlfobem ewropejským a kU kwan přčpusstě:
Uo šeny proti wssemU ťeidU pohansiémx:, jenš

timto špčljobem bxl tolič ro ZrUssen Chramy
a oďrašy modlaťske kážáno bořtti Nowoty ná:
Boženské, zde jako jinde w tčchomoťi obywatelstwU
beše wsseltťčl)lnbssimrawné piiprawy a pohmltky
wnUcené rošdrášdily stranU pohansioU tač we:
lice že jako ša UahradU dUchUpohanskémU por:

winnon wystrojila krwaon obět (posledna to
Ua Sandwtchách prolitá krew lidská bohUm poe
hanským), drUh drlcha k nastawajicinm bojipřipč:
jenim obětUé krwe se roZUěchťre U Kuamoa
fwedena wražedná bitwa, w kteréž sirana kče:
siansia (šasiUhchli w:lbec toho jména) Uplnč
Zwitěšila

b)

šďeě.čtrk sniďsir pretestantské.

Čelá tato promčxnaw žiwotě SawaiaaUUw
Uáboženském a socialném děla fe beš pťčfpěni
mišsionáťňw toliko wliwem ewropejských ofad:



232

nikňw kUchw a Uskokllwmarináťských Krátké
messkani franconšského kněže de QUeleUa na
ostrowě nemůše fe hrUbě ani klásti na wahU
této proměny Národ fe octnUl we stawu, jejš
jsme dťiwe již ličilt ša wclmi Uebešpeěný pro
dUchowý wýwoj celého kmenn RUch neoby:
čejný w Utrobě pocitiw tx:sičl, že wyrllstá ž těš
Uých forem pofawádných Uášorltw, že prameU
š Uěhož dťiwe fe napájel wyfchxml: dusse pra:

hla po ždroji žiwějssich wod rožUm toUžil po
rošsáhlejssich rožhledech Národ rošechwělý pox
cťebowal škUssele ruky wychowatelowy, měla li

krife pro Uádožexxský a Uarodný žiwot ssfastně
fe Zakončiti. Mišsiolláťi katoličti které poslati
Freycčn et byl slibil opošdili se bcšmála o
celých fexdm let chpredwidanými Uehodami ža:

drženi bpwsse a w Ukol blahowčstný Uwažali fe
žalim mišslonáťi protestantss.ci

Bylo to na jaťe l W 1820 kdyš četnei
fpolečnost mišsionrirňw amerčckých še swúmi ro:
dinami pristala k Hawaji w perodU něťolčka
Sandwičanxlw kteťčpo delssťčaš w Bosioml byli
messkali Qstrowane Uiěel)o Uexoědčlt o rošporU

w kťesiaUstwU ale ewropejsttť kUpči a ofadnici,
xfoUce pamětliwi šalostných Udalosti Ua Tahitě
a bojice fe tUdy sskodliwých Ueisledkúw pro
Sandwičfké odywatelsiwo, eriděli rádi pťichod
Ulišsionáťmo a l)lcxděli žabrxániti jim wstollpeni
na pk:dU Sandwiěskoxl Yle Umtka králowna
tak dloUho pťčmlonwala fyxlowi až pťtpnstil
xnišsio:láťe; tito pak, jakož jinde činčti byli U:
ewykli, ihned se pťtdali na sirmm pa:lownika a
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welmož Uw UsilUjice wssemošně žistati mocného

w raddě kralowské wliwn J Uetrwalos dlon:
do a král i matka jeho Ze febe Uaprosto fe
wyofobiwsse, jednali we wssem dle pťáni a radh
tnišsionáťúw W teU čcxš pťčbyl mtšsionár
Elliš š UěkolčkemeahitťckýchUčitelmo wlast
ně pro ostrowo Marčeské Urěe:xých, awssak bonťč
morskoU nahodně k Sandwichxlm šaUesseUých

Elltš o Uěmžjfme jiš podotklč náleži k !Ua:
lch poět:l lnišslonaťxlw drotostalttských, ktcťčš

wědeckoU wšdělaneosti fpojuji fmysl pro dějepisna
dlmdaně Ellifowi jjme k dikUm žawašáňč
Za objafněUi dťťwějssich politických, šemě: a děje:
pifných poměruw Ua mnohých ostrowech ticho:
.moťsčých Brš o na to pťissla Uowá posila od
mišslonského fpolkU Bostonskěl)o w roce 1810
šarašeltého a UfUadUila mišsionáčč:!!l Zakladánč
oUowychstanic po ostrowech Sandwičsil)ch O:
braceti na wirU Uebylo tU koho slusselo Ua
mišsionáťe tolččo wyUčowati neboč narod iwel:
Uwžowé š toUeonsti welikoU očrkáwali Učite:
lUw „Náklonnost “ di MeiUtcke 4“),„obšwlcisstě

Uleži načelniky kU čťefťanstwi jiš dťčwe žbU:
Zena pťichodem mišsioxláťčiw wžrostla až na
wássnion nedočkawost kteroU i Ua ostatUých
sk:lpinach ž počátkU meži obywatelstwem požorn:x

jeme která wssak bohušel šťčdka kde Ua skU:
tečué mrawUé potťebě fe šakladala; welčá
xwčtsstnajmerwitě obeclléholidU
Ula toliko za rožkašem krále a Uá:

alle)Mcix!icke, str. 194.
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xčelUikUw mnohé pUdila žeidost, i w ohledU

náboženském wyrownati se obdiwowaným cizin:
cUm, mnohé strhla moda U wir wsseobché hor:
!liwosti“ Na tétéž straně dokládá: „Stanice
xnišsionfké sice byly četnš a rošfahlé, awssak
mišsionáič pťi prcici fe fpoléhali Ua podporU
pohlawárllw jichšto Uárod slepě Uásledowal “

Wolitický noliw, jehož mišsionáťi w raddě krá:
lowsié a meži náčelnictwem ža ťrátký čaš byli
se domohli ani na Tahitě Uežpňfobil tolik Zlé:

l)o UárodU jako Ua ostrowech Sandwičských
.Kraloan matka byla jim docela oddaná a jeji
pomoci wlcidli kreilem jenž sire Za kťrstana fe

wydawal a modlitebnici lxlišsionaťňw nawsstě:
wowal ostatUě ale wssem fwým libUstkám a
Uejofstliwšjssiwm prostopássnctwi docela newáža
Uě howělxe) KterakoU wašnost a moc měli
xnišsiolláťi Ua Sandwichách, wysioitá Z toho
že na radU jejich král Uaťidil aby wsslchnř
jeho poddani bež roždilU staťť pohlawť a sta:
wU ansstěwowali protestantské kostely; šwlásst
Ui šákon w tom ohledU po wssech ostrowech
weťejně ohlassenchňe) Když matka králowna
xna deťssi čaš fe odebrala Ua ostrow Manoi a

w okrer Lahaina se Udomácnila Uásledowali
ji mišsionáťiSteward a Richardš aby
každého krokU stťehli Awssak již na podšim
l Z.N 1823 žemťela jim pťťžniwkyllč když pťed
smrti fon jesstě byla pťijala kťest Wo smrtč

dle) Meinicke, str. 195.
xck) Meinťcke, ftc. 194.
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fwé matky pťedewšal fobě král wydati fe Ua
cestU do Nngličml še fon choti která prý spolU
byla jeho wlastni festra Eož asi jej pohnUlo,
wlastni žemi a k tomU jesstě Ueernbě Ufpoťáda:
noU opalstitčapodniknontč do rčšťny tak nefmire

x..nědalcxká restU dobrodrnžnoxl a Uad :nťr:: Uebeš:
pečUoU? Daloby fe ťčct žeežwědawost w Uěm

tUto mysslénkU šbndila, awssak postaweUi jcho
k mťšsionáťmn a náslcxdky, jež š Uepťitomnostč
,slabého a wrtkawého Omlownika mišsionáťčlm

wšessly, ani Uám Uedaji oochybonoati že byť
čpráwě Uebyli k cestě do Nllgličan jej bezprox
stťedně podalěcowaťi, afpoU welmi raidt l)o odchá:
ušeti widěli Spolu š králcxm odrssel Boki
.Kalaimokňw bratr mUž be; odporUUejroš
Umnějssia lidU nejmilejssi Uliš fio Uár ňm a;ne:
x.rickýsnale nehrubě pťejicť Na cestě o:
pijel fe fpolU š lodnťky koťalkoll o šáwod š
Uimi kliwaje a pťifahnje w ťečč anglické děe), w
Nnglčckal wssak Uprostťed sslechty dosti šprobně
st chowal Za Uepťčtomnostčjeho počinřdli fobě
xmišsionáťicxofw:chowani panownici Kalat:
xmokUfpolečněš KaahUmanU ťidil fpreiwu
steitnoU awssak oba byli toliko Uástrojowé w rU:
koU mišsionaťůw, kteřč jich poUZiwali kllprowe:
deni politickonabo enskčho fystémn jeli Uwžna,
jesstě nesmyslnějssiho a pro Uárod twrdssiho,
Uežli byl Tahitickú

Když kreil Kamehameha ll a jeho
choť w NnglickU žemťeli (1824), prohlásienč

e) Mcřxrřckč,str. 58m59.
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jfon KalaimokU a Kaahnnlana ža po:
ručniky dědice trňnrl, jenž pťijal jméno Ka:
anehameha sll, jsa bratr nebožtika krale.
„Tato Událost,“ di pťi té pťiležitosii Meinikx
ke, „welmť prospťwala mišslonáťUlU proto že

celoU státUoU fprein takoťka wložtla do jich rU:
koU Uebok porUčUici nedofpělěho UástUpre tUmU

xinčeho beš jejich mdy Uepodnikali“ Bolitčcká
moc nyni jediné Usilow.:la na to aby fe na
ostrowrch prowedl nejžafmUssilejssia Uerewlidx
nčjssi pltritanišmuš a dUch prostomilél)o národU
w Ušjtěsilějssi poUta fewrel Wyd..n šákon,
jenž kadčho obywatele, bUdU leč.d aneb star,
č nawsstěwoweini sskoly žawašowal Ziný žcikoU
šrx:ssil wsscxchUohry, špěwy a Zábawy, které
wexecke:lidčiwcx ostrowaué takwielexlilowali; tťe:
iim ZákoUem tlačer na Uejšxťifnčjssifwčceni

dUe UedělUék)o dle prtsobU stňrošeikonněho TU
šapowěšrllo pťčprawowálti jidrl jošděni na woše
sa Ua koni, an člUUekUefmělsixpx:stttinawodll;

Uejwětssčbežpráwi wssak bylo to žr toto polčti:
cké ťiženi ž Uábošenského Zhola strmmél)o a ne:
wlťdného Uášorxx wysslé Zasahoxoňlo také četné
ofadllčky, kteri na ostrowech starsiťmi bylč oby:
wately Uežli mčšsionáťi, a bex nich pohanx

stwi byli wykoťenilišee) Každý pťestUpek těchto
šačončiw ttestán rowně jako Ua ostrowcxchčowa:
ryčšských pťifxxými tělefnými pokUřami které často
nejeU slUssUost ale i wsseliký lidský cčt Urá:
šelo M).

ǧse) Me:dčU Rečsěx U:U dic Wclt, str 12
“) Meýen lčěč ro očitý swědekpodoonU e:ck:lečna
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Meši tim, co mišsionáťi na tak nojen beš7
preiwný, nébrž i zbola nefmyslný špňfob konalxč
dilo blabowěsiné, rošmáhala fe wůčthledě nená:
wist cižého nábož“enstwi w národU; kde wssak

bášest tresiU wymxrowala šeintťUoU legalnost,
skrywala sk an Uenášočst pod rollsskoU protťe:
lého lťroměrnťctwť. Zcx mrawllá powaha ostro:

člowčťxt polopitomčm, jenš fc dopnstčl Uáraxlměho
Zločixm tixn, šc lichoU žprč:wU, jakob:,x oblčlxený Uá::
čcln.čkBoki sc byl anrčitčl (což mišsio!láťňm arcč
Ueby!o whod), rošssiťowal, timto špňfobem: „Je:
dnoť)o jčtra fpatťili jfme Ug Ulčcčchmčsta HoUolUlU
wýjew welmi trxcchliwý. Elowěk, Ua polo pitom!),
ǧ rUkama Ua prfon fpoUtaUýlna pťiwážáU Ua žad
malého woščkn, Ua Uěmž scděl úťadxch sllcha š rei:
kostoU w rUcr. Woščk pohybowal se žwoan po
Ulčcich a pťi kašďé Zastáwre jal se biřic ožUamowatč
žločin trcftaxlcůw, Uačež Ua jeho pokymltč lidé,
kteťč wožčk txájhli, trcsta:tcc ohUUli a Ua obna:
žemi šeida fypaly fc prndké rciny od rákosky biťico:
w:ǧ. MUfrlč ssmc swé Zraky odwrátiti od žalostUč:
ho dčwadla, kd:„xšjfmcšoěilč člowěka, š jehožto roš:

stflcham)ch Zei,d tckla krew dolň po Uohách, a jcjšto
Ua wšdory Upčnliwd)m profbám ZnowU lUrskati biťic
fe chyftal. Tisice lťdť, mladých a stard)ch, šprowášelř
trnchliwý prňwod, jewčcc Ua Zpňsob Uršwcdchých dč:
trk fon radost, kdykolč Ubohý pčtomec bolrstxtč fc
rožkřikxml. xWedlč woščkU kráěelo Učkolik nahých
wojákňw, po bokU fwé šeUy Ulajťce, w jché rUce
pussiU a Ua drUhé Uahé dčtko držčce. . . . K!)šbP
ťšť, ješto ani mišsionáťi do fwěta wysilajč, Uréuč
pťťsného ťxosslitrestU! Ktcrakci wan a kteraké od:
powčdánč pťed Bohem, wlastnťm fwědomťm a pťed
swčtem stčhati mUsi spolkh, jenž takowé lidi wh:
slali co apostolh Uábošenstwť křefťa!tského!“
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Ue.aUUw tim škážU brala, každý pťifwčdčťxe)..
Ubohý lid ansstěwowal Uce, osskliwých poknr,
fe boje Ulodlitebntre a sskold, ostatně wssak kU
profpěchn jeho nic fenedčlo ano Utišsionáťi na

mistě toho, Umjčce welmožum wsstěpowatt laska:da
on wlidnost k nišssčm třidám, šacháželi š Uimix.
famt welmt hldě a opowrželiwě, tak že krex
stanstwim obchý lid mnoho štratil ža žtrátll
ale pražadne Uahrady nenabyl „Na cestě k
pťibytkUpBinghamowě“ di Meyen, „po:
tkali jfme fe š wýstUpem welmi kormoUt:
liwým, jenš wažnost nassi pro mišsionaťe hned

Ua počátkU hlUboce fnižil; widěli jfme totiž ďdwěj
paničko lUišslonciťslé aUy fedice na kolefe w
niš Uěčolik ostrowallňw bylo Zapťa:u
ženo, a wetele howoťice práwě wyjižděly Uaja
prochaškn “ Hojně platy, ktere od fpoller miš:
Uonských jim ročně dochášely, wynakládaly Ua
Utratný pťepych, žwykajice wyšssi tťťdU na ew:
ropejské naradi nádl)erllé powošy, Ua konskédo:
siihy, o Uichž i we žpráwách mtštronských chlubnč
činiwaji žminky; ale pro rošssiťowáltť ťemefel
a orby, kteron Uárod šbidltčlýa šotročilý bys

3) MeiUicke Uicménč Udawa roždil nleši protcsia:xt:
skými a katololickými blaldowčsty tak, že katoličtč
wssUde pr!,š fc fpokojUjč šachowáwánim obťadnw Uá:
dožexlsiých, protestanssti ale prý hledč powžbxtditi
dxlcha a wnitťný wžkťťsiti šiwor. Qded pocháži
tento Meixtickňw Uáhled? Zajisté odtnd, žc sc
mU kdyš oxty ťádky psal w dUchU Udělaly mžithď„
těmi se stalo že ntaje pfáti „intťUý“ Uapfal „šcep
xdnitťný,“ a maje pfati „dUch“ Uapfal „tčlo“
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byl mohl powžnésii fe k tělefnémn a mrawnéx
mUblahobth, UeUčiUěnood nich nic „Tito ssewg

ci a krejči,“ prawi jisté nowiny protostantskě„
kteťi kopyto a dťan opnstčli aby hláfali E
wangelinm, powažowalťby ža wěc Uehodnon
wynčowati onp silrowé ostrowally, kterak se Za:

cházť š jehloU a ssidlem; onč fe toliko pewně
drželč žásady, šc: tim lépe bnde čim wčre časic

fe promchá nUdným kášančm, modlenim a Zpix
wánčm db)“

ǧř) l.)Uexlmlžjic!uiqu č 35 Meinicke wyUsloUwa
xnišsioxtáťe lerfti a po šabawach bašiwostť tUšcm:
cňw ani Ucpošornjťc še tčm pťipoUsstčsám UponU
ncschopnoft mišsioxláťmo Wšdhč mišsioxláťowčprá:
wč fc Umsi jednati o úponU prolnčml w dUchUd
poťťrfkančného Uciroda takoon jakoU mišjloUáťř
katoličtč U UejlčnčjssčchUarod:,lw La Blatských a Wa:
ranansiých a práwť U sonchých Uárodnw ticho:
Uloťsiých blše mišsioxtaťnw protcstasltských Ua tač
skwčlý, jak bršo Uslhssčme šprob prowedli. K tonm
owssem tťeba aby mišsionář šUal powahlt Uaroda
a š Uč šachášetč UUtčl Utimo to pak UeUstalc sam

scbc šapiral; ale těchto wlastxtostč protestaUtsiya
jmcnowitč axtglickx.š Ulišxlomiť práwě Uema! Nax
mistč toho Umje sUčžiti fc kdiwochowř, opUstitť
oscc, matkn, ženU a ditky, aby ho Ziskal pro Chri:
sta, pntnje Utišsionáť protestantský š žerU a dětmřp
do krajčU pohanských, wystawč si Ua bešpečném Utistč
řňm, Ufpoťádá ho pohodlnč dlc špůfobn anglčckého,
chfa Utktcrak š to, aby komfort, jenš mU doma k
srdcč pťirostl, w Uejmrnssťmpostrádal. Wotom šbn:
dnjx: wedlé pťčbx)thl swého kapličkU a jmc fc konatť
dilo mišsionské.
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8)

Tiolenisté a miďsienáči

Ziž Ua N SeelandU jfme widěli še kolo:
Uisté a mčšsioltáťi nčkterak se Uemohlt poro:
wnatč S podobnýmř Ustrky potkáwánxe fe t Ua
Sandwichách Mohlibychom sice fpokojťtč fe poU

l)ým Ua nč ponašančm, jeličož ale rošhoččenost
tato pro mišsionaře protestantskc fe stala pťičt:
UoU Upade jich praci mišsionskúch a hádky famy
i pošornost relé Ewropy na fcxbe obrátily, a
děje pofud pečlimě šastirane Ua fwětlo werej:
Uosti wynesly uo mame ša to, že historie miš:
sii tichomoťsil)ch beš wyfwětleni těchto poměer
obejčti fe UemUže Nebok Ueda fe Upřiti, šc
mišsie protesiantslé Uásledkem Ueblahých tťchto
rUšnic dťewllčjssťho UwěrkU U Uždělanel)o
obecenstwa w Ewropě Z wětssiho diln po:r
oťll)ll)

Jakož Ua wssech osirowexch tťchomoťských„

Ufadilo fe i na Salldwichách xnnožstwť Usiokmo
UmriUáťských a dobrodrUhúw; stlxla wssak rUka
Kamehamrhowa Uedala jčm žiskatipolitiš
ckého wlin pol:žťuxajťc xčchk staweni lodi a
ťU prarim l)radeb:lým Že tato chafa mišx
sionáťňm Uehrnbč pťála a wsseltké pťiležia
tostt se chápala osočowatč jich a w chnáwčst
Uwoditč relý jčch úťad Ueni pochybnosti; rowně
wssak wyfwitá še podobnr osočowani nemohlo
býti š to, aby wždčlanc a Učené crstowniky, k

tomU jesstě protestanty, ktrťi U mišsionaťmd
soUwěrrt:wpťirozeným šprobem wždy nejpťefněj
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ssťch žpráw w žiwotč tUšemskěm hledali, byli

mohlt naplniti pťedfndky proti mUžům, jenž ša
úkol swcho žiwota fobě pološ ťli lošstiťowánikťe:

siansie šwedenosti meši sil:owými diwochp Uče:
Ui cestowatelé, ansstěwxljťte ostrowy, Umfelč
Zajisté hledětť, aby š xUUžčUepodjatými a Zdra:
wého Us:xde fchop!lými prcxdewsstxxlUčinilč šná
most a teprwe, kdwž čljxxdky těchto š wlastnimi

žkUsserstmi porownali mol)li fobě osoť:owatč
prawo potUšowati staw Zcilešitosii ostrowanských,
čiUčce to š tinl wětssi opatrnosii čim lépe bx)lč
pťefwědčcxni, že jtch Udeky ža wlastni pťijme

celá Ewropa J neni fUad slUpiny w celšm
tichomoťi na nišby toltk wžděla:lých Ewropam:w
a Nmeričanůw b:)lo te Ufadilo jako Ua Sand:
xoichách, ž Uětssčbo dilU protostantllw Jčdch š

Uejšnamenitějssichbdl Španěl Marini, jenš
pilným wšdčxláwánim pUdU a tpoťádaxwl: do:
mácnosli weťmt blahodějneš pčtjobil Ua ostrowa:
Uy Mower, jeUž š tčmto mUšelU častčji ob:
cowal, lkči jcxj takto: „Na ostrowě Qal)U. roš:

, Prostťračife bohaté dx.ory šxrancisska Ma:
rinia, č.mše jtce obwčejwétoliko wdčlanosti,
awssak frdce a smýssleni wr!mt sslechrtného jenž
žajisté i tehdeiž, ťdyž jméno mišsionářllw již
Báwno bUde Zapomem:to w letopijech ttchomoť:
ských mežt pwaimi dobrodixlct Sandwičanxlw
stkwitt se bUde Marint pťefadčl na ždrjssi
pUdU Uejllžitečnějssč rostltny še wssech dčlůw
fwčťa, š nichžto Uynč koťisti kU welikémxl relého
obywatelstwa protpěchxl tUšemci a ofadnici Ka:
kaownič Gnatemalský, je.jš Marinč Ua fwých

11
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siatkách pěstnje, wyrownáwa fe bežmcilaMančllu
skěmU, jenž pro pťilissnoU drahotn U náš ani
fe Ueprodáwá Strom káwowý, ritronowý, oraU
žowý, wýborná réwa, datlik lesný, bawlna Uej:
kráfnějssi ananasy a množsiwi Uejrošmanitějssiho
owoce Uachášejť fe w hojnosti w šahmdách
M a r i Uio w ý ch, jenž kdysiprwni mťstožaujimal
w raddě krále Kamehamebyl Qstatek
několika wýtečných mUžUw kteťi již od Umoha

let fe žde šdržUji, UsioUpili jaksi w pošadi
bywsse od mišsionaťůw Uenstále w podešťeni U
wožowániba p Stewart ani Marinia
neUssetťil Nrawdač owssem že Marini na
Sandwichách welmi šbohatUUl awssak ž jel)o
bohatsiwi bUdoU jesstč wnukowe nynějssiho po
koleni brátč Urokh“ Nešdá fe, žeby Marini
w hadky š mišsioUáťi byl fe wplital a prawě
ša toUto pťččiUoU kladli restxljťci Uejwětssi wáhn
Ua jeho Uahledya úfudky W čele protiw:
UikUw, již proti mišttonáťúm fe poZdwihlť
stál fam anglický konUl Čharltoxl,
okolo Uěho pak fe skUpilt Nmeričmxé ač ktaja:
Ué mišsionáťUw tak že o jakésl Uárodnc ťewni:

wosti mežt Nngličany a Nmeričany UemUž býti;
ani ťeč Zalobh, kterýmt mišUoUáťe stihali
jfou dwojčho drUhU; pťedUě še Uásilim politč
ckého wlin wnutilt ostrowanllm Uáboženstwť
jich dUchowémU razU zhola Uepťiměťené a tim

že sslechetnon jich powahU prodUoU žkažili
Wak še wážnosti š počátkn nabyté poUžilt k to:
mU aby wssechUUpolitickonmocdostali do swých
xukoU še ale národ pod jarmem šafmUssilého
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a newlidnét)o puritanifmn nápoťad mrawně
klesá půda pak fe newzděláwá a tim famým
wsseliký pokrok fe žamežUje ano nemožným
čini uu

Bo Ewropě tyto náhledh rošssťťenyjfoU
byly obžwlásstně listem, od Bokia pťťbUžen:
cxerodťny králowfké a mťstodržitele Ua ostrowě

OahU do Nngliěan šaslaným Tento list, od
mnže rozwážliwék)o a w Uárodě welmi oblibe:
něho pfamž, obfahuje Uwahy o ZáhUbném wlasti
Sandwičské půfobeni mišsionaťllw; dojem weli
ký jim Uěiněn na ewropejsté obecenstwo Mei

n i cke Uemoha wywrátitt stižnosti w listU Uwe:
dených, di o něm: „Kolonistc pohnUlč ho (B o:

kia) podepfati list jehožto obfab mU š tižč
žewrubně byl powědom který wssak š hlUbokým
účinkem w Ewropě fe neminUl an Boki w
Nngličanech byl dobťe šnam xe)“ MeiUicke

žde beš Uejmenssťho dUwodU w podešťeni uwádi
list BoktUw co slátaninU Uěkterého kolonisiy,

ač wssemt šnámkami pťefnosti jest opatťen List
obfahUje sinýsslenča Uahledy,k nimž Boki
nejen co Umž fonromý wždo fe pťižnáwal
nébrž kterě i po wssechen čaš co weslo státne
w rukoU držel beš obaln proti mišsionaťmn
žasiáwal Mimo to neni w listU ničeho čehoe
by množstwi cestUjicich, kteťi Záležitostt Sand:

wičské Z wlastni kussenostt znali Uebylo potwr
dilo Nechceme zde Uwáděti šnráwh, které
Koš;ebue we swém fpifU: „Reise nm die

e) Metnicke, str. 197.
11dlc
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Welt in den Jahren 1823m26á no Sandwi:xx
chách podáwá Košobne pťssesice wtčpně a
žabawně awssak i chspolehliwě ač w celkUš
osiatnčxmt cexsiownčkydobťe se srownáwci Wele
koU ale wáhU klademe Ua fpčš jcxjž aUqlický kex:
pltan Beech y (M)žřxldxc! t0 Uxč: pčxcjkiG chcxčm)
o Sandwčchách wydal. B e ech y jest muž roš:
fcihlš ščnssellosti a po!xxahy chladné kťUsude
pak delssixn pobytim Ua Sawačc!xách opráw:
něU. Eo procestant wostl:pnje wssude nxo fpisil,

kde o wěcrch nábožeUsi!xch čini šžUinkU; w ohle:
dU wsseck Ua Sandwichy Uažýwai fystcm mišsioa
Uáťňw pxctcstalltsiých Zkáš oU neiroda a
šemě „Sxml)y jejčch,“ omodi Beechy m
„fmčxťxljť k toUm alčo relon šcxmi co Uojdťčwe
Zpusiositli a očxUwatclstwo w Ustawičxlře ďoje
stramltcké šaplčtalt. chlké prostorw, ktcrčnčkdy
lchťy k:retoUččnxeiinrxmi leši Uyui ťaťxčxmmno:
hc se w ponsstě ploměničy Ztrawiwo jest
drahé, U„šolow bešmála opnsstě:t a mč:Uo ssťoly
mišslonsle nčc lU xčeerc.e “ Ko::e.x:odo:r D o:
w Ue řocel:ljcxššorány Oťcxdesslxcsl:xry: „prá:
wy, které mčšsio:leiťi do Ew:opy o pokrokeich
dila fwého žasilaji Uestowx!awaji fe dokonce

esintečmťm stawem ostrowx:w. Udánxašič sire
jistý počet pohančxw Ua wirU oďraccxných awssak
dle Uassrlx.opožorowáni Ueni šde ťččstansiwi po

fnd ničim, UežltúťadUým čili officialUým
Uáboženstwim. „My jfme fobč sice niťdy
welťých wčci Uepťipowidali od foudnosti a šna:
losii powak)y lčdské nassich U:išsionármo“ w di.
,QGučxcm!x Uonjšxre w č 35 oxxxu„piedcewssakx
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xUáxUUexxapadlo, žeby fe tak welkébo Uefxmysin

dopxxstitimol)li, wUUrowati těmto Uárodxlm swůj
žafnmssilý pUritanfmUš“ O nynějssťm stawU
žaležitosti Sandw:ěských foUdť „Nllšland“ w ě.
316 r 1812 takto „Mcxžipťťčinami kterúmi
fe wpkládá UeUstáťé Ubýwáxtť obpwatcxlst:oa šdej
ssťho, stojť w pop:čdi Uesiťčdmost w požťwani
lčhowúch Uápojú:o, coš wssak jest Ukaž t.xč oby
eejm), že o nšxm ssťťčtt ťeči netťeba Neméně
dlllcxžtceijest jinai žměna která Ua fhsickú wýwoj
ostrowamlw Zajisté Uad mim sskodliwě pUsobitč

UUUi Za čafllw pohanských patťil tělorwikk
Uejoblibr šjssťm šabawám Ucirodným; šápafy,
plowáni wsseho dr:chu tanče, hážmxi kopim bý:

waly wssnde rošssiťcxxly;Uin na roškaš xnišsio:
Uaťuw mnfely piestatč aU pťisným Uak)ledllm
KalwinifmU ssoU protiw!ch Lid Ux)nitoliso pro

fon denni wýžiwu pracnje; wyšxělaw fobč ša
dwa dny toltk co stačuje na týhxode:l howi
sobě ostatný čaš spanim a pitim Nťi tom
Uefmť fe zapomrnomť že se tU jedna o lid
jeUž od Uepamětt w horěém peifmU žije tedy š

to Uenť aby bež !Ullohem wětssi Ujmy na silach
tčlefných tytéž podnikal Uamahawe práce kcerc
Ewropan aneb Nmeričan beše fskody zdolť . . .
on potčeijo rošmanitých žábaw beš Učeexžfe
steiw.i Ulrzlltým a newrlým, koneěně onemocni a
wlcxče sr bťdně trUdným žiwobyti:n, až pťedčaš
Ué smrtč ša kcťist padne.

Zdalt tedy swětlo které Učišsioltáťiostro:
wanňm rožžehlť dUcha oswěcnje a obwefeluje„
či ždali to po:chá mlhowá hwězda, která bledon
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pološáťi fe mihá U žiwotě národa, jemUžco ditku
w lUUě pťirody sobě hrajicimU léta w roškossnšm

bežstarosti Ubihala ouo to jest otažka na kterou
foUdný čteUáť UebUde wáhati š odpowědi ?l:
bychom dálssťch žpráw proti mišsionáťllm swěd:
čicťch nehromadili Uwedeme ke konci prUského
Učence Meyena, jenž š kapitáUem WeUde
tem fe plawil okolo žemě Wendt měč
rozkaž, aby we jměnUkrale Fridrich a Wi:
léma lll krali SandwičskšnmKamehame:
howi lll dorUčil Určené pro Uěho dary
Meyen poUžil této pťiležitosti aby ostrowy
procestowal a jak š osadnictwesn tak š m,išsio.e

Uári a tUžemci co nejčastějt obcowal Ufudek
jeho w ohledU Ua mišstonáťe žni takto: Miš:
sionáťt jfoU Nmeričané Ua nčžto wsstchni, tU:
šemci a koloUisté, welmi šalUji. Majice podpo:
:owati blahobnt šemě Uwedli ho Ua škášU;
sfe Ua ostrowech octli žmiželo hostiltstwi, jedna
š Uejpěknějssich wlastnosti ostrowanllw, wefela
drUhdy mysl těchto ditek pťirody šnplassena Uie

silně wnUceným nábošenstwim, jemUžto porozU
měti SandwičaUUm žhola Urmožno Swěceni
neděle, kterého mišsionáťi žádaji hodiloby fe
fpisse pro kárance w domech kášnúch, Uikoli ale

pro Ubohé a prostodUché lidi, jaci jfon Sand:
wičaUé Nepťidáwáme wiry powěstem, kterých
jfme w Honolulu (hlawni město) fe doslechlč.

neboť wime, že pochažeji od lidť, dil še wssech
xfwěta koUtUw fběhlých, dil od cizých kUdcůw,

kteťi mišsionáťllm wůbec UepťejoU; awssak i
lčdé welmt powážliwi a wsseliké cti hodni nam
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wykládali wěci Užafně Q nemocifestry kralowy,
ťtera na ostrowě Manoi w domě mišsionském
bydlela, kolujipowěstčwelmi ohawné; jiš po ně
ukolikměsich skrýwá fe okUnežaswěcenémll atd e
Ostatně to pro Meinicke charakteristickě, še
fwčxdectwťMeyenowo we fwé historči mišsič
Saltdwťčských dočela mlčenim pominnl

tj)

POfraěOwáni dějepisné.

Q jak mělkých koťenech bylo celé apostolo
wani mišsionaťnw protestantských, pťisslo Ua
žewo Ueisledeicimi polittckými Ustrky Nokud
KalaimokU stal w čelewlády, trwala i wáž
nost jejich; jakmile wssak Kalaimokn pro
chnrawost fon UZdUwládUi poponsstěl a krá:
1owna slepý to Uastroj w rukch mišsioUáťUw
horliwěji Záležitosti obchých fe Ujimala jala fe
strana mišsionáťlxm nepťižniwa, lnajic w čele
Uemálo welmožUw dennně šjewněji a důrazněji
prott nim wystupowatt J KalaimokU jenž
byl pofUd wždy mišsionáťtml howěl šdá fe žr
Za posledných dob fwého šiwota jiného pťeswěd:
čeni Uabyl sice by froe misto w raddě králowx
sié š tiži byl postoUpil bratrowi fwemU Boki:
oxoi, o nčxmž, že mišsionaiťům Uepťeje dobťe
wčxdel

Eelý Uárod rozstoUpl fe we dwě sirany:
no čele prwni stála králowna šmišsionáťi hla
on druhé byl Boki, maje po boku wesskeré
osadnictwo Strana B o kio w a prorazila,ze kráe
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lowna pťťsné žákony, které š wUUanti mišsio:
Uaťňw byla wydala, odwolati meela „Noškaš„
jimž wssichni obywatelé beš rozdilU býwali za:
wášani ansstěwowati sskoly, obmeželana mla:
dež, šapowěď wssech žábaw a ť)er Uárodnýchzrxl:
ssexm a xnladý král Umje fám w Uich wcxlké
Zalibelxi milerád fe pťidružil ke straně která w jeho
wlastnich Uciklonnostech tak. UlUék)oUacházela ohla:
fU Timtošpůfobčm šefonwala se bUdowa odmiš:
sionáťmd přifpěnim moci politické wystawena xe) “
Rožhodnějssi jesstě krok Učinil Boki tim, že
Uúšsionaťům katolickym powolil pťislUp na oe
strowy Saxtdwičské ati Za kratkoU dobn fobě
Umělt UakloUiti prižexx tužemch iofadnikuw.
Když wssak Boki Ua N Hebridach, na něž
byl UxálečUě fe wpprawil ť wsseoďecne žaostč
a fsk.dč národa žahynnl stála králowna opět
co eromcšena panownice w čelewlády a miš:
sionaťUm tim famým wšessla opčt přišxčiwcil)wězx
da Králowx:a we wsseln jim ť)owěla a widouc
sťtaUU fon pťewládati straUě odporné, smrti
wčldčoon hlUboce kleslé, domnťwala fe, že práo

soě Ua čafe, wyplnčti UejwroUcnějssi jejich pťei:
Ui J obnowila a žostťtla wssechny starc Ue:
dáwno teprwé žrUsiené, roškašd w ohledU na na:
wsstěwowáni modlčtebnic a sskol žapowěděla Ua

nowo wssechny hry a žábawy; bťahowěstowé
katoličti nástlně š ostrowa Sandwičských wy:
hnánt a odwešeni ostrowané pak kterč wirn
katolickoU weťejněwyznáwati fe osiněltlč prona:

ck“ř) Morlčnjicke, str. 19,7.
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sledowáni a Uelidskon UkrUtnosti trýšněni, o čemš
ssiťejipojedname později

Kralowna Kaahnmana šemťelaw roce
1832 Wládn pťčjala newlastni srsira Uebož:
tika krále Kamehamehy ll, jménem Ki:
UaU Stcxjného sicr byťa š pťcxdessloUkrailow:
UoU s:xxýsslcxnť Uemajčč nx.siak stejných š Kaa:
h:lmanoxl fchopnosii Uedowedla mirUiti wý:
siťednost jwych stranUikťiw, činž rožhoťčenost od:
pllrcttw Uapoťád wšr!..jtala W roce 1833 ko:
Uečně dosedl Ua trUU Kamehameha Ul
Mladý trnto kxal od mišsionářúw wychowaný,
Uxssude fe jrwi co člowčk beše wsleho mrawněp
ho rášn a dňstojnosti Dťiwe jtž b!yl podporo:ž
Uml ftraUU BoktowU, nikoli proto že pewne
pťefwědče:xi tak ččxaittjcme welelo Uéb:š proto
že fystém UxinčoUeiťťtwrošp::etile jeho powaze fe
protiwtl Mcxinicke ťiči staw šciležitostč w
céto dobč Uásledeicim Zpňxooem: „Wťišlliwcč
wypowěšch.)ch katolik:lw ktcxťiproto, že nechtělr
opnsttli wťxU katolickoU k wcťcxjným robotam

bylt odsim.;exxš kaZ prUtechU xoropusslčxxli Ua fmo:
bodu prijné šakony diewnčjmi wlády famyw
sodě wyprašdněny fmrtč králowlly Kaahnma:
ny, ano tať hlUbore klesla wažnc)st Uabože:l,
stxxǧ (rošumčxj od mišxsion;iťúxo protestantsk(xch
hlása:ťél)o), že w raddě králowské fe fmčxťošwati
hlaš aby křeslalxsiwi docšla fe šmssilo což ale
podpory noxmsplo Mišslonáťi occmlli fe w po:

stmoeniwelčxxt txn hliwcxm Kášeň, dťťweowsiem
prostťedky Uáslluýčni Zachowáwanei na :ossechsira:
nach se rošpadáwala, dťewnčjssl prostopassltost,
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ba i starodáwné hry a szcibawy, beš osixt)chUobš
noweny, sskoly, drťwe pilně ač toliko še stracdu
hroz icich pokut nawsstěwowaně, napoťád pUstly,

pťi kteréžto pťiležitosti wysslo také Ua jewo, ktec
rak málo posUd byly prospěly; ano i w obce
které :nišsionáťi fami fprawowali, wrtťela se

erěra a netečnost ixáboženskátakoon měroU
še mnozi oUdowě, ba celé ofady, jako Kailna,
fe roše sslidle)

Qwssemže ewropejssti kolonisté měli praw:
dU, že jediné lichý fystem mišsionáťůw fmutným
obrarem Uaboženských záležitosti jest winen Ktee
rak sskastným mohl tento fchopný národ fe státi
kdyby po ZrUsseUi ťadu pohanskeho na mistě

mišlonármo protestantských byli blal,x.oděsiowě
katexliěti pťewšali kreskanské jeho wychowáni! Na
mistě tohoto sstěsti, jehožto ponU měron byli

hodni dostalo fe ostrowanllm Sandwičstýn žae
lortného ofUdU, že po dwacettlecém probenč

mišsionaťmd protesiantskl!ch ač wssemi prostred:
ky, jakých mišsionáť kťestanský jeU žádatč múže,
hojně podporowam,šch, fe octUUlč Ua poťraji úx
plné poliické a lnrawné škášy Král od mch
wychowaný brodil fe w kalU nejrošpnstilejssi

prostopássnostt welmožowé a narod ssll ža jeho
pťikladem Jeho wlada počiuala fobě fwrcho:
wanoll fwéwo.i wsseliký č nejuctiwějssi odpor
stihajic UkrUtxU,xmitresty Národ fe jitťil ne:

fpočojenost denně ssiťejt fe rožmál)ala a, aby U
weťejnoU boUťi wypUkťa, fch.izel ji loliko mocUý

ck) Meinickc, str. 200w201.
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náěelnik w němšby co w:tdci fe foUstredila.
Král šatim opomital wsseličou radoU pohlawa:
růw, tito pak Uprostťed strannických žmatkúw w
Uárodn fe sesiliwsse šjewně co protiwnici wlády

wystoUpili a wssechUyFnefpokojence wUkol sebe
fhromáždťli J Uěiněn pokUš složitč krale š

d:lstojexlstwť awssak prosiťrdnirtwim ewropejských
osadUikUw šmaťen TU strana Uefpokojena obrá:
tila fwé žťeni k mišsionáťům kojic fe nadčjť,
že fpojenim takowým nabUde wětssich sil Zfonce
od krále opUsstěni a politického wliwu zbaweni

byli šatim mišsionaťi UstoUpili w šátissinehrubě
čestné jedUi jich fobě nemá;ili, drUši fe ich
wice nebáli půfobnost mišstonslá w obcich bež
mála dorela pťestala aU tU nebylo Zákomlw,

které dťiwe modlčtšbnice a ssioly posluchači na:
plnownly Jakmile wssak chppokojellástrana fe
š nimi foojila, ihned wzrňstala wažnost jejich
a mor Neirod poblawarčlw we wssem Uasle:
dowati ode dáwna nawyklý, opčt jal fe hlásitč
do sskol mičšsloxxskýcha počet katechUmenUw, pťed
krátkou dobou Ua málo dnnisienčený, pa Uowo
wšrňstal Ua tisire Čeho smespatťilt Ua ostro:
wech Tahittckých widime opakowati fe i Ua

Sandwichách Ulekna fe kreil wšrUstajici pťe:
wal)y UáčelUikUw ncxwčxdělfobě jlnak poraditi
Uežlt tťm že Uál)le mišslonare k fobě powolal
a š Ui:Ui se sinřxl Q ťnn)sln kťeslanském Ue
bylo pťi to:nto kroku ant stopxy; oU ZUstal

wždy dalekým wsteť)o Ueiboženského powžllesseni,
l)owě fwým náxužiwostem, juko dťťwr byl U:p
wyknul Nwssak mišslonaťi wssemožně koťčstilš
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z jeho slabosti pro šalošenč a Upewně::i nowě

Uabyte moci Ua ostrowechSawaičských Wrw:
Ui jejich péči bylo, aby blahowěstowé katoličtť

o nichž Kalwský „Hallčdkuch)lcčnál Uábožně po:
ždechnUwdi, že „den blťihendexchinberg Got
teš šU oeersten drohten,“ Uad hlawy jtm nešs
wzrostťč J wyssel rozkaš. aby wssichni opUstilč
ostrowy, zdrahajčce pak se Uásilťm do Kalifor:
nie bylt odwežeUi Brotč tUžemským katolikňm
žákročeno tělefnými tresty a Ua wiru katolickoU
.položena klatba a po wssech ostrowech rožssčťe:
:m Stare žákko š celou přijnostise anrae
tily,i šd;ilo te že take staréslawne pro mišslo:
Uáťe dexby jim opět žawitaly Ustawičné ale
pťehmat.) politické, e:ých král od mišsionarňw
šhola opanowaxxý Ua pťikoť wcxlmožUm dowolo:
w:x.,l odewreťy dohťawárnm oči Umoši počali
ltcowatč krokU kU smireni se š krailr:n a lnišsio:
Ueiťi Uččněatého Učwdle ewropejských kolonistmd
proti ssmcxjd:xmp:lritanrůo jrwila fe ostrými
dčltkami w lčstech weťejných a Uárodwždy l)čUb:
sli Ue:xeiwčsti žanew: exl protč p:lwodrmll ducho:
wého a Uáčwcnslcho Uťi,sleUjenž w Uejnejltelne

jarmo ho fwiral Tyto okošnosii, ač famy w
fobě welmi siUUtné, rownaly Uábožšnstwť ka2
tolická:nu chž sw:tj witěxny preipor ša této doby
po ttchomořt rožwijelo, restU k trdrťm těchto
UárodU:o
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š. 8.d

ťl:oahy e mrawnčza fysickěpčisobimosti miďsii proeř
teskantských na náre QU tichemorské

Bodiwný a Ua mnohých :Uťs.ech, jmeno:
witě Ua ostlowech tčchomorských, pcxžorowaný je:
stlť Ukaš, že protestaxltlsmnš wssUde, kde fwými

Uatšrwneičt fe rošssiťčti hlrdi dorela žwlásstným
a to sice tak UefnciUeltwým a wywirawým špU:

fobem wystupuje že skoro w oťamšeni pťiwržrn:
re jiných protestantských wyžnáni k nejšarputčlej:

ssimU odpolU popužUje Wrocestantif:mlš wsse:
obecného dogma Uemaje UemUže ani mitč prax
we obecno:nyslnosti, ledabychom obojiho l)ledalč
w jišliwé wsjech jeho odrňd UeUáwisii proti
Eirkwi katolické Wyslanci jrl)o k národčim po:

l)anským nešasiUpUji kade prolestantism::š ro ta:
kowý, w relkn, Uébrž Ua Uej.dyš býwaji to Uo:
jičowc ducha jisté fekty aneb :Ualých Ucibožen:
skych fboer kteťi pak tohoto šwlasstncho ducha
Ua ony, jichžto ščskati jim fe podarilo čUUlowně

pčellasseji th tUd jde, že mišsionaťi protestant
ssti UárodeU, kterc Ua wťrU obrátčli, nikdy Ue:
dowedon wtlačiti obraš skUtečných Uáboženských
poměrčtw w Uichš faml bylč odkojrni Uébrž to:
liko pitworU skntečnosti kleré ostatni protestantť
na poměry edoropejsko Uáboželxskš Uwykli, pak se

lekaji a l)roši Woloženi mišsionaťnm protxe:
siaxltských Uležt Uárody pohňnskými d:áhxlě fe
lissi od postax:xeni w Uěmž kdysi pllwodowčpro
teslantlfmn fe nacháželi w Ewropě Když LU:
ther wystonpil byli Uárodowé ewropejstti š
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katolickým n.ižorem fwěta awssech poměrňw lčd:
skhch tak frostli a w pňdU Eirkwe tak hlU:
boce wkoťeněni, že se ž Ui wywrátiti nikoy ne:
dali Wročež Unren byl Lnther Umohé wěci
lassen stahn, jak ťikáwal ač š jeho osobný:
mi nahledy se nesrownáwaly; a jen tťmto „laf

seU stahn“ možno bylo protestantifmll wprawitč
fe we skUtečUéa historickým wýwojem žafwěre:
né poměry a Ustaliti fe w Ewropče Dorela
jinak maji fe wěci kde dnch jisté tekty opante
wssechnyšewnitťne okolnostia poměryaafmi beš
pťekážky fe pokUsiti, kterakby jeho wšorowé priš:
mem osobliwých nahledůw wice méně pritlmm!:j

ni UplUě we skUtečný žiwot wtěliti se dali
Wodobné fnahy stáwaji se w;dy rodičkami oněch
pitwor kterých co náboženských pťisser frdce fe
leká a hroži Či frdce Uenaplňchě se trapli:

wým a lžolrstně fwirawým pocitem nedim pa:
tťt li nébrž pomnili jen na žafmnsstlcťáděni
anabaptistmo, Mormon:lw Shakerxlw a sterých

UáboženskýchbloUžntchw? N w takowý fměr
Umsi mišsle protestantské Uhoditi wssnde kde ne
krači ža silmšm ofadnictwem ewropejským a Ue:
Ui li wláda dosti silnei brániti jich proti wlast
nimU jim wroš enémU duchn blolxšniwostř a fa:

Uatického dosimfáťstwi kerš arci „Haudbťichleč:t
der Mčssonšgefchichte“ dle)našúwá „axlt:erordent

liche Erwecknngell “ Kde wssak fmnostatuě fe
pohybnji mešt národy pobansiýmt erpominoll

lle) Qd Spolsn Calwskěho w2dáwa!týf, wc StUtt:
gartě, 1816.
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Uchopiti fe wssech prosiťedkuw, aby ráz a dUcha
sekty, k niž samy se pťišnáwaji národUm š ce:
loU xeji žwlásstnosti wtťskly Takowými aposto:
ly sstideno bylo kťeskansiwť na Tahitě i na

Sandwichách, a žčwlowé jeho byly: politické
šákony, Uurené nawsstěwowáni sskoly, rUsseni ná:
rodných památek nekonečné dUchamorně kázanť
UUdUésoěceni dne neděluého apredpisy mraw:
Ué, jich; dodržowani tresty tělefnými fe wymá:

balo; jiskra božnosti w Uarodechdnsselm roUhá:
Uo fe požadmdkmn lidsie pťčrozenosti a nab o:
ženstwi stálo tU flzic nefmirené š
žiwotem

Kerak neibožeUstwia mrawnost mohta w
Utrobě národůw šara;tti pewné koťenh a fe U:
jmouti? RožpUstilost trestnými žáťony ž we:
ťejnosti wypušená skryta fe Za rousskU pokryt:

siwi a šesspatila, ano docela žkažila powahU a
raž Ubohých ostrowanUw Bročež požorUšeme
že po kašdé když Uastala poltticka šměna, ktera
mišsioUáťUm protestalltskúm wsselikoU moc polčti:p

ckoU odxlala, celei jejxch prarně Udržowaná bUdo:
wa nčiboženská okamžitě fe fefula; dále, že mišo
sioUiťi, ač dťiwe chwastawé žprciwy o pťisnem
fwěreni dne Uedělného a o mrawném chowáni:
fe T.xl)ifaUUw do Ewropy byli žad.lali hned na
to bolestné naťeky wedou kterak fraUcoUžský ka:
pitan ostrowankeim nebránil wstoUpiti Ua siooll
loď načeš celé tlUpy Tahifaneč Ua wšdory ša:
kašňm mišslonáťllw plawaly ť lodi aby š Um:
rineiťt a wojáky lodmx.mi fe pelesslly ZajistČ,
jestli mišsion.iťt po 25letem apostolowáni ero:
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wedli Tahikankám wsstťpčtiaui tak hlUboko studex
a mraw kresťanský„ aby odolaly osidlU:n Uej:
hrnbssiho dUchU jestli poUhá wyhlidka na těle:x
fné beztresti stačila aby UejmocUějssicityžensko:
sti a slUssnosti weťejně Uohama fslapaly mu pro

BUh! Uač tedy celé to jejich kresieaUstwť? Ba
ano na potUonněm národům, kteťi poznawsse
toliko šmršačenoU pitworU, Uemohoř: než š ox

sskliwosti ho fobč pťipominati a fnad na wšdy
fwé frdce fpafe Ehristowě žawritixe)

Jeli narod, jemUžwychowatrlňw lidské
pťirošenosti tak Umlo šUalých se dostalo, již ž
pťččin horr Uwedených politowani hodeU: toš
Umsime Ze žwlasstných ol)ledůw na okoonsti a
poměry tichomoraUUw nazwati wliw jehož mčš

Uonáťi protcxstanssti w jcxjich wlastech dofeihli
oprmodowon pro teoto Uárodypohxomoxl. Zifta

a ode wsjech škxlsselych lékaťmo a fyslologůw
potwržena jesiič wěc že roš dxlUá plemcxna lid

ska ba jiš čex.sto i rošdilni kmenowé Uárod:
owť U.ijdollli U wšájemch. dUchowé a fu,
sickc fwazkn Zák)nbně a jakoby jedowaton Uakax

šon Ua febe pilfobi Z této škussenosti dei fe
dťlem wysioětliti p:lwod Uakažliwých Uemoci,
UxoxU a pitoncice wšlžikajicich ža čanw we:
likých a daxlcxkúch xxdciťekě:l!šch wx,xpmw Zde

slx:sli l)ledatč počeitek pťixtc od Ualešcxni Nmrrčky
rošssiťellých Tento wliwnároda Ua Ueixodbýwa
tim škážllčjssčU a jedowatčjssčm čťm U:ocnějč dU

B) Die Wšlker der Sňdfee, ooU de:ard Micheliš,
MňUster, 1847.
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chowei pťewaha jednoho fe wtirá wUtrobU dqu
hého a čim nessetrnějč jeť)o pofawádné nabo:
šenské a národné Uážory russť a ničixe) Nan
rod který posUd na těsilý krUh swých nábožene
ských idei ssa obmešen w odloUěerstt od ostat:
Uěho člowěče:tstwa se pohybowal w:)stox:pilč

Uáhle še sioé osimlotxtělosti musi tťm Uebežpeče
Uějť w Uejl,xlubssčch šákladech siošč)o šiwota fe
rozechwčxti, čim obmcxenějssi býxoal jeho dUcho:

wý obšor aš po tUlo rohodnox: dobu Zajisté
mUsi fe tU octnoUti jako U wytršelxi úplná žáwrať
nmsť fe ho žmocniti, w nižto wssechUo weč do:s

po Ud wěťil a ž čeho žiwot fwňj mažil w frU
se Um promčsmje a w inec roplýwá aUmoc:
nějssi rUkoU byw násilně dotknnt fe probonšč
Tim fe wyswětluje Ucobyčejný rUch :Ueši chro:

dy americkými wšniklý ža čaflw obžewenť:se
Ewropanmo Uprostťed nich; odtUd ona d::chowá
opojerst, w kteroU tichomoťaUé Uasledkem wli:
wU ewropejskěho fe poUoťili jako nakažU ž o:
strowU na ostrowUUžawratncm wirU ji pťená:
ssejice Tťmto rUchem oritá fe Uárod U nebež
pečne krisi, která i Uad fysickúm xeho trwánim

rošhdeje; nebok nahryšnuroli pťemornoUpů:
sobiwosti cišoU jádro dUchowél)ojeho šiwola toU
měro:l, že fe nad feboU famým Zapominá, že

fám fobě wire Uerošnmi: tim t žrUssena jedna
š podstatných wýminek k dalssimU jeho trwánť
eryhmltelných a by pak fx.xsickáUarodn takoe
wěho sila byla febe tužssi, pťedce neni š to,

xe) Bathologic oo:l l)r. Ningšcřš, Mň!lchen 1839.
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aby naproti pťemocnémn wlin Ewropanmn
fe wžmohla k reakci, kteráby wolnočinnost a
wnimawost stačila Uwésti U wšájemnoll rowno:
wcihU Zde hledati dlUžno pťičinU, proč náro:
dňm americkým, čťm hloUběji ewropejsstť pťistě:
howalci w jich wlasti wničali, tim wětssi hro:

žilo nebezpečellstwi fosického wyhhnntť Jesstě
žťejmšji bije w oči žahUbná pllfobiwost Ewro:
panUw čmeši narody tichomoťskými kteťť pťeš
obšor narodných podani, owssem nade wsse po:

myssleni obmešený, okem fwým nefáhali Wlč:
wem Ewropanmo š posawádné koleje nahle fe
wyssinUwsse, požbylt wsselike wnitťné sily, o niš
xby w boji proti hUbiwé fysicke proonsti bylt
mohli š profpěchem se opirati Nemoce, dťiwe

Ueskýchané a newidaUé, jaly fe šUťitt meši ostro:
:ďany, a jmenowitě pťijice žachwátily cele kme:
Uy Žiwocná sila w neijicčnějssim jadrU na:
hlodana; ženy pťestaly roditi, celý kmen orean
siý očiwidně hynUl Kde tU nalézti moUdrého
lékare o rUkoU dosii škusselých, aby Uemocného,
bylo li jinak jesstč možna ho žachowatt na žiwě
Upťimně a wťele se Ujal? Jenom w dUchU
kťeskanskémfpočiwala fpáfa jeho, ano fwatoll
powinnosti bylť žawážaxt, ša každoU ceUU wytr:
hnoUti hrošicč šahUbě UedochUdče tichomoťské
Kterak ale? Blahowěstowé octnmossefe Upro:
stťed tichomoťanůw meelt prozpytowatč napťed
národný a náboženský jich žiwot a, kdekolt fe
wyskytala pťibUšná dUchU křesiallskémU spojidla,

ssetrnoU rUkon jich poUžiwati k poěátkUm fwého
apostolowáni a takowých spojčdelw. náboženstwč
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kamiském jak w úwodném dile podotanto, nenč

nedostatek; ostatně neni ani jednotliwce„ tim
ménč narodU, w němžby jiskra božnosiť docela
wyhasla W ohledU na politčcké poměry slU:

sselo mišsionáťUm odstraniti toliko co dUstojnost
člowěka a kreslana Uráži a siližUje š národných
obyčejrlw, her a žábaw slUsselo poUže wymitčtč
co čelilo protimrawltosti Takowým počinánim
nebylby žtrattl národ febe kťestalxstwi by bylo
se dotklo stejně žnějicčch strnn w Utrobě Uároda
a UajdoUc ohlan w žiwotUých šákladech byloby
žarašelo postUpně hlnbokých koťeUUw w jeho
dUchU a nowokrefčanc, ač rozechwěli w jádru

UejhlUbssim,byliby š nitra fe oonwowali apo
nenáhlU fe powžlmsselt k rownorodosti še swý:

mi ewropejskými mistry J pťižnáwáme fe že
katoličti blahowěstowé wssUde Uašnačeno:l obe:
žťelosti fobě w dťle apostolském počinali aše
hrdi jfme na to, slussili wňbec hrdým býti
Mišsionáťi protestantssri ale ltčinili prawý opak
toho co jim jakošto hlafatelUm fpafy kťesianské

činitt náleželo, šawťniwsse fwým žmržačeným
kťestanstwim častečné wyhynnti narodňw cichcdd

moťských Sami pťišnáwaji fe k šájadě wsse:
liké šnalosti pťirozenosti lidské šhola praždné a
Uesiťofosické: „že wssechnoš dUcha pohanského po
cházejťci musi žničeno a wsseliká památka dťew
nějssčch časUw býti wyhlašena nežli Utůze býti
čeč o wsstipeni dUcha kťestanského Jje)“ Nože:
chwělosti neirodčiw,l wliwem Ewropanůw špůfo:

ů) Mrinicke, str. 128.
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benš poUžili č bešohlednémlt ničeni wssech Uaa
rodm)ch šwykňw a památek; na mistě Uábošen:
stwi kamiského fpojčdel jeho š Učenim Christo:
wým fobě Uepowssimlmwsseaneb jim neporote

měwsse wnUtčlioceananňm žasinnsstlý, erlid
Uý a bešbarewný KalwinismUš 1ťmž wsseliká

radostiwost hlawni to prUžčUažiwota dťe:oněj:
ssiho naprosto wypUžena Národxlé hry, tanre
ašpěwy powažowcino za hťichy, a poltcejnýmt
pokutami sliháno a wytwoťeno Uarod jenž wě
roU fwých pťedkňw fe sice pohrdati nanětl Ue:

rožUměje ale wiťe fwých mistrůw sobe tamenm
pol)adkoU a koUečUě Uefnesitel:xým bremenem fe
stal Mohlliž Uarod tak žcnchaný, fe kojiti
naději Ua dalsii bUdoUcUost? Kdyby čaš po
čafe byl Uepťirošencxho jarma Ueisilnť nebyl fe

fprosttl a čdáwnowčxkélUUťadUfwchU fe Umoh
dy Uebyl anracowal, již by ani památky po
Uěm Uebylo Wročež pošorUjeme že čim Ustlo:
wněji mišsianřč protestantsstč na ostrowech jimč
opanowaných politickými prostredky tlačtli Ua
Zewrnbne prowedeni swého ducha fektáťského

cim šUťiwěji fe rožširala jedowatan mežt ostro
waUy a Ua wzdory žrUsseným lidským obětim
lidnatosti pťedre poťáde Ubýwalo Mišsionáťč
samt dobťe to nahliŽeli awssak š to Uesso:lce

aby prodU kormoUtliwého úkašU fe domyslili
Uazýwalč ho „tajemným nawsstiwenťm Wáněá
newědoure fobě an rady, ant pomoct, aU prá:
wě w bližkém fonfedstwi na ost:owrch, kdežto
náboženstwi katolické fe žakorenťlo, hUbiwá na:
kaža nejen fwých mezi nachášela, nébrž lidnan
tost bez lnála okamžttě wzrňsiala
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Ze obywatelsiwa Ua osirowech tichomoťských

během 40 50 rokUw šnačnč Ubylo, ano žee
celý kmen oceansiý úplným wyhynxxtim l)xroši,e
1est Ukaz, jeuž wssechny žeměpisre podiwenim

napanje „Ze obywaeelstwa,“ dč Meinicke,.
„naporád Ubýwá jest Událost nepopťratellla,
kterox: mčšsčonáťť, přťrodošpdtct a plawcč Uloť:
sstč pťčponsitěji a jcxjižto ncxomylný dl:kaš jest
množstwi oxmsitěných pťibytkmo, stopy dťiwe
kwetcnrich roli Uyni Zpl:stlých a ple:eoelem šane:

sswarenych po wssech osirowrch tichomořských
Tato Událost bUdi wsseobcxcnch pošornost dU:

myslniknw wyzýwajic 1ich pátrati po pťiččUáchžalostne této Ujmy tčm Usilněji, ěim siiejč fe
rošmeil)á ch bešdčiwodneobáwánť že a Uedlon:
lyo obywatelstwo celých ostrownw do ťomxe wy:
mťe“ Kterexk l)rošUoU mčroU Ujma tcxto po

kračnje whfwitUe Z naslednjicčch počtňw Eook
Udáwal lidnatost oslrowčlwTahitirkýchna 200 000
ofob ša Uassčch dob ťlesla .dna 23000 ofob.
Na Sandwtchách čxčtalofe dťiwe 400 000 dUssi
Lé:a W 1824 Udáwalč Učišstonáťt počet jcxjichx
Ua 1.11008 Dle UejnowčxjsiichZpráw nepre:
jahnji počet 100 000 ofob Slnssi šťe pťčpo
merUtt, že tato Uxma práwě počátkem mišsli
protestantstých byla požorowana ač Ua lUUohýchj

osirowech jmenowitě na paterU ostrowllw an
stralských nebylo ani marčxtáťských UskokUw anč
jiUúch Elpropanňw Ulimo mtšsionáťe K šci:
wčrfU st:lj žde ro Berghaxlš we sioém že:
měpifU foUdi o nbýwánť obywatelstwa tichomoť:
sixěho: „Bnde:li tonto měron i déle obywatele
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stwo fe tenčiti, neni dochybnosti že ša padesáte
let ostrowane tito (Sandwičané) zhola wyhy:
UoU. Tato obawa neni beždmoodna dilem
proto, že ditky, ani drlchého roku fe nedočkaw:
sse napoťád Umirajť a tento siUUtný Ukaž jewi
fe wice méně po celém tichomoťť xe n

mpu ppnuo.ewuuuu

Hlawalu.
Obnoweni katolické činUosti miš:

fionfké w tichomoťi.
š. 1.

Tiatolické Zpolky miďsienskč.

Nošrnchy politické, kterými pUda cirkewna
asilonkU 18 a na poěátkU 19 stoleti w cele

fwé rožfahlosii w Ewropě t Nmerice fe otťá:
fala welmi sskodliwě pňsobčly Ua dčlo mišsioll:
ské; tU ssiťiwost dUcha kresianského dorela Zara:
žena, jinde bojowáno toltko o šachowáni Uowo:
křesianuw we wčře katolickě Rádowé dUchow:
Ui ktcxťi nejlepssi fwé sily, hmotné i dUchowé
šanroťským mišsiťm byli wěUowalč, buď wyšdwix
šeUi aneb tak feslabent jfou, že wsseliké pro:
biwosii mišsionské odťicč fe mufeli Weliké jč
siUU)xpko košssiťowáni wťry we Španělskn

WortUgalech, we Francii a w Nmerire Uasklá!?
dané ž wětfiťho dilU pohltla rewolUče; bohaté
pak šálohy Řimske Wropagandy, nedbaloU sprá.a
on žnamenitě Ztenčené toliko UeUstáloUUsilo:
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wnosičWia Nl., Leona xll a Bia Nll
poněkUdžachowány Teprwé pod Gregorem
)Ml wzmohly fe k oné welikolepé pUsobtwosti,
tterc fe nyni fwět obdinje Hčstorie tohoto
pontisikátn welmi památné whdawá swědectwi
o nesmťrné bohatostt wsseho drnhU prostredkllw

kterých Eť:kew katolťcká i ža dob nejšalostněj:
ssach wážitč mňže ž obecxlomyslllosti a Uábošenské
Uadssenostt fwých oUdUw Gregor býwal
dťiwe, Uežlt fe sial papežem fám ťeditelem
Wropagandy, a co blawa Eirkwe neUnaweně
pracowal o powžnesseni tohoto weltkolepého ú:
stawU Jeho fnahám děkowati jest, še důchodhl
Wropagandy opět až na 300 000 skUdUw7ee)fe
rožmnožily, ro rok wýsse wžlňstajťce Bropa:
gaUda jest stťedisstěm wsseliké pufobnosti kato:

licko:mišsionské Ji posloUchaji wsstchni apostol
ssti wiťaťowě, praefekti a mišsionaťť roždělo:
wani peněžitnch pťijpěwkUw jednotliwým Spol:
kaU mišsionským, máli miti platnosti mUsi.
od jejiho ťeditelstwa býti jchwáleno Qb:
Uowellý žťwot Wropagalxdy wškťisil pťedněx

w Jtalit dUcha mišsionského k nowé činnostt;
ža nedloUho počalo fe l)ýbati a proboUžeti ka:
tolictwo ewropejské t americké a kdekolč pra:

ménky Ua ofoh rožssiťiwáni wirh ž Uáboženskc
horliwosti fe jaly prýsstětč, dUchem jednoty to:l
ličo katolicifmu wlastnim hnány jfonce stikalyo
fe w Nimské Wropagandě W Bortugalsku,.
které druhdy slynnlo horliwosii UtišsionskoU, Ui:p

zlř) SkUdo toliko co 2 šl. stť.
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ťdy sice Uepťcxstala docela činnost pro rošssiťo:x
wáni wiry, ač dUch starých časi:w žnamenttě o
chábmtl DUchody fwé wáži dťlo mišjtonské
dxl š pťťfpčxwkllwjednotliwých osob dl š pošice
Ualnch jesstčx šáloh, i wlada wrde Uáklad na
mištle w Nngolr a Mošambikn; Wropaganda
jťch podporllje Brmoi si, še wýslcxdkw mišslč
w Yngolcx Konqu a w UitrU Llfriky jpon Znae
ernité; bol)užel že Určitých podrobnosti o Uich
Uemame, aU tyto mišsie k podrUči SpolkU Ly:
onfkého nepatťi Welmi Ueplodnénaproti tomn
jfoU ža Uasiich dUUw mišsie Bortngalské w Se:
Uegambiř w ČiUč a we wychodtxeJndii šde
bohUšel i še fměrem fchišmatickým Na osiro?
wě Makml mimo Timor, Floreš a Sabrao
stxžčajt fe mišsie WortUgalské š mišjiemi tichoee
Uřočslými Sprciwa dl:chowná asi 100 000
dUssi obncissejčci, welmt jrst šanedbaxtci aUčž lše
dťiwe w cirkewném ohleřxU žťe očekáwatč Uá:

prawy, až fenerné pobťeži N Hollandll anqli:
ckymt pťisiěhowa lri Uplně fe šaltdni, rož beš dť:
ležiték)o wlin Ua 1Ulee poxk!lgalské státt six

Uemčřšem JŠančlsko ža Uassčchdnůw opěc
fe rošpominá na fon býnxalonslawn Utčšjton:
skoU Nejoudtž aťe čteleáť o Špančl skU š pri

fpěwkllw SpolťU Lwonskému pro Uxišsie šasila:
ných; Spanělsko kráčelo wždy w tomto ohlcde
fon wlastni cestoU majic fwé žťenť oďrárené
pťede wssim ke swým ofadám žeimoťským,pod:

pornjťc pak mišsie w Shrii Mefopotamii w
Cťně; nedáwno šarašilo Uxišsii na ostrowech
Gnincxanských J w Nmerice stará horliwost
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pro mišsie powstáwa x hrobn netečnosii Bra:
silie jež po dloUhý čaš k Eirkwt UetečUě ba
nepťátelsky fe chowala Ujima se nynť co nej

wťeleji katolických blahowěst:lw w UitrU fwého
Ušemi wydawssč xo rore 1845 pťčzUčwéfnahám
mišsionsiým roškašy; Uárod horliwě sbirá pťi:

fpěwky Ua osth dťla apostolskéťm. Dllkaš této
horltmostt podáwajč Zlmčné dary strážcňm Bo:
žiho l)robll š Brasilče a š NraUkanče ročně Za:
silané W N Granadě siaré jistiny Uxišsionsté
UčelUm snoým wraceno a rohojněno, we Wene:
ZssUelesspanělskými blal)odoěsiy Uxčšsieoonwer
m We Francit podobný rUch kUaprofpěchx:
mišosii Uxšnikl Ua počáthx drUhého desiti:
leti Uasseho stoleti siáwaje se rok od roku wšdy
rošfahlejssim W roce 1822 žarašcxllSpoleč
Lyonstý, těsle fe ; hojltého Učaxtcxxstwť; bxšo

wšmohl fr tak, še Zťidil w Waťižt silialkU, ee
žncneihla powstáwaly pomocné spolťy nejen we

wssech krajtmich ewropejských jmexxowitě w Zta
ltč Nčx::lečťčla qultrk:l, Uěbrž i w Nmerire a
w oslatuých dťlxech fwčta katolickěho Spolku

0yonskémll žwlásslně xnišsle tichomoťské jfoU ša:
wašciny k welikým dikUm W roce 1833 31
obnasiely jel)o pťijmy 36:1056 frank:“cwuř); w
roce 1810 již 2,340017 franť:lw; wrore 18)2
3346 646 frankmo ačkoli Spolek Baworsiý,
který sioé almnžny drUhdy byl do Lyomx žafie0
lal od něho fe oddělil. Eelé Ustrojť Spolkl:
Lyonského jest wýbomé ťeditestwo Uežadá žádne
pú

:še) Frank tolik co 2372 kr. stť.
12
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odměny, fpráwa pak jcst welmi jednoduchá uax
stoji wrlmi málo Spolek nweťejňlaje zpráwy
o pokrocčch dila mišsionsiého od blahowěstůw
šamoťských žasilané ločně sscxstero fexssitklxw kteu
re co do rožssiťenosti Uenmji soka. W rore
1851 tisstěno 176 000 wýtisklxw w dewčti
ťečich xe)

W NakoUskU wžnikl w rore 1829 pllsobe:
Uim biskU:eaDetroitskébo jménom Nefcx Spo:
lek Leopoldinslú, jcxnž w UeUrčitých lhňtách wy:

dáwa špráwy o činnosit mišnonaťůw jim pod:
porowaných w fessitkach nčmeckých a čestoslox
wanskúchxe)d) Wo wlastech rakoUskych sbixati
se počaly od wkU 1851 pťifpěwky pro mišsii w
Ulěstě Ehartllmr we stťedne Nfrice od Slowin:
ce KU oblechera šara;enoU, ktera černochňm
africkým, w frdcč tcto pewniny obýwajicim ma
rožšehnonti pochoden wťry swaté Má li fe fsi:
ťitt politicko Uábošenský wliw rakouské welrmoči,
pťaiti jest aby jeji čšnUost pro mtšsie xok od

ck) W jaš!)kn franrollšstém 96.()00 (dwojc wx,xdáxti),
wlasky 29.000, Učxmcxckp18.000, axcglickh 13.090
mu polsih :500. thalibh se Ucw!,xplatilo i w:„xdánč
česioslowaxlské? My Uepochybxljcmc!

Pck) onwašnjcmc fe ch wšněsti Ua slawUé icditrlstwo
Uctiwoll prosbll ab!ď rrdakci w!xdádlť českoslowanrskékxo
fwěřilo š!lalejssťm Uassel,do jašyka osobám, Uelxot ťeč
ttrroU špráwy mišxsionsié b!)wal!,d aš posUd psám,!,
jest člowěkU Urwšdčlauénm Uaprosto Ursrošxlmťtelná,
w,;dčlancúlxl ale tak odporalá, žc pro osskliwost jčch
fotwa kdo aš kc koUci prcčte Mňže se twrditi
smčxlc, že co do ťečč w celé českoslowanské litcratUťc
neUi bčdx:ějssč k:liby
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rokn mohútněji wšrůstala Známo též, že kažn
doročně fe čini fbirky U náš pro strážre Božl:

ho hrobU které Wťdenslý Spolek kU podporož
wani mišsli we fwaté šemi pak šasila na Určité
misto Mimo to jest we WťdUč welikolepý U:

staw Mechťtarťstlrw jehošto činnost šafahUje Uá:
rodh w!xchodné šwlásstě Nrmeny atd W Ba
worskll powstal w roce 1840 Spolek mišsion:
ský Lndwifltw, jehožto dllchody již w rore18:14
pťewystowaly 100 000 Zlatých

Mnohem dčlležitějssi Uežli tyto owssem
žnačné prostťedky materialné, jfoU sily dnchowé
kterými Eirkew Ua národy pohaUsképňfobi Hlawni
páka w tomto ohlrdU spočiwa w ťádech dllchow:
ných, kteři š ochablosti rewolUce!Ui jtm pťičiltě:
Uě k jaré činnosti opět fe wšmáhaji Jesilité
wywinnji na polt mišsionském xok od rokU dň
ležčtějssi pčlfobiwost, Ua tťech stranach: w Ore:

gonU w xN Granadčx a w NraUkanit již fáhaf
jire k pobťežť tčchoxxxoťskéml: Q žawod š Uimř

pracllji Lašaristé a Redemtoristé. W ofadách
sspanělskúch nešaniťla Uikdy čxinnost mišslonská sta:
rých ťádčlw; i ťeidy pannenské podileji fe nynč

w ilkole mišslonslém Wedlc ťeholxlikuw probi
také rožličnc koxlgregace, od kněžť swětfkých žara:
žené, w jčchž čele stoji apostolssti wikáťč a prae

fektť Wssechny tyto rllšné sily pťlfobťw jednočm
dUchUhláfaxť jednU wim aposlouchaji jedné
nejwyšssťhlawy DUch wsseobché Cirkwe owláda,

sprawnje a ťU siejnénm cilč wodi jedltotliwce
a celé mišsie pročeš tU neni rnzněnť ani; jaké:

12:le
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l)o fektáťsiwi. Blahowěst katolčcký Umi wpho:x
wěti a Zadost Učiniti wšdělaltcklm i newšdělan:
arn, Ewropaučim i diwochům nemaje starostř
o rodiUU doeďedcxfUadUo Užprawitč sixw rošnmnitc
poměry UárodUw šámoťskwch, anž proto wchaši
w odpor š dnchem Eirkwcx.

Tato jednota Eťxfwe wsieobcxrné jest oUo

koUžlo ktere odsstipencitm na stanowisstč fekty sto:
jťrim Uxždy šustaue Uepťistnpnúm tajemsiwim;

jim toliko možno Eirkwi Uepatrnúmi w očich lid:
siých prosilrxdky docilčti Uežřidka welťkych wý:
sledkčxw Owssem že Cirkew posilci Ua mčšttr
jen Uxuže pťifnč škox:sirné a pro fwatc powolao

Ui fwé slUssUě pťixšrawenš a wčtssim dilem wěe
dcxckywšdčlané Zeidným pontem Ua fwčt wá

šánt UojsoUče oť:ětnji fe powolánť fwémllš čisté
Uadsse:xosti Uábožeuseé, aniš kdy ponxýssleji Ua
nawrat do wlasii Nepykajico pohodli a roško:
ssi žiwota ewropejského podxolmjť se ochotltě o:
bhěerm Uárodňw meši Uimiž aposiolnjť aby wx
tom čel)ož jedinš šapotťebi tťm močarějč Ua něx
probitč Ulol)li J žádált toho konrčl:ěpowo:
láni Uešponši fe blahowěst katolický, jisté wy:
datč fe fmrti jakož t nejnowějssi letopify toho
četnci wydáwajť fwědectwi

Nefnadno jest odpowěděti na otážku: který
národ ewropejsiý Uejwětssť dokašal žplltobtlost
na pUdě mtšsionské? Za časilw dťewnějssčch
sotwa který w tom ol)ledU wynťkal Uad Spa:
Uěly leda silad JtaliaUt Za :msstch dob siez
FrancoUžowé rňdi Uažýwajť pťedným národem
mišausionsiýrm, a wěrU nelže Upťiti, že znamrni:



269

tých prokášalia pofUdprokašUji Cirknoi slnžeb ač
Uarod italsiý bež mcila jim se wyrowuá Wo:
xčet blahowěstnw italianských jest welmi šnačný;
w roce 1830u1832 odploUlo 150 italian:
siých Frantisskaxlltw do inšsiť Mruoiaslských;
w Khlaji a we wýchodné Jndič platč podneš
Ztaltánt Za nrxjwýteěllějssi mišsionáre Kx tomU

jsxežUwwtlwalejssi a lltxxžčle!ssi Uežli Frauconšo:
xoé Nokald ridaistý dilm rakoUský w Užfš slál

fpojitosti še Španělstem wychašel tšnasstch
wlasti dosii hojný počet mišsionáťmo obžwlasst:
Uě š Čech, šš Styrska, š Krajinska a ž KorU
tan Nwslar sláwxl apostolských pra(i jejich dě:
dčli jiUt národowě národ Ueiš slowanskokatolč:
cký ant jmeU jejich UršUá protože chpissťre jeho
jažykrm nomohli Utkwěti w jeho pamčti Kýžby
Sločrinči kteťč nhni Uejhorliwrji š Uárodu naá
sjeho w mišsiich fe podileji swé Uárodowce, do

Zlfrčťy a do Ymeriťh ša Ukolem apostolským fe
odebirexjťcť sioatúm wždy šawažowalč slibeme
aby Zprámy o pokrocich wiry krajaUům w Uá:

rodná ťeči šasiťalt a tčm pťiležčtostposkytox
wali Unxeťejniti jtch dřiwe nešlt by jini k oslax
wě fnoeho jména š nich koťčftčttmohli Či pot
fe roni či krrw fe leje bnďsl na jakémkoli do:

1issti tohož j:nrno nosiž i witěžstwi! un Qd po
sledUých patnártč rokúw wstonpil do rady blaho:
wěstxlw národ jrhož pofUd w nich Uepozorowá

no o Učx:nžale snad brzo doslechneme še apox
stolskou člnnostť wejem ostatnýxn fe wyrownauǧáe
neboli dokonce pťedči uu Ucirod brčtický, jehožto
činnost mišslonskokatolčcka se pisse od čafu emalpb
cipace katolikúw. uno
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š. 2.

Bočátek čiUnosti mišsionsko:katoli:x
cké Ua N. Hollandě ,a Ua fonedných

ostrowech.
ěx)

Doba pťrd rmancipari.

Bodotkli jfme w ll odděleni š. 1., že

wlada anglUka wssemožné pťekážky kladla wzniǧ
kU Eirkwe ťatolické w ofadách aUstralských, ač
Uaproti tomU we wýchodné Jndii mnohem sse:
trněji se k Učchowala Zrčané, ač xšmei depor:
towanci čiUili tťetč dil pťedre wsseliké útěchya
polnoci Uáboženské byli žbaweni Btčem doháx
Uěno xčch Ua kašani protestantskei Uenstále siro:
jrno osldla jich wiťe, aniž fe chtělo daťiti na:
Ulné pxoselčtsiwi Konečně šakážáno jim mlu:
witi narodnoU ťeči irskoU a kašdý pťestnpek w
tom ohledU trestáll 60 ranami bičem dle) Ninš
Nl, žprawen byw o wrllsiajicim počtll katolče
kxlw w těchto klajislach, fpojtl wssechny osady
anstralské w jeden wikariat a fwěťil k)o dUchow:
Ué pěči apostolského wikáťe Ua ostrowě sw.

MaUricia na jihowýchodném pobťeži afrikan:
ském; mišsionať Flinn odeslán do Sidneťe,
anje spolU xnoc a p!áwo Udělowati Swátost
Biťmowáni W roce 1818 pťistál U N Holx
la:ldU prwnim jsa kUěšem katolickým, jenž na
ždejssi pUdU wstoUpil Ofadnčctwo katolické š

ee) :Qunšxll:š 1838.
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radosti ho wssude witalo, protestantské borssčlo
xfe nad jeho smělosti. Jlž ale ša Učkolič měsi:
cllw byl šatknnt a Uásilim do anličan odwe:

, žen NejfwčxtějsstSwátost byl Fltnn poUechal
w domě měssťmm Sťdnejského a žde fchášelt fe

katoliri a konall fon pobožnost w Ue:ději lla
prťžniwěstť dobU ZpUsob kterým Uakládállo š
Flinnem, w oberenstwll anglčckém wšbudil
slnssnonerolt; t dowolello l W 1820 dwěn
ma kučxžimanglickým Ufaditi fe stále w ofadách
Uowol)ollandských Eonnelly, jeden š Uich,
Uťadil fe w l)lawnim xněstě žexně BanDieme:
Uowy,jměnemHobart:(fown drUl)ý Therry,
Uywolil fobě Sidnej, odkndž Orochášel ofndh,
donásscxjcxro ptylem)x:x kato ikčlm UtěchU Ueidožen:
fkoU Sbirkami od irských katolikúw fel)čmUý:ni
jal fe stawčxtt w Sidnrji prwni katolčckc) kosteť
na N Hollandě, rož fe mn prott wsscme na:
dáni i podaiilo Kostel jest prosiranný a wy:
soký, awsiak pxost i Uejpotrebnčjsstch oždob; ža:
swěrcxn byl Blech. W. Marii. W roce 1829
pťčbylt opět dwa mtšsionáťi na N. Holland:
Dowling a EUc odoe.e Sotwaže dossli, jalč
fe staxďčti dwě ťaple, w Campbell:TownU a w
Warmnattě. Eelá ofada Uaěťajen čtwero kato:
ťčrkýchsskol w nichžždarma fe wyučowalo Je:
Utě bťdx:ěji stálo wčri w žemi Wan Diemenowě
WUě města šbndowaua prkenna bouda do Uiž
se katoličč scháželi k slUžbám Božim: žťťditl
fskoln chdowolil mistodržitel Zatim kledala
mrawnost mežt osadnicrwem rok od ročU hlou:
běji šwlásstxlě w ofadách trestných jewila fe den
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ode dne dňtkliwěji potťeba wliwn naboželtského
pčlfobeUi pak mišsioUáťUw protestantských zůsta:
walo beš wýsledkclw, a meši trestastce žadnémn

kněži ažlglčkanskemll ani fe wkroěčti ncxšdálo; ko:
neěxlě Uťado.oě, erědoUce prostredku počali fe

ohlišcxti po pomoci U blahoxoěstUw katOlčckých
oS:exlok fe to práwě onoho pro axrglčcké kextolčky
xpamátncho rokU1829 w kterélllžxoelikýQEon:

d:Uellprora il w parlamr:ttě š Uaboženskolxfwo:
xxbodoUfwhrh foUwěchw Blahočinnš jeji ná:

sledky poUeUál)lU jewily fe i w dalekých končio
Uách N H.ollandx:

b)

„chšrwť šť. ššOll;xxaQ:l a šxčmě):?an:Mrmrnq:oy w
ječdrxl apostcxlský Uikmeiat.

Léta W. 1832 pťibyl do Hob.:rt Tow:m
řmUš, jehoš jmeno w letopifech Eirkwč qnst:al
,skénešanikale Slowe Ullathornr Uiměstek
ubčfkl:pa a oikáťe apostolského Ua ostrowě fw
Mmtričiaǧ UstanweUý w Nimě ša došorce a
generaerho oikaťe pro ofady aUstralské Wida
uUefmirrxon mrawnoU žkáZU w těchto krajinách ša:
plkal hoťce w frdci fwém a položil fosoě ža Ukol
žiwota, šjednati wssemožxxox:pomoc Doiem
1ejš na nčxho trestancč Uowojiho walcxsiti nččnčlč
Oopiije fám t.xkto: „Často ansstčwowal jsem
jich na rošličných mistech, i do Tašmanče ssem
k Uim šacheišel hledal jfčm jčchw žalárčch, fpro:
aoášel kU práci do lesilw a na Uepťehledna past
wiska, kam wyháněli stáda swá, na silnicich, na
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rubisiách, wssude jsem š nimi fe poUsscěl do

ťeči Mssi fwaton slonšixoal jfem no bouděš
kory stromskéfhotowené pod stromem kaněukowým
w ponižených Uwalech i na horách, jejčchžto wr:
choly se tratč w oblarťch T:estanrč sioěťUjčce
mně žalosino:l oonwU fwých possetčlostč a muč
Ulewowalč sioémU fwědomť Ke Umě Utikal fe
žajatec xo oděwn fwé hanby, okowy fewťen, š
twáii žasumsstloxtž pralefmo wychážeje Srd:
ce Ulé chwčlo fe w nejhlUbssč Utrobě kdyš jfem

odewťral dweťe doUpěte, w němž odfoUžeUec U
mirajici mne očekawal Dwakráte plawil jfem
se š deportowanci na ostrow Norfolk toto po:
skedné Utoččsstě, které žbýwá Ua fwětě žločinU a
šonalosti Bťičina, jež tyto žpráwy frpfati
mne pohnnla jrst fpolu i :lkoleul mého žiwota
Dlouho chowal jfem ho w ťltrobě fwé, nežli
dano mi bylo Uwésti ho w skutek on mne spro:
wcišcxl Ua cestach okolo fwěta, on lni wnuknnl
mysslénkU anreititi fe k jeho profpěchU do wlax
stť on ldyl piičillon, že jsem ji opět opustil
Tento Ukol šáťeši xo mrawUé náprawě bobopn:
ste této ofady Willite lč mne š domýssliwé pýchy,
odpowidaim: Wowažte toliko, čeho wlastně fe
domaham, co chci Wadefate tisic Zajatých l)yne
w otroctwi newidaném a neslýchaněm! Qko:

wy, ktelé ždiraji jejich nohy a rUce, ohlodáwajč
fďoln i jejich frdce; bič erž krwi jejich fe rdť
si)ássi i poslednon jiskru blahcho wědomi že jfoU
ondowe rodiny člowčěi; každé sslehxmti wice
siirá jim š dncha obraš Boži Odwlečexno jich

Ua wýslrahu 1iným, ale rozzmnože:x)š žuťtwost
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jejich; Zamýssleno, Uaprawiti jich, ale Uadělano
ž nich wštekliwcmotisirlerate žlo:nyslxxčjssich nežli

býwali tehdáš, ťdyž wlast ž lUua swého jich
wywrhla Každébo rokU množi fe počet Uessfasi
nikňw o 6()0 dUssi! Dejž Buh, aby six naznal
jiš Uesmir::ý blUd podobného l)romaděuť tě:
lesných a mrawných útrap a ncxwýslownych hrnš,
jimž propadaji beš útěchy, Bež čllewy, bež nej:

Utx:nssi Uadcje Uboši odfoUšencč Nno l)romo:
wýmhlafem wolám: Tentošpčlfob trestatt bliž:
niho, jest Uelidsiý, bešbošný; wýkal wponsstčte

w kalUž, ssUmowinU Uxisite ssoinoU, a když hnn:
fná jměš fe jala kwasiti Uěinili jsie š ni hro:
UmdU šloččncňw kteťi Uebndete li co nejdťiwe
pe(owatt o Uaprawn wáš U Uarodmď kťefťan:
slých UwcdoU w ossťliwost fwrchowaxlor: a po:
knd bidný žiwot powlekoU wáš proklinati ne:
přestanočl Qd potopy fwěta Uepatťjlo oko

Baně Ua podobnou fpoleč:tost kde druh drllha
nenáwidi, účastxlici stejného ofudxl wšájemné k
fobě chowaji Zássti fonfed soneda podešťrá kde
fpolečnost Uemá jinéť)o spojidlx leda šeležnébo,

kde Umžowé jfon wrfměš Zlomyslni, žrm) xosseho
stUdU pxášdny a ditťy erědi co to jest: wáž:
Uost a Ucta rodičxtw 7Te).“

Trestanci witali Ullath orna ro posla
Uebeskél)o; Uist.održitel Uctiwě do pťijal a radčl
fe š nč:n o prostťedky, čterýmtby obyxďatolstwo

š mrawné sileslosti powšnésti fo dalo .J po:
mahal Um ochotně siawětt chraimy a kaple zne:

g uM) šuučleZ 1838.
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Uáhla žťišeno ssesiero Uowých sskolek NeUnan
weně obch.išel Ullathorne města a dčdiny,
kxažaje a Uče, hroše a profe, Uapominaje a těsse.
Z xxe:nefskcxly se jewitč Za krátký čaš Uásledky
apostolské jeho olxčxtťwosti Nrožprxtowaw še:
wUxbně wssechuw pomčxry ždejssč Uweťejniť welmč
tkltwé p:owolánčxe) k anglickémn a irském:l Uá:

řú

eť) Swé prowoláalť Zawčrá těmiro w prawdě apostole
skými slowy: „Qwssem Utoji fwěťcnci jsoU šločiUco:
wé; awssak šdalč Uejfon dostč štrestcini? owsse:n že

rUssřlř ťad fpolečexlský; awssač šdali Uebyli ša to
wywršenci? Qxli fxmssejč tresty žaslonšel:é awssak
ždaš UejsoU i oUi krwč Spasitelowoxl wwkoxlpeni?
Zdalt jiš wyschly Zdroje milofrdenstwč? Coš toliko
pro Uě UažUUla Ua wšdw doba slitowáxtč a útrpno:
sti? Bllďsi wina jejich sebewčxtssť aspo:t prositi ša
Uč budiž do:dolcno Q kýš jrst mošUa oťeišatč
Wam osUhlé obliěcje Uassicl) fwčťcncmo ktcrak fc
UlěUi kccrak Uab!)wajč wlidUějssčho wšežťeni slyssčcc
Uáš Uilnwitč o rajsk!šch dobach Ucwixmého jčxjich
wčxkxl! .Kyšbyste je widčli když my jejich bolestč
ťojčme pťipomččlťox: Utrpcx!č Wanč odcmčrajčcc jim
pok!ady chskoUčeUé slitoonstč Božč kdyš Ux:,dfamč
scbe jčm wydawamc Ua dUkaš, še, ač swčt a wssc:
lika Uaděje jeho iich opUstčla pťedce wsscchxto Ucnč
žtxacer! Q k:)šb:dstc fpacťili inlostUý Užaš Ua
tčchto šafmussilych twářčch, a ty blahočixmé slšy, ji:
Ulčž sc žaléwajč, kterak U:)Uč ploUdem se liUoU po
:ožbrášděltém tisiceroU straftč obličejř rožsápějice o:
ko:alé wássxlěxni f!dce k citxxm jenmějssčm ode dUUw
dáwxlo žasslé leadostč UexokUseUym Kýžbpste žasié:
lchali bolestUš jich wšdechyapošorowali kte:ak dUssce
jejich w Urjhlxlbssč Utrobě fc Zachwčwá, kd:„ežwelká
jakáš prawda w Uč šaolrskla, kterak spčUajč rUkw
ktcrak sex pokoť:cjť ktcrak cela twaťnost jcjich sc
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rodn jenž wssUde radostnél)o nachazelo ohlasil
J propaganda jala fe od této doby bedliwějssi
požornost obrareti w tyto končiny Na podšim
l N 1835 wkročilna pUdUN Hollandn prw:
ni biskupkatolický,dr Bolding Zeho pťč:
chod do deneje naplnil obywatelstwo katolčrké
erýsloonU radosti Bez messkánijal se wssn:
de šťčšowati sskoly, kněšstwo š nim pťčbylé pak
rozeslal po krajinach rošfáhlěho Ušemť awssak

potťeby daleko pťefcihaly jeho sily Zwlásslně
pro pohlawi šenské pofud málo Učiněno W
kúšuici Baramatlanské Uacháželo fe ženfkých ofob
okolo 600 a mrawna chiša byla meši Uimi
možná li, jesstě hrošnějssi nešlt meši mUžskýmia
wlada newěděla sobě rady, kterak proti ni za:
xťročiti.

Bolding pťedewssčmžťidil w Sidneji

jcmni a koxtečnč šraky k Uebi pošdwihmlwsse w ti:
chon modlitbxt se rožplýwajč uu UšUalčbyste žajčsté,
še lUčlost Bošť posud žážraťy koUá, widoUce Ue:rcč:
Uost UstoUpatř horoncnosti, wždorowicost ntčnitř fc
w poslxlsscustwč, šarytost pťrrošowati fe U wnčma:

.woft řdčxtimto:l. Q! kýžby fch Zawčtali mušowé a:
postolsscč, kteřč, pod práporem Ukťišowaného Krcilc
šádxtx)cb útrap fe Uchro„šice Umi trpčtř a strádatč
pro Boha a pro dliš:tilyo, jejichž Uešwyšssť slastč
jesi, ponmč)ati trpiti:nxl fpolx:wwkoupcxčcč Uositi kťčš,
aby klcsajc pod jeho tčšť Ucšonal Uěbr; wčrU ša:
chowal w laskn krcxé UaZ Učil SHU Bošč uw UUl:
šowé kteťč swě bolxatstwi rčUť podeex. počtU srdcť
jcž Utěchoxl Uabo eUskoU cZ Bol,xem a čloU.xěěcUstwem
suačťli fwé poklady ččtajť podlé dUssť ktcrwch cuofti
a BohU Zťjrali!“ (xůuučxlch21838 7 str 60)
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kněžský femináť, w němy čtwero almnnč:wš

Exwrropy š bisknpem pťisslych fe nbytowalo; w
roce 1836 ponejprwé w N. Hollaudě pťedfe:
wzato fwěceni ťněšstwa Zatim prowolánim
Ullathornowým wszZeUa nčxobyčejnáw
JrskU a w qulič dorltldost pro mtšsle a ode:

wssUd docbáželi do Sidneje dUchoin a femina:
rlstcx w počtU tak hojněm, že již w roce 1810
pisse Wo ldin g Spolkn Lyonskšmn: „Nasse miš:
sie čitá Uyni 23 kuěžeše)“ Semináť wycho:
wawal tehdáž 9 čekanch. Mimo wyšssi sskolu
Sidltejskoll žaraženo Uensteile w rčlšných kraji:
nách ofady Uowé fskoly, w nichž ždarma se wy:
Učowalo, dewčt kostelitw jedučm časem fe sta:
wčlo Bodpory od SpolkU Lyonského poskyto
wané moboU fe Uašýwatč žxmmenčté W roce
1841 obnáslely 45 000 frankňw w roce 1813
již 83. 000 w roce 1850 dokoUce 131:536
frankňw. W rore 1840 dočkal fe biskup té
radosti, š,e najednoll 12 milofrdUých festerž
Jrska pťťbylo do Sidxreje KterakoU radosti
plefalo jeho stdre pťi pohled:: Ua značnon tuto
pomoc, wyfwitá š lčstu jeho do LoonU šaslané:
ť)o w němš lnimo jiU:i stoji siowa: „Nasse

wděčnost na wěky toho Uežapomene!“ Wláda
Uowohollandska nxssndy jtm dáwala Ua jewo
Ušnalost pťipoUsstějic jich beš Uejmellssi pťekážky
do trestnic W Waramattě šarašena nemocniče
a milosrdxlé sixstry Uwážay se beš odťladxl w
fprawU ženských tr.estanrúw Ncl!že fe smělc

e) únnčxloš 1841.
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twrditi še tato mista tělefnéa l:črawné žkášy
žášračxloU w krátké době podnikta promělm ll:r

bohš žeUy widollce, že jest poslld lásk.l Ua fwe:
tě, která Ua Uě ač w Uejhlnbssť opowlženosti
toUo::ci pťedce wšpomťná, simdno Uwčxťčlyopět
w láskU Boži Letoptsowé lUišsioUsscť Uám wyš
kládaji že poslUssnosiť dětinnon fe wynnky č
swým opatrownirim očiwidně k cUostUějsslmU
žiwotn fe powšnassejice xe) Drnhá ncxmocnice
Zřčženaw Sidneji bržo wystawen i dúm pro
Urocky,. w němž dwč milofrdne t stry wychowá:
waji Uynč 80 ditek uuu

Neoťdyčežnči wá žnost, kteroU osadnictwo
wždawati počalo blahowčstúm katolickým„ wžbU:

dila ow“em žárlčwost procestžmtských dUchoinu
kUw a mtšťlonáč:lw či:U wice wssak tiro hle:

dělt Uwěslt Uábože::jšwi katoliche w podešťeni a
w pOtUpU: tixn horliwějt ujix:alo je wrťejne
Uliněni jcxho rti, na žjewné dUkaZy dlahodějněho
xúsodeni kněši a fesier katoltckych sk odwolawa:
žc; lUchďnei jeho pťewaha den odcx dxče patr2
Učxjt wř)fwišňla Trestancč protestnntssti hleda:
walt wrlmi thlsia pomoci abošenské U kněžč
kasolicť:,xch,meši swobodxaým osadnictwem honstly
Uáwmty kCirkwi wťce a wice L W 1839 fmi:
ťeno š Cirkwi 2:)0 ofob Z počtll obywatel:
stwa nowo holmndskéhow roce 1837 piedsewša:
tého d widáme fe že obywčxtelstwokatoltcké ob:
Uexsselo čtčdrttml .d roče 1840 tťčtťUU celého
ofadutčtwa. Qd oněch dobnedossly žeidUezprá:
pň

ďkr).Qmčxch 1811.
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wy o počtU dnssi na N Hollandě lze wssak
prawem fe domýssleti že počet katolikmo od toho
čan šnamenitě fe rozmnošil uu Kdy; šálešitostč
mišsionsié Ua špUsob wýsse wyprawowaný byly
fe spoťádaly, mohl práwem Woldtnǧ twrditč
we s:oéx:l dopisxl od rokU 1841: „Ctrkew ma
nwui rewně postaweni na pUdš nowo hollemd
skěe.xe)“ Qd této doby obricen žretel blahowě
wěsiUw k ostatným ofadám, i rokox:áno o po:
kťesianěUiprodUého obywatelstwa

l:)

!Uiďsie w šemi Dan:Mrmrnowť ěil“Čaďmanii

Kněš Eonnelly, jenž w této ofadě byl
pťewšal fprein dnchownon, ZanáUel fe toliko
Upewxlowanim ofadnčrtwa katoltckéř)o we wiťe;

rošfáhlejssi pUsobiwosti piiětla fe UeUstále pro:
tertantská horlčwost tamnějsstl)o mistodržttelstwň.
BčskupBolding byl w roce 1885 dťčwe
tedy, nešlt do Nowo:Ziho:W exler fe šdrbral
tento ostrow nawsstixxxil a wssUdy weťejné slnž:

by Boži konal W RichmondU položtl šáklad:
ný kamen ke katolickémn chrámn w Hobart:
Towml šarašil fskolU stawčti wssak kostel mU
nedowoleno Nčkoli we městě LaUcestoU pťebú,
Uxalo wťre Uežli 2000 katolik:lw šdráhal fe!

xoťedce mistodržitel pťifpiwati Ua wydršowánč
stalého duchowného Qdcheižčje š:cstaxď!lBol
ding w osadě drUhého čněše, jměnem Co:

aAd)xůlemčxchš2 1841.
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thone. W roce 1811 opět pťibylešde tťetčx
kněz, ale nepťižeň wlády šdejssi proti katolikům
trwala jesstě poťáde. Konečně wniklo pťižni:
wějssi fmýsslelli ǧ Ewropy fem pťinássené i do
ťad ždejssiho wyšssiho úťadnictwa a pťiklad ofa:
dy Uowo:jiho:waleskě nemohl Ua déle miUoUti
fe š dobrodějným wliwem na fonedUé ostrowy.
Nin požiwaji katolici stejných práw š prote:
stanty; počet jejich neUstále wžrůstá, dilem pťi:
stěhowalci, dilem častými neiwraty do Eťrkwe.
Katolici „pňfobi Uyni tťetinn ždejssiho obywatel:
stwal Město Ndelaida w jtžné Nustralič a o:
fada na ťere Labntip šaražená obdržely každá po
jednom knězi,xjimž mimo fpreiwn dUchownoU U:
lošeno pečoxoati o žťišowáni nowých mišsion:
fkých stanic.

tj)

Usšďsir na ostrOwě UorfOlkn.

Qstrow Norfolk š menssim ostrowem Fč:
lipp ležiwšnamenité wšdálenosit od wýchodného
pomoťi N. HollandU, slouže fpolll ša k)ydlisstě4
Uejtěžssim šločincklm osady nowo:jtho:waleské.
Mimo wěšně, wojsko a došorce nefmi šde nikdo

pťebýwari. Qsirow faim žest jakoby kúčelU,
k němllž ho ponžiwaji, žwlasstUě stwoťen. Bro
Uefčislne žádory koralowé, jimižode wssech stran
jest obehnein, Ueni tU nikde mista pťťstawnéhož
toliko od ostrowa Filippn mohoxl Umlé koráby
a to sice š welikoU obešťelosii blišiti se k UěmU. „Na
pobťežnš rowiUě, prmdě Uaprotč ostrowU Filip:
pU, stoži trcxstnice. QUa festáwá š don row:
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noběných ťad bUdow z nichš jedna bliže moťe.
ležici jest wlastně dUm trestný, wedle něho Ua:
cháži fe čtwerhranUá kUlna š knchyni a pro:

sirannoll jižboU pak šaláťe strážnire a jiUépťi:
siawky Na Upatť horo wypťná six drnyá ťada
sestáwajťrž k.xsárxty, šáfobárlly a UěčoťčkaUe
patrnějstčch b:ldow llprostred obojiho don!ora:

di lezčp:lda welmi nrodná šwlažowmtá bystrlšm
potokem a roždělená na malé částky, které wlá:

da podajnějssim wěšnUm kU wšdělawani ráda
.:onechawei ee) Nsi pUl hodim) wždali nacháši
fe l)ťbitow na ncxjšašssimkonci pobťežUé rowiny,
rporostlý tak l)Ustým stromowim, že paprsky slU
nečUé jm až k šemi Uikdy UeproniknoU Ne:
ssfastllici, jrxjichšto ostatky šde sr pochowáwaji,
kterak hrošnoU a hanby ponU prossli drahU

nežli fe dopidilitemnéhoxctulk:l sťončiwssefmut
Uú diwokými bonťemi šmitaný žiwot na žpú
fob moťských wln které ode skal poslednc jich
Utoisstě obklopnjicich se hlUčUě odrášeji! W
.pošadť trestného Ustawxl wypinaji fe jako po
,stUoUěch wýsse a wýsse hora Uad horU, a Uade
wssemi strmi k:lšelowitý wrchol l)ory Wittomy,d
pohližeje klidně dolU na ijUé rostliUstwo w
walech hojně zwlažowaných wěčně fe šelenajč
ciho ostrown „Wssechno jest šde kráfné a wšno:
ssrné toliko člowěk jest tU ohawný, čili radějč
Uesmťrně nrsstastný dlúAle)“

Nikdoby erčťil kterak ostrowtipným a

eee)sišuu:xlcxšxe, 1838.
“M) úuunlšš, 1838.
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odwažliwým stáwá fe zajatec, jak mile dostč
daleká naděje mu Zawťtá žebp útěč že fmntUé,
ho pťibytkll nwbl se ždaťiti Na chatrném ělnn:
kU, Ua wetchém sioorU poUsstěji se w ssiré, rož
čeťeUe lnoťe dobťe wědoUre, že Ua sta mťl Ueni
w okoli ostrůwkU jenžby jim podáwal hostinské
ho UtUlkU Jich wzezťeni žnači dUcha osichlého,
frdre Zonalé W roce 1834 Učťnilt pokuš
šawražditi pofeidkn a žmocniti se ostroxoU; spťk
nUri ale prošrazeno a 31 hlawnťchprochw
najedUoU k smrci odfoušello Nni jedeU prote:
stantský kašatel nedal fe poonUti ač Uěkolč
kráte jich wy;ýwáno aby stálé wšal sdlo na
ostrowč Norfolk::; mišsionáťt pakwofmčš obrax
celi celoU požorxrost k N Seelandn; nebylo tu
ani jedxloho, jenšby odsoxl;eným š UtěchoUUa
božexxsko:lbyl se UabčdnUl Z podal se wladť
Ua ten Ukol kněž katolickýu Ullathorne;
státna loď pťewežla hol B 1835 na Norfolč
Wo rnský soUd w Sidneji Učinil mn tU radost,
že ofmnácti odfouzelchm směl ohláslri milost
„Když fe byl Uprostred Uich octnul ždálo fe to
wssem býtt ponhým silem Wlll roku již byli
dťepěli w kaěm žaláťi a hyUoUce Uefnesitelným

wedrem těssiwali se wžajemně blizkonmpopra:
wo:l Když byl Ullatborne oněm ofmUá
cti odfollžrncňm ožUámil prominUti ohawné smrti,

jal še frdcem bolestně sewťeným ohlassowati
ostatným smUtUoU špráwU Kdo popisse ale
jeho Užaš když wssichni fmrtč propadli jakoby
nejlxtěssenějssi nowiUU žaslechnnwsse padali na
kolena a hlafem hlnbore pohnntým BohU dě:
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kowali ža brške wytwoboženi ž hrůžyplného to:
l)oto mista meši tim co ti, jimž dána byla
milost, fon žalost jewili pronikawým Uáťekem
a hojnými slžaxni Mezi 13 k fmrti odfouše:
nými bplo tré katolikllw; wssichni t prolestanti
přijali Utěchxl Uábošenskoll W de:l poprawy
jesste jedenkráte poslechlč klečťce wýrok fmrti
Sotwaže biťic jim snal okowy, padli wssichni k
šemi a citem wděčxlosti pťekonáni jfoUce libali
nohy kněze jen; byl slowň mirU a slitowani

Uexbeskéhojim hláfal Bokojuá jejich imrt Učix
Uila blubokú dojem na ostatné wěšně dťe)

Dané jelUU lhůty (8 dni) ponšil Ulla:
thorne welmi fwědomitě a práce jeho apo:

stolské potkaly fe š pťeweltkým pošehrrcinim
Neméně nešli 150 celožiwotmžch složer Zpowě
di mnošstwi protestaUtUw fmiťeno š Eirkwi
Qdchazeje rozdal meši wězně knihw modlťci a
wňbec wšděláwaci, pťedepfal jim poř.ideč ktere

ho by Zachowáwali pťi pobožwostech Uědělných
afwátečnúch a Ustanowil jednoho aby modlit:
by pťedťikáwal pak opět odploUl na siatné lodi
do Sidneje WťisstihorokU ansstiwil Ulla:
thorne šUowU Norfolk, wěžllowé š ra:
dosti witalt fwého těssitele a welitel NU:
derfon wssemi žpňdoby dáwal mU na jewo
fwoxl wděčllost za blahodějnoU proměnu která
we fmýssleni a celém chowáni šajathw UUsobe:
UťmUllathornowym prott jeho(Nndersoc
Ua) nadeini byla fe stala Nodporowalč nyni

eee)úunčxleš, 1838.
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ochotně dUchowného U wyUčowáni wěznůw a
powolil katolikUm tchášeti se Z rána a U wečer
kU spoleěné modlttbě Jeden še žajatých bhl
ša pťedessléhopobyti Ullathorn owa twr:
dossijně odmťtal wsselikoll jeho pomoc dnchow:
UoU, Uačxež blahowěst prčfně UUl na rožchodlt
domloxlwal Mlče odessel žatwržrler, když ale
Ullathorne po drlchěš Uimsk fhledal na:
ssel ho býti Uejhorliwějssim še wsscxch, a i nej:
šarytčxjss,ikterých Ullathorne f.im žiskatčneo
Ulohl pťemlo!lwal a pťiwáděl ke žpowědi
Wýsse 300 wěšxmw tenkráte wyžpowidano

Spasitcxlné txto Učinky konečně wywrátild
Oiededky, kreré Uťadowě koloUialni až pofud
byli chowali proti Cťkai katolicťé. Welitel
No:jeolkskýNnderson pťijal ochotně nawrh
biskUpr aby totiž dwa kněži, š pokladnice stat
Ué obdržUjťce wýžiwn na osirowě Norfolkn stála
didla šarašjli; w pťipifn k sekrctáťt kolonialné:

mu wťele porončel Záležttost tuto jeho pěči,
potťcxťma wýhodU fpráwy dUchownc pro tre
stanre Z Uepopiratelnébo jich polepsseni dowodě
NoUi U!á Norfolč pěkný chrám katolický a dwa

Ueustále tam pťebýwajici kUěZe, a toto misto
Uáťeťu a žoufalstwi mnoho již stratilo od onč
hrllšy, která drUhdy oo jeho jména býwala ne:
rožlnčitelnci

ed)

Usiďsie mrži pňwočeným cť!ywatrstmrm.

Wňwodni obowatelé pewniny aUstralské a
tašmanskě jpoU negrowé, ač w rozlične ťmeny
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se rošpadajice a w ohledU na tmawost pleti
rožmanitých dělidel pťipoxlsstějice Na fewerU

U:essiaji kmellowé, jichž plek Uehrnbě se lťssi od
pleti Malajmo Neni krajiny Ua této pewnině
ježby wsielťké lidské stopy Unplosio byla prážd:
Ua ow“em ale mnohé koUččUyjch tehdáž bý:
wajť ansitěwowá:w když ťcxkoa potoky maji
dUptatek wody: jakmsle pak rostlinstwo wedrem
hyne a ťeky wyfychaji, pnsilčo:t t krajiny. W
celkU jest weliťá tato pewnt:m chxlmč skrownč

šalidnčxm a Uintť miši prodUé obx„watelstwo
beš mála docela Nejl)lxstějt obodleno jest fx:
wero:wl,dchodllépomoťi pro wlhkostpodncxbťij
nénm rostlinsiwn Uad lnťxxl pťťZině W foU
fedstwi ofad britickýchwelmiporčdkll lxytnji klne:
Uowě chgerssti,a ti Uapoťad wymirexjť Wžemt
BaxleDiemenowěa čill Tašmanii wphymxlo pú:
wodné obdwatelstnoo až Ua 150 dnssť, dil ssko
dlil:xým wliwem Ewropanxlw Ua slabss.i Uá:cxdh
wUďec, dil Uásledkem nelidského Uakládániš Uimi
sirany blitčckěl)o ofadnictwa. Na relé pewnině
nowo l)ollmxdské erwstnpxtje počet pňwodxsých
tUžemrilw Uad 40() 000 ofold

Q Uanech,o fpláwě žiwota pčxwodných
Nowo Hollanďan:lwo pisse očttý fwědek jenž
dloUhá léta meši Uimt messkal a bedliwě jich

domacť a wrťeijš žiwotprožpytowas následnjť:cťm špllsobem „Ehatrxxá lidnatostN Hollandll
dá fe welmi Uennceně wyfwětliti ťidkostt pro:

stťedkuw potrawm,dch,k Zachowani žiwota ero
antelUých WUda šdejssť neplodť an owoce
ani jiďelných šelin, nrg:owéj žťwi fe ncjwice
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mafem don žwťťat:KaengUrU a Opošfum;
krom tčch požiwajč jistých čerwikuw po stromech
jistcbo drUl)U lešoucich Hlawni jejtch žaměst
Uáni jest low; Uensiálr probihaji lefy, Ua tčle
mimo opafek š korw stromskéšl)otowený a okolo

beder owinUtý jiného ssatstnxa nenefonre; ws
krajtnách chladnčjssich pťikrýwaji fe krátkým pláx
sltikem š kože žwiťeci přtpraweným Málo kdy

bUdei fobě přibhtky, žwlásstně. w teplejssčch krax
1tnach řčdka jčch stopa: pťt nejwyšssťm chráni

fe protl desssúm sirechoU, ž kory stromske šesta:
wenon ktera Ua šprob stanUw heš mala až k
žemi faha a do nižto jen čtwermo lše fe do:
stalt puu

Nž po dUessni dobU ani š daleka nedali

m jewo, žeby obyčeje a Způfoby ewropejské
pťijmoUtt fobě žádali Celý jejich průmysl ša:
leži w hotoweni žbraně totiš: kopi kyjnw, dťe
wěných sstitúw a šwlassrniho, welmi podiwného
Uastroje, jemnž ťikaji Boomerang Boo:
meranq jest těžfý kuš dťewa který se kollči
w ostrý a šahnntý hr;ot ccxlýUásirojjest asi tři
stopy dlolchn dwa palre sslroký NowoHol
lanďaUé jim mrssti až Ua 40 krokňw daleko;
nastroj rUkoU wymrsstěnú šal)Uči leteln, obrati
fe a toUtež dráhoU wraci fe a padne k Uol)oUm
onoho, š jehoš rUky byl wymrsstčlt Zákony

pťirody nemohly mnč až posild lošicxssiti dostan
tečUě pťičiny podiwnél)o tol)oto účinku U ná:
čelnťkňw šawedeno jest Umohoženstwč Mnžowé

jednoho kmeUUšafnUiji fe obyčejně š šenami
které co koťčst drnhémn kmenn Uásilim byli U:
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nesli Sonedný kmen š nenadáni pťekwapUji
ženy kyjem omračnji a pak U witěšoslawě domú
nnasseji Qstatně maji ženy za twory welmč
nepatrné, nakládajťce š Uimčswrchowalwu libo
wUli, často i hrošUoU UkrUtUostť Widčlť jfem
žeUy, od paty aš k hlawě zmrskallé a ž Uefčť
slných raU krwárejčci polomxtwé leeti, aniž kdo
fobě jich wssťmal Ttto Uairodowé jfou lido
žrouté; pťede mnoU sice sirýwalč mnošt mafo
člowčči awsiak jini beš ostychU fami že ho poa
žiwaji fe pťižnawalix() “

W ohledu na jejich Uáboženstwi foUdili

kwapnčmnoši cestowatelé, twrdice, že pražádných
pončti UábožensiýchUemaji sllllathorne
šminiw fe o tomto pťedmětU pťsse takto: „Neni
U Uich sicxeani chráUUlw ani model ža to wssak tčm
wice powčr; šwlasstně boji feť Zlých dUchUw a

lento strach čiUi jich žiwot nad mirU trapliwým
dež jest mčsic w Uplnku shromážďuji fe w le
sich aby prowožowali Uáboženskétance jimžťť:
kaji KocobarUš; mimo tyto prowožnji také
bojowUé l)ly a nápodobnjť ažknerošežnániwťe:
siot šwťťete Kaengnrn Wěťik w ťoUžla a sič
howanidusii Umjice pewné pťefwčdčeni že dusse
jejich pťedkmd opět fe žjewnji bUď w podobách
šwťťecich aneb že wessly w lidi pleti bilé, kteťt
Z Ewropy do jejich wlasti fe pťisiěl)owali. Ze:
erbnon mčitosii pofUd Uemošno Udati kteraku
fobě pťedstawnji nejwyšssi Bdtost Brošťetelllost
a kteraké naděje fpojuji še žiwotem šáhrobným,

xexe)úlnmjoš, 1838.
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.o nějž ostatně pewně wěťi; waec neni wěcč
snadUoU pťiwésii jčch k tomn aby o fwúch ná:

doženských Uáhledech nctajenon Upťinmosti fe
wyjadřilixx) Tyto a podohUé Zpráwy blaho:

wěstůw whdá!oaji Uepopiratellté fužčdectwi o pťi:
bnžnosič Uáboženstwi prastarých národuw Uowo:

l)ollandských š náboženstwťm kexmiskúm W tomto
dUmUěUipotwršnji Uáš i obyěcxjeNowo Holťa:l:
ďanUw jmenowitč na wýchodnéma fewrrném po:
moťi Ufedlých kteťť š mrawy ostrowanňw Ka:

rolčnských, Fidžisirch a i jiných tichomoťanuw
Uplně fe frownáwaji J )cowoHollaltďané fe
tétl:jč črrnxenolx a žlUtoU barwoll fe UmlUji
občtllji dUchUm Uťišnuté maliky, aby hněw jejtch
Ukrotili a je fmiřilt atd

Mi nábožcxnských obťadech UemohoU fe nix
kdh obejitč beš ol)ně Ztaliansiý mišttonáť Wi
sciaroli na ostrowěDenwichUa fewerowý
chodném pomoii N HollaUdU apostollxjčri po
dáwá o tom Uásiedeťci žpráwll „thxxt maji
Uasst diwochowé wšdycky pohotowčx, nebok to je:
jich mraw UeťkUli jejich pťefwědčenťUábožen:

ské srboU pčiUáUť, aby Utkdy bcxz hořťči pochol:dně w Ulce na rrstU se erydeiwali Waklc
pochodelt neihodoll neb Uepožornosii Zhafne ne:
prodlšwaji ani Ua okamženi rožšcxhnox:ti jčUoU
Tato náboenská Urta kteroU Uasst diwochowr
do;dáwaji ohnt šdá fe pťi pohťebných slawno:
siech obžwlasstný miti wýžlmm Uebot Uikdy neá
opominon wedle fwýchšemielých š Uimiž i jich
púéupumm

::e) úuuč:lšš) 1845.
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oblťbenoU žbroj žakopáwaji položitč ž druhé
strany i hoťici pochoden Zdali tim nedáwaji
Ua jewo fwon mirn w Uefmrtelnost dnsse? Ja:

ekož plamen štláwiw wěci šápalné wžhUrU fe
pne: podobně wěri i NowoHollanďané, že i
onč do oněch k:ajčiw kdežto dnsse U wěčném
hodowánč Ua strasti w požemském žiwobyti ša
kUsseUr žapominaji Z tohoto fwěta fe powšne:

foU 7le)“ Etexláť porownejš laskawě ro jfme
powěděli o naboženstwi ostrowanmd Karolin
skt)ch xxxxu

Cim dale postUpUje ofadničtwo britickě
tim hloUběji w frdce pewniny teto sirýwažt se
pňwodni obywatele Ullathorne o tompcsse
takto „Uboži tito tworowš šakUsiltod Uprchlých
štrestnic káraxlcčlw Uežťidka do Uebe wolajicich

kťiwd a Ukornw; ehoUčUojich jako diwoke Zwěťe
stťileno a Ubťjer jich pro Ukraceni dlonhé chwi

le WyUčowáUo jich Uejhanebnějssim žwlásstně
k tomU cilt wybraUým prUpowidkam Uassi (an

qlčcké) ťečč,6dáwáno jim pťiklady Uejsserednějssichoplžlosti!š, ženami jrjčch tropeno howadských
prostopassnosti anu rož wssechno mělo Za následek
že půwodné obywatelstwo š krajin Ewropany
obydlených beš mála Uplně fe wytratilo Kmen
okolo Sidneje pozůstalý žmižel až na 10 ofob
kaenowé Tašmanssti štenčenč na 150 dUssi,
které nyUč Ua Utraty wlády se wydržUji Ua o
strowě w UšiUě Bašš ležicim Na takowý
y

xše)úuuňloš 1845.
13
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špůfob. wyhynnl tento kmeU ša dwadcet ro:l
kůw pťc)e

Wětss dil cestowateluw wydáwaji Nowo:
Hollanďany ža lčdt docela tupé a wsseltkcwšdě

lanosti nefchopné ale špráwy blabowěstnw ka:
tolických Uaprosto jim odpťraji Biskup Wol:
din g, jenž častěji š nimi obcowal wydáwá o

nich to fwědectwi, že jsoU „roZUmUť, Utysli ččlé
a žwědawe xede) Wamětihodne jesičk, že Uegro
wé anstralssti meši tim, co wssech Ewropamxw
Uškosiltwě fe strani, k blahowěstňm katolickým,
byč t ponejprwé jich spatťili, hned dUwěrUě fe
chowajť. Makawým toho dňkašrm jest mtšsio:
Uáť Therry, jenž w roce 1820 meši nimč
apostolowal dl:wěra a pťitUonst ktere ša

krátkoU dobU U nich šiskal ant ža mnoha léta
eryhasla; chowalit jméno jeho U wděčnc pa:
měti až opět meži Utmi fe octUUl Bťed do
mem bikaxpským fchašeji fe hromadnč celé kme
ny, aby buď ža dobrodinť jim prokášaná fwé

diky složili aneb fwěmU dUchochmU otcč od:
žpěwowánim národných pisiti son UctUUa jewo
dali Takowéto žastawenččkoUažýwaji Koro:
borarek. „Zpěwy jejtch, di Bolding,
„jfoU fmntně byť i city ladosti jimi na jewo
dáwali Když ža nočného čan fe daji do zpě
wn neUsne žajisté nikdo w fonfedstwťcke“e)e
Th erry wyUčila pokťestilprwni NowoHol

:“ě) úuueexloš 1838.
xďe:?) xůsmčxlošaq 1841o

ŠŠŠ) :EnxxšilěZK1841.
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lanďany Bokťesiaxlowáni činilo meži nimi ry5d
chlé poťroky, žwlásstně kdyš bňskUp fcim mezi
ntmi fe objewil; rodičowé fami donasseli swš
ditky do města aby je „weliký otec“ obmyl
„žazračnoU wodoU “ delel lč něktečýkněž na
bližk:l kmenU, k UěmUy patťilt, doručil jčm biskup
list, aďy ho mišsiolmťowt odewšdali, jenž pak
pečowal o kťesianské wychowáUi ditek, od biskU:
pa pokťestěných Mnohem rychleji nežlt w o:
sadě nowo jiho waleské pokračowalo dilo apo:
siolské meži pňwodnýmř kmeny Ua ťece LabUti
Ufedlými, kdežto mrawy ofadnikňw ewropejských

Uebyly tak pokažené a pčlwodné obywatelsiwo
mnohemčetnějssi Zde probil mtšsionáťSmith
welmi požehltaně Uade wssechny ale wynikal
Brady, jejž ša krátrý čaš kmenowé Udolim
Wellingtonowdm až do nčtra peinny fe roš
prosiirajici Uejtnak nežli „dobrým otcem“ Ua:
žýwali

Zesstě w roce 1840 naťikal fobě bifkup

w listU do Ewropy žaslaném, že ani jediného
kněše Um nelze wěnowati wýhradllč wyUčowáUi

negrůw fprawa dUchoan meši ofadniky ewro:
pejskými byla owssem dUležitějsst S drUhé

wssak strany Uahližel že kmenowé neger:
sstť newyhnutelné záhUbě ša koťist padnoU
jestli meži ntmt kUěžistala sidla nešaraši a jich
UeUchráni „morowého dUchU ciwilifacie duchem

náboženskym ani nepočate ani nefprawowané
be obojim potťebám wyhowěl UeUstáwalo:
braceti se k obětiwosti kněžstwa ewropejského š
nejwťelejssimi profbami, aby nad Ubohými ne:13
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grh fe UstrnUli a jejich čafné a wěčUr fpáse fex

obětowali Qtčowsképrosby Noldingowy
Uassly plťžniwého ohlan w Jtalit; celá ťada
mišsionáť::w odplonla l W 1842 do dalekých
čončin australských toUšic fpojčti fwé fnahy apo
stolsié š l)orliwostť brttických blaholoěstúro. Ob:r
šwlásstUoU ochotnosti podťlel se we fpasitcxlUémg
tomto úkolU ťád Wašsionistúw, w Ztalťi od aU:

qlických katolikňw k tomU cili šaložený, aby o
anracchi fe Nnglie a Skotska do ltťnaEirkwex
modlitbami a pracemi aposiolskými wssemožxtě frx
šatažowal Kterak mohli tedy Wašsiontsté, chtěe
xčče we stUtek Uwéstč wZUesseUú žáměr fméhoxd
ťadU wáhati na oťalnžo!ti a Ueposlechnonti hla č

Uc, wolajčciho jich od ojad wlasiensiých ku praci
d:lchem Uidčt samčho we)tkmxté? Sťčlstna tedoj

byča nysslénka, š kteroU fe poradil bisknp Wolx
dqu, žadajcx ťád Našsionistxlw o fpolndčx,lsxi:l
ctwi jčjich Ua wiUici Uowo hollaxldské wa
1im UfnadUil pťinčowáni:se reči Ueqerskr odeslať
jich čtwero Ua ostrow Dellwťcb lršťri nap:ott

chobot:l Moretonstěmll Dúm w Učxmždičwexx
Zč:wťcxlxibýwali káranci, UUUč na polo sefulý,
žUowU Ufpoťádált pro mišsionáťe, kteťi pak wy
Učiwssi se ťečč Uegersté měli odebratife co apo:
siolé do stdce málo šnamé doposUd pewninw š)

Jlby čtenáť mohl fobě zobražčti žiwot a
sirasti mišslonaťUw w těchto pralesich a měl
pťiležitost dle šáslnl)y oceniti apostolskoU oběti:
wost a Uábošenskou Uadssenost jejich podáme:x
pqpq

:š) únnč:lch ,1845.
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šex.:ewyňatek Z listU l. W. 1848 psanéhxo jednim
.š blal)owčxstmdB Romllaldo Saloado
popiije fwůj žiwot meži neǧry Uowo l)ollande
fkými takto: „Wťtex že Ua jaťe l W 1846
jflne fe odebralt do chsmťrných pralcxsiřw mt:
stralskúch: W Selra jcxdchUowččfanrol:š,
ský, jedell kntcxchčsta trský a já entoT Jxečan
od jehožto l)orliwosii jsme očekeiwali U:Uoho do
brého bohxlžel klesl pod bťemeUe:U strasti na:
ssa“ch;francouš pak nemoha tnésti obtiže jimčš
Wrošretellwst Uaš žkoUssťnawratil fe dowlastl
Zústalik jsme tedy fami dwa: B Serra a
1a Oblek Ueiš šaleži x jedxxé kleriko řro k.xž
děl)o, š don plxissťllwa don párU siťewi:
ch W čerwmla čerwenri kdešto wčlč:čtěasto
prssiwa, skrýwáme few hUsitinach lesm)ch a fpá:

wame na l)romadě listipťtkrýwajtce se pťeisitčm
Ziž jfme fobě také žbUdowalt chýžkll ž koxch
siromské o koly a tyčky podepťenoU, mežery žfme
wpr.ďalč lčstim Nasse štrawa wýborně odpo:
widá pťťbytččx Zijcxxne planom owocxem a po:
daťťli xe pťistrojčtt ž jistých žrťiU Učjakox: jčchn

hUstrmU kleji podobxxocl, pak mame hody
Nejwice náš cxle prt tom l)něte, že ničixm chmčt:
šeme pťifpčxti nebol)ýxn Uegrnm, hlňdem trpicim

jqko my chž lč jfme k Utm dossťi rwcxli a u,
bijelt fe Uxeijcxmnčx. o Uejmenssi koxxfcxkštrawiwa,
rodččowé Ucšťxtdkafnidali twé ditky Tyto l)rlčšy

ale nynť, Bobu diky! pťestaiy e ,
Zatťm fe bližčla ščnt.a ObUw Uam fpax

dla š Uok)oUprádlo bylo rošedrano ostatekna:
sseho ssatstwa bhla ponhá slátanan UeUstále se:
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ssiwana a hUstý onš lemUjťcibledě a wychrtlé
twáťe dodáwal nassemU wšezťeni cosi pťisserne:
ho tak že jfme často pohlednoč:ce drUh na dru

ha nemohli fe ždržeti fmichU ťkonce: Kdyby
Uaš někdo š Ewroph žočil a Uáš se otašal:
kdo jste e šdali by naš nedršel ša lidt smyslem
pominUlé slysse odpowěď: My jsine apostolssti
mišstonáťi a šanássime fe ciwilišowállťm Ubohých

negrčlw Tnto můj drUd jest welko wikaťčtěchto
krajin a fpolU wrchUý dožorce bUdoUcich klásste:

růw na šapadné straně pewniny aUstralské; ja
pač jfem jeho pobočnič a wrchný fpráwce tUhle
jeho domU

Mělič jfme tedy UplUú nedostatek wsseho
k žiwotu nejpotťebnějssibo Usneslt ssme fe na
tom, še Zade do mčsta Wertl), asi 120 mil
(angltckých) wšdáleneho, pro UějakoU pomoc
Dossed ssleastně postawčl jfem se ke dweřim chrae
mU a prosil wchášejicich o alanšUU Za peni
še nažebrané koUpil jsem dwa plásstě a Uěro

prádla a Ztrawiwa Uačež plesaje wrátsl jfem
fe do Uassi chhše Jedenkráre anráttwsse feš
wýletU meži kmeUy dtwoké UčiUěnéhonassli jsme
chýžku wydrancowanoU štrawiwo bylo Ukrade
no naděje nasse žničeny „Nechť!,l šwolali

jsme; „šačneme znowU, jakobychom práwě dneš
ponejprwe šde byli fe octli “e

WěrU milý pťiteli! kdyby Uěkdo ša oné
doby: když jfme we wlasti w nassem ťlássteťe
pťebýwali mně byl prorokowal swizly a strasti
kterých jfem žde jiš podnikl bylbych nebyl U:
wěřil a za nemožnon wěc, jich pťetrpětt, pokla:
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dal Jenom pomociBožidá fe wyložiti že posnd
žxiwia šdrawi jfme; nebo ktcrak byloby možna
pochopiti, abn dwa lidé po dwě leta bršo hor:
kem, bršo si)chrawým desstěm trpice bexš mála
Ustawičně bladcxm fe morťce Uochťce Ua stro:
mech mcxšťhalnšťm krom chatmého a promoklé:
ho plásstě pťikrywadla jčného nemajťre u kte:
mk Uložem :dochopiti dim aby tolika strastrm
nikdy nežakaeným a Uyni najednon Ua Uě se
shrnnwssim nepodlchli? Kolikráte býwali jfme
nUreni na oné půdě kterou jfme wžděláwali a
ktera fon twrdosti bofé nasse nohy ždixralatak

že krwcicely, pUstiti rýč pološaražený a wysi!e
Ui jsouce aš do deloby wráworati našpět do

Uassi chýžky, abychom poněkud se pošotawili a
Uahnilými w poprli Uečenými kosslealy smrti
bladrm fe Ubranilil Wěťte, že my famč často
jfn;e xtomn fe obdiwowalxi.e m

f)

Zalošrni cirkrwné prewineie anstralskě.

W roce 1830 pťetťásala fe w ?lnglič
welmi žiwě otážka: Má li fe powolirč čili ša:
brániti Cirkwikatolické pťistnp do Nowébo Hol:
landu ? Kterak fe šměnily wěri ža defet let!

„Nynějssi (184()) doba jest pro naboženskoU bU
doUrnost Nnstralie rohodná Uebok fe jedna o
to: ktcxráElrkew má ždepanowatixe) “ Wida
biskup Bolding bUdoUcno„řkatolicismu poži:

e) šuuučxlc!š, 1841.
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sscčnoU, wydal fe na cestU do Řima, dilem aby

fwaté Stolici fám donesl podrobné žpráwy o
radostnýcle pokrokách šáležitosti mišsionských, di:
lčm aby Uowé sily Ua jejich šdar sbiral Wťi:
bylčdočRimal W 184130 Gregor )Ml.
weliko:l Urton pťiwital apostola N Hollandn
powýsstl ho ža arcibiskUpa sidlem w Sčdchji a
podťidil jeho prawomocexlstwi dwoje bisknpstwč
prcnžatim K područi jeho patťi NowoJtho:
Waleš, ofadd po wýchodném pobťeži rožptýlené
a Norfolk Dioceš WanDiemenska jejiž biskUp
fidli w HobartTownU, šanjixna Tašmanii a

okoťičné ostrowy a wýspy Wrwni bisknp slowe
Wilfoxl Trčti dišceš rošprostirá fe po jižně
Jlxlstralii Wťistawll Fčlippowč a do foufedných
ostroxřech Sčdlo biskupské Uc.cháši fe we mčstě
Ndeťatdě, biska:pprwni skowe Hlllnphry. Q
potťeťmé dňchody tohoto biskUpstwčpostarala fe
Wrošťetelnost sama Bohatý NatqlččaxxšakoUpil
šnaxnenitý statoč w jižnš N.stralii, Z xěhož whe
mežil 40() jiter pošemkllw k potťeťmámčl UUdáUč
pro ařquikalxsiý kostel od Uěho wr)stawený Ruch

wssak WUsixjtty we wlastt kU prospěchxl katoliciš:
mU špňfok!rxm jal fe práwě ssiťčti ipo ofadach
Uábožmdbol)áč an:átil fe k Cirkwt a darowal
500 jiťer nejlepssi pUdy mimo 2000 liber ster:
linkUw Uowéml: biskupowi katolirkému K lěm
to tťem bisknpstwim ža Uedlo:cho pťidružilo fe

čtwrté Mčšslonáť Brady, o němž jfme poe
uj č

) Na cestč špátcčnč pťcš pcwnimc ewropejskou wčděli
jfmc jcz w BrUě
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wěděli že welmi ssčastně působil mezi půwodo
Uým obywatelstwem, odplonl w rore 1841 w
žaležitostech fnoš mišsie do Řima Zťizeno čtwr:
te bisixlpstwipro osady jťho:žápadné a Brady,
ža biskUpa Uowé dioccxfeUstanowčný, wywolil za
sidlo swé město Mrth, wystawené na ťece La:
b:ltč Qbywatrlstwo, asi 4000 dussi počťtajťcč
jest žpolowice katolické Brady pťlbyl dne 8.
led.na 1846 do Werthn w perodU 20 Uowúch
miešslonáť:ld a 10 milofrdných festrr. Be;
průt.chn rožchášoli fe blahowěstowé po obromne
diočesi obsak)Ujici okolo 600 mil 2000 000
pohanůw a toliko 10.000 ofadnikúw ewropejc
siých N de Serra pčssew teUčaš o podniču
Uowých mišsii tatto: „Za několik dUi odebere:
me fe do nitra nassi pewnčny w ty strany, kte
ré žwlažnje ť:ka Moore Niwer Qwssrm;e jfme
toliko tťi awsiak donfcime, že blžo naš pribUde
Wlexda nám ponechala dwadret jiter žemě na

oně ťrre; bol)nžel ale Uexmame mimo wlasini
žádných pmcownych rnkoU Neiš Uměr w ohle:
OU Ua pokťcxsčmlěni diwoch:!w jrst následeici.
Spojime fe š prwnim k:nenemNowoHolťanďar
UUw, š Uimš fe potkáme a bndeme š nim kočo:r
wati tak dloUho, až fe nám podaťi pťimětč ho
k šaražrxti pewxxého fidla na profpěssném :Uistě;
Uačeš doufame že dobrým pťikladem mU pťed:
cházejťre ponenáhlll ho pťeswědčime, že puda
na náš žprob wšděláwana mnohem lépe Užiwč
člowěka, nežli l)ledáni črrwikUw a Uejistý low
Jakmile diwoch fobě žamiluje pndu od něho
zúrodněnoxx,eopakrpoěneme mlmoiti o wěcech náě

Bďe
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boženských, d:tfy schopUé powcdeme Uýsse a
wýsse., aš ž nich dá:li Buh, wychowá:
me mišsionáře jejich wlastUťchbmter chi
se nam to bdti jexdiný žpx:fob jimž U kočnjicich
těchto kmenčlw Uěro poťiditt Urožno Dostane lč
fe Uám ncžwých sil z Ewropn odewšdáme jim
žaložrné již osady a kme:m pokředkaněné sami
pak pnstime se opčr hl.dnběji a pokusime fe žč:
skati Nánu Jršssinowe kmeny podnnské Bndeolč
Bohu fe libiti obklopime podanstwo celým kru:
hem ofad křcffanskčdch a dokřensanéni šemě ne:
bUde pak podrobeno nejmeussl pochybnosiide)e

Zťčšeni žwleisstného biakupstwi pro Uegry

aUstralské pro n z ofadnict nejen pofud Uiěeho
neusimli Uébrš l)aurbným žplnodem je lýreelia
Utiskowali slussipowažmoatj ža udeilost předulec
žttoU; žajtstr mltže ye xmšwatl switajci žoři Ua
lemne posUd oblože tčxletnéďo a Uxmwnél)o jicb šie
wota BčskupBrady fontal prw:imluwntri a
slowňik sečt Uowol)ollandské; tisslčxuy byly w
Řimsic Nropnqqndě w roce l845

Zxraširrsst Cir ew fatolicki penoxlr koreny
Ua pudě Uowo hollcxudské a Uořxpolouaua jfouc
peněšicými pťtrpěwťo š Řmské dlxopaǧaudy ž
Lnonn a ani i od wlády ťolouialnéz pťedfnd:

kůw búwalých fe wyšouwajťci počiná jižwnstu:powati U weťejnostš jakousi skaoč:osii Nowý

glr)W socc 1849 sial fc W Serra bčskupem a od:
ploUl w žaležttosti fwé mišsir do Španěl odedž
Uajednon 89 knčži beUediktinslych š Uťm do Now.
Hollandxc dUe 9 ťijna t r fe wydalo
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metropolitný chrám w Stdneji jest dostawen a
pofwěcen a wyjma chramy na ostrowech Filip:
pinských jest Uejkrásnčxjssikostelná bUdowa w tomto
dilu fwěta Nowiny politčckolčterarné: Bxáwx
nčdžxwúuštrčxjjčmu()jnxox!jolšhee w dUchU katolickém
wedellé, Značně pťťfpčwajť k wykoťeněnťpťedsi:d:
kclw mešť obywatrlstwem anqlťckým proti ťatop

lťklťm jesstě požllstalých, jfoUče mimo ko jako
howornoU mišsionáťňw nejen nowo hollandských,
Uebrš wssech po tichomoťi rozptýlerlých sil cir:
kewných Welka Jednota fw Batricia od Jr:
čanmo šaražeUci, rožkláda swé wětwe po wssech
ofadách pewniny aUstralskéa žeměBan:Dieme:
Uowy, w prawidelných schxlzkach kn fpolečným
poradám žafedajic Město Sidnej jest hlawni
oporoU a ftredisstěm simh mišsionskokatoliáých
pro wefskeré osirowy tichomoiské w němš čtlmost
britickúch a francoUšsiých blahowěstllw fe siýká a
spojenými silami k jednomn cili prache Due
11 ledna 1815 slawena prwni fonoda ansiral:
ská w Uiš čtwero biskupúw a weliký počet kněži

a osob fwětských fežnčastnili, ž wesskerého fwčxta
ostrowského, žadných na dalekc cesiy oběti neže:
lice, fe fhromaždiwsse Zde podáwal bisknp
Wompallier žajimawéžprawyopokrocichkře:
smnsiwi na N Seelandě a o siawU žaležitosti
mišslonskýchna ostrowech Tonga, Walliš FU:
tUUa, Notmna a jiných we stťedněchanii rož:
trol:fených které Ua welké wisitačné cestě swc
byl nawsttiwil Bisknp Ndelaidský wypráwěl
kterak šážračnčš Wrozťetelnost byla o wznikajčci
jeho wjntcč fe postarala na.wrasrnim:se do Cir:
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kwe bohatého angťikánre jenš tak sstědťe jeho
chreixt nadal Ziui šdčlowali podrobnostč o
mišsiťch mexi prodným obywatelstwem za:
rr.žených Weltkolepúť to zajisté pohted poxr
sfytowali saxěmownici Sidnejssrč které nej:
wyšstť Zá:něrowé ducha a srdre lidskcho: ná:

boženstwi a wědex, šde U blahox: swolnost sižxi:
ťeni šelčšUý:U charakterem a obětiwosli č nmče:

dnietwi fchopnon podporow.iui boli swolalč! mo
Domniwáme fe, že tito cirkeexoni snťmowě za
přťkladem bisinpstwa fewero:amerického w Bale
timo.ťe bUdoU šačasté ombwowáni co; žajistě

Fce.mskc cťlkčwné prowincii Uxelmi m:loho pro:jdhšjť

Čtčxnaťmč bešpochyby powssim:xon fobě
podržb:xosič kčero:l počátcxk a Uxšxnstani Eirkwe

Uowo:e.xhslan?xskč š dobou adostolskou poskntuje
Z Urp..trncč)o feměnka k)orčičnél)o bčhcxxumalo
rok::w wxyr!lstl oblowský slro:n jenž blahodě Uý
Urtlj stin deile a dále po aUstralslé pewniučx a

po ostro:oech tčchcxliořsiých xošprostirei. dotomka
pťewrecc!xxé ciwilixacre koxtččxčcho šonf.člstwi md

žaláťl chránť a kmenouxrcxpmocdného Ua wlast
Ui :x dč? Zák)nboU Zal):oǧeného mateťskýma kťi:
dlonmžatsttt:ljexe)

, š)
Usigfie una cslrowrch “Sambirrských.

Bo wssech eostrowech, we wýchodně pšlo:
wici tichěho šmoťe jtžnč od rowmča rošprojtre:x

ť y) Taťxlec, str. 232, ddchU, 185?.
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Uých Upewnil fe protestantismxlš a podporowin
jsa od wlúdy anglické hledčl erdržetiwe fwem
panstwi J ostrowy Markeskš byl žasáhl a w
Eoropě ne.islrxdčemlťchhchzpráw z Nnglie rož:e
sstťow.xných panow.xťa domUěUka že mišsionáťč
procšjtex:ltaťcťUa Mmkcxsách š podobným šdarem
jxko n: Tayččě pcxpotfalť. Ostxlexk ježptě jedna
skup::lU keré rnch od ostrowúčo Nreitelskych w
sstřt a deili te rožxxnáhajci poxud Uebyl Zaseihnnl
eua ostrowy Gambicrsié Mčlo li toto foUo:
strowi dobrodini wiry katolicke státi fe účasi
Uým, slusseio na bladowěsto leatolické :xopiliti š,
obfažexxixnjeho abopať jakožpofwátucho ohni:
skx po ostatxl:šch skudinách fe rošžehala pochodrxt
wiry !mssi

Qstrow) Gambierské skládašť fe š pti o:
strowůw a š množstwi Umlúch wyfexp a šidor
Hlawni ostrow sloweMangatewa obf.chne asi
5 U mil; optacné ostrowy jfoU: leenx Tara:z
ďaj, Ak;mmrll a Kaxnaka Qbyčejnč čitá se keu
G mbirerm teeké ostrow Krrstrnr asi š dwě
hodiuy dloUhý, majiti U:xrostrcxd nádrž sladkě
wody tho Kreseent patři erchUy osirowynd
k útwarU fopečnémx: Hora Duffowa Ua Man:ř
gareoě wypina fe až čwýssre 3500 siop
Qstrawy pokryty jfon UejbnjxlějssimstroUowimt
Užké pokraji, šurodněni léopné, ftrrým ostrowyj
wUkol jfoU lexnowané, jest ž wětssiho dill moť:
ským ráčosim Uorostlé, a ša ěatn kdnš mišslcnárč
přtbyli Ua Gambiery fahalo již k Uboči hor.
w dolineich a Uwulech pak w neproniknntelnc:
chrastiny !e žapliralo. „Obyxoatelstwa ččtalo fe.
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tehdáž Ua 3000 dnst“r Děd pannjiciho nin
králečžš))čaplltča,MapUrUra jmeneln po:
ražiw na počátkU mimllého stoleti foka jwého
MatairU w krwawé břtwěna ostrowěMan
gareoě, šmocnčl fe trůnU a žnenáhla podma:
Uil celon stpinu Gambierskon Strana w bit
wě porašená widoUc nezboti opnstila wlast a
pťestěhowala fe na malý ostrow koralowého
pčiwodn na Krešcent kdežto dosti bidně se wě:
tila Jednotliwé ostrowy a oťrefy mčly w čele
dčdične pohlawary, kteťi wážnosti fon obme:
zowali žnamenitš moc kralowskoU ač dle jčněna

fe powažowala za neobmešenoU Z wliw dU:
chowenstwa byl welmi morUý w raddě kralow:
ské Hlawa cčlého dUchoerstwa, již ťikali
Tapna byla od krále docela nešawsla Ta:
pUa, pošiwaje wážUosti beš mala králowské, pa:x
nowal w dědičných okresich a slowo jeho w o:
hledU Ua státné šáležitosti wice wažilo nežlikrá:
lowo

Maltgareoané jfoU lidě postawy wysoké
amohutné; hnstý woušlemuje okroUhléa wý
razné jejich obličeje, wlasy dloubé a Uhlaženc
rošplýwajč se po sstrokých plecech, celc tělo bý:

walo ža časmo pťedkťefaUsit)chwrr)tými a wbo:
danými sigUrami ošdobeno (tétowáno) Man
gareoane wynikaji Udatnosti a witěžně wždy U:
měli fe hájixti proti cižěmll násili Na sklonkU
UdinUlého wěkU šmocnila fe národn newýskomna
jakási toUha welkých pťewratůw a proměn, které
na Mangaredě diti fe měly Za panowáni
Mapnruryxxxx toteiž noystonpila na ostrowč
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Ykmnaruprorokyně jménem Toapera a jala
se rhlassawati nastáwajici zkáznpohanstwi „Bo:
honoé nassie uu hlásala uu „jjou poraženi!
hle, jtž přicháši bťch z rižiny, hle! kterak wlast
nasse jeho wládě se podroije J dáno Umě
ebylo Učdětj ho; kde se ocťtá tam wssechno Ua
plUUje sioětleen, wrchuý jeho ret sáha k Urbi,
spodný pak proxasii fe řdotýka!ejs Buď že To
ape r a pohledem na prwni koráby ewropejskě,
ješ wždy hlUboký dojem w myslčch OceaňanUw

ziistan.mji, ku proroctwi onoan fe rošnililq aneb
že Wrošťetelnost ji pou;ila ku powžbnšeni pťed:
bežneum ostrowanuw Gambierskýchxxutolik jisto,
že slona jeji Utfwěla na wždy w paměti na:
roda rož z tobo patrno že kdykoli lodě ewro:
pejské žočili mebierssti bližiti fe k ostrowllm
wsslchni chystali fe jako kU weliké slaloUosii xe)
MapUrUra zemťel,l. B. 1803. Syn jeho
dřlwe již pohlcen od žraloka. Wnuk jeho
Mapnteo byl pťi sxnrti dědowě jesstě nedox
fpčlé dčtě, pročcxšUjal se wlády Matua, strýc
žeho, jenš co hlawa kněžstwa welké mel stalky
a wysoké požťwal wážnosti. MatUa mčxlUce
welmt dobré wlastnosti ale byl také ctižádosti:
wý a panowitý Nedofpělost králowa byla
mu whod namáhal fe wssemožně Upewniti
fon wcižnostapolitický wliw a to š takowým
úspěchem,že když konečně kral beztoho neere
bě nadaný, Uwázal se w :Uoc swon národ sobě
toho ani nepowssimnnl Nastaly Ustrky mezi

š) QuňlšZ, 1842.
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králent a MatUem a práwě kdyžstranyprotiw:
Ue f.ihaly k žbrani„ a wálka občanská wypuk:
nonti hrošila, pičstála loď š blahowťsty katoli:
ckými k Manqarcxoě dne 7 frpna 18313)
Blahowěstowé wystUpUjice na pUdU prozpěwo:
walt kreifuý hyUmUš: ,.283170 limrčučxee poron:
čejire ostrowy pod ochranU králowny mxrn

ch úměrll, jejž tehdejssč pťednosta Řčmske

Bropagaxldy, kardinál Cappelari kU pokře:sa
nčni celeho tichomoťi byl pťcdložil, mělo cha:
UanUm wšejiti fwětlo wiry ž Wrowll BoUrboU:
siěho; apostolskýpraefekt pan dš Solageš
byl obdržel pxawolnocenstwi pro celoU Oceanii.
Zelčkož ale ani dila Uellaěaw na MadagaskarU
žemťel wšttescxlm jest mišsie tato wynessenim

Bropagandy ode dUeW kwětna 1833 na miš:
ilonský Spolek Wicpxlš Me) Qstrowy fewerně
od row:xika ležici še Sandwtchy !Uěly pa:
tťiti k podrnči apostolskcho praefekta (Eťéandwič“:d

siého ostrowy jišně od rownika lešici k podrnči
drUhého apostolského prašfekta oba pak :xrae:
fektowš byli podťťzchi apostolskcx:m Uexměstkowť
Apostolský plaefekt pro jťžné tichomoiť jmeno:
wallý, Chryfostom LianfU členSpolku
Bicpnskéťxo, odebral fe w prosinci l W 1833
Ua misto fwěho Urěeni we fpolečnosii d:ooU
k:lěži:Fr Eareta a HoUoria Laoala
a jtxd:lohokatechisty,E olUmb. MUrphya,

cke) úuučxlšZ 1833
““) WichZ slowe Ulicc w Paťiši, w Učšddňm Spol:

lowy sc Uacházi
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a po sssasine plawbě pťistál dne 23 dnbna
1834 k Balparaisll Zde jich odewťenoU Uá:
rUči pťijal starý FraUtisskán QUdťej, jeden š
oUěch šbožných dUchUw kteťť celý sij šiwor
byli rošssčťowáni králowstwi Božik)o wěnowalt
a Ua kccré žwlásstně ťlerl:š sspanělský býwal
kdysi tuk bohatý Zde se radilč mišsionáťi na
které ostrowy by měli obrátiti fon ččUUosta:
postolfkou KapitáU francoUkaý MorUe Učic
ntl je pošorny na ostrowy Gambierske podotý

kaje fpoln, že se dobťe mohoU pJowažowatt ža,braUU k ostrowU!U Tal)itickým JUstmwweno,
šamiťiti š čil nosti mčšsionstoU kU Gambierllm
W Qndťej radil apostolskémllpraefektowi
aby fe mišsionáťi erdebčralt wssrchUtnajednml
aspofx jeden aby ZUstal we Walparaifn anjč

dilem starati fe o žasiláUi wěci nowš mišsit
potťebných, dilem Udržowatt sieiťoUfpojitost š
EwropoU Náwrh pťijat a siianfU chtčl již
fe wydati na cestU; W Qndťej ale, jenž
byl Zatťm z Earetem dloUho rožmloUwal
wojádťil fe Určitě, že Earet musi odploUti
LtanfU wssak žčlstatiwe Balparaifu Qby:
watelc města weltké Učasteustwi jewice pro pod:
nikmlti, o šawod podporowaťi mišsionáťe B

Qndťej šaopatťil jich wsseho drUhU femeUem,
Uástroji ťemeslnými a t d. Dne 16 čerwence
1834 odploUli Earet a eea oal š katechistou
MUrphyem na lodi BernoiaUě Eelé ZástUpy
mčjslanůw žprowodily blal)owěsiy až kU pťtsta:
wU doblého Zdaru a požehnáni Božiho relým
frdcem jim pťexire Jakmile loď fe hUUla o:
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žwal fe žwon na kapličce B Ondťejowě
š nimž okamžitě smisily fe šwnky žwomlw po
ostatných klássterech a we wssech chramech města
Balparaifa konány wroncné modlitby Za blaho
wěsty. Dne 7 frpna ssfastně doploUlt k ostro
wUm Gambierským

Dwa chaňané, jedeU š N Seelandn
drUhý š Tahity, kteťi byli fpoln na lodi Weru:
oianě wysláni jfou, aby o pťipnfjtělli mišsioná:
ťůw fe smlUwiliš Gambiersiými Zistý Nobš
Yngličan nawsstiwil mišdtonáťe a pťiwětiwě š

!ixni rošmloUwal Nebyl sire ělenem mišsion:
ského Spolkxl w Londýně, awssak od kapitána
Sandillanda Ua cestě ž ostrowuWitcairnn
Ua Gambierách ponechán aby osirowany wyn
čowal Nedostáwaje ale platU od SpolkU pťi:
slibeného nedbal hrubě o mišsit fwěťenon a
bržo po pťichotm mišpto:táťňw katolických opnsiil
docela Gambiery

Caret a Laoal wkročiwsseUa pewnim:
bez messkáni ssli ansstiwit krále Zwčdawým
šástUpem ssoUce fprowášeni octlč fe U prčtom:
Uosii Mapntea Mijal je welmi chladně
ž pěkné rohožky Ua Uišto odpočiwal ani Uepo:
wstaw Když fe mišsionáťt nabidalt, žeby rádi
jeho poddaně dečowalt, žnčla jeho odpowčď:
„Nepotťelmjt Wáš; odejděte!“ Wodobným
žprobrm odbyl jich mocný poblawár ač den
pred tim xhostinsko jich byl pťljal a zwlásstný
pťibytek jim wykášal Nrwčdonce sobě rady
odploUli Ua blizký ostrnwek Akenu kdežto lowec
perel rchotně jim ťal přistťessi Brzo na to
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nawsstčwil je šminěný pohlawár, kdyš bwl šTa
hity zatim fe nawratil Měl fe k mišsionaťům
mnohem wlidněji nežli ž poěátku a žwal je k
fobě, wsselikoU ochranU jim pťipowidaje To

pohnUlo i náčelniky ostrowU Nkamaru, že do
chášeli častějč k mišsionaťlml tito pak stridawě
prebýwalt bnď na lecxnském aneb Ua Ykalnar:
ském ostrowě Wrede wssemi pťál jim náěelnik
MapUkaU wssnde jich chwálu hláfaje a
prott nepťišnichm horliwčžasláwaje Earet
a Laoal žatim fesnažili akm co Uejdťiwe fe
pťiučili národne ťečiZa pčt měsich tak dalece
se oblomili, že mohli již se doroznměti š Gam
bierskými Sotwaže ohlásili počátek wyl:ěowasit
ni, hrnnlt se ostrowané Ze wssech stran do chýš
kymtšsionáťmď; ditky obšwlásstnoUwinkali fchop:
nosti Jakmile kdo uměl delati kťiž, hned se
jal wyUčowati jineho a bylo po ostrowech wi
xděti tlnph ostrowanůw drUh drUha horliwě wy:

Učnjicich, a když wssichni, čemU od lnišsionaťůw
fe wyUčili dobťe již Uměli, pofpichali wefměš
opět č mišsionáťllm aby nowých wědolnosti Ua
byli Netrwalot dloUho, Umělife modliti Otče:
Uaš a Zdráwaš Defatero Božťch pťčkášani a
Snesseni apostolské

Mezttimerpominali C.aret a Laoal
častěji nawsstěwowati Mangareďn, aniž wssak

MapUteo se kdy okazowal pťišniwějssim ba
. žedenkráte š tiži zachraniližčwotmo fwých Kdyš

dyli totiž wstoupili na osirow wysslo jim množ:
ftwi Mangareoanůw w Ustrety, práwě k jisté
slawnosti fhromážděných Ostrowané Uepošoru:
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jice Uikdy U nlišsionáťňlp žen Ufnesli se že jich
škUsi, ždali odolaji pňwabúm krasawic Gambier:
ských MišsioUáťi widonce, še na jeroo dáwa:
na osskliwost toliko popoUži ostrowany a pozo:
rUjice, že mnoši welmi drze k nim fe chowaji,
dali se na Utěk a hledali Ukrytu w podotkUUtem
rákosi a chrasti na Upatť hory D:lssowy Lčd

rošdrážděuý hnal fe ža nimi, a nemoha Uajčtč
sirýsse, žapalil fUché rakosisstě kteréž, jakoby blesk
do nčho byl Udeřil w okamženi U wysofý pla5

men fe wžňalo. Uprostřed sslehajicil)o na wsse
strany požarUUtikattEaret a La o al wšhčirUpo
Uboči asl o pUl noci octnUli fe na wrchole a
čafně rano opčt sležli k bťehn a Utrmciceni a
Uopálent nawreitilt se na fwém člUUěna Nkemxxe)
Zotawiwsse te pončkUd anssriwilt ostrow Ta:
rcwaj, Z Učhožto král bral fwé dňchody Ma:
pUteo jesstě ZpUrUěji fe k Uim Utěl a mišslo:
Uaťi počali fe obáwati nejhorssiiďo Co mělč
činiti? J pťedstonpili fměle a odhodlaně, ;dU:
tkliwš lččťce fprawedllwst Božť kte:á odntěňnje
dobré a Zlš t:esixe, podotýkajire spolu, že Uepťi:
jme lč Udáfy, ktcxroUco wyslanct Boži jemu po:
dáwaji l)rošUemU simd propadne tresiU Král
byl hluboce toU ťečť dojat a mluwil mnol)em
wlidněji nežli obyčejllě Lid obdiwowal fe od

wážliwostt blahowěstňw a měl fe k Uim dUwěr:
něji J Uemesskalimišsionciťi oonwiti náwsstě
wU U králč Učeni křestanske o trcxstn wčxčněm,
o blažellosii nebeske, o wtěleni SyUa Božiho,

š )xxundčxxgš1 1886.
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ož mrtwých wstáni které mišnonáťi kde fe
édalo, U fpojitosti š pťibUžnými Uábošenskými
Uahledy xe) ostrowamlw pťednásseli, UemtnUlo fe
š hlUbokúm dojmem Ua mysl a srdcxe poslucha:
čUw Na wšdory tomnto spasitelnémU Uččnku
jali fe ost:owané po odchodll blahowěsimo sla,

wťti siočlj obyčejný Ttrall:ťeáe) a kdpž Utťšsio:
náťi UemohoUce pro nedokojné moťe odploUti
opět Ua Taraoaj te wrátili, bylt od pohanlmd
xš Uelibosii pťijati; šdálo fe še obdiwowané ct:
šince Urmčli rádi ša fwědky pťi fwých Uábožen:
ských slawxlostech a š nimi fpojených prostopáš
Uostech; awssak w Uičem tenkrate jim neU:
bližili

Na ostrowě Nkenčx žatim wšrňstala dčn

ode dUe wážnost mišsiolláťllw jač U Uáčeluiťllw
tak w Ueirodě což Z toho paton še jeden Z
Uáčelnik:tw, jemnž ditko, od Mmphďa pokťesiě:
Ur bylo šemťelo, erahal žádati, aby dle ob
čadU kťestanského pochowáno bylo Nadarmo
odpťral antr UáčcxlUikUwchystaje obyčejný po
oťebný kwaš TiraU Uárod a drxlšiUáčelnict
stáli na simUč otcowč Dťewěný kťiž ždobi
hrob prwniho kťestaUa na ostrowě Ykeně ňexexe).
Zesstěxwetssč naděje w frdcich blahowěstůw šbU:
ženy na ostrowě Nkamarn. Nkamarssti chtějice
Pčekwapťtt mišsionáťe podtajť chystanoU radostť

(P
Uemohlt fe již ani dočkati jich náwsstěwy. o

ellš)Wiš Dčl úwodný.
“) Wohťebný kwaš; U.xi; o Učm w DčlU úwodném„

xe“) šuu:člšš! 1837.
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wyskali náčelnifa š člznnem pro ně nlezi xtim,
co lid hronmdně Ua bťth fe fbihal Sotwaže
Eareta a Laoala šoětlijalifejewittfon
radost wefelým jáfánim Kterak fe podiwili
mišsionáťi, když zástUp U wsseobecném plefáUi

jich pťiwedl k malé kapliěce, dle tUZemského
žpUsobU š dťewa a ráťosi pčk:lě wysiawené!

Kaple beš odkladU wyfwěcena a Matečt Božč
wěnowána Qstrowane pťi obťadUžpiwali cir:
čeonU pifen od mišsionáťňw w irčiGambter
skě složenon; Uačež Earet kapli wyfwěcenoU
prohlastl Za tabUch) Od toho okamženi jen
š Uction bažni pohlédali Ua misto BohU ža:
swěcené tážice fe blal)owěstxlw, fmějili wkro:
čitť, aby xe tam pomodlili čemU od Uich již
bylt se UaUčili. Žadost, dojiti f.w kťestn hU:
stěji fe ošýwala. Dle pťikladn Nkamarsiých
wysiawili Nkeňané také pro febe kostel, awssak
Umohem wčxtssi a pol)odlnčxjssť chtčxjire tak pťed:
čitt fonfedUm Mišsionáťt wyfwěttlt ho wžýZ
wajice jméno sw Rafaela Zen jesstě na
Mangmedě, l)lawnťm ostrowll a sidle wlady
dnchoUné a swčxtské, ťťlo spatn xoofud wášlo
Bcejwyšssi kněš Matna ohližel fe po pomoct
ewropejfké; tonže po samowladě na oslrowech
wal)al pofud mezi mišsionáťi katolickými a pro
tesiantskými Jelikož dojem jejž na jeho dncha
afrdce byli UčiniliEaret a Laoal byl
hlUbssi rošhodnUl fe konečněpro katolické blaho:
wěsty. Ehtěje šisiati jich na fwon sirann ode:

7ze)Wiž w Dčlc úwodnéme
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bral te k nim naYkenU dne 10. února 17835.
Mišsionaťi Uctiwě ho Uwitawsse odpowidali na

rošmanile otášky, politickýxn jeho Uarážkám ale
Uhýbajice Matua po této rošmluwě dáwal
weťejuě Ua jewo wyfokou wážnost, ťteroU jemU
wynutili xUUžowé, kteťť beše wssech Zisstných žáx
Ulěer siUoU wlast opUstťli aby fe oddalt slnž:

bě lidť jim žhola nežnámých Wáwě w teU
ěaš Umťelo králowi ditě Uěkolik měsirmo staré
KU pol)ťebné slawnosti pošwálli jfou wssichni
náčelnicř, meši nimi též MapUkaU žNka:
marU obšlasstm) pťčšniwec mišsionáťmo Tito

mčli rošhodnomi Ulalč požwáni pťijmoUti čili
Uic Mtšsionáťi Udeťili U welmi rošUmUý pron
stťedek ťkouce: „Jdt ke králowi, a wyjádťiž mU

Uctimě fwé foustrasti š Uesstěstim které potkalo
jedo rodimx, awssak Ueměj šádného podčlU w
obťadech pohanskýchee MapUkaU ssetťtl fwě
domitě pťikažU blahowěstilw Toho fe krcil
Uebyl Uadál, t ťekl náčelUikowi na rošchodU:
„Dobťeť tať; wyťčd mištxonáťňm, aby ke mně

přissli.J“Jnemesskalt š pťťchodem awssak krále již
nezaflihli na Mallgareoě on byl odploUl Ua
pahipahU (člUnkU) na fwé siatky Taraoajské

Macna i wesskerenlid nadarmo Usllowaltpťe
mlUwčtt mlšsionaťe, aby šusiali na Mangareoě;
odcházejčce za králem prawilix: „My jfme pťisslt
Ua rozkaš klálUw awssak Uemáme od něho po:
woleni abychom zde fe Usadili “ Což král pož:
ději, když Uln to wyťládáno bylo, mišsioUáťům
welmi fchwalowal Kdyš Laoal drUhéhodne
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slonžil Mssi fw Uhlidal jda k oltáťť, krá e
meši pťitomnými. Když kučž požldanteltaw fe
fw kťižem počal fe modliti žalm wstnpný, pťi:
stoUpna k němn král tášal fe: „Eo dělaš?“
La oal odpowěděl: „Konám welkon Utodlitbu!,e
„Wroč Zawiráš oči?“ ptal fcxopětťxál „Ticho!“

.odbhl ho Ladal pťifně Ua Uěho pohlednmo
Wida pťi obětowani kněše pošdwthowati kalich
.rychle pťtskočil král a mermomoci chtěl podiu

wati fe do nčho awssak Laoal silnon UlkoU
odstrěiw ho takoon wážnosti pohleděl Ua žwě:
dawce še bážliwě odstonpil a pokUd fwatý koU
trwal již docela pokorně fe chowal Tim špú
tobem Uměli lUišsionáťi š wážnosti kteron trali
wždáwali t tehdážwwstllpowati jednaloli fe o
UctU jtm ro wyslanrňm Božim powinnoU No
Mssi fwaté nawsstťwil král sskolk:l a žádal býú

š ostatUýUxiwončowán
Nawrátiwsse fe mišsionáťt Ua ostxowMaU

qarewU nassli obywatelsiwo U welťém skormoU:

cenť W jednoln chobotU pťistálo 26 UUlžUw
š ostrowňw Nebešpeěnúch Byltt wysláni od
xntšsionáťčtw protexstantsiďch; wystoUpiwsse š loxx
dic fwúch Ua Mangareou hlošili, že ldUdoUtak
dloUho dramowati a osirow hubtti až jim osiro:
wané pťislibť, žcx nebndoU wice klančti fe bohU
NrUřnowi, že nebUdoU choditinazt a že pťčjmoU
mišsionáťe protestantské Dojem jejž tčchto26
ofob bylo Ua Ubohé Maltgareoany Učinilo, kte:
ťi owssem dťťwe o mocném wlčwll mišsionáť:lw

Tabttických Ua fwé očč byli sr pťefwědčili, byl
kwiťe Uepodobný Wssichni beš rošdiln ani
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MatUU eryjimajic jako zahrožené ditky tlačili
fe okolo Eareta a Laoala Upěnljwěo
pomoc prosice Tito bez messkáni w průwodU
Mangareoanúw posoichali k chobotU w němž
nepťatelé Ua odpowěď čekali, a laskawými slowy

je pťimčxli k odchodU Druheho dne hned časně
ráno ale Ztrhmll fe Uajednou diwoký pokťik Ua
wsséch stranach ostrown Nepťátelé opět wy:
stoUptlč na peinnU a jali fe wssnde loupiti a
plentti Kde kdo byl chápal se šbraně awssak
ďeš mišxlonaťňw nechtěl žaden fe odwažiti na
lnptče Jakmi e Earet a Laoal fe octnUli
Uprosiťed lidn, hnul fe celý šástnp, žeUy a dit
ky, dohromady asi 1000 ojob táhlt proti M
nepťátelmn Mišsioxláťi opčxt laslemrě přimloU:
wali wiidčowi aby loupež w dobrotě wydal
což fe t stalo; š oboU stran skládano žbxan a
sUassenow pokoji, kde kdocanloUpil Qleak
fotwaže mišsionáťi na Uččolik krokllw fe wšda
ltli, wrl)lt je nepťátelé Ua bešbranné Mangare:
oany, tčto pak zlostnč fe rožkťiknmdsse fahali

k odloženc šbroji a w okamženi nastala krwa:
wá pUtča Neohroženč wrašilt Earet a La:
oal meži rošjťtrenč foUpeťe wytrhli Manga:x
reoanUm dwa Uepťately prawě když již ždwi:
hali rUky k ráně fmrtelné a probthajice ťadh
potýkajirich fe Usilowali, tU slowy laskawými,

mm hrožbon, Utissiti jejich šUrčwost a Ukliditt
spor Nepťátelé dalč fe na Utěk hledice dopi:
diti fe fwých lodi; žrny a děti hUaly fe šl
nimi U dtxookém hlučU a kťičU až k chobotn
kde již Uěkoltk Mangareoanůw bylo zadršelo
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jednU loď nepťátelskoll wlekoUce ji kbťebU
Wňdce nepťátelstý, jehož bdla loď wida miš:
Uonáťo opět pospichatč k chobotU fpčnal k nim
profebnč z daleťa rure Mčchwátawssc pornčil:
Mangareoamrm aby ho pUsičli; tčto pak Zlost
Uě hodčli swázaného ť Uohonm mišslonáťxlw
již ž koťtsti odessli

Tato pťipadnost šUameUitě žwýstlsa weižllost
mišsionáťuw meši oftrowemy Jakoť wyšssim
b:)tostem k Uim od této doby pohlédalč a Usireslt
xe še jim jeť.en Ze fwých chrámuw odewšdajť

JfoUce o tom Ufnesseniposlemžpraweni anrá
tilč fe Ua Mangaxem Ueboťbyli žxtim mefskakt
Ua Nkeně Na bichU oěekáwal1ich Matna
Wstolxpiwsse Ua ostrow poždrawili bo a fslt š

Uim w prčlwodxl Učetně sl)romážděnrl)o lth koUomU chrámn Uěhoš jich s.im k:exl pťiwie
tal Wejdollce w chrálllfpalrsli w Učxmčtwero

wclkých a Uemotornršch bňškúw. „Donrsie fe:
kym!“ ošwať fe Earet „Nemám žádné“
ťeťl král „Nejsieli kxálem? Worl:ětex at fcx
donefe!“ J donesselwseťym Earet podal
ji kralowč a pťčmlouwal aby jtxdnoho Z bčlžkťlwe
roštťisstil; klal se šdrahal J wystoUpil mUš
šprosiťed lidU a chopiw fekyrU Uwh:ltnoU rU:
koU teal fměle w obličej nemotoxh; jesstč Učťo:
lčť sllných rážmo a modla pmslotem se ťrtčla
k nohomn žafnoltrich osirowanllw Wčdonce,
že blch fe nemsti, jak š poěátkll se obáwali,
Uabýwali opět frdce a famowolně nlčšslolleiťům
se Uabťdalť ť rozkotáni druhých lnodel Noně:
wadž ale tpto byly tUze wysoké a na jakěmsi
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lessenš posiawené, donesser na roškallšmišsioná:
ťUw prowazy Qmotawsse je modlam okolo
krkňw strbti tyto dolU naěež chrám pofwěcen
a.fw Mčchalowiwěnowáxt MatUa den ode
dne šjewnějť oswědčowal fwépťátelstwť mťšsloná:
ťUm wystawěl jčm šwlásstný domek Ua ostrowě
. čxasto je nawsstěwowal alo král te Utršeť
Wodtaji pornččl doloUchané b!:ško fchowatt we

twšm bth, domniwaje fcx še škáža Uárodných
bol)mo musi býti newyhnntelněč žkašon jel)o
moci Bržo fe dowčdělimišslonaťč, že kraljtm
Uroji pomsin

Mišsionaťi wssak pokojUč šatim wyUěowali
ostrowany w naboženst.ďi a radowalč se uš rych:
lých pokrokůw jimž lid odměxtowaljich slmsitel:
né fnal)y Jfonce Uynč dokonxle iecxčttUše:Uskc

mocni skládali Uábožr:é pifnčx, šichž obfech
1Uimo modlitby šaležel š člankmo wirx.) Brš o
rošléhalo fe Uábošensié Zpěwy po úwalich a cho:
5otechž Ust prostomilých ostrowanňw Boně:
wadž tonha katechx:menňw po kťestU fw dennč
wšrnstala žádali mišxloxláťi obywatelňw Nka:
marsiých, abn dobrowolně fpálili fwé modly
Wsstchni fwolili mimo jedUoho starre a jeho fyna
Wystawili l)ranici a podpálili Uačež mladi a
siařť metali fwě bUžky w požár wyfoko fe pnoU:
rč Mezi tim co modly doháraly, modlili fe
mtšslonáťč š národem wyztláni wiry, Qtěenáš a
Zdráwaš a pak odšpiwalt pijeň k této skawleou
sti šwlásstně složenon Den Uásledeťcť sl)ro:
maždilt se wefměš kU společné hostině; jidla
waťili a peklt paliwem od wčerejssi slawnosii

147?
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žbylým Sotwaže špráwa, co na NkamarU byloxp
st stalo, na Nkcxnn dossla, šprobila podobnýx
pťewrat; i na Mangareoě chystalč je ostrowa:
Uě, majčce MatUU w čele, wyhost daci ťádu
pohanské::m, ale král protiwil fe, odplonl na
Taraojaj a sdťral pole.

jd)

Učťch.rd aposkelského Uáměstfa Ua osi:e wy
Sambirrsiě

Dle wynesseni Řimsťé Bropagandy od r
1833 Ustanowen byl kněš Lyonstý, Stčpxan R oU:
choxlše (čtt NUssUZ), ša apostolského nmněstka
pro Ulčšste tichonloiskéaafoolu ša biskupaxNilo:
po ťskekďo ju pčxrtjdudxiujjljojjum Z Nima wy:
dal se š Uěkolika knčšy a katechisty na ceslU a
pťčstál dne 19 února 1835 kWalparaixU kdežto,..
jak jfme powčděli bylžňstal apost praefekrEhrtfo
siom LianfU Mťšniwa mišslčm tichomoťským
poťoha města a horliwost obywatelmo plo šájmy
katolt.kxc poť):mlo bčskllpa k to:nn že de šaložil

šm Uěný již w UwodU dUm a siladtsstě, ž něhož
bo mišttonáťňm po Qrcxanič rošptýleným fe doe

dáwaly wěrč ǧ Ewropý žasilané: paramenta,.
nciťadť kostelna a jiné podpory SpolU měl
deU pťšjčmati mišsionáťe ž Ewropy pťťchožia
podáwati Utočisstě blahowěstúm w mišstťch one:
mocUěťým atd Zťidiw a fpoťadaw tUto žálexx
žicost we Balparaisix wstoUpil NonchoUze
na tUtéš loď BeonianU na nťž mčnulého rokaj
Caret a Laoal bylt odploulč, a pťistat:
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xsjťastnč po weliké noci k ostrowU Gambiersič::
mn č dobťe nám powědomé ?!lkeně Radost,

,kteroU mtšslonaiťt pocitčli w okamženi, kdyš sc
ufpatťili š naiměstkem apostolským, byla newýr:
slowná Hned druhrho dne sloUšil bisk:ep, jcxlč:
kož d:áwě Uťčpadal deU sio Josrfa slawUým
špmobem M“t fw w oděw:l bislenpskémE ňrrt
Laoal a pitbyli ostatnť mišsioneiťč mU pťislU:
howali Tato slaxonost Uččnčla Ua ostro:
wany Uefmirný dojrm. RonchoUže pak
odčxbral fe na osirow Mangarcoxl, kdežro wcxli:
ťTúpanowala rožjitťenost me;t stranami králow:
skoUa Matnow on; pťedre wssakerpoxnixml
král ansscťwiti slawné služby Boži, ktcxrš opěc
koxml biskup Lid jasal a fotwaše slnžbo Bxži
fe skončily, rožbčdl rrx abo dle zwykn tuǧe.nskéč)o
fwou radost bisknpowi ofaočdčil rožličmžmi darú
odewssUd horliwč snássenými; podobněnč iUilt ťrcšč
U,Matxm chmohonre fe Ubrániti wsseobecnš
nadssenostt kterou dorsskerý ncirod UeličerU U:
pťinxlnosti lm jewo dáwal D.Uey Oestciwališ
baltanňw, oťechúm ťoka:fowých„ z úrody stromu
chleďowého, še tťtin) cukrowé, a bylo wsseho
takowč mUožstwi že NoUchoUze a perodčč
jeho mufeli je Uxitt na nozoru abo ostxowaně
skládajťre wilkol sedici foolečnostč jčch ne;afoe
pali. Biskup porněil fložtti celoU šxáfob:l Ua
bešrečné mesto aby wčaš Uonže ž Ui fe mohli
podčxlothč ch:ldobnčjssi

Mišslon.iři rozessli fe po okolUýb osikoweche
aby pokračowali U wyučowani lth a btskup
udělowal šatčm na Nkeně a BlkamarU sw. kťest
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oUěm, kteťi nejlépe wyUčenými býti fe okazo:
wali; nebok posi:d pokťestěno toliko čtwero di:

u tek w Urbešpečenstwi fmrti postawellých Na
ManqareoěwyllčowaliLaoal a Eyprian
LianU 450 ostrowaUUw„a odewsslld fbihali
se Uowť katechUmenowé k nim nrosice toUžebně

o pčipUsitěUi do sskoly mišsioUské Jenom kráť
fe poťad jesstě wšpiral a čim wkre blišil fe
MatUa mišsionářmn, tim wice proti Uábošen:
sté promčně žanewiral Qnsice powašowal bi:
skupa Za bytost bez mála Uadz,emskoU ale Ue:
U:ohl fe nikterak pťeswědčiti, že fe tU neuklada
fa:x.ětskéjeho :Uoci a tato obawa tim wice ho
žnepokojo.oala, čim žťejměji na wlasini oči byl
Ua ostrowech Tahitických podob!lé úklady pošo:
rowal W onen čaš žemťela teta kralonxa,

ktera aš do fwé posledné Uemoct žjewnon Ue:
.pťižexl wždy kmčšsionáťúm chowala ale widouc

koncčně, že chrt fe rychlúm krokem bl ižč, pčedce
kčxestUžádala a dosahla BiskUp tťim odebral
fe na Mangareoxl aby ji pochowal Nežlt po:
čaly slUžby Božť pťimloUwal kralowi a MatU:
owt, aby w kostele fe pofadili wedťé febe; pak
sioUžtl Mssl swatoU Mečta EwaUge!iUm obrá:
til se ť oběma fokUm, jejichžto rošepťe politčckč
hrožily ostrowmmm žkášoll a krnxe proléxoánim,

a lmpomanl oba k žachowálxi swornosii a lásky
wšájem:lé „Jakož král Umsi fe občtowati re:
lym srdcem Uárodu fwémn protože blaho Ua:
roda šakládei blaho králowo: podobně Uciěelnik
sebe mocnějssi mUsi odětowati fe králowi fwé:
:UU;“ .těmito slowy zawťel ťeč. Bohmlti jsoence
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,nž k slšam pohledli fokowe na sebe a padlč
fobě w narUči U pťitomnosti fwého lidn wyssii
,pak š chrámU fmiťeni Ua wždo Tťm spolU
rošhodnnto witěšstwi dUcha krestanského Ua o:

sirowech Gmnbčcxrských; welikei Ulišsie pokoje a
mirU se úpllčě podmila

MatUa obdržel Ua kťcxst!lfw jehož i š
:od:šloxl ldršo Ua to podosal)l , jméUo Maria

Štěpan. K:ál wxystawilUa dllkaš fwél)o Upťim:
ncho fmýssleui pěkný kostcxl a tač pťťfladem
jwým Učinil konec wssemU odporU Uekolika stran:
Uiťxlw pot)exenskyfm!xsslejicich. Mišslonaťi Uemx:x:
hlt stučtti Uáwaln katechnmellmo, pťeš 1000
ofob pťiprawowalč UajedUoU ke fwatosli kťejtn
Porliwost kteron Mangarexoancxdáwali na jewo
plo wirU kťesianskon Zmocnila je i ost:owmlmď

Taraoajských, ktcxťi pofnd wšdorně odpčmli fr!
milosii Boži, Uyni wssak šdeilo fe žcxnadsseno:
sti chtěji nal)raditi dwojmifob čcho poind de
Zalledčmlt Wťt tom wydáwá okolnost, že miš:

Uonáčč š ostronxauy, ktrxri od pohanstwi Upnstiti
nechtčxčiw dobčém fxošxlměnitrwali šajisté pěč
Ue fwedectwi o laskawé::l jich dUchU a fUáUelč:
wosii w prawdě kťedťanské Takowé wssač šbroji
erdolal Uadloxchopohan; Urtiwost apřitnlnost,
ktcxroU osirowallr k Ulišslonářům fe chowali,
Umsť čtenáče ešetopijmo často až k slžam pohnontč
chprč„lsldx,xchom ani ke konrt ťdxdbychox:l chtčxlč
wypráwčsi wUrchUy pťiklady dětinné pťitUlnosti
a něžné lásky, kterúmi ncxpokažena ostroxoamxm

útroba až do nejblnbssiho jádra duchem kťestan:
ským proniknutá šarošowala Zaklepáno w pošd5
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Ué noci na dwere domkU mišsionského; mišsio:
Uáť odewiraje widi množstwi lčdi, a dáwá Ua
jewo fwé podiweni „Co děláš otče? nroč
nefpiš? thli Uemocen,že takp šdě josstěfwi:
tiš? My jpme žpozorowali Twé swětlo, a Ue:
xnčlžaxmepami Usnouti až náxn powiš šc se do:
b:e máš“ „Ja jfem se modlil Za Waš a
pťemýsslel jsem o Slowě Božim ktexfé W:.U:

šitra hláfati hodlam dá:li Buh“ Q kterak
Tyš dobrý, milý otče! Wojďme d.o chrámU a
pomodleme fe Za otce Eareta, on wšdd jen
Ua Uáš myski „Yle wždyk chrám šawťen!ee
„Woklekneme wenkU tam w tU strann kde pťe:
búwá Wán Ježiš odpočin fobě jčž, milý otčc,
ny se pomodlilne ša Tebe!“ Jindy tažali fe
La o ala: „Maš li icxsstědoma otce!a „Mam
a i nmtkU a dwě festry ú „N Zdali ščobě nee

Zbranwali odejiti tak daleko a Uikdotnad wice
Ueanráciti se?“ „Wsakali sice wssich:xina rošx
chodU, ale Uebránili mně odejili k Wám kd:x;
B;iu Zežiš Ume wolal!“ „chkni jčm :Uilrp
otče! aš jim lmdeš pfati, že xny je rcxlúm frd:
cem mťlnjeme jako Trbe a že, až fr w nebč
UBaUa Ježisse Uk)lidame wrončxlě jim bUdeme
děťowati ža tu láskU kteroU k nám mčxli, že

Teťxe Ueždržowalt odejťt Ua Uasje ostrowye,
Letopify Lyonsle plny jfou podočd:řých w:š:
jew::w

Kral pťijal Pťi křestn ke rtt tehdejss ho par
peže jméUo G regor Kdyžl. W 1836 celč
obywatelstwo na wirn bylo již fe obrátilo
wxzpoměli sobě Gambierssti na ony fwé krajiňye
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ťteťi bešmala ťixžpťed 50 letyz wlasti bywsse
wyhnani, na bidném ostrowu Kresrentě nUzně
fe žnoiltx. Bisknp fám doplawsl fe k nrmU,

aby nxyhnanre k náwratu do wlasti wpbidnUl;
awssak nowé pokolenť Uechtrlo opUUiri mčsta,
na Uěmzspcxčrwalo kosttdrabých oter. RoU:
cho:lš cxsire š Uepoťižexwufe anrečtčl alš pou
nech.ll meši nilUi dwa Krefcentany, kteťi na
Gambierách bylt na wirn fe obrátili. W roce

1838 již okašowal kťiž od kostela ťťestanstétžo
na šbrťeniaxách pohanských model wystaweného

Krcxscenkančlm k Uebi; tito pak toUžebUčx očekae:
Umit pťichodxl biskupowa jrnž Uokrcxsttw jčch lac

skawými pťimluwaUxai mčxl k náwratu do wlastč
Když pak doplonli ť“Mmlgareočx pččjatč jtoU
lafkou dratrfkml a požweini kU fpolcxěné hoslčně
k tomex cilč Uchďstanr

Meši tim co ostrowané pod do.šorsi.wim
lUčšsioU.xřUw pilně bndowali kamennš chrčxmw,
Udndal xe Carrt Ua cestU do Ewropy, ak:axy

jex.řSpo kU Mcpnslcum tak Jcldo Swatosti šax::
!UrUonU pcdal špráwllo oxadosimšch wýsledkách
mišxsioGambčcxrskéa oUoonpodUomPro fwon
mišsii poprosil Wapešowi, jenš :diixďčxňwčho U:
wital dornčil b žky B)čanqaroďsié ktrrc do Uxm:
sea Nč:nsié Wro:mga:xdy doždč:xi je sk žčly, a list

od ťreile (Breqora Osaný Bapeš porUčtl Zhč!:
towiti plo n ho odrw kraťowsko dle žpxřsočm
orčcx:ltalstcho, apro MatUU jiný bodatý obťcck;
Uximo to dmowal ostrowm!llm kráťxloU fxchčš

Wanno Maxie jakošto patronko a opčxšxoox!kcč
osirowl!w Gambierstých K:ál franconžstý, LUd
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wik Filipp poslal panownikowi skwostný kord
dmny Baťižské pak naplnily několik beden ssat:
stwem a plátnem pro ostrowanky, ode wssech
siran fnásseno mišsloňáťmn rozmanité pťifpěwky
pro lntšsie Gambierské Na koUri kwětna1838
odploul Earet š tťemi knězy Spolku Mche
ského ž Bordeam, a pťistál dne 20 prosince
t r k NkamarU dle). Eo milého otce witali ho
Nkamarssti, ba na Mangareoě dofahla Uadsse:
nost takowébo stUpně, že na wšdory wssemn

,Zdrahani lid l)o na ramenoU donesl až k bytu
králowě U wsseobecném jásani, což lodného ka:
ptcánaDUdoita, jeUžEareta fprowášel
až k slšim pol)nnlo Rošdělowani darmd ša:
wdako pťťčtml k památné slawnosti pro wssech
čtwero ostrowť:w; biskUp poswětit fochU Wanny
Marte, ančjssi Watronky osirowčlw Gajmbier:
stých, a pak ponechal ltd wolným nriljewům
srdce pťetikajiciho radosti a nadssenostč.

j)

UečbOšrUský, Oběanský a pelitický šiuwt Ua ostre:
Uře„chǦambirrských.

Nožmni fe famo feboU že šrUssenim mo:
del a pokrestěnim ostrowanúw Uebylo dťlo mtš:
sicháťuw dokonáno; nyni fe o to jednalo aby
rošnirenosti narodU dali patťččný fmčxr a aby
wira w dUcha a frdce nowokťeslantrw čťm dále
tim hloubčxji wnčkala a š celým žiwotem we:

ǧ,ee)úsxuňlšš 1840.
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ťejným i domeicim a fonromým co nejúžeji fro:
stla Bťede wsi“lm žafažowali se blahowěstowě
proti přestUpkUmssestého pťikázani nebot ostro:
wané byli nad mirU posUd howčxli prosiopašxj
Uostem pohlawným NoUžiwalif k docileni toho
neobmešené láskh a dnwěrw, kteroU Gambierssti
se k nčm chowalt; nederašUěji ale ostrowanUlU
hláfal čtstotu pohlawnon uu coelibat knéži ka:
toltckých Ziž dťiwe byli fe obdtwowali bežžen:
stwi mišsionaťUw a kolikrate již byli od nich

žadali aby jim powěděli jeho pťičiny; wždyč ša
čafúw pohanských, jak wime zkousseli mišsionax

ťe, šdali prlwabnm ostrowanek odolati dowedoU
Jedmý počlefek w tom ohledU bylby stačil pťi:
prawitt je o wsselikoU dUwěrU a pufobnostč je
jtch snad nawždy Učinil konec tak snadno a
rychle, jak fnadno a rychle pťiklad UeUhonUe
cnosti a mrawné čistoty mišsionáťllw dojimal
mysl a odewiral frdce těchto ditek prirody wli
xon spasirelllé wiry Bo pťedbčžne připrawě
jalt se blahowěstowé wyswětlowati ostrowanům
sseste prlkášani co požaduje od kresianůw a co
jtm šapowida, a hle! slowo UeminUlo fe .š bla:
hodějným účiUkem Qbžwlásstné obtiže Zpčlfoe
dilo mtšslonarmn poťadáUťpoměer manšrlskýcha

Uad Uěžto fnad nikde neni fpletenějssich; ťidiliť
fe pťč této práct dwojim ohledem Qstrowané
totiž nmošdory diwokémU fouložnictwi dobťe roz
ltssowali manželské ditky od nemanželských, což
mtšsiollaťe wrdlo na stopn prawé a šákoUtte
manželčy; š drnhé wssak strany twrdčlt Gamx
bterssti že wstUpUjice w staw maUžexlsiý Uikdy
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sxxběwěrnosi až do fmrti jednobo neb drUbébo

Ueslibowali, amž kdy manžexlstwi za fwažek Uee
rožlUčný byli powašowali Mčšsionáči tedo w
tom pádn, kde bUď čjed:la anrb wčce manšetek

jesstč chpokťestělltšchbyly propnsstěnd prol)lájtli.
dťewnějssix Uxanšelstwa ža Ueplatná, pčeťtomncrup
wssňk ša :latttá a žákonttá. Mišsionáťi těžký
tento úkol prowedli moUdroU obeťelosti a laá
skčcwrstč ostrowmké pak podrobowalt se wUlč jer:
jich jnk poslUssnr dťtky Aby wssak mrawna
pťisi:ost, kterxé dUch kťesiaxn,skýw obledn na meme

šelstwa ssetťit.iweli, ostrowanl:w Uenaplnila šne:x
Uál)la Uechxltč a omxx,xršelosiihledrl: mišjionáťř
fbližowatč wšá emně člchy rodinn a ccxťé:nUro:
dinnéner žčwotu prodečiti wnad (ššambierskúmj
pof.:d nexščeeimých Manželstwa wčťejnť a skaw:
wnčx w kxosiešle Uša:ďťrčino ccxlá obcxc two!éenm
akm oťčtemna bx,xla posioařné xU koUU kdošČir:

kew Um žecxlltm ť Ušwšlmč:rxxx: slnaš ŠU ! dčrlo:
wasa jxréš)oo :w žey:sč:ni )ť...xexťmxowee:la sskokn
tmšťo od dštek pcxǧe.xdxwa:w, Uxexččo:xxča:čť pat ťečx

k“dwU:xčxčmňlo déčo: č“twr lxeodill oe:mě alm ťxčtky.

:q čaxč:š:x šd:chčmstúcl) slaxro dorxrla wdťčč:m ode

cišačncx Uččč pťiwykaly do:nácnosti a pak rodču
ččmxé a d tka wša:cxsn:xě se wxoncewalx ExťuUdex::
ťejm)m šFoUssťeimšwáno rcdiče a tášá:šo fe jčch
kčcrexť dx:ko do:na pe chowašč ašřw td:čdy doe:ž:wst

rodt.čřčw již drixxe U dxlek draxxmlo aUeb žk.)ola

šeidxřcšUebúwnkoo, šwýssčna a podpočowciua bola.
Ečdtšxščc?obwlassičx še:mm a anmim ť.dtcxdstmmti

žižoxš niiklad čtťtého ži:ďota jrnž učkdxyš pou:
dUch pťedptť:lw a prmď:dšl fnchúch Urmšch:izč„.
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Přiměli mčšsibUaťi několik neúbonných pannen
festonpixtcktU swobodný fpolek krerýžby ostatným
stoužil ša wžor žiwota pracowčtéhoa pobožného,
z nřhož ale byl wýstUp wolný Spolek řidily
ťlassternire francouzské, a aby podobné ústawyo
w mtš!tťch tčchomorstých, kde by pot:eba Uastala„
Umdno mohlp fe šaražeti Umstawen we Walna:
raťf:l Ulareťinský dň!.n, š Uěhož po lichomoťi fe
Učstreťkynčxošesilaly W roce 1811 žily Ua
Memqareoc w domě siliaknéln jtš 53 pannen .
práwě na Upati one hord, Ua kteroU Earet
a Laďal scx bč)li Uteekli kdnž Mangaredane k
xfmilstwu jčch pokoUsseli Wamxo fe žanásseji ša:
hradnictwim obšwlassrně wss.xč tkndlcowstwim
ssttčm a přjedcxnim, pťtjimajice Učexnice, jež pak
po ostrowech rožssiťxxji, čcmll w domě byly fe
wx)x:čiťy Mimo tenso dúm nachaži se na Man:
gareoě jesstě xoěrdiwčich fskolek ž nižto jrdnel

Uon,ži ša wochowaci ilstaw drer kreilowskýcha
Uáreťllčckých Nikdď nešdeilo je dlahowestňx!tf.ie:
hati k Untťcťm prostťedkúm aUeb trestčlm těleš:
mšm, jedinou jtch mocč byla dňwěra ostrowac
Uůw a nabožonstwi, a toto dwoji konžlo stačšlo
wychowati Uarod k mrmonostt a wšdčlanosti.

Kterakým šdarem BUh požchnal apostolské jejčch
p:arčx patlno Ztol)o, že ač dosii často roZpUsiila
chapa lodnickei ž korábňw ewropejských na ostro:

w:,d Gambierské wdstxlpowala Uifdy tU pťedw
erčdaino a neskýcháno neřadUw jakých na Ta:
dite jp:ne požolowalt ďe)
ň.yy exwxuuaxaeudmguwoo

eť) Wi; UliZsic pxotestantsic Ua Tatxitš
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Katolické slušby Boži půfobi na dUcha a
frdce žalostným naboženským fporem nerožerwa:
Ué moci tajemstwť plnon Qny dncha neUmrt:
iji anižw žadUmčion šafmussllostho fúžnjis
noždyč w žiwotě ťatolickém srdce litosti nad hťi:

chem rožbolestněné, wzpominkou Ua fpásu a mir
Eť)rťstem dallú a Eirkwi neustále prostťedkowa:
Uý opět se roššwUči we fwatoU radost a plefá
ni Tuto bolest a tuto fwaton radost stťťdawě

katolikowi pťedstawuji slawnosti cirkewně, jež
jfon fpolU t slawnosti pťirodné a fpolečenske
a kněši katolickémUfrdce plrfa, wioilt waj
Uarod kochati fe w pofwatných slawnostech Eir:
kwe Neni tedy din, že Oceanane Gambier:
ssti tento Uárod o dUchU tak čilém a frdci tak

hlUbocttém, celoU dUssi w náboženstwi katolické
se ponořili a Uebylo fe obáwati že po poča:
tečné roznicenosii Uásledowati bUde pťefycenost

a chabost netečna; kdyby pak někde fe wyskytala,
bylo náboženstnoi pťebohaté Ua prosiťedky, jimiž

služebnici jeho mohlt w čaš pťedejitt hrošicimu
Uebešpečelxstwi Chrámy býwajč wždy plny ná
božného lidU, a w roce 1836 tedy asi trt
leta po obráceni ostrowanůwnawir:x anijeden
obywatel Gambierský neopomennl wykonati fwon
powinnost welikonočnou Nyni maji mišsionáťč
po bokU i Učitely a kněše Gambterské kteťi we
sskolách Uči mládež čisti pfáti počitatt pod do:

šorstwim kněši ewropejských; obžwlásstnox: pilnost
wěnuji špěwu, rnčným pracťm orbě, žahradni:
ctwi sstepaťstwi WyUčUje fe také kamenictwi,
tesařstwi, stawitelstwi; o prqcech žrnské pleti již
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nččněna žminka. Bro fchopnějssi mladity šťize:
asskola latinska, w Uiž pěstUji fe Učiteléa

čněžt tužemssti Tiskárna žásoije ssťoly a na:
rod potťebnými knihamť KUěš Mošblech
noydal w rore 1843 mlmonict a slownik ťeči
oceanska

Welkého namáháni bylo šapotťebi, Ue,žli

se podařilo blabowěstllm ZwyknoUli ostronany
Uade Udssepomyssleni liné na pilné a pracowtcé
žaměsiňáni; jako we wssem tak i w práct mU:

teli jim předchazeti š dobrúm pťčkladem, počť:l
najice od práci žabawných a lehkých přechažeti
:onenahlU k namahawějssim a těžssim be
nabyli wice pUdy Urodné, jali fe trhati a pletč
bejli a pýť, jimž úwaly a Uižiny hUstě byly

šarostly, načež do čisté pUdy sášelt chlebowniky
a jčUe onocne stromowi pťč prácč pak špiwáno
wždy weselé pifně Nethžssi dilo wssať jich

teprwé očeťawalo na pobťeži, o nčxmžjsme již
powěděli, že skoro neproniknutelným rakosim a

palassimJ co rok ssťřejise rožmahajicim bylo po:kryto Zstálo několik týdm:w práce nad UlirU
možolné, Uežlt dosti UepatonU prostorU od hU
sicho a fem tam Ua dwě stopy do pUdy žadr:
hlého koťáni wyčistili Za to ale cokoli Uasa
šelt: šemciky, cUkroon třriUU banany, wssechno
wýborně se daťilo Netrwalo dlouho mělihoj
nost bawlnh, Z které pak od ostrowanůw žpra:
cowané žhotowelw dUstatek ssatstwa pro relé o:

bywatelstwo Mišsionaťi totiž dUraZně tlačili
na slnssný oblek a žadný pokťestěnec Uefměl
choxdittwtce Uah tato žápowěď nemalo pťispěla
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k horliwěnm tkani a pťedeni po ostrowech ěš)bxr
chod š plodinami a wýrobky txxžemskýmibhl
swobodný, whjma úrodu chlebownčkliw kteron
Z ostrowlxw nmwážen nebylo dowoleuo x:,roto
že wel:ni simdno na těchto ostrowech powstawala
Uonše a hlčrd ja mile chlebowxlik hlmonť to
Uramen wýžiwd tuzemskě bnď Uešarodil aneb
fe wywážel Dťiwze lowiwali žde poUše cťšinri
perle a ostrowané za wetmi chatrnon nlšdu jim
ptatowaťj, Uottt ale Uáwodem mišsionařum na
fwon ratku jali fe ostrowané lowiti perke čimž
ťožhojněny žnanwnťrxěpramenw wýžiwh, zwlásjtnč
tťidy chUdobUě:ssi Bodobným Usilowxinim za:

el)raxUtltUtišstouáii ostromy hladU jimž driwr
nešťčdša Ua sta ofob pomiralo; podobmšmi pro:
sticxdFyi docilili že ani pol)roma roťu 181!
idež;to boUťe Ursldc!xaně :rudkei, ji; nebylo pa:

mécnika mcxši olxywatrlstwe:xn ostrowy šp:xsiosttč
la, celá siawchi odkrnla a poweise!a, siromy
i š kořšeny šwywracela a jako kťek)še palňssi
rošleimala, walxxxčUeusskodčla; ža tr.ilký čaš ch:
bylo niťde jejť stopy pošwrowali. x

Nč mišslonexšťč Ueirod kU preici pilně pťeidr::

žoxtxaiť pťált Um pťedre obyčejných Uarodných
T)eč a quako; Qxaugnreoane jxoU pojud čimž
dčiwe bx)wali narod wefcxlúašpěwnú. Q moč::
drostt ktcxroUnxišslonárč Umeli Zacl,mxcxtišGam:
bierstomi fxočdčispantlý obm:, jrjžbisknp Wom:
pallčer xm crstč doN Serlandxt annciwtw
nasscx Uowokťestany, w listn fwém o jich žčwotn
jxpodxal.

„de,xoš jsme wkročtlt uUa ostrow, .Pťid.xitcxkřx
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neiš ostrowane radostným daleko fe rozlěhajirim
žapanim; pak wssichni padli na kolena, žádajice
mUě o požehnani kteréš jfem frdcem hluboce
dohnUtým jim Udělil Nelše mi popfati tn ra:

dost, to wcx!elé h:xmžexli žastnpllw; že wssech oči
řem tam slzami žarosixných Záťtla prostomilei dU:
Uxěra anejupťťmnějssť xmdsscxnost Nemol)lčjfme

fe nifterať dostati kll pťedU, že xx.žssechstmn Uáš
wťráno žehnáno wssemožndm pťáxlimobfypánoal7
no nejčasteji ošýwalo fe U.wleiui: „Witcxj nam
otče Epikopo! Král mně co Uejjrdečněji stiskl
rnku a wrdl mne k bliškémn kosteln; lid Uasle:

dowal po stranach a tifkna fe ke mnč tašal fe
Ua moje jměno, wlast rodiěe a pťibUZné Boa

kud jfem na ostrowerd messkal ml lid prašd
niny, krcil Uspoťaidal Uxeťejxlš hly a zeibanžy
Na dwa tisice ofob rošložily fe po sknpinách
we stinn strommo kokusowých a chlebowúche we:
xele fe howoťiloa špiwalo, a co kdo kde no:

xoétw bUď špošorowal aneb Uslyssel wykládano
Bo;e! jak.i to radostUá proměna w tak krcitkě
do!dě š timto národem fe stala! Jakdojimawý
lo pohled na tyto horliwe krestcho!,1

W politire ponechán dťewnějssiťád Ma:
tUa odrekl fe dobrowolUě mori nepráwně fobě

ofobowané a fmiťčl ješ škreilem kUblahU wlasti;
tim owssem Zwyssenawážnostpanownikowa Na
čelnici podrželi fwé dědiěné dUstojnosti a rádi
popox:sstčlř chudobnějssim potťebné k wýžiwě po:

šemkn W žáležitostrch dUchowných a sskolských
wladli mišslonáťt noobmeZeUě we wěcech f:oět:
siých rozhodowal král w radděž Uáčelnťkctwsloo
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žené Samostatnost státU Gambierského od ri:
žých moci Ušnána, lodě maji biloU a lnodron
wlajkn š pěti hwěždami (dle počtU hlawnich
ostrowmo) Král erpiči se ža mocUýmčpae
Uoinky ewropejskými, nemá siálého wojska, ani
polirie, Uenť žde děl ani twržť, jako na Tahitě
jste k šáhnbe žotročeUého národa pošorowali
MapUceo dobťe nahliži, že malým toltko jest
králem

ji)

F.ečudčerrf.

Wssnde po ostrowech wštúčilč mišjlonáťi

Ux pahorkach bliše pomoťi sioaté ťrižeš 30 stop
wyfoké, kterých plawci moťssti již ž daleka po

Zornji; wždyč od ostrowmo Gambierských mělo
Uoětlo wiry rošléwatt fpan po čcxlémtichomoťi
J počinajit skUteěUěUdalostt Manqmeďanské již
wssude po okolných ostrowech, kam špxeáwa o

Uich dossla Ulocllě dojimati Očeastany a w je:
jich frdrich buditč toUhU po UábožeUstwť, jež

tak sičastUě Umi wychowatt Uarody Jedenš
Uxeišsiolmťllw Gambierských již odpočiwá Upro:
stťrd oUěch, jež pro Christa byl Ziskať; odplata

nebeská nemirmla Zajistéwěrného služebniťa MU
sime kU konci jesstě fe šmiUiti o 1iném Ewro:
pann jenž pod jednim žpodotknntých kťižmo
oěekawa wškťisseni Jestiť to Mtchal Gro:
anek rodič ž Bornholmn, kapitán dánského
kor.ibu ,„Kťementiny “ Qn byl knčxxeBacherp
lota, jenž Uásledkemútrap na Tcchitě od pro:

ě tesiantňw žakonssenýchna jeholodi žemťel wli:
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dně byl pťčjal a mrtwolu mUčeUikowUw pro:
past moťskoUnepohronžil Uébržncliwě Ua ostro:
wč WUnipetU pochowal Wozději fám na smrt
onemocněw powolal k sobě d:lstojnťky lodUé a
xw jich pťčtomnosti slawně odťekl se lUtheraU:
stwč a do lmm Cťrkwe fe anrátil Maje
wčxkxlfwého 38 ťet ščmťel d::e 15 bťešna 1840
Ua lodř „Klementině“ Lodnici x lásky kše:
mťelémU wUdci Ueuwrhli mrtwolxl do moťe
nébrž doplawiwsse se k Manqarewč dle obťadn
katolického dali pochowati a :Uišsioneiťi kťižem
wyxokým l)rob w nčmž odpočiwa ošdobili uo

š. 4.

Mššfie na ostrowech Marťefčých xa
Towaryšských..

:rx)

Falešeni miďsir na osimwech Usarkeských.

Mežt tčm co mišsie Ua ostrowech Gam:
Bierskoch radostllě pokračowaly, nefpnstili Ea:
ret a Ladal ostrowmo fonsrdných š oči,
žmenowitěTahity a foUostrowi Markeského,o
čekáwajice tolřko pťihodné doby, aby fwé snahy
apostolskc i w tyto končimy rošssiťili J dossly
jich žpráwy, že ostrowané Markefansssť mišsio:
UárUm protestantským nepťejice posud Urpl:tně
setrwáwajč w pohanstwi

Qstrowy Markeskě lže děliti na skupčm:
fcwer:loU a 1išUoU Zižna festáwá š pěti ostroe
wúw ž nichš znamcUitějssi jsoU: Sw Ehristina
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d(Tal)Uata); lidnatějssi Uežlčpťedesslý ostrow jest
.Hioaoa pak Fatuioa, Motane aFetUgU Doc
šhromady quji 8000 obywatelůw Sewerna
skUtha žáležiz osmi ostrownw meši Uimiž NU:
ťahčoa, 12 mčl dloUhci jest nedeležčtějssi. Wo:
čirá asi 10000 dnssi jest welmť fopčitá a četép
nými Umaly jako páskami prolkaná Bončknd

wšdale:tějssi jest ostrow WapU o 2000 obywate:
xlich. Eelc fonostrowi ma asi 20 000 dnssrs
WUda nejwčce hornata nrpťeje pťiliš orbě Ztž
Ué ostrowy rošděleny jfoU w četné wclmi malc
okresy; Uekteré neobfahnji oťeš 100 obywatex
ltlw Nwsjak na ostrowě NUkahoč odedáwna

jewiwali rošličUi Uáčelnčci beš obalU fwé sxmhř,d
wýbojné Me;i nimi wynikal obzwlasstně ná:
čelnčk kmenu Teji na wýchodné straně osirown
Usedlet)o hledě podmaniti swémU pxnstwi kmen
Taipijčlw; kommodore fewero:americký, B o r t e s,
jenž pťeš pťr čtwrti rofU Ua skupinč Marfeskš
š 500 mnži fe ždršowal, wssemožně jeho silxahy
Uodporowal. Nwssak Taipijowé, Ustonpčwsse
na čaš pťewaše žbroji Uepochopitel!té, wzmobli
fe k UowémU odporU, wždorujčce fmělc dčlňm
Norterowým Nmeriěalléodplonlta Kea:
tanUi Uáčelnik Tejtlw, odmežen na pťedesslš
fwoje panstwi. Syn jeho wládnul toliko krát
ký čaš; wnUk ňcho, Temoalla„ Uastoupim
wládU w rore 1829 byl teprwé deprt let star
Za této doby přibyli mišrloneirt proteťantsstr
Ua ostrow N:lkahioU donfajice že wychowawssr
TemoaUU dle fmyslu swého žiskajť čeho se jim
posud Uedostáwalo, polirirké opory Unešsse ho
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na Tahitn wychowáwali Uřladdikaw akade:
mii tichomoťfké kojťeefe Uaději že až
do wlasii fe nawrátiw fwé nápadnictwi na trUU
dědůw kn platUostč pťiwede, fUadno pak ostro:t
wúw pro sebe zxskajť Za Uepťitomnosti Uedo:
fpěleho pauownika dle wllle šatčm ťádčly Uáčel
Uťcl d:nh drUha wáleěně pťepadajťre Be)

Mežt tim šaložena prwni mišsie katolická
Ua ostroroech Markeslých Wťčlcxšitost k Uť Z:a

wdala cesta francoUšskc fxrgatty „WeUUsse“w
řwtokončtny.Kapitán jeji an etit ThoU
arš Umje roškaž, ansstiwiti některá sta
Uowtska franconžských lochw welryb po ti:
chomoťi rošptdlena a ochraxxowati obchod:
Uiky wlastrnsié, žastawil fe Ua Uěkolik dnť we
Walparaisi:. Zde ansstiwilfkladisstě a silialkU
Spolku Bč,chského a fwolil na profbn wrch:
Uého došorceChrisostoma Lianfu aby
dwa mišsionáťi dotčeného Spolku D cxšoaUlt
a B orgella, Ua jeho lodi ke skUpiUěMar:
kcxfkéodploUli. Stalo se to l. B. 1838. DU:
petit Tbollarš pťistannw k ostrowUTae
hUatě (Sw Ehristina) šasobil oba blahowčsty
Uejpotťebnějssťmi wěcmi porUčiw pak je pťišnč
načelUikaJoteta, jejš bohatě obdarowal od:
ploUl Mišsionáťi ofadili fe na TahUatě w
so::sedstwi náčelnikowě Bešmála w tentýž ěaš
ansstxwtl kapitan DUmont dllroille zM
rozkažn swé wlády ostrow NUkahioU š loděmč
„“Ystrolabe Zelée,“ načež w roce UáfledU:

Ř

ll“)úuučxlšš 1841mu1843.
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jiczim na ťeč,eném osirowč drUhá mišsie žaraže:
na odW Matěje Gracia

Mčšsie TahUatanská fpolěhajic fe na pťišeň
náčelnika Zoteta žklamala se we fwých Uax
dějťch, awssak protxo donajťc w pomoc Boži Ue
Ztratčla dobré Ulysli W teU č,aš messkali Ua o
sičowě dwa protestantsstť kašatelowc a několtk
Uprchlých marinárůw Dne 15zšsrpala 1838
sloUžena prwni Msse fwata na ostrowě a pak
jali fe mťšsionáťi stawěti kostelič že dťewa jejž
prontim oplotili Brawě w tU dobU ostrow
dťepadell obywately Hioaoanskými; Jotete
woprawiw fe proti nim poražil je Když pak
witěšUě fe k bťth pťtbližil pťáli Um mišsio:
Uáťi sstěstť a poUžčwsse pťťšniwého okamžeUiro

žessli fe hlonbějč do četných UwalUw osirowských
Cim hloUběji wnikali do frdce ostrown tim pťi:
šniwějssim okašowalo fe byti obywatelstwo; wssU:
dy Uctiwě byli pťijati, ostrowané šwědawě pox
slonchali noon wěst a pťi obťadech xábožen
ských welmi slUssUě fcxchowalč Nčxwrátiwsie fe
Z cesty Uassli k Uemalémn potšsscxlxiCareta,
apostola Gambie:skél)o š Učkolikapomorltiky Ua

TahUatě Nč sily fe množily, pokračowalo dilo
Ulčšsionsképřed(e wáhawě proto še ostrowalté
Markešssti, jfouce welmi fUrowi a diwocť we

dlé powěrčiwosti k wťťenepodobné w Uejohwšd:
Uějssi mrawné škáže takměť tomllč ZneUáhla
wssak predre podarilo fe šťiditi w úwale Hana
teně malon obec kťesianskon w ništo fon hor:
lčwosti náboženskon nadewssemi wyllikali KaU:
ana, rodtč Z ostrown Bapn a fyn kněše po:
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hansiého a Kokan jenž naeerwelkonoc 1840
byl pokťestěn awssak ža lo od fwé rodiny wy
hnán a pransledowáUxe)

J Ua ostrowě Nllkahioě Ulnožil se počet
nom)ch kťrstanú welmi Zdlonl)awě. W Gra:
cta pleobsl erZt kmcxnowrčTrjčskymt na wý:
chodné stremč Uskdlými Jelikoš kral nedofpěl.ý
od pcotestcmtl:w bUl odwcxžexl maje dle neihle:
dmo kalwinských b:,šti wychowml počinalt fobč
šwlásstnč Uačelnict dle fwrchowm:c ltbownle Ua
rošličmxch stranách dstrown; kašatelowé kalnxčU
ssti očekáwalč šarim pťišniwčjsstch časilw B.
Gra cia šistal napťed a pokrestil BUkUt Ux
arU, fynoxrceUačelnikowa. W Gracta to:
tčž byl l)o w těžké Uemori laskawč opatro:
wal a wyněil narež WUťUtUara blťžrkjta
smrti fám fw ťťčstnšádal. Mtšslquťt wx)siro:
jili mn slawňý pohťeb, jchš Ua fbčh!c odexďsslld
ostrowaUU hlnboky dojem Učinil a wsseobec!lch
pťťšeň m šslonáťllm šiskal:ťee) Wočet katechumex

nňw Z:ňtal; ero šaražena obec ťťestanfkáa
kostčť fpojem)mč slťami wnstawexr w Učmž k
slnžbám chžim fe fhromáždowala NáčelUťk
Bakoko powěstmšto lčdožront slysie mnoho
dobrébo o nowé obci ansstiwil mišsionáťe a
žádal býti pťitonmým Mssi fwaté W Grau
cia wlidně ho pťiwital anossakprohlásil Snoa:
tyni Za tabn do Uižco lidožrollt wkročitt Ue:
smx, Uaěež Ba koko pťede dweťmi šUstmm státi

xgr)únuňlš:x; 1842.
m) šuuňloš, 1840.



336

Umlým otworem hlidal do kostela, pokud pofwát::7
né úkony trwaly. .

Ywssak pokojnémn pokroku mišsie hrošila

welka pohroma; čeho B Graria fe strachoep
wal ode dáwna. stalo fe šnenadáni W roce
l839 nawrátil se král Tem oan a na Nnkaa:
l)ixou pobyw pět ler Ua Tahitě Ač jeho wy
chowáni protestantmn zl)ola fe nepodaťtlo w o
l)ledU na mrawnoU jeho powahn, naplnila je
ša to jeho hlawa podmaniwými mysslénkami a
ctižádostiwyrownati fe Kamehamehowt
aBomarowř Mišsionáťanqlčrký,Thomp
foU, žprowášel ho do wlastř a Ufadil fcxw
jeho domě, býwalt na Tahitě jeho nejhlawnčj:
ssim pěstoUnem dkt) N Gracia piissel beš
messkáni pošdrawit Uoweho panownika, pťijar
byl wssač erlč,dně ano fnrowě. Etwero ná:
čelnikUwpťisslo pťikážat se Temoanowi co
pánU fwěmU we jménU kmenU Tejiského

Sotwaže bhl Ua p:tdn wlasteUskoU wkroččl
prohlasll fe mladý král: že wlád:loUtř hodlá Ua
špťřsob Tahirckých panownikuw wsstchni kmeno:
Uxé aďy 1eho panxtwi te podrobili a modlith
(nábošeustwi) protesta!ltských mišsionárllw pťi:
jali Kdoby fe protč wllli jeho špoUZel toho
že žbroji k poslUsseUstwi donUti, chwastawč pťt
lom se wypinaje pťipowěděnou pomoci jtsté ewu
ropejské wčlrmociM) Této ťeči snadno jest
porožUmětť mossak nedomnčwejž se žádrn žeby

A) MeiUicke str 17
th.lle)Ermčxjexš 18á85
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Temoana skUtečUěod wládh angkickéjakéxsi
tajné sliby bhl obdržel; mišsioaári protestantssti,
šwlásstě angličtť mlnwili a chowali se obyčejně
tak pmtowitě jakobo afpoň polowice loďstwa
anglického tolčko na jejich pokynUtč čekala, proti
komU se měla obrátčti Neč králowa žprobila
ť)lUbokoUerolč mežt šápadxlými kmenp, kteťč
ač drťwe chtělt UzUati jčho fwrchowanost, Uynť
welkoUrošhorěenostifbirali pole Teonana
Uemesskaje pťepadl ncičelnika fonedUého, jenž ka:
tolickým mišslonáťům byl darowal cht)ši k šalo:
ženi Uowého stanowiska a celé údoli hrošUč po
l)nbil a žpnstossil Znenadáni ale pťikwačili
fpojeni kxnenowé aporašili krale jenž fám byw

těšce raněn dal fe na Utěk Newida Učkdeb..exš:
pečného Ukrth hledal i Uassel útočisstčx w chýžř
katolických blahowěstnw, jichžto majetek práwě

ďyl wšteťle hnbil B Gracia wlidně bo
pťijal a rány žawášal Zatim 1ewily fe šalostZ
Ué UásledkwUerošwášeného krokU králowa Na
wssrch silaUách ostlowU roléhal fe ryk wálečný,
wssichni kmenowé ZboUťili fe a probihajirenwae
ly wraždilč a požčralt odporničw. Za čtyry mě:

fice fwedelxo dwadcet pUtek Zeny, děti astar
ci l)romadně fe Utikali k bťehťim moťským a
skrýwajice fe w pUklinách a doUpatech skalných
žili šde meši Uaději a hrčlšami fmrtix.

Konečně i cižinci počali sje strachowati o
fwé žiwoth a Utekli fe na swé korciby k odpsUtť
wždy botowé

Uprosiťed wsseho nebežpečenstwi a Uensiale
bršo Ua tU bršo na oUU straUU fekloniriho sstěu

15
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sti wálečného pewně wytrwalč nasst mišsionari;
Uežťidka mufeli patťitč Ua kannibalské slawnostč
diwochňw kU poctč bUžkúw šajaté chpťately ža:
bijejicich a požťrajťcich. Kdyby ale stcmowintě

1UťšsioUskeěUa NUkahťUě mčxlo wšiti žťážn hodlal
P Gracia odebrati se Ua foUsedUýostrow
Bapn, Ua němž za hrožUe této doby hlUboký
.anowať pokoj Z odeslal tam WW SatUr:
Uan a Frantisska de Wanla, podršew
Ufebe toltko jednoho kUěše a katechistn Nowá
tato Ulišsie Uplně se Oodaťila; ša kratký čaš
žťišena tťeti obec kťeslanská na ostrowech Marn
českčxch W dUbUUl :D 1810 ansltčwtl wfxex
chny tťč obce bčskUpNonchoUš e ) Na Tae
l)Uatě Uassel bisillp mišsloneiťe U wcxlké bidě, o:r
bec ťťeftansťá byťa wcxlmt silowna a ostatné
obywatelst wo Uechtčlo an slysieti o Uowe wiťe

Za to byl RoUchoUše Ua osircwčx BapU
slawnč prčxritán od chnšť)o kreiťcx a od osiro:

x wanňw, Uřišpčolxáťi Zde ftált we wrgfokc wašUo:
sti; šdálo se egdemdostncUd!ťoitlManqmexxaxt
ské fcxb:tdoU opaťowatt Dne 21 dUbna odploUl
biskupG plčstnwxlSw. Marte k ostrowlcmSand:
wičskýčn

Meši tčm fchylowaly fcx Zalcxžtostč NUka:

lxioansié ke koUčt od Uikoho erčcxkeiwanélem
hlUk waťččllý Utichl ol:ojť strach lxyla UstoUpiťa
Ueboť sc ji Urdostáwal.o prachn a oťowa. Te:

moax a konečUěnal)ližel nedxžemnost sweho šá:
UlěrU. TU wysiytla fe wálrčná loď francoxxz:

:e:) xdmčxlc)š: 18:13
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ská wedenákapitánemBernardem w pťi:
stawU Sw. Nuny T em oana bez průtahU k
němn fe obratil záťaje, aby šprosiťedkowal po:

ko aneb afpoň přiměťa BerUard Umje:žil
ne pofelstwi w jiné krajčny tčcho:noťské doUésti

swolal Uaspěch fporné strany kU wšájelxméxnU
rokowánť o pokoj, jčl)ožto Ušawleni ponechal
drnbénm kapitanowi o Učmž, še w bršče pťisiane
rokijcim x.xičx„xonxčdčxla odploUlM Qd tol)o
čan Ueersser trweini Uxišsie katolčcké, an
T em oana stal fe xejčmochrancem; mišsionáťi

protesteentssti widoxxce, že jejčch Uaděje jfou šma:
ťeny, opUstili ostrowy Markesié

ld)

Usi:xsir na esirolrčx Čabitě.

Na Tahitč trwaťy poťáde ďoje stramxčcké;
Uensiálé trenire a Ustrky xťečkášely pokojnéml:
pochodU dUcha kčcxtmdsiého powaha národU na
mťslě tol,x.o U:ajťc fe sslechtiti wximánim w febe

žčwlčlxžxše fw:chow.al:cho Ua!xxšenstwi Christowa
te prýsiticťch šrsslatčla fe wlťwem UásilUě jť
wnUrenél)o fe!tačstwč pwtestantského Slysselč
jfme krerak Ua pxěátkn kaU 1830 po fmrtč
Womara 1l stará národná strana mohxltně
wystoxlpila, aby šťiženť ččlt UstawU sicitUoU libo:

wirli Womaroon ž pťedosslé koleje wyssčž
UUloU opět kU platl!osti přtwedla a rozkolťsaně
politické a focialné poměry spoťádala WUdrem
ppppr

ee) šunňloš 1843.
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těchto fnah byl Tati, mocUý náčelnik okresic

Baparanstěho, mUžbeš odporn Ua celém ostrowU
UejfchopUějssi a potomek starých škralUw Tahi:
tanských JemU po bokU stáli mistodržitel Nte:
l)UrUfký,Qtomč Uáčelnič Tetahqltstý, Jtori
o Uěco požději pťidružil fe k Uim bratr jeho
Waofaj. Tati wida mišsionáťewšdorowati
libowUli rožpUstilé kráťowny celoll siooji wáhoU
podpoxowal jejich fnahy, a jeho UenstupllémU

rášU děkowati bylo že králowna afpon Ua oko
šakladně Ustawy statne jesstě ssetťila Tati
byl fpolušakladatelem fpolkU stťidmosti jimž ža:
mýsslel hrožně fe žmahajiciml: pijanstwi pološitt
bráže Této sirany drželfetake Moerenhollt
rodcxm Belǧiěml, jenž w roce 1829 na Tahitč
lml fe Ufadsl a od te doby Uwcně pťifpiwal k
rošťweětU wždělanosti mešt ostrowany; ša kratčý
čaš ošnal fe a wessel w pťeitelstwiš Tatim
W roce 1834 podnikl Moerex: l)ont cestUdo,
Nmeriky a do Ewropy a mcxsskalw žeiležitosiech
oť:chodU Uějaký čaš Ua ostrowrch Gambierstých
ťdcšto blahowěsimo kařolických tehdcižš jcxsstč
Ueboťo

Za jeho Uepťitomlwsti stala fe w šaležito
stech Tahttických pamětihodna promčUa, jejižtod
počátky a nejhlubssi pťičiny chlše 1inde l)ledatc
Uežli we strachU mišsionaťňw protesiantských š
obxlowexřé čiUUosii katolickomišslonske w tčcho:
onťč powstalěm a w úsllowltém wtiráni se po:
litiky anglické w šálešttosti ostrowawské Wrwc

stopy pmnatxlé proměny we stýsilenč a tUdy c
postawenť mišsionáťUw protestalttských nastalé xoo:f
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činaji fe patrněji jewiti od rokn 1831 w kte:
remžto obyčejnon ostrostť proti kralownč již ne
wystnpowali aniž alcx jesstě š neirodnoU sixax
UoUbyliproto sixrošpadli Kapitán Sandil:
land kterýw :oce 1831 bpl ostrowany Wčtcaim:
ské ža poddané kornny allglťcké powažowa!té
na ostrow Tahťtn pťesadil Zdá fe že prewžal
prostťedlličť Ukol w tcto době meži králownon
a mišsionáťi a že pťi teto pťilešitosti fwš kra6
jany a foUwčrce aby bUdoUcUě we fmyslU po:
litiko anglické fe chowali owssem fnadno Uaklo:
Uil Když pakl N 1834 mišsie katolickéna
ostrowcch GUUbierských erčekawanU rychlostř
fe podaťily a chwalná jejich powěst wsseoberslo!l
pošornost fonfedných osirowanňw wzbllšowala:
tU počinali protestantssti mišsionmi nahližeti še
i pro ostrow Tahitický rošhodUá fe blťžť doba:

ma li jejich „tnodlttba“ děle panowati čili UstoUǧ
piti „modlitbě od koťene e jak w tichomoťi mezč
Oceanany wllbec Uažwáno katolirke nabošenstwi
Z šbrojili se mišsionári protestantssti wssemožUě

k boji rozhodnémU QpUstiwsse tedy zjewltě
narodnc strany spojili fe š pťawržencř wlady a
wssemižproby hlrděli opanowati slaboUkralowml
jsoUce w tom podporowáni wlčwem anglickým
Britchard mišsionáťanglickýwe městěBar
petě, Ustanowen Za jednatele anglickěho, čimž fe
pojednou sial nejmocnějssim mnžem na ost:owě
ač teprwé o nčxkolik rokůw poždějr skUtečxsým
konfUlexUbritickým byljmenowán a ža toU pťi:
činoU ž mišsionského Spolkn Londýnsiého Zdán:
liwě wysto:lpil NaradoU mišsionáťllwwydala kra:
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loan celoU ťadUnowých žákonči směťujicichktomU,

aby wážllost Uáboženstwi protestantského napo:r
ťád klefajici opět požwedli, Uaprott tomU ale
mišsio:xáťňm katolťckým možnost, Ufadčtč fe na
ostrowě Zť)ola odUali Jako ša dťewnějssich
časl:w bý:oalo opčt Uyni wstčchxriobpwatelé oex

ohledll Ua staw a na stári zawážáni k ansstě:
wowáni sskol protestantskych, šapowěženo jčm po:
sloUchatč sim,xch Učttelčlw mimo ony, ktme wleida
opráwntla; žadný cižinec nefmčl fe ojaditť ba
ani k ostrown pťistanonti, leda maje wýslowné
k tomU od wlady dowoleni Čimž wssak Uej:
žjewněji profk;xklxji žciměry mišsionáxčlxo prote::
staUtských, jsoU chjrnrowčjssč Uadiwky a chjsměš:
Uějssi Hičdst:dky, které wssUdy we fskoleich rož

trčlsscǧwňliproti kcxtolickénm Uábochstwi, .proti
dňpežowi a kněžim Nejjo:lce š to, aby Ueibo
ženUsiwť rožťissili od politiky, jali pe U:čšsionaťč

protestantssti kuěše katolické U ostroxažamlw žostu:
Zowati co Frechollše Wťtrošedlý Uáslšřdečtčchto
ssmedew byl že mocni UáčelnicčTati Qto:
mi, Jtoti a bratr jeho Waofaj, mistodrži:
telowc nedelešitšjssčch ostrowmo a okresto co
wěrni obhájčowc starého Uin Uástlně šahro:op
ženél)o politického ťádU žčexoně opUstilt strmm
inšsionaťňw, Uin protiwné od nich samých ne:
dáwno ofočowaUe straně nakladajččich, a wč:
doUce králowlm spolehati se Ua pomoc ang:
ltckon Uemesskali i oni rožhlédatt se po cižé
podpoťe a

. Zatťmanrátil fe Moerenhout z da:
leke cesty fwé na TahitU Bylť fe oženil š
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xekatoltckonSpanělkon, a pťijal d:lstojenstwč

.americkébo konfnla pro ostr.owy Towaryš.e
xské. Wodiwil fe zajisté proměně která Za jeho
nepťitomxwsti w žáležčtostech Tahitických byla
Uastala; fpojčw pak fe š dáwUými Oťátcxlyswý:
mi, UáěelUťkoTatim Qtomim a Jtotim,
Pewně Ušawčcl še ka;děmcl prott pláaoU:U mežč:
národUým čclicimll ZákoUU, Za jcxho Ueprčcomno:
sti jixlým Uárodllm Ua pťikoť š pollhrho Uábox
ženskék)o fmmtišnm wdsslélUU Uextnžssi odpor
klasii ncxopomine 7le).

Mišsionáii kextoličtihned Ua poěátku fwého
:xťichod:l na ostlowo Gambierské šanásseli se
mysslénkon,odeskatiKo lUmbaUa Mnrphy a,

še) MciUicke pťi té pieč!uežčtostiUtl!lwč o don cč:
cých konUlech, ktrťť protř Uowým šaikoxtům brojilř,
o amcrickěm a franronzstém, aU Oťedce trl)dáš žářd:
Uéhxo konsUla fraUcoUšského Ua Takyitč aui Uebylo.
LUctcrotly Zasc l)ledč žostUditi charakter Moe:
:erhoUtx“:w tčm, že jcdnorlčwé Události z pťiro::
žené fpojitosti w:ďt:hml .d čtrnare w ohledU Ua je:
dUáUi a jedUottliwá w:yjádťcxlčse alnerirkého konfula
š úmyslxl ossemetUébo kl..me Blbo pak swč obwix
UowáUč aspoxl poUěkUd oduwodnil w:xmwssiča wml:
enje fwým ;teUáťUm wčci ktcr!,xchlcda we fantasii
sptfowarclowč, Uikdr. wssak we sknteč!tostč, UeUajdoU.
Tšak Ua pť. odwádč horliwost, ktcroU Mocch:
l,PoUt fe Uial katolických Utišsioxcáťx“lw, z tajně
fmlonwh, wa kteron pxxx)Moerenholtt w ohle:
dU Ua low pexrl Ua ostrowech Gambierských wrlmi
.whdajxlý, byl š Uimč wessel, o čemž pťrčxcc Učkdo
newč atd Qstatxlč zde malo platč pohmltkw ktcxs!d:
mi konfnl americký fe ťidil, Uébrž šde prijdc Ua to
co čiUil
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ťterý byl wyuěený tefať, na Tahitn, aby
o stawU tamnějssťch žalešitosti podrobnějssi

šprawy febral a pťezwěděl šdaliby š profpě:
chem o šaražeUi katolické mišsie fe mohli pokn:

siti; šatim ale wěc bedliwěji rošwážiwsse pťe:
fwědččli fe, še lépeUčiUi když dťiwe chžli krož
fáhlejssim podnikUm fe odhodlajť, Ua ostrowech
Gambierských o pewné postawenč fe žafadixe).

Když wssak ostrowané Gambčerssli byli na wirn
fe obrátili, roškažal biskupNoUchoUž e Ko:
lUmbanwi, aby Ua ostrowy Tahitirké a
Sandwičské bez odkladU fe wyprawil a pak o
tamnějssich poměrech fpolebliwe žpráwy podal
TUto cestUpodUiklbratr Kolnmban ša let:
Uěho časil 1835 deedee),Uikolt ale dle Udani Lntx7
terotl)owa, 1836 Na Tahitě wrašil Ua
pron pťekážkU Uedowoleno mn wsto:lpiti Ua
ostrow a toliko na úsilownš pťťmlUwy několika
UáčelUikúw obdržel konečně pťistUp Ua peonU
šemi, kdežto ale ro podezťela ofoba dťi čaždém
krokU fe ocital w prúwodU polirie Moe?ren5

l)oUt jesstě Uebyl w tell čaš fcxanrátil šš
swě cesty, mišsionáťi nestáli š nim w žádUrm
fpojeni a o šaraženi mišsie na Tnhitě byli o
fwé Ujmě fe pokusilč Kolnmban po:
měrxlw Tahitických šhola nešnaje psal bisku:
powi že fe doslýchá, kterak cišinrowi žwlásst:
ného kralowského powolelti žapotčebi aby Ua
b

š) :Enučxchš!d1838.
x“e) úunňltw, 1837uo1838.
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Tahitě of.aditi fe fmě.lxe). Bowěst ale o ždarll
mišsie katolické na Mangareoě že utaln wssude
rozssiťena, a kterak ostrowané jfoU žádostiwi n:
hlidati některěho Gawbierského mišsiomiťe. Mno:
ži Uáčelnici že již častěji ansstčwili KolUm:x
bana a jewilt swé pťám“,aby na Tahřtě miš:
sie katolťcká se žara.šťla, wsselikoU pomoc a o:
chraUU jť pťislibnjice Me). Neni Uejmenssi po:
chybnosti, že dotčeni náčelnici slouli Tati,
Qtomi a Jtoti, o nichžwime,že šmišsio:
Uúťi protesiaxxtskýmř proto, že fe Urirodné straně
žpronewěťili, w Uefwornosti žili Tešxe).

Dne 29., frpna l. B. 1835 opUstilKo:
lUmbaU ostrow TahitU a odploul Ua Sand:
wichy, odkndž š hlackwnihoměsta Sandwičského,
HonolUlU, fdělil biskl:powi RoUchoUšowi
fwci pošorowáni, načež Ustanoweno, žarašitč lnišes
sii na Tahitě.

K Uefnadnémll úkolu tomUto wywolil bč:
skUpapostolyGambierské,Eareta a Laoala,
kteťč skntečně dne 6. listopadU 1836 na aUgli:
cké lodi „Nlžbětě,“ od kapitána Hamiltona
wcčdčně,r Ua misto Určexlé odploUliqU). Na cestě

ee„)Žunnlš.š! 1837.
3eckee)úuuan, 1837.

“š) B:eosté wyprawowánč Události těchto rožwinnje wcl:
Utř pťiroše:xč ccloU oonwU bážč a smýfslcxrek LUt:
t e r o tld o w x)ch, jenž mrrmontoeč blahowťst:,) kato:
xlickššplčrá š MocrenhoUtem, na jehošto po:e
UUkUUti prý Uáčelnčci jich Ua TahitU powolalř.

x:x) úunčxjc!š, 1838.
ňtš
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zdršeli fe noc a den Ua ostrowě Nnae,z celěho
špfoUostrowiNebešpečuého nejdůlešitějssim zjebožto

obywatelůxxt dobťe powědoma byla mišsie Manr:
gareoanská J onč byli již Wčsino obdršeli od
kašatelUw Tahitťckých a jakousi Uejasno:x wěsti
we fwé wire fe rošechwěli; UiclUéně wssak po:

fud wšájemně fe Ub:jeli a požirali še) Spatťiw:
sse mišsionáťe ofUli je še wssech straU a žadalč
sobě slysseti pifně o nčchš tačchwalná až ť Uim
byla fe žanesla poxoěst snašně prosice, aby zde
mišsioUáťi žňstali; cwssemže mišsionáťi žádosii
po tU dobU wyl)owěti ne:UohltMe) Dne 20.
listopádU pťčsteili U poloostrowU TajarabU Ue:
Pťižniwýxl wětrem k něnmt bxonosse žanesenč.
Srdčem radost::očt Uaději plný:n pošdmwili
Caret a Laoal Uomoččwšxčci Z:xtim byla
žxr iwa o oršťémpťčť č:xtišjčmláťňwkatolickýchjinou
lodi Ua TechitU fe doncxsla neeěcxžšWritcyar d U

králo:xony proražil abo po wssech pčietawcxch o:
sirowských fe rošestawily str.ižcx cx, paklmy Ea:
ret a Lawal skutečexěw Učťtslém s:: šakot:
wčli, pťistup:t Ua pťtdxl Techčščckoťl jčm Uaprosio

pdešřťeli:ťedš)ťe). „Oč:.m sirášr:xwé sk:xteěně š roz:
kaǧem timto pťistmcpičč kU blať)owčstňm, awssak

ckee)Žxmčx!Gš? 1838.

:šeťe)Tcprwé w roce 1849 ošcbral fe W. Laďal z o:
stdrowúxoGambiexxstýrl) k l)orr špomemltým ostrowňm
Uťžkým či Uebežpcxč“mým, taťé Womotn Uažwaxxým;
cil jeho crsixyjcst ostčxowFaččé; “. FquUer ho
žpx:owášč. Zdalč a jaké pokššofy Uowá Mišsic od
té dočxy Učeixxčla, poťUd sc chproslýchá.

šeck“ee)Žuušxch, 1838.
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osloweni bywsse newyťidčli, xproč jfxoUpojslánč,
.nébrž po jakěmsi chafnikowi wůli králowxninxu
jim wžkúšali. Newssimajčce fobě Uemilé užpreie:
wy pUstili fe pťeš ostrow do hlawxniho města
xWapéty, kamž tťetťho d.ne w dobrém ždrawi dox:
ražili. Eestoll Uealstále bylč žastawowáUť ostro:
wany šwědawě se tážajčrimi: „Zste:lč Wy miš:
sioUáťiš Mangareoy? Máte:li „modlčth od
koťene?“ Wedexte také obchod? Nemáře šen?“
Mermomoci žeidalzifobě, aby Caret a Lan
oal žašpiwali afpoň jednU pifeň, a wrlkou po:
žoonsti ,posloUchali, kdykoli blahowěsiowé Ua
četné otašky odpowidaťi. Náčelnťri pťijali miš:
sionáťe wlčdUě a Uctiwě, nabťžejťce jim hostinské.
pťistťcxssť. Ceťé město pťčchodem jich takoťka
poboUťeno, Uxmožipťiwětiwě pošdrawowali, jťUč
opět mlěeli, jini reptali. Earet a Laoal pťč:
mo šaměťili k domn americkěho konfUla Moe:
renhonta, aby mU list od biskUpaNon:
choUže dorUčtli. Nťijatt jfoU welmi wlidně.

Wrštchard oUol)o dne tťikráte běžel ke
králowllě, práwě w jiném asi2 hodiny odměsta
wšdáleném sidle messkajčci, aby ji proti mišsio:
Uáťům popUdil, o fmé pak Ujmě Uapťed žaporp
wěděl jim ,wyprawitt ž lodi dollessené feboU
wěri. Nwssak náěelnčč okresU Tetahallského,
Ztoti, porUěil, aby žawašadla bez odkladu ž
lodi byča Utišsioneiťům, kal!t by chtěli, donesse:
Ua, kreilowxmpak domolila, aby Ca ret a La:
Bal ji fe pťedfťatdoili. Bo relý čaš odpolcxdný
byl dčtm kousixla amerického, w Uěmž Utišsionáťč
fe Ubytowali, šwědawými ostrowany obklopen,
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dznichž množi fe také meži jiným tažalt: „Wrawer
edaxli, že Wy BanUě Marťi fe klemite?éa Mišx
Uonáťč pťiwětimě odpowidali, a dle možnostč
xhleděli wykoťe:xiti pťededky ze frdci Ubohých
Tahikanůw Za ochotnoU tlUmocUici propUjčila
fe mišsionáťUm, tuzemskcho jazyka pofud nedo:
konaleznalým,choťMoerenho Utowa Nťe
papežowi se pťedce klanite?“ šašněla odžiUUd
otáška Když wšc Ualežitě wyswětlena, šmoc:
nila fe hluboka newole posiUchačUw a jako jee
dnim hlafem še wssech straU wolano: „Brčt:
chcklrd jest ossemetný ll)ať!“ Druheho dne
.žprowodil 1ich americký konsul sám ke kralowně,
U nižto již Britchard a mnobo Uáčelnikmd
fe nachaželo Wrosice o laskawe pohostinstwi
podalt k:álowně swe dary, pěkný fhawl a 60
piastrmo Králowna pťčjala ale Britchard
eobáwaje fe„ še pťijeti darůw by fUad mišsionciťř
powašowali ža powoleni Ufaditt fe Ua ostrowě,
odeslal jim jich Uašpět Earet a šeaoal
wssak w perodU don UáčelnikúwUeprodlenš
fe anrátčlt ke kralowně, která tentočráte, jfoUc
sama doma welmi mčlostiwč fe k nim chowala

adary opět prijala Shon ostrowanUwokolo
pťťbytk:l mišsionáťmo Uapoťád wžrUstal a Uej:
wýtečnějssi pohlawárowé nenstalč pťčmlolrwalč,
aby ostrowxl na žadný špůfob erpoUsstělť
Wsseliké fměssné baje o Ulodláťsiwi, které
UčtšrloUáťi protestantssti na potnpn kakolkltw

byli ostřowamlxm wsslipili bržo UZUáUy ša Utr:i
háni Ua čti a národ den ode dne noětťsi pťie
chylnosti klonil fe k nasstm blahowěstům tak
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že Britchard dobťe nahližel že měla:li jč::
Uak mržUta pro nčho pťťpadnost skončitč se kU
profpěchu protestantišmxx, i nejhorsiiho se odwa:
žiti mUsi. Qpět tedy swolána hromada, a Ea:
ret a Laďal k ni obesláni TU jeden ze
foUchw od Writcharda nawedený, wystoU:
pna jal se tážatč mťšťlonár:lw: Wroč jste pťč:
pslčlm tento ostrow Earete a Laďale?
My máme jiš fwe Qromede (wlastněkněze
pohanske), kteťi naš ode dáwna w skowěBožim
wyUčUji Waš tedy Uepotťeijeme My mame
šákon, podlé něhož jste ani Ueměli wstoUpiti Ua
nassl pUdU,anrakte fe Ua MaUgareoU e Ea:
ret ohražowal se proti toUmto šákonU co Uowě
daUémU a i konfulowi axnerirkému nepowědomé:
mU Morenhout pakzrownak Britchar:
d owi fe obrátiw ťekl: „Tento zákoll čeli pťi:
mo proti prcin mezinárodrlémxl a já jakožto
konfUl americký prifně proti němU fe ohražnji;
dťiwe Uežli šcikon podobný by nabyl platnosii,
meelby ostatným národUm fe Uapťed ožnámiti e
Hromada bez wýsledkll fe rošessla a Uáčelnicč
jako po obdčšeném witěžstwi wyprowášeli Uasse
blahowěsih domň. Waofaj loUče fe š Uimi
doložil Netraste dobré mysli a na žádný špů:
sob erdchažejte!“ Qnen folldce pak, jeUž ž
UáwodUWritchardowa byl w hromaděprotč
Uim wystonpil pťissel se k Uim omlonwat Zatim
wssichnt katolici Ua Tal)itě Ufedli žadali ke krá:

lowně profbn aby jim Uaboženstwi jejich swo:
bodUěwyžxláwatipowolila; wašnost Eareta
a Laoala neUstálefe wzmahala Dne 30
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listopádn slonšili prwni Mfsi fwacon Dowě:
děw fe toho Britchard dorážel na kreiiow:r
UU tak dloUho, až podepfala rozkaz, jimž Eax
ret a Laoal z ostrowůw Tahitických jfon
wyobcowáni Tito wssak nedbajťce roškašu Zůn
stali w domě konfulaamerického Writchard
chopil se posledné desky. Dne 12 prosince
pťisslokdomu Moerelthontowě 6 biťirmo;
widoUce ale dweťe zawťené wlomili fe do pťče.:

bytkU mišsionaťůw a nassli jich Ua kolenon se
modlicich Wrawč kdyš násilim byli wlečenč
pťeš město pťichwatalMoerenhoUt a wida,
co se děje, žwolal sišy roně: „Nanowe! nasili,
které fe Wam čini, Uemohn Wáš sice chrániti
awssač donám, že pťijde doba kdežto fe Zde
požna, že jfǧem konfUlem fwobodnýchž chi Zfexx,
wero americkc)ch xe)s“
„ Dlle Zl prosince pťistaUUliEaret a
Laďal jesst: na cesišod kapitánaHamilto:
na mnohoU silrowost Zakmlwsse k ostrowům

Gambierskú:n kdežto od obywatelstwa š plefá:
Uim bylt pitwčtáni Na Tahitě Za to Uanlahalč
fe Brttchard a drnhowé jeho Utrhačnými
ťečmi Uwčsit nčiboženstwi kextolické Uárodn w o:
sskliwost a těm oslabiti a Uložnali docela wy:
hladici pťťšniwý dojem apostoly Gambierskými

š) šsmřxlc!š)1838
Lxl:tcroth ač Událost wssrlijak onsloUwa,

pťedcc dodawa: „Woluo jest každrmxl twrditč, še
Uaxxlně odwčxžeUč oboU kUčži jest ostudný skutek pťi:
mo proti mexzinarodxxém:l prawU čclčci“
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špUsobený O Franco.UzskUpotupně mlnxwirr
rožtrxxssowali, že jest zemi nepatrnon, odxUižto
Ueničel)o fe obáwati atd Nejwice, alxeofočxox
wali Moerenhollta n sámšLUtterotď
dcrwá dosti šťajmě Ua srošUměUoU, še Ustawičtté
hany a potUpy, od Writcharda pod plásstěm

xl)orlťwobtt protestantské Ua Uěho kx)dané, koneč:ton
se stalh pťťěčnou, že wláda fwobodll:šchQbri jejš
konsitlstwi sloštla Ywssak Uačelnťri Techitččtipew:
Uě stált pii wěci Uefprawedliwě Uaťknuté, jfolc:

ce odt)xodlani, siUj co stUj wždorowati libowůli
Writchardowčx Wťistciniwálečrlélodi aUg
lické pxawě jim pťisslo w hod; šassli ke kapitác
Uowi žalowat ho ša prič UoU Učiněného ncisilč,j
o Uěmž wssichnt osirowané že toličo š ossklixooe3
sii lnlmoť Kapitán nemohť jank nežli hančti
pltwodcč jeho Britčldarda :xe) Y

W lednU 1837 již opět Uacházelč fe Ea:x
ret a Laoal Ua lodi plawicč:fe k Tcchitě.
Nemělt wssak w UmylU šňstati Ua ťeččném o.e:

sirowě, Uéčsxštoliťo hledatt pťiležitosti do Bal:
paraijxl kaxnžw šálcxšitostech fwc !Uišsie se Ubi:
rcxli Na cestě šasiawilč se opět Ua některých
wúfpešch fol:ostxowichťďešpčěx:ého jmenowitě Ua
ostrowech Hao (de la Har:oe), KlterU a Nn:
Uea (ostrow letěšowý) WssUdy pťijati byli
pťčZUiUoěa profenojich, šaražštimišsii S!mdše
tato pččžeUW Laoaťowi o němž jfme l)ore
powčxděli še w roce 1819 Ua mnohoostwwč
Bomotll se o.debral fomdUi prári apostolsiocč

:š)j Qmuěxlcšš, 1838.
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mezi tamnějssimi ostrowany Dne 26 ledna
lwrazili kTahitě wystoupiti š ťodi jim wssak
opět žabraněno. NáčelnťciTati Baofaj a
Baraita pťisslťna loď a wykládali, že lid
Tahitirký posUd we swém pťizniwém fmýssleni
setrwáwá delnwsse pak na americkém koráe

Colo:nboel pťistáli sstastně22 brežna 1837
kUBalparaisU. Caret poradiw se š Ehry:
fostomem LianfUřm, ťiditelemNroknratoe
ry mišsionské, Uznal ža dobré,w“wzáležitostech
mišsii oceanských pUstiti fe do Enoropy

Zatim hleděli angličti mišsionári wsie:
mi žpůsoby rozjitťiti Tahitany proti katolč:
kům a MoerenhoUtowi cožfe jim tou
měroU daťilo že skntečně Uebyl jist fwým žiwo:
tem w noci byl pťepaden a spolU še fon
choti fmrtelně raněn. Ehot šemťela, on ale.pťedrc
po dloUhč Uemoci ošdrawělxe). Bostaweni wssak

e) LUtteroth we fwé úžkosti, ab!,ď wssrlikoll wiUU
w ohledxl Ua úklady o bešžiwotčMoerUhoUto:
wo š Writcharda sUal, Utčkasc k toUlU wýtoč:
kn žc prý DUUtoUt dUroillc sám jcddtohoš
wrahúw wydawa za Špadčěla, drxchcho ša FraU:
coUZc Wťchč Uebyli wrahowc Uikdy wypalran,
ža dr:chc pak mohli meǧi Špaxlčly a Franconžh,
šwlasstnč mešt Uprchlymi maranťi tak sUadUo býtč
Ualešcxli pedoUchowé zločiml fe Uehrožčcč, jako mrži
Yxlqličaxly a Tahičaxty Dale wimc še M fxoaškU
cestopifU DUmoUtowa, jenž oUU l,xroznonUda:
lost Ua mčstě wyssetťowal, že „axxgličtť Ulišsionaťř
pro fwé Urážliwé a popxldliwě ťeči Uenstále proti
MoereUhoUtowimrxtaUé w oUom UkladUnce
prostťedného podilU :Uaji.“ Wodobně wyjádťil se
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jeyo bylo tim Uebežpečnějssi, an mU důstojnost
konfnlskaodňata, Writchard ale Uhlawný
geho protiwnik nynť co anglickýkonsnltim smě:
leji sobě počinal

0)

!.deOstčerěnictUdřfraUech;skě.

Meši wssemi ewropejskými národy, kteri
plcwaon Ua moťi fe Zaxxásseji Uejslaběji posnd

boli w tichomoťi zastoxxpeni FraUcoUžowé. Wo:
ěec francouzstých lowrůw welryb neda fe an
porownatiš množstwim lowcňw aUglických a
amerických Welikolepé žaměrn od čan cesty
BoUgatUoillowy weFrancii chowaUéšni:
čila rewolnce w které t loďstwo francoUšské
beš mala Uplnou škášU wšalo teprwé Freya
ciUet obnowil jich pamárkn a wškťisil meši
krajany dncha plaweckého, načeš počátkem l B
1830 nowa ěiUnost w loďstwU fraUcoUžském fe
jewiti počala DUch mišsionský mezi dUchowen:
stwem franconzskúm soUwisi toliko žpůfobem neée

anctit Tho:tarš w ll. swaku, str. 396:
„Donmiwame se, še. po onom ilkladU o jeho (Moe:
chhoUtowo) bcžžiwoti z pťčctnwice politických
Uežli osobllých posssém bylo fwatoU powimwsti o:
pasťťtč ho mrawnoU žasstiton (důsioj:tostč fraUcoUž:
ského koUsUla), ježby ho chranila bUdoUcich útoknw
a Uedala jcmxl padUoUtč co oďěťwlčdxtosti pro Uěho
wclmi čestné a welifompslUé podpory, ktcsoU Uassim
snrodwč pso:tásledowaným spoon.bčaUňm byl w trU:
chliwéx dobč poskytmrl.“ „
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Pťimým š Uowými žáměry wlády fraUcoUzskě,

byw pťčmě BropagandoU NimskoU wšbnšen
UebUde ale sporU, že wláda francoUšslea ž wáž
Uosti kter jeji mišsionáťč w tichomoťi fobě zi:
skali plo febe ráda koťistila a čo witaUé pod:
porh pro bndonci waj politirko wliw ponžiti
Uikdy Uemefskala

W roce 1837 dáll kapitánxl DUmoUt
dUroillowi roškaž,abyšdwěnmloděx!ti,„N:
strolabe a„Zelěe“, na cestnkrožltčarýmostro:
wum tichomoťským fe wyprawil; šwlasstllě měl
porUčeno ansstiwiti ode dáwna powěstné skU:
kxočUiGambirrské a zaopatřiti tamnějssi mišsio:
Uaťe wssťm ěehobh práwě potťčbowali. W
kwětn:l 1838 doplonl do Walparaixu kdežto od
fraxrcolleskěl)okonsilla Eašotta a o.d ťiditele
domxl Ulišsionskél)o byl špraweU o Událostech
Tahitickcšch, o nichž powčxst šatim t w Exoropě
proskakowala a Uarodnou hrdost frančo!lžskol: k
UemalémU hněwU popoušcxla Na ostrowrch

Gambierskýchšděleny DUmoUtowt dalssipo:
drobnostt o pťihodách Tahitických jakož i o ne:

prawém špUťobUwlády ostrowanům od lnišsio:
Uáť:lw protestantských wnncené Nechtěje fe w
jednani fwém pťenahltrt pťedewšal fobě, že
fám na Tal)itU fe odebere aby žewrllbnějssich
špráw na lnistě kde ko neslUssnosti fe zběhlh,
nabyl dťťwe, nežliby Určité náwěsiri o nich fwe
wladě šaslal Zastawiw se na Markefafch:eej

zlp)Zde prý dowolil dPUroille fwým lod!tťkům pá:
chati wsseho drUhn rošpUstilosti,naěcž Lnttcroth
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odploUl počáxtke:nšciťi k Tahčtě Nežli fe tam
doplawil byl již kapitán franconžský, D Up ea
tit Dhonarš dle wýslow:xéhoroškaZUsmé
wládyk ostrow:l pťistál T č)onarš byl diB
lem Za pxčěinon Uemtťckxékxoškonmcinť rošličných
končťn m.dťských, dlem aby fraUcoUšským lowx
rňm welryb potčllečnw:l ochranU posleytowal Ua
konrt rcdkll 1836 do tčchoxxwťť ee !R)prax.ďiť
Wooyw nx Kamčatče a Ua uťcrox.ďechSmadwič6
sleých lmw:áiil fe w wče KZZZ do Walxxmaisič,
kdežto ho wýslowný lokaš wladh očekáwal aby
beš prlltať)!x Ua Tal)itxl fcx odeoral a ša Uraž:

ťU poddax:ým frmlro!tž slxým proc! wsse:xm :Ušžt:
narodrtémll prei::ǧř: UččxlěUoUod ta:x:xějssi w!eidy
šadost Učině.li žádalch) Dch 27 s:pxm octUUl
qe w pťistawn města Wapcxty a sscxl přčmo k
Moercnholltowi U Učlwžd:wšděw je wssech
podrobnosti š hlubokon eroli fe prohlásll:
„Toto pronáskedowúni žnectsloby i nejfurowějtsi
Ueirody!“ Qdebraw se sm fon loď šaslal dnxe
Zt) frpna kralowně Tahitické list, w Uěmžto ǧi
wošýwal aby z Uásili na apostolstých mišsiona:
ťichEaretowi a Laoalowi a osiatnýchpod:
daných franconžských fpáchcmého odpowědělae
pak za wěci w plen wšaté mišsionáťňm 2000
qp .a.„ u uyuw

ťatolickyxir U:išsianťUm Ua pičkor wclikoU wahU
kladcx Dostč možxxá, še fraUcoušssrč marimiťč pťi

t.é. pičležirosti dlc slxlssdlostise Ucšachowalt jakožang:.
ličtť jinde rowUč ťak ťeidiwajč uu ktrrak ale Umji
Za Uršbedno:: chafxl odpowidati šde katoličtť oUde
aUgličtť mťšsionaťie? m

qř) LUrtcroth, str. 151.
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sspanělských piastrůw co šásskodné skožila, koneč:
Uě franconzský prápor 21 ranami ž děl poždra
wtti porUčila 7ťe);newyhowi li ža 24 hodin jeho
žadosti, že bez odkladU wálečně žakročť Wssak

Bomara UemessťalaUčiniti šadost; načež dne
4. zári mezlFrancii aTahitoUUšawrena smlon:
wa kteroU poddan flancoUšssti Zárowen š Nn
gličany stejně opráwněni jfou Ulessčati swobo
dUě a prowožowati obchod na ostrowě, Moe:
renhoUt pať š nebešpečněhopostaweni fwého
powýssen ža konfUla franconšského Bráwě kdyš
tyto záležitosti pťiwedeny byly ke konci žakot:
wil fe DUntoUt dUroille š dwěmaweileč
nými loděmi w pťistawn Schwaliw wsse, ro
Thanrš šaťidil ssel složit fwou UctUkrá:
lowně a paknawsstiwil t Writcharda jexnnž
beš obalU fe wyšnal že Uáwsstěwa jeho plati
anglickémll koUsUlowi Uikoli wssak kašateli pro:
testantskěnm a Tahitickémll fUdimU a že, kdyby
tolifo posledUoU dodnost žastáwal beš prodleni
by ho šatknoUti porněil a w okowech do Fran:7
cie odwezl Dnej16 a 17 žáťi opUstilt dql,lr:
oille a Thanrš ostrowTahitU

Nežda fe, že mišsionaťi Gambierssti o
zběhlostech bezprostťednol: wědomost měli owssem:
že Earet Ua jaťe 1837 byl do Ewropy fe
odebral aby mimo jiné žáležitosti také bežpo:
chyby U wlády franconzské wedl stťšnost na pťié
koťi zakUssené w Bapetě awssak žplifob kterým
kapitán fpor Ukončil a sinloUwa, již bhl Užawťel

e) LUttewth, str. 156u157.
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o swobodě náboženské ani nejmenssi zminky Ue:
čině wydawaji fwědectwi, že roškašy od wlády
francoUšske obdržene toliko ktomU směťowaly,
aby dáno bylo šadostllčiUěUi Za UrážkU ctč Uá:

rodnéšpůfobelwll thud arcposslo,že ač fmlou:
wa dle žádostčTho Uarpowy bhla Ušawťe:
xm pťedče Ulišsie Ua Tahitě fe erbnowila a
sily Uxišsionské k Markesiim a Salldwichčim fe
obrátily.

Zatim ale doba pro rožssiťeni Uaboženstwi
katolického na Tahitě welmt pťišniwa bež mála

žmišela Uebo fmýssleni ostrowaUůw, pťičiny Ua
silného odwešeni Eareta a Lauala doťdťe
pochopxljicich, bylo tehdáž kUprofpěchll wiry ka
tolické fe Uaklonilo dilem proto, še Earet a
Laďal mnohé pťedsildkyod protesiantllw protč

ko.tolikmll rožssiťené bylt wykorenili dilem proto
že loďstwo franconžské š takowúm dUrašem bylo
k obrm!ě fwých krajamlw wystoUpilo čimž miš
sionářč katcdlččtčw oččch Tahiťanmo nemálo po
wšnesschť J rošstomolo fe obywatelstwo we
dwě strany; ledna Uakládala mišsionáťňm kae
tolickým, majic ža w:ldre mocné poblawáry Ta:
tia, Qtomta, Jtotia a Baofaje, drUha
sl)lUkla fe okolo mišstoUáer protestaUtských;
oboji Ulěla fpolU i baer politickoU W tUto

dobU by mišsionáťi katoličti poUžiwsie pťizniwé:
bo smýsslenť ostrowančiw waonU čásf Tahika
Uůw byli Zťskali pro wirU Když mčšsionáť.
Baty Ua cesiě do N. SeelalldU w roce1839
byl na Tahitě fe šastawil, Uebylo tU an jedi:
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Uého kněše katolického xe) on pak maje jiný cil
pťed febou snažněžádosii ostrowanňw, aby mešt
Uimi žUstal wyhowětč Uemohl; toliko w tichostt
sloUžitt smčl Mssi swatoU. Caret jeUž w :.
1838 opět Gambčery opUstčl Ueastawčl fe na
Tahitě, nébrž pťimo ploUl Ue: Markesy, kdcxžro
chtěl očekáwatč wýsledkčiw p:ostťedx!ťčtwť fmel:
coUšsiéhona Tahitť a na Sandwčchách

Wláda franconžska wssak š poťčšeněmswých

kap:tánňw Ua Tahitč fe ntkoli Ucfpokojila nč
brž, UsilUxicproražčti še fwobodoU náboženstwi
w tčchomoťi proti bešpráwným fnaham fektaťtiw,
rožkášala kapitánn Laplao owi aby, když Ua
fwé cestě okolo koUle šemské w oUčch končinach
fe rxrtchx,na ostrowech Tahitických a Sawač:
siých žakotwiti se neobmrsskal Me). W Sidnejt

eš) únn šlc!šg 1810
M) Wlada fraUe:oUžskápoča.a Uallťščti kterak dňkc:

šitoU pákoU pxo žalršc:xč poxilčcké Uaori Ulol,xoU

se stxčitč jcxjč U:išsionáři: l,xoxxťiwost ted!,d, kteroU Ulio:š:

sio:tářňw fc Ujčmala, š tižč pockášela Z čisi:)cl,dpo:
hnútčk Ueibošrxtsiých, ač pčxč tox!: žaš.xená ťťixdda fwo:

bodčx a pxcinxxtxxaprotcstmltjťýflx mišsioxlaťňw fc Uc
ťxěla. Nilwdch fe ch fhořxtjč žájmy wiry kacoli:
cké eZ prufpčxcl,ďem politiky fxaxxroxř;sté Že stč;Uostč

Caretowy w Waťčši Ucmálo pťispčly k :ošsašn
jejš Laplace k žakročexč oBdršel Uelše pocťxybo:
wařř ale diwiti fš ntUsiU:cžlostčLnttrrothowe
kdyš Ua Uěč)oeo pllwod cc prostťrdnirtwť f:arxro:lš:
fkěho haUliwými slowy žchrc, wšdpt Ca:et i tch:
dáš, kdybh i pňwodcrm ono“ho šakroče!rť byl, wžkyx
úplUé práwo Ua swé strxmlčU:čl Q mčseUise po:
litiky w Určšxsietichomo:sié ro Ucwťdět ssiťeji pro:
le::wč :Ur
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bo ony rozkažh dosslh, načeš dne 1T9 debna
1839 w pťisiawU města Bapety se šakotwil
Maje loď na niž byl pťčploul zxmčněporon:
chanon. porUčil rošbťti siany, w Uichžby chafa
meši tim, co sk loď sl:lawowala se Ubytowala
Ze tU Ul:tohých :ošpnstťlostť Uatropeno, simdno

se kašdú domwslť ale toho Zajčsié Uikdo že LUt
teroth je klade na Učet katolčcxkchoUábošen:
stwi ,ke) Kšdy loď byla fpraweam šročil La:

ne

eck)L::tteroth, str. xl66, dčtakto: „Wočalččpak ťčm:
sioU buohoslUšbU Ua ostrowě Uwádčri prosiopassxri:
ctwim“ Takowá sleHoU Ua:Užiwosti foptčcť ťeeč,
jdoUc Oičlčš smčssná sama se odsUžUje ;aká wrdlč
t to fmčm:ojti UestoUdUá a Hotměsstlči,d:šost w těcť„xto
flowcch se Ukrd)wá, posoUdiž četrxláť fám, slPsse, šc
Ua Tal,xitč a Ua Sawaichách pod wládoU Kxalwčxl:
cňw weťejnri uxorostiřx:cc UejeUt:.pcha, Uébxxž šákoxččm
tak b!,xla Uspoťádailm, atx!,)ostrowaxxky, tčxlo fwé pro:
:xe.iwajčce, jistoU daň odwáděly bUď w peUěščch aUeb
w tk.UliUách. W xeore l8.x.1xutwx.,mcxissela:1000,dosla:
in Ua Tahitr a w trnto dUchoďdělila fe Po:
Umra Z Ulčšsionáťč kaťwčnsi!)mi! (0exli0x!mui Zj(!šu
xcumex 1814) eraktor protesta!ctsléťxoDennčka
„WestlaUd“ xoMememl w!,dřxáwaxtélxo,D.r NUdrec,
w l sess lxss sw l852 lččč cl,xowčixlčsr kalwčlt:
cxlw xa ostxowerld Sanduič sk!dch tak ssexcdxtd)mibar:
Uxamč še jimi cit Uassich krrstaxtskych čteUaťUw Uxá:
.clxč se zdrál,xáme HlUbokoU erolč rthoťčeU dč
Ua koUri: „So ist rZ chU gekommen daš
iU Bčcsr!xtMomcnte fčimmtliche anoln Uichtš NU:
der:xš sind, alš abschexlxlicheDiebšhšhlell, dač: UmU
sic elchm ei!lšťgen grošen Harem orrglrichen kaUU,
worčU die Wrediger alš qottliche Grošhexre!: fchwcl:
xcU.“ „HaUdbúchleiU ker Mišsio!lšqeschčchte “ her:
aUšgegcch oom Calxoe: Wc:ečxc, UejxanUje fwwch
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place králownu a Uáčelnictwo do domu wy:
sla:lcowa a tU pťedložil dwoji žádost: 1) abo
náboženstwi katolické š prorestantsiým sterě o
prawllěno bylo, a 2) aby králowna whkašala
misto k wystawěni katolického chrámU Jelikož
w oboji žádost fe fwolilo odploUť Laplare
dále k osirowllm Sandwičským

Kdyš tiln žprobem Uábošenstwť katolickémlt
opatrena fwoboda na Tahitč fwolal bťskup
N oUchoUše wssechUy kněše, kterých koli po:
dstradatimohl ponechal na Gambierách jen dwa
mišsionáťe, ostatne pak stanire jen UUžně objaž
diw wydal fe Ua cestn do Ewropy pro nowš
pomocniky. u Nedostatek dělnikňw aposiolsiých nč:
dowolil obfaditi ostrowy Tahitické, ěehoš poUžť:
waje Britchard wssemi t Uejhanebnčjssim:
Zproby drcišdil ostrowany proti Franconžúnr
Tak kU pť. osirowanllm w jakési koušelne lU
cerně okažowáno papcxže a kněše katolické, kte:u
rak w kotle pod Uimž plápolá ohexx, smaži a
mUči protestanty atd xj Mysle Tahttml:ch
denně wčce rožhoťčowáxw, takše W Earet
jenž w teU čaš Ulesskal Ua skUpiUč Markeské
častějt je dowčdal že jestli fe Zarašenim stálš
d.z..op. x..u.x e

kašatelúw Ua oUčch ostrowech jank Uržli wo dťcxsc
Gottešmáxtlccr! Qstatnč co Ua doklad k Ueplod!tosit
Utišsič protestantských Upošorňnjeme č,teUáťe Ua:
„Lebch UUd Wirkexc Nltdolfyš ooU Rodt, wcilcmd
Mčšsioltárš der LoUdoUer MišsioUšgesellschaft ixš
Zxxdčen“ ooU Dr Karl Wčlhelm Bonterweck,
Dirrktor deš Gymňasimnš iU Elbcrfeld; 1852

ee) šxmčxjčxš 1840
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mtšsie jesstědele bude otaleno Ustawičnýmrýpal:

stwim strany protestantské na bUdoUcnost kněžť
katolickemU wsseliké působeni ano i pčebýwáUi
Ua Tahitě Zhola nemožným UččněUo bUdexe)
Nemoha wssakW Earet opUstitt son ober
kťesianskoU práwě Uadějně wžkwetajťrť Ua Mar:
kesách,odeslal šatčm UaTahitUN EolUmba:
Ua a W Blrmaxlda š katechistoU, jménem
Nil; po Učkolika měsicich pak fám jich nasle:
dowal Ua fnažňš profby mUoť)ýchTahikanmo
WstoUpiw na ostrowy dne 31 prosince 1841
pošorowal bršo že dťewnějssi ostrowanUw ke
katolické wiťe pťišniwost žnačnč popnstila awssak
Ua wšdory wssemU bršo Založena obec ž Tahi:
ťanllw katolických,slowem Ear eto w ým rychle
wžrňstajic Za to tim wžteklejt boUťčly fe my
slee protiwnikůw.

0)

Gldsašrni osirewňw Usarkestých a “Čowaryšských
.Glealxčo:lžskrnt.

Nastala doba, kdežto FraUcie fwé dloUho
chowané žaměry, peonU Uohn šarašiti w ticho
moťi konečněwe skUtekUwésti fe odhodlala Nenť
fporu, že wýprawaDnmontowa a ThoU:
arsowa do tichomoťi pťede wssim měla ten
účel, abp wláda žeerbných špráw o tam:
Uějssich okolnostech Uabyla a pak doby .k
opanowáni některých ostrowxlw Uejpťihodltěx:
ssi ssetť:ti wěděla Zárliwá Ynglče dobče tU:

xeše)únnčxjcxš, 1845.
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sfčc žaměky tyto popilťla š obfazenim N See!:s
landU pro sebe; FraUcie pak nemesskala Uwázatř
se w ostrowy Markeské, kdežto oba kapitánowé
DUpetčtThanrš a DUmontdUroille již
dřiwe š tamnčjssimi pohlawáry w politické swaze
ťy bylt wesslč a stanowiska obchodná a UoojeUská
zaražili xe) Jest na jewě že brzo na to žprá:

ǧlb)Bťi této pťčlešitosti ňešna Lntteroth wc fwč
wássxtiwosti wčce šadnych meši a wydawa FraUcii

eša Uastroj Wropaqaxtdy Domniwak fe, lže ostrowyxu
Markefťé jeU k wúli SpolkU Wicpnského a jmcno:
witě Ua žadost W Gracia byly obsaše!ty Ktc:
raka to žpošdilost! Zamč:y franconšské pewUč fc
Ufadčti w tichomoťť ssoU dalrko ftarfsť chžli mišsie

tčchomoťskš a ofašcnť fe FraUcie Ua Markefcich Uzce
soUwisi š daissčmč šaměry k UšiUěWanamské prohlé:
dajčcťmi a š bUdoUcim ofwojextčm fobč jcsstč jixtych
oftrowxlw w fcwero šapadUém tichomořčrošptýlexchch;
směssno tedy wydawati Spolck Wčcpusky za stťed
politčckych ofnow FraUcic Dxtwodnčjssč Zdá se býtč
domUěnka, ždalř Spolek tento Uspčch Frmtcie š ú:xx
spčchent wlastmčm Ueztotošttil a w polčtickx)chsxtaháchx
jc Uepodťlel ? dAšde slUssč owssem wydatč swčdec:
twi še Spolek š radostť pťiswědčil obfazeni oftro:ud

wa Markesk!)ch a Tahčtických a že Ua Uěj pada
podešťenť jakobn FraUcii w UskUtečUěUi polittckých

snah pomahal š čehošbh dilU Utišsioltsiémll jak da:
lece blahowěsty katolickými fe koná, Ua děle wzejčti
Umfela wclka Ujma a U ostatnych Uárodňw Uedů:o
wěra. NrUč tťeoa žlehčowarižásilchy, ktcrých wlada
fraUcoUšsta dotchtťm fterěho p:awa pro blahowčsty
katoltrke ňci Uěťterých ostrowech sobč o Cťrkew zi:š
skala; Uťcménť ale i stčUU, šrbp mtšsiomiťi ji za
Ucistroj sc propňťčokdalť slnssč SpolkU Mrhústčinň
se warowatt Wždhk snad jesstě úšeji fodlwtsi pe:
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wam,t od oboU kapitánůw šaslanýmt wláda Wa:
ťišska fn,adno dala se naklonitt k obfaženi nčko:
lita jinych osirowůw tichomoťských. Nauwrátiw:
sse fe kapitánowé do wlasti powýssenč jsoU oba
Ua admčraly. DUmont d!llrďille ZahynUl
B wojwodon ereansk:šm na želešslčciBerfailleské.
DUpetčt Thanrš opětwydalfedo ticho:
moťť, byw opatťen roškažh welmi rozfáhlými.
We Balparaifll dal fe prohlásiti ša wrchněho
welitele francoUšského loďstwa po celěm ticho:
xnoťi, načež w roce 18:12 odplolll k ostrowU
Tahlmtě (fw. Christina), ležicimU w jišné skU:
pinš Markeskě. Okolnosti mU pťálh. Náčelnik
Jotete Uachážel fe U erlilkéx Uefnázi, Uc!bolšu
marčnáťi rožkotané lodi americké práwě ža oné
doby hráli sxoběna pány Ua ostrowě, odporU
Jotetowa málo fobě wssimajice. SnadUo
lexdy bylo admiralowi, pťčměti ho k tomn, aby

kroky wčcč katolicťé Ua N. SeelaUdě š úfpčchem
britčckě koloxlisacčnešli š francoUšsiými sUahami
w tichomoťč. uu Tim ale, že warnjeme Spolek
Qšicpnský rejdňw polittckých, Uemťnčme, žeby který
xnxišsionňř franeoUžský kdy ša Uáftroj politiky byl sr
snišil. Neni toho Uikde an jediného pťčklad“U, a
kdybh jedim) fc byl kde wystytm:l, erpomeUUlibčy
LUcteroth a Meinickc Uám ho xtcjostUdUějssť:
mi barwami 7pťcdstirati. Nejlépe doswědčujc erd:
wtslost UtišsioUáťůw katolických ode wssech pollttckých
Zciměrůw historie N. Seelaxth, kdežto, ač jsoUFram
coUšowé, erblňežrUé dňwčry wláxdy aUgllčké požč:
wajť; a pťedce swětn známox, šed Francte N. Sxee:
landn zmoxcniti se obmýňltlad Wiz Mtchxeliš,d
stř. 390.

16:lc



364

pod ochraUU Frmlcie fe Utekl; we BaitohU
wštýčen trojbarewný prápor fraUcoUzský Bo:x
dobně fpoťádany záležitosti na NUkahioě. Kral
Temoana, wychowanecmišsionáťůw prote:
stantfkých Ua wšdory pokoji kapitanem Ber:
Uardem žprostťedkowaltémll nachážel fe U.
welikš tifni ša pťičinoU Ueustálých náběhmo.
kterými fokowé jeho okreš wždy w Užssihrantce
swirxali J Uemesskal tedy Užnatt fwrchowanost
fraUcoUžskoUa ochranU zpťijal od admirala fot:
wa UabidnUtoU Dokonano obfašeni Markefmo

žaraženim wojenského stanowiska Ua TahUatě a
Nllkahioě; ofady frančoUšské šťišenh Ua oboU

ostrowech Toto obfa eni mUže pro ostrowy,
od Uárodčiw Ustawtčnhmi a Ukrntnýmt plltkamč

rozerwaných obydlené, šajisté fe Uašwati weli::
kým dobrodinčm, nebo dobrodrUhowé ewropejssti
a američti by Ua déle thto Uárody w jistoU ža
hUbU byli Uwedli Nejwětssi Ukol Uxišsionářůw

nyni jest, abh FrancoUžowé Ua Uárodnost Mar
kefanUw Urážliwě Uefáhalč a UponU wolnostč fe

wywiltowati jim Uepťeká;elč Wsseliké w ohle
dU tom pťehmaty wedlhby k rožtržkam kterex
krwe proléwánim a wyhubenim prodUého obr)
watelstwa by skončiti fe mufely Nni š pokťe:
stanwánim Uefmi fe pťiliš náhliti Uarod jest
welmi diwoký, fUrowý a tone takoťka U wirU

strassUe nemrawnosti; tichého n pťiroženě postU:a
pujiriho wýwoje ssetťiti tU treba aby národ č
nášorum kťesianským fe powznesl O sUrowosti
.MarkefanUw powime dwa pťiklady Kdyžw x
uxroc:e1844 Umťel náčelnčkTahUatský, pťechowa:
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xwala chof jebo mrtwol:t 30 dni we fwé chýžč
a na wšdory nefnesitelněmll pUchU žanássela fe
odiranim jeho košea to wlastnimi nrhty Wsoč?
be šrUssila wsselikol: stopU tétowáni siteby
bohyně UpUa eridoUc ho čistého, Zawťela
pťed Uim !ij ráj a Uedowolilaby jelUU koU:
patt fe w :ájském 1ešelll Jeho UástUpce jest
jťž kťefteml š welikoU sláwon U pťčtomnostčfran:

coUkaého welitele co kmotra byw pokťestěn.
Ncirod odewssUd se hrUe k mišsionáťmn a
horliwě fe Uči W prosinci tohotéž rokn Umťel
Ua Nnkahioě načelnik Dle dáwného Zwyku
mělo fe na jeho brobě obětowati ssestero lčdi a
to sice netétowanýrlx proto, že Uáčelnik fám po
fUdUebyltétowan B Ešcoffier obáwaje
fe aby fnad jelnn oné cti fe Uedostalo wypra:
wil Ua kwap posla k weliteli francollšskémll a
když tento kU pomori pťitrhl nassel kněše již
fwažaněho, ana fmrt Z rUky obětnika pohanského
již nad nim fe došnássela

Kdyš w rocxe 1849 N Laoal Ubiraje
se na Uoon jiš žminěnon mišsič ke skUpiUě
PomotU se žastawťl Ua NUkahioě Uebyl Te:
UtoaUa jesstě pokťestěn, a národ Uwyklý na:
sledowati pťiťladn fwých welmožnw wssUde fe
prohlássel: „My fe dáme pokťestit ale mUsime
Počkatť aš Temoana bUde kťefčanem“ Wox
wašowaltdy to ša Urážkxl pro fwého krále, kdy
by mU w Uěěem predessli uu Jak Utěssené o:
woce pťtnássi dUch kťesťanský kdhš jednon w
útrobě diwochowě se žakoťenil dokažUje 0xUč::
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jUoik na wirU obrárel:ý w rore 1819 náčelnčk
BapUský B Laoal howoťe š nim prohodil
še na ostrowě Mangareoě fe obawaji hladU„
an hrožna wich:ice chlebowé stromy jim zwyxs
wracela roli žpUstossila a jinak mnoho xfskody
špůfobila „Sotwaže jsem domlUwil Ujal fe
Lwaik ťeči: „Qtěe! já UxámUa poli jámll
ponU starých koťenmo tárowúch; mtlše toho
býti dohromady asi 200 foUdew dobrého po:
krmU Eo ťikaš abych to wssechno poslal ine
ťimU Mapute owi pro jedo narod? Zdalč
neni kral Gambierský kťesťanexnjako ja? Kte:
rakbych mohl dopnsiitč, aby še swým ncirodem
mťel hladem meši tim co já seimoplýwám hoj:
Uými Zájcbami? Orěe! já wssechny tyto šáso:
by odrwšdámTobč a Ty piš Mapnteowt,
aby pro Uč poslal; piš mU také, žejajfemjeho
pťitelem,aaže, máli Umoho syčmo, já Pťijmu
rád jednoho ž Uich ža fwcho dčdire nebok wšš
še Uemam dč:i “ „Dobťe tčxdy, odpowěd l Wx
Laoal, „já pťčjimamwe jménnkrálcxJiriho
sslechetný dxr ťterým ho i š Uárodem šbaon
ješ úškosti afpoU po Učxjaký čaš; ša lo wssak
Uepohrdej darem jejž jei opčxt we jménU jel)o
Tobě podam Sliiji Tobě krarné rohožkypro
Ton domacnost a Uěkoltkfoudk:lwmatice :er::
lowé, š nižro fe daji žhotowili wýlmrne Uťdsre
k rybolowU a k tomU jesstě Učkoičč sič:čexčpťe:
denš a tkané lcitčy pro Tebe a pro kčestemy

Twého okrefo “ Dobrý Učičcxlnťkwykopal hned
fwé zasoby a každodenně wychážel na ldťeh Ue:
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trpěliwě wyhl,idaje w oml strann, odku.d měla
loď pťiplonti pro ně ňe)

Meši tim, co Thonarš záležitosttMar:
kefanskc poťádal byla strana protesiantská na
Tahitě na chlUmU sioúch žádostť se ortmtla.
Slabá králowna ťťdčlafe we wssem wUli Writ:
chardoon a Writchard ocorallonanglče
ckoU fe wypinaje wstemošltě hattl pltsobiwost
mišsionáťúw katolických, nchstáwaje stpiuiti a w
podezťeni jich Uwaděti a ostrowany proti Fran:
roUšUmwaec drážditi Sotwaže byl Laplace
opUstil město Bapetu žpětila fe králoxona protč

Užawťene fmlonwě„ jmenowitě ždráhula se wy.es
kašati misto k wystawěni katolčrkého chrámn.
Zatčm pťissla špráwa o Uwážánťse meo žska
w ostrowy Markeské straUU protestantstall Ue:
malo šarašinxssi Ulek proměnťl se w th;U,
když admiral francoUzskú Uáhle wjel do Pťcsta:

wU města Wapetp a Ueprodleně žadal šadostnčč:
Uěni ža kťiwdy poddandm fraUcoUžfkom Učiněné.

Eizi konfulowé dne 8 Záťi žpraweni, že, čpakli
beš dlolchěho otáleUi 10000 piastrmo wláda
Tahiticka nesložť, wcilečltě zakroči. W pťipijn
králowně žaslaném stěžowáno na Uražčo prawa
domáciho, na nasllné žatýkáni FrancoUZUw a
odsilžowáni beš ťadněho soudného wýroku, na
plenčxnť jich statknw, rUsseUi dťewnějmi jnžlonwy
atd W těchto okolnostech šaslalt načelnicč
Tati, Ztoti a Otomi admiralowineisk.e:
deici oswědčenť: „xllwažnjice, že w Uynčjssťch

ǧř) úuučlll:š, 1851.
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okolnostech š to Uessme, abychom fon žemč
sprawowali fami a š rižými mornostmi w dobrém
srošUměni trwali wznássime Ua Waš fnažUoU
proslm abyste náš pod ochraUU krále fraUcoUš:
ského pťťj:UoUti ráčili. Nwssak wymťňxxjeme
fobě: 1) aby wážUost Uasseho krále Ueb králow:

Uy t UáčelxlikůwžUstala nežmenssena; 2) aby Zá:
kony we jméUU krále Ueb králow:ly fe wydá

waly a platUosti pro wesskeré poddanstwo teprc
wc jeho neb jejč podpifem nabýwaly; 3) aby
jměUi králownh a jeji poddaných bylo chráně:
Uo a wsseliké rošepťe w tom ohledU wzniklé beš
prostťednictwi cizincůwfe wynássely; 4) aby
každý fwé naboženstwi beš pťekážky wyšuawati
fměl a stejných práw beš ohledU na jeho Uábo

šeUstwipožiwať; 5) aby bohoslužebnš ústawy
anglickým mišsionáťům ponechaUy a jim Uebrá
něno i děle powinnosti fwého Uťadu wykona:
wati BUdoU li powoleny tyto wýminky, že fe
Utikaji pod ochranU krale francollšského die) Nč

králowna ž počátkU podepfatt fe Zpěčowala,
pťedce konečně widoUcUešbytť fwolila Wštý:
čeU prápor franconžský, a Ustanowena proša:
timna wláda; w čele jejč stal MoerenhoUt
co králowský kommišfar

Toto obfašeni ostrowU Tahitickeho b:ldiš
si š jakékoli strany powažowáno jest katek Ua:
silUický, jenš nikcerač ofprawedlllitč se nedá
FraUrie byla Uplně oprawUěna šádatt Zadostuči:
něni ša kťčwdy proti poddaným francoUzům žpči:

ǧlp)Lxltteroth, 190uu191.
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chaUě, i fwědčilo ji dobťe hcijiti fwobodne noy.p
žnawani katolického náboženstwi; na žeidný špU:
sob ji ale neslUsselo, fáhati Ua famofpr.in
fwobodneho státu ša pťčččUoUstišnosti několika
fwých poddaných a slaboU králowUU šbawiti čo:
rUny Na jewě jest, že králow:m toťtčo ž do
UUrerstč sioolťla, a w pťčpisi: k admiralowč
dobťe lše stopowatč cčšoU ruku S druhé wsiak
strally dlUžUo Ušlmti že ahitaT Uikdy fwé famo::

statnosti by Uebylastratila kdyby motn.) panow:
Uik wnitrný rošpor strany nairodnš a protestanř:
ske byl na Uždě držeti a fmiriti Uměl Nwssak
slaboducha Nomara mišsionaťč axlglickými
jfoUc wedena, Uebyla š to aby Uarod swiřj,

žableskamtim Uowé idey w nejhlUbfsim jádťe ro
žechwělý, wlastni siloU byla spoťadala J ť:w:
loť fnadna pťedwidati, že kdyš straUa w jojxžto
čele stúli mišsionaťi, kU pokoťeni odechw

se ohližeti počala po cižé pomoci ani drnhci
sirana, kteroU wedli ncičelnici neoUde liknati,
Uch.išetifeo žahraxličnoll podporu

Náhlé šakročeniTholtarfowo žd.i se,
že Niagličany prekwapilo Uebylit Ua tak Ua:
silný siUtek pťčpraweni ač nikdy neoťestali bro:
jiti aspoň podtaji proti FraUcoUžňm Knp čtan
Tho mo fo n wymohl na kralowně aby
strowU Etmea, kdežto po oUé Události byla w

tichém UstUpUmesskala, opět na TahitU sep ťe:
plawila, poždrawiw jeji člUU2l wýstťely špděl
xDUe 8 února 1813 šročen celý Uárod k losse:
obecné hromadě jižto welitel anglický cčščkonch
lowé a mišsionárt byli pťitomni. Wlfude rozu
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trnssowáno še Nl:qlče fmrchonxanosti fralconzskě
neUšná ostrmdalxy pak wssemi pr.mredko protč

FranroUžUm boUťeno kdyby ale samostatnosti
Tahicické Ua déle hájltt bylo Uemožno at prš
radčji brčtčckéforlmě se podrobi J oodobalo
fe že Yxxgltěunéš Thonarsem, jeuž ša šorac
wou že práwor franconšský Ua Techi:ě bol sioť:
Uut a žneuctěn opět w :xťistawU fe šakotxočl

newyhnmelnč se Uyni fr.dži Jelakož králowam,
na pomoc britickoU od mišsloUáťuw flibowanoU
se spoléhajic, č odpowčxděti odoirala a poduěco:
wáni lidu strany mišsion.iťuw protestancských
UejwhšsschostUpUě xdofahalo tž Thonarš
flo il kreilownn š jeji dllstojnosti, keile Writ:
charda žatknchti a na w.ilcxčnclodt francoUz:
siš do Ewr p: odwcsti. Wstchni mni očeka:
wali, že Ang!ie, skutek admir.xlmo ža rUsseni po:
čoje beroUr, .Francii wilkU wdpowi a we Spol:

ku miňslonském xw Wndýně nemessť.ino popon;etč
k ni wleidU angickoal žUťčeoými w.)buchy slepš
wássntwosli; awssak wlády na tom se :shodly,
aby kr.xlowna Womara podr;ela dllstojenstwi
faoé; sskoly a moditebxlice protestalltnčll pojčr
ssrěm,d,Tl)anrš š tichomoťina;očxrpowolan
naproti tomU ale Auglte Ušnala fwrchowanost
fruncoušsk U na ostrouxechTahitických Wrčt:
chard nednrl wire wkročirř na dndu Tahčtč:
ckoU obdr;el ale za UrroenoU sskodu Uáhradu
wymčxťcxnollUa 20 000 frankUw Zprawa o
úmluwč nle.i Nnglii a Franconšskem Ueufpokoo
jila ant čr.ilowny ani mišsionařmo protesiant:
siých, rozhněuxawssi nenmio osadničy anglické na
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Tahitě kteťi mnějice fe býti jistšmi pťisidědče:
Uim fwe wlady, byli Uenáwisti swé na Fran:
coUzich dťiwe pťiliš Uprostranowali Nngiččtč
mišsionaťi misto coby pokojně Ua fwých stano:

wiskách byli žUstali odesslč š kr.ilownoU na oa
strow RajateU hledajťce Utočissrě w opewněném
taboťe; tohoč bylč d:tuměni že pod wládou frau:
roUšskoU Uěenť jejčch žádneho trwáUi mtč ne:

lnňže, kdcxžtopťedce fmloUon fwxobodné wwžna:
wan kašdémunaboženstwi bylo pojisscěno Fran:
coUžowe obfadiwsse pofádkami pomoťi T..httčcké,

pokonsseli se opětowanými wp.idy o menssi o:
strown ale pťiwrženci ťralowe statečně a jme:
nowitě Ua ostrowě HUahině welmi ssťastalě od:
ráželi podobne počUsy Zdarem Uabowsse směe
lostt odwážili fe i Ua ohrady města Bapety,
ale pofadfa ostrowany fracoužsky fmýsslejčcimi
bywssi šesilená wyrašila na něžmčsta a úplně
rožprassila Wladať francoUšskýBrnart pro:
následowal jich až do pewných táboruw, žtekt
a rožboťil tyto naěež nepťárelé po horách do
nedostUpných wojskUdoupat fe rozntikali D:oa
angličti mišsionáťi w čele bUťččUwpolapeni a

do žajeti odwezeni jfoU
Tato wálka fmUtné žajisté měla naskedky

pro ostrowy Tahitické škterých pťede jinými odpoe

wťdati mUsi angličti mišsionáťč proto že Ua wzdoe
ry UšUané od wlady britické fwrchowanosti Frana
cťe a pojisstěné swobodě naboženské we zpouťe
fe Uertili, fwá stanowiska opUstili a ostrow.my
kbrannémU odporu popouzeli Wšdyt wladxa
francoUzska mimo politický wliw ničeho jim ne:
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odUala, probeUi náboženskémUeradila, a je:
jich sskolám a chrámUm bešpečnoU ochranU byla
pťipowěděla Krom toho šdali erěděli, že
weilka š FraUciť predce konečně w žahUbU U:
wésič Ux:usi Ubol)ý Uarod?

PokUd wálka žUťila, Uemohlo owssem dilo
mčrU wystonpiti š blahoplodno:l ččxmostčson
Mišjlonáťt katoličti mnfeli fe obmežiti Ua oťa:

dy jim bUď pťižniwé bnď na mista wojskem
francollšským obsašená Dčlm mišsionjký a kau

ple od Dhonarfe wystaweny,w pošehdany
od Uepťátel a tim bohUžel i prácemišslonaťůw
o ťeči a dťewnějssim dějepisi: ostrow:tw Tahi:
tických žmaťeny Loď kterei Ua ostrowy Towa

ryšske donžúšela Uowe UUšsianťe, rožkotala fe
a lnišsioxleiři UtoUUli o čemš bUdcxnižeeobssir:
něji powčdxno Mčšsioltciťi ařlǧličti ž wěrssiho

.dilu opnsttli ostrowy, kralow:m se anratila
do Wapety, činnost pak blak)owčstrlw kexčolických
Uhni fe ooira miťenčmprotiných stran wywra:
coweiUim pťedfudkmo od Methodčstmo proti ka:
tolirkš wiťe roštroUskUých a horltwým wždčťláǧt
wanm eroda we sskolách

KoUčier fwé wyprexwowáni žpráon již
mišsiošmrB Fonbonlle ode dne 15 bťežna
1850 o stawU žáležicosti Tal)itických tčmčto slowy
podáwá: „Qstrow Tahita má w oťdwodUasi

30 mčl (francoUžských) a orolo 60()9 obywate:
lUw Dahiťanš jfoU Uárod powahy mirné a
jelUUé; š drUhé strany ale (siněstno to flUchu)
jsoU tito lidé obrowskš postawya Udatnosti nade,l
wssi pochyb.nost. wyw.ýsscné tač b.ázliwi, ,že noč:
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ným časem fobě netronaji wykročiti ž domU a
to pro sirach TUWapaha, strassidla. Ne:
stťidmosti w piti nad mirU howť an nafchwal
opijeji fe pro rožkoš, jižto w opojenosti nachá:
žeji; že pri tom fmilstwxl fe oddawaji, netťeba
dokládatč Tmlec jim jde Uadč wssechllh ostatné
žábawy et Umše fe ťťci, že jako styslem pomč:
UUlť prč Uěm sobč poččnajť Qbywatcxlstwo Ta:
htticčé neni fjedllocexlo jednoU toličo UarodUosti,

nébrž po rožličných kmenach rošptoleno, jimž
jčdnotliwi pohlaweirowš panti Tito pohla:
warowé. fchašeji fe kU wsseobecne hronmdě w

čele majice králownU; mistodržitel fraUcoUžfký,
Uynip LaoaUr pťedfedá Womara Uičim
se ery;načUje meši ostatnými ostrowankami
leda že miwa obyčejně w perodU swém dwě
slUžky, š Uichš jedna fwimlje malš, onawé
fmotky pro králownn, drUl)a pak je šapalUje a
nodawa fwé welirelce Wožorowal jfem tež ja:
koUsi kytkUUa jeji hlawě nad korUUU špdatu xe)

žhocowenon wyfoko wynikajťcť Čafšm projiždi
ostrowy, a tU kašdý poddaxlý donassč ji fwé
dary; nedáon wrátila se š 300 kufy Ussipa:
ného dobytka a wystrojtla Bapéťanům hlUčnh
kwaš Každý dofpělý ostrowaU plati ji jeden
frank ročněš; ostatně žije w tichěm UstUpU Upro:
stťed swé rodiny, festáwajic š pětč ditek které
pak obyčejně býwajice pťčjaty od pohlawáerx
ža wlastni, dústojnost náčelnickoU dědi.ee

xe) Byat jcst stromck, z jehoš lýla sc pťčpraijč wlák:
sna wýteč:té bčlostt a. pak,.chtenči tkanUy se robzi.
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„Strom chlebowý jcst nejhlawnějssi prao:
men šdejssť wýžiwy; dle osobltwě chuti pťipo:
jUje fe k jidlU koťáni rožličného drUhU: taro,
igUam, banana, sem tam i ryby widěti Bylo
mt podiwné, proč TahifaUé posud erbratilt
bedliwějssi pozorlwsii k želwám, jimiž ždejssť
moťe jeU fe hemši zwlasstně w onU dobU když

přicházeji Ua pisiiny bliže bťth wyhrabat fwe
mladé slUUcem wylihnuté NejednoU obdiwo:

.wal jfem se prošťetelnémU pUdU těchto žwiťat
Zahrabawaji totiž swá wejce do piskn tak že
moťe k nim fe nedoléwa ale slUnce fwýmt pa:
prsky UeUstále je zahťiwa Wo padefátř dnech
axto sire ani o den driwe ani o deU požději
nawracnji .fe opět a octnUmsse fe na Určttém
mistě daji se do hrabáni W okamšeni w kte:
rém se wajec dotknoU roštrhUoU mlaďata fon
skoťapkU a jedno ša druhým jako po ssUčlťeU:
biraji fe ža matkoU až čwodě tU obfypoU matu
kU která, kddž citť že wssechuy mladé fe pewně
drši jejiho bťicha, na jedUoU š Uimi se po:
topi “ uo

Mechodisté pťeložili Bybli do ťeči tušem:
ské a hojně po ostrowč rožssiťili W neděli
shromižďmi se po.fud Tahifané protestantssti w
lnodlitebnicich a rozstoUanwsse fe mužssri a žen:

ské we dwa fbory špiwaji stťidawě několik žal:
můw; mdssak w tom žáleži taťé celé jejich na:
božeUstwť Nadarmo hledalibyste mezi nimč
protestanta, jenžby dowedl odpowěděti že fwé
wiry jafně a Určitě. Slyssi li naš mlnwiti.xte
wssemU jpťiswědčaaji a chwali nassi nezisstnost a
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bedliwost U wynčowcini zwlásstně pak oďdiwni
fe krafe a wrlebnos:i nassi bohoslnšby Člo:
wěk obcnje:li 8 nimi podiwi se, že wssnde, kde
fe domniwal wraš iti lU famé protestaxxty, na:
cháǧi fčxdýssle:likatolické ČiU fe tedy děje že
nejroU popUd ččm se wssude bwti ždajť? Ne:
tečnostť a tťm, še Ueim pťedessrl protestantťš:
Uluš; Uech ale morný náčelnik se :orťejně pťč:
hlá!i k Cirkwi, hromadně bndon Uáledowati

jeho prekladU Tyto dny položčl mně jistý ni:
črlnik mnoho otašek na které fe ždzilo,ž e jfem
knplnc jeho fpoťojexlosti odpowšděl ttskl mj
wťelým citem rUčU a prlwil tussim lwťimllě:
„Wapisto! (jank od Methodšstllw n;iš na;ýwati
fe nenaUčili) prawda jest w Txoých Ustech pojd
še mUoU na ostrow, aby lidé moji poǧnali nče:
Ui Twé Eo mně šde Uad miru potěssčlo
jest mrawné fe chowani wssech FrancoUšUw šde
Ufedlcšch Woženssti dňstojuici, knpci, marinaři,
ťemrsknici, wsiňchni poťádUě nawsstěiji služby
Boži Ehoť wladarowa denně nawsstěwowala
w měsici kwětml chram W.ině a we společnostč
asi 20 ostrowanek odťčkáwxla modlitby k Bannč
Marii, načež zniwany pifně k úctě Bannenskč
Máteťe Boži TeUto dobrý pťiklad nemnše fr
mťUontiš bladým účinkem Ua Tahitany
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š. 5.

Katolické mišsie na ostrowech Suande
wččský,ch.

3)

Falešeni miďsir

Učinili jfme jiš žminkll, že kdwz francoUz:
ský kapitán FreyciUet po nejačý čaš na o:
strowech Sandwičskoch messkal W QueleU
poUžil téro pťiležitosti, aby ostrowanůn hláfal
Ehrista Kalajmokal a bratr jeh) Bokč
obráceni Ua wirU a pokťestěni Uačež QUeleU
odploUl pťřskidiw, že fe nawrati š několika miš:
sionáři Teprwe ža fedm ler wyplněn slib Que:
lenUw, šatim ale jiš američri kalwiniste byli
katolikúw pťedefsli. W roce 1827 wkročili prw:
Ui mišsionáťt Ua půdn SawaičskoU, N. Ba:x
chelot, FraxlcoUš,B Short, legličan, a
katechetista BondU Wapeš Leo )(ll byl
wybidnUl Spolek Bicpllskčy, aby Ua Smldwi:
chach mišsii šaraširi se pokmll načeš W EoU:
drin w roce 1825 k toxUUúkolU odl)odlal tťč
kněšeBachelota Nrmanda a Shorta
mimo Uěčolik bratrč laičmo ňe)

B Bachelot w roce 1825 byw powý
ssen ku praefečtU apostolskémx:pro ostrowy Sand
wičské odeploUl ke konci rxoku 1826 Ua misto

fobě wykázané Doba w kteroU Ua Sandwi:
jxcháchfe octUUl byla podničU jeho dosti pťizni:

ee) úrmňlšš 1835.
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šoa Načelnik KalajmokU, o němš jfme powěe
Běli že po fmrti krále Liholiha š kralownoU
KaahUmanoU a š protestaUtskýmimišsionáťi
ťidil žaležitosti státné byl w Unorn 1827 Ze:
mrel a co nástnpce swého bratra, mťrného a
a wěhlasiléhoBokia, Zanechal W národU
Oatrně se jewťla chwole prott UtlakU fystémU
Uáboženského kalwinisty ostrowanmo wUUceUého
a pomáhala fwobodomyslnémnWokiowt rož
Umožiti stranU protestaUtUm neprišnion tak
šUaěně, že pťiwrženci kralowé po Uějaký čašw
požadi Usionpitimeeli Boki powolil Ba:
chelotowi a Shortowi Ufaditife na o
strowěOahU a wykášal misto k wysiawěni chrá
UlU Marné byly wssechny pokčlfymišsionáťltw
dťprotesiantfkýchZabrániti katolikaU pťistUpU ci:
žiUci, w HonolUlU fe šdržUjicť a z wětssčho dilU
američti a angličti protestanti dáwnli apostol:
skemU praefektowi Ua jewo UrtU mišsionáťmn
kalwinským powždy odpiranoU a Uižssi tťida o:

strowanUw až pofud beš mála Uaskrše žanedba:
waUá pošorUjic laskaon wssimawosi Uowých
blahowěstňw dňwěrně k Uim se toUlila Nej:

wydajnějssi podporU jim poskytowal Španěl
Marini mUž na ostrowě Uejšámožnějssi; pťi:
wětiwě jich Uwitaw fnažně žádal aby četne
jeho čeledinstwo we !rxťre katolické wyUěowali
S ktequým prospěchem a pošehnánim toto wy:
Učowáx:ť fe potkalo, pťefwědčime fe pošději

Daloč fe fnadUo pťedwidati že Uábožellx
stwi katolické, ač nebUdoUeli fe klasti prawidel:
pněmn jeho rošwoji Uepťemožitelné pťekážky, za
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ťrátký čaZ zUamenité rozssiťenostidojiti mUsi mt
powaha ostrowanUw hned Ua počátkn wětssi
obliby w Uěm jnacházela nežli w bezbarewncm
kalwinismll Eož pozorUjice mišslonáťi prote:
stantssti wssemi szfoby jali fe domáhati štracee
né pťewahy politické donajice, še katoltckr blae
howěsty pač tim snadněji a kdyby thak se ne:
Dalo i násilim wytisinon. Qkolnosti měxailh se

k jich prospěchU, když Boki prott ostrowaUUm
NowoHebridským (1829uo183l)) fe wyprawil
a š Uáwratem messkal an w jeho nepřitomno
sii oddana jim we wssrm králowa xama nyni
poroněela Již ša Bokča bhlč mišsionáťipro
testantssti ostrowanUm wUUtili žákomlčk dle wšo:
rU Tahitanskél)o šestawený, kralowa wdowa Ua
wdory tUhémU odporU mnohých pohlawárňw
swolila, aby Ustawě siátne slonžtl ša šaklad; Uyni
pak an Bokia ji Uebylo wice fe ostýchchati
wzdala fe fwé wUle dorela k:l prospěchll miš:
sionáťmo Stará naťťxeni o anťslěwowani
ssiol a modlitebnic opět Uabyla platnostt, Umjťce
skličiti a, mošnoli, ǧhola pťekašiti pitfobiwosti
blahowěstltw katolickych Ua Uárod; obnoweny
šápowědy národných her a zábaw proto, že
Bach elot a S h o rt Uičehoproti nim Uena:
mitali pokUd owsiem ducha kťestanského UeUrá:
želi, začeš jim a katolikUm wxlbec žpčlano poha
nUw Wrefe wssechny tyto pťekážky wšrůstak
denně počet katolikUw kteri tixn l)oroxlcnějssi
láskoU fe wiUUli k nowé wiťe ččm žiwěji fobě

pťipaminalč jalowost kalwillskébohoslUšby,kniž pol
litťckýžákon jich dohaněl a prázdnotU frdcem!smi5
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ťeného, kteroU do modlitebnic dťimčebyli dona:
sselt a z nich opět odUasseli

b)

Pro náslrd.dmáni katoliksiuo !Uyhnáni ldlabowěsknm

Katolťrtč ,blahowěstowcx jasně pťedwidalč
hrozčcčkaťi awsiač pewně bylč odhodlálli, ne:
l,drošiti fe jejiho wýbUchU Qd rokU 1827 byli
pod ochranoU žákona na Smdwichach probilč,
a ža ten čaš nejen wažnost cišincitw, nébrš č
náklonnost fobě šiskali; pročež Uepťatele fobě
netUssili wr)stonpiti proti nim n.isilim. Wydci:
no tedy mnošstwi šakonňw docela iibowolných,
žimiž žťetcxlněproširal žaměr prochw, odeá
šmonti totiž Eirkwi katolické Uaprosto mo;nost
wsselikého počroku. Teprwé kdyš tažné úklady
neprofpiwali chopila fcxUenáwčst sečtársk.i Uásil:
ných prosiťedkňw, které politickamoc, již beztoho
w rUkoU mčli jim poskytonxala

NaťišeUi o nmosstěwowáni modlitebnic a
sskol které kreilow:i z pobxdunti americkél)o miš5
sionáťe Bingb ama byla wydala, w teU rož:
Um bylo wykládáno, še č kato icč Umji býti ša:
wazálli,x nawsstěwowari protestantské Učeni w
modlitebnicichawe fskolách Eeho Bingham,
jeUš asi podobnon roli šastáwal U kr.ilowé, jako
Writchard U Bomary Ue),očekáwal, stalo
scx; ďossčchnť katolčcč zdrahali fe Tim dáno
ǧnament kU wsseol!ecněnm čatolikúw pronásledo:u
e ť) šnnňlcšš, 1840.
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rUoáUi; Uemalý počet jich žatkmlt a k weťejným

robotám odsonšen Nni žeU Uessetťeno. Jedna
ž nich, která Ua kťestUfw byla jméllo Nlodie
obdršela Umťela we wěženi Uásledkem Uelidské:
ho trýžněni; pťed fmrti swěťila fwé ditko které
teprwé kojila, jiné fpolU Uwěšnětte kťestallce
Prosir, aby mU byla matkoU dee) Jeden toliko
ťatolťk, jménem LlUdronikUš, Zhrošiw fe Ue:
bežpečensiwi deUUě wžrňstajiciho pťislťbil, že

xbUdeansstěwowati Učeni protestantské awssak
ebršo litowal fwe chabosti Nawalem citňw kae

jicťch roztkliwěný Uložil fobě ža pokUtU dožiwot
ne mlěeni a po celý rok šachowal fwého slibU;
wssichni meli ho ža fmyslem poxx1iltxllého Když
kažatelowé protestaUtssti xnU pťipominali, aby

zxř)Kráfm) pťčklad Nlodic beždčx,kypťipominá mUče:
dUice š prwnich wčkňw kťesianských. Bťi tťžké ro:
botě moťcUo jtch hladenr a žižUi. Jednol,xo dne
podaťilo fe bratrU Melchior ow i , poskyt:
nonti jim pod rUkoU koťeU tarow:f). Nč wsstch::i
trpčli hladch pťedce jedUo!UyslUěsc Uersli, žc ho
popUstťNlodii protoše an majčc ditč U prfoU,
Uejwťce posily bPla potťebxta Kdyš pošdčji oUc:
xnocUěla a anždorh tomU kU práct byla doUUco:
wálla, pťcwšali spolllwěžňowé ochotUč jrjuč úkojl.
Když potom an Ua UohoU se Udržeti wčce Uemo:
hla, doxlásseli jč š pošorlion ssetonstč k mťstU ro:
botUémU a whkoltawsse deUUť úkol, žase Uazpět do
žaláťe. Sam žalaťUčk erčdaxtoxl toUto Uěžnostč
b:,)l pohmlt a dowolil aby apostolský pracfckt Ba:
chelot Nlodii k fmrtč pťiprawil a šaopatťil,
Uačeš Uprostťcd spolUUwčžUěných okolo Uč kleččcčch
afe ondlčcčch, radostUč se Usmčwajčc w lcpssi žiwoc
se odebrala šsmčxlc:š 1838
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dle pťipowědi š nimi ssel do modlitebnice, po:rd

snnkami dáwal na jewo fwou ossklčwost J
pornčili fepnoUti jej w okowy na rUkách i na
nohach a UwrhnoUti w temné wěženť, ale sta:
losii jeho U wxťe Uešwčklali wicxexe) Zatim
donessena žpráwa, že sslechetllý Boki Ua N
Hebrčdechw plltre šahylml Uačež Kaahu:
mana, widoUc fe šbawelm chpohodťného dox
žorce a we fwé moci Upewněam, tťm UkrUtněj:
sim stihalaškatoliky pronasledowcinixxl W roce
1831 kažala Uwěžniti Basilia š manželkoU
H aton ThaidU a 1tsioUwdowUMonikll
še fynem Didymem od narošeni slepým;
bršo Ua to wšata U waš bU jedna ž nejwáženěje
ssťchostrowanek jmenem Uheta (Esther); slUš
ry dobrowolnš ji Uásledowaly do šaláťe Když
sliby a hrošbh Ua nich šmareUy, odfoUžeUč ssoU

wssichni, ani žen eryjimajice k noeťejnýmro
botám; jedni meeli lamati kameny, drUši row:
Uati silnire Nrosice o wodU k napiti aU ne
fnesitelným wedrem pťi těžképráci jim wypra:
hala Usta býwalř odmrssťowani úfměsskem:
„Nech Bňh kterémU sloUžťte, wáš krmi a Uau
paji!“ tho to pťikážan biťčcUmod Bin:
ghama abo šajatých k odťeknntise wisy ka:
tolťcké wssemizwůjoby wábili a, pakltby wyžnali
wirU protestantskoU hned propUstili Qlwssakd
Uadarmo Uwaděno jich w pokUsseUť; uUadarmo
jim whhrožowáno plenem statkňw, ani smrti fe

eee):leňloš, 1838.
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Uelekali, ano žáxdali ji fobě Někteki ž ďozoráx
er a strášcnw žáláčných pťáli katolťkum a neuj
dranili knčžim ansstěwowati Ukradmo zajaté
jichž počet den ode dUe fe množil Náboženska
l)orliwost těchto wyšnawačllw Christowých byla
tak welká, Ze i w žaláťčch a pťi tčxžfé robotě
jwé kašdého pťišniwého okamženť Uollžčwalt k
toUeU, aby obci katolické Uowých UdUm žistalť
Nade wssechnhwynikala Uheta fon Uadsse:

Uosti pro wirn w Uiš teprwé w žaláťi Uplněwhnčena a pak pokťestna byla Nndroni:e
kUš konečně po mnohých pťčmlUwáchBache:
loto wých opět promlllwil a co horlťwý kate:
chista wčct katolické wýtečné slnžby činil

Nešdmem wsscho proti katolikům Usilowá

nč rožji!ťená tčm žUťiwčji fe wštekala sirana
protesiantfká Chram katolirký šawřen a osiroo
waUUm, kteťioy dňm mčšsionský Uexwsstčwowati ne p
Pťestali, pťifnúmi pokntami wyhrožowáno Za
nočtxého temna tedy pťichašelč no!ďokťesiané na
slUžby Božě které kněži při Zaw:cxných dweťčch
wsirytostt konali. Nwstak anždory této pro:
žťetčlnosti pčekwnpiťt jedenkráte Uabošné fhroě
Uxážděni dwa wládni biťtrowé a palicemi rošee:
hnali hanltwými pak flowy dotirali na mišsioš
Uáťe, aby tUšemcňw do fwého pťibytkU nepťč

poUsstěl. deowěděl že ipro bUdoUcnostzá:
dnémn, kdoby ho nxawsstčwil pťistupn neodepťe šle)
J nesstitil fe Bingham sáhnonti Ua mišsior:
náťe famy Dne 2 dUbUa1831 obesláni jfon

“e) únnnlčwǧ 1840e
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Bachelot a Short pťed sond králoxwský
Bťissedsse fhledali wssechny načelniky ostrownš
QahU 1iž fhromážděné, Uprostťed nich krcilownn,
mladeho krále tll nebylo; fhon Zwědawého lid:
siwa byl náramný Bachelotowi dornčen
list podplfem králowým a UáčelUiktlwopatrený,
w Uěmž slowy welsni mášliwými mišsionáťmn.
katolickym fe porončelo aby we don měficich

a jměni jejich w plen wšato NU Bachel ot
četl list Panowalo hrobowé ticho wůkol a
wssech šraky obraceny na čtenáťe TU šawzněl

lylaš Bach elotůw nikoli Uázwnkemobžaloáp
waného, Uébrž žalobnika, a obrátiw se k Ueičeť:t
nikUm důtkliwě jim wytúkal UeslUssUosttoho že
mišsionaťe kotolické w listU od protestantského
kašatele pfaném dopnstili Uašýwati ,„Kipakxslés
t. j. zběť, holotn Wssčchni žarděxx„sse fe fnadě:f
sili hlawy Bachelot pač k UejwyšssimU
pohlawárowi takto jal fe mlUwitč: „Ty tedy
pofUd newiš že já Uepatťčm fwětU? Já BohU
patťim a wssechno což měho jest, Ualeži JemU

Missel jfem k Wám, abych Wám ožnámil wůli
Boži a abyste dle Ni fe w žiwobytiswéms pra:
wowali tač jest jedina touha ma! Wežmite,
takli Wam libo, jměni mé, Uajdete ho tam w
domč mišsionském; Uebndu želeti žtráty jeho,
rUebot to wssechno jfoU jen wěcč tohoto fwěta

Wy mně wyhrožUjete okowy? Pťineste jich a
wište, šdali fe jich lekám! Ze mňxe Uwr:a

hnutxe do zaláťe? Čičite dle libosii swé!
Bňh, jenž šde náď widť a slyssť, bnde i w šao
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láťi še mou Ostatněwěšte, še ja malo dbám:
ofwe tělo! Zdali erťte še prach jest, který
fnad žitra w prach fe obráti? N fnad i
Wy šitra Umrete a i já; kterakbUch fe mohl
strachowati Wassich hrošeb 2“ Dojem těchto
slow Hatrně jewtl se Ua twaťich relého sl)ro:

Ulašděni wssichni w tčchosti fe rožessli Eťšine
cowé hlasitě chwálili mišsiomiťe, i Uáěelniri obo

diwowali fe takowémn fmýsslenť toličo králow:t
na a, ťeklibychom U Uáš kamarilla kypěla
žlUči. u

Tato pťťhoda poslonžila proti wssemU Ua:
dáni BiUghamowě šnamenitě wčcxtkatoli:
cké Nž po tU dobU byla wira katolická jen

meži tak žwanoU Uižssi tťidoU fe rožssťťowala,
Uyni ale žisiali 1ednim rážem mišsionaťč fwým

chowanim weťejne miněni; wssnde š UctonmlU
nero o náboželxstwi které takowými wyžnawači:
fe honositi mUše Dxčkaž toho podal náčelnik
1ehož králowlm odeslala k blal)owěstllm š roškax

žem, aby Učprodlellě opustilt osirowU; ostýdal
xe l)o wyťťditi Konečně fmUtUoU UlohU pře:
wžať Knaťi ni ťralownill bratr a wladať o:
strowU Ooaihi; awssak welmi ždwoťile chowal
fe k UlišsionáťUm profe jčch, aby w poko1i ode
ssli J odpowědělt jemn. že odchášejice dobro:
wolUě by jednali prott swemUfwědomi pakltby
ale králowna w roškašU fwem fe Uerttla, abyxx

fe jim šaopatťila loď, Ua Uižby měli odplonti
Když práwě w tU dobU loď prnská na niš ěasto

ZmiUčný Učenec MeyeU fe Uachašel k městU
HonolnlU pťistála, aby mladémU králi Sand:
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wičskémn we jménUkrále prUského doručila darp,
kojili fe Bingham a strannici jeho naději
že kapitán fwoli wzťti mišsionáťe š seboU Ka:
pitán ale, dowěděwfe od W Bachelota praw:
dy U wěci Zdráhaleťe) se tťmto šprobem šneU.e
rtiti prápo: prUský,a kd!)žN Bachelot opě:
towanému dotťráni KUaktUowě Ustonpaj:,
předce žádal o pťčijti Ua jeho loď cenil pťe:
wožnš pomčxrnč tak wyfoko, že Uáčelnikowi ža:
ssla chUs obonzeti kapitana fon žádosti. J
anqkřčti kapitanowe zpěčowali fe přtjmonti na
fwc lodč mišsionáťe, jakmile doslechli že pťiěi:
noU jich wypowěděni jexst poUhá sočiwost a Ue:
snasseliwosl Uáboženska

W onen čaš wyskytl fe w HonolUlU jau
kýsi Hill který plnomocnikrm wlády brčtické
býtt fe stawě welmi hrdě a panowitč š W
Sho rtem co anglickýmpoddaným Zachášel
a tim anišsionáťe do mnohých rožpakúw peťimo:p
dil Wssak te pozdě.ji ploneslo, še byl toliko

ck) „Zanedlonlxo zpošoxowalt kažatclowé kterakoxlzhon
BU w jiclx oborU pUsobč Uowě psisslť (blahowěstowc
rkatolččti) Wiklexni U dwo:xx: žoonwanými hledčli
tedh wssemošxtč pťeťažiti jich čiUUosti a prorašili

koUečně že kUěžim francoUšskym šakášáno konatk
flnšbp Božř, jim pat sanlč)m přibhtrk Uččnčn wěše:
Učm Sotwe.že jfmc se octUUli w HonolUlU, dolé:
han Ua Uáš abychom strassliwé soUpeťe Ua loď
pťijalť a do wlasti je.jtch odwezli Nwssak ctť:
hodnč tito knčxšťpťišxmli se mt podtajt žebh rádi
žde zňstalťa jrn Z domcrenť ostrow opUsttlt.e
Meyclt

17
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jednatelem biblického Spolkll Londýnského Dlex
domněniW B achelota dalč on wláděSanda
wičské radU aby mišsioUáťe katolické pakliby
ctši kapitánowék tomU se propUjčiti Uechtěli
asiátné lodi odwezti dala Lčle pohlawarowr

Hawajský a Ytooajský netUssili fobě odpowidati
š takowého násilného krokn; konečUě nabťdn:ll
te k tomU KUana, welitel twrže HoUolUl:
r,ské mUž to Uertuými ssmejdy wsselijak narikamš

er starým anglickýmmarinaťem jenž Ua ostro
wě OahU Unšně fe wětil Ujednano aby na
ttátUé lodt Sandwičffe „Wawerley“ nenáwidčllé
xoupeťe do Kalifornie odwešl Wida tedy B
Short bkižiti serošhodnm: dobUhledal U anq
ltckél)okonsUla Eharltan ochraUy Z Ue:
mcxsskqťtento šastati fe o pransledowaUého
welmi dňrašně proti wsselikěm:l Uáslli w ohle:

dU na B. Sho rta, jakožto aUqltckéhopodda:
Uého protestx:jč( Neménč wlidně a sslechetně
Zachowal se kproUásledowaUým konsill americký;
pfalč šajisté merickémn wladaťt do Kaliforllte,
Zdaltby kněši kdyby Uásilťm še Salldwichlxw
bylt wypllšeni, tam bežpečncho UtUlkU Uassli?
deowěžeňo w každcm ohledU Ufpokojiwě; fpolU
dossel mišsionáťnw list od prednostw ťádU fraU
tčsskanského w Kaliforxlii, w Učmž jich prosil,
aťxy Uikde jinde útočisstě Uehledali, jen w jeho
klássteťcx

Násilňici Sandwičtť žatim žadného ohledU
Ueberolčre Ua protestaci konsilla anglťckeho, chy
stalt loď a doba rožloUčeni:fe pro mišsionáťe
Uastala. Kťestané nkatoličti ofuli 1tchše wssech
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stran úpčnliwě hoťekUjice; i některým pro wirn

Zajatým podaťilo fe wymoci sobě dowoleni, na
ntálo hodin odejiti, aby se jesstě jedenkráte š
nimi w kapli mišsionské pomodlilč a požehnáni
ž rUkoU swých milowaných blať)owěstňw podo:
sáhli NUdroUikUš pťilmlw k Bache:
lotowč, Uexlstalprositi, až mU dowoleno od:
ploUti fpolu do Kalifornie. Nno wětssina ka:
tolikmo Ufnesla fe, že ž otčiny doceťa fe wystě:

hUji a wděěnčxjssiwlasii kdeby fon wirU swo:
bodně mohli wyžnáwati, sobě bUdoU l)ledati;l
teprwé po dlonhých pťimlmoach mišsionáťllw
pustili mysslénkUtUto mimo fe Mnoši nebyw

sse pokťestčxni doprasselt fe fnažně této milostr
na mištlonaťich a jesstě w Uoci která predchá:
šela odchodu do wyhnanstwi wyUčowánt a do
Cirkwe pťijimáni jfou xe) Bachelot byl se:
pfal katechišmuš a modliri knihU w ťeči Sandé
wičslé a do Činy rUkopiš k tiskU Zaslal; prokUeě
rator domU mišsionfkého w Makau, kněš Le
Greqoiš, Zaopatřil tisic wýtifkůwa odeslal
jtch pět set do HonolUlU Bachelot obdržel
jich pránč jfa na odchodu a horliwým nowo:
kťesianúm rošdčlil dlexe)

Wredwidajice mišslonáťi že kažatelowé pro
testantssti aby násilnirký waj skUtekpťed fwě

tem osprawedlnili, jméno jejich pomlUwami a
Ua cti Utrhanim kaleti erpominon obrátilč fe
kamerickémll a britickémn konsnlowi š prošboU

u.j apuo.pm

eše)Qmšle!š) 1838.
:“eeš) xůnuňle!..ez 1835.
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o. pťs“emné wyfxwědčeně, že pro wirU katolickow
jostrod,wySandwičské lopUstiti bylt donnreni. Q:
,chotně se„tomU oba propůjčili; opatťiwsse listiny
podpifem fwým a úťadnou pečetťwyswědčowali
še jedinon pťťčinon jich wypowěděni že Sand:

wichůw bylo wyšnawani wixy katoltckéxe). Dne
2:1 proUUce 1831 preiwě po skol:čeňých slUž:
bách Božich, pťčssel načelnik w prtčwodn Uěko:
liřex wojakiiw do domU mišslonského a chopiw

Bachelota ša rameno strojil fr Užitinasili
Woš,ornjice kněži nežbyti wšalt brewiať, klobon

a húl a odebrali je Uprostťed biťich kU pťi:
stanoU. ShoU diwakuw byl Ueiranmý; stromy

ašdě Zlešali abn okolojdo:xcichfpatťilt; wšežre
Uř žezěch jewllo wášnost ano fmUtek š málo
w:mtnkamč Nowokťetlanš plačiče wyprowášelt
swé otce dUchowUé k bťth, hledťce jesstě Uado:
sledw jich poǧornost k fobě obrátiti WokUd lodckx
w dáři docela nešmižela erpnstilt bťehn

Kapitáll lodi „Wawerley,“ obáwaje fed
Uel)rnbě pťčwětiwého Uwitáni w lidnatějssim Uě:

ktcrém pťistawll Kalčforxňe strany ťatolickychx
MeričanUw wyfadčl mčšslonáťe po třtměsičnéx
plawbě Ua pnstcm pobťeži J wyžádal scbě od8
Uich pifrmné wyfwědčenř, že dobťe š Uimi na:
kladal maje ho ale w rUkoUerstýdal fe ode
pťčti jim dostč strowné potrawy; Zanecbaw jtmx.
toliko dwě lahwe wody sladké opnstil jich Ua:j

bťehn nehostilmém. Na sstěsti Uasslt mišsionáťi.
po Umohém blonděni ofamotnělý domek sspa:

ell) únnčxlčdZš 1838.
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nělskeho ofadnika, jenž maje wědomost o šběhe
lostech Sandwičských jména mišsionáťl:w dobre
žnal a později jim siděťil že pťčspěwky, ktrré
šMerika na mišsie Sandwičské dochašcxly, on
sam sbčral a šasilal J pofpichal ochotně do
Uejblišssi nsi 20 bodčn wšdálené ofady še žprci:
on o pťtbytč mišřtonáť:!w; alťald fstarosia)
a mčšsionáť U Sw Gabrčela beš Urefskániwp
prawilt posly š potťebnou rotraon a še frdcč:
Uým pošwanim do domU mišsio:tskcl)o. WssUdy
cestoU witáxto mišsionárňw co mčlých hostmo;
když pak fe bližili k ofadě wysslo jim obywaé
lelstwo w ústrety, šawšněly šony a Uwsseobee:

ném plejáni Ubiraki se do domU Uxišsionského
Bachelot poddorowal Frantisskeinyw obtižne
fpráwě duchowně Sl)ort puk na wyzwam
wlady merické Uwašal fo w ťeditelstwi Uowč

šaložené wyšssi sskoly; oba ank horliwě fobš
dopiqowali š karoliky Sandwtčskými, jixnž byki
bratra Melchiora jakožto katechistnpo:
nechali

Str.ma protestantská tedy dofáhla čeho
fobě byla žádala hledic nyni pojistiti fobě fa:
mowládn politickou a zahťaditi wsselikoU památ:
kU nábošenstwi katolického xe) Nwssak weťejnc
pyr

) „Dokladani sc mišsionáťňw, že fwětsia moc zd: je:
dtUé zakročila Uikde a Uikdy Ucdojde wčry a odpoe
wčdaxtč š pohodll:élw arci žpUsobU, žbostčcč sc Uebez:
peěnych soler Ua wěky sc neUbráUi Tčm sobě ša:
sadilč rámt tčm Uebešprěnčjssi, any Uačckp Ua jřch
Uesnasseliwost pr:č šje:onými skntky sc doličitjč dašč
MeiUicke
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miněni pťičilo fe, nemohouc zapomnčti dojmúw,
ktere ncisilnický skUteť na mišsionáťich katolických
tpáchaný w jeho pamět Uežrussitelně byl wryl

Ewropejsstč osadnici stonaly pod jarmem libo:
wolných náboženských žákonůw toUžice Ua Uě w
listech ewropejských i amerických welmi teskltwě;
Uejwice stihalo toto jarmo maloU ober k.xtolč:
ckoU,která wůder jfonc žbawexm, wssem wú:
bUchňm Uefnásseliwosti fektaťské beš obrany ša
koťřstpadala QUdowe jeji, již dťiwe pro wirU
fon UwězUěni, stali fe nyni dokonalýni mUx
čeniky; šminťna dťiwe Hata Ubtta až do fmrti,
manžel jeji BafiliUš ač fwědekUelidskeho
š ni nakladánť toliko prefwědčenim Ze wytr:
jpenými strastmt Uebe fobě žasloxlžtla fon ne
lnooltUkájeť Slepý Didmeš bičrm dohá:
Uěn k robotám, aniž matce jeť)o dowoleno pra
cowatt ša Uěho, a když denni Ukol byl doko
náU ošnamowali biťicowé po kadé, že na jwo:
dbodU propUsstěU bnde, kdo wirU protcxstantskoll

wyzna; pakliby fe wssak zdrahali že mnžowé
„odsoxxšentbUdoU lámatt kámen w bahnitých kra
jtnách, šeny pak šawťeny š weťejm)mt newěst
kamt Tato fUrowostnaplnila Uhetn až po
sUd ostatUe trpitelky ž hojnosti wlastniho nad:
sseni siltwssi, newýskownoU hrnšoU J wypra
lrila fchwalného posla k blatrU Melchioro7
wi žádajic iltěchy w soUženisioém Melchi
o r wškažal že bUde li násilně žawrelm še sspat
Uými osobami, nejen Ueez,hťessiano šcxbude mitt
pťilešitost bUditi hťissnice že fpanťU fwědomsiéx
ho, naěež mysl jeji Upokojena bež odmlUwy se
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Podrobila nowémUtrápeni. Zakýsi Simeon
jenž šastawal slUšbU opatrownika nemocných w
žalaťi, tichým a Uábožným sechowánim katoli:
kUddjfa dojat wyš!ml wčru a mnohé pol)nnl

Učiniti totéš Nle kašatcxlowé, dowěděwsse fe
toho, pláwč l!yťč Ua tom wyžádatč fobě Ua kra:
lowUě jeho erčxšxčěni, an wdowa sslechetného
Bokča, jakoby jrho pomoci potrcbowala, Ua
fwé statčy ho powolala a tčm hrošťciho Uebeš:
peči Zbawilack) Qrtna fe na fwobodě šanej
pťednějssi powiUUost fobě pokladal šiskati Etr:
kwt nowé wyšUáwaěcx Kdekoli wwpátrano ka:
toliky, Uasilťm wlečeno jich do Ulodlitebnic ďro
testantskúch a UsilowáUo žnepokojowati jich fwě:
domi awssak šdrawý rošum Uedal fe Uwšsti w
blud: „My jfme tam Qobrowolxlě Uessči my Ua

wždory tonm š:lstaneme kaCtoliky!“ ťikáwalťLidmilowný koUsUlanqlický, Charltoxx, wida
nezťidka Zajatě. hyUoUti hladexn, porUčil fwym
domáciln kdykoltby okolo jeho domU wed.em
byli Uafytiti lačné dobrým pokrmem; wice pro
ně Učiniti nemohl kecke)

Tato hrdinská stálost nepatrného fborU ka:

tolickcho U wiťe šUičtladorela úmysl BiUgha:
mUw jenž fe domýsslel že nasilnýmt prostťed:
ky straně katolické, Zwlasstněale wyhnáučm miš
stonáťUw šasadi jmrtelnoU ranU Wreš to wsse:
.chno wrra ksltolickei Uejen neUdeeUa Uebrž č
.na okolné osirowy, Qoaihi a Ntooaj, fe rožUáxb uMnm

xde)Žuučxjcšš,. 1838.
“) éxr,xunlcxdx,1840.
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. ssela Nni wymlcené roboty, ješ každého jim
podrobeného w očich ostrowaUUw welmi zneu:
ctiwaji, ani potUpa, kteroU odsonšenri od nepo:
wážliwé chatry zakousseli Uežbawily katolikůw
úcty a wážnosti, které weťejné miněni jim bež:
děky wždáwalo Naprott tomU wžrůstala Uená
owist prott pťehmatňm strand protestantsieé Krá:
lowna KaahUmana zemťela1832 ani slše
nenásledowala ji do hrobU; KillaU, wdowa
aspolU erlastni festra Kamehamehy ll.,
fpolečného š nebožkoU jfoUc smýssleni, Ujala fe

wesla statUého awssak ne Uadlouho W roce
Uásledeicim dosedl mladý ťrál Kamehame:
ha 1ll Ua trňn„ čimž hofpodaťexliBinǧhae
mowč Učiněn koUer DUe 26 fera 1832
w kterýžto deU pronasledowáni katolťknw nej:

wyšssťho dosál)lo wrchU, Zajatým ohlásseno, že,
newyšnaji li wiry protestaltcské, domw jejich šbo:
ťeUy, statky w plen wšaty, oni pak fmni Uejtnž
ssim trestlxm podrobrlli budoU Slyssťc fmutllé

wčsti Uheta Uskočlla š některýnli fpollluwězx
něnými a Utekla fe do doUUl koUsUla britického,

hled.xjic pomoci EharltoU wykročtw proti
buťičllm UteklčxchUasledowawssim, jal se mlu:
witt k došorci welmi hněwiwě: „Jfi lj ty to,
jenž Ubohe trýzniš toliko ža pťiččnoU wěry?
Nneb král tobě poroUči, nakládati 8 Uimt tač
UkrUtUýmžpúwbem? Nikoli, Binqham jest
onim tyrane :U, jenž w okowy je spoUtal a ty
Uičemniku Uejst ani o wlaš lepssčm Nromlu:
wim co Uejtdťiwe š kraleme aby tebe potrestal!ee
Odehnaw biťice poskytl wssem wxězUUmpťčsiressi
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a pokrmn Zakroěiwpak Uwlády wymohl wssem
fwobodU; dne 11zaťi 1832 odejmnty jim o:
kowy :ee) Awssak množi bržo potom zemrrxlč
nasledkem žaknfenýcb Utrap w žaláťi; tak He:
lim U, tak F člčpp; ža UedloUhonásledowala
jich Uheta ona hrdčnná wpšnawatelkyně pak
Helella Exlgenia a jřnéjich w mukach
společnťre; žadná ncxdočkala rokU

Dne 15 bťešna 1833 šrUsstlkrál Kamea
hameha 1ll wssechnyžákony, žpoalnknutinřiš:
sionáťUw protestantských dane a ponechal každě:
mU ostrowaUU, dle libowiile nawsstěwowati čili
straniti fe modlčtebnic a fskol kalwinsiých; prox:

ncisledowáni katolikllw pťestalo N hle! Uaje:
dUoU stály protestantské kostely prázdny Král

oddal se rožpmtilémn žiwoboti ač dloUho dosti
od kašatelnw byw wychowán, ťád dosawádný
Uemaje mimo Uáslli policejné hlnbssich žakladňw

wúčihledě rozpadal fe, mrawnost, UejfoUc Zako:
ťeněna w naboženstwi, rážem klesla, ano množ:
stwi ostrowaUUwk pohanstwi se anrátilo Ze:
diné ober karolická, ač pastýťčiw žbawena, stála
pewně, nedadouc fc Uačwasitt wsseobecnoU
žkeišoU Me).

0)

C)bnewrni miďsir. Gpětně pronaásslrďowáni.

Sotwaše žáležitosti Sandwičsié pťťžniwějssi
Uabyly twářnosti, odcbral se Melchior do

zďe)xůsnmla!š7 1840.
“e) šuuňch, 1840.
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Kalifornie, aby mišsionáťe o obratu wěci šnra:
Ux:iléja k oonweni mišsie U Uich rady a pomocč
hledalch) jDonesl jťm fpolu pfani od konfula
brčtického, w UěmšproměnU w žálčžttoslech Sand7
wičslých jim ožnamowal a fpolU radčl aby na
wratU swého odložili ažby wássně rošužděnim
rošjťtťeně, se poněkud Upokojilxslxe) Mčmo to
dorUččlM elchior Bachelotowi a Shor::
towi wice ssedefati listmd od katoličmo SaUd:
wixčsilšch Mišsionari odpowědčli otewťeUým
psanim, které bratr Leonard we jméUU jich
nowokřestanúmdonesl; Melchior pak jessrč
žústal w K:alifornii. Nwssrek pokoj, ž jehožto
dobrodini Eirkew Sandwičska se tolik rado::
wa?a, Ueměl stálosti Lstiwa KinaU smť:
rtla feš škrcilem slabým a prosiopassným a
Z!rene.hla po:chi jeji Uxetťč.i fe w přišen jebo
t kašatelrwé protejtal!tssli Kdožčxy čta mišsie
Ua ostrowech Taditcmských a Sandwičslých Uec

pošorowal jaťo!xsi fhcxdlost w Udalostech? J
žde w Ho:čolUlU stýká fe chjl)lnbsst pťččina wžrxlsia,
jxciho politčckék)owlth mišrwnáťúwp otčstcmt
stř,xch š Učrenimse čimwstt čařoltcko :niŽsioUskč
po tčetxo:noii Wx:eČwě w ox:c řobě, kdežto wi:
tčxxšst:oiwiry ťextolčcké na Mangarroč fe rozho:
dlo oc:mxťa se :eakre na Tal)ttě a na Sandx:
lxxichaich Ua chť!th six..xýchžeidosti a nečnssčc foč!ě
pedstm:šlti boj proti sičřiwosit Ečrkwe katolťckě
oxon:tu dUchoon šbranť,chcheipaťaafe politických
duwp.x muyu.pnm

šx) úxm:xlexšz 183Zo
š::::::) š:xx:nulch, 1835.
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prosiťedkůw a policejnébo Uásili čimš ale tn i
tam w jednani docela nerožwážliwé a nebrzpečex
Ué Zabťcdala

anoweny jfoU opět staré žáťony o Ua:
wsstěwowáni sskol a modlitcxbrltc a od rokU 1835
katolirč SaUOUxččtč wyrošllměli š prolrásledowa:c
nč žcx kalw:n:řťé opšt wedoU prawčdlo siátnée
Brotestame žažistcx čicčli, že, kdo w teto :xUtce
obdrši wrch, rožl)odne také nábo eUskoU bUdoUc:

Uost ostrowamxw Sandwičských pročež denně
pťtUUužžowalt obci katolirké nitiskUw kceré ona,
nemujic obraslcňw ani pastúťUw owssem těžce
nesla Udtlnjiree jč šhola žUtčiti, žatkmlli Uapřed
jisteho Lu čásse a fpontaného do twrže žaoťeli;
pťeitelé wssak 25 piastry wobawilč ho Ne ža:
dloUho Uwěšněny jfoU dwě jčž obstmlé ženy:
Kilina a slahina; pťisl:bowánojim a opěr
wyhrožowano i fyp.ino do Umsii xcjich rožlič:
Uých námitek a rošpakčlw neiboženských, jen aby
wťra jejich fe: šwyklala. Wonéwadž ale staly
pewně we fwšm neiboženstwi, odfoltdila jich roš:
hoťěemiťKtna U k tomU, aby w twrzi Honoe0
lUlské lejna a wsscxliťon chplechotu keir.mcňw
xolastnima rUkaUm fbťraly a w UUssichdomore
donássely )xe) Wo Ulicich tropila foběleaznich
Usměssko, čimž tatolťtt mčxlt n weťejuěm m Uěni
býtč žntčeni; nebo Smldwičan, jja pln hlubo:
kého citu pro čest radčjtby fnrt xxodniťl Uežlč
podobxlémušneurtčxnise podrobil Šlechelnéženy
ale pčipomtnmic fobě Utrpeni ;áne.jx, wncxltkon
ppuw pe ..w. zzz

) šurmjčB1810
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hanU mlčky fnassely Bťiwršenci kazatelůw kas:
minských neostýdali fe špilati 8trpitelkám pohanek
a „co takowé prý šaslUhUji onoho trestu xš)
Wssak jini osirowaltě diwili fe mrawné sile
která š wiry katolčcké fe prýssti, tratťce důwěru
we fprawedliwost wěci kalwinské. Nnglický a
americký koUsill žakročili dne 8. frplm ťu pro:
spěchU oUěch žen, awssak niěeho nepoťidili, ne:
bok Bingham jim beš obalU ťekl že Uedo::
pUsti abo ostrowane w nabožexlstwi fe dwojilť.
NejšUťiwěji proti kotolčkům fobě počinali Učite:c
lowé protestantssti, tak ťečeni KUmU fow é, ž
wětssiho dilU tUšemci Wyžwidajice, kde katolicič
Utodlt:bam fpolečuým fe fchá;eji boUťili lnšn

p:oti Uim a pak rošehnawsse Uabožný žex:stnp,
jimali jcxdnotliwce a násilně do fwých sskol a
modčxtebn:čšawlekali k odťerUUtčse wiry katoli:
rřé wssečnt žpňfobw doUUchice Tak stalo fe
D orothee JUstině ajcxjimUmanželiana:
ciow tak t jiuým ofobaxn S tiži podaťčlo
fe žkUsselerim oUdtUU obre katolické Upokojitč
swědomi tčchtož wčtssťho dilU Uoweičkltw kteri
že Umfeki br)tt pťitomnč Učeni proteztantskémne

fe domniwali býti wyloučen)mi žobcowáni Eir:
kwe NožprchUUwsse se po ostrowě skrýwali fe
katolici we skalných doUpatech aUeb U pťibnzných,
ale KUcUUfowéBinghamowi bršo wyxmštralč
Ucočisstčjejich Dne 29 ťjna 1835 pťekwax
pčlč Simeona, an prciwě dcxwětkatechnč:xenůw
wyněowal, sidážali a k tétéž ohmďné robotě jako

ee) šmxčxlc:š! 1840.
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Kilinn a LahinU odsondili ZármUteka
l)lad Uwrhli rekowněhxo wyžnawače na lUžko
Když katechista který nemocné obyčejně podtaji
nawsstěwowal a U wčťe siltl k němU pťissel

nalešl ho an Ua wlhké slámě ležel U!aje ťelěš
okolo krkU a poUta na rukách a Ua Uohách
Dne 2 UUora 1836 pťipslik němn protestmltssti Uěi:
kelowé aby lUUprimlouwali wpšUáwati „pmwe
kťestanstwi“; nemoholxre ale žlomiti peonst jeho
bili Uemocného Ukrutně a pak še žalaťe k osskli:
wé jeho prári wybnalixe) Wywlekna fe na
Ulici potkal fwon manželkUMarii ani biťico:
we ji prawě k tomUtcž úkolU wedoU Náčelnik
Kanahina posiniwalfe Simeonowi na:
šýwaje katoliky modlaťi „Jeden toliko jest
Búh!“ odpowéděl fměle Simeon; „Uábožen:
siwi wassich KU!UUsUw mčxni fe dle libowUle

wassi ale náboženstwi Uasse šUstawa na wčky
totéš.el Qbrátiw pak fe ke KUmeUm doložil

pewným hlafem: „Darmo fe pokoUssite o mon
swiru; Ulošte mi jakonkrli práci, wykonám ji;
hoďte mne do moťe, nebde fe žpoUžeti ale
Uáboženstwi sirého neodťekmč fe na wčky W
mesicč čerwenci odepťeno jim wsseliké potrawy,
čimž šdrawi SimeoUowo podkopano Boe
wažujťce protestanti SimeoU a ža wčldce ka:
tolakmd wsseho fe odwažčli, jen aďy pewnost
jeho žlomilt; marné ale byly wssechny fnahy
Nno stálost katolikllw wšbndila wsseobecnoupo:
Zo.:Uosttakoon měrou, že mnoši ostrowaně pod:

xe:)Žlmňjchz 1840.
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taji dochaželik te,ajatým aby we wiťe katolicke
se wynčtlt jini pak kreťi od kazatelúw bhlt po:
ťťestěni fobě žádali složitč wyžnáni wiry a pak

tami ša katoliky fe Udawsse Umťiti š Uwěšněnýž
mi „Narod bystťe porownáwal práš dné ač
žpupné deklalnace protestantských kazatelúw ..š
pofwátnými a Utěchy plnými obrady katolicke
Cirkwe, floětskch wypčxlawost a maholné žiwo:

byti oněch š pokoroU a občtiwostť blcxhowě:
stúw katoltckých a Uemohlwáhatiš UfUdfemxe)e
ŽeU došrawala toliko žench Uebylo š do:
Uatek. uo

Zatim byla wira katolická na Mangareoě
tan pohanskon rošplasstla a Zaražiwsst pewne ko:
ťeny w jednom kontě tichomoťi jala fe rošhlé:
dxtč wilkol po ronáhlerim poli pro čtnnost
fxooU Bl.xhooč,stowé Gambierssti Uemol)li déle
Ueujťmati fe katolikllw Sandntčstých tcxč bolestnť
škoUUených J roškášal btsk:tp NoUchoUze
katechčstowtMnrphyowi, aby na TahitU a
pak na Sandwichy fe wyprexwil a, bUde lt mož
Ua š tx.mlmjssimi kťeskany katoltckúmi až pofud

šhola opUsscěnýUli w Užssťspojelxi wessel o wssech
pak Udalostech wěrné špráwy podal Q ceťcě
Kolnmbanowě jiš jťme podotkli w htsiorič
kato tcké mic:oslena Tahitě Dne2l frčona1835
pibc,l Koll:mb an MUrphy w Honolulna
Uemesskal pťedstawitt fe jakošto poddaný brčottcký
allǧltckélnll konsillowi. Eharlton t konfUl
amertcký wlidně č nčmU fe Udčli, popt.ixoaǧicexse

eee)Žnnčxššš: 1840.
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Ua biskUpaRoUchoUše a o Bachelotowč,
a Shortowi 8 weltkoU UctoUa wážnosti fe
žmiňnjice Z tohoKolumbanwi, až po:
jud nefmělémn pťtbylo frdce a odwahy, č ta:
Zal fe po domě mišsioUském a fam konUl ža:
wedl ho k Uěmu. Melchio r Uemohl fe aUt
probratt Z radosti, kterou stdce jeho, když po:
š::al Murphya, oplýwalo Murphy wy:
rládal o wirěšptxoiwiry katoltcke na Mangqre:
oě a Melchtor nemesskaltoUto miloU šprá:
wou por Utct katoliky Sandwtčskc a postlntctjich
w trapent nowými Ueadějemi Neprosiw fe ža:ž
dneho o dowoleni složtl KolUmban fwé wěcč
U konfUla angltckého Ne žadloccho Uslyssewfsi

K t naU o ctšmcowi porUčila šawolati ho Ch a:
rltoU ssel B nim KinaU tášala se Ko:
lUmbana, roby na Sačldwicháchdelal? „Eo
mU libo!“ odpowěděl ša Ueho Charllon
Doslécheim fe že 1tž jinde šarašil Ullšsie “ poo
kračowala Klnan „Zde žamypsliUctntctpo:
dobnč “ „Bredre slUsselose at)y Uaš oyl dťiwe
ansstčwil“ „Kdo má we fwých rUtoU prU:
wodny ltst pečeci črale angltckého opacreuy, mUže
cesio:ratt a jtri kmn chre; antž mU polředi ťomU
le pťedstawilt mimo krale “ ,FWomrsska žde pált
dloUl)o ?eb „J.dk zdloUho bm:e chttcl!“ Wotoln
ansscťwtli krale a wtdoUce přiwécirost jeho
prosilt o dowoleni ť žaraženi wyšssl sskoly, král
ale od:očttl že k tomU šapocťebt fwole!ni pohlao
wármo th čonfuloweradlli aby Bachelot
a Short šalim se Uenawracowali na mistě
swčm ale jtné kUčxžepod ochran.m angltckou a
francoUǧžk.u poslalt.
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Strana protesiantská pozorUjic, že ko obnor
weni katolické mišsie fe zde jedná siihala obec
katolickon tim tužssim pronásledowánim be
UčelU fwého totiž odciZeni jednotliwých ofold
wiťe tim fUadUěji dosáhla Zťťdila w domech

katoltckých sskoly protestantské; katolici ale
časnš ráno pťibylky fwé opUstiwsse až pošdě Ua

Uoc teprwé fe nawracowali aby wsselikému sl)le:
dáni fe š KUmey wyhnuli Dále domýssleli
fe kašatelowé že pro nawnaděni posluchačnw

UebUde še sskodoU, když fuché bohoslnžbě kalwin:
fké jakúmiš ceremoniemi wětssiho pmdabU do,
daji; awssak Uešnali dUcha Cirkwe katolickč!
Nejfonk to obrady Cirkwe smny w fobě, co
dnssi pťi dohoslužbě katolické takoer mocč do:
jimá tačowou Ucčchon koji nébrž duch ktcrým
Chrtstuš we Swátosti přitomný, chramy a ob:
ťadh katolické prowiwá Dci fe tedy Uhodnouti,
že Uxsselike fnahy kažatrlúw, úžeji pťipoutati

frdce Sandwičantlw č bohoslnšbě kaluinske,š
člplným Ueždexrem fe potkáwaly Maly sbor

karolikUw pewně w Boha doufaje, že pťed:
ce kouečně k nim Zawitaji dnowe miru a od:
dechU fnássel Zatim rekownou mysli wneho
drUbU Ukory a Uátčsky, po dlouha lcta jim od
Uepťatel činěné uu přiklad to šajistě stálosii we
wire tak wne“ený, že pťirownáwati ho k po:
dobným wyjewUm ža prwnich ěastlw ťřesianstwa
ani na oleamženi newel,xáme

Me)ttťm messkal Bachelot jesstě poťáde
w Kallforxlii. Nč w dxxchUwelmi čexsto fe ša:
nássrl le feoým těžce žkousseným Uowolťesianům,



401

ktere w EhristU byl zrodil ač horoUcně toužil
Pťifpěti jim radoU a UtěchoU naboženskoU kU po:
.moci, obawal fe pťedce odplonti na Sandwichy,
uaby fnad pťitomnosti son odpůchw kU wětssi
ljesstě žnťiwosti UepopUdil. deš ale l. W. 1835
ho dossloBreoe od Gregora )(N., aby k
nowým podntkllm se osiněltl xe), Uerošmýsslel fe
dele a š nejbližssi pťťležttosti odploUl k Sand:
wichUxU Short fpoléhaje fo Ua fmloUwU,
kteroU Lord RUffel byl nedawno š wladoll
SadwičskoU k tomU keUci Ušawťel abo poddaň
ným britickým fwobodně Ua ostrowech pťebýwati

efe Uebreinilo, pewně doufal že býwali protino:
nict ho Uechaji w HonolUlU š pokojem Schli:
piw sstroký fwňj klobonk na oči wystonpilš

lodi, ale popossed sotwa málo krokčiw bwl pox:
.žnan a osirowany, o nichž fe byl doUUŽsslel, že

ho již odeznali še wssech straU obklopen a Ult
cemt HonolUlskými doprowášen Nelépe wedlo
fe Bache lotowi, jenšanšdory rašnemUša:
kročeni anglického koUsUla fotwažeš pťisiawn
bol wykročtl oďdržel pifemný rozkaše aby na
Ulistě k lodt „chxmentťnč“ fe nawrátil Tato
loď patťila Dlldoitowi, rodiči francollšskošfi
mU, awssak poddanémU anglťckémU Wčdonce
mišsionári že Nngličcmé wětssich fwobod na
Sandwichách Užiwaji nežli FraUcoUzi Ufnesli
se še fe docela od febe oddčli, aby afpoU je:
.dnxomn se podaťilo žUstati Ua ostrowě DU:x
u.doit pťečta rozkazproti Ba.chelotowi wy:

ee) šruxňjčdš 1840.



402

daný prohlásil fe, že nikol)o proti wůli Ua loď

fwon nepťijme KtUaU Uabťzela mU darem
domy katolických katechistůw (Melchiorůw aLeo:
Uardmo), swolili odwézti šafe mišsionaťuw;
DUdoit ale š osskltwostiodepťelse toho Dne
19 kwětlm mtšsionáťi Uásllim wšatt jfoU na

člUn, 24 wojáky osašený, pťisiaw hemžčl je Zwě:
dawými žástUpy Yle kapitan lodl kterU od

Dnd oita pťifnc měl poručeni, nepťijimatč o:
fob leda Ua wýslownolljich žadost odepťel člu:
UU pťistnp; mnfel tedd š UedořčšenoUúašpět
Jesscě ale w tentýš drn pťistaw wojskem skličen,
děla po bťehn rošfá;ena a protl „Klementiltě
Uamiiena TU porUčtl D:ldott chexfelodnickč
opUstiti korcib, .do Uiš pak oba mišsionáťt Uási:
lim jfoU odwešcxni We dne w Uoci jfome w

pťistawn stťežeUi obýwali Uin damř podtžoné
wěšeni DUdoit pak fňal potxxpenýprápor
anglickú a odcxwšdal konsillowi který ho U pťč:
tomnostč amertckého konfUla a jiných Ewropa:
UUw Zdáliti porUčilBe)

Že tento krok jehož fe odwašili nedobrý
konec wešme fnadUo byltby mohlt nahližeti mišo
UoUáťč protestantsstť ale wasseň jich šaslepila.
Nr)ni i konsul americký pťťsněji jal fe wysinpoc
wati a dorožUměwfe š Charltonem ssel ke
krali Tento sčital winU Ua BiUgba:Ua
1enž pod žásstiton úťadUw swých nástrojůw, se

opowážtlw listu Dndoitowt šaslanémwel:
UU Uražliwě dotknoUti fe ofoby ko:lsUla brjtickc:

eš) :Uměxjcxš2 1840.
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l)o Tak asi měly fe wěci, když dne 8. čern

wence w pťistawU HonolUlskem fe šakotwila loď
walečna „SUlphUr“pod spráon čapitárm Bel
chera. W zápěti jť Uásledowalanetit
Thanrš š frquattoU„Wenuš“ jfa Uacestě
do Kamčatko Qba kapťtánowe ihned žádalt,
aby wčšsiolráťč propUstili se Ua fwobod:l; ano,
Belcher prý Btnqhamowt hrožil že ho
dá powěsiti Ua plachetne žcxrdi fwého korábUe

Na lodi „Klementině“ opčt wžtýčen prápor
anqlický a mišsioneiťi že fwého žaláťe pobywsse
w něm bešmála dwa měsicee ofwobošeni Na
Bťth jich slawně Uwitali oba konfnlowé: anǧ:
lické a frnnconžsié náčelnictwo a množstwi cišin
cUm i ostrowanůw; wážnostaurta blahowěstllw
tim mezt tUZemci žnačně šwýssena Na wšdory
wssemU tomn nedomohli fe pťedre fwobodllcho
pťebýwani na Sandwichách oba kapitanowéto
likoprorašilčUwlády, aby B achelot a Shorc
.sxněli w HonolUlu očekáwati nejbližssl pťissti
:xťťležitostt do Manilly anebo do BalparajfU
Dndoit poctěn jest důstojllictwim francoUšskš:
ho konfUla

W. Short odplonl dne 2. listopadn 1837
na anglirké lodi ž HonolUlU a doplawiw fe do
NalparajfU pťijat jest do tamnějssiho SpolkU
mišsionsiého; Bachelot žatim čekal Ua pťile
žitost k ostrowU NanebewstoUpeni čili Nscellsio:l
(Wunipet), fterý w Řimě byl UrěeU ža wýcho:
disstě nowých mišsiidee) Nwssač tělo jeho pod
pp.

š) šuu:xlcdš, 1838.
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břemenemtolika strasti klefalo Sotwaže S h ort
byl odplonl onemocltěltěšce Bachelot; ždra:
wi jeho neUstálými ceslami prácemi a wsseho
drndU Ukory na Sandwichách Zakoussenými bylo
podkopáno W teU čaš pťibyl do HonolUln
nowý mišsionáť W Maigret, Uáměsiekbč:
skUpa RoUchoUže Bťicháželkš Balparast
na americké lodi „Ewropěee tmnž byl e Man:
qareoy pťeš Tahitll we fpolečnosttEaretowě
qe odebralxe) Mešitim co Caret fe dxl Ua
cestu do Ewropy, odeslan jcst Maigret na
Sandwichy Nowc toto podniknmi mišsionske
Uikterak chfonwifrlo še fnahamt picdep“slýchdwou
blahowěstllw; bylok šajistc Uáxčedkcm špráw

K o l U m b Un o w ý cd předfewšato Wždyte jsme
slrsseli, že konfnlowc brttický t americký radilč
Kolxlmbaslowi aby na mistčBachelota
a Shorta, mefskajicich tehdy U wwk)nansiwč„
jinc mišsionare febral pod ochmml Nnglče a
FraUcie Oostawil a na Sandwicho odeslal. Ko:
lUmbaU trdy, powoliw radč této erdploUl
do Kalifornte, ač počátku to :Učl w UmyslU
Ucbrž do Walparast abn k nowš :Uišsii potťebn
nc pťiprawy Ucťxystal Dwa kněži,Maigret,
rodem Franconš, a Walfh rodem Jrčan,
Ustanoweni jfoU pro ostrowy Sandwičské Uačrž
oba Ue žadlonho po fobě wstoUpčlt Ua lodě k
Sandwichúm wyprawené. Maigret, pťijda
do HonolUlU, nassel Bachelota nebešpečnč
onemocnělého. Boradiw fejš Uim žakoupil ma:

ckefi)únnčxloš! 1838.
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loU loď ža 3000 piastrůw, aby ji jediné k účee
llim mišsion ým poUžiwati mohl, wyťidiw pak

lobci katolicke wškášani rožličná od bisknpa jemU
porUčenei odplonl Ua swé lodč dne 23 listopá:
dU 1837 k :lUnipextU, kdešto š bčsknpem Bom:
pallierem Uowě jmenowanúm aposiolským
wifáťem Západné chanče fetkatč re doufalcke,d
Bachel ot šotawlw xe poUčkUd,dolxmiwal scx,
že pomoťsiým wšdUchem dokoxmle okťejr; sotwaše
wssak octnUl se Ua moťi žmocnilanohonanowo
l)orečka W napadech horečných ocital fe Ustawič:
Uě Uproslťed fwých odp:lrrňw kteťi mU žlwot
lolik žl)oťčowali opčxcnapominal a těsstl fwé

nowokťesrmm, jcxžotcowskoU wroUcUosti milowal
W dobách pokojných podáwal fwúj žiwot BohU
ša obťt Dne čš prosince Ufmll w WáUU w
nárUčiMaigretowě. Kapitán Michal
GroanecM), rodičdeinskýZ osirowUBorn:
holmn, š Uctiwosti k němu Ueponoťil Uartwolh
žeho w hlnbiml UwťskoU. DUe 13. prosil:ce pťi:
stála loď k WUUxčpetn. Tllxxšcxmciwpkopali hrobe
dwa Tak,xčťaněa fuda Sandwičanúw Uesli ert:
woln na mťsto odpoěimlti Nad hrobem n.dhsta:6
wili UnUtečUoUkapli Ua anlátkU, že šde odpoe
čiwá drwni blahowěst tichomoťskýňešxš,)

Nleriš Bachelot narodil fe w St.
aCyrU we Franroušich dne 22. února 1796 a
dofáhl toliko 41 let wěku fwého. Skwělf še

U) xšxnnčiajcšš91840

U) Wiž Mišsie Gambierské st: 800
PU) .šnunlcšš, 1840
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wstemi wlastnostmi jimiz dllchowenstwo frmp
roUfťe nad jiné wyntká: čistotolt frdce, ryžosti

Uáboženskěho fmýsslenť, obětiwostť a podnikawo:
sti. Dráha jeho apostolská dwanácte rokůw tr:

wawssť byla nepťetršem)m ťetěžrm strasii a pro:
následowánť kterc jcxho Zdrawi podkopaly a ko:
nečně smrt jemU pťičinily Zméno jeho hisio:
rče Ečrkwe tichomoťské chowati bUde n wěčné
památce. uu

á)

.Zweldeda Eirkwi. Uychlě wžrňsk.ini ebce katelickě.

UertUé pronásledowálň blahowěsinw kato:
lických bUdiž Uám měťidkemčwahy politťcké, které
mišsiomiťt protestantssti Ua ostrowech Sandwťče

si,t)chwroce1837 byli dofábli dee)Po wyhostě,
Ui oboU blahowěstňw wydásl jest šáčon dne
18 prosince1837 od Kamehamehy pode:
pdoúxo p..r..xnM

qř) Meilticke, jenš pťcdcc prawč, žc kUiha jcho ob:
fahUje dějepiš Ux:išsič tichoxxloťských, aUč
slowem fe Uešmčňnje o dotčmxých Udcilostech, Uébrš

.jako ntimochodem dčxm st:e.Ll)ZuťZ(U toltko: „Jak
wysoké wáš:tosti dUchowUč (kalwčx:Uci) požťwali pa
ton pťcde wssčm (1837) ; Uásilltélw wyhostěxcť2
katolických kUčšč kteťť Ua Základě domUělé Uleži
attglickým kapitáxlem k)čxlšfclcm a wladoxl Uža,
wřexxé flnloUwy Ua ostrowě Qal,m fe Usaditť chtěli.“
W ohleďU Ua tU „domnělos “ xoclšxxipodiwno se
Ucim b:)ti widč, že MeiUickc mol,sl erčdčti o
skUtečUé smloUwč,kccroULord E dward NUS:
scl pro fwobodUě oďcowáUi poddaxtých korUUh ang:
lické Ua ostrowech š wladoU Sandwičskoxl byl U:
žawťcl
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pfaný, kterým nábožensiwi katolické š obwodU
územi Sandwičského naprosto fe wlečowalo
Hlawni članky jeho žni takto 7ee):1) „Nábo:
ženstwi papežskému Ua ostrowech Sandwič:
siých nesxni žáden ant whnčowati antž lǧo wy:
žl:áwatč; 2) kllěz papežský, U wyUěowánť posti:
šený, šUsta: e wěšněm, poťUd jisté od UáčelnťkUw
UrčeUé si:mmw Uesložč, Uačež brš odkladu osta:
witi meišemi; 3) podobnémll trestU propadne
eišý ťemeslnik knpec a kdokolwěk se opowáži

Učiti naboženstwi papežslélml; 4) loď kteraby
Ua pUdU šdejssi dowe.šla kněše papežského
Uakladem wžata bUde w plen a krom toho kašT
xoitan 10000 dollarh pokUtowán 5) onen U:
ťadnič, kterýby cišémn kapitáxlowt hUed w pťi:
stawU wýtifť tohoto šákoml dorl:čiti opomem:l,
Zaplati 100 dollarlno atd “

Timto Zeikonem jako činskoU šdč obehlmw
swé panstwi protesiantišlmlš domýsslel fe že mU
Uin jUadnoU bUde placi potťiti a wyhladitř
malon obec katolickoxx Zednim časem sáhm:l
Ua ssestero jeji členůw; dne 17 čerwna šatknutt
sson: .HtlartoU š manželkon,Lwaik a
Wawel š lnaldšelkama. Odloudiwsse ženy od
mUžůw wybiželi xjich k odpadm:ti od wťry kato:

lčcké; UepoťidiwsseničehoodfoUdili k dožiwot
Ué robotě MUžowe Umfelt lámati a hasitč
wáon dostáwnjice xchtťctinUobyěejnéštrawy 7lUee)
aupuuuuug a.uuuyu xm

ecké)šmmlššě„ 18407 ťdešto w eelš rošfckhťostť fe ho
lše dočťsti.

šxee) xšxnuňlcx.š, 1840.
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Zčny šapťiháno do UákladUých wožňw a widéše
no je kterak potem a prachem i horkem deš,.
mala fe Zadýchajťce těšké wozy wlekon, an we::

dlě nčch paničky kašatelmo plotestantských na
pčkných kolesách, od jimých tUZemer tažených,
fedice a wesele howoťire ďe projiždějixe) Mar:
Ué wssak byly wssrliké pokltsy, Zwiklati katolťky
U wiťe Mimo to podaťilo se kněžt jednomU
wniknonti do města a na wšdory wsseliké pa:
trawosti Knmnfňw pťebýwati bržo Ua tom ldržo
na onom ostrowU a donásseti fUžowaným wy:

žllawačňm UtěchU nábožeUskoU a to sice již odz
podžimkUl B 1836 Bylt to wýtečný miše:p
UoUár Robert Walfh Odcxbmwfe 21
frpna 1836 ž Balparast Ua lodi kapitána
S eymoUra dostal fe Ua ostrowySandwiěfké
dne 30 žaiťi Uťadnict pťistawlxi sice wžali ho
fobč hUed w podežřcxni, awssak kapitán, Ujaw
fe ho co poddančho kor:l:xy britické, rážnč wd:x
stoUpil proti policii, doadeťc scx pomoct a or:
chrany konsilla anglčckétxo Wsiak to wssechno
máloby Walxbowt bylo pomol)lo, kdybybržo
potom Ueboly piiploxxly a pťimluwám dilrašu
dodaly dwě wálečné lodčx: francoxxžská koruetta
„Bonitexzpod kapitánem Waillantcm a koc
ráb angltcko pod kapitánem E d w ar d e m NU š:
felem. T“emo posledný práwě proto Ua Scmčdut
wichy dojel, aby wleidn we jménu krále angli:
ckého wybťdnul, Učiniti Zadost Za Ulnohé 1eťikoťdybal

ck„) .édmčxlešši7 1840.

Wtš také Meyen, Reife Um dte Wellš
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pořdaným anglickým pričinčne a nepťestáwať
Uastnpowati Ua Ušawťeni smlomoy, moci kteréž
by anglickým krajanUUt swoboda, šdšžowati fe
na osirowech pojťsstěna byla xe) J swolila ko:
Uečně wláda we smlonwn společnon a tUdy mohl
Walsh na Sandwčchách ZUstati, pťedre ale
UesiUěl dátč na jcxwo sw:lj kněšský chamkter
an to byl šajisté jcxnžkrajalm swého Shorta
w Kalifomii o smlonwě Rllšfelem Ušawťexte
Ué žprawil a jemnž fwědčilo wškášani, které
Maigr et Ua podšim 1837 kťeskanUmSand:
swičskýmod bisknpa RoUchoUže byl donesl
We žpráwě Walshem w roce 1837 xeňe)po:
dané ž osixonnao Saxxdwičských čteme že pťefe
wssrchno proltasledowáni poxád jesstě trwa:
jici, katolikllw pčedce pčxibýwá a obocné smý:

ssleni osirowam:w Eirkwi deUUč pťišniwěj::
ssim fe stawá Kterakon UkrUtUo,sii Uásilnčcč
čalwčnssti prroti katolikňm ZUťili wyswitá ,

ěláUkU w UowiUách Sandwičsiých: 8mxc1chkxo
18lčmclu0čxxc:čce7eedne 29 čerwna 1839 wyti:
sitrncho Stojťť tam šajssté wýslowlřě takto:

W minnlý chdrlek ráUo pťiwlečeny jfoU dwě
žensstiny, jequ asi 30 drUhá ast50 rokUwma:
jire pťed palac wladaťčin w nčmž byli načel:
Uici fe sl)romáždili, aby obě osoby šločinem
katolické wiry Uarknnté foUdili Sto:
jice po relý den we dwoťe palácn tášány jfoU
od UťadnikUw mnoho we wěrech wčry jejčch;

Zxnl)únnnloš 1840.
šš,) xůnnnlc!Z21838.

18
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wečerU dossel rozkaz, mUčiti žensstiny tak dloU:

ho ažby swe wary fe odťekly. TU dály feJ
Uxěci tač l)rošné, še nám pťi žpomince na ně
krew w žilách stpdá, ša jejichžto děsnon skuteč:
nost ale se Zamčujeme a každémll, kdoby náš
we lži siihal očitými fwědky dokázatč mčižeme
Bila prcxšwěpátá hodina š poledne když Ubohé
ženy na twrz odwáděli; tam opčxtdotirano na
Uě, aby nxird katolicke fe odťekly a k nábožen:
stwi Bingbamowě (kalwinsiéhokažatele)do
browolně pťistolxpily, Zeny odpowčdely, že ra
ději wssechUy anky, ano i fmrt podsionpi, nežli:
by wiru fon žradilw Na to postawili ftarssi
ž oUěch dwon žensstin pod snchý strom želeša
pak jčmiž rUky jeji byly šcxwirny, na kmen ža:
wěsili a tak ona mUčenice pnčla w powětťť,
nebok nohama Uemohla dotknouti se žemě DrU:
hoU dowedli k domU, jehožto siiecha beš mála

žk šemi fe klaněla; tU owinUlčche jejť okolo
krownire z podstťessi wynikajici a we wýssi 6
siop žtležnými poUty pťipewllili, Uohy pak fe:
pjali ťetěšem Takto wisic Umfela Ubohá obt:
čej fwčlj obrátiti wšhUrU ťe stťesie ale trnisláž
moU promichané rozdiralo ji twaťe, takže cele“
se šaeroácely W Uoci lil fe na obě šen:

sstiny thdký dessť a když dxlchél)o dne slUnce
w celé fwé kráse wžesslo a š wtsse Uebeslé ce:
xloUson horochxostk šemi šesilalo, padaly
žhawé jeho paprsiy kolmo trpitelkam Ua obnax
žené hlany, takže sily jejťch pod tolikými a tak
ťlrnhýmt mnkami konečněklefaly Oswobošello
jfoU od Uěkoltka rižincůw, čteťi opolednách pťi:oa
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ssli ohledat twrz a widonce ženy w UkrUtném
trapeni o fwe Ujmě jim pomoci fe odhodlali.
Když jich šprosiili želez, padly na žem, majice
rnce rozedrané a twáře krwi podlité, i dloUho
Uemohli jich wzkťťsitč še mdlob MUka jejich

trwala 18 hodťn a Ueni pochybnosti, že bež
laskaweho plostťednictwť oněch cišineúw Za krátky

čaš by byly skonaly )š) “e
Ywssak již se bližtla rwchlým krokem doba

kdešto ukrutná a žpupna Uefnásseliwost kalwiU:
slých kašatelnw dle úměrU Wrožřetelxlosit měla
konečnčwšiti za fwé Dne 9 lipna1839 pťista:
UUl Laplace k bťth HonolUlskélUUš fregat:j
lou „Nrtemife Wiichašelk š Tahity, kdežto
řyl wládU k žadostUčiněni ža Uásilné wypUženč
Caret a a Laoala pťimltila pro tamnějssť
katoliky fwobodlté wyšnawani wiry wymohl K
ceftč na osironoy Sandwičsié pohnUl ho pťede
wssčm žákon od 18 prrosince 1837 jenžnabo:
žensiwi katoltcké Uplnon klatboU siihal a korá:

bilm dopťisiawU HonolUlského wchášejicim, welmi
Urážlinš wúmčnky pťedpifowal Y co Uejwice
khnčwu poponšelo šwlásstlxě lodnictwo fran:
coužsié, kyl sloh, kterým ošnámeni onoho šá:
ťoUU fepfano; kdekoli šmiUěUo katolikUw, Ua:
Pořád jich nazýwáno: „tito Franconši tito
Uudláťi tito nahonči papežowi;“ ččmžfe pro:
zlazonxala ťeč Binghamowa a fpolečnikUw
žeho Laplace žaslal kralowi list, w němž
čtyr wěci žádal: 1) Swobodné wyžnáwanikato:

š) ňunňjch 1840.
187U
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lickěho náboženstwi a rownopráwnost pťed záfoxx

nem pro wssrchmy národy; 2) pťťhodné mčsio k,j
wysiawěni katolxckéhokostela; 3) okalnšite pro:
pUsstěni osob pro wirU Uwčšněných; 4) sioženč
20 ()00 dollmňw jakožto lnkojemsiwi še wládax
wýnaincxkwěrně bnde ssetlťtixe) Wláda Sand

wičslá, pakliby w šádost tUto fwolčti fe jť ne:
ždálo chystejž se k wálce. Wssak fe Uezpěčo:x
wala Laplace i chafa lodnickáwnstoUpilt
na pewninU, kdežto Ua bťchU jich očekciwali
ťral a Uačelnici, cčzi konsillowé a Uaramné žei:
stnpy osirowanůw Katolicč plrfaiire wzdawali
Bohlx Uábožné dčky a še sišami wdčěm)mi wele..
bili Laplace ša pomor ktrron tak neočeká:
waně sixasiem žexjčchUčinil kchrc W Uchlostť
na bťchn .;ii:)tcewen oltm a W Walfh konak
siaxrxxé sinšby Boži U pťitoř!moslt kapttaUa a
lodnél)o Uxojsfa a xrelifého ZásiUpU ostrowanúw
lodUá kapeťla šwýssilai lawnost hUdbon ke konrč
Zawžslělo e dikllplnpch srdci welebné lcx l)muxm
Nežlt Lap lace ostawil ostrown, wcxsselw pťá:
tcxlskon a obchodnon siUloUwU š králem Sand:
wičským we jméml krále francxonšského dke:ee).Ne:

:š) šuučxjoš 1840.
ešeee)LUtteroth a ša Uim Meinicke l,xoťccUesoU

Ušawťcni imlomxp oťxchodUé, která prý k swoboč!ě.
Ueibožensiésspatně dopadá. MeiUickc ersiýchá sex
doložitč: „HanebUa klaUšUle we fmlomoě (abh fe
totiž katolickhm blahowčstňm ša Utrché sskody ld,ostřd
odestalo), ftexoU na wladě :ďymltil, še Uikdy wicc
Uchdc pťekašeti dowožU lihowych Uapojmd doka:
šuje“ adtd ; jakoďy tato klaUžUlewc fmlomdť o fwo:
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ien katolici něbrž i wssichni cizi pťistěhowalcč,
beš roždilU národnosti a wy;Uáni náboženskěho,
šprowazeli odchašejiciho wroucnými dikami. Eim
OUtkliwěji jsme w podobně prčlešrosti dali na
jewo son Uelibost š poěinánťm Fruncou;:lm
Ua Tal)itě tťm wětssťoáxotllostť pťlime zakroče:

Uť jejlch Ua Sa!ldwčchách w každčm ohledl:
ňchwáliti co sslechetné a Ua:odU franconšského
Ollstojné xš)

Uprostťed nenadálého obratU, jenšwwšeileáér
šitosiech Sandwičfkých nyni Uastal octuUl fe
W alfh co famojediný kněš, citě bolestně Ue:
wpooo u.xppnaoeuu

bodchU w:ďšxtawaxtť katolickébo UakorUstwč se Ua
chašela, a jakoby MeiUickr erčdčl že tepxwš
požději a to od perč fmlomoy docela erdw sle,
obojč ftraUa fc dot)odla o smloUwU obclxodnoxl w
Uišto jcxdrU čleinck swobodnéťxo dowáž ui lčl)owých
UapojUw sc twkal N pročby dowoš UapojUw pod
ob!,dčrjnýmč wýminkamč powolcmx tak jčž!iwých U:
sscipťmo ;aslnk,xowal 2 N. šd!,dkpoxchý šákaš Urpťekažť
jich žxteužčwá!ti(čcooš wláda Sawaičska daon
mčxla pťefuědčcxlč), Urx:aUččli fc jinak lid roš Umnéx
Um jich Užčwanč

:Te) „!distoric bnde txxloxlcčm potomkmn w!)klácati, ktc:
rak ltdě kteři slxxžrbxtčky„čistého kťefkanstwi “ fe Ua:
..xšwati Uikdy erponxčnali w 19 ftoletč wňči ne:
bcša žrmě, odfol:dili krefkaxtfkéženy wlastUčma rU:
kama sdčmti a každodennč wynásseti Urťad wojcnsič

jpofadfxO Bylť fwrcho!xaný čaš aby fc těmto ha:
Ucbnostcm koUrčUč UčiUila pičtxš We jméUU pťčro:
šrnélyo prawa , wc jměun potnpowaUebo práwa na:
xodxlw swědčilo šwlásstuě katolickc welrmocč šádarč
šadostuččxtěnč: an::cče to UččUčla“ E:Ux::!l:šg 1811
lll., 56.
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dostateč son w duchowne fpráwě četněbo oby,
watelstwa, jež dáwno podtajť wťťe katolicke fe
pťišniwě nakloniwssi tim ochotnšji o poučeni fe
l)lasilo, ěim násilněji swé cilo tajiti až pofud
šewnitrnými pťekážkami bolo dťim cowáno Ziš
hmd 30 ťijna 1839 dčsseWalsb, že ťaple
Honolulsk.i býwci neustale plna UábožUých wěo

řťcťch, a kterak že wssech ostrúwnw hromadně k
němU dochášeji ostrowané žádajice krestU kuto:
lického W nčťterdch wzta rnějssich okresicb do
nichž Za dob pronasledowani wěřici bUď fe Urč:p

kali aneb wypowidáni býwali, celé obywarelsiwo
najednonš) se hlásilo k Cirkwč katolické takže
Walfh fobě tUssil wyslowiti jistoU Uaději že
ža krátkon dobn nebUde fe katolikůmpočitatt Ua
st.x nébrž na tifice Jlčkoli Walsd nepťesta:
wexl nastnpowati na newuhnntelno!x potťebU Uo:

nxých blahowě stůw, nemohlbisknp R oUchoUže
až teornxé po rokU wyhowětt Otlné jeho žadoUř
Konečně dUe 5 dUbna 1840 odploul x Mam
garewy a šastawtao se Ua ostrowech M.xrkeskýrl!
žawťtal dne 19 mrije k Sandwichxlm š tťeereř
blahowěsty:Matgretem, Dešoallltem
a HUrl:ele:U, w prlmwdll nčkolika katechic
stilw a ostrowanmo Gambierslúch W a l sh a
ťonfnl francoUzský očeč.iwali ho na biehn pak
se nbirali pťimo do kaple w Uiž obec katolirká,
300 dUssi počitajir, byla dohronmd.ě Zpiwáno
M: l)mxm naěež bťskUpwessel do dworu domU miš:
sionského kdežto rela obec ho pťčwitati fobě n.oyňpp

š) šlmňlššx, 1841.
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ušádala. TU stáli mUžowé na jejichšto nohoU
a rUkoU ji;wy, od těžkých okowčiw xoytlarené

Uebyly pofUd fe zacelily, tU stály ženy, které za
rnky želerými krlchami sewrené po celé dny na
xstromech byly pnčly aneb nerádem wsseho drn:
hU posspiniti se býwaly don:lčowány, awssak

sioé siočdomč Zachowawsse čťsté um tU stál onelt
žástUp hrdinský, jenž byl po celých defet rorclm
še žpUpným Uepťitelem fe potýkal a fxoon neo:

hroženosti naděje ponU bUdoUcUostEirkwi Sand:
wičské dobyl a pojisiilňe) BiskUp, slšy feočctě
roškosse roně objimalžednoho po drUť)ém, ipťe:

tikala wssech frdce radosti ncxwýslownon u
Wssichni konUlowe fkládalt biskUpowi fwě

poklony a wsstchni ciši pťistěldowalci, kntolieč
Uekatoliri, dáwali jemll wssemožměna jewo fw:xU

UctU Smýssleni ostrowanUw l)rošbxmi nrbý
wajic dcle mýleno, kU profpčch:l wiry kato ické
fe tťibilo a čistilo, i načelnčci kteťi až pofUd

Uejlchlawnějssťmi odpnrci pťi každš přiležttosti
býti fe ofwědčowalč wsscxlijak Uyni fwé dťew:
nějssi chowánť wymloUwali Upťimně neslussnost
jeho Ušlláwajťce W fobotn pťed Božim Ho:
dem Swatodnssným kťestil bisknp 2()0 katech:r:
menňw od Walf he we wiťe wyUčowaných,
jini, okolo 300 w počtn pofUd se pťiprawoe

wali Když málo potom francoušská loď M!,
ladeše7 w pťťstawU Honolnlském fe šačotwťla,
ansstčwil č kral š kapitánem w prmoodu lod:
ného dňstojnictwa a mnohých načelničuw slawe

xee)úulmjšš, 1841.
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e slUžby Boži, a od tě doby wždy wlidně ke
katolikllm fe chowal Boněwadž ť.xple nedosias
čowala wice obsahnoUti wssechny wěťčci, odho:
dlal fe biskUp stawěti prosiranný chrám složiw
k téco potťebě 16000 dollxr:lxo Neien ale w
w hlawnim městě nébrš we wsscch oťre:
sčch ostrowU QahU nmožil se počcxt katolie

ckých krestanmo. Nebyloť ojady, w Uťžto by
Uěčolik wčťicich Uebylo fe nacha;elo kteči pač
fwé pťibUžněa šnámé borliwě wyněowali Brzo
mUožil se malý hloUček a jak mile wrostl w
obec, jal se o fwé Ujmě stawěti kapli a ssk lU,
xa pak wžkázal biskUdowi aby piižda šapočatč
dičo dokonalxe) Mťšrwnáť Dešwa:llt jenž
driwe Ua ostrowech Markeskxch apostolowal ob:

chažel wssechny okrefy Ua rdtxoďě Oahu Uwodě
Uowé obce w Ueiležitý poťádck Koncem roku
1840 ob:teissel již poěet katoltktcw na ťečeném
ostrowě pťeš 2000 dnsst eeecke)Qčoko mišswn;i:
ťUw protestan siých adomijoičcl,x ančtrostro5
wU wystawellých, wžni.nly Gbce kečtolickétačo:
on rychlosti, že w Učkrerých krom Učttele neb

kašateťč jtž w rokU 184:1 Uebylo žáidných prote:
stantuw; obyče?jUá jich zbran, žpčláni k.xtolikcmt
modlaťčlw otUpčxla pťečastým Užiweinťm a by:

strošraci ostrowane brš o pošorowali lichost :fdodorp
bných Uadáwcxk St.xlo se jcxdcxnfráte, že W
Dešoalllt pťijda do nowě šri;cxnéobce ka:
tolické, fe doslechl kterak kalwčnský mtšstonár

cke:)Ž!Uxčx!cd.š; 1812.

xše:ee:)Žunčxjc!š, l. e:. 38.
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.Emmerfon byl katolikňm fpikal modláťUw

.Nč jich hleděl Uspokojiti o kťiwdě jim činěně

.foilkromě, Uepťestáwali pťedce doléhati naň š
prošboU aby šasselk Emmerfollowi a do:
ukeizaljemxl, že krčwěkatolťky pofUžUje Wčelewelč
kého ZástUpUostrowaUUw odebral fe tedy Deš:

sUaxxlt do domUEmmerfonowa Manšelka
jeho wyjdouc jtm w Ustrety, wylnlonwala ho wsse:

.lijak oU pak fám Uechtěl fe okášatt. WožorUjčc
to D e š o a Ult jal fe řečnici ke sl)romážděnému
..žastUpU,w němž take mnoho protestantč:w bylo
.a tim pťinUtil kašatele, že wysiel meži ně Kněš

lpťedstixral mU bešpráwi, které katolikčlm čini Ua
,žýwaje jich modlaťemi a wyslaw še šáprsi krU:
cisir tážal fe ho: „Zǧdalčto ona modla, kterc
že fe klanime nám modlciť!:wZpťlate?“ „Mllže!
býti, že ano; muše ta.ké i býtt že Ue;“ rošpa:
.kowal fe Emmerfon „Od koho pocháži
tato kniha?“ ptal fe dcile D ešďaUlt oka:

.žujic protestantsioU modl ici ťnihn, w niž wyo:

bražen byl Ukťišowaný „Qd Uáš bežpochybh
Uepocházi odtusstl kašatel š jakoUsi Užkosti

Sotwaže byl tato slowa proťekl, jali se ostro:
dwané plným l)rdlem ho okťikowati: „Ty lžeš!
..Ty sá!:l jsi sskolným ditkám tUto knihU rožda:
walxe)“ Tento wýstup podáwá nam fpolU

wěruý obraž powahh těchto ostrowanmo, kteťi sice
sUadUi býwaji w Ušnáni pťewahy dUchowe a:

dwssak hUed odpadaji swých důwěrnťkllw jakmile
wfebe menssi lžt jich postihli Utržky a klea

ee) šuuňloš, l. e:. 40.
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wrty, kterými ka;atelowě mťry w Uich nežnajxce,

blahowěsty katoliskě ofoěowalč ssťodily jim fa:e
mým tim wire ani ostrowané ž čtsié horliwoS
ftč pro prawdn š každým toho drUhU obwixwo
wánim Ua mťstě pťibčh.xli k blahowčsillm kxtoep
licklšnl a werejné hádáni oboji strann ša Urwy:
hm.telnú prostredrk prawdy fe dooťditi wyda:
wali S Uejwětssi pozornosti pak poslox:chali
hádajčcich fe. a ktera strana žwtě;ila, od té da:

walt se wdnčowati i w U..bozenstw: Bylčs exlee
meši protestaxxsskx.šmi k.xšately i mUžowc miruěj:
ssča powišliwějssi Jedrn ž nich jněnečn Bie
fhop, byl kčt lkúm pťedhx;owxl šfe obrac
žUm kl mť Ostrowanr n.xbihalt Ua D e xšUa Ul t a
tak dťoUl)oa; Bi!hopa k neeiejnému o tě
priččně jcxdnáxřčwxxzwal Dešoanlt wyložil
Učeni katolťcké o úrlc soxtšych xobrašň:o. a Bi:

s hop, j!a tmýssleui sslexchetuéhoU drtomnosii
crxlrl)o ft)romášdčni dťi;ml te, žr katollkln U:
kťiwdii napomimch foolu protestaxlto, ařm w
tom ohled:x kasolťšl:xo!adišdi)wčroe Urtýrali. Kdoš
pak i Dešoanlt son stmuu kpodxbnémn
se chowáni wU;Uwal priňoUpil le UěmUknžatel
a oba podexwsse fobě rUce co dcbři pťátelé fe

rožlouěiltxe) ZiUi protestanti Požornžire Uee:
Uadále pokroky náboženstwi kataxlickrho a čťstě
mrawo jeho wyšnawačllw ne:xonsstěli fe w šád:
né hadko o wiru „želice Upřiumwm frdrem osue
dU Ubohých ťimstých katolikUw kteťibh oeǧmala

e) únnnťešz 1812.
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mol)li sionti ctnostnými tdyby jeu těmč xmodlcie:
ťemi Uebeoš.liee)

Dotčeno dťčwe, že z ostrowrl QahU wťra
katolicka Ua ostatné ostrowy fe ssxťtti počala
Kdyš wěst o sioobodě Uáboženské tak Uenadále
po Sandwčchách fe rošbreskla Uastal mežt osiro:
wany tak Ulocný rUch kU proppěchll katolčcťďnm,

že biskUp prosbeim, še wssech stran o mišslonaťe
ho dochášejicim, an wylxowěti Uemohl. J pťe
dewšal fobč že po Sw. DUchU 1840 fim nao
wsstimi napťed ostrow Mauoi a Haoaj, hlawnč
ostrow celš skllpiny Wssndy pňfobila jeho přč:

tonmost Uad mirU blahodčjně, žcxjmrna Ua Ha:
oaji kdežto že fwých čtyr knčxžidwa co sia š
dUchowné spreiwce ponechal thby knšdšnu
ostrowU afpon jednoho kUěže bylo fe d.dsta!o
jiš tehdaž bylaby wira katolick.i we wnech dč::
lech sinpiny fe Upewnila Dne 20 čerwna
1840 odebralife Walsh a Hertel Ua Ha:
oaj; Maiqret pak powússenbyw Ua apo:
siolského praefekta ostrow:lw Sandwtčských usa:
xdil fe w Honolulu lm osirowě OahU Deů:
oa Ult obcházelneustálr jedxlotliwéokreso Dwae
nactero jostatnych ostrow::w žatim doccxla osiš:
weno Blsknp wydal fe na cestu do Eaxr py,
aby co nejdčiwe opatťčl po:ť.eby ťreifně wštwen
taUcč mišsle

Zatim již w rocčr 1811 rozmnožil se poe
čet dčlnťčúw na winiri Sandwtčskě o člwexro
Bněši Yč wssich::i pťťkladnou horliwosti se mye:

lol) šrmčx!oš, 1811.
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4žlmčowali, Uebyli predce š to aby pťibýwajťci
pracč Zdolili; nexbofše wssechostrowa beš pr.p
moct dUchowUé ostawených, pťichášeli obywatelé
w žástUpech do sskol mišsionských; až i na da:
leké wýfpy MaU a Marokaj žanesla fe powěst
o prawých mčšfionaťich kteťč majť
wirU od koťene, jakož OreaUaUě nawyklč
Uašýwatt náboženstwi katolické Zwlásstně rok
1841 wynččal bohatoU žni, nemenč nežlč 5000
Sandwtčanmo pokťestěno takže počet wssechka:
tolikUw koncem tohoto rokU pťefahowal již 7000
dUssixx) Wťi tom slussi podotkllonti, že wssechen
Uútisi pod Uimš Eirkew až do roku 1839 na
Sandwichách xxpčla, w Ucisledeicčch letech Uikoli
Uepťčstal Wrawě Uaopak: čim wyšssť dUležč:
tosič Ueil)lc w;rUstáni wiry katolické Uabýwalo,

tčm Uxice Uowražčli Ua ni nepťátelé; nemohoUce
wssak hnčwU fwémU Uprosira:wwati žjewným
UaUlčm .xna siUloUwa š xeaplacem Užawťena
w to:U pťekážela hleděli wssclčkými úskoky ža:
wašeti pokrokUm wťry katoltcké Wofud byla

toliko nčšUi tťida, od welmoščlw Uttskowaná a
od protestaxltstých mčšslonaťuw ZanedbaUá k Uá:

boenstwi katolickémUfe hlásila; naprott tomu
stalt lteičellliri býwalá wladarka KanU a král
jeuž, pro fon osobU wsseho naboženstwi nee
l)rnbč dbal:š we wssem howčl wladaťce až poe
fUd wždy wěrnč kU profpčchU protestantčšmll
Jeltčož národ posUd w tUl)ém poddanstwč dťe:
pěl, stxojili Uáčelnťci wssemožlté Záwady těm,

er) é.usm!oš 1843.
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kteťi na wirU katolickoUfe dáti šamdssleli Wyx
.rstawťlli fobč katolik dčUU, prohlásil Uačelnik

PUdU a misto Ua nčmž stál ža fon majetnost,
adUm mUsel fe šboččti; podobně Uakládexno še ssko
lami a chramy od katoliť:lwšbx:dowanýmt Do:
chowáUo katolik:lw poddaltúchnejen peněšy pťi:
swťwati k Uěelllm protestarrtským Uébrž i pracox
wati na modlitebntcich a ssťolách protestalttských:,
jučimž sypáno w jich fwčdomi rožpaky Uábošen:
ské pťi Uejmenssim šdrahani hroženo žaláťem
.xNejbolestnčji ale nesli ono Uaťiženi kterým ša
wašani sson ansslěwowati sskolyKUmeUw We
městě totiž Lahaině na ostxowě Maxwi kdežto
žiž po několik rokUw sidlil král žarašili kašate:

lowé jaťoUsi wyšssi ťollej, w Uišto se Utčlo whx
chowawati Učitelstwo Qde dne 15 ťijna 1810
nadana tato ssťola wýfadami tak rošsál)lými, že

cele sskolstwo ostrowsté k jejimn područi fe po:
lal)owalo ZádUý Učitel Uefměl na ostrowech
otewťiti sskolU. ledaby ho ťeditelstwo Lahainsté
bylo k tonm žmorlxilo Timto Uskokemale byla
fmloUwa fwobodU Ueiboenstwi žarUčUjici, faan
w fobě tolik co wyprášduěna Ueboť nyni wifelo

celé wynčowálli katolickéna ltbowůliprotestant
ského sskolskéhodošorstwi w Lahaině které owssem
Ulista sskolska obsašowalo Učitely že fwé fabriky.
Nle apostolskýpraefekt fpolchaje na fmloan
:o kteron wlada š Laplacem byla wessla
nedal fe šahrožiti a jak byl pofUd činiwal doup
xašowal Ua mista w katolických obcich Uprášdnč:
Uá Učitelo katolirké. Listina již nowě Ustan:
weným UčitelUm do rUkoU dáwal žněla tačto:
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Na žakladě smloltwy od 13 črrw!m 1839 n:
šawťené a na šákladě žákona dne 15 ťijna
1810 od náčelnikUwSandwťčských werejně pro
hlássellčho Ustanoiji Tebe ža Uěčtele ťatoltcke?
ho w obci N N ee Broti tomUale wysiol:pjla

wláda pťedstirajčc, že sskola Lahainská nenč sskoel
loU Uččterého Uáboonského wožnáni, Uébrž poU:
hým Ustawem steitndm W slutkl byloť to se:

menisstě protestantské prošrazujir powahU son,
tim še na prošbh katolických Učttelxcw Uexen

ohledu nebralo, nébrž sskolyod Maigreta
šřizené žawirati ano mnohé i šboťiti poručilo.
Tim doUUceni jsoU knržť, abo samt wynčowali,
tnajice za to še wrchný sskoldožorce Lahainský
Ue tak simdUo se opo.oážč odpťratč jimfchop:tost
ť šastáwcinč UkolU a powťnnosti Učitelskc Roš:
dčltwsse tedy ostrowy Ua sskolské okresy pťew.zali
jednotiiwi mišsionáťi dwě, tťi a; t pět sskol dle
bližkosti aneb wšdálenosti jedné ode dr:che xc)

o Tčmto špůfobeln owwem Ziskaly sstoly na doko:

xnalosti a obe:ťm dostáwalo se pečltwčxjssiho a
edUkladnějssiho poUčeni w neiboženstwi awssak š
drUhé strany museli mišrdonáři pro Uedosiatek

dělxliklldo apostolských obme;owati fwé probeni
w úšké hranice wšdálrnějssč pak :obxce docrla
ostawiti beš pomoci duchowně auu WeltkoU žá:
wadoU pro katoliky bol také wládný žáčon o

xmunželstwi, jenž fnonbencům wsselxijaké,.prote:
sianttšmu pťižniwé wýminky klada katoličy úo
siočně obonšel Kdyz apostolský pxraefečt zakou:

ee,dňnuňkšš, 184:.
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Pil něro pošemkůw, Určiw je co nadňnč pro
nowě wystawený kostrl a !fpcejenonš nčm sskolu,
odeoťeno mn wládnc potwrzenč Taťowéto žkrao
cowáni katoliknw nawždory a wnčt fmlouwě
ode dne 1:.Z lčpna1839 Uešdálo se wládě fran:
conzské sne.itscti déče W slpmt 1812 pčipla:
wila six frcxgatta „Eč:lbUšcade š kapitánem
TMalletem do přiťawU HonolUlskébo Dne
1 šxťi žxslal kapitan kralo.oi list w Uěxnš fobč
,slrzo;oal na nstawičnc týrini katolikňw, obǧwlasst:

Uě ale toušil Ua žboťeUi nčkoliča chrámUw a
ásskol w ohledn nx fskolskézalešitostižádaje, aby
sse za přčsmdem tosleje anhaixlské i pro katolikh
šťidiln wyšssi sskolo a Učttelowé katoličti se po:
siawili xood do;orsl:oi ťačďlických dohližttelmd
l(Kthfula); dale wychá;e:ž powoleni k sixatk:tm
mmtšelskom od katolického Uťadnika, od faraťe
ejmenowaného a od kreile potwržowaněho z přiš:
xně pak lmdi; trestein kdo se opowa;x f.ihnonti
xhnoiwou rnčoU na kostel neb fskoln katolickch,
šneUctitikněšea t d Nč Mallet š žadosti
fwou úplně neprorašil d.iny jOoUmU sliby dofti
Ufpokojnjěci a sionxšikralowi ke cti že jich do:
držeri npťimně fe wynxfnxažowal; še wssak jich
geerďně newyplnil w tom byla mU nexhlawc
ďtěnjsslzawadoU welika moc, kteroU n.ičelnici we
stých okresech od wlady bežmála nešiwisle proe

eewxozowakikatolťky Uapoťad Urisknnrr n wsseliké
pokroky dila mišsionskčho i ndsilim dUsice;
mohý kostel a mnoha chla Za nočněhočest
w možeh dány ee) Blwssak nextomo Feancouž:lm

F) ňnpa)oš lf845.
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,ndaly fe.podokďne,kťiwdy Hlawni podporodl
4wšci katolické byla hned z počátkn strana ang
lická a bežxmocUeochrany konfula Eharltona

eš tťžť dyliby katoličti blahowěsiowé fe Upewntlč
uUa ostrowech Wroti Nngličanňx:l tedy mišsio:

Uáťi protestalltsstť jesstě prUdčim hnčxwem Zane.:
wieli, nežli protč FraUcoUzUm Slabý král
jeUž chtčlšlt thak šachowati fwr korUny, !Učš:
.sionáťmn kalw,inským a Uáčelnikům, ač proti
.wlastni wňli, Uakladati meel nebyl š to, aby
silrowé žwůli této stremn odolal Bťisslo tak
daleko čše konUl anglický weťejně šneUctěn a
1eho majetek wydrancowáxl jest byl TU wssak
.wploUla fregatta britickei „Earyšfort“ do pťi:
stawU HonolUlského Welitel jeji Lord Jiťi
aWaUlet žádal aby majeteťEharltonowi
lfcčanrátil a pdo anglčckš poddané žwlásstný
foUd fe festawil rowxxúm počtem ž quličanůw
,a ž tU;emch Sandwičsil)ch dále bndtxžwysse:
tťeUy wssechny stižnosti poddallých britických fae
mym králema konUlem Eharltonem, Uči:
.Ulěstek Uraženého konfnla pťijmiž fe Ua dwore

jkrálowsl?ém slawnym šprobem U weťejném sly:
sseni a prapor anglický bUdiž pošdrawch 21
wýsiťely dělowými Wida tUdy krcil, že pťč
rožjitťenosti domácich straU žádostt BaUlet:
rxtowě wyhowěti Uedmňže složil dne 2.5 února
ě1843 korUnUfon do rUkoUsiorda WaUlet
atowých š wýminkoU aby, poťUdwhslaltri, kteg:
zréžbyl sám do. Nnǧltčan wyprawil fe Uenša:
ewráti wlada w jehorUkoUpošUstala Tohoteš
dne wžtýčšn prápor britický Wláda anglicka
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xossak odepťela fe obfazeUi Sandwichůw kralo:r
.wi koruna ponechána a Wanleckt fpoťádaw
šciležitosti poddanstwa britickeho opět fnal pra:
por anglický Tonto pťťpadllostikralowitšnačnč
pťibylo moci a lráť,m, žwxlle náčelnikuw ale we
slUssně hra:xice stxwrena jest, katolrct pak pod
nžásstčtol: Ulťrného kreile opět wolUčji fobě oddy
cho:oalč.

0)

Zťišeni apesiolskěl:o Uikmiatn c:silo:mm:
Zanc wičských

Mišsie katolická na ostrowech Saxxdwičsiých
konečně še Uxssech illiskmo a bojUw ssfastně nxho
nikla hedic Uadčejné bUdoUrnostt dďstťťc; anxssak
Wřťwe měla jcxsstč podniťnon!t tlchoťl žkoUsskU
Tři roky již byly Uplx)nnly, co biskup Non:
chonže bdl do Ewropy fe odebral, Umje Ua

Tal)iln a Sandwichy doněžti nowé mišnonáre,
Učitelya milosxdné fest:y Nemohome dočkati
ie jebo anmtll, počnli blal)ouxěstowcoddáwati
fe wsseho drlchU Ukosiem Dne 15 prosiuce
1Jť! šajisté byl c.xdploUlz Brestu w perodU

jedmi kUrži tolikéž katechistňw, desiti milostdš
Uych fester a tťi nnladikUw andwičských, w
Wařiži ji; po Učkolik rokmo Ua ofoh nxišsii wy:
Učouamšch Wo obtiš Uc dlawbě dostxxla fe loď,
„Mexria Jofexfú Uazwaná, do brasilskrho pťř:
ňřawcl Senhora de Desterro kdrxto jrden š

!Uladčwa Sandwččsk!,šch žemťel Woǧději pošo:
rcwánl žest loď na Uxúchodné strauč: mpsUHor:
Uooa ana š hrozUoU bouriz.,ipasi dale Zmižela
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wsseliká jejť stopa Wyskána jest sice w sledy
jeji loď francouzská, awssak w žádném pťistawu
jiho:americkém nedohledala fe o ni nejmenssi

žprawy; UžkostliwétoUhy proměxwwaly fe we
fmUtnoU jistotU, že biskllp š nábožným pero:
dem w rožwžteklených wlnách Uassel k)rob waj

Nejwice fskodna ho byla mišsie :Sandwičská,
která nedostatkem dělnikrlw ewangelických trpčc,
řwsselikoUnaději Ua toUžebně očekáwaný Uáwrat
biskUpr siládala Na sstěsii byl Spolek Wic:
pUský již toU mťroU šxnohUtněl, že sskodU ža
krátký čaš mohl Uahraditi; dne 29 lipna
1845 odebralo fe UajednoU tťiadwadcet miš:
sionáťůw do rošlicných končin tichomoťixe) Bae:
pež rošdělil pťťliš rošfáhlý Bikariat wýchodo:
oceallský we dwi Npostolsktšm Bikaťem jišne
částky, sknpinU TahitickoU, Gambiery a Marc
kesy šahrnnjčci, jmenowán Fr Bandichon
afpolll biskupemBasilinopolským 1 l) Za Bi:
káťe ostrowa Sandwičských Ustanowen DU:
boife, fpolU ža bifkupa Nrathtanskéhoj l)
Zelikož ale o fmntném ofUdURoUchoUžowě
tehdaž jesstě se pochybowalo měl šatim dle rozx

.kašU papešského BaUdichon ťiditi cťrťewné
šaležitosti Sandwičské co jeho andetor (biskUp
pomocný) 7le:ťe) e

dre) Žnnčxlch! 1845.
“exee)únučxloš, 1845.
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f)

Uynějssi staw miďsie ťatolickě na estrowech
Zandwiěských.

Jesstě dťi:oe, Uežlt hore dotčeni mišsionáťč
m Smldwťchy pťibylť rožmnožil se počet děl:
nťfúw apostolských š ostrmrúw Gmnbčerských a
Markeských Boěer noxrxokrefťamxwUellstále wera
sial; koncem rokU 1843 poečitáxxo na celé skUu
pině 12500 katoliťmo; Uejwice bylo jich Ua
hlawnim ostrowe Haoaji (pťeš 7000), ostatUi
po růšUUbydleli na ostrowechOahU a mei
Wočec ostrowanuw Uerošhodlých aneb jčsscě pou
haUských obnassel 50000 dUsii protestantmo
okolo 30000 Dle Uejnowějssich Zpráw dosslř

konečnč cile fměho do!če!ni blahowěstowé w d:l:
bUU 1816a fpolU dowidáme fe bližssťchpoťd
robnosti z nichž nabýwáme radostného pťejnoěd
čeni že ostrowané h omadně k Eirčwi fe hlasi
Ziždla část Haoa e jest bezmála žcela ťatolická,
okelo 15009 dUss? ostrow Mani čira 3000
nowosťeskanňw Wssechny ostrowy anji 40 ka:
t.xllckoch kosielmo a wyUěuji fe w 110 sskolách;
mišsionaťrlw po sedmi ostrowech Ehripta hlcifa:
jicich jest ssestnácte) Kral w každém ohledl:
čeni sprawedlnost katolikum Za toU pťičinoU
poručtla wláda francouzská admiralu Hame:
lin o wi aby k Sandwtchňm odplonl a králo:
wi U;náni a fpokojealost leady fraUcoUzské ža
wěrné dodrženi smlouwp, w kleroU byl š La:

u.p uuuw

ef) šnu:šlch 1851.
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placemwessel ožneimilHameliltpťiplawilfe
.w dUan 1846 do HonolUlUa odewždal Kam e:
ha mehowi we jménUkrále swého fkwostnon
žbraU a anrátil mU oněch 20 000 dollar.:w,
které Laplace co rUkojemstwiod !olády SaUd:
wičské byl obdržel Král wystrojil Ucičelnčrtwn
lodnémn hlněny kwaš a nawssriwil fregattn
frmrconzskocl Wocta která mU šde čtněna, ja:
koš waec poslanstwi Ham elčn owo rozwe:
felilo krále U weltke miťea Zajisiš Uemačo pťč:
fpěje k rožplasseni wsselikých pochybnostč jeho wf
ohledU na blahowěsty katolické, kterých odpňrci
an w podežťeni Uwodilč co náh:xnči wlády nes
patrUě. uu

Naposledy pod.ime čteUáťúm strUčný obraž
obtčžncstť a Uefnášč které spráwa duchowná po
tolika ostrowech rozssirellá mišsiouárčim Uklcida

„Wrawě jfom fe nawratil “ Oisseaposiolský
Bikať Maigret ), „š Uisltačnécestypo wrl:
kém ostrowu (Hawaji) Wrwý mišslonáť kUě:
Umžjfme šawitali W Marttal totiž a já,
byl W Lebret, jenž Uáš pak prowodčl po
Uefmirně rožfcihlem okresil, jeho dUchowUě péči
fwčxreném Mať žajisté we fwé Ulišsli 22 koc
sieťmo a kapli a tolikěž obci kťeftanských. Něex
které znich nacházeji fe w úwalech a kotlčnách,

ode wžssechsiran nebetyčnými horami tač sklťče:
Uých, že jeU Uzkým prňlomem od strany moťske
do Uich wniknoUti možno Qbec HonopUe na:
leži do jich počtn Ehtčjťce ji ansstťwiti fedlč

:š) úuuřxjšš, 1851.
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jfme na člnny t. ponhé podloUhlé sspalky, Ua
Způfob ssirokých koryt wydlaba!:é. Na sstěsti
panowalo na moťi tčcho, sire bychom blli Ua:
wsstčwn fon odlošitttmxfeli. WťisiUp k úwUlU
Hoxlopl:slcmu žaw:elt jest ohromUoUpiseě,noll fpoU
stou o Uišpťťboj moťe UámmUoU p:ndkostť i pťi ú
plném bexwětčťse rotážť Jakmile Uáš ostxowmlé
ž,očili lošsionpli fe prott fobě do dwon ťadxtw a cho
piwsse fe nassel)o člUnUpofolei l)o na bťcl) Malá

tato wiska jest docela kťesianfká. Uwal w němž
leži, jest tak Ušký, še Um futwa 600 siop šssiťř
W lewo i w prawo sirmi dwě Uefmirně wyfo:
ké hory, čersion Zelenosti jako čalollnem po:
krhté, což okU pťelnile lahodi leaky hnstc
táhno!l fe od jednoho wrcholU k drlchrmn činťce
nad Uwalem jakoby šáwoj, jťmž skUUre napolo
Pronikajic podiwnými barwamt paprsklxje Nsi
Ua milč ode bťehn, anitťúwalu hrči pťekraš:
Uý wodopad: jestiť to potňček jenš š temena
skal padá a Zwlažuje trnto ráj požemský. My
jfme pťimo šamčiili ke kapličce, fnadno pošUa
telUé xxo malém dťewěném kťiku nad kalenčci
chlldičxkého staweni strmťcťm Notěsstwsse l)orli: .

wé Uowokťesiany Utěchon náboženskoxx pťenoco:
walč jfme Uprostťed nich w Umlém domkU miš:
jtonslém, wedlé kapličkh šbUdowančm

„Čtrnárte dnť obtišxxéUade wste pomyssle:

Ui resty potťebowali jfme nešli jfme dorašili k
mišsii B Joachimowi swěťené Zaxřihlč
jfme ho Uprostťrd swých farnikmo, které č wel:
konoěné sw špowědi pťiprawowal Tato far:
Uost rošprostťra se Žw don okresich: Wuna a
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Kao Neni fnqd bidnějssiqujiny nad tyto dwa
okresy; nikde ani stopy pndy Urodné, ronxiny láz7

on a wápnatoU fopkowinoll pokryté, na úboči
hor eridětt jen náramné fpoUsto kamena fo:
pečného, jak Uhel černého a jako skli osiredo
Qbmo nasse, ša málo dni rožedraná, spadla
Uám š nohch Šli jsme asi milt bosiy, awssak
bršo Uám nohh krwaeejici wypowédčly slnžby;
šaobalili jfme jčch tedy do kaúw plátna a sUk:
na na žpúfob tUžemcčnd a pak to ssto lépe
Nawšdory wssemn newděkU této půdy mněji e

Ui ostrowanc pťece koťiftiti Uprosiťed kameni
wykopawaji totiž malé dčry a Uahromadiwsse
do Učch ltsti že siromn bananowého Uecháwaji
žhniti a do nabyté š tohoto onoje prstt sáZeji
Zemáčy a koťáni tárowé, jež wýborně w ni fe
daťť Bo celé cestě Uenasslt jxnte sladkc wody

mimo we don mistech; wssude nxidčtijen lonže
bahnaté tUšemci pomáhaji fobč dcxfslowkoll,pcč:
liwě fbiranoU “

W okrer Kao nacháži se powěsina fopka
KilaUea, snad UejxnětssiUa celé šemi Ztra
wiwsse Uoc Ua bliškU jejiho ohnisia mčli jfme
pohodlnoU pťiležitosi obadati 1eji wýbnchy Ze
stit to nefmirna lrýl)eň nmjčc w obwodn bež
mála čtyry mile w Uiž naramné balwany roš
topeUého kameni wron, Ua wsse strmčy sirelhbitč
te mihaji a praskotem hromU podobným wybn:
chUji Dťiwe každéhowýbuchn slysseti w ohrom:
Ue této nťstěji jako hrochot daleťého stťťleniž

dčl aneb došniwajčciho hromU, Uačež z tisicerých
otwormo okolo krateru rozpukaných, se wyz::
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wuje dusný kouť w hnstých kotoučech, popel rošo
PrassUje fe po okolť, kmnenč š nesmirné wýsse

padajici ohlussUje a wsselikoU rožpráwkU čini
nemošnoU láwa jako mohUtný weletok fe rozu
léwa po bokách fopky uuo my wssak trnoUce w
l)lUboké pokoťe klaněli jfme fe wssemohollcimU
Stwoťčtelť Qstrowmle na hrošné toto diwa:
dlo anyklť, Uchkládalt Uám šnsiněchem, že
jfoUce pol)ané Uasledeicim žpčlfobem fobě wy:
swětlowalt pUsiotU fopkoU w těchto krajinách žon

žoberU Bohyně W ela, těžce Uefoch UražkU
kteroU dáwni otcowe Zanedbáwánim jeji úcty

byli ji pťičinili pťedewžala sobě opUsiiti ostrow;
chtějic ale napred pomsiiti fe Uad erděčnými
roUhačt rozžehla stťewa oné hory UeUhasitelným
plamenem jenž nyni, Uenstále wysslthjir, hnbč
krajiml a obywatelstwo Uušně žtwitt fe nUtť
Mnohý myslilby, že w fonfedsiwitohoto náram:
ného požarU pante nefnesitelne horko; ničoli
pante žde šima tak tťeskUtájako žimného čan
w fewerné Francič. Nč jfme fobě Udělali w
chýšce notný oheň, Uedala Uam šima pťece U:
fnonti a ráno, wydawsse fe na dalssi poUč

xněli jfme wssichni dokonalon chťčpkU Ol kte:
rak to milý pohled na ty kťižky, kterých wssude
w obcich, jež ssme potom ansstiwili, Uad ka:
PličkoU č nebt UkazUjicichjfme fpatťiwali! Kte:

rak milo bplo nam slysseti U wečer modlitby„
jež otrowé Uprostťed rodiny klečici konali ča
Uabošným zpěwem končili dťiwe Uežli se na
lUžka swá odebrali! Zrána ode wssech stran
Pospichali mali welci do fskol do žpowědnic a
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kfwat Bťijimáni a to š takoon horliwostť,
škroUssenosii a nloUrnostr že malo obci budete

miti we Wassi Ewlopě ktercby fe jim wyrow:
naly Wo skončených slUžbách Božrch modlilt
jfme se wssichni dohromady šwlásstlté delitby
ša relr.U Eirkew swaton, Za Swatého thr,.
ša Frmrcii ža obráceni Ua wčrn wsiech Sand:
wiňxlcw, ža Spolky mišsionské a ša Uxsscxchny
Uasse dobrodince ťe

„Tak žijeme Uprosiťed těchto ostrowanUw
co otcowé we fwých rodinách; my je milnjeme a
oni Ua xr ajem od:něUUji fe nám Urjfrdcčnčxjssi

pťitUlU:xsii a nejfwčxdomitějssčlxl poslnsscxnsiwim
„NepowedllWáš “ pisseW Maréchal

„po čcxlé s::r f.xrnosti; črnxalaby nasse prochážka

tUZedlolcho fne.dbmle fe Uaposledy Udili a tonm
nechri Moje dllchowleá fpráwa šaujčmá 12
kosielmo a tcxlik tčž ssťol roszoftťcxnrch na 80
mil daleko Kdybh se Unč Zachtclo nawrátiti
te ,do FraUcle (Uepoklcidcxjtcxmi ša šlé podiwnonx
tnto mysslé:lklt !), Zdeellby jste mne mol)li Uěčnitt

děkanem rošfádlcxjsslho okreju? Kdyby ostatně
nčkterémU š Wasstch f raťmo fe šdálo že far:
Uost jeho nrsiačUje jel)o l)orlčwosiť, rcšte mn
aby jeU pťisselUa Sandwichy; já mU odrwždám

polowici fwé farnosli š 6 kostely a toltkými
sskolamč, a dilo Báně pťi tom šnčx.čnčžibUde
pokračowati.

„Nassi odpclrcowé, plotestalltsstť kašatelo:
wé oplýwaji hojnosti proslťedtmo které Uám,
bohnšel! ž wětssiho dčlU práxrě schášejť Wťed:t
ně naš počtem daleko přexwýssnžipak maji fwé
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tiskcirny, z nichž nejen že dostatkem kněh modli:
cich a sikolských zaopatťnjr, aleǧ i znamenitý zisk
bero.n Kdybychom my jenom polon.xici těchtox
pomUcek měli tUsstlibychom sobě ža krátký čaš

nejen š nimi šáwoditě Uébrž jich pťesiihx!ollti
Nemyslete, že Ua nassťch Sandwichách Uxčdy a
Uměni na wáhn se UekladoU. Nrciše jfme w
tyto daleke končiny nepťifsli ploto, abychom ž
Ubol)ých diwochilw Uadělali Učenrllw; ale kaša:
telowé protestantssti počřem a bohatstwim nám

piedčire hledi rpatťiti fwých jskolwsseho drUhU
Uasiroji a jakonsi šewnitťnoU ozdobnoU úpraon
UU) pak Ueclxtčjice šadati fwé a fwého UkolU

cti a we.šUosti mnjime býti nejen dUchownými
splánxremi nassich nowokťesiannw Uébrž také je:
jťch profešfory Nš podneš jf:ne pťefe wssechen
Uedostateč prostťedkl:w wždy fe jim wyrownali,
ba někdy pťedčili Welilelowé a dňstojnici wá:
leěných korábmo, kteťi w čaš weťejných škoUssek

msse a protšsiantské sskoly fon pťitomnosti poe
ctčli, Uech Wcim dojwědčť, že fe nechlnbťmx
marně “

Stnjž šde mala aueťdota, která fe pťiho:
dila ža messkáni wa ečného korábn BMučxmjušeš

Ua Sandwichách; bylo to pxáwě w čaš žkol::s
ssek Welitel korábU š dčrstojnictwem, ano sám

král w průwodU mnohých pohlawarmo Uáš Uaǧr
wsstwtli Dlrstojnčci jami kladli otášky nassim
žákl:m ž počtUw a dějepisil; wssak dil Uassich
chowancmo poěčnali sobě dosti obratně k ne:t
malé owssem radosti jich UčitelUw Bo škonssce
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wybidnUl král celé UáčelUčctwo lodné aby hcs

nasledowalo do ssfoly amerických Methodistůw;
erpomeUUli jfme zajiti tam také Wssedsse doe
jwětnice žočili jfme chlapre, aU stoji U početUé
tabule a p:acnje o úloze, náramně se potěa
Za dobré pčll hodiny, w kteréžto žák nepťestá:
wal pfáti a mazati a opět pfatč tášal fe p
Nrmstrong, protestanlskýkašatel ostatných
ž:akůw: Eo fe wam žda o této úlože? Zdalt
jest dobťe rošťessena2“ Zaci odpowěděli: „Neni
jesstě Ukončená!en Ehafnik se dal opět do dila
a my jsme opět asi čtwrt hodinw trděliwě fe
na nčxho diwali awssak wýsledek úlohy nepťi:
cházel.“

W tom okamšenipošádal jfem p. welitele
abh fe popta. pp kazatrluw, ždaliby dowolili
předložiti fxoým fsiolákrlm tytéš úlohy, ž kterých
Uasst žákowe odpowidali „S radosti!“ odtU:x
ssilt šdwoťile pánowé Jedcxn ž lodných dč:stoj:
niťUw napfal na Ulalon bťtdlčrowon tabUlťU
dwě úlohy; jednU N Mačgret pťelošil do
ťeči anglickě drUhoU jsem já pťednesl po fand:
wičfku Nrmstrong dloUho a pozorně se na
tabulku diwal pak po hezkon chwili še swým
p kollegrn rošpráwěl: najednou obrátiw fek
hostUm ohlásil k nemalémU wssech :,dřťtommch7
podiweni, že jelikož ditky jtš jsoU Unaweny,
ZkoUssťafe timto čonči Hodnon chwili žUstali.
jsme drUh na drUha se diwati nežli jfme č od:,
chodu fe měli ponechawsse obč účohy pp kaza:
telUm na památkU
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„Zde Wám podáwám pťehled pťedmětůw
kterým w nassich sskolách wyUčUjeme: 1) Čteni,
rozbor mluwnire prawopiš pfani; 2) počty a
žeměměťictwť; 3) šeměpiš a kresieni; 4) hud:
ba, w nčž osirowané obšwlásstně sobě lťiji a
i wynikajť Llwssak knihy a Uástroje nám schá:
Zejť Uaprosto, pročež býwame nUreni sami ho::

towitč pťčdpify a wšorky Wrosime Wáš o
hojnou žásilkU tťchto potťeb pťede wssim ale o
knihy a násiroje Bohlawarowé šdejssi domnic
waji fe, že w ohledll na wčdy a Umě:

ni w celčm fwětě neni nad protestantské jejich
kašately; bohdá že ša nedlonho jiného nabn:
doU pťefwědčeni Mnošiz nich prý fe dora:

dčli, že prožatim bedliwě chtčxjťpožorowati po:
chod a wýwoj obojiho náboženstwi a pak pťč:
hlasiti fe k onomn, w kterém prý wice pťednostř
Uajdon MUfeliby ale jiš nyni býtt žhola slepě
aby Uepošorowali še wlast jejichico do blcchorp

bth požemského panstwim kažatelčiw protesiant:
ských pramálo šiskala Dle posledného trojiho
foUčtU dussi na rozfaz wládh wyssetťeného, obu

Uássel počet obywatelstwa na wssech ostrowech
Sandwičských l W.1822 okolo 142 050 dUssť;
l B 1832 toliko130319 a l B 1836 klesl
až na 108.179 ofob.e

„Dowolte jesstě abych ke konct fwého listn
pooprawil omyl na jehožto ross ťeni a Ustáleni
kaciťnm jak w Ewropě tak i we šdejssi wlastč

zda fe býti mnoho žáleženo Čteme we zdej:
ssich a w ewropejských weťejných listecb že Sand:
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wičane celon fwoji wzdělanost a oběanskon šweexx

denost wčlbec son cioilifaci obdrželt od proo
testantllw Brawda jest že mišslonáťi protestantssri
Učili Sňndwtčany čisti, pfátj počitati a kresliti,
a to w hojném počtn we fwých sskolách, kteréx

mali wexlciansstěwowati žákonem bylt Zawá:
šáni; ale ša to, že zmišely krwawé wálko, kte:
rýmť druhdy kmenowé fe Uxájemně hnbilť, ša
to, že po celém foUostrowi jeden žakoU plati a
jeden král pannje Ue ale libowule anpných
pol)lawarňw swé nešťidka Ukrntné choUtky proxr

wodi, ša to, še Zlodejstwi wyplenčno slowem,
ža to, že wsseoberný lnir a ťád tou xUěroUfe
Upewnil še ditko w kolcbce pontnik bcxzbranný
a staťec šesslý bešpečnč Uwhou fobě odpočinontč
Ua cestách w chlade lesněm, aniž potťebuji fe
sirachowati Ueipadn wrašednčho mo ža wssechny

tyto žnamenité wýhody žkonm jf:U Sandwičane
šawážáni k dikmn? ch cxjte fe osirolrančxw!
QUi Wám jrdnolxlasně odpowi: „Nikoli kašate:

lmn protestantsiým Uebrž lnoh:ltnémll dUchUa
mlchnU starého kralc Kameham ehy, který
panowal na Smtdwichách ša poslednúch rokUw
pťedesslcho wčk.Ua šemťel teprwé l W 1819
oUt to byl jenž wssrlčké neťády občanfké wymý
til a wzpoUrU mocnon swoji rUkoU pollačil
N:.Udťed podmanil fwéUřU panstwi chaj, pak
osirowy Maxxoy, Molokaj, Oahu; nejděle wšdo:
:owať Koaj Net:walo wssak dlouho a král
ččli Uáčelnxk tohoto ostrown :rida že nxsseliký
odpor proti fpojené sile tolčkn Uepťátel jest maw
Uý, sám konečně pťissel pččfázat fe Kamehao
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eanehowi co anU fwémU Wčlči hrožnénm
zákonn Kamehamebowě: „Kdo postišen
bndewkrádeži bUdižpečenna ohni ažUmťe u
zmizelo žlodějstwi, wraždy a loUperičtwť. Boš
ději dwadretť let teprwé pťissli Ultšsionaťč proe:l
testantsstč llee)e

ck) Wráwě Uám lasiawostč p. hrabětc Bedťicha Taa:
ronccy dorxlčext:Steext Bčlleš Brricht Uber
dic Reisc der Coroette Galathra Um die Welt člt
ch Zahrelt 1815 46 Und 47; Lcčpščgbei C B
Lorck 1852 Wsscchno, co jsmc o Uefchoonsti kakx
winsi?)ch !ašatrlňw kU wychowáni octansi!)ch kmc:
Uowcňw, o erlčdatém a šlnršačeném jejich kčeskann
stwi, o proxlaslcdowaxlč blalpowěstllw a ostrowa!mw
katolickych waec a o xychlém UUlošeUčse katolčk!lw
Ua Saxldxoirlyáchpowčdělř,potwršnje Sterxl Billc
w celťu, ačkoli co protessaxlt wssrmošxcé wýmlUwh
stonpencňm Kalwixcowx,dm kxcpomoci snássč quhox

wěstnm katolickým, o ji(dšto l)orlčwostč apostolxsié a
pťi wsselttc chndobě pťrdce Utkdy ncstýskajťci občtk::
wosti ostatně pochwalnon čiUi žmiUkU, pokšadai jcdč:
Ué za zlé, že raději kjiným končinam pohaxlsté Qcc:
anic fe erbratili UxidoxtceSawaicby jiš w rUkoU
jiných kťeskanskych apostolllw Laskaxyý čteUar wťz
odpowěď na tUto wýččtťU w Dilc Uwodném, ftr.
20. Q platu mčšsionáťúw kalwtnských pošxmmelml
SteeU Billc: „Swobodxlý má 15()(), žcnatý
2000 sspančlskx)chpiastrmd (U 2 ;l stť) Jeli ro:e
dčUa črtUá dostawa pťčdawcč; oďodkť wychowanč
dčtek lčťy, pomoc lékaťsta mčšsio!táťc Uic Uestojč
jiUých domacich potťcb šalxražuje Zx lc:dnčjssč cenU
žaopatčowxm Spolkx: áxlišsio!xského.x,z „Zestiť muč
pohadkoxr“dč Stcr!t Billc str 22á sw lť
„,dxoč ždejssč kašatclowé, fU pťčf:xténm swěce::i d::c
Uedčlného tak Uškostliwě pťihlidajťre, w ohledU Ua
swara mtsta tať lchkowažně sode počinajč. Kazatck
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8. 6.

Mišfie na Nowém Seelandu.
ň)

Fťiš rUť aposiolskěho Uikariatn pro šápadnoa:
Dceanii

Tento Bikariat zťizen jest od papeže Gre
gora )Wl wynessenimWropagandyl W 1836
KU prawomocenstwi Bikaťe zapado oceanského
.pacťi: 1) Nowý Seeland š okolnými ostrowy ,
2) SkupinažKermandek; 3) Tonga:DabU š o:
strowy Brátelskými; 4) Qstrowy Fidžiské;
Qstrowy Wlawerké; 6) Ostrowy Walliš FutU:
na a Notmna; 7) NoǧoáKaledonie; 8) Nowé
Hebridy; 9) Qstrowy S.llomoUUowy; 10) SkU:
Pina Sw. Kťiže; 11) Lnisi.xda; 12) Nowci
Brit.xnie, Nowé Zrsko a Ndmirality ; 13) No:oci
Guinea; 14) Karoliny a skUpinaWnnipet(xšlš:
cension). SlUssi zde podotčlloUti že Karoliny
a N GUiUea wlastně sáhaji w obor mišsič
sspanělsiúch, awssač pťijde na to kteťi narodo:
wé ewropejssti teto posnd opUssrěné winire fe

ujmoU a ChrčstU ziskajť Zednotliwé poknfy,
které šmišsionáťt sspanělsstiž Filippinůw a Ma:
:iannmo w tyto končiny činili dťiwe jesstě, nežlč

wstoUpil na kažatclxtici, jako U Ueiš asi profcšsor
na katedrn: w dlonhěm kapUtě a šc sspanělkoll w
rUcc, Ua niž, počna kažati, šawčsil waj klobonk O
dwa dny pošdějř tntéš modlttebnicť promčUili tčtéš
ťazalelowé w koUcertUoU siň.“
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duostatninarodowé ewropejssti prawidelně jich na:

wsstěwowali, nemohoU se pofUd pokládati ša
rožbodné Bošději Ufadili se w jišné části Wč:
kariatn šejméxm na N Seelandě na ostrowech
Bťátelských, Fidžiských a Blaweckých, mčšsionaťč

protestantsirť, Usilxxjčce odtUd směrem fewero:
žápadným wniťnoutť w hlawnť skl:pčny Ua obou

siranách rownťčU rošptúlené, čehož wssak šame:
.užitiw Nimě šamýssleno žrizenim Wtkariátu zcie

pado:oceanstého K čelnététo mysslénce dlnžnox
neUstále obraceti šťeni ma:li pochod fnah miš:
Uonsko katolických jinak potťebného Uabytč fwětla

Muž, Ua něj;to úťol tento obrowský wzne:
ssen sloweZan Bompallčer, diorefeinLoon
ský we FraUcoUžich Gregor )ckj jmerx
wal jej apostolskýmBikeiťempro šápadno:: ch:
anii a fpolU bisknpem Maronejským i 1)., Uače;
dne 30 čerwna 1836 od kardinála Franž o:
nia pťednosty Rimsté Nropagandy, bylž wx
Řimě poswčceU Bompallier byl členem
Spolku Marianského w Lyoně Zaraženého, jen

mUž od papeže Uloženo zaopaWtťowati nowý Bi:kartat mtšsiomiťstwem xe) W prosillci 1836
wstoUpil Wompallier še 4 kněžimia 3
bratry w HaurU na loď a strádaw na cestě
mnol)o bonřemi pťistál dne 28 čeera 1837
kBalparajfU ZedeUz mišsionáťl:w W Le
Bret, žemťelna moťi Slawně byw pťiwčtan
od bratťi SpolkU Wicpnského a od obywatelstwa
ješ u :oelkcm šástUpU jemu wstť:c fe whsuloe

e) šnnňle!ď, 1836.
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nawssciwil bisiUpa we městě St. ZagU, aby š
Ukm o welikém podnikU se Horadil W Ewropě

sire bylo Ustanoweno aby w Kalifornii zaražil
WrokUrU (semináť a sklad mčšsionský) pro Srol

lek Marčanský, ješ by mU slonžila ža oporn a
Utoeisstě w bUdoUcčchfncchách mišsionských, awssak

šdejssi pomš:y fwědčily pro jiné mnol)em dUleo
žicějssi lUisio xe) Medně clřrátčl zťenť sioék
Bnnipetu, skUpiněod Sandwichňw jiho:žápadně
le ici, nebot ažk ni dosahowala čiUnost mišsio:
naťstwa protestantskeho od osirowůw Sandentč:3
ských Bnltě tedy BUnipet jako hranična siraž:
Uice.NikarčátU šápado oreanského hledic k(ešand7p
wtchUm,a ša toU pťičiUoU misto welmč d:čležitě.
Usta!loweno tedy, šťiditč tam mišsi katolčckon
Ctenarowe fe pamatUji že Maigret we Bač:
Palaxfu š biskUpemWompalliercxm fe byl
fl)lcxdaťa pak w prčcwodUBachrlota, je:
rhožuna Sandwichách ncmocného šasičhl a febon
wžal, Ua Wunipet fe pťeplawiť, a že Bache:
lot šemťew Ua cestč, Ua ostlowě k meipetn
:eatťicimpochowáll jesi byl Tam Maigret
.po delssi čaš Uxesskal, očekáwaje drn ode dne
.pťibytiWomp allierowa ale UačxarmoQn
šati:n Užido lodUé pťťležitosti odplonl š Walďa:
rast k ostrowU Rotnmě, odtUd pač k Wallitu
a FUtUUě„ Uebot tyto ostrowy mčmo Ušké hčsto:
tčcké swašky, klerýmt š Tongon a š jišUými stuo
ptnam: se fpož:lji, pro Uěho žwlássc:té dUlešitosti
l:Uely proco, še práwě na rozhram mčšsii prote:
.u p

:e:) šnnujch 1838.
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stantských hledic k jihu, ležť Byltě zajisté jčš
Uáčelnik osirowu Nčny, jměnem Gogo, na
Walliš b:annoU moci se wyprawil chtějeostw:
wanům wUUtiti protestantčšm:tš násilim xe) Wý:
prawa se owspem ncxšdaťtla, awssak po;ornost
Wallčsammd šwlássčě oněch na ostrowy Wlaweš
cké Za prččťnon obchodu žašič)ajťcčch, pťcxdre již
k protestuntxišmxl se jala obrare!č a Uebylo Po:
chwbnosti, že činnost mišsionskoprotestancská dťťc
we ncxb poš dčxji t k těmco ostrowúm kola sxoá

rošdede Newyhxmtelna potreba, žarazitč na
tčchto ostrowech, fewerným a jižnxšm sk:tpinam
ša fpojidlo sloužicich, stálon mtšdlt katolickon
wyfwitalanad bilý den Bompallier do:
pčawil te na Wtlltš okolo Wstech Sxoatých
1887 edeodnúkapitán a jeden marineiť doproe:
wod!li :ee) ho kU kreili, kter) wlidUě jich pťčšal
a dowolil aby Ua ostrowě žustččttfměli Dwa
Uxišsionúři beš messkeixxxiUsadsli fe w chtššre pro
Uě :,dťtprawené, biskupx ale odploul k Futuně,
kdčxžtošafe jodnoho kuěše šanechal. Wo třidenn
Ui xxlmobě přistal k Notnmč, ostro:ch wcxl:
Uči kráfnémll a lidnatémn Ochotl!ě U.xbidať
kral btskUpowi domek pxo mišsionaťe„ awssak
xmlý hloučeč perochw jeho byl jiš tať fe
šteUčil že teto laskawosti použiti nomohl Ro:
t:lma a Bllniper šatim ostaweny jsoU bež po:
Ulorť dl:chowne DUe 17 ltstopádU dal se bč:
sťnp Ua rcsiU do Sidneje Yž po tU doďn bplo

:ee) Wiz str. 205.
e“e) šunňllď, 1811.
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město Sidnej wšdy powazowáno za wýchodisstě
mtšsii protestaUtských, ana wláda briticka š ce:
loU fwoji politickoU wáhoU stála kU prospěchu
wěciprotestantskéJsa Bompallier tohotéž
pťefwědčenť, nemálo byl pťekwapen když, wy:
stoUpna Ua pUdUNowo HollandskoU wssUdypo:
zorowal stopy šnamenité pokročilosii Eťrkwe ka:
tolické Nejen biskUpBokdiUg, nébržiseim
mistodržitel britický po pťátelskU měli fe k Nom:
pallterowi Woldin mUělše opatrnost
weli, aby nebralwssechny šafoby, kmišsitNowou
Seelandské pťislUssicč,febon najednoU, alejedUU
částkU prozatim w femčnári Sidnejském slošil;
dále radtl Bompallierowi abyw Sidneji
Zarašil Wrokan xe) SpolkU fwého slibiw spolu
še Uažatm Ukol dopifowatele pťewezme. J ne
ersskal Wompallier pfátt w toxUohledUdo
Looml a když odtud fchwáleni Uárady dosslo
žťišeUsest dům prokUračný w Sidneji, pro miš:

Ue tichomoťské š dwojiho ohledU Uad mirU
dUležitý NťedUč stýkaji fe šde mišsie francoUz:
ské š a:xglickými mohoUce wšájemně se pod:

porowati radoU a skutkem; ža drUhé dostáwa
fe mišsionaťUm Uemalé wýhody tiln, že dwoji
cestoU trwaji w UeUstálé fpojitostt š Ewropoll.

Spoťcidaw tim šprobem Zaležitostč Sidnejské
cl)ostalfe Wompallier Ua cestUdo Nowé:
ho SeelandU

ee) Zaopatťotha.
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b)

Bočátek mišfie na N. Seelandě.
Gsadnictwo ewropejské a Zpolek !ťowo:

erlandský.

Za oné dobd,kdhžNompallier naN
SeelcmdU fe octnul bhlo Zwlásstné odwahy a
sily dUcha potťebi, poknsiti fe o žaraženť mišsie
katolické na onom ostrowě Wťedně byli miš:
sionaťt protestantssti již wssechna hlawni mista

fewerneho ostrowU opanowali, jfoUce fpolU ma:
, xitelowé rozlehlých pozemkmo a pošiwajice šna:

menitých dUchodUwš wlasti NUǧlický konsul
Bllfby spoln také welitel pofadky briticke,
byl SpolkU LondýnskémUodchazeje UaN See:
land fe šapfal wěrUě státi kU profpěchU wěcč
protestaldtské Wážnost tedy, ktere požiwali ka:
šatelowš U NoworSeelanďanUw byla welmč
wpfoká ač jim Uebyla wžessla š blabe pňfobix
wosti jejich ro apostolUw kťestanských, Uébrž š
xxhojnosti wsseho drUhU prostťedkllw a ž mocné
ochrany wlastenského konsilla Wak bylo nema:

loU biskUpowi šáwadoU podešťeni w které od:
pUrci Uwáděti ho nepťestáwali jakoby Ue tak

pro rošssiťowáni wiry katolické, jako pro UskUteč
Uěnť dáwnýchšáměrůw francoužských na N See:
land byl dossel Francie tehdaž kskUtečněžamý:
sslela obsaditi afpoU UěkteroUčástkU těchto osiro:

waw; Fraxlronš Thierry Ua fewerxtémostro:
wě framoUšský kapitán Lallgloiš Ua poloou3
strowě BankpU Ua jihU, wssemi zpllsoby hleděli
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žiskati wťádě francouzske pťěšně a prUchodU mr.žč
ostroquy, š Umyskyswými Učc fr neskrýwajice.
Objewenife tedy blahowšstllw katolických Ua
N Seelandě pťčnmožilo straně angčické nemalo
strachU a kažatelxtm bylo welmč simdno, ofočo:

anti jich U konUla co Uáhončtch chontek fran:o
conšských !řxompallier wssař mxje o wládě
a:!gt:cké lepssč žkussenosti nedáwno w Sťdnejč Uao
4bytš, Uedal se odstrasstti těmto pikltlm a fpolc,

jhaje Ua pomoc Boži chUtě pťiťročil k Ukoln fwež
:UU Někteťi Nowo Sšexťanďmtc a mezi Uimč

waženy náčelnik mnol)ok:ate wažiwexe jtž cestu
Oo Sčdnčje , šUali poněkUd Uá!xocxnstwi katotické
a fe!kawssr fe Ua N Hollandě š keečsknpemhor::
lčwš byli fč m:: žakašowalt, žr Oodniřnrlčmiš:
llt w jcxjich wiaslč co Učjwice scxpťičiui ť jěži:
Ux.Uprosuěchčl Mčmo to lřyli meži kolonisty,

neč:stale fe mnxxžicč:ni, alxǧličti a řrstč katolict
žncxmhla U malé obce katolickš se fpožški,k)oto:

Uxi jsoncek wssemožným občtěm, pakliby knšž
katoiický fe odhodlal konexti Uerostied nich sprae

wU dčďch.an U J famt e:fadnici urotrsičšntssti..
stwst j:cc soťde odč daiwn.x. Ua :xanwčtost swých
mišsioš:eick:w jotwaše jčch špčeiwa o pťtčdytč bř:
sknpowš Ua Now Hollčnd bx)la dofsia wyslalč
šwlúss:né Pofcxlstwť k němU aby Ua N Scxelmčd
je xáxťšlaw:ti děťr ercei!el exšompallier
ted:,ř, je::mž ž těchto okolxrosti pťšbhlo fmělosiř
opU:“čČthned po wanocich 18Z7 Sidnejea op.t:
třč:o se :xor:tčxný:::i listy Uťadmo brčtických, od:
peoUlš W Sc?rďantem kN Secldandnfdežto
.dne 10. ich!:a 1838 U oustč ťeko Sokiangy na
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ngadněm pnbťeži sewerněho ostrown fe octnnl
Sokianga jest dostižnamenita reka, ktera, padae
jic do moťe, čini chobot w Uěmšto Uěťtere ofa:

dy tUzemer a ewropejskeýchpťisiěhowalcůw fr
Uachážejť; l)lawui osada slowr Newark Ne!:
daleko ťeky lexšťosixda Totara ooydlená od 60
katolčckých .)lxčg:čanč:w a x:čiw Slyssčre o
Oťčchod:l ďťssupowě dáw:řlč sobě U:Uoho prárr,
ubU Uleši nimi se Ufadil; jech Jrčuan šťidil pro
xnčho sw:tj chjlepni dU:U; tál proměnen w ka:
Oli, Ufpo.ť.idxn oltať a žde ponejprwš sloUžšna
Msse fwata w těchto končinach Z toho byla
kčxtolčkům po rč:žnn Uscdlým welikei radost; kte
ckšžto dowědeěwsse se, co w Totaťe b!)lo se dcilo,
ode wssexch strma po sxxchU a po U:oťi fe scháǧeli

ť fidlU biskupowčx, aby fwatých Swátosti opět
jedUoU pťijali a pťi Msli snxaře fe pomodlili
Nxdfjak dalo fe očekawati, že reňkce Ua straně

:rotestantsfč wUčihcoliwosti meši kntoliky wšnikle
lexlčti Uebnd.e Kaš atelowé šasli nad opowážli:
wosti mčšsiona::lw kextolicťých,beš opowědčxniwy:
stUpUjťcich Ua pltdě kttrroU až posičd ž;wykli byli

powašowatZa fon; i choptli fe bez rošpakúw
oblibené sioé ZbdaUě a wssUde wyhlassowalč ka:
toliky ža modláťr Nasledky hanebných Utržek
bržo se jewily; dne 20 lcxdna ofUlo asi 20 dč:
x.ochUw dmn mtšsionský še wssech siran a hro:
ščlť, še ho Zk:oťť a do ťeky wedlé Uěl)o tekoUci

chodě Na dlolché pťimluwy nmohých wažených
Ulčxšxčw !mkwap prčchwátawssťch, Upustili od swé:
bo pťedstxwšeti Když bylo se podnřilo Ukltditi
fpor Uastal tcprwé mnoho hodiU trwajicť howor
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:Ueši diwochy a mišsionaťi osadnťci katoličti ža:

siawali Ukol tlUmočUikůw Dčwochowé, odpro:
sinosse blahowěstůw, š Uáhledy weťmč rozdilný:r
xni od oněch, š nimiž bylř pťisslč, anratili
fe do fwých okresUw Čim nestolldněji proti
Uim brojili mišsionáťi protestantsstť tim wýsse
postUpowala wážUost jejich mezč ostrowany, cho:
wáni fe fokUw bystre pozorujťcťmi Z Uensslo
jich oťU kterakoU úrtU wssichni kolonisté Wom:
Pallierowi wdawaji Uťadowéagličcť,jak
w Sidneji tak w chobotU ostrowském wťele se
Ujimali katolikňw, eslUssi Ušnati, že beš mocUš
jčjčchjochrany š tiži byloby fe podnianti hned
prwým rášem biskUpowi ždaťtlo 4x)

Jistý aUglický katolič darowal bistUpowč

10 jčter pUdy, Ua nťž bež mefskáni pťedsewšato wye
stawěti kaplt a pťibytek pro mišsionaťe Okol:
ni ofadnict odewždalt na tUpotťebU 1500 fran:
kuw Zawedsse meši feboU fbirkU Malá obec
katolická ansstěwowala horliwě kašdodennisluž
by Boži a t diwochowé hromadně pťicháželť

žwědawě okolo kaple fe tlačťče Zwlassrné na:
chašeli oblibp w libešných pťsněch katolických,

jichžto powěst chwalná pak jimi w ssiť a ďáli
rošUeera a ža nedloUho widány jsoU četné ša:
stnpy ž daleka pUtowatt ke kapli katolické, aby

Užtli radosti, do wUle posloUchati žpěwll tak wy:
foce chwáleného. Množi žwlásstně kteťi jčz w

Stdneji byli bliže poznali wirU katolickou, dalč
fe pokťestiti; náčelnik jenž hned UaN Hollcmdč

x eee)úuuňjtšš, 1839.
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byl o šaraženi mišsie katolické tolik Usilowas

obdrželna kťestUfw jméno Gregor dcera
jiUeho načelnika našwá!m Maria Mezt ew:
ropejskými ofadxliky šdáno cťrkewně dwanácte:
ro manželstew a Ua hrobě kťestaUského ditka

od bisknpa pochowaUého, postawen perč kťiž
Tytoč byly počátky karoltcké Eťrkwe Ua Nowém
Seelandll

Jakmile Zaklady kmišfii katolicketimto špu:

fobem byl položil na ťece Šokianše pilil biskUp
nawsstiwiti asi 20 hodin wšdalený chobot ostrowe
siý, kdežto úradowé britičti fwa sidla měli Zde
dorUčilThierryowi lisiyod francollšsiéhomie
nistra ncimoťnictwi Thierro stál žde we
weliké wašnosti pročež hlUboká úr.ta,8 kteroU
wssude weťejně k biskUpowi Ua jewo dáwal Ue:

málo pťifpiwala k rošplassoni wsselikúch lčchých
domněnek které mišsionáťi protestantssti katoli:
kUm Ua úkor meži ostrowany byli rožtroUsili.
Z úťadowé agličti wsselikoU Uctiwost činili bč:

siupowi W kwětm: 1838 nachážime ho po
drUhé w chobotU ostrowském Qěekawalť korabU
francoUšského, který ponechané w femináťi Siid.s
Uejském wěci jemU pťiwežti měl Kapitán Ee:

ctlle ZočiwBompalliera ďližicihofe kU
pťistawU kázal pošdrawitč bo stťilenim š děl
ťterešto poctě NowoSeelanďallé Uad mirU fe
diwilt Wťissti Ueděli konany U pťitomnosti lod:

nictwa množstwi kolonistůw a tUšemcčlw Ua
korábU slach slnžbyBoži jejichžto krásU a we:
lebnost ostrowancx potom fwým krajaUUm nad:
ssenými slowy popisowaťt Zde w xchobotUooč
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sirowském žťizelm druhá mišsie tťm ale sily
Wompallierowh docela jsoUwyčerpany
Neopomennl žaslati do Ewropy prošby nejdolen
hawějssťonowé dělniky ewangeltcké ale Uejmčr:
Uá mzdálenost Uedala fe mU dočekextč brzké po:
:Uoci. Zádolf o 14 dUchowUýcha o 7 brater„
awssak Uačekaw fe jiš dloUho a po každé když
Uowé lodč do piistawll pťiplouťy, Uads:i, že simd
žádoUcipomocpťčUasseji, šmarenU xoida, spoUsstěl

slx konečně wsseliké čaky Ua rožmnoženť pra:fp
cownikmo a hlrděl působiti, feč byiy skrowl:ě
jetoo silo

Konajre fpráwU dUchoonU Utcxšiofadniky
ewropejskešmi Uětli se blahowěstowé ro chjhor:
liwěji ťeči tllšemsleé; ža pťtl rokU toltč řexoblomčťť
že moč)lt počxwutt wyučowáni fskolskč, a ša krátký
éaš šiskalt fobě U:exzi ostrowany dčiwěrU tako:
on mčroU že domck mišsioUstý od Bošiho
rána až do twrdé tmy býwxal Učedniky přepl:
něný Celc dny tU strrweny odpowidánim na
tifireré oteižky o nábožcxnsiwi a o šáčcxžitostech
fwědomi se týkajťcich Obrašum w lxaplt po Uť::
nách rošestaweným Učmohlč scxd:x.stčwynadtwitť,
bylyf pro nč šažistš Uěmým keišanir:x:: powčxst o
obrašU predsiawxljicim klňnčnč fcxpa:týť:lxo no:
weroženemU Spajetcxťi t.ek fe ro kslxásiča že ostro:
wané i na 50 hodin wd.xilenť, Urťitowalt cesly
ke kapli aby ho spatťili; nawrátčwsle fe pač
meši kmenowce š wysokon UctoU o nowých mčš:
sionáťich mlUwiwali W ohledU xm tUšemce
tedy Uad lUirU profpťwala mišsle, slib:ljic žečr
pťebohaton, jakmile by poěet šexlch dle po.e.r
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xxtkebyfe rozhojntl. Jedna !wssak okolnost jeji:
mU roš;čwětU welikoU se stala záwadoU Yč w

.chobotU ostrowském sidlil konful anglický, spoči:
wala wsselika moc politická pťedce wlastně w
rukou mišsionáťllw protestantskycb a tito UeU:
stáwali žahrožowati postaweni bčskllpowona N
Seelandě, kladoUce čťmtosti jeho wsiemožUé pťe:
kážky, w Blnglti pak ša Uáhončiho šáměrůw

frančolčžsiých ho wydawajice Nwssak š tohoto
neslUssného chowáni fe anglikarečmo, Zwlásttně pak
žjejlch strachn, aby Francie N SeelandU se
nezmocnila, Urodil fe mišsii katolické Uejeden

profpěch, jehož arci nepťátelé nejměně fe na:
dáli Etenaťowé žajisté fe pamatnjč z distorie
mčšste protestantské na N SeelaUdU že četné
osadnictwo, z wetssiho počtU Nngličalté a Jrča:
Ue, již dciwno nastupowali na to aby wláda
briticka w N Seeland fe Uwazala dale
Udeši tnzemci ponená lU fe Utwořtla strana od
ndi:oslonaťlxw nezáwisla a š kolonisty stejlle šděf
lujici fmýssieni J w Ynglii Usilowali množi
s:arnici, zwlásstně ale obchodnictwo, o koUečně
obsazeni osirowtlw ale wsseliké jejich fnahy aš
posud wždy fe rošrážely o Utocné šastnpnictwi
mnohúch čleUůw parlamentných, mišsionáťňm

Nowo:Seelandským nakládajicichďle) Nyni wssak
kdež;to se podobalo že wláda franconzská odeslán
nm kapitanaEecilla ť N. Seelandn dáwne
swé še.mčry we skUtek Uwcsti Zamýssli, pťibylo
mišsionářmn protestmxtskýmz toho strachU Uá:

e) Wiš na str. 216.
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ramně a majice ša to, ze Uwáže:li fe Nnglče
w ostrowy, menssi pťedre ztrátu podniknoU po:
dawalč sami rnce ke konečnému obsaženi N

SeelaUdU Nnglickem což stdlo fe w roce1839
WUsobenčm mišsionáťmo protestantských Ue;anoťex7
Ua jest š načelniky smloUwa, kteroU tito se žxe
wázcli postoUpiti na ofoh plánmo kolonisačných
jistoU čast požemkůw Jednáni o tom dálo se
we Wahitangu U welkém fhonU Uačelninw
kteťižto, majice ptwrditi fmloUwU ač wětssi dil
šnich ani čisti ani pfati neUměli, wsselijak fe
rožpakowali W nefnazi fwé Utekli fe k Wome

pallierowi,š práwě we Wabitqu messkajiccimU aby feš Uim o dcetkliwéžáležtosit pora:
tdili BiskUp ale Upťimně jim řr!l že polčtčckc

šáležitosti kjeho úradU nepextťixe) Blž pofud
domniwali fe mišnonáťi prctrstantssti že p n:
stwť jejtch na N Seelaan pewUč stoji W.iš:
nost a wliw jejich Uebyly fe žmensslly mršt o:
strowany, konfulq nin w Autlandě na západ:
Uém pobťeži jišně ťeky Šokčangy sidliciho ne:
báli fe; onc jeho stačowxla Uce chrániti jich
proti pťehnmtům franronžským awssať llebyla š
to aby wlin jejich ač ewropejskýmrs.xdniťům
nemilémU hrnbě ssťoditi mohla. Zatim již wtč:
rala fe meši obě strany moc tťeti powolaná k
tomU aby postaweni soUpeťUw dorexla Zjinaččla
aswětskémU panowcini mtšsion.iťllw ang aťanskúch

smrteonU raUU šafadila Sotwaž e Blnglčebyla
w N. Seeland fe Uwášala, zťčdil se follčafuč

eee)ňnnčxlšš, 1840.
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w Anglicku Spolek Nowo:Seelandský, jenž obral
fooě za Ukol pťewašeti do nowě nabytých ostro:
wa ofadniky ewropejské Zakmile činnost fwon
započal hnnlč fr pťťstěhowalci wsseho drUhU k

jeho lodťm a N Seeland plUil se denně pťt:
býwajlcťmč osadnťky a kupri; žwlásstltě Užina
Eookowa a žápadné po:Uoťť ostrowU fexwerlteho

.lčdnatěly w::čihledčx Dťčwe:li xťžwždělani Ewm
ropané těžce Uesli žpUpUě panstwč mišsionáťmo
Tprote!stancskl,šcha ša toU přičinon welmi ťčasto
š nimi fe nefnadilt mezi tim, co kmišsionáťmn
katolickým wždy ssetrnč ano přizntwě, fe choc
dwali, tož nyni wzajemnc Ustrky kolonist:lw denc

ně fe Umožicich a mišsionáťmo popnstčti fe zdrá:
hajčcich Uabýwalt cčm wětssi borkosti, čim wite

swětské ?šájmy obojich fe šaplitaly Kolonisté
naťikali na Uepráwně zákUpy pošemkmo, které

mišsionáťi drželi; žaloba žalobU stihala č par:
lamentU anglickémn, weťejné listy po celé Ew:
ropě pťetrásaly záležitost kn welike Ujmě wáže
nostt mišsionáťccw„ žádajice přčfného wyssetťo.7
wáni od parlamentU aš konečně mtšsionáťi do:
hneini jfoU k Uweťejněni wýčažůw roli, které
drželt a listčn prawo k požemkUm doličUjicich.
K tomU slnssi fobě powssimnolxti že, čťm wýsse

wžrůstal počet koloUistůw tim hlonběji pťiroze:
nhm wěci během mnfel klefati wliw mišsionac
ťUw mezi astrowany Welmt pochopitelna tedy
jest nenciwist, w kteroU mišslonáťč protestantsstť
l)ned Ua počátkll Spolek Nowo Seelandský sobě
wšali Množenim fe kolonistmo wybawil fe konc
sUl anglický š dofawadně pašsiwnostt sioé, aUtoet
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irita jeho Uhni jediné kladla fe Ua wáhn wzntk:
lých rozepři mišsionáťi tratili fe w požadť
Za tor wssak tim pečliwěji hleděli sobě pojisttti

pťišest tušemcůw aby wliwem jejich prekaztli
ssiťenife koloniface Spolek Nowo Seelandský
spláeel jim steroU měroU weťejné miněni proti
nim popollžeje a skUtečně Uade wssechm: slUssnost

jich pomlonwaje Uprostťed pohorssliwých techto
hádeč činila mišsie katoltcka žnamenité pokroky,

jač mežt přčstěhowalci tak meši ostrowa:w Wťč:
byli Ewropane, Ualéšajice U břahowěsiUw dncha
rowně tak wzdělaného jako fnasseliwebo, rádč
š nimi obcowali, ač š wčtssťho dťln byli protec

stanté; prodUi obywatelé žafe požorlljťče, že
Beše wssech žisstných ol)ledňw konaji dťlo apo:

siolské, bršo fe dowtčpilt roždilU meši katolickýo:
lnt a protestalltskýuti mišsionáťi SpolekNowo:
Seelandský, jemUž pťede wssťm na tom žale:
želo, aby odpor mišsionáťňw angltkanských co

Uejdriwe Zlomil podporowal wrele snahy mišsie
ťatolické, Uznáwaje z ohledllw arciže Uaprosto
swětsiých, že kněži katoličtť byk Ua poli Uábo:
žensiém i dofáhlt wrchu nad soky fwýmt záměe
rUm Spolkowým predre UebndoU Ua šáwadu
J slibil konečněWompallierowi, že mčše
sionáťe katolické š Ewropy bešplatně prewážeti
bude na N Seeland kteroUžro wýhodou se
stalo, že Marianský Spolek jessrě toho :okU žnačc
ný počet blahowěstUw w ony končiny wyprao
witt mohlxe)
u...

eš) šnuňlošx, 1840.
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Ze wsseho, co jfme o prewratn w šáťežio

tostech Nowo:Seelandských pofnd powěděli, pao
trně wyfwitá, že Uwášánise wládw britické w
ostrowy Nowo:SeelaUdské byla Událost pro bUej
douci osndy mišsie katolické Uad mirU dUležita
a profpěssná Ynglťe mUsela dlxwěťowati w
čťsté ťlmpsly biskllpa katoltckého tim pewněji
čim ochotněji on dťiwe byl Uaje oo dal dťrwěrU
son k jeji welikomyslnosti a Uestrannosti pou
siawiw pod jeji ochranU dUm mišsionsiý w Sidu
neji Zest nade wssi pochybnost wďwýsseno že
pojisstěnost a bežpečnost mišsie katolické se pisse
od oné dobo, w které YUglie Nowý Seeland
za majetek fwnj prohlásila

Mtšsionáři protestantsiti arri rožtrlxssowali
.doma a w Ewropě že kněži „francoxlžslti“ bro:
jili a i prodné ob:watelstwo popUowali
ploti fwrchowanosit Ynglie awssak tyto Utržky
daji fe snadno wyfwťtliti š mršntosti Uad wlast:
nt porážkoU a nešdarem š nimž prace jejich
apostolské se potkáwaly Mimo to mohly pťaa
telsťépoměry mežt Bompallierem a ťaťady
brilickými w Stdnejt i Ua N SeelaUdč koždé:
ho pťcxswědčiti kterak liche jest ono obwixxowa:
ni Nle že MeiUicke xe) tak nedomysllxě ony

klewety opisowal ač Listy Lyonské š nejnrčitěj:
ssčmi žpráwami od bistnpa samého šaslanými již
tehdáž, když hostorii Nowo:Scelandských mišsii
spisowal mUsel miti w UlkoU uo to š tťžť da.
se wpmlnwiti My sobě wážrme jeho prote:

e) Mcinťcke, str. 275e
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stantské horliwosti, kteron fwých mišsionáťňw se
Ujimá an jest Uam stokráte milejssi nawšdory
wsseliké jeji pťikrosti proti katolikmn nežli ne:
tečnost Uaboženská warc, která držic se žafady,
že „wira jako n.xira,“ l)něwiwě pohliži na mišo
sionáře že těch Ubohých diwochmo nenechaji „š
Pokojem “ Llwssak šádáme práwcm od této hor:
liwosti, abh fe warowUla wsselikého Upťilisseni
wšastáwáni swých fonwěrcčiw a w ohledU na
fokyf wé jednala počeftně Brawi:li Mečnicke
dále, že Uwaani:se wlady briticke w osirowy
Nowo:Seelandské šmaťilo žamysly B o m p al li e:
rowy, ano še ono šničilo Uaděje fatolikůw Ua
delssi trwáUi jejich mišsie na N SeelandU, o:
mlonwáme poUěkUd UejapUé toto prorortwť sta:

rodáwným meši protcxstanty ZoberUčlým domně:
nim že profpěch xolttt y anglčcké od profpěchU
protesiantišnm fe Uedá ani rošlončiti Mein
nicke pfal w roce 1843 Wegener w roce
1844; lny w wre 1853; kdežtoby dle žmině:u
ného proroctwi Uyni o wiťe katolické Uexmělo
býtč Ua xN Seelandu wcre ani stopy, dowida:
me fe ž poskedných Zpráw mišsionských, že celé

kmemZobywatelmo prodných, opUsiiwsie lniš:t

sionáťe aanglickě k naboženslwi katolickéml: feblasi aše kdyby protestantňw š Ewropy na
N Seeland nepřibýwalo dáwnoby tam i pa:
mátka mišsionáťmo protestantských již byla whe
hyumla au
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Uychlě pokreky nábešensiwi katelickěbo ša problá:
ssenim erčho Zeelandn ša osadn ltritickoU.

Zak hofpodár, kdyz w čaš žUi aš do omdle:
ni fe byl napracowal Uprosiťrd bohaté úrodd
postojť a toUžebně po Uowých dělnikach se roz o
hledá, boje se aby, čeho BUh sstčxdťeUadělil
na žmar Uepťtsslo: w podobném asi stawU Ua
chcišelfe Wompallier w létě1839 kdyžho
dessla radostna žpráwa še tťi knčži a tťi bratťi
prlku Marianského w chobotU osirowském fe

zakotwili KterakoU radost tato žpráwa mnžt
apostolskémU žpč:fobila, wyfwčtá Uelépe ž listU
jejž bržo potom šaslal pťednostowi Spolku Lyon:
skrho,B Eolinowi: Bťedstawte fobě bo:
jonxnika, jenž namáhánim a nitěženim jižjiž kle:
saje najednou spatri pťately fwé, ani kUpomoci
jeho podpichaji; jaká to roškoš! jaké to proU:
děni nrwých Ul w Umdléwajicicb oUdech! Wo:
dobnoU blaženost pocčtil jsem ija we fwém
srdci když žpráwa o pťtbyti nowých apostolllw
na N Seeland mně dossla Michwátaw do
domu kUpre anglickébo, jeUž mčl tU laskawost,
dáli jťm pťistřessi, planoUcima šrakoma hledal
jsem těchto bratrmo Kde jfoU? „Zde U Wa:
ssáchnohou!“ odpowidaji, ronire slzy radosti
Bojrte wypožehnaniOtcemého awezmiteťrá:
lowstwi weim pťiprawené!“ byla prwni má slo
wa B Wssak byla nefnáz bisknpowa welmt

eee)únnčxlcšš, 1840.
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doléhawá Nebos Uáboženstwikatolirťé bylo na
dostrowany Učinilo :ak hluboký dojem že celé
kmeUy najeďnoU opoUsstělimišUonáťe protestant:
ské a biskUpa, jehož prawým whslancem Weli:
kého DUcha jmenowali, sUažUě projlli, aby do
lian Eťrkwejichpťčjal Bompallier a W.
SeroaUt we dne w Uocč sice wyučowali,
axossak Uemohli wyhowěta nefmirnémll Uáwalu
čekancňw, kteťi až ž nejwzdcileněj ssich končin ous

bojiho ostronxn, swé načelniky majice w čele,
co den w nowých šastnpech k nim fe hrnUli
Kterak bolestně mUselo fe fwirati frdce blaho
wčxstňw když pťichožčm nelnol)li jillé Utěchy dati
mimo nadějt, kteroU w bUdoUci pťichod Uonxých
mišsionáťmo sklá.dali! Když lhňta w nizby
byli pťijitt Ulcli wyprssela, hemžily fe břehy
ťeky Šokiangy nowými ostrowany na bndonci
časy odkašam)mi; awssak na otáškn: Zdali miš:
sionáťi dossli? Uemol)l bisklxp jen š bolesti rd:
powěděti že Uikoli a nowýmt Uadějemi tťsstti
pro bUdoUcUost

Tohoto otálenť š pomorť ponžili mišsio:
Uciči protestantsstť, Usiočně obwinnjice biskupa

meži ostrowany še lži KoUčc jest Cirťwt
Rimsié, pťeščla fe Uema sily wice; až Uynějssč
biskUp Umťe, Uepťtjde wice žádný katolický miš:
sianť naN ŠeelaUdl“ „Kdykoli, pťsseBomo
pallier, která loď wbčhla w Ustťťeky So:
kiangy, pošorowal jsem ostrowany, anč w zá:
stUpech se fhromažďnji Ua brehách, nedočkawě
fe tážťce, šdali pťiwáži slibené blahowěsty, aby.
nasse Uesitážaašároxoen Usstipkynepťišniwcůw
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wzaly konec. Awssak bohnžel! pokaždé, bwafe
bolestně šklamáni w náději smUtně wracelt fe

nažpčt“ Když ale konečně dossla pomoc tak
dloUho a tonžebně očekáwaná, žajásalt radost
Uými pokťiky ostrowané a jako U witěšoslawě
wedlč Uowé blahowěsty k UrčenémU mčstn Obor

Ulěšsie katoťťcké Zl!ačně poěal sixcošsiťřdwati W.
Seroant šňstal napobťežťžápadnéma miš
Ue od elěho Zarašené nažwány jpoU Uhmkem
mišsle Wanny Marie na ťece Sokianzex Od:
sUdšabihali W Seroant a W Baty mežt
okolUé :Uwodné obywatelstwo Wo relém se:
werněm ostrOwU (Jkanamaoi) sioUli ketoličxti
blať)owěsiowé N SeelanďaUUm: „prmoi, pťefni
wysla:lri chlikého DUcha“ a Cirkew jmer:
wcina wssUdy: „CirťcxwpUnoodná, šákladná, Eťr:
kew od koťene;“ protestaUti nažýwáni jfoU „o:
klestky.“ Jediné toto slowo UrfmirUě profpčlo
wěci kcatolicle W SeroaUt Za kratký čaš
žiskal sobě w okoťi Šokčanském tak wyfoké wáž

Uosti, že slowo jrho siačowalo k xrošhodmlti
wžUikajicich meši ostrowanh rožepťť ledowé
foufedného kmenn fwaťili fe o kUš pole; Ue:
Ulol)oure flownati fe doďrowolnoll Umluwon,
chopili se žbroje inž stály st:any proti sobě,
k boji fe chysiajice W tom okamšeni pťtbčhl
jeden ž kmenowcnw k N SeroaUtowi a
ťekl: „Brawý wyslaněe Welikého Dncha! my
jpme mezi námi fe cuše rošhněwali pojď a
mlnw a sinťr nciš aby krew netekla“ Miše
sionáť beš prodleni chwátá na bojisstě, a hle.k
žbroj padá Z rUkoU šUťčchw, mirem koněi fe

20
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tpor dťe) Když w ten čaš powěst fe roznesla,
še strana protestantská zamýssli rožel)nati a žnie
čiti mišsii MarčanskoU na ťece Sokianše ofUlč
ostrowané U welikém UanoO“twťpťibytek bisknpůw
a po několik dni wytrwali w okolť bdťce aby
fnad bisknpowi pťikoťi fe Uestalo „Weliký
Qtěe!,z oslowtlnáčelnikWompalliera, „Tyš
opUstil wlast a rodtnU fwon abyš nám roš:
žehl fwětlo erikého Dncha; wiž, mU nžssichnč
ssme hotowi, braniti Tebe proti nepťarelUm
Twým, a dťiwr Uešli kdo fahne na Tebe žbroj
UoU rnkon, musi Uaš wssechny Ufmrtiti žde na
prahu domU Twého “ lesaak powčxsto šamýe
ssleném Uásili byla na ssrěsii lichci dl(xe). W.
Seroant wyučil a pokťestilkmen Wi:ilmkč
300 dussi počitajičť Když po drnhé tyto kme:
Uowce ansstiwtl Uwedlč ho do pčknc kapličky,

kteroU ža jeho Uepťitomnosti byli famt wystawčli;
Uin Ua tomtéž mistě stoji prostranxlý chrám
Kmen Moto Tabn ke 200 dUssiobnástejici o:
brácen Ua wirn pťičiněnim pohlawára, jemUž
Ua kťestUdáno jméUo Fralttissek Tento
xUUžproflUl meži fwými rodáky abžwlásstnoU fchop:
Uostč Učitelskon, staw fe pošdčjt jedUťm ž nej:
ssleastnějssichblak)owěstuw Kterak hlUboce byl
pojal UčeUčkatolické, toho dal dUkažy obšwlásst

Uě w polemických hádkách š protestanty Kazau
telowé žpilali katolikllm modláťuw Chtěje loz:
paky a pochybnofti w tom ohledU mežč katolt:
w xuuuuddop eur...ueud. ..n.nuyao

:š) xůuu:aješ, 184.1.
e“) .Qmšlt?š, 1841.
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ckýmiNowo:Seelanďany powstalěwywrátiti ťeč
Uil w fhromážděni kmenowrňwfwýchtakto: Ná
čelnik HiUematiora (žnámý wýtečnik w
dťewnějssi hisiolii N SeelandU) měl dwě dce:
rh, které wssak bršo po sobě Uáhlá fmrt nm

wšala; aby miloU jčch památkU častějč w dUchU
sioém obllowťtč Ulohl kášať Udělati dwa obražy
swých ditek Mlnwte: Zdalt byl proto deleio
ťem? Bodobnč mamemy katolici kťiše a obra:
žy Swatých, awssak Ueklanime fe 1im, Uebrž to:
ličo w Uctiwosti chowame co drahe pamatky
Chrisia Wana a těch ofob které fwými cnostmč
fobě žaslonžilp pťebýwati š Nim w Uebi “ Touto
ťeči žiskal najednon pťeš polowicč oUoho kmeml

pro wirU katolickollxe) Wrotrstantssti kašatelo:
wé, kteťi fe domnťwalč, že jčž maji relý kmeU
na fwe siraně bržo Ua to pťisslič Moto Tabu:
ským a slyssice kterakoUspoUsstkUFrantissek
w jejich winici byl žpůfobil, jali fe žofsiliwo:
wati jim wstemožně wiru katolickon Na N
SeelaUdU Umji obyčej, dáwatt i fwinim žwlásst
Uá jména; Užiwsse toho kažatelowé nažýwali
Uěkteré kay ťečeUého dobytka „Bompallieree
Tim ale rožhoťčili osirowany welice a tami
fobě náramně Ussiodili. Zednoho wečera pťissel
N Seroant še fwým perodčim kUkmeUU
Maraoae Uedawnoteprwé pokťefťaněnémnKmeš
nowci práwě konali pofpolU wečernoUmodlith;

mišsionáťi žastawili se a poflonchajice z daleka
nábožného zpěwU až k nim dozniwajiciho jenšť

M) únnnlešš j.u o.
208:
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jakoby Z hlnbokosti moťské fe powZUássel k Bohu:

nedáwno jesstě neznaménm„ ronili slžy radosti
a sladkých diwa Nejdojimawčjssi diwadlo ale
poskytowali ostrowané katoličti w neděle a fwát:
ky Se wssech siraU ostrown pntowali ;ástux:o:u
wé jižwwfobotu po poledllách k mišsli Sw
Marie na rere Šokianše; žtrawiwsse pak delt
swátečnú na flUžbach Bošich rošcháželi fe na

wsse strany, opčxt naplčmjice žemi a moťe Ua7p
boZUým prožpčwowáltim

Zimi l)lawni mišsle katolirkai nachcižela fr
w ěasto špomeUUtém chobolU ostrowském na fee
wexowýchodll ostrown ďťanalxaoi; sidlo miš:
Uonskš bylo w osadě jmšnrm Kororareka Zde
Býwal oťxyčerě biskllp tám, pčotože odsUd spox

jitost š mčttem Sidlleje:n š jižnými ostrowo
tictdomoťskýmt a š ostatnýmč okčcxsyxořťeži nowo
seelandstého byla nejxnadnějssi a takoťka hlawnř
stťed žiwota txxščmského šde byl hlawUč trťbor

činUostt protestantskogmišsionské, okolnč kmerwé
x,xodléhalt šde Uejwice žeihubnénm wlth ewro:
Pejst!)ch pťťsiěhowalc!md Sotwaže biskllp ďdl
Ho nějak:) čaš šdr sidltl počaly jlžš jewiti fe

ežneimkh blahé p:lsobiwosli po okolných trajinach
Jistý Franconž Utrpěl šl:amenčtou ssťod:l loUpe:
žiwosti solssedného kmenl:; wssčobecné l):mti Ua:

sta!o mešč ostatnými jelx.o rodačy, winěný ž loU
peže ťmcxll chápal de žbraně Boje fe krwawých

Uasledkúw odhodlal fe biskup k rašx:ému krokn
aby, možUáli, sraženi fe rozjitťených siran pťe:
dess.el Sedxm Ua člUn odebral fe w průwodll
Uěkoltka weskarclw k zátoce, w nižto asi 300 di:
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.xxwochUwjiš prošpěwowalo wálečne pifnč diwo:
kými hlafy, hroziwě zbrani máchajice Sotwaže
wssak žočili biskupa rozkťikli fe wsslchni radoftx
ným jcijotem, rychle w Ustrety jeho weslnjice
BiskUp, wstoupna Ua hlawni jejich člUn občlo:
pen jest še wsscxch stran od diw.ohrůž::čx malo:
.waUých bojownikňw; wsstchni trnmlč w Uctiwém
Ullččllč. Nůčolič slow stačtlo šjednatt pokoj a wyon,
dttt hněw xjejich frdci; nahrada be:.prňtcchU dána
Oossloděnénm foUpeťowé podali sobč rncea sini:
iilt se Wodiwné jestiť že meši tim co k:neep
nowci k protestmltišnm se pťišnawajici welmi
dUsiě na chobotU ostrowském Uromirali, Z katolč
kixw po ssest měfich krrré biskUp w této kra:

jině žtreiwil ani jcxdrn uešemťel 7ee) Q pťiči:
Uách tohoto welmi žhUsta fe opakUjirťho Ukažll
w tichomoťi již dťiwr jsme pojexdxlali ank i
ostrownnc ho sobč btšo powssimli Dcerka jex
dnoho ž Uejwažrnčjssčch pohlawárčlw byla na

Umor Wida otec, že pomor lékaťska prancnee:
profpiwá ťekl kcxfwúm domácčm: „Zděte pro
biskupa, aďU piijsrl a Ušdrawil drerU moU!ea
BiskUp pťissel, šaopatřil nemocnoUSwatostmi,a
ble! děwče Ua mčstč ozdrawělo Mnoho ditek

rodičl:w pohanskych w Uebržpečičžiwota pokrestě
ných opět ždrawi Uabýwaly, i šdálo tee še žá:
žrakowé časmd apostolských w této mišsii fe ob:
Uownjť Dúwěra která š těchto podiwnhodl:ých
pťipadnosii blahowčxstllmkatolickýmmezi prod:
mým obhwatelstwem wžessla, byla w skntkn Ueé

ee) únuřxloš, 1841.
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oomešena, probic nowé zázraky w pofpolitém
žiwotě Zpráwy, které mišslonáťi w ohledU na
žázračné toto oždráwnUti tolika ofob podawaji,
žfoU tak neličené a wsseliké domýssliwosti prosty,
že Ueni důwodU bráti je w pochhbnost; ostatně
jfon Ueslýchaxtě rychlé pokroky wťry katolické
meži Nowo:Seelanďany samy žážrakem nám
mnohem milejssim a rozhodnějssťm nežlč dotčenc
Uepochopitelné ošdrciwmlti febe wice Uemocných

W prosinci rokU 1839 pťiplawilo fe opět

Uěkolik kněši a bratťi do chobotU ostrowského
W Londýně byli w lněsici čerwnn wstoUpili na
loď Spolkll nowo seelandskémU patťirť Ua restě

uak mnol)o laskawostč od kapitána Užilč W
lednn 1810 dowešla francollšská koroetta opět
dwa kUěšea dwa bratry na N Seeland ee)
W tU dobU Učinil bisknp prwni pokuš, wnik:

Uontt do Uitra ostrowU fewerného; mnoši nowo
kťestané, meši Uimi i načelnici, Uabidlč se mU
ža průwodči Wýsledek apostolské cesty byl nade

wsse očekáwáni ssčastný Nechk biskup mlUwč
fám: „Nejwýtečnějssi pohlawárowé Uachcišeji fe
w mem průwodn Jeden ma pod ochranoU

Uofeci oltár druhý opatrUje bedlm š kostelným
xonchem, tťeti poťádá reloU fpolečUost asiš 20
ofob festámajicť Býwa mnč druhdy hodxlšědo
fmichu pohledml li wUkol sebe Ua swé towarysse
a pomocniky, kteťi býwaji to ltdožrollté diwo:
i)rUzUč tétowani chatrnč ossaceni wesele a stat:
ně o hůl aneb nčjakoU ewropejskoU šbrasl fe

eee)Žnnčxle:Z, 1840.
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podpirajice wedlé mně kračeji Snadbx náš
Učkdo dršel za lonpežniky, awssak jsonk tč moji
drUhowé prostodUchě owečky, jež laskawě se tč:
skaU okolo mnše kterého Bán Ježiš za pax:
stýťe jim Ustanowil Cini mně milerádt wsse:
likoU siUšbU Umjťre U wyfoké wášnosti kdUstojeU:t
stwť, ťteréš mtlostč Božč žastáwám. Nťipra:
wiwsse jťdlo postawi ho pťede Ume, š Uccťwostč
Ueclxáwaji mne jisii ofalnotě Dlxxžnoli bťisti
se potokem Ueb bahniskrm cestU šamežnjicťm,
Uefnadněji fe o čest, kdo š Uich by mne pťenesl
na drUhý bťeh atd “ Kdykolt na cestě wrašili
na růšUé kmeny ostrowančiw tU fpoll:cesiowniri

bisknpowi šeiwodili horliwosti pro wťrU meži fe:
bon welebčce pohanským rodáknm nowé Uábo:
šenstwi a nellnaweně wyUčnjčce kde se jewila
wůle dobrá My fobě Uelibnjeme pťiliš w cč:
tliwůstkeich, awssak pohlednemeli na cyto kaUUi:

baly nebeským dechem Uaboženstwi jako ž nedo:
jipky w Utlocitné opatrownčky dUchowého
1ich dobrodince proměněné, patťťmeeli na tyto
fUrowé diwochy jako šášračnon rUkoU na wyssč:

ny nejwžnessenějssiho žtwota, žiwota apostolského,
jednim rášem pošdwižené a pro welifon ťráfn
idey, ješ w útrobě jejich fe rožbleskla wssechno,
weč po dloxchá léta dUch jejich býwal poUoťen,
ša Uic pokládati, Uárnšiwosti w jichš nárUči
sldre mocUýmt pouty fewťené tak dlouho dťi:
malo jakolďywetchý ssat šwlikati widime:li tyto
otroky nrerťcxstnějssich mrzkosti najednon jako
orly horowati w nebeském w;dnchU Uejwyšssi
wolnostt a swobody, swobody Ulrawné, m tx:
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se nam bešděky frdce rozplýwá wcitech nejslad:
ssich, dUch klanť se w nejhlUbssi poťoťe božskémU
WUwodci kťeťanstwi, wěda spolU, že w pokoťe
pťed Nim prawá wžUessenost jeho šáležč

Wyhlidnmo Wo m p a l l l e r Uejprtmčťeněj:
si mista k Založeni nowých stanťc mšš,tonských

anrátil se k chobotn ostrowskémll kdezto Uowě
pťibylč blahowěstowc ho již očekáwalč Wťťsslt
prawě whod., neboť fotwaže powěst o Uáwratxl
biskupowč po fonfedných krajanch fe rošneslr.,
pťicháželi neUstale wyslancowe nejšuamenitějssich
kmenUw k němn aprosili o mišsionáťe „Wšdyč
jesscě UeroZUxUěji wassi ťeči Umsite miti nějaký
čaš strpeni až se poxlěknd jť UaUči“ namital
biskUp To šhola Uic eradť welčťýQtče!.
aossak lny je Uassť ťečč bržo UaUčime, jčn Uim
že dej, poráželi ncimitk:l ostrowaUé Klerým
qe podaťčlo dojiti, čeho žlčdali, jako U witězoea
slawě odwaděli fwého mišsionáťe, wrsele pokťi:

kUjire Timto zpclfobem žarašexta jest l)Ued po
přichodU mišřlol:áťňw dne 4 ledUa 1840 ne:
daleko Kororareky mišsie treti w ofadč Walxgar:
oe, w nižlxo dx:cho:xonoU špráwn prewš ali WW
Epalle a Wetit JeaU Ba:lgaroabyla
spolU jedno ž hlawnich sidel mišsie protesia:lt:
ské Ua sewerowýchodném pomoťi, netreba tedy
ssčťiti slow o wssoobrcném hnUtč, ktďré strany
protestantské při této žpráwč fe šmocniso Stá:
lyť zde proti fobě dwě strany, majice každá w
čele fwého pohlawára Kl:ara byl pťiwolat
blahowěsty katolicke, mocnějssi UrUroa nakla5
dal mišsionáť::m protestantským Dne 13 le:
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dna 1840 obeslal UrUroa fwe podnáčelnikn
kU fpolečněmU rokU na pobťeži blišké šátoky moťe
ske; šde Ušawťer zdwihUoUti wálku proti kme:
UU KUarowě J wydal fe Urnroa na
cesiU k stanirt katolické, aby blahowěsiy š krajč

Uh wypowěděl awssak pohowoťiw š nimi ode:
ssel ro wťeťý jťch přťtel wyšnaw požději že liá
chýmt špráwami břšl okkamán We schU;ce dne
13 ledna ktcxreipo ceťý den U welčkém roku:
jicich hlUkU trwala Ufnesli fe Učast:liči, šwlásstě
pťičillěnimUrUrowým, že odloži šbraň a,
katolikUm fwe pťefwčdčeni wUUcowatt UebUdoU
UrUroa wyprawil pro biskUpafon Uejpě.k:
nějssi loď profe ho, aby do Wangaroy fwé six:
dlo pťeložli.l Bompallier ponžiwpťišniwé:
ho očamšeni, wydal fe be; mčfskáwido Wangar:
oy, na resiě žrUstal počxet jeho prčiwodčich toU

měroU, jakoU fe k ofadě pťtbližowal; žde již ho
čekali wsstchni kmenowé sonfedni, jedni o kUihp,
drUži o mišsionáťe prosice Na žádost biskUpo:
wU jali fe ostrowané stawěti kapli a domekproele
mišsiomiťe; jiUei kaple šbudowána w ofadě kme:
UU Mongom:i a prwni jenž w ni pokřestěn,
byl fonnačelnikňw jehožto bratr, Nmoto, ob:
žwlásstnoU horliwosti pxo wirU winkal NťibU:
šenstwo neustále nastnpowalo Ua to, aby ditko
na kťestU fwatém obdrželo jméno biskupowo:
Jan Kťestitel Tťm špufobem žaraželo nábo:
šenstwi katolické pewné koťeny mežiwssemi kmea

Uy Bangaroanskými 1ak ťikaje w tamém táboťe
mišsiolláčňw protestantských, na prostředky po:

šemské mnohem bohatssich, nežli b?:l: bl„aho.noťe
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dstowé katoličti Nwssak co nadbýwalo počtU a
bohatstwiU oněch, nahražowano energii a oběti:
wosti U těchto Katolici byli w Učeni fworni
pťissedsse do fonedných ofad ocitali fe w kaplich
jako w domowě; protestanté naproti tomn růz:
Utli fe napoťád; čemU wyUčowáU jeden kmen,

tomU odpiral druhý, wsse tU žáwiselo Ua smýe
ssleni jedUotliwých mišsionáťllw čehož bršo po:

wssimli fobě ostrowané Brotestantišmll také
mnoho fskodila jakasi pťikrost mišsionaťůw jeho,
která w razU národU britickeho bežtoho již leži

a wýlUčnosti fektaťskoU jesstě wětssi Uraž.liwostil
Uabýwá Neni fe čemU diwiti, že oprade a:
dostolsia lahoda biskUpa katolického prwým po:
l)ledem ostrowana žiskala; mežč jinowčrce ewroo
pejsté pťistupu Uassla wytťelosti mrawťlw frcme
coUšských, wzdělansti pak meže sekty pťefahUjici,
a toliko mužUm, w dUchU katolicišmu odchowa:
Uým, wlčcstni wsseobecnoU fobě wynUtila Uctu
Tyto dotěené okoonsti nemálo dťifpiwaly k po:
djdmchodne rychlosti, kteroU wira katolická již o
wssem prawda a milost Božť nejwětssiho dodá:

wala doij od jednoho bťth k drUhémUpo
ostrowech Uowo:feelandských fe ssiťila

Etwrta mišsie založella jest Ua ťece Kai:
páťe Ua žápadněm pomoři osirowU rieš o:
strowU fewerného nejwice k žihU ležťci slowe

Taranaka, okreš k feweru fe rožprostťrajčrť a
náčelnikem Šonqiem žpUstosseUýjmeUUjefe
Wačkáto Reka Kaipára ma sioé židlo w hoož
rách, prostťedkem ostrowU fe táhnoUrich pťi
swém wtokU do moťe čini jede:t Znejlepssich
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pťistawůw žápadného pobťeži Množi ostrorweaa
Ué na bťehach Kaipáry a Baikátu bydlici, byli
již mišsit na Šokianže anssriwili Uěkteťi pak
co kťesťané ž poUti se do wlasti nawráttli.
Ehtěje doléhawým Urošbám o stálon m.išsii w
oněch končiUáchkollečně wyhowětť odeslal Wom:
pallier w lťpnn1840 kUěžeWetita a Bo:
wra š bratrem Jofefem do krajill jiho:záx:
padných, aby Ua ťece Kaipare kdeby misto miš:
sit nejprofpěssnějssi fe jim býti wtdělo, fe Ufar
dili Stradawssc mnoho obtižnoU cestoU pťeš
hlUboké pralefy a pťikré hory octUUli fe koneča7
Uě na bťehcich Kaipary, žnámých wssak ostro:
wanůw nenalešli Wyssedste Ua wýzwědy za:
bťedli w bahnité rowině a když U wečer Una,d
weni naskrše promokli a hladem zmoťeni ťo:
nečně na twrdon pUdU se dostalt a Uowo see:
landssti průwoděi Betitowi již na mysli kle:
fati počali: tU w rošhodné době potkali fš, š
Kaweriem odWompalliera wmišsiiSoe
kianské pokťestěným pohlawárem, jeUž š welikoU

radosti jich meši kmenowce dowedl Jiný po:
hlawár, Bajata, rowUě již pokťestěný, siysse
o pťibyti mišsionáťůw hned drUhého dne pťi:
ssel je pozdrawit a jisty Jrčan nedaleko fwé
hofpodáťstwimajčci,poslal B Betitowt wsse:
ho drUhU záfoby a šwal aby w jebo domě fe
Ubytowal ale mišsionáťowi widělo se býti proe
fpěssnějssi, Usaditi fe Uprostťed kmenU Wajato:

wa Zrčšemi tedy mišsie w ofadě Yke Nke na
ťece Kaipáťe, asi 65 anglických mťl od jejčho
ústi wšdálené, kmenowri jali se stawěti kapli,
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mišsionáťi počali wyUčowati a tať wira w stdci

ostrowU žarašela koťeny xe)
Mežitim chystal fe biskup, zprwni cesty

do nicra pewniny fe nawrátiw, nawsstiwiti kme:

ny Ua wýchodném pobťeži roeržUěné Nč miš
sionáťi protestantssti w tyto končiny Uebyli poe
si:d fe odwážili, pťedce již obywatelé žnalč Ua:
dáwky, jimiž kašatelowé blahowěsty katolické sstě:
dťe nadileli BiskUpowi od ntch tač často zpč:
láno ancichristůw, že Umoši ostrowané, wýznamu
siowa owssem powědomi nejsoUce, biskupa pťi
prwnim fetkani, welmč šdwoťčťe fe twaťice po:
šdrawowali: Witej nam antčchriste! „BřskUp,
pťijdeli k wám,“ strassilt kašateťowé „podrobi
fobě wáš kmen ženy wasse UUefexco koťtst, Uluše
ale buď Usinrti aneb spáli Nwssak Ularné
bhťy tyro Utržky a Uskoky! Kdekolt fe octnul
„weliký Qtec e“ orwiralo fe mU frdre ostrowm
nUw, š plefánim ho wť.cxjxcich Jaťo witězo:
siawný kniže prochášel krajiUU ža trajinoU U:
birať fe w prčiwodU četUého ZástUpUod jednoho
kmeUU k drUhémU, wssUde chxeoalUá wěst razila
mU drahU Jesili, konaje cestU po moťi do
nowšho chobotU wplonl hemžily fe bťehy osiro:
wcmstwem, Uedočkawě kdoby ho nejprwé Ušťel

do wody wskakujicim; plowajice wedlé člUnkU
jeho wyprowaželi až kU brth tu pak chooiw
Ue fe ho, Ua ramenou uUásselč do fxoé osady
U mdostUém jafani krajanmo W kašdé osadě
pomesskx.:l bčskxxp Uěkolik dni, Uče a wykládaje
mp..ewmwúu

.e?) uxedmčxlšxš,z1841e
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SUess,eUlapostolské, modlitbu Baně a jčné hlaw:
Uť člaltťo wiry; erpomenUl Uikdy žpiwati š
N. Seelanďany některé nábožné pifně w ťečč
mrodně Bťčkážaw jim fwěttti dexl Uedělltý,a
slibiw jim stálého mčšsionáre, jenžby U wynčo:
wcini pokraěowal a pak kťest swatý Udilel Ubť:
ral st dále Tťmto šp:ifobem procestowal bcž
Utála celý sixwerný ostrow ansstiwil 40 rož:
ličných kmenúw dohromady asi 15 000 dnssč
poěitajicich, wssndy kypťe pčde femenU ewange:
lickemU W kwětnU 1840 anrátil se do cho:
botU ostrowského a wyšwal katoliky w Ewropě
w dojimawém listU aby Uowé dělniky Ua wintcč
Uowo seelandskol posl,ali a Za obráceni ostrowa:.
UUw fe Ulodlilt: „Q, wy prworošencč Eirkwe
Wy národowé kceťi od tolika let fe těssčcez
dědictwi mučenikčlw, těchto hrdin wiry Spasi:
telowy, modlite fe wroUcnč ža ždar praci Uax:

ssich! Q Ty dUchowenstwo wlasti drahe a Wy
wssichni neibošUi Učeni a horltwi kněži katolické
Ewropy! Kýžbyste nám kU pomoci pťifpěli!
Ttlice dnssč pťijalyby Waš otewťerU náručč
a Wasse fnabo fplárelyby Wám nerpťiUmějssi
láskon fynowskoU oddanosti a Uejswědomitějssim
poslussenstwim a Uebe by Wám wyprosily ňe)!

Yfl 50 hodin cesty od chobotU ostrowského
žarašil biskud patoU, welmi dUležitoU mišsii
Tam kde fewerný ostrow nejwice k wýchodu
wybčhá Uloťe pač hluboko w pewUčnU šatiká,
mchiši se prťstaw, Turanga Uazwaný a četnýmt

xee)xůunčxloš, 1841.
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ťmeny žalidněný Tento pťistaw Určil biskUp
na Zpátečné cesiě ža sidlo nowé mišsie a fwěřil
ji UowěpťibylémUkněžiB Biardowi Eelá
tato mišsie žanima patero kmenUw kteťi co
do rašnosti a bystrousti dUcha nade wssechny
Nowo:Seelanďany wynikaji W Wtard Uby:
towal fe nprostťedkmeUUTUmoetaj; wúkol Ušho
bydli ostatni kmenowci: Matamata Motnhoa,
Matakana MungaTabn (fwatý koper) O
kmen Matamata dťiwe pokoUsseli fe mišslonárt
protestantssti awssak bez úfpěchu B Wiard
ša UedloUho šiskal fobě dUwěrU ostrowanňw a
wyUčil a pokťestil jich U welikém počtU toliko

Uejwyšssi pohlawar protiwil fe milosti Božť
J anťela mU mladá dcerka kteron mišsionár d
bešpochyby podtaji bylpokrestil; zarmoUceni ro
dičowé odebrali fe dle Uárodného šwka š mrtés
woloU na ofaměle lnisto, aby UtrpenoU žtratn

oplakeiwali Otec š pťťlissUéhohoťe onemocněl
těžce awssak proti wssean UadáUi náhle fe po:
ždrawil docela Ufpoťojil a jakoby Uad feboU
fe rožpomemlw o kťestžádal Qd té doby horli
wssemošně pro wirU a drn;i náčelnikowé násle:

dnji jeho pťčkladu dee) Mišsie tato bršo hlUbokoj
do Uitra ostrowU šafahowala, stýkajic fe Ua žá
padě š mišsii KaipárskoU. Na rožbrm:i obojť
mišsie leži weliké a kráfUé ježero Notorna okolo

nčxhož četUi kmenowé obýwaji J k nim byla
již powěst o prawých mišsionáťich fe rošssirila,
wsseobecná žádost wšnškla, náležeti k pňwodnš

žre) xůunčxlďš, 1842.
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Cirkwi B Biard obchášelbťehyješerasire
pilně wyUčil a pokťestil mnoho kmenowcllw
těchto ale pohlawárowé nabihali Ustawičně, aby
stala mišsie meši nimi fe žťťdila Zádost fe
jim wyplnila na jaťe 1812 Uowá mišsie Ua:
šwána: mišsie RotorUanská 7ee) sidlo mišsionske
nacháži se w osadě MačetU, š pUl hodiny od
ješera wšdálené Kněš Borjon pro tUtomiš:
sii Ustanowený, prtjat jest od obywatelstwa co
laskawý otec, dawno očekáwaný Když bršo
potom Uastaly fwary meši kmenowci Rotornanx

siúmi a kmenem foUsedným, jenž také již pro
wirU katolickou byl fe prohlasil tU odebral fe
šástUp oděnch jiš k boji wystrojených k Bor:
joxlowillprofe ho abh šprostťedkowal mir mezi
stranami KUěš wydal fe š wojskem Ua cestu
Spatťiwssc drUhého dne Uepťitele, podel protěj
ssiho bťth ježera rozloženého, fedlč dwa náčelot
nici na člUn, Uprostťed majice mišsionáťe a we:
slowali proti odpůchm; tito nemesskali Učinitč

podobně „Kterak by ditky Welikéýo DUcha
mohli proléwati wšájemně son krew pro wěci,
které mohou se wyrownati láskou a pokojem?ex
Tato slowa stačila smiťici obě strany, Zbraň fe
odhodila a Unce fepjaly fe k modlitbě fpolečné,

litanče Marianfké zawťely pobožnost a okamžeo
ni w kterém Wiard pošdwťženýmhlafem zwoc
lal: Kralowno pokoje!“ a bojoinci na odhoe
žené žbrani klečice odpowldali: „Qrode ža
naš!“ bylo šajisté rowně tak wznessené jako

xee)mm:uešš, 1844.
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dojimawě. Tato mišsie Uyni jest poťádnei
fárnost a neUstále se rozssiťuje nowými obrci:t
cenci uu

Jakmile pťibylo nowých fil ž Ewropy, podl
Uikl Pompallier opět cestUmeži rUzné kme:
ny Ua wýchodném pomoťť, hodlaje potom žanestč
pUsobnostson i na jižný ostrow: Taoaj Woe:
UamU Někteťi kčnenowé, wálkamiš posawádnych
bydltssk Ua fewerném ostrowU wypuzeni bywsse
foUstťedili fe w úžině Eookowě oba osirowy od
sebe dělici a pťeplawiwsse fe pak na jižuý oftrow
hledali nowých sidel Krajčny na oboji straně
úšiny Eookowy fe rožprostčrajiri Uabýwaly tudy
obšwlásttné dňležitostč Spolek Uowo feelandský,
špošorowaw dotčený rUch meši kmenowcčprod::
Uýlni, obratil k jčhU fon požornost Wršo fe
okážexlo, že jižmš ostrow wčce wýhod poskytnje
Záměrl:m kolontfačným nežli fewerný; w roce
1810 žaloženo Ua jihU troji město: Wellington
na ilšině Eookowě Nowý lemonth wčce k ža:
padU w Taranaku a Nelfoxr Ua jišném ostrowě
w cksobotUTašmanowě Náwalexxt kolonistňw
ewropejských wnikťa i wira katolickei w tyto koldj

činy, jednalo fe jenom o to aby w čelnějssich
mistech se šaťidily poťeidxlémišsle Bešmála ze
stťedUwýchodného pobřeži fáha poloostrow Bankš
daleko do moťe posiytujčc wxssnde hojnost bez:
pečných pťistawa korábúm Wúda wssude Uro
dna rowiny dosti rošťehlě, jakoby čekaly Ua
pilnoU rUkU oračowu w pošadi teprwéwypinajč
fe postUpňě hory nad horo, majčre wrcholy wěčo
Uým snčhem pokryté Muožstwi horčych židrl
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a prameltůw prýssti fe štěchto hor podnebi jest
sice lahodné awssak powětrnost již welmi pro:
měnliwá,k jihU poťáde chladllpiibýwci; wssech:
Uy dily ostrowU jsoUsice šalidněny, ale po ťide
Na poloostrowě BaUksU ofadila fe mala kolo:
Uťe fraUcoUšská, dollfajťc, še se někdy stalle l)law:
Uťmstrexdemofad ažby Franrie w ostrowy Uowo:
seelandské se Uwázala W roce wssak1839 xnUo
sela Užnati swrchowanost aUglickdU a to Zajisté

kU profpěchxu nabožensiwi katclického, nebok rUš:
Ué šájmy politickc bylyby nemálo pťekážely sle:
dnoceni sil katolickomišsionských na obojim o:
strowU Ostatně šůstala osada Nkaroa Ua polo:

.ostrowě Banksi: až podneš stanowisstčxmpro loď:
stwo frrancouzste kN SeelandU pťisiawajicť;
obyčejně býwaji žde šakotweny dwě walečné lodě
Bisknp Wompallier nanossciwčlNkaro:l Ua
podžim 1840 Zelikož loďka mišsionsk.i fe šnačnč
poroUchala pošwal wrlitel francoUšskýbisknpa
Prozatim na koráb fwňj, na jehožto palUbě wee
likou sláon konány slUžbyBoži UaWsse Swaté
Kolonisté fraUcoUZssti wysiawěli kapli a domeť
pro mišsionáťe a N Tipe pťewzal zdejssišprá:
wU dUchownoU Na počátkU podobal fe B.

Tipe wice ewropejskémUfararowi Uežlimišsioe
Uáťi nowo:feelandskémll, any mcže jeho fárnosti
preš osadn srancouzskou a lodnictwo Uefahaly;
teprwé pošději rošdálily fe Ua okolné kmrUypň:

wodUé Na podžim roku 1841 šawtal Wom:f
palier podrUhé do Nkaroy; šd.e wssak očeká:
waly ho špráwy welmi dUležité š ostrowúw FU:
tUny a Wallifu kamž i bez odkladU odploUl na
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wálečné lodi „?lllieré W Tipe ho žprowa:
žel, misto pak jeho šanal B Comte Když
potom následeťciho roťu fe kněmU pťidrUžil
B R egn ier, rozssiťilčinnost fon až do nie
tra ostrowU Diwochowě žočiwsse ponejprwé
Ewropany, žexočdawč tlačili fe okolo mťšsioná:
ťňw a pošorně posloUchali noon wěst o Weli:
kém DUchU Uprostťexd pralesi:w, do Uichž Uoha
žč.dného Ewropana pofud nebyla wnifla šwě:
stowalt wefele pofelstwi pohanům a poťřestili
šwlásstně mnoho ditek Za Uedloxcho zaražena
drnhú mišsie š podobným úfpěchem B. Re:
gnier, jenž pošřeěji Ua žpátečné cestč ž prale:
siiw k tamnějssimUinšsionáťowi žawital pomá:
hal mU špowidati Uowoťřeskany počte:n 60 dnssi Uťe)

Letopisy Lyonské, ač šmčUUji o nowě šaložených
kťeffanských ofadách, UeUdáwaji bohUžel podrob:
nějssich špráw ani o pološe ani o počtU jejich

Bomp allie r Zatim konal dalekoUďtsi:
tačnoU cestU po nefmirném swém WikariatU, po:
byw Ua Ui 13 měsicůw. Wočet mišsionaťčiw

Uowo feelandských šwýssil fe znenahla až Ua 20
ofob mossak požadawkúm mišsionským pťedce ne::
stačil Náčelnici pťeš 100 hodin cesty wšdá:
leni pťichašeli prosice o kněže, aniž fe dalt Ue

fpokojiti poUhými sliby Jeden ž ntch, jenž byl
již dwakráte Uadarmo konal. 90 hodtn dlouho:l
cestU pro mišsionaťe opťt pťissel a takto se jal
wyčitati bisknpowi Uedodrženi slowa daného:
eriký Qtče! Tyš mne a nassinceoklamal

ee) úunalešp 1844.
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Pťed rokem slibilďš mi kněze, o němš jsi ťekl
še ža 9 mťsicůw ž Troe wlasti dojde a hle!
nebylo to prawda Já šjfem fwémll a i foU.s

jednémU kmenu š radostť ozUamil že otec bršo
pťijde; wystawěli jsme pěkný domek pro Uěho

a wsseho drUhU žásoby shromáždili, a hle! otec
Uepťichášť Kteraký šmalek pamlje w frdri mém!
a tUto hanbll Tyš mně U UassiUcůw pťiččnil 72e)!
K.dyž biskUp opět ncmohl wyhowětt žádosti jeho,
pťedewšal fobě, že neodejde leda w perodU
mišsionciťe; když konečně doneera žpráwa žee
Uowi bladowěstowé již že Sidneje odploUli kN
SeelandU nenstále dlel na bťth neb w pťi:
stawu Sotwaže loď na dalekém obžorll fe
šjewtla, pokašdé zajafal ani newěda jesstě šdalč
to ta prawá. Jakmile mišsionáťi fe šakotwilt
w pťistawn pofpichal na loď tiskl wssem přť:
chošim rUkU, jewě swou radost po nowo feeland
skU Uejšiwějssimi pofUnkami a chtěl Ulermomoci
na mistě wěděti, který z Uich jeho kmenowcňm
jest Určen Nwssak meel jesstě po celý měsic
cwiěici fe w trpěliwosti protože bisknp ža dobré
Ušnal nepropnstitt ho bez potrebného poUčeni
Brozatim odebrala fe jeho chofť domown aby

radostnon žpráwU krajanUm donesla a kU skaw:
Uémll pťijeti mišsionáťe slussné pťiprawy Zaťč:
dila Nwssak biskUp fám wyprowodil plefajčci:
ho pohlawára š knězem do daleké jeho wlastie
aby Uprostťed nowě ziskaných kmenochw eoitěž5
Uý prápor Ehristmd rošwimll

uuu

xgt)šnnn!eš, 1845.
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6)

!Ulsitčenérežbroje

Rychlé pokroky náboženstwi katolickěbo na
ostrowech nowo seelandských patťi lšajisié k nej:
památnějssim Událostem historie cirkewné Woč:
UoUre ssiťiti fe wlastně l B.1839 kdyžšlnglče
w N Seeland fe Uwážala bylo jiš w roce
1842 tedo we čtwrtém rokn k takowé prosln:
losti mezi piiwodným obywatelstwem dofpčlo že
Pťewaha Cirkwe katolickc na N Seelandn w
pochyonsi bráti fe ani Uedala Spolky drote:
stantsko mišsionske pťičlnowaly fe dwoj.táfob ša
této dobn rošmnožily šrmčnč počet dčlnťčl:w ae
postolských, Zw!ásstnč pak l)leděli tak ťčkaje ža
Plawiti N. SeelaUd pťexkladyBifem fwatých a

spiskl) Uolemčckého obfahxl; kde wssak w okresil
Ulessfal kněz katolický, Uičeho jčmi nepoťidili
Kdoby biskUp na mistě 20 kněžť byl mohl po
ostrowech jich rošeslati 200 bylby kažatelčim

bežpocťxyby malý hloUček pťiwr;eltc:lw dyl žňstať
DčrcktorUm SpolkU Londýnského slibilo se, Zan
ložiti na N Seelandě anglikaUské biskupstwi
aby wěci protestantské pťtbylo Z něho wyšssč
wažllosti (1814); w prawdě ale tťm wyssla nax
jewo nefwornost rUzných fborňw Uekatolických
Neboč mišsiomiťi kterým prohlásseni N See:
landU Za ofadU anglickon bylo tak welice nr:
whod pťčsslo, ždrál)ali se Ušnati prawomocenstwi
anglikansleého bisknpa w okrefech jimi pokreffac
něnúch Když tedy Uowi) biskup na N Seeland
pťibyl wrážel wssude na pťekážky, až konečně
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pohorssliwé hádky dox weťejných listňw fe do:
staly xe). Bisknp Bompallier nadroti tomU
.wynafnažowal se. aby wžkwetajťri mišsie pťede:
wssim w hlawni ofadě anglické pewné šaražila
koťeny a, fesiliwssi fe w rentrU žiwota nowo:
feelandského, poslonžčla Za opo:eU ostatným. W
rore 1845 odplonl do Sčdneje, aby w px:ewnim
proďinrčalslém fněmu Cirkwe tichomoťskě fe šú:
častUil; odtx:d pak Zamýfslel odebrati fe do
waropy.

J Zdálo se, že národům Uowo:feelandským,
wlastnimi rošbroji a sspatným nakládanim š
siranyx ewropejských pťisiěhowalcňw Utýraným a
co do počtU obywatelstwa šnamenitě Ztenčeným,
pťedce konečně radostUá fe otewťela bUdoUrnost
a že co eridět w ťadn národňw kťestaUských
fe postawi; dnwssak wichťtre wnčtťm)ch wálek a
rozbrojůw Uowými chmňrami šahalila wšnikajťrč

Blahé Uadčxje. Nž podncš l)istorie Uešná pťikla:
dn, žeby kolonisté britičtč w šál:eo.oťskhchofadcich
wedlé pčlwodného obywatelstwa pokojně žili;
obdččjně p!šxďodné kmenowre BUď Uási,lim Zňmy:
silčč hdUbiwaji, aUeb fysickým a lUrawUým wli:
wem žkážU jrho Zawiňnjť. J Ua N. Seelandě
Uef:mdily fe jiš od Uěkoltka rokňw obě strany,
erole wžájemně wšrůstaly, aš konečně 1844
a 1845 w krwawé rošbroje wypUkly. Wodo:
tkli jsine, kterak protestantské mišsionáťstwo pox

dlonhý ěaš žarpntčle fe wžpiralo proti ú.plněmU
obfaženi xN. SeelandU wladon anglicko:l.r Miš:x

eeel) xBlUšlaUd,r 1815.
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sionaťi hleděli dle wzoer Tahitanského, Sandx
wičského a Tonganského pojistitč sobě wliw po:
litický meži pňwodnými kmeny, wypracowali
žwlásstnoU žaťonnonnihUa želnské zťišeni a raoét
dili Nowo:SerlaUďanUm, aby koráby swé žwlásste
UoU wlajkoU ošdobowali Zminilt jfme dále že
poždějt jerm strach, aby Franrie ostrowmo se
nežmocntla, jčch dohnal k podrobeni se wrchnostt
š wlasti dofazené že wssak i š toU často fe ne
xxnadili ofobnjice fobě rošhodný hlaš w žáležč:
tostech politických a šáměrům kolonifačným wssen
možUé žáwady strojice Qpiralit fe šajisté di:
lem o mocnon pťižen oudmo Spolkowých w
parlamentn britickém dilem o pťiwršence fwe
:Ueži púwodnými kmenowri jimž, že tU běšč o
politickoxl famofpráwn UamloUwali Umysly
tyto ale rožbily fe o UdohUtUý wýwoj rychle
wšrUstajiciho ofadnictlra, jehoš pťewaha již w
roce 184.! politirký wliw mišsionáťllw protees
siantských Uplně šničila. Naproti tomU jali fe
prawě ti kmenowé, kteťi mišsionciťňm protestanto

ským až pofUd Uejhorliwějt nakládali, welmi
hrošiwě wystUpowati Býwaliť šajisié wyučo:t
wáni powažowatč kolonisiy ša pťirožené fnxé
Uepťately, proti nimž Uxssechfwých sil napinati

bylo powinnosii Nwssak i tito kmenowri poxey
UenáhlU ž porUčnictwi mišsionáťůw se wybawťlč
a w ěádUoU opposiri fe fhlnkli a protestanté,

ač prodowé politického jich sinýssleni, Uedoweg
dli déle owladati roszjněnýchžákUw Scházee
lač na oboji straně wěhlafná ašntorčta, kteraby
šájmyn národU nowo:feelandského š ncirodnosii
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brttickoU Uyni již nežbytnoU, byla fmiťiti wěu

děla a tUdyž stalo fe, že NowoSeelanďemě,
láskou k dťewnějssi fwé diwokě newážanosti roza
Uiceni, slepě fe ťitili w boj žáhnbný S drnhé
strany šawdáwaly pťistěhowalri britičti dosti pťi:
čin k žalobám ač wyzlmti dlUšuo, še zde mno:
hem ssetrnějť žacházeli š prodUým obywatel:
stwem Uežli w ostatllých šámoťských ofadách
Qpposlce kteroU mišsionari protestantssti proti
jejich pťehmatllm pozdwihli Ueměla nejmenssi
mrawne wahy, protoše kažatelowe fami pro ne:
prawe žakupy pošemkňw wsseobecně bylč nená:
widěni a we weťejných listcch nade wssi slnssnost

žneUctiwánixe) Kolonisté osobowali fobě tolik
pozemkclw a tiskli pnwodné kmeny tak Uelitostnť
š dčdičné jčch pUdy, ž“e tito mUseli Uahližeti že
ža Uedlonho rodinná jich wlast jim fe stane cte

žinon Naťikajice na šjewne toto Uásili býwali
ponkaš owánč Ua články smloUwy, kteron Uačel:
Uici jesstě pťed ofašenim N SeelandU š kolo:
Uisty byli Uzawťeli a podepsali. Broti této
smlouwě ale ohražowali fe načelnici, namitajice
že podpiijice fmloUwU nižadným zpčifobem ne:
minili postoUpiti cizincům tak rožlehlých pozem:x

ǧř) Wťčpomináme šde opčt dnchowenstwo sspanělské w
leerice které, Uprostťcd wydťidnchnw osadnických
a UtlačeUého lidn stojčc žcela jank pochopilo UlohU
sxoon ZfoUc famo bcž Uhony hťčmalo protč lakotč
Ewropauůw, pňwod:tč obywatelstwo žasstikUjčcauto:
ritoU Uabošenstwi wladn pa! wlastensiou wyzýwa:
jic dňrašně k ochranč nedochůdčat amerických
člciUek: lečxš Sčmšeew „MorawanU“ ročn 18WZ2F
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Uostť, jakých ont Uhnťj pošadnjť, a še, pakťč uskUxeej
tečně listina jim swědči podwodem a kla:l
mem podepfali smloUwU, jejižto Uplněho do:
sahU ani powědomi nebyli Od této doby
wšrňsiala wžájemmi nedůwěra Ustlky fe množily
mežt kolonistyaapllwodnými kmenowci, pokojné
dorošUměnť Ustoupilo žássti a chnáwistč a práwě
meži protestantskýmt kmenowci Zo!nowáno spik
Uuti, čelici k podwraceni pansiwi brittckého a ku

wyhnbeni wsseho cizinstwa 7ťe) Bhlot Ua jewč
šajisté že walka š Nnglickem ňejon wškwetajici
ofadnirtwo Ua pokraj žáhUby Uwode, Uébrž še
prodUé obywatelstwo wll)no:lc te w Uerowný
boj, famo fcxbešnlčiti ansi. Majčre toto p?e:
fwčdčeni blahowčstowé katoličti, wssemožně na:
mák)c.lt six, exby pťedewssťm fwé Uowokťesťany
šachowali w poslUsseUstwi wládxď altglické„ kme:
Utrm pak U wir walečx:ý stržeUým hledrit doka:

Zati Uemožnost odporU trwajicčl)o a Uxýhedyz
pokojnél.)o Ušnáni fwrcl,xowanosit britčcré jim wyš
plýwajčci K jak welikúm dikčim nexjcxnkolonisté,

nebrš t sama wláda britčckei mišsioneiťúm katoe
lčckúm jfon powinowá:li 1esstěpatrněji wyfwitne
š Ucšsledujčcich Události.

BoUťe wypUkla we Waimatě úsiťednémx

tidle Uaišttčprctestantsihch Baimata jest ofada
a spolU lidnatý okreš, ležťc U sterewšdálerstč

aěř)Kdošby w tčchto Událostech Uepošorowal hrošnoU

Nemrsiš proti proteftantsk!)m mtšslo!táťnm kteťč
blahowěsth katolické wiuili še zrádP roZtrUssUjťcr šc
prodUé obywatelstwo bouťč proti axtglicťé wladť
a Francii UaháUěji!
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od chobotn ostrowského a od ústiťeky Šokixangy,
tedy asiš812 hodin jak od wýchodného tak od
šapadného pobťeži. Zde byli mišsionáťi prote
xstantssti w rore 1831 žťidili hlawni mišsii a
meži okolUýmč kmenowci wssUdh kaple wysta:

wělť Wo celém okresil rožprostťraly se poonsti
jejčch a pmoodnť obpwatelé wsseliké stýčnostt š

čolonisty UáradoU Ulišsionáťč:w fe stťežčce patťili
takoťka k jich čeledinstwu Wlady kolonialllé
fobč newssimajice ťidili mišsionaťi famošwaně
šaležitosii rošfahlého okresil Mešitim co nabo
šenstwi katolické od ústi ťeky Sokiangy po žá:
padném pobťeži pak od chobotn ostrowského po
wýchodnéln pobťeži fe ssiťir, až Uejzáše k jihU
Zafahowalo w ssiťi a dált fe rožwěthjic: wy
bihalt mišsionaťi protestantsstť ž hlawniho sidla
fwého we Baimatě do okresiiwfeweroušápquých

,ostrown ZkaUamaoi Když tedy anal ofadni
ctwa ž chob.otU osirowského a od ťeky Šokiangy
konečně i w tyto kraje fe úsilně tlačil, wžnikala
meži tnšemci tim wětssi newole, čim horliwěji
se jim hlásala famostatnost N SeelandU W
čele Uefpokojentltwstál ZaU Heki náčelnič
kmenU Kaj:Kohe; bešmála wssichnifewerni kme
Uowé fbihali se pod jeho prápor Heki jest
potomek Songiůw, o Uěmžto še w pratelském
jwaku žil š protestantskýx:li Uxišslonaťi jfme již
powěděli Byw horliwý ctitel a žák jejich, na:
Učil se dokažowatč z Bibli práwo N Seelml
ďanUw k polttčcké samostatnosti Dwa jini Uá:
čelniciRaUperaha a Nangihaeta, do:
rošUměwssefeš H ekiem, pťeplawil: fe Ua jišx
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Uý ostrow a Učiniwsse wpád do osady aUglickě
žabili kapijtánaWakefielda a 18 Nngliča:
Uůw, žabité pak dle starého žwykn fněxdli. Slabý
a mišsionáťúm pťeš mirU pťizniwý wladať Fiš:
Roy šapomUěl fe tak dalece, že pťi pťiležitosti
Ra!lperahowi weťejněrUkUpodal wraže:
dného UápadU ani slowem nepokáraw Z toho
pťioylo prodným kmenowc:lm fmělosti welice
apowěst, že wssichni ofadnici bUď pobitč aneb
wyhnani bUdoU hUstějčproskakowala Koloniste
werejně reptali proti wladaťowi a wsselikoU
wiUU boUťeni:se ostrowanůw stladali na mišsio
náťe protestantske ;W těchto okolnostech po:
wažowal Bompallier ža fon powin:
Uost poknsiti fe wssemožně o šjednánč pokoje

Uleši rošhoťčenými siranamč Nemaje jiné zá:
ssttty mtmo wážUost, kteroU dUstojenstwi biskUp:
skčrjemU poskytowalo, odebral fe k roždrážděným
načelnikmn, kteťi ač skoro wsstchni bylt prote:

sianté neb pohané welmi Ucttwčho pťijali a:
wssak Ua jeho pťilnlUwy, aby práwa fwého ne

dobýwali žbroji a krwe prolěwáUim, Uébrž ra:
dějt pokojnúm wyjedUciwanim š nxládoU aneb
pťimo š králownoU altglickoU fworně odpowě:

deli: „Nač maťitt čaš daremným pfanim a mlU
wenťm? Nech Nngltčané fwinoU prápor swr:
chowanosti cišinské a wštýči starodáwný Uowo:

.seelandský po wlasti nassi, pak jim dáme pokoj Be).“
Bodaw wládě žpráwn o wýslede swé cesty,

obrátil fe Wompalter k jihn a k wýchodné:

eš) :Quuňleš.š 1846.
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mU pobťeži, aby tamnějssi kmenowce wsselikého

účastenstwi w odboji warowal Na fewerU ža:
tim již šUťila walka kmenowé mezi chobotem
ostrowskym a ŠokiangoU Ufedli činili kolonistňm
sskodywelmi dolěhawé ba Heki wra iw do
osady Korormeky, opowáščl se po tťťkrate str:
hnoUtt a Uohama sslapatt prápor britťcký Wo
byw Uějaký čaš w chobotU ostrowském, dal tam
UějssimU faráťonot katolickémU na jewo, žeby š
biskUpem jesstě jedUoU mlUwiti fobě žadal Nž
pojUd fstastnč š Nngličany walčiw nebylo po:

dobno žeby prostťednictwi bisknpowa k mirU
wyhledáwal šdalo fe raději že pťitomnosii Uej
waženějssiho mUže na ostrowě w táboťe fwém
chtčť dodatt fwé straUě wětssi wáhy, miťe fpolU
kU kmenowcům katolickým kteťi pofUd wsselikého

podilU we walce fe odpirali Rožwážtw toho
Bompallier nepťisselk rokU nébrž poslal
Hekiowč z Kororarekylist ode dne31 led:
na datowany, jejž tU do slowa w pťekladU pož
dáme proto že pťedně. potťebné swětlo wrhá
na tehdejssi poměry nowofeelandské a pak nám
platitt mUže ža dUkaž fmýssleUi oprade apo:
stolského, kterým Wompallier ša těžkýcha
rošhodných dob těchto fe ťidil Znit w tatožslowa:

Wošdraweni JanU Hekiowi!
„Noslyš coTobě ťekUU!WWetitJeanu

Umě prawil žebyš rád še mnoUmlnwil a toto
slowo mne welmi potčsstlo; awssak na ten čaš
Uemohu Twé žádosti whhowěti, šatim Tobě po:
silám tento list, z něhož pošnáš mé smýfsleni21
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Bťedmossim wěš, že siowa ma neobťraji fe

žaležiřostmi tohoto sioěta, Uejfemť Uáčelnik fwět:
siý; pak bndcž pťefwědčen že slowa ma nehleri
Tebe okťamati Ja mitnji wssechnyNowo:Seeo
lanďam), jak ony, kteťi k protestantišmU fe pťi
šnáwajť, tak ony, kteťť posud fe pťidržlljť swých
modcxl Za milUjč také wssechUy cižinccx a pro:
sim kažďodemlě Welikého DUcha, aby xmawUě
a počestně fe chowali aby wssichni obywatelé

rok)oto oňrow.x pokojně fe snasseli assčastnč žiwi
byňi Za ton pričinoU boli mnč frdce naram:
řdě pok)ledamli Ua t!Uchliwe nasledky krwawych
rošbrojnw ktelč UyUť krápný ostrow hUbi Wťi
jda w tento okreš dowčdčl jfem sk ze jU w
Kočochece šnechtsl prápor britický Hle! Uyni
beǧpochoby naplnť se wšdnch ohněmňe) a Mao:
risowc bUdoU klefatč hromadUě na twáťe fwé.

Wošorxlj Unni co Tobč ťeknu! Wy ne:
UtUšete odolati 9lngličanl:m kteťi ža Uřočemmaji
tisire wojákUw Bršo fchažeti Wám bUde prach
a mčmo to Uejfon wssichnč aláčelnict meži febon
jlraorni Nejlépe fobč poraděte, šadátelt kwladě
kolonialllc pifemUoU prošbU a wyprawite li kU
králowně ža more wyslance hledťce praw fwých
Uř moci ale dobrowoonU UmťUon Jestlt ale
fetrwaš w Oredsixwšeti swém a wláda anglická
takc nepopUsti t. j, jesili wojna Uastane pak
Učixt mnč tu lastn a neUžiwej zbrojc swé protiu

Yngličanrlm, kteťi Tobě kťiwdy nenččnili amž.
proti jejich žexnam U ditkám; nedranrnj jejich

ckuur

ck) Tak Upaešnačn,jiNowo:SmlaUďaUč stťcxlbU.



485

xhojpodáťstwi sice by jsi těšďébo l)ťichU dopnstil
se pťed Bohem a w očich Uárodúw ewropejských
bylbyš powažowan ša sUrowéhodiwocha a stra:
cilbyš jejich foUcitU Kdybych já byl N:lglčěa:
nem, aUeb že bychWám by! radil abyste ano
stwi Ua chssem ostrowě postondilč riščUcUm

mohlbyš p,láwcht pochybowati: šdaťč má rada
jest dobrá a Upťimná; Ty ale Uxiš, že já k jt:
némU Uárodlt patrim aučž jfem Wáš kdy
wybišel, abyste cišc mocč fe Podrobili bUďsi
aUgltckc franconžsté aneb americké; UeUiť to
moje powolani Ja nepťissil jfem k Wexšmwa:
jmenU Uěktelcho kráťe pozeU!ského poťádat Ueši
Wámi žáležitosti tohoto pomijejťciho fwěta; xxťt
sselč jsixm k Wam š rožkaš!l Uejwyšssxkxo Uččččl:
Uika Eirkwe prodUé, pračowat o fpáfe dUssč
Wassich SUad fe posud pamatalješ Ua U:ck

siowa ktera jfem Ua fUěmU we Wmtmlg!lše)
pronesl: „Na Waš slussi rošl)odnoUti kdo pa:č
Uowati lná Ua ostrowě nikolt Ua mne; Uechpoe

stonpite prawa anoinči cižénm národu nech
jich podržite ža fcxboU, to Weiš jedtné scx túče,
nikoli mně, ja wždy jfem hotow pečowati o
spáfn dUssi Wassich, ate již fwrchowaslost angli:
ckoU Užnáte, Uebo fe žafadite o samostatd:ost
Wasseho národn Béče žiwota wešdejssiho patťi
k pod:Uči WassemU mně ale Ulože!to, starati fe
o wěcč Uebeské

Bowaš, Jene Hekie,.d že mňj pťichod

ař) Misto, kdršto náěelUčci fmloan o postonpenč po:
žemkúw Uo osoh kolonisacc bhkč podcpěalxsi.
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na N Seeland jest nejlepssťm dUkašem, kterak
Wáš milUji Wasse ditky a ditky Wassich ditek
Moji kněži moji katechistowé a já bUdeme fe
Ueustále lnodliti, aby černá mračna ktera nad
Wassi wlasti se stahuji opět fe rožtrhla a fpra:
wedlnost, pokoj a oprawdowý blahobyt Ua N
Seelandě fe rozhostily Konečně opakth: Wo:
kuš se jesstě jedenkráte o pokojnoU domlmoU š
wládon Uežli počneš walkU; slowo a pifmo lep:
ssi jestit nežli krwawý meč! Končim list waj
Jene Hekie! wyjew mi fwe lm)sslčnky,nech
jfou dobré či šlé Nošdrawnji Tebe a Twc
drllhy!llz

Nwssak ani tento list, ani dťewUějssi ustné
pťimluwy nešastawily pochodUšalostných Událostť
Bo UčxkolikaUepatrných potyčkach pťitrhlo wojsko
Hekiowo dne 10 bťešna1845 náhle pťedKo:
rorarekU na chobotU ostrowském, kde práwě ang:
ličti úradowé a Bompallier fe Uachašeli
Dwě twrše na pahorkách okolo osady wysta:
wené, chranily mista; w pťčstawU očekawaly 2
lodě wálečUé dalssťch rožkažmo Ua bťehn stálo

50 mUžUw wojska prawtdelného, 80 marináťůw
a 100 ozbrojených kolontstUw k ochraUě města
ž okoli pťlssťých Dne 11 okolo 4 hodin ráno
Učinil Hekt w čele asi 400 mužmo Utok
Boděssent š prwniho wýbUchU hrUbých kusúw
a prawidelné stťelby poěalt ostrowané sice
couwati, ale brzo oprawiwsse fe opět hUali
erdolarelUým proUdem k městU a když o 10.

hodiUě pracharna, wzňawsst se wyletěla do poe
wětťi nedalo fe město hájiti déle Ewropané
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Utekli fe na koraby, i biskUp pťesidlil fe na fwou
loď mišsionskon Z daleka patťili Uprchli, kte:
rať Kororareka, w požeh daná Ua mnoha mix
stech hoirla thž město whdrancowane lehlo
popelem kážal Heťi žhubiti a Zničiti wsselikoU
stopU a památkn pallstwť ewropejského; jediného
dolUU toliťo Ussetťťlmstiwý Kanaknuú pťťbytkU
š ťaplť katolického bifkllpa, jenžro
hlafatel lásky a mirU w stejné stál wážnosti meži
protesiantskými i pohanskými ostrowany W om
pallier slysse co w Kororarece br)lo fe dalo,
Uemesskal nawratiti fe W listU, jejž w tyto
doby šaslal do Sidneje, pisse w tato slowa:
Mebl)wáme žde Uprostťed žricenin awssak po:
jUd Uestalo fe nam nic zlého“ Kolonisté a
wojáci angličti odebralt fe do YUklandU, města
na chobotUSorakinském ležiciho, které ša hlaw:
ni město N SeelandU fe powažuje

Wrospiwaloť šajisté bisknpowi welmi, že
hned š počatkll wssech politických rejdiiw fe byl
wystřihal a, pamětliw jfa wyšssiho fwého po:
woláni, nikdy Ulezi oborU fwého nebyl pťekro:
čil Nročeži Uprostťed obojiho taborU mohl
nyni konatt dilo fpáfy Wladar anglický, Zna:
menaje hlUbokýdojem jejž slowo biskupowo mezi
osirowany powšdy probilo, žadal fobě pťitom
nostt jeho w NUklandU;awssakWompallier
na žádný způfob nemohl fwoliti w tnto žádost,
Uebok by mišsie byla osiťela a dňwěra prod:
Uého obywatelstwa k nestrannosti jeho rážem
žmižela Kdyš tedy wladať Fih Roy k Uěmlt
poskal kapitána Hon a š Uctiwým a ždánlčwě
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nešisstným požwánim, aby sebraw celon obec
KororareckoU na státné lodi do NUklandU fe pťe:

sidlil odpowěděl Honowi w Uáskedujicikrá:
silá slowa:

„Bane Weliteli!
Wděčně UzUáwám laskawé UabidUUlt, čteré

we jménU fwém a we jménU Jeho E.rrellencť

p wladaťe Fiš; Roye mně čiUťte žebyste xUUe
a mon maloU obec Ua bezpečne misto šawe:
žli Nrossak pochyiji, žeby na N. SeelaUdU
dalo fe wyhledati .misto útočisstnš pro osoby,
kterebh Ueměly jiné ochraUy Učžsl oné kteroU
walečUe sily Wassi kolonie skUtečUěmohoU po:
skthoUti Mé stádce záleši bešmala še famých
tnšemch kteťi w rožbrojich, jimž pťičitatt dluš
Uo žalostný pad Utěsta žadUého podiťu nemělř;
tito kmenowci pač dalt Umě na stoš :,UUěnoU že
jim nelše fpolehati se na ochralm Llnqliča:mw
pokUd oUč fami š to nebUdoU, aby fwým wlast

Uim kWrajanům žjednali bežpečný UtUlekWohledU na Ume mé kUčxžia katechisih

wědomo Wám pane Weliteli, že jfme wssechno:
fwé rodiny a wlast opUstili abychom tohoco Ua:
rodU Uebt žiskaliž nemáme ani žeU aUt ditek,
ježby Uám, padnem:lč za oběť fwcho powoláni
činily cesiU k Uipťiliš trpkon mimo to test ťád:
ný pastýč fwatoU powinnosti šawášan, pološiti
žiwot ša owce fwé; nežádám tedy býtč pťewe:x

zen na jiné misto, útočisstě Uasse w Uebesichjest,
:am fcx Uefe wsseliká touha Uasie.

Zeťimč celým frdrem rozbrojuw které w
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této šemi mežipúwodným obywatclstwemaJeho

Ercellenci p wladaťem, wznikly Užil jEsemwsselnožných prostťedkůw, aby kUpřospěchUE m:
ropanůw a N Seelanďamlw wálťa erypnkla
a pokoj fe šachowal a bl:ďte Ujčsstěal že feč
bndn Učinim abhch strany opět smiril ale do

polčtťckých rožmissck wkládati fe UeslUssi slUšeb:
kaltm Uáboženstwi nébrš toliko hláfatt laskn a
mir wžddt Uáboženstwierbira fe statky pošem:
skými aniž fobě ofobnje rozhodowati Zaležitostč
občanske me;i ncirody, ponažUxic jich nq fwě:
domi a na krale kralůw, jemuž jedenkrate
bUdoU skládati Učty že fwých skutkmo a šptč:
fobuw, jtmiž opatťili práwa UárodUw a steu
tťtli požadawkčlw pťirošellosti a swatého EwaU:
gelia

si Nč mnoho útržek na Ukor wťry katolické
žde roztronfeno bylo, nahlidli pťedce Nowo:
Seelandssti, že my nehledime žisku fwél)o, pa:
trUý dllkaz toho podawsse tim, že Uprostťed roz:
Ušděných náružiwosti wálečných Ussetťilč osoby

mé, mých fpoludělllikůwk a xného skrowltého ma:jetkU Teto Uctiwostik biskxlpowi katolickémn
jehošto Uťad tak nesslechetnč až pofUd býwá tu:

pen a podeširán, jest děkowati, že 15 axlglických
domňw okolo pťibytku meho rošestawenhch, Ue:.

šapáler a Uerozboťeno; nechtěli jich w požeh
dáli bojice fe aby požár i mcho pťibytkU ne
stráwil. Bydle Uprostťed fntin tčssim fež po:
hledU těchto čdomčlw Ueboť že posixd stojť, ža

to maji ro dččowati katolickénm biskUpowi Ta:

ťowým špťtsobem dáwa nábošeltstwi katolické p .,
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wťadaťowi na jewo io mě ofobě fon Ušnalost

ša ochraUU kteroU obywatelstwx: nowo feeland:
skěmUposkytuje Kýžby pro bndonrnost Ewro:
pané wyžuli fež pťededkůw, jimiž až posild
podjati byli proti katolickěmUnáboženstwi kterěe
co mohlo Zachowalo Uprostťed šťicenin, jťchž Ue:
bylo šawinilo!

Ziš ofmý rok fe táhne, co w těto šemi ko:
Uám swatý fwůj úťad a požorUjete pane Weli:
ctell, že nehodlam odťicise ho; nestrachnjis fe ani

wydrancowani, ani ohně, ani fmrti jen když
wolxeo Umě bUde Uapomahati ždarU stadče meho,
toliko jedixtěho fe hrošim u hťichU Eo mně
konečne jesstě Kororarečy opustiti Uedá jest we
liky počet dobrých a sslechetných dUssi které mešč
Nowo Seelanďany, Uxežinimiš owssem také dosič
šlých jest, Ua mne fwé naděje skládaji a tyto
šajtsté žaslul)nji, aby mišsionať ža ně swého ži:
wota fe odwažil N tťebaš i wssichni byli žli
slUssi pťedce Ua pastýťe býti dobrým a milo:
srdným a kdyby až na poprawisstě kde jich ša:
fxčxčxnšenápokUta očekáwá, jich mnfel doprowoditč;
fnadže by se mU w posledUé hodině šdaťilo
rožu:titi w prfoU jejich jiskrU kajicnosti a tak
fpaslti dussi, pro Uižto tak dobťe jako pro dusse
nasse fon krew cedil božskýSpasitel

Mám tU čest,pWeliteli, žnstati atd
Frantissek Wompallier,

apost Bikáť žapadné chanie

Wro wssechny podrobnosti žahnbně těto
wálky nenč w historii mišsii dostatečného mista,
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fpokojime fe wyloženťm wýtečnějssich toliko ndá: d
losti Nngličané po poražae na bťeheichchobotn

ostrowského ntrpené netnssili sobě ža dlonhý čaš
podsionpiti Uepťitele poleln žalostný pád Koro:
rarekp pťimUožčl okolným krajinám sirachU Uá:
ramně Teprwe když nowé wojsko š Nowo:
Jiho:Walesil pťčbylo na N Sčeland ofmělili
se k UowémU útoku Qkolo 600 lUUžUwhnUlo
fe k BaimatU pokUš wssak dobyti pewného ta
borU (Wab) NowoSeelandských, šaplatili Ztra:
toU 56 mrtwých a raněných Když opět š N
HollandU posila dofsia, pťitrhťi žafe kWaimatU
Etyry dnd odolala pewná ohradallowo feeland:
ského WahU hrubé siťelbě pátého dUe podaťčlo
fe Nngličanům prostťileti Zdě, a dne 1. lipna
1845 l)nali se prUlomem do táboru; tU ale
pťijati json drobnoU stťelboU tak hUsto padcxjici
a tak dobťe miťerU, že i prawidelné wojsko
pofedl zmatek načež š weličým klopotem 200
xnnžňw žtratiwssi fe rozběhlo Heki, opUsiiw
oboťenýtábor wrátil se do hor a pralerw
fbirat na Urwo pole meši kmenowcč fpojem)mi

Nožorn hodné jestif še angličti dUstojnici we:
ťejně obwinowalt Ulišsionáťe protestantské ž do:
rožnměni š odbojci tnšemskými Nrchidňakon
Williamš jenž w okrer Baimatskémměl
krásný statek nťkolik tisic jiter půdy obfahnjici,

a jehošto fyn zaopatťowal wojsko porášným do:
bytkem, šatkmxt jest na rozkaz plUkownika Dešn
parda a teprwé k wýslownémUporUčeUiwla:
daťowě propusstěn na fwobodU u Nowo See:
lanďaně, opusiiwsse tábor Baimatský, foUstťcdili
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se w Wahu Uáčelnika.Kaďitia, spojeUreHe:
ťi o w a Brott UěmUwytáhlo w prosinci 1845
okolo 700 mužUw prawideťného wojsia 300 o:
,žbrojem)ch marřnáťUw a 600 fpojeUých koloniew

stňw; poležewsse několik dni na ťece Kawě jalč
fe pak dobýwati dobťe ohraděného WahU Dne

10. ledna počalistťiletido táborU; drnhého dne
doneslt wyšwědačt žpráwu, že nepťátexlé na pro:

tčxjssi straně BahU jfoU sl)romažděni k slnžbám
Božim, načež Yngličaně, wrašiwsse beš odporu
až do prostťed táborU, opanowali wčtssi čast
peonsti, ač nikoli beš žnamenitš žtrěxty. Z toho
wžničla mezi NowocSeelanďaUy Ueswornost, Ua:

sialo jedUan o pokoj, awssak Uepťiwedeno ke
koUcižádoUcimU Nowý wladať anglický, Grey,
Ujimal fe Umohem dUrašněji weťejných šaležitostť
Uežlt Fiš Noy Qbcházelč žajisté ofady nej:
wice žahrožené zejména krajiny na oboU sira:
nach Užiny Cookowy ležťci a znepokojowané ča
stýmiUáběhyUáčelnikúwRaup e rahy a R aU:
qihaety Sotwnže wssak byl opnsiil města
Wellingtonn, pťepadeni jfoU dne 16. kwětna
1846 Llngličallé w Udoli reky HultU a, Utrpěw:
sse šnačnoU sskodU, šahUant jfoU do města Koo
lonisté okolUi Utikalt fe Ua lodě a do pewných
mčst Uechmoajice pUdU ležeti ladem, žahmdy a

wintce špnstosseny jfoU od nepťčtele, Uowosee:
landský Spolek stčhcin jfa nenstále pohromamč

a fskodami nenahradttelnými Umsel fe roze:
jiti Kolonisté ale, widonce fe Ua fwé sily
jedtně obx ZeUšUxi, fessťi fe wč walném počx
tU a o fwé Ujmč hajitt fwých žiwotUw a stat:
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kUw fworně fe žawázali, i šdá fe že sily jejich
xš to bUdoU Dle nejnowějssich špráw dána jest
N Seelandským Ustawa zwlásstně pUsobeUim
wladaťowým Qstrowy šáleži nyniš don pro:
wincii, jednotliwé okresy, Ewropany obhdlené
wolť fobě sioé šástupce k walnémU fněmU, jenš
w Nnkla:adn ročně šasedá a prodUé obywa:
tečstwo má fe we fwých okrefech sprawowati dle
wlastnťch šákonmo pod fxoýmčpohlawáry Jcst
U.a jewě, še powoleUi Ustawy dowrsstlo pťewahU
ofadnictwa na N Seelandč

8)

Uyaačxjssistaw Ešrkmr a nárch Ucwe:seelandskěho.

Krwawé rošbroje meši wládoU britickoU a
půwodným obywatelstwem lže ponoažowati ža
ZkoUsseci kcimen pro oboje mtšsionařstwo Meši:
xtťmco mišsie protestantske Uapoťád pustlh a o:
strowane na Umože k pohanským obyčejům se

nawraceli ba i mafa člowěčiho žafe požiwali:
žůstali nowo:kťestané katoličti fwémn Uáboženstwi
wěrnt a chowalt fe pokojně Bompallier
pisse wýslowně že naw e;dory wsseobché rozhoč?
čenostt jemn wolno, rošesilati mišdconaťe po o:

strowech, a še wssudy ochotně pťijimánt býwaji.
Yno, takowá byla a jest wažnost blahowěstmd
katolických mezi pllwodnými kmenowci, že mirue
milowným jejtch pťimlnwám fe konečně podaw:
sse náčel:xict š wládou pokoj Užawťeli Namita
se wssak otáška: šdali tito rázni a wyfoce na:
dani národowci pťedce jiš co národ smrtt ne:
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propadli? Šetrnost diwocha fcházi Uaprosto o:
fadnirth anglirkémU;Nowo:SeelanďaUé naproti
tomU nedaji fe na žádnýžprob dobrowolně wy:
tisknoutiz Ušemi fwého k tomU jfoU pťiliš ráž:

ni a swobody lnilowni Nebnde trwati dlouho
a wšajemné Ustrkyopět nastanoU a newložili
se w tyto rčiznice wyšssi antorita nad obojč
stranU horUjťci, nelše o konečném jich wýslede
se rošpáčeti: ža 30 let nebUde o národU nowo:
feelandskem na obojim ostrowU ani stopy Je:
dina mornost Ua fwětě toliko může t)o zacho:
wati u Cirkexo katolická ato jen š wynalo:
ženim wssech sil farých Medewssim mnsi po:
čet mišsionáčllw šnamenitě fe rozmnožitč afpon
troje bisknpstwi se žalošiti dwoje pro fewerný
a jedno pro jišný ostrow Bolitické okolnostč
požadei aby afch jeden š biskn;xňwbyl rodič
anglický, pročež nam welmi milo bylo čisti w
listech Lyonských 1849 že meši 12 kUěžimi a
10 festrami milosrdnými které Bompallier
toho rokU wšal š feboU š Ewropy na N See:
land dwadfet jméU anglických jsme ěetli Dále
byloby pťati, abo se pťikročilo beš prodleni k

žaražeUi feminaťUw w nichžby lnladici nowo:
feelandssti k UťadU kněšskémU fe wychowáwali,
neboť kťefťanstwi Uemá w narodU pewných koo
ťenňw pokUdfe duchowenstwo nedocelujez jeho
wlastUich národowcůw. Bro každý kmen musi
fe Zrťditi aspoň jeden Ustaw klássterský, jenž wee

dle spráwy dnchowne občrejž fe orboU a wyu:
čowánim ssťolskýw. Nnglirti a Zrssti Benessi:
Uě, kteťi w osadach Nowo Hollandských tak poe
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ješel)naněpůfobi posloUžiliby šde wýborně W
městách mnsi sešřiditi wyšssi fskoly, domy sirote
či, nemocnice a wychowaci ústawy pro mládež
ženskon wu

eJakmile pokoj žjednáU Ua N. SeelaUdU,
odplonl Wompallier na podšim 1845 do
Sťdneje, kdešto š B Wiardem, w mišsič
nowo kaledonskéapostolowawssim, fhledati se měl.
BapežGregor .Ml bdl totišW Biarda
jmenow.xlCoadjxltoremBompallierowým
afpolU bisknpemQrthosianfkým j l) Dne 4
ledUa 1846 pofwěcenjesi B Biard w Sid:
Ueji welikoU skaon načež oba biskxlpowe Ua
N Seeland se odebrali Wompallier brzo
potom podnikl cestU do Ewropy W Řimě pťizr
jat jest apostol N SeelandU welmi Uctiwě a
frdečně; nastnlo rokowáni, kterakby Uowa cir:
kewna prowincče nejprospěssněji fe dala žťiditi a
Ufpoťadati xe)

Jak dalecepošadawky mišsie nowo:feeland:
ske fe šahražnjť, jaké pokroky wira katolická w
daleťých oněch fwěta končinách čini jake podni
kla změny organiface cirkewna a kteraký byl wýuc
sledeč porady ťimské o tom Uejlépe naš žpra:
wnje list B Betitjeana, š N SeelandU
žaslaný ode dne 15 srpna 1850 Pee)

Wo rozděleni N SeelandU we dwa apo:
stolské Bikariaty Usidlil fe Bompallier w
.chobotUostrowském, Biard pak we městěWel:

xee)ú,ujmlchh 1849.
xje“ee)úuučxlšš, 1851.
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lřngtoUě na jižnem ostrown, w úžiUě Eookowě
Bťichodem nowého biskupa Uastal mezxikatoliky
jišného ostrowUx, jak ewropejskými tak pnwodně
nowo feelandskýmičilejssi žiwot Wellingtonssti,
ač jich Ueni wýsie 400 febrali dobrowolnými
pťifpěwky, k Uimš i okolni ofadnict mčlerádt

fnasselt swé trochh, bez mála 15 000 fraUkčlw
č wystaweni drUhého kostela; bylot ho weliké
potťebi pro obywatelstwo. po rošfáhlé prostoťe
nowě wšničajiciho města rožrUzněné Brožťetel:

nost pečowala o naš dťiwe nežlijfme fem do:
ssli Nčkolik anglických a zirských rodin, horlt:
wosti nciboženskoU a rodem wýtečných, Ufadilo
fe we Wellingtoně; pomáhajit nám nemalo ži:
skati weťejné miněni kU profpěchU wiry katolické

Nassi bratťi angltčtť a irssri wyžnačnji fe weo
směš weltkoU sstčdrosti, jedná:li fe o šťiženi ná:

božUých Ustawmo; šajisté že tento dUch laskya
obětiwoftč U nich fe Ustálil a takoťka ždomacněl

staletým prollasledowanim, kdežto nejeU potťeby
Eirkwe wsseho statkn šbawené šahražowati, né
brž t wysoké daUě ktere jtm co katoličťxm ne
pťřšniwá wláda Ukládala, žaprawowatt býwalt
pťinUceni

„Bomoci této welikomyslne sstědroty po:

wstáwaji Uasse chramy tak rychle že fe tomU
celý fwět obdtwnje Dne 1 šáři (1850) Uwe
deme čtwero fester do Uowě šťiženého klásttera,
š Uimiž fskola pro ženskoU mladež jest spojeUa
Mnoho jiných a podobných Ustawa
pťipraije fe w rošličllýchoťkeftch
po rčleU. Na ťece HUltě, nčxkolik:Uil od
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Wellingtoml, bUdee práwě nyni tamnějssi miš:
sionať chram a sskolU Totéž žamýssli se w
RelfonU a w Akanfe na poloostrowě Bankfn
Nefmim mlčenim pominoUtť žajťmaon osadn,
w niž obýwaji 400 SeelaUďanUw, ktera ro Ue:
widět bUde mitč wzešťeni spoťádané obre ewro:
:oejské; máť jťž siollj chlám sioého fareiťe anči:
trle, jeden š nasstch kllěži žakládei tam še fwýmč
faraliky winice rošměťUjea wžděláwá pole, šnač:
Uý dil poonsti již šasel a Uin stawi Ua ťere
mlýU pro bUdoUci úrodU “

„Qkolni kmenowé pozorujice fpokojený šč:
wot nassich katolických farUikůw, dochášeji k Uam
a šádaji kťestU Nemine den žeby jich několik
dťlem piibnšných, dilem jinak znamých, Uasst
horťiwi Uowokťesiaxlé Uepťiwcdli My jich wyx

UčUjeme a pak pokťestěné meši fwe rodáťy ro
žesilame, Umjice pewné pťefwědčelli že kolik o:
fob tolič apostolňw na Uich jfme ziskali e

„Brawdať owssem, še protestantišmnš nám
Hťedessel a dráhU nassi koUčolem pťedfndew a
Utržek žanesswaťil; awssak sám nikde Upťimných
obrácencůw nežisial Yč jfme pťčssli teprwé o

tťeti hodině podnikame jtž Uin š nim boj o
wladU dUssi; onťdobre citi še denně trati wice
pčidy niboženfké Qstatněž da fe še kazatelům
wťce šáleži na tom, aby „Udělaťi fwé sstěstť
Uežli Ua Ukole mišsionském; teprwé nedáwlw
mUsel Spolek anglikansko:mišsionský, kU pohor:
ssenč foUwěrer wyobcowati ž lňUa swého je:
dnoho ze swých apostolmo pro Uepráwný žákUp
pošemkúw, jemUž nestačily 2500 jiter úrodne
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půdy! Takowým zpč:fobem koťisti katolicišmnš
že fwých nepťátel; kontrast, jenž soudněmn okU
ž porownáni foknw wyfwitá, jest wýmlanějssi,
nežli obraUa febe důwtipnějssi Neméně pěknč
wědectwi wydal pro Eirkew tyto dnn šločinec
k fmrtř odfoUžený Wyslyssew wýrok fmrti ža:
edal kněže katolického, složil wyznanť wčry a po:
kojně šemťel na poprawissti, Oošnamenaw se w
okamženi posledném fwatým kťižeme

„Hle! drahý pťiteli fotwa pťissedssewssndy
noitěšime! Wssak meime býti pilni, nebot ko:
loniface wšmaha fe neslýchanoU rychlofti, jfoUc
popoUšena obrowským náwalem anglických kapic

talistůw Kde pťed desiti lety Uebylo stopy žt:
wota tam nyni jako koUšlem powstáwajť welč:
ka města š četm)mi podměstimi Wsse fem wabč
prUmyslniky: doly, bol)até Ua měď a kamenné
Uhli, koťistný rybolow daleké a UrodUč rowiny,

tnčne pastwy po Uwalech dobytkem pokrytých
Brotestantišmnš šasilá fem po šástupech fwé
stoUpence š ?lnglie Mežitim, co prešbhteriánč
bliže Qtaka žťizUjč obec, wystUpUje jakoby že
stťedU žemě, ohromné město nákladem bohačňw
angltkanských, Uašwané welmi wýzUamně: Nowý
Eanterbnry Takowá tedy jest půda wx Uiž
dlUžno Eirkwi zarážeti koťeny a Uprostřxd fokňw,

Zi wyloučiti UsilUjicich, ofprawedl:towati wzne:
ssený ncišew: Cirknoe wsseobecné
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š. 7.

Usiďsie we sirrdné Gceanii

Dalo fe pťedwxdati že nesmirný Wikariat

žápado očeanský ša UedloUho w několik famo:
siatných okresUwmťšsionskýchrozwrše:l býti mnsi
Ueboť bhlo na bilednč, že Wčkáť apostolský, na
N SeelalidU bydlťci wssech k jeho podrUči pa

tťicich ostrowa ani pťehlednomt UemUže, tim
Uléně. tedy nábošenské jich žaležitosti obstarawati
Brwa čast která ž oborU jeho fe wyloUčila,
byla stťedna chante, obfahlljic ostrowy Bťá:
telské Fidžiské, Blawecké, Walliš RotUmU a
FUtUnU Tato mista rožprostiraji fe po oněch
ostrowech šápadné chante, w které, mtmo N
Seeland protesiantišmllš byl se již wetiel
Zwlasstné šťeni měli kašatelowé k ostrowům

WallisU a Fntnně protože spolU š RotUmoU
fe powažuji za članky, kterými weliké sknpiny,
fewerně a fewero žápadnš okolo rownika rošpp
ptýlené fe fpojUji K těmto skUpinám nebylo
:edy jiného pťistUpU ledaby pťeš dotěené men:
ssi ostrowy k nim žamiťil Walliš FUtUna a
Rotnma měly pro ostrowy Bťátelské a pro o:

xkolné skUpiny tUtéš dUležitost, která drUhdy Gam
loiermn pro TahitU a Markesy se pťičitala

3)

Uťiďsir !Uallisanská.

Qstrow čili radčji sknpina Wallčš slowe
půwodněmU obywatelstwn lloea Hlawni ostrow
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leži Uprostťed celé siupiny, šálešici ž 15 malých
wččněfeželenajťcichosterkUw, kteréždaleka po:
hledajicim fe šdaji býti jako jeden ostrow, na

žprob knoětinowého kosse po moťi plowajicť.
Celá skUpan Uáleži k UtwarU koralowémn; hlaw:
ni ostrow má žnamenité pahorkh a děli se w
několik Udoli w Uichž fem tam se nachážejť po:
toky sladké wody Objem hlawniho ostroth
obnássč 10 francoušských mil; na wssech ostro:
wech asi 3000 obywatelůw ňe) Wlek tlxzemcůw
jest barwy měděné, wouš ťidký, wlafy černe;
ditkám střihaji wlasy do hola, ponechawajice
toliko kssrici na žpnsob čťnský W robeni žbrac
ně stawěni lodi a pťťbytknw ano we wšdělác
wúUč pldy wynikaji Walťifanc f:md Uade wsse
chny chana:xy Wňda jest UeUstale wažkei a
hxowi de mčrU ijUémU wžrňstu bylinstnxa, a:
wssak jest spoln pťičinoU xUUohdchnedUhUw mezi
ostrowm:y ždomácněldch; odrosilejsstm často oti:
kaji rUce a nohy, ditky trpiwajť Umoho Ua hla:
wU, kreréžto nemoci zde ťikajť Tcxsa.

Od Uepamětných časiřw žili Wallifane a
Tongasčané w pťátelském šrožUmčni; w roce
1822Ufadila fe tlUpa sandwičsiých a amerických
dobrodruhUw Ua WallisU Znamenajice cišinci,
še Wallifané k nim co tworňm Uadšemsiým poe
širajť opalwwali Uásilim ostrow, awssak ža ně:
kolik mčxsich Zaplatili opowáťliwost fmrti Od
té doby. wzxni,kla m,ezi ostrowany noelká Uedňwě:
ra k cizincúm, a když málo po tom lodnictwob

ee) .Rnušlé:š, 1847.
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korcibu anglického sseredným špůfobem fe jalo

prowoditi son žwůli mezi nimi, wypukla w zU:
ťion nenawist; prostopássnťci dohromady 25
ofob padlč jť ša oběť Kterak náěelnikostrowU
Njna šiwotem žaplntil sij pokUš násilim wnU:
titi Wallisamll:l wer protestantskoll, již hore
jsine whložilč Wssem ostrowUm wládnul jeden
král, jehožto Uloc ale dědičnými Uačcxlniky byla
žnaěně obmežena

Dotčeno již kterakbiskUpNompallirr
okoloWssechSwatpch 1837 na WaslifU pron
mišsii WikartatU šapado oceanského byl žaložil
Kral Ladelna dowolil aby dwa mUži fmělt
fe Ua ostrowě Ubytowati a ťeči tnšemské fe pťi:
Učowati Nwssak již drllhého dne prohlásll fe
jisiý načelnič proti cižiUcUm, žádaje, aby byli
wypowěženi Wroti tomnto powstal jtný pohla:
war Ua nčhož biskUppťiiný dojem byl Uči:
nil a Ujimal fe mišsio:tařčiw tak wťelee že král
slowa fwého Uejen napěxt eržal Uébrž i we
fwém pťibytkn„pokndby wlastlxiho fobč Uezbndo:
wali mišsioneiťxlm bydlrti dowolčl Tak se
stalo že W Bataillon a bratr Jofef
zůstali Ua Wallisil

Hned w prwých dnech fwého pobth bylby
P Bataillon od jednoho ostrowana byl
kež mála žabit Rošnesla fe totiž po ostrowě
powěst že w jistého osirowana wessel bUh; lidé,
majťce ssilenost jeho ža nadsseni bxohem wUUk,
Untc, wyhýbali mU toliko, fskoditi mU Uetroufalt
sobě, aě, kdekoli fe ortUUl šUťiwě wssim tlonl
a“ Ubijel wsse žiwé; ani ťrál Uebhl ho bezpee:
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čeU. Mišsionáťi odebrali fe na malý ostrow,
jménem NUkUtea, pod ochraUU mladého pohla:
wára Tahangary, jenž hned Z prwého po:
tkáni jim pťál a horliwě jich meži swými kra:
jany žastáwal; žde zanasseli se Učenim:fe ťečt
tUšemské Za nedloUho powolal jich král opětř
k sobě dal jim wystawěti domek Ua blťžk:l fwé:
ho pťibytkU a činil jim wssemožnoU laskawost
Za pět měsiciiw mlUwili po tUšemskUtak dale:

ce že mohli dwa nemocné pred fmrti we wiťe
thčiti a pak pokťestiri Botom obchašeli ostro
wy Ua wsse strany, wssUdy ochotně pťijati bý
wajice Nngličan, ode dáwna UaWallth fee
ždržlljťči žádal jich, aby noworožene jeho ditko
slawným žpňfobem pokťestili Jelikož i Uáčelx
UikTahallgara, padna do nemoci š B
Ba ta ill o Uem počal mlnwiti o naboženstwi
domniwal fe mišsionáť že pťispla doba, datt

na jewo, proč wlastUě na Wallisllomesská Užiw
pťiležitého okamženi kdežto král fe nacházel U
Ta hallgary, swěťilse jim beš prodleni co
Učitelwiry Weltkého DUcha doložiw, že toličo důx
wodné obáwáni aby ža kažatele protestantského
Uebyl od nich držán pofnd jemU šamykalo ústa
Král odpowěděl: „MilUjeteli mne, erpoxlsstějte
Uasseho ostrown Zá pošorUji že wasse modlit:
ba (wira Uáboženstwi)lepssi jest nežlimodlčtba
kažateltlw Noněwadž jfem ale dal odprawtti
onw, kteťi nám cišoU modlitbu wnncowalť (nae
čelUika ostrowU NjUa), nemohU Uyni sám pťi:

jmoUti wasse Učeni Wyčkejte až do mé fmrti pak
:nňžete fwobodně wyUčowati náš národ Qstatně
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jfme my š nasslmi bohy fpokojeni; dáwajiť nám
žajiste kokofy, chlebowniky a kawU kterých lidě
bili ani we fwé žemi nemaji i bojime se, aby
bohowé, paklibychom fe jich odťekli nassi wlastt

bladem netrestali“ Na tom šňstal žaertile
a ostrowmlé Uejewčlč Umoho chUtt posloUchatč
Učenť kťesčanské Nwssak hrožm), kotoUčowý wi

chor jenž w roce 1838 ostrowy špllstossil a
Umoho lidť Ufmrtil pokládán ša trest Ua krále
milosti Boži fe protiwicihošeslaný Tahan:
gara klesl w okamženi když dňm jeho wich
rem šachwacený fe boťil Ua kolena a wroUcně
Boha kťeftanskéhowžýwal a hle! on i rodina
jeho Uprostťed žťicenin Zachowáni jfoU Ua ži:
wotě Sotwa žotawiw fe poslal pro W Ba:
taillan profe o kťest Mišsionáťitedy
opětpťesidlilife Uajeho ostrow kdežto obywatele
stwo ža pťikladem načelnikowým jtch š radostt
pťiwitalo Znamenajice, kterak Wallifane rádč

žpiwaji složili blahowěstowé w ťeči jejich Uě:
které pifně dáwajice jim ža obsah hlawni články
wiry kťesianské čťmž t wyUčowáni welmiUfUad:
Uěno Slpsse ale kral co na sonednem ostro u
wU fe děje, rošhněwal fe a hroštl že wssechny
katechnmeny dá odprawiti; toliko wčafným stae
wenim dila mišsionského nebezpeěenstwi odwrá:

cer Když ale kral těžce onemocnčw fe tá:
šal swých hadačůw: kteráby byla pťičina jeho
Uemoci? a tito odpowěděli, že hněw bohňw ho

stihá, protoze dowoluje jich roUhačům Ulefskatt
we fwé šemi: tož na mistě roškážal mišftoná:rd
ťům, abh ostrowy opUstili BatailloU alex,
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šnaje powahn jrho, odebrxal fe k moťi, kdežto
stála lodice několika loerw welryb Král
wida odchášejiciho fmUtně kU bťehn Uefnefl to:

hoto pohledn, i powolal ho Uašpět a mUohem
wlidněji od té doby k němU fe chowalňe)

Bompallier jenžbyl welmiprišiný
dojem Ua Wallifany Učinil byl odcházeje slibil
še asiža 5 měsicňw se nawrati Kdyš tedy
lhnta se chýlilake konri jal fe Bataillon
pťiprawowati ostrowanxy kU slawnémn jeho pťi:l
witani; awssak neočekáwané pťekaškyUedowolily
bisťUpowi dostáti siowU fwémU a tato okolnost
bylaby bešmala šmaťila wsiechny Uaděje mišsie
Wallifaxrské. Wúl drnhého rokU štráwer mar:
ným čexkánim a do frdci ostrowanňw wloUdila
fe Uedčiwěra, pročež welmi whod pťifsla Ba:
taillon owi loď, která w kwčtmt1839,we:
šoUc mišsionáťe Ua N. Seeland, U Wallth fe
žastawila, dňwčra ostrowanňw opět fe wracela.
Bataillon odebral fe š toUtolodi na ostrow
FUtUUU Uby we fpolečnosti tamnějssiho mišsio

Uáťe,B Eh anela drobet fe pošotawil W
jeho Uepťitomnostč ale počal král na Wallifn
pronásledowati kťesiaUy, Zejmena prott ostrowa
nUm xNUkUteanskýmžnťil nebot oUi netajili se
šnaklonllosti son k Uowé wiťe K tomUč
protestanté Uamahali fe pťekašeti fnaham blaho:
wěstúw, aby fe wira katol:cká Ua Wallifn Ue:
žakoťenila Bťijiti ofobně Ua ostrow netUssili
fobě sice, na mistě febe wssak wyprawilt Uěkolik

eee)Munlšš, 1841.
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rodakůw Wallisanských, kterých Ua jiných ostro:
wech byli žiskali, do wlastt š hojným Uákladem
btblii a drobných fpiskUw w nichš wirU katolicko:l
a kněžstwo wssemožně tnpili a w podešťeni U:
wáděli Nwssak Wallťfané nawždory nepťišni:
wémU fmýsslenť králowě a pťefe wssechny útrž:
ky protestantč!w deU ode dne šjewnějt fe hlastli
k wčťekatolčckétak že B Bataillon koneč
Uě se osiUělil stawěti Ua ostrowě Nukatee kostel
a konati weťejne slUžby Boži Walltfané hro:
madnS jich ansstěwowali, žwlasstňě čan neděl
Uěho, kdežto wyxtčowáno pťichožich i we špěwU;

počet wěťicich wšrůstl ponenahlxl k 800 dUssiF)
xNa sstěsti pťtbylo Bataillonowt Uowých
dšlnikclw; Wompallier totiž, Ue:chhapro
erdkladné prace N Seeland opUstitčfám ode:
slal kUčonci rokU1839 B Ch eor on a a bra
rra Nttala, aby mišsionáťe na WallifU a
FUtUUě podporowali EestoU žastawili fe fchwal:
x.čxna několika ostrowech Fčdžiských, aby jich po
.čkad obadalč nawsstťwiliTongU a pťistalthe
9. kwčxtna 1810 k Wallisil Nadost š pťč:a
chodU jejich byla ostrowaUUm Uesmťrná poždra
weni které Eheoron jtm od biskllpa wškažo:
wal až k slšám jich pohnUlo, i počťestěno jtch
w onen den wýsse 200. Bo krátkem pobth
Ua Wallis:l odploUlW Eheorolt š Atta:
lem k ostrown FUtUně, pomoci jejich mnohcxm
potťebnějssčm:l.

ck) šlmňlč:š 1. r.
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d)

!Uišsie na oskrewě šeUtUUě.

Ostraw Futnna, od žeměpichw NlUfatU ňe)
Uašýwaný, ležt jthozápadně od Walltjll U wzda:
lenosti 40 francoUšských mčl tak še loď tam š
Wallisn ža den stihne Hlawni ostrow ma w
objemU 10 francollšských mil; od něho úzkým
coliko prňliwem oddělen jest ostrow Blrosi,š
polowice tak welký jako FntUna, oba pak jfoU
še wssech stran úskalim a šadorami obehnány

Bobťeži FUtUnské fem tam jen poskthje pťiležiex
tost kU wšdělawáUť pUdy, anitť mimo hlUboke
a Ušké Uwalo pokrytjest lefnatýmč horamt kterš
w pričrých frašech dilem až do moťe wbihajť
Uikdc ale žnamenité wýfsky Uemaji Kol kolem
neUstále hUčč prUdký Uaoťe pťiboj i w čaš úpl
Uého bežwětťi krom jedillého chobotU Ueni žde
mista wětssťm korábmn pťistnpného M) Na o

strowě Nrosi žijoU hadi žnamenité welikosti;.
oboji ostrow náleši k UtwarU sopečnémn, žemě
tťeseni neni Ukaš ťidký Obywatelstwo mnoho

ma podoonstl š ostrowany Fidžiskýmt a nowo:
seelandskými Za dťewnějssich dob obnásselox
5000 dUssč awssak wnitťnými pUtkami a lido:
žroutstwim kleslo až na 1000 ofob Qtec ny :
nějssiho krále NiUrikia chlubtl fe, že fám

e) NlUfatU tolik co: nl(dfň ňtu šnačť po oceaUskU:
Lasia (bUdiž) Tobě uu pozdrawrně, ktrrým FUtUU:
sstč pťťchozichosloijť

U) úuualšš, 1843
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1000 lidi fnědl Bo jeho fmrti fhodli fe Uá:
čelnici, že aby celé obywatelstwo newyhynnlo,
žadneho člowěťa nechtť wťce ani bohUm obětou
wati ani jisti Nwssak tťm jen š polowice po:
hromě odpomoženo; ode dáwna stály Ua FutUně
dwč sirany proti sobě ž Uťchžjedna měla hlaw:
Uť twé sidlo w osadě Noť, drlchá pťebýwala w
Stgaoě; witěšowé Uašýwalt fe Maro podro:
benci sloUlt Keaoa a mnfeli Marčlm otroččti
Slowo Lawa dylo ostrowanům protiwnějssi nežli
fama fmrt; toliko naděj, že fe opět wšmohoU
a titUlU Maro dobudoU oslažowala jtm krUssný

žiwot witěšowe wssakše fwe siranh hleděli slabiti
wssemožně sily Laoúw Za posledných dob pťálo

sstěsti straně Woi Sigaoa lkala pod Uenáwidě:
Uým jarmem našwU Laoa Král witěšllw, Ni:
Uriki, byl w roce 1837 pťijal nabidnuti
Wompallierowo a dowolildwěmamiš:
sionaťUm,N Chanelo wi a bratrUNišie:
rowi wystawětt fobě chhškUna ostrowě Ne:

Ustalé potržky stranničůw nedaly mišsii ždarUé:
ho žnikU; obywatelstwo, nemajic Utissené chwile ,

nedbalo hrubě wyučowani a napominani blaho
wěstuw Mimo to šakládala se pťišeň králowa
w ohledU welmi žisstném donfalk že straně jeho
ž pťitomnosti wážených cižinch žnačný prospěch
wšejde Když l W 1837 rožbroje na nowo
wypukly, odploUl B. Ehanel k WallifU, aby
š Bataillonem, coby w těchtookolnostech
činitč bylo se poradil Král dowěděw se, že
Ehanel opnstil ostrow, kázal wěci jeho šanésti
do swého pťťbytkn, obckwaje fe bezpochyby, aby22
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k nepťatelské straně se nepťidal Kdyš bršo na
to Ehanel fe nawrátile měl fe k UěmUtim

pťčwčxtiwějt a wystawčl wedlé pťěbytčll fwcho
pro mišsionáťe domek dosti prostranný , ale
howor:cm nábožeUským wyhýbal a mčšsle w celkU
mUoho Ueprospiwala Woněklld onačetssťm stalo
sixpostaweni Chaxn elo w o w roce 1839, kdhš
Bataillon š oněmid10 pro N. SeelaUd
Určem)mi mišsionaťi na kratký čaš FUtUnU Ua:
swsstinoil Bataillon, jfa reči Uplnčmocen,
jal fe kášati we waerm fhromaždčni krale a
ostrowamtw a mUoho stdci žisial pro wirU;.
dlxka:em toho bylo fpáleUi mno žstwi wčci Za

fwatš poklcidaných které FUtUnssti tnešsse tamt
dorUčilt mčšsiol:áťllm JiUi ostrowa!té, wtdo:lce,
še bok,xowéfe Uemsti stratilt dllwěru wjich moe
ea po žeist:xpech hlásili fe o kťest W ohledU
Ua šá.ležttostt politické šachowáwali blcchowčsto:
wc pťčonU Uestrannost ansstčij ťrcxbcxšcxstra:
chU tábory fox:pčťňw. Z této ssetrnostt ke stra:
Uč podmaněxlé Urodtl fex Ulčšsii mnohý profpěch,
šwleisstě an leadý a Umohoslšbný jeji UeičrlUič
Kšleto:l fon pťižell blahowěsičlmžješwněa
pťi kašdc pťsležitostč ofwěděowal Za to ale
šr:čstala nedtxwěra králowa proti Utm Uxeissexč
politicka bršo jt proměnčla w Ue!:ť)asčtelnoll Ue
Uáwtst J měltě NtUrtki U febe dwa k)ačxa:

če o Uichž ssla powěst že bohowé w ntch pče:
býwaji; i pťipifowána jtm pťewaha k:álowa a
dofawadné jeho witěženi nad stranoU sigawskoU

Cl)tějice jich dostati Ua swou straUU, wyprawilř
Sigaosst.ť wyslaUce k hadačUm a podáwalč jim da:
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rem 10 pečených wepťůw Jakmile powěst fe rošx:

bťeskla, že oba bohem nadsseUi mUžowé odessli do
taborU Uepťátelského rozléhaly fe ostrowy okan

Ulžitě rykem wálečným B Chanel pofpichal
xž táboru k táboru namáhaje sk stťťčti odpňrce,
i podaťčlo se Um pohUoUtť krále, Ze pro pokoj
se prohlásil awssak sirana dr:chá domnťwajic
st Ua wšdory swé slabositbýti witěšstwťm jtstoU
južpUpněodmitala prostťednictwi mtšsionáčr:w Dne
10 frpna podstoxxpily fe strany polem ; slabssč
sice prwémn útoku mUšně odolala, a e drUhemU
podlehnontt xUUfela Wadl král a 8 nim wčxtfsi
dil Uaěelllikčlw, jedeU z dotěených l)adačůw a

Blngličan Uedáwno pťisiěk)owalý a wťeťý pťitel
strany podrobeně Králowi ťopim prokláno Uxeeži:
pleci Uamáhaw fe Uadarmo wytrhUoUti kopi
žlomtl ho a opět wťitil se w nejhllstějssi daw .
bojUjicich, až pak nepočetUými ranami byw šjiž
wen klesl Mišsionáťi jali fe šawašowati rány
padlých a odnásseti do bliškých domUw tťem Uděc
lilt kťest fwatý, meži ntmi byl bratr žabitěho
krále WťibUžni pečliwě fbiralč do rUkoU krew
padlých a bUd lili sobě Ua dlcmm aneb ústa
pťiložiwsse kotewťeným raUáxU šfáli hltawěe
jen aby některý Uepťťžniwý bUh fe ji Uenapil.
Když fe sinrákalo, poťlekli mišsionáťš praci U:
naweni, pod palmn na bojissti fe wypčnajici a
Ulodlili se ša 50 padlých; z daleka k Učm ža:
Uássel wčtr náťek a pláč pťibUzUých oboji stra:
Uy, Uad ztrátoU oter, manželmo a bratčť boo
lestně hoťeknjťrich DrUl)éoo dne pochowánč
jpoU mrtwi w hlnbokém UwalU ijma krátč,f
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jehož mrtwolU byla manželka na jině misto od:
Uesla; Nngličana pochowalimišsionáťčna mistě
na Uěmž byl padl w bitwě xe)

Jeden š nejráznějssich náčelnikUw poraženě
strany, Keleton mUž obrowskesilh tělefně,
jenž byl jako lew bojowal wida nežbyti Ucole
še zbytkem fwých posobnikmo do hor, kdež co
možna nejpewněji fe ohraditi hleděl Oceaxla:
Učtm slowe takowá ohrada Bah Dotěeno jťž
hore, že Keleton wždy pťizniwě k mišsloná:
ťům fe chowal a w nich dobré naděje pro bU:
doncnost wžbUdil Eh anel tedy ho nawssti:
wil w BahU kdežto še fwými bojowniky a pťi:
bUUiky ža Uim Uprchlými w žalostněm stawU

ho Uassel; W. Ehanel žUamenaje fmutné jeho
posiaweni Uemohl se Ubrániti sl„šim Keleton
každé chwile očekawal útokUkrálowa Ehanel
radil mU, aby ostrow opUstil a na Wallifu
nowé wlasti hledal k čemUži swolil Sigawa
podrobila se po odchodUKeleton owě králř
a tak FUtUUa pod jednim panownikem fpo:
žella M).

W. Eh allnel jal fe Uyni, an pokoj po o:
strowech panowal obchážeti FUtUnU na wssech

stranach, mišsie počala činiti pokroky walnějfsi,l
obšwlásstně když B Eheoroal k ni fe pťipo:
1il Mišsionáťi owssem nabliželi že paklčbyx
ťrál fe dal na wirU celý ostrow jeho pťťkladlc
w bršce bUde následowati; pročež wynasnašo:

š,) Ždxxxěnlššz1841.
ck“e)šuušlc:š l. (:.
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wfali fe neUstále obrátiti jeho mysl kU wěcem
naboženským. Niuriki ale, celoU dnssi lna
kU pohanstwi, deiwal blahowěstům wymykawé
odpwědi, maje se den ode dne chladněji k ntm;
sprostiw se odpornikčiw newssťmal fobě déle ci:
Zinrúw, od Uťchš dťčwe byl wýdatUé pomoci se
Uadál. Mimo to stála kreilowi po bokU mocná,
strana pohansiá, UowémU náboženstwi Uad mirU
Uepťižniwá. Wčcdce jeji byl MUfU, prwý Uá:
čelnič po králowi a fpolU Uápadnik trůnU, pakli:

by krcil,mnťel bezdětek. MUfU obáwal fe, že
mišsionaťi pro jeho horliwost pobanskou odpor
klasti bUdoU ejeho dofednnti na trim, a proto
Ustanowil U febe, wssemožně hattti jejich fnahy.
W horssi jesstě Uefnázi octla se mišsie, když Po
EheoroU w prosinct1840od Bataillona
na Walliš powoláU nažpět. MUfU whstllpo:
wal deU ode dne hrožiwěji, krcil pak newssimal
,fobě piklťtw proti mišsionáťňm a straně jtm od:
ddané ofnowaných. Dowěděw se ale, že wlastni
jeho fyn se kloni ke kťesťanům, rošpálil fe hněc
wem náramným. WorUčiw fyna, jenž boje fe
hněwU otcowa do wšdálené ofady byl qdessel,
pťedwolati, wssemožnoU horliwosti mU pťtmloU:
wal, hrozil a slibowal, že okamžitého pob.loU:,
šeni jemU ničim šlým žpominati nebude, xestlt
bndoncně wsselikéhoobchodn š B. Cha Uelem
fe odťekne. Nadarmo! Mladik sice slibowah
býti wždy a we wssem otce swého xxejpofšUssUěl:
ssim fyUem, ale w ohledU náboženském še ,chee
miti wňli fwobodnoU. TU strana pohan,ska U:
žawťela wykonatt, čeho dáwno již obmhsslela.
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TUsse poněkUd jeji Umysly, nemesskal syn králůw
žprawiti B Ehanela, čeho se obáwei, wešma
pak križ mišsionáť:lw žawěsil ho sobě okoťo krku
apťifahať slawně že náboženstwi kťestanského,
i kdyby smrt mU hrozila, se neodťekwe 7ťe)dež
Učkolik dnť po tom bratr Nišier š jistým
Nngličanem, který býwal U mišsionaťňw, do
ofady Sigaoy odessel ansstiwit nčkolik Uemoc:
Uých, pťissel ostrowan do domU mišsionskěho žáx
daje, abymUB Ehanel žawažal ráUU Sbý:
baje fe, aby ranu obledal Udeťen ;est kyjem

do hlawy, klefaje žočil tlUpU oztžrojencčxw, ani
dweťmi a oknem do fwětnice fe ťťti; prwú jenž
wra;il do Ui byl Mxst W EhaUel mo
dle fe Utiral sobě š čela krew walem fe proU:
diri x hlllďoké ráUy, wral)owQ prol)nali plfa

jeho 0;košočm MUfU ale žUa!UeUaje, že jesstě
dýsse, ostrým Uastrojem stolaťským rožražil xnU
lebčU. MrtwolU mUčeUikowUšahrabalt w ofa:
dě Gomwě. Smrt Ehallelowa padla na
den 28 kwětUa 1811 7zc:ťe) SyU kraťúw š tiši
šnikl fmrti jemU chystané Bratr Niž ier a
žmiUěný Nnglččan nassli ochrany U Uáčelnika Si
gaoského Mataty, ša UedloUbopak še fmnt
UoUžpráon odploUli na Walliš

Qd onoho dne kdežto wylita krew mUče:
Uikowa, jakási děflla tesknota rošhostila fe na
FUtUně Wětssi dil pohančlw i proti kťestansky
fxxlýfslejicich Umlanl, kťesiané Utikali do hor,

še) úmnřxlešš7 1844.
“) xůuunlďš, l. o.
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a jedenž Uačelnikůw, kteťi we wraždě poďdill:p
měli UáhloU smrti žemťel. Z pťibylo jesstě te:

sinoty, když i král NiUriki náhle se rošsto:
nal Nč bhl welmi tčlnat spadl se ša krátký
čaš fwé nemoci tak welčre, še sám sobě Uebyl
wice podobným Sotw.a dočkaw rokU Zrmťel
erž cxlen a hlaw:lť p:lwodce wraždy :UUčeUťko:

wy, MUfU ZUžočUilse odumťeného pm:stwi Te).
Bočxiwnr jest, šže o fyUU ťrálolrě a přčteli kče:
siallťlw mišsionáťi dalssich špraw Uepodáwajč
MožUa že MUfU ijeho wraždoU fe žbawil
awssak w tom padU neopomeUUliby blahowěsto:
we žnxiniti fe o Uěm co mUčenikowi Zdá se
že byl ditkem nemanšelským a t:čdy :oráwa kná
pad::ictwi trůnU neměl MUfU wssak nedossel
wsseobecného UšnáUi; stralla pťssně pohaUská sice

wěrně pťi něm fetrwala jinč diwokosiť jeho žac
sirasseni netronfali fobč dáti Ua jewo fwe fmý:
fslenia aank Sigaossti opět fe bonťili a walka
mešt straUami Maro a Laoa na nowo hrozčla
wypUknoUlč Ua FUtUně. u

o)d

Gbrácrni na wirn ostrewňw !Uallisn a .flňnny.

Na sknpině WallisaUské sial fe malý ostrow
NUkutea kolébkoU wiry kťeskaUské pro ostatné
ostrowy; král wsiak poťáde jesstě trwal na rozx
pacich, bratr jeho Woohi, fpolUnápadUičtar
UU Uechtěl ani slysiett o nowe wiťe, a hleděč

xol)šunšjšš 1843.
::c:lu
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f.:hromášditi okolo sebe wssechny pohansky sinýur
fskejčci, abxy moha se opiratt o mocnou straml
tim dllražnějssi odpor kladl neUáwiděnémU dUchU

kťesianskemU Bataillon byl hned Ua po:
čátkU mišsie slibil, že za pět měsicmo pťčjde na
Wallčš welikýmišsionáť(biskUpWompallier);
poněwadš ale jiz čtwrtý rok se táhl anižbiskUp
se wracel: toš Boohi, chytťe Užiw této okol:
Uostt wydanoal Bataillona Za lháťe, což
š hlubokým účinkemna narod fe neminnťo Král
fe mtšsionáťUm wyhýbal a mnfelli š nimi obeut
cowoti chowal fe newlidně a na otašky jejich
odpowidal patonU hoťkosti a mržUtosti. Sam
lid wychladal ž dťewUějssi fwě horťiwostč
UekteťikatechUmerwé zakázalčfe Boohiowt
k UasilnémUwyhlláni blahowěstmo J roštron
fena po ostrowech powěst, že mišsionáči jfoU zlo:
čt:lcowé, ž wlasti wyhnani a Ua Wallčš jen
proto doweženi aby fwým krajanUm déle ssko:

dtti Uemohli Užtw Wo oht l:ohotošmysli roz:kmassenižiskal drahně pťiwržench,š nimiž je:
dnoho dUe wytábl proti domku mišsionskěm:l
Znamečmjice Uepťátelský Umyskjeho ozbrojilt fe

na kwap ostatUi ostrowané a obklopili še wssech
stran w počtU žnamenitém milé fobě otce Bo
tťt dny stály strany proti sobě žbraň w rUce,
aš konečuě laskawým pťimlUwam mišsionáťuw se
podaťčlo že prožatim beš krwe proliti se roze:
ssli. BatailloU nakwappowolal B. Eh e:
o ro Ua š FutUUy; ač jeho pťťchoddobre pu:
fobčl Ua Walltfany, wssak stará ďuwěra pťedce
Uenawratila fe Boohi, nešdarerlčmswýchša:
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mýslUwrožmržený, opnstil w prosiUci 1840 Wal:
liš še fwými pofobniky Bataillon jal se
obchazeti ofady ostrowské, Uapominaje a těsse
malomyslných nowými nadějemi, že biskup ž ne:

nadani jich silad pťekwapť že konečUě pťedce
pťijťti mUsi a t d W osadách, kde ostrowanč
nepťižnťwť bydlelč, Uěkolčkráte octUUl fe U welč
ťém Uebešpeěeltstwť wyhýbatť jčlU ale Uechtěk
aby Ua jewo danoU bášliwosti nežawdalpťččiml

kU wětsst jesstč nediiwěťe Kde jfoU wasst pťč:
bUšni?“ wolano na mišsionaťe; „kde jest waš
bisiUp, o němž jste prawili še ša pňl rokU pťč:
jde? Hle! čtwero rokůw UplynUlo a jesstě Ue:
pťicháši! Kdybyste co dobršho byli, erpou:
sstěltby wáš!“ TU ale dne 30 profrtre1841
okašala fe Ua obzorU loď tisice ostrowanllw wy
sult fe na bťeh, a Bataillon žiraje daleko:
hledem kU nefmirnémU potčsseni poznal že to
walečný koráb franconzský BiskUp Pompal:
lier wkročil Ua půdU Wallifanskon.

Npostolské práre nebyly biskUpowidowolily,
opUstiti N Seeland a tak se stalo, že, mimo
ťčdké špráwy, podrobnějssich wědomosii o mišsi:
ich Wallisanské a FUtUnsié po čtyry roky neob
držel Wráwě byl na podžim 1841 do Nkaroy

na poloostrowě Banka pťissel tU ho stihla žprác
wa o mUčennickéfmrti B Ehanela, swého
Uálněstka Pompallier obrátil fe kwelitelč
loďstwa francoUžskéhow Nkaroe 8 prošboU aby
mU jedné š nežaměstnaných lodi Ua krátký čaš

ponšitt dowolil Qchotně propůjčil fe ktomU
welitel Lao eaUr a porUčilkapitánUBone:
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towi, aby bisknpa nčt wálečUém korábU „Blllčer“
k WallisU dowezl Wompallier wzal š fe:
boU kromjinýchi WW Biarda a Seroan
ta Uprášdněna mista obsadčw mišsionáťi Uowě
ž Ewropy pťibylými Koncem ltstopádU odploUl
š Nkaroy a dUe 30 prosince dorašilkWallisu.
Wráwem mohl Bompallier ťčct o Změně,
pťťchodem jeho Ua ostrowech žpťlfobené: Plšocš
800 Uc)xěčxfču:jš omujň!ee Kral náčelntči a Ue:
fčislný počet ostrowaňůw pofpichali na bťeh

když biskUp w perodU fnoých kněži a lodnictwa
na pewniml wstoUpil NadostnemU pokťikowani
:ebylo ani konce, wsselike podežťeni šmiželo ra:
žem útršky Ukášaly fxe býti lžť, kťťž žwirěžil kont
Ueěněnad pohanstwim Mešitim co Womp al
lier fe šaměstnáwal na WaslifU odebral fe
kapitán Bonet š korábemswýma lodtcimiš
sionskoU k FUtUně, dťlem aby tamnějssim rúžni:
cem učintl konec, dilem aby požádal ostatkuw
EhaUelowých a na Walliš odwežl Nežlt
wssak odploUl lUUfel biskupowi čestm)m slowem
fe žawašati že FUtUnských ničim žlým stihatč
Uebude SpolU š Biardem a Niž ierent
nawrátili fe také wyhnanci FUtUUsstčdo wlasti,
30 dUssi še swým načelltikem, žnámým nám
Keletonem Teprwé dne 18 ledna 1842
wstoUptli na ostrow, i dowědčli fe, že kral NtU:r
rtki již žemťel Bonet onslalžněkolikmU:
žňw kU králi, aby mU wydal mrtwolu ChaUe:
low U, Ujissťowalale že wyplnili fe bez pro:
dleni jeho žádost w pokoji opět odejde Na:
wšdory mirným těmto skowčlm Uleklo se nesskerc
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ostrowaUstwo náramltě wyslanci kapitánowi
měli co dělati, aby ofad fwých neopnsiili a
do hor a lerw neUprchli Záden Uechtčldo:
nesti mrtwolU Ua loď konečně Uabidnul fek

této slUžběnáěelUik Mapčg, jenš, ač byl dU:
wěrnikem pťedesslého krále predce wždy odpiral.
wraždě W. Ehanelowě DUe 19 ledUa
doč:eslč ostatky mnče:tťkowy Ua koráb „Nllier,

kdežto batramowány a na N Seelalld odweše
Uy búti mčly Mapiga fprowášeli Uáčelnik
Sigewský, Matala a okolo 30 býwalých ka:d
techumenúwChaUelowých Bašliwě priston
pinosse podáwali kapitá:lowi ol)romnoU bamboli
kawowon prosice tťmto darem o milost BoUe

fet pťtjal a žádal abywssechny wěci W Eh a:
Uelowi patťici, žejmé:la knihy a pťedměty
bohoslUšebné, beš průtahU fe wydaly. DrUhého
dne čafnč ráno weslowali již Uáčelnici Ua fwých
člUUkeichk lodi dollássejice pokrwácený talár,
kaltch, malý kťižek a Učkolik obrašUw Toliko
MUfU Uedal fe pohUoUti aby wstoUpil na
loď Wak žadal BoUs et aby wyhnance opět
Ua ostrow pťtjali a Keletona co Uačelnika
w dýwalý jeho okreš Uwedťi J Uastalo obecšru
ně miťenise býwalých fokUw, a kapitán toliko

želel toho še biskupa tu Uebylo aby, ponžiw
pččšiné doby, i šcilešitostt Uáboženske Ufpoťax
Oal Ostrowané silažně prosili o mišsionáťe,
ale Wompallier byljiž Biarda a Ni:
žirea k jinemU UkolUUstanwil Koroetta
wyhowěwssi timto žpůsobem žádosti btskUpowěť
xodploula Uazpět k N. Seelandn. „a
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Wiard plawil fe na lodici mišsionskék
WallifU aďy biskUpa w prácech apostolskýchpod:
porowal Eelé obywatelstwo ode čtyr let Ba:
taillonem we wiťe wynčowané,doprasselo
fe tU Uajednon fw krestU, tak že ža pěc měsi:
ch 2300 ostrowaUUwbyli pokrestanělxi Krom
hlawniho ZchrámUSw Josifa žalošell druhý,
asi Z hodiny wšdálť po rUšnU pak w žnameni:
tějssich ofadách wystaweno čtwero kapli W
roce1844 opět rošmnožeU početkostelmd o dwa
Uowé Z kral konrčně šwitěžilnade wssemi do:
fawádnými rozpaky a pochybnostmi w ohledU
na Uoon wťrU a odhodlal fe k ráznémU krokn
W perodU wssech náčelnikňw odebral se Ua

lodici mišsionskoUa pťibližiw fe k Batail:t
lo Uo wi ťekl U welikěm pohnnti: „Dčkuji Tč
ša láskn kteroU jft mUě prokázal Já jfem
welmi erčdomý často jfem Tčx Urážel ano
Uasilim chtěl jfem Tebe fe fprostiti; Ty ale
milowal jsit,mne fnásselš mnoho kťiwd a nikdy
jsi nereptal; děkth Ti Upťťmně“ Bťi těchto
slowech tťásl fe mU hlaš a weliké slšy stály mu
wočich Wak obrátil fe k Uáčelnčkl:m a oslo:
wil jich pewným hlasem: „Wěťte že wssechny
poklady bilých cižiUch eráši U Umě tolik co
jejich nábošenstwi; tobo jedině sobě žádáme
B Bataillon ho wyUčila dUe23 kwětua
1842 pokťestil ho W Eh e o r o n fpolU š Umo:
hými náčelniky

Dokončiw dilo fpásy Ua Wallisil Uzawťel
Bompallier ponechatinašatimBiarda
š W Bataillonem zde, sám ale anssrč:x
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witč w průwodnSeroanta, Cheorona,
Roulleanra a tťi bratrůw FUtUnU odtud
pak odploUtč Ua ToUgU a na ostrowy Fidžiské
J kral Walliranský wsedl š nim na loď doue
faje někdefe fhledatč š bratrem Boohiem a
pťiměti ho ť Uáwratu do wlastt Byltě w pro:
sinct 1810 ž UUšUtostč Uad Zmáhajčcťm:se Ua
Walltsil kčesianstwimw perodU asi 60 Wallč

fanUw a Uěkolika ToUgaUanUw wydal fe na
dobrodrUžUoU cestU k ostrowUm Fidžiským Box
doba fe že kral fe obawal aby Woohi někde
š mišsionaťi protestantsiými we fpolky eressel
a pak Wallifn w rošbroje Uaboženskénešapletl.
Když dne 27 kwětna fpoleěnost se chystala od:
ploUti, jali fe ostrowane bolestně hořekowati;
pokUd loď Uezmišela ž obžorU, wytrwali Ua bťe:

hU moťfkém Již druhého dne pťistála loď miš:
sionska ť FUrUUě Sám král MUfU wyjel pťix
chožim w ústrety Důwěrně pťčstoUpil k biskU,
powi neboť fe neobawal wice pomsty, awssak jelt
krále WallifaUského pošwal ku slawnosti neděl:
Ué do osady Boi Bylak totiš od one doby,

kdežto kapitaU BoUset odwezl ostatky Ehane:
lowy, podinhodná fe stala Ua ostrowěpro:
měna we smýssleni obywatelstwa Misto, kde
Ehanel byl šawrašdčxnpowažowáno ša fwaté,
národ toUžil po wynčowani kťefťanskémKele:
ton, šnamenaje pťizniwý obrat we smýsslenč
krajanUw pťewžal fám úkol blahowěsta napo:
minaje poddanstwo swé, aby fe odťeklo ťádU

pohanského Když tedy biskUp wkročil Ua pňdU
FUtUnskoU, byl tak ťikaje ostrow již jeho Ná:
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čelnictwo mermomori wnutilo biskUpowi fwrcho:
wanU moc nad ostrowem Hledě pťede wssčm
wymýtiti wsseliký podnět k rošbroij občanským,
fwolal Wompallier osirowany k obecnémU
rokU kdežto jim radil abyž ohledu na malý
objem wlasti na mistě don žkrálmo toliko je:
dnoho fobě wywolili J sialo se: wsstchniná:
čelnict podrobili fe Keletonowi co kralč
fwemU; MUfU pak Ušnaw, že žákoUného prá:
wa k trňnU nemá, fpokojil se žiti do boču no:
wého krale co mocný Uáčelnik W Uaslednjix
cich dnech pokťestěUKeleton a chočjeho pak
200 ostrowančiw Na mčstě kde byla krew
Cl anelowa tekla žaložen pr:ďý a hlawni
chram Fčltunský, drUhý wystawen w ofadě Sč:
gaoě; po rUšUUžbUdowáUo Uěkolikkaplť Ser
Uant a RoUlleaUr žUstališ Ntšierem
žde Wompallier ale wydal fe Ua dalssi
cočstUk ostrowllm Tonganským a Fidžiským dneuj
9 čerwna 1842 ňe)

Mišsiollačř měli Uhni plá(e plne rnky
Bržo pokťestčxnajestirodan MUonwa, fama
choť Uebožtikakrále Ntnrtkia, která Uěkdy
N Eh an ela wssemožněpronasledowala, one:
mocněwssi prosila o kťest, jehoži dosáhla Nme:
ričan Ua FUtUUě Ufedlý, anratil fe w teU
čaš do lUUa Eirkwe mateťe Ywssak mišsie
Uebyla jessrě wsseho nebešpečenstwi žnikla Ně:
količ Ueděl po odchodU bistupowě pťitrhl k ostro:
wU mladý náčelnik w priiwodU 2 300 pťi:

xe) šnnqxšš, d184,4.
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wržeUcčxw maje w UmhslU wyhxbiti kťesianstwi
afpon Ua FUtUně, jelikož na WallifU witěšstwi

žeho pťekaziri Uemohlxe) Z jal fe podněcowati
na nowo staroU šássč býwalých politických stran,
donaje tťm nabytt wáhy a moci Ua ostrowě,
t Ueni Uepodobxlo že MUsU podtaji jemU Ua:
kládal Zbytek pťčšniwch ťád:lpohanského Ue

wcchal pččmžčti fe k jcho straUě, a wěcť Uqbý:
xwaly deUUě hroštwějssi twaťnosti; toliko žlmma
ražnost Keletonowa okolo Uěhož welika
Uxětssan ostrowanůw byla fe sl)lUkla, odstrasso:.

wala ctižadosttwého dobrodrnba, že fe k útokU
neměl MišsioUáťi, jimž l)lawně žaleželo na
tom, aby ofady k podrUči MUonwě patťčci
rýpalmo odcišili odnesli celé kostelUé naťadi z
okrer jejich do jiného Udoli, a to rožhodlo
xxxDobrodrUžnýWallifan bržo požorowal kterak
žastUp FUtUnských jeho pťátel denně proťida
wice, i odhodlal se konečně opUstiti ostrow š

UepoťižerU Tak porašell nebešpečný nepřitel
který žbroonU rUkoU byl pťiUel šrUssttdilošbla:s
howěstmd aniž witěšstwi stálo jediUé krčipěje
krwe M) Ostrowatxé, aby mišsionaťUm poně:
kUd š jejich obojetnosti nefpokojeným, dobrou
snooji wiili tim patrněji dali Ua jewo, !r:ssemož:
nč hleděli Uyni ržafe je Udobťiti Z jalt fe š

cke) Mybychom tohoto Uačelnťka dršeli za bratra králc
Waslisax:ského žnciméhoUám Woohta, deby okol:
Uost, že mišsionáťi jména jekxo Učkde chldáwajť š
tťmto domnčnčm se nepot!)kala

ZU) šuušjššg 1844.
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xwelikoU horliwosti stawěti chrá:n w ofadě Boče
qi fynowé MUonwi pilnou k dilU pťikladali
rUkU Nadarmo namáhal fe nepťitel pťekaziti
stawbě; wida kostel bež mála dokonaný odessel
erzUtě še son tlUpoU S eroant fhromciž:
dil náčelnťky do nowého kostela a důtťliwě jim

pťedstiral Uerozhodlanost a obojetné smýsslenť,
kterě w ohledU Ua úhlawněho sskUdce wlasti ša
posledných dob byli prošrazowalt WssichUi sči
tali wtnn na MUfUa, jeUž sklopiw hlawu š
počátčUmlčel pakale pťibližiw fe k Seroan
to wi odprosil jeho i ostatných; flniťeni rožesslč
se lid plefal a blahoslawil mišsionáťe kteťi již
tolikrate byli odwrátili od wlasti bonťe Zkáon
ji hrošici Léta B 1814 byl ostrow úplně po
kťesianěll a obywatelstwo, tolikerýmipohromami
Utýrané počiná opčt žotawowatt fe a wžkwetati
„Ltdnatosti wUčihleděpťibýwá,“ pisse W Ser
oant ); „Uowépokoleni wěronatoltckoUpťi
kájeUé wrfele dorosta i donati jest, že rodčny,
lidožroUtstwim a občanskými wálkami Ua Umoše
proťidle, bršo fe opčt doceli “

Wssak ani Ua WallifU neobesslo fe mladě

kťesiaUstwi bez nowých žkoussek Wowěděli jfme„
že kral we kwětnU 1842 fám ssel l)ledat a k
náwratU do wlasti pťemlUwir bratra fwého
Wo ohia, jenž byl š několikaTonganany a
Wallisany opUstil ostrow a na dobrodru šstwť
fe wydal Boohi šatim skntečněspojil fe jak
bratr fe obáwal š protestantskými kexšatelya

eee)únnňlšš, 1846.
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fhromáž dil okolo febe wssechny Wallifany, kteťi
na ostrowech Brátelských a Nlaweckých ža pťiči
noU obchodU se ždržnjice k protestantišmU byli
pťilnuli Zda se ale že král bratra swého do
wlasti fe nawrátiti pťedre pohmll Uebok již dne
25 srpna 1842 wyskytnlll fe opět Ua WallisU
w čeťe 60 protestalltsky fmýsslejičťch ostrowa:
nUw xe); Uepodoba fe ale že byl pokťestěn Ue:
bot žbytek Wallifanuw pofUd jesstě pohaltsiých
Uemesskal pťikážati fe jemU co hlawě fwé pro

čež i odpor, jejž Noohi kladl Eirkwi katolickě,
pochašel žajisté ž dUwodUwčistě politických By

loťby owsscm mišsionáťům k nimž kral a dewět
defetisl Wallifanůw wěrně stáli býwalo wěci
snadnoU rážem UčiUiti konec wssemU rýpalstwi
pofobnikUwWoohiowých, tim wice, ano ode:
wssUd naťiťano na kťiwdy a Urášťy katolťkům
činěné, nikdy wssak neslýcháno, žeby Uásilim fe
jich fprostiti byli fe pokUsili Brotestanté fměli
w pokoji konati fwé siUšby Boši ba ani poha:
nůw nehleděno moci, Uébrž pťesioědčowánim a
laskawými pťimluwami ziskati pro kťesťanstwi;
jenom tehdáž, když ťatoličti náčelnici nad úkory
od protestantůw jim neustále činěnými rozhoťče
ni sáhalik šbrani wystnpowali blahowěstowč
důrazněji, chlácholice hněwem rozkypělé mysle Ple)
Laskawá tato fhowiwawost pťi Uplnem wědomi
Uepopčratelné pťewahy tak mocně působila, že
mnozi protestanté kteťi bez toho jen š haneb:

lee:) úuučxjoš 1843.
e“) šnučxlšš l. o.
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Uúch útržek anglických mišsioUáer bhli čerpalč
fon šnamost wiry katolické, do lUUa Cirkwe
fe anratili, ano i ti kteťi w ofadách B oo:
hiowých bydleli, jali se ho l)romadně odpa:
dati Znamenaje tUto Uij opUsiil Poohi
opět osirow, awssak o filách welmi šteUčeUých

W rijnU 1842 pťistál kWallth fraUconze
ský kaditein Mallet o jehožto Oobyti Ua ostro:

wech Sandwičských jfme pťiležitě již Učinilt žmin:
kU NeUstalé rošbroje, kterými Boohi ostro:
wy Walliš a FUtUUU žnepokojowal pťimč:ly
žajisté oba krály, že pod ocbranU wlady fraU:
coUZskéfe dalt Yč Uikde šrejmč o tom fe ne:
proslýcha dllwodná pťčdre jest domněnka, že
rada blahowěstllw mocUě padala w Utcxča wáhU

dč:ležité této Udalosti Nebnde li Francie mťsit.č
fe do wnčtťných Záležitosii obojiho ostrowU a

jpoťojili fe, jakž pofud činila poUť)ým ochra
Uitelstwim a wúhodamt ž Uěk)o wx,xplýwajicimi:

tož dlUžno Užnati že osirowúm, jmž po:
sUd Umoho poltctckého kwan ž pťedesslúch dob
žbylo š ochrany mocné wlády ewropejské se U
roěi Umohý profpěch Král Wallčsanský spra:
ije waj Uárod podneš w Uplne wolnosti a
famostat:losti ani co do nápadUictwi trUnU ne:
Učiněna jaká šměna ač nam wědomo že Boo:
hi jakožto domnělý nápadnik kU straně protee
stantfké se kloni Blahowěstowě šatim pečUjčo

rošmnoženť hmotneho blahobth nowokťestamlw
rošsiwajice a fážejice Užitečně byliny po ostro:
wech Qbžwlásstně daťč fe jim pěstowáni ba:
wlnp, žnižnáwodem bratra Zosefowým fobě
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šhotoiji ostrowané potrebný oblek Eitrony
oranže a réwa, které blahowěstowé hUed š
poččxtku fwého pťichodU byli Zafadili wýborně
prospiwdaji Ua wssšch ostrowech.

tj)

Zťťšrni apOskOlskébOUifari..tn Ure stčrc!řeU
Gčcea.!ljj

Když papež Gre gor )(Pl obdršelZprá
wU še trwani wčry katolické jest pojisstěno na
Walltx:xaFUtUUě UstanowilW Batailťona
ša apostolskél)o Mkeiťe siťedne Oceaslte t j o:
sirowa Wallifn FUtUny a Notmny, ťxáleo:
sirowúw Mcčtelskrch Fidžisiých a Wlaweckýchm
okrer to mimo .Malltš a FUtUUU 1cxnompro:
testaUty a pol)any obýwaného Sidlem Uowěl)o
Wikáťe U!ěla býti Tonga, do Uiž wira katoltcká
sobč meela teprwé rašitt cestU. Dotyčxtoll li:
siixxnodew„šdalBataillonowi biskUpNma?
tanskú, Donarre, odebiraje fe pťeš Wasliš
do N Kaledoxlie Byloť to dUe 1 profmce
1813 když chilečna loď „Bčxcexol)cxlllš,ustanUla
blčše ostrowU Bťeh byl pokrytšwčdawými di:
wáky a Ba taillon Uxešlfe na člUněUaproti
bčsknpowi a jeho mlšsionáť!:m Když fxoolečltost
te bližčla Zafe k osirowU Uašpět Zččsial člUnek
Uxe,št šadorami trčet; tU skočila tlUpa mladých
oxstrowamlw do wody a jali fe Ua žprob bá:x
ječných Trttončlw pofoUwatt ho kU pťedU dež

ale člUUek Ua Uowo Uwášl wyšdwihli ho š ce
loU spoleěltosti Ua ramena fwáa teprwéUdomU
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mišsionsiého složili Uprostťed jáfajiriho xlidU.
Zprawa že B Bataillon fe stal biskUpem,
rychlosti bleskU rožprchla fe po ostrowech asz:c
fobila obecnoUradost Dne 3 prosince konált
obťad jel)o poswěčeni,a práwě w tentýš dell
byl BatailloU dťeda6 leto sloUšilpron
Mssi fwatoU xe) Loď „BUcephalUš“ wssak byla

welmi whod pťissla UowémU biskupowt„ neboť
mimo často již látaný talar neměl ani kloboU:

kU, ani stťewicůw, ant pradla Den pofwěceni
jeho slawen wssemožnon nádheroU ode wssech
ostrowannw Danrre fobě Uejwicelibo:
wať we wefelě, prostomilé powaše Wallifančiw,
čtera Uejwěrněji se jewila obzwlásstnoxl jejich
náklonnostik zpěwU Zawžnili libešný zpěw
očitaji fe jako U wytrženi nikdo ifebe žatwrže:
lejssi neodolá dojimawémU jeho koUšlU a této
milostné st:anky w powaže Wallifanmo Uměli
mišsionáťč Užiti na ofoh swých prari apostol
siých Bež mála wssechno wUUčowáni dělo fe

w rýmowaných werssich které katechUmenowé
špiwajice odřikáwalt Zpěw kosielný byl a jest

Wallifamlm roškossť Tim žbUženy schopnostt
basnickš w UarodU; množi jalč fe fami fkládati
pifně o fwé Ujmě, wylnýsslejčce k Uim Uápěwy
dle wlastUiho žprobU Běfniček Ukašy pťirody

popiijicich, wlastnostiBožipapežeGregora,
biskupa a mišsionaťe oslawujicťch, složeno weliké

Umožstwi Sťončiwsse denný úkol sl)romázďujč
fe pťi šápadn slUnce pťed fwými domky a ne:
ppfi

š) únnňlW, 1845.
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dbaji na fon Unawenost wedrem a praci, jen
když fe jim wyskytne pťiležitost kU špěwU Za
čarokráfných nori, tropickým toťikokrajinám wlast:
nich, fpočiwaji pod klenntim kokusowých dalem,
we dwa fbory jfoUce rozděleni ažpiwaji stťi
dawě fwé podiwnhodnoll snadnostť skládané plody
básilťcké anťž fe daji mýlitt potleskem či wýsině
chem posiltchačllw wždy w počtu hojném pťito:

mných, hlahol pak horami a dolinami fe rožlé:
hajici wydawa fwědectwi, že ncirod ssteastný šde
pťebýwa

Bisknp Donarre, pobyw na Wallisil
deset dni, odploul ke Kaledonii, W. Wiarda
š seboU wšaw dic). Zpráwa ale, že B., Bčard
jčch opUsti, roztkliwila wssech ostrowamtw mhsle
nefmirně, nebok ho milowalč welmi. Král a
náčelnici pťissli k bisknpowi a tášalt fe: šdaliby
je dopUstili hťťchU,kdyby W. Btarda Uneslt?
„Eože žamýsslite?“ptal fe Danrre š po:
diwenim „Mybychom l,xo šanesli do lefa arm
tam k stromU pťiwá;ali, ažby loď odploUla“
Wnli Boži Ueslussi protiwiti se!“e J odesslt

hoťekujice a po reloU noc slúcháno na ostrowě
bolestne wolani: „Qtec naš Biard Umťel
pojďme a oplakáwejme ho e“ „Wýsse 300 mlae
dikUw, pisse D onarre, „ prowázeli W. Wi:
arda pťeš dwě hodiny cesty, UefoUcekaždý koš
š potrawon pro něbo; awssač doba lončeni:se
konečněnastala Když jfme wstoUpili Ua člUn
ofUlť náš še wssech stran, Ua bťth ždwihl fe

xsr) xdmalcxš, 1845.



528

proUikawý naťek mnozi omdléwali přilissným
hoťem Již jjme hodně daleko se Uachašeli na
moři tU Uajednon wrhli fe mladict do blUbiU
a bystrosii delfimlw plowajire okolo xmssi lodi
prosili aby milowaný otec Ua palUbU wystoU:
pil, a jim pošehnani fwého jesstě Ua posledy
Udělil “

Wosledné šbytky pohanstwi Ua WallčsU f
fnly fe konečněobracenim na wirU prwého rádce
kralowa, mUže to staršhoa šarplltilél)o oderce
kťeftanstwi, jehož pro diwoké wšešřexxi kapitan
lodi „BUcephalUš“ byl Uašwal „starýmtiqrem “
Na kťestUfw obdržrxljméno HoUorřUš Qd
te doby chowal se č mišsionať:lm welmt Učtiwě
a we fchllžkách napomčxml mládež dUtkliwě aby

poslxlssenstwim a čtstými mrawy dawala othm
Ua jčwo fwon wděčnost ša preice jejich apostol:

ské „Eo fe Umě túče “ ťikciwal, „ja jscxmwet
chá halnš Ufychajťciho siromU Deiroal jfemť
weim dťiwe sspatUý pťiťlad; wssač šde mcitex
wUřce ktcxťi člUn waš do pťistawn l:ebeského
xmxrawť“ lesiak bratr klálmo Boohi opět
pťttrhl še fwoxl drUžtnoU na Walliš a činil ka
tolikUm w okresn jeho bydlicim :UUohš pťikoťť
W ltstopádxt 1843 jal se katoliky UUtiti abh

w tentýž deU jako protestanti fwětili dexn ne
dělný, Ueboťprotestanté, š jiné strany a dťčwe
Uešlt Franconzowé w tyto končiny pťisslť, swě:
tiwali Ueděli, kdhž mišsiollári katolččtť teprwé
Utěll fobotU Bratr Zofef owssem protiwil
fe, a kdyš protestanti šrotiwsse fe okolo domkU
mišfto!tského počali mnwyhrožowatč zbrani toš
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katolici, odehnawsse napťed náslliky, Ufnesli fe,

že protestanty wefměš whženoU Newole jejich
byla tak welká, že teprwe po mnohých pťimln:
wach od pťedsewzeti sioého UpUstili Král pťedwolal
Boohia a dlltkliwě mU wytýkal neslUssUost

počináni sobě jeho pťťwrželtcclw, biskllp šafe li:
ččl mU krwawé Uásledky, kterébh Ze wžajemného
trašenťfe obou stran wšejitč meely, kdežtopťedre
protestanti ač počtem U porownani š katoliky
nepatrni pražadných siižnosti proti katolikům
Uwoditi UemohoU Mlčky odessel Bo ohi U
wečer an biskup konal fon xnodlitbU žaklepáe
Uo Ua dweťe. Bylk to Boohi žádaje mlU
witč š bisillpem Wessed prohlcisilž fe, že še
wsseho, co pofnd bylo fe dálo žwlásstně ale š

dncha laskawosti, jejž nábožeUstwi katolické w
ohledU na fwé protiwniky na jewo dáwa dobťe
požnawá že jest w siUtkU jak o něm powěst
xde, to prawé Uábožensiwi, protestaUté ale jen
halnše od pllwodmého kmenU Uťaté; dale že
bedliwě jiš po delssi ěaš wssechno rošwažowaw
Uyni xe odhodlal pťižnati fe k wiťe katolické
Wo ohi a wssichni jeho pofobsňci pak ansstě:
wowalt sskoln mišsionskoll a bržo fe šbawilt do:
tawadných pťedsixdew které š obcowáni š ang

lťksǧtxnskýmikazately jim proti katolik:lm byly po:le aly
Dne 17 kwětna 1844 pťtbylo Ua Walx

liš opět několik mišsionáťuw ž Enoroph, meši
Utlnižfe Uacháželikněži:Ealinon Faoier
a Brecheret; poněwadžpakčžatimMathiell
a NoUdaire byli fe UaUčilťmlnwiti po wal:

23
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liskU tož biskup jim swčťil fpráwU dUchownone
mežt šdejssim obywatelstwem, fam wssak pojaw
š seboU blahowěsiy Uowě pťčbylé podnikl cestU,
po Uesmirnčm fwojim Bikariátll hodlaje kdeďy
š profpěchem se dalo po ostrowech stťedo:ocean:
stých šarážeti Uowé Ulišsie. Najaw loď fran:
co::šsko:l „Ndolphe“ opnsill dUe 11 čerwna
18“ kn weltkémUžarmntkn obywatelstwa osirow
Walliš .

8)

!ťynějssi simo mi::osieUa ostrowech !Uallifn a ZUtnUě..

„Sotwaže jfme wstoUpili Ua pewniUU“
:.xčsiř:W YerUe do LyoUU7ze), „osi:lčUáš Wal:
ltsanč še wssech stran, radostně náš Uxitajice
W prč:wořUW Ncathiena, faráťe U S:o
Jofefa, pospťchaltjj :ch složicfon UctUNejdttst W d
Wataillol!owi, který pťebýweiU kostela
Matky Boži. SrdččnoU laskmUosti bywsse pťč:
jeeti Ubytowaťi jfme se w Zeho domě Wokde

jňme Zde messčali pošorowali jsiUe, še we dne
w Uoci Uábožný žeistUp ostrowaUůw trwal Ua
:Uodlttbach pťcxd Weleblloll Swatosti; fotwa
sionččl fon pobožxtost jeden, Ueisledowal ho wx
šeipčtč dč:chý Easně reino Uežamesská an jcxdelt
osirowan Hčijiti Ua Mstl fw, chreimy rožléhajč
fe Uere.rženě Zpěwem wěrn welmi libešným.
ča somnrak čili jak .Wallifané fe wyjádťUjť

„když kťijowéešapěji,“ wali fe odewsslxd ostro::
waUš do chramůw k wečerné modlčtbě Když

Zee).eůuučalšš 1850s



531

dotom cela rodina žafe doma fe šessla poklek
Uon wssichni okolo otce a deli fe růžeUer, pak
se odšpiwá wečerná pifen W tomto okamženi
Zašniwá relý ostrow jako jediný špěwácký fbor,
chwálo:l Hospodčnowon i Uemošno Ueroštkliwiti
se ččty Uejsladss.ťmi W sobotU po skoněe:lé práci
odpoledné ošdobnjť se oltáťe pťekráfnými wěnri

ž kwčti w Ewropě posild erťdaného Uwčtými
W Uedčlč po sllxžbach Božich sl)ronlažďuji fe ke
fpolečne žabawě; bUď žpiwaji Uárodné pifUě,

kdežto sbor fborU poněkUd wždale:témU odpowi:
da, aneb prowošx:ji hry walečné, plowcxči a

jinr Obě farnosti na WallifU podobaji fe
dwěma rodinám, w nichž UabožeUstwi jest ťidč:

telkoU domofprawy, pod jejťm žešlem pak wsin
dy prckoitá pokoj a mťr, radost erilmei a čč:
stota mrawňw; mnč afpoň šdá fe ldýti Walťtš
pošemsiýráj

„W fobotU ktera pťipadla po Uassem pťi:

chodU Událo fe cosi welmč charakteristtckébo pro
Uasse Uowokťesfmly Hrošná wichťire byla to:
totiš ostrow Tokelaj, od WallifU š 300 mčl

(francoUšsiých) wšdalexxý, Uáranmě špx:stossila
stromy chlebowé žwywrarela domky pokacela
a Umoho obywatelmo Ufmrtsla. Malý poč,et
ostrowanmo pUstil fe Ua člUUech k fonsednéx:m

ostrowU, donfajice Uajiti Ua Uěm wýžiwy; a:
wssač Ua Uloťt pťekwapila jich prndka boUťe a
Umohé člUnky, bywsse pťckocelty, žahyUUly w
bešedných propastech Dwa člUUkyžmčtala boUťe
OUl drUhého měsice po močč a koUečUě kU brčět

hn ostrowU Uweh šanesla Ubošť lidě kteťi po
2.erkt
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celú ten čaš hladem a úžfosti naramně bylč.
sirádali podobali fe žiwým kostlčwcům Walli
saUš šočiwsse člUnky, wyjelj jim naproti šonce
jčch Ua osirow awssak tito nikterak pťtjmoUti
Uechtčli hostinské nabědnnti bojice se padnoUtt
do rukoU lidožroUtUw NáhodoU čili mdějt ťť:

Ze:ččmProšťetelnosti Boži stalo se, že mladá
žcha Ua Tokelaji žrožená a na Wallisil žiž po
Učkolik let messkajici, newim ža jakoU pťičtnoll,

popnžena bywsst šwědawosti také na bťeh byla
wybčxhla a k nemalémU podiweni cišince bonťi
dohnané w Umteťské swé ťeči mlmoiti žaslechla.
Kdo wssak wypowi jejť radost kdhž, bliže pť e
siox:x„xiwssimešt Uesskastniky pošUala stmél)o strý

ce xwého, pohlawára Tokelajského! J wykťik:a
UoUc wrhá fe w jexho UárUč a žarossUje twár
jčk)o radostnými slžami a pak frdečltýmt slowy
whbišť aby wystoxlpilž člUnU na ostrow niěe:u
ho xe erbáwal še Wallifané bo Uejen neU:
xxmti, Uebrž dobrodiUim obsypon Zakmile To
.čelajsltť wkročili Ua pewnimx ai! tU ostrowané
dččočč fe o Uě, kdoby jčch Uejwčre dostal do
domll fwél)o co milých hostxlw Jedni pťi:
Uásseji jidlxx, drUši ssatstwo tťeti roštomilým
kwaapem pťtkrýwaji jejtch UahotU; knčxži bisknp

č j.arh král o šawod laskawě jim pťtmloUwaji
a stčachy rošplassUži Mežt tťm co nápoj ťa:
wowý Ua dUkaž pťátelskeho smýssleni se jim roz:
Qáwá Uabiji 60 Wallifannw fwé prskde aby
pťi prwém pťipitkU wystťeleUim pťichoži poždraox

Uoili Sotwaže ale whstťelili padajiTokelajssti
Ua Zeme domnčwaǧice fe že pťicháži posledná je:x
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jich hodina, starý pohlawár objimá kolena kra:
lowa a prosi úpčnliwým hlafem, aby fe slito:
wal nad ssedinami jeho Wssichni fe wynasna:

žUji Uchlácholiti jejich bážen UjissčUjťce, še Uxezi
pťátely a bratry se Uachážeji konečně fobě do
dali stdce a rošessli fe co hostš po domkách “

„Jelikož deu Ua to prčwadala Ueděle sloU
šil Nedest W biskllp Mssč sio š ašsiste:črk
Chrám fe dle možnosti okrásslil, Uly pak Uej
xskwostnějssissatstwo jfme wybrali; o ofmé bo:

dině počaly slUžby Boži Wťissedsse Tokelajssci
xdo chramn kwitim a fwětlami fe žaťiciho wi
doUce kněžstwo biskupowi pťislUhnjčci a slyssčce
tisiceré hlnsy nabožných Zpěwákňw malými wcxr
hanami fprowašené uxu stáli tU Uboši Uprostťed

těchto diwňw jako we fnách pohťťšeni Když
potom pťiBozdwihowáni an Zástnpowé w hlU
boke pokoťe a fwate tichosti Bol)U pťitonmémxl
se klani, w pťistawu najednou žarachoce wýbuch
lodných dčxla žemě pod Uohami adUnť: tU ho:
sté, hrňšoU Ua fmrt blednollce, opět klesaji Ua
twaťe Uetronajčce fobě pošwedltomi oči fwých
Nyni wsiak nsmčwaji se fwé pťedesslé lefkawosti

a blahoslawi ofUd fwůj, jenž tak podiwnou ce:
stoU jich pťiwedl kU pošnáni wiry kťesťalxské Nš
bndon pokťestčui anráti se do wlasti a sta:
noU fe šajisié horlčwými pťedchůšci apostolskými
inšsianťUw katolickýche

Kterak Wallifane Planou pro wirn fuďte
džnáslednj:rčho Když fe rošhlástlo po ostrowě
že já fe mám odebrati na ostrow aU 150 Uxxt
od Wallisi: wšdálenýk, žakládat onooU Ux:šslč:
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tož hned fe Umě lnnožstwi ostrowmmw nabidalo
ša průwodči J wywolil jsem si ža katechistU
F ilippa, protože mimo UěkteráUáťečioceanska
nxlnwi anglickya franroUšsky Měli jste widětt
jeho radost! QU jest ž“enat a má Z ditky a

ysnad fe domniwáte, že mladá jeho žena
fe protiwila „Zdi, mUj lUilý!á ťekla UU: Ua

rožťoUčerU, „pomáhej UčinitiNotUlUské texk blau
ženými, jako jfme my, o mne a o dětč fe Ue:

boj, wždyč ščlstaneme meži bratry a festrami “
„Wssak ja ho asi ša pUl rokU odesslU našpět “

„Nyni Uásled:ljte Umě w dUchU k FUtUně

Nsi š 20 mil jsme jesstě wždáleni od ostronm
a wyfokš wrcholy hor FUtUUských wyst:lpUji Ua
obšorU jcxdeU ža drnhým uo tU již pošornjeme
dexlekohledem kterak bťehy lidstwem fe hemžť
MUoši sedaji Ua člUnky a weslnji Uám w ústre:
ty; pošnawsse loď mišsionskon radostnč jeifajť
Wťibližtwsse fe prosi, abych Ua jejich pčroǧ:l
wsim:pil což když fe siaťo, chopi fex žUowU we:
fxel a pošnamenawsse fe sio. kťťšem Ubiraji fe
Uašpčt a čťUUleti š takoon rychlosti, že člo

wčk acli Uema kdy powážiti že w chatrné Ze
sspaťkU stromského wyroUbeUé kocabce Uad beše:
dUoU propasti fe Uefe Wstoupna Ua ostrow
Uejprwé jfem Zaměťčl ke kostelU, 1enž na :Uistě
kde W Ehanel obdržel rciUUfmrtelnoll k Ue
berm se wšUássi Qno misto šdobi we Swa:
tyni kťiž, š 6 stopwyfoký, od ostrowanmr k:oět:

Uým wčxx:cem každéč)o dUe ž čerstwého k:oťtť plež
tenúm ošdobowaný Myslim, že neUč Ua žemi .
famosti kteráby wěrněji nám šobrašowalamra:
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xxwyprwých kťeftanůw, nad obec FUtUnskoU Qt
cowé Faoier a Seroant widč fe nezťidka
donUcenými, mirUiti průjewy nábožné horliwosti
meši ostrowany Wizte tyto lidi tiché a krot:
xke jako beránky! oni kdysi, a Uenť tomU dáwno,
l)ltawě požťralť swé bratrh, wlastUč Utkoxl Zabité

uWťz;texkterak stoj:re U dweťč chrámowých pokor:
ně prosi wchášejčrčch aby fe ša Uě Uxodltli k
Boh:l, w jehožto Swatyni wstoUpiti ša Uehodné
xfe pokladaji pro poklesky, ž Uichžto fe špowidatt
ewropejskym kťesianům an Uenapadá keré ale

,FUtUUane ža hrnbé Urážky šákona Božiho pď:
wašlxji Wite li kdo býwali tito horliwri kteťife
Wám šakažtlji že milerádi by krew fon cedili
pro fwcho Spasttele? Byliť šajisté diwoči bo
jownici kteťi krwi lidskoU fobě připijelč 9 lebek
šabitých Uepťátel!“ uu

e Na Wallifu maji Uyni pěkaU tiskárnn
ktero:: řidi jeden z mišsionaťůw ostroroané fá:

šeji tisknon a korriguji fpssy, jakoby jaktěšiwč
w tiskárneich byli pracowali Knihy po ticho:
moťi rošesilané: mlUince knihymodlici a špěw
nčky, katechišmy a jčné pocheišeji wssechny š
tiskcirny Wallifanské Maji také dilUU siolaťskon

a tefaťskon Skola mišsionska jest welmi pro:
siranUá po ewropejsku wystawená, do Uiž 2000
ofob fe weide Jakmile zwonek Ua kapliěceša:
wžnť, tU widěti wesskeré ostrowanstwo pospčchati

do sskoly, knihn w jedné a lampičkU w drxchě
Ulre neb:ť dofpěli wynčnji fe w ťelneslech a
w jinšm p:o oberný žiwot Ušiteč:lém Uměni tee
prwé po denni prari pťed wečerno:l modlitbo:l
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Končime floe wyprawowalti o žajimawých
těchto ostrowech listem, jejž mladý Wallssaxl
fwým rodičům š Francie šaslal a w němž popi:
ije, co byl newidaného a Ueslýchaltého Ua swé

cestě škUsildle) „Totot jest pfaná kniha kteroU
Wám posilám, mtli rodičowé Qwssem Wy
Ume UtilUjete a já Wáš awssak milUjme pťede
wssim Boha, pak bUde pro Wáš a pro mUe
wssechno dobťe Nyni Wam mlUwitč bUdU o
tom, co jfem we Francii žkUsil Byll 11. deU

Ulěsice čerwence rokU 1849 když jfme pťiplonlt
do jednoho koUtU žemě frančoUžské, jenž fe jme:
xlUžeHawre Bol jfem tam tťi dny Tehdaž
tam wystrojili weťkémU Uáčelnťkowi (Napoleo:
xxlowi) welký den (slawnost), a on tam pťissel
fe podiwat Ua fwé wojáky a ti feděli Ua weli

kých šwťťatech, kterým ťičaji koně WssechUý
koráby okážaly fwe wlajky Bak Uaplnili tť:.sté
pnssky prachem a wssechnh UajedUoU wybl:chly
Tčch wojákňw jfem widěl kterak prUdko, prud:
ko Ua těch welkých Zwiratech fe k)nalč a bylt
wssichni šawťeUi okolo prfoU w pěčných želešUých

missťach; potom wstoUptl weliký Uáčelnif mešč
.Uě, a bylo těch wojákUw million (welmi mno:

l)o) Z pťissla Uoc a welký náčelnik anrátčť
fe do fweho koUtU (pťibycku), a ja jsem šUstal
xš MarceaUem (kapitánem) w Haoru jesstě
až do Ueděle Botom ssel jfem do ofady (mesta)

a widěl jsem tam kostely a domy tUže tuše
kráfne MarceaU odesselajá jfem ostal sám

š) šuuňlck, 1851.
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w ofadě; pak mně pfal abych pťissel Za Uim
do weliké ofady načelnika francouzského (do Ba:
ťiže) J jel jfem sam w ohniwém domě (po
želežniri) a ten ohniwý dUm jest wěc Uxel:
mi pěkua a jde welmi prndko Zei jp“em Umx
slel že ti lidé, kteťi Ua bťehn moťském obýwajť
jsou již wssčchni Francoušowé a že jich Učnť
wťce, ale když jsem pťissel hlollbčjč do welké

žemě, tU jfem teprwé oněměl Užafem wida po
ťáde wice lidi a jesstě wice Wotom nastalx
dnowé welmi, welmi chladnc, i Uhlidal jfčm
wěc ktere jfem fe žhrošil totiž wodU a ta byla
žtwrdlá jako kamen,a aja jfem se prochciše!po
lc štwrdle wodě “

„Tuto jest konec mě pfamx knihy; widči
jsem sice jesstě Umoho wěci welmi welmi po:
diwných, awssak ja Wám nčkteré donesU, abysie
jich fami požnali Milnjte mne a prostc Boha
aby muě dal moUdrost a sstěsii.“

f)

Uťiďsir na eskrewě !ietnmě

RotUmaležizapadněod ostrowUery (Wal
liš) asl 150 mil; obywatelstwo obneissi k 6000
dussi pofud jesstěpohanských Starý ťrál Rotnmský

byl 2 kazatelmn protestantským odepťel pťisinp
č ostrowU, Udawaje že on ixjeho poddaUstwo
očeťáwa co newidět mišsionáťe Cirkwe prod:
né kteťťhláfaji praon modlitbn nUUiUa Wal
slifU W prosinci 1846 odebral fe B Berne

wprůwod:lP Billiena a katechistyFilip
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pa kNotUmě; ža ssest dnť pťiploUli k ostrowU
Národ pťijal mišsionáťe welmi pťišniwě; náčels
Uik okresU Fao wyssel nlU w Ustrety, wssak
na oteižkU: ždalibh dowolil Učišsimláťč kextolické
xnn Usaditi fe w jeho úšemť? dawal lo)mykawš
odpowědi W Nerne Ubhtowal se trxdy U :ťi:
bUzUýchFilippowúch w ofadě Fengalltě a
žde dowedčl fe prawe pťičiny ropakUw náčel:
Uikowých Starý kaťolikUUt pťčž:ličoý flál byl
již šemťaǧl a Ua RotUmě nachašelo fe ssest pro:
tessantskhch kazatelňw kteťi slyssewsse o fmrtč
králowě š Tongy še fwými rodanmi byli na
ostrow fe pťestěhowali Wočátrk fwého apostoo
lowánť Učinilt dle šwUkU f:.ěť)o roštrujowanim

ha!tebných Utržek protč katolkam meši ostrowa:
Uy Dále wykládal pťčbnšnikFtlippúw, že
ostrow rošděleU jest we dwě ftra:ty: witčžiim
a podrobencůw, kteťi meši feboU chnstále walči
aže Uaěelnik š nimiš Uejprwé byl fe potkal
stoji w čelcx podrobellcmo a že xUá U sebe pro:
testantského kašatele

Hned druhcho dne po fxoém :dťčchodUna
ostrow odcxbxalfe W Werne do Qidmfy,
kteréžto osxadč sidlil kral a pťSdni hodnostáťč

Rotnmsstť Wťijšti jeho bylo welmichlad:xé po
chašejir š tisičerých bajek které by.i kašatelowé
lkckato!ikum Ua Ukor po ostrowě rozssťťili Edtčxjcx
Uabyti šeerbných ioědomosti o rožpoloženi my
sli, odbockdlalfeB Berne procestowati osirow
na wsse strany Zassel tedy do okresit wťtě:
šUw, w jichž ěele stál To kaUUa, poť)lawár
welmi wáženú J jal se tento wytýkati Ber:
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n o wi, že Uejprwé nawsstiwil načelUika stram,a
podrobenr, což w jeho očich bylo arci prowině:
Ui hrošné WerUe owssem Uamital žr Uikolč

Cjemn(Wernowi), Uébrž lodnénm kapčtánowč
slnssi wywoliti sobš pťťstmo a Ze oU (erncx)
prčchášejcx po:lejprwé na ost:ow Uemok)ť wčdě:č,
kterak žáleťtoptl tnžemcllw stojť u awspak tim

Uexspokojll se hrdý wťtěš Zesstě w tékéž Uocč
wkášal KanUowi, UáčelnikUpodrobenrlxw
že, neopUstili koráb mišsionský Ua mistě cbobos::

Faonského, bež prodleni boj fe obnowi.
Kapitásl RomieU wploUl do pťčsiawn

Qilmfskéhoa B 2erne pox!echawdwakate:
chtsty n Ko UaUa odebrať sexsám do Qinafy.
Na cestč wssUdy mU žpilano „daremm)ch“ miš:
sionaťňw, wejda pak do Qčnafy pronásledowán
jest tlnpon lnladých a starých Ultčnikxlw kaxme:
Uim a blátem Wernowi deiwajirich na jcxwo
kterak dalece Ueiwodem čašatelxtw we wire a m
dUchUkťeslanskšm již pokročilt Slawnoft Wei:
nočnon ťolmli mišnolláťt w domě TokanUo:
wě dwě trxchlice pťedstawowaly oltciť lodnoU
dlachton poklyto, lodnictwo žpiwalo pisixň Uřeš:
UoU Bohané, poknd fwaté očxťady řrwaly, cho:
wali fe tisse a Uctiwxě “

Jelikož wláda pofnd w ohledn Ulišploua:
ťůw nic nebyla rožhodla, šaUel Berne k Tšo
kaUUowi a ošnamil že, poněwadž loď d.éle
zdržeti se nemůže nUcena fe widi, hledati jřnde
pťčstťessť. Náčelnik pospichá ke krált, Uáěelni,
ctwo fe radť kterak š mišsionari Ualožiti W.
Berne dowěděw fe že nčkteťi pohlawarowé



510

žamýssleji zbawiti fe ho wrazdoU Uemesskalodebratč
se meži rokUjici a wykázati fe pruwodným listem„
donfaje, že timto žpůsobem žahanbi Uesmyflné
Utržky kazatelstwem rošssiťené Na darmo! Wo
dlonhém rokowáni poždwihl fe prwú načelnič a
prohlattl Usilessrni raddy kralowské, a to šnčxlo
še nxišsionáťi katoličti ž ostrowU NotUmy jso:l
xoypowěženi N W erne newssčmaje fobč wý
roku pokojně odessel Dne 28 nawrátčla se
loď do choďotUFaonskébo kdežtoB Berne
wystoUpiw z lodi fe žastawil ažby katechisiowe
které U Uačelnika strany podrobené byl prošatim
ponechal pťibyli k lodi Nwssak proti wssemn
Uadáni neokcizalo fe ani žiwé dUsse na bťehn,
Ueboť pohlawár byl fe odebral Ua wýročný low
Této okolnosti Užil B Berne a Ubytowal fe
w opnsstěné ofadč še fwými katechistye dobťe
xwčda že stranapo drobellcůw ža pťitomnosti miš
sionáťmo od witěščlw wálkoU stihálm Uebnde
protoše beš jejiho wědomi co hosté w ofadě fe
Ubytowali Loď mišsionská odplonla a blaho
wěstowe dčlwěťnjice se ochraUy Boži, šUstali

famt Uprostťed nepťátcl a sokňw swých Ko:
naU anrátiw fe ž lowu neodepťel mišsiona:
ťům přistťessi, ale lidé jeho hrozili fe Uásledkmo
ba Umoši jali fe skrýwatt waj nabytek a Ullu:
witi o UtěkU do hor Jesstě do týž deU špráwa
dossla od strany witězné že leganfané se cho
staji k wálce W. Berne těssilKonana, že
fe toho neodwáži ana wina pada na mišsio:
náťe niťoli Ua něho Konan Uzawťel že fe
poradi š náěelnikem fonsedným Zdonre š Uim
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potťali mišsionaťi známél)o prťbnznikaFilip:
powa, který jim donássel žpráwU že skUteěUě
witěžowě fe pťipraiji k boji Ua drnhý den
Misto, Ua němě.to tato rošmluwa fe dála bylo

pofeté lidskými kosimi; bylof to bojisstě kde w
Oosledné wálco š 890 ostrowaUUw šahynlllo.
Wťtsslxdsse k náěelnččowl ostali mlšsionáťč pťede
dweťmč, Konall fám wessel k UěxUU Náčel
Učkhanil KanUa a Uašýwal krokjeho poste
1tlým tento pak stěžowal fobě Ua to še hosttn:
siwi pokojným cišincmn poskytnnté fe jemn po:
klada Za žločin J Ufnesli fe Ua tom že Ko:
UaU nemoba bez ofobného Uebežpečenstwižpro:
woditi mišsionáťe dálo do fwého okrer fe na:
wráti tito pak opatťent jsoure prňwodným li
stem, opčt ke králowi pUjdoU

Sotwaže mišsionáťt wkročili do orťbytkll
králowa fbihali fe ostronoane U weličém lnnož:

siwi okolo domU, i kašatelowé fe dosiawili Něo
kteťi fmáli se laddě frálowské, že fe dala od

:nišsionaťčlw timto špxlsobem podskočttt jini šase
ZUťilt proti Uim Nesnáž w raddě ž náwratU
xnišsionáťuw wšessioUodstranil TokanUa sli:
bem, že do fwého okresU jich pťijme a o wýži:
wU se postará W BerUe Ubytowal se w o
fadě Noatě, Uejžnamenitějssiw okrefu Qfad
nxci Umji fwěho žwlásstného pohlawarq wsseo:
becně wáženého U něhožto mišsioUáťt se Uho,

siilt Za nedlonho šistali jeho důwěru, i ofad
niri počinaji býti pťiwčtčwějssimi a tak switá
blahá naděje že ž Noato počne ssiriti fe swě:
tlo wiry po Rotmně Wowěsti wálečllé docela
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Umlkly; W Billien ščrstal w ofaděpodrobenx
ch W BerUe apostolUje meži witťšy a
tato okolnost jest rošhodná, nebos žeidrn š obo:t
jich strannikňw nebylby pťijal Uáboženstwi fwě:

ofoksl
Na nedělč prowodnon 1847 ssel W.W

n e Umosstiwit sweho fpolUbrátra; Ua restč ža:
stawil fe wedrem a chUzi Ulmwen w chýži,w
Uiž nassexl člowěkxa Ua bidné rohožce ležiciho
.Wida B. BorUe, že pleť a powaha jcho raš
docela rošdilný od NotUmskél)o obywatelstwa
prošraZUje ptal fe ho jxký by byl kraxan?
„Já pochciǧim š Madrasi: w Jndii “ „Zdalt
jste slyssel kdy o Ueiboeustwi katotickém2“ „Wždyč
ši fám jsem kextolik“ B Wcrne obr.itčw fe
Filippowi prawi po fraUcoUšskUkterak we
lebi Prošťetelnost ša to že jim tohoto tUUže
nqjčtč dcxla tU ošwal te Madraxan též w reěi
franronšské: „Qtče, jxi rošUmim cxoprawite;
ano jfcxmťžažtsté katolik a wěťim w Boha jedi
nél)o Stwoťtte cxUebeš a žemě, i wžýwám ho

každodenně we swých Uškostech“ Wak fe jal
wyprawěti, Ze w Madrňfxl byl pokťestěn a še
mišsionáťňm talUUějssim slou;iwal pčt Mssi fw
J prosil Nerna aby jej k foběpťčjal že Za
ssťastncho fe pokleidati bnde wšdělciwatč xUUša
hrádku a pťisllchowati w kapličre. Tento !UUž

bešpochyby dobre slx:žby konati lmde lUtšUi No:
tllmské Ueboť Umi čisii a pfáti UllUwi illdťcky,
anglicky sspanělskeya rotnmsky Beštoho blťšřl
fe čaš kdešto katechistaFtlipp fe mčlena:
wrátitt na Walťčš NntoniU š MadrasU ho
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xwice nešli nahradi Tak peěnje Bťrošretelnosi
o swé apostoly Dalssich žpráw ů Notumč
nedofslo

W rore 1847 tmcháželo se Ua ostrowě 22
katolčťxlw dofpčxlých; Uemalý počet ditek které
W Berncx w !rckbežpeče:astxočšťwota pokčestil
Uáhle tcx po;orawťly, což Ua ostrochty Uččxťčlo
š!xooký doje:n wu „Slmd slx tcižete“ pisse W

Wer Ue, „Umoboli kašatelowš protestmltssti již
žiskali ostrowanč:w pro wirU? Nč crlých dewěr
xrokad mefskaji Ua NotUmě Uspokťestili jesstě
ani dewět ofob “ mu e

š)

!?sicesie Ua cxst:.xOUwch,Čenǧanských.

Brciwě ša onš doďy, kdyšstžana protestaut
skeina ostrowčch Tonganstých, ač podporowa!tá
kapitanem Erockerrm a jeho lodnictwem. U
Bey Uplnon poraškn Utrpčla profpiwaly mišslo
katolické co nexjšdaťileji Ua N Seelandlxl a na
Wallth BčsknpBompallier dowěděwfe

požději, še Walťifané stoji w úžkém fpojeni š
ToUgoU, odeslal na sklonkll1839 B Eheoro:
Ua š bratrem Nttalem na Walliš a naťi:
dil Uu,l fpolU aby erpomeUUť cestoU žastawitxč

fe Ua ostrowech Fidžiských a Tonganských, kte.:
rýšto rozkaš mišsionaťi wěrně wyplnili Bri:
ssedsse na TongU Ualežli ostrow U weličém po:
bo:lťenč Stralm protestantská a pohanská práo
wš fe hotowily k boji Když pošději žpráwa o
porášce protestantůw U Bey Ua xN.xxšSeeland
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dossla, měl Bompalier žasto še Uastala
doba, kdežtoby mišsie katolická Ua ostrowech
Tonganskúch š profpěchem sezarašiti dala. Spo:
ťádaw na WallisU a FUtUně záležitostč mišsione
sié odploUlš B Eheoronem a Nttalem
kU fwatémU ostrown(Tonga TabU) w perodU
několika katolickýchTonganamlw a Wallistxmx
Eh eoron hned druhéhodne nawsstiwil š Yt
talem náčelnika Beanského a byl pťiwětčwě
pťijat Nwssak pohlawar NiUkalofanský, prote:
stant, jesstě w tentýž den poslal do Bey list
w němž walkon hrožil nakli cižincowé beš pro
dleni fe neodklidi Náčelnič Beallský byl Ua
ropacich, nikoli šeby moci pohlawára Niukalo:
faxlského byl fe strachowal nebrž proto že král
Bawaoský Ua straUU jeho fe klonil; nieméně
wssač Ušawťel že beš pťičtny mišsionáťmo ne:

wypowi Tim fpokojiwfe Cheoron Ubyto:
wal fe w Bee a mišsie Tonganskei byla poji:
sstěna Bompallřer slibiw co nejdťťwerox
Umožiti filh jeji, odploul Uazpět č Nowému
SeelaUdU :ee)

Čeho protestanté Tonganssti ode daan
boli se obawali mišfte katolické Ua ostrowech

Bťátelských,stalo se tedy skutečně.J wybidali neustá
le náčelniky pohanské aby wypowěděli blabowťsiy
katolické hrošba stihala hrošbU tak že Beansscť

se jalt oprawowati hradby fwédo WahU „Kdy
bychont my co pohané hrožili kťesianským Ton:
gaUaUUm wálkon xe ťekl náčelnik Beanský pťečta

eee)šunčleZ, 1843.
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Eakowý wýhrUžný list, „pakli eryženoU fwých
kazatelňw tož by to bylo pochopitelné; že ale
kťesiané Uám hroži ohněm a mečem, protože
jfme prawé mišsioxtáťe pťčjali kteťiž lásky k nám
wsseho fe odwážili aby Uáš UaUčilišnátiBoha,
jemUž i onť fe klallť uu to jest žhola Uepocho:
pčtelnš :ťe)“ Wrotestalltišmllš byl od mnoha let

w Uplné wolx:ostč Ua osirowech To:lǧanských pú:
fobtl Uemaje ani fokUw ančž jakých domácich
dpťekášek awssak mimo krwawé pňtky a wsseho
druhU nátisky Uebylo widětč blal)ých účinkmo

ktere mělyby následowati fnah apostolUw kťe:
sianských Za toU pťičinoU nachášelo tiché a
laskawé chowáni fe blahowěstůw katolickýchwssUdy
pťizniwého ol)lasU sám Fatafej dUwěrněob:
cowal š B Ehe:dronem Tellto knižeopět
messkal meži pohanskými Tongaxxauy, ač rodčxm
jeho šradoU krale Jiřihož panstwi ostrowU
Baoaa byla wypxlžena; poněwadž pak i Uáčel:
Uictwo jakoUU pťednost we fpolečné raddě jemu
dáwalo, Uazýwá ho B Eheorolt we fwých
špráwách wždy „wrchným pohlawarem “

W ťčnU roku 1842 pťibpl W Grange
ZN SeelandU na oUgUT a Ubytowal fe w
Oomě mišsionském Wťra činila jen ťidké po:
kroky Tonganané jsoU Uárod welmi hrdý, po:
hledajice 8 wyfoka na wssechny cižince. Neboť
ostrow jejich jest stťedem celého fwěta, cižiUec,
jeUš se k nim pťistěhUje, powažowán ža ntčwšdě:c
lance si:rowce Mčmo to UaUččlise žnati Ew:

eše) xedmčxloš2 l. l:.
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ropany szsobčm welmi úkorným pro dncha kťe:
sianského mrzácké kťesianstwi kažatelůw kalwineer
ských Uebplo š to, aby fobě pťťšniwý úfndek

mešt hrdými ostrowany whnUtilo Blahowěstňm
katolickým neodepťelt ochrany proto že hostin
Uosti co cnosti Uárodné ssetťtti pokládali ša son
powinnost Eastokráte Umsiwali mišsionáťč slý
chati: EišiUci tito pťicházeji k nám, aby, co
xnáme, Uám fnědli a pak fe Uám wysmáli a
konečně šemě fe šmocnili “ Dětinnci pťťtUonst
k cišincům ofwicenějssml, kteroU Ua ostatných
ostrowech tichomoťských wssUde pošorowati, žde

Qočista žmišela, jakož rela powaha ongaňamth
winoU ewropejských pťistěhowalrltw nUbec se po:
kažila Nawšdory wssemll byli tčto ostrowmxě
pťedre lidé lášni a bystrého dUcha, od Uichšto

paklčby pro wirU katolickoU famowolUě fe roš
hodli, Umoho dobrél)o fe dalo očekáwati Wro:

ěež blahowěstowé pťedewssim ť)ledčxlt wynlxtitt
jim úctU a wášnost pro fwňj Uťad a Tonga:
UaUé bršo čiUilt pťisný roždič mežč nimi a ka:

žately protestqlltskými W okrefn Beanském shro:
Ulášdtli prwni katechnmeny we fwém domkui
netrwalo dloUho, Ziskali již w ostatných okresich
četne přižniwce Dobrá powčst raš ila jim cestU
meši kmenowce pohmlskě, jenom kde wlcidlt kx:
Zatelowé, jako w Nixxkalofě hašello po nich kax
menťm. Wredce wssak podaťilo fe jčm, ožnatč
feš šnáěelnikem TUb oem, jehoštodUwěrUtak
dalece žiskali že pťikašal fwémU protestantském::
podd.anstw:c, aby chtiwě kUblahowčthm fe cho:
walt Za Uedlo:choinkla powěst o nich i na
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sostrowyHapaj a Baoao. W roce 1813 wžrůstl
počet katolikůw na 30 ofob k nimž bršo nato
šiskeino po rňžUU 60 katechumenllw, kteťi pťesi:
dliwsse se do jedne ofady, položilt žáklad k prwé
obci katolické Zťťdčli kostel w Bee pomáhalt

Uowokresiamlm i pohmlé; jest dťewěný a má
72 stop délky a 30 stop ssrťky; dwalláctero sloU
pr podpťrá kleUUtť30 stop wyfoké a dle tU:

šemského špňfobll ošdobené Wťipofwčcelti jeho
bylo 600 Tongaňamxw pol)romadě; památný
tento den stončil še slawným požehlláUim uu
oNenmlo úcty a wážnosii pťibylo blahowěstUm
šnaslednjici pťihody. Welika kometa která w
w rore 1843 fe Ukcišala a ša kráfných Uocč w
krajillach tropických čarownoll zářť fe skměla, špU:
fobila meši Tonganally strach a Uškost J tci:
šalt fe ostrowaUe kašatelmo: coby tento Ukaš
žnamenal? mossak tito newědělt ho wyfwětlttč
Marináťi a Uskokowéž lodi ewropejských radilč
ostrowanům, aby ssli k lUišsianťUm katolickým,
kteťť jfonce prý Umžowé Uěeni, Zajistéerpomi:
UoU wěckuspokojenostijčmwyložiti B Grane
qe okážal žwědawým hostňm Uebewid poUčil
jtch dle možnostt o jeho wýšnamU a Užitku a

koUečně Určil dobn, w kteréžto kometa Ua ob:
šorU Uplně bUde widitelná Ostrowane nemo:
hlč se ani dosti wyaladiwiti wýkladllm blahowč:
siowým; po 14 dUi trwaly náwsstěwy šwťdax
wých Tonqa!mnčiw do domu mišsionského wssč
chUi chtěli slysseti wyfwčxtlelti Užafnél)o UkaZU a
widěli kometU w knčše mišsionáťowě Neuadala
tato pťihoda welmt bhlaby pťispela kU šdar:c
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mišsre katolickě, kdyby jiná okolnost nebyla wáž
Uosti ktera š wýkladU neobyčejltého UkažU ne:

beského mišsionáťUm wzessla, welifou činila U:
ij Tato ač nežawiněnáokolnost byla jejich
k wiťe Uepodobná chUdoba Šat měli neuhle:
dný a chatrný, nezťidka trpčwalč hlad; žádati
tUzemer o pokrm nebylo radno neboťbd jtch
w dUmUěni, že mišsionáťi jsoU bidni wyhnan
cowé ba dokoUce žločincowé š wlasti Uprchli,
bylt tim fami potwršowali Náčelnik jenž jim
dawal pťistťessi powažowal jich beš mála ša
swé otroky, žádaje od nich slnžeb pacholsiých
Wráwě, když Uonše počinala býtt Uef:xesitelnou
pťťplawil fe biskUpDanrre Ua lodi „BUce:
phalUš“ k ostrowU. Jeden ž průwodcůw pisse:
„WidoUce welkoU chudobu a kwťťe nepodobnoll
Uonši Uassich bratťi Uemohli jsme fe ždršeti slši xle)!e
Biskllp žaopatťil jich dle možnosti wěrmi Uejno
tťebnějssimi a nawsstiwil w prllwodn lodného
dilstojnictwa beš mála wssrchUypohlawáry Když
tito Ua wšájem pťčssli Ua loď bisiUpowU, pxoho:
dil TUbo meži jiUoU ťeči: My nejfme pofUd
dostt wyučeni, abychom sobě tronali rožhod:
UoUti, které naboženstwi by bylo to prawe; pťáli:

bychom aby oboji mišsionáťi kU weťejné rož:
mlnwě fe časiějifcháželi aby kašdý dle náhledu
twého bUď pro ty neb ony fe mohl rozhod:
UoUti“ Katoličti odpowěděli že nejednolr po:
dobné pťiležitosti již hledali že wssakkažatelowě
požorUjice Umysl jejich, Ua kwap do pťťbytkllw

š) šnunlc!š 1845.
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fwých fe šawiraji Pťitomnost biskUpowa roz:
množila žnačně wážnost blahowěstUw nowokťe:
stanUw pťibylo o 70, čekancklw počitalo .fe w
roce 1844 ke dwěma stčřm. Naprotť tomU cho:
pili fe kažotelowé swé stmé šbraně Ua ctt Utr:

hanť a 1oštrllssowánť Uejnechxltnejssťch báji o kně:
žrch katollckc)ch Mltomnostt lodť francoUšské

poUžsli k ossemetnéwm úskokU še prý kUeži fraU:
cxonšssti jsoU političti wyzwědači, kteťť wládě fwš
pťipraiji cestU kU šmocněni fe ostrown Toto
podešťeni Uaramně probilo Ua Tongačmnh,
fwobody a národxtosti fwe beš toho žárliwě o:
stťihajici a pťekáželo nad mťrU pokrokům wiry

kcxtolickéUtchi ostrowanw Nejlépe daťilo fe dilo
apostolfké katoliknm Wallifanským které mišsio:
UeiťifeboU na Tongn bx)lčwšalč Znajice powahU

tušemcmo ž dťewnčjssiho obchodn wědělt Uejlé:
pe porážeti pochybnosti a námitky protestanttmǧ
meši nimiž po rňžnn pťeb!xwali Jakmile ob:á
tili na wirlt jedml rodčnU, Ufadili se U drUhé
Tak posstěstilo fe nowopoťiestěnélml manšelstwU
šnenál)la žiskati pro drťrll katolickoU wesskeré o:
tadniky w obci w nťžto ťchdleliďe) Stalo fe
že náčelnik Beanský 1ieřčho dne kdežto Tonga:
Uané konali Uarodnoll jakonsi slawnost famo:
šwnně wssem Uowokťrftannm Zakášal tmlcowati
dohanUln ale dowolil ač dobťe wěděl šcxmiš:
slonáťč katoličti nešbraxmji kťeftanUm, podileti fe
we slnssných tancich a že tolčko Kalwinisié po:
kládaji tamxc ša hťich tmrtelný Znamenajire to
muu

2) Zunčuc?š 1846.
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EheoroU a GraUge wystoUpiliproti šákazU
a wňči celého shromážděni odpťrali náčelnikowi
wsseltké práwo, rožhodowati, co Ua kťesiany slU:

ssi a co UeslUssi Tento ale wyskočiw žlostně
ošwal fe hněwčwýmhlaselxl: Čeho fe domýsslejč
tito dwa cižincowé? Zdali moťe jich erywr:
l)lo na Uasse bťehy? Kdo jčm Učainilhostinstwi?
Kdo je žiwi?ez Tu jeden z blahowěstůw od:

wětil neok)roženč: Owsiem e U Tebe bydlime
aša to powinné Tobě wždawame diky; awssak
wěš, že nejfme šde proto abychom Tobč otro:
čtlt nébrž Tobě a UarodU TwémU cestU k Uebid
Ukašowali Kašeš:li Uám odejťti dobťe HrileoU
Uáš jini náčelnici Jiným cišinctlm rožkazUj dle
libosti, Uikoli wssak Uám, kteťi Uláme posláni
tnxš od Welikél)o DUcha Wožednálti a blaho,
ktčrš jfme Tobě a UárodU Twčmu pťiprawiti
šonfali odnejeme a ša:lecháme Tobě hUěwa šloťš:
čeni Boši ee Náčelnik silopiw očč šamlčel se,U
wečer pak pťtjda peadl mišsionáťňm k Uohám a
Orosi!, abh mU odpnsičlt; oUi wssak obyčeroU lasiae
wo.sti ť)o těssčli.„ Nasst pťedkowé,“ ťekl náčel
Ušk poh:mtým fedcem byli žlťa Uly nejfme lep:

ssť, awssak bUdoUcUě fe!pťefwědčite, še wewssem
cokolt poxučite poslechnU Wáš ňe) Z této pťťx
padnosti widštt žcx pťefe wssechlm pokaže:wst
pťedče jesstě mnoho ryšostife žachowalo w dUchU
těchto ostrowanmo a že kťesianstwi šwitěšiwssi
šde Uad pohanstwčm, pťirošené jejich schapnosti
;exšowbUdi k moť)UtnémU rošwoji pro bndoUcUost

cke)šnučxjšš, 1846.
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Jest welmi zajťmawo pošorowati chowáni:

fe katolických a protestantských Tongananňw w
obcowan společenském Ze bez hádek UábožeU:
ských w podobných fchUzkách fe neobejdoxl, jest
wěc pťirozená Protestanté obyčejně počinaji
Utok nadáwkami od kažatelmo proti katolikčtm
rošssiťenými katolťct wyšnačUji fe wčtssi mčon:
stť a hlUbssťmi Uáhledy xo dUcha kťestanskš wiry
W Eheoron šachowal nam mnohé hádky toho
drUhU ž Uichž podcime čtenaťčim jčdnu na přť: ,
klad kterak osirowane w takowe pťipadlwsti roš:

Umnji a fweho pťefwědčeni Uáboženjkéhohhájť
„Qd toho čan co jsi opUsiil Uassi wirU, Ue:
mám Tě wice rád; kterak jsi mohl pťijmoUtt
Uáboženstwi papistčlw, kteťi fe klani Marii?“
wytýkal kalwinský Tongaxmn katolickélxm pťibUš
nemu „N ja šafe“ odwčxtil teUto, „od toho
čafn, co jfem fe sial katolikem, jesstč wice che
mtlnji toliko mam litost nad Tebon že mešč
tťm, co se chlUbiš fwon ofwicenosti, Z Uabožen:
Uwi kťesianského bez Ulála Uičeho eriš a od
Um,xchUčiteltxw mimo Uadáwati katolikllm, jsi
ntčemU fe UeUaUčil“ N pak jal fe rošumowati
w tento podiwný žpůfob: „Dr:chdy jfem čital
w Btblii a Uičenmjfem Uerošmniwal; w nabo:
Zenstwi katolickém fe mně wwjafnila Umohá wěc,
která dťiwe mně byla Uepochopitelna Tak čte:

Uče U sw LUkásse, že aUgel fe šjewil Zacharia:
Uowi ša oltáťem a wssUde w Wifmě mlUwi fe
o oltáťťch Brosim Tč kde máte Wy w koste:
lich oltáre? Wšdyt Ty aUt eriš co jest ol:
tár! Zdi ale do Bey ke katolikllm, tam na:
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jdeš oltáť a pak porošumiš WisiUU a jesstč mnox
hým jiným wčcem, o kterých čitaš w něm
Protestant fe Ua chwili šamlčel a pak odpowě:
dčxl: „Dobťe jsi ťekl! a proč bych a měl zůá
statt w newčdomosii? WUde š TeboUF)!“ uu

Když fe wytýkaly hranire apostolskěho Bi:
kariatll pro stťedxtoUchanii Ustanowrna jest
Tonga ša sidlo biskUpské Nowý bisknp Ba:
taillon, pofUd na Wallifn apostolowawssi
nawsstiwil wssechny stanice mišsionské k podrnči
jeho patťici QpUstiw Walliš na franconšské
lodi „Ydolphe“ dUe 11 čerwna 1844 dojel ša

22 dUi Ua Tongu deexe) wNťitomUost jeho nenči:Uilaonoho dojmn jejšw žápěti welikeho miš:
sionáťe (biskUpa) Ua jiných ostrowech tichomoť:
ských ssme kráčeti pošorowalt Bťičina byla
dilem ta žemišsie Tongalxská nebyla pofud dosti
pokročila dilem jt l)ledati dlnšno w Uenawisti,
w kteron ostrowané od oné doby, (o Franron:
Zowé byli Tahttll a Markefy fobč ofwojill jmé:

UoFranconšudylč foběwšali Nllgličti t ame
rtčti kažatelowé, Užiwsle Uskočllětéto okolnosti
xoždmychowalt co Uejptlnějt tUto Uenáwist aby
ssiřeni fe wiry katolicke afpoxl w tčchto končinách
ltchomoťi pťekašilč Nawzdory tomU Učšla pťi:

tomnost bisknpowa Ua ostrowech Matelských pťedce
mnol)é a dobré Uasledky Některých Tongasla:

Uťlw žiskáno pro wirU, Uowokťesimlé jfollpotrrr:
Zeni no náboženstwi, mišsionáťttm pťibylo wažnosti

ckee)xxš.rmčxješš2 1848.

M) Zuučxlššǧ 1846.
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bludné dňmněni, j.akobybyli z nonze opnsiili wlast
son, rozhlásseno Bataillon, pobywnao:
strowě tťi Ueděle, wxdal fe na dalssi cestn po

fwém Bikariatn; ofada MUa, Uprostťed poban:
stwa ležsck wywolena ša sidlo biskUpskě. B a:

taillon nahlizel ze, aby mišste Tollganska
mohla dUražUěji wystUpowati, pťede wssim po:

tťebť žjednati blahowěsiUUl dňstojnějssibo posta:
weni w ohledU materialllém neboť ToUgaUané,
Umjice chUdobn ša trest od Boha Ua hťissniky

poslaný, š drUhe pak strany widoUce kašately.
oplýwati wsselikým pohodlim, blahowěsty ale ka
tolicke trpěti nonši, Uežťidka i hlad, odwracelř

fe opowrženliwě od wiry katolické, šwlásstě tťč:x
da šámožná, a jen chUdobni ša laskawost bla:

howěstmo wděčnými fe UkašUjice, pťali jejich
fnaham apostolským Mišsionaťi fe domniwajť,
že wyměňowacim obchodem nejlěpe by šahradilč
twé potťebnosti, awssak w tom ohledu mnohé

fe namitaji rožpaky a pochybnosti o nichž ssiťejř
promlUwťme w šáwěrce tohoto fpifU Ziné wee

liké potťebi jest, abh fe Ua ostrowě žbUdowaly,
pokUd možná, pěkné chramy a slUžby Boži še

wssemožnoU skwělosti fe konaly Tongajest pro
katolicišmnš pťiliš dčiležitá we siťedné Oceanii
na ni žajisté rošhodne fe pťewaha té či oné
strany w těchtokončinách tichomoťi, což prote:
sianté sami Uznáwaji tim, že nethžssim odporem
protť wzmáháni:fe katolicifmu na ostrowech Nťáo
utelskdch fe zafazuji Wocet katoliknw TongaU:
siých obnásselw roce 1848 okolo 600 dussi
Qd onoho čafn wmnsela mišsie Učiniti znamenite

24
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lporkroky, uo nichž n.áš .ale posiw blxižssi zpráwy
xnedossly.u

d)

Uťi:ěsir na ostrOwech Txičxšiských.

Q powaše půdn a obywatelstwa těchto o:
strowmo pojednali jfme již na straně 192 Do:
kládame toliko, še ostrowanč tito, co fmissenina
Yinofuw a Bapuůw, na patero od febe neod:
wisiďch kmeUůw fe děli, kteťi w Uenstálých rož:
brojich trwaji, wšajemně fe wraždice a fžira:
jice. Diwokosti a Ukrutlwsii fnad jenom Kaleo
donssti jim pťedči Ziž jrxich wžežťeni hrůžoU
Uňplňnje frřdce Ewropana. „We skrejssich leš:
Uúch a w donpatech skalných čihaji na okolo:x
jdoUci a ro dirré sselmy wrhaji fe Ua cestowni:
ka erpatrného. anraždiwsse ho, podrži tělo
pro sebe, frdce wssak jašyk a játra šabitého
xnUfeji odwesti co lahUde kreili Ueb naěelniko

wi Když jfme pťissli Ua ostrow Banull bylř
kmenowci práwě fhromážděni pťt národném kwa:ř
fU Tělo lidsiě žcela Upečeně leželo pťed ho

downiky jesstě Uedotknutě W pošadť najedUoU
šawšnšl žpčw a čtwero mužnw pťinásselo hlawn
olejem koknfowým UapusstěnoU š wlafy pečliwě
pťičefanými a jali fe pťipťUati ji k trUpU Kdo
wčděl tygra požčrati koťist fon, můše sobě pťed:

stawiti hltawost, jakou wssichni když hlawa k
tělu byla koUečně pťipewněna, swěho krajana
požirali dee)“ BrotestaUtům razili dráhU k těma

ck) ú:mnlch, :1847.
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to osirowanňm někteťi dobrodruhowé, kteťi na
ostrowy Matelské časiěji zabihali Jmenonoietě
na ostrowech wýchodných podaťilo fe kašatelUm
Zaražiti stanice mišsionské W roce 1840 za:
stawilčfe W Cheoroat a bratr YttalUš
jsonre Ua cestě ť Wallifn a FUtUUě na ostro:
wech Fťdžiských; mťšrle ale šaložiti Ueždálo se,

dilem š Uedostatčll dčlnťkUw dilem proto že,
Uemajice nikde potťebné opory, fe obáwali aby
Uadarmo diwokym lidožroUtům ša koťist Uepa:
dlixe). Jakmile wssak Ulišsie Tonganská byla
pojisstěna, Ušawťelt bez prodlrni pokusiti fe o
mišsit Fidžiskolt Bikap Bataillon, konaje
wisitačnoll cesiU po fwém BikariatU, ošnal fe
w Bee š 4 ostrowany Fidžisiými které W Ehee
Uron byl na wčrU katolickoU obrátil a ty wšal

šfebon když w roce 1844 č skupinll Fidžiskon
ansstiwiti a obádatt fe odl)odlal Nejprwé
pťistal k ostrowU NamUce jehožto obywatelstwo,
ač kašatelowé již po Uěkolik let Uleši nimi me:
fskali fnažně katolirkých mišsionáťůw žadalo, tac
že bisknp konečně swolil panechati šde WB
RoUlleaUra a Brechereta š tim wssak
dokladem, aby, kdyby jiný ostrow mišsič prou
spěssatčjssim fe býti okášal, na něm osaditi fe
newáhali Ztlstali š ntmi dwa katechistowéWal:
lisanssti, bratr Lln net a dotčenýchčtwero nowoe

kťeslanUw Fidžisiých; Ua těchto dewiti osobách
fpočťwala naděj Cirkwe katolické pro bUdoUcUost
ostrowanmo Ftdžiských

xze)úuuňješ 1842.
243
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Mišsionáťi brzo pozorowali, še NamUka
Ueposkytuje mišsii oněch wdhod kterých z počátkU
byli fe nadáli; pťesidlili se tedy na Lakebn,

nejhlawnějssi ostrow celé sknpiny a spoln sidlo
králowské Zde wssak počaly fe trpke škonssky
pro mišsionáťe Methodisté od té doby, co
No UlleaUr a Brecheret fe ofadilina o:
strowech, rozsiwali Uejhanebnějssť lži o nich meži
obwwatelstwem, zejména ale krále hledělč popU
diti proti nim W neblahém dile wěrně jim
pomáhal pol)lawar Tonganský FinaU, který
jako wyslanec wlady Tonganske na ostrowech
Fidžiských fe ždržowal a Uad obchodem, jejž

TongaUaUé š Fidžiskomi ostrowany ode dáwna
wodili bděl Blahowťstowé tedy pťissedsseUa
LakebUnalezli tuhý odpor FtnaU chtělmermo:
moci a Uásilimse jich shostiti awssakW Ronl
leaUr erhroženě wystoupil a tak důražnými
slowy mU wytýkal kterakže ani prawa nemá
wypowidati pokojných ofadnikUw, kteťi ani jenm
ani komU jinémU Uičim UeUbližilť, že, pakli fe

opowáži Užitt Uásilť hoťce toho pykati bnde,
tak že prošatim od šjewného pronasledowáni U:
pUstil Za to ale we srozUměni š Methodisty
podtaji hleděl co Uejwice rozjitťiti mysle ostro:

wanůw a tak wssemožně pťekažky klasti pňfob:
nosti jejich apostolske ZUťiwost odpůchw ssla
dtak daleko, že ostrowany, kteťč nawsstěwowalč
xskolU katolickon bitim donucowali odťťcč fe

wťry Mišsionaťi nemohli dostati od ostrowa:
UUw žtrawy, protoše jim wyhrožowáno fmrti;
stalo lt fe kde nesstčstě,Umrel li kdonáhle, zpn:
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siossilali wichťiceúrodU polnon, šahynnla:li loď
Ua moťi uuu siitáno winn na mišsionáťe kato:
licke (8i fčunšš7 8i pššljš irlušrib u cdri8tiřmi

:xc! 190ušm) Zdaltby pťedre konečně Uebyli
meeli UstoUpiti tolikeré šlobě a opUstiti půdU
newděěnoll? Nwssak Wrožťetelnost, widoUc lmlž
Uý Zápaš jejich, UčiUila konec rýpalstwč Zlomy:
slnémUfmrtč Finanon w roce 1845
Sotwaše šprawa o fmrti jeho fe potwrdila, pťi:
chazeli ostrowané hromadUě kU blahowěstmn,
Ujisskujice, že hanebnémU nadýmani na úkor je:
jich nikdy wiry nepťidawali a že toliko strach
pomstdFinan wy jim bránil weťejněfepro
hťásiti pro wirU katolickoU Mežt nimi byli
UástUpceFanůw a fpolU UáčelnikTonganský,
kterýžto mišsii prokášati mlcže služby žnamenite
a mimo to působiti na fwé pťibllšenstwoTongan

ské Wozdějssich špráw o této mišsii neni; listy
Lyonske (1847) toliko prawi běžně že Učinila
od čan fwěho založeni až po tUto dobU(1847)
žnamenité pokroky, bližssčchpodrobnosti wssak ne:
podáwaji

Užijeme této pťilešitosti, abychom čtenaťe
listůw LyonskýchUpošornili Ua dwoji wadU ktera
Uam afpon we stUdiich dějin mišsionských w tiu
chomoťi welire žnefnadnowala jafný Uáhled do
ofnowy Události fon rošmanitosti beš toho ža:
pletených. Brwá wada Listůw Lyonských žáleži
xo tom že redakre na wždory wsseliké hoonstč
materiallx že wssech končin fwěta zámoťského ji

šasilaného toltko ssesiero malých fessitkllw ročUě
wydáwá Tťm fe děje, že o některých ostrowechr
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jako Ua pťiklad Fid zisk,ých,čtenciť teprwé po ně:f
kolika letech se dowidci kterak mišsie, o jejimžto
Zaloxženibyl žprawen pokračch Mišsie Fidži:
stá šaražila fe l. B 18:14 w roce 1847 do:
widame xe jen že mišsie čilřť žUamenité p.okro:
ky, a od té doby nežmiUUje fe redakre anč slo:
wem o Ui! Broč asi redakre fe tolik osstědá š

podrobnějssimi žpráwami? Listy wydádoaji se o
160 00 wýtiskách; kdyby na mistě ssesti fessitmo
fe jich wydawalo afpon dwanactero, žajisté by
tim i důchody Spolku mišsionského fe žUačUě
rožmnožily Když potom ža dloUhý čaš o jistc
mišsii opět se čini šminka, wraži čtenáť na samé
mežery, powstaléz wynechaných po celá léta
špráw a Události poždějč wyprawowaňé mufeji
mU žčistatč temnými chdowi li fe čtenáť, kdy
a jač kU pť wšaly počatek mišsie na ostrowech
Blanoeckých, z jtných prameUňw: w listech Lyon:
ských fe toho nikde Uedoěte Slllsseloby aspo:i

Ua redakci, aby, Uezdáli fe ji wydáwati obssčr:
Uějssi šprawy, mežery, w ositowě Události wyne:
chanťm mnohých listUw fe wyskytajici wyplnila
krátkým poznamenánťm a, kde potťebi, strUčným

pťehledem historickým
DrUda wada žáleži w tom, že redakce :Unohé

listy, které prošatim byla odložila Udežižpráwy,
tťebaš o 2 roky později dosslé, klade, aw ssak
beš wroč eni čimž čteUáťešbytečně mate a
jafný Uáhled w pochod Události Uad mirUa beše
wssi pťičtny stižUje Nám fe podobá, jakoby

redakre powašowala fwé listy ža pobožné toliko
čteni pro katolické jejich odbirately a zapomi:
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nala, že co prameny k cirkewně hisiorii ticho:
moťských a wůbec zámoťsiých Ucirodůw fnad je:
sstě wětssi maji důležitost a wáhn n

j)

Usi:ďsie na oskreloech Ul.mwckých.

Qstrowy Wlawecké leži fewerně od osiro:
x.wa Bťarelských a skládajč fe š několika sinpčn,
meži nimiž nejšnamenitějssi jfon: Qjolaoa čili
OpUlU, Tutxlila, Manna Samoa mimo menssč
ostrowy Rofa, Kokoš a jině Francoužský mořeo
plawer La Wéroufe Uažwal tyto ostrowy
Wlaweckými ža pťičiUoU weltčého množstwi p i:
rog (loděk), kterých Zde Uassel a pro obžwlásst
UoU Umělost plaweckoU jižto ostrowané wynikali

Ehobotn KokoskémU w němž fe žakotwil dxal
jméno: chobot wražednikUw protože 13 lodni
kUw jemU w něm od ostrowamlw bylo šawrašx

děno, kterážto wražda zajistš byla Zawinrna roš:
pUstťlosti chasy frmlconšské, Uebok žpráwy od
mišsionaťč:w žaslane liči Uám ostrowany co lidč
powahh Uad mirn jemné a pokojné Sotwaže

mišsionáťi se pťibližili k TUtUile wyssel jim w
ústrety sam král a pťťwětiwými slowy jčch šwal
Ua ostrow Qbywatelstwo má wyfoký wžrůst
wlafy wlnité a kadeťawé plek UahnědloU; ob:
libené či Uárodné barwy jejich jfoU čerwena
.a bilá Kroj jejich wyšnačnje fe obžwlcissrným
wkaem Okolo brder owiUUji tělo sstrokým pá
fem z barewného ltsti welmt péfně Upleteným
tak že mUžowé čererě a bčle malowani a
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čorstwým listim wyssperkowani beš mala fe po
dobaji wodným bohUm klašsického pohanstwa
Zeny pťidawaji k popfané úprawě jesstě dloUhý
Uat ž tappe šhotowený, kterýž lze prirownati k
plUwialU Eo fe mrawné powahy ostrowanůw
dotýče, wydáwaji o Uich blahowěstowš swěde:
ctwi welmi čestné Nčkoli pťissedsse Ua loď
mišsionskoU U welikém množstwi, tisiceré pťed:
měty tU widěli o nichž by fe ždálo žeby w

frdci jejich mohly fnadno žbUditi žcidost, podtaji
jich odcižiti pťedce nezpožorowana na lodi ant
1edina kradež deiwowali fe sice tažice se
Zwědmoě, k čemn a nač ta, ona wěc fe Užiwa

Ua žprob ditek fon radost tleskánim jewice,
awssak weždy o powoleUi žádali chtějice dotkaUtč
fe něčeho rUkoU Q jejich w tomto ohledU pťč:

snostt fwědči i ta okolnost, še kaple mišsionska
we dne w noci býwa otewťena; kalich, oděw

kostelUý krom jineho pťislUssenstwť obťadného
Uikdy fe Ueschowáwa pod žámek pťťbytek mčš:

sionfký UeUstále pťichozimi se hemžť, aniž kdy
Utrpeno jaké žtráty

Qstrow Ojoláoa jest fedm lnil dloxchýa
má w objemU bež mála 80 mil; lidnatost ob:
Uássť k 50. 000 dUssi Krafa a úrodnost jeho
pUdyjest Uesmťrxlá Jestiť obtháU koralowý:
mi šádorami tak hUstě že moťe, an prUdký jeho

pťiboj o pťiroženoU jejich hráž fe odráši jako
tiché. ješero bťehy ostrowU objimá. Nábrežť po
kryto jest palmami kokaowými a chleboinky,
ťteré jako kU pohodlným prochážkám Uprawene
a nepťehlednými ťadami fe táhUoUce lemuji o:
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sirow Wěčne jaro žde anUje, stromowi an:
stále fe šrleďá, w jehožto stinu fe skrýwaji dom:
ky tUšemch Za stromoťadimrozprostčrajirfr
role, žawlaš owané U:alými potť:čky a úrodnost
dčtdy jest tak welčá, že ostrowan pro wýžiwn
fwé lodťxch déle Uežli hodččm t:)k)odně Uepra:
chje. Za rolemi wypť:mjť six kU stredU ostrowU

erysočé pecho:ťw,ijUýU: stromowťm porostťé;
okolo kasttanx:w k)ibiskllw ceder a jiných stro:
Uůw onxinti fe pťeráfUé kwětčny, w Ewropě
pofud er dane; po halnšich a wčtwich pak aš
kU klonikňm feihajice proměmlji strom U welic

kou kytkU š nejrozmanitějssiho kwiti UwitoU W
těchto roškossnúch hajich poletuje tisireré ptactmo
a klokotáni slawikmo cUkrowáni hrdliček sstěboc
pestrých paponfskčlw Uikdy neUmlkUe; pošwedne:lč
pontnik oči wžhůrn, hemži fe wždUch rojem ko:
libridůw, na špUsob kwitkU wětrem Unefeněho
st tťepetajicčch

Mtšsie katolickei na ostrowech Maweckých
wšala počátcxkw roce 1811 když bisknp Ba:
tailloU po stťednéOrranii son wisitačnon
cestu konal QpUsttw ostrowy Fčdžiské pťiplonk
k Ojolaoě na skloUčUtoho rokU a byw od nco7
čelnictwa pťišntwě přčjat žaurchal šde B Ro u
daira. Neiskedlljiciho rokU nawsstiwil ostrow
W. Werne Ubiraje fe na Uoon mišsii kRo:
tUmě Jakmile loď jeho fe žakotwila w cho:
botU Qjolaoském, ofUli jč ostrowaUé fwými čluu:
kamč, srdečně wčtajice mišslonáťe Mnoši jali
fe dělati kťiž, dawajčce Ua jewo že jsoU již bnd
kťesim:é, Urbo katechUmrnowé, wssichni tlačilt
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fe okolo Berna, po pťátelskn rnky jeho tčsk
noUce a po kťestnémjménU jeho fe tážčce Jaťo
w procešsi wedli ho pak k B Nolldairowi
a když Werne fe jal chwáliti čistý a úhledný
domeť mišsioUský, dali fe famon radosti do hla:
xsitého fmichlt, wykládajčce, še oni Unl ho wy:

stawčxli. U wečer shromázdili se Qjolámne
okolo pťibytkU mišsionáťůw a poctilč hosta dč:
lem Uárodnými dilem nabožnými pifněmi W.
RoUdaire wypráwěl že po celý rok fwého
pobth Ua ostrowě žádnél)o nepožádal o potra:
wU aže pofUd UebylUplynnl den ady ostrož
wané dobxowolně, čeho potťebowal k wýžiwě„
Uebyli w l)ojnosti jemU donrsli

Na sinpině Samoa čili Hamoa anebi
Žchoa žanechal biskup Batatlloal tohotéž
xokU dwa mišsionáre a to Uce w chobotU Np:
pianském kdežto ma sidlo swé konful anglický,
powčxstnýz ostrowůw Tahitických B r i t cha r d xe).

aexe)Wrawč podáwa bčskxlpBataillo.el w lctopisech
L!yonsiých1853 špráw!l, šc f:)!t Writchardúw
řčdč co kapitáU loď mie:šsionsto:katolickoxl wc stťcd:cč
chanii; ano, jde chýr, šc sám Wrttchar d š
ccloxl swoji rodiUoU do lňUa Cirkwe fe anrátil.
Dosti možxta Wrttchard pťissel do chaxlie š
pewným domUěUťm že toliko w aUglikanšUm pra:
wé se Ualčža kťcjčaxtstwť, wida pak zmahati se po
ostxowech wirU katolickoU za fwatoxt fobč co ho:lč:
ny NoWopcrysta pokladal powiUUost,Uedati szi:
kU „blnduénm RoxnansmU“ HojUa wssak pťčlcši:
tost pošorowat: xnišsioxlaťskéfoky, jich se chowánt a
pUsochč Ua púdě Uowé š jché, š drUhé pak stra:
Uy blaha promčena w ;iwotě Qccanam:w wsstldc fc
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Qn sice pťistUpU biskUpowě na ostrow kladl tuhý
odpor, awssak tUzemské načelnictwo, ssetťic pra:

wa hostinského co národné cnosti, Uedbalo na
podešťiwé ťeči jimiž protikatolikUm jich pobon
žel a š radostť pťijalo blahowěsty B B oU:
tllon , jeUz w prosinci 1846 Ua cestěž
Tablty k ostrowxlm Sandwččským boUťi moťskon
ke sknpčně Samoanské byl šanessen wyklcidá, že
mišsie, ač teprwé nedáwno šaražena byla a Uaiš:
sionáťi pťiUčowanm:fe ťeči tUšemskě pofUd nej:
wice fe šanasseli šnačné pokroky čini, že wssak
majieli Utržky protestantskými kašately rožssiro:
wane jako rašem Učiniti fe nesskodnými počet
mišsionaťůw co nejdťiwe se mUsi rožnmožčti, aby
na ostrowech po růžmx bydlice mohli wywra:
ceti pťedfudky a podešťeni, které proti katoo

jcwčci, kde katolicišmnš opanowas, to wssechUo Uc:
Uxohlo fc Udinonti š hlnbokým dojmem na Upťime
Uél)ojank i w odporu dUcha P.ritchardowač
wňči dalssčch žtnssexxosti Utižely pťedsxldkh, až fc ko:
Uečně octmll U fwého Damasskxc, kdež i jch nc:
mošným se stalo dalssčšpččowá!ti:fe prottostml. Bo:
twrdč:li fe tato zpráwa, Urodč se z hlubokčho do:
jnm, jejš tak dňlešitá Událost Ua chaňany Učťniti
mnsi, U:jcch prospťch pro Cřrkew chaUskoU. Z
dopifowatel „TabletU“ potwrznjc radostnoU tuw
špráwn a dokládá, že Brttchard se chhftá prorc:
stowatt wssechny ostrowy, kde byl drnhdh proti ka:
tolické Cirkmt brojil, aby hlafal prade dťčwctak
UertUě osočowanU. Kxxšby wýsledek jeho snahy
bxžo se octnnl na roxďniš šUyUčjssč žajisté Upťčm!wn
horliwostť, ktcra, byla:li slonžčcblUdn welká, UemUše
we slnšbě prawdy jis.ak nešli ždwojiti se! uxx
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likům w Učysle osirowanňw byly fe již sem tam
wtroUsiťy.

Na špátečné cestě Znstawila se loď U ma:
lšho w roee 1832 nalešenébo ostronžn který
pOsUd jrss!ě an jména aUč obywatellno Uema.
Wstoupiwsse lodnčci na bťeb, hlcxdat sladké wody,
Ualršli na ostrowě nefmirné Umožstwi ptartwa
B BoUillon wykládá, še ncxjen Ua každě
halxeši stromůw nébrž ť n:ssnde :,o šomi k wiťe

Uepodokmý početdtačich bnizd tam widčti Kdyš
fe k lxxxiždčimbližili ptaci nikoli neodle: ali Uén

brž pxkojně fedčce Ua wejrich neb mlaďata kři:
Oloma šxťxťčrchjce očrkaiwaťi Oťickxoščch; odwa:
šilli sk kdo fál)nonti Ua ně, Uexol)roženějali se
klťno::ti lUkU rUssitele odwěkét)o jich pokoje
šoš!áke:n jaj; Učktečč měči na pUl slopx.) dloul)ý
.Wd:xxici oďťšc:.x U:x:ncxsikali mi:no sladkoU wodU
šaoptťčti se hoonU žafobo:t tčchto ptakUw Ua
Tdaťssi cestU k Sačxdwš ch:l:U

x „Stančce mišsloxlsiá“ pčsse W Wachon
šQjolaxOheee), „k:ečoUwys dUst N Batail:
loU mé dUchoroUe .dččt fwšxťčl Uach.ižč fe w o:

kčefu, jeřxž až posixd fe powašowal ša stťed a
ohnisko prxotestantiščxd:l Z počárkU fe mně kmč
Uo:txči bašťšwě wyl)ýoali ano něktčrě rodim) U:
tčkli do češ“x:w, jeU aby te Učxfetkaly š člowč:

kem o Uěmš byťy slýcha!i šc, kdekolt fcx ocčtá,
hUěw a ťlextbnBoži w šápěti fwcm miwa Koe
lčkrate jsem bolestUe sk;y rontl nad Zaslepenosti
rohoto ubohčho lid:x ač wiUU jeji Uesli ti klcřč
bu

:še)úuušloš, 1850.
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majice w ,dUssi jeho wsstěpowati l,ásku, jedem
nenáwisli otrawowali mysl a srdce Ubohých Ue:

wědomcllw. Wssak sobč timto rožssirowánim,
pťededkňw proti Uám nejwice Usskodilt; Uárod
ďršo žpošolowal, žcxša strassáky :Uskočně wywě:
ssenými se sk:ýwala šásste žárliwého stxannčctwi.
Sotwa pobyw několik UlčxsichwUa Qjoláoě roz
plasssl jchl š pomocl Boži wsseclxxlysirachy mešč
ostrowaUy Nyni mně tim pťťtUlUějssilexife býtč
Ukažuji ččm Uškostiwěji xxťed Uedčiným čafem

fe mně sstitiwali tak že nešřidka diwiti se mer
fiwam promčně ktera tak neihle w myslich je:
jich fe siala Chcili ansstithi fwého fpoln:
mišsionáťe aneb odebrati se na čaš do jiného
okrefn býwam nuren odejxti podtaji, sice ostro:
wané, widouce mne Ua restě obklopUji mne še

wssech ftran tažice fe starostliwě: kam p spi:
cham, ždali Ua dlolcho odchčižim? a když odpo:
Uxaidám že za dwa Ueb tťč dny fe opet wrátčm,
stěžUji fobě naiwnčx že to tUže dloUl)o, že jim

bude teskxno prosice snašně jen abych co nejx
dťi!re fe nawrátil “

„W čeerU 1848 poměli w tom ohledu
Urmalďch strachlrw. Dwa okolni kmenowe wzká:
žali mně tol)o časll, že hodlajč prijmo::ti wirn
katolickon abych tedy k nim pťissel a w nábo:

šellstwi wnučil slibnjčce fpoln že, pakli bych
meši nimi fe Usaditi fwolčl pěklxý domeč mně

wystawť Jakmile tato Zpráwa w mém okresil
fe rošUrsla pťichweital beZ mála celý kmen ke

mně a še slžami w oččch x„ďrosll, abych jich ne:
opoUsstěl a jen jesste po krátký čaš fhowiwal
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dokládajice: „My wssichni hodláme fe obrátitč
na wirU, atossak domniwame fe že we wěci tak
dňležitc slUsscjednati š bedliwon rozwahou, aby
obráceni Uasse bylo tim UpťimUějssi a dokona:
lejssi “ Bodiwnák to žajisté změlm! Wráwě tč
kteči pťed několiča měsicč fe mně sstitčli co smr:
telného hťichu, doléhali na mne nejwreleji abych
Uleži Uimi žčlstal žakazUjice fe že wssech nejhor:
liwěji že wssechny mé potťebnostt mtlerádt zax7
hradi

W fran1848 wydUklyrošbroje mežině:
kterými kmeny, obchý strach žmocnil fe osiro:
wanůw Ue tak pro wálku jako pro Uedostatek a
hlad jenž obyčejně w Zapěti ji kráči Ehwal:
né swědectwi o blahowěstech katolických wydáwá

šajisté ta okolnost, že ostrowané floé Uepatrné
doklady skládali w domkU mišsionském, majice

ho ža misto proti drancownikum Uejlepe Ubež:
pečene; ba t kažatelowé protestallsstť Uesstčtili

fe Užiti podiwnél)o tohoto práwa Utočisstněho
Ujissfujčce blahowěsty, že kdo: a cokoli pod o:
chranU jejich se postawi Uemá čeho se obáwati

ani od strany witěšné anč poražené Wálečnici
častějt pťicházeli k mišsionáťům Ua radU w o:
hledU na wšájemné rošbroje; awssak po kašdš
dostáwali ža odpowěď že oni waec š celeho
srdce ostrowanUm pťejč swornost a pokoj,a aže
lepssich prostťedkňw šnaji whrownati rozepťť,
Uežli jest meč a oheU a pUstosseUi wlastť dále

že Uikdy a na žádný žpufob w politické jejich
šálešitosti wkládati se Uemini a t d Rošumné
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a moUdre toto chowáni fe mišsionať wchwalelw
od oboji strany

Mežitim co pozoonst ostrowanůw wice k
ofUdUmwálečným fe obracela jali fe blahowě:
stowé mýtiti část lesiiw wUkol stanic mišsionských
a Uprawowati pUdU w Urodné roli Sázelč
siromy olťwowé sikowé réwp, graUáty, melony
a kUkUťčrč; nowé tyto lostltny Uad mirU pro:

,fpčwaly Kukuťice wyhnala prUty na 12u15
stop wyfokě, každý prnt měl 4uu6 klafmo Ua
172 stopy dlouhých Zedno šrno kUkUričnewy:
dalo dwanácti: až i ssestnáctisterý Užitek. Qstro:
wané počinaji pochopowati Užitek wšděláwani

roli, k čemnž nemalo pťifpiwaji lodnici ewro:
pejssti, kteťi ša granáty, melony, siky a jiné o:
woce které sobě pro wýtečnost jeho welmi li:
buji, wsseliké zboži ewropejské Ua wžájem dowá:
žeji Ehnk k polné praci meži ostrowany wšni:
ká, což mnoho pťifpěje kn blahobth hmotnemU
i mrawnémn těchto kmenowcůw „Mišsie pro:
testantská,“ di W Bachon „UaUčila jich sice
pohrdati národnými bohy, do fwatyně Uábožen:
stwi kťesianskéhoale bráUy jim ertewťela; o:

ctnUlit se Uboži na úplném bešwěťi Kašate:
lowé, bywajice ž domowa wssemi potťebxlostmi
hojUě šaopatťowáni newssťmaji sobě nedostatkll
a UoUše ostrowanUw Krom toho miwaji tU:

šemci častoU pťiležitost horssiti fe nad žiwoteen
ml!ohúch kašatcxlmo Nedáwno jedeU š Uich, je:
hož drnhowé pro moUdrost a dobré chowánč
wsslldy Ua slowo bráwali, podťezal sobě ťrk
bťiton.“
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Kašatelowé protestmltsstč hledčli Usskoditi blaho:
wěstnm tim, že jich ostrowanUm wďdáwali za
whhnance ž wlasti ewropejské Kterak tedy po:
diwili fxe tčto wxdoUce, že welici Uáčelnici ko:
rábnw (tak našýwali tužemci lodUé kapitány)
Uessetťili cesty, aby opowrhowané „wyl):mnce
we chatrných dwě a i tťi mile od pťěstawU wšdan
lených domkáchbydlkrťfon náwsstěon pccričl
„Zpošorowawsse to nasst OceaUané “ prawi B
Nachon, „nemesskallrošUmowatitakro: Oded
to pocháši, že welici načelnici lodi anglčckých

ansstěwnji mišsionaťe katolčckéa wcxlikoussetr:
Uosti č Uim se chowaji? NejfoUť oni tedy lidč
tak bidni, Za které Uam jich wydáwáno. Z těchto

Uáwsstěw mišsionáťčřm katolickým Umoho pťi:
bylo meši ostrowany wážnosti a mnoho jtmiwy:
wreicexlo lži a pťčdsildkllw

Mimo to rošssiťila fe chwalná blahowěstůw
powěst okolnosimi docela mimoťád:xými „Casto
xUUsim Zastáwati Ukol a slUžbU lékaťe protč swš

wltli, Pi.sseB Wachon „TnšemcčpozorUice,že
nč:kolik nemocných ode mně opatrowaných opět
nabylt šdrawi nedaji fdbč wymlnwili že mám
mexr Ušdrawowati Uemocně, jakýmkoli chduhem
siiželté Mnoši náčelnici kterým kašatelowé
prorestantssti wsscxlikou naději Ua opčxtné ošdra:
Uxeni jtž byli odUali, pťissli ke mUčx jako k ně,
jakémU diwotworci Newim fám, kterak fe to

dělo, ale pobywsse málo dni w mem pťčbytku
anxatili fe šdrawi domů. Od té doby býwa
domeč mišsionský obkličeU UemocUými že erch
:chl:lw Qjoláoy fnássenými; ša pčll r.kU opae
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trowal jfem jich okolo dwanácti fet asi defet

mně jich šemťelo ostatni wssichni fe pošdrawili.
Z toho strnčněho Uákresil mého šiwota widite,
že nejsem poUze mišsionáťem, nébrž i polaťem
šahradnikem, lékaťem opatrownikem Uemorných,
a čeho jfem posUd ani Uepowěděl také wycpa:
wačem pták:lw kterých lodnť dňstojnici po kaž:
dé kdhž mne nawsstiwi, Ua mně wyžadoni “

W měsici listopádU 1848 stawalo na ou
strowech Wlaweckých čtwero stanic mišsionských,

dwě na Ojolaoě a dwě na Sawaji „Bočet wě:
ťicich Ueni pofUd žnamenitý,“ pisse mišsionáť
Peť oU: die) „Nejwice pťekážekprobi pokro:

kUm mišsie pťededky, od kažatelůw protestant:
slých meši ostrowany roštronené, kterých dťiwe
odstraniti dlUšno, nešli wšejde naděje na walUé
pťistUpowáUi ostrowanUw k wťťe katolickš “ Dne
22 dnbna 1819 na biloU fobotU, pťiplawila
fe k Qjoláďě loď francoUžska: „Hwěžda moť:
ska“ a žpUsobila blahowěstům UematoU radost;
dowáželať do Činy sedm kněži LašaristUw a
dwanácte milofrdných fester Na mistě jali se
činiti slUssUé pťčprawy k BošimU hodU weliko:

UočnémU. „Sestry dle možnosti oždobily Uáš ko
stel na siawnost Wškťisseni Náně, kteroU jfme
konali na Ufwitě Božiho hodU Qstrowané wal
Uě se fhromáždili katolici w kostele protestanté
žwědawě hlidali oknami Wrůwod w Uejlepssim
Poťádkxl postUpowať po bťth moťském, Ubiraje
fe we stťnn kossatých stromňw kokaowých okolo

še) šunňjc!š 1850.
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chreimu; w radostné Uasse žpěwh misil fe hukot
wlnobiti moťského Qstrowané bhli radosti jako
U wytršeni, my wssak wzdáwali jfme BohU fr:

dečňé diky, že nám pťáno bylo slawitč Wzkťi:
sseni w tak šnamenitém poětU a tak důstojným
žprobem Hlawni častě Msse swatě ohlasso:
walo po kašdéž pťistawU čtwero wýstrelnw dě:
lowých; po celýž čaš fwatého konU wlál Ua lodi
Uárodný prapor franconzský uo O dalssichpokro:
kách mišsie wěsti posud nedossly uu

š. 8.

Mišfie w Nowé Kaledonii. Zťťzeni
apostolského Bikariátn.

U)

eraha Ostrowanňw. Uočátrk miďsir.

, Kdyžš Uefmťrného apostolského Wikariát:l
žápado ocexanského ony části, w Uichž mišttonaťi
protestantssti jtž dráhně let pracowali byly wyx
loUčeny a we troje biskupstwi skUpeny (jižUýa
fewerný N Sreland a stťednachaalie: Bix
ardWompallier Bataillon): tož činUostkatolicko
mišsionská fe jala obrar.ešti fwé zzraky k ostrowům

k fewerU se rozprostirajicim jejichžto obywatel:
siwo pofud wěšelo we tmách pčchansiých Tyto
osirowy šalidněny jfoU ťmenowci Uegerskými ji:
nak NapUafy , wyjlna Karoliny a Mulgrawy,
w jejichžto smisseném obywatelstwu maji pťewa:
hUkmenowri prodU ainoského, kdežto na záo
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xpadUých a jišných ostrowech pťewládaji wssUde
Bapnafowé

Brwý ostrow k němnš Spolek katolicko:
mišsionskýfon pozornost obrátil byla Nowa
Kaledoniex, dťlem proto, že stanicim katolicko:
mišsionským we stredné Oreanič jest Uejbližssč,

dťlem že poloholl a rožfáhlosti fwou obžwlásst:
noU Ulá do febe dňležitost pro bUdoUcUost wiry
katolicke w tichomoťi Byloť žajisté na jewě,
že postupowanim koloniface na wýchodném po:

bťeži N HollaUdU okolne ostrowy a w Uejbliž
ssi bUdoUcnosti i Nowci Kaledonie w podrobněj

ssl šnamost ewropejských pťistěhowalcllw wejiti
mUsi nebot mimo pťistawy Uěkteré byly šemě
i obywatelstwo nowo kaledonské pofud Ewropax
nům docela Uešnámy Mišsio:áťč katoličtť jsoU
prwni Ewropané, kteťi trwanltwá sidla šde ša:
razili a šewrubnějssi zprciwy o této wlasti a je
jim obywatelstwl: podali; ani Uskokowéš lodi
ewropejských, kteťť pťedce po wesskeré Oceanii
bilým kmenem žalidněné fe rošhnišdili UetroU:
xfali fobě ofaditi fe na N Kaledonii

Nowa Kaledonie lná asi 300 360 mil
w objemU obywatelstwo ceni UlišsioUáči na
50 000 dnssi WUwod fwé wlasti whkládali
mišsionáťllm takto: „Jednoho dUe šastawil se
Ua swé cesiě welemocný mnž U N Kaledonče,

žcxhožjméno bylo Geren Bylyť w Uěm wssač
skryty dwě bytosti, jedna dobrá w Martta,
drnhá šlá u TUdUl Bráwě tak jakoKalee
doňané a ostatni obywatelé Ua ostrowech Ša:
:lomoUUowých,na N Hebridech, na Woodlarku,
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Ua EhristowalU a okolných měl Geren podd
loktem fwňj Siasir, ..j ssarokýUaramek
Zastawiw fe U Kaledonie litostiwým okem pon

hližel Ua ostrow fotwa z moťe wyllikajiri wo:
doU a blařion náplaon pokrytý, UeUhledný,
bidný Sáhna do fwého Uáramku wytáhl malou
tobolkU a hodil ji do powětťi; kUdh pťeš ostrow
letěla wssUde zarůstalo korali pěkným želeným
tráwnikem nahé úskali pokrýwalo fe UrodUoU

prsti w nižto okamžitě pUčely ignamy, palmy
kokufowé a jiné stromy a byliny potrawodarne
Geren, maje welikoU radost nad Učinkem
fwébo mocného slowa a šášračné fwe tobolky,
chtěl jesstě dale pokračowati we sslechetslčm dile

fwém a Učiniti aby stwoťené od něho stromo:
wi beše wssi práce a pťičinliwosti lidské famo
feboU dorostalo a owoce wydawalo, awssak moU
drá Marita naprosto odpirala žiwýmibar
wami ličic Uebešpečenstwi a žcihubné následky
šahcilky J šalibil fobě ostrow fpanilomysllxý

dobrodinec takoon lněroU že Ua čaš meži oby
watelstwem se osadil mondré žákony jim dal
jisté modlitby pťedepfal ssatstwo žhotowiti UaU
čil a mafaž jistých žwiťat požiwati šakášal
Spoťádaw Ua tento žprob fpolečenský žtwot o
sirowanllw odebral fe Ua dalssi cesty Wťijda
k ostrowU Woodlarkll žočil podobnoU bidU tUx
Zemcůw Wytahna drUhoU tobolkU obnowič šá
šraky Ua N Kaleddonii wykonané, awssak oby:
watelstwo nesl)ledal býti ani tak poslussným, ani

tak wděčUým, jako na pťedesslém ostrowě Q:.
pUstiw poněkUd rošmršený newděčnťky, žawital
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k Langlann, koje fe naději, že tnzemci lépejemU
porožumi a dobrodini jim beze wssi zásluhy pro:
kašane š wětssi ochotnostť a Užnalosti ždiwotwor

xnéjeho ruky pťijmoU; ale zklamal fe Lang:
xlanssti sobě sice libowalt w nenadálé a šáro:
:weň prospěssné proměně nUzUéfwé wlasti awssak
slyssččeo pilném wšděláwáni pUdy a oparrowae

u.nťstromUw, jalt fe erděčnicčreptatt proti G e:
reno wi a tUpili celé jeho dilo co polowičaté,
Uedokonalé J rožUitiw fe diwotworce fprawe:
dliwým hněwem koanl UohoU ostrow a šaklel
l)rožně a hle! fotwaže klatba ž úst jeho
šawžněla, rošdrobil fe ostrow Ua ofmero xnalých„
nepatrných wýfep a stromowi ježto pilné rUky
pošadllje Ufchlo Uáhle a obywatelům Uexzčistaly
k wýžiwě jenom stromy kokUsowé ktere žádnč
opatrnosti nepocťeiji
ll No smrti dostane fe dusse lidska na ostrow

TUm, oplýwajici hoinosti bananůw a jiného
owoce U těchto národůw nad jiné oblibeného
Nikoli ale každý, komU fe šachce ocitá fe beš

wýminky na rožkossném ostrowě U wchodU,
jenž k ostrowU jest toliko jediný, stoji Ua stráži
hrňzyplna bohyně Dikini kána Bo boku 1i
leže ssiroké krUhy rožwádi nefmirný had, jenž,

jakmile ktera dUsse lidská fe pťibliži po celoU
sioon délkU fe natáhne a od bohyně až na bťeh
blašeného ostrowu fáhá, čině fwým tťlem most,

llxoťešUěǧz dnsse, nalešla li milosti w očich Di:
ktntkaniných, wcháži z údoli pošemskéhodo
š“ťrssenebessčanůw; nenasslaali milosti U hrošnčé
ďohyně swčne fe had když dUsse na hťbetxUjeho
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fe actla, ona pak spadne dolň do rozfsklebenc
tlamy čekajiciho již Ua ni žraloka aneb kaima:s
Ua N jaka jest ona wýminka, které D ikini:
kána požadee od nebožtikmo do ráje se hlá:
xicich? Dwě malé žnámkh, na prawém ramen
Uě wyryté, stači Ukrotiti bohyni jčnak Uenproe:
Utelltou!

Slunce a mějac powstaly n.isledečcčm žpUŘ
fobem Dobrá, laskawá starnfska znala Ua swětě
jedan tajemstwi klerak fe ohen rožžehuje; ona
jedina požiwala jidla n.xaťena t pečená, ostatni
lidé mnfeli fe fpokojitifuroon žtraon Mě:
lať fyna, jemUž fe jedeUkráte welice zachtěloji:
del waťenúch anebo pečených J pťčstoUpUa k
mateťi ťekl: „Zdali Ty nejsi welká Ukrutnčce,
widoUc, kterak twrdé koťáni tarowé Uám pože5
radla až do krwe ždirá aniž toho fobě k frdcč
pťlponsstiš? Roššehni i pro náš oheň, abychom
l,xo i my Užili a kořáni tarowé fobč Upekliee

Starusska skoUpa wssak ani w nejmeUssim fobě
erssimala profeb synáčkowých Když wssak U:
fnula žapoměwsst Uhasitt ohen Ukradl fyn doUt:
najici opalek WrobUdiwssi fe starusska awidour,
co se bylo ša jejiho spankU pťihodtlo, rošlobila
fe naramně, přikročila k ohnissti a Uchopic je:
diný opalek jehož brl fyn UeUkradl, mrsstila
jim, Ua dwi žlolneným, do powětťi Oba kusp
wyletěly welmi welmi wyfoko; wětssi promě:
lil se w slUUce menssi Učiněn jest měsirěm

Qsirowalté Kaledonssti, jakož č obywatel.c
na osirowech SalomoUnowých na N Hebrt:
dách a menssich sknpiUách, jsoU bez odporn nešn
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diwočejssi a nejfurowějssr meži wssemi Oc.ejaůaa
ny. Boslyssme zpráw,y blahowěsiůw!

„W N Kaledonii é pisse W RoUgeyec
ronxe), „a na okolných ostrowech pannje wsse:
obchá wťra w kollzla a čáry, kdo wssak w

podešťeui koUšedlnčctwť Upadne, jisté propadne
fmrkť Kdo wypátrá a šabije konšedlnika, do:
mniwá se, že Uemalon slUšbU prokeišal fwým

krajanUm a že sknteč sslechetný a bohUmilý wy
konal. W ofadě BoebU Uedáwno weťejně od:

praweno patero takowých Ubožakňw, mrtwoly
na mistě popraerm ponecháno na postrach a
wýstrahU wssem kteťibh podobným nebešpečným
ťemeslem se šanássrli Niťomn ani ž daleka na
mysl nepťicháši, tášati fe Udawače ž jakých dU
wodůw někol)o nxčni x konšedlnictwť Jakmile
kdo tonto Ueprawosti jest Uaťant ihned eelé
foufedsiwo jednim hrdlem wola: žabte ho! Tyto
dny wedrala fe tlUpa diwochmo do pťibytkll
ženy, ktera kojic preiwč swé Uoworozelmtko, fe
nenadála hrošného osUdU jenž jč co konžedlnice
očekáwal Wražiwsse U nefmirném l)lUkU do
domku wywlekli UbohoU žchU a wsitchni šespol:
ka jali fe ji trýzniti konečUě Uťizli ji hlawn
Zfoure pak na rozpacich co počiti š ditětem,
radili fe wefpolek; tu jrden š wrahňw se o.p
šwal že UeslUssiodlnčowati ditčxod matky, ihned
se rada wssem šlibtla; ditě za žiwa pochowalw
š matkou w jedné jamě “

„Kdykoli zemťe Uáčelnik neopomine jeho

ee) ňuuuleš, 1848.
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pťibnšenstwo hledati konšedlnika, jehožto čáránt
fmrt pťipiije J majiť Kaledoňané zwlássřnš
wyssetťowaci szfoby, kterými osoby, žločinem
konšedlnirtwť naťknnté, škoussi, zdali winny čt

.newinny jfoU. Záležiť pak škoUsska w tom, šep
ofoby podezťelé tlUstoU lanoU něčolčk sáh do

wýssky wyšdwihUji a pak celoU tiži opět k zemř
padnoutt Uecháwaji Kdo fobě pádem neusskodč
a waec úrazn newešme, býwá prohlássen ža
newinného, kdo ale fe porani dost málo, jest
winen fmrti načelnikowon a mnsi na mistě U:
Utťiti “

„Zajaté nepťátely wkachaji ža žiwa frdcex
a ledwtnu obližon a pak jako lahUde jižto po:
žiwati fprostým šakášáno, dáwaji náčelUičUme

Hlawa se Uťišne a trup Ua rožni Upeče Ostat
né šajaté krmi we šwlcisstných pofadách pro bU:
doUci Uarodne slawnosti ,e

„Náčelnik TiUdin mělobradU okolo fwe5
ho domkU ž tyček a rahen wystawerU; Ua kaž:u
dém ráhně trčela hlawa Zabitébo jehož byl fe
ž,ral a mohn ťici že bylo těchto hlaw mnohoa
fet. Kolem domkU bylo wčděti celé hromady

lčdských kosti Jeden š tnšemcůw, kteťi Ume wy:
prowáželi Ukažowal prstem Ua poprsi pohoženě6
w koUtkU a ťekl sišy roně: „To byl mUj oter„.
kterého Tindin nedawno žabil “ DrUhý obrá:

x.ttl pošornost nassi na leka na ráhně wztýčenoU
Ua šnameni že to misto jest tabU, a dološil
pžarmo.UceUýmhlafem: „Tato lebka patťťla me
matce kteroUTindin šabil a fežral “ Newý
slowná hrnza zmocnila se mého srdce tak žcx
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mně pťisslo žle až k omdleni a moji perodčť
ani netnssice pťičťny náhlé choroby, pofpissili še
mnoU k blizkémn potokU jehožto čerstwým pra:
menem jsem poněkUd opět se zotawil “ K čemn
těch citliwnstek? Kdybyš mčlý mišsionáťi byl

we Franrťi (wssak tam také podobnť pramenož
wé tekou) fe raději pošotawil še stUdnťce prawé

Uáboženské UloUdrosti a ofwěty, w Uiž rčlznť
potllčkowé Uáboženssti fe propadaji, ant chUtě
ani baron fe dele nelissice: tožbyš o Tindč:
nowi docela jinak byl foUdil Wira jako
wiral“ bylbyš chladněa rownodUssněwUči Tin
dinowých obťadůw a slawnosti Uáboženských
fe ijadťil; T indin zajisté „Upťťmněaweťejně
pťed fwětem wyznáwá co takéw frdci swěm potajť
wěři,a to jest prawé náboženstwť “ Tin
din wčťi že požiwaje lnafa člowěčťho fpoťU i
podstatU a silU žabitých w febe inmá a dUssč
fwou powynássi žnenahla k dUstojnosti bohowé,
a co w frdci podtaji wěťě, pťed fwětem neo:
hroženě wyžnáwá;ždalčtedy neni Tindin
skutečně „prawowčťčcč?“ Škoda wěčná sskoda
bude tčch „Uaiwných, prostodUchých a interešfant

Uýche mrawňw a obyčejúw o nichž, bohnžel!
fe proslýchá, že pod hUbion rUkoU mišsionáe
ťUw katolických napoťad miši! Qprawdn želeti
jest, že žáden ž nassich „prawowěťirich“ osn.xi:
cenc:lw mežč ony „od matky pťirody posixd Ue

odpadle“ kmenowce fe odwážiti Uechce fnadžeby
těch „interešfantnúch“ mrawa w celé ryšosti

žachowatč jemU se podaťilo Mybychom m:
dili mišsionáťčim, abp, pakli nehodlajť déle če:

25
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( kati a neodwolatelně nad oněmt „zajimenoýnňeg

obyčeji wýrot fmrti již pronesli afpoň jednohoš x
n:assich náboženských roonpráwnikUw na pohťebdz
ncxdefledUějssiho a Uerpťimnějssix
ho jichdfoUwěrceTindan pozwati neobn
nlesskali mo

Napeš Gregor )(M spojtlostrowyUowoo
kaledonské we zwlasstný adostolský Wčkariat a„
fwšťil w něm úťad aposiolský kněžč Donaroc
rowi, oUdU Spolkn Marianského Stalo fe!d
tol B 1843 Danrre wyfwěcendne4d
knoxčtxla1843 w Řimě ša biskUpa Nmatanského
a beš prodlexxi odploUl š ToulonU na fregattěx

„Uranii Ua misto jemU Určené maje w prů:
UxodUšnamenitý počet mišsianťUw Eelý ToU:
ťon bež mála wysill fe 9 bran mčstsiých, když
Dou arr e w perodU duchowensiwak pťistax
wU fe Ubiral tisicowé pokleanwsse žeidali jeho

Oožehnáni na rožloUčenoU Doražiwsse k Bal:
parajsil pťijatč jsoU mišstonáťi obwykloU frdečx
Uosii od měssťanUw; w žaopatťowně mišsionské

lMocUra)fe UbytowalčZde UdělilDanrre
5000 ofobam Swatost Bňťmowáni a pokťestil
mladého Oceaxmna ž ostrowllw Markrskych Qd
tUd plawil fe ť xNUkahioě k nejhlawnějssimll o:
sirowU fknpiny Markeskě kdežto mišsie katolická
naděčněwškwetala Ndmiral DUpetitThon:
arš wysirojil biskupowi jinon loď Ua dalssťcestU
a fwěťil fpráwUjeji kapitámlLa Ferrčero
wi Na slawnost Nanebewzeti B Marťezako:
twilč fe ro pťistawu Tonganském a zaopatťiwsse
ždejssiblahowčsty:Eheoran a Grangea
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uwssemipotťebnostmi odplonli na Walliš. Zde
wyfwětilDanrre mišsionáťeBataillona
k biskUpU EnoskémU a chystal se na cestU do
N Kaledonie Na WallifU zUstali tťi kněži š
perodU biskupowa, ža to wssak wzal š sebou
Danrre Ua N KaledonitW Biarda,
protoše Ulěl erbyčejnočl fbčhlost w ťečich ticho:
moťských Eelá fpoleěnost šálešela, mimo loi:t
skUpa,š WW Wiarda a Nongeyrona pak
.žbratťiTaoagnata a Marmoitona DUe
21 prosince 1843 stanUla loď mišsionská w
pťistawu nowo kaledonskcm, jménem Ballada xe)
Donarre, wykročiw Z lodi a pokleknmoUu
prostťed ostatných blahowěstůw Uwážal se w no:
on winici we jménU Eirkwe. Na slawnost
Naroženi Wanč slol:žena w ssirěm poli prwa
Msse fwata w nržnamých těchto swěta končinách
Chafa lodnicka Zpiwala: Sláwa Bohu Ua wýe
sostech a pokoj lidUm na žemi! ZastUpy Kale:
doxmnuw, stojčcepošdali, trwali po celý čaš fwae.
thch obťadůw w hlnbokěm mlčeni

Náčelnikofady Balládskě jehoš Danr:
re nawsstiwil dowolil mišsionáťům Ufaditi fe

w jeho okrefu a wystawěti kapli a domek Lod:
nictwo ochotněpťikládalo ruce k dilu mišsionářč
jali fe bež prodleni wzděláwati šahradU a sá:
Zetč réwy; mimo to byliz Ewropy donesli roz:7

lťčné druhy semen Slysse biskup, že Uintť
pewnčny, w BUdetU, sidli wrchný pohlawár noy
dal fe na počátkU ledna 1814 na cestn k němn

P) mmnjšš, 1845.
257“
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WpruwodUB RoUgeyrona a několikaKaf
ledanUUw pnstil fe Danrre do nešnámé
těto šemě Cim hlonbějt k frdri osirowU wnié

kali tim wyšssi hory na cestě Uachášeli ssiroka
Udoli rozprostirala fe do nedol)ledlxé dálky, roli
wssUde po ťide a to nehrnbě wždělaných, rost

liU Ušitečných welký nedostatek Zwiťat čtwerno:
hl,xchnefpatťili bež mála žádných. W dlolchých
fem tam fekťižUjicich úwalech winUly fe Uenepa:

trné ťeky, z čehož Ušawirati lže na hory žna:
menité wýfsky ZednU ťekU, pťeš kteroU mU
felt fe plawiti pťirownáwaDanrre k Sei:
ně U Waťiže Mťjeti U wrchnébo pohlawara
bylo dosii laskawé; Danrre žnstawtl Ua ža:x
dost jeho W NoUgeyrona we hlawni ofadčx
BudetU sam pak nawrátil fe we fpolečnosti Uě:
kolika dčwochňw do Ballady, kdežto mišsionáťi
práwě dostawowalř dťewěný waj domek

Řeč nowo kaledonska dčxlala blahowěst::m
Uemale prekážky tho to, že Ueměla žádné
pťibnžnosti a podoby š ťečmi ostatných OceaUa

nUw nebylo tU tlUmočnika, jebožto pomoci by
se mišsionaťi byli mohli š ostrowany doroZU:
mětč, pročež každý jednotliwý wýznam jim či:
nil welké obtiže nežlt fe ho dohadali Tepr:
wš po pUl drUhém rokU mohli poněklld poUsstětč
se U wyněowánč Uáboženské Brzo také feznalt
šc powaha NowoeKalrdoňanúw co do mrawnostt
apťirošené neporUssenosti ani š daleka se ncda
pťčrownati k ostrowanňm fwětlejssť pletť, š ni:
miž až poxfnd jčm činiti bylo. Nač pťissl“i, kra:
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dlč napoťád tak že Uemim:l den aby blahowě:
stowé nebyli nějaké žtráty w domkU mišsionx
skěm Utrpěli Bčida lešela ladem a narod
mťel hladem; šahálka a fpánek powažowány
nejen ša obšwlásstnoll rožkoš, nébrš za jakési
weledťlležťté Zaměstnánť „Mčxlw o m()jm!ee xNe:
trap st! a fpč! poš drawowalč slx wzájemně na
potčánť Skližcxne owoce štráwili ša čtwrt rokU,
ožáfoby pro bUdoUci čafy ani dosti málo Ue:
dbali Jižčtwrtého lněsicepočalitťitinoU;i ktera
pak čim dale tim bolestněji Ua ně doléhala

No celý ten čaš poširali nejosskliwčjssia nere:
žašiwněxssč wěci, konečně je doháněla nouže a
hlad k UtokUm na follfedne kmeny; ččhajice na
Oocestné we skalných doupatech a w husstinách

lefných, wrašdili a fširalt se wšájemně Wťepaǧ
dajice fonfedné ofady, Uexspokojili se wčtěžowč

wražděnim lidi, Učbrž i krajinu a žahrady owoc:
ne, an wlastUi fskody UejsoUce pamčtliwi, do
čista kažili a pllstostili Mišsionciťi kteťi takox
wé k wtťenepodobné tUposti a dwokosti nebhli
fe nadáli, ortli se fami ža krátký čaš U welt:

kém nedostatku potrawy Zeisoby, ktere loď miše
sionská xim šůstawila, pad y ša koťtstloUpežiwým
tUšemcUm uo a potkeinúm, jčmiž pťťbytky lidskč
fe jen hemšily NoUše dofál)la takowého stUp:
Uě Ze mišslonáťi ža perly, ž kalichůw messných
wylamaué wyměUowali potrawU od ostlrowaxl
UUw; kdyš pak i těch wice nebylo botowili fe
Umťťtihladem Na dru fw Frantisska Bawerskěho
1841 pomodlilč se wsslchnipofpoln a wyzpowidawn
sse fe drUh druhu chMali se k fmrtč; nebot po 2
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dny již ničeho nebyli okUsili TU wssak zakleež
pano na dweťe; B NoUgeyron jen š tižč
whwlekl se aby otewrel Několik ostrowaUůw
stálo pťed domkem, pťinássejice blahowěstmn pět
koťenůw tarowých Když“, wssedsse do jizby o:
strowaně koťánihodili na žem, pohledl B NoU:
gey ro n na biskupa, i žalily fe oččjejich wděč:
nými slšami K nedostatkU pocrawy pťidrUžilo

fe i jiné nebezpečenstwi W Nongeyron jeer
d.enkráte težce poraněn od zakeťnika, ža ssťastné

bo fe wssak pokladal že pťedcc žiwota fwebo
Zachránil; biskup toliko Utěkem Usselzlomyslnostč
tlUpy wyhladowělé, která ho Ukamenowatia bež

pochyby fnisti chtěla Jednoho dne pťtnesl ostro:
wan mišsionáťUm welkoU rybn z čehož owssem
Uemálo fe radowali Sotwaž r ale ž Ui Uěco
fnědli Uáramně fe Ulekli požorUjice, še jfon oa
tráweni Zbaweni wsselikcpomoct a od relěho
fwěta opUsstěni jfoUce wšali útočisstě k modlitu

Ua sstčsii odbyli strach po:chými bolestmi,

awssak teprwé ša čtyry Ueděle se poněkud poo
žotawilt Dne 28 šáťi 1845 pťekwapila jich
čoroetta franuoušska prawě, když bida chmoc a
UeUstálý strach fmrti nejdňtkliwějč wirU a stalost

jejich žkoUsselo Nadost jejich owssem bdla Ue:
wýslothá KapitáU Bernard šaopatťil jich
čerstwými šafobamt potrawnými, chafa lodnická
jala fe oprawowati kapli a domek mtšsionský
Blahowěsiowé pťestčhowalifeš Mahamaty,w
pťistawU Balládském lešici do ofady Bája ktell:
rá asi hodinu cesty hlouběji do wnitrku žemě se
nacháži; wBáje stdowána drUhákaple Jfonce
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myni reči tUžemské mocni, ponsstěli fe blahowě:r
stowe do okolných krajin Na jedné š těchto a:
postolských cest nassli nčťolik Wallisanůw kteťč
ža pťičinon politických rozbrojmo z wlasti fe wy
stěhowali a na N KaledoUii po dloUhéma nr
bezpěčUém bloUděUč boUri UtoťskoU bylč žanesscrlč
W Wiard pro:Ulthw Ua Uěw národné ťeči,
ziskal Ua mistě dobroU jejich wUlč Bťispěnčm
jejich ždokonalili mišslonáťt son žnámost ťečč
xnowo:kaedonské,a W Wiard bršo šestawič
malý slowniť a apťeložil Qrčenaš, Zdráwaš
Snesseni apostolské a Defatero Božich pťčkažax:
Ui; drnši jali fe skládati pifně w ťečč nowoka:
ledonské jimiž pozornost i Uejtupějssich diwochUw
fe žbUdila Qd té doby čiUila mčšsieežnamenčcc

pokroky. Manželka načelnťka Basládského, Ua
smrtelncmlůžkll pokťestěná, obdržela jméno Ma:
ria ditko jeji též Ua fmrt Uemocné fotwaže
xdosáhlo fw. kťestU, ozdrawělo Nanebewš eti W

Marie slaweno již poněkUdradostnějt, 30 ostro:
waUUw pokrestěných špiwali pěkné pifně pťčsknž:
bach Božich we fwé Uarodne ťeči

Nsi 15 hodin l)loUběji do šemě bydlek l!o:
jowný kmen JeUgieUský; náčelnik jeho chystaxč
se k wálce proti fousednénm kmenU. B Bix
ard odebral fe k němU chtěje možnoli jinak
šprostťedkowati mir meši stranami Slysse po:
hlawár, že mišsionáť fe bliži wwssel mU w čc:
strety w ěele 700u800 bojownikUw hrUžnýcbr
to postaw kopimi a ťyjemi ozbrojených, a wel:
mi laskawě ho pťijal J podaťilo fe blahowěe
stowi, žjednati pokoj. Wohlawcir pak pozwal
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N Biarda do pťčbytkufroého, asi dwě ho:
dčny cesty wždáleného; Ua prahu pťiwitala pťi:
chožichot Uáěelnikowaa B Biardowi po:
dala kojence swého, jehož wezma do náručč miš:
si.onať pťčwětiwě celowal a š dowolenim rodč:
xčúw pokťestil Notom fe wssichni, domeicš a

hosté posadili na rozestťenoU Uprostťed domku
rohoškll a dUwěrné rozmloUwáni o wěcech ná:
bozenskýchpoěalo J žádano na mišsionaťowi
aby žašpiwal pifně, o nichžto ssla powěst, že
na osirowě pofUd něco libežnějssiho neslýchano
W. Wiard žpiwal a poslnchači ani newěděli,
jakým prlfobem by Uejlépe dali na jewo mdost,
ktrroU jim žpůfobtl fwým Zpěwem Qkašuxjice
Ua krUctsir jehož Ua prfoU mtšsionáťowých špo:
žorowali chtěli wěděti, co by žnamenal? W.
Wiar d jal fe jim wykládatt že šiwota Spasi
telowa Meščtim Zapadlo slUUcea W Biard
žádal fpolečnost, aby UtU dowolila na chwili fe
Pomodliti kU weličémU Duchn a prositř Ho o
požehnáni pro celý kmeU Jellgienský WokUd fe

xm,odlil Uikdo ant slowem Uešrussil hlUboke ticho
K wečeťi donesseUy banány, oťechy kokufowé a
thš owoce; pak opět rožmlol:wáno hluboko do
noci Kdyš Wtard rano procitnnl, fpakťil w
koUtkU pohožellé Zbytky člowěčiho stehna; kdyš
pak pohlawarowi Uad tim swou ofskťiwostpro:
jewčč, wymloUwal se že Uemčděl žcby mafa
člowěěiho jisti Urslustelo a slibil fpolU, že bu:

doUcUě ničdy mice fe to nestane Botom prowedl
Uxišsiollaťe po celém okrer fweho kmenu, při
llerešnto pťiležitostč W Biard wssechněmUet
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mlUwňatčům Udilel ťťest fwatý Na rošlonče:p
Uou wyprowodil ho pohlawár š četným šástu:
pem kmenowclrw nesa na rukou fwého synka;
když mU Wiard podáwal rUkUna razloučenou,
siály mU slšy w očtch uu

W. Bťard odebral fe na ostrow Boťa:
bči, kdcxžtowy::čowal dofpělé a mncho ditek po:
kťestil Na tomto ostrowě wypiná fe do obla:
kčlw pťewyfoka bora; jejť wrchol pokladajiKax
ledoňanš ža trUU onoho boha, jenž kdysi sou:
diti dUde dobre a šlé BohUšel powolan jest
Biard, jenž šajtste ť nejfchopnějssima Uej:
ssťastnějssim mišsionáťům fe počitati mUže w
roce 1845 do N SeeťandU kdežto dťiwe byl
apostolowal. Francoušská koroetta leš Ubin
odwešťa ho do Sidueje; biskupWolding wy
swětil ho k biskupowt Qrthosianskénm dne 4
ledna 1816 načež do dioecéfe fwé (jižný ostrow
Uowo:feelandský wn Noenamn) odplonl

Danrre a NoUgeyron žatimpo:
kračowali mušně w dile apostolském; fwětlo
wiry ssiťilo fe po wssech konččnáchostrown oby
watelstwo šwědawě poslonchalo blahoU wěst
Christowll. 270 katechumenč:wočekáwali š toU:
žebxlosti mtlosti kťestné Bočet blahowěstůw roz:
xnnožeUw roce 1848

„Zádáte fobě bez pochyby wěděti,“ pčsse
W MontroUzier ), „kterakw dileapostol
ském pokračujeme Wyhowim této žadosti malo
slowy Ctyrykráte za týhoden po Msst fwatc

uue)únnaleš! 1847.. Žxe
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a wykanwsse zwlássttloU modlčtbu k anděli stražcč
wocházime rUšno do okoli domku mišsionského,
křiž w jedné a lahew dýňowou, w Uťž woda
fwěcená, w drnhé rUce Zabiháme Umohokráte
dosti daleko dle okolnosti awssak nčkdy fe ne:

wzdalnjeme tak daleko, žebychom k wečeru odět
fe nenawrátili. Wťissedssedo osady smoláwáme
zwonkcxmostrowany t wyněowáni. Kdyš se do:
stawili Uděla fe kťiž a pak fe konaji modlitby:
Qtčenáš Zdrawaš zWěťim w Boha, Tťi bošsič
cŽnosti wszzUje fe dokonalá litost pak počneme
wyučowati katechišmnš a končimezpěwem a moe
dltrboU k anděli strášci; potom křestime nowo:
rožence a nawsslěwxljeme a zaoparťUjeme Uemocc.

né Nedáwno jfem ansstiwil nemocného, jeuš
mnxě prawil, že se Uxé náwsstěwy fotwa mohč
dočečati Wroč? Brotože welire toUžil po fw
kťeestn Když jsem fe ždrahal wčda že posud
nehrubě byl w prawdách wiry wUUčch (Uebok
dojpělých a we wire nedostt wyčlčených Uekťe:
stime leda čdyž Umirajč), tU Uemocný frdečně
fe rozplakal, ťka: „Ty tedy chceš, abych šahy:
nUl!x a kterak se pťedstawim welikšmu DUchU,
Uebudu:li rečisstěn fwatoU wodoU ?e Z newúhal
jfem déle, uděliti jeemUSwátost, on wssak protč
wssšmU nadáni opčt oždrawčl. Když jfem, nao
jda ho ša něčolik dnt pťi práci se žminil aby
anssrčxwow.:l pilUě weťejné wyllčowáni a be:
dliwé hťichU je warowal tU on š podiwenčm
odpowěděl: „Qtče! což jsi žapomčl žeš mne
polil fwatou wodoU? Ktercxkbych :nohl opět
hťessiti? Ne Ue,jakcěžiwnerošhnčwám wice weli:
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kého DUcha!e dealč mišsionáť, slysse takto
mluwiti fwe nowotťextany, nenachaši plnoměré x
odměny a náhrady ža wssechny trudy aposiol:tld
siých praci ?“

Na apostolských cestách po ostrowU pošnalč
mišsionáťi šeerbUěji také powahU Země a na:

ssi pUda by Ooskytla obywatelstwu šwlei;štně prU
myslnémn čdyby ž nich koťistiti Učnrlt Nachá:
želi hojnost rndy mčděné, jinde želešo a Uhli

kamenne wicero židel mineralUých; č čemUž o:.
wssem neopomenUli obratiti požornost kapitánůw
franconzských

W sran 1816 rozkotala fe Ua úskali bliše
Kaledonie loď dU Zšjne: ee Lodnictwo w počtU
200 ofob, žachowárlo pomoci mtšsionáťmo a U
bytowano po domkach katolických Kaledoňanúw
kteri o záwod snásseli potrawU a welmč laskawč
pečowalt o Uemocné marixlaťe w

d)

!.ernásledeweini miúsio!láťúw

Bohnžel šl)lUkla fe proti mišsii troji po:
hroma, kterai nadrje blcchowěsi:lw na poťťesia:

Uěni NowoZKaledoňanUw doufame wssač že to:
liko na krátký čaš zmaťila, tociž: nefmirna fu:

rowost obywatelstwa hlad a mor
„Neukr tttelna diwokost obynxatelstwa w

pťistawu B.xlladském kdežto jsme pofawáde me.e
sskali, pissee.B Grangexe), pohUula Uáš, še

eee)úunňle!ď, 1848.
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jsme fe poknsili o zarašellťnowé stanice w Woe:
bU ofadě toliko tťi hodiny od Ballády wždále

Wťitomnost korábU Spolku oceanskéťo byla
nám welmi whod chafa lod:lickeipomoh!a nám
pťesidliri fe Bri tom se Uemálo dčsoili, še tu:
žechi :„ťi té pťiležitostt ničeho Uám neukradli
awssak brretr Blažej, dokonalý žnatel powahy
ostrowanúw, wyswětltl jejich ždrželtwost tťm, že
se proto tak žachowali, aby požději tim xoohodls
Uěji lonpiti mohli; pšknssenostdofwědšila, že mlU:
wil prawdu

„W měsici kwčtnn (1847) stihaťa obywa:
telstwo kmeUU Balladsiěho (Wonxna) obyčejna
Uletla k)lad; ostrowalté rošbihali se hrumadně
Oo okolť, hledatice potrawy Wťil)rxmwsse fe
hladowi tixčo.tigrowé do Woéba, obklopili UČŽ
domek a jali fe Uám wyhrožowati že š námčx
podobně Ualoši jako š Nngličanem S Utonem,
kterého nedxxleko byli Zabilt a fežrali, že onč
doďťe wědč, Ze my jfme lidé tabU kteťi majč
Utoc posilatč Ua Kalcxdoxmny hťad a mor jemuž
bež mala polowiče kUeUU jiš ša koťčst Uadla,
což Uikdy pťedtťm nebylo se josstě stalo Čehoš
jfmc wždy fe obáwali stalo fe koneěně: padlč

jsine w podešťeně, že mocč koUZedlnickoU posila:
me Ua tUšemce hlad a mor Qd té doby ne

anala dixookeifurowost hladem a morem jesstě
wxce rošdrážděltá žádných meši; na špůfob lčté
žwěre jali se wywraceti banány a chlebownčky

Uasse šahradU žpUstossťlia rošryli, jakoby stádo
diwoťých kanch do nč bylo se wedralo, pťedce
ale tenkráte fe erdnoážiliy Ua nassi zasobeirnn.
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Den 20 čerwna Ustanowili k wsseobecnčmxtUto:
ťu na náš domek jejž wydrancowati a Uaš zax
wražditi žefpolka fe aneslč TU náš pťekwapil
wyf dUst.W Eollomb apostolskýBikaťMe
lanesie Mičroneste (ostrowa SalomoUnowých
a.N Hčbrťdmo), jenž, Ua misto Určeni fwého
se Uč:čraje do pťťstaw:lBalťadskéhowplo:xl aby
čerstwé žásoby nassť mišsii odewšdal Zboži,
Spolčn ocxeanskšmn patťiri, slošilo fe pxodkúan,
w nižro jsme obyčejně wyněowali Uasse katechU:
!Ueny Zelikož kapitán lodi ktera pťiwešla Wi:
kaťe, nemol)l odplonti k ostrowňm Salomollnoo
wým, nmfel Collomb w Balladš čekatina
jťnoU pťiležitost Mimo biskUpa byli tehdáž w
BalláděW Bergllet bratťiBlažej a Ber:
trand Dr Beandry, jeUžšde messkalžax
pťičinon pťirodowědeckýchbádani, ZUlien
stawitel Jiťi Taylor, angličan a já Hned
10 čerwence wrašili ostrowané do kUlny a U:
kradli znameniton částkU žboži SpolkU oceanskc:

mU patťiciho N RoUgeyroU pfal nam š
Bocba, že fe tam roznássi powěst kterať Balla:
ďané toltko čekaji až koráb opUsti pťistaw, pak

že fpojenými silami Ua náš Udeťi Dne 17.
odploUl koráb do Batawie, a w tentýž den donesly

Uam dwě dťtky kťežťanské špráwU že nazitťi o:
strowané fe chystaji k útoku čehož jfme fobč
hrUbě newssimli Hned z rána wzkášal nám
načelnik Beon, že, chtěje fmiťiti fe š námi
Ukradené wěci nawrátiti fe odhodlal Skutečně
pťissel kjedné hodině sám w perodU dwon
chlapůw, nefoUcťch zboži, ač Uikolč nossechnoedj
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Meščtim, co my, wyjdoUce z domku, š Beo:
n e m rozmloUwáme, wyťitila fe rlUpa diwochUw
fekerami kyjemi a kopimi ozbrojených, že Záloe
hy, a Uešli jfme se žpamatowali, klesl Blažej
po bokU mém kopim do prsoU byw boden, já
wssak Uhnnw smrtelné raně do hlawy,š rošdr:
cenon lewicč wolám o pomoc Diwochowé dalt

se Ua útěk W tom okamšeni wysslehl plamen
z kUlny a ze stťechy domn mišsionského; brániti
ohni bylo naprosto Uemožno Shromaždiwsse
fe wsitchni naposledy, jali jfme fe žpowidati

drUh druhU loUčirefe wšájemně Nngličan Tay
lor. jfa protestaut žadal whšnatt wirn katoli:
ckoU a pťtjmoUti Tělo Báně š rnky biskupowy
To wssechno dálo fe, an oheň Uad hlawami
nassimi prajkal a ostrowaně po wojensku černo
a čerweno tétowani, co liti ďáblowé okolo ho:
ťiciho staweni U Uáramném hlukU bojownétance
prowodili Bratr Blažej Umiral W tom
žawšněl pronikawý hlaš Uáčelnikňw: „Wrašte
do domU!“ Strop jal fe boťiti nad Uasstmi
blawami, koUť a plamen počal re waliti do
swětntre. Zústatč jsme nemohli déle, ale wy:
kročiti š domn bylo tolik co wrhnoUtt fe famo:
děč do rUkoU rozwžteklených diwochůw J we:
ssli jfme do wedlejssi fwětnič !y, ťtera byla fpolU

nassi kapli t Blažeje Umirajiciho pťeneskč
jfme Ua misto poswárně. BiskUp, Uděliw mu
posledné Womazani, pťtpominal aby fwým wra
hUm odestil „O! ž celého srdce jim odpoU
sstťm“ sseptať Umirajlci kýžby jen má krew
přispěla k tomu, aby Berh nad timto narodem
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se slitowal a jemn pošnati dal rco mU k spafeni
sloUži!,z N nowokťesian Jiť le diwaje fe útr:
pně na tichý a klidný obltčej Umťrajiciho, zwo:
lňl nadsseně: Noni teprwě nahližim, že nábo:
žonstwi welčťého DUcha jest jediUě prawé!e

„.Dr BeaUdry žatimšpošorowal žedčr
wochowe se Uamáhalč roštlouci bede, w Utchž
žbožť SpolkU oceansiého bylo složeno, ž čehož
oprt ncim wšessla naděje, žachowati fe útekem
Biskupa bratr Bertrand dali fe protčjssi
stranon, předce ale bylt zpožorowani dwa di:
wochowe š pošdwiženými kyjemi pusiili fe ža
Uimi BeaUdry ale namiťilfon dwoij
proti nim, načež fe šarašilř Zini dwochowé
wražiwsse do don.kU mišstonského žprobodali ko:
pUn UmiraxicihoBlažeje já wssak pronáslee
dowan jfa několika wztekliwcť Utičal jfem pťeš
Uasst žpustostenoU žahradU za ostatnými, majc

neUstale w zaděti diwocha, černějssiho a ohyzd:
nějssiho nad ďábla Ze jjem ntcmeně š žiwoo

tem wywášl pťtpifuji jedině ochraně Boži, ne:
boť kdykoli chlap bUď kyjem aneb welikym ka:
menem po mně mrsslil pokaždé ač proti fwě
wuli jfem Upadl a nastroj mražedný mne pre:
letěl Spojiwsse fe wssichni až na Ubohého
Blažeje, šaměťtli jsme k WoébU, ač newě::
doUce, ždali tam budeme bezpeěni Na cestč
potkali jsme dwa katechUmeny,které N Non:
geyron byl wyslal na pťešwědydo Ballády
Batnártiletý Lndwik mermomocichtěl,že mne,ž
rnky krwácej ciho a umdleného, ponefe, weč jsem
owssem neswolil. W jakém stawn jsme do Boéba
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dorašili fnadno se domyslite Zde jfme fe Ura:
dili še bratr NUgUst a marináť NUmč:
ron d zajdou kU kmenowcům Jeugienským po:
dél wdchodného pobťeži bydlčcim aby prežwč:x
děli, ždali nějaka loď nepťistanula; awssak na:
wratilt fe š prá;dnoU Byloť Uáš UyUťw Boš:
bU 13 ofob ssestero z Ballády pťčsslých, tťt
marčnaťi žroškotancho korábU lečx 8šjucšee BB
Rongeyron a WergUet terať lodltý
Wrofper a bratr NU q.Ust Dowčděli jfme
fe, že diwochowé Balladssti Uhasili ohen a nax
sseho domku požiti hodlaji ro žálol)y, š nižby
na lodě pťistamajťci lollpežiwě wybihali Qče:
káwajice denně :,oťčchodlldon lodi: „Nltony
UlU“ a „Yrchy UlUlUwy“ a bojice fe aby lodx

Uictwo w nastrojená osldla nepadlo, Ušawťelč
jsine, še stllj co stůj domek fe musi žapaliti
Ludwik fe odebral jesstě tc Uorč k Basládč
a šapáliw domek anrátil six bež Uražn do
Boeba “

„Dne 9 frpna oká;ala fe koroetta lm
eručmwee na obšorU W erýslowné Uškosti
čekali jfme na pobťeži ašby se pťxblčštla, nebok
kmenowci JeUgtenssti koťisti žádosttwi, chy:
stali fe k útokU Ua Uáš Kapitan BoUžet ne:

špošorowal, jako obyčejně domkU mišsionskěho
pročež UetUssenic dobrédo wyprawil tré člunůw,

dobťe ozbrojených, kU bťth Obdržew žpráwu
o smutných Událostech, na mistě odploul k Woé:

bU W noct an drudký pťiwal ž černých mra:t
cen fe ťitil na náš, žanásseli jfme nasse wťci
ck lodiu Q dewáté hodině zrána wystoUpili na
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bťeh81 lodnici aby núššBoěba odebťth črsi3
hodiny wšdáleného doprowodili k lodi Načel:
nik náš sice sprowážel fám awssak jen proto,
abychom tim jistěji padli w Uklady nam stroje,
né Kdyš jfme pťirazili k lesiku, žatáčel šrow
na do Uěho Udáwaje že cesta jkxn o mnoho
kratssč a fchodňějssť; wida ale že fe dáwáme
protějssť stranU, wykťikl diwoce a š lesU walť
fe tlupa diwochxlw pťimo prott Uám Nasse
wojáci šradili fe we čtwerl)ran a očekáwaji ú:
toku, diwochowé na chwili fe žarašiwsse lončejť
kyjemi siipy a kamenim jeden wssak jako slepý
wrhnUl fe na wojáka S oU chona, chtěje ho
ťopim probodnoUti awssak žaplatiť fon fmělost
žiwotem My wssichni jfme prosili, abw, perd
nebežpečenstwi nedofáhne stnpně Uejwyšssiho woj
sko palne žbraně neUžťwalo Konečně doraščli
jfme č bťel)n, wssčchni Uce awssať pčxt wojákUw

bylo porexněných, žádeU na sstěsti nebezpečně. “
Wida kapitán raněuš Ušawťel fe pomstiti

na UkrUtUýchBalláďanech Na prošby nasse,
aby Uám k wčlli od pťedsewšeti fwého UpUstil
odpowčděl že fobě nasseho smýssleni sire wážč
a je fchwaluje awssak že čest Spolkn oceanské:
l)o powinUost mn Ukláda aby Balláďany, kteťi

an dory Umluwě pťisahoU w BajUpU (ofadě
Balladské) od pohlawáer štwržené šboši žlon:
pili a nejen mišsionáťe, Uěbrž i jednatele ob:

chodného k fmrti stihali potrestal. Dne 15
frpna pťiplawila fe také loď „Nnonym “ Sto
mUžůw wystoxlpiwsse na ostrow táhli k Ballá:
dě diwochowé Utekli se do hor Kapťtán pou
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rnčil dáti w požeh domek pohlawára Baramalla
ského co hlawného půwodce celé žrády anzdo:
rd tomu že ža bezpeči obchodného jedUatele
SpolkU oceanského fe byl zaručtl; též pofekány
owocné jeho stromy a šahrada szstossena “

Dne 21 srpna 1847 odplonla loď Nno:
Uym“ š Bikáťem apostolským Eoll om be m na
ostrowy Šalomomtowy, ktere po mučenické smrtč

Ep allo wě jeho péči dUchowUébyl papež fwěe
ťil mišsianťe pak nowokaledonske odwežlkoráb
„Brillante“ do Sidneje, kamž dne 27 frpna
dorašili donfajice, že krew mUčenikaBla eje
žUrodni erděčnou pUdU frdci Nowo Kale:
donských pw

0)

Člwweini:sr UOwokťesťanůww čaď pronásledowáni:

Jakkoli mišsionáťům, ostrow opollsstějicťm,
frdce krwácelo Uad zaslepenosti Nowo Kale:
donanUw: meely š drUhé strany dUkažy fo:
Uowské lásky a wděčUosti, které Umlý hlonček
nowokressanmo a katechUmenúw jim w hojnosti
Ua jewo dáwal, nemálo jich těssiti a k nowým
nadějim a poťusiim wžbUšowatt

Dwanáctiletý NUgUst pisseW RoU:
geyronxe), „prokášal Uám w čaš pronásledo::
wáni mnohé a dUležité slnžby, žwlasstě tim že
o wssech wražedných úkladech osirowanUw nám
žpráwU dáwal Když jednoho dne okolo domku
mišsionskeho UeUadalý hťmot fe strhl wyUal

p š) úunňlm, 1848.
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AU gUst honem blyskawý plissek ze fotUrka te:

faťowa a pofpichal š nim ke dweťim Ehtěl
ho dati diwochům, aby nám nenbližili „Ja
Uechciaby Wášzabili jako bratra Blažeje!“
žwolal „Mne oni nešabijť a kdyby to Učinili,
ložby tak welkého hťčchUfe UedopUstili „Qtče “e
ťekl ke mně jiného dne, „!oidťm dobťe že Ty
mne cbceš opustiti Máš lt mUe rád dej mi
nějaké pfani ,„Nač“Pz „Já ho okáži Uáčel:
nikowi, až fem některý pťijde, a on mne š fe:

boU wešme někam kdebych fe mohl wyžpowi:
dati a pťijmonti Christa Wána Kdyby Wáš
wssechUy zabili, kambych fe ssel žpowidat?e N
tato mysslénka ho Ueustale zaměstnáwala a trá:
:dila Mnoši Umiraji, kceťiby jesstě rádi žiwč
byli, a ja bych nelmi rád Umťel a š TeboU
do nebe fe dostal wimt ale že mne š TeboU
UeUfmrti.e Bťi těch slowech šalily se oči jeho
welckými slzami e

NowokťesiaU Gregor slysseo nebešpe:
čenstwi Uassem pťissel beš prodleni do domkU
mišsionského aby tim fnadněji nam pomahati
mohl Qn konal w záležitostech nassich nejne:

bešpečnějssi cesty a což nejpodiwllějssiho naklo:
nil nám pohlawára fwé rodinUé ofady Kdyš
wsstchni ostatni načelnici proti Uám zUťili posi:
lal nám onen pohlawcir po G re goro wi čast
ryb které Ulowil a to wždy ty nejpěknějssč

Nejwire srdnatosti dokážal nowokťeslan a
fpolU naš katechista Michal Jfa postawy

wyfoké a sily obrowské Zadržel famojediný tlUpU
diwochůw kteťi Utťkajiciho biskUpa pronásledo:
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wali šačež wrahowě že msty zapcilili domek jeho
ažpnstossili zahradn Nehrozilt fe náš nawsstč:
witi na lodi ač cesty rozwzteklenými diwochy

se hemžily; zočiw Uáš padl Ua kolena; i byltě
to zajisté pohled nad mirU pohm:tliwý na to:
hoto mUže obrowského an chopiw se mé rUky
jako ditš Ufedawě plakal nemoha jeU slšami je:
witi šarmUtek Uad nassim odjezdem Wťčslčbil

nam, še pokračowati bUde U wyUčowani fwých
krajanUw we wiťe modliti fe 8 Uowokťesiany„
kťestiti ditky a dofpělce w Uebešpečertstwi fmrti
postawené J kojilt fe naděži že jeho kmďUowe

:i bržo poriti štrátw, odchodem nassim Utrpesleaže nawrátiwsse fe žajisté najdeme hodný po:
čct ostrowančiw kU pťijrtť krestU pťiprawených
a pťedesslé Zatwrželostt sioé Uprimně šelicčch
BohU nenť Učc nemožněho! Kdoš wyšpytowal
cesty jeho? Snadš c krwawš toto Udalostt bhly
newyhnUtelně potťebné ku pokťesianěni Nowo:
KaledanUUw

„Nlltonin, jiný kťesialtskýmladťk, byl
pťitomen kdyžwrahowebratra Blaž eje Ufmr:
tili; wx)kladalk že ho wyfwlekli do Uaha l)la:
wU Uťišli a telo hrošným žpňfobem Zohawili
cokoli kde ž oděwU obťadne“ho Uassli, rožtrhali
a rožmetalt. Nntoninowi fe pťedcepoda:
ťtlo, skrýti pred wštekliwci kalich, jehož nám
donesl Když tčxloBla zejowo byli diwocho:
wé stranU pohodili pťikryl ho NUtoUiU po:
krwaceným dlásstěm mUčenikowým a Ooklekna š
desittletoxlMarti wedlé něho, delil se, ne:
dbaje Ua šUťiwé wýhrnžky mstiwých dljwochůw,d



e597

ža ďUssi nebožtikoon Nesmim šde mlčenim
pominonti okolnost, ktera náš obžwlásstně do:
jala a fpolU wydáwá swědectwi žajisié nepode:
Zťelé o tom, kterak Ucta, jižto Cirkew ostatkUm
Swatých a Swčtic Božrch wzdáwatč náš Uči,
frdci lčdskémU pťťrošena 1est a milá Yčkoli
ssme Učkdp, erčdoUce tobo potťebť o této úctě
swatých ostathlw nebylt Uowokťestančlm fe zmi:
Uili: wyťižlaMarie žtalárn Blažejowa
práwě onen kUš fnkna, kUdy kopi jmž byl pro:
bodnnt projelo be fe Ueprožradila, odnesla
a skryla fukno krwi žalité w šabradě a pak ho
dala Lwaikowi, jenžUámho doručil Zdali
ono ditko neUčinilo tak obzwlasstným wnUan:
tim? Nadarmo tropili sobě jeji domácť posinčx

chy ž Uáťekn a slžť Uábožné Marie, ani sliby
ani pohrUžky Uepodwrátily wčonst jejť J Užila
nočnedoby, aby tělo Blažejowo Uctiwěpo:
chowala Za jedinh Uastroj nmjic hůl wyhra
bala w žahradě jámU a pak fama donesla mrt:
wolU, mnohokráte pod jeji těrchoU UpadUUwssi
pochowala a listťm wstelikch stopU fwé práce
prošťetelněšakryla. Michal jenž nám to wy
kládal a 1emnž jfem Marši šwlasstně poručil
twěťil fe spolU, že již několtkráte nowokťesiané
nawsstiwilihrob Blažerw, aby tam swe
Utodlitby podtaji wykonali “

Nwssak Uetoltko kťefteané, i katechUmenowé
osioědčowali mišslonáťňm žproby rožmanitýmč
newssednoU pťitUlnost a láskU, což fpolU wydá
wa stkwělé fwědectwi o pťičinliwostt a fchopno:
sii blahowěsiUw kúťadn apostolskémn Bratr
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Uačelnika Boébského, chlapeček dewitiletý a welmč

bystrý, wyznačowal fe we sskolemišsionské žwlásst:
UoU Učeliwosti a horliwosti Uaboženskon Do:
wěděw se o krwawých zámyslech ostrowanUw
prohlasilfe k Lwaikowi takto: „Jestli to
liko Ufmrti nasse Otce mně sobě ale newssi:
mnoU pak wim, co Udělám; schowám fe ža
dxrere w kapli a pak najednoU oteer ti šli
ltdé fe UleknoU, wraži kopimi do kaple a nežli
Ume poznaji, bUdU ja již probodnut e Neni li.
to dUch wšnessený a hrdinný, jenžš tohoto mla
denečka mlUwi? Kdo ž Uastlch čtenařůw fobě
Uepťipomina podobné wýjewyž prwých dob kťe:
stanstwa pohanstwem Nimským pronásledowanéc
ho? Zedine wira plodi a wychowáwáhrdt
Uy! Tentýž pacholik 1ehožjméno jest NaU
gUro, žprawil mišsionáťe na odchodě jejich š
Boeba o UkladU, jejž načelnik jim strojil w le
sikU, kterým cesta č pobťežiwedla jakjfme hore
powěděli „NaUg Ur o aby žádného pode
žťeni newšbudil meši dčwochy, Uepťissel loUčit se
ď Uámi nébrž odessel k ťece podél lesiku tekou
ci a Ua mistě kUdy Uám jiti bylo, lowiti fe
jal Když jsine stihli k onomn mistU pťitnliw

se k nam podáwal nmě rybU a fpoln pťitlnmeur
ným hlafem o žraděnáčelnikowě powěděl Nenč
pochybnosti že beš něho jfme byli žtraceni

„Z těchto pťikladůw widite, že Uowokťesta:
né Kaledonssti žaslUhUji plnoU měrou jména,

jimž se honosi: jména kťefťanUw ZUstalit
nam zajisté wěrnými i w doběnejkrutějssťch škoU:
essek wsschuiby lnilerádi ša náš a š námi byli
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fmrt podstoupili Qdchažejice š wlasti jejich těe
ssime fe tim že jsme w ni zanechali zrna hor:
čičná, z nichž bohdá pťedce werste nowa bale
na weltkém stromu wsseobché Eirkwe uao

cj)

Blabowěstowé pokoUssejťpe obne witi mi:opri !Uy:
stěhml!áni: se UOkačesťaUmU

Bowěděli jfme, že mišsioUáťi opUstiwsse
N. Kaledonti, dil fe odebrgli š Wikáťem Eola
lombem k ostrowanum SalomoUnowým, dil
odploUli na lodi bčx Zrčunuwde do Sidneje,

kdežto Bikať Uowo kaledonský, biskUp Douar:
re, práwě ša dob pronásledowani w záležitostech
mišsie fe ždržowal UplynUlot šajtste pltl dru:
heho rokU nežli wrchný pasiýť rošptylené po:

mocniky swé opčt okolo febe si)romáždil Mezi:
tim zarážely fe mišsie na rošličných ostrowech:
Ua WoodlarkU Ynnatomě Ehristowalll (Nroš:
sii), HalganU a ostrown Smrkowém, o kterýchžto
pokUsich bUde niže.

Na sklonkUrokU 1849 odhodlal fe DoUu
arre k obnoweni mišsie nowokaledonske J
odebral fe š B Ronǧeyronem, jenž žatťm
byl jmerwan ža Uáměsika btskupowa ťečeného
Wtkariatn, dne 10 ťijna opět k N Kaledonii
Napťed Uminilt sobč nawsstiwiti kmen HčeUgen:
ský NáčelUik BUarat jewil knim weltkoU
pťiwětiwost a hned Určil jtm misto, na Uěmžby
domek mišsionský a kapli sobě wystawěti mohlť
sam pomornou rUkU k dilU pťikládaje Zane:
chaw Danrre mezi kmenowridwa kněze oe
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debralfe š PB RoUgeyronem a Beř:

ninem w jiné končiny hodlaje bnď JwPoébU aneb w Balládč obnowiti mišsii
na cestě dowčdčli fe, še domek mišsionsťý byl
spalen a rošbonrán, Balládsstť ale že pťepad:
nUwsse loď anglickoU, pobilt a sežralč wssechUo
lodniclwo Tato žprúwa ohromila mišsionáťe
Uefmirně pťedce ale odwážili fe nawsstnwiti Ue

Uaprawitelné tyto lidožronty, dilem ady o prawa
diwoflt fmntne špráwy fami fe pťefwědčili di:
lem aby žanechané w Balladě nowokťeslany,
pakliby fnoolili na jinc bežprčnčjssi misto od
wežli a ofadU kťestanskoU šalož člť

Blišire fe kU bxth požorowali diwochh,
ani še wssech stran, žbran w rche fe sloihaji,
opatrnč pťistaw obfažUjice. NajednoU rožkťiklt
fe jednohlafltč: „To jest Epikopo, to jestNoU:
geyron!“ thodčwsle šbraň wstonpilina
člUnky a jalt fe weslowati klodt mišslonské
Náčelnik TiangUn podáwaje jtm Ua šnamco
Ui pťatelskéhofmýssleni kUš tappe jal fe mer
wčti, pro diwocha kU podčwU obratně, takto:
„Epikopo (bisiUpe)a Ty, NoUgeyrone,
slysste! My fe siydime welmi pťedstoUpilčpťed
obltčej Wáš Ueboč jfme Wam mnoho Zlého
pťiččntli Nwssačwrchný náš podlawar N a či lt
pUma šemťelamy bUdemeopětdobťť Odpnsite
Uám my frdečnč lltujeme wsseho, co fe stalo,
ofaďte fe znowU w nassi žemi ch lt Wám pro

kťtwdy, kteréjsie dťiwe fnásseli pťťtomnost a po:
bled Uáš nefnesitelný ou wižte ty wysoké hory
Dťaotanské tam oťejdeme abychom Zakrylihanb:r
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nassi Wy pak pťebýwatiúndete w osadě Čili
snad hodláte fe Ufaditi w jiném údoki? Wolte
fobě misio swobodně jenom neoř:ckǧdášejte!eé

Blahowěstowé jemn rdpowědělč, še Zawraž:
děUi bratra Blaž eje a ťťiwdo, dťiweUtrpené
rádiby odestťlč awssak že slyssi kterak opět Ue:
dawno krew lidskou ploléwalt a txm prošradili,
že jfoU Uenaprawttelni Na tUto wýčitfll od:
wětil TiaU gUn, še domnťwajire fe býti od
mišsianťUw nawždy opnsstěnými še šonfalosti
toliko ku siarým obyčejúm fe nawratili BiskUp
důtkliwč žim ličil ohawnost ltdožroUtstwi a sli:
dil, že daji li pťefwědčiwé dUkašy o Upťimném
fmýssleni swém Ua jewo, pošdějt obdržť mišsio:
Uáťe Na to wstoprili Ua ostrow, neboť biskUp
fobě šadal fpatťitč mista š Uimiž tak smntna
pamatka pro mišsti nowo kaledonsko:l fe spojo:
wala „Bylakto pisseN Roalgeyronxe),
„oprawdowá kťižowa cesta! Misto kde pťed
dwěma lety stál domek lntšsionský, bylo fpále:
Uisstě semtam porostlé tráon a chrastim, wssudy

wčdělč jfme pohašellé lebky a hnath lidské.“
Qstatně byli mišsionáťč dobťe pťijati mnozi
ostrowané jewili Upťimné soUstrasti, widonce kte:
rak oči se bislupowi zaléwaly slžami, jediný
toliko, náčelnik N em o Ua potntelně se Ue
pmiwal

Mišsionaťi wzawsse š feboU Ua loď 41
nowokťesčannw opUstilt Balládll Shromáž ditč
jich, neččnilo pražadných nefnáši, nebok byli šau

eš) Znsmlčxš 1851.
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jiste meši nejprwějssimi kteri, jakmile loď pťi:
stannla, Ua bťehu mišsionáťe š plesánťm Uwi:x
tali „Bo celý čaš nasseho wyhnanstwi wěrněd
setrwali U wiťe, denně dwakráte kU spoleěné pon
božnosti fe schazewsse Wěrnost kterakoU swé
Powinnosti náboženskéwykonáwali, trpěliwě fna:
ssejěceússtipky a wyhrožowáni fwých krajanUw,
jest Uám pťemilým rUťojemstwim, že teUto ná:

rod obratiali fe jedeUkratena wer pťehojUě
nam nahradi fnahy kU fpafe jeho čelici awssak

bohušel až podneš nel)rnbě plodné Tato wěr:
Uost a stálost šaslUhUje tim wětsstho Ušnáni čim
trpčejssi a častějssi škoUssky še stralch pohaUUw
ji bylo podntkati Jedenkráte když nowokťesta:
Ué fpolečnon modlith konalt, pťepadeni jfoU
od pohanských kraianUw Na sstěsti Ulěli žbraň

š feboU Hrdinský Uaš katechistaMichal na
ťwap šeťadtl fwúj pobožný žastUp w sstk po:
stawiw pak fe w jeho čelo pornčil aby w bojt
erpomenUli dělati častěji šnamenť kťiše J za:
l)nalř sstastně diwochy, aniž kdo š kťefťaUčlwpa

dUUl K witěšstwi owsscxmUejwice pxifpěl Mi
chal nebok hrošným jeho ranám diwochowéx
bášliwě wyhýbali šnajťce dobťe jeho chrabrost a
obrowskoU silU dle)“

Loď mišsionsiá odploUla k jihU podél wý
chodného podťeži Zde Uachášela fe ofada Jata,
Balladskými kťesťany obydlena; mišsionaťč zcd

ml,xssleli w ni šhromážditi wssechny nowokťrskany
a katechnmeny nowoka(edonské wšděláwati be:
jbh

eee)únnčlš:š, 1851.
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dliwě půdU, zakládati sstěpnice a winice, kojice
se naději že diwochowé pohanssti pošorUjice
kterak ťťeskanssti národowci jejich nejen dUchou
wě nébrš i tělefně profpiwajť, fUad zatoUži po
podobném blahobth a tUdy pro wirU konečně

žiskati fe dajť. Nwssak bržo widělč fe hoťre zkla:
mány we swých nadějich Diwoký lťdožroUt BU
arat dowěděw fe o poěináni mišsionáťůw w
Jatě pťihrmxl fe š celým fwým kmenem k ou
sadě lonpil a okrádal nowokťestany takoon
dršosti že ani na rolich ani po domkách Uej:t
menssi jistoty nebylo We dne w Uoci meela

polowice ofadniknw stati na stráži UeUstálewo:
láno na poplach Když konečně Michal fe
wyjádťil že w čaš žni ofadnici, Uenechajilix
BUaratowi a jeho loUpešiwé drUžčUědobrou
wolně pobrati polnoU a šahradllon úrodU, beš
krwawých pňtek Uikterakse neobejdou: tož DoUue7
arre chchtějo Ua žádný žpčtsobUžitižbrattč wi:x
děl fe doUUcena opUstiti N Kaledonii

Z roškášalW NoUgeyronowi, aby
jeho pťedfewšeti Uowokťesťančcmohlásil Mělik
na wůli bnďto fe anrátiti Ua lodi, k odplutč
pťichhstané do fwých ldýwalých okresilw ancšb1
wystěhowati fe na ostrow FUtUnU „Nikdy ne
žapomenn pčsseW. Nollqeyron ), „na
pohnutliwý wýjrw, jenž w době kdyš jfem U:

sUesseUi biskUpowo a mišsionáťmo ofadnikňm o:
žUámil Uastal Wssichni Zůstali Ua chwili jako

omráčeUi pak jali se wefměš hlasitě plakati a
naťikati: Nch! což mUj otec, má matka, UlUj
rýr

š) xůunnlšš) 1851. 26cke
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bratr ma sestra, což moji pťibušni nikdy
neďUdoU kťeftané? un Spasa pokrewnikmo ax

rpťatel pťedewssim zaměstnáwala rozbolestněncxx
jejich frdce! Nemoha slrésti beš prolěwáni slzi
Pohnntliwe toto diwadlo odessel jsem stranon,u
chtěje spoťU popťáti jim čafu aby wšájemným
šdilenim swých mysslěnek roztkliwěné:lm frdci po:
někud odehliwili Bťlstonpiw opět k nim tážal
ssem fe: kxterak fe odhodlali? „Nůjdeme š.
Wami kamkoli chcetc!xé “ „Nle w nassi wlafti
Pante po dlouhý čaš rokn welika žima fnad
tam bršo Umťete.“ „Tim lépe!“ Zwolali jedUoru

hlafně; „my beš toho neďylibwchom dloUho žiwi z
kdybyste náš nawždy opUsttlt!“ Bylit fe Usnež
sli že fobě wyhledaji Uějaký ostrow, kdeby prý
ani Ueslysseli mluwitt o Uynějssť fwé wlasti, kte:u
rou prý Bňh bež toho již žawrhmlll,z

J odploUli Ua ostrow SlUrkowý, ťdežtox
katechUmerwé úplUě w Uaboženstwč wynčent a
pak od biskUpapokťestělxijfon. B. Nongey:
roU odebral fe š nilni kFutUně. Na cestě
chowali fe nowokťesiané tak pťikladnč a konalt

swé modlitby tak frdečnoU wroncnostť že lodný
kapitan ač protestant nčkolikrátemišsionáťe ža:
dal aby weťejně Ua palnbě U pťitonmosti celé:

ho lodnictwa swou pobožnost konali Nebylo:li
Uloťe bouťlinoé, sl)romáždili se po každé k weče:
rU na palUbU a špiwalč hluboko do noci swé
nábošné pifně Kterak dojimawý to pohled!
Na chatrné loďce Uad bezednoUpropastčsehonm
pajici, kleči hloUěek lidi pokorně fe modlicich;
medawno rwali jesstě tlUkoUci srdcez prfoU
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Poeložtwého fpolnčlowťťa co aejdimočejssi sselnny uno
.nyni na žpaasob prosiomilých dlte.k fprnajč fwé
rUky a prozpixwaji chaowlUWha:Elouoěča pň:
wodce Zášrakůw řtrši ď mmč fe děli! Nrdaw:
Uo powažowali žemx ža twora, je;ž šhmlsicia
pak opowrželřwě odhoditč aneb Zabttt mnžowi
woon uo nhnč to::lč six Uo pobožně úctě k Ma:

rťť obnowitelčynt dUstojnostč šenské wšýwajčce„
mnši a ženy, 1emUocixtUoUUěžnostiněž.dU :Uoť:
skoU o ochranu Welebnš šašni.waji cy ;ejich
špěwy po ssi,x:ošxwodné poUssci a fwata ijma
Ješiš a Maria misi fxe U jeťot wonbiti moť:x
skeho u

Loď pťiploUla k FUtUUě w xdeU Uedělný
Wida kapirán že pťistaw prážden nemalo fe
podiwčl wolaje: „Kde jsou ostrowaUé? Totě
Ukaš šhola neobyčejllý! Co fe to stalo?“ Ne:

wěděls že FUtUUaUš jsoU wssčchni na slUšbách
Božich Domko bylt pošotwiranxy, Ueboč Urbalč

fe zlodějůw Když byli dobron hodinU čekaii
tU zawzněl z Uitra ostrowU nabožný špěw ostro:
wané anraceli fe ž chrámUw žastupech, prošoě:
ijire chwalUHofpodčnown Blahowěstowé FU:
cUUsstipťijali Kaledonské spolubratrh otewrrnon
Uáruči, FntUnané po bratrskU witali nowokťe:

stany pro wtrU pronásledowané Q! kteraďč
šážraky plodi kťestanstwi!“wola B RoUgey
ron pťi té pťilržitosti „Z li.došroUtúw xplodč
Bratry, a famkoli jich ofud pak šamfe, wssUdn
t w nejzašssim kontu fwěca ocitaji se meši
bratťimč “e l

Nowo:Kaledoňané ubytowáni sson bUď w“
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domě mišsionském, bUď různě meši Futuňanye,
P. Gagniěre zůstal š nimč na ostrowě aby
fe pťiUčilťeči a Rougey ron odebral se nao
špět do Sidneje, hodlaje wratiti fe do N Ka:
ledonte pro ostatUé bUď w Balládě aUeb w Noé:
bu pošUstalé nowokťesiany a katechnmeny, kteťiby

pťťkladu wystěhowalch Uasledowatč fe odho:
dlali Dne 20 záťi 1850 pťistála loď miše
sionska k Balladě, kťesiane š plefánim Uwitalč
RoUgeyrona a fami jali fe prositi, aby
jich wšal š feboU na loď J pohane hlasili fc
k wystěhowáni, meši nimiž fe nachašeji mnošč

wáženi pol)lawárowé; wssech dohromady k pa:
defáti ofobam žefokým a :UUšskýmShledáetife
š krajany Ua FutUně bylo welmi dojčmawé
Nž bčldoU wssichni Uplllě w Uáboženstwi wyuče:
Ui, šaUUdsslejimišsionáťi anrátitt fe š ntmi do

wlastt a pokUsitt fe žnowU o pokťesťaněni Núwoe
KaledoňanUw doufajice že následowawsse dťi:
we FUtUUaUUww šaertilé wšdorowttosti takc
jich Uasledowatt bUdoU w UyUějssi jich Uáboženskě.
horltwosti uu

Wod.xťi.li fe Eirkwi katolické, pokťestanitč
Noon Kaledonii: pak UčiUěnwelmt dňležitý
krok k obraceni Ua wirU Bapmlw čili Negrúw
tichomolskúch waec Z ostrowU tohoto mohou
Ootom mišsioniťť kteťi dokonaloU žnámost řeči
a mrawa kaledonských fobě obcowánim š tuo

šemci ofwojili rošchášett se w průwodU obrá:
cencuw po okolných skUpimich a pracowati š Ue:
omplným Ufpěchem o tělefue a dUchowě spafc
tčchto bež odporU nejhlouběji kleslých kmenow:
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arůw. Důležitost N.. Kaledonie wyfwitá dcile ž
toho, že w úzké fpojitosti jest k žápadU 8 N;
HollaUdem, k fewerU pťeš ostrowy Šalomone
rdUowy, na nichž mišsie katolická práwě fwětlo
wiry rozšehati počiná, pak pťeš Woodlark fá:
halby wliw pokťestaněné Kaledonie až k Nowš
xGUiUee. Od sewerU podáwaliby blahowěstům
kaledonsleým w N. GUinee pomocné rUko miš:
sionáťi Filippinssti. u

š. 9.

Npostolfký Biťaria.t: Melanefie a
Mikronefie.

3)

Usiďsie na estrOwech Žalonwnnewých.

DrUhě foUostrowi, obywatelstwem Uegerským
čili Wapuafy žalidněně, které Wrodaganda š apo:
stolského BikariatU západo:oceanského wyloUčila
ax„we žwlásstltý Wřkariát spojila, byly ostrowy
Salomolmowy. Lešiť práwě Uprostťed„ostrowůw
Uegerskýcha obsahUji 4w500 Tj mil. Mišsiť
.apostolskoU na těchto ostrowech fwěťil papeš
Goregor xsll. ZanU Kťestiteli Epal:
lxowč, oUdUSpolkU Marianskěho. Epalle
narodil fe noe FraUcoUšslU w dioecési Lyonskě
l. B. 1809. Ypostolowaw po, čtyry roky na
N. SeelandU, poslán jest od Wompalliera
xp roce 18:12 w zálcžitostech mišsionských do
Nťma. Zde poctědš dústojenstwim apostolského
Bikáťe ostrowúw SalomoUnowých a wyswěceu
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gest kbiskUpUSioatskch j 9 dne 21 čerwence
1844 Nowý Bikariat nazwán: Melanesie a
Mikronesie (malé černým obywatrlstwem žalid:a
něné ostrowť) Teprwé po ssesii měsicich ode:

ploUl Epalle žLondýUa kmťstU jeho apon
stolské péči fwěťenémU protože nemohl najitč
korábU, jen;by do nešnamých těchto koUčiU ža:

westi ho byl fwolil Konečně odploUl w prú:
wodU 13 mišsionaťmo mežt nimiž se Uacházeko
fedmerokněži W Sidnejč najal Epalle anga
lickoU loď ktera š nařladem knpeckého šboži fe
prawě chystala na cestU k ostrowům Salomon:
U:wým

Dne 1. prosiUce 18:15 pťiplawila fe loď
k ostrowU Nrošsit č,tli.Sem:EhristomlU, ktcxrý Z
celého foUoostrowi Salomoxmského nejwie:e k
jidowýchodčl ležč Dne 2 proslnce wběhla do
Uešnamčlxo pofnd chobocll pod 1590 wýchodmč
délčy a pod 100 13, jtžné Uiťky Nodél pobťeži

rošestawe:le domčy whhližely dosti Uhledně, do:
deiwajice celčn bešmeila podobU Uějakél)o městeč:
ka B:ka:p wystoxlpil š dwěma mišsto:teiťčaně
kolčka anglickxxmč marinaťi Ua pewntxm a jal
se ohledatt okxolně bťehy. Obywatelstwo žwč:
dawě fe tlačilo okolo cišinrúw chowajic fe welo

Uli slUssnč Jeťikož ale Epalle nen:člw úmy:
slU žde šUstati Uébrž radějt Uprosixed reťé skU:
piny diťo apostolské počnol:ti žamýsslel šáfobila
fe loď sladkoU wodoU a dala fe podel wýchod:
ného pobřeži San Christooalsicho a Guadalka:
narského na dalssi cestn Dne 12 pro,mce o:
cxtla se wUči hlawniho ostrowU Zfabelly Kdyža
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do chobotU wběhla, wyssli naproti Ui asi tťi
xsta negrůw na ssedesáti člUnkach erzťenč
jejich bylo statečUé oko bystré a ohniwě, pohy:
bowáni jejich plné čilosti a obratxlosti posnnky
Uad mirU žiwé WstoUptwsse Ua loď žwali cix
šinre Ua saoxej ostrow, kdhž wssak odpowěděno,
še hodťaji Zakotloiti se w pťťstawn „Nstrolabe“:
tož wsslchni, jakoby fe Uleknmosse okazowali na
!dlaw:l kričice: „Nčxto! Mčxrčrdze)!eečehož alelod
nictwo fobčxnewssimalo Když pťčplouli k ťe:
čenémn pťistanm, wystonpil biskup w perodU
don mišsionaťllw, kapitana Blemia a ně::
koliťa marináťuw Ua ostrow chtěje wyhlidUoUtč
pohodlně misto pro domek mišsionský Bo dwa

dny messkali dilem na pobťeži Zsabelském, di:
lem na ostrowě Swato Zirském; meši tim na:
wsstěwowali ostrowané hromadně loď pťinásse:
jie na prodej owoce, dilem pofnd docela ne:

žnámé Nodáwali lodnikúm také ditě, Ujissťu:
žice že by welmi dobre bylo k jidlU Wsstchni
byli Uplně ošbrojeni majice mimo fáhodloUha
kopi a kusse š ssipy jedem napnsstěnýmipťekráš:

né sstity z želwiny welmi Umťle zrobeně. Za
konfek železa nneb skla dáwali milerádi i son
žbrxoj, jedinc od swých sstitňw nechtěli za žádnou
cemt fe odloučiti Mišsionáťi tážali se jich Ua

okolné kmeny, jich žwhky a mrawy,a ždalčby
xnezi nimi fe ofaditi mohli, načež ostxrowané ou

e) We wsscch ťcčich oceanských znači sioGo :adlmš „smnk„
rána wrašda nebezpečenftwi úklax:dp.“ Snaďťc

stcjného !oťem jest o hcbcrcjským „N:x:th.“
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chokně odpowidaxli; pokaždé wssak, když jistých
kaenowcůw podotkUUto,jali fe warowně wolati:
Mčxcš! Mxro!ee K těmto kmenoerm ač mešč

wlastnčmi krajany powěst jejich dle ťečeného
Uebyla hrnbě chwalná pornčtl biskUp tťetiho
dne žamiťiti š lodi Dwa lodnicču žňstalt Ua
člx:ně,biskup,kněžiEhaUraiU a Frěmont
xžakbratr Brosper wystoUpili na pewnčnU
Že práwě k těmto kmenochm fe biskup ode:
bral stxlo fe z toho ohledn poněwadž fe domni:
wal že fnad w rošbroji še fonedd žijon a za
txoUpťičinon od nich wýšnamnúm: Nčxtš! dlčxrš!
xřch!ni býwaji Kojiliť te Uadějť, že š mirU,
ap::klič!y se mU podaťilo žprostťcxdťowati ho mešč
,ostrowň!lh, welik) pr spěch fe hned na počátku
dilu mčšslo:lsk:ml: Urodť Na bťehxt očekáwat

pťčchžxch žastnp asi 300 ošbrojených ostrowae
mlw w ěelxejejich stál mladý mnž wyfokěho

wššústn a pleti kU podin bxlě, w pmwčci drše
f:ahodlolché kopi w lewé rUce pťcxkráťuý sstit
Epalle šamčťil pťimo ť Učme a oslowil ho
několika pťwětřwými slowy, awssak br;o požo:
1owáno kwapné w žástnpě hUUti které Uepro:
šrašowalo pťťzniwš smýssleni Wowssimmlw fobě
toho biskaxp,coanUť na nčxkolikkrokúw. Sot:
maže ale fe obrátil, ndeťen jest do hlawy sslro:
kxxoUfekeroU, w tomtéž okamženi dčwoce wykťik:
nUwsse ostrowané ťirili se dil na bčskupa, jenz
žwolaw bolestným hlasem: Bože mtlj! a obě:
ma rukama ranU zakrowaje klesl Ua zem, dut
nfx jeho průwodči DUstojnik lodný, kterýů
blskUpem nae ostrow wystoUpil, krwáceje z ramc:
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na, Utekl na člUU.W.Frěmont obdržew dwě
rany omdlel a padl po bokU bisknpowě; Bro:
fper skočil š bťth do moťe a doplawal fe
člUnU Ti kteťi byli na člUně šůstali, patťilť,
kterak ostrowané biskUpa z oděwU jeho fwlekali
N Eha Ur aťU wyskočil š několika lodniky na
bťeh a mešťtťm ro Umrčnáťč wystrelčwsse rošhá:
Uělť wraho, kwapil Uedbaje Ua n:lastni nebešpe:
čeUstwi na misto ťrwawé a fewiel biskUpa do
fwcl)o narUči WokUsil fe odnesti Ua fmrt ra:

něncho awssak sily jeho k tomU nestačily Zaǧ
tim probral fe že mdloby W Frcmont, i
Wrofper opět pťikwapil Mešitim, co tito
odnasseli biskUpa k člUnU, ožýwal fe š blťzkěho
haje ohlnssUjici ryk diwochúw w Uěm skrytých

Když člUn doploUl k lodi žhrožila fe náramně
celá fpolečnost Lékar ossetťtw rány biskUpoon,a
problcisil fe, že Ueni Uejmenssi Uaděje k ošdrax
wěni; i raUU dUstojničowU Ušnal ža welmi ne:

bežpečnoU Lodnictwo šuťilo a žádalo pomstitč
se, kapitein dáwal roškašy, wystonpiti na ostrow :

chafa Uabijela zbroj Jelikož wssak mišsiolláťč
odporowali, stawěl se kapttáň, jakoby od pťed:

fewšetť fwého Uponsstěl; ošbrojen toliko jeden
člun pod záminkoU, že Ua ostrow jeU proto wy:
stoUpi, aby nabral sladké wody, které prý fe
již na lodi nedostáwá Mišsionáťi ale doha:
dali se UmyslU prawého a reižně jali se ofwěd
čowati proti wsseliké pomstě jakožto dUchUmiš:
sie kťessanskéna prosto odporujici Obáwajice
fe wssak že 8 tiži bUdoU š to, aby rozwštekle:,
UoU chan lodnickoU od krwawého pťedsewzetš
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odwritili, fepfalč a dorUčili kapitanowi list w
tomto smyslU žnějici, žadajice spolu aby do
fwého dennikU jej wložil To působilo na ka:
pitánr., Umžstwo š newoli odhodilo Zbroj Zax
tim troěl bisknp Uefmirné bolesti; meši sedmi
ranami nleány tťi ša fmrtelné Dne 19 pro:
since 1845 počal Umirati O jedenácté hodině
pťed polednem otewťel oči i rodan UUl krUcču
sir kterého oběma rnkama fe chopil; mišsionáťč

klečeli okolo lůžka jeho kapitan dwa dUstojnici
a lékar lodný U welikém žarmUtku stojice w

pošdáli Upirali nenstale fwe žraky w twať nmix
rajčciho Jaká:t tesknota panowala na lodi,
chafa mlčky hledťla fwých powčlmosti Několčk
miuut pťrd čtwrtoU hodinon odebral fe Epake
le na wěčnost, aby korUUy mUčentckédofahlž
rUkoUQnoho ša Něho; krew son byl wyliš
J dUstojnictwo lodné, fami protestauté, neďra:
nili fe slžim Dne 20 prosmce wystawen na

palUbč oltať, pťed Uťmž pološ ena mrtwola btrp
skupowa O půl páté hodiUě sloxxšeUaMsse
fwata wssichni lodnťci fami ?lngličane a pro:
testanti š hlUbokoUUctiwostibyli pťitomni dwa
Nowo Kaledoňanč klečeli wedlé mrtwoly, bolest:
né slzy roUice Wo skončene Sw Qběti nalo:
žili tělo Ua člUn a mišsionáťi š nim odploUlč

na lidUpraždný ostrow Swato Jirský, ležici nao
proti pťistawn Nstrolabskémll We wedlejssim
člUnU zprowázel loďku smUtečnon kapitan upro:e
siťed ošbrojeného lodnictwa Zádným pomnikeme
žadným kťižem neni ozdoben ofamotnělý hroeb
prwého apostola a mUčenika ostrowůw Šalo:
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x:moUUowých. Wssak Bůh dei, že budouci kťe:o
ftanstwo tohoto fonostrowi jemuž slnnce wiry,
na oďzorll swěta tichomorského wychášejic, tnto
ponejprwé zablesklo son wěroU a fwými cnost:
Uxt jemU postawi žiwý a nikdh Uehynouci po:
mnič cke)ll

MiŽsionáťť, Uetroufajčre sobě usaditč fe na
ostroxoěJfabesle, náwrátili se nazpět k San:
Ehristooaln. Dne 3. ledna 1816 wplonli do
chobotU pofUd nežnámého a nažwalč jej pťista:
wem Marianským. W pošadi jeho nassli ofadu,
w niž Ubytowati fe Ušawťeli. J žakoUpili od
ostrowaUůw kuš žemě a jalč fe stawěti domek;
tuzemci ochotně snásseli stawiwo a lčsti palmo:
wš, jimš na špůfob U ntch obyěejný pokrylč
siťechU. uxu

b)

Usicesicna ostwwě: Zan:EhriskeUal.

cc)

Mrawh a obwčeje obywatelstwa

Dťťwe nešli k wyprawowáni dalssich osU:
důw mišsie pokročime, bUdiž nám dowoleno,
doceliti obraz obywatelstwa negerskébo stručným

popsanim domáciho a spoleěenského žiwota ostro:
wanUw San Ehristooalských

Španělskýkapitán Mindan a naležl tento
ostrow w roce 1567 a našwal jej dle korábu
swého San Ehristooal; tUzemcčwssak jmemlji

xet)únučxlďď, 1846.
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fwou ,wlast Nrošsia Osirow jest 31 mil
franronžských dloUhheG“6mil ssčroký; počet oby:
watelstwa mišsionáťi nendároaji

„Nrošsim:é“ pisseW BergUetxe), „jfoll
prosiťedněho wžrůstU a pleti černohnědé, čela
maji Ušká a wpadlá, ústa sslroká oěi černé a
UěžUé Neč jejich libč ZUť kteroUšto llbežnost

jesstě šwýssUji lichotiwým našwukem, oslowujire
každého i cižinre: nmlnc)ulm) milý pťiteli aneb:
t(:čxrc)u!(u7malinký bratričkU Qhebnost a pružx
nost jejich těla jest k wiťe nepodobna nech pro:
wožnji swé hry Uarodné Uech weslnji, fedi,ce Ua
člUnkách, nech wylizaji Ua stromy a swé práce
konaji u wssUdy a pťi wssem šaměstnáni jewi
obratnost neobyčejnon a jakonsi pťirošenoU pU:o
wabnost Na nejwyšssi palmy wymrsssUji se

jako wewerko, stojice Ua haloU ce šnenstale fe
kýwajici UdržUji fe jednou UohoU w rownowáše
a fbiraji pokojně owore a trhajť listť Nohy
:naji welmi sstroké prsty U Uich Uad mirU sil:

Ué, wolUé a ohebné; sslapy Umji tak Utwrdlé
že jsln Uensskodižádný trn anikámell, an ostre
korali Načkoli stoUonU owiUoU se prsty oťoťo
pťedmětu a Uoha bere na febe podobU rUky
Bťeš propasti kterých pťeskoěčtinelZe položi.
kuš kUlatého dťewa a co po mostU bežpečném
kráčeji docela rowllodUssně beš Uejmenssiho stra.

chU; něčolčk slabých koťinkUw stači, aby na kolǧ
mé hory a skeily ša málo minUt wylezli Spro:
wážejice mne po ostrowě welmi fe diwili, že,

zde):ůlmňleš, 1848.
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deš jfme ssli do kopce, jfem častokrate po něe:

xaké podpoťe fe ohližel. Qni každým fwým
krokrnl jfoUce bežpečni, raději do každého hoU:
ssti na cestě bodali kopčm zdali Uějaký žákeťnik
w něm fe Ueskrýwá Kdyš jfem nawšdory wsse:j
:nožné opatrnosti pťedce UěkdyUpadl tU dawali
se do smťchU a po:lláhajťre Umě opět Ua nohyx

ťčkáwali: Odhoď fon obuw wždyť Ueni k Ui
xčemUa tolito Tt ceston pťekáži Zul li jfem
xfe, tropilč fobč pofměch ž mých ciwilizowaných
nohou, postawtwsse pak wedle nich jwé wlastni
žali se kroUtiti a otáčeti prnžné a mrssfné člán:
ky prstůw na wsse strany, wybižejice mně, abych
tolikéž ša nimi Učinil Dobťe fe mně stalo„
proč jfem fe we Francii tak často posxniwal
modě činské ,e

Násst ostrowané welmt rádi fe pěkně
stroji a ssperkUji Dětem ostťil)Uji hlawU do
hola awssak ntčoli nUžkami, nébrž ostroU lasiue
roU aneb konskem skla. Dospěli ponecháwaji
wlafmn šrUst wolný, sl)rnujťre je do kssttce z

jejichžro stťedU winká čerwený chochol Celon
hlawU žasýpaji práfsiem ž čerweněho jakehoš
kamene apokladaliby hostUm welmi za šlé kdyby
bez této ošdoby pťissli na bčfedU Mnozi Uri:
dawaji jesstě do wlasilw jťston lastUrU bilon
jak fnih a welkon jako hUsi wejce, aby barwy,
čerwená a černa wedlé bilé, bylt tim značnějssi
Obliěej jest wždy tétowaný a tato ošdoba faha
aš pod žebry, na prfon maji mnžssti wždy wy:
malowanoU rybu Černa jejčchtwáť býwá wsse:
likterak okrásslena, nejpodiwnejssi okrasa záleži z
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osirého driwka ktere na nosil čni a na způsob

rohU noforožčiho býwá ohnnté Wťidejte ktěmto
ssperfům žUby černé jako Uhel a rtiky Ua čer:
weno barwené a Ueustale aby žuby bylo widěti
w celé nádheťe rozewťené: tož bUdete moci se
obdiwowati nassim hejsknm w Uplné jčch kráse
Ženské nosi okolo krkU ssnůrn perlowon, Uěkterě

opáfaji fe okolo boku lasturamt a koralemi, pro:
strkanými peťim wssech barew; šápěsti a rame:r
na oždoiji kronžkami bilými jaťo úběl (alaba:
sir), okBlo kolen owinti pasku š bilých a čer:
wených lastnr které pťi každém krokU žahrči
Tak asl whhlišeji nasse krafawire! Yby fobě
šrobily dotčený kroUžek beroUlastUrUdletloUsst
ky zápěsti Ueb ramena welkoU a trpěliwě ji troU
a bronsi tak dloUho okámen neb o kuš skla aš

dowedon prostrčiti rUkU což obyčejně stoji ně:
kolik měsicůw práce Domky jejich niččm fe

Uelissi od pťibytkuw w Uwodném dilU popsa:
ných W každé ofadě maji obecný dňm kUlm:
totiž na 24u30 sáh dlollhon kte:oU ozdobnji
dle fwé možnosti; an jest stťedisstěm fpolečen:

ského jejich žinoota a spolu pťibwtkem náěelnikox
wým Sem šawáději pťťchoši a hosty, šde

jest jejich fněmowna w niž fe xadi o zeiiežitoe
siech Uárodných, fem donásseji šabité nepťártly,
šde zajaté krmi, paťoU a knchaji, pekoU a fž::

raji; po stěnách a sloUpech rozwěssUji hnáty a
lebky Ua tyččy napichaji, osada powažnje fe za
rekyni tim wýtečnějssi, čim wětssčm počtem hnáe
lůw a hlaw má ozdobeUý dům obrcný “

Nejznamenitčjssi toho drUhU staweni na:
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chazi fe w ofadě Uoě, bliže pťistawU Marialt:
ského Stťecha jest dle obyčejnéhošpUsobUkryta
listim palmowým a spočiwa na 12 slonpeche
tremi ťadami postawených, kašdý slonp jest spo:
lU fochoU dle tnšemskébo wkaU ťežbalni oždo:
ďenoU Na prostťedné stěl:ě skaoěji fe po obojč

siraně malby, Z Uich; jedlm pťedstanǧUje witěš:
xstwťofadxtťkuwlloanských nad follsixdnýmč horály
dobyté, drUhá wšrti nepťátelské lodi w bitwš
mořské Maliťi nežnajire owssem šákonUw o

podaonsti pťedstawili bojowniky wssechny w
1edne ťadě, wssechny we stejné welikosti kráčex
jiče jedeUša drUhým; padli maji nohy wžhUrU
l)lawh dolU obrácené erěda pak Umělec, krex

:xk pťedstawiti půtkU dwoxl rekUw pomohť sobě
š nesnáše tim, še oba wymalowať Uad hlaw.xmč
ostatných práwě pod oblaky Mělibyste widěti
Uasse ostrowany w té době, když poxlejprwé U:

ďlidaji nějaký obraš Ueb rytiUU ewropejskon;
jako U wytržeUi dáwaži fwon radosta fwilj úo
žaš na jewo skoky a tleskáUim a kťikem Do:
tčená kúllm slonši ostrowanům také ža mUseUm

w němž wssechna dila mistrowskeitllšemského prčl:
nyslU a Umělectwi fe skládaji: pčkne pirogy,
taliťe a mify Uejšdaťileji ťežané a matiri per:
loon a lastUrami wykládané sstity, šbroj a
konečně i Uástroje hndebné Nejwýdatnějssi ná
siroj hudebný neni nežli sspalek anitť wydla:
daný a na tento dUtý hťidel tťiskei Uěkolik lčdi
tlUstými holemi; šwnk š něho wychášejici poťdo:d

Bax fe ž poštxáli wireni nčkolika bUbenikňw “
W(zděláwáni pUdy obmerje fe na pouhe
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sázeni ignámUio a koťáni tarofoweho, k tomll
pťide te cUkroon tresk a bUdete U konce hofpo:
dáťstwi polného tUšemch; banány a chlebow:
niky rostoU beše wsseho pťičiněni lidského Z
owoce kokaowého Umi nassl ostrowané pťipra:
wowati passtyky, a to sice následeicim Zproo
bem Daji je do dťewěných š jednoho kUsu
žrobených hrnch a polité wsselijakoUmčon Ue:
chaji kwasiti, pak brnce powěsi jednon ťado:c
na dlonhé rahno w domě obrcnem, oždobi kyt:
kami a sežxwawsse fe na wsseobecný kwaš m
Ta:llma uu fUndáwaji l)rnec ša hrncem, uhně:
toU kwasiri owoce jako w bochniky chleba a
jedi, pťtkaUjčce pečené ryby a jiného dr:chU o:
wore Zeny Uemaji pťčstUpUk Ta Umě; žá:
den wssak neopomille fchowati částkU ž passcyky
pro že:m a ditky

„QbšwlássrnoU péči wěnnji Nrošsiané rybo:
lowU Každého xána widěti jxch na člunkach w
chobotUa okolo bťth w prawé rUce pruta
w lewc weslo držici lldice jejich neni nikdy
opatťena wnadoU a žáleži ž jednoho kaU ma:
tiče pčrlowé; táhnoche ji powolně po hladině
požorUji až ryba bělosti jeji pťiwabená, nakou:
fne pak pdeko wymrssti Udici wžhUrU a stťe:
foU koťist do člUUkU WekoU a fmaži pak ryby
takto: Nad ohen plápolajici položi ploché ka:
xneny, Ua které rošestrou listi kokaowé olejem
Uapnsstěné a na Uě pak daji rybp, š Uichž na:
pťed byli hrUbssi kústky wyňali. Bťi jidle pa:
nte weselý a hlUčný howor; wypraijč piši:ed
běhy denUi, kolik Udic kdo zlomtl, kdo nejwice
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mlowil, do wody spadl, člUnek komU fe pťe:
:kotil atd “

„Zwlásstné pozornostč žaslUhUji pirogy (lo:
dice) nassichostrowanmo Rozeznáwati jich slussč
troji drUh Brwá nažýwá fe Etea a jest šbU
dowaná z jednoho kUsil Jestiť to wyd!abaný
Ua szsob ssťlokého koryta sspalek še stromU,
jehozto dťewo jest bilé welmt lehké a Ua slUnci

fe nepUká Délka Etey obnassi pUl drUhe
sahy, ssiťfa nema pťešZ stopy, hloUbka mťwa

obyčejně stopy dwě w prostťede fedi weslať
na úžké lawici Snadno fe každý domysli že
žádnemn i sebe obratnějssimU weslaťi by nebylo

možna, Udržett fe na kocabce tak dlonhé a tak
.tčfné beš Uastroje, jimžby lze bylo žachowatt
rownowahu OstrowaUéwymyslčli sobě k tomu
konci ncisledltjici dosti wtionU fpráwU Qd fe:
Qadla weslaťowa a od předncho konce Etey
whmkaji dwě hUlky rownoběžně Ua leon strae
nu; na konci oboji hUlky jfoU pťipewněny dwa
polokruhy, jejichžto ohUoUtky se dotýkaji wody,
majire každá w prostiede pťipewněnoU halnš

čili oklestek z nčhož listi napťed fe Zdrhlo; toUto
moťem fe wlekouci fpráon UdržUji fe w row,
nowáze Každá rodina jest EteoU šaopatťena.
Jiný druh lodic slowe Ora a jest mnohem
pěknčjssia pewnějssi Sestáwáťš dlonhých pr
ken a desek welmi fpráwně fbitých a wyfmole:

na drysiyťici ze stromn našwaného purU.
Délka er býwá w prUměrUssest fah, ssiřka
miwa 4 stopy a hloUbka 3 stopy Tato lodi:
ce dobrými weslaťi hnana Urazi za hodinu 4
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mnw5 mil (francoUšskúch) cesty Welmi pečliwě

iloýwa oš;dobena pťida obyčejně pťedstawuje
Orawého ptáka kterať požťrá rybu; po stranach
rožwěssltji kytky a wěnce z kwiti pťilepUji čer:
wené peťi, lastUry a jiné okrafy ž matice per.e
lowě; korma (zadek lodi) ozdobena býwá reš:
boU welkého pfa pťedstawnjici Někdy widětč
po stranách ptáky wypodobněné, kterakroztahnjč

kťidla labUtě po moři wažně plaonci a jiné
Tťeti drUh lodic nazýwa se S o lima, krera
wssak jen delkon, nežťčdka defet sah Umjici„ od
er se rošešnáwá; mUše obsál)UoUti40 osob
a Ušiwa fe toliko w čaš wálek Bowažme kte
rak obrowská práce to Uřnsi býti pro ťcxmeskni:

kw, nemajice kdilU sioěxnU mimo ťUš želeša,
ke koUci črátke hole pťipewnčho pražádných Uá:
ǧeťrojilw “

„Wálky jejich miwaji :Uwod fUúj oxby:

čejně po čaš žni a rybolown we wcijelchm
olUpowáUi Zahmd a loweni Ua mistech kterei
teU onen kmen powažllje Za fwei wlastni DrUh

dy žpachana w ofadě nžmžda rožpáli celé pťť:
BUZenstwo ťšpomstě Mátelé žawražděného skrý:
waji fe w hnssrtnach bliše nedťátelské osady tak
dlouho aš Uěkterého ofadniťa pťepadnonci a ša:
bčti fe jčm ždaťi; nezáleši Ua tom, šdalc to
wrah, jen když jest rodičz nepťátelské ofady

ZfoU li pťibx:šni na bližkU, fbihaji fe ku pomoct
ž oboji strany a pčltka krwawa fe strhne; sira
Ua poraž ena dá fe na Utěk a hledi, možnált,

odlxesti šfebon šabité a raněné, aby stranč
witěžné nepadli do rukon; kteťč wssak špadi:t
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witěžUm ša koťist, odnásseji se U nefmirnem poxs
kťikn a nepťetršeném posmiwáni apotUpném poǧ
funkowáni do domn obecného do Uěbožmnžstwo

še wssech stran pofpichá aby pomahalo fwým
witěžným spoluobčamlm raUěUé dobijeti párati
ťUchati, peci a šžěratč; mežč jčdlem bawť fe wh:
kládánim pťipadnostť w čaš pUtky fe pťil)odi:

lých Wssechny thto nelidské hrčlžy jsoU jčm wěri
tak pťirozenolt, že ani pochopirč UenlohoU osskli:

,wosi, kteron my jim pťř podobnýcb Udalostech
na jewo dawalne; wýčitkam w tomto ohledlc
činěnúm wyhýbaji se chladnoU odpowědi že roš
lični národowé a lidé miwaji také nahledya
chnti rožličné “

„Nejwušssibúh jejich slowe Jan, je:
hožto wšýwaji fášejčce koťáUi ťgnamowé ostat
Uě ho fobě newssimaji J diwili fe Uefmirně,

slyssire o Uassem BohU že jest wssUdy pťitomx
Uý, wssechno widi a slyssi an že i Uejtajllějssi
mysslěnky člowěka šná a že po fmrti odmrUUje
dobré awssak šlé trestá, podle mirh dobrých aneb
žlých skutkňw každého člowěka Kdykoli jim o
tomro soUdU Božim wykládáme bnď naim pťi:
mlouwaji abychom mlUwiti pťestali aneb
wstanon a fami odejdon, Zarpádoajice fobě
Usst xťe).“ uu

:x) xxnuxueš: 1848.
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st)

SUahP mišsioUskě

NástUpceEpallůw na ostrowech,šnichš
Wikariat: Bolynesie a Mikronesie se skládá, me:
sskal ša oné doby, když krwawé Události Ua o:
strowě Zsabelle fe sběhly, na Tahltě Bylt to
JaU Eollomb kněžSpolkUMarianského
kbiskUpU Nntifelskémn pofwěteU w Rimě na
uslawnost Swatodnssnon 1846 Dowěděw fe
mUčenickesmrti Epallowy odebral fe bez
průtahu k mišsii wUdce a wrchného pastýťe fwé:
l)o šlonpené Mišsionáťi byli, šak jfme powě:
dělč, opUstiwsseZfabellU fe anrátili na ostrow
Nrošsit (Ehristooal) a Ubytowali fe w ofadě Ma:
kiťe Ua bťth pťistawUMartanskéholežčci Dne
11 UUora 1817 pťiploUla loď š apostolským
Bikaťem ke El)ristooalU Mišsioltáťt bylt w

nejwětssinonši postaweni Eollomb patťe do
jejich bledé, nedostatkem a žakUsi,enýin trampo:
tami žmoťene a Usonžené twaťe nemohl fe ždrx

šexti slži; někteťi meši Uimi sianlt na šimnčci„
xo oněch končanch takoťka ždomacnělon Uemoc.
Jelikož Eollomb w žáležitostechswéhoBika:
ršátU Ulufel dťčwe Uežliby Uowé práce apostol:e
skš w Wolyxtesii podUiknoUti moť)l, odploxlti do
Sidneje: toe porUčil blahowěstUm aby Zatim
fwého ždrawl hleděli a k Uowým pokusilm apo:o

stolským fe w jeho nepťťtomnosti erdwažowalt
Obmešili fe čtedy na wyUčowáni fonedných kme:
Uowcúw;W Frémont a B Erey pťistěho:
walt fe š dwěma bratry do ofady, jménem Wia
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práwě w rozbroji postawene š osadniky Makio
ranskýmiB Zacqnet Waget Thomaš:
fin a MontroUžier š tťemibratry žůstali
.w pťistawu Marianském meži pofawadnýmt fwý:

mi hostitely W Erey za nedloUho wssak ze:
umťel na horečkU: obywatelé Wianssti Ua žádný
szsob nechtěli dowolťtť, aby w ofadě jejich byl
pochowán Uebokse obáwalt, aby jeho atoro

.(dnch), jelikož Erey ša žiwa prý nikoho neux
fmrtil po smrti žadného ž osadllčkůw Nianských
o žiwot Uepťiprawil cožby newyhnntelllč fe
stalo kdyby w osadě ho pochowalt

Dr Montargiš radilmišsionaťňm,aby
fobě wyhlidli ždrawějssi ofadu k obýwáni po:

něwadž Makira ležic na moťi pároUž bahni:
tých bťehňw wystUpUjici, UeUstále byla Zahale:
Ua, oni pak šdejssimn podnebi pojUd Uepťtwy
kli lnuseliby padUoUtt ZU obět šimnirč ahorečce

Odejiti lništxonaťUw Uxelmižels:lt ostrowaně pťi:
čiUoU wssak tol)o byla ponha žáwist, nepťalit
swým fonsedxtm koUsiUw želeša Udčr, skla a ji:
ných jim wcxlmi wžácných maltčkostť dokažnjice
tim, že pťichylnost, kteroU byli k xntšsionaťmn
fe chowali ž welmi foběckých dčlwodč:w pocha:
žela Nčkolik dnipied odchodem byla dotěrllost

jejich tak nestydatá, že blahowčstowé abw loU:
Pežiwosit jrjich Učinilt pťitrž, UUcenými fe býtč
widěli na prosto jim šakažalt přistnp do domkU
mčšsionského Tim ale rožwžteklili se žwlásstně
Torofowé nefmimě a Ufnesli fe, že mišsionáťe
šawraždi

Na wýchodném pobťeži ostrowU leži ofada
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Banga která wssechny wýhody, jichšto mišsio::
nať kU profpěchn fwého Uťolu žádati milže w
hojnostč pojkthje: četné obywatelstwo bešpečný
pťistaw, pUdU úrodnon Již častěji wyzýwáni
bywsse blahowěstowé, aby afpon Uěkteťi ž nčch
fe do ni pťestěhowali, Uzawťcxli žcx dwa ji na:

wssciwť,dčlem,aby Eollombowi ažby seze
Sidneje nawrátil šeerbUějssč zpráwy o nowých
kmenowcichpťedložitimohli WW Juchet a
Wag et wydali fe Ua cestn Newědouce niče:
ho o wxražedných úkladech Torofůw wessii do
ofady tim směleji, čim laskawějt hned na cesiě
od několtka kmenowcčiw witáni a do Yangy
dowedeni byli Ywssak Za málo hodin po od:
chodU mišsionáťnw pťikwapil do donkU mčšsion:
ského osirowan a fotwa dncha popadaje kťičel:
B)jnccx!Žšslčxt(!!llJacqllet a Paget skUteč:
Uč padli co obět fwé horliwosii apostolské, byw:
sse kopimi šprolx dani a kyjemi dobtti Toro:
fowé, nejfoUre ani toUto wraždoU fpokochi pťt
trhli do Makiry w četltém šástnplt a podněcox
walt tamUějssiobywatelstwo aby i oni cižinch
fe wraždoU šbawtli a wěci jejich fe šmocnili

Qwssemže lnnozi Makirané fhlnksse fe w domkU
mišsionském pťimlonwali blahowěstmn: Weš
mite fwé „ohniwé kay, pnssky totiž, a pojďte
š námi, my pobijeme Torofy a pak jich snime;
awssak krom toho, še rada krwawa nemohla scš
libiti mišsionáťUm, bylo celé chowanťfe Maki:
ranůw podešťelé a množilo jen úškost a Uebez:

pečenstwi jejich W tom okamženi dossel W
Fremont Slpsse w ofaděfwěoofmntných
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ndálosiech pťichwátal do Makiry, boje fe o xdtam:
nčjssi fwé fpolnbratry deladal, že wraho:
wé, dokonawssr krwawé dčlo šešralč blahowěstp,
nyni ale fe pťiprawnji ť UowémU boji proto
že fe obáwaji pomsty še strany mišsionaťčxw
Znamenajice wssak že hrošný sleUtek šustáwa

beše wsscxch Zlúch Uásledkc:w, Uchkťeidali to sobě
; báš!čwosti a strachU cčšinčmo a jaťi scx we dUe
Uo noci obchášeti okolo pťibytku jšjčch Ua žpčlfob
drawc žwxťre čik)ajicina koťist erenkráte postťe
ltli bratra w šal)radě fe šamčstnáwaxiriho ssi,
pem Znajiče mčšslonaťt obyčeje tUZemch pťe:
padatt nepťitele še žákeťť Utkoli ale šjrwným
šprobem w ssirém poli, wyfekali wssechny hU:
sstiny okolo domU fwěho w Uocč wywěsllt še
čtyr stran pťibytku fwitilny a pfowi fwšmn pťč:
wašali na krk dwa žonky, abw dali Ua jcxwo
twon bedliwost a strášliwost Tak fe podobať

domek mišslonský táborU jenž každého okamženi
očekawa UtokU neprátelského Newilmý úskok
Uplně fe daťil blahowěstťtm; ostrowané Uašý:
wali roššebrmté fwitilny „ohinými kufy,“ které

prý již ž deeleka nepťitele pošorUji a cižincUm
ožnamUji tito pak potom že fe k Učm(pufskám)
pťibliži, jich se dotkaU a nepťitel fwiji fe w
tomtéž okamženi w krwč fwé

Několik dni Uplymxlo w UplUé tichostt nic:
:Uěně ale mišsionáťi neUstáwali we fwé obyčej:

né ostražitosti Kdyš k wrčern jedenkráte trwali
na modlitbách pohromadě šawsstěkal náhle peš;
majice důmněUi že tentokráte již skUteěně bUdoU
pťepadeni hlidali skUloUwe dweťťch a pošoro:

27
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walč čerlrocha, an ;apalnje stťechll fnchým pal:
mowým listim krytou Bostawenč blal)owěstůdo
w tc době bplo nad mirn nebešpečné ano hroš
nc Wyssli li z obydli basi hrošilo jim kopť
wžteklého diwocha, zůstati w domě, bylo tolik co
fhoťettw pošáru. Z wywolťlč fobě siránčU prwou a
bx:rtem odewťeli nepošorujťre wssak Uikoho jalt

sr kwapUě hasiti l)oťici spodnou stťechn Na
sstčxjtibyl witr ač po relý den bUráctl k we:

čern fe Utissil a kadě w zahradč kU šaléwáni
wšdypohotowě stojici, byly wodon napťněné
w :Uálo dobach byl oben Udufen a mišsionařc
opčt sssastUě šniklč úklad:lw jim strojených Dč
wochowe fe domniwali, že cišinci bUď w požárn
žhyxlon aneb w pťčstawU hlekati bUdoU Utočt:
stě Za tou pťťěťnollbyli wyslali jednoho abU
domek mišslonský žapálil ostatni skrdli fe we
skUlčnách skalných a w hUssttnach chrastl arákopi„
jimž cesty ode domkU mčšsionského k pťistawl:

wedoUci byly porosllě k)odlajicet txakbeše wsseť)o
wlastUil)o nebešpečensiwi kopč!il a ssťpy fprobo:
dati Utikajčcťch Bčch wssak chlánil t tehdáž apo
stolňw fwých

W ykladajťce ponččUd obssirllěji ofUdy bla:.
howěstllw Ehristooalských máme pťi tom Umysl
aby fe čtenáťowé nassč dokonale obešllámiliš

obtčžnostmi, š nimiž apostolowé kťestanssti U:ešč
Uarody diwokými žapaslti mUsi widoUce fpolll

jak dlnboko člowěk Uásledkem prwé žpoury swé
protč BohU klesk a jakého nalnáháUi jaké obča
tiwosti a kolik sslechetllé krwe potťebč aby ša:
temnělý rošUm jeho na wýslUniSllmre sprawe:



627,

dlnosiia rněto prohlidnUl a se žhrošil prrpasii,
nad Uiž fe w;nássel, aby .srdce jeho z kalU šwie
ťerich nčldy i daemonirkoll wžteklosti rozdmychoe
waných, narnžiwosii whbťedlo na králowskoll
dráhU cnosii čisiolťdslých plotože kťeffanskúch
w prawdách chxwenť pak telý člowěk šnenáhla
ošd:anxonxal dse Uxšuml: a dle stdce kle dUcha
a dle tčla Čtenáť, požoml,x.mdnchem historii
lošssiťowáni fe kťesťanstwi stopujici potčssi fe
wida žo Cilkcw nildw Uestarlle a še sixom jeji
Ufchlaeli kde ktera halnš, nowlxmi odmladky sira
tU erchrwatč Uahrašxlje a po oborU žemském

tčmitéž prostťedky, jakými :xo Ewropě šasstipeU
dyl wŽdy ssiťeji fe rožsládá; dále že Čirkew

Učkdy Uema Uedosiatek biskUHUw a knčži, kteťi
ža pťifladem NpostolUw Náně pospichajice a še
febe samých Uplnč fe wyofobiwsse jedlné Chri:

stem jfon žč,wi pro spasil diwokdch Uedocledčat
tichonřoťskúchstrádaji a wlastni žiwot nafažnji
aby š dUssi jojich fnali klatbu, pod jejižto bťe:
menem od wěkňw deiwných lkaly a úpěly, aby
je w EhristU ž nowU šrodiwsse fmiťili opět š
Bohem š feboU a š bližnťm, stčrajire otcow:
ským wdchowán!m š obrašU Božiho UeťestnoU
sspinu nárUžiwosti a blUdUw, jimiž hťčch ho po:
kálel uu

Když blahowěstowé hore podotknutým žpú
fobem neustále še wssecb straU byli žahrožowa:
Ui a k smrti stiháni, aniž, odedbh naděje wy:
swoboženi wžnikla se okazowalo: tu shromáž:
diwsse fe w domkU mťšsionském wšdali fe pod
ochraUU Boži a posilniwsse fe Těkem Báně oěe

27:lc



628

sáwali pokojnč dalssťch ofndúw. Swťtalof Oráo
wě dne 28 frpna 1847 ano Udeťenona dwe:

ťš bdlč to ostrowan, lnčšsionárltm pťejici, dcdj
Uassrješpráwn že koráb cxwropejslýpráwě wplouť
do pťistawll Marianfkébo Bylr to korab jcxnž
QowážeťapostolskéhoBikáťe C.ollomba Spo:.
ťeidmo w Sidnejt žaležttosti mišsionské byltč slx
odebral na N Kaledonii maje na lodi šáfoby
pro tamnějssi mišsionaťstwo Ustanowenr Bo
nxěděli jfme již, že práwě ša one doby fe oct:
nUl w Ballčadě, ldyž blahowčsiowc každcl)o oka:

mžcnč očekáwali Utoku U:stiwých a loUpežiwých
diwochčtw Uowo kaledonských Sotwa šučkmxw
nedššnečenstwi odploUl š Ballady k Nrošhti na
lodč SpolťU oceanskčmn patťici „Bližice fe k
osirowu “ pisse sám bisknpEollomb ), „di:
wili jfme fe že prott wssemn dofawcidnšmn šwykn
anč jedné lodčce w pťistawU jfme nepožorowcxlť
kdežto druhdy ostrowané, fotwaše loď ewropej

ša na obžorU fe objewila Ua četných člUnechwjeji ústrety wyjižděli Koltečnč Uafslt jfme
Ua bťehn člowčka, jenž Uáš pončkUd Upokoil
wykládaje že ostrowané strojenim pohťebného
kwan ke cti Uedáwno šemťelého pohlawára se
w tU dobU žamčstltáwajť a ža toU pťičiUoU w
domě obecném jfoU fhromážděni Swčťil jfem
:omU mnži dwoje pfani pro mišsionáťe awssač
ant jedno an drUhé Uebylo odewšdano Ziž
na fonmrak zočili jfme lodici ana rychle k Uassč
lodi weslowala. Qstrowan, jenš ji ťčdil, do:.
wu

š) Žunčxjed:e:1848.
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ručil mně naslednjici list od B Frémonta
Ofaný: „S toužebnosti očekáwámeWasseho na:
wraru Wán náš welmi žkonssi B Crey
Ze:nťelUa hoxrčkll,Baget a Jachet a
!:ratr Hyaci Uth padli co mUčenici Weinbich
to dopllstil! My nemňžrme opUstitř domek miš:
Uo:lsk:d j:oure obklťčenčod ostrowanmo še wsscxch
siračs “ S:mdUo pochopite, kterak jsečn si: žk)ro:
šil doěta psani Nemesskal jtrm obrát!ti fe k
xmarinaťúm š profboU, ždaliby chtěli pťifpiwatč
š pomoci fon k ofwobošeUi žahrošených miš:
slonáťčlw WUichni ochotnč fwolili awssak chtěx
jicr opatťiti fe pro wssemožné pťil)odn ža!alr
:nně abr) jich napťed wy;powidal což Ume Uee
Umlo potěssilo Časně ráno wystoupili jfme na
ostrow n, dikl„xBohU! dťčsslt jčme bez úra;U 7xo
xdomkUmišsionskšk)o Bože! kteraké to shteda:
Ui! Mišstoxlaťl erědčli ničeho o pok)romaš::o
mi Ue nowo kalledonské wokládajire o strastech w
mé nepťčto:xlxxosti šakUUených “

Nokowáxxo nyni, kterak w podobných okol:
nostech fe rošbodxlontč: ždaltby mělč opUstiti c::
strow čtli fetrwati na něm? Dwadret mčsicčiw
byli žtr.iwilt Ua půdě jedo nchostillskě aše mssť
snažnosti apostolské neUrodčl fe jtm Uežlč Ušwdek
a denně wšrčlstajici Uebešpeči žiwota. Dostt
wssak Ua tom drošatim že fe pťinčili ťečxttU:
šemské požnali mrawy a obyčeje ostrowa:mwp
ašUstawili jim mimo Uamátkll prokcišanúch řcd
d:odinť krow mučenčckoxl a ze swátédo to:
boto semena wppnči šajiste dťťwe, Urb Poždčx:č
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strom xbUdoUcihokťesianstwa San:Ehrjstoyalskše
ť)o. Dne 3. šáťi opnstili blahowěstowé ostrow. au

0)

Usi:aste na ostwwč: !Uxecdlarkz

Qstrow Woodlark nazwaný dle kor.ibn
jenz l)o byl naleš,l leži we skUpině Luistadě pod
90 7ě 49“ ssiťky a 1510 délky Dne 15 šáři
1847 pťiplawila fe loď mišsionska do přistaxpu,
jejž mišsionaťi ža pťičinon slawnosti ktera na
ten den oťipadala nažwali pťistawem Narošeni
Q„xmmyMarie Nemesskajce Usadili se w nej:
lxleanějssi dle šprwého Zdáni wesnirť, jménenl
D a labUa, ležicť Uprostťed čtyr jlných ofad
Nawsstiwiwsse pohlawára obdtželi dowoleni wy:
stawčxti fobě domek ostrowané mčli fe cchotně
k pr.rt a wysiawčli jim jesstě dwě cht)šky we:
dlé domkU mišstonskéhoa to sice ša 4 dny „Z
roho,n di Eollombxe),a „mllžcxteposonditi na:
klad a wýbornost zdejssťchobydli lčdských“ Ne

jpoUč žajčsté Uic jiného nežli prosté kUlUy, lčstťm
palmowl,dm pokrytc a ť tomn koncč tbité, aby
člowěka sstitily horoucich paprsknw sluneěných

Qstrowan, jménem Wačo, “ pisse P
M o n t r o u žie r Dťe:ie),„prokášal nam mnohc siuš
by, které Zwleisstllě Ua počátku mišsie nam byly
welewťtané Bako byl když jfme Ukročtlč na
bťeh, Uáš oslowil po anglčck:l a tim obratil nassč

eš)ešunnle!š; 1848.
eešše)šunčxlšš, 1848.
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Pošornosi k fobě a ftal fe š nassi strany pťed:
mětem žwlásstných ohledůw a mnohe ssetrnosti.
Znamenaje to hleděl co chhtrý politik koťisitti
š důwčxxynassi. Swon wlaft ličixlbarwami nxej:
wnad:dějssimi a w tom wssechni diwochowé wý:

Borxlě fe šnaji, doplnnjčre suysslénkami, čeho
leasič w skutrčnosti se nedosiáwá. „Widiš:li
1amhle omxn strom Ua bťth (mohlmitik!() siop
.wýsskoa 6 siop w objemn)? wěš, še nasse tgna:
my fe Um w tlousstce wyrownaji ďe). Nassr ko:
kosy jfon tak hrnbé, že ani Ty ani Expikopo Ue:
xbndete š to, abdste jrden jediný najednon wo:
čerpali a drypilimee) Nasse šelwy jfoU tak wel:
kě že, kdy; plowon an část tčla kteron nad
wodn wynikaji celé postawě silněho mUžr se
wyrowná.“ Ze wssech ostrowxl hrnuli fe oby:
watelé k nám Ursoure owoce tltže:nské ša Učxš

Uymčxuiti hodlali konsko želeša a sila Eo fe
Uskokmo obchodnických týče mohn Wáxš chxž:xe:
čiti, že ničeho ncxoddáwaji l)okynim Waťižským

w tom ohledn; doťdit owoce rowUě tak w Uť)le:
dný poťádek Urownati jako omy owornářry;
koUpit:xli od nich celý kossik bnďte jist, že na
dUU nenajdete ničeho nežlč fhxxilotixm Nassč

Prodawači nmji jesttě obžwlásstný žpusob odbUti
swé šboži i droti wůli knpcowě; zdreihali se je
koUpiti Ujissfuji ho, že nedonesli ho ke konpi Ue:

dddddd

“) Nejworememl koťojy nalézajč fc wc stťrdUécha
nič, žaden z Učch ale Ucdržč pťeů pUl rret: si:čU:
kp mtšp.
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drž proto abU mUho darem dali Když owssem
owoce pťijmoUtináš tim szfobem donutili rož
hlédali fe kolem po Uassich pokťadech okem ža:

xdostinoým a kdpž oko na pťedměm zwlásstě mi
léxn Utčwělo jali fe dáwati Ua jewo radost a
potěsseni, které prý by měli z toho, kdyby „ma:
linci bratťččkowé“ něco na památku jim dali,
pťi tom oěi š wčcč žamilowaué Uefpoumtějiče “

„Načelnici kterých Wako ž rožkažn na:
sseho pošwal k nam, nemohli fe dosti wynadč:
witi Uassemu „bohatstwi; obdrewsse pak nčto:
lik obdiwowmwch maličkosii dali fe famou raš
dosti do ZpěwU. Nepochopčtelno jtm bylo pťed:
sewšetč nasse, žňstatt w chudobnš jejich wlastt,
ač š drxché strany nexmaloujim p:lfobilo deost
Jedn.x.lo sknáxxtpťede xossmto to, aby misto, kde
mčl st.iti dochk Ulišsionskú brxřolidnaté a úro:
.dné a měťo dUstatek sladčé wody chobot Gx.msilpp
Zdál fe poskytowati podobné wýhody Ubyčowaw:
sse fe počalt jfme fxďé stUdle ml::wnické Med:
ante fobě čcwero mUžUw t!:žčoUa bťidlčrowou
abUlkoU opatťellúch; rošesscxdssese Ua wsse stra
x.y poptawaji fe prwého ostrowana š Uťmžfe
potčali wssemožuymi posxlnkamč Ua ten onen
lpťedmět řcerak we fwé ťeěi jej jxmnnje bedli:

wč poslouchajice a šapisiljice slowa ž Ust jel)o
wychášejici Nezťidka je stawá, že, fděl:xjice
sobě nasbiranou šáfolm sloonU drxch druhU k
nemalé UxeršxltostipožorUjeme že jedch jmente
r.ckn ušxu xǧxtxdrUhý!ximč:mč: a tťeti opětnčmčmex což

uš tol)o poch.iši, že ostrowan okašUjčcfwou rUkU
odpowčxděl tnišsloneiři fe tázexjirimu: uuu:we ma
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arka; okažowalli ale mišsionáť na swer wlast
UlrUfU opowčdlostleowan: Ujmřulux:qTwa růťa;
bylaali ťeč o tťeti osobě, žnělo slowo:x nimčmch
jeho rUka Mnohrxm wětssi obtižnosti nam ččex

Uila ťeč tnšemská, tdyž se jedUalo o slowa nad:
fmyslná kte:ážto posixnkami whjádťitč fe nedala;
cexlé oodčmž a de Ztráwslč jtme slčděnim po
jcdčmxm wúšammn Tato Učenč fe ťeči ncxjme:l:
sll podoby š Uassi mlUon neposkytujťcť bež
llumočnika, bež mluwuire beš slownika preká:
želo nám tim wiče, čim častěji jfme na jednom
ostrowě dwoje troje a i čtwero náťeči siopo:
wali Jei teprwé pčt let messkaim w Oceanťč
ajiž tťetinm Ueiťeči jsem donUreU, priučowatč
se Jakkoli nndna š jedné strany tato práce
býti fe widi neni pťedee š dmhé strany pražd:
Ua xpssech prabUw. Blch wložil nassim s:r:č:
ťcxncňm do frdri k wiťe UepodobaloU žwědawost
ktera jrch UeUsiále pobadá, dáwati Uám tisice:š
otá;ky w ol)ledll na wěci, jim Uaprosto nowěe

a řndy miwáme Ustawičnoxl pťiležitost Učttč fe jich
ťečt a wnaslctl Ua wšájem do frdci jejich premxdď
kťefranské. Za čtwrt rokU žnali jxme š rečč tu:

Zemské toltk že nam možuo bylo mlmoili š om
sirowany o prawéxn UčelUUfašenife meši Uimi.
Nowé Uastaly tčžkosti, lid patťil na Uaš blbo:č
twáťi. Zájmy docela hmoknými jfa žamestxtmx
a w Uich takoika ponoťen nemohl nassiťeěi do:
koUce :ošUměti; U koťan tarowél)o, U kokosčxw
ra ignammo U konkUw skla a želeša skla:xi sk
obžor jeho dUchowý. Kdybychom jim powěděl:,

.xše.we wlasti Uassi UerostoU ani koleos)riocani ige:aš:ťe
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unny, weta byloby po whsoké wážnosii kteron xa
pťťčinoU nassčch ostatmžxch „poklad:lw“ k nám

pofud na jewo dáwali “
„Učeni Uábošensképočmáme jaeo wssndy xneši

dxwochy, tim, še jejich pozornost hledime obra:
ti:i k dixďUm a welikolepým UkazUm p arody.
Diwno bylo jim slysseti, že slunre měsic a hxrčxz:
dy Uepochážeji samt od sebe nébrž že stwoťeny

boly od Weltkého Ducha jenž slowe Jehowah
Tťikráte za týhoden rošchažime fe do okol:
Uých ofad, nám pofnd powčdomých: Qlaoal
Kodeo a Kereira ostatncho čafu Ušiwčimek
dokonani stUdii ťeěowých W. Thomafsin
pťisscxl jcxdenkrate do ofexdy, a ačkolč bhl něko:
likrč:te šx.xonkrm jtš dal znameni, že wynčowani
h.xdla žapočiti pťedče nechcěl fe ZásiUp Utissttč

a Umxži Uaschwál sskádlili a wytrhowali š po:
žornosti ostatných. Mišsiolxáť žwolal silnúm
1)!afem: Dneš Uxam mlnwiti budn o weltkém
Duchn mnoho welmi krátllěho tamhle pod onon

pqlmoU; kdo jest hodný, Uech jde ža mnoU,
žli nech žllstanon šde! Ani jedea ostrowaU

wssak Uešůstal a Uplne rošbostilo fe prd pať:
moU ticho nikdo Uechtčl býti žlým DrUhdn
žnxěstowáno Umě že náčelnik brani dčtkám fejitč
fe kU fpolečné modlitbě Když wssak dofpčlč fe
foromáždili obrátil jfem fe k zástUpU w Uěmž
i náčelnika jfem ZahlidnUl a šačal jseln stawč

fe poUěfUdrozhněwaným: To bUde šase něja:
ka lež, že Enaj bráni ditkám modliti fe k we:
ličěmU dUchu; já jfem pťeswědčen, že, až na nč
šazwončm Enaj feim jich d.omede kc mně; coš
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erite žejest nassimpťitelem?Enaj wystoUpii
a weťejnč osxoědčtlke mně pťizenfon žapiraje,
šeby kdy o něro podobného mišstonárčim nemilého

byl fexpokonss.el Nassč ostrowané modli se nynř
Otčenáš a Zdraiwaš a mohU Wáš njistiti, že cele
jejich pťč modlitbě sechowánť a podiwnýnažwnk
kterým chjšwčxtějssťJména Zežiš a Marťa wy:
sloxonjť pokaždé obšwlásstnoll rožkossč mš sršce
naplňxlje Oni Uemaji nejmenssť pochyblřostl o
prmodach, kreré jim pťedneissime, žde neni Uč:m

žapaslti š němčrou, owssem ale potťebi ncixn
erywážnc trpěliwosti š Ustawičnon wrtkawosti
a hrnbosti jejich Uahledmo a pťedstam Začne:
te lt mlmďiti o prawdě dosti málo Uad oby:
čejné fmýssleni jejich whnikajici tU Wáš hned
ten, onen wytrl)ne otážkami: „Jač se jmrnnje
Twá Umtka? Broč jsi opnstll siooU wlast?

Eož jsi fe powadil š krajany?“ Nikoli! odpo
xridanře ale Zehowah, jenš Wáš milnje, poslač
Uáš k Wám abysteiWy te ho šnáti a k nčma
se modliti naUčtli „Nle kdo mU o náš powě:
dčl a kterak oU mUše nočxděti že ho Ueráme?e
Jehowah Wáš widi a flyssi wssechno, cokolč
mluwite on wi wssechno, co fobě U:yslite Celě

fhromažděni rozkřikne fe jfour těmito slon.xy Ua
nejwýš pťekwapené a pak hlidá každý n weťč:
kém Ušan bašo wňkol febe brzo na mišsionaťe.

Zindy se ptaji, jestlč nasse wlast jest w nebi,
ždali Zehowah jest morný a bohatý náčelnťk
máxli mnoho železn, seker a barewného skla?
Slyssťce pak že wssichni náčelnici welikUch lodť
a wssechny poklady relé země nejsoU mčim U
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x:oxownáni š Welikým Duchem dáwxji fe do
kťikn: „Q! wzkašnm aby k ncim pťtssel a nam
pťčnesl hod:xě mnoho seker a železa a skla!e
TU ša e osirowan k dUchUmémn fe Uakloniw,
fwčťuje mnčx že Ua prwé welkélodi odpluje do
chbe ňby pťedce na fwé wlnstni oči žwěděl
kterak a co fe tam děje Welmi mnoho Ua:
xnáhánť stalo náš Uežlt osirowané ponělUd po:
chopill, že Uáčelnici nejfouli hodni. do pekla
Uwrženi bndon, lidéu dobťi, byt iufčbe chudol:rp
nějssi byli do Uebe k Weličěmn DUchU fe dou
stauon Uebok trwxli w pewUěm pťeswěděeni, že
mčeln Uech jest žlý, do nebe přčjici mUsi
chxldobný ale newohnntrl Uě t po sUUti bťdU a
noUi žcxk.xUssettbýwá odsoxlšeU Bochopčwste
Učeni toto, wčxlikě potěsschi, šw leisstě chxldobnť
deiwali Ua jewo lmčcxlnicčwssak š drUl)é stra:
Uy Uem.ilo fe mr.xčili, widollce šcx Ucwwhmxtel
Uě hodnými byti jim slUsi,ch tějťli po smrti
býwati w domě Welikého Dx:cha Bo;orowali
jfme, že toto Učeni wňť:rr nasse ostrowany hln:
oocxe dojalo.“

„Někoťik dštek, kterých jfme pokťestili, ode:
brexlxofe jiš na w čnost kdežto žajisté n)ni oro
dei ša swé xxoofUd w temnostech a blUdech po:
k)anskúch pohťižené krajany Wodaťčlo fe nam
takě, pokťesiiti něčterc ofoby dofpčlé w Uebešpe:
čenstwi žiwota Jeden pťiklad postači aby fobě
žolrašilt chowanfe ostrowanč:w w podobných
xřťežltostech Wessel jsem jrdenkráte do dom:
kU w němž, že nemorný leadčk ku fmrtč pra:
cujex mně bplo ťe.čeno „Bojď honem!e náhlil



637

špofel, „a modli fe ša nčxbok WelikémU DUchU!exl
Mladiť byl již ztratil ťeč ale pofud žachowať
Udlně wědomi swé; pťiprawil jsem ho dle moš
Uosti fwc a pokťestil Jiš tim jfem Uemalo
byl potčssen ale Blch mně chystal jesstě wětssi
radost Mladik xa málo minnt dokonal a jxi,
opmltw osadu, obrml jfem fe mysslénkon na
1estě kterakbx)ch Uejlépe doxoedl pťib!lžným wn
mluwiti podešťenč, že fuad Uásledťem „fwaté
wody“ byl Zemťel kterýžto pťedfudek wsseltké
piičinlšwosli nassi anšdory, pťedce jesstěUxešt
ostrowauy pem tam strasstti nepťestáwá Ten:
.tokráte nebylo treba, čcxho fe báti Nodičowě
mladičowi táša!i fe mně nedočkawě: „Kde jest
náš syU? Co dělá?“ Donfám odwčtil jsem
pokojně, že jest Uin w Uebi „Mysliš tedy,
že Ueni wr s:UUtUépra;oasti kam Jrhowah ša
wrhuje šle lidi?e Myslim še Uikoli Q!
pak jest rim lépe že Umťel když fe Uyni rax
dnje w domě Welikěho Ducha “

Čim hlUďsttch známosti Uabýwáme o na:
ssich ostrowanech, tim jafnčji wyswitaji Z ťltrobd
jejich prawdy oUobo žákonn pťirošexého, dle
Učhož fw Bawel di, že B:ch foUditi bnde lidi
krom Zjeweni šemťelé Tyto prawdy jfoU o:
wstem U nassich Ubol)ých ostrowanúw hUstoU
wrstwon blUdUw a neprawosti šaťlesseny, awssač
mčlost Boži mUše jrdnim dechem cčistitt jtch
šhy;děné twaťe, še na wýsluni Zjeweni wšpla:
:wu w poswátuý olxrxl wiry, Uaděje a lásky kťe:
stanské Zda fe, še kťeftanstwi dťiwe w lechto
ostrowanech fe Ujme a pewně koťeuy šxraži
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Uežlina N KaledoUii jejišto obywatelstwopraw:
deim nadsiUyslným jest mnohrm UedostUpnějssi„
protože Uemrawnčjssi. Woodlarčané počč:mjč
wssimati sobě a wážiti siow Uasslch, kdykoli pro
Uepatmé Urážškyhněwem a pomston protč foU:

fedeúm kmenowcům Zechoťťa my hledťue fmč:
ťxštistrcmy rošwšeklené a šjednatt pokoj Kolč:

kráte jix odložšlli kopi ssťpdša kyje Ua pťčmlU:
ny Uasle! Mnoho krwe pričiUoU Uassi již nsse,
tier; podaťili se nassim fnaham a nassemxt
přikladn, pťiwyknonri jich kU pilněmn wšdťlawá:
Ui roli a Zahrad pak bohd;i Zmiši doccxla w;á:
jemné wmždy a lidoroUtstwi, mmwy UabUdch
wice jemnostt a U.x stromč Eč:kmr Uowá wětew
wypuči. Nedáwno jsme chmálo bylt poptra:
sseni. Hodlajice Zarašiti nexon stanici mišslon:
skoU w osadě Kawalk Uašwmlě práwč jfme se

clmptalt Ua cestn tu wysloUpUa jcxch ostrowan
Zpťistojicich jal fe Uáš warowati, dokladajr
še neni, šdališ š žiwotem odtUd wywášneme.
N proč? táž?me fe; fnadby Uáš chtělčUsmrlčti?
wždyč Uáš mmi žešdali aldychom k Uim přčssii
a modlili se k Welikrmn Dnchn jich wnučo
wali! „Oni Uepotiebnji k toxUU ani kopi anč
feker aby Wáš Zabili, oni Wam Učarnji a pak
mUsite Umťiti “ Když jsincx wUnk po 3 dnech
žiwi a šdrawi fe anratili, wsstchni Uemálo se
diwili, wyfwětlujire fobě žášrak tim že my jfme
koUžedlUťci jesstč mocnčjssi ncxžli obywatelc osa:
dy Kawalku.“

Nejwice duchowných radosti nám čxjinidťtky,
jfoUee xsiďými schopnostlxdh poslnsscxnstwim a Uěž:
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noU pťitulnosti Uassi Uejsladssi odečUoU Ua Uě
siládame swé xmdčje pro budonrnost Qbťrá:x e

fe tcdy tim l)oxliwěji wynčowanim mládežr,
čim jafnčxjt nahlišime še, má:li se kťesianstwi
w Uešrodn ;akoťeniti fily apostolské docelowatč
xe musi x tn emch; doufámcf žcxZa U.álo w:r
tmo soč): wxychowámcx žr chxjssťch mladťkčlw hor:
Uwé katetlxlsly a knčxšcx Z Uásledlljčrťch piťkla
dčmx uošxxxite, že šdr ssi dčtky ponU měroU ša:

slUhUji otcowsioU nxmi pěči a láskU Jexdnoho
dne wslonpil W. Frémont do chýšťypmwč
w tn dolm když chlapeček nadstenosii apostol
fkoU w krus)U fwých piib!lzcncllw pťed!tássel, co
byl o jtwoťeni fwčta wr fskolče mišsionskcp o:
chytil „Jelxowah,(, icxčnil any twáťe mU ho:
řely, „wsscxchllo š ničeho Učinčl: moťe a žemč
Urbe a l)wč„;dy,ryby a uu pirogy Wždhf fr
mýliš namital mtšslonáť Zehowah nručintl pč
rog, Udrlai jich ltdé. Ehlapeěek fe poněkxxd

šarazčl a šamlčel Ua chdoilč, UajednoU ale oči
xe mu obyčejným ohněm šajijkčily a jako hrdin:
Uý nxitčž po celém shromažděni pozorně po:

slonchajirim fe pološhledna zwolal: „To jest
prawda; ale kdo Učinil aby růstly stromy,š
nichž lidé dčlaji pirogy?e

„Jiudy týš W Fremot wraceje fe ž o:
sady, w Uiž byl pťednassel katechťšmnš potkal
jiucho chlapečka, plochášejiciho se rychlými kroky
pod slromowim; ničeho wnkol sebe erssimaje
sobč opakowal Uellstále: „JedeU toliko jest LeUh„
Jehowah; wrlmi dobrý, welmi krájný a welmč
bohextý, do domn swěho přijima jen lčdi hodne,
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šlé ale šawrhUje do ol)ně B! wssak jei bUdU
lyodxlý a Jehowah nme wešme do domU fmého!e
W Frémont stoje opodál a posloucheljeronil
sišo Uejsladssi radofti. Tnssťm, že od taťowýchto
ditex.kmňžcxme oěekáwatimnoho prospěssnél,w pro
Uáboženskch bUdoUcUost nasstch ostrowmll:w ee

W roce 1819dobnássel poěet kťcxsianmo !m
ostrowě Woodlarkl:, jemnš šde.jssťUárodowci ťč:
kaji Moja, 65 dussi katechmncnmo 90 mčmo
ditky. Qd té doby podrobnčjssich žpraw nr:
dosslocke)

á)

!s!i::si . Ua OstrOwě: !ťOOk.

Qstrow Nook leži pcxd 50 30, jižné ssčťku
a pcd 1a150 30, dčlky a má w cbjcxUU asi 25
mčl taxx.mlljcxst oblého Poloha jcho jest :Uo
bUdoUcUost mčšsii kntolickdch w těchto konččnách

xmd mim dUlcxžita Nachá;i se w UžčnčxDam:
picxrowčy od Nowé Britanie 1cxstwš deilcxn toliko
4 lUile k Západn lešť N GUiUra jchom na 7
mil wždálenci okolo jižné ěástt rošptylr:ré ježt

B W rore 1850 založili blskupowé cčxxkewnčprowincic
Lombardsié semi!xáť pro mišsie šámoťsiě, š Uěl)oš
dne 6. bťešltax1852 prwni dlahowěstowé, počtcnr
schl wwssll Jfonce kr wssen: obětčm odhodlauč
projtlř sw Q,tcr aby seim jim wykášal mišsii ťdeby
Uejwirc obtlšnostč a pxacč jich očrkawalo S.w Qtrc
Uxčil jčm MikroUcsii a žejméUa ostrow Woodlar!;
w čele jejich Uachážť fe Uámčstrč apostolský P.. Pa:
wel Ne!,dUa.
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muložstwi wýfep,š nich; 16 jest žaltdněných
Bodaťi lč se mišsioUárUm pokčesťallitč ostrow
Rooť pak bnde brmla k welikým ostro:
wúm otcxwťexm,,a blahowěstowé, apostolxljice
Ua Uich, bUdoU miti podpolU a útočtsstě w ťťe:
siaUstwU e)čoockém Rook leži od Woodlarkxl
ťcx:oerožápadnc U wšdálč 60 mťl

thlow Uxá pmood touečný, bťehy jrho a
.ppthorky pokrwty jjoll fopkowinoll, stály a srášy
ťolmé, Uasl:nč ftržené, wydawaji fwčdectwi o
ij prodU Na wýfpě toltko17) mile od
NooťU wdalché Uexchá;ise sopra š jrjll)ožto

čnželowitcxho wxcholn Uptawičně wdbUchUje kouř
w čer:lých a dllstúch chomáčich Mgetaee Mx
skytlljr wcxsskeré bohatslwi pUdy topcxčlté a tro:
Oické. Ač oylrow xownikU jest wcxlmt oliškčš„
Uepante Ua nčxmpťedrtx tač Uerx:rsitcxlnš wedro

lallch 8 poťe)l)h fondisč de mohlo, wšdžlch býwa
ochlašowan pasňtnwmi wčxtry Wšežťeni osirowU
žest roztomilé šwlásttnčx pohlrdali se Uan od
xchu EetUé potoky ho (;wlažuji Ua jihU wtikei
do moťe Urnepat:lla ťrka poskytnjčcw Usii fwém
wýberllé pťistanoné mijto Wahorkh a ťopte Po:
krýwajř až po f.im ldťeh hUsté lesiny, jem tant
w Uich pošorowatt rubiska od oslrowallllw špú:
foldená Ua osoh poli a šahrad Qwoce wsludy
ť)oonU ptactwa hejna Uepočetná Wowssimnutč
l)odný jest dr:ch swini po lesich fe potUlUjťcťchš
.Unt maji welmi Ulalé, š rúpakčlw jtm Ua an:

sob frpnw wyčniwaji dwa ostré žUby Na po:
břeži a w klajiUách baičnatých Uacházi fr chbe;,
Peťllý kajman, drul,x optrowidůw, jcxstcrrceH.dodob
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ný, o tlousstce silxxého mnše; ostrowaně fe ho
welmi boji. Mežč domácimi zwiťaty pozorowalč
mišsionáťi malé psiky, kteťi newsstěkaji nébrž

žočiwsse nešnámého pťichozťho wydáwaji žwnky,
protáhlémll wšlikáni plačťciho člowěka aš k Uex

rožežnani podobne; Uaproti tomU poletnji w
lcsich :taci kteťi žafe a; k Uerozeellálti Uapodo:
ijť wsstěťotpfuw. Domaci a weťejnýžiwot
ostrowanůw jejich mrawy a obyčeje w ničem
Uexlissi je od ostatUých kmenowcčms hoxe jiš pťč

mišsli na El)ristooaln a Woodlarku ličemxch
Kdyš na počátku rokU 1848 lrď„ Jlnonyx

nxcx“ rpraw.owáua od kapiteinaNaballanda,
pťtploUla k Woodlarku Užil jrji pťčtomnosti bi:
sknp Eollomb k šaraženi mišslr na opt:owč:
Nook Naballasld ochotně fwolil :aiewéštt
lniskupaš Uowčpťibylým mišstonáťcxmB. Wil:
lčenem Ua misto k Uowé mišsit wyhlidxxx:té.
Loď stanUla Ua fewerné siranč ostrowxc w přč:
stawU, jrhož mišsionáťi pojmcxnouxalt Swalo:
Zsidorským„ plotoše na dcxnjcho k ostronxu pič:
plonli dUe 15 kwěrna 1848 xe) Byliby reidč

dalt pťedxlost jižně straně awssak baťin, hnslď
mi párami nemtále šahalenč odstrassili jčch bež
toho štnmirelnt a borečkon již Ua Woodlmkn
šnačnčx.trpěwssťch Na bťehách Swato Jsidol:
stého pťistawll Uassli Uěkolik ofad š Uichž chj
ZUameUitčxšjssidočitala bežmála 500 dllssi By:
lit jsmcxe pisse W Nillie n M), „chexl p:ewnč

šee)úuuťxlch 1850.
“) šnn:xjch! 1. l:.
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exxnišsioneiťi Uěbrž i prwni Ewropané kteťi k o:
ostrowU žawitali Obywatelé chowali se k neim
welmt Uedůwčxťjwěano nad mťm bážljwě Sřar:
ci, ženy a ditky, šebrawsse wesskerý fwůj maje:
tek Utekli fe do hor a do lesilw mUšstwo chy:

Uexlo scx k bojť Slcžjťre Ua pobřxži dáwali nám
wsselijakýxx:i šnamexnimť Ua srošUměUoU abycholn

Ua ostcow Ucpčichášolť Malé dárky ero Upo:
kojily pobonťené jich mysle; wčdoUce pak pťi2
wčtiwc nassr k Uim fe chowani Uabýwali fmč:
losli; Zwčdawč okolo Uáš de tisknollce kladli
Ulexe na smsscxssatsiwo a l)ncxd, jakoby fe Ulrkli,
xm ťrcxk odstxlpowali. Lodllictwo jalo se Ucim
xstawčtť domek Ulsšsionský Ze dťewa, již Uapťrxd
UtWoodlmeU otrfanél)o Nychlosti ťteroll domek
od marináistwa dyl šestawrn Urmol)lč fe ostro:

wanú doxct wx)lmdiwitč stojiccx opodál dáwali
sij Užaš Ua jcwo wykťlkowánim a chuslál:š:x:
pokrUcowánim hlawy a wšajoxxmym Ua febr pd
hliženim “

Nwsiak mišplr tak nadějnč počinajicť potkala
fe l)ned U UošnikU š Urpťťtrlrm proti UěmU; bla:
howčstowé pofnd Uebx)!i dosit Utnželli. Bčskup
Collomb jenž byl již ž Woodlarku žimUiri
na Nook febon donesl rožmohť fe Uebežpeěnč
Kapitán Naballand beš messkániodploul
nažpčt na Woodlark pro lrkaťe, awssak nržli te
anrátil dokonalCollomb bčhwaj apostol:
čskýdne 16 lťpna 1848 drUl)ý tedy již Bitáť

npežstolský Bolynejlr a Mikronene padl co oběr
swé holliwosti; o UeistnpciCollombowě
popnd se n:xproslch:i B Billiell, 1emUžžpra:
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wy o ostrowě a obywatelstwu děkUjeme násle:
dowal bisknpa swšho Ua wěěnost o čtyry mě:

:sice později W Frémont a bratr pr
:at UeUstaledostonawajice na šimnťci, odweze
Ui jdoU Ua Woodlart; awssak doufajť, že žner
náhla podnebi pťiwyknol: a pak opUsstěUou Ua
ostrowč Rooku mišsit obnowi obywatelstwo š
bolesti lonččlo fe š odchaišejiriml blahowěsty.muup

0)

Usi:ďsieena Oskrewě: :AnUatOm

dei sk še mišsionáťť eri Uexjprxďésobě
Wolynesii a Mtkroneslt obrali ša winxcč fwých
fnech apostolsiých, Určchi jfoU toltťo k tomU
aby Uwžolně okopáwali twrdon jeji pUdU :.oi
a slšami fxmšmi ;aťéwaliwujini teprwé požději,
nž l)odixm fmil owáni l)lUbore klexslýx.lUarodxml
Udeři, rožtiwati bndon simč wx:o stmsitelné a
klidltl UrodU 2ožť srdcem tim radosilxčxjt dleťajč
cixn, čim Uxěssťt)o Uamáháni a hojnějssiho Uotu
stála prwni apostolské jeji pracownify J na
ostrowě NUUUU!UU, jcxnž Uál žť k chbridUm a
na němž dlať)owěstowé ža pohromoxx nowo kale:
donslon te Ujadili, Oťekážeji prawidcxlněmll po:
krokU dila ewangelirkčho titěž nepťeitelé š nt:
miž mišslonářč wssndo w Bolyuent xe potká:
waji: fUrowá diwokost obywatelstwa a Uešdra:
wé podnebi W měsici kwčtUU1848 pťiploUla
loď mišsionská k NnnatomU a w čerwnU 1849
pčsseW. Rougeyron, že od toné doby, co
na ostrowě fe blahowěstowé octnxlli, bez pťetrš
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žchi na žimnici posionáwaji a domek mišsionskčř
že fe podob.i ncxmocniri; t Nowo Kaledoňané,
ťteťi š Uimi na Nnnatom ž wlasit se wystčho:
wali ncnbranili fe ZáhllbUým wlčwňm jeji Ua:
kažliwostč. Jedinoll UtěchoU mišx:oUáťUw jest
Učfolik tnžemcllw kteťě pokťestěni bywsse wěrně

setrwáwniť U waťcxa onstech kťesfanských Miš
slonáčt jim dalt každrlUU medáltt W Marče a

Ulalú čťišeť ktrre nosi Uowokťcxffané okolo krfn
St.iwa li fe že krajané kU pohanským rošpnsit:
losieln jtch fwadějť tU hned Ukašnji kťižek aod
mrsstni poknssenislowy: „Eož eridite co Uo:
sime okolo krku?“

Mčmo mišsionáťe Utesskaji Ua Nnxlatomě
JlnqličanWadden aJrčaU Sommeroille
wedoUce wúnofuý obchod še fandalowým dťiwim.
Strom fandalowú jenž Ua osirowčxUloeliké hojnostt
rosto Uta pčkné bilé dťcxwo a welmi libešnoU
wňni Kďtajri obšwlásstně rádi a šadxah!)pe:
nšš ho knpnji, wytahujice ž Uěho buď woslawý
olcj aneb nmlé nadberné fchrančy a jine skwost
Ué naťadi thotowx:jice Qsirowa:é ho welm
pečliwě pěstUji a pak axtglickým kUpchm prodáč

waji ša trochU tabakn koxxfekželeža skla atd
ťte:ýchžto maličkosti nade wssechno sobě wážk

SloUži hore ťečeným panmn ke rti, že mišsio:r
Uáťe ochotně podporUji a kdykoli tťeba wťele
jich fe Ujimaji.

Jelikož mišsie teprwé nedáwno wšala po:
čatek a blahowěstowé posUd pťiUčowáUimse
ťeči tužemské fe zaměstUáwaji: Uelze očekáwatč
Zewrllbnějssich Zpráw o mrawech a obyčejich
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osirowanňw Nnnatomských Nicménč mnsix:s
Wám pťedre ožnámiti hrošný šwhk tterý šdr
Ua sta sirotkUw již nadělal BUde tomU e pisse
W NoUgenronxe), „čtwrt xokU, co jeden
xostrowan Uáš fonfed šemťel Sotwaš e šmoťcxl
oči wrhli fe pťibnšni nebožtikowi jako ďáblrm
pcxfedli na jeho wdown, aby ji dle tnšemskěbo
dekn šardomtli Ubohá žcUa anč nrjmenssťho
UečtUila odporU, ano šdalo fe, še fobě žáda
fmrti aby manžela fwcho Ua wěčnost Uafledo:
wati mohla Kdybychom nrbyli xášně a odl)rr:
dlaně žakročili, w Učkolika okamženich bylabd
w rUkoU šaslepellcňw skonala Hle! takowýkd
jest člowčk we „stawU pťixošenosti “ jehošto
Wassi ewropejssti ofwčteiťi toltk fe nachwáleji
ač fnad ant jcxdnoho dčwocha w erášanc jeho
fweťeposti pofUd Uexbpli spatťilt. My zde Utáme
co dch pťilržitost pošoroxrati, čťm jest člowěk

poknd wěši w rUkoU oUcho, jchž byl w:aššdnik
od počátkll Barbarslým onim ob:yčejem ZardU:
ssowati wdowy, chtčxjťoslrowa:lé doUUtiti ženyk
tomU aby co nejstarostltwějt bdčxlwUade šdra:

U.xim a šiwotem fxdých mmlžel:lw a skntcxč::ěony
wedoU o Uě pcči nejrlškostllwčjssi, dobťe wědoU:
ce šr od žiwobyti mUžonxa šáwisi jich wlastUi
Wy fe owssem dčsite hrošného tohoto žwx.)kU,
ale kterakbyste teprwe žasli hrUon wčdonre tU:
post, kteroU nebohé obětč ofUdU fwéU:U fe :eod

robnji a slyssice odpowědi opusstěnúch sirotkňw!
„Kde pak máš fon matkU?“ tášali jfme fe

š) únučx!šš!, 1851.
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chlarečka asi ssestiletčho. „MoU nmtkn?“ odž
powčdčxl,Ufmiwaje se; „má matka byla ža:
rdonsseam Zwoláte li: kteraké to nesstěsti!
jako to šločin! odwětťWám: Kdo mťtže a
to? Wroč Umťel mUj otec? Wždyť mnfelt
zardonsltt matkn když Umťel otec!“

Bodiwné pojmy majť Ynnatomsstť o :,ťč:
rodných Učažčch wčtxU, desstě Ux.edra atd W
ohledU na slUUceprawi žxe ža moťem kdcxslnnče
wxchaži bydleji lide kteťi Umji moc, bud šnxď
ssitt Ueb zmirniti palčiwost jeho paprskčlw. Eo

fe túče desltě domniwaji fe že ho posilaji jxšnč
lidé kteťi obýwaji w krajinach, oded prawč
pťicháši Mijde li š jiné strany, odpowidajť
že tentokrate dessf nebyl od nikoho aUč Učiuěn
ani poslein, Uebrž že proto padá že fe mU pa:
dati chče „,Nejednolle wykládá W Nongey:
ron ), „šessel jfem fe š lidmi, kteťi fe honosi
že Umi dělati a ťamkoli jčm libo posilati kesik
Tažeteli fe jich zdali oprade Umi žprobitr
dessk odpowi Wám š chjwětssť jistotou a Upťčm:
non pťrfwědčeltosti o tajné fwš n:oci že ano..
„Učiňte tedy hUed žde Ua mistě aby prstelo!“
„K tomU potťebč činiti jisté prťprawy “ „Do:x
bťe! dowolte tedy, abych mohl býtč pťitomen,
když činiti bUdete pťiprawy k dessti “ To ne:
jde! misto, w němž ony pťčprawy se konajť,
jest tabU“ Spadneli ša několik dnč sknteěně
drssť od oné strany, z které, že pťijde, byli pťed:
zwěstowali tu jako witězowe pťiženon fe dessťo:

:š) úuučxlcxš j. o.
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tworci k Wam tážat fe Usmčssuč, šda!i jesstčex

pochyijete o tajné jejich moci? Bakli ače
šnamenitý čaš Uplyuul aniž desst Uťichaši Užť:
waji wsielijak:)ch Ustokliw a wýtočkUw: Nač,
ťxychom fe namábali? Wssak jste Uáš ničim
ncxpodarowali! Wťťprawy nasse šmaťewyu byly
Uwcnčjseim ko:lšcxdlnikem! chxnť tťcxba dessrčx,

HUda Uta pofud dostt wlák)y,l Wodwodnťkllm
kteťiby š powěrčiwosti fwých krajantnd koťifttlt
Uepodobaji fe; mnohokrate jfem jich zkoUmal a
wsselijak škoUssel ale wždy na tom žůstal, že

oni falUi trwaji w pewnšm pťcxfwčxdčelti,še sku:s
teěně dessť mohoU žpňfobitč N co pochášť š;u
Uessfastne této powěry? Ustawičxné potršky a.
Ustrťy meši rošlčěnými kmenowci BUdže anUxe
dloUhé fuchoč, aneb že prUdký pťiwal Zniči ša:
hrady m wždy fčitaji Uassi ostrowané wiUU na.

ťonšedlUiky desstotworco fonedných ťmenUw wrž
powidaji jim walkn a krwepwléweini počiná
Wťedewssim hlcxdi žxnocniti se destťotwolcňw
které pač po kannibalsku mx.cčť,Ufmchji, pekoU
a fžiraji

qxosledné žpráwy o mišsit Ynnatontské končč
se rokem 1851

f)

!Uiďsir na Ostrowě erkowém.

J mišsie na ostrowě Smrkowém jest te:
prwš U wžnikU, bešmála žároweň š mišsiť Nm
.UatomskoU počátek wšawssi. Když ša pohromou
nomo:kaledollskou blahowěstowé na wsse sirany
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fe rožprchli, Utnlkn a Utočisstěhledajťce po okolo
m)ch ostrowoch: žastmoila fe loď mišsioUská U
osirowU Smrkowého Woloha ostrowU ležiciho
jižně od pewnin N Kaledontcx, wzbudila w
srdcich blahowěsiůw naději že jfoUce opllsstčxjné
mišslt Ua bližkn š pošUstalými tam Uowokťe:
ftany astěji se bUdoU Ulort fchášeti a jich U
wťťr pocwržowati J Užawťelč někteťi že o
šaraženi mišsie Ua osirowě Smrkowšm fe pokai

„Dťiwe Uežli o Uassich ofndech Wám po:
čUUwykleidati“ pisse B Gonon ), „powim
Wam kratce o poknsix šaraščti Uoon stanirč

Ua jiném :ǧsirown Uachl)o Blleartat::, š Uěhož
opět Uad bčlý deU wyfwitá prawda, nám miš:
Uonáťům obzwleisitxaěmčlá a radostna, še Wro:
šťetelnost ďoži patrnč Uad děllxiko ewangelickú
mi bdi a w Zwlásstlté ochraně ščwotxlw jejtch
chowa W Nolldaire totižšodplonl Ua lodč
„Nrcha UlUlUwU“ č ostrown Halqaml we skU:
pině Loyalty ležččxmn Umje dobroU Uaději že
xe sUU podarjť, šaražťtt na Učxm Uoon mišsii

Miležitost a okoknostt xmd mťrU pťály fpasitel
Ucmn podnik:mli Kapčtáll „Nrchy Umlnwy,“
.Marceall byl nrdáon dowešlněkterč

Halgaňany, po chemit rošpt:)lcxmx,do wlaslč
ostrowané pťijali ho co dobrodince fwého wel:
mi pťižniwě Uwedsse l)o pťi wefelém pokičkou
wáuť do domn obeclrél)o wystrojili k jeho cxlř
kwaš, fnásseli dary, a když opět k lodi fxoě ojd:
chášcl wyprowodilt ho do piťstawu a š žalosii

dš) ňnuňlo.eš xl850.j
28
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od Učho fe lol:čili Tentoklate opět dowážcxk
nň Halgan několik ostrowamlw které Nngličane
Uásilim š wlasti bylč odwežlč chtějťre jich co
otrokUw ponžiti k polným a Zahradným robotám
w Nustralii pak ale fdyž nowě wysslým žákoa
nem držeUi otrokňw přčsilěfe šakcišalo beš pod:
poro a beš ochrand byli oplxstilť Mežč těmčto
Ubohúmi kterých Marceaxt po UlčcčchSidnej:
siúch hladem Umoťenúch a bědnjicich wlidně fc

byl njal nachažel fe také wn pohlawara Hal:
gansiého Byloť trdy Zajčsté pťiroženo, domý:
fslett fe wděčnosti otcowy: mtšstonaři tedynfne
sli s že afpon jedel ž nčchš Marceancm
xm pxťešwědyna Halan fe pnsii, donfajčce šex
š radostt otcowy nemald profoěch pro wšnikajicr
mišsii fe Urodi Jako prwé pťčwitan jest Mar:
ceaU t tentokrate welmi slawně, W. NoUdai:
re, jakožto jeho průwodči, těssil se š podobné
lasiawosli “

„J newál)ali jsine wkášatt mišsionaťUm.
Nmmtomskúllt kterake :adostné nadčxje Ucim nap

Hal;xam: wšnikaji a W NoUgenroU co Uá:
městeč biskUpsky nemesskal odeslatt na ostrow

Uowe“ p:acowniky, mešt Uimtž fe nacháželt Q„ž
EhatelUt blatr Zofef Rébonl a jčiu
Wráwě jfme dne 6 čerwna fe bylt pťiplawilt
k Balgaml, kdhš „?lrcha Umlnwy“ žpřistawu
xe hnnla Koráby fe wžájemně pošdrawlljť,
sklánějice stoé praporce a pťiblišujč se k foběna
dofah mlUwic.i troUby; kterak sme ale Užasli
slyssice wolati: Naděje náš zklamala obraťte
loď! Kapitán Marcean jesscětoho dne wstoU:x
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pil k nam Ua loď a wyložil, ro na Halqanu
bylo fe dálo “

„Když byl na ostrow š wysioobozeuúmi
ýalqanany wkročil Uwitan jest owssem welmi
šdwoťile od obywatelstwa a epo xdšajeUmém š
obon straU fewděčenť pošwán do obecného
Oomll k Uárodlré slawnosti kterci wečerem měla
teprwé počnonti MarceaU ale, w Uěmž
neobyčejnei k slawnosii Ustanowena doba wžbu:
dila podešřeni jal fe patrati po pťičině a ob:
Qarowaw podtaji ostrowmm dowědělfe od Uěho
že Určeno, pri kwasil cišince pťepadnoUti šawraž
diti a fnisti Kapitan tedy, šhrožčw fcxa Bol)n
ša ochraml děkUjic Hornčtl odstralliti bež pro,
Bleni wssechny ostrowany, kteťi še šwědawosii
a š jiných fnad horssich pťič.in Ua loď byli pťt

ssli a pokáraw pohlawára dntkliwě Za haneb:
Uou newděčnost a šrádn kteron dobrodinč fobč
Prokážana jemn šplatiti Zamdsslel beš dalssiho
prňtahn odplonl Nráwě wyjišděl žpťisiawU
když jfmc :Uy na bliZťU se octnnli; šdali tedo
Brošřetelnost nebděla Uad Uami patrllě? fřte,
rak málo fcháželo aby oboji korab lidožroUtůlU
Palqanskdm co witaná koťist bpl padl do
Ulkonm

„Z toho pťipadU fpolU widite, jakého rášU.
a fmýssleni jfon ostrowané nassi dnchowné péět
swěťeni Dnessný den nemáme po relém Bika:
riátU mista, kdebychom bezpečnč hlawU sklonili
wyjma fnad dwa ostrůwky: Nnnatom w xN

Hebridech a osirow Smrkowý kde nynť fe naex
chxášime Wťistálit jfme k poslednémU dne 15

287ee
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frpna 1848 Jakmile naš tUžemci žthidlis
wrhli fe Uěkteťi do moťe a pťiplawalč k lodi
B EhatelUt stoje na palubě diwal fe skrše
dalčkohled na ostrow; ostrowané obstoUanmsse ho
patťili w podiwenť Ua nástroj, bržoofe Ufmiwajice,
bršo žlehka rUkoU fe ho dotýťajice J pťilnlon:
wali jjme jim, aby fe do něho podiwali Wrwý,
wešma dalekohled žadrťel oči točil nástrojem
Ua wsse stlany a pak odložiw ho Uemálo fe di:p
wil žcxničeho eridi Drnhý, domniwaje fe,
že tajemstwi přissel na stopn, šawťel lewe oko
apťihUUl k němu dalčkohled, awssak opět Ue:
xnálo byl pťekwapen newida Uičeho ač p.éraw
oko měl otewťenč Konečnč tťeti dohádal fe
tajemstnxi a wywaliw fwé weliké černé oči pťi:

stoxxpil k Uástroji, wtda pak mihati fe pťed očtx
Um fwýma šázraky Uikdy netUUeUé. dáwal Ua
jewo fon radost a pťekwapeni diwokým wykťi:
kowanim

„Ostrow Smrkowý lná asi dwě Uxilcxno
obieUtU lidnatost jeho Uenť žnamenitá Jméno
fwš bežpochyby obdržel od lestw fmrkowoch,

jimiž pobťeži kolem ostrowU jest oblochxno Beš
Ulcila půl 1okU Ztráwilč jfme bUdowánim domkU
mišsionského a malé kasličky, pťiUčUjire fe mčmo
to ťeči tUemfké Snad fe Wcim šdá, že pťiliš
ždalcxka pťikračnjeme kU hlawnimll Ukolu fwémU

počťxmjťcestawěnim pťibytkll; jestiť co eryhnll
telno mámeli setrwatč Ua ostrowě neboť chýz
ky ždejssich ostrowanmo pro Uáš jakkoli málem
je spokojiti Umime, na prosto fe nehodť chce:
xne:li se šachowati pťi šdrawi, kteréhož, Bohn
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adiky! až pofud požiwame Nohlawár nam pťeje
a ochotně fe k nassim slUšbám propUjčUje; dťť:
wi, jehož šde weliká hojnost dowolil nám kácetč
š doslatek a pro prwon dobU nežadáme fobě
wice poknd UebUdeme š to abychom pťikločtli

k wynčowáni Uabo.žeUskémU“
Dotčený pohlawár wládne mocťerbme:

šcxnoll nad ost:owanh, kteťť Uadobyčejnoll Uctu
a wášnost k UěmU ofwědčUji Miprwé náwsitě:
wě lfme se nemalo podiwili, požornjice l)luboke
poklony, jakými ostrowané jemU fe dwoťili Wex
liké n:nožstwi starl„xch, mladých čekalo Ua náš

na dwoťe pťibytkn pohlawárowa, žadostiwi jfoU:
ce Uáš spatťiti; wssechno, čeho na náš widěli
nad UlrU jich šajimalo: neiš oděw bilá nasse
plef žwlásstne ale nasse ochotnost, řťditi fe we

wssem dle Zwyku tUšemského, byla ji:n podiw:la
Jakmile pohlawár wystoUpil wssichnt hlxxboce
fwé sstje sklončli a pokud š námi wenkU howo:

ťil fetrwalč U piitomnosii jrxho w podobUem
postaweni rUky na zádech držťcr pťeš kťiž fpčaté
Když náš pak ťnastenm domkll wyprowášel
ssla práwě ostrowanka okolo Uáš š několika dite

kami; žočiwssi pohlawcira na mistě fe šastawiča
a wzdáwala mU čest szfobem tušemským; wč:
doUc ale, že chlapeček hledě raději fwé šaba:

wy Uešli powinUe welmošowi úcty, š poždwižr:
nou hlaon kráči, obratila fe rychle a notný
poliěek mn wlepila Uačež pacholik okamžitčxfe

žpamatowal a pťikladU umtčina bez prodťenč
následowal Wšežťrni pohlaweirowo jest wlidx:
ně postawa hrmotná a wyfokci we fhromažděa
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Ui počiUá sobč wážnč a dosti důstojně obzor
jeho duchowý nefáhá pťeš onen jeho poddan:
stwa Z čeho nejwice fe radnjeme, jest pokoj
afwornost, w niž nassi ostrowané wefpolek žte
žoU Ucbof pokoj jest nrwyhnUtelnoU wýminkou
kU šdar:l a pokrokn praci apostolskwch Jakož
na Nnnatomě wedon i obywatelé ostrowU Smr:
kowého žčwý obchod še dťťwimsandalowmn, ža:
Uedbawajice pťi tom wžděláwani roli a žahrad.
My jfme obratili pošornost pol)lawarowU k této
chybč, podotanwsse, kterak fnadno na ostrowč
mňže wšUikaUtč nedostateč potrawy a konečnš
el,hlad UebUdoUlč poddani jel)o brdliwě pťihlie:
šeti kU pčstowani stronmw owocndch, žah:adných
Zelin a koťáni jidelncho Wohlawár jakoby že
fna Uáhťc fe protrhlm„ šllstal Ua chwťli Zarašen

pak ale wešma Uejbliže stojicil)o Za :Ukn rekl:
0 jtlšč! dobťe maš! Drnhél)o dne jiš wydat
roškaš, aoy každý osirowan pilně lďlcoěl :oli a
šahrad “

„Qbywatelé ostrowU Smrkowého :Uaji pseť

skolo čeonU postawy jfoU wyfoké a oUdůw fočt:
Ulěrných wžešťmxi jejich Ueni tak dčxfne a odsira:
ssUjici jaťo jinxxch osirowanňw Uassel)o Wikaria:

štu. š).lžposud nezpošorowali jfme žadné krade:
že, což žajisté Ucmalá pro Uasse odtrowm.y jest
chwála Wo ccxlý Boži den obléhaji Uaš pťčx:

bytek jso:lče neim fwon dotěrnosti časiočrate na
šáwadě, awssač my fnássčme toto Uepohodli mile::
radi Umjice pewné pťefwědčeni, že Ustawična
éjejich pťitomnost jest dUkašcxm a rUkojemstwim
Pťlšniwého fmýssleUi w ohledU na naš a prno
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;jewem chwály hodné Učeliwosti, Uebot cokoli Uour
dwého a pro ně šajčmawého U náš fpatťi ihned
se tcižoU: co to 2 nač to? kterač fe š tim žac
ucháši?pokoussejť(e fe brš prodleni wládnoutt
jrožličnými nastroji dle Uasseho pťikladU Meš!
tťm co kmenowci po ostatných ostrowech rožtron:
Ueni Uaprotč cxčlecUm fe chowaji smčessnoU hr:
dosti domniw.ajťce fe býtt wýkwětem wssech nci:
rodnw Ueždmjč Uasst osirowmle podobne Ql,xchy;

U„Zmiwajicenassi pťewahu obdiwujť fe wssemn
cokoli činixmx bds to bylo pouhé látani roztr:
oaných Uasslchtalálčlw Slyssewsse, erčm od

.cžho že Nowo:KaledoUUtč šajxaté nepťeitely ša:
dťgeji a požiraji weťejně dáwalt son ossfliwost
Ua jewo eoš Uáš jak famo sebon se rožumi
welkoU radostť Uexplnťlo, ač na wšdory tomU
dokonale fe jčch w tomto ohlcxdll jesstě chdčt:
wěřl:jeme. Swé mrtwé slUssUč Uochowáwaji a
l)roby w Učtiwosiče wcxliké maji, kl.adonce Ua U?:“

:dotrawn, dňkaš to wiry jejich w nesmrtrlnxost
dusse lidskě

„Wťed malo léth pťisslč na osirow dwa
katechistowc protestawtssti o nichž Ueim ostrowa:
ne wyťládali že často febou wrhali Ua šem,
piekrucowalt twaťe a hxožné pofUUky prowo:
dili bohowé pak rošl,xnčxwawsseje trestalč ostroa
wany moxem ;Z toho jfme wyrošnměli, že ža:
žisté to byli fcxkreiřiWeskrjanssti ž Nowého Hok
laUdU kteii kdl)š „dUch w nichpňfobiti počne “
eož obyčejnč wr tchuškách Ucibožellskúch fo: pii:
ť)ášiwá na šproď ssilencňw se twáťi Co rču:
mčši dtwoknmi osirowany porťditi chtčej, tešlšol
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pochopiti Nassi ostrowané ssetrně a dosti foolU

chytre žamlčeli še powažnjice ony fanatické Me:
thodisty ža pmoodro či pťičinn morU je šawraž
dilt, čehož teprwé pošději jfme fr dowěděli MU:
sťmcxsk tedw lUiti bedliwč na pozorn abychom

Uičim pťedsi:dku podobncho w nich newšbndčli;
BUh dejše aoy, pokud w temnostrch pol)axxských
wězeti bUdoU, žádna Uakažliwa Uemoc Ulešč Uimi

erypUkla sice po lidskUmlUwě na mnohá
léta bndon pro wirU kťesianskoUštraceni Mno:
hokráte fe neiš již tašalt: nemámeli Učjakých
obžwlásstných a tajných obťadnw? š čehož pa:
trno še Uedllwěra, Weslcjauskými ssťlenri wžbnn
šená posild Ze sidci jejčchse erytratilň Nwssač
doxlfame, že šnenáhla wssechny jejich strachy roz:
Ulassixne a již nynť den ode due fe menssi xdša:
jcxmné nasfe obcowani Uabýw.i poťaid wětssi U:

Prťmnosii ša kreitko čaš prčkročime kU wyxlčo
wani Ostatně fpoléhámo na ochra:m Ono:
bo, jenž Uaš poslal a na mocnou pťimlUwU
Marie Matky Zeho jižtoujfme wywoltlt za
NatronfU a Qrodownici nasseho ostrowU; ko:
nečně, šdalt wssichni Upťimni karolťci jimž rošssi:
ťowáni fwaté wť:y Ua srdcč leži Ua náš wroUc:
nými modlitbmni denně nezpominaji?xe) u

eee)šnu:xchš 1850.
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š. 10.

Uwahy ;.xčwěreějněO miďsienáťstmi wúbee a o miď:.

siich tichomoťských :olásstě.

1)

Mčšptonáťstwť Uálcxži k oněm wznessenwm
člkaZUm jichž stmý wěk Uexznal; idea mišsiolláťc

stwč jest Olodem ducha kťestanského. BohaUstwo
ani Uetussilo fwatého žápalu, jenž apostola kče:
ftanskeho rošněche Staťi mUdrcowé nikdy ne:

opoUsstčli sini akadšmčckých ččlissskolských stihax
lof se jim odťťri fe lo;kossi 9lthenských, aby„
bohomyslným jsoure Unesseni podnětem byli wy:
cháušekčwšděláwat diwocha, poUěowat erčdcea
těsstt nemocného, odťwat Uak)ého, nawsscěwowat,
wyknpowat, ano i tťebaš Uosit okowy wěšUě a
rošsiwat mir a wšájemnou snásseliwost a fwor:
Uost mei Urpčeitelskými Uárody; to wsse jest
owoce které prinassi jediné strom wiry a Eire
kwe Synem Božim sstipený a DUchem fwatým
ochwiwaný Nnt moťe, ani bouťe, ani ledy
fewerxl, ani wedro pásina tropického erd:
strassuji wěrm)ch fyUňw Cirkwe apostolowe
Chrijtowi odiwaji se š Grannem tUleUi koži
š Ešktmákem žiwi fe welrybim tukem, š Ta:
tarem MauděUrem a Jrokezem kočuji po nex
smirnýcb sicpach, š Llrabem projčžději na welx
bloUdech palčiwé pifčixly; Kytajci (Einané), Ža:
ponci a JUdowé fedáwaji U jejich nohoU Učice
fe znátč prawého Boba Nenajdeš ani wýfpy,
jxaniostrowU, ani dosti nepatrněho úskali, ježby D

ňcxe
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patrarre jejich nadstrnosti byly je skryly a jakož
čteme, že ža dáwnych wčkllw ctčžádosti Žlleran

drowě schážela králowstwi podobně borouci bla:
howěsillw Chrčstowých lafce pťiliš úzka jest
šcxměkonee!

Když oťmwatelstwo ewropejské jiš wesmčš
kU El)rčst!l Wáml fe pťiznáwalo obratili apo:
stolé kršstansstť sioé Zraky k oUěm ťrajllm, kdežto
šbidnělý potomek Ndamňw pofud w temnostech
moč:laťstwi toUUl netuUe fwobody Synuw Boo
žich Widonce ho blahowěstowé, an fe potačč
U wirU tak obawných a šcihubných blndůw U:
přimnon litosti rožbolalo a fwatoU láskoU rož:

toUšilo fcxfrdce proléwatt krcxwjon pro fpa:
fchi dusjč ončch daleťých cižx.incčlw Jjali fe
klesičtč dráhy l)lnbokýx.:t lefd, broditi fe bahni:

tr)ni Uločály, Zléžati Uedostlxpné hxory, jichž fe
Uedotkla poxud Uoha lšdská plawitč fe pťexš Za:

chwatšwe bystr:ny a boUťliwá moťcx Nwssak
což jfoU pťekažťy pťirodon w cestU kladenc protč
oněm obti zUostem, kterými wěčUý Uepřčtel člo:
wěčenstwa krokw apostolňw šarážeti Usiluje! TU

fc: potkeiwaji š Uárody, U Uichž tčško rožbodnouti,
ždalipťewládá UťrUtenstwi čili powěrčiwost, tam
U jiných žpčraji se pťedsildkowé jakéš takéš ci:
wilisaxce opět jindc pťirožena tupost nedawa
wniknouti prawdš

Kdož wiry kťesiansie fe spnstil afpon w
tom stejného š Uámi bUde smýssleni, že mUč,
kterýo famofpasitelnojti nabo;enstwi kťestanské
ho pewně jsa pťeswěděčn miloU oponssti wlast,
wsseho pohodli, naději a dčistojenstwi pošemsiUch
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fe odťika, ano žiwot nafaznje na to aby tuto
fpan slepémU donesl modlaťowi ou že tento

Umž, prawim, činem fwým foběrkemn, wohýra
lemU swčtu dokašuje„ že jen w lUně Etrkwe
Ehristowy prawé čisié obětiwostt
stáwá Kdo foUdným okem w naš focialUú čtltj
fpoleěenskýžiwot Uahlédá ncbnde Upirati že
fwět tim hlollbějč U wir šmatku ksšfá čim pa:
trnějt oběttwost že fpolcxčenskýchpoměr::w
miži pročež oUčt w obětiwč lafce U dťewa kťiže,
na němž neiwyšssi Qbět dokonána, pokorně kleče
naprawU a fpásU son Uechceli jtnak zahynoUti
hledati musi Dežme tomn žeby mUž U pťitom:
nostt celek)onárodlx, wúčt rodičllw a pťátel pro
blak)o a speisn wlasii fwého žiwota fe odwázčč;
;dali timto hrdinským skutkem newyměnčl Uěfo:
lik okamšeni fwého žiwobhti ža tčsiciletoU slax
wu š Zdalt 1odinu fon neošaťil bleskemswé
ho Uikdy nehyxxoUcihojména? Zdali tudy dťt

ká:n a potoxnkčlm fwým nežčskal bohatstwi a
hodnosti? Mtšstonáť naproti tomU jehožto žt:
wot črrni lefowé w hustý hali stin padáwa
welmi často ža koťist ohawUé fmrti bez diwax
ťUw, beš pochwald, bez nejnepatrnějssiho požem:
sišho ZiskUpro fwé domári beše slawy, ba opo:
.wržen, ža possetilce bloužniwého fanatika wy:
s)lassowá: a tnpen od swých wlastnich roda:
kůw; a on to wssechUomilerád snássi jen kdyžž
te mU podaťilo žiskati nežnámeho diwocha pro

Qnoho jžen š nebe proto na šemi šstoupčl
aby rozptýlenre shromáždil w jednotu nmjakým
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pak jménem máme wyznačiti tUto obět a ta:
koonto fmrt? mo

Když mišsionaťi počali wydáwatč swě doxc
ptfy (tehdáž našwane: l.šltlch oljjljčmtc!š) ze
wssech UhťUw a koutllw swěta o počročách apoe
siolskdch praci, hledali jich a odwoláwali fe na
Uě wssčchxli fpisowatelě, Uwádějťre w nčch wypra:
wowané wěcč co doklady k wlastnťmU bádanť,
beroxxceejméUa blahowěstčxw na slowo co aUtorř:
tu, žádné pochybě nepodlehažici Wržo ale čemU
dťčwe fe diwil we šloU powčst Uwoditi jal fe

wrtkawý mraw žlomyslmžch a žeirliwúch newěrc
ch Nebok šdali nepochášrt oUi oopisowe
ode kUěži katoixckych? Nebyloť a!e tehdejssčm

nájenmišú:ll rošUmn a oswěty na tom dosti U:
wodiri špreiwy mišslonáťmo w podežťeni U obe:

ceUstwa ewropejskét)o Woložiwsse fobě ša účol
šosskliwiti fwětU wfeliké nábožeslstwi přčdawali
š Uexláwisti wětssi wirn každem:l i febe Uexdšdě:

lanějssimU restowa .eli w ohledn Ua to, co o
cišých a žámorských wlastech a narodech wyklá:

ťml, jčn když odporowal špreiwám katoltckych
mišsionáťčlw Nčšarděltť fe stUdem dáwati neb
afpoU se tak stawčxli, še dawaji pťednost ťU pť.

cestopisilbaran Hontanského, patrného newě:
domce a lháťe, pťede žpráwami Učenúch a foUl
dných mUžúw, jako byli žajisté mištlo:láťt DU:
tertre a Charlewoir Mužowé, kteťiw
ěele prwých úťadUw činských ste.li tťtdreta wťce
let U dworU cifaťského bdli stráwili, obratně

mlUwili a psalt jazykem tnžemským, š ditkami
a chUdinoU obcowali, w ťlzkém š welmoži pťau
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telstwi žčli, tudyž pak wsseliťý mraw fpolečenský
idedliwě požorowatt, Uáboželtstwi dUkladně pror

špytowati nejoobodlnrjssť pťťležčtostmiwali, zaw
konuw siátných již tčm samým dobťe powědomi

búti mnscxlt; ctro Učenci, jichž četnými, Exoropax
UU:U Zdola Uowý fwět otwirajičimi fpify „Denn
Uik WaťťžstšNťadc:xxče“ te rád obohacowal a o:
bohacxxčjo u Uajxxdx!ou ďyli wydáwánt ša pod:

wodx:iřo od člowčťa, jenžť š bytn cišiUcUm pťi:
chošim w KantoUě wykáganěho, ant wyjčtt ne:
fměl ž ťeči činské ani slowa nerošnměl a

jedožto rcxlci žáslxcha žálcxžela w tom, že Zprá:
wam mištčolmť:lw dx r a Ušetydatě odporowal
Za dUUw Uasltch owsiem každý to wi a žprawh
mUžilw apostolských fprawedliwěho dochášeji oce:
učxuia Užncini Zdali pak woslanstwa, š welx
kým Uatladeem k oněm dalerým národúm wyprao

wena mišsionáťxlm nešnách wěct donesla a je:
jich xoěsti ša bludné a šxoreiwy ža lšiwé wydatč
fe opowážila? Nwssak mUsi také býtt mišsio:
Uáť wýbornýa fpolehliwý cestowatel! Chcelč
projpětt šálež itosti nábošeusié Uutno. jemll mlUrs
witt ťeči Ucirod:lw jiuž hleifatt žamýssli El)rtsia,
ťiditi te dle jejtch obyčejllw nmsi obcowati še
wssemi tťidami jejich jpolečenskrho žiwota, wntx
ťati do palacůw a chatrči, tUdyž jemU také moš:

Uo, nafbirati hromadxl šajimawých zpráw, byť
žadným nebyl geniem Naopak ale člowěk
jenž we společnostt fwého tlumočnika jen jako
stťela krajinU probiha ani kdy ani chUti nemá,
pro požnani tajemstwi společensiýco na tipicerei
se wydawatinebešpečenstwi takowýčlowěk dim,
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ženž ža pťikladem nassich toUristUw, sem tam z

wošU wykukUjicich, jen w hofpodách se zastawn:
jicich a pošdějt dle okamžitúch dojmuw bUď blato
na národ kydajčcich nebo chwálou jej žasypU,ť:

cich, ciše kraje ansstěwnje wu bUf t wssim hoj
Uě nadaU byl, čeho potťebi k čtstémn žrakU a

jafnč, pošorliwé Udysli pťedce Uenabl:de lcda
kwapných, melkých žnámosti o lidU a žemi ktera
mU w okU sotwa fe kmitla a již opěc mtžť;
siowalf nehrUbě lépe Uezli jako list w tobolcard
poslowě, on wssak nicméně dotom dUchaplna
pošorowáni fwa hojnoU fbirkoU pikantxlých anek:
dot obohatiw UadčlUje fwětuo bťichatou kUihoU
Mišsionáť ale wcxdlé dloxché škltssenosti porxoUči
fe nassi dUwěre i dUkladnou wědeckoU wždčla:
Uosti Sprawcowě cižých mišsti požadei od
oUěche ktexič dxál)U aposiolskon nastoUptti l)odlaji„
rožUmnitýchwlastnosti. Mišsionáii pro leoantske
žomě Určeni, mnsi mluwiti ťecky, koptickn, tUre
cky, arabsko, musi mirč žnámostt lckaťské; do
JUdie a Eenxy posilaji fe astror:omowé mathe:
xnatikowé, šeměpisti a sirojnikowé Nmerika do:
stáwá pťirodošpwtce N kolikerých Učwinných
pťetwaťek a Uskokmoponžčwaji ku jakým pro:
xUěUámžiwota a mrawa beron útočisstě blahou
wěstowé jen když swčtá naděje še prawdě kťe:
sianské šistaji pruchodu! W MadUťe oblčk.xj.ť
fe w roucho BramiUUw pťťfné, často fměssné a
osskliwé šwyky a trýzně jejich podnikajice mešt
chanany sscxtťse po tUZemskU w Nmerice mezř
diwochy hledi wynikati nade wssechny obratnostč
loweckoU
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Wssichni, obzwlássmě francoUzssti mišsiou
Uári:Fontenay, Tachard Gerbillojn,
Le Eomte Boert a WišdeloU které
eendwik )(M do Judie wyslál welmi dobťe
nahlišeli jak nmoboby prospětč mohli wědam,
UměUi a obchodU Wsstchni žde jmenowáui bylt
olldowě W.xťťžskéNťademiex B Bredeoal:t
pťťrodožpytcxc a matheumtik, šahyUUl Ua ccxstč

do Ett)topie; jcxťxopráac hojnon poskotly koťist
Uastllchm W Siccurd prowášen jsa kre:
slttely,popfalstaryanowýqupt. N Eantoda
hlUboky Učencxca dějeřpisec, šabit jestna ostrowech
Makmllstc)ch W Serer wydal prwé mapy
žnamých tehdáž ostrowxlw tichomoťskč)ch Bisku
powéBompallter a BatailloU dopčanjč
Nkademtt francoUžské w ol)ledU na r: či ticho:
moťské Kdoby byl mohl podati dilkladnějssi žná
mosi o Mrsti a powěstnémKUli Ehanu
nežii B Bašin, jenž U onoho podmanitele
žastáwal Uťad prwěho lěkaťe, fprowášeje ho na
wssechwojensit)chwýpmwách? W Eerr:
DoUr šaslal do Ewropy nejpodrobnějssi žprá:
wy o plátnU a barweni indjckém Nedeklad:
Učjssi žnámosti o Uároduých a polttických poměc
rech,oožiwotU pofpolitém a sonkromém, o po
waze krajiU a obywatelstwa Thibetanského máme
ode don mišsionáťxlw:an a G abet kteťč
dlonhý čaš we l)lawnim městě těto wlasti

Hlašfe, messkali a pozorowani fwá nad mirU
žajimawá w roce 1851 wydali CinU otewťelt
nám též mišsionaťi; prodné te:ty a pťeklady
ž historte ččnské máme z jejich rukoU, nad to .č
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rostlinčlťe, žeměpify a mathematiky činskě. Ko:
Uečně fepfal W. Ricci celé mrawnš knihy w
ťeči činské a podneš jesstě platč we hlawnim

městě Wekingu ža wýtečného foifoloatele „Mišo
sionáťi“ di Wollaire, „wssudeprorazili; w
Nmšrčce tim že diwochy wyUčowalč orbě a ťe:
:UeslUm, w Čině pak tim že schopném:l Uar dU
pťednásscxli nejwznessenějssi pťedměty wěd a U:
měni uu

Jak žnameitý Užitrk swým wlastem prčnei.a
Uelč mišsionciťi, Ušawirame ž newssedne horli:
wosti, jakoU fe jich mocnúťowé Ujimali Lud:
wik )(lxě , jemUž dle nassčl)o domnčni Ue tak
rošssixťowáxli wťxxo, jako raději wšrčlstáni fwětské
moci Ua srdrč leželo wssemožslě podporowal ka
tolické bixchowěsty Filipp ll., kxcil Sp.mělský,

eporoUčel je co Uederxšnějč fwým konUlúm prU
wod:lými listy a šáfobami wsseho drUhU opatro5

wal korciby swými, kamkolt žadali dowášetč
roškašowal dobťe Uahližeje, že Uárodowé, kteťč
mtšsionaťcx fobč oďlibč, sxmdno i králowi jehož
fpolUprobeUim cestU k ncxbi pošxmli celým srd
cem se nakloni Wowášimeli mimo to žcxFran:
coUš pro fon wlidnost již Uadstealosta lahoda
apostolská jessrš wětssč dodáwei wnady, pro fwou
žwedenost občanskoU a pro šwlásstuoU schopnost
wprawitt fe do pomčr!:w wsselikého žčwota způ:
fobU, rožemým jest propaqandistoU: tož fe Ue:

bUdeme diwiti, že meši wssemi ostatuými obzwlá:
sstě franconžsiti mišslonarowé lásk:l ameltrkých
diwochUw fobě w takowé žiskati wěděli mťťe, že až
podneš mččšeFraUcoUšbez strachU cestowatťpralefy
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kanadskými jist jfa še U wssech hord byk i
prawě mezi sebou wojUU wedly, jakmile w Učm
krajana „černého kabátU (tak nažýwajř diwo:
chowé mišslonaťe) požnajť co wilaný host bUdr

pťijat Mišsionaři to byli kteťi prUmysl kaxmd:
ských a LUismUských ofadnikčlw obohatšli nalež e:
nť::l Uowého žboš, ponáZ ánčm nň pohoďlné pťť:
stawy obchodu restU rašilt nowé prameny jemU

otewirajčce Rošhojnilt Uasse Ulkodčxťnictwino:
wými látkami barewnými bedbáwlliky; ndomác:
nili na plldě ewropejské cižokrajné ptactwo rost
linstwo xošmnožilč roškosse nasstch kwasilw a
U Zwýsstlt pťtjemnosl Uassich prochášek libodechým
stť:xšm de.)by mišslonáťi w MaUdssurskU apoa
stolx:jici, Uiččm chprofpčxlč člowčxěenstwn nržli ša
slanim a bol)dá bršo i rožssťťenim po ostatllém
fwčtč koťenn Zešse dosti by Učňnili; wděč:

nost milltomlw trpčcčch bUde jtm doftatečUoU Uáč
hradon ža tupé a krátkošraťr wýslipky, krerwmt
až podnřex Ulnoši Ehrisloborci llťad jejich káleti
nedťestawajť Snadže pťedre Uěkterél)o š nčch

žahnčte swědomť až ž liku, toliťrate tUpenýmř
mišstonaťi Zaslaného stracené šdrawi šsáti
bUde xe) Bron historii ofad žámoťskt)chmcime

cke)„Koťen Ješfe jilmkxešsen, ai JcUsen Uašýwanxš
od Kytachw „klcUot Mandssmskw“ pťijxncUowaný
jcst bcz odporU UejpředUčjssi, Uejjllxlějsst lik Ua fwčx:

tč Když sily žiwotxlě tak ochably a fe wyčcrpal!,o,
žc nemocný počťna Umčrati: dcjrc mn jistoU dawkn
několit žrneť koťc:m Zešfe, a oll fc opěr proberc
lže mdlob smrtelmšch; pokračnjte po Uěkolťkdnč a
nentocný rychle fe šotawi a opět na Uěkolčkmčsi:
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žpěra mišsio!táťůw. Zak čistým a naioným
slohem pfal B DUtertre historii ostřowtťw
Nntillsleúch! JakoU rošmanitosti a pťedmětůw
Uowosti poUtá Uassi pozornost B Charleooir

cůlo obžine Cena šázračného koťenc tohoto jest
k wčťe UepodobUa.; prodáwa fe ho libra ža 50000
frankúw! !PčejlepssťJcšse jest spolU Uejstarssč, bc;c
wsseho pťičiUčUč lidského wyrUstlh; pěsnlje se taťc
w Korcc w zahradach awssak jest mUolďem slabssi
Uežli Mandssnrský Na trhách fc kxonmoho proda:
wa lichého Mandarinč to wťdi awssakpťithťUji
ktomU oči bcroUcc Uplatky Korransiého možno
dostati Za 200 fraUkňw lřer Užiwa se toliko to:
řen feim a rošmnošnje se fetčm Bok:lsim fe abxxcb
obdlšel :lčkolit šrneč a pak erpomeml Zaslati jich
do Cewrop:,x.“ Wýtah š ltstn bčskllpaWerollcš.
Qbšiwitcl l,mnouciho ělowččenstwa šrodil fe podle

těla ž koťeml, jemnž jměno b!dlo rakc Z c oŽse uu Sem
xdatččtakc xostlixm, již Špaxtělowé w Nowé Gra:
nadě ičkajč chǧucoš áčš (xučxlo a jajišto listč Urb

Uliša Uyni ša Urjrochlejssi a úďl:lě bežpečnž,x !ik
proti jedowatémn nssttUUti waec UšUcan Zeideu
beš Uč Ua ccstU w N G:aUadč fe er!,ddawa Bt
komU jcxst fwčt powdčečdexr Za neocenitrldté toto do:
brodini? Mtšsionáťt a fpolU proslUléUm botanč:
ťowt, kUčziMlltisowi. chdajc jrdenkrátc b!,!lčny
žočil pteika GUaco, zápasicčho š hadčm dxth!c
welmi jedowatého. J pošorowal MUtiš, kterak
pták, cčtčxjfe UsstťUUta, po každé šalctěl do honssti
a ltst:,d jisté xeostltm,yl,dltawč požčral, potom pak opčt
doj Udatnč podUikal a Uenstal až hada Ufmrtil.

Wšaw rostliml činil zkoUsskhš lidmi Ucnadale nsie:
kmlt!šmč, a hle! kteřč drUth po UsstkUUtiža pnt
hodiny ďy bhli propadli smsri U!,mi požťewssc Uč:
kolik listkňw ž hojiwé b:,)lin!,n, šústáwali Ua žiwr
cčtčce tolřko bolcst jako bodmltim jehlč,: žpňsobcnon.
Qd té kob!,d Garanaďané, wšddáwajčcc se přrš polc,
Uosi frbo:l lahew mťzoxl š dobrodčjně rostlim,x napl:
nčUoU. wo
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we fwém dějepisil N Francie! Jakou dňklade

Uostipopifnjo W CaUtooa ostrowyKarolin:
sie a Marianské! Nassi šeměpiscowé pofUd Ue:
wědi o Uich wire. Spisowé těchto mUžUw oplý
waji nčersti a Uábožuosti checké bádani
střida fr tll š obrqšy mrawmo a žiwota, po
anřhll kU šlepssrni osad náslcxdlljimraan roš
jčmáni, šajimawá dob:odrUšstwi, popifowálli pťi:
rodllých, dťiwe Urwidaných a Ueslúchaných Uřax
šmo; historie nowého stromu stýká fe tU š hi:

stolii wcxlikého panownika jenš žiwot fwččj skon:
cil famowmždoll wypxawoweinť o kiestU Ubolxr:
do Waria tplitá se š nojednálžim o mathemalc
tiac B!aminllw Slol), kterým tyto Z,xxrawy

jfon psany, wyniká nršťidka xoleefjr:rosii skoro
Uapoťád kll podiwu nUtici anUeUskoU čistotoll
a neličeňon pxostoton Skoro každého rokn ssiči
slx trndem mišslonaillw obor žemě: a národo:
pisn xšak kU pi potkal jedeU ž nich w Tatar:
siU žrmr fňUroUskon, jižto dťiwe byl w Kalmdě
Udiděl il)ned Ušawťrl x tohoto podiwného fe:
potkcini, že pewnina americká Uxuji nelt soU:
wiseti, afpoit tcdy Ue pťiliš sstrokoU wodoU fpo:
jaxna býti fewero;ápadně š pewninoU aslatfkoll,
a hle! timto žplljobem dohádal se úžtny Uloř:
ské kte:onžomnoho pošdějiBertng a Eook
fe plawili a Uefmrttlného jména šiskali

Když mišsionáťč KanadU a LUisieinU byii
oldjewčli Usadili fe ša Uimi potom na pomoři
koráboxrxc siátni a kupcxčti a mezi tim co blaho:
wčsiowé C.hristowč diwokč hordy spojowali Uex
Bestým pontexm wiry, nadějcxa lásky,h leděltjejich
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krajanš obchodu a prňmysiu onino o dUcha a
nebe dbajice tito těloaažemi wzděláwajice

Takowá jest, owssemše slabě nakrcslená
částka zaslnh, kterých sobě mišsiolláťi zťskali o
člowěčellstwo ewropejské; dUkazUw o šaslnheich
jejich o Uárody, jimž Ewangelťmn hlásaji po
dáwaji čtenáťUm hojnost Mišsie tčchomoťsté K
ZaslUhám blahowěstmo katolických Uejwyšssťm po:
čitáme jejtch UctU a ssetrnost, uktočroUk rošličným
národnostem nowoťťeslanůw fe chowaji, nedUsice

nébrž Usslechsujice jich dUchem kresianským o
čemž žwlasstně slowanskémn rodákowi wykladati
bolno a radostno ou ux

2)

Mišsie rčchomoťské krom tol)o že žajisté k
Uejwznesseněj“im UkašUm Ua obloše historie rirǧ

krwné Uáleži žajimaji dějepisre tim, že Uxirody
od čafu tak šwané reformxce od srbe wšájemně
odtržené opět fpatťujr o jedUom UkoťUpracnjici
a fpojenýmt jak nikdy pťed tim silami k jedno:

Um opět cilč tmrťUjici Mjšsie Špančlské wyžx
nikaji sice Uade wssechňy jiné FrancoUšské i
Britické, fmělostť, šdaremawelikoleposti: awssak
ony Ueiležč w:ce minUlosti nežlt pťitomnosti
Qwssemže w oborn, jehož dťiwe sobč Ziskaln, i
Za nasstch dnUw Uokračowati Ueustáwaji W
nowinách anglických xe) čteme že blahowěstowc

Filippinssti Ua Uowě žiskaném ostrown T olo
prawě fe šaměstnáwaji obráreuim na wirU oby:

ů) Tablet, odc dne 7. ťmora 18:52.
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watelstwa jrxbo; awssak dnch naboženské nadsse:
nosii a fmělé podnikawosti kterým národ Spau
nělsiý druhdy slynUl již ode100 let podťimuje
Wssak se d!:chowenstwo Španělské až ž pohrom
rewolnčných poněťud fe požotawť, opět rošpo:
mene Ua býwalon sláwn twou mišslonskou a
Uwaže fe w Ukol apostolsklš omladlou eUerqii.

Eest od Učxl)o pošadllje abn opUsstěné mišsie
na osirowech Ka:olinských a Mariansklch swýmt
Ulami obnowilo anarody talnučxjssšpokťeffanilo
Nowá GUinea a jiné o.d Wťapšlafůxošalidněné
skUpin posiytnji dllchowellsiwn Spančlskěmn krá:
sité pole pro činnost jeho aposiolskoxl. Zdá fe„
že tato nysslcnka siUtečUč w Uěm fe Ujala Ue:
boč w roccx1848 odebra o fe nažednon 16 kněšč
Španělských Ua osirowy Fťlippinsié Urce:lých č
rožssiťeni xnišsii Ua okolné slnpiny Nech wlada
fořě erssimá práwa fwého, jehož dclchdy Ua
Marianskc a Karolinské follostrowi byla Ziskala;
slUsseloby aspoxř Ua dnchowensiwo, abn národuw
tamnčjssťch Uenechalo délcx dťepěti w temnostcxch
Pol)anstwi Q biskUpUSerrowt powěděli
jfxne již, žo w :oce 1849 še Špal!ělska UajedUoU
š9 knčži benediktinslýchš feboll wžal Ua N
Holland; dil bUde apostolowatt meži plcwodným
obywatelstwem Australslým dil šamýssli š Uowě
oznikajiciho města Btčtorie a UžiUoUTorreso..
on pokonssetife o Noon GUineU Zmocnilč
se na fewerU mišsionáťt FilippiUssti ostrowůw
Marťanských, pak maji w kaoU klič ke Karoli:
nčlm a skUpiUěMnlgraoskě Narod Španělsiý
mčxže Uejprospěssněji pňsobiti Ua poťťesleaněnťwe:
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ltkých stUpin ostrowských po obou stranácb row.:
nikU rošptýlených , w ofadách Filippinskúch obd
waji čtyly milliony kmenowrllw oceanských, č
narodowct pňwodn Uegersleého,pťťbnznict obywaě
telstwa N Gntnejstéhoa N Hollandfkého, poskyǧ
tnji mišsionáťllm Spanělsiým welké wýhody pro
bUdouci simhy mištlonské Zako; m wždycko fe stá:a
wá,žeš čdey čin Uébrž Uěkdynaopak z čťUUwe:
liká tdea fe žrodi podobně mohloby fe státi

še obnoweni a daťeni:fe mišui po rošfáblých
ostrowech tichomorsiých by w národu famem šbne

dilo welikou mysslénkn ž Uižtoby nrjen Eirkwř
katolickr, chldršl Špančlsku bojné owore fe urodilo

:š)

Mišsie Francoušskc wžaly fwllj poěatek o

Uěco pošděsi, Uežli Britické Ua N qulandn
Wynikajik pťede jtnými rochlosti sstasimxch wú
sledkllw a obětiwosii fwl,xch dělnikllw Llč fc
pissoll teprwč od do.fiti lek, pťedče již po celěm
tichomoťi feš rošssiťily. Mimo to, še na piidě,
kdcxžtomišsie protestantské od 50 roknw jtž pra:

cowaly, Uejen pťewahn obdrželč blahowěstowé
francoll;ssti, nébrš i trwáni jcxjichw pochybnost
Unoedli wnikli ža krátkon dobn w končtuy, do
kterých protestantssti kašatelowé Uikdy Uebyli fe
odwážili Známo ostatně kterakon čirxnost fpolkw

francoUžskomišsionské wywimlji we wýchodné
Nsii přidrnžujice fe k welikým mišsiim anněl:
siým w Tong KtngU Kantoně a FoKiennf
Nedáwno žarašili mišsii na ostrowě LčeUeKieU
oded fobě hodlajť U,snadmtť pťxristUp k Žňponlle
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a.B Bernellr pissexee); Mandssllrska,že fer
chysta wniklxollti pťeš ostrow Tarakaj od fewern
do Koree anoweni opUsstěnémišsie Ua For:
mofe také Uedáwlw WropagandoU naťťšeno e o:
ěet mišsioxxeiťňw fraxlcollšsiých w tichomoťť ob:
Uássť Uynť žajisté 300 kněšč a nebude trwatč
Blonho, šwýssť se na 100 ofob BUdeli jich
práce wss:ldy sprowázeti takowé požtháni, Z
jakého až potUd sr těssili: pak mnžemcx š jisto:
tou očekawati, še pťewal)a katolictmm w ticlxo
moťi bnde blahým Uxaýslrdkem apostolstého jich

Usilowani Dlnšllo wssak Zde podotknonti šš
pxawě mišstim francoUžfkým mnohá Uebešpečna
Uskalčhrošť Ue li žábUboU afpon šnačnoUUjmoU
Toto nebežpečensiwi wšniká ž jejich poměrňw
kU wladě domcirč Nelže Upirati, že UciUloťstwo

franronšské mnohé a šnamenité služby wěri kato
lirké prokášalo Wlada franconšskei položila na
Sandwich.ich a Ua Tahitě fanattrkš Uefnasselč:
wosii kašatelmo protestantsiých konečné l)ráše,

pťewášela Zdarma blahowěsty do dalekwch kon20
čin wysinplljic wssndy rášně kochraně jejichl
Za toU pťťčiUoUosočowali šentterotl) a jiniwla:

dU fraUcoUšskoUco nastroj ťimskéBropagandy
Francie xdssak jest daleka toho, býti powolmžm
ncistrojem Bropagandy, Uébrž tUssime, že práwě
Uaopak smýssli, wssemi silami hledic še spolkUw
mišsionských koťistiti pro fwé politické šáměry
W tom wěši dotčené úskali pro fpolky mišsion:
sko francoužske; nech fe nedaji šaslepiti okamži:

š) úuneexlčdš 1852.
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tým profpěchem,ž prmoci hmotné šd.inliwě wn:
plýwajirim aniž Uwoditi fe na bešresti pťilťš.e
UémU wlasienectwi na pťifoť žájmňm nábožeu:
slýme kterým wssndy a nxeždy prwé slUssi misto
Nexch fe wždy tčfně pťidlžujť Qlopagandy ťim:

ské pxotože ona toliko dowede jich lchájiti f ox
dliwcho wlin žáměrmo fwčxtsiýcha šachowa
jčch w dčxwěťe UárodUw katolickr,ch, ftčťt fwlxmč
pťťspěwťy podpornji ssiťenife C.irkwe wsseo:

b ecné Utkoli ale nremini sileidati fe Ua ofoh
ctižadostiwých chontek té Ueb oné wlády fwětské
Kdyby mlšsiomiii w Zaměry stcitné wessli sira:
tiliby Uejčn dxmxěrU pohansiých Umodnw ktcx,
U,šm wirU hlafajť nébrž i fama wčra pokťeftax
Učných cd Uich neirodčiw le)labw Umdno pro:
padUoUtč podobným pohromám, jaké až podUeš
katclické obr)watelsixxxo Ua LtbanU wiUoU polčtiky
franconšské sttl)aji Francie welmi x.ida ža hra:
Učremi fcx l)onosi jmrnch katolčckého ncirodn

aby Ziskala dUwčxUl slcxbsiich národuw katolických
a cxo Uwcná šcislxlpkyně Zajmuw kextoltckých cti a

wážnosii dosechťa; awstexk l)otrwa, afpon a;
pojc::, búw ei, o:l.siiti Uáxlxdy, ktcxťťk ni siďé
l:točtsstčxwšali wrlmt chjwědomitč w tom okax

žchť w Učm,žto špošorowala že kU profpčxchll
žejťnm déle fe nel)odi?še) Nech tedy spolky

mčšsionskc wsselikc mysslcnkh o jakemsi protektoe
rcitU wleidy franconšské w tichomoťť co nejbedli

epouandw.m

xe) Tato dUtka plati obšwlásstnčxjo wladč Loniš Wlxilipx
pa; Uynějssť FraUconZsko Zda fe že že slrslxctných
:Unyslxxw Cčrkwc a Uáboženstwč se x:jčmá
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wěji fe warUji, neboť w pádn wojUy wzessloby
ž něho pro mišsie katolické množstwi mršUtosti,
sirata stihalaby strátU a důwěra národllw kato
lirkých kn SpolkU LyonskémU rázem šmizelaby
Bč Spolek Mcpnsiý fem tam neUměl dosti fe
Ubraniti wsselikého podezťeni: mnsipťedce každý

pťedsudkem nepodjatý Užnatč a jemU fwědectwť
wydati, še pofud ani jediný ž jeho mtšslonáťllw
nemx:že býti Uaťikan, žeby Za násiroj politických

žáměrllw wlcidč franconšske byl fe propůjčil
Zejmena pťipomináme bisknpaBompalliee
ra jehožto chowanise lm xN SecxlandU w tomto
ohledll pťikladnýl!l našwáno býtč žaslUhchx Stoje

Uprostťed dwon politirky růšm)ckx stran od jedltčx
nenstále podrzčrán, ode drnhé, š jel)o wážnosii

koťistiti donajťci, wssemožnýmč poctami pokon:
ssen býwaje piedre ani Ua okamšellť Ua fwé
postaweni jakožto katolický mišsionať a biskup
Uezapoměl a fwou obešťelosti dowedl Udržett se
w dUwčxťepl:wodnél)o obywatelstwa Uepožbyti

UctU fwých wlastnťch rodákUw na poloostrowě
Banffn a U wytokém stUpni šiskati wážnost wla:
dy britické, a sak, od pťátel i Uepťatel stejnex
ssetrnosii požiwaje i w čaš ZUťiwéwalky po
řračowati w dile apostolskéln K Uemenssi slonžč

Pompallierowi cti že co Upťimnýkatolik
jemUž prospěch králowstwi Božil)o jde nade wsse
chno„ nejprwé nahlidnul dltležitost mišsie briti:
ckc pro tichomoťi, wždy w Ušké trwaje spojitosič

š arcčbiskUpemBoldingem na N HollandU
a tim samým morně porei,šeje pťedfndky wládh
anglické

29
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KladoUce hlaťwnť dňraš Ua čistěkatolicke

fmýssleni mčšsionaťúw pče.xdre daleci jfme toho,j
žeidati, aby mišsiomiť wsseliké pťichylnosti kU
twé narodnosti dal Ua prosto wýhost a netečm)m
byl prosoěchu a šájmúw fwé wlasti Wystupn:
jelč který nárcxd pťede jinými co nosdča šápx
sstitnik wčry a Eirkwe katolické slonšč to kU
weltťé ctč a sláwě relého nártdll a že pak EU
kew jexho záslUhy wděčllě Užnawá, jest wěc wel

mi pťirožena; nikdy ale nešapominá na nyo.xssi
fmé„ Zi od Boha wykašané poslaini odmr:
Usnjčč wssexlifoU porobu co Sexbe nedostojnon
ťdyby trntýž Uárod Zč co nástroje šáměrmo

ňoých pošemskúch poUžiti šamýsslel NárodU
jxchož mčšsionať na wčrč: obrátiti podniká Uech
Uad bilý deU wyfwitá, že erynčnjo z rože
kašU Uěkteré mori fwětské, nébrš že posláni jxdé
mci od Boba a Zeho Čirkwe Mčšsie fmn:
conšslá w tichomoťi tim Uxětssipotťebh Urá wsie

Uwžnc swědomitostt a ostražitosti čťm Uskoěnčji
Uepťatelc Cirkwe chowánč fe wladp francoUšskr.w
Oceanči ponžťwaji k tomn aby i lnišsloltáťstwo
frmlcollšskokatolické w podezťenť Uwedli a pllso:
beni jejich pťeťazčli Toto ncxbežpečenstwť, što

tožUitč blechowěsty katoljcko franronzské š wleidon
šwýsseno jest ža Uassich dnčrw jesstě wice We
městě HaorU wšnikl „Obchodný Spolek fran:
conšfko oceanský“ k tomn cťli aby wssudy po
tichomoťi Ua nossech pokťesťauěných ostrowech ša

wádčxl wýměnný obchod š obywatelstwem; mčmo
to obral fobě ša Ukol žarášeti ofady p:o ptlne
ťemeflnify a rolnikh Konečně i k tomU bUde
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obráceti swězťenč abo jednotliwě siupiňý ostroko
sie w neustalé nxeži sebon fpojitosti trwaly, ť
čemUš Spolek jistý počet korábnw Ustanowil
Ze mišsiim nemalý z této spráwy se modi pro:
fpěch jest Ua jewě Welmi pťekášela až :xofud
šdarU mťšsiť těškost ktcxrakon činťlo každé pťe:
plawenť se Ultšsionáťmo š jednoho ostrown Ua
drlchd, poněfnd xršdálenějssť a kdhž se jč,š Ua
mistě fwého Určeni octli sirádati mnselč mnol)o

Uedostatkem ano i hladem a nahoton; nebyloč
pťilržitosti šaopatťiti jich nowými žáfobami Zťi
šenim ewropejských ofad wyniknon mištlonářt ž

mnohých nefxláši w ol)ledn na hlnosné potťcby
Nwssak Zdali ž drnhé sirany obchodnú a kra
máťský duch „SpolkU franconzsko oceanskédo“
Zdali polťtika wlaidy franronšské ža pťišen a pod:
porn, škteron mišsiim fe Uabdá nebnde na
wšájemǧ požadowati od nich, aby l)ledčxlypro:
spěchn jeho ašdali pak wesskcxrámišsie flan:
ronzská w tichomoři se nežakali jakonst přijadon
a barwon politickon za pťikladrm mišslť prote:
stantskoblitickýchxe)? Půwodce Spolkn frmr
conšskooreanského, obchodnik Haoerský Mar:
žion nassel pro fwon smysslénkUprizniwého
ohlafn jak meši obchodnictwem tak Uwlády wla
sienské; ano wlada powolila, aby důsiojnik w loď:
stwUstátnčxn Marcean že statné slnžbywpston
pil awssak waj posawadný plat podržrl a nmje
xor

xe) Wčš Urišsii na N. Kaťedonii a mstčwě počťnáxdčč:

sobě kapřtáxxaB o Ušeta proti Basládanúm; s:raed
Ua 593.

293
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wždy práwo postUpowati ku wyšssi dčistojnosiě,i
jakoby státn sloUžil službě Spolku oceanskěho
docela fe wěnowal. Brwa loď kteroU spolek
jeho fpráwě swěťil obdržela jměno: „Nrcha
Umlmoy“ a odwezla do tichomoťi značmx počec
mišsionáťčlw, rolnikčlw a ťemeslUikUw We
UUloUwě kteroU S.polky mišsioUské še společno:

sti franconz;sko oceanskoU Ušmoťely w ohledU Ua
dowášeni mišsionáťmo na určena mista wý:
slownč wyminěllo že Spolky lnišsionské žadnébo
podilU w obchodných podniknntich a wýprawach
miti nemaji Kýžby fe jim podaťilo i w druo
hém ohledU šachowati Uplně potťebnon wolnoft
a neodwislost!

:1)

Jedna wssak okoonst nad jiné pojissňxje
Eirkwi katolickš w tichomoťi radostnon bndoUc:
Uost ao wškwetániua Zmáháxli:fr mišsir briticko:
katolické Qd té doby, co Ullathorne xe)w
Nustralii (wiž mišsie Ua ostrowě Norfolku) a
Wompallier na N Seelandn fwýmdUchem
apostolským wywrattli pťedjudko wlády kolonialné
Proti katolicifmn, pťestala Nnglie bdti wýhradnon
šástUpnici protestantišmll we fwých osadách, již od
patnacti let Uowých co rok nabýwajic dUkazUw,
že blahowěstlim katolickým Uikoli fe nejedUa o
šiskáxxi politického wlth mezt pokťa!staněm,xmčr
Qccxasiany, Uébrž o mrawné a náboženské jejich

rr

ee) NOUč biskUpenl Birminghamsiým w Zlngl“ič.
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powžnesseni xťe) Mišsie britickei Ua N Hollan:
du, jejihožto dosahU a dowahu teprwé bUdouc:
nost odkryje rowná fe rychlosti swúch wýsked:
ki:w již nyni mišsii sspanělské Ua Filippinech;

xlle)ZUámoť čcenáťňm Z mišsie Uowo:seela!tďské, že
blahowčstowé katolťčtč w čaš intťUých rošbrojúw
Ulcxščps:wodxcýmt kmenowcř a wládoU a!lglčckoU fon

wažUostč šxorostiedkoxdali !Uir, jsoUce jediUoU šássti:,
toU poťojných osadnikňw mrži tčm co kašat:elowč
pxxokestantssti od wojenstých dUstojUččmd axtglických a
Uowinaixtw Uaičká!li jsoU b!,slčwcťej:tč špoUroU protč
wládě a possrčwáwťm diwochůw protč koloUistčUn.
Temýž Uářck wedon špráwy ža UassčchdUúw š pťcd:
hoťč dobré Uadčrjc, kdežto Ua sstědr!,š wcxčer 1850
Kafrowé a Hottexltoti protř wlcidě anglické se po:
ždwihlč a podmxš peilč a wrčxždi, wšdorUjice ssčastnč
šbrojč britické. Mčšsioxláťč protestantssri, ktcťč od
rokU 1799 mchi Kx.xfr:,da Hottentot:,d prachi, wssi:
chni spojili so š bUťičť. Dne 7. lcha 1850 uUčl:
leZeU Ua dojissci U txorše Bcaufortxl meži mrtwými
kašatel Nrie xo ťadách Rafe.rských bojowawssč.
Wráwě w oxlěch osadách, kdcx kašatelowé Oožťwalč
Uejwice wášUosti, Uejšnťiwčji sobč počinjaji odbojnť:
ci, bez milofrdexlstwč wrašdicc „bělochy“ po Ulčťftcich
a dědiUách, ktcrých fc ZmocUili. „Kterak sč odslon:
žili,“ pčsse (ŽleeexjučxnsšM)Uxu .joulxnňl, „oUi lidé,
kterých wláda podporowala ročnč 10.000 lčbramč
sterlinkúwe? (100000 šlatých stťčbra! „Katoličtč
knčžč w NUglii jsoU rádi, kdož jim wláda ponechá,
co jčm dobxodinci ša žiwa daji Uebo wsscliké
odkašy žawětnč wlada bcrc w pleU!) Tčm
že se spojili proti nč š diwokmni wralw, tčm žr
jich wssemožUť xoodpornjč pxoti „bělochňm“ Ččažďa
mišsie ma sij sklep še :asobou stťelncho prachn
který UepťátelUm prodawa a welké chišc tršč: šisť
umišjtonáťnw tcdy žád.i, abp wálka fe dloUžilaee
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weliký mišsionský femináť, w JrskU nedeiwnn

šaražend, rožmnožnježnamenitč sily jeji, za dwa
dosledllé roky odeslal do N HollandU 47 miš:
sionáťť“lw jichž žajisté čim dale tiln wice bnde
pťibýwati Neméně důležitá Událost jestik žc
pťičtněllimLorda Spennera (dťiweanglt:
kanského kazatele nyni katolického kněZe) takc
italssti Wašsionistéš mišsii brittckon fe spo:
jili nu ll

Jedna ž nejwětssich důležitosti pro bUdoUce
nost Cirkwe katolicke w tichomoťi jestiť aby nad
bilý den wyfwitalo že mišsie katolicka Umlťwúhra:
dně FraUcii žastoupena a že žájum Eťrkwe ka
toltcke w tichomoťi jjoU docela jčné, wnšssi a
mnol)em dálr fáhajici Uežlišájmy politiky Fran:

coušskě S tiži bylaby wira katollcká tak ssčust
nc a rhchlc pokroky na ostrowech Sandwččskúch

Učinila kdybwfrallconšssti mčšslonáťi nebyli fwor:
Uě pUsobili š anǧltckými WUwodcowé tamněš
ssimišsie Bachelot a Short nálešik oněm
dwěma wssndy a wždy fe wžájemnč ofočnjicim
p.onuu..obwep...w.u

nytah z „Tablctu“ odc dnc 17. lcha 1852.
Uhodimc fnad w praw!) prostťcdeť ťkoUce, žc kaža:
telowé protrstantsstč šajistč erbm:,yfsleli wrašdU a
žhářstwč, kdyš ko diwokč hordh proti ;máhajicčmxt:
se osadnicth poponžrli; wssak želice fwého politi:
ckét)o wlin, kterémU po.ťcidnci kolouialná wláda
hrošila Zkášon, žaponmčli jako drUhowč jcjich Ua
N. ScclaUdU Ua prawý účol swňj a dali sc Unéstř
uhoťkosti Uad klefajdioi swou mocč fwětskon, wywolaw:
ssc podnčcowaxlim UarUšiwosti lčdsk!xc!xd!lchy prop asks
Ué, jichžto rozU;děné xdžteklostč ř tpťč nerpťčmnčjssč
wUli ani owladati a šapUditi w staw:: Urjfou uuo
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narodům, pročež fwornost dotčených dwon bla
dowěstňw nemohla než welmi důražně a blaho
dějně pňfobiti Ua prodné obywatelstwo Qpčt
to bol Anqličan, kněž Walfh, jenš pošději
mišsie osiťele fe Ujal a wssem pťekážk.am Ua
wždory kU prospěchU wěci katolické rožssiril Z
toho patrno kserak w ohledu na N Seeland
ncwdl)nutelno aby tam žiwel britický co do
mišsionarstwa Ueli pťewladal tcxdy aspoň we

žnačxxém počtU francoušskému fe pťimisll Nč
N.šš iard jesl wýtečný mišsionať knčš pri:
kladm,š a Učenec žnameUitú, pťedre bychom ake
š wčtni radosti powolani rodáfa britickeho ť
biskupstwi Boenamskrmn byli Uwitali Wodobné
poměrw pošorowati we siťedné Qccxanii Tam
ZbUdili lnišslonáťi Orotestantsstč meži obdwatelx
stwem žwlásstnoll pťťchylnost k NUglii Frxanrti
co možxxafuižujice Nťededky ostrowanUw pa
daji pač na xU!šUanťe katolické protože frart
coU;sié a w těchto úskokách šáleži nejwčtssi pod

pora ka;atelčtw Obsaďtež fe ostrowy Wťatelx
ské, FjdžtskcaaMawecké dostatečným počtcxmmiš:
slonáťúw brst:ckokatolickúch wyjdiž na jewo, že
Značný dil NUglie fe počirá ku wsseobecne Cirš

kwi, že Nnglie neni wúl)ďadnoU žastUpnčci pro:
testantišnm uu a podpora ž niž mišsionáťstwo
sektaťskc Uejwydatnějssi fmé sily ěerpalo rážem
fe siiti. Nodajili mišsionaťi sspanělssti Ua N

GUinee a foufednýcb skupinách pomocné rUky
francoušským, pak fpoji fo onrn troji Ucirod

jenž anuje w tichomoťi, na wzdory rnžným ža
jmům pošemským, w onom Uejwyšssxm rili, je:



hož člowěčenstwofe domaha w jedné wiťe
w jedné wsseobecxlé Eirkwi Nni Fran:

xcoUšowe ani Nngličané, ani Španělowé newtt
sinoU mišsiim tichomoťskúm ráz katoličnosti š to
jest jerm horUjťcinade wssemt Noma uu

5)

Následl:žčci diocese skládaji Cirkew txicho:
moťskoU:

1) Nrcibiskupstwi: Manilla
2) BiskUpstwi: Nowei Segooča
Z) Wisknpsiwi: Nowý Cacereš
4) Bčskupstwi: ZebU
Toto dčoecesk rožkládajč se po Fxlippťnech

mtmo Walaoan a Mtudanao pať po ostromech

BaijaUsklšch, Batallskhch, Basslských a Marčan:
skoch,počitajic dohromady atl 4500 000katoli.a
ckých obywatelnw
: 5) Nrribtskupstwi: Sidnej l,Utmomišsie na

osirowech: Norfolk a Derich.
6) Biskupstddi: Ndelaida.
7) BiskUpstwi: Hobart:Town w Taš:

manii

8) Biskupslwi: Werth
9) Npostolfký Bčkarčat Sondallskú
10) Ypostolský Wikariat: Biktorča (w pťč:

stawu Ešsingtonskám)
Toto ssestero dioecesi patťi k mišsii brčtt:

ck.ežťišenh jfoU od Greqora )(M wssechny
a obfabuji asi 130u140 000 katolikmou

11) NpostxlskýBikariát: Sawaichy.
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12) NpostolskýBťkariat: Tahita, Marke:
y a Galnbiery. x

13) Ypostolský Wikariát: Stťedná Oce:
axdie (TonqaTabxt, Walliš FUtUUa, Rotuma,
ostrowy Blawecké a Fid ziské)

14) Npostolský Wikariat: Zkanamaoi (N.
xSeeland)

15) NpostolskýWikariát: Wornamll fNowý
SeelaUd)

18) NoostolsťýWikariat: Nowa Kalrdonie
17) Nposiolstú Bikariat: Melanesie a Mi:

kronesie (ostrowy Šalomonxxowy)
Sedmero posledných Bikariatňw patťi k

xmišsič franconšskě; jfon wesměš Založeny od
(Breqora xsil wyjma jtžný ostrownowo:
seelandsiý (Tmmj WoenamU) W roce 1850
obuasselpočet katolického obdwateťstwů asi 80.000
dUssi, Ua Sandwichcich š 20.000 dUssi, Ua N.
SeelandU okolo 40.000 dUssi. u Bočet prote:
stantňw, wětssim dilem osadnikňw, na N. Hol:
landn, N Seelandn a jinde po tichomoťi bydlie
cich ceni fe na 400000 Qremtmmw jesslě poa
hansknch na ostrowech sspanělských 1000 000
na N Hollandě 400 000 rUšUť po tichomoťi
1,200.000w1,4000.000 dussi.uu
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