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STARÁ ŘÍŠE NA MORAVĚ

23. kurs v prosinci l.P. 1931. Přeložil z němčiny Samuel
Verner, vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovi
cích. Skladem u Marty Florianové ve Staré Říši na Moravě.

PRO DOMO SUA
Vydali jsme silný svazek Listů svaté Kateřiny
Sienské v krásné úpravě Ant. Lískovce, s podobiznou
světice a s imprimatur apoštolského administrátora br
něnské diecese. Tento kurs nechce býti než povzbudi
vým doprovodem, neboř nic se tak intimně nedruži jako
korespondence a fysiognomie, zvláště když pisatelkou
jest světice, která, nepošilhávajic za žádnou budoucí
proslulostí,píše, jen aby jednala ke cti Boží a pro
spěchu bližních. Jest těžko nynějšího čtenáře přidrželi
k četbě delšího Života svatých. Proto takovýto sešitek

svou ekonomii zve mile k všem těm duchovním svatbám
Listů, podobaje se vonnému, spanile opentlenému roz
marýnu námluvčiho družby. Svatba je však jen slovní
přizdobou. Jsou doby smutné, pátkové, a Církev lká
s Noemi: Nenazývejte mne Noemi (to jest pěknou), ale
raději nazývejte mne Mara (to jest hořkou), nebo hoř
kosti mne velmi naplnil Všemohoucí. A stejně lkající
dí Kateřina v listu „Jistému vznešenému pre
látovi" (16): „Otevřte oko a pohleďte na zvrácenost
smrti, jež zachvátila svět, a zvláště tělo svaté Církve.

Ach, roztrhniž se srdce i duše vaše, vidouc tolik urážek
Božích. Vizte, otče, že pekelný vlk odnáší tvory, ovečky
pasoucí se v zahradě svaté Církve, a nenachází se, kdo
by se pohnul a vyrval mu je z tlamy. Pastýřové spí ve
vlastní sebelásce, v samé žádostivosti a nečistotě; jsou
tak zpiti pýchou, že spi a nevědí o sobě, třebas vidí, jak
ďábel, vlk pekelný, odnáší život Milosti v nich i v těch,
kdož jsou jim svěřeni... Je-li kdo prelátem a má sebe
lásku, netrestá chyb svých poddaných, nebol kdo mi
luje sebe pro sebe, upadá v otrockou bázeň a nekárá.
Kdyby totiž miloval sebe pro Boha, nebál by se bázní
otrockou, nýbrž směle se srdcem zmužilým by káral
chyby a nemlčel by, ani by se netvářil, jako by neviděl.
Prosím vás, otče nejdražší, čiňte tak, aby vám nebylo ře
čeno ono tvrdé slovo s důtkou prvotní Pravdy, řkoucí:
„Zlořečen buď, že jsi mlčel." Ach, nemlčte již! Křičte
stotisíci jazyky. Vidím, že mlčením svět jest zkažen, ne
věsta Kristova zbledla, ruměnec její se ztratil, neboljí
byla vyssáta krev z hrdla..."Jen tak vlastně vyznívá
úvod k jejím Listům.

Na jednom z tří pahorků toskánského města Sieny zdvi

há se kostel San Dominiko. Nad jedním oltářem spatřuji

malbu od Ondřeje Vanniho, který zde pro všecky časy
v obrazu zachytil statečnou dívku sienskou. On sám ji
znal. Co zde tak svítí a oko mé upoutává, jsou ruce, ty

bílé, štíhlé ruce, které jistě kdysi okouzlily mnoho lidí.
Jaký div, že žebrácká před světicí jednu z těch rukou tak
něžně líbá.

Ondřej Vanni předstupuje přede mne a praví: „Znáte

legendu těchto rukou? Jednou ošetřovala Kateřina malo

mocnou, před níž všichni utíkali. Odpornější nežli malo
mocenství byl jed jejího jazyka. Utrhala svaté ošetřova

telce nemocných; nejsprostší, nejšpinavější věci o ní říkala.
Tu se domnívala Kateřina, že snad svou věc dobře byla

nevykonala. Také tím trpěla, že úd křesfanské obce vedle
malomocenství má ještě tak nemocnou rouhavou duši.

A zdvojnásobovala svou milosrdnost a ošetřovala nemoc-
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nou s obzvláštní láskou, která platila Kristovu nemocné
mu tělu, A její ruce byly nakaženy malomocenstvím. Nej
prve se to rozlézalo jako bílé šupiny po čisté kůži ruky,

pak ta místa ohnivé zrudla, pak zmodrala, konečné pro-

žírala se hniloba do jemného masa. Nemocná zemřela, ne
bez lítosti nad svým rouháním. Kateřina omyla mrtvolu,

zavinula ji do prostěradel a pohřbila ji svýma bolavýma
rukama, poněvadž v celé Sieně nenalezlo se hrobaře, který

by byl tuto malomocnou mohl zahrabali. Tu se stal veliký

div: Když se světice modlila na hrobě zesnulé, tu se za
svítilo nad rukama, hlízy pod obvazy se zacelily a kůže

rukou zčistěla jako čerstvě padlý sníh. Od té chvíle tyto

ruce nepozbývaly již svého lesku a staly se kouzelným

klíčem k srdcím lidí, loupežníků a zločinců, hříšníků a
děvek, i rytířů, kardinálů a papežů.”
. Ondřej Vanni přistupuje ke mně trochu blíž a praví:

„Víte, znal jsem dobře tu světici. Kouzlo její osobnosti
bylo nevypsatelné. Sta takových podivných příhod z její

ho života mohl bych vypravovali. Ale co znamenají při
Kateřině všecky tyto zázraky? Německý badatel o ní,

František Xaver Kraus, správně jednou napsal: ,Tato žena

a její život jest jeden z největších divů historie, i pro toho,
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kdo v zázraky nevěří.‘ My kteří jsme dříve putovali na
zemi a dávno jsme překonali onen stav bytí, v němž vy

ted žijete, sotva jsme se divili nad mnohým tím podiv
ným při této svaté. V naší době nebyl ještě stržen most

mezi světem tímto a oním. Připustím vám, že v našem věku,

ve století 14., žili jsme ještě v mnohých astronomických

omylech; také jsme neznali mikroskopu, jenž vám ted
ukazuje celé tisíce nejmenších zázraku života. Ale oči naše

zřely tehdáž tím jasněji věci, které se odehrávají mezi zemí
a nebem, a naše uši zachycovaly ještě celou plnost zvu

kových vln, které proudí z říše vyššího bytí. (Ach, co je

proti tomu váš rozhlas! Rozhodně je menším divem.) Vy
ted máte přijímače pro zemské vlny, antény, kterých jsme

my ještě neznali. Ale vy jste ztratili šestý smysl, citlivý pro
všecky ty skutečnosti, které jsou za jsoucností tohoto po

míjivého života, nad ní a dřív než ona a které i na váš život
působí, ustavujíce jej. třebaže vy lomu poctivě nevěříte.
Vaši metafysikové stali se bezradnými a docházejí ponenáhlu k tomu nic, co prý stojí za tímto životem.

Vidíte, ze světa vyššího bytí měly tyto ruce nadzemský
lesk. Za vší světlostí bílého dominikánského roucha této

paní sídlil žár, který tryskal ze srdce nezemského. Srdce
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Ježíšovo nosila ve své hrudi. Jeho krev, skrze každodenní
s ním sjednocení podávaná, proudila v jejich žilách. Z této

síly nosí také žezlo nevinnosti, lilii, jíž se prý mnohé z va

šich dívek vysmívají, — správně-li jsem to slyšel. — zřejmě
jen proto vysmívají, že musejí skrývali pláč nad ztrátou

zázračné síly svého života ! A zahledíte- li se na tento obličej,

pocítíte: Její oči vidí sic ubohou nemocnou žebračku,
která klečí u nohou, ale dívají se mnohem hlouběji, po
znávají toho, jenž za žebráckou skutečně stojí. Poněvadž
se upírají ve věci věčné, přivírají se bezděky; nebof jsou

tu skutečnosti, které oslňují. Ještě cosi pocítíte: Tato dívka

hledí více do sebe než kolem sebe; není roztržena a ro

zervána tisícerými věcmi, ale jest protékána jednou jedinou
velikou životní ideou. V této idei Kateřina úplně se ztrácí,

pro ni obětuje každý den a každou hodinu svého života;
sotva nalézá času ke spaní. A pro tento jediný ústřední
účel životní obětuje mladou krev svého srdce. Tato životní

idea jest: Nevysvěcená dcera barvířova ze Sieny zaslechla
Kristovu výzvu, aby jako prosté dítě laické zachránila jeho

církev ze zející propasti ! “
Duch malíře Ondřeje Vanniho mizí. Jdu, a neztrácí se

mi již z mysli, co jsem za tímto obrazem spatřil. Jmu se

studovati spisy světice; s rostoucím úžasem čtu její do
pisy, její rozhovor s Bohem.

Opravdu, jedna jediná veliká idea prostupuje krátká
pozemská léta hrdinné dívky sienské. Jako podivuhodná
hvězda rozsvítí se Kateřinin životní plamének, prochvívá

ovzduší 14. století a působí, že mnozí lidé v jejím světle
znovu ožívají, ještě dlouho po ní, ještě dnes. To podstat

né na ní přichází z jiného světa a zalétá s ní. Tím, že ona
se objevila, dochází k mohutným proměnám ve světových

dějinách. Co později vykonala statečná dívka francouzská
z Domremy, jest dětinská hra1 proti životní práci sv. Ka

teřiny. Nebof malá, útlá Italka zachránila nejen svou užší
vlast, zachránila celý západ v době nejnebezpečnějšího
kvašení. Po sedmdesátiletém, neblahém zajetí, jež si sami
zvolili v pyšných palácích avignonských, vrátí se pape
žové na její rozkaz zase do Říma, ke stolci Petrovu. Řevnivá sousední města, jako Florencie a Siena, skončí staletý
malicherný svár; i jiné válčící mocnosti uzavrou mír pod

vlivem mocného výroku této panny. Válku vůbec nenávidí

jako výplod prolibožské sobeckosti, jako ovoce demo1 Nesouhlasíme s autorem Němcem. Viz Poselkyně Božské politiky od Clérissaca, vyd. Dobré Dílo ve Staré Říši na Moravě.

5

nického sebézbožnění novorodých lenních rytířů a korouhevníků, jako hubitelku křesťanské pospolitosti v zemích

a městech. Králové a knížata v Uhrách, na Sicílii stejné

jako ve Francii poslechnou ji na slovo; rytíři, jejichž ro
diny celé generace žily v přísežném nepřátelství, se smíří;
vypínaví velikáši, kteří prvně vytrhávali kusy zemí a zemi
ček ze svaté říše římské a s mocí sobě osobovanou od

važují se dokonce zástupci Kristovu nastaviti vzdor, sta

nou se malomluvní, když tato panna jim vytkne jejich hří
chy. Kardinálové dávali se od ní plísniti jako darební

chlapci. Věděli: Tato panna má pravdu; její ústa jsou
Kristova ústa. Provozovali byli politiku církvi nepřátel

skou a přilévali oleje do ohně schismatu. Kateřina to pro
sadila, že se počalo — pomalu sic a váhavě, ale volání

již nezaniklo — s opravou církve v hlavě i v údech.
V jednom se za svého života zmýlila. Věřila, podobně
jako Bernard z Clairvaux, že nějakým společným velikým

činem křesťanstva na venek bude moci i vnitřně lid pro
měnili. Nejprve vypověděli válku Turkům ve Svaté zemi,

polom protibožskému duchu uvnitř, to byla lákavá, ro
mantická myšlenka. Její plán křížové výpravy se nepo
dařil. Tento životní cíl jí selhal. Ba došlo dokonce k roz-
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štěpení církve, pres Kateřiny prosby i hrozby. Tu jako to
poslední, čím by způsobila záchranu církve, nabídne svůj

život k oběti. Schisma doslovně zlomí jí srdce. V jednom
vidění cítí, že její srdce puká. Bůh přijme její oběť. A jí

to připadá, jako by Kristus toto srdce tlačil jako hrozen
na lisu církve. Když třiatřicetiletá panna jako nekrvavá
mučednice 29. dubna 1300 v Římě zemře, celý tehdejší
svět na okamžik zatají dech, jest si vědom, že to zemřela

nejstatečnější a nejkřesťanštější dívka století. A čeho svě
tice za života nemohla dosáhnouti, toho dosáhne shasí-

najíc: vzpamatování současníků, dlouhé přípravy k obratu,
záchrany římskokatolické církve. Je to veliká žena, za
svěcená v mystiku laického apoštolátu. Mnohý moderní
pisálek, jenž svými apoštolskými ideami napouští pásky

psacího stroje, může se ještě dnes od ní učiti, jak je třeba
nejprve dobrými skutky vyplniti příkaz Kristův, nežli se
člověk odváží o tak vážném poslání mluviti a psáti.
Ačkoliv Kateřina s každým adresátem jedná zcela individuelně — 375 zachovaných dopisů jest svědectvím pro

to, jak se tato jemnocitná dívka dovedla vmysliti do posta
vení každého člověka, i největšího zločince — píše přec

počátek a konec dopisu vždy téměř týmiž charakteristický-
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mi obraty.Tak tedy počíná i své listy papeži nc příliš jinak,
než jako začátek dopisu Janu Hardkwoodovi, nejobáva-

nějšímu rváči a náčelníku rot na poloostrově: „Tobě nej
milejší a nejdražší bratře v Kristu Ježíši, píši já. Kateřina,

služebnice a otrokyně sluhu Ježíše Krista, v jeho předrahé

krvi; žádajíc viděti tě proniknuta jeho krví a jako pravého
syna a rytíře Kristova, tak abys tisíckrát byl hotov, třeba-li,
život obětovati ve službě sladkého a dobrého Ježíše, aby
tak zabráněno bylo všelikému bezpráví, jehož jsme se do
pustili proti svému bratru. (My! praví; sebe v to uzavírá,
aby loupežník nebyl uražen.) A teď, nejmilejší a nejsladší

bratře v Kristu Ježíši, teď by to byl veliký čin, kdybys jen

trochu šel do sebe. Má duše si žádá, abys změnil způsob
života a dal se do služby Kristovy.“ A tak přednáší vždy

svou naléhavou prosbu, ostře načrtnutou, bez okolků, pl
nou však pokory a skromnosti, plnou lásky pro ubohou

duši, které píše. A žádný dopis — ani politický — nekončí
bez vroucího rozžehnání: „Jesu dolce! Jesu amore!“ (Je
žíši sladký! Ježíši lásko!) Vždyť Ježíš je jejím životním ob
sahem; jenom Kristem jest její život vysvětlitelný. Nejvýše

ještě připojí: „Kateřina, nehodná služebnice.“

Já, ubohý pisatel z 20. století, prosím nyní milou světici,
<3

aby nám sama s nebe vyprávěla něco ze svého světa, v němž

žila. Vyjímám slova více nebo méně přesně z jejich vlast

ních podivuhodných listů — ó, čtěte je! — a jenom málo
z vypsání jejího života od jejího zpovědníka, Raimunda

z Capue. Ať tedy Kateřina vypravuje!

BUDEŠ MÝM POSLEM!

„To je to podivné v mém životě. Nic nevycházelo ze mne,

všecko z Něho. Vždyť já jsem dříve vůbec nebyla, a nikdy

bych bývala nebyla a ničím bych se byla nestala bez něho.
Já jsem ta, která není, on jest ten, kterýž jest. Také jen tehdy

správne sebe poznáváme, když se poznáváme jako nejsou
cí, jako pouhé nástroje Jsoucího. A on mne zavolal, tak

jako mnohé jiné také již volal. Jako Samuele třikrát v noci
budil, tak mne volal zas a zase v mém životě. Ještě mi

nebylo ani šest let, právě jsem poskakovala s bratrem svým
Štěpánem vesele z hříště mé sestry Bonaventury domu do

ulice barvířské, tu musila jsem náhle zůstat stát. Viděla
jsem úzkou, příkrou ulici za otcovským domem vzhůru.

Tam nad vysokými zdmi vinohradu dolů kyne kostel San
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Domenico. Sotva věřím svým očím: je to Kristus, se svými

apoštoly. Praví: .Kateřino, bylas teď dost dlouho mazlíč

kem v domě Benincasově, od nynějška budeš mou poselkyní!' Kdyby mne byl Štěpán neodtrhl a nezvolal na mne:
‚Eufrosyne, což pak jsi pomatena?‘ — byla bych to později

zajisté považovala za sen. V sedmém roce viděla jsem Pána

opět. Tu jsem mu slíbila, že na vždycky zůstanu čista „Vždy
čista", to přece znamená jméno mé patronky, Kateřiny ale

xandrijské. Poněvadž jsem však tropila mnohý hloupý kou 

sek, nazývali mne ostatní Eufrosyne, „Vždy veselá". Také

to byla východní světice. Nejvíce mne bavilo, když se před
čítalo z krásné „Legendy zlaté“ janovského arcibiskupa
Jakuba de Voragine. Jeho barvité obrazy života a utrpení,

pádů i povstání svatých Božích působily by snad i na vaše
dnešní pokolení stále ještě tak dobře, jako filmy. Často
dávala jsem si předčítali historky, jak obě mé patronky

zvolily Ježíše Pánem svého života. Mnohé, co jsem tu sly
šela jako dítě, uskutečnilo se později na mně samé. Povo

lání Kristovo zůstalo však vzpomínkou, která v mé duši

nikdy již nevyhasla. „On mne volá! On mne volá!“ To

bývala má první ranní myšlenka. S touto myšlenkou jsem
usínala."
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NÁMLUVY.
To byl ještě tvrdý mrav, jak v mé době se blaho dětí obě

tovalo záměrům rodinným. Se mnou rodiče zamýšleli něco

zcela obzvláštního. Měla jsem již ve dvanácti letech podali
ruku ke spojení jednomu z nejpyšnějších měšťanských sy
nů v Sieně. Můj dobrý olec Jakub Benincasa sliboval si

mnoho od tohoto sňatku pro naše barvířství vlny, myslil,
že přivede obchod na netušenou výši. Ustavičné války a

převraty zavedly nás totiž na mizinu. Má matka Lapa také
arci o tom snila, že nový blahobyt a nádherný lesk jejího

vlastního dětství — byla přece šlechtičnou — jistě by se
u nás uhostil, jestliže bych se provdala za tohoto jemného

mladíka. Ale já jsem své srdce přece již dávno byla zadala.
A Boží právo láme právo rodičovské. Byla to pro mne zlá

léta od té chvíle, co jsem rodičům určitě a nadobro dala

odpověď zápornou. Stala jsem se ve vlastním domě otcov

ském naprostou popelkou. Nejprve jsem sic dělala úplné
hlouposti, zpola v zoufalství, zpola ve vzdoru: jedenkrát
jsem si barvila vlasy do zlatožlutá, tak to tehdáž měli rádi

mládenci sienští; pak náhle jsem si je ustřihla do králka
jako kluk, aby se se mnou všichni ženiši určitě již nemohli
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oženili! (Nebof tenkrát odstrašovaly muže krátké vlasy.)
Než všecka dětinství byla by nepomohla. Znovu probouzel

mne Kristus: Vzal mi náhle mou nejmilejší sestru Bonaventuru, pak znešvařil můj obličej neštovicemi, konečně
volal mne zase do San Domenica. Čím více mne od ny

nějška mučili a trápili, čím těžší práce mi ukládali k mému
domnělému polepšení, tím sladčeji zněla ve mně píseň
o Kristu a o domě nazaretském. Jestliže mi můj otec Ja

kub přikazoval nějakou hodně tvrdou práci, myslila jsem:
Svatý pěstoun Josef tomu chce! Ve své matce viděla jsem

Marii. Když jsem svým sourozencům posluhovala jako
služka, tu bylo mi pokaždé, jako by bylo samo Jezulátko
ke mně přišlo a dávalo se ode mne obsluhovati. Často bo
jovala jsem sama s sebou. Neboť byla jsem příliš zvyklá

býti obletovaným holátkem, abych teď trpělivě mohla vy-,
řizovati nejnižší služby popelčiny. Kristus odměňoval mne
stonásob za všecky mé slzy a strasti. Navlékl mi na prst

kroužek, jako kdysi mé patronce Kateřině alexandrijské a

jako ještě krátce přede mnou švédské přítelkyni Ježíšově,

Brigitte. Nikdo nevěděl o prstenu s jeho perlami, které mi

svítily jako slzy. Tento zásnubní prsten byl mé přísně ostří
hané tajemství, pokud jsem žila. Mně samé třpytil se před
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očima, a častokrát, když úloha mého poslání stávala se

skoro příliš tísnivá, upomenul mne svým třpytem na můj
tichý závazek srdce a pravil mi. že mám trpěti s tím, jenž
trpěl na hoře Olivetské, jenž také nemohl najednou vykou-

piti všecky hříchy a boly. Také jsem myslila na to, že jako

slabá dívka nestojím sama. Kristus byl ve mně. Byla jsem
jen jeho křehký nástroj. Rozumíte tomu ještě dnes, vy dívky,

že je možno být zasnouben Kristu? Nebo pobláznilo vás,
nové lidi, to lehkomyslné mluvení, které přišlo přes moře,

to slovo o bezstarostné rozkoši smyslu a o kamarádství
mezi chlapcem a dívkou tak velice, že mému tajemství již

nerozumíte ? Stala jsem se Kristovou zasvěcenou nevěstou.
A jedině, že jsem Krista milovala, musila jsem milovati je

ho Církev a žiti pro ni!“

KÉŽ BYCH BYLA SAMA!

"Když konečně můj otec povolil a má matka přestala
reptati — zlé neštovice a vysoké horečky vložily byly i mé
matce jiné myšlenky v srdce! — tu mohla jsem počíti své

životní dílo. Proti očekávání stalo se mi jasno, že musím
/3

zůstali ve stavu světském, že nesmím vstoupiti do někte
rého z mnohých klášterů sienských. Jednou měla jsem vi

dění, které mi dalo silně přemýšleti. Velicí zakladatelé řádů
zjevovali se mi po radě. Viděla jsem zakladatele řádu kartuziánského, viděla jsem Františka z Assisi, viděla jsem svá 

tého Benedikta. Kynuli mně, chtěli mi podali roucho řá

dových paní, poukazovali mi za životní pravidlo přísnou
klausuru a odloučenost. Ale nechávala jsem je všecky pře

jiti. Viděla jsem jen jednoho, jenž na konci řady ke mně
přistoupil. Kdo jiný to mohl býti než svatý Dominik, jehož

kostel jako korunu nad štítem naší střechy viděla jsem
každodenně dolů kynouti! On mi však daroval nádhernou
lilii a podával mi světský šat, jenž byl sice podobný řádo
vému rouchu dominikánek, ale přece to byl šat pouliční.

V jeho třetím řádu měla jsem nalézti ochranu jako osamělá

dívka, abych navzdor bouřím světa mohla nositi nezlome

nou lilii čistoty. V Sieně oddávaly se tenkrát poctivé vdovy

a staré panny dílům milosrdenství. Tak tedy konečně po
dlouhém prošení našla jsem přijetí u milého sesterstva si

enských paní zahalených — tak se zvaly pro své černé

halení, jinak byly občansky oděny, ovšem nejvíce v světlý
šat. Nikdy nezapomenu oné neděle 1362, kdy mne v do

minikánském kostele přes mých patnáct let slavnostně při
jímaly do svého vážného houfce. Jsou třetí řády ve vašem

století také pohotově, kde Kristův zástupce volá laiky k no
vým činům ?
Tři roky nechal mne takto Pán v otcovském domě v Si
eně. Žila jsem s Kristem; vždycky byla jsem s ním v modle
ní, v zaměstnání, v přijímání svátosti. Ze své domovské

světnice směla jsem navštěvovali nemocné a umírající, při

nášela jsem chudým posilující pokrm. V dobách hladu po
kusila jsem se z mála mouky napéci mnoho chleba. Rány
jsem hledala hojit, rány, jež zasazovalo malomocenství a

mor, obzvláště též rány divokých válek, které mařily každý

blahobyt. Ve své komůrce cítila jsem se jako radostná
zahradnice, která smí sázeti a pěstovali mnoho druhů pe

strých květin pro Pána.

VEN PŮJDEŠ DO CIZÍ ZEMĚ!

„Tu vyšel nový hlas Páně k mé duši: ,Ven půjdeš do

cizí země!’ Lkala jsem k Pánu: ‚Nech mne v mé komůrce !‘
On mi pravil: ‚Nejjistší komůrkou jest tvé srdce! Nikdo tě
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nemůže vzdálili z léto cely. Zevnější celu teď opustíš, bu
deš putovat pres hory a řeky!* Prosila jsem ho: ‚Ušetř

mne, jsem jenom dívka! My dívky platíme v naší době za
nevzdělané a méněcenné, ani číst a psát nás nenaučili, ne

budeme připuštěny k jednáním mocných této země.‘ Tu

pravil: ‚Všecko je mně možné. Což nejsem ten. který stvo
řil svět? Já jsem učinil muže a ženu. Já posílám, kam chci,
vanutí milosti svého Ducha. Pro mne není rozdílu mezi
muži a ženami, mezi nízkými a vysokými. Pro mne je prá

vě tak lehké stvořili anděla nebo mravence, červa zem

ského nebo nové nebe. Proč se chceš tedy tak o to zne
pokojovali, jaký nástroj si vyvoluji? Poslechni, mé dítě,

okamžitě a bez rozmýšlení! Neboť já jsem uzavřel, pře-

nésti na tebe dílo veřejné, posiati tě k lidu. Doprovodím k
tě všudy, budu tě i nadále navštěvovali v přátelské podo

bě a ve všech tvých jednáních tě vodit.‘ I teď ještě jsem ho
prosila: ‚Nech mne přec aspoň jen tobě sloužili v lásce!

Láska k lidem tak znečišťuje.‘ Tu málo chybělo, a byl by
mne trpce pokáral: nechtěl, abych šla cestou mystiků v Bo

ha se nořících, měla jsem se státi zasvěcenou v mystiku
sociální. S jemnou shovívavostí mne pak poučoval: ‚Láska
k Bohu a láska k bližnímu jest jedna a táž. Nelze Boha
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milovali, abychom bližního nemilovali. Láska k Bohu jest

jedno křídlo, láska k bližnímu druhé: oběma spolu vzlétá
duše k nebi: jenom s jedním sřítila by se k zemi a ztrosko

tala.‘ Tak učinil mne Pán poselkyní své věčné Caritas.
Strašlivě jsem zápasila o své povolání. V domě Buoncontiův v Pise vzešlo ke mně sociální volání Páně. Poslání
bylo mi strašné. Pokládala jsem to za nemožné, vstoupili

do politiky, příti se s králi a vůdci rot, kteří se stali suve

rénními. Dlouhé hodiny klečela jsem bezmocná a zlome
na před Ukřižovaným v chrámě svaté Kristiny a úpěla jsem

po smrti. Celý den ležela jsem bez života. Jako umrlou
nesli mne mužové do domu mých pisanských hostitelů. Tu

zřela jsem v jednom z nejbolestnějších vidění utrpení Páně

na hoře Olivetské a mnohá tajemství druhého života. Ne
úprosně žádal ode mne Pán poslušnost, Tehdy vtiskl mi
svaté jizvy ran, ale tak. aby nekrvácely. Od této hodiny jsem

věděla, že trpící lidé na zemi jsou Kristovi miláčkové, po
něvadž přetajemným způsobem pokračují v jeho pozem
ských mukách; jejich duševní i tělesnou nouzi mírniti není

nic jiného, než samaritská služba Kristovu mystickému tělu.

A Pán, jenž byl již dopustil, aby mé srdce již nebilo, při
vedl je zase k životu. Od této hodiny cítila jsem jinou krev
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prýštiti ve svých žilách. Nebylo to již mé srdce, nýbrž srdce

Ježíšovo, které ve mně bušilo. Skláněla jsem se vůli svého
vysokého přikazatele. V tomto okamžiku zjevil se mi Pán.
aby mou veřejnou činnost zasvětil. Skládal svůj kříž na má

bedra, dal mi do ruky olivovou ratolest a přikazoval mi.
abych kříž a olivovou ratolest nesla ubohému lidu.

Co se později dálo, bylo jen vyplňování tohoto poslání.
Jako z jádra vyrůstá strom, tak rostl ve mně záměr: Ku

předu, dívko, ve stavu laickém! Tvým rukám jest spolu svě
řena záchrana Církve! Jak měla bych vůbec žiti, když Boží

lid a Kristovo pozemské tělo ve smrti prahne? A Bůh sám

dosvědčil mně byl ve svatém „Dialogu“, že si přeje, aby
vždy laikové s kněžími pracovali a aby kněží měli zřetel

též na laiky. Zapsala jsem všecka slova, aby též pozdější

staletí poznala vůli Boží."

KRISTUS MLUVIL SKRZE MNE.

„Stála jsem před papeži. Od oné hodiny! Zdali jsem
se bála? Ne, nikdy! Vždyť ve jménu Kristově stála jsem

před nimi. Při vší úctě znala jsem svou povinnost. Poně-
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vadž Řehoř XI. by! slabý a úzkostlivý, prosila a zapří
sahala jsem ho, aby pro všecko na světě byl srdnatější,

ani mučednické smrti aby se nelekal. Ba jednou zašla
jsem tak daleko, že jsem mu doporučovala složení úřadu,

kdyby se nechtěl konečně rozhodnouti z Avignonu vrátili
se do Říma. Jako dítě jsem žebrala, žehrala, hrozila. Když-

váhavý ten muž prohlašoval, že jen tehdy vytáhne z pohád

kových zámků avignonských, dovolím-li mu, aby vedl proti
Římu veliké vojsko válečné, tu jsem mu psala ze svého útul
ku avignonského: ‚Odvahu! Tatíčku, odvahu! Střežte se,
je-li Vám život milý, vrátili se s válečným vojskem! Vtáhněte
s křížem v ruce, jako pokojné jehňátko! Jenom tak vy

plníte vůli Boží. Potáhnete-Ii jinak, přestoupíte ji, nevy
plníte. Ještě jednou Vám pravím: Mír! Mír! Pro lásku

ukřižovaného Krista: Konec válce! Neboř není jiné zá
chrany. Člověk, z lásky stvořený, nedá se ničím tak mocně
přitáhnouti, jako láskou. S dobrotou nastupte cestu, ne
s vojskem žoldnérským! Neboť vězte, každé stvoření, jež

má v sobě rozum, má se spíše získáváti láskou a dobrotou,
nežli čím jiným. Nejvíce to platí pro Italy, i pro Římany,

ačkoliv jsou urputní. Přijdete-li s láskou, můžete od nich
žádati, co chcete.’ Však Řehoř také v lednu 1377 zažil
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vstup do Říma, jako žádný papež před ním. V den jeho

vtažení modlila jsem se ve své komůrce v Sieně. Ač po
zvána, nezúčastnila jsem se. Neboř Kristus měl míti vstup
do Říma, ne já.
Bylo to snad nejhlubší tajemství mého pozemského živo-

ta,že jsem se snažila všecky své úkoly prováděli v křesťanské

lásce. Jak jinak bych také mohla chtíti ? Kristus byl ve mně,

mluvil skrze mne. mým jazykem, mým perem. Jak jinak měl
působiti než láskou? Něžné, dobrotivé ruce to musily být,
jež prováděly jeho dílo. Proto si byl povolal za poselkyni

právě dívku. Kristova láska zajisté byla příčinou, že všichni
mne přes mé mládí nazývali jen ještě malou "mama".
S jeho láskou mohla jsem spojovali největší sílu vůle.

Každý cítil mou přísnost, ale žádný mi jí nezazlíval. I ten
nejvzdorovitější věděl, že jsem nic nechtěla pro sebe, že
jenom z lásky jsem mluvila káravá slova. Ti mne neznají,
kteří mne pansky plísní. Psala jsem arci a říkala jsem často:
„Chci, poroučím ti, má touha mne vyzývá, abych ti poruči

la, nestrpím žádné výmluvy! Ale každý, i největší hříšník
ovšem tušil, že Kristus mluvil ze mne, a příliš ráda sama

jsem balzámem svá přísná slova ještě zmírnila. Tak vadila

jsem se se svými žáky, když i v nejsvětějším poslání v pa

pežském paláci přeli se o přednost. Ó, stará žárlivosti řádo

vá! V mém houfci učedníku bývali kněží a světští bratří ze
všech řádů. Závisti a řevnivosti jsem mezi nimi netrpěla.

Pro lásku křesťanskou psala jsem i bojechlivému Karlovi
pátému francouzskému onen obrněný list: ,Je to hanebné
a ošklivosti hodné před Bohem, věsti válku proti bratru!’
Věrolomné Johance Neapolské musila jsem předložití tuto
trpkou pravdu: ‚Říkáte mi: Neznepokojuji se nad tím,že

jsem opustila papeže Urbana. Neboř jsem silná a mocná
a mám knížata, která stojí při mně. Papež však jest sláb.
Odpovídám vám: Každý darmo pracuje, nestaví-li sním

Pán. Královno, opovážíte se říci, že Bůh je s Vámi? Máte

všechen důvod báti se a nemáte důvodu harašiti svou mocí,
i kdyby byla větší, nežli jest. Sice konec bude strašlivý.
Mějte se na pozoru před vlastní svou samoláskou! Neboť

tato žádostivost po světských a nedovolených přátelích,
po moci a čestných místech jest nebezpečný červ, jenž
strom našeho života podžírá a hubí. Kdo sebe sama, ne
Boha miluje, kdo hledá své vlastní radosti, nikdy nepo

řídí nic dobrého! Osmi tyranům florentským, kteří směle

obnovovali prastaré sváry mého otcovského města Sieny,
kteří dokonce náměstku Kristovu lstivě a obmyslně se pro-
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tivili, připomněla jsem jeho odkaz: ,S největší netrpělivostí
od vás očekávám, že vás brzy bude možno pozdraviti jako

pravé, ne již zrádné syny vašeho otce, ne jako popěrače
mírové závěti, ale jako vykonavatele jeho míru, spojené

a sjednocené pouty nejvřelejší lásky. Nebo jsme snad

Saraceni, že se smíte odvažovat odpírati naší hlavě, Kristu
na zemi, a bojovati bratr proti bratru?’ Také na jejich

velkonoční povinnost byla jsem je upomenula. Málem život
bylo by mne to stálo. Již jsem se na to těšila, že vezmu

palmu mučednictví. Jak by to bylo bývalo krásné, být
vlečena k soudu divokou rotou biřiců v oné zahradě flo

rentské, jako můj mistr na hoře olivetské! Ale má hodina
ještě nepřišla. Když jsem jim spěchala vstříc, utekli jako

bleskem zlekáni. A konečně se mi přece podařilo posiati
papeži olivovou ratolest míru“.

LAICKÝ APOŠTOLÁT.
Samoláska hrozila za mých dob rozrušiti živoucí tělo
Kristovo, jako bacily rozžírají živoucí organismus. Sobě-

libosti, tomuto kořenu všeho zla, platil tudíž můj životní
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boj. V Miláně řádili tehdáž loupežníci a traviči,-zuřili tu

oni krvežízniví tyranové, kteří každého odpůrce nechávali
štváti psy, kteří kněžím zakazovali modliti se při mši Dona

nobis pacem!, kteří každému vyhrožovali šibenicí, kdo

mluvil o míru. Já jsem však z uložení svého Pána Barnabáši
Viscontimu, jenž nebyl ani člověkem, nýbrž zvířetem všemi
zvířecími mrzkostmi poskvrněn, zvěstovala vášnivě posel
ství Boží a řekla jsem mu slova, jež nikdo přede mnou

ani po mně netroufal si mu říci. Velice přece zvážněl, když

jsem mu psala: ‚Otevřte oči a vizte hnilobu smrti, která

Vás brzo stráví! Co jest Vaše milánská pevnost, co obrov

ský Váš hrad, nemůžete-li ani udržeti v pořádku hrad svého
srdce?’ Jako jehně mezi vlky často jsem musila jiti. Pozoru-

hodno, nikdo se neodvažoval ani vlas mi zkřivili. Mnohý
v hodince smrti ještě na mne pomyslil. Řeklo se již, že můj

dar vcítění byl prý klíčem k těmto divokým srdcím. Ale
byla to láska Kristova a pravda o nicotnosti tohoto života,
proti nimž i tito nebeborci byli bezmocní.
Mé výstrahy byly zřídka zcela nadarmo. Často musila

jsem používati tvrdých slov. Oni tři kardinálové, kteří nestoudně odpadli od papeže Urbana, aby zvolili vzdoro-

papeže, musili ode mne slyšeti: ,Vy, kteří jste měli býti
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cardines, to jest sloupy církve, samoláskou stali jste se

bídnými stébly slámy. Nejste květinami, které šíří libou
vůni, ale páchnoucími smrhami, které celý svět nakažují!
Nejste světly na svícnech jasně svítícími, aby dávala víru,

ale světlo skrylo se pod měřicí vaší pýchy. Nejste misioná
ři, ale pranýři víry! Temnotu rozléváte po sobě samých i po

ostatních!’ Vím arci, nemohla jsem tehdy zabrániti, aby

kardinála Roberta ženevského opět nedosadili na stolici

avignonskou a aby nepřišel čas nejvíce neblahý, v němž
církev Kristova byla rozštěpena ve dva nepřátelské tábory.
Ale mnohý z odpadlíků později ještě si vzpomněl na má

slova: ,Jak ohavný jest přece náš tělesný život. Hnus lpí
na všech částech těla, ba jest ono přímo trubicí naplně

nou kalem, jest stravou červů, kořistí smrti. Náš život, a
krása mládí zanikají jako krása rostliny, jestliže byla ulo
mena od pně. Nikoho není, kdo by mohl tuto krásu udr
želi, nikdo nemůže zabrániti, aby mu nebyla vzata, zalíbí-li se nejvyššímu soudci bylinu života vytrhnouti. A nikdo

neví, kdy.’ Pietra di Luna, pozdějšího vzdoropapeže Be
nedikta XIII., jsem varovala: ,Nad tvým chováním mám bo

lest nesnesitelnou. Třesu se obavou před novým schisma
tem. Zanikám úzkostí. Snad má slabost a můj hřích jsou
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na tom spoluviny.‘ Neboť my všichni, i laikové, jsme spolu
zodpovědní. Když jsem již dávno byla mrtva, šlehala ho
má slova opět a opět a učinila mu jeho dny v Avignonu

dny vnitřního neklidu, muky a výčitek svědomí.
Řeklo se, že jsem prý mnohdy drsně byla psala a že
se prý taková slova slušela málo peru ženinu. Za mé doby

musilo se tak psáti. Byla to klackovská leta evropských

lidí. K takovým lidem v kvasu, ale přece tvárným, neboť
v Boha věřícím smělo se jinak mluvili nežli ve vašem století přejemnělém, ale vnitřně zpuchřelém, poněvadž Bohu

odcizeném.
Zajisté, láska hrozila tehdy již vyhynouti i v samé církvi
Kristově. Milosrdenství sotva mělo již místa vedle práva,
a právo bylo utlačováno hrubou mocí. Že takový chaos

byl by vedl k zániku díla Kristova, to jsem již svému sto

letí musila ohlašovati. To bylo mé pověření k vůdcům i lidu.
Proto jsem musila ve jménu Kristově příliš příkrému zá
konickému papeži Urbanu VI. posílati plamenná Mene
tekel: ‚Spravedlnost bez milosrdenství drží s tmou. Jest

spíše nespravedlivostí než pravou spravedlností. Také mi
losrdenství bez spravedlnosti k poddaným bylo by jenom

balzámem na rány, které by přec potřebovaly být vypále-
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ny. Spíše by se doslaly v hnilobu, než by se vyhojily. Běda
mně ! Kde zůstává velkomyslnost lásky blíženské, kde pé

če o duše, kde dary na chudé, ku blahu církve, na nemoc
né a nouzi trpící? Již tvému předchůdci Řehořovi psala

jsem příkaz Kristův: Vraťte zase církvi srdce nejvroucnější

lásky, které ztratila! A já ubohá, já nemohu již déle čekali,
zmírám netrpělivostí, až se láska vrátí!‘
Vedle tohoto politického poslání byl můj laický apošto

lát k drobným hříšníkům všedního života nejčistším osvě
žením. Celou četu takovýchto proměněných hříšníků měla

jsem ustavičně okolo sebe: snivého, neklidného Nerkdi
Landoccio: někdejšího světáka a dobrodruha Stefana di

Corrado Maconi, jenž sám doznával: ‚Mama Kateřina

milovala mne více, než jsem zasluhoval‘; irského samotáře
Mistra Williama Fleta, jenž i po mém odchodu zůstával .
podivínem, zatím co všichni ostatní se dávali v službu ně

jakému řádu. Měla jsem na opatrování opravdu nesnadné

ovečky, tak dívku z Perugie. Jeden z mých mladých rytířů
uměl si z "maminčiny" péče o duše vždycky zas udělat
dobrý den; jemu jsem psala s humorem, neboť jsem vě

děla, že se vrátí: ‚Počkej, ty lehkomyslný ptáčku! Nyní jsi
zase vyletěl, ale teď mi už nikdy neujdeš! Mnozí přicházeli
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ke mně z pouhé zvědavosti, druzí, aby se povyrazili po
divnou laickou péčí o duše, také ovšem, aby naši obec

kritisovali. Ale každý, kdo ke mně přicházel, šel odtud ja

ko kdosi jiný. Nebylo to ‚kouzlo mé osobnosti’, jak míní
vaši osvícení badatelé, nýbrž byla to síla Kristova, proud
milosti, který se jich dotýkal. Svatý Otec musil mi posléze

dáli na mé cesty tři stálé zpovědníky.Tak mnohá obrá

cení působil Pán skrze slabou mou ruku.
Věčně mi zůstane v nejkrásnější vzpomínce jedinečná

smrt onoho ubohého rytíře. Niccola Tuldo z Perugie. Ve
společnosti byl pronesl několik zlých řečí proti novým
vládcům Sieny. Byl se odvážil v dobé převratu říci, že noví

republikánští páni strhli prý na sebe moc velezradou. Bez

okolků byl odsouzen — jako šlechtic — ke stětí na veřej
ném náměstí. To byla výhoda. Vlastně na takové ostouzení
republiky byla strašlivá poprava lámání kolem a rozčtvr
cení. Mladá krev ještě nikdy na umírání byla nepomyslila.

Jako pominutý pobíhal Niccolo po své cele a vzpíral se
rozhodně zpovědi a přijetí Těla Páně. Svolil, abych byla

zavolána. Vedla jsem jej ke mši a k svátosti, jíž pak nikdy

již nepřijal. ‚Zůstaň u mne, neopouštěj mne, pak umru
spokojen!’, tak prosil úpěnlivě. A byla jsem při něm, když
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jeho hlava padla. Radostně spojoval svou krev s krví Be

ránkovou. ‚Ježíš a Kateřina !‘ to byla jeho poslední slova.
A vešel ke svatbě věčné, Celá Siena bylá otřesena při jeho
smrti a mnozí obrátili se ještě téhož dne.Taldo však a já
a všichni ti přemnozí jsou nyní na věky spojeni ve svatém

obecenství Kristově, daleko pomíjejícího světa, bez trýzně,
beze sváru a sporu, v pravém životě, ve skutečnosti takové,

o níž na zemi nemáme ani tušení, u Boha, Otce našeho."

ZÁHY UZRÁLA.
V prvním týdnu májovém 1380 jela osmdesátiletá paní
z Říma přes hory toskánské do Sieny. Od osmitýdenního

lůžka utrpení, od smrtelné postele svého nejmilejšího dítěte
vracela se domů. V dominikánském kostele Santa Maria
sopra Minerva v Římě ji byli pochovali. Svaté její tělo

dodnes tam odpočívá pod hlavním oltářem. Tisíce pout
níků každoročně přichází k tomuto oltáři. Lidé, kteří stojí
v horkém boji životním, hledají u této statečné panny sílu
a novou odvahu.

Mona Lapa Benincasa byla ta paní, která odjížděla do-
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rnů. Do Sieny nenesla si nic více než ve stříbrné schránce
relikvii, kterou byli vydlabali z čela její dcery. Vděčný pa

pež byl si od matky vyprosil ještě i poslední oběť, aby svá

tému městu ponechala smrtelné pozůstatky. Tak nesla zpět

jen malou misku do města otcovského, kde od té doby jest
relikvie uctívána v kostele San Domenico.
Trpké myšlenky táhly hlavou stařeny. Nikdy nemohla
zcela pochopili svou dceru. Častokrát jí bylo, jako by

Kateřina byla housátkem, jež uplouvá kvočně úzkostně a

láskyplně je lákající. Ba, srdce mateřské nemohlo to často
pochopiti, že Boží hlas tak náhle musí odtrhnouti matku

a dítě.
Mona Lapa nebyla již zahořklá. Ale byla smutná. Jak

veliké naděje byla skládala tato paní ve své slunečné dítě!
A všecka očekávání rozplynula se nyní jako voda. Jak
stále se byla o svou dceru starala a soužila, a nyní ona přece

zemřela, tak mladá, tak záhy, právě v tom věku, kdy její

nebeský ženich odcházel s této země.
„Jsou květiny na tomto světě, které jsou nadzemského

původu, kterým se v tomto podnebí nedaří, vlastní to hla
satelé, volající poslové lepšího bytí“. Tak praví jednou

německý mystik Novalis. Každý z nás zná takové květiny,
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po nichž záhy bylo veta. Žádnou arci, jako byla Kateřina.

Časně uzrálá odcházela od matky, se světa. Několik málo

let byla voněla a svítila, takže i naše století ještě tráví z té
vůně a z toho lesku. Z části započala, z části dokonala
dílo, jež druzí za sto let by byli nemohli vytvořiti.

Netáhly přece zarmoucenou duší matky Lapy také světlé
myšlenky? Bylo tedy všecko ztraceno? Což to nebyla její

dcera, před níž Kristův náměstek se uctivě skláněl? Netušila
snad, že její Eufrosyne bude dále žíti? Návštěvníci Sieny
vypravují, že je vše právě tak, jako kdyby Kateřina ještě

dnes dlela mezi dívkami a paními sienskými, když navště
vují nedělky a nemocné a chudé. Nepřišla jí útěšná myšlen
ka, že láska a síla a požehnání její dcery budou dále žiti až
do nejdalších pokolení? Stala se italskou národní světicí.

Vedoucí paní a dívky nosily s sebou její dopisy v ručních
kabelkách. Americká sesterstva a charitní svazy zvolily si

statečnou dívku sienskou za patronku. Zůstává vzorem laic
kého apoštolátu pro všecky zmatené a nebezpečné doby

církve. A jestliže dnes v rovníkové Africe misijní sestra
se jménem "Kateřina Sienská" pečuje o nemocné, ova-

zuje rány, vede lékárnu pro chudé, nosí chléb do domů
hladovějících a léčí srdce hříšníků nebo nevěřící získá-
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vá pro Krista, to s nebes působí světice i v naší době

ještě dále.
Mono Lapo, drahá matko naší veliké světice, díky tobě !
Dala jsi život pětadvaceti dětem, a druhá nejmladší z nich

byla Kateřina Sienská, a tato byla dvojčetem!
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