
V I I I . 1941 5 .



K A R E L  C H L A D

INŽENÝR M A T T H E Y

^ 0 T % >  
/ $  O.K. X yy
P̂MEDICKOWN

COKV.

& ? o v t f€

I té*

V Í T Ě Z O V É ,  O L O M O U C  • 1 9 4 1



Archiv „V ítězové"

y y \^  jiCdiíhc v  ~ h //4, '/VfJiT



R O D N Á  S T R E C H A .

Je  den svätého Karla roku 1901. V rodině 
důstojníka horských myslivců ve Viterbu je 
tento den zvlášť slavný. Prvorozený syn má 
své prvé jmeniny. Od prvého května, svých 
narozenin, z okolního světa mnoho nepochytil. 
Otvíraly se mu oči, ale vše, co zachytily, do
tklo se ho jenom nepatrně. Jeho posvěcené 
dušičce unikala celá skutečnost života. Nová 
bytost se dosud netěšila na svou budoucnost, 
ani se jí nelekala. Kromě Boha o této budou
cnosti pečlivě přemýšlela a úsilím celé duše si 
přála, aby byla nej lepší, poznamenaná duchem 
Božím, paní Terezie Matthey, Karlova mlamin- 
ka. Stopy jejího vzácného charakteru se ob
rážejí v Karlově povaze. Byla budovatelkou 
jeho duchovního světa.

Byla temperamentní a energická. Je jí život 
provázela na jihu nezvyklá vytrvalost a stálost. 
Svědectvím budiž deníček, který v tento slav
ný den začala psát a věnovala jej svému prvo
rozenému. Až do 7. října 1931 zaznamenávala 
vše, co na Karlovi pozorovala, i svoje myšlen
ky, dlící bez ustání u něho. Prolistujeme zběž
ně tento deníček a pochopíme, proč byla Kar
lova duše tak krásná. Půda, v níž rostl, nemo
hla vydat bodláčí a plevel.

Začíná: „Obětujíc ti tuto knížečku, určenou, 
aby ti připomněla mnoho věcí z tvého mládí, 
tvá nesmírně milující matka ti přeje, aby tě 
tyto řádky viděly stále takového, jakého tě ona 
chce mít a o jakého prosí Pána.“ Je  si vedo
mia, že budoucnost Karlova nezáleží jen na ní 
a proto ten skrytý strach a náznak, kam chodí



pro pomoc. Píše dále: „Program tvého života 
budiž víra v Boha, nezištná láska k bližnímu 
a pevná vůle konat stále a svědomitě své po
vinnosti.“ Horoucí polibky, nekonečné mazlení 
a obsluhování jsou jen část mateřské daně dě
tem. Když matka neplatí modlitbami duši, kte
rou Stvořitel na její přání vyvolal z ničeho, 
je její práce ztracena. Pročtení deníčku paní 
Matthey člověku odčiní újmy, které utrpěl čte
ním deníků jiných. Myšlenka planí Matthey 
s deníčkem byla tak šťastná, že ji neváháme 
doporučit. Otiskujeme více míst, aby vysvitlo, 
jakým duchem musí být taková věc psána, 
jestli se má stát dětem vzácným pokladem pro 
celý život.

Deníček provází malého Karla od prvého 
května 1901, kdy ve Viterbu byl otcem a mat- 
:ou přivítán na tento svět. Vzpomíná na šťast

nou chvíli, kdy matka prvně políbila nové dítě 
Boží po křtu svátém. Zaznamenává prvé „papá“ .

„Slavíš prvé narozeniny a v celé tvé rodině 
jé svátek. Přátelé, tvá chůva a především tvůj 
otec a matka se za tebe modlí. Vyprošují ti 
v nebi vše dobré pro duši a pro tělo. Kéž tě 
Bůh podporuje, aby tě tento den zastihl ještě 
po mnoho let s čistou a jasnou duší. Kéž zů
stane stále v tvé duši úsměv, který tak zkrás- 
ňuje tvou tvářičku, také v nevyhnutelných 
zápasech, které tě očekávají. Dnes ráno jsem 
tě zvlášť odporoučela Panně Marii a doufám, 
že jako mladík a dospělý muž se v tento den 
budeš vždy a právě tolik modliti k nebeské 
Matce. V pokorné a prosté modlitbě, prohřáté 
vírou, najdeš světlo a sílu, útěchu a pomoc.“ 
Pevný pohled dopředu, vědomé a Chtěné ve
dení k dobru, toť síla Karlovy a každé jiné 
matky.

Není události, kterou by neprovázela úzko
stlivou péčí o duchovní blaho. „Počínáš sám 
chodit. Bůh žehnej tvým krokům nyní a stále.



Kéž i tvůj duch udělá mnohé na cestě pokro
k u .. . Pirvý trest k  přemožení tvrdohlavosti. 
Otec a matka museli učinit násilí svému srdci, 
aby neslyšeli tvůj pláč, ale s pomocí Boží pře
mohli projev zla.“ Jaký to dojemný boj přiro
zené lásky mateřské s láskou nadpřirozenou! 
Ta trocha sebepřemáhání, spojená s trestáním 
chyby milého dítěte, přinesla odměnu. Jak  
mohla být šťiastná Karlova maminka, když 
v jeho pozdějším životě neviděla věci, které 
by bylo třeba kárat.

„Jsou  ti tři roky! Můj drahý maličký, co ti 
mohu přát lepšího, než aby tvá nevinná a či
stá duše zůstala krásná uprostřed všech potíží, 
s nimiž se na své cestě shledáš. Světlo víry a 
lásky k Pánu ti dají sílu, aby ses sám vždy 
přemohl a jednoho vzdáleného dne mohl čistě 
svůj život uzavřít, s radostí, že jsi jej vyplnil 
pro Pána a pro dobro bližních.“ Program ži
vota Karlova je stále přesněji určován. Ať se 
obrátí kamkoliv, tyto dva základní tóny z ně
ho nesmějí zmizet.

„Zúčastnil ses děkovné mše svaté, kterou 
dal sloužit tvůj otec. Rodiče děkovali Nejsvě
tější Panně za všechna prokázaná dobrodiní. 
Tolik jsem se za tebe modlila, abys vyrostl o
pravdu dobrý.“ Karel byl Pánu představen 
v chrámě velmi brzy. Jeho maminka nečekala, 
až jí je jí dítě odvede na mši svátou katecheta 
s celou třídou. Nenamítejte, že dítě to nechá
palo a nic z toho nemělo! Uvažte, jak zinten
sivněly modlitby paní Matthey, když držela 
na rukou svého syna a klečela před svato
stánkem! Pán je  nepřehlédl!

„Taitínek ti postavil jesličky. Jakou jsi měl 
radost! Zachovej si tuto dětskou poesii po celý 
život a  vždy si přej, aby v  tento den měl Pán 
tvé srdce! Nalezl jsi dárky. Dal ti je opravdu 
Ježíšek? Ano. Ty od rodičů jsou jen hračky, 
ale prosíme dnes za tebe Pána, aby pokropil



tvou cestu milostí. Až vyrosteš a  tmdeš číst 
tyto řádky, také z lásky ke své matce se bu
deš modlit k Pánu, aby byl s tebou a  netou 
deš se stydět za to, že věříš!“ Stále budou
cnost dítěte!

Dětské vánoce Karlovy nemůžeme pominout 
jen tímto. Čas rychle běžel a maličký brzy ne
jen mluvil, nýbrž se pokoušel i o kresby a 
s  pomocí matčinou i otcovou kreslil písmena 
Byla to práce obtížná, ale Karel byl houžev
natý, zejména, když běželo o tak důležitou 
věc, jako byl jeho prvý dopis Ježíškovi. Bylo 
to o vánocích 1906.

„Milý Ježíšku, chtěl bych všechny tyto věci. 
Chyběli by mi dva četníci — pokoj — bitva 
— takové bonbony z nebeských hroznů — 
služka — žena a muž.“ A brzy šel nebeskou 
poštou jiný dopis. „Milý Ježíšíku( poslyš něco! 
Velmi by se mi líbil rozbírací obraz Itálie na 
kostkách. Přeji ti veselé vánoce. Tvůj milující 
Karel Matthey, č. 19, 3. poschodí.“ Paní M at
they Sbírala pečlivě tuto nebeskou korespon
denci a ukládala ji k svému deníku. Nemohla 
neslzet, když Karel blahopřál Ježíškovi k v á
nocům. Byl s nebem opravdu důvěrně spřáte
len. V dubnu 1907 se ho matka ptala, zda by 
nechtěl nějaké malé děťátko. Nadšeně si přál 
sestřičku. Nemohl se dočkati, kdy už ji bude 
mít, a zase sedá k psaní. Pochytil již leccos 
z dopisů, které se v rodině čtly a podle toiho 
je jeho žádost!

„Panu Ježíškovi v Nebi. Telegram. Můj dra
hý anděle, prosím tě, abys mi rychle přinesl 
sestřičku, v neděli 14. dubna, panu Karlovi 
Matthey!“ Telegramu bylo vyhověno takřka 
ihned a příštího dne zaznamenává maminka 
do Karlovy knížky: „Dnes jsi po prvé pozdra
vil svou sestřičku, nadšen, že ta malinká by
tost náleží jenom tobě. Bůh vám, mé draht 
děti, žehnej! Milujte se tak stále.“



Již  z těchto poznámek je patrné, že v domá
cnosti rodiny Matthey měl prvé místo Bůh 
S  Bohem se začínalo, Bůh byl neustále vzýván, 
jemu se děkovalo za vše dobré. Oheň nadpři
rozená oteploval ovzduší a brzy hřál i dětské 
srdce Karlovo. Bylo nemožné, aby duše, očiš
těná křtem svátým, nebyla dobrá, když jen 
k dobru byla vedena, když zlo bylo tak usi
lovně vzdalováno z jejího dohledu. A věru pa
ní Matthey neměla důležitějšího úkolu nad 
tento. Kde se pěstuje nadpřirozená ušlechti
lost, je ušlechtilost a jemnost přirozená samo
zřejmá. Nebyla zanedbána ani jedna složka 
duchového života malého Karla. K výchově 
jeho smyslu pro krásno jistě přispěla i mat
čina hudba. Když matka zasedla ke klavíru a 
přehrávala oblíbené skladby, nebo dala vol
nost své ukázněné fantasii, Karel seděl tiše a 
jistě srovnával milou maminku s hrajícím an
dělem. Vždyť mu byl svět nadpozemský tak 
blízký. A což teprve, když byl otec po službě 
a přistoupil ke klavíru s houslemi! Tu se veš
kerá harmonie jejich duší promítala do prosto
ru a teplá něha lásky ještě více utužila vzá
jemné svazky.

Karel překročil po prvé školní práh. „To už 
je, můj maličký, prvý krok do života. Matka 
tě od sebe vzdálila s bolavým srdcem a jen 
proto, aby splnila povinnost. Ale tys byl tak 
šťastný pro tu novotu. Neznáš svět. Bůh žeh
nej tvé snahy a ať se z tvé mysli neztratí 
vznešený cíl, jehož má každý z nás dosáhnoi • 
ti.“ Nemusela se tolik bát, neposlala syna ne
připraveného a nevyzbrojeného láskou k dru
hým. Záhy se to ukázalo. Ve škole bylo zvy
kem tajně hlasovat, kdo byl nejlepší. Kdysi 
dostal Karel stejný počet hlasů s jiným ho
chem. Ten se však cítil ponížen a dal se do 
pláče. Karel mu ihned poslal lísteček, nia němž 
se zřekl svých hlasů v jeho prospěch. Kdo zná



sobeokost dětí, nebude to posuzovat jako bez
významnou příhodu. Něco takového je teprve 
výsledek dlouhého cviku a výchovy. Karel tím 
už prošel. Bylo to nedětsky vznešené gesto a 
spolužáci je příště odměnili jednomyslným hla
sováním. Zvítězil Karel a s ním jeho matka. 
Štěstí není nepatrná odměna ani za mnoho 
námah.

Ze si Karla hleděla, nemusela užívat ná
silných donucovacích prostředků, když se ně
kdy provinil. Největší trest byl: „Půjdeš spát 
bez polibku!“ Po těchto slovech nalezla matika 
na nočním stolku psaníčko. „Přijď hned, jsem 
vzhůru a chci dosáhnout odpuštění. Prosím tě
o ně z celého srdce!“ Nebo: „ Je  mi velmi líto 
toho, co jsem ti řekl a prosím tě, přijď ke 
mně a dej mi pusu a probuď mě, kdybych už 
spal. Očekává tě Karel.“ Slunce nezapadej nad 
vaším hněvem, platí především v rodině. Ci 
by bylo možno se rychle smířit s cizím člově
kem a s vlastním ne? To by byla podivná kře
sťanská láska.

Nadání hochovu se dostává brzy uznání. 
„Pŕišeľs domů a  zářil’s radostí, že’s dostal pr
vou medajli. I tvoji rodiče byli šťastni. Víš o 
tom? Náš milý Karle! Dosud je všechno snad
né a krásné. Každé tvoje úsilíčko je odměně
no. Ale až budeš muž, jistě budeš mít svoje 
hořkosti. Činit vždy svou povinnost a jednat 
podle spravedlnosti a pravdy stojí mnoho pře
máhání svých ne vždy dobrých sklonů. Svět 
soudí často obráceně. Ty však, Karle, budeš 
dobrý, doufám, opravdu dobrý a v Bohu do
sáhneš síly ke konání dobra. Pamatuj, Bůh je 
se silnými, s těmi, kdož chtějí, s vytrvalými a 
pokornými.“ Sešitek se stává pokladnicí, do 
níž ukládá matka synovi moudrost. Až doro
ste, bude poklad vysoce zúročen.

Karel vykonává úspěšně prvou zkoušku z ná
boženství. Není ani jinak možno. Dítě, jehož



celý život plyne jen z víry a směřuje k splně
ní příkazů a přání Kristových, nemá ani te
oretických mezer, ví vše, co vědět má. Ne
pokládejme jeho radost z úspěchu za ctižádost. 
Vědomí splněné povinnosti blaží.

Osmiletý Karel přistoupil se svým svědo
mím po prvé k zamřížovanému okénku zpo
vědnice. Starostlivě kolik dní zpytoval svědo
mí a zjistil, že je největší hříšník na světě. To 
už bylo v Turině. Rodiče se totiž z Viterba 
stěhovali do Mondovi, pak do Mantovy a koneč
ně na krátký čas do Turína. Časté stěhování 
nemívá na děti dobrý vliv, ale Karel žil pouze 
v rodině, nebylo mu nikdy povoleno nestřeže
né pobíhání po ulicích, a tak změny ani nepozo
roval. Vyvíjel se docela klidně dál a svátá zpo
věď na něho hluboce zapůsobila. Matka o tom 
dni píše: „Jak  jsi spokojen! Přeji ti z celé du
še, abys měl vždy v srdci mír, který v něm máš 
dnes. Až budeš dospělý, nezbavuj se útěchy, 
kterou dává dobrá zpověď, neohlížej se na lidi.“

I příští rok byl ve znamení velikých svátostí. 
Karel se připravoval na přijetí svátého biřmo
vání. Celé hodiny přemýšlel o svém příštím po
slání. Chtěl být rozhodně statečný křesťan a 
nechápal ještě dobře, že někdo nemá Krista 
Pána rád, když je tak dobrý. „Ríkaľs mi, že cí- 
tiľs veliké dojetí, když jsi z rukou kardinála 
přijímal svaté pomazání! Zdálo se ti, že cítíš 
do duše sestupovat Ducha svátého. A tvá mat
ka tě obětovala Pánu. Ano, můj drahý Karle, 
řekla jsem Bohu, aby si tě vzal raději dnes, 
když jsi nevinný a dobrý, než aby přišel den, 
kterého bys ztratil víru. Kdybys věděl, co sto
jí matku vychování syna! Ale ty se víry přidr
žíš a ona bude posilou tvého života.“ Jsme 
svědky nejžhavějších vyznání mateřské lásky, 
lásky, která vidí, která se dovede zapřít a je 
ochotna snést i velikou bolest, jen když za
chrání duši svěřeného dítěte. Pevná víra v dob



rou setbu odnímá paní Matthey strach. Nepo
chybuje o tom, který je nyní dobrý a jehož 
chce ještě dlouho chránit.

Slavnosti Karlovy duše jdou rychle za se
bou. Za rok po vstupu do řad Kristových bo
jovníků se Karel po prvé zúčastňuje mystické 
Hostiny. Každý host u lidí je spokojen vlídným 
přijetím, laskavou tváří a čistotou povrchu. 
Dovnitř nevidí. Kristu však nepostačí uklizený 
zevnějšek. Zkoumá srdce člověka. Příprava by
la pečlivá. Starala se o to matka i desetiletý 
Karel. Jejich rozhovory před slavným vstupem 
Kristovým do Karlovy duše byly něco nebeské
ho. Naprostá víra, bezmezné oddaná Kristu 
Pánu, nevýslovně zjasňovala jejich nitro. Těž
ko říci, kdo byl víc unesen, když čteme nadše
ná matčina slova v deníku. „Prvé tvé svaté 
přijímání! Mé děťátko, vskutku nebeský den! 
Ať je ti nevyhladitelnou vzpomínkou krásný 
obřad v kapli bratří křesťanských škol u svá
tého Josefa, kde jste po dvanácti jako apošto
lově okusili nebeské Hostiny. Ať se v tobě ča
sem neoslabí touha spojit se s Pánem Ježíšem, 
budiž to stálá potřeba a touha tvé duše. V této 
svátosti nalezneš vždy sílu, světlo a útěchu.“ 
Tento den nevymizel z Karlovy duše. V poz
dějším životě přistupoval k svátému přijímání 
velice často a vždy měl jen jedno přání — 
přijmout Krista Pána tak jako po prvé.

Stěhují se do Pinerolo, města na živé želez
nici, spojující průmyslová města s janovským 
přístavem. Karel chodí horlivě do školy, čte, 
modlí se, navštěvuje s matkou kastely a kaple, 
chodí na procházky a vyptává se, nekonečně se 
vyptává, ačkoliv již prožívá chlapecká léta. 
Dostává uspokojivé odpovědi, nikdy není okřik
nut. Jeho rozum se rozvíjí logicky, spořádaně, 
důsledně. Celý život ponese známky tohoto spo
řádaného vývoje. Úzkostlivá čistota, pečlivě 
spořádané knihy, čistotné sešity, vlídné jedná



ní, ochota, obětavost od těchto let odrážejí krá
su jeho nitra.

Příroda mluví k jedenáctiletému hochovi, ja 
ko mluvila již k tolika mudrcům a světcům. Vy
pravil se s přáteli na hory. Přišel a vypravoval 
matce své dojmy. S hrdostí si mothla zapsat: 
„Říkal jsi mi, že’s tam cítil celou velikost Stvo
řitelovu, že se’s cítil blíže nebi. Ano, můj Karle, 
budeš cítit stále nebe, jestliže budeš povznášet 
duši k věčné Pravdě a Kráse. Stále, stále do 
výše! Ať se tvá duše drží daleko od pozem
ských vášní a zůstane skvoucí jako protěže, 
kterés tam trhal!“

Přirozená inteligence, úspěchy ve škole a ko
nečně i rodinná tradice rozhodly o Karlově 
vstupu na střední školu. Opakují se vyzname
nání a nejlepší vysvědčení jako na obecné ško
le. Je  pozoruhodné, že jeho duch tíhne k reál
ním poznatkům, ač bychom čekali, že jsou cizí 
jeho poetickému a poesií obklopenému životu. 
Matčina hudba, její vypravování, pozorování 
krás přírody a  intimně prožívané náboženství 
by tomu nasvědčovalo. Než to zase se v K ar
lovi projevilo kus otcova vojáctví. Přesnost, 
vystupňovaná vojenskou dresurou, přenesla se 
nejen na Karlovy vnější projevy, nýbrž zra
čila se i v Karlově úsporné málomluvnosti, ve 
výstižném označování věcí a dějů.

Nechuť k deníkům a zápisníkům je odůvod
něna. Kdyby snad všechny zmizely, neutrpěl 
by nikdo. Jestliže jsme se tolik až dosud za
bývali deníkem Karlovy matky, bylo to je
nom proto, že její deníček je jeden z oněch 
několika. Není lepších pokynů pro výchovu 
dětí. Tento sešitek je perlou v koruně křesťan
ského vychovatelství. V něm jsou zkomkreti- 
sovány všechny zásady správné a dokonalé 
křesťíanské výchovy. Další Karlův život nám 
dá za pravdu.



Dětské hry přecházejí ve vážné zaměstnání. 
Nepozorují to rodiče, nepozorují to děti, ale 
je  to tak. Karlovi se změnila hra paměti a 
obrazotvornosti ve vážné studium. Rodinnou 
pohodu domova v patnáctém -roce zastihla vál
ka. Otec opouští domov a vědí o něm jenom 
z četných a stručných lístků. Důstojnické sbo
ry byly plně zaměstnány a dovolené řídly. Tři 
léta zkoušek, potíží se zásobováním, smutku 
a modliteb za konec hrůz provázely Karla k ma
turitě ze střední školy. Napětí mezi prvými 
básnickými vzlety la drsnou skutečností obo
hatilo jeho názor na život o mnohý cenný po
znatek. Pochopil tragiku hříchů proti lásce 
k bližnímu a rozhodl se nezvratně stát na stra
ně Božího přikázání. Už tvořil svůj charakter 
sám. A čím víc ubohosti poznával, tím v něm 
rostla větší síla a rozhodnost k jejímu odstra
ňování.

Úmyslně upozorňujeme na toto dozrávání 
vůle, poněvadž bez něho je intelektuální zra
lost, vyjádřená středoškolskou maturitou, smě
šně bezcenná pro další život.

Volba povolání. Největší starost rodiny, když 
se opouští střední škola. Jak  se rozhodne Ka
rel? Již dlouho marně odolává kouzlu labora
toře. Přemítá a nakonec přece zvolí tajemnou 
chemickou kuchyni. Odjíždí 11. listopadu 1918 
na polytechniku do Turina. Opouští domov a 
bude žít sám. Nespočetné drobné starosti, o 
nichž dosud ani nevěděl, dolehnou na jeho 
bedra. A pak! Vyvolil si životní cíl, a toho se 
nedosáhne bez napětí všech sil. Zajímavosti 
chemie jsou tak nezajímavé skoro každému! 
Obrazotvornost a poesie tu najdou tak málo 
látky! Jen vůle a rozum mají co dělat. Jeho 
vůle však je již tak ukázněná, že není nej- 
menší pochyby o úspěchu. Karel vytrvá. Ro-



diče, matka i vrátivší se otec jej sledovali 
v myšlenkách a očekávali každou jeho zprá
vičku. „Bůh ti, můj synu, žehnej a ve vědě 
nalezni větší pohnutky k jeho chvále a osla
vě“ , provází matka jeho odchod. Modlili se za 
něho všichni a i on víc důvěřoval pomoci Bo
ží než sobě samému.

Dobře vychovávaní synkové se obyčejně vě
nují studiu tak důkladně, že na vše ostatní 
zapomenou. Karel Matthey však znal větší 
hodnoty než chemie. Jeho náboženství žilo, šlo 
s ním i do Turina, a bylo to náboženství čino
rodé.

Každý studentský život provází veselé pří
hody, zdařilé vtipy, žertovné i vážné známosti. 
Nebudeme utápět jeho osobnost v těchto zná
mých a stereotypně se opakujících vnějško- 
vostech. Tvořil především uvnitř. Prohlubo
val, piloval, posuzoval a napravoval podle své
ho nejlepšího mínění. Sebekázeň, sebevláda, to 
byla jeho síla. Není ani řeči o osobnosti tam, 
kde člověk podléhá vnějším vlivům a neumí 
jim čelit. Tu skutečnost nikdy nepustil z do
hledu. Bojoval se svými sklony denně. Každý 
malý úspěch a pokrok zaplatil nějakou obětí, 
ale platil rád, platil vytrvale. Až později na
hlédneme do jeho Dopisů čekajícího, bude 
nám zřejmé, že ho asketismus nezbavil vzletů 
a tužeb mládí. Pouze je profiltroval, povznesl 
a umocnil. Slaboch se dnes směje, zítra je sklí
čen a chce, aby to všichni dělali s ním. Karel 
prožíval nejednu vnitřní krisi, ale nikdo o tom 
nevěděl. Nevkročil do společnosti bez žertu, 
bez úsměvu. Rád se smál a rád působil smích. 
Přátelé znali jeho radostné mnutí rukou, stá
lou předzvěst něčeho vtipného a radostného. 
Radost je rozpoznávací znaménko světců.

Poslední tři léta na polytechnice jezdíval 
často z Turina do Pinerolo. Poněvadž chodi1 
denně k svátému přijímání, aby splnil všechny :



svoje povinnosti, vstával již ve tři čtvrti na 
pět, a šel na mši svätou. Dosti často se však 

, stalo, že musel ráno začít neodkladnou práci 
a ihned do vlaku. Do Pinerolo přijížděl v půl 
třetí odpoledne. Ani toho dne nezapomněl na 
Přítele své duše a zůstal až do odpoledne lačný 
a piak prosil o svaté přijímání. Většího důkazu 
sebeovládání snad ani není potřeba, 

r Přesnost a svědomitost ho přivedla tam, kam 
i dovede řeholníka noviciátní cvičení. Navykl si 
i pravidelnosti v náboženských úkonech. Týdně 
1 přistupoval k svaté zpovědi, denně rozjíma 

Bez těchto pevných základů se duchovní život 
nerozvíjí. Chvilkové vzplanutí zhasíná a duše 
po něm zůstává prázdná. Elektrickou síť je 
třeba napájet ustavičně proudem, aby žárovky 
svítily, do peci je nutno přikládat, aby hřála, 
duši je nutno pravidelně dodávat materiál, kte
rým iby vystupovala výše k Bohu.

Dětskou nevinnost nesl si Karel i do muž
ného života. Na jakémsi výletě se někteří ko
legové chovali poněkud volně. Nebyl to pro 
něho úraz. O události si učiní poznámku plnou 
bolesti nad ubohostí svých kamarádů. Táže se: 
„Jaká byla jejich výchova? Dnes tryskala mod
litba k Neposkvrněné Parmě mnohem horou- 
cněji.“

Studenti vždy mnoho čtli a mnoho čtou. 
Mělo by to být samozřejmé. Četba obohacuj ; 
duševní rozhled a rozvíjí všestranně zájmy 
i vědomosti. Ovšem jen tehdy, když je sama 
všestranná. Je  smutné, že studentská četlba 
většinou živí pouze dětinskou obrazotvornost, 
a četba, která by opravdu něco dala, bývá ne
oblíbena. Zdálo by se samozřejmé, že katolický 
student čte i náboženské knihy, že i své ná
boženské poznání rozvíjí úměrně s poznáním 
ostatním. Je  jen hrstička takových studentů. 

i ani ne hrstka! Karel nikdy své náboženství 
í neodstrkoval a věnoval se četbě a studiu ná



boženských knih s takovou pílí, jako přípravě 
na rigorosa. Poradil se, co by měl číst, aby 
nezanedbal žádný obor z posvátných nauk. 
Byla to zase jeho metodičnost. V několika le
tech si opatřil knihovničku, v níž byla stěžejní 
informativní díla apologetická, asketická, dě
jepisná a hagiografická. Měl přesný ktatalog a 
doplňoval. Nepobádala ho touha po nových 
vazbách, či nových knihách, když rozmnožoval 
knihovnu. Sledoval svůj cíl a nezanedbal nic, 
co potřeboval, ani nečetl víc než potřeboval.

Zápisky ze studia na polytechnice nám dá
vají nahlédnout do jeho nitra. Zjistíme pře
kvapující věc. Karel Matthey nebyl k meto
dičnosti a vytrvalosti přirozeně nakloněn. Do
spěl k ní v příznivém ovzduší rodinného ži
vota neustálým cvičením. O svých osmnáctých 
narozeninách si klade otázku: „Osmnáct let! 
A co jsem udělal? A kolik ještě mám udělat? 
Pane, pomáhej mi! Kolik dobrodiní za ta léta! 
Cím více roštu, tím lépe vidím, jak velice byl 
ke mně Pán štědrý. Pevně chci tato léta, v nichž 
se cítím plný života a žáru, učinit lety usi
lovného pokroku.“

Na konci svého prvého vysokoškolského ro
ku si hořce stěžuje na slabost vůle. Rok se mu 
pří bilanci nezdá takový, jaký měl být. „Měl 
bych vždy umět pracovat, pracovat energicky, 
pokoušet se tisíci způsoby, tisíci cestami pře
konat rázně a úplně každou nesnáz!“ Nikdy 
neupustil od věci po prvém nezdařeném poku
se, ale jeho úsilí se mu zdá nepostačující. Síla 
ducha předbíhá možnosti hmoty. Zrající muž 
nemůže mít ještě takový úsudek, aby si to 
uvědomil a odtud to napětí dopředu. Týž stesk 
se opakuje častěji. „Sel jsem dosud nespráv
nou cestou. Věřil jsem, že je možno dosáhnouti 
jedním úkonem vůle naprostého zdokonalení. 
Dnes myslím, že je to nemožné. Jde se po 
stupních a nedělají se skoky. Užiji nového pro



středku, abych ono úsilí ustálil a ztrvanlivil. 
Během dne se budu řídit těmito pravidly. Rá
no přistoupím nejméně čtyřikrát týdně ke sva- 

i tému přijímání, jednou týdně ke svaté zpově
di. Chci to dělat dobře, s vážnou přípravou. 

I Dopoledne pět minut modlitby, v poledne půl 
i hodiny rozjímání, večer kratší modlitba.“ Tak 
= si formuluje znova a znova denní pořádek s na

dějí, že konečně přece vystihne to správné a 
nasytí duší podle jejích potřeb.

Zevnějšek Karlův byl příjemně veselý, ne
bylo tomu vždy tak v nitru. „Jaké změny jsou 
v mém duchovním životě! Vedle chvil radosti 
a nevýslovné krásy — kdy se zdá, že duše již 
jaksi okouší věčné blaženosti a je jasně vidět 
původ a cíl, k němuž směřuji — jsou tu chví
le, v nichž je člověk děsivě otřesen, v nichž i 
nejkrásnější ideály se zdají bez přitažlivostí, 
v nichž se pocítí, jak těžký a tísnivý je boj se 
zlem, jež hrozí člověka pohltit. Je  to nutný 
zápas, ale jak bolestivý! A jestliže se člověk 
po vítězství raduje, kolik vytrpí při zápase! A 
Ikdyž se padne? Jak  se cítí člověk slabý při 
myšlence na zlo, jehož se den co den dopou
ští! Nechť se duše obrací do výše a řekne: Pa
ne, jen v Tobě můžeme dojiti klidu.“ 

Vnitřnímu boji se nevyhne nikdo, a kdo se 
cítí bez něho, kdo nemusí bojovat, je  pravdě
podobně na jedné straně, nekolísá již mezi 
dobrem a zlem. Ale je ta strana dobro? Za 
dobro se bojuje stále. Jen zlo nechává, dokud 
je čas, v klidu a trýzní, když už je pozdě. Jem 
ná duše Karlova pociťovala velmi bolestivě 
boj o věci, které by jiný nepovažoval za tak 
důležité. V tom smyslu musíme hledět na je
ho nářek. Ovšem má pravdu, věci Boží jsou 
vždy svrchovaně důležité!

Rok 1921 vítá s nadějí: „Bude mi to rok 
zvlášť plodný na dobro. V této naději jsem se 
rozhodl uspořádat svůj život zvlášť pečlivě.



Pravá ctnost žádá dlouhého úsilí, a vytrvalé
ho. Tento můj plán hledí sjednotit činnost du
še, což je nezbytné k  opravdovému pokroku. 
Toužím nahradit nesouvislé úsilí, úsilí oka
mžiku a nápadu, krásnou mravní celistvostí — 
odporující nesnadným chvílím, pádům — kte
rá dává hluboký mír duši. Musím se starat 
především o prameny síly (svátosti, rozjímám 
modlitby a náboženské úkony), poněvadž bez 
hlubokých základů by byla druhá část budo
vy příliš křehká. V pokoře a umrtvování za- 
jistiti uskutečnění velikého plánu!“ Zase vě- J  
domé pořádání a zaměřování. Po kolikáté už? 
Nebude však ani poslední! Karel je nezmar, 
nemluvil o tisíci cestách naplano!

Horlivě se účastní všech studentských ná
boženských podniků. Exercicií zejména rád.
O vánocích 1921 také jitdny prožívá a odnáší si 
z nich úvahu o životě. Zkontroloval minu
lost a obnovuje úmysl jít vpřed. „Život je kaž
dému člověku úkol od Boha. To je důvod ži
vota samého. Poslání neznamená, že každý 
člověk je určen k velikým a proslulým věcem. 
Komu byly dány_zyláštní milosti, má být ne
smírně pokorný. Co je mi přítomnost? Práce 
a přípravai Studium je nyní má největší čin
nost. Jiná činnost se rozvíjí na okraji této 
hlavní činnosti — katolická akce. Technická, 
mravní a rozumová příprava na budoucnost 
nyní nedalekou. Technická příprava na povo
lání, které mi dá prostředky k čestnému živo
tu a k založení rodiny. Mravní, abych byl ho
den vznešeného poslání křesťanského manžela 
a otce. Rozumová, abych ozdobil svou mysl 
poznáním, zejména náboženským, jež je mi 
nezbytné dnes, a tím spíše, až vstoupím do ži
vota.“

Hned po stanovení programu si zjišťuje ne
dostatky. „Jsou veliké a je jich tolik. Skoro 
jsem si udělal ze svátého přijímání zvyk a má-



lo pečuji o prípravu a díkůčinění. Poněkud ne
pravidelně chodím ke svaté zpovědi, nepravi
delně zkoumám svůj mravní život. Chodil 
jsem k monš. Bonatto a nevěděl jsem, co mlu- 

1 vit. Na rodiče jsem hleděl jako na sobě rovné. 
Málo pokračuji v náboženských a sociálních 
studiích. Příliš pomíjím modlitby a je to v mýoh 
rukou zrezavělá zbraň. Jsem  pyšný a nemálo 

i sobecký.“ Tak jde dále. Praví na začátku, že 
není schopen soustavně zrevidovat svůj vnitřní 
život, a ve skutečnosti si počíná zase po svém 
způsobu metodicky. Nespokojuje se pouhým 
zjištěním nedokonalostí.

Ještě několikrát nahlédneme do tohoto vnitř
ního budování, přetvořování a přeorganisování. 
Není to trochu unavující? Nezapomínejme, že 
sledujeme dozrávání mladého muže, plného e
nergie, plného kvasu, <který ještě si životem 
nevyšlapal osvědčenou cestu, který hledá a 
zkouší. A Karel Matthey to činí s podivuhod
nou vytrvalostí a věrností svému náboženské
mu vychování ia přesvědčení. Kdybychom u 
něho nalezli v těchto letech klid, bylo by to 
neklamné svědectví, že je to klid mrtvý, že se 
v jeho duši nerodí nové obzory, že nezískává 
zkušenosti, že neví, kam a proč jde. Sympati- 
sujeme s jeho rozpaky a podivujeme se, jak 
rozumně si počíná při řešení pochybností. Čtě
te jeho poznámku z roku 1922. „Již dlouhou 
dobu se mi do duše často vrací naléhavá myš-

Ílen-ka usebrat se a rozjímat, abych si učinil 
nhiíboký základ pro křesťanskou ctnost, přede
vším pro spojení s Bohem, pokoru a vytrva
lost. Trochu často ve chvílích horečné, ne
snadné a obtížné práce cítím chabnouti svou 
mravní sílu. Cítím slálbnouti oheň, s nímž jsem 
se dal do práce. Mám vědomí, že jednám špat
ně, protože v sobě nemám tak důkladný a hlu
boký základ, na němž bych se dovedl posta
vit zdlouhavé a obtížné práci, utrpení a úna-



vám. Jaká krásná touha je kopat až ke dnu, 
nepovolně a vytrvale, posílit duši, vyhnout se 
rozpětí na povrchu, nezměnit se při vnější 
bouři! Neodvažuji se říci s Dominikem Saviem: 
.Pane, chci se stát svátým“, ale alespoň prosím . 
Boha, aby mě velice polepšil, jestliže je třeba, 
seslal mi utrpení, aby mě však učinil mno
hem lepším, mnohem pokornějším a mnohem 
více s ním spojeným!“ Z poslední věty již tiše 
zaznívá heroismus světců.

Dosud jsme z jeho poznámek mohli vyčisti,, 
že svaté přijímání pokládal za nutný prostře
dek k duchovnímu rozvoji, za pramen síly pro 
životní boje. Nyní dospěl k vyššímu chápání 
tohoto daru nebes. Eucharistické spojení s Kri
stem se mu stává smyslem života, středem, 
z něhož každá myšlenka vychází, a cílem, k ně
muž se vrací. To už byl mystický, křesťansky | | 
mystický život. „Doba, po kterou jsem ráno 
v kostele, musí být mravním středem celého 
dne, světlem k rozvinutí činnosti, zdrojem ne
zbytné síly k plnění povinností. Ten čas mu- * 
sím Pánu zasvětit dokonale, chci-li dosá'hnout I 
toho, abych celý zbývající den zůstal spojen 
s ním, vzpomínaje, kde je mi vždy připraven j 
nevyčerpatelný zdroj milosti.“

Přibližuje se doba, kdy opustí polytechniku. 
Není snad nutné zvlášť mluvit o jeho úspěš
ných studiích. Člověk tak svědomitý ve všem, 
nemohl být nesvědomitý ve svém povolání. 
Stává se 22. prosince 1923 inženýrem chemie. 
Radost a oddech. Matka píše: „Nepřeji ti po-" 
cty, ani bohatství, nýbrž abys mohl užít na
dání a vědomostí k prospěchu bratří, k větší 
slávě Boží!“ Otec píše: „Naučil ses studovat, 
naučil ses žít, máš svůj těžký balík vědomostí 
a vbrzku ti, můj milý synu, začne opravdový 
život na tomto světě, se všemi bědami, nesná
zemi a tvrdými zápasy, ale také se vším uspo
kojením a intimními a čistými radostmi, jež



dává a přináší svědomitá a vážně konaná den
ní práce. Dosud jsi nezbloudil a mohu být na 
tebe pyšný, dosud jsi nezpůsobil otci nelibost, 
a mohu tím být vnitřně a spravedlivě spoko
jen. Jsem hrdý, že ti to mohu říci s klidným 
svědomím, nezastřenou otcovskou láskou.“ Z o
bou blahopřání vane rodinný duch lásky vzá
jemné, lásky k práci a lásky k bližním.

Karel si trochu odpočinul. Od příštího října 
na něho čekala vojenská služba, nehledal na 
tak krátkou dobu zaměstnání.

Na vojně jako kadet ženijního pluku vyko
nal všechny zkoušky nejlépe ze všech a za ce
lou službu neměl jediného trestu. Výmluvné 
.rvědectví, protože se to nestává často. Ocitá se 
tu v prostředí, v jakém nikdy dosud nebyl. 
Intimní soudižnost a soužití rozmanitých jed
notlivců zdolalo nejednou zdi, které budovala 
dobrá výchova, protože se ve větším množství 
lidí vždy vyskytne někdo zkažený. Proti vněj
ším vlivům byl dozrálý Karel nedotknutelný. 
Neodporoval ovšem jenom vnitřně. Byl již tak 
pevný, že při své jemnosti dovedl každému 
odporovat ve zlém, aniž ho popudil. Kolikrát 
se postavil sám proti všem — a vyhrál! Tako
vé boje je nutno vidět, aby se pochopila jejich 
nesnáz a nebezpečí. Jeden spolukadet, nekato
lík napsal po jeho smrti: „Jeho odvaha k boji 
za přesvědčení, jeho klid a nestrannost dávaly 
nahlédnout do ducha velikána. Byly ovšem 
možné jenom v tom, kdo považoval celý život 
za apoštolát.“ Víme, že se na vojně takovýmto 
způsobem snadno nemluví. A když tohle na
psal člověk katolického smýšlení daleký, ne
pochybujeme ani maličko o váze jeho svě
dectví. Prvý rok služby uběhl rychle a druhý 
ještě rychleji.

Karel se vrátil z vojny.



M A L I C C 1.

Inženýr Matthey se věnoval práci a svému 
nitru. To je jenom stručný Obraz, protože není 
možno zachytit přehledně celou skutečnost 
jedním záběrem. Apoštolování byla důležitá 
složka jeho osobnosti a postihl ji i jěho vo
jenský přítel nekatolík. Studoval přece v Tu
ríně a tam měl tolik příležitostí. Než tehdy 
ještě dozrával. Jakmile však dokončil studia a 
absolvoval vojenskou službu, věnoval apošto
lování značnou část sil. V únoru 1926 byl při- I 
jat v Miláně jako průmyslový chemik. Zapů- i 
sobil tu na něho zářný příklad jeho příbuzné 
Idy Matthey. Něco o ní.

V době nejkrásnějších dětských úsměvů, ve 
čtvrtém roce svého věku, byla Idě Matthey 
odňata noha. Z dětských her se na ni příliš 
mnoho nedostalo. Vžijte se do jejího posta
veni v letech dospívání, když srdce naplní ne
konečné tužby. Drsná skutečnost ji okřikla 
vždy dříve, než mohla vzlétnout do oné krásné 
výše snů. Bylo by divné, kdyby se v jejím psy
chickém životě vyskytly nějaké poruchy? Ale 
nevyskytly se. Ida měla víru! Nezborně věřila 
dobrému Bohu, že na ni nezapomíná a že ji 
tím více odmění, čím lépe snese jeho zkoušky. 
Byla statečná a dokonce se dovedla i sama u
živit. Roku 1922 byla přijata do ústředí kato
lické ženské mládeže milánské. Inženýr Mat
they byl svědkem posledního roku jejího živo
ta a hlavně jejího svátého umírání. Často s ní 
rozmlouval a smutně si říkával, co jsem proti 
ní vykonal já. Ida byla vzácně inteligentní, 
svrchovaně obětavá, pracovitá a trpělivá. Je jí 
důvěra v Prozřetelnost naplňovala Karla ne
smírnou úctou. Viděl, kolik ona je schopna vy
konat pro katolickou věc a rozhodl se, že musí 
konat ještě víc, když je zdravý.

Nyní vstoupil do milánského Svazu kato



lických mužů. Práce ve svazu mládeže v Pine- 
rolu byla pouhou přípravou. Nebyla ovšem ne
patrná a právě pro ni konal Karel z Turína 
časté cesty do Pínerolo. Býval jedním z hlav
ních funkcionářů, pokladníkem, tajemníkem a 
byl třetím předsedou kroužku Silvio Pellico.
V Turíně založil ligu proti klení. Italové jsou 
vznětlivější než my a vynašli si pro klení mno
hem více výrazů a obratů, některé velmi rou
havé. Liga proti klení nebyla hračka, nýbrž 
důležitý prostředek nápravy. Karel nezůstal 
u slávy zakladatele. Kdekoliv měl příležitost, 
upozorňoval na nemrav klení, prosil, vysvětlo
val, jaké špatné vysvědčení si jím člověk dá
vá. Neřekneme, že odnaučil celý Turin klít, 
ale mnohým z jeho okolí se podařilo tento zlo
zvyk odstranit. I na vojně výkořeňoval klení 
ze všech sil. A neodstrašila ho hrubost, na
dávky, pýcha, nic. Přesvědčoval tak dlouho, 
až přesvědčil. Řeknete sn:ad povýšeně: Malič
kost! Není to maličkost. Kdyby učinil každý 
katolík co on, brzy by se kletby vyskytovaly 
jenom v historických slovnících.

Roku 1921 se zúčastnil studentské pouti do 
Ríma, známé již z života Frassatiho, jako je
den z hlavních organisátorů. Při pouti se staly 
nějaké násilnosti. Byl totiž zakázán z nepo
chopitelných důvodů průvod. Konal se a do
šlo k potyčkám s policií. To byl jediný stín 
na velkolepé manifestaci 50.000 katolických 
studentů.

Organisované dobré skutky jsou mnoho a 
přece ne vše. Musí se osvědčit i ono: Ať ne
vidí levice, co činí pravice! Křesťan musí po
střehnout potřebu a nouzi i tam, kam nesahá 
zájmový okruh organisace. A tu se teprve u
káže velikost! Zde je méně vhodná půda pro 

i ctižádost, uznání je skoro vyloučeno. V Milá
ně si nalezl pro své dobré skutky sanatorium 

' na Vialba. Navštěvovat nemocné, skutek kře



sťanského milosrdenství! Chodil tam pravidel
ně a bystře vyhledal lůžka, k nimž nepřichá
zejí přátelé a známí. Ta byla jeho. S  každým 
nemocným se tak lehko seznamoval! Úsměv, 
v nemocnici se zdá něčím nevhodným, zvlášť j 
když je na tváři zdravého člověka, a právě, 
jím dobýval srdce trpících. Jeho mírný pohleď 
dával naději a sílil. Duševní styk nastal dříve, 
než promluvil. A když mluvil, zaujal tak do
konale nemocného, že zapomněl na utrpení, na 
bolest, a po Karlově návštěvě nepokládal ne
moc za svrchované neštěstí, jako dosud. Ano, 
Bůh má proč trestat, a je lépe, když trestá zde 
na zemi než teprve po smrti. Nemůžeme po
dat statistiku duchovních úspěchů, kterých se 
domohl inženýr Matthey v nemocnici. On ji 
nedělal a do nebeských archů dosud nemůže
me nahlédnout. Jeho známí však přece občas 
zahlédli nějaký malý div.

Laskavost nenechával u nemocných, nesl ji 
s sebou do života. Jako předseda různých shro
máždění byl nucen také opravovat a napomí
nat. Činil to s opravdu bratrskou láskou. Ne
odpudil nikoho strohostí, mnohé získal k plně
ní povinností. Stýkal se s mladými hochy i 
v dospělém věku. Pokoušeli se mu výkat. Pře
kazil jim to a vyžadoval jenom stručné ty.

Proč uvádíme tak málo konkrétních fakt a 
stále jen mluvíme všeobecně? Mohli bychom 
věru věnovat několik stránek vypočítávání či
nů a prací inženýra Matthey. O to nám ne
běží. • Chceme vystihnout jenom ducha, který 
ho všemi těmito pracemi vedl. Byla to stále v 
táž lásika k bližním, kterou mu dala matka za 
životní program již v letech, kdy si nemohl 
ani uvědomit, že existuje. Tato láska však ne- , 
byla pouze příležitostné nebo slavnostní jiskře
ní, nýbrž stálý oheň, který spaloval slabosti ■ 
■jého nitra a zahříval všechny, jichž se dotekl.

Trochu déle se zdržíme jen u jednoho oboru



jeho činnosti. K  vůli němu jsme dali této ka
pitole název Maličcí. Má totiž lví podíl na or- 
ganisaci italských dětí. Přihlédneme-li blíže, 
teprv seznáme jeho jemnou duši, jeho cit pro 
posvěcující milost a chuť a snahu zachovat ji 
v každé duši.

Organisátoři dorostu jsou dvojího druhu. 
Jedni nemají schopností k vedení dospělých a 
přece by rádi vedli. Je  nasnadě obrátit se 
k dětem. Dětem je vše nové a zaujme je kde
co. Tito organisátoři nezoufají, když už se u nich 
děti nudí a odcházejí. Přijdou nové a hra se 
opakuje. Cíl byl být organisátorem a toho se 
dosáhlo. Jiného ovšem ne. Druzí si vytkli cíl 
mimo sebe, cil, jehož má mládež dosáhnout a 
k tomu ji podle svých sil vedou. Matthey 
patřil ke skupině druhé.

Organisace mládeže v Itali byla v jeho době 
již zavedena a kvetla. Byla však organisována 
mládež dospělejší. To, čemu říkáme prostě dě
ti, bylo mimo jakékoliv sdružování. Jen tu a 
tam někteří duchovní si shromáždili menší sku
pinky dětí a učili je pravidelně katechismu. 
Když přišel inženýr Matťhey do Milána, bylo 
ve všech těchto skupinkách 640 dětí. Matthey 
se chopil nové myšlenky. Zabývali se jí i jiní, 
ale nikdy se vážně nepokusili připravovat v dě
tech dorost pro organisace mládeže. Podržíme 
název, jehož se pro tento dorost užívalo, totiž 
jméno aspiranti. Poněvadž Matthey jevil o 
myšlenku takový zájem, byla mu Svazem mlá-

Ideže svěřena. Že pracoval úspěšně, dosvědčí 
čísla. Počátek íbylo 640 dětí a po deseti letech 
jich v Miláně bylo 16.500. Všichni odebírali 
svůj časopis a byli rozděleni na 500 skupinek. 
Kromě toho řekneme hned nyní, že příklad 
Mattheyho byl napodoben i jinde a celkový 
počet aspirantů se všude nečekaně rozhojnil.

Sotva byl Matthey pověřen úkolem, zahlou
bal se do něho ze všech sil. Nemohl se opřít



o tradici, dosud jí nebylo. V Parabiiago snad 
byla nejpokročilejší skupinka. Matthey ji na
vštívil a zkoumal. Zaznamenával si postřehy 
a doplňoval mezery, které zjistil. Má-li orga- 
nisace zmOhutnět, nesnese malichernosti, pro- 
visomosti a bezplánovitosti. Věc dostal do ru
ky nejvhodnější člověk. Svrchovaně uspořáds ■ 
ný uvnitř i navenek, mohl dát řád jiným. Ne
ukvapoval se, a dokud neměl věc zváženou a 
promyšlenou se všech stťan, nepokusil se o 
její zživotnění. Prvá věc byla seznámit s myš
lenkou rodiče, tedy propagace. Jak  Mattheyi 
vykouzlil Skutečnost, že se zanedlouho po ce
lém Miláně o věci mluvilo a že kdekdo věděl, 
kdo jsou aspiranti, je jeho technické tajemství.

Ve svazu mládeže nepřijímali všechny jeho* 
názory a někteří jevili značný nezájem. M at
they se nevzdal. Pondělí co pondělí chodil do 
propagačních schůzí, pondělí jak pondělí se 
přihlásil o slovo ä jemným, stručným způso
bem vyvracel námitky, které se proti aspiran
tům vyskytly. Jeho slovům nebylo lze odporo
vat, protože nikdy nemluvil vzrušeně, neukva
poval se a svou věcí si byl jist. Jinak by ji 
nehájil. Tak se domohl svolení, že ve všeobec ■ 
ném výročním shromáždění mládeže roku 1926 
přišli aspiranti na program. Do konce roku jich 
bylo již 3.200, příští rok 8.000. Matthey s aspi- 
rantskou myšlenkou úplně srostl. Přijali jméno 
pinucci. Jím  se oslovovali. Poněvadž inženýr 
Matthey nechtěl přijmout žádný oficielní titul, 
počali mu jeho přátelé říkat král pinucciů. 
Ten titul ho velice těšil a stal se obecnýrr 
Když měl Matthey před svatbou, vesele ozná - 
mil přátelům: „Brzy vám představím královnu 
pinucciů!“

Všichni pinucci uměli již číst. Co budou, 
číst? Tisk katolické mládeže míval dětské hlía- 
ky. JaK je to s hlídkami pro jiné čtenáře,, 
musel by každému dítěti někdo říci: To si pře -



čti! Byl tu již čtrnáctideník Ľ  Aspirante, který 
ovšem neměl s novým aspirantským hnutím 
nic společného a proto nevyhovoval. Matthey 
neuvažoval tentokrát příliš dlouho a dosáhl 
vypuštění hlídky pro pinucci z časopisu dospě
lých !a osamostatnění týdeníku II Pinuccio. Na
děje na úspěch v prvém roce nebyla veliká a 
Svaz v bilanci pamatoval napřed s pěti tisíci 
lir na pasiva. Podivná věc. Pinuccio získává 
rázem 6.500 odběratelů a je vysvobozen z fi
nanční krise každého začínajícího časopisu. Re
daktorů bylo několik. Časopis měl nábožensky 
vychovávat. Jedna strana se věnovala organi- 
saci, jiná katechismu. Na ní se doplňovalo, co 
děti slyšely od svých instruktorů. Samozřejmě 
nechyběla ani veselá stránka. Matthey horlivě 
přispíval. Je  podivuhodné, jak změkčil a při
způsobil svůj strohý inženýrský sloh. Jeho vě
ty lehce plynuly a chutnaly žertovně. Proni
kaly zanícením a citem do dětí a trvale je zí
skávaly.

V roce 1931 zemřel hlavní vedoucí a další 
léta vedl Matthey časopis sám.

Jiná starost byla vychovat si dostatečný po
čet důvěrníků v jednotlivých sekcích. Při 
vzrůstu organisace nebylo možno osobně ani 
jednou za rok všechny skupiny navštívit. Zá
leželo tedy na zapracovaných důvěrnících ve
lice. Matthey s nimi korespondoval. Vyrostla 
z nich generace nadmíru schopných vůdců. 
Matthey byl pevně přesvědčen, že dílo nesne
se příkrý vzestup, jestliže nebude mít mohutný 
základ do šíře. Proto tolik práce s výchovou 
vedoucích. Jeho názor je jistě správný, pro
tože lidská slabost nese s sebou, že jedinec 
nevydrží dlouho svrchované vypětí, a aby ne
nastal úpadek, je třeba, aby byl na vrcholu 
vystřídán.

Jiná věc, o kterou Matthey usiloval, bylo 
společné vyučování katechismu.



Maličcí svého krále poslouchali na slovo. Je 
jich zájem získal i tím, že všechna práce, kte
rou sami mohli zastat, byla jim ponechána. 
Příklad: Prodávání časopisů. Ovečky byly ně
kdy trochu divoké a někdy i zlé, ale daly si 
říci. Karel je nenechával podřimovat. Neustá
lý pohyb, nové a nové náměty, nová a nová 
činnost. Pochopil děti a odtud jeho nezvyklý 
úspěch.

Zkušenosti se hromadily a bylo možno při
kročit ke konečné formě aspirantského sdru
žení. Pravidla jsou největším dílem práce in
ženýra Mattheyho. Jsou stručná, neunavující, 
výstižná, budící sebedůvěru a chuť k plnění. 
Otiskneme je celá pro informování těch, kdož 
mají co činit s dětmi. Názornost jadrného slo
hu zvyšuje v originále 28 obrázků.

I. Ctnosti: 1. Aspirant je ve všem první ke 
cti Krista Krále. 2. Aspirant žije s Pánem Je
žíšem. 3. Aspirant ochotně poslouchá. 4. Aspi
rant je statečný. 5. Aspirant má čisté myšlen
ky, slova, skutky. 6. Aspirant je mezi kama
rády apoštol. 7. Aspirant je stále veselý a spo
kojený.

II. Božský vzor: Chlapec Ježíš.
III. Přátelé: Anděl strážný, svátý patron, 

kněží, rodiče, dobří učitelé, dobří kamarádi, 
dobré knihy a časopisy.

IV. Nepřátelé: Zlý duch, zkažení soudruzi, 
zahálka, lidské ohledy, špatné knihy a časo
pisy, špatná divadla, nesprávně řízený sport.

V. Heslo: Modlitba, práce, oběť.
VI. Pozdrav: Pochválen buď Ježíš Kristus!
VII. Dorozumívací znamení: Láska k sou

druhům.
VIII. Nejmilovanější věci: Nejsvětější svá

tost, Nejsvětější Panna, Svatý Otec.
IX. Nejvyšší cíle: Rodina, církev, vlast.



X. Povinnosti člena: 1. Ročně obnovovat při
hlášku. 2. Hrdě nosit odzna'k. 3. Stále číst svůj 
časopis. 4. Horlivě navštěvovat náboženskou 
školu. 5. Zúčastňovat se společných shromáž
dění a projevů. 6. Dát se ročně vyzkoušet 
v náboženské škole. 7. Ochotně poslouchat 
představené sdružení.

XI. Cestný rozpoznávací znak: Synovská po
slušnost k papežovi, biskupovi a farářovi.

XII. Slib: Slibuji plniti všechny povinnosti 
aspiranta Italské mládeže katolické akce. Po
něvadž však vím, že nic nemohu sám, žádám 
Pána Ježíše o potřebné milosti a důvěřuji v po
moc Nebeské Matky. Staň se!

Proberte si jedno číslo po druhém. Jen  ně
kolik slov, ale kolik obsahují! Děti si je le
hounce zapamatují. Stručnějších stanov se do
stalo sotva kterému spolku a při tom těch ně
kolik stručných hesel nadchne, zapálí. Však 
pinucci dobře věděli, kdo to s nimi nejlépe 
umí a na inženýrovi lpěli. Dovedl být s ma
ličkými maličký. Vedoucí sekcí chtěli nosit 
odznaky mládeže. Matthey je dlouho přemlou
val, až všichni nosili odznaky aspirantské. I 
tato maličkost děti získala.

Mluvíme-li o odznacích, nesmíme zapome
nout na podivuhodnou událost z audience u 
svátého Otce roku 1932. Svatý Otec měl po- 
světiti urnu s odznaky mládeže. Odznaků bylo 
přesně tolik co účastníků. Když se odznaky 
rozdílely, jeden mezi nimi byl aspirantský. 
Co činit? Slavnostně byl odznak každému při
pjat. Ten, na něhož se měl dostat aspirantský 
odznak, si náhle vzpomněl na inženýrta Mat- 
theyho. Všichni radostně souhlasili a byl připjat 
jemu. Těžko říci, jak se dostal do umy, ale 
Matthey byl touto událostí dojat k slzám. Ten
to odznak nikdy neodložil. Po jeho smrti jej 
dala rodina jeho nástupci.



Matthey miloval všechny aspiranty. Někte
rým se až podivoval. K  těm patřil chlapec Ca- 
viezel z jeho farnosti. Svěřil Mattheymu, že 
se modlí za obrácení jedné osoby, na které mu 
velice záleželo. A modlil se s okouzlující dů
věrou. Matthey ho povzbuzoval a dal mu 
modlitební knížku, které si chlapec nesmírně 
vážil. Po smrti Mattheyho Caviezel onemoc
něl. V nemoci byl nesmírně trpělivý. Obětoval 
své trápení za onu drahou osobu. Dočkal se 
skutečně jejího obrácení k Pánu Bohu a ze
mřel. Do rakve mu matka dala modlitební 
knihu od Mattheyho: „Bude ti to vstupenka 
do ráje!“

Práce inženýra Mattheyho pro aspiranty není 
dosud přesně odhadnuta. Nebylo dne, aby se 
nepodíval na některou skupinku. Každé řekl 
něco poučného, Zajímavého a veselého. Děti 
by byly za ním šly do ohně. Celá věc nebyla 
pouhá záliba nebo potěšení, Matthey chápal 
svůj úkol jako nezbytnou práci pro včasné 
zachycení mládeže. Rád říkával svým aspi
rantům novici. Opravdu byli v podobném po
měru ke Svazu mládeže jako novici k ostat
ním řeholníkům. Připravovali se, aby si zaslu
hovali čestného titulu člen Katolické mládeže.

Nemůžeme pominout poměr aspirantů ke ka
tolické milánské universitě. V letech organí- 
sování aspirantů byla universita Nejsvětějšího 
Srdce již v  květu. Stala se chloubou italských 
katolíků a všem inteligentům záleželo na tom, 
aby jejich chloubou zůstala. Mnozí pamatovali 
na hmotné zajišťování, Matthey se pokusil za
jišťovat v nebi. Pojal plán rozšířit aspirantský 
kruh mladých přátel university, aby se modlili 
za její potřeby a  aby mnozí z nich později 
vstoupili na universitu Nejsvětějšího Srdce.

Kruh mladých přátel navrhl při jedné dět
ské audienci roku 1924 Pius XI. sám. Karel 
Matthey se postaral, aby nebyl příliš úzký.



Mladí přátelé se denně modlili: „Nejsvětější 
Srdce Ježíšovo, učiň, ať je Katolická universita 
Nejsvětějšího Srdce opravdu universitou po
dle Tvého Srdce.“ Skupinky měly měsíční 
shromáždění se svátým přijímáním za kato
lickou universitu. Při něm se modlili společnou 
modlitbu: „Pane Ježíši, poněvadž maličcí mají 
ve Tvém Božském srdci místo, na něž se nikdo 
jiný nemůže dostat a pro ně má — jak řekl 
Tvůj náměstek — Tvá dobrota nejněžnější 
milování a  Tvá láska nejsilnější ochranu, my 
maličcí, kteří Tě milujeme a chceme, aby Tě
i druzí milovali, přicházíme Ti odporučiti naši 
drahou universitu Nejsvětějšího Srdce. Jsm e 
je jí mladí přátelé na pozvání svátého Otce. 
Pane, požehnej vysokou školu italských kato
líků, podporuj ji, haj ji, chťaň ji, učiň, aby 
universita Nejsvětějšího Srdce byla opravdu 
universitou podle Tvého Srdce!“

Děti chtějí vždy něco vidět, proto Matthey 
uspořádal vstup aspirantů do kruhu mladých 
přátel university velice slavnostně. Každý aspi
rant napsal malý lísteček, na němž byl nějaký 
slib. Sešly se roztomilé věty, mnohdy i pokus
o verš. „Modlíme se, aby se katolická univer
sita stala nejslavnější universitou světa.“ „Sli
bujeme každou středu růženec.“ „Prosíme, aby 
tam byli dobří a svati profesoři.“ Matthey na
lepil lístečky do pěkného alba, vzal penízky, 
které aspiranti sebrali — bylo to necelých 1.200 
lir — a všichni šli slavnostně oznámit svůj 
vstup P. Gemellimu, rektorovi. Matthey vy
stihl situaci slovy: „Katolická universita je 
universita Nejsvětějšího Srdce a svátého Otce. 
Kde je Nejsvětější Srdce a svátý Otec, nemo
hou chybět malí aspiranti, kteří obětují srdce.“ 
Jeden aspirant přečetl pevným hlasem aspi- 
ťantský projev. P. Gemelli poděkoval, požehnal 
jim a přál, aby všichni jednou mohli na uni
versitu vstoupit. Potlesk a jásot byl takový,



že sotva kdy universitní síně zažily něco po
dobného.

Nemysleme si, že Matthey nechal tyto chvíle 
upadnout v zapomenutí. S nezdolnou vytrva
lostí upozorňoval la opakoval, až se myšlenky 
na katolickou universitu objevovaly v dětských 
dušičkách samy. Metodičnost se osvědčovala. 
Dobrá setba nesměla nepovšimnuta vyschnout. 
Až inženýrovi aspiranti dospějí, zapomenou na 
devadesát devět procent dojmů z života v aspi- 
rantských skupinkách, ale i to jedno procento 
může být jednou oporou slábnoucí a napadené 
duši. Tento apoštolát byl jistě nejnezištnější. 
Kolik způsobil dobra, ví jen Bůh, ale i lidské 
odhady jsou nadmíru příznivé a milánská mlá
dež vděčí za svou vysokou mravní úroveň ze 
značné části předvýchově inženýra Mattheyho. 
Úspěch se dostavil jen proto, že Matthey ne
odbíhal od dětí. Usilovně hledal, aby pro ně 
vždy něco měl. Hledal především ve své vlast
ní duši. A v té byly skutečné zdroje nadpřiro
zeného smýšlení.

L Á S K A .

Práci s aspiranty začal inženýr Matthey 
v pětadvaceti letech. Sledovali jsme ji asi po 
dobu jednoho pětiletí, čili mluvili jsme o Mat- 
theym třicátníku. Dosud nikde ani slovo o je
ho poměru k ženám. Čekáte snad nyní, že vy
líčíme jeho neživotnou uzavřenost ke všemu 
dívčímu a že budete moci unuděně knihu za
vřít s pochybovačným úšklebkem. Žel, nemů
žeme to tak učinit, Matthey nám to překazil.

Vzpomínáte na pravidla aspirantů? Jeden 
z jejich výsokých cílů byla rodina. Jistě že byla
i cílem inženýra Matthey. Sám to častěji pro
zradil. Ne cílem abstraktním. Měl-li jednou 
předstoupit před oltář a složit před knězem 
přísahu manželské věrnosti, muselo předchá



zet i to, čemu říkáme láska a milování. Nebyl 
bez citu, třebaže na vše hleděl velmi věcně. Je 
ho duševní život netrpěl nenormálností a když 
se mu blížila dvacítka, začal snít o své příští 
rodině. Byl vážně vychován a bylo mu samo
zřejmé, že nevěsta se hledá teprve tehdy, když 
je se možno opravdu oženit. Kolik to ještě 
bude let? Obrazotvornost nečeká tak dlouho a 
tak inženýr Miatthey snil, tvořil si ideál své 
ženy a své rodiny, vychovával se.

Roku 1921, ve třetím roce vysokoškolského 
studia, začíná psát svoje dopisy očekávajícího. 
Otiskneme z nich delší výňatky, protože jsou 
trestí Karlova života.

„4. prosince 1921. Tobě, má nejdražší! Jsi 
má nepoznaná snoubenka! Js i  ještě víc, jsi 
křesťanská snoubenka a v tom slově je obsa
ženo vše, co napíši. Je  v něm udán program
i prostředky k jeho uskutečnění. Miluji tě již 
čtyři roky nezbornou vytrvalostí, má sladká 
neznámá, čtyři roky, v nichž myšlenka na tebe 
byla mou nejkrásnější a nejčistší radostí. 
Šťastný den, v němž se poznáme, bude už jen 
úředním posvěcením hlubokého citu. Má obra
zotvornost si tě ráda představuje a já věřím 
celou duší, že ty již na mne myslíš a že mi 
přeješ dobro, jež bude nezničitelným zákla
dem naší příští rodiny. Ty víš, jaká je naše 
láska, ty víš, o jaký základ se opírá, kam smě
řuje. Víš, že tě miluji celou silou svých dva
ceti let, neboť ty budeš má společnice, má o
pora v poslání, které mi svěřil Bůh. A proto 
a jen proto čekám na ony požehnané dny, 
v nichž půjdeme spolu cestami Páně, v nichž 
budeme priacovat bratrsky spojeni. A přece to 
je možné již dnes. Je  mi slast věřit, že na to 
myslíš i ty, neboť žiješ týmiž city. Ať hmota 
překáží, naše duše si již jdou vstříc a milují 
se. Učiňme si předsevzetí zařídit svůj život 
k tomu cíli, pracujme Oba na přípravě a oče-



kávejme s důvěrou. Až Pán uvidí, že je vhod
ný čas, seznámí nás. Karel.“

Po několika dnech: „Dnes cítím mnohem 
více chuti k práci než kdy jindy a dám se do 
ní rád s myšlenkou na tebe, jež mě vede a po- 
bádá. Jak  jsi skutečná, živá a přítomná v mé 
duši, ty, kterou přece neznám! Kdybych nebyl 
jist, že vše je v nikou Božích, bylo by mi bo
lestné čekat, nedovedl bych to s klidnou duší.
A zase proč bych si měl stěžovat, když jsem 
tak jist, že vše půjde tou nejlepší cestou, když 
tě cítím ta'k hluboce svou a celým srdcem dou
fám, že ty právě myslíš a prožíváš tytéž city. 
My se neznáme, ale což neproniká k Bohu na
še zdvojená, usilovná, vroucí modlitba? On ji 
požehná a my půjdeme stále s jeho pomocí, že? 
Na shledanou! Nemohu dát na papír všechny 
své city, ale děkuj mu i ty za nekonečnou 
sladkost, již dnes pociťuji. Duchový polibek 
od tvého Karla.“

„5. února 1922. V těchto dnech mě zasáhla < 
jedna myšlenka. Snad Pán oddálil a oddaluje 
naše seznámení, poněvadž jsem si dosud ne
uvědomil, co by znamenala naše rodina, kdy
bych k ní neplnil všechny povinnosti. Pravá 
a hluboká láska se ukazuje skutky. Nelze po
roučet, dokud se neumí mnohem lépe poslou
chat. Je  bolestný zvyk nenamáhat se dosta
tečně se odměnit svým drahým rodičům. Bu
deme je mít stále při sobě. Ona myšlenka by 
měla pobádati k usilovnější práci, přistihuje 
nás mnohdy při pohodlnosti. Pomysli, až po 
letech budeme my v takové situaci, nebudeme 
rádi, že naše děti, zamýšlející vytvořit vlastní 
rodinu, hluboce a vřele milují své rodiče? 
Když mysl zalétá k těm budoucím dnům, ne
můžeme myslit bez hlubokého pohnutí na děti, j 
jež nám dá Prozřetelnost. Pro ně budeme žít, 
pracovat, modlit se, pro ně, nejkrásnější koru- ( 
nu křesťanské rodiny. Budou opravdu naše a



obětujeme je Pánu. Řekneme mu: Vychovali 
jsme je Tobě, jejich dobrými skutky splácíme 
svůj dluh u Tebe! O, má příští družko, ne
věsto, kterou mi připravuje Bůh! Skláním se 
před tvou důstojností. Pane Ježíši, požehnej a 
chraň nás, dej, ať pokorně a rádi jdeme ce
stou, kterou nám připravuješ. A až nám nla- 
dejde konec pozemského života, dej, ať si náš 
pozemský cit zaslouží změnit v pouto lásky, 
které ani smrt nerozbije. Díky, Pane, díky, 
díky. Karel.“

„Velice si přeji, abys viděla, jaký jsem, ne
jen některé mé dobré vlastnosti, nýbrž i vše
chny chyby. Ve vzájemném hlubokém poznání 
najdeme vzájemnou oporu. Opouštím tě k vůli 
kostelu a doufám, že i ty právě jdeš do něja
kého chrámu přijmout Pána Ježíše. Žádejme 
na něm radu, pomoc, sílu. Tvůj Karel.“ 

„Hleď, má drahá, raději ti řeknu, jaký o
pravdu jsem! Bylo by čestné ukazovat ti jen 
vše krásné a růžové? Především by ses sama 
přesvědčila, zd&i se shodují slova se skuteč
ností, a pak, nebude náš úkol vzájemně se v ži
votě podporovat a zdokonalovat?“

„22. dubna 1922. Dolehne na nás veliký úkol 
vychovávat. Děti hledají v rodičích vzor. Umi- 
ňuji si jednu věc! Ze všech sil se budeme va
rovat oněch zřejmých neshod, když jeden za
káže, co druhý povolil. Jednotné vedení se ne
smí před očima dětí tříštit. Také nebudeme 
chybovat tím, že povolíme, co se napřed za
kázalo. Mnohé rodiny odstranily tvrdost auto
rity, snad na čas poněkud přísné, a octly se 
tam, že autoritu vůbec vyloučily. Všechny tyto 
otázky probereme podrobně! Když se stane 
láska ve dvou samotným cílem, je to sobectví, 
je to odmítnutí stanoveného úkolu. Každé ob
dObí našeho společného života bude mít své 
krásné radosti, ale nebude nejdražším a nej- 
větším uspokojením radost z kruhu dobrých,



zdravých a k životu se majících dětí? Bude to 
Hospodinovo požehnaní naši práci. Prosme ho, 
af nás podporuje na dlouhé a často tvrdé cestě. 
Dnes jdu k  Panně Marii Milostné, budu prosit 
Toho, jenž dává život a sílu. Budu prosit za 
tebe, za sebe a za ty, jež od něho očekáváme.
V Kristu vždy tvůj Karel.“

„11. února 1923. Dnes večer zemřel náhle o
tec naší známé rodiny. Sedm dětí! A matka 
nežije! Modlili jsme se růženec. Kdybychom 
tak mohli pomoci našim milým, jak si zaslu
hují! Bůh je dlouho zachovej a připomínej 
nám stále povinnosti, které k nim máme. Karel.“

„21. dubnia 1923. Nejmilejší, prožil jsem ne
zapomenutelné chvíle, pocítil jsem tak mocné 
a silné vzrušení, že tím skoro trpím. Zde člo
věk cítí Pána. Ráno mše svátá a svaté přijí
mání a ve dne krátká adorace v kapli. Dou
fám, že po léta nezapomenu, co jsem cítil. Ja 
ko by to byl kus ráje! Vše je tu spojeno jed
nou radostí a jedním klidem, které může dát 
jenom Pán! Slíbil jsem mu, že budu jeho, celý 
jeho. Nezapomněl jsem tím na tebe a na své 
drahé, poněvadž vám budu moci dát pravou 
křesťanskou lásku, když budu milovati Pána 
Ježíše, jak on chce. Dnes se mi zdá, jako bych 
byl s tebou, tak tě cítím přítomnou. Doprová
zej mě v duchu, jednoho dne mě tu budeš do
provázet ve skutečnosti. S nejvroucnější láskou 
Karel.“

„27. května 1923. Nejdražší, nemohu před- 
vídati, jak se vytvoří naše apoštolská činnost 
a především naše příští rodina. Ale jistě bude 
duší let, která půjdeme spolu, společná práce, 
aby přišlo království Páně. Kdyby mi to víra 
nevnukala, věř mi, raději bych se zřekl ro
diny, abych mohl sloužiti Pánu buď v kněž
ství, nebo v katolické akci. Není tomu tak a 
proto jsem jistý, že tě najdu a že v tobě na



jdu duši, která bude cítit jako já. V lásce na
jdou naše duše přes nezbytné nedostatky sílu 
podporující život i sílu podporovanou. Kdy? 
Jsme v rukou Božích, očekávejme od něho s ra
dostnou důvěrou den svého seznámení a zatím 
pracujme ve své duši, abychom ji učinili lepší 
a ochotnější. V Ježíši Kristu tvůj Karel.“

„9. července 1923. Zdá se mi, že slyším vý
zvu Páně, abych zasvětil katolické akci celý 
svůj život. Zůstanu s rodiči, splatím jim po
někud nesmírnou lásku, kterou měli ke mně 
a katolické akci věnuji ze svých sil, kolik bu
du moci. Nemusím z napsaného nic odvolávat, 
poněvadž jsem snil o citu požehnaném Pánem 
a věřil jsem, že tou cestou vyplním jeho vůli. 
Jestliže mi ukazuje jinou cestu, mohu odpo- 
rovati jeho volání? Cesta kněžství je veliká a 
vznešená, ale nikdy jsem se k ní necítil volán. 
Podivuji se tomu, kdo se jí vydá, ale necítím 
se jí váben. Je  tu však nové povolání, kato
lická akce. Není zakázáno ženatému pracovat 
pro ni, ale jistě pro ni může udělat víc, kdo 
se rodiny zřekne. Obě cesty mohou dovésti ke 
svatosti, obě jsou Církvi potřebné. Není na 
nás volit. Pán si to vyhradil. Když on vyvolil, 
zbývá nám jen poslechnout a poděkovat. V té
to chvíli ještě neříkám rozhodující slovo. Pro
sím Pána, aby uspořádal události tak, abych 
viděl jasněji. Jestliže to bude tak, rodina, o 
níž jsem tolik snil, se nerozplyne, naopak bu
de rozšířena, Pán to bude chtít. Jestliže se však 
tato krise rozřeší uskutečněním starých snů, 
pak, má milá, budeme společně děkovat Pánu. 
Když znáš tak přesně mé city v letech oče
kávání, spatřuj v tomto období napomenutí 
Boží a pochopíš, že jen k němu musí směřovat 
každý náš čin, že jen On vládne nad námi, a
bychom dokonale plnili jeho svátou vůli. Ne, 
nebyla to zrada na tobě, byla to jen pevná 
vůle odpovědět na každý jeho popud. To je



základ naší lásky a její jediný důvod. Končím 
a nevím, kdy opět začnu, slibuji ti prosit stále 
Pána, aby mě osvítil a  byl při mně. Kdy a 
jak bude chtít, tak rozhodne. Buď vždy po
žehnáno jeho jméno! Staň se jeho vůle! V Pá
nu Ježíši Karel.“

„1. května 1924. Má nejdražší! Mnoho mě
síců uplynulo, co jsem ustal ve svém dopiso
vání, měsíců nesmírně důležitých pro můj du
ševní život. Dnes opět začínám s citem mno
hem hlubším, třebaže klidnějším. Nemohu než 
potvrditi vše, co jsem napsal dříve. S  nejsrdeč
nějším jásotem, že mě Pán chce pro onu ce
stu, slibuji mu jménem tvým, že budeme pou
ze jeho, Přítele a  nebeského Krále naší rodi
ny. Z rozmluvy s P. M. Crawleyem jsem o
dešel s hlubokou touhou milovat Pána Ježíše 
s důvěřivým nadšením, úplně dětsky. Ať ti po
žehná Pán, jenž tě chce mít mou družkou a 
mou oporou v uskutečňování onoho programu. 
Srdce Ježíšovo, přijď Tvé království! Karel.“ 

„Ve shromáždění mužů a jinochů mluvil 
prof. Bettazzi, můj profesor z gymnasia, živě 
a jímavě o rodině a o Eucharistii. Mluvil o ra
dosti přibližovat se k oltáři s tou, již Pán u
stanovil naší družkou, s tou, již nám dal pro 
děti. Svatá radost, již jednoho dne okusíme, 
že? Nejen jeden den, neboť chci, abychom šli 
každý den, kdy nám bude možno, společně 
k Pánu, až mu ve mši svaté obětujeme, co 
máme nejlepšího. O, svaté a blažené dny, 
k nimž touha letem spěje, v nichž bude naše 
láska opravdu plná! ReM také, že čím víc se 
muž umí usebrat a uklidnit v rodinném ovzdu
ší, tím spíše bude umět a bude se moci vložit 
do vnější činnosti, aby uvedl Krista v život a 
k vítězství. Ty budeš má dobrá a  věrná prů
vodkyně v této práci. Pravda, s tebou se bu
du dělit o bolesti a radosti? Je  tolik práce, žeň 
hojná, a i ty budeš po mém boku dělnice na



roli Páně. Mysli na radost moci vychovat děti, 
které se s námi dají do práce! A když nám 
dá Pán syna kněze, jenž by mohl svým rodi
čům dá ti živého a pravého Ježíše! Lidsky ře
čeno bude to trýzeň, ale jaká nevyslovitelná 
nadpřirozená radost! Milujme, milujme celým 
ssdcem Pána Ježíše a on nám požehná! V něm 
Tvůj Karel.“

„7. března 1926. Přicházím z universitní ka
ple, kde jsem se modlil a plakal, vzpomínaje 
na svůj prvý pobyt zde v roce 1923. Venku je 
slunce a modrá obloha, ale ještě víc cítím 
slunce a modro nebes ve svém nitru. Připa
dám si jako rostlina, zasazená do úrodné ze
mě a ženoucí kořeny stále hlouběji. Jednoho 
dne se snad zde budeš modliti se mnou. Bu
deme spolu žádat Pána, abychom byli všichni 
jeho a jenom jeho, abychom mu dali radostně, 
o jakékoliv utrpení a lásku nás požádá, aby 
nás učinil chudé duchem a bohaté jen na ně
ho, aby nás učinil pokorné a trpělivé, abychom 
byli doopravdy jeho děti. Bůh ti žehnej! Karel.“ 

„Velikonoce 1926. Dnes skončil velkolepý 
kongres Krista Krále. Po zajímavých a nad
šených přednáškách minulých dnů byl dnes 
ráno eucharistický průvod od svátého Ambro
že do dómu. Nesmírný zástup. V něm tisíce 
mladíků tvořilo čestný průvod Pána Ježíše, 
jenž se středního balkonu dómu požehnal ce
lému městu klečícímu na rozsáhlém náměstí. 
Byl jsem pořadatelem a jak obyčejně jsem po
bíhal sem a tam a napřimoval řady a vyrov
nával krok, jsa tomu v srdci rád. Nejprve kar
dinál Laurenti v kapli křtil a biřmoval jed
noho studenta. Promluvil několik obdivuhod
ných vět a podal jemu i všem nám Chléb ži
vota. Jednou budeme spolu zpívat Hosanna 
Pánu Ježíši, Králi své rodiny a svých duší. 
Pros ho i ty, aby se na nás vyplnil veliký pří
slib dnešního evangelia: Jestliže mě kdo mi



luje, přijdeme k němu a usídlíme se u něho. 
Karel.“

„22. listopadu 1927. Uběhlo již deset let oče
kávání a známosti v myšlenkách. I dnes jsi 
nejmilovanější neznámá, jež se usmála na mou 
duši onoho krásného slunného dne v údolí 
Aosty. Dnes jako tehdy mé myšlenky spějí 
k tobě a žádají totéž: Chceš se společně roz
dělit se mnou o radosti a bolesti života, chceš 
se mnou pracovat, aby Ježíš kraloval v našich 
duších, v naší rodině a v osobách, s nimiž se 
setkáme?“

„30. října, svátek Krista Krále. Dnes se na
še rodina zasvětila Nejsvětějšímu Srdci. Díky, 
Pane! Po druhé to učiníme společně. Karel.“

„Nejdražší Ly! Ne bez pohnutí dnes večer 
po prvé píši tobě, ne neznámé očekávané..  .“

Poslední řádky napsal inženýr Matthey 24. 
srpna 1930. Adresáťka byla Lydie Tarablová 
z Pinerola, členka katolické mládeže. Třinácti
leté čekání na neznámou bylo uzavřeno. Tou
žebně očekával, kdy spatří odznak dívčí kato
lické mládeže, nerozlučně spojený s osobností, 
o které se tolik nasnil. Podařilo se mu to. Slo 
mu už na třicátý rok, měl zaměstnání, nemu
sel se obávat, že vzbudí v dívce naděje, které 
nebude moci splnit.

Vraťme se na chvíli k dopisům očekávají
cího.

Kolik ryzí lyriky je obsaženo jenom v těch
to několika výňatcích. A při tom se pojem 
manželského soužití rýsuje klasicky křesťan
sky. Ne na újmu vzletu citů. Láska Mattheyho 
je citově mnohotvárnější a intensivnější než 
sensualistické sebe bouřlivější představy by do
vedly pojmout. Nepociťujeme tu oné bezhlavé 
smyslnosti, která se vymkla rozumu a ne
spoutané se žene k živočišným cílům, k bez
prostřednímu opojení, bez ohledu na to, že 
okamžitý nezvládnutý vzruch může budou-



cnosti zanechat trpké dozvuky. Není rozdílu 
-v podstatě smyslové lásky a alkoholismu. Jen 
předměty jsou jiné. Osudně však dnes málo
kdo je důsledný a zavrhne alkoholismus tě
lesný i duchovní — lásku smyslů. A sociální 
ozdravění vyžaduje této důslednosti. Příklad 
inženýra Mattheyho snad k tomu alespoň tro
chu přispěje. Nebyla jeho láska krásná? Krás
nější než lze vypovědět. Láká, vábí každého, 
komu je určeno předstoupit před oltář s mi
lovanou osobou.

Cíl, křesťanská rodina, žádal od něho pří
pravu, jako ji žádá od každého a Matthey po
řádá své srdce, opravuje, doplňuje, zpytuje 
svědomí. Jednu chvíli zaváhal. Práce pro ka
tolickou akci se mu jevila tak důležitá, že se 
chtěl zříci všech svých tužeb a snů, nespojit 
se se svou drahou neznámou, pracovat pro ši
rokou rodinu trpících tělesnými i duševními 
■úbytěmi. Také pro lásku k rodičům zaváhal. 
P. Crawley jeho pochybnosti rozptýlil. Později 
se ukázalo, že měl pravdu. Vzorná křesťanská 
rodina může apoštolsky dokázat totéž, co obě
tující se jedinec. Kromě toho vliv dobré rodi
ny je trvalý. Jednotlivec nese názory své ge
nerace, i když názory správné. Po letech při
jde generace nová, měřící věci poněkud jinak, 
třebaže zase správně, a s tou se octne obětavý 
jednotlivec v rozporu. Jeho vliv končívá gene
rací, kdežto vliv rodiny, jak správně Matthey 
usoudil, přenese se na děti. (Vyjímáme světce, 
kteří žijí v křesťanských duších po tisíciletí.) 
Toto vědomí jej sílilo.

Viděl rodinný život svých rodičů a ten ho 
lákal k napodobení. Chtěl svým dětem vytvořit 
život podobný. Tradice je moc. A nic nepotře
bujeme tolik, jako rodiny s dobrou křesťan
skou tradicí. Měli jsme takové rodiny skoro 
všechny, ale osvícené dvacáté století bylo tak 
fspatné, že nás o ně většinou připravilo. Kato



lická akce nám je musí vytvořit. Není a ne
bude to práce snadná a rychlá, tradice se ne
tvoří za pět let. Nejdůležitější úkol katolické 
akce je tedy zde. Kterému katolíkovi jen tro
chu záleží na jeho Církvi, na Církvi, která 
z něho učinila dítě Boží a tak ho odlišila od 
ostatního živočíšstva, zasadí se ze všech sil o 
vytvoření opravdu katolických rodin. Z pev
ného jádra se bude moci rozlévat milost. Ka
tolictví je nej vyšší hodnota a neničí nic z krás 
přirozenosti, jak znamenitě zdůrazňuje život 
inženýra Matthey.

Š T Ě S T Í  .

V roce 1930, kdy se konečně Karel poznal 
se slečnou Tarablovou, dostalo se mu i jiné 
radosti. Dostal se do Lourd. V Miláně se vy
tvořil spolek na převážení nemocných. Inženýr 
Matthey se ochotně nabídl i k této práci. Ne- | 
mocní měli v jeho srdci místo i tehdy, když 
by se zdálo, že je má celé poznaná neznámá, y 
Třicetiletý muž se nerozpakoval ani chvilku 
vzít na sebe popruhy 'brancardiera. Dostal na 
starost skupinku těžce hěmocňýčTT Celou ce
stu byl jen při nich. Podíval-li se z okna vla
ku na krásnou krajinu, bylo to jen proto, aby 
na ni upozornil trpící a alespoň nějak rozptý
lil jejich bolestné myšlenky. Všem dodával 
naděje a odvahy a nemocní na něm lpěli. Do- 1 
spěli na pohádkově krásné místo, jež zvolila 
Matka Boží ke svému zjevení. Matthey při
váží na vozíku jednoho nemocného po dru
hém k zázračné jeskyni, povzbuzuje pohledem 
a hrouzí se s ním do úpěnlivých modliteb. Ne
zná oddechu. Jen ráno, když nemocní ještě i 
mají chvilku klidu, zabíhá k jeskyni sám a I 
předkládá Matce Boží své štěstí. Lourdy mu 
učarovaly. Vrací se tam příštího roku se se
strou, za rok se svou paní a naposled v roce



1933 sám. Jak  byl v dětství zvyklý důvěrně 
se stýkat s nebem, tak to činil i teď.

Snoubencem byl Matthey ještě celých de
vět měsíců roku 1931. V té době se mnoho 
raduje, mnoho těší a mnoho modlí. V zápiscích 
z této doby byla jeho denní modlitba. Je  věru 
krásná a hodná jeho ušlechtilého ducha.

„Pane Ježíši, jenž jsi mi v těchto letech 
vnukl stálou a žhavou lásku k té, již jsi vy
volil za průvodkyni mého života, Ty, jenž znáš 
celou mou ubohost a všechny mé chyby, dej, 
ať jsem připraven na svátost, která nás Tvým 
jménem spojí na celý život, úplnou obnovou 
celé své bytosti. Osviť mou mysl, střež mé 
srdce, dej sílu mé vůli. Ať je  každý můj sku
tek posvěcen láskou k Tobě, jenž jsi mě stvo
řil a vykoupil. Věřím v Tvou všemohoucnost, 
v Tvé milosrdenství a nevyčerpatelnou dobro
tu a s učedníky z Emauz volám: Pane, zůstaň 
s námi! Posvěť duši, kterou mi chceš přidru
žit, připrav ji svou obvyklou silou a mírností, 
chraň ji na cestách, které jsi jí ve svém úrad
ku a neskonalé moudrosti stanovil až do chví
le, kdy nás spojíš. Nechť nás od sebe vzdálené 
pojí společná vůle modlit se, pracovat a trpět, 
aby ses stal přítelem a Božským Králem na
šich duší a naší rodiny. Učiň nás poslušnými 
svých božských pokynů a ochotnými ke každé 
oběti pro Tebe. Ať jsou všechny naše dnešní 
činy s Tvou pomocí přípravou na společnou 
práci, kterou budeme napříště konati spojeni 
pod Tvým vedením a se synovskou poslušností 
Tvé vyvolené nevěsty a naší Matky - Církve. 
Dej nám dobře pochopit a věrně splnit úkol, 
který nám svěřuješ, poskytni hojně milosti, 
aby byl každý náš čin u Tebe začat a k TObě 
veden. Naši vzájemnou lásku lze jen v Tobě 
odůvodnit, když chceme milovat Tebe nade 
vše a vše pro Tebe. Ať bude náš společný ži
vot krátký nebo dlouhý, kéž je jen pro Tebe,



tak abys nás na jeho 'konci navždy spojil ve 
věčné blaženosti.“

V modlitbě slavnostně opakuje svůj životní 
program. Není mnoho dojemnějších a upřím
nějších projevů. Spořádané myšlenky o pří
štím manželství nikterak neolupují Karla o 
mírný humor. A tak píše v srpnu 1931 slečně 
Tarablové z Lourd: „Dnes ráno jsem byl u 
jeskyně a slíbil, že se zase vrátím, samozřejmě 
s madame Matthey.“

Jiné jeho dopisy jsou plné touhy po příštím 
životě. „Snažme se časem připravit vážný du
chovní program. Plánuje se věru mnoho a pak 
se to nedodržuje. Ale třebas uděláme jen ně
kolik kroků dopředu s pomocí Boží, budou naše 
předsevzetí požehnána. Vynasnažíme se o ve
liký pokrok, pravdaže? Doufám, že v adventě 
1931 budou Karel a Lydie Matthey klekávat 
spolu.“ Byl si však vědom, že horlivé pracov
nici v katolické akci bude rozloučení s milo
vanou prací také dost těžké. „Rozloučení bude 
mnohem těžší, než si myslíš. Je  to zcela přiro
zené. S  čím větší vášní se člověk zasvětí ně
jaké práci a čím víc ho stojí Obětí, tím úžeji 
k ní přilne. Povinnost spojená s obtíží tlačí 
chvilku, ale pak si na ni vzpomínáme velice 
rádi.“ Ale tehdy již Karel neměl nejmenší po
chybnosti o záslužnosti prací a obětí pro ro
dinu a poukazuje své snoubence pouze na Bo
ží odměny. A den spojení se přibližoval. „Jen 
málo týdnů nás dělí od onoho šťastného dne. 
Opakujme spolu, má Lydie, předsevzetí obě
tovat Pánu pro posvěcení nové rodiny mod
litby, skutky a oběti těchto dní.“

Vytoužený den měl býti pátý říjen, ale pak 
byla svatba o dva dny odložena a připadla na 
růžencovou slavnost. Ještě alespoň do dvou 
dopisů nahlédneme.

„15. září 1931. Nejdražší Ly! Až dostaneš 
tento můj dopis, pomysli, že za tři týdny bu



deš skutečně a zcela m á . . .  A tím krásnější 
bude začátek našeho společného života, poně
vadž bezpečnými základy pravého štěstí ne
budou prchavé citlivůstky, nýbrž silná a zá
roveň ušlechtilá skutečnost. Bude to štěstí i 
tehdy, až pocítíme zde na zemi nevyhnutelné 
trní. A řekněme mu raději tm í seslané Pro
zřetelností, poněvadž bolest je nezbytná část 
každého receptu na opravdový pokrok v ja
kémkoliv oboru. V neděli jsme všichni trochu 
reptali na čtyřicetihodinové oddálení, ale dnes 
ráno jsem se v liturgickém kalendáři přesvěd
čil, že je to dar od Madony, neboť nám dovo
luje vzít se v den, kdy se oslavuje jako K rá
lovna růžence. Pro Tebe, která nekonáš rů
žencovou pobožnost teprve od včerejška, i pro 
mne, poutníka z Lurd, jej můžeme nazvat ži
vým a ustavičným růžencem, je to krásná ná
hoda, kterou doplňuje okolnost, že kostel, 
v němž budeme spojeni, je zasvěcen svátému 
Dominiku, velikému apoštolu svátého růžence. 
Od sedmého října začneme se spolu denně 
modlit růženec. Mám za to, abychom na zna
mení díků za radost ze dne o své svatbě ob
novili slib pracovat pro katolickou akci. Zdá se 
mi, že je třeba naším díkům Pánu Bohu dát 
určitý výraz.“

„22. září. Má Lydie, jaké je štěstí, že Ti 
mohu dát jméno a vědět, že za několik dní 
budeš má žena. Nelituji, že čekání bylo tak 
dlouhé, poněvadž mnohé názory o příští ro
dině zatím uzrály jak v ohledu náboženském, 
tak světském, rozumovém, uměleckém atd. 
Mnohé jednotlivosti byly již stanoveny, dokud 
Tys, Lydie, byla má snoubenka jenom ve snách. 
Dovol, ať Ti smím opakovat prostá & ryzí slo
va lásky, která tak dlouho šla mou myslí k ne
známé. Průvodkyně a spolupracovnice celého 
mého života, mých ideálů, jejich uskutečňo
vání, bojů, byť bolestných, na cestě do výše!



Život z víry a život apoštolský, ve velkém či 
v malém, prosté, kde volá Pán, doma i mimo 
domov pro tělesné i duševní ubožáky. Vze
stupný život podle vůle a s pomoci Boží je 
obtížný. Život vzdělaných křesťanů, kteří si 
z kultury nevytvořili sobectví, nýbrž vědí, ja
ký je to vzácný nástroj apoštolátu. Život v lás
ce a úctě k Církvi, papežovi, jimž budeme 
vždy pozorně naslouchat a jejich pokyny hor
livě uskutečňovat. Život v katolické akci, již 
Církev rok od roku vyzdvihuje a chrání k vůli 
novému pokřesťanění společnosti. Považovat 
dům za svatyni a za maják, živící něhu a dů
věrnost, jenž však nezavírá rozhořčeně brány 
duším bratří, nýbrž přijímá je s láskou, když 
to je možné, třebaže žijí daleko od něho.
V tomto světle se rozvinou jednotlivosti a není 
nutné je zdůrazňovat. Nebojácné rozšíření ob
zoru není zmenšení životnosti lásky, je to 
křídlo, které ji povznese do výše, zduchovní 
ji a dá jí cosi velikého a věru nesmrtelného. 
Cím širší a bezpečnější jsou základy, tím 
rychlejší a činnější může být láska. Znáš ra
dost mít někoho, kdo Ti říká: jsem Tvůj! Znáš 
čistou slast z objetí toho, jenž bude Tvůj prů
vodce! Znáš ten vzlet citů? Byla to nesnáz 
čekat tolik let! Svátost ustanoví, po čem se 
mysl a srdce tak dlouho dívaly. Vím, jak cen
ná pomoc muži jsou dary ženy, když je osvítí 
a vnukne víra, jež Ty přineseš svou činnou a 
spolupracující vůlí onomu ideálu.“

Ani ve chvílích, kdy na inženýra Mattheyho 
dolehlo mnoho starostí s opatřováním bytu, 
s přípravou stěhování a opatřováním tolika 
různých maličkostí, nezapomíná na své ideály 
a opětovně je osvětluje příští ženě. Kolik ne- 
sobectví se v nich zračí! Oheň lásky k bližním 
v nich přímo žhne. Chuť stále výš k nadpři- 
rozenu je tu vzpruhou, která odmršťuje kaž
dou nevhodnou myšlenku a jen ty nejryzejší



vrhá do výše ideálů, do níž směřují všechny 
duševní i tělesné síly oddaného syna Církve.

Liturgií vychovaná duše pociťuje zvláštni 
radost, že bude moci vykonati tak důležitý 
slib v den Nejsvětější Panny. Uvažme, že kaž
dá taková myšlenka je nadpřirozený, záslužný 
úkon. To znamená, že inženýr Matthey v sobě 
měl mnoho z života světců. Nebylo v něm nic 
chvilkového a lze mluviti již o vyšším stupni 
svatosti.

Kolik se natoužil po dni své svatby. Konečně 
ten den přišel. Slavnost byla ve farním ko
stele v Pinerolo. Duchovní pastýř, jenž po léta 
znal oba snoubence, při mši svaté promluvil. 
Jeho slova naposled před slavným slibem věr
nosti rozzářila v duších snoubenců ideály a 
posílila jejich rozhodnutí.

Nej větší radost způsobil Mattheymu připiš 
svátého Otce, jenž takto poctil osvědčeného 
pracovníka katolické akce.

Manželé odjeli si na nějaký čas oddechnout 
a duchovně se posílit. Navštívili Turin a Sienu, 
město svaté Kateřiny Sienské a svátého Ber
nardína. Tam v klidu jinde neznámém vzpo
mínali na minulé události, na veliké a slavné 
činy světců a plánovali budoucnost. Teď už 
mohli jen jedním směrem. Lépe snad bude 
říci, že již nastoupili dávno připravenou a pro
myšlenou cestu katolických laických apoštolů.

Cas rychle plynul. Karel horlivě pracoval 
v zaměstnání a volné chvíle náležely aspiran
tům a nemocnici ve Vialba. V roce 1932 spolu 
navštívili Lourdy. Příštího roku se jim naro
dila dceruška. Byla vítána na svět nesmírnou 
radostí. Měl-li inženýr rád všechny děti, oč 
byla silnější láska k jeho vlastnímu andílkovi. 
A což teprve když dalšího roku přišel syn. Po
hled na Karla při křtu jeho syna byl úchvatný. 
Později vyznal ženě, že v tu chvíli si před 
Bohem přál, aby jeho syn byl knězem. Při na



rození obou dětí vykonal mnoho dobrých skut
ků a prokázal četná dobrodiní potřebným. „Je 
třeba, aby děti začaly záhy konat dobré skut
ky!“ Když tak často děti musejí trpět za hří
chy rodičů, proč by dobré skutky svých ro
dičů neměly být také odměňovány? To je no
vé světlo do vychovatelského úkolu rodičů. 
Matthey nezapomněl při této příležitosti na 
misie, na semináře, na katolickou universitu, 
na haléř sv. Petra. Katolické, katolicky štědré 
srdce! Tak započíná křesťanskou výchovu svých 
dětí. Opakuje se tu cosi podobného jako při 
začátku života jeho samého. Ano, to je ona 
katolická rodinná tradice. Bez snažného šíření 
dobra by se nevytvořila a šíření dobra nad
přirozeného je vlastně její cíl. Zájmy duše 
v ní pevně drží prvé místo a dokud se na toto 
místo tlačí něco jiného, není to katolické, neni 
to vrcholné.

Sledovali jsme dokonalý, čistý a silný vznik 
katolické rodiny. Dlouhé citáty neměly pouze 
zaplnit stránky, nýbrž způsobit ozvuk v du
ších ozvuku schopných. Ideály si přece pro ji
ného netvoříme, než abychom k nim spěli. Zde 
ideál vytvořil mladý inteligentní muž, muž 
pracovitý, muž veselý, muž zajímavý, oblíbe
ný a proslulý, nezištný charakter. Nemůže te
dy být nízký a nevhodný nikomu.

B O L E S T .

Bolesti! Co se už o tobě nabásnili, co se už
o tobě namluvili. Co tě již lidská srdce zaku
sila! Když jsi někoho ovládla, nezáleží na tom, 
jak hlodáš, jak koušeš, jak pálíš. Nesnesitelná 
je pouze tvá přítomnost. Proto tak ohromuješ, 
že se zjevíš náhle, nikým nečekána, nikým ne
předvídána. Jsi zlomyslná ukrutnice a nejra
ději tneš ve chvílích největšího štěstí, aby se 
tím silněji pocítilo zatnutí tvého surového



spáru. Tvůj jízlivý jazyk uštkne nejradéji na 
nejvyšším místě. Tvé slídivé oko nalezlo brzy
i inženýra Matthey.

Byl poslední měsíce příliš šťasten, než aby 
jeho štěstí mohlo trvat déle. Dostavila se hned 
celá skupina těžkých ran. Prvá udeřila do 
Karlova těla. Byl nemocen. Za jeho bledou, 
hubenou tváří, v štíhlém vysokém těle, se skryl 
tajný nepřítel a hlodal na silách napjatých 
prací a starostmi. Znamenalo to několikamě
síční klid. Jak  se těžko odchází otci z práce, 
třebaže je dovolená placená. Zlo roste. Firma 
zaměstnávající Karla ocitá se ve velké krisi 
a decimuje personál. Postižen je i on. V r. 1933 
nebyla maličkost ztratit místo, jiné se nenašlo. 
Kde by vzal nějaké úspory? Strach o budou
cnost jistě nezlepšil jeho zdraví. Těžká nemoc 
otcova rozmnožila obavy a starosti. Matthey 
nereptal. „Jak  chce Bůh.“ A Bůh ho nechtěl 
zničit, jen naposledy vyzkoušet. Nějaký čas 
dostal zaměstnání, sice nepřiměřené, ale přece 
nemusel být v nečinnosti.

Své bolesti dal výraz v dopise sestře. „Je  
zbytečné pátrat, proč a jak sesílá Pán těžká 
období trvající měsíce a roky po tolika našich 
modlitbách, ač nám chce dobře. Věřím, že naše 
utrpení, třebaže lidsky neznáme jeho důvod, 
má velikou sílu, když je přijato s duchem 
víry. Myslím, že skutečný a hlavní důvod kli
du je přijmout, třebas nechápat, a důvěřovat 
v Prozřetelnost přes všechny lidské důvody, 
vynořující se logicky.“

V měsících nezaměstnanosti mu přátelé na
bídli překlad Louiho Vialletona, Ľorigines des 
ótres vivants: illusion transformiste. Dílo bio
logické dokonale potírající blouznivé výmysly 
nesprávných vývojových teorií. Matthey pra
coval s nadšením a k překladu napsal výstiž
nou předmluvu.

Důvěra v Prozřetelnost jej nezklamala. Do



stal zaměstnání u firmy Pirelli, kde byl až do 
smrti. Štěstí ještě naposledy zazářilo v duších 
zkoušených manželů.

Ale pak to přišlo náhle. Denně v půl osmé, 
než se vrátil domů, telefonovával ženě a dě
tem pozdrav. Sotva zazněl zvonek, chopila pa
ní Matthey malou Marii do náručí a běžely 
k telefonu. Maličká volávala do mikrofonu: 
„Aló, do muví?“ A pak na obou koncích drátu 
byl jásot a smích. Papá vždy měl něco vese
lého pro svého mazlíčka. V pátek 4. ledna 1935 
zvonek se dlouho neozýval. Teprve v osm ho
din mohly zdvihnout sluchátko. Pozdrav byl 
zase srdečný, ale něco jej tížilo a nakonec Ka
rel přiznal, že je mu značně nevolno. Přivítán 
byl bez obvyklé bouřlivosti, vždyť všichni vi
děli, jak je bledý a vážný. To byl naposledy 
v zaměstnání. Jevila se na něm celková sla
bost a vyčerpání. Na Tři krále propukla ne
moc. Lékař zjišťuje akutní zánět slepého stře
va a ihned zařizuje převoz na kliniku. Ráno 
potěšila trpícího vzácná pozornost svátého Otce. 
Poslal jeho synovi zvláštní požehnání a při
ložil k němu ostatky. Matthey se odevzdává 
do rukou Božích. Před operací nemohl být u
spán pro srdeční slabost. Místní umrtvení ho 
zbavilo bezprostřední bolesti. K zánětu slepého 
střeva se rychle přidružil zánět pobřišnice. 
Rodina byla plna obav i nadějí. Modlili se za 
něho, jak nejvroucněji uměli. Karel před nimi 
značný díl bolesti ukryl. Večer prosil ošetřo
vatelku, aby s ním vykonala modlitby. Ráno 
dostal svaté přijímání a setrval hodinu v ti
chých modlitbách. Co říkal Bohu? Tušil už? 
S počátku se zdálo, že organismus překoná 
krisi, ale po několika dnech byl nemocný vel
mi neklidný, hned prosil, aby mu matka četla, 
hned aby se s ním modlila — nemohl spát a 
spánku tolik potřeboval. V pátek lékař poznal 
D^odvratně se blížící konec a rodinu na to n-



pozornil. Matthey dosud doufal. Neklid zmizel 
a nemocný zazářil svou vnitřní vyrovnaností. 
Teď k němu počali přicházet všichni známí. 
Kněží, přátelé, děti. Rádi by ho zadrželi na 
této zemi, byl všem tak milý, tak drahý. Jed
nu chvíli zůstal sám se sestrou. „Proč ke mně 
dnes všichni přicházejí? Jsem v nebezpečí?“ 
„Ano.“ „Ve velikém?“ „Ano.“ „Není už na
děje?“ „Jak  bych ti to řekla . . .“ „Rozumím!“ 
To byl sice stručný rozhovor, ale obsahoval 
hrozný rozsudek. Na Karlově tváři se zaskvěl 
úsměv z jiného světa. Zpovědníkovi řekl: „Je  
mi líto drahých,, ale jiti k Pánu je tak krásné!“ 
Kolik slzí vynutil tento výrok, hodný hrdiny 
křesťanské lásky! Ani nyní nezapomněl Mat
they na katolickou mládež a její heslo: „Včera 
byla činnost; a dnes je oběť!“ Tak vystihl 
zkratkou pravý stav věci. Přišel i jeno hlavní 
spolupracovník u pinucciů a nemocný ho vítá: 
„Tvá návštěva je mi nejvítanější, vidím v to
bě všechny aspiranty.“ To byl poslední laska
vý pohled na řady dětí, které vedl, do jejichž 
srdcí zapisoval lidskými slovy věci Boží.

Pak požádal o poslední pomazání.
^řišli ještě rodiče. Dojemně se pokoušel po

těšit otce i matku. Vzmohl se jen na slova: 
„Vzhůru, vzhůru, odvahu! Do nebe, do nebe, 
do nebe!“

Bolesti obětoval za Církev, za papeže, za 
katolickou akci a za katolickou universitu.

Přál si vidět svou maličkou. Přinesli ji. Ne
tušila, oč běží a tatíček se na ni tak pěkně 
usmíval. „Dej tatíčkovi pusu!“ Ochotne to u
činila! Nemocný nyní chvíli rozmlouval se že
nou. Povzbudil ji a slíbil jí dar, který už jí 
dávno připravuje. Byla to kopie vzácného kří
že. Zanechal jí symbol bolesti, zároveň však 
symbol naděje a nezměrné lásky Syna Božího. 
Pak na lísteček napsal: „Všem za všechno dík!“ 
Přišel telegram od papeže, vyslovující soucit



a majicí pro Karla požehnání. Políbil jej a to 
byl jeho poslední polibek na tomto světě. Na
stala agónie. A večer 11. ledna 1935 vykročil 
vstříc Pánu.

Tělo vystavili v kliniční kapli. Proud ná
vštěvníků neustával. Přijeli i z Turina a z Pi- 
nerolo. Pinucci přicházeli ve skupinkách a ne
mohli věřit, že už nespatří mezi sebou inže
nýra Mattheyho.

Pohřeb byl slavný. V rodině se usadil smu
tek. Nadpřirozená radost z Karlova štěstí dá
vala úlevu, ale každé loučení je zlé. Plakali 
všichni dlouho. Po několika dnech přistoupila 
malá Marie k babičce a vážně jí pravila: „Ba
bi, nepáč, tata s anděly!“ Ukazovala při tom 
rukou vzhůru. Měla pravdu, měla jistě prav
du, to bylo přesvědčení všech. Brzy dostala 
vdova posmrtný dar svého muže, krásný ve
liký kříž. Dala si na něj vyrýt Claudelovy 
verše: „Cožpak je cíl života žít? Nikoliv žít, 
nýbrž umíťat a nejen otesávat kříž, nýbrž i na 
něj vystoupit. Jakou má cenu život, když by 
neměl být darován?“

Jakou cenu má život, když by neměl být 
darován! Inženýr Matthey daroval život, da
roval jej Církvi a nemůžeme mít o ceně jeho 
života nejmenší pochyby. Nelze naříkat, že ze
mřel mlád. Proč umřel Kristus Pán v třiatři
ceti letech? Mohl poučovat a uzdravovat lid 
mnohem déle! Domnívejme se, že Bůh nepři - 
soudil Mattheymu delší věk, poněvadž nave
nek nebylo již skoro ani možno zdokonalovat. 
Vnitřní dozrání bylo v posledních hodinách 
tajcé ukončeno. Když už duše touží jen po Bo
hu, je jí nejlépe, může-li k němu odejít.

Zhodnotit život inženýra Mattheyho? Vše
chny jeho duchovní hodnoty nám nejsou ani 
dosažitelné, jen Bůh je jasně vidí. Co se pro
jevilo, postačí ovšem, abychom si Mattheyho 
vážili jako jednoho z moderních učedníků Pá



ně. Konali oni víc? Dali Bohu celé srdce, jako 
lo učinil on a vnější práce vykonali, kolik 
mohli. Matthey totéž. Byl svědomitý v za
městnání, které mu dávalo výživu, ale neméně 
svědomitý ve všem, co konal pro zájmy Cír
kve. Byl iniciativní, nekonal jen, co viděl u 
ostatních, chopil se toho, k čemu ho přivedl 
uvažující rozum. Byl živý člen Církve. A ži
vot se rozrůstá, chce být sdělován, když je 
zdravý, silný. Tak to bylo s katolictvím Mat
theyho. Byl to živý dar a nemohl být zako
pán. Co uzrálo v jeho duši, přeléval do prázd
ných nebo vysychajících pohárků duší bližních. 
Apoštolát, šíření Kristova království, katolická 
akce, láska k bližnímu, láska k Bohu, láska 
k Církvi, říkejte si tomu jakkoliv, je to stále 
totéž. Je  to ono prolínání křesťanského kvasu 
syrovým a tvrdým těstem světa. Matthey chtěl 
prostě sloužit Kristu. Sloužit mu na proti
váhu onoho hrozného: „Nebudu sloužit“ , které 
prvý vyslovil ďábel, ale lidé již tolikrát zo
pakovali. „Budu sloužit!“

A zakončit můžeme slovy Spasitelovými: 
„Nebudu vám říkat služebníci, nýbrž přátelé.“
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