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ÚVOD 

Z
a světové války, když tolik synů a otců 

prolévalo v cizině krev a tolik matek a dětí 
strádalo a trpělo doma, měl strýček Adlof nejpil
nější pero. Co těch dopisů a lístků napsal do pole/ 
A tu si také v oněch těžkých dobách vzpomínal 
na svá chlapecká léta, strávená bez tatínka, při 
pracovité mamince. Vzpomínal, Jak nesnadné to 
měl všechno hned odmalička, ale jak mu milu
jící Otec cestičku do života urovnal, až mu pro
kázal tu největší lásku, jaká mládenečka či dcerku 
oblažiti může: vložil mu do rukou své Slovo, Bibli 
svatou a ukázal mu Spasitele a Vůdce mladosti, 
Ježíše Krista. Potkalo ho to největší štěstí a ne
zradilo ho nikdy. Ani za války, když mnozí měli 
nedostatek, a on, stejně jako oni, nenaříkal, ale 
vždy byl vděčen Bohu i za to málo, co bylo. 

Vzpomínky napsal srym dětem a zůstaly dosud 
rodinným tajemstvím. Než, proč by měly zůstati 
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majetkem rodiny? Vždyť má strýček Adlof tolik 
dětí podle ducha. 

Všichni ry malí i velicí, kteří jste přijímali lásku 
a naučení od něho, sedněte si zase u jeho nohou, 
a strýček vám poví, jaké to bylo u nich doma a jak 
se to stalo, že chlapec, který, jak sám říkával, 
hrávat s knězem u oltáře v kostele divadlo, za
miloval si Pána Ježíše a stal se jeho služebníkem. 

Vzpomínky jsou věrné podle jeho rukopisu. 

V Praze, v listopadu 1927 
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MOJE DĚTI! 

Jak zcela jinak prožily jste svá dětská léta. 
Jednou budete je přehlížet jako já svá, a bu

dete hledat vzniku u svých ideálů a budete zkou-
mat tajemství svého vývinu. 

Vyznaly jste, že v svém dětství nalezeny jste 
jako ovce pastvy Jeho. Měl by tedy Váš vývin 
vždy nalézati se na cestě Jeho, ve směru Jeho 
a směrnice Vašeho života měla by nyní už býti 
u Vás věcí hotovou. 

Nemůžeme býti každý, co jiný, ani Vy ne
můžete býti tím, čím jsem já, ale každý mů
žeme a máme být štípením zahrady Ježíšovy, 
a každý můžeme a máme být obrazem Spasi
telovým. A dá-li Bůh Vám dožíti let mých, 
nechť ten obraz jeho září ve Vás v dokona
lejší kráse, než ve mně kdy se uskutečnil, 
abyste také byly svědky a účastníky větších 
věcí, než jsem byl já. 

(9) 



Vzpomínky z mého dětství mají své vady. 
Nemohl jsem pojati do nich všeho, jak se to 
v mysli obnovovalo, aniž dovedl jsem to, co jsem 
podal, podati dost zajímavě, protože jsem to psal 
na ráz z jedné vody, a nemám už ani chuti 
přepracovávati to ještě jednou. 

Můžete to dáti čísti všem, kteří by se o mé 
vzpomínky zajímali. 

Jistotně Drahotinka, Vaše drahá maminka, jejíž 
odchod před sedmi lety padl jako smutný stín 
do Vašeho mládí, by tyto vzpomínky velice ráda 
čtla. 

V Praze, dne 27. ledna 1917 
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PAMĚTI RODINY ADLOFOVY 

Adlofové pocházejí z Dolení Branné, která 
.t\. s Hoření Brannou a starou tvrzí byla 
majetkem Václava Záruby, svobodného pána 
z Hustiřan na Třebověticích, Štěpanicích, Branné 
a Žumberce. Komisí konfiskační byl odsouzen 
všeho jmění, protože prý stavům platil kontri
buci, lid svůj proti císaři vypravil a i sám osobně 
do pole táhl. Když však dokázal, že nejen sta
vům nechtěl půjčiti peněz, ale také ani lid svůj 
do války postaviti, neřku-li že by sám byl do 
pole táhl, doufal, že si tím milost císařskou zís
ká. Ale nezískal. Statky byly mu ponechány jen 
jako manství, a musel je přijati v léno. 

V tu dobu meškal Komenský v Třemošné, 
chystaje se k vystěhování z vlasti. Paní Zárubo
vá vzkázala mu, že u nich v zámku na Branné je 
17letá prorokyně Kristina Poňatovská, která od 
září (1627) je u nich na vychování. Komenský 
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přišed byl svědkem jejích vidění a proroctví 
a uvěřil jim. Zůstal tu také asi dva měsíce. V lednu 
Poňatovská v třeskuté zimě odebrala se do Jičína, 
aby tam Albrechtu z Valdštejna předpověděla 
brzký pád. Vrátila se do Branné s vnuknutím, že 
se mají bratři vystěhovat do Polského Lešna za 
vedení Jiříka Sádovského ze Sloupna. Byla tedy 
Branná poslední útočiště Komenského. V třes
kuté zimě za Žacléří ku konci ledna 1628 líbala 
družina Komenského rodnou zemi. 

Pan Václav Záruba nebyl s nimi. Chtěl dříve 
zpeněžiti, co by se dalo. Prodal napadnictví na 
své lesní statky Třebovětice, Štěpanice a Brannou 
Albrechtu z Valdštejna za pětinu ceny odhadní 
(t.j. 24.000 kop míš.). Týž rok umřel, a tak při
padly statky ty Albrechtovi dědičně. V týž rok 
byly propuštěny z práva král. manství. Za tím 
Albrecht z Valdštýna dlouho statků těch nedržel. 
Daroval Brannou a Štěpanice v léno dědičné 
r. 1632 cís. plukovníku Ottovi Bedřichu hraběti 
Harrachovi. 

V držení této rodiny jsou Branná a Štěpanice 
dodnes. 

R. 1632 zakládala se poddanská kniha. A z té 
je patrné, že tehdy Dolenní Branná měla 18 sed
láků, 3 zahradníky a 6 chalupníků. Mezi chalup-
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níky byl Jiřík Adlof, také Adloff zvaný. Jeho ro
bota obnášela z ouroku svatojiského zlaté 3, toli
kéž z ouroku zlatohavelského. Mimo to byl povi
nen dát den na sečení trávy, den na sečení otavy, 
den na hrabání sena, den na hrabání otavy a den 
na sklizeň ovsa. Nebyla tedy robota ještě tak tís
nivá. Roku 1642 jsou tu už dva Adloffové: Jíra, 
chalupník, a Tobiáš, sedlák. Snad Tobiáš byl Jírův 
syn, který se přiženil na statek. Tento povinen byl 
platit ročně 12 zlatých. R. 1653 platí Tobiáš Adloff 
už 15 zl. a už jméno jeho přepisuje se v Adolff, ne
pochybně, aby vrchnost je všecky rozeznávala. 

A tak v kraji tom vyskytují se dosud Adlofové 
i Adolfové. 

Jako celá ta krajina, byla i Branná evanjelic
ká, ba bratrské osady tu byly. Ale Harrachové 
pokatoličili téměř vše napořád. Alespoň Adlofové 
byli katolicky vychováni a smýšleli tak. 

Nevím už nic bližšího ze stol. 17. a 18. z po
věstí rodových. Můj děd se jmenoval snad Karel. 
Narodil se asi 1800 a měl statek v Branné. Měl 
snad jediného syna Františka, když umřel. Vdova 
po něm prodala statek v Branné a provdala se 
do Jilmu u Jilemnice a připravila hocha o dědictví. 
Tento, nevím, jakým způsobem, dostal se do 
Studence a tkalcova! tu jako chasník. Svými 
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způsoby a svým jednáním tak se zalíbil obci, že 
beze všeho přiřkla mu obec právo domácí. 

Jaký to byl muž, ten Karel Adlof? Maminka 
vyprávěla, že míval styky s rasem a katem ji
lemnickým. Jednou tento kat vyzval děda, aby 
s ním šel na hráz martinického rybníka, že má 
nařízeno lapit jednoho zlého ducha. Děd při
volil, když ho kat ujistil, že když z kola svěce
nou křídou opsaného, nevystoupí, nic se mu 
nestane. 

Šli tedy na hráz. Kat dědovi řekl: ,,Kdybys 
viděl, cokoli se se mnou děje, z kola nevystu
puj." Děd tedy stál v kole čekaje, co bude. Když 
dvanáctá odbila, kde se vzalo, tu se vzalo dvanáct 
kočárů jedoucích po hrázi v hrozném kvapu. Kat 
táže se prvního: ,,Kdo je ten, s nímž se setkat 
mám?" ,Jede za námi," zněla odpověď, a tak 
u všech. Když dojel dvanáctý, uchopil ho kat 
jedoucího v kočáře a jal se s ním zápasiti. Děd 
díval se na zápas. Najednou ocitli se na samém 
kraji hráze, a děd už by byl vyskočil ku pomoci, 
ale pamětliv byv napomenutí katova, k svému 
štěstí setrval, neboť duch by byl nechal kata 
a děda roztrhal. Zápas byl tuhý, ale pro kata 
ovšem příznivý, neboť když bylo nejhůř, ozval 
se v Martinicích kohout, a duch ztrativ moc byl 
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spoután a v pytli katově nesen pak na popraviš
tě, kde byl zahrabán. To se dálo nejednou. Neboť 
kat býval někdy hostem v krčmě, kde se mezi 
pozdními hosty octl s pytlem, který házíval pod 
stůl se slovy: Lež tiše. Napomínal také, aby nikdo 
se pytle nedotýkal. Když pak přec někdo kuráž
nější zavadil nohou o pytel, začal se pytel strašlivě 
nadýmat, a bylo potřebí katova nějakého za
žehnání, aby z toho nepošlo nic zlého. 

To prý vyprávěl sám můj děd (dle vypravo
vání maminčina). Vidíme, že římská výchova 
nepracovala nadarmo. Pověra a víra v duchy vi
děla všecko v děsivé tvárnosti a libovala si ve 
vymýšlení strašidelných zjevů jako klamných 
zázraků. Takový je také celý dojem, dívám-li se 
na pokolení pobělohorské. To propadlo kato
licismu, propadlo pověře. 

V Jilemnici bylo jedno kázaní, jehož se účast
nila má matka. Bylo to v parném létě, a strhla 
se bouře a hrom bil a rachotil. Kněz na kazatelně 
kázal: ,,Tak vedou čerti na řetěze doktora Martina 
Lutra." Hrůza pojímala všechny nad osudem 
kacíře, a tak v rodině a v celé dědině (v Stu
denci) byla hrozná úzkost, aby nic nedělo se 
proti víře, aby v ničem neuchýlil se nikdo k fa
lešnému čtení. Jan Nepomucký byl zvláštní 
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patron, k němuž se utíkali všichni. Ovzduší 
studenecké (veliká ves u Jilemnice) bylo řím
sky bigotní, následkem toho obec vždy zaosta
lá, kořalečním morem zachvácená, pověrečná 
a proti jinověrcům nedůvěřivá. 

Do tohoto prostředí dostal se tedy můj otec 
(nar. 1828), asi chasník sedmnáctiletý, r. 1855. 
Všude jinde bylo pozorovat jakési vánky svo
body. V Studenci sotva. Národnost arci byla 
zachována. Ba zdálo se, že hranice národnostní 
v Lhotě Záhajské (sousední vsi) pošine se v náš 
prospěch. Také nové písně národní jako „Vysta
vím si pěknou chaloupku" a jiné od Hanky a ji
ných zpívány byly od chasy, vždy veselé, vždy 
bujné, vždy hotové něco vyvést. V té chase svou 
mírností a svým chováním zamlouval se mladý 
hoch, osiřelý, jehož matka připravila o jmění: 
František Adlof. Ten hoch byl přijat do obce. 
Mimoto padl do oka černooké dívčici Regině 
Hamerníkové. 

Hamerníkovi byli dávno usedlí lidé v Studenci, 
asi z nějakých krkonošských hamrů sem při
stěhovalí. Myslím, že zaměstnávali se plátenic
tvím. Byla to rodina zvlášť římská, pověrečná, 
ale měla také zvláštní některé rysy staré české 
víry. Jmenovitě bylo tomu tak u mé babičky 
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Alžběty Hamerníkové. Patřila k třetímu řádu 
sv. Františka, a asi prodejem plátna po kraji 
nabyla mnohých známostí. Ta byla opravdu po
božná, rozumná, více hledíc k srdci než k ze
vnějšku. Kromě velikého Nebeklíče měl jsem po 
ní „Modlitby k srdci Pána Ježíše", které se mne 
vždy zvláštním způsobem dotýkaly. Mariánská 
úcta a úcta Jana Nepomuckého arci byly také 
jejího náboženství složkou, ale zdá se mi ne tak 
velikou, jako její dcery Anny, o sedm let starší 
než má matka, a jejího syna Josefa, mladšího 
než má matka asi o 12 let. Matka má narodila se 
roku 1828. Ze svého mládí nepamatovala mno
ho. Když byla dívčicí, ráda chodila tančit, i do 
jiných vesnic. Jednou se svou kamarádkou vra
cela se v noci z hospody lesem. Stále strkala ji 
k lesu. Když přešly místo jedno, svěřila jí, proč ji 
tam strkala. Před lety prý tam byl oběšený, který 
strašil. Z toho nastal u kamarádky strach, a tak 
daly se obě do běhu. Jejich hrůzu zvyšoval šelest 
fáborů uvázaných v „holubičku". Když ustály 
v běhu, přestal šelest. Teprv později zpozorovaly, 
že nehoní jich duch, nýbrž že šelestí jejich ho
lubičky. Došly domů. Ale i doma měla maminka 
svou příhodu. Viděla smrt v síni, a když běžela 
zadem, viděla ji na dvorku, a pak rozkročenou 
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na dvou chalupách. Tak byla její obrazotvornost 
rozpálena a strašidly omámena. 

Tatínek líbíval se jí pro svou pořádnost 
a mírnost. A sama mu leckdy podstrkovala něco 
k snědku vidouc, že se nemá tak valně u hos
podáře, kde tkalcova!. Vzali se mladí, a byli chudí 
a živili se tkalcovstvím, v létě pak vyučil se tatínek 
zedničině. Musel bývat velice mírný a trpělivý, 
protože ho chválili všichni jeho soudělníci a mi
mo to jeden můj bratr vytýkal někdy mamince, 
že vždy doma vládla a tatínka umluvila. Maminka 
také říkávala, že vždy hledal s každým pokoje 
a od každého dal se ošidit. Když ho něco tísnilo, 
chodíval po sednici a zpívával: ,,Tvůrce mocný 
nebes, země". Jmenovitě vždy působily na mne 
hlubokým dojmem řádky: ,,Starý Bůh, ten živ jest 
ještě, prosícím jenž pomáhal". 

Jak z vypravování maminčina jsem vystihl, 
život jejich nebyl snadný. Hospodařili v dobách 
nouze, kde i lebeda byla žádostivým pokrmem, 
a drahota byla veliká. Také se stěhovali často. 
Ze Studence odstěhovali se do Sejfů, kde se jim 
narodil prvorozený. Tam také usmálo se na ně 
„štěstí". O polednách položil se otec na lavičku 
u stavu, aby si odpočinul. Usnul. A tu přišel 
k němu Jan Nepomucký a ohlašoval mu čísla, 
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která, vsadí-li vyjdou. I běžela maminka vsadit 
do Harty, ale tam už by musela dát o dvacetník 
víc. Nebylo ho, a vypůjčovat nechtěli. Čísla oprav
du ve vší slávě vyšla, ale nikdy neslyšel jsem 
litovat maminku, proč si ten dvacetník nevy
půjčili. 

V létě chodíval tatínek na zednickou práci. 
Jednou v nějakém dostavníku sjel se s „pastorem", 
hodným prý člověkem, který s ním dost vážně 
mluvil a dokonce mu i bibli dal. Ale nepobyla 
u nás bible. Nevím, kdo zanesl ji k zkoumání na 
faru, odkudž se už jako kniha nebezpečná ne
vrátila. I tu usmálo se štěstí na otce, ale nepo
znali tohoto štěstí. 

Zednická práce přivedla rodiče do Hořic. 
Odstěhovali se tam, neboť tam prováděl veliké 
stavby mlynář Tomášek. Jeden pak dům vždy 
mi ukazovala maminka, na němž dělal tatínek 
u stavitele, neboli baumistra Karažeje. 

Jinak paměti rodiny měly v mamince nespo
lehlivou podatelku. Jen občas nějaká vzpomínka 
vybavila se jí o bývalých těžkostech, ale jinak 
pamatovala málo. Ba ani jmen svých dětí ne
pamatovala. Bylo nás celkem devět. Já byl osmý. 
Ale krom svých bratří Edvarda (staršího o 10) 
a Františka (staršího o 8 let) neznám žádného, 
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ani dle jména. Všichni umřeli v útlém dětství a pa
měť na ně mísila se divně v hlavě maminčině. 
Vždyť i o mně říkala, že jsem se narodil o třešních, 
kdežto jsem se narodil v srpnu. Narodil jsem se 
v Hořicích. 

Pamatuji se, jak jsem jako košiláček běhal 
tatínkovi naproti, a on mi přinášíval rohlík, a pak 
pamatuji se, že tatínek ležel venku pod švest
kami a já jsem si u něho hrál. V červenci 1864 
tatínek zemřel. Byli jsme ve veliké nouzi. Starší 
bratr dostal se do služby na statek do Dobré 
Vody, asi vlivem babiččiným, a pro mladšího 
muselo se také něco takového hledat. Jmenovitě 
pro tohoto byla nemoc a smrt tatínkova neštěstím. 
Už dřív nerad chodil do školy a byly doma křiky, 
a maminka mu nadržovala. Nikdy se nenaučil 
číst a psát, i když později se mu naskytovala 
příležitost, z učení pak utíkal. 

Babička přinášívala pomoc. Ale r. 1865 také 
i ona umřela, a nedali nám ani vědět v horách. 
Pochovali ji ve františkánském hávu. Nepama
tuji už vše, jak ten život ubíhal. Nepochybně, že 
maminka vydělávala živobytí přidáváním u zed
níků a v zimě posluhou. 

Tak nadešel rok 1866. Pamatuji, že jednoho 
dne maminka vzala mne za ruku a ranec na záda, 
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že prý budeme utíkat před Prajzy. Běželi jsme 
a s námi jiní na náměstí. Tam nás radní zastavil: 
„Lidičky, co to děláte? Vraťte se domů. Nebezpečí 
vám žádné nehrozí. My budeme na stráži, a když 
zpozorujeme nebezpečí, dáme znamení na zvon 
svatého Amála." Vrátili jsme se. A druhý den, 
když jsme vstali, bylo město plné vojska, na 
náměstí bylo ležení, a kostel byl proměněn v ne
mocnici. Vešli jsme tam. Já nesmekl. A maminka 
napomínala: ,,I když tu jsou ranění, je to kostel 
přec." V domě, na němž tatínek stavěl, zařídily 
německé diakonky rozdávání polévky. Často 
jsem tam se džbánečkem byl. Vzezření válečné 
a co válka sebou přináší, zůstalo i dlouho po 
válce v Hořicích. Řádila tam cholera, a nejeden 
ze sousedství umřel. Bylo potřebí pradlen. A bylo 
to dost nebezpečné zaměstnání. I maminka se 
stala pradlenou. A tak u necek stála řada pradlen 
žertujících a smějících se i zpívajících. Já jsem 
tam docházel ovšem pilně. Učil jsem se v první 
třídě už a uměl jsem pěkně číst. Touhou mou už 
tenkrát bylo stát se knězem, a tak jsem byl plný 
obrázků. Chtěl jsem vypadat jako sv. Alois. Smáli 
se mi, ale měli mě rádi. 

Nějakým způsobem přece jen praní přestalo. 
Také hoši neudrželi se na svých místech a přišli 
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domů. Nebylo žádných vyhlídek na to, že bude 
lépe. Sbírali kosti a hadry, z výnosu si však nechá
vali tajně, jmenovitě František, a hrávali o krej
cary. Někdy jsme byli rádi, když přišli a přinesli 
vyprošený chléb. Konečně podařilo se přec jen 
dostati někam bratry. Edvard se vyučil zednictví, 
ale uměl dělat všechno. František učil se pípařství, 
kupectví, zahradnictví a nevím co ještě, ale nikde 
neobstál. Nevím, jak jednotlivé dojmy srovnat 
časově a obsahově. Bylo zle, a nezbylo, než ode
jíti z Hořic. Muselo to být v listopadu 1869 nebo 
1870, když maminka odhodlala se jít se mnou 
do hor, do Studence. Doufala, že se přec přes tu 
zimu vyživíme. Když jsme přicházeli k Horkám, 
padal sníh, nohy bolely a pamatuji, že maminka 
měla lehké střevíce přivázány nějakou stuhou. 
Přes to chvíli musela se zastaviti a sklepat sníh. 
Došli jsme. Nebyli jsme příliš rádi viděni u tety. 
Nebylo ani tam příliš dobře. Byla nouze o chléb. 
Ale kyselo a brambory byly. Maminka tkalcovala, 
já někdy soukal. Ven nebylo možno vycházet 
pro chumelenice a mráz. Měl jsem plátěné režné 
kalhoty, byl jsem bos. Bos jsem přelítl někdy 
rozmrzlou cestu i potok k strýci Hamerníkovi. 
Měl čtení. Jmenovitě mi uvízla v paměti Jenove
fa a Enšpígl. K tomu všude měli svazeček pís-
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niček krámářských kratochvilných, smutných, 
o vraždách a válkách, o zázracích a svatých, 
jmenovitě o Janu Nepomuckém. To vše bylo mou 
četbou přes zimu strávenou ve Studenci. V kos
tele měli krásný nový betlém. Chtěl jsem jej vidět. 
Bratranec mi půjčil své šaty a boty, abych mohl 
tam zajít. Bylo to z hořeního konce přes hodinu 
daleko. K nějakému p. Hákovi chodíval jsem 
dívat se na obrázky ve veliké knize, asi to byl 
německý naučný slovník. Říkali, že to má bibli. 
Po letech sešel jsem se v Praze s jeho synem 
a doporučoval mu bibli, ale nepoznal svého 
štěstí. Na peci vykládal jsem své rozumy chlapci 
stejného věku a bájil jsem o cizích zemích. Když 
nebylo vánic, sjížděli jsme s břehu na saních 
a nejednou bylo by se nám zle vedlo. Nedbal 
jsem, že jsem špatně oblečen a bos. Tak zima 
uběhla. Maminka pilně tkalcovala při kahánku 
olejovém a s touhou očekávala, zda v Hartě 
nestrhnou něco na nějaký u véby kaz. V sednici 
bylo více stavů. A jeden kout obývala rodina 
chudičká s několika dětmi. O vánocích sesedli 
na zem, a matka vysypala železňák bramborů za 
jásotu dětí. Maminka a já trávili jsme štědrý večer 
u strýce, který obýval světničku. Měli jsme dolky 
a kávu. Strýc byl hodný člověk, ale už tenkrát 
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pil. Byl obecním strážníkem, ,,posílákem" a ne
jednou byla s ním nesnáz pro jeho pití, ale vždy 
mu to prošlo. Asi obecní výbor i se starostou 
Karáskem také této jeho slabosti nebyli prosti. 
Bydlila tam také občas nějaká Jindrová, která mi 
později vždy zdála připomínati Viktorku Boženy 
Němcové. I v třeskuté zimě udělala si obydlí 
v lese. Byla v nějakém příbuzenství s domácím 
naším. Jeho syn (otec onoho hocha, s nímž jsem 
kamarádil, spíš než se svým bratrancem), chlu
bíval se, že studoval v Praze. Jako sběhlý student 
se také vždy hlásil k slovu, a jak v Praze po 
hospodách smejčil. Někdy také zanotoval jakousi 
píseň, jež začínala: ,Já jsem pražský fláma." Do
vedl pěkně psát, a lidé dávali si mu opisovat 
modlitby. Takových opsaných modlitebních kní
žek viděl jsem několik a líbily se mi. Občas vynoří 
se mi v paměti slovo, postava z té doby. Vášnivý 
sběratel tiskovin, neodváděl jsem písniček a kní
žek. Vyslechl jsem jednou leže za stavem hovor, 
že ten Adlofčin hoch krade knížky. Hnětlo mne 
to velice a také pomohlo, že jsem vše pak odvá
děl. Tento mravní políček zdá se mi, že zůstal 
jediným mravním ziskem z té doby. 

Zima zašla, a mamince se zdálo, že se práce 
v kraji zase otevře. Sebrali jsme se a vrátili jsme 
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se do Hořic. Podnikání staveb zase začalo, a tak 
maminka přidávala. Několik dojmů z mého chla
pectví nelze mi dobře časově zařadit, staly-li se 
příběhy před naším studeneckým pobytem nebo 
po něm. Spíše před ním stala se příhoda má se 
školou. 

Dostal jsem se do společnosti špatných dětí. 
Tou zaveden přestal jsem najednou chodit do 
školy. Toulali jsme se, a k polednímu, když 
maminka měla přijít z práce, byl jsem zase doma. 
Byl jsem nesmělý, neklidný, ale neprozradil jsem 
se. Až tu za několik dní učitel Došek poptával 
se po mně. Hoši řekli: ,,Pane učiteli, Adlof se 
schovává." ,,A kde?" táže se učitel. ,,Chodí s kluky 
na věž." Nebylo tomu tak, ale učitel umínil si, že 
hned o tom dá zprávu mamince na stavbu a sám 
se půjde na věž za mnou podívat. Hned poslal 
hocha k matce, a hodiny náboženství použil 
k obtížné své chůzi. Byl to ještě mladý učitel, ale 
souchotinář, kterému nebyla chůze na vysokou 
věž ničím malicherným. Maminka ihned odešla 
z práce domů. Byl jsem ještě doma. Maminka 
hned jala se vyslýchat, proč nejsem ve škole. 
Nevím, jak jsem se vymlouval. Ale uštípnuté 
prkénko začalo bušit do mne, a maminka nedala 
se odstrašit od pokračování ani mým hrozným 
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křikem. Teprv, když zpozorovala, že u prkénka 
je hřebík a že i krev teče, ustála ve svém blaho
dárném bití. ,,Tak, teď do školy." ,,Nevím, kde 
mám učení." Maminka shledala mně učení. ,,Ne
vím, kde mám kabát." Maminka shledala kabát. 
,,Nevím, kde mám čepici." ,,Půjdeš bez čepice." 
A s nákladem dostala mne ze dveří. Cestou jsem 
řval, ale nebylo to nic platné. Tu a tam upustil 
jsem učení. Maminka zdvihla se pro ně, vložila 
do ruky a několika ranami povzbudila k další 
chůzi. Konečně jsme byli ve škole. Přede dveřmi 
prosil jsem maminku: ,,Nechoďte se mnou, já se 
za vás stydím." Přišla z práce přidavačské postří
kaná maltou. Často mi vyčítala později, že jsem 
se za ni styděl. Maminka slíbila, že nevejde. Ale 
sotva jsem zavřel dveře, už tam byla za mnou. 
Bylo náboženství. Učil velice hodný, milý kap
lan, myslím, že se jmenoval Krátký. ,,Tak vedete 
toho provinilce, matko? Hochu, hochu, co tě to 
mohlo jen napadnout?" ,,Říkal, velebný pane, že 
ho nemáte rádi," podotkla matka. ,Jak to mohl 
mamince říci? Tohleto? Vždyť ho máme rádi a stýs
kalo se nám už po něm." Maminka poděkovala 
a odešla zas do práce, aby vydělávala na chléb 
svému hochovi. Katecheta nechal mne u stupínku 
stát, dokud nepřišel pan učitel. Však za malou 
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chvíli tu byl. Katecheta odešel. Bylo mi velice 
zle. Hlava se mi točila a svět se točil se mnou. 
Výčitka svědomí, strach, zármutek, všecko to zá
pasilo ve mně. Učitel, pobledlý, ryšavých vlasů, 
modrých očí, podíval se na mne. V jeho očích 
pohrával úsměv, ale nebyl to výsměch. ,,Natáhni 
ruce," řekl klidně. Natáhl jsem je, a strpěl jsem 
na každou sladké udeření rákoskou. 

Sladké udeření! Neboť těmito údery byl jsem 
vrácen svému učení, knize, budoucnosti. Jako 
by strašné kouzlo minulo, a já se cítil osvobozen 
od těžké můry, tlačící na prsa. Bylo mi lehko, 
a byl bych zlíbal ruce učitelovy i ruce své matky. 
A tento učitel vrátil se právě z vysoké věže, kde 
hledal svého pobloudilého žáka. A kdykoli na 
to vzpomenu, žehnám památce těch tří, kteří 
tenkrát spojili se, aby mne vyrvali osudu, který 
zachvátil mého bratra Františka, analfabeta. Škola 
byla mi drahá, a učil jsem se rád. 

Jednou rozstonal jsem se na záškrt. Matka 
vzala mne k dr. Aschenbrennerovi, který se nikdy 
česky dobře nenaučil, ale byl lidumilným lé
kařem. Doktor užasl: ,,Matko, matko, mám děti 
a vy jdete sem se záškrtem. Nevím, je-li pomoc." 
Pomohl lék, který dal k zvracení; velikou ná
mahou protrhly se krční dusící už hleny. Nemohl 
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jsem dlouho do školy. Učitelé dávali se ptát, 
a když byla vánoční slavnost, byl jsem tam. To 
byla první má vycházka. Ale nazpátek mne musel 
odnésti na zádech Josef Gurovský, dobrý hoch, 
asi o tři, čtyři roky starší než já. Ale byl jsem rád 
a po vánočních prázdninách už jsem do školy 
zas chodil. 

Většinou bydlili jsme v Kasárenské ulici. Na 
ni víží mne tisíceré upomínky dětství. Arciť na tu 
starou, dlouhou budovu, dřevěnou, šindelem 
krytou se záhrobní. Patřily vždy k sobě dvě veliké 
světnice, oddělené síní, o niž se dělili majetníci 
jedné té sednice. Původně bylo sedm párů ta
kových světnic. První pár brzo však po válce byl 
zbořen a na místě toho vystaven obecní domek. 
Tam bydlívali Gurovští. On starý Polák, stará 
vojna. S jeho dvěma hochy chodil jsem do školy. 
Jeník, se mnou stejného věku. Neměl mne rád, 
protože otec jeho mu mne stále dával za vzor. 
Starý měl nějaké místo u obce, strážníka a ředitele 
kanonády o slavnostech. Obecního pak písaře 
syn měl nějakou aféru s jednou ze tří odrostlých 
dcer. 

Vůbec všechny ty světnice kasáren měly oby
vatele velice zajímavé, samorostlé, kteří měli své 
příhody a své boly. S dětmi jsem kamarádil a na 

(28) 



večer jsme se proháněli ulicí a hráli jsme si, anebo 
jsme na hořením konci rozsedali se na záhrobní 
a naslouchali jsme děvčatům zpívajícím národní 
písně. Teď idylický ten rys ztratil se zúplna. On 
se už nedlouho tenkrát ztratil, až v jiném způso
bu obživl. O tom později. 

Druhý pár světnic (později prvnO byl jakýmsi 
chudobincem obce. Tam bydlela chudá švadlena 
s nátkou v obličeji. Šila, ale museli jí tam napřed 
dát 2 kr. na svíčku. Byla tam babička s dvěma 
vnoučaty, hodná. S tou jednou vnučkou jsem 
kamarádil. Bylo jí i mně velikým překvapením, 
když jsem ji jednou v Praze uviděl. Sloužila. Po
zval jsem ji do shromáždění a dal jsem jí Nový 
Zákon. Nikdy jsem ji neviděl od té doby. Její 
starší sestra sešla prý na scestí a stala se ne
věstkou. 

Bydlela tam bývalá mlynářka Kačerovského 
mlýna tuším, s dcerou. Propila mlýn a obě viděl 
jsem nejednou opilé, ač mlynářka byla už še
divá. 

V mužské světnici bydlel sešlý muž, který mne 
stříhával. Bylo to pro mne velikou trýzní sedět 
mu. Bylo cítit z něho vždy alkohol. Hned vedle 
bydleli Majorovi. Byl ponocným, ale nebylo ho 
možno vzbudit. A tu nejednou jeho žena vzala 
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kožich a píšťalu a odpískávala hodiny za něho. 
Sadaříval v létě, číst neuměl, doma velice málo 
mluvil, jako by se na všecky lidi hněval, nejvíce 
na svou ženu a stařičkou tchýni, která i při 
vysokém stáří byla jim velice platná. Někdy však 
uměl vypravovati překrásné pohádky, čisťounké 
a teplé o velikých rekovských činech, o trpení 
a věrnosti. Majorovi měli také od obce městské 
smetí. Jim také náleželo čistit náměstí. Hromady 
tohoto smetí bývaly před chudobincem, a my 
děti pořádaly jsme na ně výpravy i procesí. Svou 
světnici měli přepaženou, a měli pěknou svět
ničku. V té bydleli brzy po mém narození. Qá 
narodil se v ulici Gotthardské). Tam mne ma
minka chovala ve dne v noci. Protože jsem křičel, 
vařili mi makoviny. ,,Na sudy" jsem jich vypil, 
říkávala maminka. Ale nebylo to nic platné. Vedl 
jsem svou, tak že v noci vybíhala se mnou ma
minka ven, abych hospodáře nevzbudil. Ale zdá 
se mi, že podle toho, jak se pamatuji, co to stálo 
námahy, než probudili ho, aby ho vypravili na 
hlídku, nebylo zapotřebí tolik úzkostí. Spíše to 
byla záminka, kterou vytýkala hospodyně. Býval 
jsem umíněný. Od tatínka nechtěl jsem se dát 
chovat, vždy jen k mamince, až i babička vidouc 
to jednou na návštěvě, musela napomínat ma-
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minku, že si mne rozmazlí a že mne správně 
nevychová. Tam u Majorú stonal tatínek a umřel. 
Nevím jak všecko bylo, byl-li si vědom, že nemoc 
jeho je k smrti, jak mluvil, jak cítil, jaký byl poměr 
jeho k Bohu. Trpělivý byl a laskavý, a všichni na 
něj vzpomínali jako na člověka hodného, milé
ho, který kuřeti neublížil. Zemřel a zanechal 
vdovu s třemi hochy. Delší nemocí bylo vyčer
páno vše. Však nikdy toho moc nebylo. Můj bratr 
vyprávěl mi jednou, že na stavbě jeden zedník 
mu říkal: ,,Edvarde, tohohle se chraň. To je vrah 
tvého otce." Snad měl otec spor s někým, a ten 
strčil ho, tak že z vysokého lešení sletěl dolů, 
ale v letu zachytil se o trám, při čemž si vnitřně 
nějak ublížil a od toho pak ulehl. Nevím. Ma
minka nikdy nic takového neříkala. Snad ani 
tatínek se tím nepochlubil. Možná, že se něco 
stalo, co během doby nabylo tvaru tajúplné 
historie. Otec umřel. Byl jsem na pohřbu a plakal 
jsem tam velice, vida maminku plakati. Byl po
chován poblíž „černých dveří" hřbitova. Zpívával 
jsem později píseň: ,,Osiřelo dítě" a vždy vzpo
mínal jsem, že i můj otec leží u černých dveří 
a že bych ho rád vyhrabal. 

Jak dlouho jsme bydleli u Majorů, nevím. Ale 
ještě jednou jsme se tam přistěhovali. To už jsem 
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byl dost veliký hoch. Tu se můj bratr Edvard 
ženil. Přivedl si odkudsi bledou, něžnou bytost 
s cinkem na jednom oku a přihluchlou. Myslím, 
že to byla žena, jakých je málo. Později také 
uvěřila a stala se jednou z tichých učednic Páně, 
jejichž život je samé utrpení, a které zrají na pá
livém slunci soužení v krásný obraz Spasitelův. 
Rád vzpomínám na ni a těším se velice na shle
danou s ní. 

Ale je potřebí pokračovati na obchůzce kasár
nami. Ze stejné s námi síně šlo se ke vdově 
Majorové, kde jsme také nějaký čas bydleli. Z té 
doby pamatuji se, že jsme pod postelí měli sklad 
brambor, které hoši napaběrovali, ale ztrácelo 
se z něho. Také se pamatuji, že jsem s Majorkou 
a s její už větší dcerou chodíval na sběr. Mé kytice 
byly maličké a se závistí pozoroval jsem, jak roz
dílné jsou jejich kytice obilí. Ale doma maminka 
pochválila mne, že jsem hodně nasbíral a při
chystala mi kávu s buchtou. Chvála její, že jsem 
vykonal, co jsem mohl, oblažila mne velmi a za
hladila každou stopu závisti a rozmrzelosti. Ma
jorčina Baruška byla o několik let starší, děvče 
rozpustilé a nevázané, jedináček své maminky. 
Honila se nejraději s kluky. Když Majorka uvařila 
oběd, vycházela na záhrobeň a křičela: ,,Baruško, 
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poď jíst, Barčo, Barko, ty zatr. .. uličnice." Někdy 
ji pojmenovala ještě hůř. Po letech jsem starou 
Majorku shrbenou uzřel sedět, poblíž kasáren. 
Byla zlomena, zvadlá. Radost její- Barušku kryla 
gotthardská země. Později Majorka prodala svou 
kasárnu Patočkovům. Sadařívali. Měli syna a dvě 
veliké dcery. Syn byl tichým hochem, starším 
než já. Neměl na mne dobrého vlivu. Ale často 
na něj až dodnes vzpomínám a srdečně bych si 
přál, kdybych mu tak mohl posloužiti světlem, 
které od té doby vzešlo mně a změnilo všecku 
tu poušť života v zahradu Eden. Ty dvě dcery 
byly si docela nepodobny. Starší, bledá, velice 
pořádná, vážná, mladší červená, veselá, nepo
řádná. Jednou vznikla o tu starší dceru nějaká 
hádka. Zastala se o ni Adámková. A tu se strhl -
jak ostatně v kasárnách nebylo přílišnou vzác
ností - veliký řečnický turnaj. Marně krotil Pa
točka svou ženu. Zle mluvila, ale ještě hůř její 
sousedka, vyčítající jí břitce všechno možné, že 
není mámou, ale že někde tu dceru našla. V údivu 
sešla se celá kasárna, aby poslechla, a byla by 
poslouchala do rána - neboť řeči byly opepřeny 
směšnými podobenstvími a okřídlenými slovy 
homérovského rázu. Konečně Patočková hořem 
a studem přemožená odešla domů. Adámková 
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byla vítězem. Cítil jsem však, že pravda není na 
její straně, ač jsem nerozuměl, oč běží. Výsledek 
byl, že Anna vystěhovala se z domova. Nevím, 
jak to bylo dále, ale pamatuji, že v Patočkových 
světnici ležela na čisté posteli dcera, a matka její 
jí sloužila a lecjakou lahůdku jí přistrojovala. Ach, 
s jakou rozkoší okusovala první třešně! Umřela. 
Vždy mi uvázla v paměti Patočkové služba. Všec
ko zapomenuto! Láska mateřská přec jen dítěti 
všecko odpustí. 

Později Patočkovi (syn se vyučil zahradnic
tvO prodali kasárnu a odstěhovali se do Němec. 
Nikdy pak už jsem o nich neuslyšel. František 
asi podlehl souchotinám, bylť neobyčejně vy
hublý. 

Vedle Patočkových bydlili Adámkovi. Bydleli 
jsme tam dost dlouho. Byli to bezdětní lidé. 
Vdovec vzal si vdovu. Snášeli se pěkně, a oba 
se rádi bavili a měli mne rádi. Povím ještě, čím 
jsem jim povinen a zavázán, až promluvím 
o svých duchovních záležitostech svého dětství. 
Večer posílával mne pro pivo na náměstí. Bával 
jsem se chodit podle obecních kolen, neboť 
v jedné z nich byla prastará studna, v níž se prý 
někdo utopil a potom tu strašívala „koňská noha". 
Brával jsem si proto s sebou Finetku našich, 
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čubku černou s bílou náprsenkou, přítulnou, 
hodnou. Maje jíti podle kolen, brával jsem si ji 
na ruku a to tak, aby zakrývala mým očím kolnu. 
Bydlili jsme u Adámkú jeden čas sami. V tu dobu 
oni byli kdesi ve Vídni a zkoušeli tam štěstí, ale 
potom se vrátili. Na jedné síni bydlili jsme s Hruš
kovými. Měli statného syna, který občas přichá
zel domú z ciziny. Hruška byl nemocný člověk, 
který ošetřoval ještě nemocnější dcerušku. Byl 
trpělivý a hodný jako jeho žena, která se po jeho 
smrti odstěhovala z kasáren a vdala se. Všichni 
říkali, že zasloužila si, že se teď má lépe. Vedle 
bydlili Zedníkovi. Mlíkařila. Byla ostré řeči. Poz
ději tam bydlili druzí Zedníkovi, o nichž také 
bude později řeč. Po nich pak bydlila tam ma
minka už beze mne a v zadní sedničce múj strýc 
Hamerník s rodinou. O tom všem také později. 

Na stejné síni bydlili Najmonovi. Řemesla byl 
obuvník a jako všichni téměř kasárenští, sada
říval. Mimo to vodíval procesí na pouti do Prahy, 
ba i do Vambeřic. Při tom nebylo při něm oné 
falše, která tak často bývá u takových lidí, a jeho 
nábožnost neměla do sebe obvyklého fanatismu. 
Jeho žena byla vzorem laskavosti a pořádku. Vzal 
si ji jako vdovec, maje už syna. Ale nikdo nevěděl, 
že je její nevlastní, až když se ženil. 
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Vedle nich bydlili Pokorní na stejné síni s Pro
cházkovými. A poslední dvě sednice měli „ho
ření" Najmonovi, s jejichž dětmi jsem se také 
kamarádil. Ale k nim byl těžký přístup. Najmonka 
byla nepřístupná a mimo to jako bohatší více se 
stranila. Najmon byl postilionem. S jeho hochem 
jsem často vodil koně a snuli jsme plány, že 
jednou, až vyrosteme, koupíme si koně a odje
deme do širého světa. 

Před mými zraky často vyvstává tato zvláštní 
ulice Kasárenská. Tu jsem prožil většinu svého 
dětství, tu jsem začal myslit, tu mezi těmi roz
manitými lidmi, s rozmanitými dětmi. Kde jsou 
všichni? Kam zapadli? Pomřeli, vystěhovali se. 
Proč můj vývoj byl jiný? Proč jsem neutonul ve 
vírech temných jako mnozí? Proč tak odchylně 
jsem vyrostl? Nic jinak než že milost Boží bděla 
nade mnou a uchopivši mne, učinila mne tím, 
čím jsem. 

Před onou zimou, již jsme strávili ve Studenci 
a po ní bydlili jsme u Pokorných. Tu jsem stonal, 
tu se také zběhla ona školská historie. 

Byli to zvláštní lidé, ti Pokorní. Sadařili, 
a u nich jsem prožil řadu krásných dojmů sadař
ských. Pamatuji ty veliké hromady jablek, vzác
ných, krásných, červených a žlutých, renetových 
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a míšenských, ve Stračově, i ty dlouhé sady 
švestek. V boudě nechávali mne samotného. 
Dělal jsem hrdinu, i když jsem se bával. Ze vsi 
slyšel jsem až pozdě do noci píseň „Hej Slované"! 
Kromě sadařství zaměstnávali se Pokorní zloděj
stvím. Pozoroval jsem to z jednotlivých událostí. 
Tak jednou zakopali u boudy kotel, myslíce, že 
spím. Nevěděl jsem vlastně, co zakopávají, ale 
usoudil jsem to z řečí, jež jsem pak slyšel, že se 
ztratil kotel nějaký, měděný, cenný. Často také 
Pokorný byl neděle i měsíce pryč. Teprv později 
jsem se dozvěděl, že to byl v Jičíně ve vazbě pro 
nějakou krádež. Jednou také - procitl jsem ráno 
a vidím plnou půdu hlávek zelí. Kde se tam vzaly? 
Maminka mne učila, abych se na nic Pokorných 
neptal a abych také nikdy nedíval se, co jedí. 
Věrně jsem to zachovával. Nikdy nevěděl jsem 
také, co měli k obědu. Buď jsem vyšel ven, nebo 
jsem se zabavil svými hračkami, obrázky nebo 
knížkami. Ale hlávky zelí zase tajemně zmizely. 
Zmizely včas. Neboť viděl jsem, že přišel strážník 
se strážmistrem Sálem a ještě s někým, aby hledali 
ztracených věcí. Nenašli, a Pokorná jim ještě 
nadávala. Jednou také přivedl si Pokorný soudru
ha vyhublého a nemocného. Umřel také u nás. 
A maminka pomáhala ho odnášet ze záchodu, 
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kam se dovlekl. A litovala ho. Také mé modlitby 
byly Pokorné žádostivy. Vždy se octly z naší 
truhly v její truhle. Když jsem jich nemohl najíti 
u nás, šel jsem si pro ně do truhly Pokorných. 
Měli dvě dcery. Starší byla někde ve světě a sty
děla se, že rodičové její stále mají oplétání se 
soudy. Mladší někam zapadla. Mohli jsme jim 
všem ještě dát svědectví o pokoji, který dává 
Pán Ježíš a mohli jsme jich volat ku pokání. Ale 
konec jejich nebyl krásný. Myslím, že i Pokorný 
i ona zakončili svůj život v žaláři. S námi bydlili 
u nich i jiní. Večer, když jsme ulehli, hořelo 
příjemně v kamnech a tu se vyprávěly pohádky. 
Někdy pěkné, někdy nečisté, takže někdy byl 
vypravěč od maminky okřiknut. Je s podivením, 
jak v tom ovzduší přece má mladá duše prahla 
po něčem neznámém. Já chtěl přijít do nebe, 
a toužil jsem sejít se s Bohem, a věděl jsem, co 
je hřích. Arciť všecko to zahaleno bylo v pobož
nůstkářství a modlářství. Měli jsme malou almár
ku, a v ní jsem si strojil oltář, před nímž jsem se 
modlíval. Nebeklíč i modlitby k srdci Pána Ježíše 
po babičce byly švabachem tištěny, ale četl jsem 
je jako slabikář. Často zpívával jsem o dvou pu
tujících duších a jak ta jedna přišla do nebe, 
protože ji tam doporučila matička Krista Pána. 
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To bylo velikým úrazem sousedúm, Procház
kovým. Procházková se svou sestrou Annou 
Němečkovou dělaly brda. Také zpívávaly, ale 
národně. Má píseň byla modlářská, a ony byly 
pokrokové, do kostela příliš nechodily. Vyprá
vělo se, že jejich matka Němečková jednou u při
jímání vyplivla hostii do knížek a domů si ji při
nesla. Prozradilo se to, a kněz přišel a knížky 
i s hostií jí zabavil. Z toho arciť bylo pozdvižení, 
a vždycky pak hleděli někteří na ně úkosem. 
Celou noc musel prý kněz na holé zemi prokle
četi, že něco takového bylo možné v Hořicích! 
Procházkovi měli malé děvčátko, které říkalo 
matce: Mamino. Bylo velice něžné, pravý andílek. 
Umřelo na nějakou dětskou nemoc. S Procház
kou jsem přišel také do citelného styku. Jednou 
jsem si na prahu síně dělal hraničku a zrovna 
jsem si ji zapálil, když Procházka se tu vyskytl, 
oheň ušlapal a mne citelným pohlavkem odmě
nil. Dlouho jsem si to na něj pamatoval, ale co 
měl jiného dělat? Uznal jsem a uznávám to. Poz
ději i Procházkovům dostalo se bible a mám za 
to, že Anna Němečková se opravdu k Pánu obrá
tila a v něm zesnula. 

Asi když bylo věru na čase, odstěhovali jsme 
se do Gotthardské ulice, kde jsme bydleli u ně-
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jakého flašinetáře v domku Durdíkových. Tam 
jsem navázal přátelství s Františkem Šimonem, 
synem sousedovým. Jeho vliv byl dobrý. Dovedl 
povzbuditi a poučiti. Byl starší mne. Stal se později 
učitelem. Naposledy viděl jsem se s ním před 
maturitou, k níž mne dovedl také pěkně povzbu
dit. Byli to jemní lidé ti Šimonovi, krupařili a byli 
nábožní. Často jsem se na jejich veliké zahradě 
proháněl. Jindy jsem sedal na zahradě domácích 
pod naším oknem a míval jsem své nábožnosti, 
čítaje modlitby ze svých modliteb, i růženec jsem 
odříkával. Někdy, pamatuji se, když jsem čítával 
slova adresovaná Pánu Ježíši, jako by se mne 
dotýkal jakýsi mystický vánek s nebe. Však měl 
jsem také zvláštní známosti. Chodíval jsem do 
takzvaného špitálu, nadačního domku u kostela 
hraběnky Kateřiny Strozzi. Ty návštěvy mi bývaly 
zvlášť milé. Jako básnickým kouzlem jímaly mne 
pobožnosti za tuto hraběnku. Vedla je Kateřina, 
která se tam dostala za jakousi předsedkyni vlivem 
kněze Aloise Effenbergra, který mne křtil, ale 
jehož jsem už neznal. Ta Kateřina byla známou 
nebo přítelkyní Kateřiny Vraštilové z Dobré Vody, 
přítelkyně mé babičky. Byla z babiček nejmlad
ší. Ta před mariánskými svátky zdobila a oblékala 
Panenku Marii a Jezulátko. Jako zvláštní přízeň 
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měl jsem považovati, že jsem u toho byl a mohl 
jsem i Jezulátko podržeti. Byl jsem nemile dotčen, 
když jsem shledal, že Jezulátko nemá těla. Mělo 
jen hlavu, ručky a nožičky a to vše na drátech. 
Už jsem potom nebyl tak vroucím ctitelem tohoto 
oltáře. Kateřina přísně dohlédala na pobožnosti 
a na docházení do kostela. Sama měla veliký 
výběr různých modliteb a jiného čtení zázrač
ného a fanatického. Jedny modlitby líbily se mi 
pro svoji vroucnost a neobyčejnost. Byly to „Mod
litby svaté Mathildy a Gertrudy". Ve špitále jsem 
byl vítaným hostem. Docházel jsem pro lecco 
a dávali mi zbytky, co nesnědli sami, a i domů 
jsem někdy něco přinesl. Kromě Kateřiny zvlášt
ní příznivkyně moje byla svíčková bába Tarant
ka. To byla žena neobyčejná, trpělivá a moudrá. 
S ní jsem i do lesa chodíval na brusinky. A tu 
leckteré slovo řekla, které mi nejprv později 
ukazovalo, že nebyla ani zvláštní ctitelkou kněží, 
ani modlářkou. Říkala, že Pán Bůh nemá rád 
mnoho řečí, zvláště ne, když se modlíme. Zázraky 
nedělá Panna Maria. Je sice možné, že i v Ho
řicích se dála zázračná uzdravení, ale těch nelze 
přičítat té zvláštní Panence Marii, nýbrž Bůh sám 
skláněl se k modlitbám upřímným. Ba, mám za 
to, že čtla bibli. 
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Do té doby spadá i moje pouť „na Paky". Vždy 
jsem toužíval jít pod vedením Najmonovým do 
Vambeřic nebo do Varty nebo do Maria-Zeli. 
O těchto poutních místech jsem slýchal pravé 
divy. Panenka Maria vambeřická nebo dokonce 
cellenská je jistě mnohem mocnější než hořická. 
Ale byl jsem malý, ještě slabý. Avšak tu naskytla 
se příležitost. Sám Najmon vzkázal, že se vystro
jí procesí do Nové Paky. Maminka souhlasila 
a byla ujištěna, že na mne dohlédnou. Mám za 
to, že to bylo k 15. srpnu. Kolik mi mohlo být 
let? Snad jedenáct. Nevím srovnat vše a není už 
těch, jichž bych se ptal, kteří by mi pomohli 
srovnat moji chronologii. Ať jakkoli, pamatuji 
celkový průběh všeho i city které mne ovládaly. 

Maminka napekla buchet, dala mi kabelu 
a 70 kr. Bral jsem svou pouť velice vážně. Vedl 
nás Najmon, předříkával, a šlo se pěkně, poně
vadž slunce krásně svítilo. Smekl jsem čepici a šel 
jsem tak, až sám vůdce mne napomínal, že bych 
takhle onemocněl. Před Pakou u „loučení matičky 
Boží" konali jsme delší pobožnost a všichni se 
upravovali, aby důstojně vešli do města. Druhého 
dne, že se tu zase sejdeme, abychom společně 
vyrazili. Ještě jsme vykonali křížovou cestu, a po
tom jsme se rozešli. Nevím, s kým jsem šel. Ale 
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šli jsme k poutnickému kostelu. Nešel jsem cestou 
vzhúru, ale schodištěm krytým pod „ambity". 
Nešel jsem, ale na kolenou lezl. Na každém 
schodu odříkával jsem Zdrávas, na odstavci Otče
náš a každý schod jsem nábožně políbil. Po tom 
jsem chodil městem a kupoval obrázky a mar
cipán. Také nový rúženec jsem si koupil a pověsil 
si ho na krk. V jedné boudě s marcipánem viděl 
jsem hocha, jak posměšně druhému ukazuje na 
mne a praví: ,,Podívej, tamhle jde kanovník." 
Pomyslil jsem si: ,,Takovou tu mají zázračnou 
Panenku Marii, a tak jsou bezbožní!" 

Kam se naši hořičtí poutníci rozptýlili na noc, 
nevím. Já, chtěje záslužnost pouti plně užíti, uložil 
jsem, že s celou řadou poutníkú uložím se pod 
ambity. Peníze jsem všechny utratil za cukroví 
a za obrázky. Pod ambity spát nebylo možno. 
Byla přece jen zima, a já byl lehce oděn. Chrul 
jsem se dost dlouho, až přece jen únavou pře
možen usnul jsem. Jitřní chlad vzbudil mne velice 
záhy. Vyskočil jsem a posnídal buchtu, později 
jsem snídal podruhé, a tím zásoba má byla vy
čerpána. Mimo to stihla mne nehoda, že se vět
šina marcipánu mým neklidným spaním po
vážlivě porouchala. V kostele jsem únavou byl 
roztržitý a z kázání jsem ničeho nevěděl. Brzo 
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po polednách sebralo se zase naše procesí u Lou
čení, a vraceli jsme se domů. S nikým nesvěřil 
jsem se o svém hladu. Už ne tak čile účastnil 
jsem se zpěvu, také nohy bolely, a zůstával jsem 
pozadu. Konečně došli jsme na kraj lesa ke kříži 
nad Hořicemi. Jaké bylo mé radostné překvapení, 
když mezi čekajícími na nás byla moje maminka 
s buchtami. Pohltil jsem hned dvě. Potom jsme 
se brali ke kapličce Panenky Marie Hlohovské 
a Betlémem dolů za nadšeného zpívání. Šli jsme 
pomaleji. Maminka se ptala, co jsem koupil. 
Ukázal jsem jí. ,,Ne, to nemůžeš dát, je to nepěkné 
a rozlámané." I vzala kabelu a odskočila do města 
a přinesla různé pěkné věci marcipánové. Sešli 
jsme se na náměstí Mariánské sochy. Hlahol 
zvonů vítal nás a zdálo se mi, že i já mám podíl 
na poctě a na tom, že nám vyšel naproti kněz 
s ministranty až k soše. Po nějakém vítání obrov
ský zástup lidí hrnul se po náměstí dolů ke 
kostelu zpívaje „Tisíckrát pozdravujeme Tebe". 
Byl to nadšený, unášející zpěv. I unavené nohy 
sebraly svou poslední sílu. 

Potom šel jsem s maminkou domů, unavený. 
Cestou poučovala mne maminka: ,,Tohle dáš 
tomu, to tomu atd. a vždycky řekneš: Panenka 
Marie novopacká vzkazuje vás pozdravovat a po-
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sílá vám „pouti". Vyřídil jsem věrně každému, 
a přec jsem měl jakýsi při tom nevolný pocit, že 
vlastně vyřizuji vzkaz, kterého jsem nedostal. 
I druhý den bolely mne nohy. ,,Vidíš, chtěl jsi do 
Vambeřic a nestačíš ani do Paky", říkala mamin
ka. I Najmon o tom mluvil, chválil však mou 
nábožnost, že prý byla až upřílišněná. Trpkostí 
mne však naplnilo pokárání špitálské Kateřiny, 
že prý si mne všimla včera, když jsme přicházeli 
ke kostelu v procesí, že jsem před křížem ne
smekl. 

Blíž k Bohu novopacká pouť mne arci nepři
vedla, ale byla to zkušenost, která se mi navždy 
vryla v paměť. Po nějaké jiné pouti už jsem 
nezatoužil. 

Bydlili jsme se Štreglovými. Štregl byl starý 
voják, který ve válce italské ztratil ruku a za to 
dostal právo na flašinet. Vypravoval své příhody 
vojenské i různé potyčky s četníky. Můj bratr 
František nosil mu flašinet, ale nesměl přijímat 
peněz, alespoň aby se vyvaroval zakročování 
četnického. Oba bratři působili mamince těžké 
chvíle. Edvard přinesl jednou tak málo ze zed
nické výplaty, že maminka v rozhořčení hodila 
mu krajcary k nohám. Poněkud napilý zvolal: 
„Pozor! Je na tom císařský orel, a mohla byste 
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míti z toho oplétání." Přes to bylo v něm dobré 
jádro, dřímal v něm kus filosofa, lidé ho měli 
rádi, byl však zprudka nakvašený a proto beze 
všeho dával výpověď, anebo bez výpovědi se 
sebral a odešel. Někdy i nádobí zednické opustil 
ano i do příkopu zahodil. To však později, když 
okusil všecku hořkost života. Četl jsem jednou 
pojednání Genie und Irrsinn a zdá se mi, že to 
zrovna vedle sebe bylo v mém bratru. 

Smělý v myšlence i ve vyjadřování, směřoval 
vysoko, a mrzíval se, že zůstal trčet kdesi v oby
čejnu a míval občas myšlenky závisti, že jeho 
mladší bratr společensky se „povznesl". Ale to 
jen někdy, později. Tenkrát pohlížel na mne jako 
na dítě a činíval mně dobře. Pamatuji, jak jsem 
vynášel v nůši kufřík, když šel „na vandr". Vrátil 
se příliš brzo, mně pak přinesl kornout cukroví. 

Asi v tu dobu umřel můj kmotr Kliment. Byl 
to člověk dobrácký, ale zpravidla opilý. Po něm 
jsem dostal jméno Alois. K svátku jsem dostal od 
něho čtyrák na třešně (janovky). Jiných styků 
nebylo. 

Teď toho domku Durdíkova už není. Dcerka 
Durdíkova vdala se clo Kobylis. Mluvil jsem s ní 
několikrát, i do shromáždění přišla, ale neosvítilo 
ji světlo, které svítí mně. I můj kamarád, šlechetný 
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Josef Šimon vyvinul se jiným směrem. Jednou 
mi psal, abych prostředkoval u jednoho faráře 
luterského, který bránil svatbě jeho dcery s Jut. 
hospodským. Jeho bratr se už hodně pozdě 
oženil a vzal si milou ženu a čtou snad bibli 
spolu. Ti zůstavají na starém místě. 

Nemohli jsme dobře dlouho vydržet mimo 
kasárna. Bylo v nich kouzlo, které jako by nám 
učarovalo. A tak jsme se zase odstěhovali do 
kasáren. Mám za to, že k Adámkovům. Tu dosáhl 
jsem, po čem jsem toužil. Stal jsem se ministran
tem. Někdy v ten čas rozstonala se stará Tarantka, 
a její dcera Adámková obdržela zatím místo svíč
kové báby. Adámková byla v jistém ohledu pravý 
opak své matky. Tarantka měla kus náboženství 
vnitřního, dcera neměla. Tarantka pojímala svůj 
úřad vážně, dcera lehkovážně. Lidem některým 
se však líbila. Obcházejíc ráno kostel prodírala 
se dovedně lokty, a lidé museli pěkně ustoupit, 
ať bylo místo či nebylo. Sedal jsem někdy v jejím 
koutě u oltáře matičky hořické a pozoroval jsem 
její kupčení. Poctivě upevňovala svíce na kulatém 
trojnásobném svícnu, dokud nebyl plný, ale 
potom stával se obchod její nepoctivý. Koupené 
svíčky kladla na hromadu, aby je pak prodala 
po druhé, po třetí a nevím po kolikáté. To bylo 
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jmenovitě o dušičkách. Má babička říkávala prý 
mamince: ,,Až umru, nedávej za mne na modlení, 
ale kup spíš svíčku." A takový názor měli mnozí, 
kteří vnitřně měli jakýsi odpor proti placeným 
mším a otčenášům. Proto obchod svíčkové báby 
byl veliký a Adámkové zvlášť. Když to šlo, selhala 
beze všeho zardění. Jednou přece jen viděl jsem 
ji se začervenat. Uměla výborně bavit. Pamatuji 
se, že ještě než měla Adámka, Lizlerová sedávala 
u okna kasárny druhé od hořeního konce (poz
ději patřila Najmonovům hořením) a šila a přitom 
byla plna žertů a šibalství. Šel nějaký venkovský 
muž kolem. Lizlerová zaťukala na okno a zaký
vala na něj, když se obrátil: ,,Strejčku, nechcete 
ženu?" Smál se strýček a smáli se všichni. Když 
byla svíčkovou bábou, nosily se krinoliny.Jednou 
o velké klečela nějaká panímáma v kostele 
a Adámková nemohla na své obchůzce svíčkové 
přes její krinolinu. Věděla si hned rady. Milou 
obruč krinoliny o koleno zlámala. Vyprávěla to 
sama a dodala, že ostatní se postižené srdečně 
smály. 

Jak jsem se stal ministrantem, vlastně už ani 
nepamatuji. Nejspíš to zprostředkovala Adám
ková, ne-li už Tarantka nebo špitálská Kateřina. 
Pojímal jsem své ministrování vážněji než jiní 
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chlapci. S velikou nábožností jsem přisluhoval, 
a i když v neděli bylo po velké, obešel jsem 
všecky oltáře. Maminka si mě strojila. Má komže 
byla sněhobílá a nádherně vyžehlená. U krku 
jsem měl viset krásnou červenou stuhu, a vypa
dával jsem opravdu jako ten sv. Alois ležící tam 
na oltáři v skleněné rakvi s liliemi. Maminka byla 
na mne hrdá. Ostatní hoši ministranti šidili mne, 
jak mohli. Také mě nechávali sloužit starému 
pensistovi, který mši nad míru vlekl. Byl hodně 
nahluchlý a jen se šoural. Také karbon nebyl 
spravedlivě rozdílen, a nejednou pojal jsem v po
dezření mladšího kostelníka Hence, že se s námi 
dělí. Henc býval kněžštější než Durdík, sbíral 
klepy, v sakristii kněžím udával, jaké je smýšlení 
mezi lidmi. Durdíka pak vyptával se sám děkan 
Hakl na smýšlení, a někdy zachytil jsem něco, 
co mi dalo myslit. Tenkrát na Gotthardě stavěl 
se pomník Žižkův. Durdík přišel se zvěstí, že 
prý občané chtějí jemnostpána přijít požádat, aby 
jim ho vysvětil. Ještě dnes vidím Hakla, jak se 
tornu usmál. ,,To přece by nebylo možné, vždyť 
Žižka byl v rozporu se svatou církví." 

Bylo mi obtížné vstávat na roráte, ale vstával 
jsem. Rád jsem měl večer na zelený čtvrtek. 
V sakristii byl obraz Pána Krista v Getsemane. 
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V ten večer sešlo se množství jmenovitě žen a zpí
valy tu: ,,Ach kýž jsem slavíčkem, tím malým 
ptáčíčkem, letěl bych za moře, k olivecké hoře, 
naslouchal bych z ticha, jak Pán Kristus vzdy
chá". A potom nastala stráž „Božího hrobu". Byl 
bych se ani nedostal domů, kdyby sám Durdík 
už se do toho nevložil. Odříkavali jsme litanie, 
a lidé, kteří také přišli, odpovídali spolu s námi: 
,,Smiluj se nad námi," nebo „Oroduj za nás". 
Nadnášelo mne to, že mám za sebou sbor jako 
kněz, a v záchvatu čistě římského legendového 
ducha přidělal jsem ještě litanie několika svatých. 
Účel posvětil prostředky, ale kdykoli jsem na to 
vzpomenul, měl jsem pocit studu. 

U kněží byl jsem oblíben. Zvlášť děkan Hakl 
měl mne rád a otevřel mi svou velkou knihov
nu. Četl jsem mnoho. Knihy dědictví svatojánské
ho a cyrilo-methodějského přečetl jsem v množ
ství. Líbily se mi jmenovitě knihy historické, 
zeměpisné a liturgické. Seznámil jsem se se sym
bolikou bohoslužby, s legendami o svatých i čás
tečně s církevním dějepisem. Mezi knihami byly 
některé směru polemického a apologetického. 
Vyprávěly o dávných konversích protestantů, 
o bezbožné jejich nauce, o jejich rozporech, 
jmenovitě ve svátostech, a o vznešenosti kněžské 
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a velebnosti Krista ve svátosti. Katechismu jsem 
se výborně naučil a lpěl jsem na rtech děka
nových, když nám vykládal o náboženství. Jed
nou ve škole vykládal o vznešenosti kněze: Je 
v jistém ohledu důstojnější než sama Panenka 
Maria. Ona porodila Pána Krista jednou, kněz 
však kdykoli a kdekoli může proměňovat hostii 
v pravé tělo jeho. To vše zvyšovalo moji touhu 
státi se knězem. Arciť často zdálo se mi to ne
možností pro mou chudobu. Ale všelijaké knížky 
pro mládež otvíraly mi vyhlídky. Když jiní hoši 
mohli, proč bych já ne? Vždyť i já chtěl být hod
ným Frydolínem a ne zlým Dětřichem. I Hak
lovy povídky byly takových ideálů plny. 

Zatoužil jsem znáti historii národa českého. 
Učitel Horák vykládal nám o Přemyslu Otakaru II. 
úchvatným způsobem. Pamatuji se, jak líčil slávu 
tohoto krále, a jak české srdce může nad ním 
být hrdo. Před bitvou povolal si české pány 
a vybízel je, kdo z nich ho chce opustit, aby 
nejraději hned teď jeho hruď proklál. A učitel 
Horák rozhrnul svá chundelatá prsa. Dojem byl 
veliký. Jen číst ty dějiny! K vánocům dostal jsem 
Hornoffův dějepis. Ale nestačilo mi. Chtěl jsem 
vědět víc, a tak jsem šel na faru porozprávět 
s děkanem. A on mi půjčil první díl Palackého 
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dějin. Byl nádherně vázaný. Bál jsem se ho ušpinit 
a tak zabalil jsem jej do maminčiny zástěry a uložil 
v posteli. Díl ten mne však zklamal. Nemohl jsem 
ho pročísti, byl příliš vysoký pro můj obzor. Ne
vím, co si myslil děkan půjčuje takovou knihu 
chlapci. Ve škole mne děkan zvlášť vyznamená
val. Jednou jsme měli o apoštolu Pavlovi, a děkan 
přinesl bibli švábachem a dal mi z ní čísti. To 
jsem měl ponejprv v ruce bibli. Toužil jsem míti 
jí celou, protože zvláštní měrou mne poutaly 
citáty z bible pod čarou z katechismu. Také s ra
dostí jsem pracovával úkoly z exhorty nedělní. 

Náboženství a ministrantství byly dvě hlavní 
složky mého života po dva roky. Mimo to kde 
jaká knížka byla k sehnání, sehnal jsem a četl, 
i do soumraku i na pastvu jsem si brával, když 
jsem pásl Adámkovým kozu. Proháněla mne dost, 
a někdy táhla mne cestou necestou, až jsem na 
takové exkursi i knížku ztratil. Ale i ostatních 
předmětů školních nezanedbával jsem. Nebylo 
v Hořicích měšťanské školy tenkrát, a tak nevím 
už, jak to bylo s postupem. Poslední léta učil 
mne řídící Petr, hodný pán, trochu však nervósní, 
nemohoucí snésti žádného šumu, pro který bý
valy dlouhé protivné výklady, kde i „kloučkům 
mizerným" lecco ujasňoval. Mně a dvěma jiným 
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svěřil i kabinet přírodnický. Zdálo se mi, že jsem 
tím způsobem zanedbal lecčeho, co mi pak schá
zelo. Tak ubíhal čas; a nevím, kde by lodka mého 
života byla zakotvila, nebýti velké události, která 
naprosto změnila směr mého života. Neměl jsem 
zakotvit v Římě, nýbrž v Jeruzalémě z milosti 
Boží. Jak k tomu došlo, povím nyní. 

V Šulcovně na konci města bydlil kameník 
a sochař Vondráček. V kraji upravoval a opravo
val pomníky padlých ve válce 1866. Přicházeli 
lidé z říše a obraceli se se svými pietními žádostmi 
i na ev. faráře. Takovým nějakým způsobem 
seznámil se Vondráček s farářem Dobiášem v Bu
kovce. Zalíbil se mu evanjelický způsob a faráře 
pozval k sobě do Hořic. Ale ten sprostředkoval 
jinou návštěvu, a to faráře E. Havelky z Libštátu. 
A ten opravdu jednoho dne do Hořic zavítal. 
Způsobilo to veliký rozruch v městě, že pastor 
přišel. I v kasárnách se o tom hovořilo. Mezi 
prvními, kteří se tam šli podívat a také už pod 
vlivem evanjelia uvízli, byla Anna Němečková. 
Ihned poznala omyly a bludy Říma, a byla hotova 
se jich odříci. Měla známost. Ten mladý hoch, 
který se o ni ucházel, velice jinak pořádný, za
přísahal ji, aby se „nového učení" vzdala, ale 
Anna nemohla povolit. Dal jí na vybranou, buď 
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se vzdá ona kacířství, anebo on že vzdá se jí. 
Došlo k tomuto. Znal jsem ho. Pamatuji se na 
jeho bledou tvář, poněkud pihovatou. Poplakala 
si, těžce to nesla, ale nemohla povoliti a ustoupit 
od poznané pravdy. Později umřel na souchotiny, 
a Anna mu šla na pohřeb. V mých očích byla 
opravdovou hrdinkou. 

Nevím jakým způsobem se stalo, že i naši 
domácí začali chodit mezi evanjelíky. Stalo se 
asi, když už ona přestala být svíčkovou bábou. 
Proč jí býti přestala, také nevím. Asi nemlčela 
ani Durdíkovi ani kněžím. Adámek přinášel domů 
různé čtení. Jmenovitě Husovu Postilu přinesl, 
také začínali jsme čísti i Obranu i Brousek, teh
dejší noviny rvavé, a Národní Listy. Neubránil 
jsem se novému rozšíření obzoru. Byla to doba 
potáborová, a v Hořicích byli vlastenci. Také mi 
přišly do rukou Herlošovy spisy, z nichž zvlášť 
mne dojímal Poslední Táborita. Také knížka Za 
Krční Jaroměř dala mi nahlédnout do zašlých 
časů. Jmenovitě pak působila na mého ducha 
slavnost odhalení pomníku Žižkova. Procházel 
jsem ulice hořické a pročítal jsem nápisy a hesla 
na domech ověnčených věnci a ozdobených pra
pory. Nikdy a nikde nebylo tak ozdobené město 
o nějaké slavnosti. Často jsem četl nápis: ,,Kdo 
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do pout jímá otroky, sám je otrok", ,,Pravda 
vítězí", ,,Nedejme se!" Kdo by si mohl jich všech 
zapamatovati! Ulicemi procházeli zástupy Soko
lů. Na Gotthardě řečnil Edvard Grégr. Neslyšel 
jsem ho. Nedostal jsem se až tam. Slavností tou 
ocitl jsem se v nové nebývalé atmosféře. Vždyť 
Hakl říkal, že Žižka byl nepřítelem svaté církve, 
a mně se nápisy začínaly líbit. I začal jsem sbírati 
proti novým myšlénkám a nárazům zbraně ze 
svého katolického smýšlení a ze své katolické 
četby. Já chtěl zůstati věrným synem církve, jak 
jsem rozuměl. 

Adámek neuměl čísti a nutil mne, abych mu 
četl. Z počátku jsem mu rád vyhovoval, ale potom 
se mi zdálo, že se prohřešuji. Nutil tím víc. Četl 
jsem a polemisoval s ním. Nedovedl mi odpově
díti. Přizval si na mne, ale i ti nedovedli čeliti mým 
vývodům. Později vyprávěl mi farář Dobiáš, že 
čekávali, až přijede a říkali mu: ,,Takhle a takhle 
ten Adlofčin hoch potíral naše vývody: co mu 
máme odpovědíti?" A farář radil a přinášel čtení. 
A já začínal míti nepokoj ve svém srdci. Jmenovitě 
octl jsem se v hrozné duchovní úzkosti, když Adá
mek přes tu chvíli mi přinášel bibli, kde měl za
ložená místa o modlách, jako v Desateru nebo 
v žalmu 115. nebo u Izaiáše 40. Přel jsem se, že 
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maminka spínala nade mnou ruce, že se mnou 
nikde nevydrží. Jednou mne přece jen pohnuli, 
abych se ale�poň šel podívat, až tu bude dvojicti
hodný pán. šel jsem s bázní. Nechtěl jsem, aby 
kdo věděl, kam jdu. Bývalo shromáždění ne už 
v Šulcovně, ale v Plačicích, na konci města smě
rem k Jičínu. Šel jsem velikou oklikou, uličkou 
u lekárny do Habru a tam skoro až k Hrachovci 
k cestě, která vlevo vedla k Plačicím. Bylo zrov
na cvičení dětí, když jsem vešel. Posadili mne 
mezi ně. Bylo nás asi deset nebo dvanáct. Seděly 
tam i děti Vondráčkovy, na jiné se nepamatuji. I já 
dostal, jako ony měly, Nový Zákon. Farář Havel
ka našel mi verš, kterému jsme se všichni měli na
učit. Naučil jsem se mu také: ,,Všeliké štípení, je
hož neštípil Otec můj ten nebeský, vykořeněno 
bude". (Mat. 15,13) 

Jak často mi byl potěchou ve svém positiv
ním smyslu! Nepamatuji se na nic už zvláštního 
z této své první návštěvy. Jak jsem byl oklikou 
přišel, tak jsem zase odešel. Nový Zákon zůstal 
mým majetkem. Mnoho jsem v něm nečetl, ale 
přece jen tu a tam jsem se do něho podíval. 
Nelíbilo se mi v něm tolik číslic. Také k další 
návštěvě shromáždění nepocítil jsem touhy, 
a snad jsem se také bál. 

(56) 



Ba v ten čas jako bych, boje se o své nábo
ženství, s tím větší usilovností věnoval se kos
telu a čtení knih z fary. Účastnil jsem se procesí 
a májových pobožností a rád jsem provázel dě
kana i kaplana Procházku, když přes pole byli 
voláni k nemocnému. Adámek se mi posmíval 
a občas byly mrzutosti. Jednou jsem se skryl za 
šaty v koutě a sedě na pytli modlil jsem se růže
nec. Byl z toho výstup. Stěžovali si na mne 
u faráře Dobiáše, a ten jim poradil, aby důvody 
snažili se mne přesvědčit, jak nerozumné, ba 
hříšné je modliti se svatým a Panně Marii, která 
není vševědoucí, a jaká je to neúcta k Pánu Ježíši, 
který neodkazoval bídných k učedníkům, ale 
říkal: ,,Poďte ke mně". Nemohl jsem nepřemýš
let o těchto důvodech a přestal jsem alespoň 
s růžencem. 

V ten čas přestěhovali se Zedníkovi do kasá
ren. Měli několik dětí, které uměly pěkně zpívat. 
I sám Zedník byl výborným zpěvákem a velikým 
čtenářem. Vystoupil také z římské církve a horlivě 
zval do ev. shromáždění. Míval také potyčky 
s kněžími. Ba sám je vyhledával. Tak si šel k děka
novi na faru, aby mu laskavě zapůjčil „Kladivo 
na čarodějnice". Arciť i mírný Hakl se rozhněval 
a milého Zedníka vyhnal. Ze všech stran uměl 
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shánět protiřímské písničky a čtení. O různých 
bludech dovedl pěkně a řízně usvědčovati. Často 
jsem tam zašel s Adámkovými. Tenkrát „Písně 
cestou života" podmaňovaly si mne a horlivě jsem 
se jim učil a zpíval jsem rád. Něco vanulo z nich, 
co mne upomínalo na „Modlitby k srdci Pána 
Ježíše" po babičce. Já toužil milovat Pána Ježíše, 
a ty písně tu touhu vyjadřovaly. Jmenovitě „Dů
věřuj se v Pána" a ,Jako holubička tichá" byly mi 
velkou útěchou. 

Ale čím dále_ tím více začínal jsem pociťovat 
nesmírnou tíhu. Viděl jsem rozpor mezi mými 
tajnými návštěvami u Zedníků a mezi mým mi
nistrováním. Přistihl jsem se, že už se ani Panně 
Marii nemodlím. Začal jsem zas ve své úzkosti, 
abych neurazil „matičky Boží" a tím i jejího sy
náčka. Ale znovu a znovu cítil jsem, že zůstává 
pravdou slovo, které jsem už znal: ,,Slávy své 
jinému nedám ani chvály své rytinám:" A tu jed
nou schoulil jsem se pod peřinu a úpěnlivě jsem 
prosil: ,,Pane Ježíši, dej mi znát, mám-li se modlit 
Panně Marii." Vyslyšel mne. A výsledek byl, že 
jsem se už ani Zdrávas nemodlil. Ale tím ještě 
nebylo dost bojů. Já cítil, že se klaním modlám 
a klekat před hostií je klanět se věci. Já cítil, že 
musím přestat ministrovat. Svěřil jsem se mamin-
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ce. Maminka mi zbraňovala. Ne, ne, že nesmím 
přestat. A tak to potrvalo několik neděl. Mi
nistroval jsem, ale s rozporem v srdci. A násled
kem toho byl jsem roztržit, smuten, nespokojen, 
a k výčitce modlářství přistupovala hrozná výčitka 
pokrytství. Byl jsem nešťasten. A nejednou choule 
se pod peřinou odříkával jsem si píseň ,Jako 
holubička tichá" a „Důvěřuj se v Pána". Konečně 
prohlásil jsem mamince, že ať se děje co se děje, 
od nového roku přestanu ministrovat. Šel jsem 
snad na starý rok, když kněží už byli pryč ze 
sakristie, a Henc shášel svíčky v kostele, k Dur
díkovi a ohlašoval jsem mu, aby odpustil, že už 
ministrovat nepřijdu. Řekl mi: ,Jsi hodný, že mi 
to oznamuješ. Jiní hoši neohlásili nic a nepřišli." 
Jako volné ptáče vyšel jsem ze sakristie a byl 
bych výskal! Já už nemusím se klanět modlám! 
A také hned tuším na Tři krále šel jsem do ev. 
shromáždění, kde kázal Valenta, ,,cestující kazatel" 
z Přelouče. Vysoký, mladý pán, horlivý řečník. 
Bil velice do Říma a do kněží a jejich kuchařek, 
k velké radosti posluchačů. Kdežto dříve nelibě 
jsem nesl útoky tak přímé a často nezřízené, ten
tokrát snesl jsem řeč tu zcela klidně. Zdálo se mi 
v tu chvíli, že nejen že nejsem už ministrantem, 
nýbrž že už nepatřím římské církvi. 
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Od té doby chodil jsem na kázání, kdykoli 
přišel kazatel a stýkal jsem se volně s nimi. Ba 
zatoužil jsem míti bibli a nastřádav třicet krejca
rů, přišel jsem k faráři Havelkovi a vyslovil jsem 
žádost, že bych si přál koupit bibli. Sesmutněl 
jsem, když mi oznamoval, že stojí 60 kr. ,,Máš ji 
mít i za 30," řekl farář. A nyní jsem četl ještě 
zcela jinak různé spisy. Arciť „Cestě křesťana" jsem 
rozuměl tak, že vyjíti z Města zkázy znamená vyjíti 
z Říma. S velikou horlivostí četl jsem Valentův 
spis „Víra našich otců", kde velice ostře a břitce 
odrážel nějakého kněze Syrůčka a útočil na učení 
církve římské. I knížka Hoě z Hoheneggu byla 
nám obecně vítanou pomůckou polemiky proti 
římské církvi. Takového směru podporovatelem 
byl jmenovitě Valenta. Ostatní vedli si duchov
něji. Havelka nebyl vůbec přítelem rvavého pro
testantismu. Jednou chtělo Sokolstvo s účetním 
Erbenem v čele korporativně přijíti na jeho kázání 
chtíc protestovat proti Haklovi, který se nějak 
nepěkně v radě městské vyslovoval o zamýšle
ném pomníku Žižkově aneb po tom, když už 
stál. ,,Ať pánové přijdou, ale ne demonstračně," 
vzkázal jim Havelka. Arciť nepřišli. Nikdy v ká
zání nepolemisoval proti římské církvi. Také 
jednou p. Šára přišel. Chtěli jsme mu u Zedníků 
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zpívat píseň podobnou jako: ,,Zas, zas jezovité 
vstávají, zas, zas nájemníci pekla". Zrudl v obličeji 
a řekl, že budeme-li takto pokračovati, že bude 
muset nás opustit. Přinesl také zvláštní traktáty, 
které působily zvláštním dojmem. Jeden z nich 
pojednával o účtování v poslední den v roce 
a druhý o Večeři Páně. Oba byly nákladem „svo
bodné evanjelické církve". Bylo nám to všem div
né, co to je. Ale neptali jsme se. Prý v horách žíjí 
zvlášť vroucí lidé. I on tam bývá a ustelou mu 
u stavu tkalcovského. Jeho vážnost utkvěla mi 
v paměti, ač jsem se s ním jen jednou sešel. Farář 
Dobiáš byl mezi námi jako otec a učil nás pís
ničkám. Jednou jsme také dostali zvláštní náv
štěvu. Byl to br. Záleský od Hradce. Nevím, byl-li 
už tehdy členem svobodné církve Balcarovy. 
Přišel a přinesl nám Citharu sanctorum. ó to bylo 
zpívání! I ve shromážděních Zedník předříkával 
z ní, a bylo to jednou veliké překvapení Valentovi, 
když na Velký pátek spustili jsme po způsobu 
pašijí v kostele: ,,Poslouchejte žaloby nebeského 
Otce". Záleský byl u nás několikrát, a vždy nás 
naučil nějakému nápěvu. Když jsme po večerách 
zpívali u Zedníků, kasárna oživla a lidé se za
stavovali. ,,Zpívají jako andělé, ti berani," říkávali. 
Záleský měl velikou vážnost u nás. Vždyť jednou 

(61) 



byl na kázání v biskupském kostele u sv. Ducha. 
Vyskočil z lavice a mávaje rukou volal: ,,Víme, 
víme, lidičky, ten vám hrdlouže." Byl ovšem vy
veden, a měl nějaké oplétání s úřady, ale nechali 
ho na pokoji, majíce za to, že nemá všech pět 
pohromadě. Však dnes půl roku kriminálu bylo 
by málo za to. Připadal nám jako Jerobál. Vždyť 
i modly kácel. Jemu byl modlou proti 2. přikázá
ní každý obraz i fotografie. Však farář Dobiáš od 
něho mnoho výtek zakusil. Jednou, když už Va
lenta byl v Hořicích, chtěl časně ráno k němu 
zajít. A když ho zdržovali, že pán ještě spí, řekl: 
„Tak? To je pastýř? Víme, víme, to já mu půjdu 
zazpívat: Prociťte." Ale udrželi ho. 

O mne jevili všickni, kdož přišli, zájem. Naučil 
jsem se několika žalmům i kapitolám a učil jsem 
se heidelberskému katechismu. Ba sám jsem spi
soval všelijaké básničky a písničky i pojednání 
o různých věcech Písma. Nemohu posoudit, ja
kého jádra a jaké ceny to všecko bylo. Ale tato 
chlapecká má cvičení docházela pozornosti jme
novitě u Dobiáše a Havelky a vyžadovali si ode 
mne, nemám-li něco nového. Jednou dle veršů 
Písma sv. (daných mi od Zedníka) jsem sestavil 
modlitbu. Dobiášovi kanuly bohaté slzy, když ji 
četl. 
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Dlouho maminka nemohla přejít přes to, že 
jsem přestal ministrovat. Ba posílala mne, abych 
šel kaplanu Procházkovi přát k svátku (na Josefa). 
Nerad jsem se podvolil. Ale když jsem přišel na 
faru a po kaplanovi jsem se sháněl, slyšel jsem 
hlas kuchařky: ,,To je ten bývalý ministrant Adlof, 
co chodí k protestantům." Shledal jsem, že mé 
dochůzky do shromáždění nebyly tajny. Byl jsem 
rád, že kaplan nebyl doma. Ale ukázáno mi bylo, 
že nic nezůstane tajného. A na srdce padla mi 
tíž, že vlastně to, že jsem přestal ministrovat, je 
jen polovice toho, co bych měl učinit. Sám Pán 
Ježíš žádá, abychom ho vyznali. Já musím také 
vyznat pravdu a do 14. roku je přece jen ještě 
daleko. Ale jak? Bál jsem se přece jen střetnouti 
se s děkanem. Neříkal ve škole ničeho. Ale tu 
hned asi po tom svátku rozstonalo se někomu 
z evanjelíků dítě na záškrt a zemřelo. Nevím, 
kdo už z farářů přijel na pohřeb. Ale mně stal se 
pohřeb ten zase jakýmsi mezníkem v mém životě. 
Šel jsem s ostatními na pohřeb a zpíval jsem na 
hřbitově jako jeden z nich. Pohřeb sám vzbudil 
velkou pozornost v městě. Vždyť před rakví šel 
„pastor" v taláru. Náš zpěv byl také něčím, co 
vzbudilo zájem. Tu a tam někdo na nás zabečel. 
Druhý den šel jsem jak obyčejně do školy. Nedbal 
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jsem hochů, kteří na mne pokřikovali. Jako oby
čejně udělal jsem kříž při začáteční modlitbě. 
Zdrávas jsem se už dávno nemodlil. S tím křížem 
jsem měl také mnoho nesnází. Stále mi Zedník 
a jiní vyčítali, že se znamenám znamením šelmy. 
Ale nemohl jsem se odhodlat nekřižovat se. Dru
hou hodinu přišel děkan učit náboženství. Hro
madu rukou se zdvihlo: ,Jemnostpane, Adlof se 
stal beranem." Haklův pěkný obličej zasmušil se. 
A jako by ukrajoval slova, bolestně promluvil: 
„Co to slyším, hošku? Tak, tak? Tak tys se stal 
odpadlíkem od svaté církve, beranem, kacířem, 
protestantem, husitou. Srdce mne bolí. A já tě 
měl tolik rád, knihy jsem ti půjčoval, a chtěl jsem 
tě dát studovat, a ty takhle!" Nevím, co ještě dále 
mluvil, ale hodina náboženská uběhla. Podíval 
se na mne jako bolestně a odešel. Když jsme 
pak uzavírali vyučování modlitbou, já už nedělal 
kříže. Stal jsem se opravdu beranem. 

Arciť to, co se stalo ve škole, roznesly děti po 
městě. A bylo mnoho otázek. I maminku zasta
vovali a ptali se, co se to s tím hochem stalo. 
I špitálská Kateřina i Vraštilova z Dobré Vody 
byly pobouřeny a domlouvaly mi. Jak veliké 
naděje do mne kladly a jak mi slušelo to u oltáře, 
a já nejen že odhodil komži, ale i svatou víru. 
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Bránívával jsem se, že věřím všemu tomu, co je 
v Písmě svatém, a že chci následovat Pána Ježíše. 
„Ale matičkou Boží pohrdáš," namítali. A já měl 
příležitost mluvit jim o tom, že ona je v nebi, že 
však není královnou nebeskou, ale jako každá 
učedlnice Páně, a že nás neslyší a že říkala: Co 
by on vám rozkázal, učiňte. Zdálo se jim to čirým 
rouháním a spínali nade mnou ruce, když jsem 
říkal, že klekat před obrazy je čiré modlářství. 
Nyní mluvil jsem bez bázně a také směle o tom, 
co jsem znal z bible a co se příčilo římské nauce. 
Ovšem už jsem byl úplně rozhodnut, že ke zpo
vědi nepůjdu. Jak jinak to bylo před rokem. 
Tenkrát byli ve škole dva tři hoši, kteří nešli 
k zpovědi. Byl to Josef Rus, Josef Havrda a mám 
za to„ že i Karel Šubrt, který byl mým zvláštním 
kamarádem. Všech tří rodičové chodili do ev. 
shromáždění, a byli dotčení novým učením. Udal 
jsem je Haklovi, když se ptal, kdo nebyl u zpo
vědi. Měl jsem proto u Adámků mnoho nepří
jemností. Ale tentokrát všichni tři šli, ač pro
hlašovali mí, že až jim bude 14, že vystoupí, teď 
že nebudou se Haklovi protiviti. Jak jsme se my 
čtyři různě rozběhli a různě vyvinuli! Mne milost 
Boží vedla dál až k obrácení a novému rodu 
z Ducha svatého. Oni jinak. Rus a· Havrda při-
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stoupili k ev. církvi, onen však zabředl do nevě
reckého socialismu, tento byv od ref. církve 
v Čáslavi na učitele vzdělán, vrátil se zase pro 
kariéru do římské církve. Karel Šubrt dosáhl, co 
mně Hakl chystal, místa v Boromeu v Hradci, 
ale nestal se knězem. Občas jsme se vídali, a jed
nou také chodil nějaký čas v Praze do shro
máždění, ale když by se byl měl obrátit, odešel 
a zaujal místo v té české učené inteligenci, která 
uvnitř ničemu nevěří, anebo si namlouvá, že má 
své náboženství a při tom s Římem rozejíti se 
nemůže. Jednou i on vypravoval své paměti 
a mluvil tam, jak jsme se podobali dvěma prou
dům, které zcela blízko sebe vyprýštily, ale daly 
se každý ve zcela opačný směr. Jeho proudu 
bylo by se vrátit, aby tekl rovnoběžně se mnou 
k tomu, po němž žízní duše má. Tenkrát bál se, 
aby se neřeklo o něm, že i on se stal beranem, 
a tak přerušil se mnou styky. A jeho otec, liberál 
a nevěrec, přestal chodit do shromáždění. Ale 
i jiní hoši přestali se mnou kamarádit. 

K zpovědi velikonoční jsem nešel. Po veliko
nocích mne vyvolal děkan v náboženské hodině 
a kladl mi různé otázky. Neodpovídal jsem dle 
katechismu, ale dle svého tehdejšího poznání. 
Usmíval se pohrdlivě, ale tázal se dál. Nic mi (66) 



nevyvracel, nic neopravoval. Přesvědčil se, že 
už neplul jsem ve vodách římských. Brzo po tom, 
možná, že v druhé hodině, zkoušel hochy dál. 
Dal otázku: Co jest římsko-katolicky věřiti? Když 
pak hoch odpovídal, že římsko-katolicky věřiti 
je za pravé míti, co církev k věření předkládá, ať 
je to psáno, neb ne, dívaje se na mne děkan, 
postřehl v mém obličeji úsměv. Rozlítil se, jak 
jsem málokdy viděl, a všecek křičel: ,,Tak? Ty se 
naší víře posmíváš? Hned jdi, ať tě tu nevidím!" 
Sebral jsem čepici i učení a vyběhl jsem. Na 
chodbě potkal jsem řídícího Petra. ,,Kam jdeš?" 
tázal se mne. ,Jemnostpán mne vyhnal z ná
boženství," hlásil jsem. Neříkal nic, ale byl mi 
přítelem a vysvědčení mi dal se samými výbor
nými. Od té doby jsem nechodil na náboženství. 
Vždy jsem vyšel, když měl děkan přijít a po
tkal-li jsem ho uctivě jsem pozdravil a šel. 

Tato aféra rozkřikla se po městě. Arciť mínění 
se různilo, ale svobodomyslní lidé žasli nad mou 
odvahou. Hned po prázdninách poznal děkan, 
že se ukvapil a dal mi po řídícím vzkázat, že 
mám chodit na náboženství. Ale já jsem mu říkal, 
že nemíním chodit, protože mne z náboženství 
vyhnal, a řídící byl při mně. Děkan žaloval hejt
manovi z Hradce. Když měl hejtman baron Malo-
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vec v Hořicích úřední jednání, předvolal ma
minku. Maminka vypovídala vše, jak se sběhlo, 
jak jsem ministroval, jak jsem dostal zákonek, 
a jak mně bránila, a jak jsem si nedal, a že tedy 
jednou došla na faru k jemnostpánovi na radu, 
smí-li její hoch čísti ze zákonka, a že on jí řekl: 
„Ale matko, to není nic zlého. Z této knížky může 
čísti, a ať jen přijde, já sám mu udám, kde může 
čísti." A tak byla upokojena, jmenovitě když 
slyšela samou chválu o svém chlapci od jem
nostpána. A tak hoch četl a poznal pravdu a po
učoval také ji, a ona poznala také pravdu. A hoch 
sám z náboženství neodešel, ale byl vyhnán. 
„A kdo pak vám napsal přestup?" ptal se ještě 
Malovec. ,,To prosím můj hoch," řekla maminka. 
„To je nějaký divný hoch," podotkl hejtman 
a maminku propustil. V poradě i děkan dostal 
od hejtmana výtku. Jednání vleklo se přes celou 
zimu a nevím, jak by bylo dopadlo. Stalo se 
bezpředmětným mým odchodem do Němec. 
Propouštěcí vysvědčení bylo bez známky z ná
boženství a ve všech předmětech měl jsem pro
spěch výborný. Také snad padala na váhu ne
správná domněnka, že jsem se narodil 16. března. 
O mém odchodu později. 

Všecky takovéto věci neplynuly nikdy snadně 
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a lehce. Ty jsem musel probojovat ve svém nitru. 
Vzdychával jsem k Bohu a někdy ponořoval jsem 
se do Arndovy Rajské zahrádky, která mi byla 
velikou útěchou. Kázání Valentova byla celkem 
velikým suchopárem, přes jeho řečnický talent. 
Návštěvy ostatních stávaly se řidčí a konečně 
zanikly. Nepamatuji se, že by někdo kdy položil 
důraz na obrácení, nový rod, jistotu spasení. 
Hřejivými zůstaly večerní schůzky u Zedníků. 
Mnoho jsme zpívali a četli jsme různé knížky, 
i také Barákovu Osvětu. Dokud nebylo kazatele 
v Hořicích, četla se Postila Husova a Sartoriusova. 
Ještě do té doby padly první hluboké stíny na 
ev. práci v Hořicích. Mnoho lidí bylo sebráno, 
kteří pak zase odešli. Ale i ti, kteří neodešli, právě 
proto, že nebylo tu poznání hřícha, odvrácení 
od něho, a pravého spojení s Pánem Ježíšem, 
dělali veliké nesnáze a svým životem hatili to 
všechno. Nadějný vliv brzo přestal. Faráři přichá
zejíce viděli všecko svátečně a žasli, když se po 
prvé závady zjevily. Přede vším bylo zle, že právě 
v rodině Zedníkově byly veliké nepořádky. Zed
ník byl prudký, který ve hněvu neznal mezí. Jed
nou za naší přítomnosti hodil po své ženě mísu 
s polévkou. Jindy ji zbil, až měla boule a modřiny. 
I děti někdy nad míru bil. Ona obelhávala jej 
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a z kasičky církevní vlásenkou dobývala šestáků 
a dvacetníků. Jednou se svým bratrem ve skále 
se serval, a ten ho do krvava zranil, až musel 
ulehnout. Tenkrát přijel zrovna libštátský pán. 
Napomínal a káral, a Zedník na místě, co by se 
pokořil, hrozil, že vystoupí. Tenkrát už Zední
kovi nebydlili v kasárnách, ale v podzámecké 
ulici, a tam slyšel jsem, an dobrý p. farář Havel
ka zrovna na můstku rozkládal drasticky: ,, U vás 
ať se šlápne, kam šlápne, všude se šlápne do 
h-". Po jeho odjezdu Zedník se durdil a že vy
stoupí. I já ho prosil: ,,Strejčku, co pak by vás to 
napadlo!" Měl jsem psát psaní do Libštátu plné 
výčitek s hojnými citáty z Ezechiele o pastýřích, 
kteří nekonají svou povinnost, a myslím, že 
takové psaní bylo napsáno, ale neodesláno. 
Jakási hrůza mě z toho všeho obcházela. Zedník 
se utišil a zase předzpěvoval, ale evanjelium bylo 
v porouhání. Toužili jsme všichni, aby už ujal se 
práce nějaký dvojíctihodný pán, a byla to veliká 
radost, když se do Hořic přistěhoval p. Ladislav 
Valenta. I on byl bývalým katolíkem (ze Smidar), 
i jeho paní, a tak se zdálo, že nám bude rozumět. 
Ale nestačil na tu práci, ne jen že duchovně na 
ni nebyl připraven, ale i tělesně byl sláb. Bylo 
na něm vidět, že je souchotinářem. Mimo to 
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vadilo, že vedl panský dům a spíše vyhledával 
styky s pány, jmenovitě pak jeho paní, Němka, 
rodem z Chomutova. Svým spisem však „Víra 
našich otců" v nás zpodepřel naše protestantské 
vědomí a horlivost. Nejednou jsem měl veliké 
půtky o obrazy a sochy. Zdálo se mi to býti sva
tou povinností, když jsem kam vešel do světnice, 
říci lidem, že ty jejich obrazy jsou modly. Když 
jsem s někým šel, a on před sochou smekl nebo 
se pokřižoval, vykládal jsem mu hněv Boží nad 
těmi, kteří ty modly dělají a je uctívají, a o zna
mení šelmy. Nevoli jsem vzbuzoval u známých 
tetek a strýců, že jsem jich nepozdravoval jezo
vitským pozdravením: ,,Pochválen buď Pán Ježíš 
Kristus". Valenta měl ze mne radost, a jednou 
mi říkal, že by už rád viděl mne v taláru. I já 
jsem ovšem toužil státi se ev. farářem. 

V týž rok, kdy jsem měl velikou onu půtku 
s děkanem Haklem (1874), četl jsem ponejprv 
Bunyanovu Cestu křesťana. Ač jsem jejímu du
chovnímu smyslu nerozuměl, učinila na mne 
hluboký dojem. ,,Městem zkázy" byl mi Řím. 
A toužil jsem, aby mi bylo už 14 let, kdy také i já 
budu moci ohlásit svůj výstup z římské církve 
a tak na horu Sion se bráti. 

Zatoužil jsem také viděti evanjelické sbory. 
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A tak zjara vydal jsem se na cestu jednou v neděli 
se Zedníkovými a jinými časně za svítání do 
Semonic na „služby Boží". Jaro dýchalo svou vůni 
a touha okřídlovala kroky. Přišli jsme na místo, 
kde bylo pole s krásným lnem. Zelený stál a ještě 
nekvetl. Zedníková soudila, že přes to pole vedla 
stezka, a tak bez dlouhého rozmýšlení a jakoby 
něco správného činila, namířila přes pole a my 
za ní. Tato příhoda zkalila můj slibný výlet. V duši 
zněla mi výčitka, že jsme nesprávně činili. Do 
Semonic přišli jsme včas. I na faře jsme se mohli 
ohlásit. Kostel měli nový. Vsedli jsme unaveni 
do lavic. Sbíral jsem svou mysl a chtěl jsem 
nábožně poslouchat. Ale před námi seděly děti, 
a ty se stále na nás ohlížely, a dívčice se dokon
ce na mne smála. Únavou a tímto vyrušováním 
neměl jsem z kázání ničeho. Farář K. z. Nagy 
svou majestátní postavou byl zjevem nádherným 
na kazatelně. Své církvi oznámil, že Hořičtí přišli 
na služby Boží. Byli jsme předmětem pozornosti. 
Hosty jsme byli na faře. Jaké bylo mé překvape
ní, když jsem shledal, že ty nepozorné a ohlížející 
se děti byly farské děti! Zdálo se mi, že to je 
nemožné, aby faráři měli děti tak neposedné. 
Ale skamarádil jsem se s nimi. 

S větší ještě touhou vydal jsem se na cestu do 
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Bukovky. To nešly s námi děti Zedníkovy, ani 
ženy. I ta cesta byla únavná; bylo to dále než do 
Semonic. Ale vidět bukovského faráře, stálo za 
to. Na faře nás rádi viděli. Ba vím ještě dnes, jak 
paní farářová, svěží paní, přinesla k obědu svítek, 
a jak už byl rozkrájený a jak pan farář jej u stolu 
nabízel a jak ke mě otočil menší kus. Arciť i ten 
skoro byl nad mé síly. Ale i tu sešel jsem se 
s dětmi farskými. Když jsme seděli u stolu, bylo 
slyšet z kuchyně křik a hádku. Pan farář vstal 
a sundal rákosku položenou nad dveřmi a spo
řádav v kuchyni drobotinu, vrátil se s úsměvem, 
že prý rákoska dělá divy. V kostele byla Večeře 
Páně. Jako zpěváci, šli jsme se posadit na kůr. 
Tam byl dědeček bezzubý, který předříkával. Vy
slovoval zvláštním způsobem podobným před
říkávačům na pouti. Slyšel jsem, jak předříkává: 
„Skeloň se ke nám". Když sešel s Hořickými 
k stolu Páně, předříkával jiný dědeček stejně. 
To jsme v Hořicích byli lépe na tom. Pan farář 
Dobiáš byl dobrý zpěvák a těžce nesl své dě
dičné předříkávače. Podařilo se mu zavésti Tar
dyho kancionály a předříkávání přestalo. Ale 
dědečci prý plakali, že prý církev hyne. Odpo
ledne jsme šli všichni do Bělé k mladým mly
nářovům. Kvetoucí paní mlynářová častovala nás 
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koláči a my děti směly jsme si jít na hrušky. Vím, 
jak s dětmi prohlížel jsem si veliké mlýnské kolo. 

Návštěva v Bukovce zanechala v mé duši 
teplé, jasné dojmy, a vzpomínky na faráře i děti 
vzbuzují vděčné pocity lásky. 

Ještě zbýval Libštát. I tam jsem toužil jít. Byli 
jsme tam už někdy na zimu. Nocleh jsme měli 
u písmáka, myslím, Sádka, kterého si p. farář 
vážil. Pamatuji bledou, neduživou paní farářovou 
a pokoj, přes nějž vedla dlouhá roura do želez
ných kamen. 

S Adámkem a s Jos. Rusem jsme se vydali 
někdy na podzim do Semonic odvézti kazatelnu, 
kterou mívali ve škole, dokud stavěli kostel. Měl 
jsem radost, že jsme statečně do vrchu i s vrchu 
tlačili toto vítané břímě. Cestou jsme byli na noc 
u evanjelických lidí. 

Občas stýkal jsem se s lidmi, kteří mezi nás 
přicházeli a chlubili se, že jsou rodilí evanjelíci. 
Někdy jako s pohrdáním říkali: ,,Co vy? My jsme 
rodilí v tom; jak byste mohli se nám vyrovnat?" 
Ale shledal jsem, že napořád jsou bez horlivosti. 
Nesnažili se svému okolí svědčit o „poznané 
pravdě", ani nikomu nenabízeli evanjelické čte
ní. Zaráželo mne to nemálo. My jsme chtěli do 
Říma bít a volat všechněm všudy: Vyjděte z Ba-
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bylona. Tajemství nového rodu jsme však ne
znali. 

Jednou sestavil Zedník jakési provolání bez 
páně Valentova, vybízející k sbírce nějaké cír
kevní. S tímto provoláním poslal nás k rodilým 
evanjelíkům bydlícím mimo Hořice. Ale než jsme 
vyšli, stavili jsme se u dvojíctihodného pána. 
Přečetl provolání a dal také něco na zmíněný 
účel. Šly jsme, děti Zedníkovy a já. Cesta byla 
poučná, ale bezúspěšná. Nejprvé stavili jsme 
u Novotných v holovouském zámku. Byli to ro
dilí evanjelíci. On, nevlídný, starý voják, ona 
vlídná, laskavá paní, vlastenka, znající dějiny. 
Vypravovala mi nejednou, jak vláda utiskuje 
Čechy a učila mne písničkám revolučním. Pama
tuji ji, když notovala: 

,,Dávno Rakousy českou krev pily, 
husitskou slávu marně prznily. 
Hr na Němce, hr na vraha, 
na Vídeň Praha, ha, ha, ha!" 

Málo však chodívala do shromáždění. Nikdy 
neslyšel jsem, že někdo něco zlého o ní řekl. 
Myslím, že r. 1913 navštívil jsem Hořice, a zrovna 
trefil jsem na její pohřeb. Dvp. Dvořák vyzval 
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mne, abych také promluvil nad otevřeným jejím 
hrobem. Tenkrát přijala nás vlídně, ale nemohla 
nám ničeho dáti. 

Potom jsme šli do Sobčic ke Kubánkovům. 
Nedali ničeho. Otec její Kupka byl starý písmák. 
Apokryfické knihy Ezdrášovy vykládal na Čechy. 
Byl také Marokánem, čekajícím veliké dny, kdy 
král Marokánský přijde, aby zřídil tu království 
pokoje. Přijde však, aby „zvisitýroval a sexa
miníroval", kdo jaké je víry, a jen ti obstojí, kteří 
dobře zodpovědí otázky. Měl je i s odpovědmi 
napsané. Často bývali jsme v Sobčicích, a já 
s tajeným dechem naslouchal řečem Kupkovým 
o nadějích českých, o příštích soudech a o příští 
slávě. Papež Pius IX. zemře probodnut a císař 
František Josef na bílém koni. Pletl do všeho 
i Sibillu i Slepého mládence a zdá se mi, že 
i Kottera a Drabíka. Měl mnoho čtení starého, 
a já jsem od něho dostal starou bibli (1722), která 
v dobách pronásledování bývala zazděna. Ku
bánkovi měli jedinou, tichou dcerku stejného 
věku se mnou. Později se po smrti Kupkové vy
stěhovali do Ruska, dceru vdali za ďáka a i sami 
se stali pravoslavnými. 

Cílem toho dne, kdy jsme vyšli s plamennou 
epištolou Zedníkovou, byla Tikova. Tam bydlili 
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Kuželovi, mám za to, že luteráni, ale počítali jsme 
je k Hořicům. Byli to lidé sečtělí, syn jejich 
studoval na učitele později a za dob mých studií 
ve vyšších třídách umřel. Přišli jsme unavení 
a hladoví už k večeru. Kuželka byla sama doma. 
Nerada nás viděla. Nemohla však nás propustit 
a musela nám dát přístřeší. K večeři nám dala 
trochu podmáslí bez chleba. Že prý žádného 
doma nemá. Ulehli jsme na slámě. Ač jsem byl 
velice znavený, pro hlad jsem dlouho nemohl 
usnout. A tak jsem se dočkal příchodu Kuželova. 
I viděl jsem, jak Kuželka mu z trouby vyndala 
hrnec kávy a z truhly vytáhla velký bochník 
chleba. Uvažoval jsem, jak to, že nám ho nepo
přála, a jak se to vše srovnává s biblí, a uvažuje 
o tom, usnul jsem. Ráno už jsme pohoštěni byli 
z tohoto bochníku, a i Kuželka zdála se být jinou. 
Patrně vlivem svého muže. Dala-li něco pro účel 
církevní, nevím, zdá se mi, že se vymlouvali, že 
sami něco přinesou. 

A tak vrátili jsme se ze své pouti. Dětem 
Zedníkovým byl výsledek lhostejný. Já však po
cítil jakési nejasné, temné zklamání. Ne nad tím, 
že jsme nepřinesli peněz, ale ten dojem bolel. 
To byli všechno evanjelíci rodilí. Ne, tito rodilí 
evanjelíci postrádali něčeho, co v knihách a před-
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stavách mých zářilo jakousi září a vonělo jakousi 
vůní. Byl jsem smuten. 

Zima se přiblížila. Ve škole jsem byl poklá
dán za prvního. A trávil jsem k své škodě mnoho 
času v rovnání sbírek a opisování v kabinetě. 
S Haklem, děkanem, vídal jsem se na chodbách 
školy, ale nemluvili jsme spolu. Kateřina ze špi
tálu hraběnky Strozzi mě potkala a kárala mne, 
že jsem matku církev opustil. Hájil jsem se svým 
způsobem. Rovněž Kačenka Vraštilova z Dobré 
Vody, kde bývala má babička často hostem, 
nábožná a opravdová to duše, cítila povinnost 
setkati se se mnou a tázati se mne na to, co se to 
se mnou děje. Mluvil jsem s ní o Pánu Ježíši 
s radostí a láskou, tak že byla na polo usmířena 
s mým stanoviskem odchylným. 

Zatím začala nás tísniti myšlenka, co se mnou, 
až dochodím tento rok do školy. Různé poznámky 
a nápovědy pánů farářů o mých studiích se ne
uskutečňovaly. Jmenovitě maminka měla starost. 
Byl jsem zamlklý. Četl jsem mnoho i spisoval 
různá pojednání, modlitby i verše. Cítil jsem, jak 
potřebí by bylo už vyváznouti z prostředí, v němž 
jsem byl. Modlíval jsem se cítě pustotu srdce, 
a nalézal jsem chvilkové potěšení. Čekal jsem 
s touhou a se strachem, co dále bude. 
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Tu jednou v zimě byl jsem pozván k far. 
Valentovi. Byl u něho libštátský far. Havelka 
a chtěl nějaké mé písemnosti, že prý to někomu 
ukáže. Zdál se býti nespokojen s mým útočným 
stanoviskem proti Římu, kdežto Valenta si to 
liboval a chválil. Vyrozuměl jsem, že je veliká 
naděje, že budu dán na studie, a že je to vlastně 
lépe, že jsem jaksi již pokročil věkem. 

Na začátku března naděje mé se uskutečnily. 
Přijel do Hořic Američan Edwin A. Adams. Myslil 
jsem, že budu podroben nějaké důkladné zkouš
ce, když jsem usedl na pohovku v bytě Valentově 
(v Tomáškově domě vedle radnice) vedle vyso
kého, pěkného, modrookého cizince v plno
vousu kaštanové barvy. Ale nebylo tak. V lámané 
češtině tázal se mne prostě: ,,Máš Pána Ježíše 
rád?" Mohl jsem s radostí přikývnout: Ano. Neptal 
se dále na nic. A p. Valenta oznámil mi, že bylo 
ujednáno, že se mám připravit na odjezd do Ně
mecka, kde budu studovat. 

Maminka sháněla, jak mohla, aby mne vy
pravila do Němec. Ovšem po kasárnách se to 
ihned rozkřiklo, že já budu studovat! ,,Tak vida, 
ten Adlof čin hoch bude přece jenom pastorem." 
Potkal mne tehdy účetní ze záložny Erban, pře
dák Sokola, ochotník divadla. Člověk svobodo-
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myslný, který také přičiňoval se o postavení 
Žižkova pomníku na Gotthardě a měl slovo na 
táborech. Byl jsem také, když hrál na divadle 
Hugenotu (myslím: Odboj Nizozemska), který 
vladařce nadšeně vykládal, že za svobodu evan
jelia a vlasti chce položiti život. Ten potkav 
mne, vyslovil se s pochvalou o mé statečnosti, 
a že to je dobře, že jsem se se Římem rozešel 
a že je rád, že mne evanjelíci dávají na studie. 
„Až vystuduješ, můžeš se i od nich docela 
vymanit jako svobodomyslný muž." Rozuměl 
jsem tomu dobře. Erban zvolil nevěru jako 
Alfons z Padařova, jehož spisy i mně se tenkrát 
dostaly do ruky. Nevěřil jsem proroku pada
řovskému, jako nechtěl jsem podléhat nevěře 
Barákovy Osvěty a Havlíčkových Kutnohorských 
Epištol, ale přec jen vliv četby tlumil moji vrouc
nost a pustošil mé srdce. Ó jak jsem toužil ve 
své bezradnosti po vláze a vánku, jaký vál mi 
z Arndtovy Rajské Zahrádky! 

V krátké době byl jsem vypraven jako chudý 
hoch. Na náměstí před Valentovými zastavil se 
Riedlův dostavník. A já se svým balíkem vstoupil 
tam za panem Jindřichem Novotným, kterého 
p. Adams poslal z Prahy, aby mne zavezl do 
Gnadenfrei. 
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Cestou jsme mnoho nemluvili. Domníval se, 
že nedoslýchám, protože jsem nemohl stihnout 
německých názvů stanic. Bylo mi, jako by za 
mnou se bořil most, a já jako bych vcházel do 
jiného světa, odkudž není návratu. A bylo tomu 
tak. Když jsem se za několik měsíců vrátil na 
prázdniny, bylo mi, jako bych se vrátil do půdy 
cizí, do společnosti cizí, jako bych byl urván 
svému prostředí, z něhož jsem vyrostl. Doba 
studií byla by materiálem pro jiný díl vzpomínek 
z mládí. Dá-li Pán síly a chuti, pokusím se ještě 
i o načrtnutí jich. 

Teď jen dodatkem povím, jak se stalo, že 
rázem Hořice přestaly býti Hořicemi mého dět
ství, a jak přes všecku touhu mou zůstaly kořínky 
vytrženy z rodné půdy natrvalo. Předně tím, že 
Pán uvedl mne do styku s evanjelickými kruhy 
a snahami, odcizili se mi kamarádi z dětství. 
Mnozí pak vystoupili právě ze školy a zapadli 
v nových svých povoláních. Mně pak Pán dal 
nové přátele a otevřel mi nové obzory, nové 
tužby a nové cíle. Nejchudší pak vrstvy, z nichž 
jsem vyšel, naplněny byly závistí anebo také 
i ostychem, a když já jsem se nestranil, stranily 
se ony. Náboženství a společenské postavení 
utvořily hráz. Ale také i kasáren jsem už nenašel. 
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Z jara r. 1875 vyhořely. Hořice jsou o idylický 
kout chudší. 

Snad jediný mohu povědíti, jak k požáru do
šlo. Adámkovi kasárnu svou prodali a odstěhovali 
se do Ruska brzo po mém odjezdu. Stali se prý 
pravoslavnými a provdali prý svou schovanku, 
o které Adámková i přede mnou říkala, že mi ji 
chystá, pravoslavnému žákovi. Nikdy nepsali, 
a nikdy o nich jsem neslyšel leč tuto pověst. 
Maminka odstěhovala se do kasárny Zedníkovy 
a v zadní světničce usadil se její bratr Hamerník. 
Prala staviteli Karažejovi, posluhovala a někdy 
i přidávala. A tu jednou, když už všichni v ka
sárnách spali, šel z nějaké toulky domů Josef 
Gurovský- týž, který mne kdys nemocného nesl 
ze školy domů, a vidí, jak na hořením konci ka
sárna už hoří. Běžel s křikem: Hoří! a vyrážel 
i okna, aby budil spící. Maminka byla v hlubokém 
spánku. Nemohla se dobře vzpamatovat, a tak 
s poduškou pod paží vylézala z okna. Někteří 
dobří lidé pomáhali vynášet. Vynesli peřiny i truh
lu. V tom si vzpomněla, že v zadní světničce 
jsou Hamerníkovi. Však také se vzbudili, popadli 
dítě do náručí, ale už museli procházet hořící 
síní. Však utržili i popáleniny. Dítě položili za 
plot protější zahrady. Přes tento plot chtěli ma-
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minčinu truhlu přehoditi, ale byla těžká. Kdyby 
se jim to bylo podařilo, byli by dítko strýcovo 
zabili. Pokusy o přehození odtrhlo se dno truhly, 
a tak se leccos poztrácelo, co na svou hromadu 
nenechavý soused naházel a žárlivě střežil. Mu
sela to být velkolepá podívaná, když dřevěná, 
více než dvěstěletá, šindelem krytá, dlouhá bu
dova byla v jednom plameni. Chudí lidé byli 
rázem ožebračeni. Maminka uhájila málo. Všecko 
co bylo na půdě, bylo ztraceno. Uhořelo také 
veliké množství prádla Karažejova. Stromoví před 
kasárnami vzalo ovšem všecko za své. 

A kdo založil požár? Pokorní se umluvili s Pro
cházkovými, že požár založí zrovna u lomenice, 
dělící jejich půdy. Cenné věci včas uložili v jedné 
chalupě na blízku. Domnívali se, že pojistkou, 
když jim bude vyplacena, nejen vystaví si barák, 
ale také jim něco zbude. Dcera Pokorných Bar
bora je poslouchala, když se umlouvali. Po le
tech pověděla to mé matce, a maminka Pokornou 
jednou vybízela, aby proto činila pokání. Ale 
Pokorná nechtěla vyznati pravdy. Procházkovi 
se nikdy nepřiznali. Mínil jsem, že před svou 
smrtí vyzná on svou vinu, ale neměl kdy. I ona 
nevyznala. A tak příčiny požáru zůstaly utajeny. 
Společnost nevyplatila celé pojistky ani Pokor-
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ným ani Procházkovům, tušíc jejich vinu, a proto 
svých kasáren nemohli udržet. Záhadou duchov
ní zůstalo, že Anna Němečková nic o tom nepro
zradila. Ale jí prý o tom ničeho neřekli. Ji při
pravili o světničku, kterou měla tam připsánu 
jako dědictví. 

Umřeli všichni chudí. Hoši umřeli ve svém 
mládí. Dcera provdala se za Teplého, a umřela, 
i on. Snad hoši i dcera umřeli u víře ve svého 
Spasitele, jako i Anna Němečková. Pokorní oba 
umřeli v žaláři. Až do konce zůstali věrni zlo
dějství. 

V kasárnách se všecko změnilo. Když jsem se 
vrátil na prázdniny v létě 1875, bydlili jsme ve 
světničce u Tauchmannů za kasárnami v zahradě. 
V kasárnách se pilně stavělo. Už to nebyl idylický 
kout mého dětství. Teď mám za to, že jen jediný 
domek zůstal v držení původní rodiny Najma
novy. Arciť staří pomřeli, statní se rozprášili, ale 
zrovna v rok požáru narodil se nynější mistr 
obuvnický Najman, který upomíná mne na onu 
dobu, kdy otec jeho vedl mne na pouť do Nové 
Paky. 

A je-li pak nějaká ozvěna duchovní z těch 
dob? Moji vrstevníci a kamárádi zajímali se o otáz
ky náboženské. Jakési hnutí bylo. Ale nedošlo 
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dále. V kruzích pak evanjelických byli přitrženi 
někteří k Pánu po mém obrácení a styky s Pra
hou. Ještě mám některé naděje o Hořicích -
o Hořicích mého dětství, a srdečně bych se těšil, 
kdy bych jednou sešel se u trůnu milosti s ně
kterým z mých druhů mládí, zapadlých, ale ne 
zcela zapomenutých. 
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JAK SE STALO, 

ŽE JSEM TYTO VZPOMÍNKY 

O DĚTSTVÍ NAPSAL 

B
yl tu �· 1916 v létě po své svatbě Pepá
nek. Ze prý má knihu pro zápisky na způ

sob rodinné kroniky, do níž zapisuje všecky 
rodinné vzpomínky, z nichž jsou některé zají
mavými historickými dokumenty doby. Požádal 
mne, abych také napsal nějaké rodinné upo
mínky naší rodiny. Slíbil jsem a dal se do psaní, 
ale čím déle jsem psal, viděl jsem, že to rodinná 
kronika nebude, ale že to budou upomínky 
z mého života. Poněvadž však rozměr se stával 
širší, uložil jsem své vzpomínky omeziti na dobu 
svého dětství (do března 1875). Dal-li Pán času, 
síly a chuti, chtěl bych načrtnout své vzpomínky 
z dob studií alespoň do té doby, co jsem se stal 
kazatelem a potom ještě vzpomínky, které by 
zvlášť Vás děti zajímaly, jak jsem se oženil. 
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DOSLOV 

D
uchovní odkaz Aloise Adlofa (1861-1927), jedné 
z nejvýraznějších osobností Svobodné církve 

reformované, později Jednoty českobratrské (dnes 
Církev bratrská), by si zasloužil pozornosti mnohem 
zevrubnější a hlubší, než je tomu dosud. Kazatel evan
gelia Kristova, jak stojí na jeho skromném, záměrně 
jen nahrubo tesaném náhrobku na pražských Olša
nech, byl svébytným českým bohoslovcem, původním 
básníkem především duchovních písní i sugestivním 
překladatelem například Tersteegena a v hloubce toho 
všeho - pokud to slovo nevyvolá zavádějící představy
osobitým mystikem a rozeným pietistou. Tyto jen letmo 
naznačené, neúplné charakteristiky, by ovšem bylo 
třeba doložit důkladnou studií z naší současnosti, pro
vázenou původními citáty z díla a bibliografickými 
odkazy, prací právě tak odbornou jako osobně za
nícenou, jíž se snad jednou konečně dočkáme. 

Prozatím jen několik čtenářských poznámek k této 
knize: Autor mne zaujal už neobyčejnou upřímností 
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k vlastnímu dětství, strávenému především v podkrko
nošských Hořicích, v kamenickém městě tou dobou 
protirakousky a proticírkevně značně rebelském, jak 
dosvědčuje i tehdejší nadšeně přijímané vybudování 
nákladného Žižkova pomníku. Dospívající chlapec 
velké citlivosti, dychtící pochopit a prožít nejhlubší 
pravdy křesťanské víry, zakouší až do dřeně své skoro 
ještě dětské duše náboženský konflikt typicky český. 
Je vychován katolicky, a nejen to: chce překročit meze 
pouhé výchovy směrem k Božímu absolutnu, jak je 
vyjadřováno myšlenkovou a symbolickou strukturou 
římsko-katolické církve. Jeho horlivost však je už 
v útlém věku zklamávána katolictvím všedního dne. 
Leckde potkává vnějškovost až cynickou, vědomé po
krytectví, jen čistě formální, vnitřní vazby už dávno 
zbavený souhlas s učením církve. Tu a tam proniká do 
kraje obávané, s katolictvím již zrovnoprávněné evan
gelictví. Mladý Adlof po těžkých bojích svého svědomí 
přenese žízeň svého srdce po Ježíši, svou lásku k Němu, 
kterou sytil už modlitbami z nebeklíčů své babičky, 
do prostředí obrazoboreckého, kalvinistického, v němž 
na základě striktního výkladu druhého přikázaní De
satera ve prospěch výlučné bohopocty nezpodobni
telného Boha Trojjediného podléhá nejostřejší kritice 
kultická úcta k Panně Marii, modlitby ke svatým, ná
božná rozjímaní před krucifixy a obrazy, klekání před 
Tělem Páně při kněžském Proměňování. Averze lido-
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vého kalvinismu ke katolickým rituálním úkonům jde 
tak daleko, že i pokřižování bývá vykládáno zcela roz
poruplně jako sebepoznačení znamením "Šelmy". Přes 
tyto povážlivé krajnosti, jež právě v kališnických, 
křižáckým vyhlazováním ohrožovaných Čechách měly 
pochopitelně velmi živnou púdu, se mladistvý poctivec 
Alois v míře své původní horlivosti pro katolickou verzi 
křesťanství obrací k verzi protestantské. Stojí však za 
zmínku, že již ve svém katolickém dětství, přes zbož
nost v praktikování až sebezmarnou, jež nešetří vlast
ních sil ve zlézání poutních pahorků po jednotlivých 
schodech v kleče apod., největší náklonnost choval 
k osobám, jejichž katolictví zvnitřnělo natolik, že nepři
kládali vnějším úkonům zas tak velkou váhu a jejich 
osobní a vroucí, církevně „nadstandardní" ctění Ježíše 
a Božího Majestátu do značné míry v nich krotilo jinak 
celým okolím stimulovanou kultickou příchylnost k Pa
nenkám Mariím vzájemně rozlišovaných poutních míst, 
k Janům Nepomuckým nesčetných pomníků v městě 
i v kraji apod. Stojí též za zmínku, že vzpomínající 
spisovatel nachází nemálo sympatických osobních rysů 
na svých později konfesijních protichůdcích a že na
opak přiznává nejedno hořké zklamání tenkrát polo
dospělého konvertity z evangelíků, zejména "rodi
lých" - rozčarování hluboce charakterní duše, která 
touží po souladu zásad a života. Avšak i "berani" jsou 
jen hříšní lidé. Bývají ješitní a furiantští, mezi krásným 
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zpěvem z reformačních kancionálů dovedou hodit po 
ženě talířem a zmlátit děti, vytahují vlásenkami peníze 
z kasiček, bible jim bývá dobrá nejen k vlastnímu du
chovnímu sycení a k věroučným argumentacím vůči 
odpůrcům, ale i k osobnímu osočování pastora, který 
se je snažil pohnout k sebezpytování a nápravě. 

Tuto bezbrannou upřímnost, která nic neretušuje 
a které nestačí pouhé teologické ideály (na evangelické 
straně navíc v té době často „říznuté" vlastenectvím 
různého odstínu a různé úrovně), shledávám jako 
nejcennější rys Adlofova spisu pro naši dobu. Poctivost 
až do krve, ale bez černobílého fanatismu, fundamen
tálnost (to jest soustředěnost na Základ víry bez odbí
hání, vytáček, ředění a dekorací), avšak bez ,,funda
mentalismu", to jest bez vydávání určitých (ovšemže 
jinak nezbytných) struktur myšlení a symbolu za po
slední pravdu samu. 

Adlofovy Vzpomínky z dětství končí rokem 1875. 
Všude okolo jsou tenkrát chudí lidé, tkalci, zedničtí 
přidavači, pradleny. Dětí se rodí hodně, většina však 
umírá v prvních letech života. Mnoho dětí osiří. Adlo
fův otec zemřel v šestatřiceti. Žádná výjimka. Život je 
v té době mnohem tvrdší, skoupější, nejistější a v prů
měru kratší než dnes. 

Již dlouho se mi vnucuje otázka, zesílená nyní po 
pročtení Adlofovy knihy: Kde je tu ještě v mém národě, 
který namísto svatých obrazů sleduje své předáky 
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v každodenních zprávách, který namísto pěších zbož

ných poutí jezdí v kolonách stále nadbytečnějších vozů 

za svými obchody, který namísto bible čte recepty na 

zhubnutí a na zvýšení potence - kde je tu ještě jaká 

otázka po Bohu, po hloubce a kotvě života, po soud
ném pochopení smyslu? A přesto, či právě proto: Jsem 

přesvědčen, že český národ, má-li nějaký důvod exis

tence, má důvod subtilně vnitřní. Ten je možná tak 

hluboko skryt, tak zakryt, že lze pochybovat o jeho 

bytí. Zdá se mi, že v srdcích mnoha mých spolurodáků 

je stále ještě ten starý zápas: našimi dějinami neustále 

doutnající boj o víru, o pravou tvář pravého Boha. Lze 

připustit, že i v nenáboženském vyjádření tohoto zá

pasu jako boje o lidskost, o humanitu, jde o týž neod

bytný a nezbytný důvod. Tvrdím-li něco takového, je 
to též součást víry, je to rovněž něco subtilně vnitřního, 

nemediálního, neveřejného. Náš národ, nebo jeho zá

stupné „ostatky", to jest paběrky, jsou nezjevné, jsou 
ukryty, nepraktikují možná žádné náboženství, leckdy 

ani formálně nejsou v žádné církvi, ale mají svou 

nevymýtitelnou pietas. 

Negativně řečeno: není-li v českém národě této pie

tas, mýlíme-li se ve svém odhadu, pak není - již není -

českého národa. Zůstává snad čeština, beztak den ode 

dne horší, mizí tedy i kultura, jazykový tvar ducha, ten 

duch sám - a národ se rozpouští v takzvanou občanskou 

společnost, tedy v cokoli mezi čímkoli. 
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Ne asi nadarmo už v roce 1897 se ve své známé 
písni Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, modlil náš autor 
za národ, jehož nejvýznamnější mučedník, vyhotovený 
z bronzu na symbolickém pomníku českých dějin 
v samém srdci státní metropole, je dnes ze všech stran 
posprejován idiotismy od nevědomé, zbarbarštělé mlá
deže: 

Vzbuď nám, ó Pane, jak Hus byl, lidi, 
by český národ budili zas ... 
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NĚKOLIK ŽIVOTOPISNÝCH DAT 

A lois Adlof studoval v Gnadenfrei ve Slezsku a od 
.t\. roku 1879 na vyšším gymnáziu v Praze. Boho
sloví studoval v Basileji, Edinburgu a Lipsku. V roce 
1880 byl mezi zakládajícími členy Svobodné církve re
formované (později Jednota českobratrská, dnes Cír
kev bratrská). Roku 1886 se ujal práce v pražském 
sboru Svobodné reformované církve a působil v něm 
jako kazatel plných 40 let. Stál u zrodu Křesťanského 
spolku mladíků, redigoval a vydával časopisy Mladý 

křesťan a Světlo a vydával kalendář Mír. Uspořádal 
a vlastní tvorbou obohatil šest vydání Křesťanského 
kancionálu. Napsal dlouhou řadu drobnějších i objem
ných spisů bohosloveckých, historických, memoáro
vých, beletristických i básnických. Záhy stanul v po
předí církve a v letech 1919-1924 byl předsedou 
Rady Jednoty českobratrské. Na věčnost byl povolán 
25. března 1927. 
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