




Osi diabla k i§§tifB 

Je až smiešne, ako ľahkomyseľne vystupujú 
ľudia z Cirkvi. Stačí jediná prednáška pokro-
kového apoštola, aby sa celé rodiny zriekly 
viery, ktorá bola v najťažších chvíľach jedinou 
útechou ich otcov a dedov. Inde rozhodol kúsok 
farského poľa, po ktorom darmo túžili, aby za 
tento judášsky groš zradili druhý raz Krista. 
Ani jeden z týchto úbožiakov sa v tej chvíli 
nepýtal, či spasí svoju nesmrteľnú dušu v no-
vej cirkvi a či bude šťastný. 

Celkom ináč to býva u mužov, ktorí sa vra-
cajú do cirkvi. Po dlhých bojoch a zápasoch po-
znávajú jej božskú krásu a stávajú sa jej nad-
šenými apoštolmi. Prinášajú veľké obete, len 
aby si zaistili spásu svojej duše a vrátili srdcu 
spokojnosť, po ktorej až dosiaľ márne túžili. 
Ich obrátenie býva najlepším dôkazom nášho 
náboženstva a odpoveďou všetkým, ktorí nám 
chcú nahovoriť, že katolícka Cirkev je prežitá. 

Co váŕn budem teraz rozprávať nie je roz-
právka alebo román. Je to krížová cesta fran-
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cúzskeho básnika a spisovateľa Adolfa Rettéa, 
ako ju sám opísal v svojej knihe »Od diabla 
k Bohu«. Dych sa vám zatají, keď budete počuť 
o bojoch, ktoré prežíval tento vynikajúci muž 
prv, než spočinul na dobrom Srdci Ježišovom. 
Bude sa vám niekedy zdať, že nevydrží — ale 
milosť Božia ho previedla šťastne cez všetky 
nástrahy. Tu a tam ponechávam jeho vlastné 
slová, aby som neoslabil ich strhujúci dojem. 

Adolf Retté pochádzal z rodiny, ktorá už 
dávno upadla do náboženskej ľahostajnosti. Od 
svojej mladosti počul veľmi málo o Bohu a 
modliť sa skoro nenaučil. Práve naopak. V je-
denástich rokoch zostal sirotou. — Ujali sa ho 
príbuzní, ktorí ho nechávali robiť, čo chcel. 
O jeho náboženskú výchovu sa nestaral nik. 
Vyrastal v ovzduší otrávenom hriechom a na-
návisťou k náboženstvu. Dostal za manželku 
jemné a pobožné dievča, ktorej však vykopal 
svojím životom hrob. Čím ďalej tým viac za-
padal do nemravnosti a výčitky svedomia uml-
čoval strašným rúhaním, ktorým plnil knihy a 
časopisy. Pohľad na kríž naplňoval ho zlosťou 
a pre Spasiteľa mal len potupný názov »Galilej-
ský«. V politike bol výstredným socialistom, r c 
únavy hlásal zánik starého sveta a sľuboval na 
jeho troskách blažený raj. A tu ho práve za-
siahla milosť Božia. 



Mal opät prednášku vo Fontainebleau. 2«<t 
opisoval ružovými farbami pozemský raj, ktorý 
pripraví socializmus utiskoväným proletárom. 
Skončil slovami : »Boj kňazom, boj käpítälu a 
boj vojsku! Nech žije socializmus!* 

Pri odchode ho zastavilo niekoľko robotní-
kov a ponúkli mu malé občerstvenie. Chceli mu 
pri tej príležitosti predložiť otázku, ktorá ich 
už vraj dlho znepokojovala. Sotva sa posadili, 
predniesol jeden z nich svoju prosbu: »Brat! 
My už vieme, že nieto Boha. To je dokázané. 
Svet povstal sám od seba. Radi by sme však ve-
deli, ako to bolo na začiatku. Veda to už iste 
vypátrala a vy nám to môžete najlepšie vy-
svetliť. 

Táto priama otázka priviedla Rettéa do veľ-
kých rozpakov. Videl, ako celá spoločnosť 
utíchla a zraky všetkých spočívaly na ňom. Ne-
dočkave dychtili po jeho slove, ktorým by 
ich zbavil bázne pred Bohom a zaplašil z ich 
duše spomienku na Sudcu, ktorej sa až doteraz 
darmo bránili. V tej chvíli prebudilo sa 
v Rettéovi po dlhej dobe zas svedomie. Bolo mu 
hračkou oklamať týchto niekoľko ľudí a oslepiť 
ich krásnymi slovami. Dobre pozoroval, že 
stratí u nich svoju vážnosť, keď bude hovoriť 
úprimne. A predsa sa k tomu odhodlal. Zdalo 
sa mu zločinom, keby mal oklamať týchto úbo-
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hých robotníkov a nahovoriť im, o čom sám 
nebol presvedčený. Preto neodpovedal. 

Konečne až na ich druhú otázku odpovedal 
rozhodne : »Veda nám nemôže vyložiť, ako svet 
povstal.« 

Jeho slová vyvolaly všeobecné sklamanie. 
Cítili sa, ako by im niekto bol polial rozpálené 
hlavy ľadovou sprchou. Retté odišiel, ale my-
šlienka na Boha ho už neopustila. Čím viac sa 
jej bránil, tým hlbšie sa mu vrývala do duše. 
Umienil si, že sa vyspí a na všetko zabudne. 
Márne sa však pokúšal zaspať. Až k ránu trochu 
zdriemol a ešte i vo sne počul otázku : »A čo, 
keď je predsa Boh?« 

Bolo to prvé volanie Božie, ale Retté urobil 
všetko, aby ho umlčal. Jeho pýcha sa búrila pri 
samej myšlienke na desatoro. Musel prežiť ešte 
veľa utrpenia, kým pyšný spisovateľ vytriezvel 
a sklonil svoje kolená pred Bohom. 

Zatiaľ sa vrhol do kalného víru smyselných 
rozkoší a pil plným dúškom z pohára, ktorý mu 
ponúkal diabol a svet. Zil v spoločnej domác-
nosti s akousi ženou, s ktorou nebol sobášený. 
Otravovala mu život ustavičnými výstupami, 
ale jej čierne oči ho vždycky prekonaly. Prena-
sledovaný myšlienkou na Boha a smyselnými 
rozkošami, písal rúhavé články proti Božskému 
Spasiteľovi a jeho Matke. Do nich vlieval vše* 
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tok jed jeho otrávenej duše. A pri tom bolo 
v jeho srdci tak pusto a prázdno — bolo mu 
ako pútnikovi, ktorý zablúdil v hlbokom lese a 
nevie kam. 

Tento bolestný stav trval už celé mesiace a 
v jeho duši sa ozývala stále myšlienka na Boha. 

Aby ju trochu uchlácholil, hľadal si oživiť 
spomienky na pohanských bohov, o ktorých 
toľko počul za svojho štúdia. Páčilo sa mu, že 
sú vlastne len zbožňovaním ľudských pudov ä 
neukladajú obete. Ale jeho radosť netrvala 
dlho. Po každom hriechu dostavila sa hlboká 
ľútosť a pocit hanby nad vlastnou biedou ä 
slabosťou. Cítil, že staré pohanstvo mu nepo-
stačí; preto za oddal k pantheizmu a začal zbož-
ňovať prírodu. Nahováral si, že pri šume listov 
počúva ich tajomný rozhovor a s vôňou kvetov 
vydychuje ich večne mladú sviežosť. Ani to 
netrvalo dlho. Veľmi skoro sa presvedčil, že 
v prírode nevládne len pokoj a mier. Práve na-
opak. Všade videl boj, ktorý končieval smrťou 
slabšieho. Oklamaný a znechutený vracal sa do-
mov, Skúsil sám na sebe slová sv. Augustína : 
»Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše 
srdce, dokiaľ nespočinie v tebe, ó Bože!« A 
tento Boh podal mu opäť pomocnú ruku. 

Raz premýšľa Retté o svojom minulom ži-
vote. Bol práve v lese. V duchu prechádzal 
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znova kľukatú cestu, po ktorej doteraz blúdil, 
a darmo sa obzeral po jej konci. Všetko, na čo 
sa spoliehal a v čo dúfal, sa rúcalo a v duši sa 
ozvala zúfalá otázka : »Čo teraz?« 

V tom okamihu sa v jeho srdci rozjasnilo a 
počul zreteľne slovo »BOH«. Zachvel, sa pri tej-
to myšlienke, ale v duši mu znelo stále znovu 
a znovu »Boh«. Váhal a hľadel sa vyhnúť ta-
jomnému vplyvu, ktorý ho celkom ovládol. Ne-
odolal. Preto zvolal : Dobre. Pôjdem teda 
k Bohu. Ale ako to len urobiť?« 

V tej chvíli naplnilo sa jeho srdce radosťou, 
akej dosiaľ ešte nepocítil. Bolo mu dobre, že 
úmyseľne zišiel z cesty, po ktorej dosiaľ 
kráčal. Posadil sa na blízky kameň. Okolo bolo 
husté krovie, takže ho nik nemohol vidieť. 

Ani sám nevedel, prečo si v tom okamihu 
spomenul na katolícku Cirkev. Vtedy ešte ne-
tušil, že to bola odpoveď nebies na jeho otázku 
- kde mám hľadať Boha? 

Prechádzal v duchu jej dejinami. Videl, ako 
nové cirkve povstaly i zanikly — zatiaľ čo je-
diná rímska Cirkev svoje Verím nikdy nezme-
nila. Najväčší ľudia sveta boli jej oddanými 
dietkami a medzi svojimi veriacimi odchovala 
tisíce svätých a posvätila milióny panien. Úto-
čilo sa na ňu a bola špinená najhorším kalom 
— ale nemôže byť zlý strom, ktorý nesie tak 
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dobré ovocie. Či budeme vytýkať úrodnej jablo-
ni, že medzi bohatými plodmi mala i niekoľko 
zlých? Jej duchovná sila nemôže byť dielom 
človeka, pretože všetko ľudské je tak meniteľ-
né! Keď je však jej zakladateľom Boh, treba sa 
jej podrobiť a jej zákony zachovávať. 

V jeho duši sa pri týchto úvahách viac a 
viac rozjasňovalo. Kľakol si a po pätnásť dlhých 
rokoch opäť sa modlil: Hovoril : »Môj Bože, 
pretože skutočne žiješ, pomôž mi! Sám vidíš, že 
mám dobrú vôľu a chcem fa poslúchnuť. Po-
môž mi, pouč ma a osvecuj ma!« Opäť si sadol 
a jeho oči sa zalialy slzami. 

Keď.sa nazdávaš, milý čitateľ, že Retté bol 
už obrátený, si na veľkom omyle. Rozumom 
uznával, že by sa mal pýtať o radu Cirkvi, ale 
jeho pýcha sa vždy spierala takejto myšlienke. 
Chcel ísť k Bohu, ale cestou, ktorú by si sám 
určil. Cítil dobre, že nekoná správne, ale bázeň 
pred ľuďmi ho zastrašovala a jeho silu podla-
movala. Bolo treba ešte veľa utrpenia, než bol 
z tohto bludu vyliečený. Počujme, ako o tom 
sám rozpráva. 

Táto nedôsledná polovičatosť sa Rettéovi 
kruto pomstila. Upadal zas do starých hriechov 
a v jeho duši bývalo zas tak pusto a prázdno, 
ako pred tým. A predsa ani vtedy ho Boh ne-
opustil. Hocikedy sopäl k nemu svoje ruky, po -
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cítil vnútri aspoň na chvíľu blažený pokoj, kto-
rým ho k sebe lákal. Ani vo všedných potre-
bách sa nemodlieval nadarmo. Sám hovorí, že 
sa nepamätá, aby bol niekedy prosil a bez 
úspechu. Ale to bolo všetko. Prikročiť k Bohu 
bližšie nechcel. Výčitky svedomia odbavoval 
slovami : »Až neskoršie. Času má dosť.« Usta-
vične ho to tiahlo k Cirkvi, ale nadarmo. Obá-
val sa, že by stratil svoju slobodu a nezávislosť. 
Trápený výčitkami svedomia, začul po prvý 
raz hlas, aby urobil všetkému koniec — samo-
vraždou. Táto myšlienka ho prenasledovala až 
do toho okamihu, kedy sa rozhodol stať sa ka-
tolíkom. 

Aby sa uspokojil, odišiel do Paríža a v spo-
ločnosti svojich bývalých priateľov chcel na 
všetko zabudnúť. Kedykoľvek sa ozval v duši 
tajomný hlas : »Musíš do Cirkvi, lebo si zatra-
tený*, odpovedal pohŕdavé : »To je hrozné, čo 
ten hlas nikdy neutíchne?« V takomto okamihu 
sa obyčajne vynorila myšlienka na samovraždu, 
ale hneď spomienka na Boha a jeho Cirkev. 
Aby ich potlačil, písaval články do protikato-
líckych novín a časopisov. Aby dosiahol urči-
tej úľavy, navštívil katolíckeho básnika Fran-
tiška Coppéa. Pýcha mu však nedovolila výlí-
čiť svoj duševný stav a jemný spisovateľ sa ne-
opovážil vyzvať ho priamo, aby sa vrátil do 
Cirkvi. 
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Ustavičný duševný boj podkopal konečne 
jeho zdravie a Retté ochorel. K prudkým bole-
stiam srdečným pripojil sa aj záduch; tu i tam 
kašľal aj krv. Vrátil sa opäť na vidiek a v tôni 
lesa hľadal úľavu. Raz bol vykonal púť k osa-
melej kaplnke Panny Márie na pahorku Corne-
biche. Pohľad na milostnú sochu s Ježiškom ho 
dojal veľmi hlboko. Sám o tom píše : 

«Sopäl som ruky a vrúcne sa modlil : »Vidíš, 
prišiel som k Tebe. Čosi ma tiahlo, aby som 
Ta, nepoškvrnená Panna, vyhľadal a prosil 
o pomoc Teba, ku ktorej volajú všetci kresťa-
nia vo svojich potrebách. Buď aj mojou orodov-
nicou. Popros svojho Syna, aby mi oznámil, čo 
mám robiť.« 

Potom som si sadol na akýsi kameň, zakryl 
rukami tvár a znova sa pýtal: »Čo mám ro-
biť?« V tom okamihu počul som v duši známy 
hlas, ktorý som už toľkokrát načúval a ktorý 
hovoril : »Choď ku kňazovi. Zbav sa ťarchy 
hriechov, ktoré ťa trápia a navráť sa do kato-
líckej Cirkvi.« 

Ale hneď začal obvyklý boj. Vykríkol som : 
s>Nemôžem! Bojím sa, že by som musel po-

slúchať.« 
»Sám seba klameš. Ty sa nebojíš —« hovoril 

mi zas onen tajomný hlas a znel skoro ako roz-
kaz. «Čo ťa zdržiava, je tvoja pýcha!« 
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»Nech je to pýcha alebo nie, chcem byť 
voľný.« 

Táto hrdá odpoveď mala účinok, aký si len 
možno pomyslieť. Hneď umlkol tajomný hlas a 
v mojej duši zavládol smrteľný smútok. Cítil 
som sa, akoby bolo slnko razom zapadlo. 

Až potiaľ spisovateľ. Od tej doby začal Boh 
používať trpkejších liekov, aby priviedol 
Rettéa, kde ho chcel mať. Pod ich účinkami 
krotla pomaly jeho pýcha, ktorá ho dosiaľ 
zdržiavala. Sledujme ďalej zaujímavý zápas mi-
losti Božej a jej konečné víťazstvo. 

Vnútorná nespokojnosť básnikova bola čím 
ďalej tým horšia. Rozišiel sa aj so ženou, ktorá 
ho tak dlho držala v svojom nečistom objatí. 
Ale nadarmo túžil po pokoji. Konečne si riekol: 
»Snažil som sa modliť, vzýval som Boha, ktoré-
ho nepoznám, ale ktorého tuším. Zdalo sa mi, 
že som počul jeho odpoveď. Teraz sa mi skryl 
a som deň čo deň opustenejší. Hnusím sa sám 
sebe. Život sa mi stal ťarchou. Bude lepšie, keď 
urobím všetkému koniec. Pretože ma v nebi 
nechcú počuť, usmrtím sa.« 

V tejto tiesni spomenul si na svojho pria-
teľa S., ktorý ho už toľkokrát potešil. Vedel, že 
ním nepohrdne. Napísal mu dlhý list, v ktorom 
mu vylíčil svoj duševný stav. V tej chvíli ani 
netušil, akú veľkú milosť mu Boh preukázal. 
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Jeho priate! bol horlivý katolík. Obratom pošty 
prišla odpoveď, ktorá otvorila Rettéovi aspoň 
čiastočne oči. V liste stálo : »Môj úbohý pria-
teľ! Vaše veľké nešťastia pochádzajú odtiaľ, že 
ste nemali katolícku výchovu. Pretože nemáte 
viery, cítite tak veľmi svoju slabosť. Nemáte 
opory, o ktorú by ste sa opreli. Odtiaľ vyviera-
jú vaše myšlienky na samovraždu, ktoré by ka-
tolík s odporom odmietol, aj keby sa mu viedlo 
veľmi zle — dokiaľ neupadol do duševného za-
temnenia. 

Chcete sa zabiť — a čo potom? Ak veríte 
skutočne, že život nekončí hrobom, aké dôsled-
ky bude mať pre vás vaša samovražda? Vaše 
modlitby k neznámemu Bohu sú hračkou. Boh 
hračky nemiluje. Boh žiada, aby sme sa k ne-
mu obrátili pokorným, ale celým srdcom.« 

Pri čítaní listu sa Retté rozplakal. Uistil 
priateľa, že hľadá Boha úprimne, ale prial by 
si k nemu prísť svojou vlastnou cestou. Dopro-
sovať sa pomoci kňaza, zdalo sa mu hrozným 
pokorením. S takýmito myšlienkami zašiel roku 
1906 opäť do lesa a v jeho duši sa odohral 
strašný zápas. Počujme jeho vlastné slová. Pre 
lepšie porozumenie podotýkam, že diablom na-
zýva básnik hlas, ktorý ho strhoval ku zlému, 
anjelom, ktorý ho lákal k dobrému. V skutoč-
nosti zúril boj len v jeho vnútri. 
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Diabol: »Rád hovoríš, že ľutuješ za svoje du-
ševné a telesné poblúdenia, v ktorých si sa toľ-
ko rokov brodil. Myslíš skutočne, že tvoja duša 
môže byť zase tak čistá, ako duša dieťaťa?« 

Básnik : «Nič takého si nemyslím. Viem len 
to, že takto ďalej žiť nemôžem. A pretože Boh 
mi dáva ľútosť nad hriecharoi, dúfam, že ma 
neopustí.« 

Diabol : »Veľmi sa mýliš. Keď Boh posiela 
na teba také zúfalstvo, chce ti ukázať, aby si 
od neho nečakal nič.« 

Anjel : »To je lož! Milosrdenstvo Božie je 
nekonečné pre každého, kto svoje hriechy 
úprimne ľutuje. Preto dúfaj a modli sa!« 

Básnik : »Ako rád by som sa modlil! Ale 
niekoľko dní cítim na duši akoby ťažký ka-
meň.« 

Diabol : »Sám to vidíš. To je najlepší dôkaz, 
že od Boha nemôžeš čakať nič. Čím dlhšie bu-
deš volať k tomuto Bohu, ktorý tebou pohŕda, 
tým viac ťa bude odstrkovať. Hriešnici, ako ty, 
nemôžu dostať odpustenie. Preto sa mužne roz-
hodni! Uznaj, že je so všetkým koniec a vrhni 
sa do náručia smrti, kde žiadny už netrpí.« 

Básnik : »To by bolo azda najlepšie. Som tak 
hrozne nešťastný « 

Anjel : »Nie, dúfaj a modli sa! Bolesť očisťu-
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je. Nenapísal ti to dnes ráno tvoj priateľ, ktorý 
je horlivým katolíkom?« 

Básnik : «Áno, môj Bože, zaprisahám ťa! 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, odpusť mi moje 
viny.« 

Diabol : »Tak ľahko si to teda predstavuješ? 
Dobre. Pripomeniem ti niektoré hanebnosti, 
ktoré si už zabudol.« 

Básnik : »Pre Boha nerob to! Kiež ten hlas 
umíkne. Ja sám najlepšie viem, akým som 
hriešnikom.« 

Anjel : »Neboj sa ! Vytrvaj v tejto skúške ! Je 
to potrebné !« 

Básnik : »Nemôžem ! Trpím strašne. Najrad-
šej by som nič nepočul.« 

Diabol : »A predsa to musíš počuť. Pamätáš 
sa na ten deň ? Tvoja úbohá žena, ktorá cez 
tvoju nevernosť, stále sa za teba modlila, uká-
zala ti peniaze, ktoré ušetrila. Chcela ti kúpiť 
knihy, o ktoré si ju žiadal a pre seba nejaké 
šaty, ktoré súrne potrebovala. Ty si však pano-
vačne rozkázal, aby ti všetko odovzdala. Keď 
spokojne a s láskou odmietla, vyrval si jej ťaž-
ko- našetrené peniaze. Chcela ti ich vziať, ale 
ty si ju týral. Pre Boha ťa prosila, aby si tých 
niekoľko zlatiek neutrácal. Ty si však odišiel a 
prehýril všetko. Po troch dňoch si sa vrátil a 
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našiel si svoju ženu, ako žalostne plakala. Ešte 
si sa jej vysmial.« 

Básnik : »Pamätám sa dobre. Moja smýselnosf 
ma zaslepila.« 

Diabol : »Kde je dnes tvoja dobrá žena V Na 
cintoríne ! Zomrela, lebo si ju zničil.« 

Básnik : »Máš pravdu, svätú pravdu.« 
Anje l : »Dúfaj a modli sa !« 
Diabol : »Tento hriech by ti azda Boh odpu-

stil, ale nie iný. Pamätáš, ako si kedysi donie-
sol do spustlej spoločnosti a kríž zavesil si 
ho na krk ? Nepomáhaly ani prosby tvojej man-
želky, vzal si ho tiež medzi zlé ženy, robil s ním 
nehanebné žarty a na koniec si ho daroval naj-
horšej z nich. Myslíš si, že taký hriech ti môže 
Boh odpustiť ?« 

Básnik : »Nevedel som, čo robím.« 
Diabol : »Necigáň. Dobre si vedel, akej sväto-

krádeže sa tým dopúšťaš. A teraz si ešte myslíš, 
že Boh o teba stojí ? Tebe zbýva už len jediný 
prostriedok : vrhnúť sa do priepasti. Poradím ti, 
ako by si urobil koniec svojmu životu.« 

Anjel : »Ja ti zasa ukážem cestu, ktorá vedie 
ku spáse. Spomeň, že si sa už po celé mesiace 
varoval hriechov, ktorých si sa pred tým dopú-
šťal. Boh ti bude milosrdný. Preto dúfaj a mo-
dli sa !« 

Diabol : » Chceš mať pokoj ? Nechaj ľútosť, 
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ktorú si i tak len nahováraš. 2i ako predtým ! 
A predovšetkým odhoď ten prelud, ktorý na-
zývaš Bohom !« 

Básnik : »Nie, to neurobim nikdy ! Verím v 
Boha z celého srdca.« 

Diabol : »Potom budeš trpieť ďalej.« 
Na chvíľu boj ustal a Retté si oddýchol, ale 

nie na dlho. V jeho duši vynorily sa všetky rú-
hania, ktoré písal v novinách proti Bohu a jeho 
Matke a so všetkých strán počul hlasy : »Pre 
teba nie je odpustenia !« 

S takýmito myšlienkami prišiel kedysi opäť 
do lesa. Netrvalo dlho a počal nový boj — naj-
strašnejší, ale tiež posledný. Píše o ňom doslova. 

»Od rána do neskorého večera blúdil som le-
som. V zúfalstve, že nikde nemôžem nájsť po-
koja, som si niekoľkokrát kľakol. Zaprisahal 
som Boha, aby mi pomohol a utíšil tento straš-
ný prameň, z ktorého vyvieraly moje výčitky 
svedomia. Nedostalo sa mi žiadnej úľavy ani 
odpovede. Volal som o milosť, ale ozvena mi od-
povedala : »Zúfalstvo bez milosrdenstva.« 

»Klesol som do piesku pri skale a pritisol si 
rozpálené čelo na drsný kameň. Hovoril som si: 
»Je pravda, moja duša je poškvrnená týmito rú-
havými článkami, na ktoré dnes spomínam s 
najväčšou bolesťou. A predsa si môžem povedať, 
že od tej doby, čo som poznal Boha, som nena-
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písal už nič. Prečo sa to v nebi neuzná ?« 
V tom okamihu ozval sa mi v duši opäť straš-

livý hlas diablov : »Zabúdaš, že len pred nedáv-
nom písal si znova proti Cirkvi. Z toho vidíš 
najlepšie, že tvoje tak zvané obrátenie je púhym 
preludom.. . 

Básnik : »Tento skutok si neviem dobre vylo-
žiť. Urobil som to, akoby ma niekto k tomu na-
viedol. Ze však verím, poznávam z toho, že som 
milého Boha už neurážal od tej doby, čo Sa mi 
dal poznať. Dobre, zhrešil som teda. Moja ľú-
tosť bude tým úprimnejšia. Bože, buď milcisrdný 
mne hriešnému !« 

Diabol : »Čo ťa to napadá ? Tvoja ľútosť je iba 
čírym sebaklamom. To si len nahováraš, aby si 
tak unikol strašným výčitkám svedomia.« 

Básnik : »Nie ! Moja ľútosť je pravdivá ! Hcci 
sa mi zdá, že ma Boh opustil, predsa v neho ve-
rím. Zaslúžil som si, aby ma trestal. Kiež by len 
prijal moju lútosť a d?.l mi nádej, že budem vy-
slyšaný.* 

Diabol : »Dajme tomu, že tvoja lútosť je teraz 
úprimná. Jedno je však isté. Tvojím posledným 
hriechom bola miera Božieho milosrdenstva pre 
teba vyčerpaná. Od Boha už nedostaneš nič. 
Svoje chyby môžeš ľutovať, ako sa ti páči, od 
Boha si už zatratený.« 

Básnik : »Skutočne sa toho bojím. Čo len mám 
robiť ?« 
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Diabol : »To je veľmi ľahké. Pretože ta Boh 
nechce a pretože tvoj život je ustavičné trápe-
nie, zvol si smrt. I keby si musel po smrti trpieť, 
nebude to horšie, ako teraz. A pritom ťa bude 
blažiť myšlienka, že si sa proti Bohu postavil. 
To vedomie, je veľkým pôžitkom.« 

Básnik : »To by bol zločin. Na bránach pekla 
je predsa napísané : »Zanechajte každú nádsj, 
ktorí sem vstupujete.« Ale ja cítim, že nesmiem 
zúfať, aj keď ma Boh od seba odstrkuje.« 

Diabol : »Hlúposti ! Pochop predsa, že by ťa 
Boh nenechal toľko trpieť, keby ti chcel odpu-
stiť^ 

Básnik : »Bože, máš právo ma trestať; len, 
prosím ťa, umlč ten strašilivý hlas » 

Diabol : »Kto ťa teraz vyslyšal ? Nik ! Si za-
tratený, zatratený, zatratený.« 

Básnik : »Bože, čo mám robiť ?« 
Po týchto slovách v mojej duši ostalo ticho. 

Večerné ticho tiahlo sa lesom a. stromy sa chy-
sialy k odpočinku. Ale ani tento posvätný kľud 
ma neuspokojil. Bežal som cestičkou s rukami 
sopätými a so slzami v očiach som volal : »Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil ? 

Keď som prišiel do dedinky, bol som bledý, že 
ľudia sa udivene zastavovali a považovali ma za 
chorého. Chcel som sa uspokojiť, začal som ve-
čerať, ale nadarmo. Jesť som nemohol a v srdci 
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som cítil pichľavú bolesť. Vstal som od stola a 
išiel spať. Bol som veľmi unavený, preto som 
dúfal, že skoro zaspím. Nadarmo. Sotva som za-
vrel oči, začal boj znovu a ešte strašnejší. 

Bol som ako v polospánku. Pred mojím du-
ševným zrakom zjavily sa opäť všetky moje 
hriechy. Videl som pred sebou celý svoj život a 
počul vnútri diabolský hlas : »Vidíš, to je tvoja 
duša. Rozumieš teda, prečo ju nemôže nič oči-
stiť ? Tvoje modlitby sú nadarmo. Oklamala ťa 
tvoja nádej, ktorú si mal v Boha, ktorému sa už 
dávno hnusíš. Urob všetkému koniec a zabi sa ! 

Prebral som sa a vyskočil z postele : »Trpím 
skutočne veľa. Zabijem sa.« 

V tom okamihu preletela mi hlavou myšlien-
ka, že jeden z mojich priateľov vo Fontaine-
bleau má revolver. Tiež mi ukázal, ako sa s ním 
narába. A jasne som videl stôl a v ňom prie-
hradku, v ktorej ležal. Umienil som si : »Ráno 
k nemu pôjdem, zbraň si uschovám a niekde v 
tichu lesa sa zastrelím.* Pri tom som sa pozrel 
hore na stenu a videl som tam záves lampy. 
Lampy tam nebolo a záves, akoby na niečo ča-
kal. 

»Načo odkladať až do rána. Bolo by lepšie, 
keby som sa hneď obesil, Len keby som mal dá-
ky povraz.« Ihneď som počul tajomný hlas : »V 
skrini je úplne nový povraz.« 
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Vstal som a bližil som sa ku skrini. »Len ešte 
trocha odvahy«, šeptal mi pokušiteľ. »Hneď je 
po všetkom !« 

Pristúpil som ku skrini a siahol na kľúč. V 
tej chvíli sa v mojej duši vyjasnilo. Zastavil 
som a — na moju večnú spásu to hovorím — 
začul som v duchu hlas: »Boh je tu« Zasiahnu-
tý milosťou, klesol som k zemi a s plačom zvo-
lal : »Dakujem ti, Bože, že si zasa prišiel.« Zá-
roveň sa mi zdalo, že vidím obraz Ukrižovaného 
Spasiteľa, ktorý sa na mňa láskavé a milosrdne 
díval.« 

Spisovateľ už potom spať nešiel. Do rána kľa-
čal pri posteli a stále opakoval slová : »Dakujem 
ti, Bože, že si ma vytrhol z náručia smrti.« 
Skoro ráno ponáhľal sa ku kaplnke na Corne-
biche, aby poďakoval Matke Božej za jej ochra-
nu. Pokľakol a vrúcne sa modlil : »Dokonaj die-
lo, ktoré si začala. Už ti nebudem odporovať. 
Patrím tebe a som presvedčený, že mi povieš, 
ako sa mám do Cirkvi vrátiť.« Zároveň so spo-
kojnosťou duše, vrátilo sa tiež jeho zdravie. Bo-
lesti v srdci prestaly a po krvavom kašli nebo-
lo ani pamiatky. 

Po niekoľkých dňoch navštívil kňaza, ktoré-
ho mu odporúčali. Netrvalo dlho a do zmučenej 
duše Rettéovej zavítal slávnostný Spasiteľ a s 
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ním tiež pokoj, po ktorom toľko rokov márne 
túžil. Dňa 9 júna 1909 vstúpil do kláštora. * 

Kto má pravdu ? Úbohí zaslepenci, ktorí bez 
jedinej vážnej myšlienky zriekli sa viery, alebo 
Retté, ktorý po toľkých bojoch spočinul koneč-
ne v materskom náručí katolíckej cirkvi ? 

SAHARSKOU PÚŠŤOU K BOHU. 
Karol Foucauld narodil sa 15. septembra 1858 

v Strassburgu, ako potomok starého šľachtické-
ho rodu. V mladosti bol veľmi pobožný vplyvom 
dobrej matky. Matka však skoro zomrela a otec 
0 niekoľko mesiacov neskôr. Siroty boly svere-
né svojmu dedovi, dôstojníkovi vo výslužbe. Ka-
rol bol vášnivý, milého zovňajšku. Tým si zís-
kal lásku svojho deda, ktorý ho rozmaznával. 
1 hnev sa mu prepáčil. Ako žiak bol veľmi leni-
vý, tak že bol prepustený. Len s biedou prešiel 
pri dôstojníckej skúške. Ako mladý dôstojník, 
choval sa tak, že mu skoro nik nechcel dať do 
prenájmu izbu. V Alžíri žil ďalej svojím sve-
tánskym životom, takže musely zakročiť i fran-
cúzske vojenské úrady Zo zlosti vystúpil od 
vojska. 

Avšak jeho túha po činnosti priviedla ho roku 
1881 opäť do Afriky, kde bojoval proti povstal-
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covi Marabutovi Bu Anama. Konal divy statoč-
nosti. Keď mu odopreli dovolenie na bádateľskú 
cestu do južného Alžíru, znovu sa rozlúčil s vo -
jenským životom. Čo si zaumienil, to musel pre-
viesť. Chcel bádať v púštiach marockých. Ako 
kresťan lebo Európan tam cestovať nemohol, 
preto sa odhodlal, že bude cestovať ako žid. 
Preto sa naučil arabsky a hebrejsky. 

Roku 1883 sa vydal na cestu do púšte. Na ce-
ste zakúsil dobrodružstvá a nebezpečenstvá kaž-
dého druhu. Ani jeho úžasným fígľom a cigán-
stvam sa nepodarilo, aby pred pátravým pohľa-
dom židov utajil svoju národnosť. Raz bol od-
vážny bádateľ poznaný ako kresťan od jedného 
mohamedána. Otvorene sa k tomu priznal. To 
dojalo mohamedána tak, že mu daroval život. 
Častokrát bol prepadnutý a prežil mnoho ne-
bezpečenstiev smrti. Keď sa vrátil domov, na-
písal skúsenosti zo svojich ciest. Jeho knihe sa 
dostalo plného uznania nielen vo vlasti, ale aj 
v Anglii a v Nemecku. 

Koncom roku 1885 precestoval neúnavný bá-
dateľ južný Alžír. Potom sa vrátil do Paríža. 
Ale rozkoše svetového veľkomesta ho už ne-
dráždily. V jeho duši to kvasilo. Za svojho po-
bytu v Alžíri a Maroku bol hlboko dojatý usta-
vičným vzývaním Boha, ktoré pozoroval okolo 
seba. Výzvy k modlitbe, ľudia, ktorí sa päťkrát 
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denne obracali k východu, meno Alahovo, ktoré 
sa ustavične opakovalo v rozhovoroch a vôbec 
celý život mohamedána, presýtený nábožen-
stvom mu pripomínal stav jeho duše. »A ja ne-
verím nič !« Zasnul nad tým, akú silu čerpajú 
Marokáni zo svojej viery. Aj židia sa modlili k 
tomu istému Bohu, ako Arabi a Marokáni. Ani 
ich neresti nevedely im vytrhnúť zo srdca vie-
ru. Po návrate z Alžíra riekol dokonca niekto-
rým zo svojich priateľov : »Chcel som sa Stať 
mohamedánom. Ale po rozumnej úvahe som od 
toho upustil.« 

Jednému zo svojich priateľov sa zdôveril, že 
náboženstvo Mohamedovo nemôže byť pravé, 
lebo je veľmi hmotárske.« Ale nespokojnosť tr-
vala ďalej. Hoci bol narodený v katolicizme, od-
cudzil sa mu. Teraz trpel veľkým smútkom. Mo-
hol žiť životom rozkoše, ale už jej nepodliehal. 
Teraz ňou pohŕdal. Veľa čítal. Keď cítil únavu 
pri štúdiu, otváral knihu pohanských mudrcov 
a hľadal v nich odpoveď na otázky : o povin-
nosti, o duši a o budúcom živote. Odpovede sa 
mu zdaly príliš úbohé. Karol bol príliš nadaný, 
než aby sa uspokojil frázami a skvelými obraz-
mi Stýkal sa s katolíkmi poctivými a jemnými 
i tým bol skoro nútený, aby sa ustavične vra-
csl do svojho vnútra. »Hľa,« riekol si, »vzdela-
ní mužovia a vzdelané ženy, niektorí vysoko 
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inteligentní, a prijímajú bez výhrad katolícku 
vieru. Nie je teda pravá? Naučili sa ju pozná-
vať, lipnú k nej celou dušou. Poznám skutčne 
katolicizmus?« Taká nespokojnosť je už mod-
litbou a Pán Boh ju počúva. 

Raz večer stretol sa Karol pri návšteve 
s Abbé Huvelinom, ktorý poznal už dávno ro-
dinu Foucauldovu. Bol to muž pokorný, jedno-
duchý, oddaný modlitbe a poriadku. Na Karola 
urobil velký dojem. Toho večera vymenili si 
medzi sebou niekoľko všedných viet. Pozdra-
vili sa a pozreli jeden na druhého asi päť ráz. 
To stačilo, aby sa poznali V srdci tušili, aká 
velká udalosť je pre nich toto stretnutie a ne-
zabudli už na seba. Abbé Huvelin nebol vtedy 
ešte starý a mal povesť svätosti. Svätosť je naj-
mocnejším kúzlom, ktorá priťahuje duše. Po-
vesť o jeho svätosti vznikla na konferenciách 
mládeže, ktoré poriadal od roku 1875 o dejinách 
cirkevných. Bol ducha sviežeho, vždy pohoto-
vého a mal sústrastné srdce. Jeho sústrasť 
s hriešnikmi, jeho neha nezostaly bez vplyvu 
ani na najľahostajnejšie duše. Chcel len ich 
dobro, ich šťastie. Stále myslel na tých, ktorí si 
ani nespomenuli na poslednú hodinku, kedy sa 
objavia pred Pánom Bohom, kde budú súdení, 
zavrhnutí, nešťastní, bez nádeje na smrť, lebo 
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smrť trvá Jen okamih a po nej nastáva opäť 
život. 

Horlivosť Abbé Huvelina, jeho počínanie, 
návštevy, ktoré konal a ktoré prijímal, jeho 
listy, krátke, láskavé a vrúcne, zdvojnásobené 
sebazapieranie, ktoré si ukladal v určitých do-
bách, dá vysvetliť jeho lásku k poblúdeným 
dušiam. 

Ešte z iného, silnejšieho dôvodu bol tak 
často vyhľadávaným poradcom. Mal poznanie 
ľudskej bolesti. Mal s ňou sústrasť, priblížil sa 
k nej, prežil ju. Nikdy ho neprekvapila. Pove-
dal o nej : »Bolesť dodáva pôvabu.« Inokedy 
povedal : »Už dávno poznám cestu ku šťastiu.« 
— A akú? — »Obísť sa bez radosti.* — 

Nie je zbytočné zmieňovať sa dosť podrobne 
o Abbé Huvelinovi. Veď je to kňaz, ktorý obrá-
til Karola Foucauda a urobil z neho Otca Fou-
caulda. 

Uvádzam ešte niekoľko jeho výrokov : »Je-
žiš je človekom bolesti, lebo je "Syn človeka a 
človek žije bolesti. Bolesť nás sprevádza od 
narodenia až k smrti, očisťuje nás, zušľachťuje, 
dodáva nám pôvabu. Je našou nerozlučnou 
družkou, ktorú si zvolil Ježiš. 

Ježiš v záhrade Olivovej je smutný až 
k smrti. Tento smútok apoštolovia nechápu. 
Aby ho pochopili, museli by vedieť, čo je 
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hriech. Nevedeli to, ani my to nemôžeme ve-
dieť. 

Ježiš sa modli. Ale jeho modlitba nie je 
šťastným oddychom duševným, nie je ani krá-
sna myšlienka. Je vzlykot, obmedzujúci sa na 
jednoduché »Staň sa.« »Tak sa staň!«, to je je-
ho celá modlitba. 

Hľadá pomoc u apoštolov. Tí však spia. Ak 
sme osamotení v svojom smútku, túžime počuť 
slovo útechy. Priatelia k nám prichádzajú len 
vo chvíľach šťastia. Ak prídu i za búrky, ne-
vedia, čo by mali povedať, a zraňujú ešte ne-
dostatkom taktu. 

Konečne prichádza anjel, aby ho posilnil. 
Posilnil a nie potešil. Milosť je svojou podsta-
tou posilňujúca a nie potešujúca.« 

Kajúcnici sa hrnuli k Abbému Huvelinovi. 
Obyčajne býval popoludní doma. V jeho malej 
predsieni stretli sa s ľuďmi každého veku od-
všadiaľ, s parížanmi i s cudzincami. Vstupovali 
P'/ poriadku do susednej miestnosti, kde medzi 
knihami a papiermi sedával a počúval celou 
svojou dušou P. Huvelin. Bol prísny k sebe i 
k iným. Trpel všetky bolesti, o ktorých mu roz-
právali, cítil všetky poklesky, s ktorými sa mu 
sverovali, i tými, ktoré sám vytušil. 

Taký bol kňaz, s ktorým sa Foucauld stre-
tol jedného letného večera. Nezmenilo sa hneď 
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všetko. Ale v duši Karolovej počala pôsobiť mi-
losť. Častejšie vchádzal do kostola vo voľných 
chvíľach alebo večer. Sadol si ďaleko od oltára, 
nevedel, prečo prišiel a prečo je tu. Nehovoril 
naučené modlitby z detinstva, ale modlil sa 
jednoducho zo srdca : »Môj Bože, ak si, daj sa 
mi poznať!« 

Raz v októbri toho roku, keď Abbé Huvelin 
vstúpil do spovedelnice, prišiel k nemu mladý 
muž, ktorý si nekľakol, len sa sklonil a za-
šeptal : »Pán Abbé, nemám vieru. Prichádzam, 
aby som vás požiadal o výučovanie.« 

P. Huvelin ná neho pohliadol. »Kľaknite si 
a vyspovedajte sa a uveríte!« 

»Ale ja som sa neprišiel spovedať.« 
»Vyspovedajte sa!« 
Karol Foucauld poznal, že odpustenie je pod-

mienkou jeho osvietenia. Kľakol si a vyspove-
dal sa z celého života. Keď dostal rozhrešenie a 
povstal, opýtal sa P. Huvelin : »Ste lačný?« 

«Ano.« 
»Iďte teda k sv. prijímaniu!« 
A Karol Foucauld pristúpil k stolu Pána a 

vykonal si druhý raz svoje prvé sväté prijíma-
nie. Vrátil sa mu duševný mier a javil sa vždy 
v jeho pohľade, v úsmeve, v hlase, v jeho slo-
vách. V jeho listoch sa teraz často nachádza 
meno Božie. 
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Život jeho sa ticho prispôsoboval znovu-
dobytému ideálu. Všetko v tejto obnove bolo 
hlboké, diskrétne, jednoduché. 

Ale čo teraz? Jeho priatelia mu radili, aby 
ďalej pokračoval na skvelej dráhe afrického 
bádania, aby hľadal novú slávu, nové zásluhy 
v pustatinách. Ale Karol objavil celkom iný 
svet, vnútorný svet svojej duše, tajomný svet 
nadprirodzený. 

Vedelo sa o ňom, že nie je z tých, ktorí ho-
voria verejne o svojich plánoch. Prv ako od-
cestoval do Maroka, radil sa len s Mac Car-
thym, s knihami a atlasom. Teraz berie radu 
len od Boha, ktorý prijíma bádateľa do svo-
jich služieb. Jeho prirodzenosť nie je konver-
ziou zborená, ale obnovená a zlepšená. Jeho od-
vaha, vôľa, neobyčajná vytrvalosť v odriekaní 
sú odteraz zasvätené spáse duší. Nebol strate-
ný pre vedu. Jeho žiak pochopil, že z najkraj-
ších darov, ktoré mu boly sverené, bola cha-
rita, ktorá spočíva v bezvýhradnom zasvätení 
seba, svojej práce, svojich myšlienok, svojej vy -
trvalosti p. ak je treba i svojej krvi, aby ľudia 
poznali konečne svojho Stvoriteľa a jeho lásku 
k tvorstvu. Chce sa na toto povolanie pripraviť 
púťou do Svätej zeme. Navštívi pozemskú vlasť 
Ježiša Krista. Zájde sa pomodliť do samoty, 
ktorá ho neprestáva vábiť. 
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Dňa 2. novembra 1888 ubiera sa do Tu-
auetu v Bordelais, odkiaľ odchádza na Nancy. 
Sú to dni lúčenia s príbuznými. Hovorí, že jeho 
plánom je zostať vo Svätej zemi len niekoľko 
týždňov. Odchádza z Marseille. 

V polovičke decembra je v Jeruzaleme. Vidí 
ho pokrytý snehom. Prechádza sa ulicami, na-
vštevuje kostoly, vystupuje na horu Olivetskú. 
Vianoce prežíva v Betleheme. Potom odchádza 
do Galileje. V svojich listoch hovorí zvlášť do-

' jemne o Nazarete. Sotvaže opustil toto mesto, 
opäť sa vracia k nemu. Rozjíma tu oveľa vrúc-
nejšie, ako inde. Biele mestečko so svahovitý-
mi uličkami na úbočí Nebi-Sainu rozochvelo 
kajúce srdce Karola Foucaulda. Nadchlo ho 
láskou k životu skrytému, k poslušnosti, k do • 
brovoľnému pokorovaniu seba. Pripomína mu 
skvelé slová, ktoré vypovedal Abbé Huvelin : 
»Náš Pán si zvolil najposlednejšie miesto a nik 
ho nemohol dostihnúť.« 

Bolo zrejmé, že cestovateľ sa navrátil na za-
čiatku marca 1889 opäť do Paríža. Co urobí 
teraz? 

Čítal ešte viac ako predtým, ale iné knihy, 
ktorých čítaním prenikal do sveta náboženskej 
doktríny, morálky a náboženských dejín, z kto-
rých čerpal stále väčšie poznanie. Udivil sa, 
keď poznal, aká jednoduchá a zreteľná je prav-
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,da. "Užasol, ako bol jeho duch prv zakalený, že 
pochyboval i o náboženstve, že sa konečne zrie-
kol pre názory tak dávno už vyvrátené a tak 
chatrné. Učil sa vede, na ktorej závisí celý ži-
vot. Podľa rady Abbé Huvelina chodil denne 
na omšu a časté sv. prijímanie sa mu stalo po-
trebným chlebom. 

Vieme, koľko starostí vynaložil na prípravu 
svojej hlavnej cesty. Tým viac sa snažil vnik-
núť do tajomstva svojho povolania, ktoré čím 
ďalej tým viac ho ovládalo. Od prvého okami-
hu jeho obrátenia veril, že je povolaný k životu 
rehoľnému. A rádov je veľa. Všetky sú založené 
preto, aby viedly do raja. Ale ľudia, ktorí do 
nich vstupujú, sú rôzni. Každý má svoj spôsob, 
ako slúžiť Bohu, každý môže mať svoju vlastnú 
cestu. Pre ktorú cestu sa má rozhodnúť? 

Aby prišiel k tomuto poznaniu, ešte toho 
roku sa Karol viac ako štyri razy uzavrel do 
samoty. 

Dňa 17. januára 1890 zaklopal na kláštorné 
dvere trapistského opátstva Panny Márie Snež-
nej unavený pútnik a prosil o prijatie. Opát 
bol už predtým informovaný listami a z odpo-
vedí, ktoré mu Karol dával na jeho otázky, po-
znal, že dôstojník a slávny bádateľ Foucauld zo-
stane vo svete a že Karol prináša so sebou veľ-
kú dávku pokory. Brat Alberich, tak sa teraz, 
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volal, nastúpil noviciát v najprísnejšom ráde. 
Strádanie života rehoľného sa mu zdalo byt 
ľahké, pretože na púšťach afrických skúsil ove-
ľa viac. Aby mohol žiť ešte vo väčšej chudobe 
a samote, prosil o preloženie do opátstva 
v Sýrii. 

Novicmajster, staručký rehoľník, sa vy-
jadril, že za svojho života sa nestretol s dušou, 
ktorá by sa tak vnorila v Pána Boha, ako brat 
Alberich. Jeho ideálom bolo čo najviac odrieka-
nia. Nechcel byť pred svetom ničím, ani sa ni-
čím zdať. V septembri roku 1896 bol preložený 
do opátstva Staouli v Alžíri. Ale čím ďalej tým 
viac v ňom dozrievalo predsavzatie, že rád opu-
stí, lebo sa mu nezdal byť dosť prísny. 

Generálny opát trapistov predniesol tento 
zvláštny prípad pápežovi Levovi XIII. A tento 
rozhodol, aby brat Alberich ešte tri roky o svo-
jom úmysle rozmýšľať. Tieto tri roky strávil 
Foucauld u klarisiek v Nazarete. Slúžil za kus 
chleba a ovocia ako kostolník, záhradník a klá-
štorný posol. Z toho mála, čo dostával, rozdával 
ešte chudobným. Pokoru miloval až vášnivé. 
Jeho izbou bola kôlňa, jeho lôžkom dosky. 

Na radu jednej rehoľnice odhodlal sa stať 
kňazom. Opustil svätú zem, skropenú Spasi-
teľovou krvou, a roku 1901 bol vysvätený za 
kňaza. V dobe prípravy poznal nad slnko jas-
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nejšie, že musí ísť k najchudobnejším, z naj-
chudobnejších, k dušiam, ktoré nemajú pa-
stiera. Púšť ho lákala znovu. Teraz ho tam 
však neviedla túha po dobrodružstve, ale ho-
rúca láska za spásu duší. 

Nazýval sa brat Karol od Ježiša. V oáze 
Beni Abbes si vystaval kaplnku a predpísal si 
najprísnejší životný poriadok. O polnoci vstá-
val, aby sa modlil breviár. Jeho pokrmom býval 
jačmenný chlieb, ovocie a akýsi čaj, ktorý ne-
mohol nik iný piť. Ideálom jeho bolo, aby sa 
stal židom i mohamedánom všetkým. I najsuro-
vejší mužovia púšte si ho ctili a milovali. Ani 
tam ešte nenašiel, čo hľadal. Poznal národ Tau-
regov, do ktorého neprístupných končín nevni-
kol ešte kresťanský misionár. 

Roku 1905 vystaval si P. Karol v týchto pu-
stých vypálených horách pustovňu 1494 m nad 
morom. Tam býval sám medzi divokým po-
hanským ľudom. Bol nadšený myšlienkou, že 
v týchto krajoch aspoň jediná duša miluje Pána 
Boha a prináša mu najdrahšiu obeť sv. omše. 
Stal sa tešiteľom, učiteľom, lekárom divokých 
kočovníkov; preložil evanjelium do ich reči. 
Zil chudobne. Divokí synovia prírody žasli. Dá-
vali sa od neho poučovať a nasledovali ho. Po-
vesť o jeho svätosti, uzdravení chorých, ktorých 
docielil, získaly mu neobyčajný vplyv. Stalo sa, 
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čo by každý pokladal za nemožné : Kočovný 
národ si začal stavať chatrče. Neúnavný apo-
štol zasieval semeno a tešil sa na budúcnosť, 
keď náhle vypukla divoká búrka svetovej voj -
ny. I v osamelých horách hoggarských vzplanul 
požiar divokého boja. Senussiovia, spojenci 
ústredných moci, sviedli Tuaregov k útoku na 
Francúzov. A P. Karolovi splina sa jeho dávna 
túha, aby zomrel násilnou smrťou. Dňa 1. de-
cembra 1916 učinila guľa senussitských lupičov 
koniec jeho života. Na jeho hrobe modlievajú 
sa teraz kresťania i mohamedáni a prosia s dô-
verou o jeho prímluvu u Boha. 

To je krátko život nového apoštola púští 
afrických, ktorý sa tak hrdinne vymanil zpod 
vplyvu sveta, tela i diabla a kráčal k Bohu ce-
stou, ktorej naša doba nerozumie, ani rozumieť 
nechce. 

Imprimi potest. Bratislavae, die 2. Augusti 1943. 
Augustinus Krajčík CSsR, viceprovincialis. 

S povolením cirkevnej vrchnosti nitrianskej , 
• č. 1748/1943.) 
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