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PANÍ ALŽBT
WIESENBERGROVÉ

Z RODU ZACHAROVA

Jest sice leden, ale zajitra vídám nad ste-

chami, parky a tídami tohoto msta, ba
i na obliejích nkterých velkých lidí

svtlo, které svou cilostí pipomíná mi
kmitavé pohyby sýkorky u potoka na
puících vrbách a jakoby už Jaro s kyticí

v ruce picházelo lidem blahopát. Jist

pichází! Já pece znám ple sasanek a

plícníkv a lech i tvrdé hvzdy orsejv.

Není možno, aby daleko byli skivani

!

Hlas jednoho z nich slyším z Vaší impro-

visace, kterou Jste mi loni poslala a vlíd-

n pipsala: „Píteli brate, pijmte toto

ex-libris duše mé za jasný svj výklad

Ruysbroecka", rozzáena jsouc myšlén-

kou, že Bh jest naším Otcem a všichni
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v pravd zpívající jednou rodinou. Do-
volte, milá Pítelkyn, aby tato píse Va-

šeho srdce byla navždy preludiem této

knížeky, nebof mezi mými tenái ny-

njšími i budoucími jest dosti takových,

kteí jako my se spokojují s opatrností

holubic, prostotu penechávajícehadm.

Modlitba k Nejvyššímu
,,Plnohvzdný, do výšin velikých vyvý-

,,šen v kruhu oslujících briliant Sluncí,

,,smaragd, rubín, topas tpytivých

„Hvzd, v síti stíbrných paprsk bájpl-

„né Luny, výš a výše vyvýšen trníš, ko-

„runo Lásky! Popat, jak chvje se duše
„má v blahu, že zrak tvj mohl byji pro-

„niknout, a pece vím, že srdce prozau-
ješ mocí a proudy svých étherných vy-

„slancv, kteíž sdlují nám stíny svtel

„tvých tvrích, dotýkajíce se tak nejjem-

„njších strun nejskrytjších hlubin duše,
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..zasnoubených s paprsky tvého pe-
„stkvoucího Majestátu.

..Stvoiteli, který tak jsi veliký, dovol, aby
„duše mojí atom vesmírný pod vlivem
„tak spásným tvým klanl setob s vrouc-

„ností a o milost k tob volati sml.
„Velebo slavená! V prachu se ti koím a
„v dchnutí duše, majetku to tvého, pijmi
^nejpokornjší tak nepatrného kmitu
.zbožné uctní. Tvor tebou stvoený jest

..sice na zemi, avšak duše prchá z uza-

.vení svého v mysli rozptí, touhy hlas

ji vábí v nadsvtí k záným proudm,
,.k hvzdám mihotavým, k sluncím roze-

.setým v aurách duhových. Že nejvýše

.tam dlíš, sny hvzdné si šepcí i sluncí

Jáska v toužení. Kde blaho - blaho, ra-

.dost - radost, láska, nejvyšší láska vane
^vesmírem, tam jsi ty Stvoiteli, který tak

.jsi veliký!



I kdyby nebylojiných dvodv (jdko na
p. ten, že v ,,Tanci Smrti" tém všechna
svtla svoje skryl jsem v lesích a roklích

svého rodného kraje, abyje vidlijenom
ti, jimž byla už dána odvaha trpti - o,

jak mne milují!), tato Vaše píse jest mi
dostateným dkazem, že dovedete ra-

dostnocenititextyRuysbroeckovy,které

Maurice Maeterlinck charakterisuje slovy

tmito: „Záchvatný let opojeného, slepé-

ho a zkrváceného orla nad snžnými
vrcholky.'' Tomuto obrazu básníka zá-

padního dlužno je ovšem rozumti v na-

šem smyslu slovanském, chci íci, vesmy-
slu onoho AMEN, jímž svou Ranní Mod-
litbu uzavírá Otokar Bezina:

J pozdvihne se sen mj s kndly zachy-

,,cujícími reflexy vného jitra a jako gi-

^,gantský fantom orla zem ponese v žha-

^vých svých spárech, na dv strany roz-

„hrne erné oblaky noci a lehne k tvým
10



^nohám, ó Vný, a zrak své pýchy na-

^staví pokorn prokláni pohledu tvého

^v syícím výtrysku krve osleply zá'r

Pod touto svojí dedikací pál jsem si míti

i podpis umlce, jenž tuto knihu vyzdo-

bil svými illuminacemi; p. Slavoboj Tu-

sar laskav splnil prosbu mou, a posu-
tež sama. Drahá Pítelkyn, jak i tento-

krát jsme .,vyšli ze sebe" dobrou prací,

aniž máme sebemenší hanebnou nadji,

že sklidíme trochu potlesku nebo stíbra

od tch svých dobrodinek, o kterýchž

na vky vkv Dobrá Zvst dí:

^,Podobají se dtem, které sedí na nám-
,,stí, a jedni na druhé volají, íkajíce: Pí-

>,skalijsme vám a neskákali jste; žalostn
,^jsme naíkali, a neplakali jste. Nebo pi-

,^šel Jan Ktitel, nejeda chleba a nepije
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,,vína, a pravíte: Zlého ducha má. Pišel

^Syn lovka, jeda a pije, a pravíte : Aj
^lovk žrá a pijan vína, pítel publika-

,,nv a híšníkv. A ospravedlnna jest

^moudrost ode všech syn svých (Lukáš,

VII)

Jakub Deml Slavoboj Tusar

V Praze, dne 15. ledna 1915



PESVATÉHO
A PESLAVNÉHO OTCE
B. JANARUYSBROECKA

ŽIVOT A INY
z etnjších málokteré, jež z v-
rohodných spis bylo možno
sebrati: a jakkoli podivuhod-
ný a slavný jsou iny ty, pece
nikdo nepochybujž, že mnoho
jiných, i nad tyto slavnjších,
písemn nebylo zaznamenáno,
neb aspo lidskou nepelivo-
stí nkde v temnotách se skrý-
vají. Hlavním tohoto životo-
pisu autorem byl kanovník e-
holní, ale jméno své zamlel a
žil nco málo po Ruysbroeckovi,
my pakjeho slova ponkuddo
lepšího slohu jsme pevedli:



o JISTÉM ZÁZRAKU, KTERÝ
SE S NÍM PIHODIL, KDYŽ
MU BYLO SOTVA SEDM DNÍ

Kapitola I

Všemohoucí,moudrý a dobrotivý lidské-

ho pokolení zakladatel, o nmž božské
Písmo hlásá, že jest podivuhodným ve

Svatých svých, aby nevýslovnou vi
nám projevil lásku a dobrotivost otcov-

ského srdce svého, již od poátku stvoe-

ní svta ve všech dobách nejvtšími a nej-
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skvlejšími dobrodiními svými polcolení

lidské neustával doprovázeti a jak k po-

znání tak k milování sebe pozývati. Mezi

nimiž, nikdo zdravého rozumu nemže
o tom poctiybovati, ne na posledním, af

nedím tém na prvním míst poítati

dlužno to, že ve Své moudrosti a dobro-

tivosti zaídil to tak, aby skoro ustavin
rodili se jistí vynikající a nevšední svato-

sti bu mužové, bu ženy, jejichž záslu-

hami a modlitbami svt by byl zachová-

ván: a kdyby práv tchto neml svt, již

dávno pro pílišnou lidí bezbožnost a ne-

snesitelnou v hešení nevázanost a bez-

uzdnou chlípnost, spravedlivým soudem
Božím byl by shoel. Nic zajisté tolik ne-

pekáží 5oží spravedlnosti, aby zaslou-

ženýmibezbožné postihlatresty,iako pe-
devším práv Boží dobrota a milosrden-

ství, potom modlitby a zásluhy Svatých,

blažený s Bohem v nebesích život tráví-
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cích, a dále modlitby a slzy pátel Božích
dosud v tomto život smrtelném posta

vených. Tak tedy i za tchto posledních

asv, kdy den ode dne láska vychládá

a neesti nadmíru bují a se rozmáhají

Bh sob vyvolil muže dle srdce svého
téhožJehožnyní život krátce popsatijsme
ustanovili, ctihodného Otce B.JanaRuys
broecka, vnmž tak veliké a tak podivu
hodné vci vykonati ráil, takže nikoli ne
právem mezi obzvláštníSvtce možno jej

poítati. Neb jak od Otc vrohodných
kteí s nímdvrn žili, sami jsme slyšeli

když byl nemluvátkem sotva sedmiden
ním, a chva jej ve vanice mla koupati

niímjiným, le neobvyklou milostí Bo
ží podpírán, zpíma ve vanice se posta

vil; nco podobného teme takéž o sva

tém papeži Mikuláši. Tak významný zá

zrak nemohl býti prost významného ta

jemství: ba práv, jak potom dotvrdilvci
16



výsledek, to, zdá se, zejm naznail, že

jako, jsa díttem, proti, ba nad pírody
obyej, božskou mocí postavil se zpíma
vevanice, takpozdji, na tutéž spoléhaje

moc, že pirozenost pekroí a ducha své-

ho vztýí, aby okem kontemplace patil

na Božství. Jak vznešen potom to inil,

už samojediné spisy jeho nadbyten
každému by mohly dosvditi



OPUSTIV MATKU K JISTÉMU
CTIHODNÉMUKANOV-
NÍKOVI SE ODE5RAL

Kapitola II

Dále když dospl jedenáctého roku své-

ho vku, opustiv tajn matku, která píliš

nžn k dítti svému lnula, z vnuknutí
Ducha svatého, JGJ k vcem vznešeným
již tehdy pipravujícího, náhodou pišel

do domujistého ctihodného Kanovníka,
svého píbuzného. Byl od nho vlídn
16



pijat a dán do skol, aby se vzdlal ve v-
dách. Když sejim byl tém po tyi roky
vnoval. Svatého Benedikta následovav,

zbožný hoch se rozhodl, že se oddá a na-

uí radji moudrosti božské,kteránavádí

bohumile poádati život a mravy než lid-

ské, kterápeastonadýmáalovka svá-

dí, aby bažil po poctách, okázalostech a

marnostech svtských. Ani na tom se ne-

ustanovil bez psobení Ducha Svatého,

jenžvjeho nitrujiž za prvních letjehovku
chrám sob pedstojný zbudovati usi-

loval. A akoli sotva první základy Gra-

matiky byl položil, pece tak velkápotom
byla mu propjena od Boha proniká-

vost ducha, že nejen Dialektiky a Filoso-

fy, nýbrž i Theology mnohé tou mrou
pekonal, že pramálo jest takových, kte-

ížby jeho spisy veškery dokonale mohli
pochopiti. To zajisténejzejmjšímmže
býti dkazem nadpirozeného Osvícení,
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jež mu vlilo svrchovanou znalost všeho,

emu po lidskusprospchem byl se mohl
nauiti, ba též pemnoho vcí takových,

jejichžto známost pochází jen pímo od
Boha. To se bude zdáti neuvitelno tm,
kteíbu nevdí, anebo neví, jaké divy

vykonal Bh druhdy v dívjších onch
Svatých svých, jak Prorocích, tak Apo-
štolech, zajisté nevzdlaných a neue-
ných: o emž praví Sv. Jan Evangelista:

Pomazání jeho nauí vás všemu. Avšak
dosti o tom. Mezitím svatý jinoch, podi-

vuhodn prospívaje u Boha i u lidí života

svatostí, matce nemohl zstati nezvst-

ným. Kteráž, chtjíc ho spatiti, pišla do
Brusselu, ale protože nemohla spolen
s ním žíti a obcovati, což bylo jejím vrou-

cím páním, záhy se uchýlila do kláštera

jistých eholnic, doufajíc, že snad takto

alespo nkdy naskytne sejí píležitost,

s ním se stýkati. Ale když zbožná paní

20



každodenn novými o svatosti jeho ži-

vota a povsti zaala se zotavovati zprá-

vami, tehdyjiž nevzdychala tolik pojeho
pítomnosti tlesné, kochajícse dleducha
pesvatou jeho životosprávou více, nežli

by se byla mohla tšiti dle citu tlesného,

anebo každodenní s ním rozmluvou. A
není divu: nebo Duch Svatý isté lásky

svazky srdce svých vrných pátel spo-

juje tak, že akoli tlem jsou odloueni,
pece duchem a vnitníjakousi sladkostí

mysli jsou sjednoceni



o SMRTI MATKY JEHO, JAK
SE MU ASTÉJI ZJEVILA, AŽ
KONENÉ O JEHO PRIMICI

Z MUK OISTCOVÝCH
BYLA VYSVOBOZENA

Kapitola III

Když potom matka jetio, paní nábožná,

a ne zcela dokonalá, na vnost se ode-

brala, neustával zbožný syn každoden-

ními modlitbami u Boha jí napomáhati.

A ponvadž v takovém stavu byla ze-
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mela, že pomoci potebovala, asto se

mu zjevujíc, žalostným hlasem se doptá-

vala, jak dalekoješt jest do doby té, kdy
se stane knzem. Když potom onen na-

dešel den, kdy sloužiti ml první Mši, so-

tvaže ji dosloužil, matka se mu zjevila,

)ej uvdomujíc, že trestu úpln jest spro-

stna



VEDL ŽIVOT POKORNÝ
A PONÍŽENÝ

Kapitola IV

Když ješt ve svt žil jakožto knz svt-

ský, aby Krista pokorného i sám cestou

pokory následoval, a Jemu, pokud by
mohl, se pipodobnil : tou mrou sebe

sama a toho, co náleží svtu, byl nedba-
lým, že tém všem, kteí pesvatého ži-

votajeho neznali, (pátelé Božíjsou totiž

skoro vždycky ukryti, a krom od tch,

24



kdožjsoujimpodobni,nesnadnomohou
býti poznáni) zdál se býti ubožákem a

hodným opovržení. Byl zcela tichým,

mlenlivým,zanedbaného zevnjšku, ale

zušlechtných mravv: a protože usilov-

n oddával se kontemplaci, davm a lid-

ským pohledm rád se vyhýbal. A tak

když jednou, s myslí do vcí nebeských
zabranou,kráel po ulicíchBrusselských,

a jistí dva svtáci chatrný jeho zevnjšek
a holubicí prostotu zpozorovali, jeden
z nich takto praví: Kéž bych byl obdaen
takovou svatostí života jako tento knz.
Na to druhý odpovdl: Já zase, i kdy-

bych zlato celého svta mohl získati, ne-

chtl bych býti najeho míst: protože po-

tom neztrávil bych vesele jediného dne.

Což když svatý muž náhodou zaslechl,

takto mlky u sebe uvažoval: Ach, málo
znáš, jak veliké rozkoše ve svém nitru za-

koušejí ti, kdož ochutnali ducha Božího
25



JAK POTLAIL V BRUSSE-
LU JISTÉ UTAJENÉ BLUDA-
STVÍAPÚVODKYNIJEHO,
ŽENU VELIKÉ POVÉSTI,

UMLEL
Kapitola V

Za téže doby,kdymuž Božíjakožto knz
žil ve svt, vystoupila jistá žena, zloeC'
ného uení pvodkyn, i propagátorka,

o níž si mnozí utvoili tak vysoké mínní
26



že se dokonce vilo, když pistupovala

k pijímání ctihodné Svátosti Tla Pán,
že kráí mezi dvma Serafý. Ta mnoho
psávala o duchusvobodya o mrzkélásce
pohlavní, ale, plna jsouc ábla, neostý-

chala se, nazývati ji Serafickou: a u pí-

vrženc mínní svého, jakoby nové ja-

kési nauky vynálezkyn, velikému úa-
stenství a úct se tšila. Žele tohoto po-

blouzení, muž svatý ihned postavil se

na odpor bohopusté nauce, a akoli byl

napadán etnými odprci, pece ošemet-

né spisy této hanebnice pln odhalil. Což
by se mohlo zdáti podivným u muže pro-

stého a literárn málo vzdlaného, kdy-

by nebylo jisto, že zvláštní milostí Ducha
Svatého byl osvícen, tou mrou, že blud,

její veleuení sotva mohli postehnouti,

netoliko postihl, nýbrž i porazil, nic se

neobávaje úklad strany protivné, ani se

nedav zvrátiti klamnou a olíenou na-

27



ukou. A pece nechyblo takových, kdož
mli za to, že tento pesvatý muž do po-

dobného bludu upadl: alespisyjehonad-

byten dokazují, jak vbec dalek byl ta-

kovéto povsti



VE KTERÉ DOBÉ SVÉHO
VEKU ODEBRAL SE

DO ZELENÉHO ÚDOLÍ*)

Kapitola VI

Ale když už byl do šedesáti let svého v-
ku vesvt žil a mnohým podivuhodnou
života svatostí píklad byl zstavil, v tom-

*) Jest pak Zelené Údolí klášter Kanovní-

k eholních v lese Zonienském neda-

leko Brusselu, msta Brabantského
29



to tak pokroilém vku, akoli již ped
tím vrcholu dokonalosti byl dosáhl, a

božské kontemplace paprsky podivu-

hodn byl ozáen, takže ješt ve svt
meškaje, nkolik výborných a slavných

knih vydal, pece s nkolika druhy svými
do Zeleného Údolí se odebral, s tím úmy-
slem a zámrem, aby tam klidnji a bez-

penji božské kontemplaci cele se od-

dával. Vdl muž vysoce Bohem osví-

cený, že istot mysli a božské kontemp-
laci pokojné místo a samota nemálo na-

pomáhají. A tak v tomto Zeleném Údolí

po zpsobu orla mysl omladiv, takjasn
a oteven jal se upírati zrak své intelli-

gence do jasu Slunce vného, žejen má-
lokdo vrcholujeho dokonalosti v tomto
život mže dosáhnout. Dosvdují to

vydanéjím spisy, v nichž lze nalézti mno-
ho takového, co by i u nejvtších Theo-

log vynutilo i obdiv i úctu. Jestliže kdo
30



ješt nestaí, aby tyto vci pochopil, af

ví, i uvidí a porozumí, a (k emuž pe-
svatý tento Autor doleji vybízí) a se v-
nuje vnitního lovka náprav a cvib
vle: a tak jednou zaslouží, aby jeho ro-

zum osvícen byl hojn božského svtla
paprsky



o JISTÉM PESVATÉHO ŽI-

VOTA JANU AFFLIGINIEN.
SKÉM, KLÁŠTERA ZELE-
NÉHO ÚDOLÍ KUCHAI

Kapitola VII

Zdá se nám, ževykonámevc záslužnou,

jestliže tu vložíme nkolik slov o pesva-
tém muži, Janu Affliginienském. Akoli
byl laik a sprosfáek, ctihodného Otce B.

Jana Ruysbroecka a jeho soudruhy do
Zeleného Údolí následoval: tam vyspl
32



k takové svatosti života, že by se mohlo
zdáti naprosto neuvitelným, co onm
zcela dlepravdy se píše.Odsamého prvo-

poátku obrácení svého, jakož i pozdji
tolik prý byl na sebe písným, že ostatní

kláštera svého Bratry, mrtvením tla,no-
ním bdním a mnohými posty daleko
pedstihl a pekonal. Všem, i hostm tam
picházejícím, snažil se býti zcela svdo-
mitým: maje péi nejen o to, aby se ob-

erstvili na tle, ale daleko více dbaje, aby
nco spasitelného do jejich vpravil slu-

chu, ímž doteni by se rozeháli k lásce

Boží: takže nkdy se i pihodilo, že hojné

prolévali slzy, dojati byvše líbezností a
úinností jeho slov. Ale na sebe sama jsa

písný, drsným a sprostým odíval se šat-

stvem, a málokdy, ba nikdy nechtl živiti

se ním jiným, než drobty po Bratích:

a tak mnohdy, ne bezvelkéhopemáhání
pirozenosti, požil nahnilých vajec, kte-
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rých jiní jísti nechtli. A uinil více jiných

vcí, spíše podivovatelných než následo-

vatelných, leda že bynkoho utvrdila mi-

lost podobná. K spánku se ubírával na
dobu kratikou, a to ješt velmi nerad a

pouze bázní unaven: neb se mu zdálo,

že ztrácí ten as, jejž odpoinku vnuje.

Proto prý zídka šel na lože, dokud se ne-

súastnil za noci ranních modliteb. A a-
koli etnýmivnjšími starostmiapracemi
byl petížen, pece pi tom zachoval vždy

takovou srdce iduchapokojnosta istotu,
že byl pozorliv zabrán i do díla i do kon-

templace, a zamstnání vnjší v nazírání

vcí nebeských mu nepekáželo.Tuto mi-

lost zjednal siúporným austaviným roz-

jímánímUmuení Pán. Neb akolivšech
ctností dýchal vnmi, pece obzvláštní

soustrastí byl proniknut k Ránám Krista

Ježíše: jehož také tak dychtiv snažil se

následovati šlépjí, žetlem i duchem, dle
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jeho vzoru, zcela se vydával Bohu v obf
zápalnou.Tím pak, že si stále pipomínal
Pán Umuení, dospl k takové náplni

Boží milosti, že asto nad sebe do Boha
byl vytržen: a zárove k takovému sebe-

poznání a sebepezírání, an života svého

Oak sám myslil) šerednost se svým vzo-

rem porovnával, že upímn se cítil hlu-

boko pode všemi tvory. Odtud se stalo,

že Bh všemohoucí, chtje ho vyzkou-
šeti, dal mu zakusiti sedmero petžkých
a pímo pekelných muk a úzkostí, které

byly vskutku tak hrozné, že toho nikdo
nepochopí, kdo sám toho nezkusil. Ale
abychom sevyhnuli rozvlánosti, nechce-

me jich tuto pipomínati. Ješt mnoho
jiných div ráil vykonati Bh na tomto
zvlášt v3^oleném píteli svém, jenže na
tomto míst nelze jich píhodn zaaditi.

Tak velikého však u Boha dosáhl pátel-

ství a dvrnosti, že muBh zjevilmnoho
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tajemství: ajakkoliv byl sprosáek abeze

všeho vzdlání, pece takovou záí bož-

ské svtlo jej zaplavovalo, že vydal i n-
kolik knih, plných duchaBožího, a v nich
tak estn pipomíná ctihodného muže
Bl. Jana Ruysbroecka (an, vytržen v Bo-
ha, života a zásluh jeho vznešenost byl

postehl), že tém nikdo jiný takovými
chválami ho nevynáší. Posléze na konci

svého života pl roku velmi tžce stonal,

pes to však, pokud síly dovolovaly, služ-

bu kuchyn ídil, s neobyejnou trplivo-

stí snášeje nejen kruté bolesti tla, nýbrž

i svého povolání bemena. Uznamenav
konen, žejeho smrt, o níž hoBh zpra-

vil, už nadešla, jakkoliv jiným se zdálo,

že má ješt dosti síly v tle, požádal, aby
mu udleno bylo Svaté Pomazání, naež
tetího dne blaženého ducha Bohu ode-

vzdal, léta Pán 1377 v den Svaté Háty,

panny aMuednice, aby od chvíle té s tím
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ustavin vládl na nebesích,jemužse byl

a mohl, pipodobniti se usiloval na zemi.

O jeho podivuhodné svatosti rádi by-

chom více napsali, ale nechceme tenáe
déle zdržovati



JAK CTIHODNÝ MISTR
GERARD VELIKÝ BL. JANA
RUYSBROECKA NAVŠTÍ-
VIL PIVÁBEN BYV JEHO

POVSTÍ
Kapitola VIII

Po této krátké vložce o pesvatém muži

Janu Kuchai pejdmež opt k poadí
našeho vypravování. Ana povst o bla-

hoslaveném Otci Janu Ruysbroeckovi ši-
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roko daleko se šíila (neb ho zvelebova-

ly jak veleslavné spisy, tak pevznešený
životjeho), pihodilo se, že svatéjeho po«

vsti pesladký zvuk zaletl i k sluchu Ge«

rarda Velikého, jenž v Daventrii vedl ži-

vot zbožný a nadmíru ctnostný. Proež
velikou zahoev touhou, navštíviti ho, a

vzav sebou jednoho spolueholníka, vy-

dal se na cestu. Jakmile tedy do Zeleného
Údolí pišli. Otec Pevor Bl.Jan Ruysbro*

eck, ctihodný už kmet, prorockým zpra«

ven byv duchem, Gerarda Velikého, jejz

nikdy ped tím nevidl, vlastnímjménem
pozdravil a velmi laskav ho pijav, zá-

rove sjehodruhemdo klášteraho uvedl.

A když už nkolik dní se svatým mužem
v dvrném obcování tam ztrávili, jal se

týž Gerard Veliký (byl to muž náramn
vzdlaný) s naším pesvatým Otcem za-

vádtie o nkterých jeho spisech, ka:
Divím se. Ote Pevore, že tak vznešené

39



vci píšeš, když pece sob a nauce své

zjednáváš tím soky a utrhae. To uslyšev,

muž pepokorný co nejlaskavji mu od-

povdl: Miste Gerarde, bu ujištn a

pesvden, že nikdy jsem nevložil do
svých spis slova, le z vnuknutí Ducha
Svatého, a zajakési obzvlášní a pesladké
pítomnosti Nejsvtjší Trojice. Nkteí
Bratí, doposavad žijící, uvádjí, že tato

slova z úst muže svatého na konci jeho

života obdrželi jako závf. Pedpovdl
také duchem prorockým Gerardu Veli-

kému, ževýrokvjehopravdu,tehdyjest
mu nejasnou, Gerard sám za nedlouho
pochopí, ale soudruhjeho nikdy v tomto
život. Poznav tedysvatého muže stálost.

Mistr Gerard Veliký, jsa mužem dmysl-
ným a duchovního života ne neznalým,
všech spis jeho od chvíle té nesmírn si

vážil a rovnž takpesvatého Otce neoby-
ejn ctil: nebo byl seznal,žeB. JanRuys-
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broeck názory o duchovním život
nemálo mu opravil a doplnil, a vlivem

svým velmi pispl k tomu, že moude a
obezele na sob je též uskuteoval.
Pece však, když ješt byl u ctihodného
Otce v Zeleném Údolí, a za jistých oka-

mžik zpozoroval na nm neobvyklou
v Boha dvru, vyvrající nikoli z opo-
vážlivosti, nýbrž z dokonalé a nejhorouc-

njší lásky, a sálající bázní, pokoušel se

nkdy, pipomínaje mnohé výroky Pí-

sem, nahnatimu strachupedBožím sou-

dem a tresty pekelnými. Ale ím více se

namáhal vzbuditi vnm nco hrzy, tím

vtší muž svatý k Bohu láskou pekypo-
val: a když proud jeho ei chvíli byl sná-

šel, posléze takto mu odpovdl: Miste
Gerarde,buujištnapesvden, žejsem
hotov a odhodlán, strpti vše,coPán zv-
le své na mne dopustí, af jest to smrt, ne-

bo život, ba i nesnesitelná muka pekelná.
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Nebo nic pro sebe ani utšenjším, ani

lepším, ani zdravjším neuznávám, a nic

jiného nežádám,apo niemjiném netou-

žím, než aby nejmilostnjší Pán, Bh
mj, vždy mne nalézal ochotna a hotova
k rozhodnutí vle Své. Z toho zajisté pa-

trno jest, že svatý náš muž s vlí Boží na-

dobro se sjednotil, svých zájm nesledo-

val a soukromou lásku dokonale v sob
vykoenil



JAK PODIVUHODNÝM
ZPSOBEM PSÁVAL SVÉ

KNIHY

Kapitola IX

Nesmíme, vru, pominouti mlením, co
Otcové naši uvádjí o tom, jak spisoval

B. Ruysbroeck své knitiy. Bylo prýjeho
obyejem, (tak vypravují) že když božské
milostijasy znamenal se býti osvícen, sa-

mojediný prý do odlehlých úkryt les*

nich se odebíral, a tam, co z ducha Boží-
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ho mohl vyerpati, spisoval, a tímto prý

zpsobem vytvoil všechna svoje díla.

A akoliv prý mnohdy po kolik týdnv
od spisování se zdržel, an znamenal, že

milost se na nj neusmívá, potom pece
dle obyeje svého znova se chopiv péra,

jakkoliv nechoval v pamti to, co ped
tím byl napsal a símbyl pestal, takhlad-

ce a piléhav následující spojil spedchá-
zejícím, jakoby vjednom dni, anebo vel-

mi pracn a po dlouhých studiích všech-

no to byl napsal. To patrným dka-
zem, že vytvoil svá díla, v pravd medo-
toká, nikoli svým, nýbrž duchem Božím.

Když potom, zatížen jsa stáím, pohodl-

n sám psáti nemohl, brával s sebou jed-

noho z bratí, jenž by to, co duch mu byl

vnukl, na blánu penášel. Kdo toto vše,

jak se patí, uváží a posoudí, a veškery

tohoto muže spisy svdomit a s pietou

prozkoumá Oinak jsem zcela na omylu),
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bez rozpak nabude pesvdení, žeBh
pipustil, aby náš Svtec patil za života

svého až i na Jeho Podstatu, akoliv se

neodvažujeme, o tomto pedmte nco
tak hned vymezovati, by nám dvod
pravdpodobných nikterak nechyblo



o TOM, JAK JEDNOU VID-
LI HOETI STROM, POD
NÍMŽRUYSBROECKSEDÉL

Kapitola X

Jak vznešeným byl kontemplatorem a

jak horoucím milovníkem Božím, teba-

že hojn dosvdují to spisy jeho, o kte-

rých jsme se již zmínili, potvrmež to

pece ještjiným píkladem: Jistého dne,

jak obvykle na popudBožípichvátav do
lesa, usedl pod stromem: tam navštívení
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Božího zalit sladkostí, vytržením mysli

byl zasažen, tak, že nápadn dlouho do
kláštera se nevracel. Mezitím Bratí, ne-

pítomností Pevora svého znepokojeni,

jali se ho tu a tam horliv hledati. A když
nikde v obvodu kláštera ho nenašli, za-

ali pátrati po oklikách šíropustého háje.

Kterýsi pak Bratr, velice s ním dvrný,
úsilovnji pátraje, uvidl opodál strom,

jakobyohnm se všech stran obklopený
a ohnivým náspem obehnaný. Potichu

tedy se piblíživ, spatil, an muž Boží, je-

št ne zcela sebe mocen, pod tím stro-

mem sedí, velikou sladkosti Boží vrouc-

ností opojený. Z ehož dosti zejm vy-

svítá, jak mocným v nitru žárem ducha
a jak velkým jasem vzplál, když vlitou

mu záí i celý strom jakoby v plamenech
stál



JAK POVÉSTI JEHO SÍÍCÍ
SEVÚNÉMNOHOAMNOHO
ATÉŽ VZNESENÝCH MU-
ŽVASLAVNtCH S P I S O-
VATELVKNÉMU PIVÁBI-
LA, A MEZI NIMI TAKÉ BL
JANA TAULERA, ZNAMENI-

TÉHO THEOLOGA
Kapitola XI

A protože jak spisy, tak života svatostí

povst jeho i do cizích pronikala krajin,
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hrnulo se knmu mnoho obojího pohla-

ví velmožv a šlechticv, též mnoho do-

ktorv a knzi, kmetv i mladíkv. Tm-
to všem, též bez pípravy, udílel rady a

povzbuzení tak pípadná a spasitelná, ja-

koby dávnoped tím ojejich píchodu byl

zpraven býval. Také mnoho z Vlámska
muž pozoruhodných, a rovnž zArgen-

tiny,Bazilejeajiných, zvlášt Porýnských,

mst, jsouce žádostiví ho uvidt, knmu
chvátali, mužové nevšedního jména a

a hodnosti. Mezi tmi jedním z nejped-

njších byl jistý Doktor Theologie, zádu
Dominikánského, jménem JanTauler,
proslulý jak vzácným vzdláním, tak mi-

moádnou života svatostí. Ten ctihodné-

homužeJanaRuysbroeckaastjinavšt-
vuje, choval k nmu úctu bezmrnou.
Mnoho-li u nho na poznání života vnit-

ního a kontemplativního získal, dokazují

jeho spisy, ve kterých tém na každé
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stránce spatiti lze místa, pevzatá oivid-

n ze ctitiodného Ruysbroecka. Neb jak-

koliv v Ttieologii Scholastické (jak ji na-

zývají) byl obeznalejším nežRuysbroeck,

pece vTtieologii Mystické a v život kon-
templativním byl hluboko pod ním. Ale

ase tomu nikdo nediví, nebofTauler od-

dal se kontemplaci už jako padesátník a

nemnoho letpotomješt žil: kdežto Ruys-

broeck bezmála od chlapectví onomu ži-

votu se vnoval, pedcházenjistou zvlášt-

ní milostí Ducha Svatého, a vnm až do
osmdesátého osmého roku svého vku,
den ze dne in veliké pokroky, setrval.

Také jistá veleurozená žena astji bosky
na dv míle k našemu svatému muži pu-

továvala. A posléze na tolik v opovržení

k svtu a v lásce Boží ji utvrdil, že pohrd-

50



nuvši veškerým bohatstvím a svými stat-

ky, odebrala se do Kolína a tam pijala

eholi Svaté Kláry: a jak velice tam po-

kroila ve cnostech, dodnes mohou do-

svditi onoho kláštera Jeptišky, s nimiž

do posledního dechu staten a zbožn
setrvala. Byla jistá jiná Kristu zaslíbená

žena, našeho svatého Otce žaka, která

tžkou nemocí tla a nad to velikou trýz-

ní ducha, jakobybyla odBoha opuštna,
sklíena jsouc, ale ke ctihodnému muži
dojíti nemohouc, vroucn si pála, aby
k ní pišel. Když konen se dostavil, tá-

zal se jí, co dlá: a když podotkla, že už
nemže pisluhovati nemocným, a také

že ve svém nitru nezakouší ani krapet

zbožnosti, zbožný Pevor jí odpovdl:
Dcero,bu pesvdena, že nemžešBo-
hu pinésti obti lepší, než když vli jeho
úpln se svíš a ve všem se vynasnažíš
jemu dkovati se zapením vle vlastní.
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Tmi slovy ona Paní tak byla nadchnuta,

že potom nejen trpliv, nýbrž ráda jaké-

koliv útrapy pro lásku Kristovu snášela.

Jindy kdysi zavítali k svatému muži dva
Klerikové Paížští, dychtíce uslyšeli nco
takového, co by je roznítilo k lásce Boží.

Jimžto Ruysbroeck odpovdl zkrátka:

Tak svati jste, jak sami chcete. Protože

tmto slovm nerozumli, odešli nikoli

bez pohoršení, a za nepítomnosti muže
Božího pobouen ostatním Bratím vy-

pravovali, co od nho uslyšeli. Domní-
valif se, že se jim vysmál. Protož Brati

pivedli jezasekPevorovi, proBoha pro-

síce, abysmysl svých slovjim vyložil. Jimž-

toochotnvyhovuje, pravíKlerikm: Což
jsem vám neekl pravdu, rozmilí, že tak

svati jste, jaksami chcete?Myslím to takto:

Tak veliká zajisté jest vaše svatost, jak ve-

likájestdobrota vaší vle. Zvažte tedy do-

brotu vle své a poznáte míru svatosti
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své. Tou mrou zajisté každý svatým jest,

jakou upímn lne k dobrot. Po tctito

slovech odcházelidom nikoli prosted-

n vzdláni



o TOM, JAK I ZEVNJŠÍCH
A SPROSTÝCH PRACÍ NAD
OSTATNÍ VŽDY RÁD SE

CHÁPAL, ABY DAL BRAT-
ÍM PÍKLAD POKORY

Kapitola XII

Ctnost pokory nadmíru muž svatý vždy
a všude pstoval a zachovával: a pes to,

že byl svrchovaným a nejvýtenjším
kontemplatorem, a akoli by se zdálo, že
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kontemplativníživotvyžaduje spíše ústra-

ní a klidu, Ruysbroeck nietio sob ne-

piítaje, aby byl drutiým za píklad, ne-

dbaje na svou starobu, ani na obtíž prá-

ce,jako nad jiné vystíhal se neestí a více

než druzí pstoval ctnosti a mnišské ex-

ercicie, tak i v pracích tlesných, a ve bd-
ních i postech všechny ostatní snadno
pedstihoval. Neb když mnohdy sjinými

do práce runí byl zabrán, akoliv už stá-

ím avniterného života úporným zamst-
náním zemdlen a vysílen, pece sprost-

ších a krušnjších pro jeho povahu prací

ochotn se podjímal: tak na píkl. kydal

hnj, a jiné i sprostší práce konal. A pes
to, že pro svoji prostotu tm, kdož obd-
lávali zahrady, spíše byl na obtíž než k
úlev, an bylinyužitené zároveseškod-

livými nezídka vytrhával: nicmén svou
pi práci houževnatostí a pílí všem Brat-

ím nevšední podával k následování po-

55



kory píklad a podnt.Ale iza tchtovnj-
ších prací tolik byl zabrán dovdy a snah
životavniterného, že pi tom nepocioval
pražádné pekážky anebo újmy. Odtud
také pro vzdlání Bratí k dílu zevnjší-

mu vždy s sebou brával rženec, tak aby,

zatím cojedna ruka koná práci tlesnou,

druhá sloužila vroucnosti duchovní: z
staviv tím pro všechny píklad, aby nikdy
nikdo nebyl zaujat zevnjším dílem tak,

že by to, co koná, neuml dtinnou zbož
ností ve svém nitru Bohu obtovati. Ml
tu milost od Boha svatý náš Otec, že prá

v tak pi hrubé prácijako vtichu samoty,
kdykoli chtl. Božské mohl se vnovati
kontemplaci. Proto též Bratím íkával,

že jest mu menším úkolem, když chce,

pozvednouti kontemplaci ducha svého
k Bohu, než zdvihnouti ruku k hlav



ÚTRPNOST A POSLUŠ-
NOST SVATÉHO MUŽE

Kapitola XIII

Ostatn jak nžným a vlídným a dobro
tivým byl tento Kristv služebník a pítel

i dle úsudku všech svých Bratí, jistm
že dokázati už samojediná útcha a vse
lost, kterou všichni zjeho pítomnostier
pali. Vyzaovalaf z jeho tváe milost Bo
ží, ze slov skromnost ze skutk zbožnost

z pohyb pokora, a z veškerých konen
57



zpsob jeho ctností bezúhonnost a d-
stojná vážnost. V jídle byl stídmý, v ob-

leku nestrojiv a prost, trpliv ve všem a

vi všem. Útrpností pak a soucitem tak

oplývalyjeho útroby, že ho nebolely jen

bdy tvor rozumem obdaených, nýbrž
i té nmé tváe, jíž také, kde bylo teba,
ajakjen mohl, pomáhával. Jednou v do-

b zimní, když bu pro tuhý mráz, bu
pro spousty snhu, ptáci trpli nedostat-

kem. Bratí,dobeznajícelaskavého Otce
dobrotu a soucitnost, íkávali mu takto:

Ote, už padá sníh: co si ponou ubozí

ptákové? Takováto slova nikoliv bez

zármutku vyslechnuv, snažil se za vhod-

né píležitosti,jakmohl,ptákmpomoci.

Kéž by si to vzali k srdci tak mnozí, kte

íž, akoli hojn oplývají asnými statky,

pece jich nelze pímti k tomu, aby se

prokazovali štdrými a dobrotivýmivi
bídným anuzným, jichžsvtjestpln. Když
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jedenkráte tžce stonal a velice dychtil po
vod, prosil, aby mu ji podali. Ale Ped-
stavený kláštera, obávaje se, aby mu tím

nápojem neuškodil, a aby se nemoc ne-

rozmohla, nechtl prosb jeho vyhovti.

Což muž zbožný, akoli již pílišnou žízní

tém hynul, a rty se mu rozpukávaly,

pece s nejvyšší trplivostí to snášel, peje
si radji ostíháním trplivosti a posluš-

nosti Bohu sebe podávati za obt, nežli,

by i v tak hrozné trýzni tlesné, povolo-

vati své tužb. Posléze však pece, an se

obával, že mu z toho hrozí smrt. Boží to-

liko veden bázní, praví pokorn Pedsta
venému: Ote, nenapiju-li se vody, neu-

zdravím se z této choroby. Na ta slova

Pedstavený pln úzkosti a strachu poruil
mu vody podati: ajakmile sejí napil, v té-

že hodin poal se zotavovati. Byl obda-

en také tou zvláštní milostí, že každému
dle jeho poteby, i bez pedbžné úvahy,
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uml nejlépe poraditi: a pesto, že mnoh-
dy s jinými až do nonícti Modlitebe
o Bohu a vcech spasitelných, pohnutjsa

láskou ke Kristu a k Bratím, prodlužo-

val, pece tím nikdo z nich k nonímu
bdní v chóru nebyl ochablejším, ba prá-

v naopak všichni se tím cítili i mnohem
ilejšími a zdatnjšími. Nepudilaf jich k
takovýmto besedám a rozhovorm ani

marnivost, ani látka nedosti pimená,
nýbrž jedin láska Kristova a poteba ne-

bo prospch Bratí



o TOM, JAK HO ÁBEL TÝ-
RAL, A JAK SE MU ZJEVIL
PÁN JEŽÍŠ SE SVOU MAT-
KOU A SE VŠEMI SVATÝMI

Kapitola XIV

Vida paknepítelpekelnýpodivuhodnou
muže tohoto svatost, a jak mnoho duší

proboha získávásvýmslovem, spisy, pí-

kladem, zásluhami a modlitbami, prud-

kou bolestí a ostny závistipodráždn, po-
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kusil se všelijak ho obtžovati a týrati:

i zjevoval se mu astji v podob ropu-

chy, neb kteréhokoliv hnusného zvíete,

snaže se nahnati mu strachu, jak svým
dvrníkm muž svatý sám vypravoval.

A když titéžBratí nanm vyzvídali, zdali

má strach, když zloduch se ped ním uká-

že: odpovdl, že se ho pranic nebojí:

nkdy však pece prý ho bolí, že tak ne-

blahý a Bohem nenávidný netvor tak

blízko knmu pistupuje. Nkdy také už

naped cít, že pijde, prostedky duchov-

ními proti nmu se ozbrojil. Kdysi jistí ve

zbožnosti ochablí Bratí, proti obyeji až

do té doby v onom kláštee zachováva-

nému, naléhav žádali, aby jisté Služby

zádušní, jež se konávaly oddlen, kona-

ly se slouené a jednoho dne. Kteroužto

žádost (bezpochyby píliš jsa zahloubán

dovcí božských)ménuváživaprozkou

mav, muž svatý dovolil, aby se ony Služ-
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by odbývaly najednou. Ale protožeBh
na svých pátelích nic nepropustí bez po
msty, vytrpl pro to od ábl mnoho
pedhzek a výsmchu, akoli muž svatý

byl dal ono povolení nikoli svou vlí,
nýbrž z jakési nepedloženosti. Z tohoa
vidí, jaký poet Bohu vydají, kdož den-

n a také mnohem tžších poklesk beze
vší bázn napáchati se neostýchají: a af

nepochybují,jestližemužbezvinnýa spra

•

vedlivý tolik od ábl zakusil pro vinu

nikoli dobrovolnou, nýbrž mén ozej-

mnou, že oni svédobrovolné vinyjeden-
kráte odpykají trestynejdsnjšími.Avšak
jak takovéhoto tžkého asto muž svatý

od zlého ducha zakoušel týrání, tak na
druhé stran dostávalo se mu od Boha
útch a navštívení, jakých málokdo oku-
sil. Neb iPán Ježíš asto ho navštívil anad-

obyejných milosti své dar mu uštdil.
Zvlášt pakjednous pesvatou svojí Mat-
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kou a se všemiSvatými pišel hodvrn
navštívit: a krom nevýslovné, kterouž

ho tehdyobdanl, duchovní útchya rado-
sti, ješt takto ho oslovil, ka: Ty jsi milý

mj syn, v nmž se mi dobe zalíbilo. A
nejsladším ho svíraje objetím, dí k Matce

a Svatým pístojícím: Ejhle, dítko moje
vyvolené. Z ehož mysl zbožná zajisté

mže uzavírati, jak veliké u Boha byl zá

sluhy, když sám Bh vydal mu takové

svdectví. Jaképak pitomjak tenkrát,tak
za jiných podobných zjevení s Pánem
Ježíšem ml rozmluvy, jaká od nho se-

znal tajemství, jakých se mu dostalo za-

svcení a odhalení, jakými byl obdaen
milosti a ctností dary, každý sám mže
vyrozumti, akoliv i spisyjeho na nko-
lika místech zejm to prozrazují



OTOM, JAK DENNÉSLOU-
ŽÍVAL MŠI, A JAK VELIKÁ
STÉ STRÁNKY BYLA JEHO

ZBOŽNOST
Kapitola XV

Ve svých knihách, jež vydal, rád a asto
pipomíná onu lásku a ono dobrodiní,

žeBh Všemohoucí sebe nám celého za-

nechal ve ctihodné Svátosti. Nelze tedy

býti na rozpacích o tom, že planul ob*
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zvláštní zbožnosH a láskou k této nejve-

lebnjší Svátosti. Proto také tém až do
poslední doby svého života, akoli již byl

pekroil sedm a osmdesátý rok svého
vku, nikdy prý neopomenul sloužiti Mši,

le dohnán k tomu bu nepízní choro-

by, nebo njakou znanou pekážkou.
Jedenkráte, když byl ve svatém Canonu,
podivuhodný pocítil milosti píval,tak,že

všecek na duchu se rozplynuv, již skoro

smysl pozbýval, a sil k vykonání oné
Služby potebných pirozenost odpírala.

Podsila tatovc ministranta,jenž ovšem
nevdl, že se to nepihodilo tak piro-

zenou ochablostí sil, jako pílišnou zá-

plavou božských darv: jak i jindy se to

stávalo svatému muži pi službách Bo-

žích. Na konci svého života, když už, an
se mu pro pílišné stáí kalil zrak, sotva

hostie obraz rozeznával, a nkdy tak ji

pozdvihoval, že nohama vzhru, hla-
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vou dol smrovala, pece se svrchova-

n vroucí zbožností Mešní obf konati

neustával. 1 pihodilo se, že opt jednou
z Božího navštívení podobn na celém

tle pozbyl vlády, a tou mrou, že mi-

nistrant už zcela jist ekal jeho smrt. A
vskutku takovou tehdy božské lásky o-

pojen byl slastí, že kdyby ho božská mi-

lost nebyla zachovala, byl by pravdpo-
dobn u samého oltáe ducha vydechl.

Ale hned, jak bylo po Služb mešní, mi-

nistrant jeho oznámil ten pípad Pedsta-

venému,jenž muži svatému, zobavyped
nebezpeím. Mši sloužiti zapovdl. Je-

mužto muž zbožný pravil: Prosím, Ote,
pro tuto píinu nezbrauj mi celebro-

vati. Neb ona mdloba, jež se zdá býti d-
sledkem mé staroby, vyplývá spíše z Bo-
ží milosti pítomné úsluhy, kterouž i ten-

tokrát Pánmj Ježíš Kristus mne obdaiv,
pesladce nad to mne oslovil, ka: Ty jsi
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mj, a já jsem tvu). Kdykoli pak muž Bo*
ží, ob mešní konaje, s obvyklou zbož-

ností životodárná požíval tajemství, podi-

vuhodným jakýmsi a neobyejným zp-
sobem božský Duch s jeho duchem tak

se spojoval, že jakmile pijal nejsvtjší

Tlo, hned maje ústa zavená a nic nehý-

baje rty, tak navenek klidným se zdál,

jakoby byl nieho nepijal. Neb ani, jak

jest zvykem. Svátost nežvýkal, ani zuby
neb jazykem nerozmloval, ani slinou

nevlhil: nýbrž okamžitZpsoby spolkl,

a v záptí na to, pisluhujícímu nejvyšší-

mu Duchu jeho duch všecek hbit bže
vstíczárovesním, nikterak mezitímlo-
vkem zevnjším se nezabývaje, jako ne-

vsta podepená o milého svého, k Otci

duch vystupoval. Což když jistý bratr,

velice s ním dvrný, nejednou zpozoro-

val, vyzvídal na nm, jakže tak rychle cti-

hodnou Tla Pán Svátost mže pijati^
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Jemuž prosttakto odvtil: NejdražšíBra-

te, Pán ve svých sluzích psobí tak, jak

se mu uzdálo



o TOM, ŽE NAPED VDL
KDY ZEME, A O JEHO

SMRTI

Kapitola XVI

Když byl dosáhl osmdesátého osmého
roku svého vku, takovým už stáím za-

tížen, zaal znenáhla pozbývati sil. A pro-

tože od matky své vidním den a dobu
smrti své dávno byl pedzvdl, s náram-
nou zbožností na smrt sob velevítanou

se pipravil. Chovajíf svatí mužové smrt
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v toužcbnosti a život v trplivosti. Vdí
zajisté, že nemají zde msta trvalého, ný-

brž budoucítio že hiledají: vdí, že ve vy-

hnanství život tráví a že mají Otce v ne-

besích. Ajakkoli byl už zcela blízek smrti,

pece pro mysli bezpenost a svdomí i-

stotu jevilo se nanm tolik ducha veselo-

sti a ilosti, že byho nikdo nemohl usvd-
iti z nezízeného strachu nebo z trapných

úzkostí: alejakoby vskutku násobvšem
dosvdoval, že si peje býti rozpojen a
a býti sKristem.Opravdu znejžíznivjších

hlubin nitra vzdychaje, tato nebo podob-
ná slova opakoval: Žíznila duše má kBo-
hu, zdroji živému: Kdy pijdu a objevím
se ped tvái Boha mého?Aoptn: Jako
toužíjelenkpramenm vod, tak touží du-

še má k tob. Bože. Bylt již toliknáct let

Kristu sloužil, atoliké téžod nho v život
tomto byl astji zakusil milosti a dvr
nosti, žesemohl nadítijentoho nejlepšího

71



od Krista, a proto nemotil netiáráti tou-

hou po tom, abyna patil a ho požíval.

Jsa tedy jist, že za krátko zeme, pokorn
prosil, abyho penesli z ložnicePedstave
ného,kdenjakýasbyl ležel,dospolené
zdravovny Bratí, kterou jinak nazývají

nemocnicí. Tam horekou tžce se roz-

stonav a sužován také bolestmi bišními,

když už tém patnácte dni na lžku le-

žel, posléze ped Bratími, kteí u nho
stáli a se modlili: zbožn a nžn Pánu
je odporoueje, zdráv na mysli a s tváí

záící, bez obvyklých smrti píznakv, li-

b a snáramnou radostí ducha nebe hod-
ného vydechl, roku od Kristova Naroze-

ní 1351, druhého prosince, když už byl

v osmdesátém osmém roce života a bez-

mála tyiašedesát let knzem. Pochova-
li pak ho Bratí s tou uctivou zbožností,

jaká mu píslušela: a tebaže za nho ko-

nali,co seobyejnprokazujeZemelým,
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to jest náležité obady pohební, pece
doufali, že spíše on pomáhá jim u Boha
pímluvou svou



o TOM, JAK HNED TU NOC
PO SVÉ SMRTI KOMUSI

ZJEVIL SE OSLAVENÝ A O
JISTÉM ZÁZRAKU JEHO

OSTATKV
Kapitola XVII

An ješt na lžku spoíval pišel ho na-

vštívit Dkan Diestenský. léka velezku-

šený, a s mužem Božím nadmíru dvr-
n spátelený. Ten když po jeho smrti v
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noci s Bratími u jeho tla bdl, lehkým
byv zachvácen spánkem, spatil, jak sva-

tý Pevor, odn jsa do knžských rouch,

pistupuje k oltái s takovou nádherou
a slávou, že nikomu nemohl dosti vypo-

vdti a vylíiti, co byl vidl. Kterýmžto

vidním chtl projevitizárove isvouvi
nmulásku, i obzvláštní milost, kterou mí-

val, slouže Mši. Také jistá eholnice, trá-

pená prudkým bolením zub, když dlou-

ho a mnoho byla marn užívala pomoci
lékav a ranhojiv, posléze pílišnou

bolestí jsouc tém bez sebe, došla k své

seste, spolueholnici, jež u sebe zub sva-

tého Otce Ruysbroecka uchovávala ja-

kožto Reliquii, a vyložila jí své trápení.

Ona však z vnuknutí Božího takto ihned

jí odvtila: M kdyby, sestro, taková ne-

moc soužila, zub, který umné jest, ctihod-

ného Otce Pevora Zeleného Údolí, na
své zuby zbožn bych piložila, v té na-
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dji, že jeho zásluhamimže mne uzdra-

viti. Uposlechla a pokorn zub piloživši,

ihned pocítila, že bolest popouští: a krát-

ce na to ozdravla docela



o TOM, ŽE TLO JEHO
KDYŽ SKORO UŽ PT LET
POD ZEMÍ LEŽELO. NASLI
NEPORUŠENÉ A ZACHOVA-
LÉ A O JEHO PENESENÍ

Kapitola XVIII

Myslím, že zde dlužno pipojiti jednu pa-

mtihodnost: když totiž jeho tlo skoro

už pt let pod zemí leželo, pece po tako-

vé dob tak zachovalým a neporušeným
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je nalezli, a rovnž tak šaty a rouctia, v

nichž po zpsobu knží byl pochován,

že po žádné stránce nebyla shledána ani

dost málo ervy poškozena nebo napa-

dena, vyjma toliko špiku nosu, která se

zdála slab porušenou. Z té píiny na
rozkaz Biskupa Kameracenského, jenž

tehdy tam byl tlo jeho ctihodné, byvši

vyzdviženo z hrobu, v ochoze klášterním

po ti dni bylo vystaveno, aby tak veliký

Všemohoucího Boha zázrak, kdožkoli

by chtli, mohli vidti. Taková pakvn
z téhož svatého vycházela tla, jakoby

práv bylo napuštno drahým koením.
Této vci pisvdují nejen onoho klášte

ra Bratí, nýbrž i pemnoho knží svt-

ských a laikvrohodných,kteíono tlo

na své oi tehdy vidli a líbali, a od kte-

rých jsem to já slyšel. Naež po tídenní

totéž tlo ctihodné do jiného hrobu v

Chrám slavn bylo peneseno na roz-
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kaz téhož Biskupa Kameracenského, s

náramnými poctami a za nemalého úa-
stenství lidu: kdež odpoívá k onomu až
dni, kdy na rozkaz jednoho a pravého
Boha budouc vzkíšeno, spojí se se svou
peblaženou duší, s Kristem na nebesích

šfastn, jakož pevn a zbožn doufáme,
kralující, a toho, jeji nanejvýš v tomto ži-

vot milovala, požívající Všemohoucího
Boha,jemuž jest veškera chvála a est po
nekonené vk vky. Amen





BLAŽENÉHO
JANA RUYSBROECKA
NKTERÉ SPISY





PODSTATA CELÉHO
ŽIVOTA DUCHOVNÍHO

K tomu, abychom dosáhli dokonaléBož-
ské lásky, která dle Apoštola jest cílem
zákona, neznám cesty ani kratší, ani rov-

njší, ani bezpenjší nad pravou Poko-
ru, které nás uí Kristus Ježíš, an praví:

Ute se ode mne, nebojsem tichý a po-
korný srdcem, a naleznete pokoj duším
svým. Pokora pivádí duši znamenitý po-
klad a dar výborný, totiž ten, že úplné
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zahání bol srdce a tžkosti a trápení a sta-

ví lovka do pravého a trvalého poko-
je: a k tomuto pokoji vskutku nikdy ne-

lze dojíti jinak, le Pokorou. A nerozpa-

kuji se tvrditi, že nikdy nikdo tžce nenesl

bolestnebo soužení, abynepostrádalpra-
vé Pokory. Nebof trýze a bol pocházejí
z pýchy. Kdyby byl Lucifer býval pokor-
ným, nikdy by se byl nepromnil vá
bia: píinou jeho pádu byla jedin jeho
pýcha. Naproti tomu nejblahoslavenjší

Rodika Boží Panna Maria, protože do-

konale byla pokorná, nikdy žádnou, ani

nejnepatrnjší vinou, se neposkvrnila. A
vskutku, ten, kdo by byl nadán dokona-
lou pokorou, nikdy žádného híchu by
nepipouštl, aBh mohl by vnm usku-

teovati vli svou bez jakékoli pekáž-
ky. Odtud najednom míst takto praví S.

Augustin: Kdyby se mne nkdo otázal,

kdo jest ze všech nejlepším, odpovdl
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bych: Nejpokornjší.A kdyby se stokráte

ptal, jen to bych odpovídal. Proto bude
prospéšno, znáti mravy a jednání pravé-

hoPokorného, to jest,jak sivevšem poí
ná. Pedn tedy od sebe sama zaínaje,

vlastní nehodnost a ubohost a svou nico-

tu, to jest, jak jest niím, hluboce uznává :

že totiž híchy svými nehodným se uinil

veškeré milosti a dobrodiní Božích: a ve-

škerých onch trestv, útiskv a trampot,

kterými Bh a všichni tvorové ho stíhati

mohou, hodným a vinným se stal. Zcela

nehodným se vyznává toho, že ho Bh
stvoil, a za ona dobrodiní, žeBh jej ob-

erstvuje a zachovává, neustává pokorn
dkovati. Cokoliv na darech a dobrech,

cokoliv obdržel odBohanamilostech,tO'
hovšeho že si nikterak nezasloužil, vyzná-

vá. A proto sebe sama a vbec všechno
Bohu Všemohoucímu v obf pináší ku
Jeho cti,jakožto vci, jež vyplynuly pouze
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z Jeho nejdobrotivjšího milosrdenství.

Ani se nevynáší projakýkoli Boží dar ne-

bo milost: af jest to vdní, nebo moud-
rost,statenost,krása,bohatství,i cokoliv

jiného, nýbržpesvden jest, žejestneho-

den všech darBožích a že se mu jich do-

stalo jenom z Boží dobroty. Pevn tudíž

budu tvrditi, že v lovku takovémto žád-

nému daru a innosti Boží nic se nestaví

do cesty, a že protoBh na vrchol doko-

nalosti ho povznáší. Neb kdykoli vidí se

Bohu psobiti v nm, vždy jest k tomu
ochoten a uchystán, snášejeBoha, jsapo •

volným a poslušnýmBohuajakobysou-
inným nástrojem Jeho milosti. K tomu
nehodným se vyznává každého místa,

které bused, bu stoje, anebo leže za-

ujímá. Neb nieho sob nepiítá, le to,

comá ze sebesamého, totižhíchy a mno-
honásobné viny a nedostatky své. A a-
koli mnoho sebou pohrdá a velmi se po-
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nižuje, pece se mu zdá, že nieho nevy-

konal anebo jen maliko. Af tedy jí, ne-

bo pije, neb cokolivjiného iní, volí a ob-

libuje si místo nejhorší vdom, nejposled-

njší pi stole, nejmenší díl pokrmu a ná
poje, a zkrátka ve všem, eho jestmu te-

ba, peje si, abymu pipadl podíl nejmen-

ší a nejchatrnjší: a co jiní nechali netknu-

to, neb co se druhým protiví, on si bére

vesele, a nezdá se mu to býti píliš málo,
ba dokonce i toho za nehodná se pova-

žuje, a z té duše cítí, že si toho ani neza-

sloužil, ani nemže od Boha zasloužiti.

Konen ve všech vcech žije beze stesku

a bez bolesti. Nebo ví, že pijímá vše z ru

kou Božích: a tak na žádného tvora si

nenaíká, ikdyžjiníhrub anespravedliv
s ním nakládají; ba kdyby ho i pobuo
váli, vyhánli, mrskali, bodali a posléze

i usmrcovali, nikdy by nemyslil, že se mu
stalo bezpráví, a nijak pro to neb projí
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nou vc nikoho by neobvioval, takže i

samu smrt bez bolesti by podstupoval.

Nebo všechno, jak bylo eeno, pijímá

z rukou Pán, jsa jist, cokoli z Jeho dopu-

štní se mu pihodí, to že jest pro nho i

nejlepší, i nejprospšnjší. Bh každému
udílí jen to, co by mu bylo nejlepším: a

to jest tak jisto, jako že Bh žije. V této

ctnostipokoejako vnejpevnjším zákla •

d stálým cvikem jsa upevnn, aby tím

dokonaleji v oné lásce, kterou Boha ze

všech sil pro Nho samého a bližního ja

ko sebe milujeme,takovýto duchovnílo-

vk mohl vzrstati, bedliv a snažn po-

zorovati se bude ve svém nitru a mlky
naslouchati, co by vnm mluvilPán. Vše-

ho též zaneprázdnní a rozptýlenosti se

vystíhaje, s Bohem vjednot odpoívati

bude: smyslysvé uzaveveškeré neinno-
sti a marnosti, a k Bohu se modle a jej

vzývaje, jeho pítomnosti nade vše nejlí-
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bžnjší vždyavšude bude požívati. Usta-

vin bude v sob doma a bude se sna-

žiti o pravdu srdce a omír svdomí. Bude
tichý a pokorný srdcem a v celém život
a obcování svém bude božským. Všech-

no z rukou Božích pijímaje, bude chvá
liti Bohave všechjeho dílech,jemu dko-
vati a úctu prokazovati s úmyslem istým.
Vždy bude naplnn jakýmsi pokorným
vi Bohu sebezáporem, a netoliko Bo-
hu, nýbrž ivšemtvorm bude sepodrobo-
vati. Krom toho živou jakousi úvahou
jednak Boží dobrotu a dokonalost,je
nak vlastní svou malikost a nedokoná
lost nazíraje, nadBožínezmrnouvi so
b láskou a vrností a nad svým proti to-

mu k Bohu nevdkem a nevrností bude
vustaviném úžasu apodivu, považuje se-

be ze všech lidí za nejnepatrnjšího. Vlast-

ního soudu amarnésamolibosti aveškeré
špatnosti povahy své snažn se bude vy-
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stíhati: nieho si nepiítaje le to, co má
ze sebe samého. Stále jaksi novou bude
nastupovati cestu, to jest v nových ctno-

stech a v nové se bude cviiti pravd. A
nikdy neustane ohnivými tužbami a usta-

vinými vzdechy o to prositi Boha, aby
mu bylo popáno, s ním láskou úžeji býti

spojenu, vjednom duchu více a více sjed-

nocenu, jemu býti pipodobnnu ajemu
se líbiti. Ve slovechbude stídmý a šetrný,

ale svatostí života mnohomluvný, a bude
si páti, aby byl opuštn a opovržen ode
všech. Nepatrné híchy jeho mnoho mu
vážiti budou, a nejmenší provinní nebu-

de považovati za lehká. Takovou mrou
bude o sebe peovati, že nedopusií, aby
se kdy ve své duši pipravil o pítomnost
boží, a smrtelníci všichni píkladem jeho

povzbuzováni budou k lepšímu. Veškerá
díla svá konati bude co nejdokonaleji:

cokoliv mže dosáhnouti rozumem, to-
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mu uiní zadost, V tomto životvdom
nepipustí nieho, eho by po tomto ži-

vot mohl litovati. V ustaviných proti-

venstvích bude trpliv až do konce, a jak-

koli stále nucen jest, býti mnohonásobn
rozptýlen a mnohými vcmi zamstnán,
vždy pece na duchu bude usebrán. Míti

nebo chtíti v tomto život nco vlastního,

k tomu nikdy nedá svého souhlasu, a ni-

kdy nebude ve vcech initi rozdílu ane-

bo si z nich vybírati. Nieho v sob nepi-

pustíkromÓoha, nicjiného tudíž nehod-

laje pstovati v duši své, le Boha. Vysti

hati bude se piln a se vzdalovati od lidí

všechnch, a uchová se nahým neboli

svobodným a prázdným ode všech obra-

z, vtisklých do jeho nitra vcmi zevnj-

šími, a rovnž peovati bude, aby byl ne-

závislým a volným oproti všem nahodi

lostem s kterékoliv strany, aby tak nebe-

ského Otce svého vlivy do duše své bez
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ustánímohl pijímati. asto vživot avzo-
ru Pána a Spasitele našetiojako v zrcadle

nejjasnjším bude na sebe nazírati a se

cviiti: uvažuje pi tom, kterakjestmu po-

dobeninepodoben,avšemsmrtelníkm
na sob samém dobrého života poskyt-

ne píklad. Ve všech slovechsvých pravdi-

vým a v obcování zbožným a vážným
bude. Poátek, neboli pvod svj, z n-
hož vzešel, stále bude nazírati a ze všech

sil se vynasnaží, aby se do nho vrátil

Konen ím jest, kde jest, odkud pišeU
kam padl, kam brzo bude povolán, co by
ml konati a z jaké píiny všechno by
ml konati, k tomu oste pihlížeje, ve

ctnosti a pravd až do posledního dechu
neohrožen setrvá. Tof jest bez odporu
nejkratší, nejpímjší a vskutku nejbez-

penjší cesta k tomu, abychom snáze
dosáhli božské lásky, života duchovního
a všech ctností v míe dokonalé. Amea
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JANA RUYSBROECKA uí-
TELE 50ŽSKÉH0 A NEJ-

VZNEŠENJŠÍHO KONT M-

PLATORA DV PÍSN
VELENÁBOŽNÉ

Píse první

Vru, jest mi se pro radovati nad as v
lásce, tebaže svt toho strpti nemže,
a hrubci o tom pontí nemají. Tmto-li
se svím se svým jásotem, o mou est
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mne olupují. Lépe jest, abych to prozatím

strpl, jsemf sob vdom, že nad asy tr-

vám, a to mne plní veselím, jaké jest ne-

známo davm. Neb budeme-li chtíti zpy-

tovati nitro své, snadno vypozorujem, že

tyto trampoty jsou naší mzdou. Kdokoli
pravdu poznati a proniknouti ždá, tomu
jest se odebrati v nitro své a žíti nad smy-
sly: anofpoznáníjasnéznejhlubšího nitra

vychází: a šastniti, kterým se to zdailo:

nikdo taklehko sejim nevyrovná. Jižjsem

vyšel ze všeho. Podstata má tolik na stát-

ky jest bohatá, že mne nikdo nezvábí.

Druhdy, kdy bídn polapen a vtenatech

držán jsem byl, tak mne svt pod mocí
ml, že ani dost málo bez obtíží nemohl
jsem se hnout: tou mrou do vcí pomí-

jivých a nicotných jsem zabedl. Avšak
nyní jsem volným od tch pout: tof jest,,

eho jsem dlouho hledal, o tolik jsem
usiloval: a již se cítím svoboden: proež
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svaté se oddám prázdni: hrubcm a tup-

cm výhostdámJejich vlastnímmínním
je zanechám, af se jimi klamou a vyvra-

cejí. Kde od veškeré vnosti dle božské
Ideje stojím, tam na vky žíti budu. Bh
Všemohoucí, jenž sebesama celého nám
zanechal, láska jestif nezmrná, a svtlo
pi nm jest. Kdokoli vstoupí do sebe,

ten ani lásky, ani bolu svta necítí, a ne-

nalézá, le istou podstatu, jíž není cesty,

ani míry, nýbrž bytímvným jest. Coko-
liv buto se te, anebo píše, toho-li dru-

hu to jest, navždy potrvá, a samo v sob
naprosto jest svobodno. Vte mi, syno-

vé, nic tomu není pípadkem: co sám v
sob kdo poznává a zakouší, z toho prá-

vem a zásluhou mže se radovati

Píse druhá

Kdo ádn pravdu pronikl a v nitru pro-

dlévati zná, takže ni láskou, ani bolem
95



žádné vci dojat nebývá, ten asto v so-

b pedobe se má, a ode vší jest chránn
choroby, neb smysly zevnjší se vzhru
pnou. O jaký to píval radostí. Boha po-

žívat! Dle pevznešené lásky rad vším mi-

motným já prošel tak, že duch mj zcela

svoboden, a všechnch vazeb prost. Pro-

ež lásky úinky vynáším chválami, neb
láskaumí ze všeliké nouze vyvádt, a z ci-

zích vcí ducha vysvléká, a duši taví, tak-

že roztká. A koho, pi sárn^ Bh, kdy
omrzelost jala z jejích cest? Ó podstato

vná, ty všechny vesms síly duše pohý-
báš: jakmile však ducha do svých samot
odvádíš, tu tichne všechen kon, a v tom-
to pokojném a mlícím požívání jasný
jest osvcován pohled,^ a to dle pevzne-
šeného podstaty rázu. O žel, ževbec kdy
odtud obracíme se ven. Tam totiž prame-
ne míry neznalého przraní vyvrají po-

tokové, z kterýchžto kdokolvk pije, bez
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omrzelosti a beze strachu žije. Aniž on to

byl vyvolil, proto duch jeho zstává na-

prostosvoboden.Vci kdysivzdálené sta-

ly se mu zcela blízkými: a nepozoruje se

nieho, co by mu bylo podobno; y tom
práv pozstává nápl radosti. astji
nejlépe v nitru má, kdo takto cestami lá-

sky seubírá. Slyšíslovatajemná, kde vše-

mu se rozumí v jednom: jen abychom
tam už byli, kéžBh dá: neb požívání Je-

ho, když jest pítomen, nesmírného ský-

tá veselí, a psobí, že srdce láskou taje

a se rozplývá. Ó jak spásonosno jest a
slastno, na to vzpomenout



UITELE BOŽSKÉHO
BL JANARUYSBROECKA

MODLITBA

Zapísahám t, nejdobrotivjší Bože,

tvým nesmírným milosrdenstvím, abys

mi dal tebe milovati celým srdcem nade
vše, a veškery lidi, a všechny stavy, jak

duchovní, tak svtské, pátele i nepátele

tak jako sebe. Dejž mi, abych všechny li-

di ctil a nikoho nikdy nesoudil a nikým
nepohrdal: Ale abych radji toužil ode
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všech býti opovrhován a snižován, a ni-

kdy se nesnažil líbiti se lidem, nýbrž jen

tob, o Pane, a abych se nerozpakoval,

ani nestrachoval nelíbitisenikomuvyjma
tob: a abych ve všech vcech tvou nade
vše est a nejlíbeznjší vli tvou, ne cosi

jiného, vykonávati si pál. Mimo to pro-

sím, nejmilostivjšíPane,udliž mi, abych
sebe anebo iny své nepeceoval, nýbrž

abych o tebe a o pesvaté zásluhy tvé zce-

la se opíral, ananpedevšímnadjisvou
advru skládal, a nicmén nikdy toho,

co mi písluší, konati neopomíjel. Ktomu
zra, prosím, srdce mé láskou svou, a

osvobo mne od veškeré lásky soukro-

mé a porušené a klamné, a dejž mi po-

znati a cítiti lásku, milosrdenství, moud
rošt a všemohoucnost svou, jakož i mou
vlastní nicotu a moji nevrnost. Prosím
také, o nejsladšíPane,nedopouštj, abych
zapomínal na smrt a Umuení tvé, nýbrž
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aby v nich byl pro mne obzvláštní odpo-
inek a pístup k Božství, a abych všech-

nysíly svéve tvých Ranách ave smrti ztrá-

vil tvé. Tak mocnou rovnž, nejmilosti-

vjší Pane, obdaiž mne láskou, abych
všechnoprotebeiuinitiiopustitischopen
byl, aby každá práce k vli tob byla mi
snadnou, a abyvšichni smrtelnícia veške-

rájejichútcha, avšechno,colahodí piro-
zenosti mé, abymntakzhoklo a sezpro-

tivlo, jak nyní mi píjemno jest: a abych
práv tak rád jich postrádal, jak bolestn
jich dosud zbaven jsem. Nad to prosím,

nejdobrotivjší Pane, abys mne ve všech,

jak v eholník, tak v laik srdcích vyhla-

dil, a abys veškerého lovka a všechny
mimotné pedstavyvmém srdci vyhladil:

a žádné trýzn, žádného kíže, nebo bolu
mne neušetil, když by se tob líbilo, a
mn pomáhalo u tebe, a v každém sou-

žení a trápení, které na mne dopustíš, a
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kterésem ipihodísnadod lidí, dejž,abych

uml poznávati a vyznávati se vinníkem

a abych sebou pohrdal. Prosím nicmén,
o nejlíbeznjší Pane, abys smrti a Ran
svých zásluhami a Sebou celým nebeské-

mu Otci svému za všechny, jež jsem kdy
pipustil, híchy mé dostiuinil, a týmiž

zásluhami veškeru nedbalost a nedostat-

ky moje doplnil. Udl mi též, abych neji-

stou smrti hodinu, a strašného a hrozné-

ho soudu tvého spravedlivost, jakož i ne-

dbalost a krátkost života svého, a tresty

nejtžší a vné, bezbožným a híšníkm
uchystané, ped oima míti a ped nimi

tásti se uml. Konen, nejslitovnjší Pa-

ne, dej mi, abych nikdy ani pokoje, ani

potšení nehledal a nenacházel, le v to-

b, a abys ty byl píinou a smyslem ve-

škerých in mých. Amen



LISTJANARUYSBROECKA
DOKTORA BOŽSKÉHO A
NEJVZNEŠENJŠÍHO

KONTEMPLATORA, PSANÝ
SESTE MARKÉT DE

MEERBEKA, JEPTIŠCE U S.

KLÁRY VMSTBRUSSELU

Pozdravuji t, a sama-li o fo dbáš. Kdo-
koli milujeBoha, veškeréúcty hodenjest.

Budeš-li chtíti pravé lásce se oddávati a
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o ni se piiovati, teba jest, abys vysta-

vila se veškerému bolu neboli trápení, a
zekla se nezízené potchy: a takto láska

nauí t veškeré pravd, a silou Pán, co
se jípíí, zažene a porazí. Jestifláskavšech

ctností koenem a ovocem.Úinkem pak
výkon lásky jest : odmítati, opouštti,

v opovržení a nenávisti míti vše, cokoliv

asno a pomíjivo jest, dle toho, zdali to

ctnostem a lásky výkonm pináší bu
prostedek, anebo pekážku. Tof života

tvého ústavou, tof kánon jest, jejž až k
smrti zachovávati jsi slíbila, a proto za-

chovávati jsi vázána a povinna. Dtkliv
tedy ti pipomínám at vybízím, abys se

z lásky zapírala, a svobodn rukámPán
se vydávala, a s veškerou péí a uctivostí

sloužila Bohu, jejz miluješ, tlem i duší,

ze všech sil a veškerou schopností svou,

atak i tyjej vláscebudešdržetistouúctou,

již knmu máš, i s druhé strany on s tou,

103



kterou t bude provázeti pízní, v láscet
bude chovati. Potom, vru, nikdo t ne-

bude moci od ntio odlouiti, nebo s ním
rozdvojiti, neb njakou pekážku mezi
tebe a jej nastavovati. Ve všech cvieních

svých a ve všem, co z lásky buto konáš,

anebo pomíjíš, nikoli potchu, nikoli

mzdu, aniž cokoliv jiného, lejeho samé-
ho vyhledávej a se domáhej. Náležej mu
zcela, naprosto semu odevzdej, a pravou
v duchu svém nalezneš svobodu, kteráž

jest: nad všechna cviení ctností láskou s

ním býti spojenu; a jeho duch svdectví

vydávati bude duchu tvému, že odvno-
sti vyvolenou jsi dcerou a ddikou Bo-
ží: a tehdáž pocítíš, že vyzdvižena jsi Bo-
hem nad sebe samu a nade všechny v-
ci, a že on chce býti zvláštn tvým. Na což

mu odpovíš, že navzájem ty chceš býti

zvláštn jeho, a na míst pode všemi tvo-

ry nejníže položeném: a zúplna se zapi
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dojeho nejsvobodnjší vle, ve svém ko
nání, v nekonání, v útrap snášení, jakko

liv se mu uzda, tak aby život twj nad te

be pozdvižen byl ve vnou svobodu
žádnému panství nepodléhající: a záro

ven v tebe pohížen a stlaen v pokornou
odevzdanost bezednou: a též v neobsáh
lou rozšíen lásku, všechno prostupující

a posléze rozvinut vevné Boží chvále

nemaje nikdy míti konce. Sebou se neo
bírej, aniž chtj vdti neb zkoumati, co

Bh s tebou hodlá uinit, nýbržjemu zce

la se odevzdávej. Když Bh t vynáší a

tob srdce dodává, ty se ponižuj apoko
uj. Takto totiž, když Archandlem Ga
brielem bylo pineseno nejblahoslave

njší a ustaviné Pann Marii poselství

že bude Matkou Boží, odpovdla: Ejhle

dvka Pán. Rovnž i Kristus, akoli du
še jeho se Slovem vným byla spojena

a on byl Bh a lovk, celého svta slu-
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hou se uinil a všem chtl býti podroben^

anižjestnkomu zvláštním, nýbržspole-

ným pro všechny, kdožkoli si ho pejí.

Tak i ty, jeho-li býti, a ne svojí chceš, jak

jsi slíbila, spolenou budižjednomu kaž-

dému vjeho potebách, ne všaknkomu
výhradn: tím se stane, že nemírným zá-

rmutkemt nepobouí, pítel-li ume, ne-

bo tebou pohrdnuv, i od tebe upustiv,

iiného si zvolí. Minulého léta, když jsem

byl ve vašem kláštee, pozorovaljsem, že

jest ti smutno: i myslil jsem si, že bu od
Boha, aneb od zvláštního njakého pí-

tele, k nmuž chováš nejvícedvry, byla

jsi opuštna, anebo že t souží pokušení,

která z venku i uvnit snad všemožn t
skliují. Proto jsem ti toto napsal. Jestli-

že totiž peješ si zachovati duchovní svo-

bodu a pravý mezi tebou a Bohem lásky

cvik, a míti sebe v moci, srdcem svo-

bodným celá se Bohu dávejž, a neza-
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vazuj a nepoutej se k nikomu, kdo by
t od nho mohl odvádti, anebo na
nmž sama s láskou a potšením i pí-

chylností bys lpla, anebo kdo by k tob
lnul, ajest to tvj zpovdník, i kdokoliv

jiný, za zdmi nebo ve zdech kláštera tvé-

ho usazený. Neznámí dnes nebezpenj-
šího moru, u všech tém píslušník ve-

škerých mnišskýchád se rozlézajícího,

jako ten, že bezmála všichni o to se pí-

inují a vynasnažují, aby každý z nich

mli njakou oporu, na níž by spoívali.

Jeden druhého k sob vábí a druží, a me-
zi sebou tmito slovy vjakousi smlouvu
vcházejí: Bu mi vrným, a uvidíš, že i

já budu k tob takovým. Prokazuj mi do-

brodiní, já totéž budu ti initi. Všechno
mé budiž tvým, a tvoje mojím. Nikdo af

nás nerozlouí, nýbržjeden druhého pev-

n se držme, a nikdo nebude moci nám
ublížiti. Navzájem ve všeliké poteb jak
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ve smrti tak vživot si pomáhejme. Avšak
tato smlouva a toto zamstnání není pev-

no, any koeny toho netkví v Bohu. A
akoliv možno snad provozovati to bez
híchu smrtelného, pece nedje se to bez
mnohých a tozávažnýchhích všedních.

Nebotakoví, kolikrát sejim zamane, zrá-

na i naveer se scházeti a rozprávky za-

pádati dychtí, a nesnesou, aby byli varo-

váni. Jestliže nkdo jim nco vytýká, za
nepítele jej považují: i když byjiným za-

vdávali pohoršení, ani za mák na to ne-

dbají, protože ducha svého od tch vcí
nechtjí odtrhnout.Takženutnonutnjak
na dobrých mravech, tak na všelikých
ctnostech stále víc a více uvnit i zevnit
jim ubývá, aoni v nich ochabují. Neb kdo
k sob láká a nekale poutá jiného koho-
koliv, )cjz by ml radji k Bohu propou-
štti a pivádti, ten jest zkaženým a pod •

vodným a Boha protivníkem. Akdobu
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v lidech, bu v jiných vratkých a pomíji-

vých vcech na výhodu, zisk, aneb poži-

tek se kasá a íhá, ten ve všelikém ctností

druhu a zpsobu píí se Svatým a jest

jim nepodoben. Z té píiny Jan, Ktitel

Pán, otce, matku, otcovo knžství, jež

mu právemmlo pipadnout, pocty a bo-

hatství svtazanechav a opustiv, na poušf
se uchýlil, aby stvoením nebyl váben, a-
koli v ln mateském byl posvcen. A-

však ani on sám žádného k sob nelákal,

nýbrž jak uedníky své, tak tvory všech-

ny odesílal a pivádl k Bohu; sám však

k Nmu nepistoupil, obávaje se svého
citu a toužebnosti, aby po stránce smy-
slové pespíliš nebyl jat a nepilnul ke
Kristovu lovenství, a tak v istém a
volném ducha svého k Bohu vystupová-

ní aby mu nco nebylo na závadu, ane-

bo aby nebyl ochromován njakou u-

tkvlou pedstavou. Rovnž i lidského
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pokolení Spasitel, živého Boha Syn, ni-

koho k sob nevábil a nelákal nýbrž
Svým vlastním píkladem uedníky Své

atvorstvovšechnok nebeskému Otci Své-
mu ídil. Ale pi tom všechnm Ho milu-

jícím jevil se tak ušlechtilým, spanilým a
milostným, že se nemohli zdržeti, aby pi
pohledu na Nj nerozplývali se píchyl-

ností a láskou: a tak se stávalo, že z pe-
jasného Jeho lovenství tou mrou na
duchu tunli a tolika obrazy byli zapl-

nni, že v duchu nikterak nemohli se po-

vznésti ku kontemplaci Jeho pevýsost-

ného Božství. Proež sám praví uední-

km svým: Jest vám prospšno, abych

šel k Otci. Nebof neodejdu-li, Utšitel ne-

pijde k vám. Všimni si, prosím, toho, že

tito svatí Apoštolov, které Pán z veške-

rého pokolení lidského byl povolal a vy-

volil, dokud Kristus ve smrtelném u nich

dlel tle, nezpsobilými a neschopnými
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byli ku pijetí Ducha Svatého, anif z oné
smyslné lásky, jíž k Jeho nejcennjšímu
lovenství bylijatí, pedstavyaprosted-
ky ili pekážky si tvoili. Pozdji však,

když, vytrpv smrt, znovaoživlý vstal do
slávy své a nade všechna nebesa vstoupil

oslaven, všechno pitáhl kSob. DalfDu-
cha svého všem vrným svým, kteíž se

z lásky zapírají a Jemu žijí, kteížneestem
odumírají a žijí ctnostem, kteíž svtem
opovrhují a mu vale dávají, a veškeré lás-

ce pozemské vypovdvše. Boha a Pána
svého do Jeho království s láskou násle-

dují. Kteížto vskutku život vedou nebe
ský: anf Kristus v nich žije. Bh a lovk:
a tak se stává, že i obrazy obdaeni jsou,

i též obraz prostí. Jsou obdaeni, nebo
li pomalováni obrazy života a Umuení
Pána Ježíše, a všech ctností. V duchu však
svém ode všech vcí a jejich spodob na-

prosto svobodni, nazi a prázdni: a práv
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proto v božskou petvoeni jsou jasnost:

a tak i vycházeti, i vctiázeti mohou, a živ-

né vezdy nacházeti pastvy, neboli stravu

výživnou. Vycházejíf,lovenství Kristo-

va obrazy pomalováni, k dobrým mra-
vm, ke cviením svatým, k pstní všech

ctností. Vcházejí pak s téhož Pána Ježíše

duchem bez obraz do Božství, a tam
vnou nalézají a v držení mají pravdu,

statky nesíslné a nevyerpatelné, a poži-

tek a rozkošdaleko vtší, nežli bystailipo
chopiti nebo pojmouti. Takže s hora sy-

t jsou osvcováni, a z dola ádn opev-

nni a chránni, a pravou lásky piroze-

nost nalezli. Milují jak sebe samy, tak

všechny tvory v Bohu, k Bohu, a pro Bo-
ha. Milují, ku, sebe v Bohu, anif v Kristu

seSvatými všemi láskoujednojsou s Bo-
hem,vnou obejmuti blažeností, což Kri-

stus na zeteli ml, když pravil k Otci své-

mu: Chci, abybylijedno, jakožimyjed-
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no jsme, totiž lásky sjednoceností. Milují

též sebe a tvory všechny k Bohu, to jest,

že s Kristem a se všemi Svatými spojeni,

stojí ped obliejem Boha,vnoumu po«

ctu a chválu ustavinou veškerou schop*

ností svých sil vzdávajíce. Milují konen
jak sebe samy, tak vci stvoené všechny
pro Boha: anif i sob samým odumeli,
i všechnu vli vlastní do Božské nejdo*

brolíbeznjší pelili vle: takže i jednají-

ce, i trpíce, i opomíjejíce, jednéjsou s Bo-
hem vle: a tím jak od sebe samých, tak

ode všeho jiného, co se jim bu v ase,
nebo ve vnosti mže pihoditi, napro-

sto svobodni jsou a uvolnni : a takto

pravého jak vi Bohu, tak vi sob, a
vi smrtelníkm všem pokoje došli. Mi-

lujíf Oakjsem pravil) sebe a tvory všech-

ny pro Boha, to jest, že v pravé lásce, v
dobrýchmravechavevšelikých ctnostech
Bohu poslušn poddáni jsou. Takovíto
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lidé, vru, jsou dokonalí, podobni Apo-
štolm a Svatým všem. V klášteích, v
kobkách a ve všech života eholního sta-

vech nalézti lze pevážnou vtšinujiných,
kteí k této svatosti nikterak nenáležejí.

Toho pak druhujsou, kdož sebe nemilují

ani v Bohu, ani k Bohu, ani pro Boha,
nýbrž jak v sob, tak ve vcech pozem-
ských útchy, výhod, poct a výsad vyhle-

dávají, po nich pasou, za nimi se honí a

po pednosti avlád nadjinými baží. Ob-
libujíf si v sob samých a se domnívají,

že veškeré cti jsou hodni. Když nco d-
lají, anebo nemu vyhnou, když nco
vymyslí, anebo nco ustanoví a zaídí, a
jest to cokoliv, vždy si myslí, ženikdojiný
bytohonemohludlati ádnji.Jsou pe-
svdeni, že nad všechny ty, mezi který-

mi prodlévají, jsou mnohem moudejší-
mi a dovednjšími. Což jest píinou, že

nikdo jich nemžepouovati, íditi ili vy-
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chovávati, anebo jim nco vytýkati, aby
u nich docílil sebemenší nápravy: proto-

že povahou svojí jsou tupí, pitomí a pyš-

ní. Jinévšakbedliv apesn pozorují, sle-

dují, posuzují a peskují. Neznají sebe sa-

mých: vlastní své vli a mrzoutskému pe-

dantství píliš oddáni jsou. Cokoliv dlají,

od ehokoliv upouštjí, rozumem todo-
tvrditi, rozumem to uhájiti usilují, aby se

zdálo, žejejich názorpokaždé stráncejest

správný. Tím se stává, že nikdo nemže
odporovati jejich úsudku neb mínní, a

oni si namlouvají, i sob lichotí, že jiné

pesvdují. Tak velmi totiž svou vli a

úsudek svj milují, že nikomu srden se

nepodvolují,kdo bychtlnco jiného než
oni. Povahy též pyšné jsou a ješt nezví-

tzili nad sebou. Nikdo pi nich nemže
žíti dvrn, nikdo s nimi nemže obco*
váti, leda ten,kdo se umí petvaovati,jim
pochlebovati, vyhovovati a službikovati.
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Kdokoliv jim odporuje, anebo jest jejich

sokem, na toho nevrazí, a jak slovy, tak

chováním a zpsoby jej znehodnocují a
pohrdav odbývají. V jídle, vpití, v oble-

ku a v tla pstní a ve všem, co se jich tý-

ká, jsou útlocitní, zmkili a starostliví. Z
pátel, z píbuzných, z vcí pozemských,
nejinaknežjako lidé svtští,hned sermou-
tí, hned se veselí. Sem a tam jimi zmítá a
je zamstnává pée, strach, úzkost a sta-

rostlivost o všechno, co se jim pihoditi

mže buto v ase, nebo na vnosti. Se-

be arcif vi jiným považují za vrné, za

to však, dle jejich mínní, jim nikdo ne-

peje, jim nikdo není vrným. Ve všech

protivenstvích jsou nedtkliví, netrpliví

a postrádají pokoje. A protože ani dost

málo sob neodumeli a v každém ohle-

du naprosto rozkáznni jsou a neodíka-
vi. Bh jest jim nadobro cizincem a ne-

známým. Když pak njací dva z tohoto
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tsta lidé blíže se spátelí a ksob pilnou,

nikdojich nemže rozdvojit. Spíše všech-

ny jiné smrtelníky by urazili a popudili,

nežlibyjedendruhéhoslovem,iskutkem
se dotkli: a tak jeden na druhém visí, to-

lik jakoby se spikli, že bylo-li druhému
bunco milého,buncomrzutéhozp-
sobeno, jakoby se to dlalo obma. A
když se na nem ustanovují a nco za-

mýšlejí, co však vykonati nejsou s to, na
venek tak se tváí a cosi takového na so-

b vystavují, že se zdá,jakoby byli páteli:

a tímto zpsobem jiné k sob pibírají, lá-

kají a pipojují, a tak njaké množství ve

spolek se jich spikne, aby na to, eho cht
jí dosáhnout, neb co hodlajívykonati, byl
silnjší. Jakmile však tato organisace pi
jde ve známost u jiných, i ti s druhé stra

ny ve spolek se spiknou : a tímto zpso
bem vzájemná klášterník láska se ruší

a ubíjí. Nebo co jedna strana schvaluje,
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to druhá zavrhuje, takže potom na obou
stranách vznikají hnv, závist, slov i skut-

k nesouhlas, hany, spory, hádky, uda-

vaství, nevraživosti, nelibosti, mrzutosti,

podlosti,zmatky a rznice: i nelze pochy-

bovati, že tmito vcmi z kláštera se stá-

vá království áblovo. Ponvadž totiž

žádná strana nechce druhou strpti nebo
snésti, dsledkem jest, že na obou stra-

náchvládnou zlí duchové. Sotvaženkdo
s té neb oné stranyo nkoho z druhé stra-

ny i dost lehce zavadí, zárove všichni té-

že partaje do jednoho vzkypí: nebof po
zpsobunetopýr, zajasného svtla špat-

n vidoucích, vespolek jsou sloueni. A
ponvadž všichni za sob rovné se pova-

žují, jedni druhým ani ustupovati, ani na-

vzájem snášeti se nechtjí, nýbrž jeden
druhého utlaovati, jeden nad druhým
vrchu dosíci hledí. Kteíž pak mezi nimi

silami pedí, ti za nejlepší považováni
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býti chtjí. Toto všecko zajisté nic nezadá
snatiám a úsilí svta, já ku, totioto sv»
ta, který všem smrtelníkm morovou je-

dovatinu nabízí a k pití podává. Nuže, již

popati a pohle, jak pípadn tento ni-

emný a pevrácený druh lidí pirovnává
se onomu koukolu, o nmž Pán v Evan-

geliu praví, že nepítel ho nasel do 5oží
pšenice, to jest, mezi lidi dobré, po celém
okrsku zemském rozptýlené. Chce Pán,

aby zlí zárove s dobrými rozrstali, tak

aby dobí od zlých nátisky, sužováním a
potupou byli cvieni: tak zajisté láska za-

pouští koeny, se utvrzuje a upevuje až

k smrti. Potom však vyšle Pán svoje žen-

ce, to jest ábly, aby sebrali koukol a svá-

zali jc) ve snopky k spálení ohnm neu-

hasitelným. Sám pak s Andly svými se-

bere pšenici svou, to jest lidi zbožné, a
odveze do stodoly slávy své. Kterážto slo-

va, ana slovy Pán jsou, právem mé-
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la by kivdltelm a nešlechetníkm na-

hnáti strachu. Právem, ku, mli by se ta-

kovíto propadati studem a chvti se stra-

chemped spravedlností BohaaAndlv
Svatých Jeho, a nejvíce ped Pánem na-

ším Ježíšem Kristem, Jenž v hodin smrti

nad dobrými i zlými vynese ortel; i ekne
zlým: Amen, pravím vám, neznám vás.

Neb jakkoliv krásné nesete nádoby, ale

není v nich lásky olej, prázdnyjsou. Ode-
jdete ode mne, proklatci, do ohn v-
ného, kterýž pipraven jest áblu a an-

dlm jeho: Tamf bude plá oí a skí-

pní zub: tamvnou budou stiženi han-

bou: tam slýchati budou ábly voucí a
strašlivé zvuky vydávající: tam moudrost
svtská v hloupost a zuivost se obrátí:

tam od ábl budou polykáni a zase vy-

vrhováni, a trýzn a tresty jejich ustavi-

n budou se obnovovati. Jako rozežha-

veného kovu jiskry vzhru a dol v pla-
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menech Tartaru budou poskakovati: síra

a smla budou jejich pokrmem, a nikdy

se nebudou míti dobe.V mi, cokoliv

o mukách pekelných íci možno, pirov-

náno k samé vci pravd, mén jest než

jedna kapka oproti všem moím.A pece
všechny tresty Tartaru jsou malikostí a

jakoby niím proti tomu, že zatracená na
vky budou zbaveni a na vkybudou po-

strádati vidní Boha. Toto tedy tob a

družkám tvým, ba i lidem všem, kteí sly-

šeti a pouiti se hodlají, kterak by mli
vystíhati se híchv a žíti Bohu, napsati

jsem chtl. A te, prosím, na to, co hod-

lám íci, bedlivý pozor dej. Chceš-li žíti

Bohu, zachovávej eholi, kterou jsi sob
zvolila, zachovávej kánon a konstituce

ili stanovy ádu svého, a všechny dobré
obyeje, zvlášt pak zákon a pikázání
Boží. Budiž tichou, pokornou, trplivou,

apoddanouBohu,pedstavenýmavšem,
121



s nimiž žiješ, a to vpravé lásce.Budiž pro-

stou, nevinnou a srdce svobodného, na-

hého,pohotového a obrazu prázdného,a
dá tob Bh moudrost svou. Vzty srdce

a ducha svého nad vci pozemské všech-

ny a v nebeských budeš moci prodlévati.

Zcela se odevzdávej a oddávej Bohu své-

mu a tak budeš zpsobilou, abys pijala

duchajeho. Miluj a zdejjednoho ajediné-

ho PánaBoha svého, a nieho mimo nj
a mimo jeho zálibu nepijímej. Vrnou,
vlídnou, laskavou a pejícnou se proka-

zuj aprosptise vynasnažujjednomu kaž-

dému, kdo touží po tvé pomoci: a tak bu-

deš na ctnosti bohatou. O njaké zvlášt-

ní pátelství u nikoho se neucházej, aniž

chovej tužbyponempozemském: a tak

se stane, že, utrpvši kivdu, nebudeš se

rmoutiti. Milujsamotu, dbej istotysvdo-
mí a bu Bohu milá a píjemná. Dokud
jsi zdráva, neoddávej se tupé prázdni a
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lelkování, nýbržKr horliv navštvujíc,

vnuj se zpvu, etb, chvále a díkin-
ní, a tím Andlm budeš podobna. Ale
zdá se mi, že již dosti jsem toho napsal.

Jestliže žíti Bohu jsi sob ustanovila, do-

be jsi na tom. Zapísahám t, spokojuj

se jedin Bohem, a nebudeš-li kromN-
ho po niem jiném bažiti, žádná vc ne-

bude ti moci zpsobiti zármutek. Prosme
nyní Pána Boha našeho, aby tak nás k
Sob obrátil, aby se nám dostaloJeho po-

sily a pomoci, a abychom vNm ustavi-

n zstávali, skrze Pána našeho Ježíše

Krista, jeho Syna, život a korunu naši, a
byli uznáni hodnými, povšechnuvnost
v království na výsostech, jež oplývá ra-

dostmi nikdy neukonitelnými,vládnou-
ti a kjeho obyvatelm a rodin pipsánu
a pipotenu býti. Amen



DEKRET, Jí MŽSE POTVRZU-
JE KULT OD NEPAMTNÉ
DOBY PROKAZOVANÝ
CTIHODNÉMU SLUHOVI
BOŽÍMU JANU RUYSBROE-
CKOVL EHOLNÍMU KA-
NOVNÍKU, NAZÝVANÉMU

BLAHOSLAVENÝM

Ctihodný Jan Ruysbroeck, nazvaný tak

dlesvérodnévesniceVan-Reusbroeckpo •

blížeHalle vBrabantu, spatil svtlo sv-
ta roku 1293. Jsa ješt chlapcem, opustil

dm otcovský ivlasf a odebral se do Brus-
selu, kdež u knze, jenž byl jeho pokrev-

nímpíbuzným, studiím sevnoval. Zbož-
nosti obzvláštní a života bezúhonností
tak se stkvl, že bylo na nm patmo, že

Bohem a božskými vcmi nadobro jest

124



zaujat. Postupem let a studií byl uznán
hodným, aby povýšen byl na knžství.

Vypravuje se ta podivuhodná událost, že

téhož dne, kdy obtoval první Mši, mat-

kajiždívezemelá Janu se zjevila a ozná-

mila, že na prosby synovy z plamen
oistcových jest vysvobozena. Zbožný a
uený knz jak slovem tak spisy Církve

Kristovy nauku s evangelickými radami
uil a kázal, a ji proti bludm tehdyse roz-

máhajícím, zvlášt proti kacístvíSvobod-
njších duch, již Koncilem Viennským
zavrženému, rázn obhajoval. Mezitím

svatá hnutí v lidech pstuje a rozncuje,

aby se piiovali dobrými skutkysvépo-

volání a vyvolení si zajistiti; a aby, toto

iníce, nehešili. Jsa vášnivým milovní-

kem samoty, na pustinu, jíž bylo jméno
ÚdolíZelené,vkoninácharcidiecéseMe-
chlinské, se uchýlil. Tam soudruhy mu
byli Jan Hinkart a P. Franko ze Studené
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Hory, kanovníci. S nimi život tráv v chu •

dob a prostot, klášter zbudoval, a záro-

roven ustavil kongregaci Windesimen-
skou Kanovník eholních S. Augustina,

sám stav se prvním jejím Pevorem gene
rálním. V samot stálé modlitb a kon-

templaciseoddával zviáštu stromu,jenž
nkolikrát pro jeho vroucnost byl vidn
ohnivým a paprskujícím. Proto právem
nazývá ho Ctihodný Kardinál Bellarmin

mužem božské kontemplaci nejoddanj-
ším,aDivišKartusianskýpodivuhodným
mužemaod5oha pomazaným. Jeho spi-

sypodivuhodndosvdují, sjakou zbož-

ností, sjakým svatým zápalem sebe i jiné

rozncoval k uvažování Božích dobrodi
ní, ku klanní se Nejsvtjší Svátosti a k
uctíváníanásledováníBohorodikyPan-
ny. Proto o Ruysbroeckovi neváhal Gro •

tius napsati, že nepamatuje ani svtjšího
vživot, anizbožnjšíhove spisech. Ablá-
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zený Petr Kanisius ve svém martyrologiu

mezi Svatými a Blahoslavenými uvádí

též B. Jana Ruysbroecka. Vypravuje se,

že Jan pro svou vynikající svatost i Boha
i Bohorodiky Panny zjeveními vícekrát

byl oberstven, posléze smrtelnou a ne
zhojitelnou nemocí zachvácen, let a zá-

sluh pln, toho, jejž sám byl pedpovdl,
dne, druhého prosince roku 1381 do ne-

beské vlasti povzletl. Povst svatosti, kte-

ré Sluha Boží jesíé za živa si získal, po je-

ho smrti a prbhem asu tak velice se

rozmohla, žeo ní vcírkevníKuriiMechlin-

ské roku 1 624 proces informaní byl za-

hájen, po nmž, když byla ped tím usta-

vena Komise, následovalo Apoštolské
vyšetování,roku 1 626zavedené,kteréžto

processyjsou uschoványveVatikánském
archivu svaté Kongregace Ritv. Roku
pak 1786 dne 27 kvtna v posvátných
Rit Kongregaci ádné, na naléhání ka-
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planu koUegiátního chrámu Brusselské-

ho, SS. Michalu a Gudule zasvceného,
jednalo se o slavení svátku s Hodinkami
a Mší k poct Ctihodného Sluhy Božího
Ruysbroecka,Blahoslavenýmnazývané-
ho, na návrh Jeho Eminence Kardinála

Boschiho,VtšíhoPoenitenciáe.Protože
však eené processy nestaily ke schvá-

lení kultu veejného, církevního a stálé-

ho, s povstí svatosti Ctihod. Sluhovi Bo-
žímu prokazovaného, neboli pro pípad
vyjmutý dekrety sv. pam. Papeže Urbana
Vlil, táž svatáKongregace odepsala: Roz-
ši, a vyslechnut budiž svaté víry Promo-
tor,splnomocujíc koptnému pedlože-
ní této záležitosti s nálezy téhož Promo-
tora a sodpovdmiAdvokáta.Nemohlof
se o svátku s Hodinkami a Mší jednati,,

dokud by ped tím zmínný kult nebyl

ádn pezkoumán. Ale pravda jest, že

hlavn pro píiny vnjší, k nimž dlužno

128



poítati jednak nespravedlivé a násilné

zrušení kláštera Zeleného Údolí Císaem
Josefem II, jednak svatokrádežné rozme-

tání ostatk Ctihod. Sluhy Božího bez-

božnými vojenskými rotami Republiky
Francouzské, i kult ponkud újmy utrpl,

i zapoaté vyšetování, na dlouhou dobu
byvši perušeno, umlklo. Protože však ve

šastný téhož šetení výsledek neochvj-
n doufal Postulator pe bl.pam.Torqua-

tos Armellini z Tovaryšstva Ježíšova ob-

novení téže pe od Apoštolské Stolice žá-

dal a obdržel roku 1890, jenže v onom
stavu a rozsahu, v nmž tato pe byla v
letech 1 625 - 1 634, kdy byly uveejnny
dekrety Papeže Urbana VIII. I vydány by-

ly listy remissoriální a kompulsoriální k
processu Apoštolskému s tím podotknu-
tím, aby v církevní Kurii Mechlinské o e-
eném kultu neboli o pípadu vyjmutém
bylypoízenydkazybu zdokladsvd-
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kuv,neb zevhodnýchdokumentv auten-
tických. Když tatoj)rocessuelní akta byla

vyhotovena a do íma svaté Kongregaci

Ritv odeslána aplatnými uznána, nana-
lehání nynjšího Postulatorape Nejdst.

P. Kamilla Beccariho z Tovaryšstva Ježí-

šova, a když byly též pedneseny pokor-

né prosby Jeho Em. Nejdst. Pána Kardi-

nála Desiderata Merciera, Arcibiskupa

Mechlinského, a D. P. faráe od sv. Kli-

menta, kde obzvláštní kult k Ctihod.Ruys -

broecku kvete, a též kléru i lidu Brussel-

ského,ba celé arcidiecése. JehoEminence
Nejdst.PánKardinál Šebestián Martinel-

li, téže pe Navrhovatel a Referent, v ád-
ném shromáždní svaté Kongregace Ri-

tv, svolav níže naznaeného dne do Va-

tikánu schzi, následující pochybnost k
diskussi pedložil: má-li výrok Nejdst.

soudce, subdelegováného Jeho Eminencí
Nejdst. Pánem Kardinálem Arcibisku-
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pem Mechlinským, o veejném kultu cír

kevním od nepamtné doby prokazova
némCtihod. SluhoviBožímu, ili o pípa-

d vyjmutém dekretyPapežeUrbana Vlil,

býti potvrzen vpípad azaúelem, onjž
bží. A Jejich Eminence Nejdst. Otcové,

jimž sveno jest bdíti nad posvátnými
Obady, po referáte téhož Nejdst. Na-

vrhovatele, vyslechnuvše též slovo a spis

N. O. P. Alexandra Verde, svaté víry Pro -

motora, vc bedliv uváživše, usnesli se

odpovdti: vzhledem kevšemu jestjisto,

že sejedná o pípad vyjmutý. Dne 1 . pro-

since 1906

Když o tom všem Jeho Svatosti Našemu
Papeži Piu X. podepsaný Kardinál, svaté

KongregaceRit Pedstavený, zprávu po
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dal, Jeho Svatost odpov téhož posvát-

nétio Sboru schválil a potvrdil, dne 9. té*

hož msíce a roku

L t S S. Kard. Cretoni, Prefekt

i D. Panici, Arcibisk. Laodicen.,

Sekretá



SEZNAM A STRUNÝ ROZ-
BOR SPISCl

RUYSBROECKOVÝCH
Ruysbroeck Podivuhodnýnapsal tato dí*

la: I. Podstata celétio života duchovního,
II. Zrcadlo spásy vné, III. Výklad (ko-

mentár) Svatostánku Mojžíšova, v kte*

rémžto díle vysvtluje Ruysbroeck také

mnohotajemstevdruhé, fíe itvrtéknihy
Mojžíšovy, IV. Traktát o jistých obzvlášt*

nich ctnostech, V. O víe a o soudu, VI.

O tveru pokušeních, VIL O sedmi strá-

žích, VIII. O sedmi stupních Lásky, IX. O-
krasy duchovních svateb (knihy ti), X.

Dokonalost syn Božích, XL Království

milenc Božích, XII. Pravá kontemplace,
XIII. Sedmero listv, XIV. Dv písní du-

chovních,XV. Samuel, neboli kniha o vyš-

ší kontemplaci, vlastn autoapologie
Ruysbroeckova, XVI. Modlitba
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vPODSTAT ŽIVOTA DUCHOVNÍHO
Ruysbroeck s podivuhodnou struností

krásn a jasn takka ped oi staví zá-

kladní pravidla a cviení, jichž nezbytn
potebuje ten, kdo chce dosíci doko-
nalosti

V ZRCADLE SPÁSY VNÉ nejprve

jest prostým a každému srozumitelným,

potom protkává svou e myšlenkami
vyššími, na to v nkolika kapitolách ho-

voí o Svátosti Oltání a posléze mluví

k tm, kdož dospli duchovní dokona-
losti

V KOMMENTÁI K MOJŽÍŠOVU SVA-
TOSTÁNKU kromjiných tajemství Sta-

rého Zákona Ruysbroeck mysticky vy-

svtluje všechny vci, které v Bibli teme
o Svatostánku, a dle Vavince Suria vý-

klad Ruysbroeckv jest hoden, aby byl
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napsán literami zlatými, neboprý obsa-

tiuje myšlenky, nad nimiž každému jest

se diviti a žasnouti, a pemnoho i tako-

vých míst a vt, kteréjsou s to, aby i srdce

kamenná obmkily k pokání a pohnuly
k ctnostem

V knize O JISTÝCH OBZVLÁŠTNÍCH
CTNOSTECH jesí Ruysbroeck ,,veskrze

zlatý a každému nadmíru užitený a pi-

zpsobený: a nikdo nemže pochybova-
ti, že spisuje toto dílo, tšil se obzvláštní

milosti a výjimenému dchnutí Ducha
Svatého"

V h-aktát O VÍE A SOUDU vysvtluje

Ruysbroeck skoro celé vyznání víry kon-
cilu Nicejského a ást vyznání víry Apo-
štolského. Toto pojednání jest plno síly

a slohem zcela pimeno, srozumitelno

každému
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Kniha O TVERU POKUŠENÍCH jest

dílem srozumitelná všem, dílem toliko

osobám v duchovním život pokroilej-

ším, avšakprospšná každému, neb mezi
jiným lze se tu pouiti o tom, co zname-
ná „smrt první", které jsou všech pochy-

benípniny,prolidé ctnostípravýchbu
neznají, anebo nedbají, ovd a o svato-

sti, o tom, jak nkteí lidé sami sob jsou

modlami a pod.

V knizeO SEDMI STRÁŽÍCH duch Ruys-

broeckv„rozplývá seneobyejnou slad •

kostí aspodivuhodnou struností a milo-

stí" vypisuje tu Uitel Extatický zpsob,
jakým dlužno ztráviti celý život. V jedna-

dvaceti kapitolách tohoto díla doítáme
se o tom, jak zaíti a vésti život dobrý, o
tom, jak sloužiti Kristu, o em rozjímati

pi Obti Mešní, o poslušnosti k pedsta-

veným, jak peovati o nemocné, o tom,
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jak nemocný sám chovati se má, o jídle,

o obleku a o jiném

SEDMEROSTUP LÁSKY. V první ka-

pitole této knihydovozujeRuysbroeck, že
prvním stupnm lásky jest dobrá vle.
Dílo toto má kapitol trnáct, v nichž mož-
no se pouiti o dobrovolné chudob, o
istot, o pokoe, o touze, o modlitb, o
díkinní, o chvále a dobroeení, o prv-

ním a o druhém kru andlském, o vnit-

ním rozhovoru s Bohem a t. d. Také v
tomto díle jest Ruysbroeck J prostinký

i pevznešený''

V díle OKRASY DUCHOVNÍCH SVA-
TEB „pekonává Ruysbroeck všechnu
chválu a všechen obdiv všech'', praví Su-

rius; nebof v žádné jiné knize své, v žád-

ném jiném pojednání nevysvtlil tak do-

konale, takabsolutn života duchovního
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a kontemplativního. Toto veledílo Ruys-

broeckovo obsahuje tré knih a má cel-

kem sto deset kapitol. Zaíná vtou: Ej-

hle, ženich pichází, vyjdte mu vstíc.

^Okrasy duchovních svateb" nadchnuly
podivem všechny mystické doktory. Vý-

kiky jejich obdivu, pokryté te hlukem,

jenž vystupuje zdola, vzbouzely druh-

dy všechny ozvny svta kesanského.
Všechno veliké na zemi dávalo si dosta-

veníko vZeleném Údolí, a osvícení pout-

níci, kterým se dostalo nkolik vt, jež

spadlysertsamotáových, odcházeli ob-

tžkáni svým pokladem, a rozjímali osta-

tek svého života vzácná a krátká slova,

která jim byla povdna" (Arnošt Hello)

V knize ZÁÍCÍ KÁMEN NEBOLIO DO-
KONALOSTI SYN BOŽÍCH krom
mystického výkladu onoho verše z dru-

hé kapitoly Apokalypsy: „Tomu, kterýž
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zvítzí, dám kamének bílý a na kaménku
napsané jméno nové, jehož nikdo neví,

le kdo je pijímá", hovoí svatý autor v

ostatních tinácti kapitolách o lovku
vnitním, o život kontemplativním, o
rozdílu mezi nájemníky a služebníky vr-
nými, o tom, kterak se od sebe liší vrní
služebníci a pátelé, o tajných pátelích a

o skrytých synech Božích, o tom, jaký

jest rozdíl mezi jasností nebeské vlasti a

mezi nejvyšším jasem tohoto života, o
tom, kterak máme následovati Pána Je-

žíše na horu Tábor a pod.

KRÁLOVSTVÍ MILENC BOŽÍCH v n-
kolika prvních kapitolách bude srozumi-

telnovšem, ale znenáhlae autorova vy-

stupuje do výše, kde mu mohou rozum-
ti jenom zasvcení, to jest takoví, kdož
se propracovalikpodobným duchovním
zkušenostem. „Nelze mi ani vypovdti,
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kolik podivuhodného a neobvyklého
svtla tady zán^ praví Surius. Vosmé ka*

pitole (a všech jest tiatyicet) této knihy

líí (graphice depingit) Ruysbroeck pí*

iny kacístev a bludv, a kterak lze se

z nich vyléiti a vybaviti: mluví paktu více

duch Kristv než sám autor. Citovaný už

Arn. Hello praví: ..Ruysbroeck vidí prav

du s hry a blud z dálky. Jeho nejvrouc-

njší a nejsmlejší inspirace jsou prová-

zeny pesnou analysou, kdež jsou zazna-

menány ohnivými tahy bludy, do nichž

lidstvo upadne. V Okrasách duchovních

svateb, klada proti lživému a neinnému
klidu pokoj pravý a inný, popisuje, ro*

zebírá a odsuzuje kvietismus s takovou
pesností a s takovou jistotou v celku i v

podrobnostech, že nic by nemohlo býti

škrtnuto z této podivuhodné malby, aniž

k ní pidáno, kdyby byla vytvoena ku
konci století XVII.Azvlášt tojestpekrás-
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né v tchto rozborech bludv, že neosla-

bují nadšení, k nmuž jsou pimíseny.
Obyejn obezelost jest studená. Zde
obezelost jest žhoucí. Blud jest zprohlé-

dán skrz na skrz, proniknut, do nahá vy-

svleen, ukázán tím, ím jest sám v sob,
totiž záporem"

PRAVÁ KONTEMPLACE (též: O dva-

nácti duchovních ženách). tyiaosmde-
sát kapitol. Na poátku tohoto díla Ruys-

broeck Jest všecek božským a spíše zdá
se býtinkterým zduch Serafických, než*

lilovkem; pozdji všaksklání setakeí
svou, aby ho chápali všichni, a nakonec
probírá celé utrpení Ježíše Krista.Vtomto
díleRuysbroeckovtakéjsouverše,avšak,

dle Suria, nepeložitelné

SEDMERO LISTV, znichž první jestvna-

šem peklade. Druhý list Ruysbroeckv
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psán jest paní Mechtild vdov, druhdy
manželce P. Jana z Kulenborchu, vojína;

tetí jeho list psán jest tem šlechticm:

P. Danieli de Pess, P. de Bongarden a P.

Gobelínu de Mede, mnichm v Kolín u

sv. Pantaleona; tvrtý jeho list psán jest

Katein Lovaské (Leuven), eholní pan-

n vMechlín (Malin, prov. Antverp). Pá-

tý, šestý a sedmý list Ruysbroeckv adres-

sován jest nejmenovaným paním

DV PÍSN Ruysbroeckovy ,,vznešený

jsou a nemají chutijiné,le božské", praví

o nich Vavinec Surius

SAMUEL, apologie, „dílo slovy struné,

aleváhou myšlenek aužiteností nikterak
mén cenné ostatních'' (Surius). Ruysbro-

eck tu vysvtluje svoje mystické spisy a

obhajuje se proti tm, kdožjeho díla ob-

viovali zbludv.Takovýmto pomlouvá-
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em Ruysbroecka, doktora extaiického,

byl pedevším proslulý kanclé paížské
university Jan Gerson, doctor christianis-

simus. Zajímavo jest, že Gerson obvinil

RuysbroeckazbluduJejžRuysbroeck vy-

vracel. Avšak už Surius dokázal a vytkl

Gersonovi, žepvodních spis Ruysbroe-
ckových vbec neetl, nýbrž obvinil jc)

toliko na základ jednoho díla, z origi-

nálu velmi ledabyle peloženého . . . Pro
ty, kdož umjí lépe latinsky, jest dosti hu
moru v tchto Suriových slovech: Salva

namqueGersonisreverentia,quemetnos
ita ut decet, ob eius integritatem ex ani-

mo veneramur, tametsi peritus et probe
exercitatusfuittheologusscholasticus,sed

in mysticae theologiae cognitione ac ex-

perientia prorsus nihil habet ad Rusbro-
chium . . . Quod autem Dyonisius noster

tantopere eum (i. e. Rusbrochium) com-
mendat,inde accídit,quod eius scripta per-
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legit, atque ea re melius de eis statuere

potuit, quam Gerson, qui in lascivam

quandam unius tanium operis eius ver-

sionem indicit, ubi multa admiscentur,

quae author ipse nec somniarit unquam.
^V SAMUELOVI Ruysbroeckov pan-

theismus jest analysován, zbaven škra-

bošky, poražen a znien. Století XVII. a

XIX. jsou ukázány pedem s bludy, jimž

podléhají, a s pravdami, po nichž dychtí''

(Arnošt Hello)

S. Diviš Kartusián nazývá Ruysbroecka
mužem podivuhodným,od Boha poma-
zaným a velkolep vzdlaným a ve své

první ei o vyznavai neveleknzi, když
byl uvedl nkolikSvtcv, kteívysokého
vdní svého nabyli spíše svatostí života

a modlitbou, nežli studiem a etbou, roz-

hovouje se práv o Ruysbroeckovi, po-

znamenávaje o nm, že akoli byl neško^
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leným, pece svaiosií a prostotou svojí

toliknadpirozenýchvdomostí nabyl, ve

svém mateském jazyce (vlámském) tak

vznešených a subtilních pravd napsal, že

nejslavnjším posvátného Bohosloví
professorm tají se údivem dech a veeje

n vyznávají, že nejsou s to, aby myšlen-

kám jeho porozumli. Také Blahoslave-

ný Tomáš Kempenský v„ŽivotGerarda
Velikého" vydává svdectví, jak vysoce

vážili si Ruysbroecka ti, kteí ho byli po-

znali. Mravní prvek v mystice Ruysbroe-

ckov osvdil se jeho upímnými, pro

stosrdenými výlevy o sesvtštní, nebo
eknme o zvtralosti kesanství, pokud
ovšem lidí se týe; potom však zvlášt

domácímádemjeho kláštera, jenž ped-
stavoval bratrské sdružení, vekterém kaž-

dýml stejné povinnosti a stejnou lásku,

ve smyslu apoštolském.
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Dr. Alfons Neubauer dobe upozoruje,
že dlužno rozlišovati mystiku katolickou

od tak zvaného mysticismu,onmž lze se

doístivtakzvanýchNaunýchSlovnících,

a že tedy mystika Ruysbroeckova nemá
pranic spoleného s ,,mystikou piroze-

nou"neboli^pírodní",jež hledá své pole

voboruneprozkoumanýchpírodních sil;

ani s ^.mystikou daemonickou, pi níž se

koketuje s mocnostmi pekelnými", ani s

pantheistní, do níž jako do labyrintu za

bloudili bratí svobodného ducha a n-
kteí beghardi vku XIV, ke kteréž se dru-

ží spinozovský i novodobý monismus,
cožvšeckojsou svtýlkajenzdánlivá, blu-

diky, za nimiž kdo jde, utone v temných
a studených bažinách, jestli se zavas ne-

vrátí. Mystika Ruysbroeckova jest mysti-

ka kesanská, kteráž, na rozdíl od pan-

theistní, pijímá a uznává základní rozdíl

mezi Stvoitelem, a stvoením, ale snaží

146



se ovroucnésjednocenílovka sBohem
milostí posvcující. Ruysbroeck sám pra-

ví o povaze tohoto sjednocení: x,Psob-

nost 5oha vnás neudlujenám sBohem
ani jednotu jsoucnosti, ani jednotu pod-

staty, nýbržjednotu lásky.Pecevšakjsme
blaženi,meziláskounezmrnou a posvát*

nou temnotou a ernou nocí nesmírnou.

A hle, tato erná noc, tofsvtlo nedostup-
né, v nmž rozjímáme božskou piroze-

nost. Láska iní, že nás pohlcují propast-

a že se odíváme wjcjí moc: tam se ztrácí-

me, nikoli pokud se týká naší podstaty-

nýbrž pokud se týká citu radosti. Nebží
tuaniojednotu pirozenosti,aniojednotu
bytnosti, nýbrž o jednotu lásky. Bytnost
Boha jest nestvoena, bytnost naše jest

stvoena;tatopropastjestnepekroitelna

a rozdíl vný. Nikdy divy lásky tohoto
rozdílu neodstraní, nikdy snubními výle-

vy nenabude se sjednocení pirozenosti.

147



Kdybychom zmizelisvou podstatou, zba-

veni jsouce poznávání a lásky, byli by-

chom neschopni blaženosti." Ani ve snu
mi nenapadá a nikterak nejsem schopen
takové opovážlivosti, abych v emkoliv
pnrovnávaldíIosvékRuysbroeckovu,ale
tak mimovoln rozpomnl jsem se tu na
jednu vtu ze svéhoTance Smrti:,,lovk
nemže vyjíti ze sebe, kdyby nevím jak

miloval, i kdyby nevím jak nenávidl,
tak jako strom nemže vyjíti ze své kry,
anebo želva ze svého plášt." Co jsme
práv byli citovali z Ruysbroecka o sjed-

nocennosti lovka s Bohem, teme rov-

nž v díle S. Diviše Kartusiana, ovšem v

jiné form, tam, kde Božského Kontem-
platora vysvtluje a tím i hájí: „. . .Všech-

no zajisté všemožn pipodobuje se to-

mu a jméno sdílí s tím, ehož kóny hor-

liv následuje, jako žrouty nazýváme vl-

ky. Zrovna tak o vci duchovní íkáme,
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že sepln sjednocuješ tím, k emuž plnou
lne láskou. Láska zajisté pemuje milu-

jícího v milovaného, a vli obou tím, že

oba totéž chtjí a totéž nechtjí, jaksi sto-

tožuje. Proto pítele nazýváme druhým
já. Z té rovnž píiny íká se o tom, kdo
pestává vykonávati sob pirozené a
vlastní kóny, ba vbec k sob pihlížeti,

a více se oddávákom pirozenosti vyš-

ší neb aspo druhé, že mizí, v cosi jiné

ho se pemuje a že není už tím, kým
byl, jakož praví Apoštol: ,.Žiju, ale ne už
já'', a Šalomoun: „Vyvraf bezbožné, a ne-

bude jich."Semtaké náležíono rení,jímž

se nám pikazuje, abychom se umrtvo-
váli. Pomáhaje si takovouto mluvou, Jan
Ruysbroeck asto íká, že se stotožuje-

mes Bohem, že sním mámejeden život,

jednu blaženost, takže kdosi, bera v úva-

hu spíše povrch jeho slov než myšlenku,
píše o nm, že chtl obnoviti blud tch,
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kteíž tvrdí, že rozumný tvor svým k Bo-
hu pozdvižením pechází a mní se v Bytí
ideální a nestvoené: což byl hrubý a po-
šetilý blud, avšak nikdy a v niem nelze

hopiítatiJanuRuysbroeckovi,vždy na-

opak on tak rozhorlen protinmu píše.

Nemožno, arci, upíti, žejeho dikce mní
se asto v proud a má širší rozmach, tak

jako dikce ijiných nkterých Svtcv, což
se stává silou zbožnosti a lásky zvrouc-

nním*"

Když už jsem citoval Arnošta Helia, obá-

vám se, že by bylo nespravedlivo,kdyby
v tomto prvním eském peklade z Dok-
tora Extatického nebylo jména Maurice
Maeterlincka, který, rovnž jako Hello,

Ruysbroecka ciil a Francouzm peklá-
dal. Maurice Maeterlinck, mluv o Ruys-

broeckovi, praví: „Peasto se zapomíná,
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že všecka jistota nalézá se jedin v mysti-

cích/ A jako Hello, rovnž i Maeterlinck

zdrazuje filosofickou stránku genia

Ruysbroeckova, an dí :„Mnozí rozpoznají
snadno, že tento mnich ml jeden z nej-

moudejších, nejpesnjších a nejjemnj-

ších organu filosofických, jakých kdy stá-

valo." Jest to vlastn totéž, co praví Hello:

^Jako pro svatost dlužno býti lovkem
ctnostným, tak pro mysticismus nezbyt-

no jest býti pedevším lovkem rozum-
ným.'' Kemuž dovoluji si pipojiti tento

logický závr: Mysticismus, který není di

letantstvím, který tedy zasluhuje toho
jména, vyluuje chorobu, v tom smyslu,

že jedin hlupák, anebo niemamže jej

s chorobou stotožovati

Jest prý to výrok Harnackv: „Mystik,

který se nedopracuje katolicismu, jest di-
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letantem^ ein Mystiker, der nicht katho-

lisch wird, ist ein Dilettant. Je-li tomu tak,

tu mystik, který není diletantem, nezbyt

n jest katolíkem, nebo když a + b = c,

tu také c = a + b. Ale v tom pípad, bé-

eme-li onu vtu Harnackovu základem,
af nedím za neomylnou pravdu, byli by-

chom v historii církevní svdky oné hlu-

boké moudrosti, která piházívá se v ro-

dinách, kde totiž otec chválí rychleji a ná-

padnji toho ze syn svých, o njž se více

obává; chci íci: dosud žádnému zmysti-

k-nediletant nedostalo se estného ti-

tulu „doktora nejkesfanštjšího", jako

se ho dostalo Gersonovi, kancléi univer-

sity paížské, ale, jak už jsme naznaili,

nikterak to není k hanb ani Církvi, ani

Mystikm, nebo co jest pístupnjším
chvále, jest i pístupnjším ohraniení
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Peložil a nákladem svým vp o-

tu pti set vesms íslovaných
výtisk vydal Jakub Deml v Ta-

sov na Morav. Knihu tuto u-

pravil a pvodními devoryty
vyzdobil Slavob oj Tusar. Knih-
tiskárna J. SkalákaSpol. vPra-
zedílototovmsíciprvnímpa-
mátného roku MCMXV jala se
tisknouti, a již v msíci únoru
téhožroku mohlo vyjít i na svt-
lo Boží. Antonín Malík, kniha v

Praze, tuto knihu dle návrhu Sla-

voboje Tusara do kže svázal
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MITTAMUS LIGNUM
IN PANEM EJUS
(JEREM. XI, 19)
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