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PREDSLOV

V roku 1657, keď páter Martin Deville publikoval krátku správu o Misijnej spoločnosti,
Svätý Vincent bol veľmi rozčúlený. 1 Verný celoživotnému princípu, sa Svätý obával,
že jeho „Malá Spoločnosť“ by sa takouto publicitou mohla previniť proti pokore. Jemu
stačilo, že Boh o práci vie.
Tento postoj, umocnený priamym zákazom seba oslavovania a seba zviditeľňovania
vo Všeobecných pravidlách mal tendenciu robiť z vincentínskej spoločnosti v prvom
rade „mlčanlivú službu“ v katolíckej cirkvi. Misijná spoločnosť a jej apoštoláty sú vo
väčšine priemernému katolíkovi neznáme. V niektorých prípadoch bola v tieni
starších a známejších (alebo lepšie publikovanejších) kongregácií ako františkánov
a jezuitov alebo dokonca tých spoločností, ktoré si svoj pôvod a spiritualitu z veľkej
časti založili na spiritualite Misijnej spoločnosti ako napríklad redemptoristi a klaretíni.
Tak napríklad vincentínska práca v Číne po roku 1782 bola ignorovaná alebo
nepriaznivo porovnávaná s jezuitmi – hoci bola vysoko hodnotená takými rozdielnymi
osobnosťami ako William Pitt a Napoleon Bonaparte.2 Portugalský dramatik, Antonio
Enes, napísal anti-vincentínsku hru nazvanú Lazaristi, ale moderný literárny historik
hovorí o nej ako o „anti – jezuitskom“ rozprávaní.“ 3 Dokonca jeden inak presný
moderný historik referuje o niekdajšom vincentínskom materskom dome ako o
„kláštore Bratstva Svätého Lazara.“4 Jeden historik z devätnásteho storočia opisuje
priebeh príchodu vincentínov do Ameriky bez toho, že by sa čo len raz zmienil
o názve Spoločnosti, do ktorej príchodzí patrili alebo aby ich s ňou identifikoval. 5
A nenapodobiteľný Mark Twain, keď hovorí o Kolégiu Svätého Vincenta v Cape
Girardeau, Missouri, píše, že „je tu veľká jezuitská škola pre chlapcov na úpätí mesta
pri rieke. Strýc Mumford povedal, že má veľkú reputáciu pre dokonalosť, akú nemá
žiadne podobné zariadenie v Missouri.“6
Tento nedostatok identity sa prejavuje dokonca aj v bežných názvoch: lazaristi vo
Francúzsku, Padres Paules v španielsky hovoriacich krajinách, vincentíni v anglicky
hovoriach krajinách. Naposledy sa zneváženie Spoločnosti vyskytlo v istých
diecéznych novinách, ktoré sa domáhali používať termín Vincentíni pri referovaní
o členoch Spoločnosti Svätého Vincenta de Paul.
Zvlášť medzi americkými vincentínmi sa vyskytuje poľutovania hodná tendencia
ignorovať dlhú históriu a tradíciu svojej Spoločnosti. Podobne ako mnohí Američania
sú aj oni postihnutí jasným nedostatkom historického sebavedomia a sú chytení
v pasci, ktorú Bertrand Russel nazval „ obmedzenosť v čase.“ Výsledkom toho je
tendencia, posilnená tradíciou nepublikovania, podceňovať alebo prinajmenšom
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neuvedomovať si prínos, ktorý vincentíni vykonali pre Cirkev. Ďalším dôsledkom toho
je neporozumenie úlohe, zohratej v historickom procese vnútorného vývoja
Spoločnosti a tendencia prijať súčasnosť ako normu. Nanešťastie existuje veľká
medzera v historickom bádaní v tejto oblasti a mnohé čo už je preč a čo formovalo
modernú vincentínsku Spoločnosť zostáva nepreskúmané. Je to dôležitá oblasť,
ktorú by mal odborník na kultúrnu a intelektuálnu históriu dobre preštudovať. Na
príklad dopad vincentínskeho postoja a prístupu ku katolicizmu v Spojených Štátoch
by si žiadal bližší výskum.
Avšak aj na základe skromných dôkazov, ktoré sú k dispozícii, je možné zhromaždiť
niekoľko zaujímavých, ale to neznamená, že definitívnych zovšeobecnení
z vincentínskej histórie.
V prvom rade je to otázka sľubov. Svätý Vincent uviedol sľuby do praxe Spoločnosti
len z jediného dôvodu: zabezpečiť stálosť jej členov. Urobil tak i napriek nesúhlasu
veľkého počtu svojich nasledovníkov včítane človeka, ktorý po ňom nastúpil v úrade
generálneho superiora. Zdá sa pravdepodobné, že sľuby postupom času naberali
čoraz viac a viac charakter rehoľných sľubov a pomáhali vyňať Spoločnosť z jej
pôvodného „sekulárneho“ smerovania. Treba dodať, že v sedemnástom storočí
vládol istý „zmätok“ v otázke, čo robí rehoľníka v plnom zmysle slova. Preto z uhla
historického pohľadu prítomnosť alebo absencia sľubov je otvorenou otázkou. Je na
teológoch a ďalších ozrejmeniach, aby určili ich hodnotu a miesto v dnešných
časoch.
Ďalej je tu otázka apoštolátu. Hoci je Svätý Vincent vo väčšine chápaný ako taký, čo
prakticky pomáha hmotne chudobným, toto netvorí vrchol v histórii Misijnej
spoločnosti spred Francúzskej revolúcie a netvorilo ho ani za jeho života. Priama
pomoc chudobným, ktorá by sa dala nazvať „polievkový“ prístup sa nikdy nestratila
úplne. Do samého predvečera Francúzskej revolúcie Svätý Lazar pokračoval
v prideľovaní obilia chudobným z okolia. V osemnástom storočí vincentíni v Poľsku
zakladali nemocnice a sirotince práve tak, ako francúzski vincentíni urobili
v Rochefort-sur-mer a v Marseille. Ale v časoch utrpenia a hladu, čo sprevádzali
vojny Ľudovíta XIV. nebolo možné vidieť vincentínov, čo by sa podujali na širokú
a výdatnú pomoc zdevastovaným krajom, ako to robil Svätý Vincent počas
Tridsaťročnej vojny a za Frondy. Nepochybne sa zdá, že o stodvadsať rokov po smrti
Svätého Vincenta videla Spoločnosť svoje poslanie predovšetkým na dvoch
miestach: na misiách medzi vidieckou chudobou a v službe duchovenstvu. Obe
činnosti boli považované za rovnocenné, navzájom sa doplňujúce. Priama
starostlivosť o chudobných patrila viac dcéram kresťanskej lásky.
Preto sa mýlia tí, čo sa pokúšajú zúžiť všetky vincentínske diela len na pomoc
hmotne chudobným. Vincent a generácie po ňom nasledujúce sa podujali na vidiecke
misie medzi chudobnými iba preto, že nikto túto prácu nevykonával. Vincentínom
bolo zvlášť zakázané konať misie v mestách, predovšetkým v diecéznych centrách,
lebo bol predpoklad, že tam je dosť kňazov, čo môžu prevziať starostlivosť
o miestnych obyvateľov. Nebolo to tak, že sedliaci boli chudobní a preto sa vincentíni
nimi zaoberali, ale faktom bolo, že vidiek bol najviac odkresťančenou časťou
Francúzska a preto potreboval najväčšiu pomoc.
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Zámorské misie sprvu vôbec nehrali dôležitú úlohu vo vincentínskom apoštoláte.
S výnimkou Madagaskaru v sedemnástom storočí bolo v tomto smere učinené veľmi
málo. Vincentínske aktivity v Severnej Afrike boli určené kresťanským otrokom, nie
na obrátenie moslimov. Samotný Svätý Vincent neodsúval na bok túto prácu, ba
dokonca bol pre ňu zapálený, ale sa zdá, že časť Spoločnosti sa zdráhala toto dielo
rozšíriť na širšie pole. Prvé skutočne zámorské misie, ktoré Vincentíni rozvinuli, boli v
Číne a prví muži, ktorí tam na začiatku osemnásteho storočia odišli, učinili tak iba
ako jednotliví delegáti, plniaci určité zámery Propagandy. Napriek ich žiadostiam
Spoločnosť nereagovala na ich úsilie ustanovením plnohodnotného vincentínskeho
domu v Pekingu alebo v iných čínskych oblastiach. To isté platí súčasne o Indii. Keď
títo muži odišli zo scény, vincentínska prítomnosť odišla s nimi. Vincentíni sa stali
skutočnými zámorskými misionármi v pravom slova zmysle až po zrušení jezuitov
(1773) a potom, ako generálny superior tri razy tento apoštolát odmietol. Bol to
francúzsky kráľ Ľudovít XVI, ktorý z vincentínov učinil zámorských misionárov.
Čo sa týka práce vo farnostiach, tá hrala v počiatočnej histórii Spoločnosti
zanedbateľnú úlohu, ba v skutočnosti bol voči nej trvalý odklon a odmietanie prijať
farnosti na základe názoru, že táto práca patrí iným a že farská práca nie je v súlade
so skutočným apoštolátom Spoločnosti, ktorým boli vidiecke misie a služba
duchovenstvu. (Tu treba poznamenať, že v sedemnástom storočí existoval v celej
Cirkvi všeobecný predsudok voči tomu, aby rehoľníci alebo komunitárni kňazi slúžili
vo farnostiach – tento apoštolát bol považovaný za nezlučiteľný s ich komunitným
životom.)
Duchovenstvo bolo niečím, čo pred Revolúciou životne vincentínov zaujímalo. Tento
záujem obsahoval všetky druhy služieb: duchovné cvičenia, príprava na kňazskú
vysviacku, pokračovanie vzdelávania, duchovné vedenie a vedenie seminárov.
O seminároch si viacej povieme v patričnej kapitole. Poznamenajme, že väčšina
seminárov, vedených vincentínmi pred Francúzskou revolúciou sa od tých dnešných
líšila tak, ako sa oni líšili od neúspešných tridentínskych seminárov, ktoré ich
predchádzali. Nikdy nebolo v záujme Misijnej spoločnosti založiť nezávislý alebo
oddelený vzdelávací systém.
Pôvodné vincentínske semináre mali rôzne podoby, ale isté veci mali spoločné. Boli
to školy na výchovu profesionálov a v niektorých sa vyučovala teológia a v niektorých
nie. Obvykle mali komplexný študijný program len v tých mestách v ktorých nebolo
kolégium alebo univerzita s katedrou teológie. Dokonca aj študenti zo svätého
Firmina v Paríži (dávne Bons Enfants) navštevovali prednášky z teológie na
Sorbonne alebo v Kolégiu Navarre. Priemerná dĺžka pobytu v seminároch bola od
dvoch do troch rokov. Semináre mali za cieľ odovzdať študentom základné praktické
poznatky z oblastí: morálky, liturgického spevu, obradov, duchovnej formácie. Preto
je ľahké porozumieť, prečo v tých dávnych časoch nebola potreba mať fakulty
s doktorandskou úrovňou štúdia alebo prečo bolo možné, že seminár mohli viesť
dvaja, štyria alebo ôsmi členovia vedenia.
Vyučovanie filozofie a úvodu do slobodných vied sa v seminároch udomácnilo až
v osemnástom storočí, ale vždy zostalo ako cudzia, podradná a pomerne výnimočná
časť seminárneho systému. Sám Svätý Vincent, ako výsledok svojej osobnej
skúsenosti nesúhlasil s prijímaním do seminárov tých kandidátov, ktorí nemali
5

ukončené štúdium slobodných vied. Malé semináre alebo apoštolské školy, ako ich
poznáme dnes sa sformovali až v devätnástom storočí.
Vincentínske diela boli prirodzene budované podľa iných skupín, prípadne v istom
zmysle boli od nich odvodené, napríklad podľa oratoriánov, jezuitov, semináre
v Bourdoise podľa eudistov a sulpiciánov. Vplyv jezuitov na vnútorný život Misijnej
spoločnosti je nesporný, hoci niekedy až zveličovaný. Ale vyskytuje sa aj opačný
vplyv. Tak jezuiti napodobňovali vincentínov v dvoch druhoch apoštolátu a to
v seminároch a pri galejných otrokoch, ba pokúšali sa ich zo služby galejníkom aj
vytlačiť. Jasnú líniu vincentínskeho vplyvu vo väčšej alebo menšej miere možno
vidieť na živote a práci redemptoristov, klaretínov a oblátov. Obláti si dokonca osvojili
aj vincentínske motto.
Vo vincentínskej histórii je silná tendencia nedôverovať a preto sa vyhýbať
extrémom. Na toto možno použiť frázu: pretože vincentíni nikdy nedosiahli také
výšky, aké dosiahli niektoré iné kongregácie, nikdy ani nespadli do ich hlbočín.
Výhodou takéhoto prístupu je nerušené sústredenie sa na apoštolát a neochota dať
sa rozptyľovať podružnými a nedôležitými podujatiami a silný zmysel pre nesebecké
venovanie sa ľuďom a patričnej práci. Nebezpečenstvo takéhoto prístupu sa skrýva
v pestovaní priemernosti a v strachu pred talentami. To je možno vidieť v obavách
pátra Bonneta, vyjadrených ohľadom aktivít pátra Pedriniho v Pekingu na začiatku
osemnásteho storočia. Pravdepodobne toto všetko najlepšie vystihuje text, ktorý
v roku 1782 napísal ď Hamecourt, riaditeľ Archívov Francúzskeho ministerstva
námorníctva:
Nasledovníci Svätého Vincenta de Paul sú aktívni, tvrdo pracujúci, neustále plní
horlivosti a zbožnosti. Majú veľký poriadok a systém v tom, čo robia. Ale je zriedkavé
nájsť medzi nimi talenty, pretože sú cudzie pre ich prácu. Všetko robia solídne, ale
nič brilantne: šťastná obyčajnosť (priemernosť), ktorá im nedovoľuje, aby sa
zaoberali niečím iným ako svojimi povinnosťami, ktorá ich chráni pred upadaním do
závisti a možno zaručuje nemennosť spoločenstva, ktoré bude vždy prospešné, ak si
udrží ducha ich zbožného zakladateľa.
Čiastočné vysvetlenie tejto skutočnosti je, že duch Misijnej spoločnosti bol pod
mocným vplyvom názorov náboženskej obrody vo Francúzsku prvej polovice
sedemnásteho storočia, najmä spirituality Pierre de Berulle. Berulliánsky prístup bol
v prvom rade teocentrický a preto výrazne anti – humanistický. Kládol veľký dôraz na
moc Božiu a jeho Majestát a na slabosť a bezmocnosť človeka. Niekedy sa zdá,
akoby tvrdil, že ak je ľudská prirodzenosť ponechaná sama na seba, nevyhnutne si
z dvoch možností vždy vyberie tú horšiu. Bolo to, podobne ako väčšina v živote
v tomto storočí, niečo formalistické, takmer kodifikované a charakteristické ako je to
možné nájsť aj v jezuitskej spiritualite. Je to možné vidieť aj v komplikovaných
meditačných schémach jezuitských i sulpiciánskych systémov. Toto sa podieľa nielen
na jezuitizme, ale aj na civilnom vládnutí a silnom autoritárstve. Berulleho duch bol
rozdielny od ducha Františka Saleského a bol viac podobný morálnemu jansenizmu
Saint Cyrana, ako by to niekto mohol pripustiť. Napriek tomu, čo sa niekedy
predpokladá, Misijná spoločnosť nebola jansenizmom nejako zvlášť poznamenaná
až na dva prípady vybočenia z bežnej situácie, ktorých stopy možno vysledovať až
k Jánovi Kalvinovi a ďalej.
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Iné charakteristiky tohto obdobia boli podozrenie voči intelektuálnym názorom, ktoré
z času na čas narástlo takmer až do nepriateľstva a nedôvera voči spontánnosti,
slobode a emotívnosti ako protikladom k rozumnosti a praktičnosti. V dejinách
Misijnej spoločnosti sa s určitosťou vyskytuje zaťaženie anti – intelektualizmom,
nedôvera a rozpačitosť voči talentu, ktorý by nebol úplne podriadený apoštolátu
a duchovnému životu. Sám Svätý Vincent nebol anti – intelektuál v pravom slova
zmysle, ale bol spokojný, keď jeho semináre poskytovali „priemerné“ alebo
„všeobecné“ vedomosti, pretože to bolo v tých časoch potrebné a požadované.
Pastoračné požiadavky vo Francúzsku sedemnásteho storočia rozhodne požadovali
uprednostňovanie pastorácie pred akademickým intelektuálnym teoretizovaním, ale
žiaľ, história potvrdzuje, že táto prax sa nešťastne presadzovala aj v časoch, keď už
dávno stratila opodstatnenie. Snáď je vhodné poznamenať, že keď Svätý Vincent
neochotne prijal farnosť v Richelieu, nebol spokojný s tým, že to bola iba „obyčajná“
farnosť, ale sa rozhodol urobiť ju vzorovou pre všetky farnosti vo Francúzsku.
Je nad všetky pochybnosti, že v nasledujúcich generáciách napätie medzi
duchovným a intelektuálnym narástlo až do opozície. Dobrý príklad toho môžeme
nájsť v autorizovanej biografii pátra Bonneta, ktorý ako študent bol odhodlaný vyhnúť
sa „ každému nebezpečnému bádaniu, všetkým svetským novotám, všetkým
dogmám a názorom neschválených Cirkvou a dobrými teológmi.“ Jeho životopisec
vyjadruje prevládajúci postoj, keď hovorí o Bonnetovom prechode z noviciátu do
ďalších štúdií.
Cesta zo seminára (noviciátu) k štúdiám je pre mnohých šmykľavá a nebezpečná.
Mnohí jedinci v čase svojej skúšobnej doby vykazujú zbožnosť, poslušnosť, poriadok
a uvedomelosť. Sú pokorní a umŕtvení, ale štúdium oslabuje ich zbožnosť, získavané
vedomosti umenšujú ich pokoru, uvedomelosť a poslušnosť sa postupne vytrácajú
v ovzduší slobody, ktoré ľahko pohlcuje tých, čo si o sebe myslia, že sú múdri,
úhrnom, sloboda dáva priestor ak nie ku chúlostivosti, tak aspoň k záujmu o telo
a náklonnostiam k nemu, pod zámienkou ochrany zdravia s cieľom prekonávať
únavu pri snahe študovať. 7
Výsledkom toho bolo, že vincentínske školstvo – a z pohľadu citovaných postojov,
ktorých bolo prekvapivo veľa – malo sklon byť „praktickej“ povahy, to znamená
orientovať sa len na apoštolát a zriedkakedy obrátiť svoju pozornosť za hranice tohto
záujmu, čo svedčí o pravdivosti ď Hamecourtovho úsudku. Preto obsahuje teologické
práce (zriedka polemické s výnimkou tých, ktoré sa týkali jansenizmu a niekedy
galikanizmu a bývali obvykle dosť tvrdé), práce náboženské a po založení
zámorských misií diela jazykovedné a slovníky. Ale aj tieto boli zväčša spracované
z pohľadu podriadenosti sa zvláštnemu apoštolátu. Páter Bonnet neustále nahlas
vyjadroval strach zo záľuby pátra Pedriniho v hudbe, ktorá by ho mohla odviesť od
pravého apoštolátu – napriek tomu, že to boli len tieto jeho hudobné schopnosti,
vďaka ktorým mu Čína dovolila pobyt. Blahoslavený Francis Regis Clet celkovo
vyjadril tento postoj , keď na požiadavku nevyhnutnosti študovať, aby bol misionár
v Čine úspešný povedal: „Aké neprijateľné! Do istej miery je to nutné zlo, ale ľutujem
jeho obete.“
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Sú určité náznaky, že pre tých, ktorí svoje nadanie nevedeli podriadiť apoštolátu, bol
život v Spoločnosti ťažký a obmedzený. V tomto smere je zaujímavé si všimnúť, že
kniha pátra Rosseta Notices Bibliographiques sur les Escrivains de la Congregation
de la Mission (Angouleme, 1878) obsahuje dodatok jedenástich mien tých, čo po
odchode zo Spoločnosti publikovali svoje práce. Jediný, ktorý napísal knihu počas
členstva v Spoločnosti, ale napokon vystúpil, bol Evariste Huc. (Jeho kniha Cesta do
Lhasy bola jedinečným dielom a stala sa inšpiráciou nespočetných cestovateľských
a objaviteľských aktivít, pozn. prekladateľa.) Toto je dôležitá oblasť vincentínskej
histórie a vyžaduje si starostlivé a hľbavé štúdium. Väčšina osôb zo zoznamu pátra
Rosseta opustila Spoločnosť zo zreteľných príčin ( jansenizmus, sympatie
s revolúciou, nesúhlas s riadením Spoločnosti) alebo z neznámych príčin. Medzi nimi
bol Berthelon, priateľ Benjamina Franklina a jeden z najpoprednejších vedcov
osemnásteho storočia, priekopník v oblasti zloženia a využitia svetelných tyčí. Je tu
Saint–Yves, otec modernej ophtalmologie a mimoriadny odborník na šedý očný
zákal, vynikajúci lekár svojej doby. 8 Ďalším je Jean La Grive, známy matematik
a geograf osemnásteho storočia, ktorý pomohol určiť poludník, na ktorom bolo
vybudované Kráľovské observatórium. Títo ľudia vystúpili zrejme preto, že
v Spoločnosti nemohli nájsť priestor pre svoje veľké talenty.
Jedna zásada Svätého Vincenta, ktorá bola prvými vincentínmi neporušiteľne
zachovávaná bola spoločná pokora. Storočia predtým, ako bol objavený termín
„sublimácia“ si Svätý Vincent inštinktívne uvedomil, že je možné pre človeka, ktorý je
sám poddajný a pokorný, aby v spojení s inými vedel prejavovať agresivitu a pýchu.
Nechcel, aby sa u jeho ľudí vyskytovala skrytá pýcha. Preto je vo vincentínskej
histórii potešujúci nedostatok závisti a rivality, tej prepiatej esprit de corps (morálky
skupiny), náboženského imperializmu, ktorý ničil prácu dokonca aj tých najlepších
komunít šestnásteho a sedemnásteho storočia a ktorý sa stále dá nájsť aj v našich
dňoch. Niečo také podobné ako spoločná pokora sa nedá nájsť v postojoch
španielskych jezuitov, popísaných v IX. kapitole alebo u španielskych trinitárov
zachytených v kapitole XVI, či u francúzskych a portugalských jezuitov v prípade
Sporov o čínske rituály. Väčšina vincentínov bola verná nariadeniu Svätého
Vincenta:
Nech všetci obzvlášť starostlivo potláčajú prvé hnutia závisti, ktoré by mohli vzniknúť
preto, že iné Spoločnosti prevyšujú našu povesťou, priazňou ľudí a čestnými
prácami. Nech sú naisto presvedčení, že nezáleží na tom, kto Krista zvestuje, len
nech sa zvesť o ňom šíri a že sa nám dostane takej istej alebo niekedy i hojnejšej
milosti a zásluh, keď sa radujeme z dobrých výsledkov iných, než keby sme ich sami
spravili s pocitom vlastného uspokojenia alebo s menej dokonalým úmyslom. 9
Výsledkom bolo, že vincentíni tradične boli ochotní svoje diela postúpiť iným
skupinám, ktoré ich vedeli robiť rovnako dobre alebo lepšie.
Preto Misijná spoločnosť sa skoro nikdy nepodoberala dobrovoľne alebo zo svojej
vlastnej iniciatívy zakladať nejaké domy alebo vstupovať do nejakej krajiny. Vo veľkej
8
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väčšine prípadov bola pozývaná do rôznych krajín, podujatí a domov bez toho, že by
sa sama vnucovala. Celkom zaujímavé je, že zároveň nebola ochotná prijať diela pri
ktorých nemala voľnosť na vykonávanie svojich apoštolátov. Vincentíni neboli tupo
pasívni pri spolupráci s biskupmi , dobrodincami, ba ani s pápežmi. Nič nemohlo byť
viac prestížnejšie a pomerne významnejšie, ako vedenie diecézneho seminára
v Ríme, ale Spoločnosť dvakrát odmietla túto ponuku, pretože by nad seminárom
nemala kompletnú kontrolu. To isté sa stalo v Neapoli a v Rheims. Snažila sa
vymaniť z takých diel ako Akadémia pre šľachtických duchovných v Ríme a Kolégium
v Avignone, pretože tam jej vplyv a voľnosť konania boli obmedzené. Pohrozila, že
odíde z Kolégia Alberoni v Piacenze a z Maskarénskych ostrovov, pretože tam mala
neprijateľné podmienky. Také isté postoje, ale s menšou dôslednosťou je možné
vidieť na množstve prípadov, kde finančné zabezpečenie diela bolo pokladané za
nedostatočné.
Pri pohľade na finančné prostriedky, jednou z najpríjemnejších charakteristík prvých
vincentínov, nasledujúcich príklad svojho Zakladateľa, bola stála veľkorysosť
v poskytovaní svojich apoštolských služieb na ich vlastné náklady. Väčšina
vincentínskych domov bola podporovaná z dotácií, ktoré Misionárov oslobodzovali od
nutnosti vyžadovať peniaze od ľudí, ktorým slúžili. Vidiecke misie boli trvale dávané
bez toho, aby sa za ne požadovala od niekoho platba, ba Misionári ani nemohli
prijímať za ne peniaze od dobrodincov. Za duchovné cvičenia sa niekedy platilo, ale
tie, čo boli určené pre duchovných bývali skoro vždy zadarmo. To isté platilo aj
o seminároch, väčšina z nich bola dotovaná. Iní, ako skupiny námorných a galejných
kaplánov, farností na Maskarénach a niekedy domy v Číne boli často priamo
subvencované vincentínmi, keď tí, čo boli za ne zodpovední si neplnili svoje
povinnosti. Aj keď vincentíni mohli mať svoje nedostatky, dali vzácny príklad štedrosti
dokonca až do takej miery, že sami trpeli veľkou finančnou núdzou a to v časoch,
keď duchovenstvo neprejavovalo nezáujem o peňažné veci.
V predrevolučnej epoche hrali bratia v apoštolátoch Spoločnosti omnoho väčšiu
priamu úlohu ako v nasledujúcich časoch. Coste venuje ich práci celú kapitolu vo
svojej krátkej histórii Spoločnosti.10 V neskoršej dobe je prínos bratov pre apoštolát
videný viac nepriamo, ako mužov v pozadí, ktorí pracujú za scénou a umožňujú iným
plniť aktívne úlohy. V obdobiach, ktorými sa zaoberá táto história, boli bratia omnoho
väčšou súčasťou každej aktivity a vždy a všade tvorili s kňazmi komunitu. Brat
Dubourdieu v Alžíri je veľmi zreteľným príkladom, ale také možno nájsť vo Versailles,
v Poľsku, v Tunise, na Madagaskare aj v Číne.
Je tu jedna oblasť vincentínskej histórie, ktorá, žiaľ, stále obsahuje veľa nejasností.
Je to oblasť vzťahov medzi Misijnou spoločnosťou a Spoločnosťou dcér kresťanskej
lásky. Všetko, čo sa dá o tom povedať je, že v období pred Francúzskou revolúciou
len dvaja generálni superiori, Bonnet a Cayla sa pokúsili realizovať skutočné vedenie
sestier. Bonnet bol v tom úspešný, ale Cayla bol superiorom iba jeden rok pred
vypuknutím Revolúcie. Od roku 1800 do roku 1815 a v niektorých prípadoch aj
neskôr sa udiali pokusy vyňať dcéry kresťanskej lásky spod jurisdikcie generálneho
superiora – pokusy s ktorými veľa sestier súhlasilo. Zdá sa pravdepodobným, že
súčasné úzke kontakty prišli s pátrom Etiennom, ktorý so svojimi centralizačnými
10
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a absolutistickými postojmi reagoval na separatizmus a neporiadok predchádzajúcich
desaťročí.
Je dosť znepokojujúce poznamenať, že tento vzťah k dcéram kresťanskej lásky bol
kedysi označený ako skutočný raison ď etre (dôvod existencie) Misijnej spoločnosti.
Lamourette naň poukázal ako na hlavný príspevok Misijnej spoločnosti Francúzsku,
hoci ho nepodtrhol tak silno, ako to urobili niektorí iní (1792). 11 V diskusiách, ktoré
predchádzali
Napoleonskej reštaurácii (1804) toto bol jeden zo základných
argumentov, predostretých v prospech právneho uznania Spoločnosti. Etienne použil
ten istý argument počas snáh o zrušenie Spoločnosti v roku 1829. Zdá sa, že vo
väčšine prípadov sa jednalo iba o taktický manéver : veľká úcta a všeobecná
popularita Dcér kresťanskej lásky pomohla otupiť antiklerikálne a protináboženské
predsudky.
Kliatbou vincentínskej histórie pred Francúzskou revolúciou bola národnostná
neznášanlivosť, rivalita a nevraživosť vo vnútri Misijnej spoločnosti. V tomto sa
vincentíni neodlišovali od iných Spoločností tých čias, napr. od portugalských
jezuitov, ktorí sa pokúšali vyhnať svojich francúzskych spolubratov z Pekingu. Niet
pochybností o tom, že takmer počas celého osemnásteho a z časti aj devätnásteho
storočia neadekvátny priestor vincentínskeho času a energie pohltili zotrvávajúce
spory medzi rôznymi národnostnými skupinami, menovite medzi Talianmi
a Francúzmi. Tieto poškodzovali prácu Spoločnosti, zraňovali dobročinnosť, ktorá by
mala byť jej charakteristickým znamením a takmer sústavne ju rozdeľovali na
vzájomne si nedôverujúce a nepriateľské frakcie.
Nie je pravda, čo jeden apologéta Spoločnosti vyhlásil, že vincentíni nikdy
nepotrebovali reformu. 12 Ak by to bola pravda, tak vychvaľovanie numquam
reformata quia numquam deformata poukazuje na duchovnú pýchu a je v úplnom
protiklade s duchom Misijnej spoločnosti. V skutočnosti sa zdá, že v osemnástom
storočí došlo k ochabnutiu v živote vincentínov s ktorým korešponduje narastajúca
prísnosť v postojoch generálnych superiorov a generálnych zhromaždení. Ideál je
stvárnený v obežníkoch generálnych superiorov a nadobúda čoraz viac a viac
kláštornú podobu, je viac a viac formálne rehoľnícky a viac a viac sa identifikuje
s vonkajšou poslušnosťou voči pravidlám a vonkajšiemu poriadku. Zbierka pravidiel
o sľube chudoby z generálneho zhromaždenia v roku 1747 toto ilustruje – pokúša sa
vrátiť ducha späť do života. Toto nebol priamy dôsledok jansenizmu, ale
všeobecného sprísnenia a antihumanistického postoja, charakteristického pre
náboženský život vo Francúzsku v čase protireformácie. Hoci bol tento postoj
odmietavý voči jansenizmu, zdá sa, že aj jeden aj druhý vyvierali z toho istého
prameňa. Bola tu silná snaha po ortodoxnom katolicizme, prísnom a nemennom vo
svojich postojoch, takom, ktorý by sa vyhol podozreniu z laxnosti, ktorú jansenisti
úspešne spojili s jezuitami.
11
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Nemennosť a prísnosť, zdá sa, sa omnoho viac presadzovala v období
nasledujúcom po Francúzskej revolúcii. Niekto môže oprávnene nadhodiť otázku: do
akej miery je Misijná spoločnosť pátra Etienna zhodná s Misijnou spoločnosťou
Svätého Vincenta de Paul? Zaiste, ak niekto porovná, ako ľahko mohol páter Pierron
prijať Giovanni Appianiho do Spoločnosti a ako jednoducho prijal Ludovico Appianni
Johanna Mullenera (jednoduchosť, ktorá sa odráža v prvom americkom noviciáte
v Saint Louis) s neskorším legalizmom, ktorý sťažil tento proces, ľahko môže vidieť,
ako ďaleko sa Misijná spoločnosť vzdialila od Spoločnosti sekulárnych kňazov
a nadobudla úplné rehoľné črty. 13
Snaha v smere pretvorenia vincentínov na rehoľníkov alebo prinajmenšom nechať
ich jednou nohou v stave kanonického rehoľníctva, dosiahla svoj vrchol
v Konštitúciách z roku 1954. V nich sa nachádzajú mnohé a rôzne prípady,
premieňajúce vincentínov na rehoľníkov podľa kanonického práva. Tento pohyb bol
zvrátený reorganizáciou, ktorá nasledovala po II.Vatikánskom koncile a v dôsledku
nej sa vincentíni vrátili bližšie k pôvodnej koncepcii Svätého Vincenta.
Existujú otázky, ktoré si vyžadujú celkové a vedecké preskúmanie. Páter Etienne mal
jednoducho najdôležitejší vplyv na modernú Misijnú spoločnosť, je nazývaný jej „
Druhý Zakladateľ“ ( ale iba vo Francúzsku, ako ne–Francúzi rýchlo dodávajú).
Pravda, ak je on jej druhým zakladateľom, tak je takisto aj jej Piom IX. Nikdy nežil
v Spoločnosti ako ona existovala pred Francúzskou revolúciou a jeho vedomosti
o živote v nej poznal iba od starých osôb, ktoré sa zgrupovali v Paríži v roku 1818
a ktoré spolu nežili v komunite štvrť storočia a ktoré zo svojho elitárskeho pohľadu
videli v Revolúcii trest Boží za nedbalosť v predrevolučných časoch. Etienne bol
svätý muž, vynikajúci administrátor, priateľ politikov a pápežov, ale bol aj mesiášsky
francúzsky nacionalista, ktorý veril, že Spoločnosť sa v skutočnosti nevrátila k svojmu
prvotnému duchu dovtedy, kým on nebol zvolený za generálneho superiora.
Preto vedecké a vysvetľujúce štúdium, vykonané s pochopením pre historické
udalosti a ľudí nimi poznačených, by mohlo lepšie pomôcť Misijnej spoločnosti znovu
nadobudnúť principiálnu charizmu Svätého Vincenta tak, ako žila v generáciách,
ktoré ho nasledovali.



Nasledovná práca vznikla z potreby mať nejaký druh učebnice vincentínskej histórie
pre novicov Západnej provincie a dvoch Viceprovincií. Je skoro neuveriteľné, že
niečo podobné ako toto, nebolo spracované už pred desiatkami rokov. Je zrejmé, že
kniha prerástla svoj pôvodný zámer. Na populárne čítanie je príliš náročná, ale na to,
aby sa dala publikovať, nie je dosť erudovaná, nachádza sa niekde medzi ( a tak je
možno typicky vincentínska ) a môže plniť poslanie príručného sprievodcu pre
priemerného vincentína pri oboznamovaní sa s vincentínskym pozadím a históriou.
Jej základnou prednosťou je, že sprístupňuje informácie, ktoré predtým boli
13

O Apianninovcoch, pozri kapitolu XVIII.

11

roztrúsené v rôznych knihách v rozličných jazykoch a na rôznorodých miestach. Je tu
úprimná nádej, že budúci skúmatelia opravia jej chyby a hlbšie sa ponoria do
zanedbávaných oblastí. Opodstatnenosť tejto práce môže byť ohodnotená iba vo
svetle primárnych prameňov, ku ktorým so ja nemal prístup.
Rád by som vyjadril mimoriadne poďakovanie za poskytnutú pomoc pátrovi Johnovi
Zimmermanovi CM, pátrovi Johnovi Carvenovi CM, pátrovi Ferdinandovi
Combulazierovi CM a Dr. Paulovi Walden Bamfordovi z Minnesotskej Univerzity.
Podobne chcem vyjadriť moju vďaku direktorom a novicom zo Seminára Saint Mary
v Santa Barbare, ktorých stály záujem a oduševnenie zaručovali, že toto dielo bude
dohotovené. Cestovné výdaje, spotrebované pri bádaní boli uhrádzané Los
Angelskou viceprovinciou a náklady na písanie a tlač boli znášané rovným dielom
Western provinciou a viceprovinciami Los Angeles a New Orleans.
História Misijnej spoločnosti sa prirodzene skladá z troch častí. Prvou jej obdobie od
Svätého Vincenta de Paul do Francúzskej revolúcie. Druhá časť siaha od
Francúzskej revolúcie po Bourbonovskú reštauráciu – v tejto práci je schizma vo
vedení nosnou témou, ale je málo hovorené o rozvoji Spoločnosti vo svete v období
rokov 1792 do 1843. V tomto čase ťažkosti spôsobené Revolúciou znamenali
prakticky koniec všetkých snáh. Tretie, posledné obdobie, týkajúce sa vývoja
modernej Spoločnosti nebolo spracované pre svoju komplikovanosť a pre problémy
pri vyhľadávaní primeraných prameňov.
Seminár Saint Mary
Santa Barbara, California
May, 1972
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Na sviatok obrátenia Svätého Pavla, ktorý je 25., táto dáma ( Mme. De
Gondi ) ma požiadala, aby som predniesol kázeň v kostole vo Folleville
a aby som povzbudil obyvateľov ku generálnej spovedi. Poukázal som
na jej dôležitosť a užitočnosť a potom som ich poučil ako ju dobre
vykonať. A Boh veľmi vyšiel v ústrety tejto dáme ( pre veľké množstvo
mojich
hriechov a pre ich ohavnosť by som ja nepriniesol žiadne
ovocie ), že požehnal moju kázeň a títo dobrí ľudia boli tak dotknutí
Bohom, že si všetci vykonali generálnu spoveď. Poučil som ich ako sa
majú pripraviť na túto sviatosť a začal som počúvať ich vyznania, ale
zástup bol taký veľký, že aj s pomocou iného kňaza by sme vôbec
nestačili a preto Mme. poslala pre ctihodných pátrov jezuitov do Amiens,
aby nám prišli pomôcť.... Potom sme šli do ďalších dedín, ktoré patrili
Madam v tomto kraji a robili sme to isté, ako sprvu. A toto bola prvá
kázeň na misijách a Pán Boh ju obdaril úspechom na sviatok Obrátenia
Svätého Pavla. Bolo to v Božom pláne, aby sa tak stalo na tento cirkevný
sviatok.
( Coste, Svätý Vincent de Paul, I, str.. 68-69. )

STAVITEĽ MODERNEJ CIRKVI
SV. VINCENT DE PAUL14

I. Farár schátralej farnosti

V tom roku – v roku Pána 1617 – posvätný čas Veľkého pôstu začal ako obyčajne,
úplne bez záujmu a s opovrhnutím. Chatillon, stredne veľké trhové mestečko, ležiace
v strede kraja Dombes nebolo ani viac ani menej kresťanské, ako stovky iných
francúzskych miest a dedín, čo znamená, že kresťanstva v ňom bolo veľmi málo.
Obyčajní ľudia – roľníci, rybári, obchodníci s dobytkom – sa veľmi nestarali o čosi, čo
nesúviselo s každodennými starosťami o živobytie v ich drsnom kraji s neúrodnou
pôdou, na ktorej sa v tisícoch rozťahovali vodné mláky, zakrývajúc hmlou výhľad
14
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osem mesiacov v roku. Vyššia spoločenská vrstva pozostávala z hugenotov, ale nie,
že by kvôli tomu praktizovali kalvinizmus. Zanedbaný kostol bol používaný na
schádzanie sa hlučnej verejnosti, zvonicu, posmešne nazývanú „kráľovstvo“
používali na opilecké zábavy. Fara sa váľala v ruinách. Posledných štyridsať rokov
závisela náboženská prax na náhodných návštevách titulárneho duchovenstva, ktoré
prichádzalo zinkasovať svojich päťsto libier, keď si to ich živobytie vyžadovalo. V
meste tu bolo aspoň šesť kňazov, všetko kuráti alebo kapláni, ktorých morálka bola
horšia ako laxná a ktorých horlivosť nebola ani vlažná. Ich jedinou liturgickou prácou
bolo odslúžiť niekoľko zádušných omší za osoby dávno zabudnuté. Kostolné zvony
nikdy nezvonili, nikdy nezvolávali veriacich na svätú omšu alebo k večernej modlitbe.
Ale v ten rok zvonili.
Objavil sa nový farár. Prišiel z Paríža, – hovorili, cestou idúcou z Pont – de – Veyle.
Verejná mienka s istotou tvrdila, že je to kaplán alebo vychovávateľ v mocnej
šľachtickej rodine Gondi a to sa rozchýrilo široko – ďaleko po celom kraji až do
Chalaronne. Verilo sa, že opustil život v bohatsve a že prišiel slúžiť do Chatillonu.
Všetci s podozrením očakávali odpoveď na otázku. Prečo? Ale chlapík sa im páčil.
Bol stredne vysoký, robustný a ešte dosť mladý – ani nie štyridsaťročný. Mal hladkú
tvár, koziu briadku v štýle kráľa Henricha IV. ktorá mu pristala. Mal enormný nos
a malé živé oči pod dominantným čelom. Jeho príjemná tvár povzbudzovala
k dôvere. Keď hovoril, zvýrazňoval svoje slová živou, rýchlou
imitujúcou
gestikuláciou a moduloval hlas prízvukom, v tých končinách cudzím. Od samého
začiatku si získal sympatie tak ľahko, že Jean Beynier, bohatý stúpenec Kalvina mu
ponúkol ubytovanie vo svojom dome, kým sa fara nedá do poriadku tak, aby bola
obývateľná, čo nový farár prijal bez okolkov.
Hneď bolo všetkým jasné, že tento nový kňaz je celkom iný, ako ostatní. Vstával na
svitaní, modlil sa dobrú pol hodinu, upratal izbu a odišiel do kostola slúžiť svätú
omšu. Toto všetko bolo veľmi neobvyklé. Videli ho pracovať vlastnými rukami – čistiť,
opravovať, premaľovávať Boží dom, do ktorého naliehavo pozýval veriacich...Kňazi
bez benefícií, ktorí sa len tak potulovali po meste a ktorých nový farár pozval bývať
na faru, aby utvorili bratskú komunitu, skoro všetci prijali jeho návrh a tešili sa
z nového usporiadania vecí.
Tento muž bol bezo sporu zaujímavý....Dokonca aj bohatí ho rešpektovali, heretici
tiež, aj násilníci, keď sa dostali pod jeho vplyv. Jedným z nich bol aj čestný Jean
Beynier, jeho hugenotský hostiteľ, ktorý sa zriekol svojej herézy. Ďalší bol
neprispôsobivý Sire de Rougemont, prospechár a dobrodruh, vždy zapletený do
ruvačiek a hádok. Farár ho raz zastavil na ulici a tak láskyplne mu rozprával o Bohu
a jeho duši, že zvrhlý muž zoskočil z koňa, a hneď a zaraz zlámal napoly svoj hrozný
meč . Ešte lepšie, skoro na to sa nový farár dostal do kontaktu s hašterivou
klebetnicou Mlle. de la Chasagne, skúpou, sebeckou a arogantnou ženskou. Zobral
ju za ruku , zaviedol ju do kostola a presvedčil ju, aby bola k obyčajným ľuďom
láskavá a milá. To bolo skutočné obrátenie !
Potom prišla najväčšia udalosť zo všetkých. Raz v nedeľu, keď farár vychádzal na
kazateľnicu, niekto k nemu pristúpil a voľačo mu šeptal.15 Na jeho tvári bolo badať,
15

Sv. Vincent sám hovoril, že sa to stalo vtedy, keď sa obliekal ku sv. omši.
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že ho to zaujalo. Začal kázať, ale jeho kázeň bola iná ako bývala zvyčajne. Oznámil,
čo sa práve dozvedel. Neďaleko od mesta, v dome stratenom medzi močarinami
jedna rodina trpí v núdzi. Všetci sú chorí a nie sú schopní navzájom si pomôcť. Sú
poľutovania hodní vo svojej biede. Tieto nešťastné duše nemajú ani skyvu chleba
a ani nijakého omastku. Nemôžu byť ponechaní napospas smrti, celá farnosť je
zodpovedná za svojich synov a dcéry. Mnohým vystúpili do očí slzy a potom po
vešperách, keď farár šiel navštíviť týchto opustených ľudí, stretol päťdesiat alebo aj
viac svojich farníkov, vracajúcich sa od tejto nešťastnej rodiny s prázdnymi košíkmi
v rukách.
Celé mesto sa zjednotilo v tomto charitatívnom geste a cítili sa dobre zo skutku, ktorý
urobili. V ten istý večer zhromaždil farár okolo seba dobrých ľudí, čo zareagovali na
jeho výzvu a navrhol, či by nemohli zorganizovať stálu pomoc pre biednych. Takto
bol sformovaný prvý Spolok kresťanskej lásky,16 očividne vnuknutý Prozreteľnosťou.
Farár im napísal presné pravidlá, založené na praktickej činnosti. Tento dokument
možno ešte aj dnes vidieť v kostole v Chatillone.
V Chatillone sa dlho nezdržal – sotva päť mesiacov– ale zanechal po sebe hlboké
stopy. Z tohto strnulého močiara nezáujmu, nechutnej nemravnosti a herézy,
vybudoval sociálnu, bratskú farnosť. Čo sa týka jeho samého, veľa sa ad svojich
ovečiek v Dombes naučil. Predovšetkým sa naučil, že najjednoduchšie metódy, také,
čo sú ihneď po ruke, sú najefektívnejšie v boji proti úpadku v kresťanskom
spoločenstve. To bolo aj témou jeho mnohých kázní – za predpokladu, ak je srdce
plné lásky Kristovej, tak tá je veľmi chytľavá. Tento mladý farár sa menoval Vincent
de Paul a jeho farníci ho okamžite začali volať „ Pán Vincent.“

II. Pavúčia sieť

Narodil sa 17 ďaleko od Chatillonu v časti Francúzska, oveľa chudobnejšej ako
Dombes, na hranici medzi Landes a bohatým Chalosse, ale na zlej strane, medzi
16

Daniel – Rops nie je v tomto celkom presný. To čo sv. Vincent založil, bolo jeho prvé Bratstvo
milosrdnej lásky. Viď Coste, kapitola XIV.
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Dátum jeho narodenia nie je celkom určitý. Podľa evidencie, ktorú poskytol v procese beatifikácie
sv. Františka Saleského, narodil sa „ okolo „ 1580. Abelly, jeho životopisec udáva rok 1576 – možno
iba z púheho zbožného zámeru ukázať, že Vincent nebol taký mladý, keď bol vysvätený, ako by si
niekto mohol myslieť. Coste, ktorý zakladá svoj údaj na trinástich dôveryhodných dokumentoch,
uvádza dátum okolo 1581. Jeho priezvisko „de Paul“ evidentne nepoukazuje na šľachtický pôvod, ale
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pieskami a bažinatými pustatinami. V jeho rodnej obci Puy, 8 km z mesta Dax,
alebo d´Acqs, ako sa vtedy volalo, bolo iba pätnásť domov. Boli vystavané z hliny
a pokryté slamou, ľudia ich často zdieľali spolu s dobytkom. V rodine žili štyria
chlapci a dve dievčatá a to bolo veľa úst pre otca, aby ich uživil. Jedávali ovsenú
kašu a pohánkové posúchy. Mäso mávali menej ako desať ráz do roka. Bola to
škola v ktorej Vincent dostával tvrdé lekcie. Omnoho neskôr, keď už býval
familiárnou postavou pri dvore a videl sluhov strúhať poklony pred bohatými,
povedal : “ Moja matka nikdy nemala slúžku, všetko robila sama. Bola ženou
chudobného sedliaka a aj ja som synom chudobného sedliaka.” Týmito slovami
prejavil úctu voči svojej matke.
Skutočne bol chudobným sedliakom. Toto si uchovával v duši cez celý svoj život
a tak pevne na tom lipol, že ho mohli podozrievať z akéhosi skrytého
vystatovania. Možno, že si týmto spôsobom chránil pokoru alebo tým dokazoval,
že mu jeho chudobný pôvod dáva právo brániť chudobných. Možno to bolo
zmesou jedného aj druhého. Zo skúsenosti vedel, že duchovnosť súvisí s
telesnosťou a preto, aby ľuďom mohol vrátiť dušu, najskôr im musí dať
podmienky k prežitiu. Dobre to vedel už vtedy, keď vyrastal v zadymenej
chalúpke a na eriaou 18 , kde, keď mal šesť rokov, zaháňal prasce na žalude.
Nikdy na to nezabudol.
Zdá sa, že Vincent bol živý chlapec pozoruhodnej inteligencie, ktorá vzbudila
pozornosť u M. de Comet, človeka, ktorý býval v Daxe a ktorého povinnosti, ako
člena mestského magistrátu, priviedli do Puy. Na žiadosť advokáta
predsedníckeho dvora, františkáni Vincenta uvítali vo svojej škole. Vymanený z
úbohého prostredia, Vincent, podobne ako mnohí iní v tých časoch, bol na ceste
vstupu medzi duchovenstvo. Či mal vtedy vôbec v sebe nejaké povolanie, nikto
nevedel, no napriek tomu sa neskôr o tom rozprávali dojímavé príbehy. V
jednoduchej francúzskej spoločnosti na začiatku veľkého storočia sa sociálna
priepasť dala ľahko premostiť cez cirkevné kanály, navzdory lacnej paráde z
falošných diamantov a čipkovaných volánov. Otec mladého Vincenta urobil iba to,
čo sa bežne robilo. A tak ako pätnásťročný mladík prijal tonzúru a nižšie
svätenia.
Aby sa chlapec stal niečím viac, ako iba vidieckym farárom, musel by pokračovať
v štúdiách. Jeho láskavý patrón Comet to tak videl. Chlapcov otec urobil tiež
veľké gesto: aby jeho syn mohol pokračovať v štúdiách na univerzite, predal pár
volov -- čo bola veľká obeta. Počas nasledujúcich štyroch rokov, Vincent
zostával v Toulouse, kde nadobudol dobré klasické vzdelanie a pokračoval v
štúdiu teológie. Život, ktorý tam viedol síce nebol zavrhnutiahodný, ako neskôr o
ňom z pokory hovoril, ale nemusel byť ani veľmi zbožný. Bol v tom nejaký náznak
budúcej svätosti tohto malého vychovávateľa deti v urodzenej rodine, tohto “
pochádza od vzdialeného predka, ktorý nebol známy ani podľa svojej profesie, ani podľa priezviska,
jednoducho bol známy len podľa krstného mena. Meno Vincent bolo v tom kraje veľmi bežné. Bolo to
meno španielskeho svätca, ktorý šíril evanjelium v juhozápadnej Galii a zomrel ako mučeník za
Diokleciána.
18
Tajomné slovo, ktorého význam nepoznal ani prekladateľ ani vydavateľ. Zrejme znamená veľkú
plochu neobhospodarovanej pôdy, podobne ako španielske slovo erial. V modernej gaskončine to
znamená rovnú, otvorenú plochu alebo dvor priamo za domom.
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polievkového kupca”, ktorý z túžby po dobrom životnom štýle býval v penzióne? 19
Pravdepodobnejším sa zdá byť jeho snaha, tak ako to bolo bežné u mnohých
kňazov tých čias, zaujímať sa skôr o benefíciá, ako o službu. Držiac sa
žalostných zvykov tých čias – a držal sa ich zubami nechtami, prešiel rôznymi
obdobiami na ceste ku kňazstvu v alarmujúcom náhlení. V roku 1600 bol Vincent
vysvätený na kňaza slepým starým mužom,
Františkom de Bourdeilles,
biskupom z Perigueux počas návštevy, ktorú vykonal v biskupskom paláci.
Vincent vtedy nemal ešte ani dvadsať rokov.
Čas, ktorý prežil, podľa jeho vlastných slov “v pavúčej sieti” – v sieti sveta, v sieti,
ktorej vlákna nás celých zachytávajú – trval dobrých desať a možno aj viac rokov.
Prozreteľnosť sa nemýlila, keď na neho uvalila takúto skúšku a ako je všeobecne
známe, prispela tak k jeho konverzii. V roku 1605 odišiel do Marseille 20 , aby
19

V skutočnosti to bola internátna škola. Prijímal žiakov a súkromne ich vyučoval.
Tu sledujeme tradičnú správu, obsiahnutú v dvoch listoch, napísaných vlastnoručne sv. Vincentom
de Paul a datovaných 24. Júla 1607 a 28. Februára 1608. Niektorí historici aj tak obhajujú názor, že si
svätý vymyslel celú historku o svojom zajatí v Tunise preto, aby pred svojim patrónom M. de Comet
zatajil iné, možno menej chvályhodné aféry. Tieto dva otázne listy sa nachádzali v archíve rodiny de
Comet až do roku 1658. Zdá sa, že možno s určitosťou povedať, že do tohto roku nik z blízkeho okolia
svätého nepočul nič o tejto malebnej kapitole z jeho života. Mohlo byť Vincentovo zajatie len
rozprávkou? Je faktom, že keď mu jeden z jeho priateľov povedal, že sa našli tieto dva listy z jeho
mladosti, okamžite o ne požiadal, aby ich mohol zničiť. Odpoveďou tým historikom, ktorí podporujú
tvrdenie o „Vincentovej lži“ je, že netreba pochybovať o pravdivosti jeho listov, pretože nikdy
nepovedal, že nie sú pravdivé, na jeho živote a práci sú zreteľné stopy vplyvu jeho pobytu v Tunise
a napokon, ak si želal, aby boli listy zničené, mohlo to byť kvôli zmienkam o alchýmii, ktoré v nich boli
a to bola vec, na ktorú bola Inkvizícia extrémne háklivá. Pozri Grenchamp, „ La pretendue captivite de
Saint Vincent de Paul a Tunis“ v diele La france en Tunisie au XVII siecle, Pater Guichard: Saint
Vincent de Paul esclave a Tunis, Paris, 1937 a P. Gebongbie: Vincent de Paul a-l-il menti?“ ( revue d
Histoire Ecclesiastque Francaise, XXXIV, Louvain, 1938).
Historická otázka o zajatí sv. Vincenta de Paul v Tunise je komplexnejšia, než ako sa o nej zmieňuje
Daniel-Rops. Existujú dobré argumenty jednej aj druhej strany o tom, čo sa skutočne stalo. Jediným
prameňom pre ne sú dva listy, písané juniorovi M. de Comet ,ako sa o nich vyššie zmienil DanielRops. Pravosť listov nebola nikdy spochybnená, spochybnená bola len pravdivosť ich obsahu.
Medz dôkazy proti ich pravdivosti sa uvádza nasledovné:
A – Prezrádzajú nedostatok základných vedomostí o krajine a jej zvykoch, napr. sloboda s akou
moslimská žena kresťanského renegáta s ním hovorila, vec, ktorá by bola mimoriadna pre moslimskú
ženu, alebo fakt, podľa ktorého Vincent netušil, že Tunis bolo vnútrozemské mesto, kanálom spojené
s morom.
B – Sú tu popletené dátumy a časové údaje. Hovorí, že bol predaný v auguste 1606 kvôli fámam
o príchode francúzskeho ministra Savary de Breves, keď v skutočnosti Savary v tom čase už končil
svoju misiu. Tiež hovoril o intervale desiatich mesiacov kvôli konverzii renegáta Gautiera a ich
odchodu do Francie – toto by u Gaiutiera predpokladalo takmer okamžitú zmenu zmýšľania po jeho
kúpe sv. Vincenta, ale neskoršie náznaky, že tu bol časový priestor medzi jeho príchodom ku
Gautierovi a neskorším rozhodnutím padajú.
C–
Referencie sv. Vincenta o zázrakoch alchýmie, ktoré konal jeho druhý vlastník, predpokladajú
stav tejto vedy rozvinutejší, ako bol v roku 1606, napr. premena striebra na zlato.
D – Nepravdepodobnosť plavby, ktorú vykonal sv. Vincent a Gautier z Tunisu do Aiguesmortes –
vzdialenosť skoro 970 km v malej loďke – k tomu by potrebovali navigátorské schopnosti prvej triedy
už len preto, aby sa vyhli moslimským korzárom.
E – Nikde nie je dobový záznam o znovuobrátení Gautiera.
F – Sv. Vincent sám sa nikdy v živote nezmienil o tejto príhode a keď sa listy Cometovi znovu objavili
v roku 1658, celá historka prišla ako kompletné prekvapenie všetkých, čo ho poznali. Bolo by treba
podotknúť, že zachoval podobné mlčanie, ako v prípade dátumu jeho ordinácie. Keď počul o existencii
listov, zúfalo sa snažil ich získať a zničiť.
Toto viedlo k špekuláciám, že sv. Vincent, ktorý bol v roku 1606 hlboko zapadnutý v dlhoch,
jednoducho sa na dva roky stratil z očí svojich veriteľov. Ako odpoveď na toto, Coste podľa mňa
20

17

získal nazad dlh od akéhosi ničomníka, ktorý ho nebol ochotný vrátiť. Na
spiatočnej ceste, nastúpiac na loď do Narbonne nemal šťastie, lebo loď napadli
tureckí piráti na troch brigantínach. Bol zajatý , odvlečený do Tunisu a na trhu s
otrokmi predaný. Zostali mu len nohavice a ľanová halena. Bola to tvrdá skúška,
ale zasa nie až taká zlá, lebo sa dostal do rúk pána, ktorý sa k nemu správal dosť
ľudsky. Jeho prvý pán bol alchymista, ktorý hľadal kameň mudrcov. 21Potom sa
dostal k farmárovi menom Guillaume Gautier, ktorý mal od beja prenajatú pôdu.
Predtým bol františkánskym mníchom v Nici v Savojsku ( dnes Annecy).
Vincentove očarujúce spôsoby mu pomohli stať sa priateľom tohto renegáta aj
jeho troch manželiek. Ba čo viac, mysliac na to, že bol kňazom, priviedol svojho
pána nazad ku krstnej viere a presvedčil ho k návratu do Francúzska, kde by
dostal rozhrešenie patričnou formou. Toto dalo Vincentovi príležitosť k úteku.
Na breh vystúpili koncom júna 1607 v Aigues – Mortes. Vincent a jeho spoločníci
sa ponáhľali do Avignonu, kde ich “so slzami v očiach a s lkaním v hrdle” prijal
pápežský vicelegát, šťastný, že mu je umožnené pozdvihnúť verného katolíka v
slávnostnom a dojímavom obrade znovu prijatia. Ba čo viac, tento vysoký
cirkevný hodnostár bol nadšene oddaný alchýmii a viere v existenciu kameňa
mudrcov, o ktorých tajomných veciach tento, svojho času otrok u tuniského
doktora, mohol niečo vedieť. Vicelegát navrhol Vincentovi, či by ho nemohol
doprevádzať do Ríma, čo mladý kňaz s radosťou prijal.
...Predstavený najvhodnejším ľuďom M. Montoriom, Vincent vedel ako a čo si má
všímať a ako má zachovávať mlčanie a to sú dve vzácne veci v rímskej kúrii.
Vsadil na svoj šarm až si ho napokon všimol pápež ( Pavol V.) aj francúzsky
vyslanec Savary de Breves. Uspel natoľko, že keď v roku 1609 opúšťal večné
mesto, roznieslo sa, že bol poverený veľmi dôverným poslaním.
Čo za poslanie by to mohlo byť? Nikto presne ani nevedel, či vôbec nejaké
poslanie existuje. Poslanie sa netýkalo rozvodu Henricha IV a kráľovnej Margot,
to bolo aktuálne pred niekoľkými rokmi. Obsahovalo otázky, týkajúce sa Vojvodu
de Verneuil, nemanželského kráľovho syna a jeho vymenovaniu za biskupa
v Metz, ktorému chcel pápež zabrániť? V každom prípade sa Vincent stretol
s kráľom Henrichom IV. a určite bol ním dobre prijatý – Gaskonec
a Bearnančan, 22 a možno bolo odmenou za jeho diskrétnosť to, že ho kráľ
chabo apeloval faktom, že sv. Vincent by neklamal, pretože my vieme od Calveta, že v tom čase bol
kňazom, čo sa snažil hľadať duše a privádzať ich k Bohu. Na inom mieste ale Coste hovorí , že je tu
istá malá rozdielnosť medzi vtedajším sv. Vincentom a tým svätým, akého ho všetci poznáme. Tesne
pred svojou cestou po mori nechal sv. Vincent svojho protivníka uvrhnúť do väzenia pre dlžníkov
a predal koňa, ktorý nebol jeho ako náhradu za cestovné útraty – o tomto sa Coste nezmieňuje.
Argument, že Vincent chcel zničiť listy pre zmienku o alchýmii v nich, aby predišiel záujmu inkvizície je
tiež slabý, pretože sa to udialo až vtedy, keď prakticky ležal na smrteľnej posteli a keď mal mocných
priateľov na najvyšších miestach francúzskej vlády.
Najlepším argumentom, že jeho zajatie bolo skutočné je prostý fakt, že tu nie je reálny motív na
vymyslenie takého divokého, romantického, komplikovaného a vyumelkovaného príbehu, len preto,
aby vysvetlil svoju neprítomnosť, keď tu existuje jednoduchšie riešenie –- súčasníci si mohli overiť
pravdivosť príbehu na Gautierom znovuprijatí do cirkvi.
Na základe dosiahnuteľných faktov je takmer nemožné dopracovať sa ku konečnému výsledku. Ed.
21
Alchymista bol jeho druhým majiteľom. Prvým bol rybár. Ed.
22
Coste nepovažoval historku o tajnej misii za pravdepodobnú a ani nemá zmienku o stretnutí
s kráľom.
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menoval za kaplána svojej bývalej manželke. Bolo to dobré miesto, také čo si
nevyžadovalo veľa času. Rozdeľovať almužnu v kráľovninom mene, celebrovať
omše v kráľovninej prítomnosti, keď prišiel na neho rad ( k tomu boli určení
viacerí kapláni ), byť prítomný na recepciách, podávaných exkráľovou, to boli
veci, ktoré neboli náročné na jeho čas. Akokoľvek, Vincent využil výhodu voľného
času na štúdium kánonického práva na Sorbonne. Zo stanoviska duchovného
uhla pohľadu, mal veľký prospech z tohto sveta dopisov a elegantných ľudí –
alebo presnejšie povedané zo zmiešaného zástupu, ktorý sa mu kedysi zdal
krásny, ale teraz bol už múdrejší, a sa zvykol zhromažďovať okolo kráľovnej?
Našťastie, pravidelne navštevoval nemocnicu Fate bene fratelli, stojacu oproti
kráľovninmu palácu a zaúčal sa do povolania, ktoré sa mu neskôr stalo
veľkolepým spôsobom vlastným. Začiatkom roka 1610 sa mu dostalo ubytovani a
v cisterciánskom opátstve sv. Leonarda de Chaumes v diecéze Saintes, ktoré ho
chránilo pred nedostatkom. Kariéra, o ktorej sníval jeho statočný roľnícky otec sa
začala pred ním rozprestierať.
Bol by to iba život svetáckeho kňaza, starajúceho sa len o svoje živobytie,
prešibané a vypočítavé kňazstvo, ktoré by Boh chcel, aby žil po všetkých tých
skúsenostiach za svojich tridsať rokov života? Kvôli tomu sa mu dostalo
skúseností jednej po druhej od núdzneho života sedliackeho chlapca, života
chudobného študenta s jeho problémami , života otroka s jeho utrpeniami, života
v Ríme s jeho osídlami, života na kráľovskom dvore s jeho dezilúziami a konečne
života v literárnych kruhoch a s jeho podrazmi? Toto všetko nemalo väčší zmysel
ako iba nezaujímavý osud, ktorý priniesol priemerné výhody? Okolo roku 1610
bol, ako sa sám vyjadril, stále na povrchu vecí, človek s obmedzeným
horizontom. Ale Boh mal pre neho pripravený osud veľkého dobrodružstva duší
a čakal.

III. Odpoveď na volanie

Čo sa vlastne stalo? Nevieme to presne. Vincent de Paul nemal nikdy vo zvyku
hovoriť o sebe a ani o veľkých udalostiach v jeho živote nikdy a nikde nepovedal
nič. Ale aj tak je isté, že niekedy okolo roku 1610 sa vnútorne premenil a krátko
na to sa premenil aj vo vonkajšom správaní. Prežil akúsi „ noc ohňa „, podobne
ako o štyridsať rokov neskôr Blaise Pascal? Toto „preniknutie svätosťou“ ako
o tom podáva správu jeden z jeho životopiscov sa mohlo udiať náhle, ako keď
vznikne nová hora pri erupcii alebo pomaly infiltráciou. Božie víťazstvo mohlo byť
spôsobené mnohými príčinami. Napríklad tu boli početné súdne spory, do ktorých
bol vtiahnutý, keď pred protestantským magistrátom v La Rochelle musel
obhajovať príjmy zo svojho opátstva. Bola tu tiež viac či menej živá záľuba
v snobstve, dopisoch, okrášlených kázňach, ktoré dvor kráľovnej Margot tak
obľuboval, či sa mu to páčilo alebo nie. Napriek súdnym procesom, rôznym
trikom a drobným intrigám, nik nepochyboval, že zostával nepokriveným
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človekom pevnej viery a čestným mužom. Toto mu pravdepodobne mohlo málo
pomôcť v jeho vnútornej odpovedi na Kristovo volanie.
Určite mu jeden človek pomohol, aby začal počúvať vnútorný hlas : bol to zbožný
Berulle, otec francúzskej duchovnej školy, človek prísny a v tom čase dominujúca
postava francúzskeho katolicizmu, ktorého myšlienky v základe poznačovali celý
duchovný život v tom storočí. Pierre de Berulle, narodený v roku 1575, nebol
oveľa starší ako Vincent de Paul, ale drobný gaskonský vidiečan bol okamžite
naplnený obdivom voči nemu kvôli jeho aristokratickému pôvodu a správaniu,
jeho neúnavnému ohlasovaniu Božej veci, mužovi, čo znovu oživil Karmel
a založil francúzske Oratórium.
Niet pochybností o tom, že Vincent nikdy predtým nestretol nikoho, kto mal také
reálne skúsenosti so životom v Bohu – Berulle skutočne takéto skúsenosti mal
a to Vincentovi stačilo. Kľačiac na kolenách, vložil sa celý Berullemu do rúk.
Budúci kardinál sa na základe toho stal jeho duchovným vodcom, spovedníkom
ba čo je ešte viac, jeho živým modelom. Svetácky kaplán kráľovnej Margot
chápal všetky problémy, ktoré ťažili Berulleho, také ako potreba nového kvasu
v kresťanskej praxi – vyjadrenej v túžbach Tridentského koncilu, ale takej
pomalej v uskutočňovaní. Vincent si celou svojou bytosťou tieto problémy
osvojoval. Dá sa veriť, hoci pravda o celej skutočnosti nie je jasná, že si Vincent
v roku 1611 vykonal duchovné cvičenia spolu s Pierrom de Berulle a Adrienom
Bourdoise, týmto energickým mužom, ktorý neskoršie zhromaždil okolo seba
mnoho zbožných kňazov v Saint Nicholas du Chardonet. Obsahom exercícií boli
meditácie o týchto základných problémoch a hľadanie odpovedí na ne.
Za obdobím meditácií čoskoro nasledovala udalosť, ktorá poznamenala jeho
vnútorný rozvoj. Sotva rok a pol potom, čo sa Vincent ubytoval v opátstve
Svätého Leonarda, sa vzdal obrovskej sumy peňazí –14 000 libier, čo sa rovná
približne 32 000 000,- Sk alebo 1 000 000,- €. Peniaze boli síce darované
bratom, aby im pomohli v čase choroby, ale oni ich dali Vincentovi. To bola prvá
známka poslušnosti voči návodu jeho učiteľa na zriekanie. Nielenže dal svoje
vlastníctvo chudobným, zároveň s tým im dal aj svoje srdce a svoju dušu. Čím
ďalej tým viac bol vídaný v nemocnici a v chudobných štvrtiach mesta. Stal sa
veľmi vnímavý na každý druh biedy telesnej alebo duševnej. V tejto súvislosti je
známa udalosť s kňazom ( doktorom na Sorbonne ), ktorý trpel mučivými
pokušeniami a pochybnosťami a za ktorého sa Vincent obetoval.
Boli tu aj dojemné skúsenosti z Clichy, kde Vincent definitívne spoznal svoje
povolanie. Berulle chcel, aby mu M. Bourgoing, farár z kostola Svätého
Medarda, svätý kňaz a šikovný administrátor v Clichy pomáhal v Oratóriu, ktoré
sa iba rozbiehalo. Vymenil ho za svojho žiaka de Paula a tak sa stalo, že
Bourgoing mu farnosť odovzdal. Vincent nikdy o Berulleho požiadavkách
nediskutoval. Bez toho, že by sa vzdal svojho kráľovského kaplánstva, prevzal
farnosť, ktorá sa rozpínala až k severným hradbám Paríža. Šesťsto duší prešlo
do jeho starostlivosti. Títo chudobní vidiecki záhradkári mu museli pripomínať
ľudí, ktorých poznal zo svojich detských čias. Ťažko pracovali, boli šetrní
a napriek svojmu výzoru mali hlbokú vieru. Aká veľká vec je byť kňazom vo
farnosti ! S celým svojim mladíckym nadšením sa oddal telom i dušou farským
povinnostiam, objavujúc ich veľkosť a záväznosť – skúsenosti, ktoré mu neskôr
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poslúžili pri inštruovaní kňazov. Rok kázal, vyučoval katechizmus, spovedával ,
naučil sa spievať spolu s veriacimi, založil fundáciu pre školu a hýbal nebom
i zemou, aby prebudoval svoju cirkev. Bol vzorom farského kňaza, dokonale
šťastného, že ním môže byť. Jedného dňa, keď parížsky biskup vykonával
vizitáciu v Clichy – la – Garenne, si vypočul nezvyklú vetu z úst farára : „ Som
presvedčený, že ani vy, ani Svätý Otec nie je šťastnejší ako som ja !
Boh disponuje tými, ktorých si vyhradil pre seba a vedie ich cestami, ktorým
nerozumejú. Vincenta zarmútilo, keď mu jeho duchovný vodca Berulle prikázal
zanechať farníkov v Clichy a stať sa vychovávateľom v mocnej rodine Philipa
Emanuela de Gondi. Má sa znovu vrátiť do sveta k ľahkému a výstrednému
životu ? Veď medzitým zakúsil aj jeho inú príchuť. Atmosféra v dome Gondiovcov
však nemala nič spoločné s tým, čo bolo bežné na dvore kráľovnej Margot.
Gondiovci bola rodina talianskych bankárov, ktorí prišli do Francúzska
s Mediciovcami. Boli fantasticky bohatí a všetci si vybudovali kariéru buď
v najvyššej štátnej administratíve alebo v cirkvi. Ten, do domu ktorého prišiel
Vincent, bol generál galejí, v modernom slovníku: admirál a hlava námorného
loďstva. Bol to priamy a zbožný človek, dostatočné rozvinutý v duchovnom živote,
takže po smrti svojej manželky sa stal členom Oratória. Jeho manželka Františka
de Silly bola zbožná žena, pre svoje čnosti a inteligenciu veľmi vážená pri dvore.
Náplňou práce Vincenta de Paul bolo vychovávať a vzdelávať ich troch synov.
Najstarší sa stal Vojvodom de Gondi, druhý zamýšľal vstúpiť k Maltézskym
rytierom. Neskoršie prevzal Vincent patronát aj nad najmladším, tenkým
chlapcom tmavšej pleti, ktorý sa raz stane známym a diskutabilným kardinálom
de Retz. Pozícia mladého kňaza sa v rodine rozvíjala a rýchlo nabrala status,
prevyšujúci postavenie plateného učiteľa. Mme. de Gondi si ho zvolila za
spovedníka a generál galejí tak podľahol čaru Vincentovej osobnosti, že neskôr
sa dal ním prehovoriť a odstúpil od súboja – čo bolo v tých časoch obdivuhodným
výkonom.
Čas prežitý v dome Gondiovcov bol pre Vincenta obdobím, ktoré vtlačilo do jeho
duchovného vývoja posledné pečate. Františka de Gondi, podobne ako i mnohé
iné ženy tých čias...bola vystrašená ťažkosťami, ktoré obkolesovali Cirkev
a horlivo sa usilovala odstrániť zlo, ktoré okolo nej videla. Začala povzbudzovať
malého učiteľa svojich synov, spoznávajúc v ňom Božieho človeka a bola
rozhodnutá zapojiť ho do veľkého diela, ktoré vykonať bolo nevyhnutné. Úbohý
stav francúzskeho vidieka, ktorý bol často obeťou vplyvov, čo ho odvádzali od
kresťanstva a duchovná bieda veľkej časti kléru – toto všetko pozorovala na
svojich vlastných majetkoch. Preto žiadala od Vincenta, aby ju sprevádzal na jej
cestách a aby sa mohol na vlastné oči presvedčiť v akom stave sa veci
nachádzajú.
Boli tu kňazi, čo nepoznali formulku rozhrešenia, farnosti, neobsadené celé roky,
ľudia dobrej vôle, nachádzajúci sa v nebezpečenstve zatratenia. Jedného dňa
v dedinke Gannes neďaleko Foleville v amienskej diecéze bol Vincent zavolaný
k lôžku zomierajúceho muža, ktorého veľmi znepokojovalo svedomie. „ Madam,
povedal neskoršie ten chudobný človek pani Gondiovej, bol by som býval
zatratený, keby som si nevykonal generálnu spoveď u pána Vincenta.“ Bolo toho
veľa, čo znepokojovalo veriaceho človeka. O niekoľko dní neskôr, na začiatku
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roku 1617, na želanie pani de Gondi, Vincent predniesol kázeň, tak horlivo
a výrečne z kazateľnice dedinského kostola, že si skoro všetci dedinčania
vykonali generálnu spoveď. Bolo ich tak veľa, že bolo nevyhnutné povolať na
pomoc jezuitov z Amiens. Vďaka jemu sa tomuto zanedbanému viniču, otcovi
rodiny znovu dostalo starostlivosti a on v tejto skúsenosti objavil veľkú
pastoračnú úlohu, ktorej zostal oddaný celý svoj život – misie.
Prečo sa zanedlho od tejto dôležitej práce, ktorej sa chytil len na mihnutie oka
a ktorú považoval za veľkú službu Kristovi, odlúčil ? Príčina je zahalená
tajomstvom. Niektorí sa domnievali, že na príčine boli veľké škrupule pani
Gondiovej a že jej búrlivý duchovný konflikt odstrašil jej spovedníka. Ak ale
prenikneme trochu hlbšie, môžeme sa domnievať, že jeho citlivé svedomie mu
vyčítalo, či má právo tešiť sa z takého pohodlia a zabezpečenia z tohto luxusu,
keď mnohí jeho postihnutí bratia sú vydaní hroznému nebezpečenstvu ?
U všetkých ľudí svätého života je možné rozoznať istý druh vnútorného
vojnového konfliktu medzi ich vážnymi túžbami žiť v chudobe medzi chudobnými
a nutkaním, ktoré cítia, žiť medzi bohatými a mocnými a ktoré sa pokúša postaviť
ich proti chudobným a vydedencom. Pokušenie uchýliť sa do anonymity je jedno
z pokušení, ktoré najušľachtilejšie duše pociťujú. Keby len mohol uniknúť
z gondiovského zámku a od tých elegantných ľudí a prijať nejakú bezvýznamnú
malú farnosť niekde ďaleko a tam v tichosti slúžiť Bohu....Chatillon –des –
Dombes potreboval kňaza, skutočného kňaza. Oratórium v Lyone požiadalo
Berulleho o jedného takého. Nik nerozumel lepšie pocitom svojho penitenta ako
Berulle a tak Vincenta vyzval, aby tam šiel.

IV. V škole svätého Františka Saleského

Chatillon nebol definitívnym útočišťom pre sny Vincenta de Paul, bola to iba
zastávka na ceste, po ktorej ho Boh viedol. Netrvalo dlho a začal dostávať listy,
na ktoré spočiatku neodpovedal, ale bolo pre neho ťažké ignorovať ich. Pani
Gondiová mu písala, aby sa vrátil. Zašla tak ďaleko, že sa mu vyhrážala, že „
pred Bohom položí na jeho plecia celú zodpovednosť za všetky zmarené dobrá,
keďže nebolo pomoci.“ Intervenoval aj parížsky arcibiskup a napokon aj samotný
Berulle. Nakoniec M. Bence, superior lyonského Oratória ustanovil v Chatillone
iného farára s tým, že nebolo Božou vôľou, aby Vincent zostal pochovaný medzi
dombesskými mokraďami. Vincent poslúchol a vybral sa preč, smútiac za svojimi
farníkmi tak, ako aj oni smútili nad svojou stratou.
Znova sa ocitol v módnom svete, vo svojom pohodlnom dome a uprostred
príjemnej spoločnosti. Alebo to len tak na prvý pohľad vyzeralo. V Paríži ho
očakávalo oslnivé povýšenie : najprv bol menovaný za kaplána na všetkých
gondiovských majetkoch, čo ďalej súviselo s úradom vrchného kaplána na
kráľovských galérach. 23 Počas svojho niekoľkomesačného pobytu v Chatillone si
uvedomil tragédiu kresťanských duší, ohrozovaných apostázou a naučil sa, že je
ľahké priviesť ich naspäť k Bohu, ak ich aspoň niekto má čo len trošku rád.
23

Úrad bol zriadený špeciálne pre svätého Vincenta osobne.
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Odteraz mohol využívať svoju veľkú autoritu k tomu, aby uplatňoval
presadzovanie Kristových spôsobov, t.j. milosrdenstva a spravodlivosti. Odkedy
dostal na starosť duše vidiečanov na gondiovských územiach, mohol medzi nimi
prakticky uplatňovať metódy, ktoré boli také úspešné vo Foleville, mohol dať
francúzskej krajine misie na mieru, také, aké potrebovala. Pretože bol
zodpovedný aj za duše odsúdených na galejach, on, kedysi tiež otrok v Tunise,
mohol sám ísť a navštíviť týchto zavrhnutých a odsúdených na otroctvo, mohol
zo striech kričať o hrôze a nespravodlivosti, aká panuje v ich podmienkach.
Odkedy Prozreteľnosť požadovala, aby jeho ošumelá reverenda bola výzvou proti
tomu množstvu zamatu a saténu, mohol upozorňovať bohatých na „ viditeľnú
dôstojnosť chudoby vo vnútri Cirkvi, „ ako jeden z jeho mladých nasledovníkov
mohol jedného dňa prehlásiť. V jeho škole mohol všetkým dávať evanjeliové
lekcie o chudobnom Lazarovi.
Keď sa Vincent de Paul vrátil ku Gondiovcom, zotrval tam takmer osem rokov
a sám seba našiel v samom strede pohybu, ktorý v tých časoch múdro
usmerňoval francúzsky katolicizmus k reformám Tridentského koncilu. Prijal svoje
miesto pokorne a nikdy ani v najmenšom nepovažoval za zbytočné byť v tomto
oduševnenom kruhu vynikajúcich osobností s ktorými strávil pätnásť rokov,
dávajúc Cirkvi novú tvár. Berulle, M. du Val, učiteľ na Sorbonne a kapucín
svätého života, Benoit de Canfeld, Páter Cotton, všetko vynikajúci muži, ktorí
v nasledujúcom roku založili Spoločnosť najsvätejšej Sviatosti, Mme. Acarie,
markíza de Meignelay, markíza de Breaute, všetci títo pracovali na posilnení
základov viery a na podrobení sa požiadavkám, vychádzajúcim z viery. Bolo to
v tejto atmosfére katolíckej reformy, keď sa Vincent stretol v roku 1618
s človekom, v ktorom boli všetky tieto snahy zjednotené, s človekom, ktorý
pomohol Vincentovi urobiť rozhodujúci krok – so svätým Františkom Saleským.
František Saleský, ženevský biskup bol vtedy v najlepších rokoch života, na
vrchole svojich úspechov a v plnosti duchovnej dokonalosti. Mal dosť neohrabaný
výzor, skôr sa podobal na drsného horala zo savojských hôr ako na príslušníka
dvora, ale jeho oči žiarili z jeho bradatej tváre jeho pery sa huncútsky usmievali.
Veľký mystik vyžaroval ľudské teplo a nik nemohol odolať jeho mocnej vľúdnosti
a upokojujúcej múdrosti. Vincent, podobne ako mnohí ďalší, čítal Úvod do
zbožného života, ktorý bol módny posledných desať rokov. Počas beatifikačného
procesu Františka Saleského hovoril Vincent o vplyve, ktorý na neho mala táto
kniha, zdalo sa mu, že k nemu hovorí sám Kristus svojou milujúcou láskavosťou,
ktorá je viditeľná v evanjeliách. Vincent mal veľa rozhovorov s biskupom počas
jeho šesťmesačného pobytu v Paríži. Počúval ho pri diskusii o otázkach viery,
vzdelávania žien, misiách, o vedení duší, politike, o povinnostiach tých, čo sú na
vysokých miestach a o mnohých ďalších predmetoch. Počul ho hovoriť tiež
o reholi Navštívenia. Matka Jana de Chantal sa tiež niekedy zúčastňovala týchto
rozhovorov. Biskup hovoril, že by rád videl ženskú spoločnosť, ktorá by sa
venovala charite vo svete , radšej, ako kongregáciu klauzúrovaných mníšok,
podnet, ktorý si Vincent dobre zapamätal. Čo ale najviac zapôsobilo na
Gondiových kaplána z celého vzťahu k Františkovi Saleskému bola samotná
svätosť, na ktorú poukázal už aj Berulle, svätosť, ktorú mu jeho nový učiteľ
svojim príkladom urobil okamžite prijateľnou. Poníženosť, pokoj, sebakontrola,
radosť v Bohu, čnosti, ktoré Vincent praktizoval v celom ich rozsahu a ktoré autor
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knihy Zbožný život priviedol k dokonalosti počas tých rokov, keď sa Vincent tešil
jeho osvietenému vedeniu. Vieme od samotného svätého Vincenta, že keď v roku
1622 zomrel tento jeho veľký priateľ, bezprostredne na to sa mu dostalo pocitu
hlbokého pokoja, ktorý navždy u neho ukončil každú prudkosť povahy, ktorá
v ňom doteraz pretrvávala a príležitostne spôsobovala dokonca výbušnosť, bolo
to ako keby sa čnosti svätého tajomne vliali do jeho vnútra.
Dlhá cesta k Bohu sa pomaly chýlila ku koncu. Vincent mal cieľ na dohľad. Už bol
takmer pripravený podobrať sa na mnohostranné diela, ktorým mal venovať celú
svoju osobnosť. Bol odhodlaný vzdať sa všetkého, čo by ho zdržiavalo. Ale
predsa zostávalo ešte jedno puto, ktoré bolo treba rozlomiť : tajná citová linka,
ktorá ho spájala s jeho rodinou v Landes. Srdce sa mu hýbalo, keď myslieval na
nich a na dom, kde vyrastal, na svoju matku, skromnú a starostlivú, na bratov,
ktorí ťažko pracovali. Ešte raz navštívil kraj svojho detstva, ešte raz si sadol za
stôl so svojimi rodnými a potom ich so slzami v očiach opustil a nikdy viac sa
nevrátil.

V. Pán Vincent

Dlhá cesta a obdobie prípravy by sa mohli zdať nekonečnými, ale teraz už boli
takmer na konci. Vincent de Paul mal už štyridsaťpäť rokov, ale ešte nemal jasné
predstavy
ohľadom svojich veľkých diel, o ktorých vedel, že sa musia
uskutočniť.. Ale či aj náš Pán nečakal celých dlhých tridsať rokov predtým, ako
začal kázať svetu svoje Slovo? Počas týchto rokov hľadania energický, malý
Gaskonec získal niečo veľmi dôležité, dôležitejšie, ako okamžitý úspech : naučil
sa, že „ Božie diela nie sú uskutočnené vtedy, kedy my chceme, ale vtedy, kedy
chce Boh, „ a preto „ nesmieme predbiehať Prozreteľnosť.“ Čnosť svätej
trpezlivosti bola jednou z tých, ktoré praktizoval v dokonalej podobe.
Vo veku štyridsaťpäť rokov sa stal sám sebou. Už to viac nebol ten mladý
Gaskonec v sutane, ktorého sme stretli v Ríme alebo v kúzelných komnatách
kráľovnej Margot, nebol to už ani mladý farár z Clichy, ktorého nadšenie
prekvapilo biskupa. Niečo v ňom vytriezvelo bez toho, že by čosi ubudlo z jeho
horlivosti.
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II

Generálni superiori Misijnej spoločnosti
1661 – 1789

Muži, čo nasledovali po sv. Vincentovi de Paul v úrade generálneho superiora
vykazovali markantný kontrast so svojim zakladateľom. Postava svätého Vincenta,
dnes taká familiárna, sa vynára z jeho listov, konferencií, výsledkov, ba aj z legiend,
životopisov, liturgie a filmu. Na druhej strane, generálni superiori Misijnej spoločnosti
neboli nikdy tak zblízka študovaní, ani po sebe nezanechali hlbšie stopy pre
nasledovníkov. Výsledkom toho je, že ich životopisci alebo lepšie povedané
hagiografisti im nevykonali dobrú službu, keď ich opísali v takých zbožných tónoch,
že z takých obrazov nemôže vystúpiť reálny človek. Vyzerajú tak dvojrozmerne, ako
svätý, namaľovaný na skle. Vieme, že všetci boli vzorom regularity, horlivosti,
zachovávania pravidiel, pokory, umŕtvovania, chudoby atď., ale nikdy nevieme, akí
boli ako ľudia. Tieto slovné náčrty majú za úlohu nás poučiť a ukončiť ich
neatraktívnosť.

René Almeras ( 1661 – 1672 )
Sv. Vincent pred svojou smrťou napísal mená dvoch kňazov, ktorých považoval za
vhodných nástupcov, ako to určujú konštitúcie. Prvý z nich, ktorý sa stal generálnym
vikárom, pokiaľ nebude zvolený nový generálny superior, bol páter René Almeras
alebo ( d´Almeras ).
Páter Almeras sa narodil v roku 1612 v starej parížskej aristokratickej rodine. Jeho
otec bol vysokým prominentom, zastávajúc úrad sekretára kráľa Henricha IV,
ministra financií, sekretára Márie Medicejskej ( manželky Henricha IV ), sekretára
Henriety Márie ( manželky Karola I, anglického kráľa ). Bránil svojmu synovi vstúpiť
do Misijnej spoločnosti, ale neskôr bol presvedčený o správnosti jeho rozhodnutia
a v roku 1657, vo veku 82 rokov aj on sám požiadal o prijatie a vstúpil do noviciátu.
Zomrel 4. januára 1658.
Jeho syn vstúpil do noviciátu 31. decembra 1636. V roku 1641 sa stal direktorom
novicov a v roku 1641 vykonával vizitácie v mnohých francúzskych domoch v mene
sv. Vincenta. V rokoch 1645 – 1651 bol superiorom domu v Ríme a v krátko
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trvajúcom seminári Svätého Karola ( 1651 ). Od roku 1654 sa zúčastnil záchranných
prác v kraji okolo Laonu, ktorý bol zničený počas Frondy a Francúzsko – španielskej
vojny. Neskôr bol menovaný za provinciála v Poitou a bol generálnym asistentom
v čase smrti sv. Vincenta de Paul.
Ako generálny vikár zvolal a predsedal generálnemu zhromaždeniu, ktoré bolo
zahájené 15. januára 1661. Hoci bol považovaný za vynikajúceho kandidáta na
generála pre jeho zbožnosť a inteligenciu, boli obavy z jeho zlého zdravotného stavu.
Napokon po štyroch sesiách bol zvolený za generálneho superiora.
Páter Almeras pokračoval v pomoci pre provincie, ktorú zahájil sv. Vincent. V roku
1664 poslal dvoch bratov, aby poskytovali pomoc v Berry a Le Dunois. Bol to páter
Almeras, ktorý zaviedol výročné zasvätenie sa Panne Márii 15. Augusta a ktorý tiež
rozšíril každoročné zasvätenie sa Bohu 1. januára na všetky domy. Toto zasvätenie
zaviedol sv. Vincent v roku okolo roku 1645 pre komunitu vo sv. Lazare, ale páter
Almeras ho rozšíril na celú Spoločnosť.
Taktiež dal do kolobehu Manuál rímskych obradov. Obrady, ceremónie či už civilné
alebo cirkevné mali v sedemnástom storočí primárnu dôležitosť, najmä v Misijnej
spoločnosti. Nechajme bokom rešpekt voči obradnosti, ktorú barokový vek nazýval „
etiketou Veľkého Kráľa“ a „ vynikajúcou dvornou ceremóniou „24, ale bol tu holý fakt,
že v tých časoch, ako na to jasne poukazujú listy a konferencie sv. Vincenta,
jestvoval poľutovania hodný stav veľkej nevedomosti v správnom vysluhovaní
sviatostí a slúžení omší. Ako reakcia na tento jav, sa v seminároch zaradili do
vyučovacích osnov ako základné predmety liturgika a liturgický spev. Napokon taká
liturgická príručka svojou zárukou jednoty mohla byť reakciou proti rôznorodosti
a miestnych zvláštností, v tom storočí takých bežných. Je možné v nej vidieť aj akýsi
anti – galikanizmus ( pozri Vnútorný rozvoj ).
Páter Almeras videl aj prvý publikovaný životopis sv. Vincenta. Napísal ho kňaz
Misijnej spoločnosti, páter Francois Fournier za pomoci brata Bertranda Ducournau,
Vincentovho, po mnohé roky, verného sekretára. Bol vydaný pod menom Louis
Abbely, biskup z Rodez. Takýto spôsob pripisovania autorstva niekomu inému
nebolo vtedy nič zvláštne. Páter Almeras ďalej rozposlal manuál kazateľstva, čo bolo
skrátenou verziou rozsiahlejšieho diela, napísaného pátrom Antoine Portail. Bolo to
v roku 1666 a vtedy vyšlo aj latinské pojednanie o etikete, Pravidlá o občianskej
a kresťanskej zdvorilosť, z pera pátra Jacques de la Fosse zo seminára v Saint
Charles a aj táto kniha bola rozposlaná do všetkých domov.
Počas Almerasovho generalátu vstúpilo do Spoločnosti 210 kňazov a 120 bratov.
Z novootvorených domov boli najvýznamnejšie diecézny seminár v Metz, kráľovská
farnosť vo Fountainebleau, misijný dom a noviciát v Lyone a misijný dom v Neapole.
Almeras odmietol prevziať seminár v Grenoble, pretože by nemohol slobodne
ustanovovať menovania a premenu na fakultu.
Zomrel 22. sept. 1672.

24

Pozri Louis Bouyer, Liturgická zbožnosť ( Notre Dame, 1955 )
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Edmonde Jolly ( 1673 – 1697 )
Nikoho neprekvapilo, keď bol 5. Januára 1673 za generálneho superiora zvolený
páter Edmonde Jolly. Páter Jolly sa narodil 24. októbra 1622 v Doue v diecéze
Meaux ako syn kráľovského žalobcu a starostu Doue. Čoskoro osirel a študoval
humanitné predmety a potom filozofiu a teológiu v Beauvais. Vyštudoval právo
a rímske právo. V roku 1641 ho vybrali za spoločníka Markízovi de Fontenay de
Mareuil, francúzskemu veľvyslancovi pri Svätej Stolici. Veľmi rýchle si získal
veľvyslancovu dôveru ako aj dôveru kardinála de Valencay. Ten ho poveril
mimoriadnym poslaním k Ľudovítovi XIV, týkajúceho sa existujúcich ťažkostí medzi
pápežom Inocentom XI. a kardinálov Barberiniových, synovcov Urbana VIII. Kráľ
obratom poslal svoju odpoveď prostredníctvom Jollyho. Po návrate do Ríma mu dali
miesto v datáriu, kde nepobudol veľmi dlho. Nepochybne stál na prahu skvelej
diplomatickej kariéry, keď ho duchovné cvičenia v dome rímskych lazaristov
presmerovali k vstupu do Spoločnosti. Stalo sa tak 13. novembra 1646.
Páter Jolly bol vysvätený v roku 1649 a zaradený do domu v Ríme, kde vykonával
mnoho užitočných služieb v zabezpečovaní výsad a schválení u Svätej Stolice.
Rozvíjal svoj celoživotný zvyk citovať talianske príslovia. Roku 1655 ho sv. Vincent
ustanovil za superiora rímskeho domu a v roku 1661 sa stal provinciálom. Založil
noviciáty v Ríme a v Janove. Neskoršie slúžil ako mimoriadny vizitátor pre
Francúzsko a ako generálny asistent. Podľa Vojvodkyne d´Aiguillon sv. Vincent
predvídal, že sa stane generálnym superiorom. Počas jeho generalátu Spoločnosť
pokračovala v charitatívnej a záchrannej práci tak charakteristickej pre komunitu, ako
za čias sv. Vincenta. Keď dvestopäťdesiat nemeckých vojnových zajatcov ochorelo
na mor v Etampes, páter Jolly im poslal kňaza a brata, ktorí priniesli pomoc,
venovanú Mme. de Miramion a Mme. de Longueville. Prežilo len pätnásť väzňov
a misionári im pomáhali organizovaním zbierok odevov medzi parížskym ľudom. To
isté postihlo aj takmer tisícku nemeckých vojnových väzňov, ktorí, vďaka pomoci,
poskytnutej Misionármi z Chalons – sur – Marne, prekonali aj epidémiu aj hladomor.
Poslal pomoc sedliakom v Anjou v roku 1689, keď sa Loire rozvodnila a obyvateľstvu
hrozil hladomor. To isté sa opakovalo v nasledujúcom roku v dedine Gennevilliers,
keď sa vyliala Seina a aj na ostrove Saint Denis. Rovnako ochotne pomáhal
anglickým katolíkom, čo hľadali útočište vo Francúzsku.
Drsný Louvois povedal raz Jollymu: „ Pane, vy ste najšarmantnejší a najsilnejší
človek na svete.“ Podľa Costeho, ani kráľ, ani jeho ministri nemohli zvíťaziť, keď si
myslel, že jeho povinnosťou je odolať, hoci jeho úsilie v prípade kráľovských farností
a pri odvolávaní pátra Simona ( pozri stať o Taliansku ) nevyzerá, že by vykazovalo
známky sily. Bol bdelý strážca disciplíny až tak, že to jeho súčasníci považovali za
príliš tvrdé. Napríklad nikdy nedovolil členom jedného domu navštíviť iný dom ani
vtedy, ak ten dom mohol byť veľmi blízko. Raz prichytil superiora z Invalides v Saint
Germain a pokarhal ho tak prísne, že ten sa až rozplakal. Zvlášť prísny bol na
superiorov ak si myslel, že odopierajú poslušnosť lebo cítil, že sú prví, čo dávajú
príklad. V jednom prípade zosadil z úradu superiora a poslal ho nazad do noviciátu
preto, lebo večeral mimo domu. Páter Jolly odmietol jednému svojmu synovcovi
prijatie do Spoločnosti na základe toho, že mladík nemá požadované kvality.
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Páter Jolly zahájil zvyk zverejňovať správy o Spoločnosti v každoročnom liste
generálneho superiora. Podporoval uniformitu, najmä v obliekaní. Ako je, akosi
ospravedlňujúco, uvedené v jeho úradnom životopise „ z tohto pohľadu, sa páter
Jolly nebál zaoberať detailmi, ktoré sa môžu zdať infantilné len pre tých, čo nie sú
zvyknutí vidieť veci z pohľadu viery.“ Životopisec hovoril o Jollyho úpravách v zmysle
smerníc generálneho zhromaždenia v roku 1673, týkajúce sa reverendy, klobúka
a topánok, ako aj o štýle účesu vlasov a brady.
Jedna vec je istá: Misijná spoločnosť sa pod jeho vedením rýchlo rozrastala. Do
Spoločnosti vstúpilo 814 kňazov a 248 bratov počas dvadsiatych štyroch rokov jeho
generalátu. V tomto období boli založené domy v Poľsku, kráľovská farnosť vo
Versailles bola formálne prevzatá a štyria kňazi odišli do Anglicka ako kapláni kráľa
Jakuba II. Odmietol ponuku seminára v Rheims, pretože tamojšie podmienky sa pre
Spoločnosť zdali neprijateľné.
Jednou z prvých starostí pátra Jollyho bolo zabezpečiť vlastníctvo Svätého Lazara
Misijnou spoločnosťou kráľovým potvrdením. Toto bolo spochybňované Rytiermi rádu
svätého Lazara ( Louvois bol Veľmajstrom rádu vo Francúzsku ), ktorý spolu
s Kanonikmi sv. Augustína a pátrom Charlesom Faure, generálnym superiorom
Kongregácie sv. Genofefy 25 robili všetko, čo im umožňovala ich moc, aby získali
vlastníctvo starobylého opátstva. Kráľ sa napokon postavil na stranu lazaristov. Páter
Jolly mal veľkú zásluhu na budovaní vo Svätom Lazare a zdá sa, že on dal postaviť
väčšinu budov. Všetky boli veľmi jednoduché s výnimkou vstupnej brány, ktorá bola
honosná. Niektorým sa to nepáčilo a tvrdili, že je to odklon od strohej
jednoduchosti Spoločnosti. Jolly ju chcel dať prebudovať, ale ostatní ho odhovorili.
Páter Lacour sa o Jollyho správcovstve vyjadril : „ Nikdy sa vo Svätom Lazare lepšie
nehospodárilo, ako za jeho čias. Chlieb a mäso boli vždy kvalitné a víno pochádzalo
z Burgundska.“26
V roku 1679 zasadalo prvé šesťročité zhromaždenie. V zmysle Konštitúcií malo za
úlohu posúdiť, či potreby spoločnosti nevyžadujú zvolať generálne zhromaždenie.
Pozostávalo z jedného delegáta za každú provinciu, ale bez provinciálov. Nemalo
právo vydávať dekréty, ale mohlo menovať asistentov a radcov generálneho
superiora, ak boli uvoľnené miesta. V niektorých prípadoch mohlo menovať
generálneho vikára na pomoc generálnemu superiorovi.
Delegáti šesťročitého zhromaždenia mohli generálnemu superiorovi predkladať
otázky v mene svojich provincií a odpovede na ne boli zasielané provinciálom. Tieto
otázky sú z historického hľadiska Spoločnosti zaujímavé. Tak v roku 1679
z Aquitanie žiadali, aby sa žiadne nové nadácie neprijímali, najmä ak by to boli malé
domy a že seminaristi trávia celé dva roky v seminári ( to bolo pred rokom 1662, kedy
sa už požadovali dva roky pre noviciát ). Ohľadom druhej veci páter Jolly povedal, že
nekňazi majú seminár v trvaní plných dvoch rokov, ale kňazi by sa nudili a preto je
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Rytieri rádu sv. Lazara bolo všetko, čo zostalo z veľkého stredovekého vojenského rádu, ktorý
vybudoval mnoho leprosárií, včítane Sv. Lazara. Kongregácia sv. Genoféfy bola odnožou Kanonikov
sv. Viktora, ktorí boli reformovaní pátrom Faure. Kanonici sv. Viktora boli poslednými vlastníkmi Sv
Lazara pred sv. Vincentom. Podobne ako Kanonici sv. Genoféfy a sv. Augustína, riadili sa
augustiniánskymi pravidlami.
26
Annales
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lepšie poslať ich do iných domov, kde by mali robotu kým im nevyprší čas noviciátu.
V Champagne nechceli, aby kňazi pôsobili v jednom dome viac ako tri - štyri roky,
ale Jolly na to zareagoval, že to by bolo nepraktické. Superiorom sa to nepáčilo,
pretože nie vždy novopreložení boli rovnako dobrí ako tí predtým. Tá istá provincia
sa ponosovala, že preložení nie sú vždy súci. Jolly povedal, že je to normálne keď sú
tu dobrí aj zlí a že obe skupiny je nutné akceptovať.
V roku 1691 šesťročité zhromaždenie rozhodlo, že by sa malo zísť generálne
zhromaždenie, ale kvôli vojnovým ťažkostiam, spôsobených vojnou Augsburgskej
Ligy sa mohlo uskutočniť až v nasledujúcom roku. Na tomto zhromaždení boli
niektoré nezhody ohľadom ustanovení, prijatých na predchádzajúcom generálnom
zhromaždení ( 1685 ), ktoré dalo zvláštne výhody a precedensy generálnemu
asistentovi. Jolly neschválil uznesenie, ktoré znamenalo krok nazad z prvotnej
jednoduchosti, ale asistenti ho podporovali. Páter Talec, jeden z asistentov a radca
generálneho superiora uznesenie podporoval a očividne sa pokúšal intrigovať
a zaonačoval členstvo v Magna Commisio ( ktorá šírila program zhromaždenia ).
Výsledkom toho bol zákaz účasti na zhromaždení a rezignácia na svoj úrad.
Zhromaždenie uvažovalo o spracovaní kompletnej teologickej výuky vo vincentských
seminároch a hoci to páter Jolly schválil, bolo ťažké nájsť niekoho, čo by to
uskutočnil. Zhromaždenie protestovalo, že Jolly prijal veľa úloh, ktoré nie sú v súlade
s vincentským duchom, napr. kráľovské farnosti. Jolly odpovedal, že bolo nemožné
odmietnuť kráľov príkaz.
Páter Jolly zomrel 26. Marca 1697 vo veku 75 rokov. Voľba jeho nástupcu spôsobila
prvú veľkú krízu v histórii Misijnej spoločnosti a mala dlhotrvajúce následky.

Spochybnená voľba v roku 1697
Páter Jolly vymenoval za generálneho vikára pátra Maurica Faure, farára vo
Fontainebleau. Páter Faure zvolal generálne zhromaždenie na august 1697. Mnohí
členovia Spoločnosti boli prekvapení, že Jolly vybral za generálneho vikára pátra
Faureho, pretože nebol v Paríži veľmi známy, nepracoval vo vyšších riadiacich
funkciách Spoločnosti a konečne, na mnohých miestach ho nepovažovali za zvlášť
talentovaného. Tak či onak, pred začiatkom zhromaždenia vládlo presvedčenie, že je
tu dobrá možnosť, aby bol zvolený za generálneho superiora, pretože všetci
predchádzajúci generálni vikári zaujali tento post. Lenže, pretože bol Savojčan
a Ľudovít XIV. sa ozval, že nikdy nepripustí, aby ne-Francúz bol generálnym
superiorom. To vyvolalo okamžitý výbuch protestov medzi talianskymi a poľskými
delegátmi, ale nedalo sa v tej veci nič robiť. Faure vypadol a voľba sa dostala do rúk
deviatich elektorov, ktorí vybrali pátra Nicholasa Pierrona, posledného generálneho
superiora, ktorý osobne poznal sv. Vincenta. ( Viac detailov je v odseku taliansko –
francúzsky antagonizmus ).
Roztržka sa tým neskončila. Reprezentanti sa obrátili na Rím a 17. marca 1699
pápežské breve ( neskôr nazvané Breve zmierenia ) potvrdilo voľbu pátra Pierrona,
ale stanovilo, že podľa Konštitúcií Misijnej spoločnosti, môže byť generálny superior
akejkoľvek národnosti. Pri nasledujúcej voľbe Ľudovít XIV, ktorý bol práve
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zaneprázdnený vojnou o španielske dedičstvo, netrval na svojej požiadavke. Troška
sa na to pamätalo, lebo až do roku 1947 nebol za generálneho superiora zvolený
nefrancúz.
Incident veľmi narušil vzťahy medzi talianskymi a francúzskymi Vincentínmi a situácia
sa zhoršovala behom osemnásteho storočia až vyústila do úplnej krízy v čase
francúzskej revolúcie. Viacej informácií sa nachádza v VI. kapitole.
Generálne zhromaždenie podniklo prvé kroky v kanonizácii sv. Vincenta.

Nicholas Pierron ( 1697 – 1703 ).
Páter Pierron sa narodil v roku 1635 v Monceaux neďaleko Sens. Do noviciátu bol
prijatý osobne sv. Vincentom v roku 1655 a sľuby zložil v roku 1659. Po kňazskej
vysviacke bol superiorom v seminári sv. Fleur ( 1673 – 1679 ), potom v Bons Enfants
( 1679 – 1681 ), Chalons ( 1681 – 1684 ), v Bayeux ( 1684 –1686 ), Tours ( 1686 –
1694 ) a konečne v Chartres ( 1694 – 1697 ).
Jeho generalát trval iba šesť rokov. Pred začiatkom roka 1703 dostal mozgovú
príhodu, čo ho urobilo nespôsobilým. Zvolal generálne zhromaždenie, ktoré prijalo
jeho rezignáciu.27 Zomrel krátko na to 27. augusta 1703.
Počas tohto obdobia vstúpilo do Spoločnosti 257 kňazov a 8 bratov. Boli založené
iba tri nové domy, najdôležitejší z nich bol dom Sv. Jána a Pavla na Monte Celio
v Ríme, v súčasnosti materský dom Pasionistov. Taktiež bol do Číny poslaný prvý
misionár, páter Ludovico Appiani.

Francois Watel ( 1703 – 1710 )
Generálne zhromaždenie v roku 1703 zvolilo za generálneho superiora pátra
Františka Watela, provinciála francúzskej provincie. Narodil sa v Tranois v diecéze
Arras v roku 1651 a do Spoločnosti vstúpil v roku 1670. V rokoch 1681 až 1689 bol
superiorom v seminári v Auxerre a potom bol menovaný do seminára v Amiens. Po
vizitácii v Ríme bol v roku 1698 ustanovený za francúzskeho provinciála. Watel bol
v Ríme Pierronovým vyslancom v prípade ťažkostí, vzniknutých pri voľbe v roku
1697.
Dvor dúfal, že bude zvolený František Hebert, farár vo Versailles, ale časť delegátov
cítila, že touto voľbou by sa Spoločnosť vzdialila od svojej prvotnej jednoduchosti.
Dvor bol sklamaný a keď sa ktosi opýtal pátra Massillona, dvorného kazateľa na
voľbu, odpovedal : „ Museli byť vo vašej kongregácii aj iní, čo by si to zaslúžili.“ Keď
sa Watel, ktorý mal vysokú a robustnú postavu, bol predstaviť Ľudovítovi XIV, kráľ
žartom a trošku smutne povedal, že je dobré, keď ho zvolili, pretože vyzerá ako
riadny kus.
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Podľa pátra Etienna, toto prijatie rezignácie bolo do očí bijúcim porušením Konštitúcií.
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Hoci jeho generalát sľuboval, že bude trvať dlho, vydržal len sedem rokov. V októbri
roku 1710 podľahol endemickej horúčke, ktorá v zdevastovanom Francúzsku
vyčíňala po skončení Vojny o španielske dedičstvo. Počas týchto sedem rokov
vstúpilo do Spoločnosti 273 kňazov a 100 bratov. Bolo otvorených 14 nových domov,
včítane domu vo Florencii, založeným Veľkovojvodom toskánskym, Cosimom III.
a prvý dom v Španielsku. Počas týchto siedmych rokov z členov Spoločnosti bol
ustanovený už druhý biskup. Bol ním páter Bonelli, superior neapolského domu, ako
motolský biskup z rozhodnutia rakúskeho cisára.
Všeobecne v tomto období trpela Spoločnosť vo Francúzsku v dôsledku vojny,
v Poľsku zúrila občianska vojna, mor a hlad a v Taliansku boli nepokoje zapríčinené
snahou o osamostatnenie.

Jean Bonnet ( 1711 – 1735 )

Ako generálny vikár, menovaný pátrom Watelom, páter Bonnet predsedal
generálnemu zhromaždeniu, ktoré ho zvolilo za generálneho superiora. Narodil sa vo
Fontainebleau v roku 1664. Ako trinásťročný dostal tonzúru od Bossueta
a v sedemnástich vstúpil do Spoločnosti. V roku 1689 bol vysvätený za kňaza
a určený pre seminár v Chalons – sur – Marne, ale chronická choroba ho donútila,
aby odišiel do ústrania. Po tomto, vo veku tridsiatich rokov bol vymenovaný za
superiora v seminári v Auxerre. V roku 1697 vystriedal pátra Pierrona v Chartres.
Neskoršie sa stal asistentom generálneho superiora a direktorom noviciátu vo
Svätom Lazare. Ako výborný vzdelanec si svoje kázne, podobne ako páter František
Hebert najprv písal po latinsky a potom ich prekladal do francúzštiny. Bol prvým
generálnym superiorom, ktorý do úradu svojho sekretára dosadil kňaza namiesto
brata ( 1713 ).
Je pomerne ťažké zosumarizovať obdobie generalátu pátra Benneta, pretože rôzne
uhly pohľadu sú protirečivé. Daniel-Rops si osvojuje názor, že na prechode storočia
Spoločnosť stratila čosi zo svojej efektívnosti. Určite sú tu isté znaky, že kvalita kázní
a misijnej práce začala upadať najmä vo Francúzsku. Historik, neoplývajúci
sympatiami voči Francúzom ( páter Herrera ) pociťuje tri generaláty, Pieronov,
Watelov a Bennetov ako ostrý odklon od dodržiavania pravidiel a od pôvodnej
horlivosti Spoločnosti. Ešte aj francúzsky historik, páter Allou uznáva určitý úpadok
počas generalátov Bonneta a Coutyho.
S určitosťou možno počítať s jednou skutočnosťou: Spoločnosť v tých časoch trpela
finančným nedostatkom. Smrť Ľudovíta XIV. v roku 1715 zapríčinila v Spoločnosti
finančné ťažkosti, pretože boli pozastavené dotácie, pochádzajúce z koruny. Okrem
toho tie časy vo Francúzsku boli ťažké aj kvôli Vojne o španielske dedičstvo.
Napokon v dôsledku tejto vojny boli už v roku 1713 redukované niektoré príjmy zo
štátnej pokladne. Spoločnosť preto pokladala za nutné bojovať za svoje tradičné
oslobodenie od dane zo soli a vína a v tejto snahe o znovu potvrdenie svojich práv
sa priamo obrátila na kráľovskú radu, obíduc pri tom právne ustanovizne. V roku
1716 boli mnohé domy vo Francúzsku v zúfalej situácii a neboli schopné platiť
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provinciálne taxy na podporu renovácie seminára v Saint Charles a na výdavky,
spojené s beatifikáciou Sv. Vincenta. Hlavnou príčinou týchto ťažkostí bola
neschopná administrácia. 11. marca 1716 Bonnet napísal do mnohých domov:
I napriek tomu, že hoci nie sme bohatí, všetky naše domy sa nachádzajú vo väčšej
alebo menšej biede a preto musíme starostlivo zaobchodiť s tým čo nám Boh dáva
a nie mrhaním prekračovať pravidlá. Z tohto dôvodu sme odhodlaní ustanoviť tu
v Paríži radu, pozostávajúcu z troch schopných právnikov s ktorými budeme raz
mesačne konzultovať záujmy tohto domu, okolnosti ostatných podujatí aj tých, ktoré
sú súkromného rázu s cieľom zabezpečiť, čo je dobré, rozhodnúť o tom, čo je
pochybné a vyhnúť sa tomu, čo je zlé. Preto, ak zamýšľate niečo podniknúť a vstúpiť
do nejakého prípadu, či už obranného alebo progresívneho, budete musieť, ak vec
nesúri, poslať stav veci, vypracovaný právnikom alebo človekom vyznajúcom sa
v podnikaní, aby sme s týmito pánmi všetko zvážili a aby ich pripomienky boli vám
zaslané. Pán Vincent svojho času ustanovil podobnú radu a takmer nič neurobil bez
konzultácie s ňou. Ústredné komunity v Paríži postupujú týmto spôsobom, čo
u tribunálov, ktorým sú kauzy zverené, prináša dobrý efekt. Sudcovia, ktorí vidia, že
nič nie je podniknuté bez poradenstva s najlepšími právnikmi, sú viac naklonení na
našu stranu, ale keby videli nejaké chyby, súvisiace s prípadom, boli by ostražití
a mohli by mať dobrý dôvod nám neveriť.
V inom liste z mája 1718 poukazuje na nutnosť šetrnosti v domoch a pripomína
pravidlo, že peniaze v dome musia byť držané v nedobytnej pokladni od ktorej má
kľúč len superior a že výdavky musia byť obmedzované na najnižšiu možnú mieru.
Provinciáli pri vizitáciach majú posúdiť celkovú úroveň domu duchovnú aj hmotnú.
V roku 1720 Spoločnosť utrpela vo všeobecnej panike, ktorá nasledovala po zrútení
sa jej finančných plánov, keď zbankrotovala spoločnosť John Law`s Mississippi
u ktorej uložené cenné papiere sa stali bezcennými.
Šesťročité zhromaždenia v rokoch 1717 a 1730 rozhodli, že nie je dôvod zvolávať
generálne zhromaždenia v týchto rokoch. Je zaujímavé poznamenať, že generálne
zhromaždenie v roku 1724 prvý raz vydalo uznesenie, ktoré prikazovalo provinciálom
žiť v provincii, ktorú spravujú. Generalát pátra Bonneta bol obkolesený početnými
a vážnymi jansenistickými spormi. ( Viď stať o vnútornom rozvoji.)
Počas generalátu pátra Bonneta bol beatifikovaný Sv. Vincent (1729) s oneskorením,
spôsobeným jeho jansenistickými dišputami – jeho priateľstvo so Saint Cyranom bolo
príčinou spomalenia procesu blahorečenia, pretože v tom čase vyšla bula Unigenitus.
V Spoločnosti zložilo sľuby 940 kňazov a 439 bratov. Bolo otvorených 25 domov,
poväčšine v Poľsku a Taliansku.
Páter Bonnet zomrel 3. sept. 1735 vo veku 71 rokov.

Jean Couty (1736 – 1746 )
Nástupcom v úrade po pátrovi Bennetovi bol páter Jean Couty, jeho dlhoročný
asistent zvlášť v záležitosti beatifikácie Sv. Vincenta. Couty sa narodil v Troyes roku
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1667 a v roku 1684 vstúpil vo Svätom Lazare do noviciátu, kde o dva roky neskôr
zložil sľuby. Bol vymenovaný za sekretára Spoločnosti a v tomto úrade zotrval dlhé
roky. Od roku 1712 do roku 1729 bol takmer výlučne zaneprázdnený kauzou Sv.
Vincenta. Po zvolení za generálneho superiora venoval väčšinu svojho úsilia
v zabezpečovaní jeho kanonizácie a táto úloha sa mu v roku 1737 podarila splniť.
V skutočnosti to bola, zdá sa, jediná pozoruhodná vec jeho generalátu.
Počas jeho úradovania vo funkcii generálneho superiora zložilo v Spoločnosti sľuby
435 kňazov a 145 bratov. Povstalo deväť nových domov, včítane prvého domu
v Portugalsku a štyroch domov v Poľsku, ktoré sa dnes nachádzajú na ruskom
území. Jeho smrťou, hovorí páter Herrera, ktorý niekedy upúšťa zo svojho
protifrancúzskeho postoja, zostala vzadu epocha úpadku nielen v duchovnej, ale aj
v misijnej práci.

Louis de Bras (1747 – 1761)
Louis de Bras sa narodil v Mondidier v blízkosti Amiens v roku 1678.Do Spoločnosti
vstúpil v roku 1697 a rýchlo sa stál známy ako vzdelanec zvlášť vo filozofii a teológii.
Vyučoval filozofiu v Sedane hoci bol iba subdiakon a neskôr vyučoval oba predmety
v Toul, Saint Fleur a v Tours. V posledne menovanom seminári bol superiorom
tridsať rokov a pre celú arcidiecézu sa stal čímsi ako inštitúciou, bol ponímaný ako
prorok a radili sa s ním o všetkých možných problémoch. Pretože v nich sa neustále
vyskytovali otázky, vyžadujúce znalosť kanonického práva, podujal sa na súkromné
štúdium tohto predmetu a čoskoro bol považovaný za autoritu v tejto oblasti.
Výsledkom bolo, že ho ustanovili za odvolacieho sudcu v kauzách duchovenstva
a za člena odvolacieho tribunálu. Abbe de Saint Cyr, známy odborník v kanonickom
práve sa o ňom vyjadril, že v právnickej vede sa Louis de Bras vyrovná najväčším
autoritám.
Zhromaždenie v roku 1747, ktoré ho zvolilo za generálneho superiora sa konalo bez
účasti delegátov lombardskej provincie, ktorí sa na ňom nemohli zúčastniť kvôli
Vojne o rakúske dedičstvo. Toto zhromaždenie konštatovalo, že sa upustilo na práci
na misiách a že atraktívnejšou sa stala práca v seminároch a na farách.
Keď bol páter de Bras zvolený, už mal sedemdesiat rokov veku. Ako generálny
superior viedol tichý život vedca, ale zároveň sa snažil bojovať s mnohými
úpadkovými javmi, ktoré sa do Spoločnosti votreli počas predchádzajúcich rokov.
V jeho vyhláseniach sa veľmi prejavovalo právnické myslenie a mal silný vplyv aj na
generálne zhromaždenie v roku 1747, ktoré ho zvolilo. Bolo to zhromaždenie, ktoré
spresnilo právnu stránku sľubu chudoby. Šesťročité zhromaždenie v roku 1753
nepovažovalo za potrebné zvolávať v tomto roku generálne zhromaždenie a tak sa
ani neuskutočnilo. Ďalšie sa konalo v roku 1759 a páter de Bras, ktorý bol zdrvený
z toho, že v takom vysokom veku musel vykonávať úlohu generálneho superiora,
ponúkol svoju rezignáciu, ale tá bola zamietnutá. Samotné zhromaždenie prijalo také
prísne zásady, že aj francúzski historici cítia potrebu sa za ne ospravedlniť. Typický
príklad tvorí zákaz nosenia hodiniek. Takéto opatrenia sa môžu zdať prísne, ale treba
v nich vidieť odpoveď na laxnosť, ktorá sa zahniezdila vo všetkých sférach.
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Počas štrnásťročného generalátu otca de Bras vstúpilo do Spoločnosti 668 klerikov
a 290 bratov. Bolo založených trinásť nových domov, všetko v Poľsku, Taliansku
a Španielsku. Páter de Bras zomrel 21. augusta 1761.
Jeho administrácia bola slabá natoľko, nakoľko slabá bola u misionárov snaha
a záujem. K jeho dobru treba pripísať námahu s akou sa snažil uchrániť Spoločnosť
od jansenistického vplyvu. Pokúšal sa oživiť ducha sv. Vincenta a hoci sa mu to
nepodarilo v takej miere v akej chcel, predsa len úspešne vzbudil generáciu
oddaných vincentínov.

Antoine Jacquier ( 1762 – 1787 )
Páter Jacquier sa narodil v lyonskej diecéze v roku 1706. Prvé štúdiá absolvoval na
Jezuitskej akadémii v Lyone mimoriadne úspešne. Mal v úmysle vstúpiť do
Spoločnosti Ježišovej, ale po účasti na duchovných cvičeniach v Misijnej spoločnosti
zmenil svoje rozhodnutie a v roku 1725 do tejto Spoločnosti aj vstúpil. Ako diakon
vyučoval teológiu v Alet, neskôr bol direktorom v lyonskom noviciáte a v roku 1739
bol poslaný za superiora do Manosque. V roku 1747 bol vymenovaný za provinciála
v Lyone. V roku 1753 ho zvolili za prvého asistenta generálneho superiora a v roku
1755 bol ustanovený za asistenta vo Svätom Lazare. Stratil zdravie a zdalo sa, že už
dlho nedožije a za málo rokov zomrie. Je to o to prekvapujúcejšie, že keď bol
zvolený, aby nastúpil po pátrovi de Bras v roku 1762 v úrade generálneho superiora,
tak tento úrad vykonával najdlhšie zo všetkých v predrevolučnom období.
Jeho súčasníci opisujú pátra Jacquiera ako milého, jemného a taktného človeka,
ktorého všetci, čo ho poznali mali úprimne radi. Jeho schopnosť s ľahkosťou
komunikovať s ľuďmi mlčanlivými, váhavými a problémovými bola všeobecne známa.
Počas jeho úradovania sa znova v mnohých domoch vyskytli finančné problémy.
Hneď z počiatku nastúpenia do úradu považoval za potrebné pripomenúť všetkým
komunitám, že nemôžu robiť neužitočné výdavky. Po šesťročitom zhromaždení
v roku 1768, ktoré rozhodlo, že generálne zhromaždenie netreba zvolávať, sa znova
sťažoval na niektoré domy pre ich nedostatočnú finančnú dokumentáciu hovoriac, že
nevyhodnocujú mesačne finančné účtovníctvo, že tak robia iba na konci roka a rada
nemá predstavu o finančnej situácii v dome.
Generálne zhromaždenie v roku 1774 považovalo za potrebné napísať obežník pre
všetky domy a v ňom žiadať pomoc na prestavbu seminára Sv. Firmina ( predtým
Bons Enfants), ktorý bol v žalostnom stave.
Podobne, ako jeho predchodcovia, aj páter Jacquier bojoval proti neporiadkom
a laxnosti, ktoré sa votreli do Spoločnosti. V mnohých seminároch bolo zanedbávané
pravidlo, že direktor musí tráviť čas so študentmi počas ich rekreácie a to
podnecovalo k mnohým sťažnostiam zo strany biskupov. Jacquier sa snažil zakázať
aj zvyk nosiť parochne, ale mnohí boli tejto móde takí oddaní, že radšej vystúpili zo
Spoločnosti, než aby sa vzdali svojej záľuby.
Generalát pátra Jacquiera bol poznačený sľubmi 1284 klerikov a 414 bratov. ( V čase
francúzskej revolúcie bola Misijná spoločnosť najväčšou spoločnosťou vo
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Francúzsku.) Pribudlo 22 nových domov. Niekoľko z nich, včítane domov
v Konštantínopoli, Heidelbergu, Goa (India), a Pekingu bolo prevzatých od jezuitov
po ich zrušení v roku 1773. Zdá sa, ako keby bol vyliaty vincentský duch tesne pred
holokaustom Francúzskej revolúcie.

Felix Joseph Cayla de la Garde (1788 – 1800 )
Páter Cayla sa narodil v Rouergue v diecéze Rodez v roku 1734. Pochádzal zo
vznešenej rodiny, ktorá si mohla dovoliť dať mu vynikajúce vzdelanie. Prvotné štúdiá
absolvoval v Cahors u jezuitov. Ako pätnásťročný sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti,
ale bol odmietnutý pre svoj vek. Vydržal a ako šestnásťročný bol prijatý do noviciátu.
O dva roky neskôr zložil sľuby.
Jeho intelektuálne danosti ho predurčili na pedagogickú dráhu a vyučoval filozofiu
a teológiu v seminári v Cahors, ( kde študenti z Misijnej spoločnosti študovali
spoločne s diecéznymi študentmi ) a v Toulouse. Tridsaťštyriročný sa stal superiorom
seminára v Rodez, ktorý bol vedený jezuitami až do doby ich zákazu, kedy prešiel
pod správu Misijnej spoločnosti. V roku 1778 bol vymenovaný za superiora
v seminári v Toulouse, ktorý bol pričlenený k univerzite tohto mesta, ale ktorý sa
dostal do strašných finančných tiesní. Rýchle ozdravil túto neutešenú situáciu
a pomohol premeniť tento seminár na jeden z najdôležitejších vo Francúzsku.
Neskoršie sa páter Cayla stal cieľom kritiky pre svoje priateľstvo s toulouským
arcibiskupom, škandalózne známym Lomenie de Brienne.
Krátko pred smrťou pátra Jacquiera bol menovaný za generálneho asistenta, ale zlý
zdravotný stav mu nedovolil hneď zaujať toto miesto. V čase, keď prišiel do Paríža,
páter Jacquier zomrel. Na generálne zhromaždenie v roku 1788 zapôsobil tak
hlboko, že ho toto zvolilo za generálneho superiora. Ale jeho voľba sa nestretla so
všeobecnou radosťou. Je známe, že v čase medzi jeho príchodom do Svätého
Lazara a jeho zvolením za generálneho superiora, jeho zásadovosť a prísnosť tak od
neho odcudzili spolubratov, že sa títo vymodlili veľa deviatnikov proti jeho zvoleniu.
Hoci bol páter Cayla zvolený rok pred Francúzskou revolúciou, nie je známy počet
osôb, ktoré v tom čase vstúpili do Spoločnosti. Bol založený len jediný dom a to
v Castres (1788).
Zbytok generalátu pátra Cayla patrí už do histórie Francúzskej revolúcie.

III
VNÚTORNÝ ROZVOJ A APOŠTOLÁTY
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„Neviem veľa o schopnostiach pánov zo Svätého Lazara, ale keby ste poznali hlbokú
nevedomosť duchovenstva tejto krajiny a chudobu benefícií, nehovoriac
o ťažkostiach, ktoré vyplývajú zo služby pre nich, súhlasili by ste, že sú dosť
vzdelaní, aby ich mohli inštruovať a dúfam, že budú nasledovať môj príklad a budú
brať ohľad na veci, ktorým učia.“
Abbé Le Camus, citovaný
C.A. Sainte-Beuve

Sľuby
V roku 1618, pevne presvedčený o naliehavej potrebe nejakej podoby misií pre
odkresťančený francúzsky vidiek, sv. Vincent organizoval skutočný bojový plán
evanjelizácie na gondiovskych majetkoch. Práve tu jeho vidiecke misie začali
a počas celého roka 1618 dával misie a organizoval dobročinné bratstvá v rôznych
mestách, ktoré patrili do panstva rodiny Gondi. V období rokov 1618 až 1625 sa
snažil nájsť niektorú rehoľnú komunitu, ktorá by prebrala starosť o misie, ale všetky
to odmietli. Napokon Mme. de Gondi sama odporučila, aby sa Vincent osobne a
natrvalo ujal diela. Svätý proti tomu z pokory protestoval, ale napokon sa podvolil
neodbytnosti panej a očividnému faktu, že ak by sa neujal tejto práce a systematicky
by ju neuskutočňoval, zanikla by. Parížsky arcibiskup, ktorý bol švagrom pani de
Gondi dal projektu svoj súhlas a aby mala zamýšľaná skupina kde bývať, vymenoval
Vincenta de Paul za principála Kolégia des Bons Enfants. 28 Toto sa uskutočnilo 1.
marca 1624, ale z rezidencie Gondiovcov neodišiel, pretože pani de Gondi
nesúhlasila s jeho odsťahovaním.
17. apríla 1625 pán a pani de Gondi podpísali úradnú zmluvu so Svätým, v ktorej
bolo uvedené, že Vincent do jedného roka zhromaždí skupinu šiestich duchovných,
alebo toľkých, pre koľkých bude stačiť príjem a ktorých úlohou bude evanjelizovať
vidiecke oblasti. Svätý Vincent bol ustanovený za superiora na prvé tri roky a potom
má byť superiorom ten, koho si zvolí väčšina komunity. Zároveň sa od Vincenta
žiadalo, aby sídlil v rezidencii rodiny de Gondi, ale po smrti pani de Gondi v júni 1625
sa mohol slobodne presťahovať do Bons Enfants.
Spolu s pátrom Antoine Portail sa v decembri 1625 svätý Vincent nasťahoval do
nového obydlia. Títo dvaja tvorili celú komunitu, ale pomáhal im páter Belin, ktorého
si najali, aby zdieľal ich prácu.
My traja sme dávali misie, prechádzajúc z dediny do dediny. Keď sme odchádzali
z domu, mali sme vo zvyku nechávať kľúče u jedného z našich susedov alebo sme
ho poprosili, aby nocoval v dome.....Mal som iba jednu kázeň a tú som zvykol krútiť
a obracať na tisíc spôsobov: - bola o bázni Božej. Takto sme postupovali a Boh
uskutočňoval to, čo predvídal od večnosti. Požehnával našu prácu a keď to videli
niektorí dobrí duchovní, pridávali sa k nám.29

28
29

Kolégium tu znamená internát. Bons Enfants boli mladíci z vyšších vrstiev.
Coste, Svätý Vincent de Paul, I. str. 151
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Po schválení zmluvy parížskym arcibiskupom 24. apríla 1626 sa svätý Vincent snažil
o získanie zákonného uznania svojho spoločenstva. V čase, keď o tom premýšľal,
komunita pozostávala z neho , z Portaila ako aj z Františka du Coudray a Jeana de
la Salle.
Schválenie parížskym arcibiskupom urobilo z Misijnej spoločnosti diecézny inštitút,
podliehajúci schváleniu miestneho ordinára, nič viacej. Krátko po arcibiskupovom
schválení Vincent zaregistroval úradný dokument na Kastelánstve, prvostupňovom
parížskom súde v ktorom popísal objektivity a členstvo nového Spoločenstva. Ďalším
krokom bolo začlenenie do registra podľa civilného práva. Toto si vyžadovalo napísať
žiadosť kráľovi, ktorý v máji 1627 podpísal patent a hoci sa proti tomu zdvihla vlna
odporu zo strany diecézneho kléru, parížsky parlament patent zaregistroval. Misijná
spoločnosť teraz získala legálny status aj pred Cirkvou aj pred štátom.
V júni 1628 sa svätý Vincent rozhodol dosiahnuť vyššieho schválenia, aby predišiel
ťažkostiam, ktoré vznikali z rýchleho rastu kongregácie a z množstva žiadostí
o službu, ktoré prichádzali z rôznych diecéz. Vincent bol teraz v situácii, že musel
prijímať kňazov nielen z parížskej diecézy, ale že musel prijímať aj žiadosti o pomoc
z oblastí mimo Paríža a to ho nútilo prekračovať hranice diecéz, hoci v tom čase mal
len miestne schválenie.
Preto sa Vincent rozhodol získať z Ríma schválenie pre svoj inštitút. To nebolo
ľahké. V Ríme v tom čase panovalo veľké nepriateľstvo voči rehoľnému životu, najmä
voči zakladaniu nových reholí. To isté platilo aj pre Paríž. „ Každý má takú averziu
voči tomuto stavu, že je to až poľutovaniahodné, „ napísal v roku 1640. „ Odmietavý
postoj voči rehoľnému stavu je všeobecný.“30
Čo chcel Vincent dosiahnuť, nebolo len schválenie z Ríma, ale aj istý stupeň
exempcie od autority lokálnych biskupov, taký, aký si vyžadoval interný život
kongregácie. Bola to práve otázka exempcie, ktorá sa podieľala na vzniku
nepriateľského postoja voči reholiam u časti biskupov. Výsledkom toho bolo, že
Vincent nechcel premeniť svoju Kongregáciu na rehoľnú komunitu, pretože to by
mohlo na ňu uvaliť nepriateľstvo hierarchie, ktoré mala voči tomuto spôsobu života.
To, o čo sa Vincent usiloval, bolo čosi unikátne : nebyť rehoľnou spoločnosťou
a zároveň mať určitý stupeň exempcie – privilégia, ktoré náležalo rehoľníkom
a spájalo sa s nimi.
Jeho žiadosť Rím dvakrát zamietol, pretože sa mu javila ako snaha o založenie novej
rehole. Vincent sa v roku 1632 o to pokúsil aj tretí raz . Konečne 12. Januára 1633,
31
pápež Urban VIII. Vydal bulu Salvatoris Nostri, ktorou delegoval parížskeho
arcibiskupa, aby schválil inštitút a pravidlá Misijnej spoločnosti. 32 Toto nebolo len
nové lokálne schválenie, pretože arcibiskup konal ako pápežský legát. Bolo to
delegované pápežské schválenie.
30

Coste, Svätý Vincent de Paul, I. str. 481.
Je pravdou, že Bulla je datovaná 12. Januára 1632, ale cirkevný rok v tom roku začal 25. Marca
a nie 1. Januára, preto tento január 1632 korešponduje s januárom 1633, to je obvyklý spôsob
prepočtu. Okrem toho, konzultácie ohľadom schválenia pokračovali aj po 12. Januári 1632 a preto toto
dátum ako také, nemôže byť prijaté. Coste, Svätý Vincent de Paul, I. str. 158
32
Text možno nájsť v Acta Apostolica, Bullae, et Brevia in Gratiam Congregationis Missionis ( Paris,
1876), str. 3-9.
31
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V disciplinárnom a vnútornom spravovaní podliehala Misijná spoločnosť svojmu
generálnemu superiorovi, ktorým bol Vincent de Paul. Čokoľvek, čo sa týkalo misií,
podliehalo biskupom, na území ktorých sa misie konali. Toto nebola tá istá exempcia,
ktorej sa tešili rehole. Správnejšie, bolo to mimoriadne privilégium. Ako uvidíme
neskôr, táto exempcia sa rozšírila v roku 1655.
Všetko toto robilo Misijnú spoločnosť jedinečnou. Nebol to, technicky vzaté, rehoľný
stav
( kánonicky stav dokonalosti ), ale stav milosrdenstva a kňazskej
dobrotivosti. Členovia, vo svojom osobnom a komunitnom živote nepodliehali
biskupom, ale v kňazskom živote boli ich subjektom. Boli svojim spôsobom
svetskými komunitnými kňazmi. Vstup do Spoločnosti vyžadoval dve veci : 1. Žiadosť
o prijatie zo strany kandidáta a 2. Súhlas zo strany Spoločnosti. Schvaľovacia bulla
ešte požadovala rok skúšobnej doby.
Neprekvapuje, že takmer od samého začiatku sa rozvíjala prax prijímania
súkromných sľubov. Svätý Vincent a jeho prvých šesť spoločníkov zložili súkromné
sľuby 9. septembra 1629 a obnovovali si ich každý rok. Bol to úkon zbožnosti,
v ktorom sv. Vincent videl prostriedok zasvätenia, stability a prameň milosti.
Kandidát pri vstupe sľuboval poslušnosť pravidlám a superiorom a učinil prehlásenie
o zotrvaní až do smrti. Napriek tomuto všetkému sa v počiatočných rokoch
vyskytovali vážne personálne straty a to veľmi sv. Vincenta znepokojovalo. Tu bol
dôvod pre prijatie myšlienky, aby každý zložil sľuby a aby tieto sľuby boli nejako
rezervované. Avšak vo svetle zákona a zvyklosti tých čias by toto znamenalo stať sa
rehoľou a proti tomu by protestovali nielen osobnosti zvonku, ale aj premnohí
z vnútra Spoločnosti.
Jedným z najpozoruhodnejších čŕt života sv. Vincenta bolo, že sa na jednej strane
prejavoval ako pevná a rozhodná osobnosť, ale ohľadom sľubov Spoločnosti bol
váhavý a nerozhodný. V pohľade na sľuby mu bolo všetko jasné, ale nebol si istý
v tom, aké sľuby to majú byť.
Preto medzi rokom 1635 a 1638 požiadal sv. Vincent diecéznu kúriu v Paríži
o schválenie (1) jednoročnej skúšobnej doby, po ktorej by nasledovalo dobré
predsavzatie a (2) ďalší rok skúšobnej doby, po ktorom by nasledovalo zloženie
jednoduchých sľubov chudoby, čistoty, poslušnosti a stálosti. Dišpenzovať od týchto
sľubov mohol len pápež alebo generálny superior. Bolo špeciálne povedané, že tieto
sľuby nepremieňajú Misijnú spoločnosť na rehoľnú ustanovizeň. Bola to ťažká
a komplikovaná žiadosť a parížsky arcibiskup otáľal s odpoveďou viac ako tri roky.
Pre toto meškanie sa sv. Vincent v roku 1639 s rovnakou žiadosťou obrátil na Rím.
Snáď preto, aby sa neplietol parížskemu arcibiskupovi do rozhodovania, snáď
z obavy pred nepriateľskými reakciami z oboch strán, z vnútra Spoločnosti i zvonku,
viedol tieto jednania v tajnosti. Jeho vlastný názor z tej doby na to, čo vlastne chce,
neuveriteľne balansoval. Viac či menej presný prehľad môže byť takýto:
1637
Chce súkromné, rezervované sľuby chudoby,
čistoty, poslušnosti
a stálosti.
1639
Chce dva slávnostné konfesné sľuby spolu so
sľubom
stálosti
a poslušnosti biskupom na území ktorých pracujú.
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1639 (jeseň)
Štyri jednoduché sľuby a po niekoľkých rokoch niektoré
slávnostné sľuby.
1639 (november)
Štyri jednoduché rezervované sľuby.
1639 (december)
Štyri jednoduché sľuby a po niekoľkých rokoch
slávnostný sľub stability.
1640( február)
Sľub stability a a excomunikáciu pre tých, čo
nezachovávajú evanjeliové rady.
1640 (august)
Jednoduché sľuby a po niekoľkých rokoch slávnostný
sľub stability.
1640 (november )
Jednoduchý sľub stability. Po desiatich rokoch
slávnostný sľub stability.

Neprekvapuje, že jeho agenti v Ríme považovali za ťažké držať krok s týmito
zmenami postoja. Samozrejme, aj vysoký počet vincenciánov bol vo všeobecnosti
v opozícii voči sľubom.
Pretože sa tieto jednania viedli v tajnosti, arcibiskup a jeho kúria o nich nevedeli nič.
Výsledkom bolo, že 19. októbra 1641 arcibiskup konečne sľuby schválil. 2. februára
1642 Vincent a niekoľko jeho spoločníkov zložili sľuby na základe tohto schválenia
dúfajúc, že tak utíšia opozíciu. Základom pre arcibiskupov úkon bola delegácia, ktorú
obdržal z Ríma v roku 1633, aby ratifikoval a schválil Misijnú spoločnosť a jej
pravidlá.
Opozícia nebola ticho. Oponenti argumentovali tým, že sľuby premenili Spoločnosť
na rehoľnú ustanovizeň a že delegácia parížskeho arcibiskupa sa nevzťahuje na
budúcnosť, pretože to bola jednorazová delegácia z Ríma na schválenie inštitútu
a jeho pravidiel. Proti tomu stála mienka mnohých, najmä diecéznych kúrií, že
delegácia nie je časovo obmedzená.
Svätý Vincent bol šťastný a ochotný akceptovať arcibiskupove schválenie zvlášť aj
preto, že z Ríma nemal v rukách nič. V roku 1647 žiadal Rím, aby potvrdil
arcibiskupov úkon, ale neúspešne.
V roku 1651 sa Vincent vrátil k myšlienke jedného sľubu alebo prísľubu vytrvalosti.
V júli toho istého roka zorganizoval mimoriadne zhromaždenie v Paríži,
pozostávajúce z ôsmich superiorov a z piatich starších spolubratov odborníkov.
Cieľom bolo definitívne dopracovanie Všeobecných pravidiel a diskusia o organizácii
Spoločnosti. Pretože najpálčivejšou otázkou boli sľuby, diskusia sa viedla hlavne
o nich. Väčšina prítomných, včítane otcov Portaila, Dehornyho a Duchesneho
považovala sľuby za nulovú záležitosť, pretože Rím ich dvakrát odmietol schváliť
a parížsky arcibiskup nemal právo ich schvaľovať. Najväčší odpor voči sľubom
všeobecne prichádzal od Pátra René Almerasa. Väčšina sa tiež domnievala, že
sľuby premenia Spoločnosť na rehoľný inštitút.
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22. septembra 1655 Rím sľuby schválil bulou Ex Commissa Nobis33 Alexandra VII.
Medzi jej najdôležitejšie klauzuly patrí :
Na radu našich ctihodných bratov, kardinálov Svätej rímskej Cirkvi, komentátorov
Svätého Tridentského koncilu, ktorých sme oboznámili s predmetom sľubov, našou
apoštolskou autoritou a silou týchto listín potvrdzujeme a schvaľujeme menovanú
Misijnú spoločnosť, už existujúcu a schválenú, v jej započatom spôsobe skladať po
dvoch rokoch skúšobnej doby sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti ako aj sľub
vytrvalosti v spomenutej Spoločnosti s cieľom zasvätiť sa po celý život spáse
chudobného dedinského ľudu.
Od chvíle, keď sa tieto sľuby stanú evidentnými, nikomu nie je dovolené napomáhať
ich zloženiu v mene Spoločnosti alebo vo svojom mene alebo v mene vládnuceho
Pontifika.
Iba suverénny Pontifik ako aj generálny superior menovanej Spoločnosti v prípade
prepustenia zo spomínanej Spoločnosti majú moc zrušiť spomínané sväté sľuby.
Žiadna iná osoba, ani pri výhode z nejakého jubilea alebo na základe križiackej buly
či akejkoľvek inej výhody, zdravotného stavu či akejkoľvek výsady nemá moc zrušiť,
zmierniť alebo od nich dišpenzovať, pokiaľ nie je o tom zvláštna zmienka
v spomínaných sľuboch, zložených v spomínanej Spoločnosti.
Vyhlasujeme, že spomínaná Misijná spoločnosť je exemptná z právomoci miestnych
ordinárov vo všetkom okrem osôb, vyslaných superiormi tej istej Spoločnosti za
účelom misií, ktoré osoby podliehajú právomoci ordinárov, ale iba v tom, čo sa týka
misií a vecí spojených s misiami. Spomínaná Spoločnosť preto nie je zahrnutá medzi
rehoľné spoločnosti, ale patrí do korporácie sekulárneho kléru....
Jazyk buly sa zdá byť dosť jasný, ale v skutočnosti tu boli komplikácie. Sedemnáste
storočie poznalo iba dva druhy sľubov: slávnostné a jednoduché. Prvé boli tie, čo boli
akceptované cirkvou ako také a ktoré zneplatňovali zmluvné úkony ( napr.
manželstvo, zmluvy ). Svätý Alfonz hovorí, že sú dva takéto sľuby : sľub čistoty pri
prijatí subdiakonátu a sľuby rehoľnej profesie. 34 Jednoduché sľuby boli všetky
ostatné, čo znamená, že robili zmluvné úkony nedovolenými, ale nie neplatnými.
Tradične to boli slávnostné sľuby, ktoré definovali rehoľu. V priestore tohto
rozlišovania by malo byť bez pochýb, že sľuby, ktoré skladali vincenciáni sú podľa
modernej terminológie súkromné. Ale v roku 1584 v snahe vyriešiť nedorozumenia
vo vnútri Spoločnosti Ježišovej, Gregor XIII vydal bulu Ascendente Domino v ktorej
deklaruje, že jezuitskí bohoslovci, ktorí majú iba jednoduché sľuby, sú pravými
rehoľníkmi. To mohlo byť „ epochálne“, ako sa vyjadril jezuitský historik Broderick,
ale to len zakalilo vody definície. Zato na inom mieste sa Svätý Alfonz jednoducho
vyjadril, že slávnostné sľuby nie sú „nevyhnutné“ pre rehoľný život.35 Toto je to, prečo
mnohí vincenciáni mohli veriť, že jednoduché sľuby by premenili Misijnú spoločnosť
na rehoľné spoločenstvo. Bulla Ex Commisio Nobis jasne určuje, že vincenciáni sú
súčasťou sekulárneho kléru, teda nie rehoľníci, ale súčasne stanovuje isté základy
pre nedorozumenia použitím termínu „jednoduché sľuby“. V tomto kontexte sa nezdá
33

Text možno nájsť v Acta Apostolica p. 16ff.
Theologia moralis ( Paríž, 1875), II, p. 121.
35
Theologia moralis, IV. p. 8 (Kniha 6, Dubium 1).
34
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byť unáhlené povedať, či „jednoduché sľuby“ vtedy bolo to isté, ako to, čomu dnes
hovoríme „súkromné sľuby“. 36
Udelenie exempcie bolo neočakávané a pre Svätého Vincenta prišlo ako
prekvapenie. Pretože to bolo privilégium náležiace len reholiam, môže byť
interpretované ako pohyb von zo sekularity Misijnej spoločnosti.
25. január 1656 bol stanovený ako deň v ktorom by mali všetci vincenciáni zložiť
sľuby. Mnohí to stále odmietali napriek Vincentovým prosbám, ale napriek tomu
zotrvávali v Spoločnosti s dobrou reputáciou. Medzi takýchto patrili páter Jacques de
la Fosse zo Seminára Sv. Karola a páter Jacques Tholard, ktorý sa neskôr stal
provinciálom. Niektorí zložili sľuby iba po časovom odstupe, ale zdá sa, že takmer
dva tucty kňazov a bratov vôbec nikdy žiadne sľuby neprijalo.
Sľuby neboli nikde vo Všeobecných pravidlách spomínané. Ako svätý
konštatoval: „ Nijaká spoločnosť o nich vo svojich pravidlách nediskutuje.“

Vincent

Problémy sa začali objavovať takmer okamžite, najmä vzhľadom k sľubu chudoby.
V roku 1659 v odpovedi svätému Vincentovi, Alexander VII. uviedol interpretácie
k sľubu chudoby. 12. augusta toho istého roka povedal, že misionári si ponechávajú
vlastníctvo svojho nehnuteľného majetku a jednoduchých benefícií, ktoré právom
nadobudli a že môžu upotrebiť výnosy z nich s dovolením ich superiorov, na dobrý
cieľ alebo pre svojich rodičov. Otázka je, či pápež pripisoval alebo nepripisoval
právne dôsledky týmto súkromným sľubom alebo či dávni vincenciáni nerozumeli
sľubom v rehoľnom zmysle. Nech už to bolo akokoľvek, nikdy neboli učinené nijaké
ďalšie oficiálne vyjadrenia až do generálneho zhromaždenia v roku 1747, ktoré pod
vedením pátra de Bras, právnika, vydalo úplné pravidlá o chudobe v dvadsiatich
článkoch.
Ďalším zdrojom nezhôd bolo oslobodenie od sľubov. Bulla Alexandra VII. zúžila
právo dišpenzovať od sľubov len na pápeža a na generálneho superiora, ale očividne
to nebolo dostačujúce. V čase pátra Almerasa niektorí členovia opustili Spoločnosť
s vyhlásením, že boli od sľubov dišpenzovaní svojimi spovedníkmi. Páter Almeras
napísal pátrovi Jeanovi Martinovi, superiorovi domu v Ríme a ten vec konzultoval
s rôznymi kardinálmi. Tí odpovedali, že žiadna bulla z príležitosti jubilea nezmocňuje
spovedníkov, aby dišpenzovali od týchto sľubov. Tento názor bol potvrdený pápežom
Klementom X. v bule Alias Felicis Recordationis z 23. Júna 1670.37
Počas generalátu pátra Almerasa, traja bratia, ktorí vystúpili alebo boli vylúčení zo
Spoločnosti, podali na súde kauzu, v ktorej žiadali finančnú náhradu za čas a práce,
36

Hoci dostupné dáta sú veľmi limitované, zdá sa, že postupom času sa dišpenz od vincenciánskych
sľubov čím ďalej tým menej a menej pokladá za doplnok pri prepustení zo Spoločnosti, ale čoraz viac
a viac za aktuálne prepustenie. Vydavateľ tohto zväzku by chcel podtrhnúť, že závery, obsiahnuté
v tejto časti sú založené na dôkazoch, ktoré sú bezprostredne k dispozícii, ale sú dosť skromné.
Treba poznamenať, že po mnohé roky bolo zvykom v západnej provincii Misijnej spoločnosti
v Spojených Štátoch dávať tým, čo skladali sľuby, nové mená, obvykle Vincent alebo Mária. Zvyk bol
jedine v západnej provincii, ale ani tam nebol všade dôsledne dodržiavaný. V histórii väčšiny
Spoločnosti nebol pre to žiaden základ alebo tradícia. ( Láskavá informácia od pátra Johna
Cimmermana, CM.) To samé by sa pravdepodobne dalo povedať aj o tom, prečo bratia koadjútori
prijímali rehoľné mená.
37
Text možno nájsť v Acta Apostolica, p. 38 ff.

41

ktoré vykonali počas členstva v Spoločnosti. Súd prípad odmietol a Ľudovít XIV.
vydal nariadenie, podľa ktorého Spoločnosť nikdy viac nesmie byť predmetom
takýchto káuz.
Aj páter Jolly mal ťažkosti s osobami, ktoré opúšťali Spoločnosť pod najrôznejšími
zámienkami. Považoval za nevyhnutné, predložiť sedemnástim učencom na
Sorbonne zoznam týchto zámienok, ktoré obdržal. Doktori v odpovedi uviedli 1.
Žiaden biskup ani spovedník nemá právo dišpenzovať od sľubov v Misijnej
spoločnosti. 2. Pomoc núdznym rodičom alebo príbuzným, prestupom na prácu vo
farnosti s tvrdením, že to je produktívnejšie, alebo dôvodiť osobnou chorobou sú
nedostatočné dôvody na zmenu alebo na dišpenzáciu od sľubov. 3. Osoba, ktorá
opustila Spoločnosť s vyhlásením, že nikdy nezamýšľala zložiť sľuby alebo kto
prehlásil, že ich zložil podmienečne ( to znamená, že ich zložil s tým, že sa dá od
nich dišpenzovať ), koná nesvedomito.
Neporušiteľnosť sľubov bola znovu potvrdená pápežom Benediktom XIV. bulou Quo
Magis Uberes z 18. decembra 1742. 38

Pravidlá a organizácia

Pre svätého Vincenta de Paul, na rozdiel od jeho súčasníkov, bolo charakteristické,
že čakal, aký bude praktický efekt a hodnota jeho projektov skôr, ako by im dal
definitívnu formu a zaradil ich do trvalých štruktúr. Toto nadmieru platilo v jeho
prístupe k pravidlám Spoločnosti. Je dobre známe, že približne tridsaťtri rokov
uplynulo medzi založením Spoločnosti a publikáciou jej Pravidiel.

V roku 1642 skompletizoval Vincent prvú hrubú podobu pravidiel, ktoré predložil
v tom roku sa konajúcemu generálnemu zhromaždeniu na diskusiu
a pripomienkovanie. Napokon, po dlhých hodinách debát bola záležitosť odovzdaná
komisii. V roku 1644, mysliac si, že by mohol dosiahnuť rýchlejšie schválenie, ich
poslal do Ríma, ale nedostal odtiaľ žiadnu odpoveď. V roku 1651 zvolal stretnutie
miestnych superiorov a parížskych odborníkov, aby urobili záverečné úpravy
Pravidiel. V tomto čase ich predložil parížskemu arcibiskupovi, druhému Kardinálovi
de Retz ku schváleniu. Vyšli tlačou v roku 1655, ale vo vydaní bolo toľko chýb, že
museli byť úplne prepracované. Svätý Vincent využil toto oddialenie k tomu, aby
urobil niekoľko záverečných zmien. Konečne v roku 1658 boli prvé pravidlá
distribuované. Boli vysvetľované v sérii konferencií od 6. decembra 1658 do 9.
decembra 1659.

38
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Pôvodné Všeobecné Pravidlá boli rozdelené do dvanástich kapitol : o cieli
Spoločnosti, evanjeliové zásady, chudoba, čistota, poslušnosť, nemoc, pokora,
vzájomné vzťahy, vzťahy k iným, duchovné cvičenia a zbožnosť, misie a ostatná
činnosť, o význame dobre uskutočňovanej činnosti. Každá z týchto kapitol začínala
poukazom na Kristov príklad, ktorý je vzorom pre misionára.

Duchovné cvičenia vyžadovali od misionára počas dňa jednu celú hodinu rozjímania,
slúženie alebo účasť na svätej omši, duchovné čítanie, partikulárne a všeobecné
spytovanie svedomia, ranné a večerné modlitby, modlitbu breviára, návštevu
Sviatosti Oltárnej, pobožnosť k Panne Márii, najmä modlitbu ruženca. Ročité
duchovné cvičenia boli v dĺžke ôsmich dní, dvakrát v týždni bola repetícia
z rozjímania a počas svojho života mával sv. Vincent na konci repetícií obvykle
príhovor. V čase sv. Vincenta bývala v piatok o 20.00 hod. konferencia a v ten istý
deň ráno kapitula. Počas stolovania sa čítalo ( typická literatúra za života sv.
Vincenta bola kniha Alfonza Rodrigueza : Uskutočňovanie kresťanskej a rehoľnej
dokonalosti. ) Zvyk čítať Martyrológium bol osvojený v roku 1654.

Zaujímavý je denný poriadok, ktorý platil v časoch sv. Vincenta a ktorý sa podobal
väčšine denných poriadkov v seminároch, riadených vincentínmi.
4.00
4.30
5.30

10.30

14.00
17.00
18.00

21.00

Vstávanie
1 hodina rozjímania v kostole
Malé hodinky, po nich sv. omša. ( V neskoršom období nasledovali nepovinné
raňajky. ) Zbytok raňajšieho času bol venovaný rôznym osobným
povinnostiam napr. štúdiu alebo vyučovaniu.
Partikulárne spytovanie svedomia, po ňom De profundis ( Žalm 129 /130/).
Obed.
Po obede modlitba Anjel Pána a hodina rekreácie.
Nasleduje plnenie osobných povinností.
Vešpery a compline ( posledná kánonická hodinka ).
Matutínum a laudy.
Druhé partikulárne spytovanie svedomia, po ňom večera a po nej rekreácia.
Po rekreácii všeobecné spytovanie svedomia, nočné modlitby a čítanie bodov
na zajtrajšie rozjímanie.
Nočný odpočinok.

Platí všeobecný súhlas v tom, že formuláciu týchto pravidiel si sv. Vincent veľkoryso
vypožičal od jezuitov. Páter Coste píše :
Svätý Vincent zväčša používal Pravidlá otcov jezuitov a v mnohých prípadoch opakoval
dokonca aj ich frazeológiu. Celé pokyny sv. Ignáca ohľadom korešpondencie, čítania
pri
stole, mlčania, uniformity, odpútania sa od príbuzných, rozhovorov, skromnosti, čistoty
príbytku, presnosti, dovolení, návštev, vzťahov k vonkajším a k spolubratom, komunikácie so
superiormi, spoločného vlastníctva, možno nájsť v tejto útlej knižke pre misionárov.39
Ak je pravdou to, čo píše Coste, potom sa prirodzene natíska otázka, prečo sv. Vincentovi
trvalo tridsaťtri rokov, kým vydal svoje Pravidlá, keď už mal v praktických jezuitských
39
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skúsenostiach mimoriadnu pomoc? Na otázku nie je ľahká odpoveď, ale čiastočné
vysvetlenie môže poskytnúť fakt, že po zvážení všetkých vecí, nebola závislosť sv. Vincenta
na sv. Ignácovi až taká veľká, ako tvrdí Coste.
Svätý Vincent použil pomerne veľmi málo z jezuitských konštitúcií ( odlišné od ich
všeobecných pravidiel ), ale čo od jezuitov prevzal takmer v celom rozsahu, bolo z kapitoly
o jezuitskom noviciáte, ale aplikoval tieto vypožičané zásady na celú Misijnú spoločnosť,
nielen na noviciát. Tak superiorove určenie niekoho za spoločníka na cesty niekomu, je
odporúčané len v jezuitských všeobecných pravidlách, ale v ich konštitúciách je to pravidlo
pre novicov. Svätý Vincent to určil za povinnosť pre celú Spoločnosť a dodal k tomu svoje
vlastné malé upresnenie, že spoločník sa musí v konverzácii prispôsobiť sprevádzanému
a musí ho nechať hovoriť. Čítanie pri stole nemožno v jezuitských všeobecných pravidlách
nájsť, ale sa nachádza v ich konštitúciách a použitá frazeológia sa veľmi podobá tej
u Svätého Vincenta.
Jezuitské všeobecné pravidlá sa zvykli pridávať ako doplnok k ich konštitúciám. Podľa
závislosti sa tu nachádzali ďalšie dodatky: pravidlá pre kňazov, pre bohoslovcov, pre
kazateľov, pre spovedníkov, pravidlá o pokore ( týkajúce sa väčšinou vonkajšieho chovania
), pravidlá pre tých, čo podnikali cesty. Vincent nepoužil takmer nič z týchto ostatných
doplnkov a jeho závislosť na jezuitoch je limitovaná takmer výlučne na doplnkoch,
nazývaných všeobecné pravidlá.
Existuje štyridsaťsedem všeobecných pravidiel a sú to krátke sumáre toho, čo sa od jezuitov
vyžaduje v každodennom živote. Naozaj, napodobňovacia povaha prác svätého Vincenta je
najrozsiahlejšia v priamych citáciách alebo v parafrázovaní. Tieto pravidlá sa týkajú takmer
výlučne praktických zásad každodenného života. Niet tu nijakého iného zvláštneho dôvodu
na ich napodobňovanie okrem faktu, že slúžili každodennej rutine. Svätý Vincent bol veľmi
eklektický.
V kontexte s pravidlami, ktoré zostavil svätý Vincent, sú jeho napodobňovania pomerne
malé. Jeho vlastné pravidlá sú v porovnaní s pravidlami sv. Ignáca omnoho kratšie
a jednoduchšie. Dokonca aj v kapitolách, ktoré uvádza Coste, je originálna väčšina tá, ktorú
dodal sv. Vincent. Mnohé kapitoly, ako tá o evanjeliových zásadách a o misiách sa zdajú byť
úplne pôvodné. To, čo radí sv. Ignác svojim kazateľom, aby neboli „ mnohoreční
a nezrozumiteľní“ sa nedá porovnať s Malou Metódou.
Všeobecne možno pravdivo konštatovať, že v oblasti každodenného života ( menšia časť
celých pravidiel ) sv. Vincent bol veľkým dlžníkom jezuitov, ale väčšiu časť svojich pravidiel –
čo sa týka cieľa, rozsahu, možností a základných vlastností Misijnej spoločnosti – si
vypožičal zo svojich vlastných skúseností a zo svojho vlastného ducha.
Organizačne Misijnú spoločnosť viedol a spravoval generálny superior, ktorý bol volený na
doživotie a ktorý v súlade s pravidlami starých čias, žil v Paríži. V úrade mu pomáhali štyria
generálni asistenti, vybraní generálnym zhromaždením, generálny sekretár a generálny
ekonóm, ktorých si vybral sám. Provinciálni superiori ( predtým nazývaní vizitátori )
a superiori domov boli vyberaní generálnym superiorom a na pomoc v administratíve
každému z nich slúžila rada, podobne ako u generálneho superiora. Najvyššou
zákonodarnou autoritou bolo generálne zhromaždenie, schádzajúce sa každých dvanásť
rokov. O šesť rokov po každom generálnom zhromaždení sa schádzalo šesťročité
zhromaždenie, úlohou ktorého bolo zhodnotiť stav Spoločnosti a rozhodnúť, či nie je treba
zvolať generálne zhromaždenie, ak sú na to dôvody.
Svätý Vincent považoval za potrebné vydať pravidlá aj pre jednotlivé úrady. Krátko po jeho
zvolení za generálneho superiora ( 1661 ), páter Almeras pripravil súbor stanov, týkajúcich
44

sa generálneho superiora a Misijnej spoločnosti, otázok, ktorými sa zaneprázdňovali
zhromaždenia v roku 1642 a 1651. Tieto stanovy boli schválené parížskym arcibiskupom dňa
17.VIII.1665 a čiastočne upravené generálnym zhromaždením v roku 1668.
Almeras vybral najdôležitejšie body z týchto stanov a postúpil ich Svätej Stolici. V Rímskej
kúrii ich preštudovali piati preláti a boli prijaté pod názvom Vybrané Konštitúcie a 2.VI.1670
schválené v breve Ex Iniuncto Nobis pápeža Klementa X. 40
Pravidlá Misijnej spoločnosti mali od samého začiatku monarchický charakter ( čo bolo
v sedemnástom storočí považované za celkom normálne ) a spravovanie Spoločnosti bolo
dosť centralizované, prinajmenšom teoreticky, ale v praxi to nevyzeralo tak. Pomalosť
v komunikácii minulých storočí pôsobila ako brzda prílišnej centralizácie. Iba postupom času
sa prejavila zjavnejšie ( ako to vidieť v celej Cirkvi ) a svoj vrchol dosiahla v devätnástom
a dvadsiatom storočí.
Uverejnením nového kanonického práva v roku 1917, všetky rehoľné a reholiam podobné
spoločnosti v Cirkvi boli vyzvané, aby zosúladili svoje pravidlá a konštitúcie s novým
kanonickým právom. Vo vincentskej komunite to bol dlhodobý proces, ukončený až v roku
1953. Toto prehodnotenie vykonávala komisia pod vedením pátra Guida Cocchiho CM,
uznávaného talianskeho odborníka na kanonické právo. Tieto konštitúcie boli potvrdené
Svätou Stolicou v roku 1953 a v Spoločnosti uverejnené 19.VII.1954. Pôvodné Všeobecné
pravidlá boli komplexne odstránené a priložené do apendixu ako akási duchovná norma,
obsahujúca spiritualitu a štýl Spoločnosti.
Konštitúcie z roku 1954 neboli ani tak zrevidované, ako totálne prepísané spôsobom, ktorý
miešal navzájom konštitučné ustanovenia a pravidlá života. Silne ťahali staré Všeobecné
pravidlá a konštitúcie k novému kódexu kanonického práva a k práci predchádzajúcich
generálnych zhromaždení. Hoci je ťažké a snáď aj unáhlené hodnotiť niečo také nedávne,
zdá sa, že existuje súhlas v tom, že Konštitúcie z roku 1954 pochybili v nasmerovaní
k nadmernej centralizácii malichernými a niekedy zdĺhavými procedúrami a aplikáciou
rehoľného práva na niečo, čo je vo svojej podstate nerehoľnou spoločnosťou.
Posledná revízia Konštitúcií bola vykonaná generálnym zhromaždením v rokoch 1968-1969
a dostalo sa jej mnoho podnetov zo strany anglicky hovoriacich provincií Spoločnosti.
Odvtedy, čo sú tieto Konštitúcie vo svojej podstate experimentálne, prísluší budúcim
generálnym zhromaždeniam, aby im dodali potrebnú kvalitu.

Druhý noviciát
Svätý Vincent si udržiaval víziu zopakovať noviciát v podobe druhého noviciátu a tak
generálne zhromaždenie v roku 1642 deklarovalo, že misionári majú mať ďalší rok noviciátu
po šiestich alebo siedmich rokoch od skončenia ich prvého noviciátu. Toto ustanovenie bolo
ponechané na rozhodnutie generálneho superiora, ktorý ho mal
uplatniť podľa
špecifikovaných podmienok. Počas života Svätého Vincenta sa príležitostne niekoľkí
superiori rozhodli vrátiť do noviciátu a žili ako novici. Tak či onak, rozhodnutie generálneho
zhromaždenia z roku 1642 zostalo len mŕtvou literou. Zhromaždenie v roku 1668 toto
uznesenie znovu potvrdilo a žiadalo Almerasa, aby ho uviedol do praxe. Aby sa vec uľahčila,
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druhý noviciát bol skrátený na šesť mesiacov. Znovu, hoci bolo veľmi žiaduce, aby sa
členovia Spoločnosti zdokonaľovali, nič z toho sa nedialo.41
Zhromaždenie v roku 1711 znovu vyhlásilo tento projekt za potrebný a žiadalo, aby sa
bezodkladne uviedol do praxe. Páter Bonnet vydal pravidlá pre túto obnovu a stanovil jej
začiatok od 1. júla 1712. V úvode napísal:
Nevieme s istotou, či to bude vo Svätom Lazare, ale i napriek tomu, všetko je pripravené.
Niektorí superiori z našich domov nás žiadajú, aby boli prvými účastníkmi. Bol by som veľmi
šťastný, keby tí, čo cítia podobnú túžbu, nám to dali na vedomie, aby tento projekt
vyštartoval s ľuďmi dobrej vôle, ktorí cítia potrebu pre svoje duše a ktorí majú pravú túžbu po
obnove ducha. Toto ale neznamená zamedziť prístup pre tých, čo majú ozajstnú potrebu
obnovy, ale nemajú pocit vrúcnej a mocnej túžby si to priznať.
Projekt sa začal uskutočňovať až po 15. auguste. Deväť kňazov prišlo do seminára Svätého
Karola
( názov seminára druhého noviciátu neslobodno miešať s názvom prípravného
seminára toho istého mena, ktorý sídlil v oddelenej budove vo Svätom Lazare ), ktorý
započal svoju prevádzku pod vedením pátra Mauricea Faureho, prvého asistenta
generálneho superiora. Toto bolo predmetom kritiky istej časti toho obdobia, ktoré historici
nazývajú „ laxný duch“. V roku 1716 v dôsledku zlého hospodárenia, ktoré spôsobilo
finančný krach mnohých domov, bolo ťažké ak nie nemožné zhromaždiť prostriedky na
zachovanie chodu druhého noviciátu. Prerušenie nastalo v roku 1721 kvôli neblahým
finančným pomerom, spôsobenými krachom banky John Law s Mississipi Scheme a moru.
V nasledujúcom roku boli vo veľkej miere odvolané domové a provinciálne zhromaždenia.
O tri roky neskôr niektorí kňazi, odporcovia voči jansenizmu boli pozvaní do Svätého Lazara,
aby dávali duchovné cvičenia. Nedostatok kňazov, ktorý narástol do nebývalej výšky počas
jansenistických sporov a v dôsledku zahájenia novej práce v misiách v Číne a na Blízkom
východe nedovolili, aby sa pokračovalo v druhom noviciáte a nikdy viac sa neuskutočnil
nijaký pokus o jeho obnovenie.

Odev
Pre túžbu po uniformite a neustále naliehanie na jej trvaní, vincenciáni nemenili spôsob
obliekania od založenia Spoločnosti až do Francúzskej revolúcie. 42 Svätý Vincent a muži,
ktorí sa k nemu pridali sa obliekali podobne ako diecézni kňazi tých čias: von vyvrátený biely
golier, reverendu s gombíkmi a zbožnejší nosili ruženec, pripevnený na cingulu. Vo
všeobecnosti sa toto oblečenie veľmi podobalo terajším redemptoristom.
Generálne zhromaždenie v roku 1673 prijalo niekoľko usmernení ohľadom materiálu a strihu
reverendy. Nasledujúc tento príklad, páter Jolly vydal zoznam pravidiel o tejto veci a dokonca
do rôznych domov rozposlal portrét pátra Almerasa, aby spolubratia videli, ako si majú
strihať vlasy a pestovať brady. Začiatkom XVII. storočia sa zvyk nosiť ruženec upevnený na
cingulu stratil a všeobecne sa odev diecézneho duchovenstva menil, ale vincenciáni žiadnu
zmenu neprijali. Medzi diecéznymi bol skladaný biely golier nahradený familiárnym
dvojdielnym golierom s náprsenkou osemnásteho a devätnásteho storočia. Výsledkom bolo,
že oblečenie Misionárov sa stalo dosť odlišné a svojim spôsobom ojedinelé. Vojvoda
Orleánsky, vidiac pátra Duranda, farára vo Fontainebleau, sarkasticky poukázal na jeho
golier. Ľudovít XIV poznamenal : „ Nepochybne mu nepristane.“ Pane, odpovedal mu
vojvoda: „ Myslím, že je to ich zvyk.“
41
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Do polovice osemnásteho storočia kňazi nosievali malú briadku, napodobňujúc tak Svätého
Vincenta, ktorý zasa napodobňoval Henricha IV. Brady vyšli z módy koncom sedemnásteho
storočia, ale Misionári pokračovali v ich nosení a z tohto dôvodu boli nazývaní Bradáčmi
a Špinavými Bradami v známych Memoires Vojvodu de Saint-Simon. V Taliansku
osemnásteho storočia boli Vincenciáni niekedy nazývaní Padri Barbetti. 43
Otázka odievania spôsobila nedorozumenia vo vnútri Spoločnosti a akýmsi temným
spôsobom vyprodukovala nezhody medzi Francúzmi a Talianmi. Na generálnom
zhromaždení v roku 1711 niektorí Misionári argumentovali, že staré tradície by mali byť
zavrhnuté, ale zhromaždenie takúto požiadavku odsúdilo, najmä čo sa týkalo odievania
spolubratov. VI kapitole uvedieme, aký to bol zvlášť háklivý problém. Na Zhromaždení v roku
1747 talianski a španielski spolubratia sa ostro sťažovali, že Francúzi vnášajú novoty a luxus
do svojho odievania, tak že páter de Bras považoval za nevyhnutné priniesť reverendu
Svätého Vincenta na Zhromaždenie, aby dokázal, že je oveľa vyššej kvality, ako ktorákoľvek
z tých, čo nosia francúzski spolubratia.

Jansenizmus
Pojem jansenizmus môže byť interpretovaný mnohorako. Pre naše účely ho použijeme
v zmysle všeobecnej doktríny a morálneho trendu, ktoré vznikli vo Flámsku na konci
šestnásteho storočia a rozšírili sa, predovšetkým vo Francúzsku v sedemnástom
a osemnástom storočí.44
Cornelius Jansen, biskup v Ypres ( 1585 – 1638 ) sa narodil v Accoi v utrechtskej provincii v
Holandsku. Jeho rodičia boli chudobní a on sa dal na duchovnú dráhu jednak z presvedčenia
a jednak kvôli kariére. Brilantne zvládal štúdiá na univerzite v Louvain a po nejakom čase sa
snažil vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej, ale z neznámeho dôvodu bol odmietnutý. Po dlhšom
pobyte vo Francúzsku sa vrátil do Louvain kde dosiahol veľkú reputáciu v učenosti,
zbožnosti, rétorike a v prísnych zásadách. Podobne ako väčšina vzdelancov v tých časoch,
polatinčil si meno a všeobecne bol známy ako Jansenius.
V roku 1621 sa stal rektorom Kolégia Svätej Pulchérie v Louvain. V tom čase obnovil
spoločenský vzťah s Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne, neskôr známym pod menom
Abbe de Saint-Cyran. Tento sa narodil v Paríži v roku 1581 ( v tom istom roku ako Svätý
Vincent ) v rodine zámožných francúzskych Baskov. Vo veku desiatich rokov prijal tonzúru.
Vzdelanie nadobudol u jezuitov. Ako dvadsaťpäťročný získal výnosné benefícium ( opátstvo
Saint-Cyran, od ktorého si odvodil svoje jednoduchšie priezvisko ) a zdalo sa, že zbytok
života prežije v pohodlí duchovného z vyšších vrstiev. Jeho záujmy však boli iné a tie
usmerňovali jeho život zvláštnou cestou. „ Škriepny, chladný a voči všetkému vášnivo kritický
si osvojil neslušnú a dominantnú úlohu proroka, ale na druhej strane bol schopný radostnej
zábavy, taktu a predvádzania podmanivej jednoduchosti a takmer františkánskeho
milosrdenstva.45
Saint-Cyran a Jansenius sa spoznali v Louvain a neskoršie sa stretli v Paríži. Spoločne
zdieľali odpor voči svojim bývalým učiteľom jezuitom, antipatiu, ktorá charakterizovala vzťah
43

Páter Jean County ( 1736 – 1746 ) je prvým generálnym superiorom, ktorého portrét predstavuje
hladko oholeného. Zvyk nosiť bradu pravdepodobne odumrel predtým, súdiac podľa iných portrétov
napr. portrét pátra Jouvenona, farára v Rochefort-sur-Mer ( 1719 – 1741 ) znázorňuje vincenciánov
bez brád. Jeden autor uvádza, že zvyk nosiť bradu zanikol okolo roku 1718. Cit. Memoires de SaintSimon, XII, str. 88, n. 6.
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medzi jansenistami a jezuitami počas ďalšieho poldruha storočia. Od roku 1621, aj napriek
oddeleniu, udržiavali stály kontakt pomocou permanentnej korešpondencie a neustále sa
vzájomne intelektuálne a teologicky ovplyvňovali.
Okolo roku 1616 Jansenius pocítil, že sa mu dostalo intelektuálneho zjavenia, ktoré mu dalo
unikátny pohľad na základnú otázku osobnej spásy. Dvaja priatelia udržiavali neustály prúd
listov diskutujúc o veci a o problémoch s ňou súvisiacich: o milosti a slobodnej vôli,
o vzájomnom vzťahu Boha a človeka v pláne osobnej spásy a o podstate dostatočnej
a účinnej milosti. Tieto problémy boli predmetom diskusií vo všetkých univerzitných centrách
Európy, ale ani prinajmenšom nie v Louvain. Michael de Bay ( +1589 )46 sa pokúsil uzmieriť
protestantov a katolíkov nadviazaním kontaktov pri riešení týchto problémov, ale jeho učenie
bolo zavrhnuté pápežom sv. Piom V (1567) a neskôr Gregorom XIII (1579). Napriek
pápežskej snahe zamedziť takýmto špekuláciám a dišputám, otázky a odpovede boli
v stálom obehu.
Jansenius bol presvedčený, že našiel odpoveď v prácach sv. Augustína. Bol tak
presvedčený, že Augustín je prameňom všetkej pravdy, že dvakrát prečítal každú z jeho
početných prác. Počas tucta rokov od roku 1621 Jansenius a Saint-Cyran diskutovali
o myšlienkach sv. Augustína a jansenistická doktrína sa začala pomaly rysovať. Roku 1627
začal Jansenius pracovať na čomsi, čo by mohla byť jeho Summa Theologiae , na diele s
názvom Augustinus. V roku 1635 sa stal biskupom v Ypres vo Flámsku a zomrel o tri roky
neskôr, tesne po tom, ako stihol dokončiť svoje dielo.
Počas tohto obdobia bol Saint-Cyran v Paríži, kde udržiaval dobré vzťahy s kardinálom
Richelieu, s Adrianom de Bourdoise, kardinálom de Berulle a Svätým Vincentom de Paul.
Bol vyhľadávaným duchovným vodcom a mal veľký vplyv na Berulleho Oratórium. Rozhodne
bol reformátorom a zdal sa byť ďalšou pozoruhodnou duchovnou osobnosťou,
vyprodukovanou Francúzskom prvej polovice sedemnásteho storočia.
Miesto najväčšieho vplyvu Saint-Cyrana a jasného centra víťazstva jansenistickej
kontraverzie bolo sústredené v Opátstve Port-Royal-des Champs. Konvent cistercianskych
sestier ležal asi 27 alebo 28 kilometrov od Paríža a bol založený v roku 1204.
V sedemnástom storočí bola jeho horlivosť blízka nule a ak aj nebol taký škandalózny, ako
boli iné podobné kláštory, s určitosťou sa dá povedať, že bol svetácky a ďaleko vzdialený od
pôvodného ducha. Jeho kňaz, cisterciácky mních, ktorý nebol schopný preložiť ani Pater
noster , bol pre tie časy typický. Rovnako typický bol aj nechutný zvyk, pomocou ktorého sa
opátkou v Port Royal mohlo stať aj jedenásťročné dievča. Ňou bola chýrna Jacqueline
Arnauldová, po roku 1602 známa ako Matka Angelika. Jej menovanie bolo získané
podvodom ( Rímu povedali, že má osemnásť ) a násilím ( jej otec bitkou donútil malé dievča,
aby menovanie prijalo).
V roku 1608 sa akýsi potulný františkán pochybnej povesti zastavil v opátstve a predniesol
takú živú pôstnu kázeň, že sa až Matka Angelika po jej vypočutí obrátila. Začala reformovať
svoj kláštor reformujúc seba a čoskoro začala viesť prísny a sebaumrtvujúci život. Netrvalo
jej dlho, aby presvedčila sestry k návratu k úplnej chudobe. 25. Septembra 1609 v „ deň
mreží „ sa sestry vrátili do prísnej klauzúry a Matka Predstavená odmietla dať svojim
vlastným rodičom povolenie vojsť.
V tých časoch náboženských reforiem sa Port Royal rýchlo stal výnimočný. Už prestal byť
útočišťom potulných bratov, ale sa stal miestom návštev Berulleho, Condrena ba aj svätého
Františka Saleského. Kráľ Ľudovít XIII požiadal Matku Angeliku, aby zreformovala konvent
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v Maubuisson. Podarilo sa jej to po mnohých počiatočných ťažkostiach. Vo veku dvadsaťpäť
rokov sa stala najznámejšou rehoľníčkou vo Francúzsku. Onedlho na to prenieslo opátstvo
svoje sídlo na predmestie Paríža, aby uniklo endemickej horúčke v pôvodnej lokalite. Toto
nové sídlo bolo pomenované Port – Royal – de – Saint – Sacrement. Vplyv Matky Angeliky
bol teraz nasmerovaný do samého stredu hlavného mesta.
Abbé de Saint – Cyran bol už nejaký čas blízkym priateľom staršieho brata Matky Angeliky,
Roberta Arnaulda, ale svoje zväzky s Port Roayal splietal cez mladšiu opátkinu sestru
Agnes. Tá bola sestrou v opátstve Saint Cyran a napísala vedecký spis, ktorého
pravovernosť bola spochybnená jedným jezuitom. Saint – Cyran nato napísal zdrvujúci útok
proti jezuitskému kriticizmu a zakrátko sa mohol tešiť zo svojho menovania za duchovného
vodcu Matky Angeliky a jej sestier v Port Royal. Rýchlo ich presvedčil o svojej zvláštnej ceste
kresťanskej asketiky a ohuroval ich takými delfskými vyjadreniami ako „ Boh mi dal poznať,
že jeho cirkev zanikla pred päťsto alebo šesťsto rokmi.“ Behom tohto času Sain Cyran získal
úplný vplyv nad Matkou Angelikou a nad jej mladším bratom Antona Arnauldom.
Ešte pred vydaním knihy Augustinus, Saint Cyran stratil dôveru v mnohých katolíckych
kruhoch. Svätý Vincent sa s ním vídaval čoraz zriedkavejšie, hoci sa nikdy osobne nepostavil
voči svojmu bývalému priateľovi. Prvou veľkou chybou Saint Cyrana bola jeho nezhoda
s Richelieu, ktorý ho pozýval do svojich služieb. Saint Cyran odmietol stať sa kardinálovým
služobníkom a tak medzi nimi začal narastať čoraz väčší antagonizmus. Napokon, v roku
1638 Richelieu dal Sain Cyrana uväzniť a obvinil ho z herézy. Na súde, Svätý Vincent, ktorý
videl, že proces je politicky motivovaný, odmietol svedčiť proti svojmu bývalému priateľovi
a dožadoval sa oslobodzujúceho rozsudku. Súdny proces mal už vopred pripravený
rozsudok a Saint Cyran bol odsúdený na päť rokov väzenia, ktoré sotva bolo prísne. Na
slobodu sa dostal až po Richelieho smrti v roku 1643. Medzitým sa stal martýrom pre svoju
kauzu. Krátko na to zomrel a Antoine Arnauld sa stal vodcom jansenistického hnutia.
Taká bola situácia, keď sa učenie o jansenizme odviazalo z reťaze publikovaním knihy
Augustinus v roku 1640, aby sa rozšírilo do sveta. Snahy jezuitov o to, aby kniha nebola
vydaná sa stali čímsi ako reklama pre bestseller , ale vôbec neboli myslené kvôli úspechu
objemnej knihy napísanej v latinčine. Kniha potešila kalvínov a od samého začiatku bola
výdatným prameňom teologických sporov.
V podstate jansenizmus tvrdil, že v dielach Svätého Augustína objavil prepojenie medzi
požiadavkami milosti a slobodnej vôle. Prvotný hriech zničil nevinnosť človeka a s ňou aj
ľudskú slobodnú vôľu. Človek sa stal otrokom hriechu, smerujúcim ku skaze pre svoju
zviazanosť so zlom. Boh ukázal človeku cestu, aby sa tejto skaze vyhol. Pre Kristove zásluhy
dal človeku účinnú milosť, ktorá povzniesla vôľu a učinila ju slobodnou a zbavila ju otroctva
hriechu. Nedostatkom tohto je, že táto milosť nebola daná všetkým ľuďom, pretože mnoho je
povolaných, ale málo vyvolených. Tých, čo túto milosť nedostali, a to je väčšina, zostali
v tom, čo Augustín nazýva massa damnata. Jansenizmus zužuje slobodnú vôľu len na tých
niekoľkých, čo obdržali účinnú milosť. Jansenizmus sa nezhodol s Lutherom a Calvínom
ohľadom slobodnej vôle, ale bol blízky neskoršej myšlienke o predurčenom zatratení.
Jansenizmus ako učenie, v sebe rozšíril aj morálne požiadavky a z hľadiska týchto sa dnes
jansenizmus všeobecne posudzuje. Tým, ako usmerňoval Port Royal v skutočnosti
usmerňoval celú francúzsku katolícku reformáciu, svojou tendenciou spochybňovať ľudskú
prirodzenosť a zdôrazňovať odriekanie a preceňovať úlohu nadprirodzena neprekvapuje, že
i napriek niekoľkým zlyhaniam logiky, sa jansenizmus stal identickým s ponurým,
puritánskym a extrémne prísnym postojom voči náboženskému životu. Saint Cyran sa
prejavil ako hlavný formulátor morálneho jansenizmu. Je ľahké zbadať jeho príťažlivosť pre
náboženských snílkov. „ Je veľmi ľahké poblúdiť, jansenisti používali ten istý slovník ako
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svätý Karol Boromejský, svätý Vincent de Paul a Bourdaloue.“ 47 Jansenizmus bol zvlášť
príťažlivý pre galikanizmus, ktorý bojoval aj proti Rímu aj proti jezuitom. „ Počas svojej
stopäťdesiatročnej histórie, jansenizmus, začal ako bludné učenie o milosti, a prešiel do
náročného systému kresťanskej morálky....“ 20
Dielo Augustinus vyvolalo búrku takmer okamžite. Jezuiti úspešne dosiahli to, že Urban VIII
zavrhol knihu bulou In Eminenti ( 1641 ), hoci bulla bola zverejnená až o dva roky. Konflikt
omnoho hlasnejšie zaznel v roku 1643 z veľmi , ako sa to často stáva, banálnej príčiny. Istý
jezuitský páter dal povolenie jednej aristokratickej penitentke zúčastniť sa tanečnej zábavy
v deň, keď bola na svätom prijímaní. To na teologickom vojnovom poli podnietilo k útoku
Antoina Arnaulda, „ Veľkého Arnaulda “ k tomu, aby publikoval svoje známe dielo O častom
prijímaní ( august 1643 ), k čomu svätý Vincent poznamenal, že by sa tá kniha mala volať „
Proti častému svätému prijímaniu.“ V tomto, príťažlivo napísanom diele hlásal, že chce
ochrániť pravé učenie o svätom prijímaní, ktoré bolo zničené jezuitskou laxnosťou
a prezentoval Eucharistiu nie ako prostriedok k svätosti, ale ako odmenu za prísny život
umŕtvovania a odriekania. Len tí najlepší môžu prijímať Eucharistiu, tým ostatným chýba
pokora a zbožnosť. K tomu svätý Vincent dosť sarkasticky poznamenal: „ A napriek tomu sa
pán Arnauld chváli, že slúži omšu každý deň“.
Kniha mala hlboký a hrozivý dopad. Na jej obranu povstali galikanisti a antijezuiti
a pristupovanie k svätému prijímaniu drasticky upadlo.
„ Ak táto kniha, „ povedal svätý
Vincent, „ primäla sto ľudí, aby boli zodpovednejší voči sviatostiam, tak viac ako desaťtisíc
ich od sviatostí odtrhla.“ Potom nie je nič čudné na skutočnosti, keď na začiatku
osemnásteho storočia jeden kňaz auxerrskej diecézy zaznamenal, že je pyšný na to, že
niektorých svojich farníkov nechal čakať až desať rokov, kým im udelil rozhrešenie a sväté
prijímanie. V Dauphine hrdo hlásil svojmu biskupovi: “ Som si istý, že za posledný rok v mojej
farnosti nebolo ani jediné nehodné sväté prijímanie, pretože nikto k prijímaniu nepristúpil.“48
Jensenistický konflikt napokon započal boj aj na literárnom poli. V roku 1649 Sorbonna
prehodnotila päť formulácií alebo „ propozícií „ vybratých z knihy Augustinus. Skorej, ako
mohli k ním vydať stanovisko, jansenisti si zabezpečili v parížskom parlamente, parenisku
galikanizmu a anti-jezuitizmu, nariadenie, ktoré zakázalo Sorbonne vety posúdiť. Mali byť
predložené kňazskej rade na vyjadrenie, prípadne zaslané do Ríma. Bola napísaná žiadosť
a v nej bol pápež požiadaný, aby dal k nim „ jasné a precízne ohodnotenie.“ Svätý Vincent sa
celou svojou váhou prepožičal tejto kauze a snažil sa získať väčšinu piatich biskupov
z ôsmych, čo sa mu napokon aj podarilo a tak bol celý materiál poslaný pápežovi Inocentovi
X., ktorý vymenoval skupinu kardinálov a teológov, aby vec preskúmali. V roku 1653 v bule
Cum Occasione, pápež zavrhol všetkých päť viet ako heretických.
V čase, keď došlo k tomuto odsúdeniu, boli už jansenisti vo Francúzsku mocnou stranou.
Medzi ich najznámejších vodcov patril Antoine Singlin, bývalý člen Misijnej spoločnosti
a bývalý žiak svätého Vincenta, teraz jeho učiteľom bol Arnauld. Singlin bol nástupcom
v Port Royal po Saint Cyranovi. Iný nový prívrženec bol Blaise Pascal. Niektorí jansenisti sa
chceli podrobiť bule, ale Arnuald so svojim mocným zázemím rozhodol ináč. Učinil rozdiel
medzi „ skutočnosťou a zákonom.“ Súhlasil, že päť viet zavrhnutých pápežom bolo
heretických a hodných odsúdenia. Odmietol ale, že by sa tie vety nachádzali v knihe
Augustinus a vyhlasoval, že sa jedná len o antijansenistickú propagandu.
Toto dalo vzniknúť celkom novej línii argumentov, ktoré pomohli rozčesnúť francúzsku cirkev.
Viedlo to k diskusiám o pápežskej neomylnosti a o práve a kompetencii biskupov rozhodovať
o tom, či je alebo nie je jansenizmus skutočne heretický. Reakcia proti Arnauldovi, vedená
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Sorbonnou, jezuitmi, sulpiciánmi, lazaristami a väčšinou biskupov, bola taká veľká, že sa na
dlhý čas uchýlil do ústrania.
Ďalšia literárna šarvátka definitívne zobrala jansenistov pod svoju ochranu. Bola ňou prvé,
v januári 1656 objavenie sa Provinciálnych listov od Blaise Pascala ( 1623 – 1662 ). Mladý
tridsaťtri ročný muž, matematik, ktorý vo veku svojich dvanástich rokov sám objavil všetky
taje planimetrickej geometrie, Pascal, bol horlivý a problémový kresťan. V roku 1654 sa
dostal do hlbokej a dlhotrvajúcej depresie a krátko po nej upadol do „ noci ohňa „ v ktorej bol
podrobený konverzii, t.j. absolútnej a nutkavej vízii, že musí žiť svoje kresťanstvo bez ohľadu
na cenu, ktorú za to zaplatí. Za duchovného vodcu si vybral pátra Singlinga a vykonal si
duchovné cvičenia v Port Royal.
Presný rozsah Pascalovej viery v jansenistickú doktrínu je dodnes predmetom debát, ale
výška jansenistickej morálky bola pre neho výzvou k aktivite. Nech to už bolo akokoľvek,
Pascal bol skvelý spisovateľ, obdarený vynikajúcim štýlom a prirodzenou polemičnosťou. To
sa zvlášť začalo prejavovať piatym Provinciálnym listom, v ktorom zahájil útoky proti
jezuitom. Jeho sebaistá ničivá deštrukcia spočívajúca na vzájomnom pôsobení odhaľovania
jezuitských slabostí a ich zosmiešňovaní a písaná nádhernou francúzštinou sa naširoko
rozlievala a bola oceňovaná. Jezuitské protiargumenty v porovnaní s Provinciálnymi listami
vyzerali veľmi chabo. Provinciálne listy nielen popularizovali jansenistické učenie, ale urobili
ho znovu rešpektovaným. Boli poryvom z ktorého sa Jezuiti už nikdy naplno nespamätali.
V roku 1656 na urgenciu niekoľkých francúzskych biskupov, pápež Alexander VII. vydal nové
odsúdenie piatich viet a v ňom otvorene vyhlásil, že sú to myšlienky Janseniusove.
Jansenisti sa v niektorých prípadoch uchýlili do ústrania, najmä potom, keď kráľ nútil
všetkých francúzskych biskupov podpísať verejné zavrhnutie piatich viet. Niektorí
jansenistickí biskupi inštruovali svojich stúpencov, aby vyhlásenie prijali ako právnu
záležitosť, ale aby k celej veci zachovali „ zdvorilé mlčanie. “ Ľudovít XIV. bol nahnevaný
a voči jansenistom zahájil miernu perzekúciu vidiac v nich alianciu svojich politických
nepriateľov a starých frondistov. Port Royalu bolo zakázané prijímať novicky a tie, čo tam
boli museli rozpustiť a vodcom jansenistov nezostalo nič, len ísť do utajenia.
V roku 1667 pápež Alexander VII. zomrel a nový pápež Klement X. bol viac konciliárne
naladený. To sa prejavilo vo všeobecnom uvoľnení obdobím, ktoré je známe ako tzv. „
Klementínsky mier.“ V skutočnosti to bolo iba dočasné prímerie, ktoré umožnilo jansenistom
nielen uveriť, že ich myšlienky boli prijaté Rímom, ale ich aj upevnilo a propagovalo. Mnohí
odporcovia jansenistov začali úprimne veriť, že vec sa ukončila a hnutie zaniklo. Počas tohto
dočasného prímeria, ktoré trvalo viac-menej neporušené až do čias Quesnela, jansenizmus
sa znova stal populárnym a rozšírenejším. Posmrtne boli vydané práce Saint Cyranove ako
aj Pascalove Myšlienky. „ V tom čase jansenistický duch skutočne prenikol do francúzskeho
katolicizmu.“49 K jansenistom a ich sympatizantom sa pripojili Racine, Boileau, La Fontaine.
Jansenizmus prenikol do rehole Navštívenia Panny Márie a do benediktínskych kláštorov.
Rozšíril sa do Nizozemska a do Španielska.
Jansenisti si zabezpečili ďalšie víťazstvo, keď v roku 1679 úspešne získali pápeža Inocenta
XI., aby ako „ laxné „ , zavrhol šesťdesiatpäť viet, zozbieraných v rôznych knihách morálnej
teológie. Zatiaľ čo úmyslom pápeža bolo, aby sa zachovávala pravosť učenia pred príliš
benevolentnou interpretáciou, zavrhnutie sa všeobecne pokladalo za odmietnutie celého
jezuitského morálneho systému, najmä probabalizmu. Bolo to však víťazstvo krátkeho
trvania, pretože kráľ Ľudovít XIV. znova začal jansenistov podozrievať aj z politických aj
z náboženských dôvodov a po druhý raz – teraz už definitívne – bol Port Royal donútený
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urýchliť svoj zánik zákazom prijímania noviciek ( 1679 ). Veľký dramatik Racine sa ujal
jansenistov a vo svojej slávnej hre Esther, napísanej pre Saint – Cyrana, prenasledovanie
židov Hamanom je jemnou parabolou prenasledovania jansenistov.
Po Racineho smrti ( 1698 ) sa hlavným protagonistom v hnutí stal oratorián Pasquier
Quesnel (1634—1719). V predchádzajúcom období svojho života sa zvlášť ako jansenista
neprejavoval, hoci si osvojil pomerne prísny moralistický tón vo svojej knihe Nový Zákon
a morálne reflexie ( 1671 ).50
Krátko na to boli bez jeho súhlasu zverejnené jeho osobné triednicke poznámky a tie sa
ukázali byť omnoho viac jansenistické, ako jeho kniha. Morálne reflexie prešli mnohými
vydaniami a v každom z nich spravil autor opravy, ktoré sa čím ďalej tým viac pohybovali
jansenistickým smerom. Čoskoro sa proti knihe Morálne reflexie zdvihla vlna protestov
a v roku 1694 boli protesty oznámené súčasne Sorbonne aj Svätej Stolici. Páter Jean
Bonnet, budúci generálny superior Misijnej spoločnosti písal vtedajšiemu generálnemu
superiorovi pátrovi Nicholasovi Pierronovi :
Včera sme ja a biskup študovali niektoré pasáže od pátra Quesnela na Svätého Pavla.
Neviem, čo tým tento páter myslel, keď vložil do svojich prác vety, vzaté od Baiusa
a Jansenia. Ak biskupi čítajú túto knihu pozorne, sotva sa vyhne cenzúre.
V roku 1700 Kňazská rada odmietla posmrtné vydanie Arnauldovej knihy a už tu bol znova
boj v celej svojej vážnosti.
Diskusie sa teraz začali točiť okolo problému, známeho ako „ vec svedomia.“ Páter Gay,
superior seminára v Clermond – Ferrand odmietol dať rozhrešenie pátrovi Frehelovi, farárovi
z Notre – Dam du Port, pretože tento dal rozhrešenie Abbe Perierovi, Pascalovmu
synovcovi, jansenistovi, ktorý rozlišoval medzi „ právom a skutočnosťou „ a ktorý sa skrýval
za „ zdvorilým mlčaním. “ Kázus sa rýchlo premenil na kázus celebrovania potom, čo ho
jansenisti predložili parížskemu arcibiskupovi a Bossuetovi. Pápež Klement XI. potvrdil
správnosť rozhodnutia neudeliť rozhrešenie, ale to spory nezastavilo. Na margo toho páter
Pierron napísal Spoločnosti, „Zachovajme si voči rozhodnutiam Cirkvi nielen podriadenosť,
rešpekt a tichosť, ale aj úprimnú podriadenosť ducha a srdca.“
Ľudovít XIV.
bol zo dňa na deň z týchto zápasov unavenejší a viac a viac
protijansenistickejší. Quesnela, ktorý sa zdržiaval v Bruseli dal zatknúť. ( Brusel spadal pod
španielske vlastníctvo, ale španielský kráľ Filip V. bol Ľudovítovým synovcom.) Na
Ľudovítovu žiadosť vydal pápež Klement XI. bulu Vineam Domini ( 1703 ) v ktorej znova
zavrhol jansenizmus spolu aj s vecou svedomia. Zavrhol aj každú snahu vyhnúť sa
podpísaniu prehlásenia a zdalo sa, že urobil koniec každému pokusu jansenistov
prehlasovať o sebe, že oni sú pravoverní.
Zdá sa, že v roku vydania buly Vineam Domini sa prvý raz vo vnútri Spoločnosti objavilo
reálne nebezpečenstvo jansenizmu. Jedna jansenistická kniha, Teologické inštitúty, z pera
oratoriána pátra Juenina už prenikla do seminárov. Keď bola odsúdená parížskym
arcibiskupom ( Noailles, ktorý bol počas celého času sporov veľmi nerozhodný ), páter Watel
ju rozkázal odstrániť zo všetkých formačných domov a zo všetkých seminárov, vedených
Spoločnosťou. Nedovolil ani žiadne výnimky na jej používanie. Situácia bolo omnoho
zložitejšia v seminároch, ktoré viedli jansenisti. Generálne zhromaždenie v roku 1703
varovalo komunitu pred možným nebezpečenstvom a odporúčalo dva ozdravné prostriedky:
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Poznámky o zosnulých kňazoch, bratoch a bohoslovcoch Misijnej spoločnosti ( Emmitsburgh, 1899
), diel IV, str. 95 sa hovorí, že Morálne reflexie boli napísané ako odpoveď na odsúdenie Jueninovej
knihy Teologické inštitúty biskupom z Chartres.
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starostlivosť pri výbere učiteľov do seminárov a nahlasovanie podozrivých z jansenizmu
generálnemu superiorovi.
Ďalší povšimnutia hodný jansenistický text bola kniha Nouvelle Bibliotheque des Auteurs
Ecclesiastiques, napísaná Luis—Etien Dupinom, ktorá bola neskôr zavrhnutá bullou
Unigenitus. Bola vydaná v devätnástich zväzkoch medzi rokmi 1697 a 1715. Keď bola
zakázaná parížskym arcibiskupom, páter Jolly, ktorý bol celý život proti jansenistom, ju
okamžite rozkázal odstrániť zo všetkých domov Spoločnosti.
Bulla Vineam Domini bola nepriamo zodpovedná za úplné zničenie Port –Royal—des—
Champs. Sestry, ktoré tam ešte zostali súhlasili s podpísaním formulára, ktorým prijímajú
bulu, ale s dodatkom „ bez poškodenia Klementínskeho mieru.“ To bolo na kráľa už priveľa
a po dlhšom otáľaní nariadil v roku 1709 rozpustiť sestry a zavrieť kláštor. Bola to ale chyba,
ktorá učinila zo sestier mučeníčky a mnoho ľudí začalo chodievať na púte do opusteného
kláštora. Ešte viac nahnevaný kráľ rozkázal zrovnať kláštor a všetky jeho budovy so zemou (
1710 ). Ešte aj telesné pozostatky mŕtvych na cintoríne boli exhumované a znova pochované
na pozemkoch príbuzných, alebo pochované do hromadných hrobov.
Jansenizmus zostával stále živý. Pretrvával v iných kláštoroch, v náboženských
spoločenstvách, medzi biskupmi a duchovenstvom aj medzi laikmi. Ďalšia fáza boja
započala v roku 1708, keď sa napokon Rím rozhodol zavrhnúť Quesnelove Reflexie.
Galikánska opozícia povstala proti tomuto odsúdeniu, čo povzbudilo Quesnela k vydaniu
novej a rozšírenej edície. Spory sa neustále vliekli. Generálne zhromaždenie v roku 1711
požiadalo nového generálneho superiora pátra Bonneta, aby napísal obežník, vyzývajúci
k nutnosti zostať na tradičnej ceste. V závere tohto, veľmi dlhého obežníka pripomína : „
Prosím, prepáčte mi dĺžku tohto listu, ale jeho obsah je dôležitý, nebezpečenstvo je
bezprostredné v čase, keď sa tak veľa zlých duchov spojilo, aby roznecovalo, umožňovalo
a sýtilo oheň rozdeľovania sa vo vnútri Cirkvi.“
Vidiac, že táto situácia nemá konca, Ľudovít XIV. napokon prehltol svoj galikanizmus
a požiadal pápeža, aby odsúdil Reflexie a sľúbil, že donúti všetkých francúzskych biskupov
podrobiť sa jeho rozhodnutiu. Výsledkom bola bulla Unigenitus v roku 1713. Odsúdenie
Quesnela a jansenizmu bolo úplné a kategorické. V základe bulla neobsahovala nič viac iba
to, čo už bolo napísané, ale bolo to povedané tak presne, že nezostalo mnoho miesta pre
výhovorky. Okolo stosedemnásť francúzskych biskupov ju prijalo bez výhrad, asi pätnásť
s výhradami a ôsmi ju otvorene odmietli. Bulla rozdelila francúzske duchovenstvo na dva
vojnové tábory.
Spory kvôli Unigenitus nabrali výšku potom, čo kráľ Ľudovít XIV. v roku 1715, po
sedemdesiatich dvoch rokoch panovania zomrel.
Prvý účinok bol, že odpor voči bule bezprostredne narástol. Čoraz viac a viac biskupov
a teológov sa obracalo voči nej. Politici, ale najmä galikanizmus začali hrať v tomto boji stále
väčšiu rolu. Jedným z neočakávaných následkov tohto konfliktu bolo, že sa proces
beatifikácie svätého Vincenta spomalil a temer zastavil ( 1717 ). Zdá sa, že príčina musela
byť v jeho vzťahu k Saint Cyranovi a v skutočnosti, že kardinál de Noailles, ktorý pomáhal
v tom čase proces započať, upadol v Ríme do nemilosti pre svoj vlastný odmietavý postoj
voči Unigenitus. Preto, aby sa vec urýchlene vybavila, páter County dojednal usporiadanie
vzťahov medzi Noaillesom a Rímom.
Quesnelovou smrťou v roku 1719 vstúpil jansenistický turnaj do svojej poslednej fázy. Iba rok
predtým, 1718, páter Bonnet napísal, že
sa nik z Misijnej spoločnosti nezaplietol
v jansenistických kruhoch. „ Toto je čosi ako malý zázrak, že nikto nereagoval na vábenia,
ktoré boli konané.“ Tak či onak, dôvod na takéto sebavedomé vyhlásenie nie je na mieste.
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V roku 1719 štyria biskupi vzniesli formálny apel proti Unigenitus pred Radu svedomia.
Rýchlo sa k ním pridali aj ďalší a apelanti ( ako boli nazvaní ) sa onedlho rozrástli o šestnásť
biskupov ( z celkového počtu tridsaťtri ) a tritisíc kňazov ( z odhadovaného celkového počtu
stotisíc ). Dvaja vincentiáni zo seminára v Chalons sa pridali k apelantom, ale Bonnet im
okamžite pohrozil vylúčením zo Spoločnosti. Obaja svoj apel odvolali.
Páter Bonnet dlhé roky viedol antijansenistický boj, ba už ako mladý študent sformuloval
rezolúciu, v ktorej vyjadril svoj postoj k pápežskému odsúdeniu jansenizmu. S pribúdajúcim
vekom sa stával miernejším vo svojej prísnosti. V roku 1709 napísal mladému učiteľovi
teológie:
Zásadnou vecou je, nadovšetko sa vyhýbať dogmám o milosti, postojom a chybám
Janseniovým a jeho nasledovníkov....Nemali by sme kritizovať iných alebo ich podozrievať
bez opodstatnenia, rovnako by sme nemali tolerovať ich chyby kvôli falošnému pokoju s nimi
a nemali by sme im dovoliť viesť v skrytosti vojnu proti Bohu. Nemali by sme povedať, že ten
a ten je jansenista, že ten a ten je spustlý vo svojej morálke, postačí, keď odsúdime ich
chyby a zvrhlosť, keď to za chyby považuje Cirkev, ale súčasne musíme rešpektovať telo,
ktorého sú oni súčasťou.
Neskôr v živote pripomenul autorovi kontroverznej knihy:
Neželám silu vášmu pojednaniu, ktorá spočíva na ostrosti slov, ale dôležitosti dôkazov, ktoré
by ste mali použiť, keby ste písali v kresťanskom duchu, ale vy ste padli do omylov, ktoré
som ja tvrdo kritizoval u autora Reflexií.
Raz napísal jednému jansenistickému biskupovi:
Robiť chyby je slabosť, koreniaca v ľudskej prirodzenosti a od čias omylu našich prvých
rodičov niet človeka, ktorý by nepodliehal sebeklamu. Aj najnadanejšie hlavy, objavujúce
veľkolepé veci a vnášajúce sa vo veľkých výškach, podliehajú najväčším omylom. Je
pravdou, že ľudia a dokonca aj najväčší ľudia majú tendenciu sa mýliť a byť klamaní, ale bola
by to mimoriadna sláva a vzácny prospech pre Vašu Milosť poznať omyl, napraviť ho a
mať z toho zisk. Urobiť tak je pre vás veľmi ľahké.
Vincencianska kríza započala generálnym zhromaždením 1724. Predchádzal jej tajný príkaz
kráľa ( alebo regenta ) vylúčiť každého, kto by nesúhlasil s Unigenitus. Aby tomu zabránil,
páter Himbert, prvý asistent generálneho superiora a páter Honore Philopald, superior
Seminára Sv. Firmina ( Bons enfants), zahájili kampaň. 51 Spísali protestnú listinu a rozposlali
ju po všetkých domoch vo Francúzsku. Podpísalo ju dvadsaťšesť lazaristov. Bonnet cítil, že
musí pristúpiť k drastickým opatreniam a bezprostredne, 21. júla 1724, zaslal dvom mužom
dišpenz od sľubov, takýto postup bol schválený biskupským zhromaždením a Regulars. Keď
bolo neskôr generálne zhromaždenie zahájené, všetci účastníci sa bule Unigenitus
jednomyseľne podriadili. Táto jednomyseľnosť vo svetle kráľovského príkazu vôbec
neprekvapuje.
Tak či onak, zabezpečiť jednomyseľnosť v celej Spoločnosti už nebolo také úspešné.
Sedemnásti lazaristi odmietli podpísať súhlas v roku 1724, dvanásti v roku 1726, dvaja
v roku 1727 a jeden v roku 1729. Všetci boli vylúčení. K nim pridal ďalších troch páter Couty
a to v roku 1736 jedného a v roku 1740 dvoch. Po tomto čase už neboli potrebné žiadne
represie.
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Bonnet a Himbert sa nezhodli, preto Bonnet preložil Himberta zo Svätého Lazara a vymenoval ho
za superiora v seminári v Auxerre, kde mohol vykonávať aj isté telesné cvičenia ( trpel obezitou
a flebitídou). Himbert zrejme zomrel ako jansenista.
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Došlo k tomu, že jansenizmus bol na vymretí, hoci jeho myšlienky sa ešte stále udržiavali
u nižšieho kléru ( najmä spolu s revolucionárskymi a decentralizačnými alebo „
presbyteriánskymi“ tendenciami, ktoré priniesli ovocie počas Revolúcie) a medzi
galikáncami, ale najmä medzi prívržencami rôznych lokálnych parlamentov. Od roku 1727 do
roku 1794 jansenisti vydávali samizdatové noviny, ktoré šírili ich názory. Napriek všetkému
sa hnutie čoraz viac klonilo smerom k náboženskému zápalu, takému, ktorý u Svätého
Medarda spôsobil kŕčovité výbuchy a tie ho pomáhali zdiskreditovať. Takéto efekty
pretrvávali nielen vo Francúzsku, ale v celej Európe. Rozdelenie francúzskeho duchovenstva
sa naplno prelialo do otvorenej schizmy počas Revolúcie, a rany tak spôsobené sa hojili
dlhšie ako jedno storočie.
Dva postranné účinky: zvyk slávnostného prvého svätého prijímania detí bol zavedený
lazaristami, uršulínkami a kňazmi pátra Bourdoise ako protijansenistický krok. Ďalej parížsky
parlament odmietol v roku 1738 zaregistrovať bulu o kanonizácii sv. Vincenta de Paul,
pretože obsahovala znevažujúce poznámky o jansenizme.52

Pierre Collet

Jedným z hlavných odporcov jansenizmu v polovici osemnásteho storočia bol páter Pierre
Collet ( 1693 – 1770 ). Narodil sa v Ternay v diecéze Blois a už ako mladík navštevoval
seminár, vedený lazaristami. Do Spoločnosti vstúpil v roku 1717 a pravdepodobne už bol
v tom čase doktorom teológie. Krátko po vysvätení vyučoval teológiu vo Svätom Lazare.
V roku 1729 ho kardinál Fleury poveril úlohou spracovať veľkú teologickú štúdiu
o Tournelym. ( Honore Tournely 1658—1729, profesor teológie na Sorbonne, kanonik Saint
Chapelle, napísal, väčšinou anonymne, množstvo teologických kníh v ktorých jednoduchým
a zrozumiteľným spôsobom vysvetľoval zložité otázky, písal vynikajúcim štýlom a bol
považovaný za najväčšieho teológa svojej doby. Bol veľkým odporcom jansenizmu. Sv.
Alfonz Liqueri veľmi vysoko hodnotil jeho dielo. Mal jediný nedostatok a to, že ako drvivá
väčšina francúzskych teológov aj on sa hlásil ku galikanizmu. Poznámka prekladateľa.)
Collet začal na tejto úlohe pracovať v roku 1730 a sedemnásťzväzkové dielo dokončil v roku
1761. Ďalej napísal sedemzväzkovú príručku s názvom Institutiones Theologicae ad usum
Seminariorum (1749.) Zomrel v roku 1770 ako superior seminára Sv. Firmina.
Colletove texty boli dobre premyslenou klasikou osemnásteho storočia a pomáhali držať
jansenizmus mimo seminárov. Do francúzskych seminárov, ktoré z dvoch tretín spravovali
lazaristi a sulpiciáni, spoločenstvá neochvejne protijansenistické, nemal jansenizmus veľkú
príležitosť vstúpiť. Princ regent, ktorý vládol v mene Ľudovíta XV. sa raz bojoval proti
Unigenitus, inokedy v tomto postoji ochaboval a ako dôvod uvádzal, že „ ústava sa jej musí
pridŕžať, že pápež a väčšina biskupov, jezuiti a všetky semináre sulpiciánov a lazaristov sa
jej podriaďujú a pretože je nekonečne mnoho spovedníkov, farárov a vikárov rozptýlených po
celom kráľovstve “.
Táto situácia nutne vťahovala Colleta do mnohých sporov. V roku 1764 stojedenásť
kanonikov, farárov a vikárov v diecéze Troyes ( kde lazaristi viedli veľký seminár ) označili
jeho knihu o Tournelym za „ najplytkejšie balamutenie. “ Toto znevažujúce označenie bolo aj
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Podľa Augustína Gaziera, Historia Generale du Mouvemt Janseniste ( Paris, 1922), 2 diel,I, str.331,
sa zdá, že pápež využil túto príležitosť vložiť niektoré zámerné protijansenistické poznámky, aby sa
zdalo, že hlavným dôvodom kanonizácie sv. Vincenta bol jeho antijansenizmus.
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v tom istom roku publikované. Taktiež na neho útočili i jansenisti v Taliansku, ale celkový
výsledok týchto útokov, zdá sa, ho urobil lepšie známym.
Collet bol produktívnym autorom v mnohých oblastiach, včítane histórie, biografie a napísal
aj jeden zo štandardných životopisov sv. Vincenta, použijúc dokumenty, dnes už stratené.
Napísal tiež meditácie k ročitým duchovným cvičeniam, ktoré lazaristi používali po viac ako
dve storočia a v ktorých značná časť zrejme pochádza z pera pátra Bonneta.
Colletov vplyv na duchovenstvo osemnásteho storočia bol mimoriadny a jeho knihy boli
koniec koncov používané ako klasické vo väčšine seminárov vo Francúzsku, Taliansku
a v Nemecku. Jansenisti ho obviňovali z laxnosti, hoci dnes by bol považovaný za veľmi
rigorózneho a prísneho.

Galikanismus

Galikanismus bola francúzska verzia hnutia, ktoré bolo takmer všeobecné v období
absolutizmu : pokus európskych monarchov opanovať cirkev a zredukovať ju na praktický
mnohoúčelový nástroj štátu. Šestnáste a sedemnáste storočie v Európe bolo obdobím
narastania moderných národných štátov s vládou dedičných monarchov, charakteristickou
sústreďovaním administrácie a koncentráciou moci a s pokušením zahaliť kráľovský úrad do
náboženského jasu. Tento proces dosiahol vrchol v Španielsku za vlády Filipa II. a vo
Francúzsku za Ľudovíta XIV. Keď Henrich VIII. učinil sám seba hlavou cirkvi v Anglicku,
pravdivo povedané, neurobil nič iné, iba úspešne zavŕšil to o čo sa snažili všetci európski
monarchovia.
Francúzska podoba tohto cirkevného nacionalizmu sa menuje galikanizmus. Viac ako vo
väčšine iných krajín – napr. v Španielsku, kde boli ústupky Ríma vynútené vyjednávaním,
vydieraním a skutočnou oddanosťou reformám – galikanizmus predstavoval dlhú históriu
a prax. Národná hrdosť a zmysel pre nezávislosť zohrali svoju úlohu ako aj antiklerikanizmus
a lokálpatriotizmus. Podľa Daniela – Ropsa to bola „ vlna opozície voči výsadám Svätej
Stolice vo francúzskej cirkvi a vo francúzskom štáte.“ Ako taký bol galikanizmus rovnako
politický ako náboženský, teologický i diplomatický a bol všeobecne rozšírený medzi
mnohými členmi vysokého kléru, aristokracie, na dvore Ľudovíta XIV. a v parlamentných
kruhoch.
Za čias Ľudovíta XIV. to znamenalo, že komunikácia medzi francúzskym klérom a pápežom
v Ríme prakticky neexistovala. Ako v Španielsku, všetky náboženské záležitosti boli
vybavované vládou, ktorá preberala na seba všetku starosť v najdôležitejších veciach
a zachovávala si permanentnú neochotu voči všetkému, čo Rím požadoval. Konečne, keď
sa stal pápežom taký rozhodný človek ako Inocent XI, medzi ním a kráľom došlo ku
konfliktom, ktoré smerovali k exkomunikáciám a k praktickej schizme. Otázky ohľadom
regálií a imunity vyslancov boli dve najdôležitejšie príčiny, ktoré zavinili túto situáciu.
Regálie hovorili o práve kráľa poberať poplatky za uvoľnený biskupský stolec a v niektorých
prípadoch udeľovať všetky cirkevné menovania, sede vacante. Otázka o ktorej sa dohadovali
počas celého kraľovania Ľudovíta XIV. sa týkala povahy a rozsahu týchto práv. Toto spolu
s ďalším okruhom dišpút vnieslo antagonizmus medzi kráľa a pápeža, ktorý vyvrcholil v roku
1682. Ľudovít sa v tom roku obrátil na Kňazskú radu, ktorá rýchlo pochovala otázku regálií
a namiesto toho sa zamerala na slobody galikánskej cirkvi. Bossuet, biskup z Meaux
a niekdajší člen utorkových konferencií sa pokúšal dosiahnuť kompromis medzi pro a proti
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galikanistickými skupinami sformulovaním svojich známych Štyroch článkov, ktoré boli
jednomyseľne Kňazskou radou prijaté.
Štyri články obsahovali:
1. Časná moc je nezávislá od cirkevnej autority.
2. Autorita všeobecného koncilu je väčšia ako autorita pápeža.
3. Galikánska cirkev sa teší zvláštnym privilégiám, slobode a exempciám a tieto majú
byť rešpektované.
4. Tu bola odmietnutá pápežská neomylnosť a konštatované, že pápež má najvyššiu
autoritu vo veciach viery, ale že jeho rozhodnutie neplatí, kým nie je potvrdené celou
cirkvou.
Štyri články boli bezodkladne vyhlásené za zákon. Pápež ich neuznal, ale to vo Francúzsku
neplatilo. Jeden alebo dvaja teológovia protestovali rovnako ako aj Sorbonna, dotknutá tým,
že s ňou nekonzultovali, ale ináč proti nim nebolo vážnej opozície.
Vzťahy medzi Ľudovítom XIV. a Inocenton XI. sa zhoršovali až dosiahli úroveň imunitnej
aféry ( pozri nižšie v stati páter Rene Simon v kapitole o Taliansku).
Medzitým francúzska vláda rozhodla, že Štyri články budú predmetom výuky vo všetkých
francúzskych seminároch. Oficiálne boli odvolané v roku 1693, ale v ich výučbe sa
pokračovalo až do Revolúcie a v právnických učebniciach zostali až do roku 1843.
Postoj Misijnej spoločnosti voči galikanizmu je zaujímavá, ale ťažká otázka. Aká bola reakcia
misionárov na galikánske články? Spoločnosť mala veľmi ultramontánnu (za Alpy,
k Taliansku, k Rímu pozn. prekladateľa) orientáciu už od čias sv. Vincenta a galikanizmus
bol spojencom populárneho jansenizmu. „Vezmi škrabošku galikáncovi a nájdeš jansenistu,“
bolo v tých časoch príslovím. Už len z tohto možno vidieť, že Spoločnosť ku galikanizmu
neprechovávala nijaké sympatie. Saint Simon, uštipačný kronikár života vo Versailles, ktorý
nemal Spoločnosť v obľube, hoci jednotlivcov v nej obdivoval a ktorý bol fanatický
galikanista, sa vyjadril o lazaristoch a sulpiciánoch, že sú „ dosť hrubí, dosť nevzdelaní
a dosť ultramontánni.“53
Galikanismus bol v celom náboženskom ovzduší Francúzska. Väčšina kléru ho prijímala a to
v rôznych stupňoch. Tournely, ktorého práce boli skompletizované a zostručnené Colletom,
bol umiernený galikanista. Collet, ktorý bol odporcom galikanismu na to nikdy verejne
nepoukázal, hoci ho kardinál Villecourt neskôr obvinil, že kým ho verejne bránil, v súkromí na
neho útočil. Očividne Collet skrýval svoj odmietavý postoj voči galikanismu z obavy, aby
nezadal parížskemu parlamentu ( ktorý bol celý galikánsky) príčinu k svojmu
prenasledovaniu. A tak Tournely – Collet, ktorých teológia mala taký obrovský vplyv na
semináre vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku si zachovali svoju umiernenú galikánsku
orientáciu.
Do akej miery vážnosti boli Štyri články vo francúzskych seminároch vyučované? S ohľadom
na to, že jedna tretina z nich bola riadená lazaristami, je to veľmi dôležitá otázka. Vo Svätom
Lazare, úradným teologickým textom, vybratým pátrom Bonnetom bola kniha Institutiones
Theologicae od Martina Grandina (1604–1691), ktorý bol oponentom Štyroch článkov.
V diecéznych seminároch sa ale používali učebnice, schválené biskupom. Viac ako iba
niekoľko biskupov malo galikánske tendencie. Na druhej strane mohli byť Štyri články iba
púhou formalitou, rešpektovanou z dôvodu zachovania pokoja. Samotný Bossuet neveril
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artikulám, ktoré sám spísal a vraví sa, že zvykol hovorievať Abeat quo libuerit Declaratio, non
enim illam tutandam suscipimus. Takýto postoj mohla mať aj väčšina seminárskych fakúlt.
Jeden obraz lazaristického antigalikanizmu poskytuje prípad pátra Soardiho. Vittorio Amadeo
Soardi sa narodil v roku 1713 vo významnej turínskej rodine. Jeho otec bol guvernér Turína.
Krstným otcom mu bol kráľ Sardínie. Dostal vynikajúce vzdelanie už ako mladý
a mimoriadne exceloval najmä vo vojenskom umení. V jednom roku si po účasti na
karnevale vykonal duchovné cvičenia u lazaristov, ktoré rozhodli o jeho povolaní do
Spoločnosti. Študoval vo Svätom Lazare, poslušný požiadavke, aby sa vymanil spod vplyvu
rodičov. Po zložení sľubov v roku 1736 vyučoval teológiu v Saint Firmin a v roku 1747 bol
menovaný za rektora Kolégia v Avignone. Zomrel v roku 1752.
V čase, keď žil vo Francúzsku, galikánske spory dosiahli svoj vrchol. Väčšina z nich sa
koncentrovala v rôznych parlamentoch. Bol zarazený očividnou nezhodou rôznych
náboženských postojov a preto spracoval dôkladnú štúdiu o vzťahu francúzskeho episkopátu
voči pápežskej autorite. Výsledkom jeho štúdií bola kniha De Suprema Romani Pontificis
Auctoritate Hodierna Ecclesiae Gallicanae Doctrina, ktorá vyšla v roku 1747. Dopracoval sa
k uzáveru, že mnohé obvinenia, namierené proti cirkvi vo Francúzsku boli púhe
očierňovania, ktoré nepochádzali ani tak od galikanistov ako skôr od nefrancúzskych
mysliteľov. „ Slovom, skorej ako nepriatelia učenia o pápežskej neomylnosti, je francúzsky
klérus viac jej nebojácnym ochrancom.“ Demonštroval, že napriek všetkému čo bolo
povedané ohľadom názorov galikánskej cirkvi proti pápežovi, oficiálne stanovisko, ako ho
reprezentujú biskupské obežníky, bolo dosť v súlade s dávnym učením o pápežskom
prvenstve. Taktiež tvrdil, že Bossuet nenapísal vyhlásenie z roku 1682.
Kniha, ktorá bola venovaná pápežovi nebola nikdy dokončená, ale i napriek tomu vyvolala vo
francúzsku povyk. Niektoré vety boli myslené ako satira na francúzskych biskupov, iné zasa
boli plné sofistických argumentov proti galikanizmu. Francúzski lazaristi boli mimoriadne
rozrušení ani nie tak kvôli útokom zo strany galikanistov, ako zo strachu z predvolania pred
parížsky parlament, aby vyjadrili ku knihe svoj postoj. Parlament, výnosom z 25. júna 1748
zakázal jej šírenie a rozkázal zničiť všetky jej kópie vo Francúzsku, čo bolo prevedené
s veľkou dôkladnosťou. Preto bola potom vydaná vo Flandersku a pašovaná do Francúzska
cez hranice. Zvlášť jansenisti viedli proti nej silnú kampaň.
Celkom určite sa vynorili niektoré otázky ohľadom autorstva a vyskytli sa názory, že Collet
tajne na knihe spolupracoval. V auguste 1748 páter Brocquevieille písal spolubratovi do
Paríža: „ Ja nie som autorom tej prekrásnej a výrečnej latiny, ktorá je obdivuhodnou prácou
pátra Soardiho. Páter Du Baudary, profesor rétoriky v kolégiu Ľudovíta Veľkého má na nej
podiel. Neviem, či nejaký druhý parížsky latinista má v tom prsty.“
Bolo takmer nemožné knihu vo Francúzsku nájsť, preto v roku 1793 ju dal dvor elektora
Palatinátu znovu vytlačiť. V XIX. storočí vyšiel chabý preklad dvoch tretín knihy pod názvom
Le France et le Pape pričinením Villecourta, biskupa v Rochelle, ktorý ju rozširoval, ako svoju
vlastnú. Preklad bol tak zmasakrovaný, že sotva reprezentoval svoj originál. O tejto práci sa
hovorí, že priniesla Villecourtovi kardinálsky klobúk.
V roku 1749 Soardi vrátil útok knihou s titulom: Auctoritas Pontificis notissimo Cypriani facto
a quibusdam neoteoricis acriter impugnata sed a sapientissimis Galliae theologis solide
vindicata: Dissertatio Historico – Dogmatika. Toto nebolo dokončenie jeho prvej knihy, ale
rozpracovanie jednej tézy v nej.
Napriek uvedenému, by, mala byť otázka galikanizmu a lazaristov tým skôr študovaná.

58

Misie
V našich časoch je meno svätého Vincenta synonymom charity, tak bolo aj za
jeho čias, ale s tým rozdielom, že skôr bolo spájané s misiami. „ Pán Vincent urobil
myšlienku, meno a metódu (misií) takou populárnou, že sa skoro zdá, že si z ich náročnosti
a úspechu urobil monopol.“ 54 Jeho úspechy inšpirovali iných a skoro všetky misionárske
aktivity v tom storočí a v tých, ktoré nasledovali, môžu byť vystopované k nemu. Niektorí idú
ešte ďalej a vidia jeho vplyv aj v domácich misiách v Ríme a v Poľsku. V Španielsku možno
jeho vplyv cítiť cez Jeronima Lopeza a v Portugalsku a Brazílii cez známeho apokalyptického
jezuitského kazateľa Antonia Vieiraru. Svätý Leonard z Port Maurice ( 1676–1751),
vychýrený františkánsky kazateľ na ľudových misiách mal svojho novicmajstra,
reformovaného františkána, ktorý predtým patril medzi lazaristov.
Vincenciánsku inšpiráciu možno vidieť v mnohých iných komunitách, čo sa zasvätili misiám,
či už domácim, alebo zahraničným. Najevidentnejším príkladom je svätý Alfonz de Liguori,
ktorý absolvoval mnoho duchovných cvičení u lazaristov v Neapole. Nielen, že si vypožičal
z pravidiel a spirituality Misijnej spoločnosti pri zakladaní redemptoristov, ale mnoho
konzultoval s pátrom Vincenzom Cutikom, superiorom neapolského domu. Pasionisti,
založení svätým Pavlom z Kríža sa snažili zjednotiť vincenciánsky ideál s viac
kontemplatívnym životom v mníšskej žobravej reholi. 55 Svätý Gaspar de Buffalo (1786 –
1837), zakladateľ rehole Otcov Najsvätejšej krvi bol v nepretržitom kontakte
s vincenciánskym domom v Ríme. Svätý Anton Mária Claret (1807 – 1870 ), zakladateľ
klaretínov, dával misie na Kanárskych Ostrovoch na pozvanie biskupa Codina, bývalého
lazaristu.
Hoci pojem misionár bol používaný dávno predtým, ako žil svätý Vincent, vyjadrenia ako
„ misie „ a „ misionári „ sa takmer výlučne stali vincentínskymi. Svätý Vincent vo
Všeobecných pravidlách poukazuje s určitým zadosťučinením na to, že Spoločnosti toto
meno dal hlas ľudu, my sme si ho neuzurpovali. Misie sa skutočne stali také úspešné
a populárne, že to zadalo dôvod sv. Vincentovi, aby v roku 1650 protestoval proti tomu, že
mnohí ich imitovali ba dokonca si prisvojili aj ich názov. Tak napríklad pátra Oliera napadlo,
aby svoju spoločnosť Kňazi Spoločnosti Svätého Sulpícia premenoval na Misijní kňazi.
Niekoľko jeho seminárov sa už podľa toho aj premenovalo, keď ich svätý Vincent požiadal,
aby v tom prestali. Lyonský arcibiskup založil kongregáciu, ktorú nazval Misijná spoločnosť
a svätý Vincent ho musel presvedčovať, aby to zmenil. Viac námahy mu dalo primäť Vojvodu
de Ventadour, aby nenazval svoju kongregáciu Indickí misionári. Veľa práce mu dala
kongregácia, založená v roku 1634 Christopherom d Authier, ktorá sa tiež venovala misiám
a seminárom.
Aká bola metodológia misií, ktorá im zabezpečila taký úspech? V základe to bola veľmi
jednoduchá metóda, hoci práca, ktorú si vyžadovala bola nesmierna, najmä preto, že
vidiecke oblasti Francúzska XVII. storočia boli takmer úplne odkresťančené. Misie boli niečo
oveľa viac ako séria kázní, viac sa približovali k totálnym farským obnovám. Misionári buď
prišli na pokyn miestneho biskupa, alebo boli ním pozvaní. Bolo im zverené dekanstvo a oni
navštívili všetky farnosti jednu po druhej v každej sa zdržiac dva alebo tri týždne ( alebo až
do šesť týždňov vo viac zaľudnených centrách). Mohli kázať a konverzovať kdekoľvek kde sa
dalo, väčšinou však v kostoloch. Katechizovali, poučovali ľudí o pravdách viery a pripravovali
ľud na generálnu spoveď a sv. prijímanie. Niekedy a to pred koncom misií prichádzal do sídla
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dekanátu aj sám biskup, aby vyslúžil sviatosť birmovania tým, ktorí ju ešte neprijali. Konávali
sa aj špecializované misie zvláštnym skupinám obyvateľstva, napríklad galejným otrokom,
vojakom alebo samotnému kráľovskému dvoru, všetkým, ktorí potrebovali misie tak ako nikto
iný.
Daniel – Rops podáva veľmi pekný obraz o dávnych misionároch:

Kto boli títo muži? Pochádzali zo všetkých vrstiev spoločnosti – zo strednej triedy i zo
šľachty, ale aj spomedzi najchudobnejších ľudí. Akýkoľvek bol ich pôvod, boli ľuďmi medzi
ľuďmi, chudobní s chudobnými, plece pri pleci s úbohými bez rozpakov alebo znechutenia.
Nad to všetko nasledujúc príklad svojho zakladateľa, pozývali najúbohejších k svojmu stolu.
Neboli to slávni muži a ani takými byť nechceli. Boli to jednoduchí ľudia, ktorí vedeli ako sa
rozprávať s obyčajným človekom, vedeli sa sním smiať a žartovať , ich prístup k ľuďom bol
čnosťou srdečnosti. Jeden z nich povedal: „ Sme poslaní Jeho Milosťou biskupom a ideme
jednoducho a prirodzene, ohlasujúc chudobným tak, ako to robil náš Pán.“
Úpravy z generálneho zhromaždenia v roku 1673 svedčia, že misionári na misiách žili úplne
mimo farských kňazov a dokonca s nimi ani nestolovali. Jedným z dôvodov bol ten, že chceli
dodržať komunitný život a poriadok. Druhou príčinou bolo, že nechceli prijímať ani jedlo ani
nijakú inú podporu od fary a to bolo základné a nedotknuteľné pravidlo, pretože misie boli
dávané zdarma. Táto podmienka bola obsiahnutá v zakladacej bule pápeža Urbana VIII.
A tak hoci svätý Vincent prijímal peniaze od dobrodincov na subvencovanie nových diel
alebo nových domov, nikdy od nich neprijal žiadne peniaze na podporu misií, ba ani od tých,
pre ktorých boli misie dávané. „ Máme povinnosť dávať misie zadarmo, tak ako kapucínski
bratia majú povinnosť žiť z milodarov,“ povedal svätý Vincent Madam de Longueville, ktorá
mu na misie chcela prispieť.
Svätý Leonard z Port Maurice raz povedal : „ Sú dva spôsoby, ako možno v Božej Cirkvi
dávať misie. Prvý je ako to robia Otcovia zo Spoločnosti a robia to brilantne s mnohými
procesiami a vonkajšími úkonmi. Druhý spôsob je ten, ako konajú misionári svätého
Vincenta de Paul, jednoduchý a bez fanfár. Ale ten druhý prináša viac ovocia ako ten prvý.“56
Misie vo Francúzsku prosperovali do konca sedemnásteho storočia, kedy, zdá sa utrpeli pre
všeobecný úpadok náboženského života, ktorý postihol celé Francúzsko. Sú dôkazy, že
francúzski vincentíni dávali misie ešte aj v čase smrti pátra de Bras v roku 1761, ale je
otázkou v akom počte. Počas niekoľkých rokov začala väčšina vincentínov uprednostňovať
prácu vo farnostiach a v seminároch pred misiami. Doložiteľne nastal úpadok v kvalite kázní
a v približne v tomto čase, bolo to v osemnástom storočí, zanikol názov Misionári a bol
nahradený pojmom „ Páni zo Svätého Lazara“ alebo Lazaristi, meno, ktoré sa nepáčilo
nefrancúzom, ktorí v ňom videli úpadok misionárskeho ducha a ako identifikáciu nie
s apoštolátom, ale s organizáciou.
Mimo Francúzska misie pokračovali s plným elánom do aj počas francúzskej revolúcie. Toto
sa vzťahuje najmä na Taliansko, Španielsko a Poľsko, krajiny v ktorých sa pôvodný apoštolát
udržal dlhšie ako vo Francúzsku.

Malá metóda
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Jenou z najdôležitejších príčin úspechu misií bol zrozumiteľný spôsob kázania, nazývaný „
malá metóda“. V snahe zachovať tento štýl kázania a ochrániť ho pred barokovými
tendenciami tých čias, páter Almeras spracoval súhrn princípov malej metódy a rozposlal ich
do každého domu. Zároveň rozposlal aj množstvo misijných kázní, napísaných podľa malej
metódy. Tieto boli opisované a prepisované, čo nevyhnutne viedlo k vyšperkovaniu
a narastaniu ich obsahu všetkým možným rečníckym balastom. Generálne zhromaždenie
v roku 1673 prijalo proti tomu uznesenie, ale páter Jolly nemohol dekrét uplatniť dovtedy,
kým sa nenašiel správny človek, čo by tieto kázne zrevidoval.
Prešlo štyridsať rokov a správny človek sa stále nenašiel. Malá metóda postupne
odumierala. Generálne zhromaždenie v roku 1711 sa otázkou znova zaoberalo s poukazom,
že kázne mladých misionárov sú veľmi od malej metódy vzdialené. Páter Bonnet s pomocou
svojho asistenta a štyroch direktorov misií opravil päťdesiat päť kázní, napísaných
dávnejšími misionármi. Mnohé z nich boli kázne pátra Bernarda Codoinga, ktoré boli opísané
talianskym vincentínom Gianbattistom Taonim. Akokoľvek, toto úsilie neprinieslo veľa
úspechu, nakoľko samotné misie sa začali vytrácať.
Ku kazateľským materiálom páter Almeras pridal aj katechizmus, ktorý bol tiež
prepisovateľmi znehodnotený. Tento katechizmus bol za generalátu pátra Jollyho obnovený
a v roku 1699 vydaný pod názvom Katechizmus chudobných ( Catechisme des Pauvres).

Semináre

V čase smrti Svätého Vincenta v roku 1660, kňazi Misijnej spoločnosti viedli semináre
v Annecy, Cahors, Le Mans, Saint Meen, Marseille, Treguier, Agen, Perigueux, Montauban,
Narbonne a Saintes. Z týchto Montpellier, Perigueux a Saintes zanikli. V polovici
osemnásteho storočia bolo vo Francúzsku približne stopäťdesiat seminárov, z ktorých
približne tridsaťdva spravovali Jezuiti predtým, ako boli vypovedaní. Po ich odchode (1763
)väčšina týchto
seminárov prešla do rúk Misijnej spoločnosti a diecézneho kléru.
V predvečer Francúzskej revolúcie Spoločnosť spravovala okolo štyridsať francúzskych
seminárov, diecézny klérus okolo štyridsať, sulpiciáni dvadsať, eudisti pätnásť, doktrinári
sedem57 a oratoriáni asi sedem.

História týchto seminárov je zmätená a komplikovaná. V prvom rade, termín „seminár“ mal
mnoho významov, nevynímajúc z toho ani Misijnú spoločnosť, v ktorej sa rovnakým názvom
označoval aj diecézny seminár aj vincentínsky noviciát. Ďalej, existovalo mnoho typov
seminárov a tie menili svoj charakter a formu v priebehu poldruha storočia. Nebolo nič
nezvyčajné nájsť nielen na jednom území rôzne typy seminárov, ale aj v jednej a tej istej
budove. Napríklad seminár v Albi sa trochu podobal semináru v Castres, ktorý sa líšil od
seminára v Toulouse, hoci oba boli vedené lazaristami. 58
Všeobecne možno s istotou povedať, že vo vývoji seminárov poznáme tri hlavné stupne.
Prvým stupňom sú Tridentínske semináre od roku 1563 do prvých rokov sedemnásteho
storočia. Druhým stupňom sú francúzske Semináre ordinandov, rozvíjané vincentínmi
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a sulpiciánmi, stupeň, ktorý existoval až do francúzskej revolúcie (1789). Napokon sú tu
Prípravné semináre v ktorých vincentíni hrali pomerne malú úlohu. Prípravné semináre boli
niekoľkoročné štúdiá filozofie a ich názov má veľmi málo alebo nič spoločné s tým, čo dnes
voláme prípravný seminár. Bezprostredný predchodca dnešných moderných amerických
seminárov je stále takmer neznámy. Stačí povedať, že semináre predrevolučného
Francúzska sa tak líšia od tých dnešných, ako sa Tridentínske semináre líšili od svojich
predchodcov.

Tridentínske semináre. Bez ohľadu na otázku financií, koncil v Tridente nestanovil pevný
a okamžitý úmysel ohľadom seminárov. V zásade boli semináre pokračovaním stredovekých
katedrálnych škôl, ale výlučne určených len pre klerikov. Boli to internátne seminárske školy,
zamerané v prvom rade na tých, čo boli príliš chudobní, aby mohli študovať na univerzitách.
Tí, ktorí sa chceli stať kňazmi prichádzali v rannom veku, a treba podtrhnúť, že prijatie vo
veku dvanástich rokov alebo tak bolo rozlišovacím znamením pre Tridentínske semináre –
a zostávali v nich až do kňazskej vysviacky o dvanásť rokov neskôr. Tu získavali základné
vzdelanie podobne ako aj profesionálne vedomosti, hoci toto detailnejšie neupravuje nijaký
koncilový dokument. Dochádzka bola vyžadovaná od tých, čo zamýšľali pokračovať až po
kňazstvo, hoci to nebolo povinné pre všetkých kandidátov. Cvičenia zbožnosti pozostávali
z duchovných cvičení, dennej účasti na svätej omši, pravidelného svätého prijímania,
denného spytovania svedomia a duchovného čítania. Študijný plán sa prinajlepšom zdá byť
neurčitý a povrchný.
V čase pred svätým Vincentom prebehol vo Francúzsku bezpočet pokusov založiť semináre
na základe tridentínskeho modelu, ale všetky zlyhali. Kandidáti boli príliš mladí a nestáli,
neschopní solídnych rozhodnutí pre povolanie, bolo ťažké nájsť fakultu, chýbala tradícia, na
ktorej by sa dalo budovať a biskupi zlyhávali v dovoľovaní tolerancie a otvorenosti, ktorú
poskytovali tridentské dekréty a ktoré chápali príliš podľa litery. V roku 1610 boli vo
Francúzsku sotva dva alebo tri tridentínske semináre. Keď v roku 1636 svätý Vincent
premenil Bons Enfants na diecézny seminár, bol to seminár tridentínskeho typu. Bol to krok
nazad, ktorý sa dotkol novej formy seminára, seminára pre ordinandov. V roku 1642 založil
seminár pre ordinandov v Bons Enfants pre starších študentov, zakiaľ mladší zotrvávali
v tridentínskom seminári. V roku 1645 oddelil obe skupiny presunutím mladších do budovy
na území Svätého Lazara, ktorú ku cti sv. Karola Boromejského nazval Seminár svätého
Karola (Seminary of Saint Charles). Saint Charles bol od začiatku úspešný, ale nie presne
ako seminár. Svätý Vincent zašiel dosť ďaleko za tridentínsky formát a tak bol tento seminár
v skutočnosti prípravnou školou, otvorenou pre všetkých študentov, ale mal aj špecifické
zameranie na kňazstvo. Nebol to teda seminár, ako si ho predstavoval Tridentský koncil.
Nemal dlhého trvania a v roku 1685 sa jeho brány definitívne zatvorili.
Výsledkom týchto pokusov bolo presvedčenie svätého Vincenta, že tridentínska forma
seminára je nepraktická. „ Koncilové nariadenia majú byť rešpektované ako také, čo
pochádzajú od Ducha Svätého, no jednako, vek seminaristov bol neprijateľný ako
v Taliansku, tak i vo Francúzsku.“ Počas svojho života sa svätý Vincent zdráhal prijímať
kandidátov, ktorí nemali ukončené aspoň filozofické štúdiá. Keď bol v roku 1641 otvorený
seminár v Annecy, mal oddelenie, do ktorého prijímali mladých chlapcov, ktorí ešte nemali
tonzúru. Svätý Vincent s tým nesúhlasil a vyzerá to tak, že takýto typ seminárov jeho kňazi
nikdy neviedli. „ Do dnešného dňa som nepočul nikoho povedať, že by boli takéto semináre
úspešné tak ako sa to pre dobro cirkvi očakáva, skúsenosti nás učia o opaku tak ako
v Ruene, Bordeaux a v Agene.“
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Semináre pre ordinandov, Zdá sa, že tieto boli vzdialení predchodcovia seminárov, ako ich
poznáme dnes. Tento typ seminárov sa vyvinul z duchovných cvičení pre ordinandov.
Jedného dňa v roku 1628 sa svätý Vincent viezol s Augustínom Portierom, biskupom
z Beauvais v jeho kočiari. Zdalo sa, že biskup drieme, ale v skutočnosti uvažoval o tom, ako
zlepšiť kvalitu svojich kňazov. Zmienil sa pred svätým Vincentom o tom, že sa rozhodol, aby
jeho ordinandi s ním strávili niekoľko dní pred vysviackou s cieľom pripraviť sa na jej prijatie.
Svätý ho povzbudil a tak sa prvé duchovné cvičenia pre ordinandov začali v Beauvais.
Cvičenia sa v Paríži začali konávať v roku 1631 najskôr v Bons Enfants a potom vo Svätom
Lazare. Neboli to ani tak duchovné cvičenia v súčasnom ponímaní, lebo ich program bol
zameraný na kňazskú formáciu. Obyčajne trvali od desiatich dní do dvoch týždňov.
V programe bola zahrnutá základná duchovná formácia, uvedenie do významu prijatia
kňazského stavu a povinností z neho vyplývajúcich a krátky teologický kurz s lekciami. Vo
Svätom Lazare sa v jednom kurze zúčastňovalo od osemdesiat do sto exercitantov a celá
akcia bola vždy bezplatná.
Tieto exercície sa stali takými úspešnými a obľúbenými, že sa čoskoro rozšírili do celého
Francúzska. Napriek úspešnosti, ktorej sa tešili, bolo zjavné, že majú veľkú chybu. Tou
chybou bol krátky čas, ktorý nedovoľoval, aby sa odstránili nedostatky v príprave, ktoré
väčšina kandidátov mala. Bolo preto celkom prirodzené, že dĺžka cvičení pomaly narastala
s uprednostňovaním úplných kurzov pred nahustenými krátkodobými kurzami. Tak napríklad
v Cahors v roku 1643 sa od kandidátov na svätenie požadovalo podriadiť sa
šesťmesačnému programu. Postupom času sa toto obdobie čím ďalej tým viac predlžovalo.
Toto je jeden z najskorších príkladov toho, ako sa duchovné cvičenia pozvoľna menili na
semináre. V roku 1642 svätý Vincent založil seminár tohto typu v Bons Enfants, za finančnej
podpory kardinála Richelieu.
Oratorián Cloyseault v opisovaní toho, ako vznikol jeden z jeho seminárov, podáva výstižný
obraz vzťahujúci sa na všetky semináre pre ordinandov.
Na začiatku bola veľká úloha získať súhlas od prelátov na to, aby všetci členovia rádu mali
povinnosť asistovať počas ôsmich alebo desiatich dní na konferenciách ranných alebo
večerných, konaných v kostoloch alebo domoch Oratória predtým, ako príjmu kňazské
svätenie. Potom boli tieto domy vhodne zariadené a ašpiranti boli povinní v nich zotrvať
desať dní, niektorí preláti požadovali mesiac, iní dva mesiace a napokon tí najhorlivejší tri
mesiace pred vysviackou a takto nevedomky vznikli prvé semináre.59
Od roku 1688,60 u lazaristov boli duchovné cvičenia usmerňované výlučne do seminárov.
Mimo Spoločnosti niektoré semináre pokračovali v praxi krátkodobého intenzívneho školenia
kandidátov na kňazskú vysviacku a tento spôsob sa zachoval až do konca storočia.
V dôsledku takéhoto vývoja sa semináre stávali viac a viac miestom na skúmanie povolania
študentov a overovania ich vedomostí. V každom seminári bola skúšobná doba iná.
Vincentínmi vedený seminár v Cahors začínal v dĺžke šiestich mesiacov a rozšíril sa na
osemnásť mesiacov. V Bordeaux bol pre subdiakonov stanovený čas deviatich mesiacov,
pre diakonov tri mesiace a tri mesiace pre kňazstvo.
V tých dávnych časoch neboli semináre nutne permanentne činné ustanovizne a nebolo
zriedkavosťou vidieť, ako ich direktori zatvárajú a odchádzajú dávať duchovné cvičenia alebo
misie v intervale medzi vysviackami. Vo vincentínskych seminároch študenti pravidelne
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uplatňovali svoje schopnosti na misiách. Je ľahko pochopiť, prečo v dávnych časoch
Spoločnosť nevyžadovala pre semináre nutnosť akademického vzdelania alebo nejaký iný
druh špeciálnej prípravy a prečo bolo možné, aby dvaja, štyria alebo šiesti muži dokázali
usmerňovať a prevádzkovať seminár.
V osemnástom storočí vincentíni pokračovali vo vedení seminárov napr. v Amiens, do
ktorých uchádzači prichádzali iba na čas prípravy, ktorá predchádzala vysviacke. Jednako
len v tom istom storočí bola tendencia predlžovať pobyt v seminári a v čase vypuknutia
francúzskej revolúcie bežným typom seminárov, vedených či už vincentínmi alebo
sulpiciánmi bol ten v ktorých prichádzajúci študenti zotrvávali počas pevne stanoveného
času. Na rozdiel od seminárov, kde sa konala iba krátkodobá príprava na prijatie kňazského
svätenia v týchto seminároch žili kandidáti dva až tri roky, praktizovali komunitný život,
podriaďovali sa teologickej a odbornej príprave a duchovnému vedeniu. V týchto seminároch
neboli pripravovaní len na prijatie kňazského svätenia, ale aj na spôsob života, ktorý budú
viesť po vysvätení. Tieto semináre boli obyčajne zakladané v mestách, kde boli kolégia alebo
univerzity s katedrou teológie. Je dôležitý fakt, že svätý Vincent krátko pred svojou smrťou
mal vážne v úmysle zrušiť katedru scholastickej teológie v Bons Enfants, pretože študenti
mohli bez problémov navštevovať prednášky v Kolégiu de Navarre.
V nepublikovanom pláne štúdia,61 načrtnutom pre mladého vincentína, približne v roku 1705
spolubratom, ktorý bol vyše tridsať rokov profesorom alebo superiorom seminára môžeme
vidieť, že dva roky bola bežná doba trvania vo vincentínmi vedených seminároch a že
prednášky boli prispôsobené tejto dĺžke času. Asi v polovici storočia, páter Le Grand, direktor
zo Saint–Sulpice sa vyjadril, že dva roky sú minimum. Vincentínmi vedené semináre
v Angouleme a v Chalons–sur–Marne požadovali tri roky pobytu v seminári. ( Tu je potrebné
poznamenať, že semináre, vedené sulpiciánmi všeobecne vyžadovali dlhší pobyt v seminári
ako tie, ktoré viedli vincentíni.) Cieľom bolo, aby študenti získali praktickú prípravu na
kňazský život. Tieto roky boli zasvätené výlučne teologickým štúdiám a duchovnej
a praktickej príprave.
V mnohých francúzskych diecéznych seminároch prepojenie medzi seminárom a miestnou
univerzitou bolo také úzke, že tieto dve ustanovizne tvorili jednu inštitúciu. Tento spôsob bol
zvlášť praktizovaný v seminároch, vedených jezuitami. Zdá sa, že toto bol zriedkavý jav vo
vincentínskych seminároch aj vtedy, keď seminaristi navštevovali univerzitu, pretože
vincentíni neboli univerzitnými pedagógmi. Vincentíni poskytovali úplné teologické vzdelanie
len v tých prípadoch, keď nebolo vhodné nejaké katolícke kolégium alebo univerzita. Nikdy
neplánovali a ani sa nepokúšali založiť kompletný a nezávislý vzdelávací systém. Tak
v seminári Svätého Karola v Poitiers o ktorom bude reč neskôr, študenti mohli študovať
teológiu spolu s miestnymi dominikánmi alebo s diecéznymi kňazmi na susednej univerzite.
Dá sa povedať, že veľké vincentínske semináre mali tendenciu byť viacej sebestačnými ako
vzdelávacími inštitúciami na rozdiel od seminárov, vedených sulpiciánmi.
V mnohých prípadoch, napr. v Bons Enfants a v Treguier, semináre pre ordinandov, prijímali
rovnako kňazov i študentov. To bol prípad tých kňazov, ktorí boli ordinovaní bez náležitej
prípravy a teraz si želali doplniť chýbajúce vzdelanie. V niektorých prípadoch počet kňazov
doplňujúceho programu prevyšoval počet nevysvätených študentov.

Prípravné semináre. Tento termín, použitý pri opisovaní seminárov v predrevolučnom
Francúzsku, nemá nič spoločné s termínom, používaným dnes. Prípravný seminár

61

V The Library of Troyes, nr. 2080

64

osemnásteho storočia skôr korešponduje s dvoma rokmi filozofie v systéme seminárov tejto
krajiny. Bolo to štúdium filozofie, ktoré vytvorilo seminár zvaný malý.
Medzi historikmi panuje istá nezhoda v otázke, kedy scholastická filozofia vstúpila do
seminárskych učebných osnov. Podľa Rocheho mal seminár Bons Enfants tento program už
v roku 1645.62 Abbe Degert na druhej strane sa domnieva, že táto filozofia nevstúpila do
učebných osnov skôr ako na konci sedemnásteho a začiatku osemnásteho storočia. 63
S určitosťou možno povedať, že sa svätý Vincent rozhodne bránil proti prijímaniu študentov,
čo nemali ukončené filozofické vzdelanie ako napr. slobodné umenia a tiež možno s veľkým
stupňom pravdepodobnosti povedať, že len veľmi málo vincentínskych seminárov vyučovalo
filozofiu pred začiatkom osemnásteho storočía . Príčinou toho bola skutočnosť, že väčšina
kandidátov ju mohla bez problémov študovať v miestnom kolégiu alebo univerzite.
Uvedenie filozofie do seminárov vo veľkom rozsahu sa započalo
pred koncom
sedemnásteho storočia, keď biskup z Angers, nespokojný s cartesianizmom, ju začal
vyučovať v Anjouzskom kolégiu, organizujúc prednášky zo scholastickej filozofie v seminári
pod vedením sulpiciánov. Generálny superior sulpiciánov páter Leschassier sprvu vzdoroval,
lebo to považoval za vážnu novotu, ale vec sa už dala do pohybu. V čase revolúcie sa
v jedenástich z dvadsiatich sulpiciánmi vedených seminároch vyučovala filozofia.
Podľa Degerta prvá známka toho, že vincentíni prijali nový trend, bola v seminári Svätého
Karola v Poitiers okolo roku 1710. Dobové písomnosti hovoria, že v Poitiers boli
v skutočnosti dva semináre. Jeden niesol názov Kňazský seminár a bol určený pre
ordinandov. Druhý sa volal Prípravný seminár. Mladíci, ktorí vstupovali do jedného z týchto
dvoch seminárov, očividne zotrvávali v tom, do ktorého vstúpili a teda tu skutočne boli dva
rôzne programy formácie. Toto je ukážka popisu Prípravného seminára:
Mladíci boli prijímaní do tohto domu...keď započali ich prednášky z filozofie a zostávali tu po
zbytok času do piatich rokov. V poslednom roku prijímali kňazské svätenie. Študenti filozofie
odchádzali dvakrát denne do kolégia a študenti teológie do školy k jakobínom
(dominikánom). Mnohí študenti, ktorí neašpirovali ku kňazstvu vstupovali do seminára
Svätého Karola na dva roky filozofie, takto uskutočňujúc to, čo nazývali svoje univerzitné
štúdiá. Tešili sa trojitej výhode: navštevovaniu prednášok, usporiadanému životu,
chrániaceho ich pred nebezpečenstvami bývania v meste a veľkým úsporám na výdavkoch
za ubytovanie. Podobne ako ostatní študenti nosili klerický odev a podrobovali sa rovnakej
disciplíne.64
V prípravnom seminári v Chartres, vedenom vincentínmi, študenti navštevovali prednášky
z filozofie a z rétoriky v kolégiu, nachádzajúcom sa v meste.
Treba poznamenať, že vo francúzskych seminároch bola filozofia vždy považovaná za
vedľajšiu vec a väčšinou tvorila iba prídavok k teologickému štúdiu. Malý seminár bol vždy
považovaný za podradný komponent.
Mimo Francúzska.
Ak je ťažkou vecou zovšeobecňovať situáciu okolo seminárov vo
Francúzsku, je takmer nemožné robiť to isté mimo Francúzska. Všeobecne predsa len
možno povedať, že tieto semináre boli seminármi pre ordinandov, prispôsobenými lokálnym
podmienkam. Vincentíni v čase po svätom Vincentovi všeobecne odmietali prijať tridentínsku
direktívu o seminároch. Tak napr. vincentíni odmietli prijať vedenie seminárov v Ríme
a v Neapoli, pretože neboli usporiadané podľa francúzskeho modelu. Seminár, ktorý sa
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najviac podobal tridentínskemu semináru a bol vedený vincentínmi bolo Kolégium Alberoni
v Piacenze .
Seminárske pravidlá. Neprekvapuje, že prvé seminárske pravidlá vo Francúzsku vychádzali
viac alebo menej z pravidiel Misijnej spoločnosti. Odkedy bola uniformita zvláštnym objektom
pre generálnych superiorov a generálne zhromaždenia, bola aj veľká podobnosť medzi
všetkými seminármi, vedenými Misijnou spoločnosťou. V niektorých veciach vyzerajú
pravidlá z dnešného pohľadu príliš tvrdé, ale neslobodno zabúdať, že boli produktom inej
doby. Daniel–Rops charakterizoval prvé seminárske pravidlá svätého Vincenta ako „ čosi
drakonické.“ Treba pripomenúť aj to, že v sedemnástom storočí boli semináre novotou
a v dôsledku toho vincentínsky postoj voči seminárskej formácii bol dosť významný.
Roche dokazuje proti Foissacovi a Costemu, že pravidlá všeobecne uplatňované vo
vincentínskych seminároch boli pravidlá z Bons Enfants, napísané v roku 1645
a zredigované niekedy pred rokom 1680.65 Väčšina z prvých tlačených pravidiel má očividne
základ v pravidlách z Bons Enfants.
Pravidlá pre Bons Enfants boli prvý raz vydané tlačou v roku 1722 pod názvom Poriadok
seminára Svätého Firmina Misijnej spoločnosti, sídliaceho v Kolégiu Bons Enfants. Tieto
pravidlá boli uplatňované vo vincentínskych seminároch vo Francúzsku cez celé devätnáste
storočie, hoci sa zdajú byť v neskorších rokoch menej prispôsobivé ako boli pred revolúciou.
Vydanie týchto pravidiel je vo vincentskej histórii pomerne trápnou záležitosťou. Poslednú
úpravu a posledné vydanie uskutočnil superior zo Saint Firmin, páter Honore Philopald de la
Haye (1674–1762). Spolu s Himbertom bol zo Spoločnosti vylúčený pre jansenizmus
a evidentne jansenistom zostal až do svojej smrti. Čo sa tohto týka, páter Rosset hovorí :
Bez pochýb bude bolestné pre všetkých kňazov Spoločnosti sa dozvedieť, že tieto pravidlá
vo všeobecnosti také rešpektované, ktoré tak veľmi pomáhajú k svätosti duchovenstvu
v seminároch a ktoré sú aj dnes (1878) stále užitočné všetkým, čo vedú Spoločnosť, sú
dielom sektára.
Nanešťastie je to skutočnosť, ktorú nemožno poprieť, ak venujeme
pozornosť vtedajším bibliografom. Tí dnešní sú v tomto tvrdení jednomyseľní ako aj v tom, že
v čase vydania pravidiel (1722) bol Philopald určite superiorom v Saint Firmin...66
Ak má Rosset jednako len pravdu v tvrdení, že tieto pravidlá sa len nepodstatne rozchádzajú
s pravidlami z predchádzajúceho storočia, potom je tu veľká pravdepodobnosť, že
jansenistický vplyv na ne bol veľmi malý.
V zásade sa seminárske pravidlá rozdeľovali do dvoch častí. V prvej časti boli vysvetľované
hlavne všeobecné pravidlá o disciplíne, o duchu, ktorého by si mal seminarista osvojiť,
o praktických čnostiach atď. Táto časť bola všeobecná a nemenná a mala názov reglement.
Druhá časť obsahovala rôzne príkazy týkajúce denného poriadku a rôzne úpravy podľa
miestnych zvyklostí, používaní a potrieb. Všeobecne neboli pravidlá rozvláčne.
Niektoré praktiky v týchto seminároch boli priamo vypožičané z vincentského komunitného
života: ranná meditácia vykonávaná spoločne včítane litánií o Najsvätejšom Mene a Anjel
Pána;
Sebaobviňovanie v piatok pri večeri; posielanie schopných študentov na misie; prax
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ustanovenia spoločníka, keď študenti opúšťali seminár. Je dosť čudné, že chýbalo čítanie
Svätého Písma, duchovné čítanie bolo dobrovoľné. Rovnako nebol určený čas na modlitbu
ruženca. Je možné, že tieto veci boli predpokladané alebo vštepované ako privátne.
Denný poriadok v Pravidlách v Bons Enfants bol nasledovný :
Predpoludním :
04:0

Vstávanie

04:30
Pána.

Spoločné rozjímanie do 05:15 včítane Litánií k Najsvätejšiemu Menu a Anjel
Bezprostredne po ukončení rozjímania tí, ktorí mali povinnosť offícia recitovali
Primu, Terciu, Sextu a Nonu. Ostatní odišli do svojich izieb k štúdiu.
Po Malých hodinkách odišli všetci študenti do svojich izieb k štúdiu.

06:45

Prvá prednáška

08:15–9:30

Kňazi slúžili sv. omšu, klerici posluhovali. Po sv. omši sa každý odobral do
svojej izby študovať.

09:30

Druhá prednáška

11:00

Partikulárne spytovanie svedomia, obed. Po obede návšteva Najsvätejšej
Sviatosti a rekreácia v záhrade alebo v rekreačnej miestnosti v závislosti od
ročného obdobia, ale nikdy nie inde.

Popoludní
12:45

Koniec rekreácie. Študenti v tichosti odchádzajú na nácvik liturgického spevu
alebo na prax z ceremónií. Po ukončení sa vracajú do svojich izieb študovať.

02:00

Vešpery a posledná kanonická hodinka pre tých, čo majú povinnosť recitovať
breviár.
Po ukončení návrat do izieb k ďalšiemu štúdiu.

02:45–04:00 Tretia prednáška
04:15–05:15 Štvrtá prednáška
05:30

Matutínum a laudy z nasledujúceho dňa. Nasledovalo partikulárne spytovanie
svedomia pre tých, čo mali povinnosť breviára. Ak toto bolo ukončené pred
06:30, mohli si ísť odpočinúť do svojich izieb.

06:30

Partikulárne spytovanie svedomia pre ostatných. Večera a po nej rekreácia.

08:15

Všeobecné spytovanie svedomia, modlitba pred spaním, čítanie predmetu
rozjímania na nasledujúci deň spoločne v kostole. Odchod na odpočinok do
svojich izieb a buď čítanie duchovnej literatúry alebo zahĺbenie sa do
duchovných myšlienok.

09:00

Nočný kľud.

67

Treba poznamenať, že od študentov sa nepožadovala účasť na všetkých prednáškach, ale
iba na tých, ktoré oni sami považovali, po porade s direktorom, pre seba za najdôležitejšie.
S vývojom seminárov sa na generálnych zhromaždeniach vyvíjala aj legislatíva, pomocou
ktorej boli semináre riadené. Zhromaždenie v roku 1668 prijalo dvadsaťpäť dekrétov,
zaoberajúcich sa disciplínou, morálnou formáciou, intelektuálnou prípravou a vzťahmi medzi
direktormi a seminaristami. Ďalšie usmernenia boli prijaté na generálnom zhromaždení
v roku 1673. Pravidlá pre profesorov boli prijaté zhromaždením v roku 1747 a dvadsaťpäť
bodov pravidiel prijalo zhromaždenie v roku 1788.
Zhromaždenie v roku 1673 hovorí, že cieľom direktora seminára je formovanie Kristových
kňazov, to znamená kňazov veľkých čností, ktorí sú schopní plniť úlohy cirkvi, vyučovať
a viesť ľudí, jedným slovom, zaisťovať spásu ľuďom pomocou duchovných služieb na ktoré
sú pripravovaní v seminári. Zhromaždenie určilo , aby vyučovacia hodina trvala hodinu a pol
a aby bola rozdelená na tri polhodinové časti. Počas prvej polhodiny si študenti odriekavajú
látku. V druhej polhodine profesor vysvetľuje to, čomu študenti nerozumejú a v tretej
polhodine približuje nasledujúce učivo. Všetky prednášky boli v latinčine, ale látka mohla byť
vysvetľovaná v ľudovom jazyku.
To isté zhromaždenie znova potvrdilo pravidlo, ktoré bolo vo vincentínskych seminároch
brané ako neporušiteľné a to, že direktori vždy trávia rekreáciu so študentmi. Účelom toho
bolo, aby mali študenti kontakt s dobrým kňazom a aby mohol direktor poznať svojich
zverencov. V osemnástom storočí sa táto prax stratila, čo vyvolávalo mnoho ostrých
protestov
zo strany biskupov a mnoho napomenutí od generálnych superiorov
a generálnych zhromaždení.
Iné nedotknuteľné pravidlo bolo namierené proti diktovaniu učiva na hodine. Pochádzalo ešte
z čias svätého Vincenta, ktorý pociťoval, že väčšina učiteľov bola schopná dobre vysvetľovať
teologické texty, ale len máloktorí vedeli aj nejaký napísať. Preto on aj jeho nástupcovia sa
prikláňali k používaniu kníh. „ Seminaristi budú uprednostňovať osvedčeného autora pred
spismi mladého človeka, ktorý v škole nedostal základy teologických vedomostí.“ Takto znela
jedna z kritík seminára v Annecy v roku 1641.
Po skončení generálneho zhromaždenia v roku 1673, páter Jolly vydal obsiahly obežník,
zaoberajúci sa vedením seminárov a zvlášť vzťahmi medzi direktorom a študentmi. Niektoré
z jeho bodov nemá význam ani spomenúť.
Naliehal, aby mal direktor seminára pevnú istotu, že sa pravidlá zachovávajú a že od nich
nikomu nemôže udeliť výnimku a to ani z najmimoriadnejšieho dôvodu. Nesmie trpieť, aby
prichádzalo tak veľa návštev alebo aby dovolil študentom navštevovať sa na izbách, to je
chyba, proti ktorej treba brojiť „celou silou“ hoc aj vylúčením potenciálnych narušiteľov „ako
ničiteľov dobrého poriadku domu.“
Jolly poučoval direktorov aj o tom, ako napomínať seminaristov. Z času na čas by mal
direktor udeľovať verejné napomenutie, ale iba za určitých podmienok. Má tak robiť
s nevyhnutnosťou, ale iba vtedy, keď sú viacerí, čo sa dopustili toho istého priestupku.
Spravidla by mal začať krátkou pochvalou a povzbudením. Má hovoriť úctivo a bez hnevu.
Mal by poukázať na to, prečo je vec dôležitá a to aj vtedy, ak vyzerá bezvýznamne. Má ich
ubezpečiť, že hovorí len o tom, čo sa týka nariadeného poriadku. Niekedy im tiež môže
povedať, hoci to by sa malo robiť len zriedka, že musí o ich správaní informovať biskupa.
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Napomenutia tohto druhu neslobodno nikdy udeľovať počas konferencií alebo duchovných
rozhovorov, lebo by sa mohli stať odióznymi, vždy treba na to zvoliť iný čas.
Vo všetkých iných prípadoch sa môžu napomenutia udeľovať súkromne. V prípade, že by
bola informácia o študentovi donesená priamo direktorovi, má sa opýtať dotyčného, či je
informácia pravdivá a sám má dodať, že jej veľmi neverí. Má seminaristu vľúdne napomenúť,
ale silou svojej autority.
Jolly dával rady aj akademikom. Vyjadril sa, že je súčasťou povinností direktora sledovať,
ako seminaristi pokračujú v štúdiu a či správne využívajú svoj čas. Má vedieť, či učitelia
vysvetľujú látku spôsobom zrozumiteľným a solídnym. Seminaristi by mali byť obzvlášť
oboznámení s Písmom, najmä s tými knihami, ktoré sa dotýkajú kňazstva, ako Levitikus,
Matúš, Evanjelium podľa Jána, listy svätého Pavla Korinťanom, Timotejovi a Titovi.
Napokon Jolly zdôrazňoval (1) mlčanie počas celého dňa mimo rekreácie a ako posvätné po
večernom spytovaní do ranných modlitieb a po nich; (2) mimoriadnu usilovnosť v účasti na

všetkých cvičeniach ako náhle zaznie zvonček; (3) vonkajšiu skromnosť; (4) veľkú vzájomnú
ohľaduplnosť a lásku.
Väčšina z týchto bodov bola zahrnutá do seminárskych direktórií, ktoré boli vo Francúzsku
používané do konca devätnásteho storočia.
V roku 1727 niekoľko biskupov naznačilo pátrovi Bonnetovi, že by si želali zamestnať
misionárov ako učiteľov vo svojich seminároch, aby diktovali prednášky zo svojich poznámok.
Niektorí vincentíni to už robili bez toho, aby o tom informovali generálneho superiora. Ale
Bonnet znovu obnovil zákaz diktovania na vyučovacích hodinách.
Aký úspech dosiahli tieto semináre? Je to ťažká, ak nie nezodpovedateľná otázka. Daniel–
Rops o prvých hovorí : „ Tieto semináre vychovávali študentov vincentínskeho typu
a výsledok bol okamžite úspešný.“67 Hovorí taktiež, že po roku 1700 väčšina francúzskeho
kléru získavala zo zriaďovania seminárov a že približne od roku 1730 títo kňazi, lepšie
školení postupne dosiahli také kvality, akým trištvrte storočia predtým, svätý Vincent a M.
Olier učili svojich nasledovníkov.68
Záznamy z toho obdobia často oslavujú prácu seminárov. Kardinál de Bissy, biskup z Meaux
v roku 1660 povedal: „ S radosťou pozorujeme, že cirkevná disciplína, ktorá v dôsledku série
dlhých vojen bola v tejto diecéze v ruinách, je znova živá, vďaka starostlivosti a úsiliu
robotníkov, poslaných Vincentom de Paul.“ 69 Ženevský biskup v ktorého diecéze sa
nachádzal seminár v Annecy, v roku 1695 napísal vo svojom závete o tomto seminári: „
Nedalo sa zveriť túto ustanovizeň iným osobám, ktoré by lepšie vštepovali zbožnosť, učili
cirkevnej náuke a dokonalejšie viedli duchovenstvo k poslušnosti voči svojej diecéze, ako to
robia páni z Misijnej spoločnosti v tejto diecéze.“
Na druhej strane, John Tracey Ellis vidí v seminárskom vzdelávaní výlučné zameranie na
pastoračné a duchovné potreby s vylúčením intelektuálneho a inovatívneho. 70 Pociťuje, že
Vincent a Olier, podobne ako aj mnohé iné osobnosti francúzskeho náboženského oživenia,
mali silný anti– intelektuálny postoj a cituje vyjadrenie svätého Vincenta, že „všeobecné
vedomosti“ postačujú.
Tento postoj je čiastočne obhajovaný Dansettom, ktorý uvádza, „
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V seminár sa kňazi
( v období, ktoré predchádzalo Revolúcii ) priučili povrchnej latine a
teológii a ich kultúrna úroveň v porovnaní s kultúrnou úrovňou ich farníkov bola
pravdepodobne vyššia tak, ako je vyššia kultúrna úroveň ich dnešných, lepšie vzdelaných
pokračovateľov v porovnaní s modernými roľníkmi .71
Dá sa citovať nekonečné množstvo konkrétnych príkladov, podporujúcich Ellisov názor.
Jedným z nich môže byť aj predtým uvedený citát od pátra Bonneta. Ďalší môže byť ten, že
keď po odsúdení Fenelovho diela Príbehy svätých v roku 1699 páter Pierron napísal, že
odsúdené knihy nesmú byť držané v jednotlivých izbách, ale musia byť zamknuté a kľúč má
mať direktor, aby ich snáď niekto nečítal zo zvedavosti alebo z veľkej túžby po vedomostiach
a takto by sa skazil.
V kontexte potrieb a problémov sedemnásteho storočia je ľahké pochopiť, prečo svätý
Vincent kládol dôraz na duchovnú prípravu budúcich kňazov. „ Nestačí učiť ich spevu,
ceremóniám a malej morálnej teológii, základnou vecou je priviesť ich k tomu, aby boli
hlboko zbožní a oddaní.“ Jeho prístup bol teda zásadne praktický a ak má niekedy príchuť
anti–intelektualizmu, tak to sa dá ľahko pochopiť vo svetle tých čias a v jeho zámere
vybudovať semináre.
Sú dôkazy o tom, že všeobecná úroveň kňazstva od čias svätého Vincenta po Revolúciu
bola vysoká. Dansettovo hodnotenie je veľmi pochvalné. Ešte priaznivejšie vyznievajú
pozorovania Alexisa de Tocqueville:
Celkovo vzaté – a to aj napriek všetkým nedostatkom niektorých svojich členov, nebol nikdy
klérus hodnejší chvály ako v katolíckom Francúzsku práve pred Revolúciou: viac vzdelaný,
viac vlastenecký, menej zaujatý len súkromnými záujmami, viacej sa zaujímajúci o verejné
dobro a napokon viac prehĺbený vo viere...72
Nonkonformistický názor na minimálne jeden francúzsky seminár – niečo, čo je historickou
kuriozitou, pochádza od Jean–Jacques Rousseaua. V roku 1729 strávil dva mesiace
v lazaristami spravovanom seminári v Annecy. Správal sa dobre, ale mal študijné problémy,
pretože nemal solídne akademické vzdelanie a mohol študovať iba prerušovane. Superiorom
seminára bol páter Gros, ktorý podľa Rousseaua zvykol pomáhať Madame de Warens,
Rousseauvej dobroditeľke pri obliekaní tak, že jej šnuroval korzet. Jeden životopisec píše
o Grosovi, že „ bol láskavý principál a preukazoval mládencovi zvláštnu pozornosť.“ 73
Samotný Rousseau sa o ňom vyjadril, že „ bol drobný muž, štíhly a sivovlasý, ktorý takmer
stratil na jedno oko zrak a ktorý bol najinteligentnejším a najmenej dogmatickým lazaristom,
akého som kedy poznal – hoci pravdu povediac, viac sa o ňom povedať nedalo.“ 74 Rousseau
o svojom vstupe do seminára povedal: „ Išiel som do seminára ako keby som išiel na
popravu. Seminár je melancholický príbytok.“75
Hoci mal Rousseeau direktora rád, mal odpor voči učiteľovi latinčiny o ktorom zanechal
devastujúci popis vo svojich Vyznaniach. Referujúc o tomto „ prekliatom lazaristovi,“ hovorí
:
Mal ulízané, zamastené vlasy ,nápadnú tvár, hlas ako divý byvol, pohľad ako ušatá sova
a bradu podobnú zježenému divokému kancovi. Jeho úsmev bol zlomyseľný a rukami
kŕčovito šklbal .Zabudol som jeho nenávidené meno, ale jeho hrôzostrašný, chorobne–sladký
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výraz určite zostal v mojej pamäti a ja si sotva môžem naň spomenúť bez toho, že by ma
nestriaslo.76
Jedna vec je istá. Veľké úspechy a vysoká úroveň náboženskej obrody v prvej polovici
sedemnásteho storočia veľmi zoslabli pod prudkým náporom osemnásteho storočia. Po
dlhom, triezvom brieždení sedemnásteho storočia sa dostavila odozva, ktorá v období
regentstva (1715–1743) nadobudla podobu nemravnosti a skepticizmu rôznych podôb
v závislosti od životných podmienok a tiahla sa súčasne s revolučným myslením, ktoré sa
udomácnilo medzi intelektuálmi.“ 77 Väčšina rehoľných spoločenstiev bola skazená
bohatstvom a prírastok ich nového dorastu bol drasticky zdecimovaný (paradoxne Misijná
spoločnosť mala pred Revolúciou veľký počet nových povolaní). Mnohí kňazi a semináre boli
pod vplyvom filozofických názorov francúzskeho osvietenstva. Dansette sa zmieňuje
o jednom lazaristickom superiorovi, ktorý nikdy nepoužil vo svojich kázňach Kristovo meno.78
Je skutočnosťou, že francúzsky klérus bol vážne oslabený a rozdelený množstvom sporov,
ktoré planuli už vyše poldruha storočia : jansenizmom, kvietizmom,, galikanizmom,
demokratizujúcimi a protestantizujúcimi tendenciami nižšieho duchovenstva, skazenosťou
vyššieho kléru a slabnúcim vplyvom vládnej kontroly.
Práca svätého Vincenta a jeho Spoločnosti neochránila francúzsku cirkev pred týmito
pohromami, ale nepochybne bez nej by bolo bývalo ešte horšie.

Úpadok : do akej miery ?

Jednou z najťažších a najtajomnejších otázok, týkajúcich sa vnútorného života Misijnej
spoločnosti pred Francúzskou revolúciou je tá o jej úpadku. Utrpeli vincentský život a práca
katastrofálny úpadok alebo si dokázali nejakým spôsobom zachovať pôvodnú
nepoškvrnenosť a vitalitu? Doterajšie starostlivé skúmania nedávajú definitívnu odpoveď
a preto ani nie je ľahké vyrieknuť posudok.
Zdá sa, že jednu vec možno pravdivo vysloviť : mimo Francúzska sa udržiaval všeobecný
názor, že Ne-francúzi si uchovali základného ducha Spoločnosti lepšie ako Francúzi. Tento
názor zdieľajú aj niektorí súčasní nefrancúzski historici Spoločnosti, ale ich postoj môže byť
nedôveryhodný kvôli národnostným predsudkom. Francúzsky historik páter Allou hodnotí
obdobie Vincenta a Almerasa ako vek organizovania a zrodu ; periódu Jollyho, Pierrona

a Watela ako čas rastu a rozvoja; Bonneta a jeho nástupcov ako obdobie zápasu. Dokonca aj
pápež Benedikt XIV. cítil potrebu pripomenúť generálnemu superiorovi, že v Ríme panuje
všeobecná mienka, že francúzski lazaristi žijú vo väčšej voľnosti, ako ich spolubratia v iných
krajinách.
Ak sa takýto odklon objavil, treba jeho príčinu čiastočne pripísať všeobecnému duchu
osemnásteho storočia : osvietenstvu, morálnemu úpadku tých čias, jansenisticko –
galikánskym sporom, všadeprítomnému úpadku náboženského ducha, ktorý v sedemnástom
storočí zaznamenal veľké oživenie. Azda Rousseauve tvrdenie, že páter Gros zvykol madame
de Waren šnurovať korzet znie zveličene, Dansettova pripomienka, ktorú použil v súvislosti
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s osvietenskými ideami, že istý lazaristický superior nikdy vo svojich kázňach nepoužil meno
Kristus, je zrejme typická pre tie časy.
Väčšina obvinení vznesených proti Francúzom sa dotýka chudoby. Ako storočie pomaly
ubiehalo, mnohí sa začali módne obliekať, nosiť parochne ( niektorí radšej vystúpili zo
Spoločnosti, ako by sa ich mali vzdať ), hojne navštevovali množstvo módnych salónov
a zúčastňovali sa poľovačiek, zábav a podobných kratochvíľ. Výsledkom bola zreteľná nechuť
k práci. Krátko pred Revolúciou sa páter Cayla mohol sťažovať, že sú domy, kde sa
nevykonávajú skoro žiadne duchovné praktiky, kde superiori dávajú ten najhorší príklad
úplného neporiadku a kde sú bežné také známky života na vysokej nohe ako zlaté hodinky,
strieborné spony na topánkach a strieborné tabatierky na šnupavý tabak.
Generálni superiori neustále poukazovali na úpadok, ktorý sa udomácnil v obliekaní. V tomto
možno vidieť príčinu antagonizmu, prejavujúceho sa u iných národností, najmä u Talianov,
Poliakov a Španielov voči zavádzaniu noviniek v obliekaní a v zovňajšku. Obviňovali
Francúzov z narastania luxusu v ich šatstve a z veľkého odklonu od pôvodného ducha
chudoby.
Celkom určite nastal aj odklon v práci na misiách. Od čias pátra Countyho existuje málo správ
alebo vôbec nijaké zmienky o misionárskych aktivitách u časti francúzskych vincentínov.
Očividne to bolo v tomto čase, keď sa názov misionári vo Francúzsku vytratil a bol nahradený
názvom páni zo Svätého Lazara alebo lazaristi, meno neobľúbené Ne–francúzmi. Všeobecne
sa zdá, že najlepšími, zo všetkých strán pohľadu, boli tí, čo pracovali v seminároch, ale aj tam
boli problémy. Páter Allou sa zmieňuje o tom, že generálni superiori z konca osemnásteho
storočia boli zahanbovaní množstvom sťažností, ktoré dostávali od biskupov kvôli tomu, že
direktori v seminároch sa z lenivosti a z neumŕtvenosti nezúčastňovali rekreácií so
študentmi, ako to stanovovali pravidlá.
Po obnovení francúzskych vincentínov v roku 1816, mnohí sa pozerali dozadu na Francúzsku
revolúciu ako na trest za zlyhania a omyly Spoločnosti v predrevolučnom období. Revolúcia
pre nich bola Božím súdom za stratu horlivosti, regulárnosti a zbožnosti v osemnástom
storočí. „Požehnaná revolúcia,“ jedného dňa povedal páter Etienne jednému z nich,“ ktorá
nás olúpila o všetok náš blahobyt a postavila nás znovu na cestu povinnosti.“79 Páter Verbert
dňa 5. mája 1814 napísal pátrovi Hanonovi, „ Dávno pred našim zrušením (revolúciou) bol
pravý duch Spoločnosti na úpadku.“ 80 Výsledok toho mnohí videli v skutočnosti, že sa
mohutná väčšina francúzskych vincentínov nerozhodla pre návrat do Spoločnosti, keď bola
v roku 1816 obnovená, čo bolo priaznivým zamením pre budúcnosť. „ Toto ich odmietnutie
nie je dôvod na smútok, ich duch a ich zvyklosti by nepochybne boli prekážkou obnovy
pôvodného ducha.“81
Vo všeobecnosti možno povedať, že medzi mnohými vincentínmi to bolo tak, ako je to tu
opísané. Mohlo to byť tým, že rýchly nárast počtu členov Spoločnosti najmä za pátra
Jacquiera spôsobil ťažkosti v udržaní správnej disciplíny. Taký dom, ako bol Svätý Lazar so
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stovkami osôb a zariadením za viac ako milión libier, musel byť veľmi ťažko kontrolovateľný
a dosť možné, že nie vždy predstavoval taký obraz, aký by materinský dom mal poskytovať.

IV
FRANCÚZSKO

„Ak niekto hľadá pôvod moderného kresťanského Francúzska, musí ísť do Svätého Lazara.“
Jean
Calvet

V čase smrti svätého Vincenta de Paul (1660), by sa sotva našla vo Francúzsku provincia,
kde by jeho Spoločnosť nepracovala na spáse chudobných dedinčanov alebo na výchove
duchovenstva. V Paríži boli tri domy: Bons Enfants, Svätý Lazar, a krátko trvajúci seminár
Svätého Karola (1645 – 1685). V ďalších provinciách ich bolo asi o dvadsať viac. Na konci
sedemnásteho storočia sa ich počet zvýšil na päťdesiattri a ďalších dvadsaťpäť pribudlo
v priebehu osemnásteho storočia, takže v roku 1792 ich celkový počet dosiahol
šesťdesiatosem domov. Vincentíni viedli štyridsať až päťdesiattri veľkých seminárov (údaj
závisí od toho, ktorého autora sledujeme) a osem prípravných seminárov. Tridsať domov sa
venovalo misiám a členovia Spoločnosti slúžili vo viac ako jedenástich farnostiach, v piatich
pútnických kostoloch a na siedmich miestach ako kapláni. Vyskytovalo sa veľké prekrývanie
funkcií domov, čo vysvetľuje variáciu čísiel o týchto údajoch.
Dva domy, v Avignone a Bastii (Korzika) prináležali do talianskej provincie aj po anexii
územia na ktorom sa nachádzali, Francúzskom (Korzika 1769, Avignon 1791). Spoločnosť
vo Francúzsku bola rozdelená do siedmich provincií: Francia(t.j. Paríž), Champagne,
Aquitaine, Poitou, Brittany, Lyon a Picardia. V čase Revolúcie členstvo pozostávalo z päťsto
deviatich kňazov a dvesto šesťdesiatich bratov. Vo Svätom Lazare bolo stotridsať novicov
a študentov, v Cahors päťdesiat a v Lyone štyridsať.

Bons Enfants

Bons Enfants bol prvým domom Misijnej spoločnosti. Bol daný svätému Vincentovi
Gondiovcami v roku 1624 za sídlo pre jeho Spoločnosť. V roku 1642, o desať rokov neskôr,
keď nadobudol Svätého Lazara, svätý Vincent založil v Bons Enfants seminár, ktorý zotrval
ako jeden z diecéznych seminárov až do Revolúcie. Jeho prvým predstaveným bol svätý
Vincent a posledným blahoslavený Louis François, mučeník, zavraždený v Septembrovej
masakre. V roku 1645 boli mladší študenti preložení do seminára Svätého Karola vo Svätom Lazare
a Bons Enfants zostal ako typický seminár pre ordinandov, ktorého študenti navštevovali prednášky
na Sorbonne.
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Je dosť čudné, že Bons Enfants, zdá sa, nikdy počas svojich prvých šesťdesiatich rokov
svojej existencie nemal štatút diecézneho seminára. Konečne, v roku 1707, počas úradu
kardinála de Noailles bol ustanovený ako oficiálny seminár pod názvom Svätého Firmina.
Ľudovít XIV. potvrdil túto zmenu v roku 1714. V tom čase boli budovy v zlom stave, ale
vincentíni otáľali s ich opravami kvôli ťažkostiam z titulu vlastníctva. Mali v pláne kompletne
seminár prebudovať pod názvom Seminár svätého Vincenta, ale k tomu pre nedostatok
financií nikdy nedošlo.
13. augusta 1792 bolo stavanie premenené na revolučnú väznicu a stalo sa dejiskom
ohavnej Septembrovej masakry. Neskôr sa z neho stala väznica pre ženy a napokon,
začiatkom devätnásteho storočia ho zbúrali.

Svätý Lazar

Bons Enfants bol prvým materským domom, ale nezostal mím dlho. V roku 1632, Adrien le
Bon, prior upadávajúceho kláštora Svätého Lazara, ponúkol túto nehnuteľnosť svätému
Vincentovi. Svätý bol ohromený a odmietol na základe, že on a jeho spoločníci sú príliš
chudobní na to, aby mali taký veľkolepý ( a možno zruinovaný ) majetok. Le Bon sa znova
viac ako tridsaťkrát na neho obrátil a presviedčal ho, aby majetok prijal, ale Svätý odmietol
čo i len to miesto navštíviť. Nemusela to byť len pokora, ktorá ho zdržiavala. Predstava
spoločného života s kanonikmi Svätého Viktora ( ktorý bol patrónom Svätého Lazara ),
k tomu rozsiahle opravy a prestavby, ktoré bolo nevyhnutné uskutočniť, mu zaiste nedodávali
chuť k prijatiu ponuky. Skutočne, mnohé ťažkosti nedali na seba dlho čakať.
Svätý Lazar bol pôvodne nemocnicou pre malomocných, vybudovanou severne od Paríža.
Najstarší datovaný dokument, v ktorom je o nej zmienka, pochádza z roku 1122.
V stredovekom Francúzsku to bývalo prominentné a dôležité miesto, lebo tu bývali položené
telá francúzskych kráľov pred ich uložením do hrobky v Saint Denis. V roku 1515 sa
z dôvodu zlého hospodárenia dostala nemocnica do rúk Regulárnych kanonikov svätého
Viktora. Od roku 1632 po viac ako jednom storočí prestala nemocnica slúžiť ako leprosárium
a zostalo v nej iba niekoľko mentálne chorých a niekoľko chovancov v polepšovni. Le Bon
bol priorom od roku 1611.
Mnohí proti darovaniu protestovali a spory kvôli nemu pokračovali ešte dlho po smrti svätého
Vincenta. Keď bol za generálneho superiora zvolený páter Jolly, Rytieri svätého Lazara
a Rehoľa svätej Genevievy ( podobne ako kanonici svätého Viktora bola vetvou
Augustiniánskeho rádu )sa pokúsili vincenciánov zo Svätého Lazara vypudiť. Jolly
s pomocou niekoľkých právnikov spísal petíciu, ktorú v roku 1673 predložil kráľovi Ľudovítovi
XIV. Panovník potvrdil vlastníctvo Misijnej spoločnosti a čo je dosť zaujímavé,
v nasledujúcom roku Spoločnosť súhlasila s prijatím farnosti vo Versailles.
Medzi budovami vo Svätom Lazare najstaršou bola budova gotického kostola. V časoch
revolúcie to bola jediná originálna stavba, pochádzajúca ešte z čias pôvodnej stredovekej
nemocnice. V kostole boli pochovaní všetci generálni superiori, svätým Vincentom počnúc
a pátrom Coutym končiac. Pochovaný v ňom bol aj biskup Abelly, prvý Vincentov
životopisec. Bolo v ňom množstvo pozoruhodných malieb, najznámejšou bola Apoteóza
svätého Vincenta od dominikána Brata Andre. Znázorňovala svätého Vincenta
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vystupujúceho do neba a dolu, pozerajúc k nebu kňazov Misijnej spoločnosti a Dcéry
kresťanskej lásky.82
Druhou najstaršou stavbou bola hlavná budova, ktorej priečelie bolo obrátené smerom
k mestu a ktorá bola postavená za čias svätého Vincenta. Väčšina budov vznikla za
generalátu pátra Jollyho v období rokov 1681 do 1684. Páter Jolly bol očividne schopný
finančný hospodár, ktorý splatil všetky dlhy, ktoré Svätý Lazar mal, investoval 300 000 libier
do nových budov a ešte stále mal z čoho požičiavať ostatným domom. V rokoch 1715 až
1720 vybudovali vincentíni na svojom pozemku dlhú radovú výstavbu dvojposchodových
dvoj domov, ktoré prenajímali laikom.
Hoci sa teraz tieto miesta nachádzajú v srdci Paríža, v predrevolučnom období celkom isto
tvorili prímestskú lokalitu. Uzavretý areál neobsahoval iba budovy, ale aj ornú pôdu,
prosperujúce sady, mlyn a ostatné náležitosti potrebné k životu komunity takej početnej, ako
bola vo Svätom Lazare. Mnohoraké záhrady boli dobre udržiavané, okrasné kvetinové
záhony boli situované medzi dve obrovské terasy, ktoré dovoľovali pohľad na mesto a na
priľahlú krajinu.
Svätý Lazar bol nervovým centrom celej Kongregácie. Bol v ňom formačný dom,
administratíva pre celú Spoločnosť, exercičný dom, noviciát, seminár, a niečo ako svet sám
pre seba. Evidentne to bolo rušné a kozmopolitné miesto, zahrňujúce plochu väčšiu ako
Tuileries ( deväťdesiatdva arpentov alebo asi sto až stopäťdesiat akrov, 1 arpent = 0.34
ha) zaľudnené veľkou a nesúrodou populáciou.83 Podľa Costeho84 tu na začiatku Revolúcie
žilo dvesto kňazov a klerikov, dvadsaťštyri bratov a okolo stodvadsať ďalších ľudí
najrozličnejšieho druhu. Páter Parang85 sa zmieňuje, že v tom čase tu žilo okolo štyristo
osôb: dvesto duchovných (kňazi, bratia a študenti), osemdesiat laikov a zbytok boli
najrozličnejší stravníci .
Organizácia domu sa nemenila a vydržala rovnaká od čias svätého Vincenta až po
Francúzsku revolúciu. Medzi kňazov v dome patrili generálny superior a jeho asistenti,
personál sekretariátu, generálny prokurátor a jeho kancelária, asistent, pod asistent,
pokladník domu, direktori a učitelia mladých klerikov, misionári ( asi desiati alebo dvanásti
)ktorí kázavali v priľahlých oblastiach, exercitátori, kapláni u Dcér kresťanskej lásky a kapláni
zo sirotincov a z nemocnice Nom-de-Jesus (domu pre starých ). Ostatní kňazi mali na
starosti administratívu a duchovnú službu v nemocnici pre duševne chorých a vo väznici.
Toto bolo podporované malou armádou bratov, ktorí sa starali o nádvoria, kvetinové záhony,
záhrady, hospodárstva, ovčie košiare, lisovne muštu, obchod s pekárňou, lekáreň, maliarsku
dielňu, krajčírsku dielňu, stolárstvo, zámočníctvo a opravovňu povozov. Okrem toho mali na
starosti refektár, kuchyňu, všeobecnú údržbu všetkého majetku, starostlivosť o pivnice,
infirmárku a vrátnicu. V dome bol ďalej početný zástup hostí, ktorých presný vzťah k Misijnej
spoločnosti je dosť nejasný. Claude de Chandenier, dlhodobý hosť Svätého Vincenta
povedal, že v roku 1659 tu bola skupina chudobných sirôt a štyria Maurovia. Tí posledne
menovaní zostali v dome tri alebo štyri roky. Dodal: „ Všetky druhy národností ako Turci,
Maurovia, Židia a ďalší boli prijímaní a poučovaní. Mnohí z nich sa tu vzdali svojho
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Očividne maľba na strope kostola Svätej Márie z pustatiny, Perryville, Missouri, je jej kópiou. Kňazi
na obraze sú generálni superiori z predrevolučného obdobia. Ešte aj tvár Felixa De Andreis je medzi
nimi umiestnená.
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Jeden súčasný odborník tvrdí, že celá plocha Svätého Lazara bola iba 300 x 150-200 metrov alebo
asi 15 akrov. Pozri R. Chalumeau, CM., Sprievodca Svätého Vincenta pre návštevníkov Paríža (Paríž,
1960), str. 18.
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La Congregation de la Mission, str. 130
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Jean Parang, „ Saint Lazar a trevers les Ages,“ Annals, 103, str. 381–408.
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pohanstva.“86 Ďalej tu bola skupina žiakov alebo študentov rétoriky, ktorí dostávali lekcie od
kňazov alebo klerikov. Táto situácia trvala okolo dvadsať rokov.
Nachádzala sa tu aj knižnica rátajúca asi päťdesiattisíc zväzkov a predstavujúca jednu
z najlepších teologických knižníc v Paríži.
Základná služba Svätého Lazara spočívala na duchovných cvičeniach : exercície pre
duchovenstvo, pre ordinandov, pre laikov či už individuálne alebo v skupinách, zadarmo
alebo za poplatok. Svätý Lazar bol skutočne hlavným parížskym exercičným strediskom až
do roku 1792. Hoci páter Jolly v roku 1676 udáva celkový počet exercitantov za rok 1300,
v skutočnosti sa zdá, že ich bolo viac a ich počet sa zvyšoval aj v osemnástom storočí.
Týždňové exercície sa začínali každý utorok odpoludnia a končili sa po vešperách
v nasledujúcu nedeľu. Tieto duchovné cvičenia boli bezplatné, všetky náklady znášal dom
a dobrodinci. Okrem týchto sa dva razy do roka konali ročité exercície, ktoré boli kolektívne
a každý účastník si ich zaplatil. Jedny sa začínali v pondelok po Smrtnej nedeli a trvali do
nasledujúcej nedele. Druhé začínali na Kvetnú nedeľu a trvali do Veľkej noci. Na tieto
duchovné cvičenia v jednom termíne nemohlo prísť viacej ako sto osôb. Od roku 1706
prijímal Svätý Lazar aj parížsky klérus na jeho ročité exercície.
Svätý Lazar mal od svojho začiatku aj nemocnicu pre duševne chorých aj polepšovňu. Svätý
Vincent, ktorý mal voči mentálne chorým mimoriadne chápavý postoj, raz povedal: „
Duševná choroba sa nelíši od choroby telesnej a kresťanstvo vyžaduje ľudsky a mocne
chrániť a účinne prinášať úľavu rovnako jedným ako aj druhým.“87
Zaujímavým zdrojom príjmov domu bol trh Svätého Vavrinca, ktorý pôvodne prináležal
nemocnici Svätého Lazara. Misijnej spoločnosti bol postúpený kráľovským patentom
v októbri 1661. Pôvodne býval trh na otvorenom priestranstve na okraji Svätého Vavrinca,
ale keď ho prevzali vincentíni, presunul sa na lokalitu o veľkosti piatich alebo šiestich akrov (
asi 2 ha ) v priestore vo Svätom Lazare. Jeho plocha bola obohnaná múrom, vystavali
predajné stánky a pozdĺž ciest vysadili stromy. Trh trval dva týždne. V roku 1777 ho postúpili
istému Sieur Gevaudanovi, ktorý ho prevádzkoval do roku 1790. (V roku 1835 bol trh
Svätého Vavrinca znova na tomto mieste otvorený a existoval do roku 1853, kedy ho zrušili,
aby uvoľnili priestor pre Boulevarde Strasbourg.)

Seminár Svätého Karola

Na severnej strane ohradeného pozemku Svätého Lazara, pri hlavnej ceste z Paríža do
Svätého Denisa, bol prípravný seminár Svätého Karola, často nazývaný Malý Svätý Lazar.
Vznikol z jednej časti seminára v Bons Enfants po jeho rozdelení. Jeho študenti neboli
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Citované z Coste, La Congregation de la Mission, str. 131.
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nevyhnutne určení pre kňazskú dráhu. Koncepcia Svätého Vincenta bola taká, že prípravná
škola pripravovala svojich študentov na neskoršie teologické štúdiá, ale jej žiakmi mohli byť
tak neseminaristi ako aj seminaristi. Najznámejším učiteľom v tomto seminári bol páter
Jacques de la Fosse, autor, dokonale píšuci vo francúzštine i v latinčine.88 Je dosť zvláštne
z pohľadu všeobecného nepriateľského postoja kňazstva voči divadelníctvu, že páter Fosse
napísal niekoľko hier z príležitosti udeľovania ocenení v seminári (1675, 1676, 1682, 1684
a 1685).
Seminár Svätého Karola nebol nikdy skutočne úspešný a v roku 1685 bol zatvorený.
Začiatkom osemnásteho storočia sa v jeho budovách zariadil „ druhý noviciát“, ale ani ten
nebol úspešnejší ako pôvodný seminár Svätého Karola.

Po konfiškácii revolučnou vládou v roku 1792 sa Svätý Lazar premenil na väznicu. Niekedy
v ňom bolo uväznených až dvanásťtisíc väzňov, medzi nimi aj známy francúzsky básnik
Andre Chenier. V roku 1811 bolo väzenie odovzdané do správy departmentu Seine. V roku
1823 zrúcali kostol. V roku 1850 sa stal Svätý Lazar väznicou pre ženy až ho napokon
začiatkom dvadsiateho storočia zbúrali, aby získali miesto pre rozrastajúce sa parížske
bulváre. Len názov stanice metra dnes pripomína, že tu kedysi stával Svätý Lazar.

Kráľovský patronát

Veľké množstvo prvých vincentínskych ustanovizní bolo získaných odovzdaním, darovaním
alebo sponzorovaním osobami z vysokej spoločnosti. Všeobecne možno povedať, že sa prví
Misionári tešili priazni a privilégiám, ktoré im preukazoval dvor bez toho, aby sa ich
dožadovali. Kardinál Richelieu založil vincentínsky dom v Richelieu, kde Misionári dostali do
správy farnosť ( treba poznamenať, že v prvých obdobiach bol v Spoločnosti veľký odpor
voči preberaniu farností lebo to sa nezlučovalo s prácou na misiách ). Jeho neter,
Vojvodkyňa d' Aiquillon im dala svätyňu Notre Dame de la Rose v blízkosti Agenu
s podmienkou, že budú vykonávať misie v oblasti Agenois a Condomois. Anna Rakúska,
vdova po Ľudovítovi XIII a matka Ľudovíta XIV im odovzdala správu farnosti v Sedane a za
Almerasovho generalátu aj správu veľkého seminára v Metz (1661). Ľudovít XIV. im ku
kráľovským farnostiam vo Versailles, Fontainebleau a v Invalidovni pridal vedenie seminára
pre námorných kaplánov v Rochefort – sur – Mer. Jeho brat Philippe, Vojvoda Orleánsky,
zveril Spoločnosti svoju nemocnicu v Saint Cloud , ktorú spravovali od roku 1688 približne do
roku 1775. Ľudovít XV. umiestnil v roku 1753 Misionárov v kráľovskej vojenskej škole vo
Vincennes. O tomto naposledy spomenutom diele existuje len veľmi málo informácií. Páter
de Bras vo svojom obežníku z 1. januára 1754 napísal, že Spoločnosť prevzala duchovné
vedenie školy, ale to je vôbec posledná zmienka, týkajúca sa tejto veci. V zozname domov
z čias začiatku Francúzskej revolúcie sa tento dom nenachádza.
Kráľovské farnosti
Pravdepodobne jednou z veľkých irónií v histórii Misijnej spoločnosti je, že Spoločnosť
pôvodne založená kvôli starostlivosti o chudobných a opustených sa v bourbonovskom
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Francúzsku ocitla v samom strede moci. Zdá sa, že najväčšiu zodpovednosť za to nesie
Anna Rakúska, ktorá si osvojila predstavu, že by rada videla, aby komunita Svätého
Vincenta vystupovala vo všetkých farnostiach, ktoré slúžili kráľovskému dvoru. Krátko na to,
ako zariadila, že Misionári v roku 1661 prevzali vedenie seminára v Metz, pokúsila sa ich
donútiť aj k prevzatiu farnosti vo Fontainebleau, ale páter Almeras to odmietol poukázaním,
že farnosti nie sú patričným objektom práce Spoločnosti. Kráľovná neustúpila a tak nebolo
možné farnosť neprijať. Arcibiskup zo Sens odovzdal farnosť Spoločnosti a tá vyslala desať
kňazov, aby sa tam ujali práce.
Kráľ Ľudovít XIV. sa v roku 1666 pokúsil zveriť starostlivosť o kráľovskú farnosť vo Versailles
Misionárom. Almeras sa tomu snažil odolávať zo všetkých svojich síl vysvetľujúc, že farnosti
nie sú objektom práce Spoločnosti a že Misionári nie sú vhodní na život v štýle dvora. Keď
sa parížsky arcibiskup snažil panovníkovi vysvetliť dôvody Almerasovho odmietania, Ľudovít
odvetil: „ Ak je nevyhnutné, aby som im rozkázal, tak im rozkážem. Misionári nebudú pre
mňa robiť menej, ako robia pre moju matku.“89 Prekvapuje, že Almerasovo odmietnutie bolo
napokon dočasne úspešné. Kráľ sa so svojou požiadavkou v roku 1674 znova obrátil na
pátra Jollyho a tentoraz dosiahol svoj cieľ. Páter Jolly sa tiež pokúsil odmietnuť, ale neuspel
(rovnako ako neuspel v odmietnutí Saint Cyr a Invalides). Podarilo sa mu iba odmietnuť
prevzatie Saint Germain. Páter Jolly napísal: „ Žiaľbohu! Môj Bože, to je robota! Chudobní
kňazi, povolaní do služby chudobným dedinčanom sú povolávaní do Versailles! Nech nás
Boh ráči ochraňovať, lebo nás vystavil nebezpečnej situácii po tom, čo sme vynaložili všetky
sily, aby sme sa jej vyhli!“
Kráľovým spovedníkom vo Versailles bol obvykle niektorý jezuita a bol to on, čo mal aj
dohľad nad kráľovou dušou aj nad jeho súkromnými náboženskými povinnosťami.
Vincentská farnosť zahrňovala zbytok kráľovského dvora rovnako ako aj mesto. Pretože kráľ
chcel mať vždy po ruke niekoľkých kňazov pre prípad nejakého nešťastia alebo nejakej
neočakávanej urgentnej situácie na dvore, misionári prevzali v roku 1682 kráľovskú kaplnku.
Požiadavkou bolo, aby boli vždy k dispozícii dvaja kňazi. Správca kráľovskej kaplnky bol
menovaný a zreteľne odlíšený od farára a ich povinnosti sa niekedy prekrývali a spôsobovali
konflikty.
Je ťažké vyhodnotiť priame kontakty komunity s dvorom a s jeho intrigami a problémami.
Farár farnosti Notre Dame z Versailles, ako aj farár druhej farnosti Svätého Ľudovíta
z Versailles, založenej v roku 1730 boli vždy vincentíni a mali privilégium asistovať pri
kráľovom rannom vstávaní, čo bolo doménou iba najvyššej šľachty. Zdá sa však, že toto
svoje privilégium zriedkakedy využívali s výnimkou, keď v ňom videli príležitosť požiadať
kráľa o príspevky pre chudobných. Je preukazné, že človek ako Francois Hebert, dlhoročný
farár vo Versailles, mal úzke kontakty s Ľudovítom XIV. a s Madame de Maintenon, ale je to
len jediný vincentín, ktorého meno sa nachádza v historických knihách a aj to len veľmi
zriedka.90
Všeobecne, prijatím týchto farností generálni superiori dávali tamojším farárom právo
priberať kňazov navyše a tí boli posielaní viesť vidiecke misie a takto napĺňať svoj podiel na
cieli Spoločnosti.
Bolo to v roku 1674, keď z podnetu Markíza de Louvois, ministra vojny Ľudovíta XIV.,
vincentíni prebrali kostol a duchovnú správu v Invalidovni. Invalidovňa, vybudovaná ako
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Citované z Herrera, Dejiny Misijnej spoločnosti, str. 150.
Keď sa pred francúzskym Výborom Zástupcov v roku 1829 udávali dôvody pre potlačenie Misijnej
spoločnosti, niekoľkí poslanci v snahe obrániť Spoločnosť podčiarkovali fakt, že hoci vincentíni boli
úzko prepojení na kráľovské farnosti „ zaoberali sa výlučne svojimi úlohami a nezaplietali sa do
úkladov a intríg.“ Pozri John Carven, C.M., Napoleon and Lazarists ( Niagara, 1972), str. 130.
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domov pre starých vojakov a veteránov z čias vojen Ľudovíta XIV. tvorila farnosť, kde
superior domu bol zároveň aj farárom. Starostlivosť o starých vojakov bola neskôr zverená
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Misionári sa nezodpovedali dôstojníkom ústavu, ale cez
Louvoisa panovníkovi.
Práca v kráľovských farnostiach mala značné personálne požiadavky. V Notre Dame vo
Versailles bolo šesť kňazov, šesť novicov a dvaja bratia. Novici a bratia obvykle pracovali
ako v kráľovskej kaplnke, tak aj vo farnosti. Mesto Versailles sa rozrastalo a preto v roku
1730 si vyžiadalo postavenie nového kostola Svätého Ľudovíta, v ktorom slúžilo dvanásť
kňazov, dvaja klerici a štyria bratia. Farár v Invalidovni mal k dispozícii jedenásť kňazov,
ôsmich klerikov, ktorí sa starali o kostol a viedli spevácky zbor. Boli tu aj štyria bratia.
V dome vo Fontainebleau bolo jedenásť kňazov, niekoľkí k službe vo farnosti a ostatní
k práci na misiách.
Úzky kontakt s dvorom viedol nevyhnutne ku konfliktom. Jedným z nich bola otázka
slobodného rozhodovania generálneho superiora pri menovaní a prekladaní osôb na týchto
postoch. Keď páter Jolly napokon prijal farnosť Notre Dame vo Versailles, pokúsil sa
spríjemniť horkú pilulku vymenovaním len tých najčnostnejších mužov, medzi ktorými
Nicholas Thibault, farár vo Versailles počas dvanástich rokov, bol najpozoruhodnejším.
Thibault sa pokúsil definovať tri základné pravidlá: (1) že dotácia farnosti by mala byť
dostatočná a istá; (2) že superiori by mali byť vymeniteľní podľa rozhodnutia generálneho
superiora; (3) že pokiaľ ide o učenie a vládu, nemalo by byť požadované nič, čo je v rozpore s vierou
alebo s pravidlami a konštitúciami Misijnej spoločnosti. Toto posledné bolo nutné počas búrlivého
obdobia jansenistických a kvietistických sporov, rovnako ako aj v zápase Ľudovíta XIV. s pápežom
Inocentom XI.
V jednom prípade bol páter Jolly pri prekladaní úspešný. Týkalo sa to pátra Duranda, farára vo
Fontanebleau, proti preloženiu ktorého sa postavil kráľ, kráľovná a dvorné dámy. Keď páter Durand
obdržal list o svojom preložení, bolo to o 10,30 hod. dopoludnia, okamžite sa zbalil a nečakajúc ani na
obed sa odsťahoval. Kráľ, kráľovná a veľké množstvo farníkov proti tomu protestovalo. Na Jollyho sa
vyvinul veľký tlak najmä zo strany kráľovnej, ale napokon všetci ustúpili.
Podobná udalosť sa odohrala s pátrom Jouhe, horlivým a populárnym kňazom vo Versailles,
obľúbeným u kráľa a jeho dvoranov. Po uzmierení jedného z dvoranov, ktorý, ako sa zdalo už
zomieral, s katolíckou cirkvou, mal byť páter preložený, ale kráľ a celý dvor chceli tomu zabrániť. Jolly
išiel navštíviť dvorana, ktorého Jouhe uzmieril s cirkvou a ktorý bol najväčšou prekážkou Jouheho
preloženia, ale musel čakať pred dverami dve hodiny. Napokon Jolly získal kráľov súhlas k preloženiu,
ale dotyčný dvoran mu nikdy neodpustil.
Páter Jolly sa ocitol v takom istom probléme s prvým superiorom v Invalidovni, ktorému jeho
povinnosti pripadali ťažké a požiadal o uvoľnenie. Očividne bol utrápený. Ako dobrého kňaza si ho
veľmi vážil Louvois , ktorý ako generálny vikár Rytierov svätého Lazara a administrátor ústavu ostro
proti jeho preloženiu protestoval. Ľudovít XIV. plne zdieľal Louvoisov postoj a napriek skutočnosti, že
v zakladacej zmluve dostal generálny superior právo voľne disponovať superiorom , nechcel o tom
ani počuť. Ešte aj provinciál jezuitov vyhlásil, že Jolly by mal ustúpiť. Jolly povedal kráľovi Ľudovítovi
XIV.: „ Ak toto má byť spor, prosím, pozbavte ma vedenia Spoločnosti.“ Kráľ mu s úsmevom
odpovedal: „ To určite nie. Robte si svoju prácu a spravujte Kongregáciu ako najlepšie viete.
Samozrejme.“91
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Citované Herrera, História, str. 160. Toto je milý príbeh, ale rozhodne je nepravdepodobné, aby
generálny superior prejavoval svoje postoje tak manifestačne v rozpore s konštitúciami.
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Louvois neskôr povedal, že je nemožné tomuto človeku čokoľvek odmietnuť.
Kráľovské farnosti spôsobovali ťažkosti najrozličnejšieho druhu. Záujem monarchu mohol byť rovnako
takou prekážkou ako mohol byť aj jeho nezáujem. Toto možno vidieť v prípade Francoisa Heberta.
Francois Hebert (1651–1730) bol vychýrený farár vo Versailles (1686–1704). Jeho súčasníci verili, že
mal na dvore veľký vplyv. Ak možno veriť Saint–Simonovi, bol kompromisný voči Unigenitus, hoci
Collet voči nemu vždy prejavoval najvyšší rešpekt. Počas rokov vo Versailles bol zväčša dvorným
kazateľom. Niektorí ho podozrievali z kvietizmu. Fenelon, ktorý ho obdivoval a rešpektoval, mu dal
kópiu Príbehov svätých ešte pred vydaním tejto knihy a Hebertove bočné poznámky zavrhli tie isté
body, ktoré neskôr zavrhol aj Rím. Vynikajúco ovládal latinčinu (svoje kázne najskôr napísal po
latinsky a potom ich prekladal do francúzštiny) a zvyčajne býval sekretárom pri generálnych
zhromaždeniach.
Pri voľbe generálneho superiora v roku 1697 Hebert vystupoval ako kráľov agent v kauze vetovania
voľby Savojčana pátra Maurice Faureho. Dvor ho kandidoval na úrad generálneho superiora pri voľbe
v roku 1703. Jednou z príčin, prečo nebol zvolený sa javí obava mnohých, že touto voľbou by
Spoločnosť mohla opustiť cestu prvotnej jednoduchosti. Po prepadnutí vo voľbách ho kráľ Ľudovít
XIV. ustanovil za biskupa v Agen a udelil mu grófsky titul. Saint–Simon, ktorý mu preukazoval veľkú
úctu, napísal: „ Hebert z Misijnej spoločnosti si ako farár vo Versailles získal veľké a zaslúžené
uznanie. Kardinál de Noailles ho ustanovil za biskupa v Agen, navzdory konštitúciám Kongregácie,
ktorá nedovoľuje svojim členom prijímať biskupskú hodnosť. Vo svojej diecéze robí divy.....“ 92
Hebert bol prvý vincencián, ktorý sa stal biskupom a možnosť precedensu znepokojovala
generálneho superiora. Páter Watel napísal: „ Ak budú udeľovať hodnosti podobné tejto našim
kňazom, ktorí majú česť slúžiť v kaplnke alebo farnosti Jeho Veličenstva, mohlo by to škodiť
Spoločnosti, pretože to môže dláždiť cestu k ctižiadosti.“93 Páter Watel žiadal audienciu u kráľa a po
nej oznámil: „ Jeho Veličenstvo mi prejavilo láskavosť a poskytlo mi audienciu v trvaní asi štvrťhodiny
a veľmi sa snažilo vcítiť do mojich pocitov, čo ho primälo povedať mi, že už nikdy počas svojho života
neurobí takú vec z úcty k nám a že osobne to isté oznámi aj dvoru a nariadil mi, aby som toto napísal
do každého nášho domu.“
Hlavný aktér tejto diskusie, páter Hebert si ako biskup v Agen nadobudol veľké uznanie. Podľa la
Beaumelleho, autora Memoires pour servir a ľ histoire de Madame de Maintenon, veľmi
nedôveryhodného prameňa, Hebert v Agen spísal svoje pamäti. Tvrdil, že tieto pamäti, ktoré existujú
iba v rukopisnej podobe, boli napísané slobodne mužom, ktorý ich nikdy nemienil publikovať a ktorý
mal veľa možností nazrieť do života vo Versailles. Rosset pochyboval, či takéto pamäti boli vôbec
niekedy napísané, ale jedno ich vydanie, pripravené Georgesom Girardom vyšlo v Paríži v roku
1927.94
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Memoires de Saint–Simon, XX, str. 348.
Goyau, La Congregation de la Mission, str. 127.
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Rosset, Notices Bibliographiques, str. 138. Memoires du Cure de Versailles, Francois Hebert, 1686–
1704, publies avec une introduction par Georges Girard (Paris, 1927). Hebertove pamäti prinášajú
veľmi málo niečo nového, ale sú zaujímavé svojim pohľadom na život vo Versailles– život, voči
ktorému bol Hebert veľmi kritický.
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Niekoľko rokov pred svojim morganatickým sobášom s Ľudovítom XIV., Madame de
Maintenon a jej priateľka Madame de Brinon, bývalá uršulínka, založili malú školu pre dcéry
ožobračenej vidieckej šľachty. Na rozdiel od márnivého a rozhadzovačného života šľachty vo
Versailles, bola vidiecka nobilita zvyčajne dosť chudobná. Bolo pre ňu nemožné získať
nejaké vysoké postavenie vo vláde a na druhej strane jej spoločenské postavenie
nedovoľovalo dopracovať sa k nejakému výnosnejšiemu postu, aký bolo možno nájsť medzi
buržoáziou.
Obzvlášť to doliehalo na dcéry z rodín vidieckej šľachty, pretože boli z väčšej časti
nevzdelané a ich núdzni rodičia im nevedeli zaobstarať veno, ktoré bolo základnou
podmienkou pre dobrý vydaj. Preto sa hojne vyskytovali prípady, že pre nedostatok možností
uplatniť sa v živote, boli posielané do kláštora, evidentne bez povolania.
Madame de Maintenon oboznámila kráľa so svojim projektom, ktorý sľuboval dať týmto
dievčatám dobré vzdelanie, pripraviť ich pre život v prostredí nižšej šľachty a pomôcť im
dobre sa vydať. Ľudovít XIV. sa do projektu zaangažoval a rozhodol, aby sa škola
presťahovala zo svojho pôvodného miesta v Rueil do Saint Cyr, vzdialeného asi päť
kilometrov od Versailles. Bola umiestnená do budovy, navrhnutej Mansardom a quasi ženské
rehoľné spoločenstvo Svätého Ľudovíta, založené k tomu, aby vyučovalo dvestopäťdesiat
dievčat bolo jej vlastníkom. Madame de Brinon bola ustanovená za doživotnú predstavenú
a Madame de Maintenon sa tešila zvláštnej dôstojnosti a autorite. Tento nový dom bol
oficiálne otvorený v roku 1686.
Zásadný bod v histórii Saint Cyr tkvel v tom, že prestal byť iba púhym vzdelávateľským
ústavom, ale že sa stal vyjadrením národnej krízy divadelnými predstaveniami, hranými
študentkami. Divadelné predstavenia boli v školách populárne a Madame de Maintenon,
túžiaca, aby mali náboženský obsah, poverila veľkého Racineho, aby napísal biblickú hru.
Výsledkom bola divadelná hra Ester, ktorá v skutočnosti jemne parodovala život vo
Versailles. Pozornosť všetkých sa uprela na školu a podobne aj na jej riaditeľku a študentky.
Maintenon a Brinon ako tie, čo viedli školu sa čoskoro ocitli v zložitej situácii a bývalá
uršulínka bola na základe kráľovského lettre de cachet ( kráľovho listu, ktorý mal váhu
zákona pozn. prekl. ) vykázaná do iného kláštora.
Ester hrali štyri razy a predstavenia sa tešili veľkému úspechu. Na predstavení sa zúčastnil
kráľ Ľudovít XIV. aj exilový anglický kráľ Jakub II. so svojou manželkou Máriou z Modeny.
Tretie predstavenie bolo pre klérus a zúčastnil sa ho aj kráľov spovedník. Hoci niektorí
z kléru – Bossuet, Fenelon a jezuiti – ocenili výkony mladých dám na javisku, verejná mienka
všeobecne bola v šoku a Hebert odmietol účasť na predstavení.95
Po Ester nasledovala hra Atália, ktorej autorom bol tiež Racine. Hebert znova odmietol účasť
na predstavení, za čo ho Madame de Maintenon pokarhala tvrdiac, že hra je skutočne
náboženská a preto aj výchovná. Hebert nezavrhol Atáliu ako takú, ale povedal, že odkedy
mal kázeň proti divadelníctvu a v princípe ho odmieta, ak by sa zúčastnil nejakého
predstavenia, veriaci by si mohli myslieť, že ak je jedna hra dobrá, dobré sú všetky. Páter
Durand, farár vo Fontainebleau tiež odmietal akýkoľvek druh divadelnej hry a snažil sa
presvedčiť Racina o divadle ako o skutočnom zle. Výsledkom bolo, že veľký autor chcel
Atáliu zničiť, ale Madame de Maintenon mu v tom zabránila.
Atália bola hraná iba raz a to iba v súkromnom predstavení, pretože Madame de Maintenon
stále viac a viac vynucovala prísnu disciplínu u čoraz viac svetskejšie zmýšľajúcich
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dievčat.96 Sprvu hľadala pomoc u Fenelona, ale potom sa obrátila na Goteda de Marais,
biskupa v Chartres, ktorého si vybrala za svojho spovedníka a ktorý rýchle premenil školu na
kláštor. Madame de Maintenon rozhodla, že to, čo dievčatá potrebujú je pravidelné
a spoľahlivé duchovné vedenie. Bola naklonená myšlienke priviesť do školy komunitu kňazov
a najprv myslela na jezuitov, ale mala strach, že v ich prítomnosti v Saint Cyr už viac nebude
môcť byť paňou vo svojom vlastnom dome. Obávala sa tiež, že nepriatelia jezuitov na
kráľovskom dvore, a bolo ich tam dosť, sa stanú nepriateľmi aj jej školy. Preto sa napokon
rozhodla pre kňazov Misijnej spoločnosti, ktorých prácu videla vo Versailles a vo
Fontainebleau.
Ľudovít XIV. súhlasil. „ Beriem to ako moju záležitosť. Počítajte so mnou.“97 Páter Jolly bol
preto vyzvaný, aby sa dostavil k dvoru. Generálny superior rozhodne proti tomuto plánu
protestoval a odporoval mu koľko mohol, ale bezvýsledne. Kráľ bol neoblomný a tak bol
Saint Cyr prijatý, ale znova za podmienky, že ďalší kňazi, ktorí budú určení budú mať
možnosť zúčastňovať sa prác na misiách. Tak sa pôvodne dohodnutý počet šesť zvýšil na
osem kňazov. Páter Coste hovorí, že Spoločnosť bola vybratá pre túto úlohu pre svoju
zbožnosť, poriadok, pravovernosť a horlivosť. Nancy Mitfordová jednoducho hovorí, že boli „
pozoruhodní svojou poníženosťou a anonymitou.“98
Po tomto všetkom sa San Cyr stal kláštornou školou. Učiteľom bola daná voľba alebo vstúpiť
do rehole augustiniánov alebo sa vrátiť do sveta. Generálny superior sa bezprostredne stal aj
superiorom celého spoločenstva pod dohľadom arcibiskupa z Chartres.
Iná kríza sa vyvinula, keď sa medzi novosľubnými sestrami objavili kvietistické tendencie.
Bola čiastočne výsledkom aj tej skutočnosti, že jeden zo špirituálnych direktorov v Saint Cyr,
vincencián páter Oliver Lasseur, bol kvietistom. Z tohto sa postupne vyvinul zápas medzi
Bossuetom a Fenelonom. Napokon situáciu upokojil sám kráľ Ľudovít XIV. tak, že prepustil
niektorých učiteľov a poslal Madame Guyon, kvietistku, ktorá celý nepokoj vyvolala, do
Bastilly. Sant Cyr sa čím ďalej tým viac premieňal na úplný kláštor. Väčšina z dievčat sa
nikdy nevydala, ale stali sa mníškami. Vincentíni tu pracovali až do roku 1791.

Marseille
Svätý Vincent krátko pred svojou smrťou napísal: „Dom v Marseille je pre Spoločnosť
najdôležitejší hneď po Ríme a Paríži.“ Toto pravdivé konštatovanie platilo ešte dlho smrti
Svätého, pretože činnosť Misijnej spoločnosti v Marseille bola nielen priamym pokračovaním
jedného z najdôležitejších apoštolátov Svätého Vincenta, ale bola tiež príkladom vincentskej
misie z najlepšej stránky.
Práca v marseillskom dome sa sústreďovala okolo galejníkov. Francúzske galéry alebo
galeje (ktoré v tom čase boli odlíšené od francúzskeho vojnového loďstva) boli dlhé,
úhľadné, poháňané dvoma radmi vesiel. Boli ľahko vyzbrojené, ale zato mali výhodu
v rýchlosti a v nezávislosti na slapových prúdoch a vetre. Ich pôvod siahal do prvej polovice
šestnásteho storočia a spočiatku veslármi na nich boli platení veslári, ale keď bolo čím ďalej
tým ťažšie nájsť ľudí na túto prácu, riešenie sa našlo v tom, že previnilci tam boli posielaní
súdnou cestou.
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Aj napriek tomu sa tu divadelníctvo v tej či onej podobe zachovalo až do roku 1701. Pozri Coste, „ L'
Ancien Etablissement a Saint–Cyr,“ Annales, 92, str. 88.
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Všeobecne možno pripustiť, že celý galejný systém je škvrnou na francúzskej histórii. Galejní
otroci ( tiež nazývaní galejníci alebo otroci ) žili v neznesiteľných podmienkach či už vo
väzniciach na zemi alebo na galérach na mori. Bežne neexistovali presné záznamy o dĺžke
trestu a žiaden rozsudok trestu k núteným prácam na francúzskych galejach neznel na
doživotie. Význam galér pri námorných bitkách začal upadať po roku 1571, ale stále si
zachovali dôležitosť pri pobrežnej ochrane a súdy boli pod väčším a väčším tlakom, aby na
ne odsudzovali ďalších ľudí. Pre doplnenie, medzi galejnými otrokmi bolo veľa vojnových
zajatcov z radov arabov a Turkov, ktorí boli zvlášť cenení pre svoju silu a odolnosť. Počet
galér v Marseille v čase, keď sa o galejníkov starali vincentíni býval v rozmedzí štrnásť až
štyridsaťpäť. Na každej lodi bolo dvestosedemdesiatpäť veslárov, okolo osemdesiat vojakov
a tucet dôstojníkov. Keď v roku 1782 vincentíni prebrali starosť o galeje, bolo na nich
desaťtisíc otrokov, štyritisíc vojakov a štyristo dôstojníkov.
Svätý Vincent pôvodne prišiel do kontaktu s galejnými otrokmi skrze vzťahy s Filipom
Emmanuelom de Gondi, ktorý bol generálom galejí. Ten vytvoril pre Svätého Vincenta post
generálneho kaplána, aby sa staral o duchovné potreby galejníkov a rovnako aby robil čo sa
dá aj pre uľavenie ich telesného utrpenia. Titul pôvodne prináležal osobne len Svätému
Vincentovi, ale kráľovským dekrétom zo 16. Januára 1644 bol trvale pripojený k úradu
generálneho superiora Misijnej spoločnosti. Text o apoštoláte medzi galejnými otrokmi bol
pripojený k originálu zmluvy o založení Spoločnosti z roku 1625 a na jeho základe sa tento
apoštolát vykonával až do zrušenia galejí v roku 1782.
Pred rokom 1643 bola práca vincentínov medzi galejnými otrokmi obmedzená hlavne iba na
územie Paríža. V tomto roku boli uskutočnené prvé misie medzi trestancami v Marseille pod
vedením pátra Františka du Coudray. Bolo to riskantné podujatie na ktorom sa zúčastnili aj
iní rehoľníci za podpory marseillského arcibiskupa a bohatého laika Chevaliera de la Coste.
Prvá reakcia otrokov bola nepriateľská, ale napokon sa misionári úspešne presadili.
Dôsledkom tejto misie bolo rozhodnutie vincentínov trvale sa v Marseille usadiť. Prvou
vecou, ktorú urobili bolo vybudovanie nemocnice pre galejných otrokov.
Je svedectvom žalostných pomerov v ktorých galejníci žili, že pôvodný účel nemocnice bol
výlučne len v zabezpečení duchovných a hmotných potrieb zomierajúcich otrokov. Nebola
plánovaná pre chorých a chorľavých, tí zostávali na galérach. Iba v prípade, keď už nebolo
pre otroka nijakej nádeje, bolo dovolené zobrať ho do nemocnice. Ale dôstojníci na galérach
boli aj proti tomu, pretože v tom videli oslabovanie výkonu veslárov, ktorí hľadali akúkoľvek
možnosť, aby sa do nemocnice dostali. Tak v roku 1669 sa vrchný veliteľ Arnoul sťažoval
Colbertovi: „ Chcem všetkých zbaviť nádeje, že sa tam dostanú, okrem prípadu, keď budú
zomierať. . . Väčšina kapitánov zdieľa tento pohľad, hoci sa sotva zhoduje s ľudskosťou
a kresťanstvom. . . (nemocnica) je vynálezom chvályhodnej, ale škodlivej zbožnosti.“
Výsledkom bolo, že dôstojníci odmietali zaplatiť aj tie najskromnejšie sumy na zaopatrenie
zomierajúcich a nemocnica trvalo zápasila s nedostatkom financií.
V roku 1646 sa koruna ujala finančného podporovania nemocnice a stanovila dotácie. V tom
istom roku vydali vincentíni pravidlá pre tých, čo pracovali v nemocnici. Všetci kňazi
a rehoľníci, nepatriaci do Spoločnosti spadali pod právomoc misionárov.
V roku 1647 Spoločnosť zakúpila okolité pozemky a započala s výstavbou budovy budúceho
seminára. Vincentíni z nemocnice sa rozhodli bývať v novom seminári a do nemocnice
dochádzali, čo si vyžadovalo iba niekoľko minút času. Správna rada rozhodla, že dvaja
z kňazov budú bývať v nemocnici a plne sa odovzdajú výlučne tejto práci. Vincentíni
oponovali, že toto sa prieči zakladacej zmluve, ktorá dovoľovala superiorovi domu činiť
akékoľvek vhodné opatrenia a že toto rozhodnutie rozdeľuje už aj tak malú komunitu.
Väčšina z týchto problémov bola vyriešená počas vizitácie pátra Portaila.
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Približne v tom čase Spoločnosť zriadila pre ženy, ktoré pomáhali trestancom, dom. V roku
1650 tu bolo päť alebo šesť kňazov, pôsobiacich v nemocnici.
V roku 1646 kráľ vymenoval štvorčlennú radu, ktorá spravovala nemocnicu a ktorej členovia
boli vybratí spomedzi marseillských mešťanov. Boli menovaní na štvorročné obdobie, ktoré
bolo možné opakovať. Prví správcovia boli vo svojom poslaní takí zdatní, že sa im galejní
dôstojníci neopovážili vzdorovať. Ale v roku 1649 sa v dôsledku moru galéry presunuli do
Toulon, kde bola založená námornícka nemocnica pod vedením misijného kňaza pátra
Muguiera. V roku 1655 sa väčšina galér znovu vrátila do Marseille. Vtedy bol superior
marseillského domu prizvaný za člena správnej rady s poradným hlasom. Dôstojníci tvrdili,
že to je privilégium, patriace osobe a nie úradu, ale i tak superiori v tomto úrade zotrvávali
i v nasledujúcich rokoch. V časti galejných dôstojníkov sa udržiaval nepriateľský postoj voči
marseillským superiorom, pretože, ako kráľovskí kapláni hodnosťou prevyšovali dôstojníkov.
V roku 1655 bolo civilné vedenie nemocnice obvinené z neschopnosti plniť si svoje poslanie.
Dôstojníci a správna rada si takmer neustále navzájom stínali hlavy. Dôstojníci otvorene
kritizovali vedenie a pokúšali sa do nemocnice ustanoviť svojich vlastných lekárov
a chirurgov. Stále odmietali platiť účty a preto Svätý Vincent a Vojvodkyňa d'Aiguillon
nepretržite apelovali proti nim u panovníka.
Po smrti Svätého Vincenta sa kampaň voči nemocnici rozbehla nanovo. Pretože dôstojníci
nemali žiadne argumenty pre odboj voči misionárom, svoje protesty zakladali na tvrdení, že
nemocnica neslúži užitočnému cieľu. V roku 1669 a 1670 vrchný veliteľ Arnoul sa ponosoval
pred Colbertom, ako je uvedené vyššie. Tvrdil, že odkedy na galérach pracuje skupina
horlivých kaplánov, pre duchovné potreby galejníkov nemocnica nie je potrebná. Okrem toho
trestanci využívajú čokoľvek čo sa dá použiť ako prostriedok dostať sa do nemocnice. V roku
1676 sa vrchný veliteľ generál Brodart pokúsil nahradiť správnu radu komisárom, vybratým
z pomedzi galejných dôstojníkov, ale správna rada zvíťazila a bola nanovo potvrdená. Je
dosť zaujímavé, že Brodart do svojho nepriateľstva voči „ obmedzeným meštiakom“
nezahŕňal kňazov Misijnej spoločnosti. Udania dosiahli vrchol v roku 1684. Vedenie bolo
obvinené zo zlého hospodárenia, z nepresného finančného účtovníctva, zo zamestnávania
svojho služobníctva v nemocnici, ktoré potom okrádalo pacientov, a z posielania späť na
galeje každého pacienta, ktorý sa sťažoval. Kňazi Misijnej spoločnosti neboli obvinení zo
žiadnej z týchto káuz. V tomto roku kráľ správnu radu zrušil a vedením nemocnice poveril
veliaceho generála.
Noví správcovia vo všeobecnosti prejavovali voči vincentínskej komunite veľký rešpekt. Hoci
teraz vincentíni nemali nijaký oficiálny titul ohľadom spravovania nemocnice, v skutočnosti
v nej mali takmer neobmedzenú autoritu. Väčšina správcov ich v tom podporovala, niektorí to
tolerovali, niektorým sa to nepáčilo, ale nepokúšali sa to zmeniť.
Ako už bolo povedané, pôvodným cieľom nemocnice bolo v prvom rade zabezpečiť
duchovnú starostlivosť zomierajúcim otrokom. Tento cieľ sa časom stal zbytočný preto, lebo
na každej galére bola zriadená stála duchovná služba. Každá loď dostala svojho kaplána,
ktorý ju doprevádzal či v mieri alebo vo vojne. Jeho základnými povinnosťami bolo modliť sa
ranné a večerné modlitby, vyučovať otrokov náboženstvo, každú nedeľu kázať, slúžiť svätú
omšu a spievať vešpery. Kaplán musel zostať na galére aj vtedy, keď kotvila v prístave
a nemohol odísť bez toho, že by za seba nenechal náhradu. Musel byť prítomný, keď sa
otrokom dávalo jedlo a rozdeľovali lieky. Jedával pri kapitánovom stole a poberal ročnú mzdu
štyristoosemdesiat libier, ktorá bývala často vyplácaná neskoro ak vôbec bola vyplatená.
Počas plavby na mori musel lekár kaplána informovať o všetkých chorých a každé ráno
a každý večer musel kaplán hlásiť kapitánovi či bol alebo nebol chorých navštíviť.
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Rokom 1680 bývalo v Marseille okolo štyridsať galér a každá mala svojho kaplána. Na
doplnenie, dvaja ďalší kapláni (zakaždým vincentíni) boli v nemocnici, dvaja vo väznici (tiež
vždy vincentíni, päť kaplánov cudzincov pre po francúzsky nehovoriacich odsúdencov: jeden
Talian, jeden Ír, jeden Bretonec a jeden Nemec (dvaja poslední boli pravidelne vincentíni)
a piaty bol pre tureckých konvertitov. Celkovo tam bolo okolo päťdesiat kňazov pod vedením
superiora marseillského domu, ktorému bol zverený titul kráľovský kaplán.
Titul kráľovský kaplán alebo kaplán generál trvale patril generálnemu superiorovi Misijnej
spoločnosti, ale mohol byť delegovaný superiorovi v Marseille a zvyčajne aj bol. Superior mal
moc, so súhlasom marseillského arcibiskupa, menovať alebo prekladať všetkých galejných
kaplánov. Mal úplnú právomoc nad celou komunitnou zostavou a jej riadením a musel
podávať informácie o každom z členov komunity intendantovi, ktorý nemal nijakú moc
zasahovať do ich prekladania. Každý rok boli na pätine galér konané misie, ktoré trvali
dvadsať dní. Od roku 1680 do roku 1730 sa celkove ročne konalo stošesťdesiat dní misií.
K tomu mali kňazi Misijnej spoločnosti na starosti nemocnicu, väznicu, seminár a ľudové
misie v kraji Provence. Zároveň účinkovali ako kontaktné osoby medzi trestancami a ich
rodinami.
Spočiatku kapláni tvorili komunitu pod bezprostredným vedením superiora z Misijnej
Spoločnosti. Bývali vo vincentínskom dome, ale keď ich počet postupne narastal a keď sa
otvoril seminár, museli sa odsťahovať do mesta a tak uvoľniť v seminári miesto pre
študentov. Niekoľkokrát do týždňa sa schádzali v seminári na formačné stretnutia a museli
oznamovať superiorovi svoje adresy.
Takmer väčšinou počas sedemnásteho storočia francúzska vláda zanedbávala vyplácanie
miezd pre kaplánov a preto Misijná spoločnosť musela túto činnosť financovať zo svojich
zdrojov. Tieto peniaze spravidla neboli nikdy refundované. Kapláni boli pravidelne kádrovaní
s cieľom preverenia ich lojality voči vláde (dons gratuits), pred čím sa obvykle superiori
snažili kaplánov brániť.
Kvôli reformám, ktoré zaviedla Misijná spoločnosť sa postavenie galejného kaplána stalo
prestížnou vecou. Viac o tom neskôr. Vzťahy medzi misionármi a kaplánmi boli dobré,
misionári vždy bránili záujmy kaplánov. Kapláni zasa stáli na strane misionárov v ich
konfliktoch s galejnými dôstojníkmi.
Tieto dobré pomery boli skoro zničené v rokoch 1710 – 1713 a ako sa to pravidelne stáva
v takýchto prípadoch, príčina bola banálna. Kaplánsky zbor sa začal správať dosť dôležito a
jeho členovia si začali nárokovať zvláštne miesto pri verejných procesiách a ceremóniách.
Toto bolo skomplikované skutočnosťou, že niektorí náboženskí hodnostári
( ako obvykle
nemenovaní ) odmietli uvoľniť miesto kaplánom. Aby dosiahli svoj cieľ, sa kapláni podujali na
voľačo podobné štrajku a odmietali sa zúčastňovať na pohreboch galejných dôstojníkov.
Započali sa dva roky únavných sporov, do ktorých boli zapletení vincentský superior,
arcibiskup a intendanti. Všetci títo sa snažili nastoliť pokoj. Polemika bola nakoniec ukončená
kráľovým rozkazom, ktorý jediný bol dosť mocný na to, aby vnútil mier. Jeden kráľovský
úradník sa vyslovil: „ V tejto časti krajiny je nadutosť puntičkárskejšia ako v Gaskonsku.“
Vzťahy medzi vincentínmi a galejnými dôstojníkmi boli všeobecne pokojné, ale vyskytovali sa
aj konflikty. Príčiny sporov bývali vo vzťahoch medzi dôstojníkmi a kaplánmi a pravidelne ich
dodávali kráľovskí kapláni prekračovaním svojich práv. V polovici osemnásteho storočia
dôstojníci obvinili misijných kňazov zo snahy získať kontrolu nad všetkou činnosťou
v nemocnici. Existujú tu isté náznaky, že to bolo zapríčinené reakciou kňazov na snahu
dôstojníkov obmedziť ich v ich kompetenciách. Tiež sa stávalo, že kňazi niekedy
intervenovali proti dôstojníkom v prospech väzňov, keď sa títo dopúšťali na väzňoch
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nespravodlivostí a neľudského zaobchádzania napr. nechceli vidieť, že galejníci nedostávajú
náležité jedlo.
Najvážnejší z týchto konfliktov prepukol v čase okolo roku 1698 – 1699 a skončil v roku 1701
až potom, ako bol superior marseillského domu, páter Boulanger preložený. Spor vznikol
vtedy, keď sa dôstojníci snažili obísť kráľovského kaplána a sami začali kaplánom
rozkazovať. Boulanger protestoval a kapláni odmietli dôstojníkov poslúchať. Zdá sa však, že
Boulanger bol príliš prudký a požadovačný v obrane svojich práv.
Bola tu aj iná príčina nezhôd. Od začiatku osemnásteho storočia sa medzi galejníkmi začali
objavovať huguenoti, ktorí neopustili Francúzsko alebo ktorí neprijali katolicizmus po zrušení
Nantského ediktu (1685). Skutočný počet huguenotských otrokov bol menší než sa pôvodne
myslelo, možno tristo z celkového množstva viac ako dvetisíc galejníkov, ale ich prítomnosť
spôsobovala nové problémy. Boulanger kritizoval dôstojníkov za to, že dovoľovali
huguenotom zosmiešňovať katolícke bohoslužby a úkony. Toto viedlo k tvrdej nevraživosti
medzi ním a dôstojníkmi až to nakoniec spôsobilo jeho preloženie.
Veriaci ľudia sedemnásteho a osemnásteho storočia, bez ohľadu na presvedčenie,
zriedkakedy, ak vôbec niekedy pozerali na svojich protivníkov v dobrej viere. Katolíci,
presvedčení o správnosti svojej viery si nevedeli predstaviť, že aj protestanti by mohli byť tak
isto presvedčení o svojej viere. Domnievali sa, že príčinou ich herézy môže byť hocičo napr.
pýcha, sebectvo alebo zvrhlosť. A tak logickým riešením na herézu bolo ponížiť pýchu alebo
odstrániť sebectvo či potrestať zvrátenosť a potom už by mala nasledovať konverzia.
V tomto svetle sa Svätý Vincent a jeho zásadový postoj v jednaní s nekatolíkmi javí
nadovšetko osvietený a „moderný.“
Otázka postoja vincentínov a ich zboru kaplánov voči huguenotským galejníkom je chúlostivá
a ako taká si vyžaduje ďalšie štúdium. Jedným z mála dobových prameňov sú memoáre
Jeana de Marteilhe (1684 – 1777), huguenota, ktorý prežil prvých dvanásť rokov
osemnásteho storočia ako galejný otrok.99 Hoci sa na jeho svedectvo musíme pozerať
s istým odstupom kvôli jeho intenzívnemu nepriateľstvu voči všetkému katolíckemu, je jeho
opis vincentskej komunity, ako časť jeho skúseností v Marseille, zaujímavý.
Títo kapláni sú sekulárni kňazi Spoločnosti, bežne nazývanej „Misijná „ alebo „ od Svätého
Lazara.“ Tá bola založená Vincentom de Paul, jednoduchým kňazom, ktorý sa pre svoju
nábožnú povesť stal spovedníkom kráľovnej, matky Ľudovíta XIV. Potom bol vyzvaný aby
uskutočňoval misie na vidieku pre sedliakov a obyčajných ľudí. Toto dalo vznik spoločnosti,
ktorá sprvu malá sa časom rozrástla a má konáre v najdôležitejších mestách Francúzska
a získala rôzne privilégiá a výsady a medzi nimi navrhovanie vidieckych farárov, vojenských,
námorných a galejných kaplánov. Votreli sa ku dvoru a tak na ministerstve (námorníctva)sa
na nich dívajú ako na prorokov a jezuiti len s nenávisťou a žiarlivosťou. Navzdory svojej
prešibanosti jezuiti nikdy nepredvídali budúcu veľkosť lazaristov, ktorí mali byť ich hlavným
nástrojom. Podporovaním tejto spoločnosti sledovali iba rozmnoženie svojich vlastných
partizánov. Opustiac poučenia svojho zakladateľa, lazaristi skryli svoje ambície pod plášť
pokory. Vedeli, ako dobre skromný zovňajšok a ovzdušie umŕtvovania poslúžilo jezuitom
a oni ich preto napodobňujú v obliekaní a v spôsoboch, ba dokonca ich prekonávajú
v hrubosti a v špinavom zjave. Toto tak vnucujú verejnosti a dvoru, že získali starostlivosť
o kráľovské kaplnky a paláce, správu v mnohých seminároch a vlastníctvo nesmierneho
bohatstva, z ktorého sa teraz tešia. V čase môjho pobytu v Marseille boli takí mocní
a rešpektovaní, že ak sa im niektorý kráľovský dôstojník znepáčil, rýchlo získali
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splnomocnenie ho zdiskreditovať. Týmto spôsobom sa stali obávanými a očividne takými
rešpektovanými, že sa všetci podrobili ich tyranii. 100

Marteilhe tiež obviňuje vincentínov z ďalších vecí:
Po Ryswickom mieri (ukončenie vojny Augsburdskej ligy v roku 1697), misionári nútili
protestantov na galérach kľačať na kolenách počas omše, zložiť si čiapky a zaujímať iné
zbožné postoje, ktoré rímski katolíci používajú. . .dohodli sa. . .že bastinado (druh bičovania)
by sa malo použiť na všetkých reformovaných, dokiaľ nebudú súhlasiť so zachovávaním
všetkých požadovaných postojov počas omše. A učiniť tento trest ešte strašnejším jeho
predlžovaním a bolo odsúhlasené, že hlavný začne na poslednej galére (bolo ich tam
štyridsať) a že bastinado sa bude postupne konať na jednej alebo dvoch galérach denne až
po prvú galéru a potom odznova na tých čo zostali tvrdohlaví a bude pokračovať dovtedy,
kým sa nepodriadia alebo kým nezomrú pod bičmi.101
Podľa neho sa s týmto prestalo pod tlakom európskych protestantských síl.
Marteilhe ďalej tvrdil, že sa páter Garcin, superior marseillského domu, uchýlil k nečestnej
lsti, aby dosiahol obrátenia huguenotov. Pri jednej príležitosti Garcin a ďalší vincentíni vraj
zohrali to, že vzali dvoch katolíckych galejníkov, tváriacich sa, že sú hugeunoti a potom
predstierali, že sa obrátili na katolicizmus. Boli prepustení na slobodu, aby dodali odvahu
ostatným. Marteilhe ďalej tvrdil, že keď na žiadosť kráľovnej Anny Anglickej boli mnohí
hugeunoti prepustení na slobodu, misionári sa snažili ich prepusteniu zabrániť.102
Celkovo vzaté, hovoril o „ tých prefíkaných a krutých misionároch“:
Takýmto nehanebným podvodom sa títo misionári pokúsili pôsobiť na kráľa. Aká veľká bola
bezbožnosť týchto podvodníkov, ktorí sa takto bezohľadne hrali s náboženstvom a ktorí
obetovali pravdu svojim odporným lžiam. Ale títo páni nedbali na nič, len na svoje páchnuce
zvrhlé plány. Bezbožnosť, klamstvo, pokrytectvo, surovosť a všetky tie príšerné zločiny sú
pre nich iba púhe prehrešky, ak ich používajú iba pre zničenie toho, čo oni nazývajú herézou
a uspokojenie svojej nenávisti a pomsty voči nepriateľom a to len preto, že nemyslia tak ako
myslia oni.103
Pretože neexistuje dostatočný výskum, nie je možné tieto obvinenia primerane ohodnotiť. Vo
svetle krutej nenávisti, ktorú mnohí francúzski katolíci prechovávali voči stúpencom
reformovaného náboženstva, by možno mohli byť pravdivé. Len čas a budúce štúdiá môžu
dať na to odpoveď.
Oproti tomu sú svedectvá intendantov a kapitánov všeobecne plné uznania pre vincentínov
a ich oddanosti otrokom. Bolo to vidieť počas strašného moru v roku 1720, keď´ iba
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v samotnom Marseille zomrelo nejakých päťdesiattisíc osôb. Vtedy zomrelo sedem
vincentínov, keď pomáhali chorým na galejných lodiach i na pevnine.
V roku 1729 bola nemocnica pre francúzsky námorný personál v Marseille spojená
s nemocnicou pre galejných otrokov. Znovu sa vincentíni prejavili ako schopní administrátori
a vládne správy ich vždy vysoko hodnotili. Ale okolo roku 1740 sa úmrtnosť v nemocnici
začala zvyšovať. Misionári to dávali za vinu smutnému stavu nemocničných budov a takmer
úplnému nedostatku hygieny. Intendant to nechcel priznať (1742). Roztržka sa stupňovala aj
preto, že intendant d´ Hericourt bol v priateľskom vzťahu s jansenistami. Ako dopadol celý
spor nie je známe.
Vzhľadom na úspechy, ktoré vincentíni dosiahli v Marseille, kráľ Ľudovít XIV. im dal
nemocnicu a seminár pre námorných kaplánov v Rochefort a tak isto im chcel zveriť
podobné zariadenia aj v Breste a Toulone. Páter Jolly dve posledné odmietol, ktoré boli
potom dané jezuitom. V roku 1752 sa flotila galejných lodí presunula do Toulonu na desať
rokov a to zjavne preto, že jezuiti chceli prebrať vedenie zboru jej kaplánov. V čase, keď
galejné lode boli preč, vincentíni dávali misie v marseillskej oblasti, zvlášť medzi vojskami.
Keď sa v roku 1762 galejné lode vrátili nazad, znova sa ujali svojho starého apoštolátu
a vykonávali ho až do zrušenia galejí v roku 1782.
Okrem služby na galejách plnil marseillský dom aj iné úlohy. Seminár, známy po celom
Francúzsku ako Mission de la France, bol považovaný za vynikajúcu ustanovizeň Ancient
Regime. Dom bol tiež strediskom pre misie po celom Proveslánsku. Odvtedy, ako sa
vincentíni usadili v Tunise a Alžírsku, príbuzní zajatcov prichádzali do Marseille pre správy
o nich. Vincentíni preto rýchlo zorganizovali poštový systém, aby mohli byť listy a peniaze
pre zajatcov doručované do Severnej Afriky. Centrom tohto všetkého bolo v Mission de la
France.
Superiori Mission bežne organizovali výmenu väzňov. Jeden vincentín bol určený ako
sprostredkovateľ medzi vincentínmi v Severnej Afrike na jednej strane a Svätým Lazarom,
Marseillskou obchodnou komorou, ministrami a guvernérmi Proveslánska na strane
druhej.104

Rochefort – sur – Mer
Ustanovizeň v Rochefort vzišla zo snáh, ktoré Spoločnosť vynaložila v Marseille. 15. októbra
1683 Colbert ( minister námorníctva ) a Jolly podpísali zmluvu, podľa ktorej Spoločnosť
zabezpečí ôsmych kňazov a dvoch bratov pre službu aj v námorníckej nemocnici aj
v plánovanom seminári pre námorníckych kaplánov v Rochefort. Konečnou úlohou seminára
bolo, aby na každej lodi francúzskeho námorníctva bol dobrý kňaz. Ďalej sa Spoločnosť
zaviazala vykonávať na lodiach misie. Superior domu fungoval ako akýsi druh vojenského
ordinariátu s právom menovať, meniť a prekladať všetkých kaplánov.
Spočiatku bývali vincentíni v nemocnici. Podobne ako v Marseille, kňazi, vysvätení zo
seminára ako kapláni žili istú formu komunitného života pod vedením superiora seminára.
Tiež rovnako ako v Marseille aj tu mala kráľovská pokladnica ťažkosti s platením výdavkov
104

Všetka dokumentácia, týkajúca sa spolupráce vincentínov a Marseillskej obchodnej komory sa
stratila. Zaiste to nie je pre komoru lichotivé.
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na kaplánov. V roku 1689 počas vojny Augsburskej Ligy sa Spoločnosť takmer zriekla tejto
služby kvôli týmto finančným ťažkostiam. Kráľovská pokladnica sa stala presnejšou, ale také
isté problémy nastali v roku 1713 pred koncom Vojny o Španielske dedičstvo. Dokázateľne
počas niekoľkých rokov nedošli žiadne peniaze a je ťažké zistiť, akým spôsobom bola práca
financovaná.
Nemocnicu viedla Spoločnosť dcér kresťanskej lásky a seminár bol jednou z budov
nemocničného komplexu, preto vincentíni bývali mimo vo farnosti. V roku 1686 biskup z La
Rochelle, na území ktorého sa Rochefort nachádzal, zriadil farnosť Svätého Ľudovíta. Dvor
prisľúbil peniaze na stavbu farského kostola, ale svoj sľub pre ťažké časy nedodržal, preto
bola huegonotom odobratá kaplnka ( bolo to rok po zrušení Nantského ediktu ) a premenená
na katolícky farský kostol.105 Farnosť bola zverená Spoločnosti. Kaplnka sa ale prejavila ako
príliš malá, ale až v roku 1728 bola Spoločnosť schopná zhromaždiť dosť peňazí na stavbu
nového kostola.
V roku 1692 kvôli vysokej úmrtnosti v miestnom sirotinci sa superior domu páter Chotier
a miestny intendant rozhodli, že nájdu priestory pre nový sirotinec. Získali budovu a otvorili
v nej sirotinec a školu pre chlapcov. Bolo to mimoriadne riskantné dielo, pretože vyžadovalo
vyškoliť chlapcov k tomu, aby s nich boli najskôr kajutní chlapci (najnižšia hodnosť na lodi),
potom námorníci a navigátori. Vincentíni im boli duchovnými direktormi. Sirotinec nebol
úspešný a preto ho v roku 1696 zatvorili. Spoločnosť založila aj dievčenský sirotinec v roku
1693 a viedla ho Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.
Pretože v Rochefort nebola civilná nemocnica, páter Chotier sa v roku 1704 a 1710 pokúsil
posielať civilných občanov do námorníckej nemocnice. Na oplátku správa nemocnice
požadovala, aby obyvatelia mesta pomáhali ťahať lode pri opúšťaní prístavu. Vzhľadom na
stupeň spolupráce bola nemocnica pre nich otvorená alebo zatvorená. Nástupca pátra
Chotiera, páter de Ces ( ktorý bol prvým splnomocnencom v kauze Svätého Vincenta )mal
možnosť postaviť civilnú nemocnicu, ale v La Rochelle, ktorá bola vedená sestrami rehole
Našej Panej Milosrdenstva. Nemocnica v samotnom Rocheforte sa nezačala stavať skôr ako
po roku 1731 za pátra Charlesa Jouvenona, ktorý bol v celom Francúzsku známy pre svoje
charitatívne aktivity. V roku 1733 dala francúzska vláda súhlas s jej výstavbou a výstavbu
podporovala. V roku 1741 jej vedenie prevzala Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. V tom
istom roku páter Jouvenon zomrel a nemocnica bola premenovaná na jeho počesť na
Nemocnica Svätého Karola.
Spoločnosť založila aj veľký počet základných škôl, aby sa chudobným deťom dostalo
bezplatného vzdelania. Školy boli neskôr zverené Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
Francúzska revolúcia poskytla miestnym kapucínom príležitosť, aby prebrali na seba väčšinu
týchto diel. Vincentíni sa snažili tak dlho, ako sa dalo, zachovať si postoj mimo politiky. Na
druhej strane kapucíni spievali Te Deum pri príležitosti prvých ľudových volieb v decembri
1789 a ich superior slúžil omšu na Oltári Vlasti za Slávnosť federácie ( 14. júla 1790).
Vincentíni odmietli zložiť kňazskú prísahu na Občiansku ústavu, ale kapucíni to urobili. Za
trest boli vincentínsky kostol zatvorený, členovia komunity rozohnaní a kapucínska kaplnka
sa stala farským kostolom Svätého Ľudovíta.
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V roku 1710 vo farnosti bolo mnoho neprestúpených huguenotských rodín, zaujímavý dôkaz faktu,
že termíny na konverziu neboli úplne známe. Vincentíni sa pokúšali tieto rodiny obrátiť, ale civilná
vláda sa miešala do ich horlivosti! Jednou z príčin pre takéto vládne konanie mohol byť strach
z opakovania nepokojov a násilia, ktoré zachvátili oblasť počas povstania Camisardov (1702 – 1705 ).
Bola to reakcia huguenotských sedliakov v Cevennesskom kraji proti zrušeniu Nantského ediktu
a násilnostiam, ktoré potom nasledovali.
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Lyon

Spoločnosť za svoje základy v Lyone vďačí dobrotivosti pátra Chomela, bývalého právnika
parížskeho parlamentu, neskôr kňaza a veľkého priateľa a obdivovateľa Misijnej spoločnosti.
Želal si, aby Spoločnosť začala účinkovať aj v Lyone a s týmto cieľom navrhol v roku 1668
Camille Neuville de Villeroy, lyonskému arcibiskupovi, ktorý bol v tom čase na návšteve
v Paríži, dotačnú sumu jedného tisíca libier ročne pre potreby komunity Spoločnosti, keď sa
tam usadí. Toto bolo dosť pre dvoch kňazov a jedného brata.
Arcibiskup samotný bol zakladateľom misionárskeho rádu Kňazov Svätého Michala.
Pôvodne sa rád menoval Spoločnosť Misijných kňazov, ale Svätý Vincent protestoval proti
tomuto uzurpovaniu mena jeho Spoločnosti.
Komunita bola založená a páter Almeras za superiora nového domu ustanovil pátra
Thomasa Berthe. S ním prišiel páter Dubois, niekdajší superior v Annecy, páter Gregoire,
direktor novicov v Paríži a páter Perenon, mladý kňaz, ktorý bol ešte len novicom.
Bezprostredne začali konať misie a pri druhých misiách spolu s nimi pracovali už aj Kňazi
Svätého Michala a tak vytvorili dve skupiny a viedli spojené misie v Chatillon – les –
Dombes, vo farnosti, v ktorej bol kedysi farárom Svätý Vincent. Kňazi Svätého Michala boli
takí nadšení misijnými metódami Vincentínov, že navrhli úniu oboch spoločností. Páter
Berthe predlžoval vyjednávania, ale napokon svetlo sveta uvidelo zvláštne dojednanie o únii,
podľa ktorej sa Kňazi Svätého Michala zjednotili s Misijnou spoločnosťou bez toho, aby sa do
nej inkorporovali. Páter Almeras k tomu dodal vysvetlenie:
Neznamená to, že títo páni sa včlenili do našej Kongregácie. Nie, oni zostávajú slobodní, ale
budú žiť a pracovať s našimi Misionármi tak dlho, ako to budú považovať za dobré, úslužne
prijímajúci všetky naše praktiky a zvyklosti. To je všetko, čo sa dá povedať. Zo svojej dobrej
vôle nám dali všetky svoje zariadenia, dôchodky, príjmy a časné práva s tým, že ak
ktokoľvek z nich zomrie alebo sa vzdá svojho benefícia alebo zamestnania, my budeme
dopĺňať na ich miesto niekoho z našej Spoločnosti a tak v priebehu niekoľkých rokov budú
ich príjmy pripadať len nám samým.
Z celej ich skupiny sa prakticky iba jeden, páter Blanc pripojil k vincentínom. Zbytok iba sľúbil
zachovávať pravidlá a prácu s Misionármi, za čo im Spoločnosť počas ich života vyplácala
ročnú penziu.
V roku 1671 bol v lyonskom dome zriadený noviciát a jeho prvým direktorom bol páter
Gregoire.
Mimochodom možno poznamenať, že to nebola iba únia, ktorá spôsobila, že sa Misijná
spoločnosť rozrástla čo do počtu osôb alebo rozsahu či druhu prác. Zmienime sa neskôr
o Kongregácii kňazov bordeauxskeho duchovenstva. Bonalisti zo seminára vo Figeac,
nazývaní tak podľa svojho zakladateľa Raymonda Bonala, uviedli vincentínov priamo do
svojich diel. Časom odovzdali Spoločnosti semináre vo Villefranche a vo Figeac (1735)
a v roku 1752 boli priamo absorbované Spoločnosťou.

Noviciáty
Ako sa rozrastala práca, narastal aj problém s personálnym zabezpečením. Generáli
superiori hľadali riešenie tohto problému pomocou regionálnych noviciátov.
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Sám Svätý Vincent odštartoval túto myšlienku, keď v roku 1652 dovolil, aby dom v Richelieu
začal prijímať novicov, ale táto prax nevydržala dlhšie ako desať rokov. Rok pred svojou
smrťou sa páter Almeras rozhodol opakovať pokus, ale tento raz v Lyone, ako bola o tom
zmienka vyššie. Počas úradu pátra Jollyho, domy v Saint Meen, Cahors, Angers a Toul (
v provinciách Brittany, Aquitaine, Poitou a Champagne) mali každý svoj noviciát. Ten v Saint
Meen netrval dlhšie ako päť rokov. Generálne zhromaždenie v roku 1697 rozhodlo
premiestniť noviciát z Toul do Dijonu, pretože bol neefektívne vedený. Premiestnenie sa
nikdy neuskutočnilo pre nedostatok kandidátov.
Zo všetkých týchto snáh, iba dve – v Lyone a Cahors – boli úspešné. Žiaľ, oba noviciáty
trpeli pre nedostatočnú finančnú podporu. Okružné listy vyzývali k dobrovoľnej podpore, ale
nezdá sa, že by mali niekedy účinok, preto generálni superiori pristúpili k systému táx,
povinných poplatkov pre Lyon za Almerasa a pre Cohors za Jollyho (1693).106

Bordeaux
V priebehu sedemnásteho storočia bolo založených množstvo komunít, aby sa venovalo
kňazskej formácii. Väčšina z nich mala len miestny charakter a len dve z nich, sulpiciáni
a vincentíni sa nepochybne prejavili stálosťou a efektivitou. Jednou z týchto komunít bola aj
Kongregácia kňazov bordeauxského duchovenstva, založená v Bordeaux v polovici
sedemnásteho storočia pátrom Jean de Fonteneil, niekdajším študentom v spoločenstve
Svätého Vincenta.
Jednou z ich základných činností bol diecézny seminár v Bordeaux, ale pre nedostatok
personálu ho museli v roku 1682 postúpiť Misijnej spoločnosti. V tom čase sa ich komunita
zúžila len na dvoch členov a ich presný vzťah k Spoločnosti po tomto dátume nie je jasný.
Medzi donáciami neboli len budovy seminára v Bordeaux, ale aj dom Našej – Panej –
z Montuzetu, ktorý bol situovaný na vyvýšenine nad Girondom medzi Bec d´Ambez and
Blaye. Dva zdroje sa zmieňujú, že k tejto donácii patrila „ manufaktúra v Aubrion „107 a „
vlastníctvo Hautbrion, „108 Tieto zmienky sa týkajú slávnych viníc Haut Brion, ktoré dnes
produkujú niektoré z najkvalitnejších bordeauxských vín vo Francúzsku. Jeden z týchto
vinárskych podnikov si dodnes ponechal názov svojich dávnych majiteľov: Chateau la
Mission – Haunt Brion.
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Za života Sv. Vincenta malo veľa domov povolenie prijímať novicov. Na nasledujúcom zozname
letopočet značí rok, keď dom začal prijímať novicov. Zoznam obsahuje údaje len za života Svätého
Vincenta.
Paríž (1625)
389 klerikov, 164 bratov
Richelieu (1653)
18 klerikov, 5 bratov
Janov (1649)
10 klerikov, 4 bratov
Rím (1642)
6 klerikov, 3 bratov
Annecy (1642)
2 klerikov
Agen (1649)
1 klerik
Treguier (1659)
1 brata
Troyes (1641)
2 bratov
La Rose (1641)
7 bratov
Saint Meen (1647)
2 bratov
Le Mans (1646)
3 bratov
Marseille (1648)
1 brat
107
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Poznámky, anglická edícia, I, str. 198-199.
L. Bertrand, Histoire des Seminaries de Bordeaux y de Bazus (Bordeaux, 1896), diel 1, str. 289.
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V
TALIANSKO
„V jednom svojom vyjadrení Alexander VII. prehlásil, že je hrdý na to, že povolal do
Ríma lazaristov a že stanovil pre budúcich kňazov povinnosť, vykonať si duchovné
cvičenia pod vedením misijných otcov.“
Daniel – Rops

Rím – Monte Citorio
Prví vincentíni, ktorí prišli do Talianska, prišli ako vyslanci Svätého Vincenta
pri Svätej Stolici väčšinou kvôli problémom so schválením Spoločnosti, jej pravidiel
a sľubov. Prví dvaja boli páter Francois du Coudray ( 1631 – 1639 ) a páter Luis
Lebreton ( 1639 – 1641 ). Lebretonova úloha bola v prvom rade zabezpečiť
schválenie sľubov a v ďalšom postupe založiť vo Večnom Meste vincentínsky dom.
Okrem týchto povinností sa páter Lebreton vo voľnom čase a mal ho očividne dosť,
zaoberal vykonávaním misií, zvlášť pre pastierov v okolí Ríma, ktorých videl na
pahorkoch a s ktorými zdieľal ich život. Spolu s jedným talianskym diecéznym
kňazom, Otcom Giambattistom Taonim, viedol v rokoch 1640 a1641 rozsiahle
a úspešné misie na celom rímskom okolí.
Čoskoro bolo jasné, že potrebuje pomocníkov a rovnako dôležitý bol aj fakt, že
Spoločnosť potrebuje mať v Ríme dom, skôr ako rozvinie svoju prácu. Pápež Urban
VIII. ( 1623 – 1644 ) splnomocnil Lebretona, aby dom otvoril ( 11. júla 1640 ), ale pre
nedostatok financií to nebolo možné a Svätý Vincent zasa odmietol poslať
akéhokoľvek vincentína skôr, kým dom nebude otvorený. V roku 1641 , keď páter
Lebron predčasne zomrel, nijaký dom v Ríme neexistoval.
V roku 1642, po smrti (2. decembra) svojho slávneho strýka, novozbohatlá
Vojvodkyňa d’Aiguillon, venovala peniaze na založenie rímskeho domu v podobe
omšových štipendií za svoju dušu a dušu svojho strýka. Bolo to niečo, čo skutočne
umožnilo zrealizovať založenie domu. Ešte v tom istom roku poslal Svätý Vincent do
Ríma pátra Bernarda Codoinga a študenta menom Jean Martin založiť nový dom. Ich
situácia bola finančne taká obmedzená, že Martin, neskôr jeden z najznámejších
misionárov Spoločnosti, musel sám variť. Čoskoro sa spojili s otcom Taonim, ktorý
vstúpil do Spoločnosti v roku 1642 a s Írom Johnom Skiddym. 109 Prenajali si dom, ale
pre vykonávanie exercícií alebo pre prácu s ordinandami bol príliš malý. Napriek
tomu takmer bezprostredne začali vykonávať misie na celom vidieku. Páter Codoing
sa pokúsil podujať na zorganizovanie duchovných cvičení pre ordinandov a obdržal
od rímskeho vice-regenta nariadenie, že so všetci kandidáti kňazstva musia na
109

Medzi osobami, ktoré vstúpili do Spoločnosti počas života Svätého Vincenta bolo 21 Írov, 2 Škóti, 5
Savojčanov, 3 Poliaci, 16 Talianov, 1 Flám a 1 z Ostrova Jersey.
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týchto cvičeniach zúčastniť. Toto spôsobilo počas Vianoc 1642 v dome napätie.
Svätý Vincent chcel, aby duchovné cvičenia boli dané zadarmo, ale Codoing
argumentoval, že dom také náklady neunesie. Vojvodkyňa d´Aiguillon sa o týchto
starostiach dopočula a preto v roku 1643 učinila ďalšie štedré gesto, ktoré malo byť
použité výhradne iba na podporu duchovných cvičení pre ordinandov. Napriek tomu
a možno pre nedostatok vhodných priestorov sa táto činnosť rýchle vytratila. V roku
1643 sa páter Codoing pokúsil založiť seminár a hoci kandidáti prichádzali
z predmestských diecéz, neprosperoval. On sám z toho vinil Talianov, že nedôverujú
vincentínom preto, lebo sú Francúzi a radil Svätému Vincentovi, že jediný spôsob,
ako to vyriešiť je, premiestniť rezidenciu generálneho superiora do Ríma. Vincent
povedal, že to prednesie na nasledujúcom generálnom zhromaždení, ale nič z toho
sa nestalo.
Hoci sa misionári v roku 1644 presťahovali zo svojho pôvodného domu, nový dom sa
takisto ukázal malým. V tom istom roku bol páter Jean Dehorgny ( alebo d´Horgny )
ustanovený za superiora potom, ako páter Codoing požiadal o uvoľnenie. Dom sa
znovu prechodne sťahoval, tento raz do Opátstva Svätého Salvátora v Sabine, kde
vincentíni prebrali starostlivosť nad dedinami, patriacimi opátstvu. Celkom sa
Misionári sťahovali sedem alebo osem ráz, kým sa mohli definitívne usadiť.
V roku 1647 páter Dehorgny – inteligentný, ale dosť impulzívny a nestály človek –
začal prejavovať známky jansenizmu a preto bol páter Antoine Portail, prvý spoločník
Svätého Vincenta poslaný na vizitáciu. Vyzerá to, že sa mu tam páčilo ( bol tam od
apríla do decembra ), takže dalo Svätému Vincentovi dosť námahy dostať ho nazad
do Francúzska. Zásadným výsledkom vizitácie bolo, že páter Almeras bol menovaný
za superiora a z pátra Dehorgnyho sa stal asistent, hoci už v tom istom čase pôsobil
ako styčná osoba medzi Spoločnosťou a Rímskou kúriou. Portail tiež nariadil
vincentínom usilovne sa venovať štúdiu taliančiny a zakázal im rozprávať v dome
inak ako po taliansky.
Problém s bývaním zotrvával a spôsoboval nepríjemnosti napriek ochote pátra
Almerasa použiť svoje vlastné zdroje alebo lepšie povedané svoj postačujúci osobný
majetok. Neúspech v tejto jeho snahe ho tak znechutil, že požiadal o zbavenie
funkcie superiora a tak keď bol páter Dehorgny v roku 1651 znova ustanovený za
superiora, dom ešte nevlastnili a misionári bývali v malej prenajatej stavbe. Páter
Dehorgny venoval veľa času a námahy misiám a snaha o nadobudnutie domu
u neho vychradla, takže ho Svätý Vincent v roku 1653 odvolal a bo nahradený
pátrom Thomasom Berthe.
Páter Berthe bol človek v rímskych kruhoch vysoko vážený a známy ako vzdelaný,
taktný a schopný jedinec. Pravdepodobne by mohol byť ideálnym superiorom pre
nový dom, nebyť nešťastnej kritickej situácie, týkajúcej sa pápeža, Ľudovíta XIV.,
Mazarina a jedného z bývalých žiakov Svätého Vincenta, ktorá si vynútila jeho
odchod späť do Paríža.
Príčinou celej veci bol Jean – Francois – Paul de Gondi (1613 – 1679), v histórii
lepšie známy ako Druhý Kardinál de Retz. Bol najmladším synom Filipa a Františky –
Margarety de Gondi, zamestnávateľov Svätého Vincenta a jeho podporovateľov pri
zakladaní Misijnej Spoločnosti. V čase, keď Svätý Vincent vstupoval do služieb jeho
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rodičov, bol iba malým dieťaťom a hoci Svätého Vincenta obyčajne zvyknú opisovať
ako jeho vychovávateľa a učiteľa, jeho skutočný vplyv na malého chlapca, možno
povedať, bol malý. Po smrti jeho staršieho brata ho rodičia zamýšľali, proti jeho vôli,
dať vysvätiť za kňaza, aby sa mohol stať parížskym arcibiskupom, lebo úrad v tom
čase, dedične patril rodine Gondi. Preto neprekvapuje, že jeho život a spôsoby ako
biskupa neboli povznášajúce. Bol zo svojej povahy politickým konšpirátorom
a arcinepriateľom ako Richelieua tak i Mazarina a preto oduševnený, ak nie úplne
presvedčený fronder.
Počas Frondy sa de Retz najskôr pripojil k protimazarinským silám, ale pred koncom
vojny zmenil strany. Znova však prišiel do konfliktu s Mazarinom, jednak kvôli svojim
neustálym politickým machináciám a jednak kvôli popularite, ktorej sa tešil medzi
Parížanmi, ktorí boli naladení ostro antimazarinsky. Minister ho dal v roku 1652
zatknúť a držať v pevnosti vo Vincennes. V roku 1654, hoci stále vo väzení, sa po
smrti svojho strýca stal jeho nástupcom v úrade parížskeho arcibiskupa. Mazarin,
nevýslovne túžiaci dosadiť na toto miesto jedného zo svojich ľudí, presviedčal de
Retza k rezignácii za cenu veľkého úplatku vo forme bohatého benefícia. Arcibiskup
ponuku prijal a bol prevezený do miernejšieho väzenia v Nantes z ktorého zakrátko
utiekol typickým melodramatickým spôsobom. Prišiel do Ríma, kde svoju rezignáciu
odvolal. Pápež Inocent X. ho vrelo prijal a zvolal tajné konzistórium na ktorom bol
búrlivému arcibiskupovi udelený červený klobúk.
Pápež pôvodne zamýšľal poskytnúť arcibiskupovi de Retz rezidenciu vo Vatikáne,
ale rýchlo od tohto nepolitického kroku odstúpil. Namiesto toho sa rozhodol ubytovať
svojho kontraverzného hosťa u vincentínov v Ríme. Páter Berthe proti tomu
protestoval ako najlepšie mohol ocitnúc sa pritom medzi pápežovým jasným
príkazom a zaručenou nespokojnosťou Ľudovíta XIV. a Mazarina.110 Čo Berthe do
poslednej chvíle nevedel bolo, že keď mu pápežský majordomus nariadil de Retza
ubytovať, bol už kardinálov sprievod na ceste do domu. Kráľ a jeho minister,
nemohúci zmocniť sa kardinála, obrátili svoj hnev voči Misijnej spoločnosti. Kráľovský
edikt nariadil všetkým francúzskym vincentínom odísť z Ríma domov. Páter Berthe
poslúchol. Svätý Vincent sa smelo odobral k Mazarinovi ( ktorý voči Vincentovi
prejavoval otvorenú zaujatosť ) a vysvetľoval, čo celá aféra zapríčinila. Minister sa
dal obmäkčiť do tej miery, že dovolil Svätému Vincentovi ustanoviť iného Francúza,
pátra Edmonda Jollyho za superiora rímskeho domu. 111

Pravdepodobne najdôležitejšou drobnou udalosťou počas Jollyho úradovania bolo,
že Spoločnosť konečne v Ríme našla definitívne sídlo. V roku 1659, Stefano Cardinal
Durazzo, janovský arcibiskup a obdivovateľ vincentínov zorganizoval, použitím
vlastných peňazí a peňazí niekoľkých janovských obchodníkov, kúpu paláca
kardinála Bagniho, stojacu na Monte Citorio. Tento dom sa stal materským domom
110

Autor La Congregazione della Missione in Italia, str. 20, hovorí, že pohostinstvo domu bolo de
Retzovi prejavované predtým, ako sa Berthe dozvedel o kráľovom zákaze každému Francúzovi,
stýkať sa s kardinálom.
111
Toto je Costeho verzia. La Congregazione, str. 21 hovorí, že Mazarin si predvolal Svätého
Vincenta a povedal, že kráľ dovolil, aby jeden francúzsky vincentín bol v Ríme, čím bol edikt mlčky
zrušený. Je charakteristické pre de Retza, že sa vo svojich pamätiach o tomto incidente nikde
nezmieňuje. Reakciu Svätého Vincenta viď v jeho konferencii zo 4. apríla 1655.
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vincentínov v Taliansku a diela Spoločnosti sa šírili odtiaľto. Práca na misiách rýchlo
rozkvitala a čím ďalej tým viac ľudí, včítane ordinandov, prichádzalo do domu na
duchovné cvičenia. V roku 1657 bol založený noviciát (znovuzaložený je presnejšie
vyjadrenie, pretože predchádzajúce úsilie vyšlo nazmar).
Od roku 1656, začínajúc s pátrom Girolamom de Martinis, vincentíni pracovali ako
spirituálni direktori v Kolégiu Propagandy. Vedenie kolégia pôvodne zamýšľalo
odovzdať celú organizáciu do rúk Misijnej spoločnosti, ale tej sa zdalo byť
nepraktické zaradiť veľké množstvo svojich členov medzi kuriálnych úradníkov, ktorí
by účinkovali ako protektori a správcovia kolégia a jeho študentov. Keď kolégium
zasiahol mor, páter de Martinis sa vyznamenal tým, že sa utiahol k študentom do
karantény a ošetroval ich.
V roku 1658 sa Taliansko stalo nezávislou provinciou na čele s pátrom Jollym, ako
prvým provinciálom.
Pápež Alexander VII. vo svojom breve zo 7. augusta 1662 určil všetkým rímskym
ordinandom a ordinandom z prímestských diecéz za povinnosť vykonať si
desaťdenné exercície v dome Misijnej spoločnosti ako prípravu na prijatie kňazského
svätenia. Tie sa rýchlo stali také populárne, že sa ich zúčastňovali aj mnohí kardináli
a nielen, že sa ich zúčastňovali, ale aj sami viedli niektoré konferencie a kázavali.
Pápež bol v tejto veci neoblomný a nikdy nedovolil ordinandom žiadne iné duchovné
cvičenia. Jeden hodnostár si chcel pred svojou vysviackou vykonať exercície na inom
mieste, ale pápež mu povedal: „ Verte mi, choďte k Misionárom a budete spokojný.“
Klement X. v roku 1674 obnovil príkaz, že ordinandi si musia vykonať svoje
duchovné cvičenia u vincentínov a odmietol v tej veci dávať akékoľvek dišpenzy.
V roku 1663 pápež Alexander VII. prikázal aj talianskym biskupom, ktorí prichádzali
do Ríma, kde mali byť konsekrovaní, vykonať si exercície u Misionárov. Približne
v tom čase začal páter Jolly organizovať akýsi druh utorkových konferencií, ktoré
mali veľký úspech. Toto všetko vzbudzovalo závisť u členov staršej a viac váženej
rehoľnej spoločnosti ( a ako obvykle bol zdroj závisti nemenovaný, hoci boli isté
dôvody podozrievať jezuitov), ktorá sa snažila všetky tieto nariadenia zrušiť alebo
pozmeniť. Neúspešne.
V roku 1665 bol Jolly odvolaný do Francúzska a páter Jean Martin, ktorý prišiel do
Talianska najprv ako študent a kuchár, nastúpil na jeho miesto. 112 V roku 1667
Alexander VII., veľký patrón Misijnej spoločnosti zomrel a zomrel aj kardinál Durazzo.

112

Jean Martin (1620-1694) bol jedným z najpozoruhodnejších prvých misionárov. Narodil sa v Paríži,
kde bol jeho otec lekárom. Základné štúdiá absolvoval v kolégiu de Clermont a v Kolégiu de la Marche
v Paríži a do Spoločnosti bol prijatý v roku 1638. Ešte ako študent pomáhal pri slávnych misiách pre
dvor v Saint – Germain – en – Laye , kde viedol katechetický kurz. Medzi tými, ktorým prednášal, bol
aj budúci kráľ Ľudovít XIV. Počínal si tak dobre, že ho Svätý Vincent, na želanie Anny Rakúskej,
vymenoval za budúceho kráľovského učiteľa katechizmu.
Stále ako študenta, ho poslali do Ríma, kde si osvojil dokonalú taliančinu. V roku 1645 bol vysvätený
za kňaza. Na to ho Svätý Vincent poslal do Janova, aby tam založil prvý dom, zároveň vykonával
množstvo misií v celom Piedmonte. Pomáhal aj pri známych misiách na Korzike (o tom neskôr).
V roku 1654 sa stal superiorom domu v Sedane, ale ešte v tom istom roku ho na naliehanie
guvernéra, ktorý bol stúpencom jansenizmu, preložili. Bol poslaný do Savojska, aby pomáhal pri
zakladaní prvého domu v Turíne, kde jeho mimoriadne úspechy na misiách Coste opisuje nasledovne:
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V roku 1668 bol páter Rene Simon, vysoko vážený seminársky kňaz, menovaný za
superiora. Rýchlo sa ocitol v zajatí osobnej smoly a Spoločnosť v ňom mala ďalšieho
zo svojich pravidelných oponentov voči Ľudovítovi XIV.
Simon bol jedným z najznámejších vincentínov svojej doby. Vo veku dvadsiatich
rokov už bol profesorom v seminári Svätého Karola. Po vysviacke bol poslaný do
Poľska. Po návrate bol zaradený do Janova, kde zahájil briliantnú kariéru. Bol
superiorom v domoch v Turíne, Annecy, Ríme ( ktorý opustil v roku 1667), Bordeaux
( ktorý pomáhal zakladať) a v Cahors, a provinciálom v Taliansku. Mal dobré vzťahy
s vysokopostavenými duchovnými v Ríme, včítane pápežov Klementa X. a Inocenta
XI. Blízkym priateľom mu bol kardinál Cibo, štátny sekretár Inocenta XI., priateľstvo,
ktoré malo pre neho krutý dopad.
Ľudovít XIV. a Inocent XI. viedli medzi sebou dlhoročnú vojnu z dôvodov
vyplývajúcich z jansenizmu a kvietizmu až po galikanizmus a zrušenie Nanteského
ediktu. Jednou otázkou, ktorá zhoršila vzťahy medzi týmito dvoma, bola otázka
imunity vyslancov pri Svätej Stolici. Všetci ambasádori si robili nároky na imunitu, ale
v Ríme bola táto prax hrubo zneužívaná. Vyslanci tvrdili, že ich imunita sa netýka iba
ambasád samotných, ale aj okolitého teritória. To isté tvrdili aj kardináli aj rímske
kniežatá. Znamenalo to, že pápežská polícia a finanční agenti nemohli vstúpiť do
žiadnej takejto rezidencie alebo jej bezprostredného okolia. Tieto priestory sa rýchlo
zaľudnili zlodejmi, vrahmi, pašerákmi a neplatiacimi dlžníkmi.
Július III., Pius IV., a Sixtus V. ( nie, že by to boli váhaví ľudia ) sa snažili toto
zneužívanie odstrániť, ale neuspeli. Inocent XI. bol odhodlaný na všetko. 113 Vydal
dekrét, v ktorom pre súčasných vyslancov potvrdil imunitu, ale ju odoprel budúcim
ambasádorom. Títo vyslanci nebudú na pápežský dvor prijatí, ak nebudú súhlasiť so
zrušením svojej imunity. Všetci európski monarchovia s týmto rozhodnutím viac
menej súhlasili s výnimkou Ľudovíta XIV.

Jeho portrét bol žiadostivo vyhľadávaný a umiestňovaný v súkromných domoch vedľa obrázkov
svätých. Keď bolo známe, že bude niekde kázať, zďaleka sa zbiehali zástupy, aby počuli jeho slová.
Keď nastal čas jeho kázne, pozatvárali obchody a utíchlo všetko verejné podnikanie. Žiaden
z kostolov nebol tak veľký, aby pojal zástupy, ktoré si ho prišli vypočuť. Všetky oltáre, okrem dvoch –
troch, boli odstránené a vo vnútri kostola boli etážovite umiestnené lavice alebo ak bolo treba aj okolo
kostola. Niekedy sa zhromaždilo desať, pätnásť, dvadsaťtisíc ľudí a takéto opatrenia sa prejavili ako
nedostatočné a ľudia sa zhromažďovali na verejných námestiach alebo na poliach. Mal mimoriadny
dar vzbudzovať ľútosť nad hriechmi a rozplakať poslucháčov a preto, keď bolo prítomných pätnásť
alebo dvadsať spovedníkov, boli obklopení zo všetkých strán. Či v zime alebo v lete prichádzali veriaci
už o polnoci, aby sa prví mohli vyspovedať, ale pravidelne sa mohli zaradiť až za tých, čo čakali od
minulého večera. Bohatí posielali svojich sluhov, aby im držali miesto a chudobní si urobili lukratívny
obchod z držania miesta pre druhých. Prichádzali k pátrovi Martinimu ešte aj v čase jedla alebo
úchytkového zdriemnutia. Jedného večera, ako vošiel do svojej izby aby si odpočinul, akýsi muž
vyliezol z podpostele, kde bol ukrytý celý deň a čakal na svoju príležitosť. (Saint Vincent de Paul, III,
str. 58-59).
Všetko toto sa odohrávalo napriek tomu, že jeho kázne pravidelne trvali hodinu a pol.
Od roku 1655 do roku 1670 bol superiorom v Monte Citorio. V roku 1670 bol vymenovaný za
superiora janovského domu a v tomto úrade zotrval do roku 1674, kedy sa stal superiorom v Turíne. V
roku 1667 vymenil pátra Simona, ktorý bol z kráľovho príkazu odvolaný do Paríža. Založil prvý dom
v Perugii a v roku 1681 sa vrátil do Ríma, kde zotrval po zbytok svojho života.
Zomrel v Monte Citorio v roku 1694 na komplikácie, spôsobené úkonmi jeho umŕtvovania.
113
Inocent XI. bol veľkým obdivovateľom Svätého Vincenta, ktorého životné zásady aplikoval do
talianskych podmienok a zameral ich na seba.
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V roku 1687 vymenoval Ľudovít XIV. za vyslanca pri Svätej Stolici markíza de
Lavardin a povedal mu, že si musí imunitu za každú cenu podržať. Nový vyslanec
poslal dopredu štyristo vojakov, zamaskovaných ako pútnikov, ktorí sa ubytovali na
francúzskej ambasáde. On sám do Ríma dorazil 16. novembra 1687 s eskortou
osemsto ozbrojených dôstojníkov a námorníkov. Pápež kardinálom zakázal privítať
ho a odmietol sa s ním stretnúť. Za ten čas Lavardin premenil francúzske
vyslanectvo na skutočnú pevnosť. Pápež už predtým ( 7. Mája 1687 ) vydal bulu
exkomunikujúcu každého, kto by sa pokúsil podržať si imunitu alebo kto by vzdoroval
pápežskej polícii. Lavardin sa chvastal, že cez Vianoce bol na prijímaní v kostole
Svätého Ľudovíta Francúzskeho.114 Preto pápež uvrhol na kostol interdikt. Lavardin
pokračoval v návštevách kostola v sprievode ozbrojenej gardy. Ľudovít XIV. ho
v tomto naplno podporoval.
Približne v tomto čase kráľ zistil, že páter Simon je blízkym priateľom kardinála Cibu
a že pomáha kardinálovi aj pápežovi v ich boji. Preto si dal predvolať pátra Jollyho na
dvor a vo veľmi zlej nálade mu rozkázal, aby sa Simon okamžite vrátil do
Francúzska. Jolly sa rozkazu podriadil. Tým istým rozkazom bolo nešťastnému
Simonovi zakázané prísť do Paríža a preto sa vrátil do Cahors, kde sa pod ťarchou
udalostí utrápil až tak, že prišiel o rozum a zomrel niekedy po roku 1697.
V roku 1674 sa
narastajúci počet
požiadali pápeža
neobývali. 115 Proti
uskutočnil.

rímska komunita rozhodla zväčšiť Monte Citorio zvlášť pre
osôb, prichádzajúcich na duchovné cvičenia. Z toho dôvodu
o vyvlastnenie troch susedných domov, ktoré ich vlastníci
takémuto postupu sa zdvihla vlna protestov, ale predaj sa i tak

Vincentíni v roku 1675 navrhli pápežovi založenie väčšieho seminára v susedstve
svojho domu, kde by mohli klerici, majúci ukončené humanitárne štúdia, stráviť šesť
až deväť mesiacov pred vysviackou. Návrh bol zamietnutý, lebo bol v rozpore
s talianskymi zvyklosťami, ktoré viac inklinovali ku tridentínskej forme seminárov.
Vincentíni pokračovali v organizovaní duchovných cvičení a zároveň zachovávali
„convitti“, čiže prijímali hosťujúcich kňazov, ktorí si v dome nadobúdali časť svojho
vzdelania. Tieto činnosti zaťažovali dom veľkým bremenom nákladov, ktoré boli
čiastočne uhrádzané z darov, ktoré niekto láskavo odkázal z pozostalosti.
Talianska provincia prosperovala do takej miery, že provinciálne zhromaždenie
v roku 1685 v rámci príprav na generálne zhromaždenie v tom istom roku žiadalo,
aby jeden z asistentov generálneho superiora bol Talian. To bolo prijaté, ale zároveň
veštilo, že prídu problémy.
V roku 1698 si okolnosti vyžadovali rekonštruovať časť domu Monte Citorio kvôli
škodám, vzniknutým roky predtým výkopovými prácami pre nové kuriálne budovy na
základe rozhodnutia Inocenta XII. ( o tom nižšie ). Dom bol zväčšený a zvýšený
pridaním niekoľkých poschodí, čo pobúrilo susedov a tí sa sťažovali u pápeža. Ten
vydal dva dekréty, zakazujúce ďalšie stavebné zásahy na dome. Po smrti Inocenta
114

V tom istom kostole bol v roku 1815 konsekrovaný biskup Luis Wiliam Dubourgh pre Louisianu.
Na ospravedlnenie tohto činu apelovali na kapitolu Si Quis Sepulchrum v stati De Religiosis
v starom zákonníku. Nemohol som nájsť tento zákon ani v Decretals, ani v žiadnej inej časti starého
kódexu.
115

97

XII. v roku 1701 sa vincentíni obrátili na nového pápeža Klementa XI., priateľa
a obdivovateľa Spoločnosti so žiadosťou o povolenie zväčšiť Monte Citorio, aby sa
získali priestory pre spovedníkov a kňazov, prichádzajúcich na duchovné cvičenia,
lebo na základe dekrétu Inocenta XII. z roku 1699 si všetci rímski spovedníci museli
vykonať ročité osemdňové duchovné cvičenia v Monte Citorio a kňazi tak museli
urobiť každé tri roky. ( Tie isté dekréty hovorili, že tí, ktorí preukážu, že absolvovali
tieto cvičenia, budú uprednostnení pri udeľovaní pápežských ocenení.) Hoci si
Klement XI neželal zrušenie týchto dekrétov, predsa sa len našiel spôsob, ako
pristavať päť poschodí: tri používané na prenájom a dve pre účastníkov exercícií.
Kostol domu Monte Citorio nebol dostatočný ani pre exercitantov, ani pre ceremónie,
ktoré sa v ňom konali. Spoločnosť rozhodla o jeho zväčšení, ku ktorému došlo až za
pápeža Klementa XII. Ten vydal dňa 27. júla 1738 dekrét, ktorým boli skonfiškované
štyri domy stojace v susedstve kostola. Plán kostola vypracoval páter Bernardo
della Tore ( 1676 – 1749 ), rímsky provinciál a superior domu Svätého Jána a Pavla,
ktorý bol aj architektom. Vraví sa, že on navrhol aj nové priečelie Baziliky Svätého
Jána v Lateráne. Stavba prebiehala v rokoch 1739 až 1743 a väčšinu jej nákladov
zaplatil kardinál Lanfredini. Prvú omšu v novom kostole celebroval pápež Benedikt
XIV.
V roku 1870 talianska vláda všetko zabrala okrem tretieho poschodia domu
a kostola. V roku 1913 bol aj zbytok skonfiškovaný, časť zdemolovaná a časť bola
pripojená k súčasnému talianskemu parlamentu.116
Rím – Propaganda
Už bola zmienka o účasti vincentínov v Kolégiu Propagandy. Páter Pierron napísal
31. januára 1701 talianskemu provinciálovi list, týkajúci sa ťažkostí, vyskytujúcich sa
pri tejto práci:
Kardinál Buglione (francúzsky ambasádor pri Svätej Stolici) povedal pri jednej
príležitosti, že toto kolégium by nám mohlo zapríčiniť veľkú škodu, pretože kardináli,
nie veľmi priateľskí voči komunitám a vidiac jednu usadenú v Propagande si môžu
myslieť, že nemá potrebný kredit. A pretože väčšina z nich patrí do Kongregácie pre
evanjelizáciu národov (Propaganda Fide), práca Misionárov v tomto kolégiu nie je pre
našu Spoločnosť takým prínosom, ako si to dobrosrdečne myslia niektorí kardináli,
ale iba príležitosťou pre niektorých Misionárov brať ich ako protektorov. To bude
veľmi zlé pre budúcnosť, pretože ani provinciál, ani generálni superiori nebudú
schopní zmeniť tých, čo pracujú v tomto kolégiu. . . .
V roku 1710 sa uskutočnili isté zmeny vo vedení Propagandy, ale pápež cez svojho
štátneho tajomníka informoval skupinu desiatich kardinálov, ktorí mali dohľad nad
kolégiom, že je to jeho vôľa, aby tam Misionári pokračovali v duchovnom vedení.
Rím – Svätý Ján a Pavol

116

Monte Citorio poskytovalo svoje služby duchovenstvu počas celého devätnásteho storočia. Meno
Felixa De Andreis bude vždy s ním spojené. Pápež Pius IX. Tu býval ako seminarista a vykonal si tu
aj ordinandské duchovné cvičenia.
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Okolo roku 1697 pápež Inocent XII. rozhodol skoncentrovať všetky rímske tribunály
do jednej budovy a usúdil, že štvrť Monte Citorio je na tento účel najvhodnejšia.
V pláne bolo zväčšiť palác kardinála Ludovisiho podľa Berniniho návrhu , ktorý
vychádzal z plánu architekta Fontanu. Zamýšľaná budova, neskôr nazvaná Curia
Innocenziana, nielenže pokazila výhľad z vincentského domu, ale okradla aj novicov
o ich súkromie, pretože z jej oblokov bol priamy pohľad do ich izieb. S úmyslom
odškodniť Spoločnosť za tieto nevýhody, pápež jej odovzdal dom a kostol Svätého
Jána a Pavla na Monte Celio. Navonok povedal, že dôvodom tohto úkonu je vďaka
za veľké dobrá, ktoré robia pátri vincentíni pre duše.
Dom a bazilika sa zdali ideálne pre noviciát. Pápežskou bulou bol Misijnej
spoločnosti odovzdaný kláštor, kostol a opátstvo Svätého Jána a Pavla spolu so
všetkými príjmami a záväzkami k tomu patriacimi.117
Kostol a dom spolu vytvorili dôležitý historický objekt, ktorý je až doteraz populárnou
historickou zaujímavosťou. Vincentíni si ponechali objekt do roku 1773, keď po
zrušení jezuitského rádu nahradili ich prítomnosť v San Andrea na Quirinale a Svätý
Ján a Pavol sa stali materinským domom pre pasionistov – čomu je tak dodnes.

Rím – Akadémia pre šľachtických duchovných
Akadémia pre šľachtických duchovných má dosť nejasnú históriu. Dokázateľne bola
založená kardinálom Renatom Imperiali v roku 1701 pod patronátom Klementa XI.
s cieľom pripraviť mladých šľachticov, najmä z upadajúcich rodín, ktoré opustilo
šťastie, na duchovnú dráhu. Zakladateľ sa domnieval, že ak dá akadémii tento
názov, uľahčí to namysleným mladíkom do nej vstúpiť – ale nebola to originálna
myšlienka, stalo sa to už pri škole pre pápežských diplomatov. Keď bola budova na
Monte Giordano postavená, kardinál sa obrátil na talianskeho provinciála pátra
Lazzara Figari s požiadavkou, aby sa kňazi Misijnej spoločnosti ujali tohto diela.
Páter Figari napísal generálnemu superiorovi do Paríža a generál so svojou radou
dňa 25. septembra 1702 žiadosť schválili bez toho, aby poznali všetky podmienky, za
akých sa nové dielo prebralo. Kardinál – zakladateľ
je ten, ktorý menuje
a ustanovuje superiora a ostatných Misionárov pre Akadémiu, on ich aj mení
s vylúčením intervencie vyšších predstavených Misijnej spoločnosti. Vyšší
predstavení Misijnej spoločnosti nemajú právo vykonávať vizitácie.
Reálny začiatok, kedy sa vincentíni namočili do tohto podniku bol pravdepodobne
v roku 1703. V novembri toho roka prišiel z Florencie páter Pier Francesco
Giordanini, aby zaujal úrad rektora.
Ako sa s obavami očakávalo, tak aj bolo, lebo nové dielo prinášalo veľa ťažkostí. Vo
svojom liste z 10. apríla 1710 sa generálny superior páter Watel zmieňuje, že
Misionári z Akadémie sú tak nezávislí od superiora v Monte Citorio a od provinciála,
že bratia menia módne odievanie a od nikoho si nepýtajú nijaké povolenie. Toto bola
v tom období veľmi háklivá vec, ako bude uvedené v VI. kapitole.
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La Congregazione, str. 105, hovorí, že táto bulla bola nazvaná In Apostolice Dignitatis a možno ju
nájsť v Acta Apostolica, str. 67. Acta obsahujú bullu tohto názvu na uvedenej strane, ale je to doklad
o spojení Priorstva Saint Viviani-les-Saintes s domom v Rocheforte 9. novembra 1693.
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Akadémia sa podieľala spolu s kolégiom, ktoré bolo v Avignone zverené Misijnej
spoločnosti na základnom probléme: sú to domy Misijnej spoločnosti a ako také majú
právo zvolávať domové zhromaždenia ako prípravu na provinciálne a generálne
zhromaždenia? V príprave na generálne zhromaždenie v roku 1711, na ktorom sa
mal voliť nový generálny superior, oba domy v Akadémii i v Avignone tvrdili, že majú
právo organizovať domové zhromaždenie. Generálny vikár páter Jean Bonnet im toto
právo zamietol a vec bola postúpená pápežovi, ktorý ju postúpil komisii kardinálov.
Komisia rozhodla proti Akadémii. Rímske provinciálne zhromaždenie, konané tohože
roka, požiadalo pápeža o zvláštneho apoštolského vizitátora, vybratého spomedzi
Misionárov, ktorý by vizitoval tie domy, ktoré neboli pod priamou kontrolou
generálneho superiora alebo provinciála. Toto sa týkalo zvlášť Akadémie.
Generálne zhromaždenie v tomto roku rozhodlo, že oba, Akadémia i Avignon sú
domy a že ich superiori a personál by mali byť menovaní generálnym superiorom.
Jednako len, pred uskutočnením tohto uznesenia odsúhlasili, že rozhodnutie pápeža
a kardinálov treba vziať do úvahy. Očividne sa na veci nič nezmenilo. V roku 1717
generálny superior rozhodol, že Akadémia nie je dom a preto jej členovia musia byť
súčasťou komunity na Monte Citorio.
V roku 1723, páter Couty, ktorý bol poslaný do Ríma ako poverenec v kauze Svätého
Vincenta, napísal generálnemu superiorovi, že Akadémia je v stave úplného
rozkladu. V roku 1734 bol kardinál protektor Akadémie poverený vykonaním
mimoriadnej vizitácie. Povedal, že okrem iných vecí príjem z domu padol, že pravidlá
sa nezachovávajú a že kňazi z Misijnej spoločnosti nie sú súci pre takúto prácu, že
pre Akadémiu nie sú v ničom užitoční a že ubližujú aj sebe aj druhým
nezachovávaním pravidiel a svojim luxusným, záhaľčivým životom. Toto všetko
zapríčinila ich nezávislosť na predstavených.
Úžasne pôsobí, že napriek všetkým týmto zisteniam, hlavné vedenie nechcelo nijakú
zmenu podmienok, za ktorých Misionári pracovali. Výsledkom bolo, že sa Spoločnosť
v roku 1736 rozhodla prácu v Akadémii ukončiť. Kardinál Imperiali, zakladateľ
Akadémie sa iba opýtal pátra Tommasa Gianiniho, či by nezostal a nepokračoval
v práci. Ten až v júni roku 1738 kvôli zlému zdraviu odišiel a v nasledujúcom roku
v Monte Citorio zomrel. Po tomto všetky kontakty Spoločnosti s nešťastnou
inštitúciou skončili.

Rím – San Andrea na Quirinale
V čase zrušenia jezuitov v roku 1773, boli títo nútení opustiť kostoly, ktoré v Ríme
spravovali a medzi inými aj kostol San Andrea na Quirinale. Kostol bol navrhnutý
Berninim a slúžil jezuitskému noviciátu. Pápež Klement XIV. sa držal myšlienky dať
ho Misijnej spoločnosti, ktorá by potom dala svoj kostol Svätého Jána a Pavla
pasionistom. S tým bola prepojená urgentná snaha odovzdať Misijnej spoločnosti aj
vedenie rímskeho diecézneho seminára, čo Spoločnosť odmietla poukázaním na to,
že v seminári je zaangažované veľké množstvo ľudí, ktorí by zasahovali do jeho
chodu v dôsledku čoho by vincentíni nemali potrebnú slobodu v jeho vedení.
Provinciál páter Francesco Raspi snaživo odolával tejto výmene dokedy mohol
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a tvrdil, že Spoločnosť nestojí o zmeny a radšej by si ponechala kostol Svätého Jána
a Pavla.
K nijakej dohode neprichádzalo, preto kardinál Alfani, otvorene nesympatizujúci so
Spoločnosťou, preniesol rokovania na pápežskú pôdu. Niektoré podmienky,
požadované Misijnou spoločnosťou a prijaté Alfanim, boli zaslané pápežovi do
Castelgandolfa na schválenie, ale tam bolo usúdené, že podmienky, ktoré si
vincentíni kladú, sú premrštené. Po svojom návrate do Ríma dal pápež najavo hnev
voči Misijnej spoločnosti. Na celej afére bolo viditeľne niečo podozrivé, keďže sa
medzičasom zo San Andrea stratilo veľa nábytku, kníh atď. V tejto situácii, kardinál
Macedonio a veľký priateľ vincentínov povedal pápežovi, aby prehodnotil celú
situáciu. Zistil, že pápeža falošne informovali a preto Svätý Otec nariadil spoločné
stretnutie. Podmienky boli prepracované včítane príjmov, ktoré vincentíni majú
dostávať z príjmov po zrušených jezuitoch a ktoré časti nábytku a ostatných
náležitostí im majú byť zanechané.
Čo už len zostávalo bolo prebrať vlastníctvo domu, ale ťažkosti narastali zo strany
Camery (finančný úrad pápežského štátu pozn. prekl.) a zo strany ex jezuitov, ktorí
zostali v dome ako dozorcovia a ktorí dúfali, že dom nemusia opustiť, teda aspoň
nateraz. Zároveň niekoľko vysoko postavených osobností urgovalo vincentínov, aby
bezodkladne dom prebrali, kým nebude načisto prázdny a bez akéhokoľvek nábytku.
Alfani radil neponáhľať sa, Macedonio zasa okamžite dom zabrať. Macedonio uspel
u pápeža, ktorý rozkázal, že vincentíni musia dom a kostol prebrať 8. decembra
a tým celá vec skončila.
Generálny superior páter Jacquier v obežníku z 1. januára 1777 napísal: „ Pápež zo
svojej vlastnej pohnútky a bez akéhokoľvek naliehania z našej strany nariadil, aby
bolo Misionárom z domu San Andrea v Ríme dané všetko striebro, ktoré bolo z tohto
domu vzaté v čase zrušenia Spoločnosti Ježišovej. . .“

Janov
Prvý vincentínsky dom mimo Ríma bol založený v Janove. Slúžil ako model, ktorý bol
bez výnimky napodobňovaný pri každom jednom zakladaní domu v Taliansku, to jest,
vznikol z iniciatívy osôb stojacich mimo Spoločnosti, ktorí boli ohromení a povznesení
kvalitami Misionárov a účinnosťou ich apoštolátu.
Stefano Kardinál Durazzo , janovský arcibiskup patril od začiatku k dôverným
známym rímskych vincentínov a bol hlboko zaujatý ich apoštolským duchom. V roku
1645, keď sa na svojej ceste z Ríma do Paríža zdržiaval v Janove páter Codoing,
napísal Svätému Vincentovi a požiadal ho o Misionárov pre svoju diecézu. Svätý
Vincent mu ich poslal z dvoch strán, z Francúzska a z Ríma, napriek protestom
pátra Dehorgnyho, superiora rímskeho domu. Prvým janovským superiorom bol páter
Etienne Blatiron. Vincentíni bezprostredne začali konať úspešné misie po celej
oblasti. Kardinál Durazzo sa často zúčastňoval misií s nimi, zdieľal ich život,
dodržiaval ich pravidlá a jeden raz odmietol dar od bohatého farníka s odôvodnením,
že je to proti zvyklostiam Misionárov prijímať za misie platby.
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Dom bol rýchlo vybudovaný a to na kardinálove náklady, ale Misionári nemohli v ňom
bývať dovtedy, kým neprešla dvojročná lehota na udelenie občianstva janovským
senátom. V roku 1650 mal janovský dom už aj noviciát a osem členov, medzi ktorými
boli aj dvaja Íri. Požiadaviek na komunitu bolo tak veľa, že sa páter Blatiron, superior,
rozhodol založiť apoštolskú školu, pomocou ktorej by sa dalo získať viac povolaní,
ale Svätý Vincent projekt vetoval na základe zlých skúseností, ktoré mal so
seminárom Svätého Karola.
Janovský dom takmer prestal úplne existovať v dôsledku moru v roku 1656 – 1657,
ktorý zabil pátra Blatirona a skoro všetkých jeho spolubratov. I napriek tomu bol dom
znovu obnovený v roku 1658 pod vedením pátra Jacquesa Presnelleho.

Turín
Úspešnosť misijných prác v Ríme a v Janove vyvolala všeobecnú požiadavku po
službách Spoločnosti v celom Taliansku, požiadavku, ktorej Svätý Vincent nebol
schopný vyhovieť. Niekedy pred rokom 1654 dostal žiadosť od duchovných z Turína,
aby aj tu založil dom svojej Spoločnosti. Svätý odmietol s domnienkou, že žiadosť od
súkromných osôb nie je dostatočnou známkou Božej vôle. Pred koncom roka 1654
napísal Marcheze di Pianezza, savojský predseda vlády a priateľ Svätého Vincenta
Vincentovi list v ktorom ho požiadal najprv o dvoch, potom o šesť kňazov. Jeho
predstavou bolo, že prví dvaja kňazi by slúžili ako dvorní kapláni a potom, keď budú
dostatočné prostriedky na zabezpečenie prác na misiách, by prišli ďalší štyria.
Vincent znova odmietol, považujúc post dvorných kaplánov za neprijateľný pre
Spoločnosť a vždy bol ostražitý pred takými dielami, ktoré vylučovali každý iný
apoštolát. Vincent vyslal pátra Etienna Blatirona navštíviť ministra a vysvetliť mu
problémy. Títo dvaja narýchlo a zhruba načrtli dohodu, ktorá aj tak nebola prijateľná,
lebo vnucovala Spoločnosti misie v mestskom prostredí – prácu – ktorá doteraz bola
formálne vylúčená z vincentského apoštolátu.
Aj napriek tomu boli do Turína v roku 1655 poslaní štyria Misionári pod vedením
pátra Jeana Martina. Prvá zmluva bola anulovaná a nová bola podpísaná v roku
1656 ku všeobecnej spokojnosti oboch strán. Svätý Vincent odporúčal svojim
Misionárom, aby začali pracovať so všetkou skromnosťou, aby nik nemohol povedať,
že sa snažia o veľké zviditeľnenie Misijnej spoločnosti. Tak ako pri každom začiatku
v Taliansku, aj tu sa otázka bývania stala veľmi akútnou. V jednom prípade boli
Misionári predvolaní pred senát kvôli obvineniu, že povzbudzovali ľudí, aby neplatili
dane. Boli zbavení viny a práca na misiách prekvitala. Páter Martin, ktorý hovoril
plynnou taliančinou sa
stal známy ako
„ apoštol Piemontu“ a ľud všeobecne
hovoril o Misionároch ako o Padri Santi. Pokus založiť v Turíne diecézny seminár
nevyšiel. Jedným z najväčších podporovateľov diela v Turíne bol pápež Alexander
XII.
Vincentínska rezidencia sa konečne v roku 1663 mohla začať stavať a to za peniaze
darované Vojvodkyňou de Savoy. Budova bola dokončená v roku 1667, ale nemala
kaplnku. Ešte ani v roku 1673, keď Vojvoda de Savoy, Karol Emanuel II. prišiel
Misionárov navštíviť a s nimi aj obedovať, kaplnka neexistovala. Keď videl, že
nemajú kostol, okamžite im daroval tisíc dukátov na jeho výstavbu a ešte v tom istom
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roku bol turínskym arcibiskupom položený základný kameň. Vojvoda prišiel o dva
roky, aby sa presvedčil, ako stavba pokračuje a hoci mu pripadala príliš malá, predsa
naliehal na jej skorom dokončení a bol by na ňu poskytol i ďalšie peniaze nebyť toho,
že ešte v tom istom roku zomrel. Kostol bol dokončený a konsekrovaný v roku 1695.
Za ten čas bol vincentský dom dokompletizovaný tak, že jednorázovo mohol pojať
sto exercitantov. Žiaľ v roku 1698 bol takmer úplne zničený, keď blesk uderil do
mestskej pevnosti a spôsobil požiar v sklade pušného prachu. Explózia nikoho
nezabila, ale misionársky dom zostal najzničenejšou budovou v meste.
Dobré vzťahy so savojským Palácom sa začali zneisťovať. V osemnástom storočí sa
Vojvoda de Savoy, neskorší kráľ Sardínie, často pokúšal narušiť podriadenosť
talianskych Misionárov generálnemu superiorovi do takej miery, že generálne
zhromaždenie v roku 1722 muselo byť posunuté, lebo kráľ nedovolil Misionárom,
žijúcim na jeho územiach, cestovať do Paríža.

Neapol
V roku 1658 kardinál Brancaccio, neapolský arcibiskup napísal Svätému Vincentovi,
či by nebolo možné spojiť miestnu rehoľnú kongregáciu s Misijnou spoločnosťou.
Nikdy však k tomu nedošlo.
Pred koncom roka 1665, vincentíni na Monte Citorio usúdili, že nadišiel čas rozšíriť
dom. Chceli ho zväčšiť smerom do svojej záhrady, pričom by sa dotýkal susedných
budov. Rodiny zo susedstva sa postavili proti tomuto plánu, lebo nová prístavba by
zatienila ich domy. Preto zahájili pred Auditóriom Camery súdny spor. Audítorom bol
monsignor Innico Caracciolo, rodák z Neapola. Zainteresovaný do kauzy na Monte
Citorio, oboznámil sa s komunitou a nadobudol veľkú úctu voči superiorovi Jeanovi
Martinovi a ostatným členom domu. Začal sa zaujímať o činnosť a apoštolát
Spoločnosti s takým zanietením, že si želal, aby Spoločnosť prišla aj do jeho rodnej
diecézy.
Behom roka 1666 monsignor Caracciolo pokračoval v návštevách na Monte Citorio
a nadviazal hlboké priateľstvo s pátrom Cosimom Galilei, synovcom slávneho
Galilea. Jeho vzťah k Spoločnosti bol taký nadšený, že povedal pátrovi Martinovi, že
ak by sa stal neapolským arcibiskupom, istotne by vincentínov do mesta pozval. 7.
marca 1667 bol menovaný za kardinála a neapolského arcibiskupa.
V roku 1668 bol páter Galilei v plnej činnosti na misiách v Pápežskom Štáte, keď bol
odvolaný do Ríma a vo februári poslaný do Neapola, aby tam založil prvý dom.
Zbožný a schopný človek, ktorý napriek svojmu slabému zdraviu a chradnutiu
v dôsledku choroby, dokázal energicky pracovať sa tešil hlbokej vážnosti u všetkých,
čo ho poznali. Kardinál Caracciolo chcel ešte skôr, ako bude založený dom, aby mala
jeho diecéza prospech z vincentínskych misií a tak páter Galilei napísal superiorovi
do Ríma, aby mu poslal dvoch ďalších Misionárov. V apríli prišli a spolu s Galileim
začali sériu misií na neapolskom teritóriu, ktoré zožali veľký úspech. Jeden človek,
ktorého misie hlboko ovplyvnili, bol bohatý laik menom Giambattista Balsamo,
právnik a starosta malej obce Arzano. Hoci sa osobne nezúčastnil žiadnych misií,
dobrý chýr o nich sa dostal až k nemu, preto zariadil, aby sa mohol stretnúť
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s Galileom. Bol ním tak oslovený, že sa títo dvaja stali celoživotnými priateľmi
a z Balsama sa stal podporovateľ Spoločnosti. Keď boli Misionári donútení ísť si
odpočinúť do odľahlých dedín, aj tam pokračovali v dávaní misií. V jednom prípade
boli zástupy také početné, že museli opustiť kostol a kázať na otvorenom
priestranstve.
Kardinál Caracciolo, aby urýchlil zriadenie domu, určil, aby príjmy istej zrušenej
rehole pripadli Misijnej spoločnosti. Pokiaľ nebol dom nájdený, ubytoval Misionárov
vo svojom sídle. Nanešťastie, toto príliš ovplyvňovalo jeho skromný rozpočet
a spôsobilo, že Misionári tu už viac nemohli zostať a pracovať. Napísali generálnemu
superiorovi, pátrovi Almerasovi, ktorý im odpovedal, aby sa vrátili do Ríma. Už boli na
odchode, keď istý laik, usmernený Balsamom, vyšiel Misionárom v ústrety a poskytol
im sumu, ktorú potrebovali, aby mohli zostať.
Balsamo si cenil vincentínov čím ďalej, tým viac, keď im zrazu po jedných misiách
prezradil svoj úmysel vstúpiť ku kapucínom a Misionárom zanechať veľký podiel zo
svojho majetku. Vincentíni ho ale presvedčili, že nemá skutočné povolanie a aby si
svoje peniaze radšej ponechal. On zostal hlboko dojatý z toho, že Misionári si viac
cenili jeho ako jeho peniaze. Po tomto vyriešil situáciu tak, že bez oficiálneho vstupu
do Spoločnosti, prežil zbytok života vo vincentskom dome ( tak urobil v roku 1671 ).
V čase okolo roku 1668 začali vincentíni vo svojom dome prijímať exercitantov,
najmä z radov duchovných. Začala sa tradičná zhánka po stabilnej rezidencii.
Kardinálovi Caracciolovi sa podarilo pre nich získať dom a farnosť inej zrušenej
rehole kruciferiánov, ale dom bol už viac ako tristo rokov starý a v dezolátnom stave.
Oprava domu mohla stáť tisíc dukátov a ďalších tristo zariadenie nábytkom. Hoci
Neapol bol súčasťou španielskeho kráľovstva, povolenie sa muselo žiadať od
španielskeho vicekráľa, ktorý bol exequaturom kráľa Carlosa II. Peniaze daroval
kardinál.
Vincentíni boli zaneprázdnení nekonečnými misiami a duchovnými cvičeniami pre
duchovenstvo. Páter Almeras zomrel v roku 1672 a páter Galilei prišiel do Ríma na
provinciálne zhromaždenie, ale jeho zdravotný stav bol taký zlý, že ho museli
premiestniť do neďalekej dediny, kde, ako usudzovali, bude pre neho lepší vzduch.
Zomrel v 13. októbra 1672.
Galileiho smrť priniesla určité obavy o budúcnosť domu. Kardinál Carracciolo
pokračoval v podporovaní Misionárov až do svojej smrti, ale peniaze nestačili na
všetky tie rôzne práce, najmä na duchovné cvičenia pre ordinandov, ktoré boli stále
poskytované na náklady domu. Balzamo sa do domu nasťahoval v roku 1671
a zanechal Spoločnosti všetok svoj majetok, čo bola pre dom jediná dotácia. V tom
čase jeden z Misionárov zaujal jeho miesto starostu v Arzane, dedine neďaleko
Neapola. V roku 1673 bol Balzamo vysvätený za kňaza a požiadal o vstup do
Spoločnosti. Generálny superior ho odmietol s tým, že mu vstup dovolí až pred
smrťou. Tak sa aj stalo. Sľuby ako vincentín zložil dvadsaťštyri hodín pred svojou
smrťou v roku 1678.
Neapolský dom zakúsil mnoho ťažkostí a rozporov. V dome bolo tak málo izieb, že
niektorí vincentíni museli svoje izby postúpiť exercitantom. Jeden z nich musel celé
roky žiť v komôrke pod schodišťom a ekonóm domu mal takú malú izbu, že sa mu do
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nej okrem postele nezmestilo nič. V dome nebola kaplnka a raz tá, raz iná miestnosť
musela z času na čas slúžiť tomuto účelu.
Boli problémy aj so susedmi, ktorých domy boli preplnené a roztiahnuté do takej
blízkosti, že výhľad z nich smeroval rovno do misionárskych izieb. Toto sa zhoršilo
ešte viac, keď sa z jedného z týchto domov stal nevestinec, ktorého stáli obyvatelia
s veľkým potešením na Misionárov pokrikovali a ukazovali obscénne gestá. Misionári
nakoniec museli dať celú vec v roku 1676 na súd, aby urobili koniec týmto
výtržnostiam.
Mali problémy aj s miestnymi obyvateľmi, pretože nemali verejný kostol, museli
neustále odmietať a posielať preč ľudí zvonka, čo sa chceli spovedať a neboli
účastníkmi exercícií. Z tejto príčiny o nich hovorili, že sú uzatvorení, neužitoční
a leniví. Dom bol vždy zatvorený, nebola v ňom poloverejná kaplnka a ľudia sa
otvorene pýtali, čo vincentíni robia s časom ( musíme brať do úvahy, že v tých
dobách Spoločnosť nikdy nedávala misie v mestách, najmä v tých, ktoré boli sídlom
biskupstva). Údajne ľudia trúsili poznámky typu: „ Čo títo Francúzi celý deň iba hrajú
karty?“
Najväčší problém robil nedostatok peňazí. Traduje sa, že boli takí chudobní, že keď
išli na misie, požičiavali si deky od neďalekých oratoriánov. V tejto veci im veľmi
pomohol istý oratorián z Milána, páter Girolamo Boscape, ktorý dal dohromady
skupinu miestnych ľudí, aby ich podporovali. Toto spolu s Balzamovým odkazom im
pomohlo dom finančne postaviť na nohy. Postupom času získali obľubu aj u miestnej
populácie.
V roku 1688, kardinál Orsini, arcibiskup Beneventa v Neapolskom kráľovstve (
neskorší pápež Benedikt XIII) chcel zveriť svoj diecézny seminár Misijnej spoločnosti.
Generálny superior súhlasil, ale iba pod podmienkou, ak kardinál sľúbi, že od pápeža
vyžiada dišpenz, aby tento seminár nebol vedený prísne v duchu Tridentského
koncilu (pretože podľa tohto má byť správa podriadená dvom kanonikom kapituly),
ale že bude podľa vzoru francúzskych seminárov. Zmluva bola podpísaná, ale keď
pápež žiadosť odmietol, bola zrušená so vzájomným súhlasom.
Pravdepodobne najznámejším exercitantom, aký kedy v neapolskom dome bol je
Alfonz Maria de Liguori ( po mnohých rokoch bolo možné vidieť jeho meno vyryté do
steny jednej izby na poschodí). Tu si vykonával aj niektoré z predchádzajúcich
duchovných cvičení a dostal sa pod hlboký vplyv misionárov, zvlášť superiora pátra
Vincenza Cutica, ktorý bol Alfonzovi nápomocný a viedol ho na ceste ku kňazstvu.
Jedným z najdôležitejších bodov v jeho živote boli duchovné cvičenia, ktoré si
vykonal u vincentínov v roku 1722. O rok neskôr venoval pátrovi Cutica knihu
a povedal: „ Bolo to vo vašom dome, kde som sa naučil poznať Boha a odvrátil som
sa od sveta.“ Páter Cutica mu bol poruke a pomáhal mu počas zakladania
redemtoristov.
V osemnástom storočí neapolská komunita misionárov trpela v dôsledku kráľovských
zásahov bourbonovských panovníkov, či už zo Španielska alebo samotného
Neapola. Dňa 8. septembra 1708 počas Vojny o španielske dedičstvo, Carlos III.
panovnícky uchádzač o španielsky kráľovský trón, zakázal akúkoľvek
korešpondenciu, priamu alebo nepriamu, medzi Misionármi a generálnym superiorom
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(Carlos III. bol v tom čase práve vo vojne proti Francúzsku). To isté použil aj
u Misionárov v Španielsku.
28. októbra 1768, Tanucci, regent v malom neapolskom kráľovstve, vydal dekrét,
ktorým zakázal v neapolskom kráľovstve kázať a vykonávať apoštolskú činnosť
všetkým cudzincom. V nasledujúcom roku bol tento dekrét nahradený iným,
rozsiahlejším dekrétom, ktorý vymenovával všetky dôvody, ktoré možno nájsť
v regalizme a benevolentnom despotizme osemnásteho storočia, prečo cudzinci už
viac nemôžu v kráľovstve pracovať. Toto veľmi vincentínov poškodilo, pretože len
máloktorí z nich boli rodení Neapolčania. Niekoľkí, včítane superiora neapolského
domu museli odísť. Regent, zodpovedný za tento príkaz v roku 1776 padol a páter
Jacquier mohol 1. januára 1779 oznámiť, že neapolský kráľ dovolil, aby dom pokojne
plnil svoju úlohu. Napriek tomu v roku 1788 kráľ Ferdinand IV. Neapolský, na popud
svojho ministra Marchese Caracciolu, zakázal akúkoľvek podriadenosť rehoľníkov vo
svojom kráľovstve predstaveným v cudzine. Misijná spoločnosť na území
neapolského kráľovstva bola spravovaná provinciálnymi zhromaždeniami až do
Francúzskej revolúcie.
Perugia
V roku 1675, sa istý Tommaso Cerrini, zlatník, žijúci v Ríme na radu svojho
duchovného vodcu, oratoriána, rozhodol založiť dom Misijnej spoločnosti vo svojej
rodnej Perugii. Požiadal superiora v Ríme o šesť kňazov a dvoch bratov. Keď uvážil,
že jeho vlastné prostriedky nebudú stačiť na ich financovanie, požiadal pápeža
Klementa X. o rozhodnutie, aby im odovzdal šesť kaplánstiev, patriacich
Konfraternite Svätého Benedikta. Toto sa ukázalo v budúcnosti ako zdroj mnohých
ťažkostí.
Skupina Misionárov odišla z Ríma v novembri 1675, pod vedením superiora pátra
Antonia Draga a ešte v tom istom mesiaci započali tridsaťpäťdňové misie
v Marsciane, jednom z väčších miest diecézy. Po nich nasledovalo päť ďalších
a každé boli veľmi úspešné. Pretože v tom čase ešte nemali v Perugi ani dom ani
úradnú registráciu, vrátili sa pred koncom roka 1676 do Ríma.
Cerrini bol teraz viac než predtým rozhodnutý napomôcť založeniu domu a tak
v rokoch 1676 až 1679 odovzdal Spoločnosti dve veľké subvencie s prísľubom, že
zbytok bude doplnený z jeho závete. To všetko nestačilo na vydržiavanie šiestich
Misionárov, tak nakoniec súhlasil, aby boli iba štyria. Zmluva bola v roku 1680
konečne uzatvorená a v tom istom roku už mohli vincentíni obývať svoj vlastný nový
dom. Prvým superiorom sa stal všadeprítomný páter Jean Martin. Od svojho
príchodu nemali vlastné sídlo, ale obývali malý dom, patriaci Grófovi degli Oddi.
Ukázalo sa, že je to v zimnom období mimoriadne studený dom a ich finančné
možnosti im nepostačovali na lepšie živobytie. Páter Martin ochorel a bol v roku 1681
odvolaný do Ríma a superiorom sa stal páter Girolamo de Martinis. Aj napriek týmto
skúškam nepretržite konali misie v celej diecéze a to s veľkým úspechom.
V roku 1684 prišiel Cerrini do Perugie a keď videl, že Misionári nemajú primerané
bývanie, kúpil im iný dom, ktorý dal na vlastné náklady zrekonštruovať.
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V roku 1688 sa stal superiorom páter Giovanni Anselmi a ocitol sa zoči –
voči problému, ktorý rástol od roku 1675, inými slovami, kaplánstva, ktoré boli
odobraté Konfraternite Svätého Benedikta. Konfraternita sa odvolala k Rímskemu
tribunálu a kňazi, ktorí slúžili omše v kaplánstvach, boli voči Misionárom veľmi
nepriateľskí. Verejne a nahlas vyhlasovali, ako sú ukrivdení a väčšina verejnosti ich
podporovala. Zvlášť sa im dostávalo podpory zo strany členov istého rádu, ( ktorý
ako obyčajne nie je menovaný ), ktorý rád bol veľmi dobre známy a medzi ľudom bol
vo veľkej úcte, takže ich vyjadrenia boli pohotovo prijímané. Títo viedli proti
vincentínom kampaň, nazývajúc ich pažravými, kradnúcimi chlieb spred úst úbohých
kňazov, neúprosnými, zavádzajúcimi novoty a vnucujúcimi nenormálne alebo
neľudské pokánie ( také ako napr. prísť o polnoci polonahý do kostola). Takéto
obvinenia boli hlásané z kazateľníc a vyzývali k nevyhlásenej vojne.
Najmä jeden rehoľník veľmi podnecoval celú kampaň. Páter Anselmi sa pokúšal na
to reagovať zhovievavo a pokorne. Keď to nepomáhalo, hľadal pomoc v Ríme, kde
sa tešil veľmi dobrej povesti. Napísal kardinálovi protektorovi o dotyčnom ráde, ktorý
on veľmi dobre poznal a nactiutŕhační rehoľníci museli okamžite Perugiu opustiť. Zdá
sa, že po tomto ostatní veľmi rýchle stíchli. S cieľom upokojiť stále nepriateľské
obyvateľstvo, naplánoval páter Anselmi niekoľko misií aj v bezprostrednom okolí
Perugie. Misie dosiahli svoj cieľ a ľudia nadobudli voči Misionárom veľkú úctu
a vážnosť, takže sa vincentíni rozhodli v týchto misiách pokračovať aj mimo
stanoveného času.
V roku 1689 skoro po šestnástich rokoch sporov, bol medzi Misionármi
a Konfraternitou Svätého Benedikta dosiahnutý kompromis tak, že sa Misionári vzdali
troch kaplánstiev v prospech Konfraternity. V tom istom roku Cerrini kúpil ďalší dom
v bezprostrednom susedstve vincentínskej rezidencie a dal ho opraviť. Dva domy
spojené v jeden boli dosť veľké na to, aby mohli byť prijímaní ordinandi a ostatní
záujemcovia na duchovné cvičenia.
Cerrini v nasledujúcom roku zomrel a v záveti zanechal celý svoj majetok Misijnej
spoločnosti s výhradou, že z neho budú podporovaní jeho prestarli rodičia
a že
prípade, keby Spoločnosť bola niekedy v Perugii zakázaná, alebo by ju
z akejkoľvek príčiny opustila, majú jej nehnuteľnosti pripadnúť nemocnici Panny
Márie Milosrdenstva v Perugii. Keď sa o tom dozvedel správca nemocnice, okamžite
podal na súde žiadosť, aby boli vincentíni z Perugie vyhnaní. Jeho žiadosť bola
zamietnutá.
Počas prvých desiatich rokov od založenia domu vykonali Misionári viac ako sto
misií.

Avignon

Avignon bola pápežská enkláva, úplne obkolesená francúzskym územím. Boli v nej
dve kolégiá, Svätého Mikuláša a della Rovere. Kolégium Svätého Mikuláša založil
kardinál Brogny v roku 1424 a tešilo sa podpore veľkého radu pápežov. Od samého
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začiatku svojej existencie záviselo od bezprostrednej pápežskej pomoci. Kolégium
della Rovere bolo založené arcibiskupom a pápežským legátom Giuliom della
Rovere, budúcim pápežom Júliom II., ktorý ho podporoval aj ako pápež. Neskoršia
história týchto dvoch kolégií a vzťah Spoločnosti k nim nie je vždy zreteľná.
Dňa 28. júna 1639 pápež Urban VIII. podriadil obe kolégia pod priamu kontrolu
Propagandy. Od tohto roka študenti z Kolégia Svätého Mikuláša navštevovali iba
prednášky z civilného a kanonického práva. Propaganda získala od pápeža súhlas,
aby bolo štúdium teológie nahradené štúdiom práva. V roku 1639 zverila
bezprostrednú zodpovednosť za kolégium kardinálovi Sforzovi, ktorý uviedol dvoch
vincentínov do vedenia oboch kolégií, ale v skutočnosti im v jednom z nich dal do rúk
úplné celú správu. Títo dvaja však nestačili zvládnuť všetky práce a preto v roku
1646 Propaganda nariadila zvýšiť počet vincentínov na štyroch.
Savojskí študenti v Kolégiu Svätého Mikuláša s tým nesúhlasili a preto vzniesli
protest k pápežovi Inocentovi X. a k princezne Kristíne Francúzskej, Savojskej
regentke a v ňom žiadali, aby im bolo dovolené zvoliť si rektora a ostatných
hodnostárov z ich vlastného prostredia. Pápež vymenoval komisiu zloženú
z kardinálov, aby preštudovala situáciu a títo sa zhodli na tom, že je správne to, čo
predtým zaviedla Propaganda. Napriek tomu a možno preto, aby utíšili Savojčanov,
vyzvala Propaganda Misionárov, aby z kolégia odišli a nahradila ich miestnymi
kňazmi. Títo spravovali kolégium prostredníctvom vicerektora a táto situácia trvala až
do roku 1704.
V auguste roku 1704 bol generálny superior páter Watel upovedomený pátrom Figari,
provinciálom v Ríme, že Propaganda zamýšľa zveriť vedenie Kolégia Svätého
Mikuláša Misijnej spoločnosti. Watel Figarimu odpísal, aby nič neurobil dovtedy, kým
nedostane od generálneho superiora súhlas.
Podmienky, konečne predložené Propagandou, boli neprijateľné. Generálny superior
nesúhlasil s myšlienkou, že nebude mať tam právo vyjadriť sa ohľadom menovania
kohokoľvek, kto tam bude ustanovený. Jeho protesty nič nezavážili. Propaganda
trvala na svojich rozhodnutiach, ale najmä na tom, že generálny superior nemá nijaké
právo intervenovať v otázke výberu alebo výmeny osôb. Dokonca mu upreli právo
vykonávať vizitácie u svojich vlastných členov. Napokon musel ustúpiť.
4. augusta 1705 vymenovala propaganda za rektora Kolégia Svätého Mikuláša pátra
Filippa Vinagega, talianskeho asistenta generálneho superiora. V tom istom čase boli
ustanovení aj ďalší Misionári. Príjem z oboch kolégií bol teraz zjednotený a novému
rektorovi bola zverená starostlivosť o obe inštitúcie.
V októbri roku 1705 opustil páter Viganego, na príkaz pápeža, Paríž a odcestoval do
Avignonu, kde sa stretol so silnou opozíciou. Vedenie mesta sa postavilo proti nemu
a rovnako urobili všetci, ktorí nesúhlasili so zlúčením oboch kolégií. Zvlášť
nepriateľsky sa voči nemu chovali študenti kolégia a musel trpezlivo znášať každý
takýto spôsob, včítane sťažností k pápežovi a k francúzskemu kráľovi.
Páter Viganego sa pokúšal tomu všetkému odolávať s taktom a pokorou.
K študentom bol láskavý a zároveň im poskytol slobodu v rozumnej miere. Postupne
si začal získavať svojich odporcov, čo sa mu do veľkej miery aj podarilo. Na druhej
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strane si zasa vyslúžil nesúhlas u svojho generálneho superiora. Páter Watel sa ho
pokúsil dostať do Paríža na jeho stále platné miesto asistenta generálneho superiora,
lebo podľa Konštitúcií musí asistent bývať v Paríži. Bolo to v čase, keď pápež poslal
generálnemu superiorovi prísny list z 22. januára 1707, v ktorom okrem iných vecí,
ho žiadal, aby pátra Viganega nechal v Avignone a aby sa nepokúšal rušiť pápežské
menovanie (viď ďalej v kapitole VI). Skutočne, pápež bol nadmieru spokojný s tým,
čo Viganego dokázal, takže v máji 1709 vydal zvláštnu bulu, Coelestis Patris
Familiae, v ktorej zvlášť chváli Viganega za všetko dobré, čo vykonal. Rovnako aj
v Rímskej Akadémii prešli všetky snahy generálnych superiorov o získanie kontroly
nad Misionármi v Avignone bez odozvy.
Ťažkosti, týkajúce sa štatútu Misionárov v kolégiu a ich snaha organizovať domové
zhromaždenia, boli bližšie rozobraté v odstavci o Akadémii pre šľachtických
duchovných.

Piacenza – Kolégium Alberoni

Giulio Alberoni (1664 – 1752) bol jedným z najnápadnejších cirkevných politikov,
žijúcich v osemnástom storočí. Narodil sa v roku 1664 v Piacenze v Parmskom
Vojvodstve v rodine záhradníka. V rannej mladosti sa dostal do duchovného stavu
a ako dvadsaťšesťročný bol vysvätený za kňaza. Stal sa učiteľom grófa Barniho,
synovca piacenzského biskupa, ktorého neskôr sprevádzal do Ríma. Po návrate do
Piacenzy v roku 1702 ho Vojvoda z Parmy poslal za sekretára Vojvodovi de
Vendome, veliteľovi francúzskych vojsk v Taliansku, počas Vojny o španielske
dedičstvo. S de Vendome prešiel Francúzsko, Flandersko a Španielsko (1711). Po
smrti Vojvodu de Vendome v roku 1712 prišiel do Madridu, kde bol menovaný za
grófa a mimoriadneho veľvyslanca u dvora v Parme s úlohou pripraviť sobáš Alžbety
z Parmy s kráľom Filipom V. Španielskym. Sobáš sa uskutočnil a Alberoni si získal
veľkú obľubu u dvora, a aj u kráľa a kráľovnej.
Na kráľovské naliehanie ho pápež Klement XI. (ktorý ho nemal rád) v roku 1717
menoval kardinálom a súčasne s tým bol menovaný za španielskeho prvého ministra.
Alberoni pomohol bourbonovskému Španielsku znovu získať niektoré jeho niekdajšie
pozície v Európe a viedol miernu a múdru domácu politiku. Aj napriek tomu vzbudil
kvôli svojej zahraničnej politike voči sebe takú nenávisť a nedôveru, že v roku 1719
sa ho jeho nepriateľom podarilo odvolať. Krátko potom opustil Madrid aj Španielsko.
V obave o svoj život sa uchýlil do Talianska. Janovčania ho uväznili, ale zakrátko sa
z väzenia dostal a v roku 1721 prišiel do Ríma práve v čase, keď sa konalo konkláve,
ktorého sa zúčastnil a ktoré zvolilo pápeža Inocenta XIII., ktorý mu dovolil žiť
slobodne v Ríme. V roku 1731 ho pápež Klement XII. ustanovil za správcu
nemocnice San Lazzaro v Piacenze.
Nemocnica mala zaujímavú históriu. Nachádzala sa v centre mesta a pôvodne slúžila
malomocným (odtiaľ jej názov). Správcovia nemocnice nebývali ľudia zvonka, ale boli
vyberaní spomedzi pacientov. Ale tento spôsob sa neosvedčoval a preto musel byť
menovaný zvláštny apoštolský správca. Postupne sa stále viac a viac
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administrátormi stávali členovia duchovenstva, napokon sa stalo zvykom, že
správcom bol vždy niektorý kardinál.
Pretože sa malomocenstvo počas osemnásteho storočia z Talianska vytratilo,
z nemocnice sa stala nemocnica pre trpiacich na chorobu, v Taliansku nazývanou
„Francúzska nemoc“ t.j. syfilis. Nešťastným a nepredvídaným výsledkom toho bolo,
že sa nemocnica prakticky premenila na otvorený verejný dom a miestni kňazi sa do
nej neopovážili vstúpiť. Tento stav trval do roku 1731, kým sa Alberoni nestal
správcom. Ustanovili ho z dvoch dôvodov : pre jeho schopnosti a preto, že bol
narodený v Piacenze. Bezodkladne nemocnicu navštívil a konštatoval, že sa pre ňu
nedá nič urobiť. Dlhší čas predtým už uvažoval založiť nejaké dobré dielo zo svojich
prostriedkov a vidiac situáciu v nemocnici, došiel k záveru, že najlepšie bude
premeniť ju na kolégium. Napísal pápežovi a požiadal ho o zrušenie nemocnice a o
pridelenie jej budovy a pozemku, aby ich mohol využiť na vybudovanie cirkevného
kolégia. Pápež tento návrh prijal a 13. júla 1732 bulou aj potvrdil.
Prvou úlohou bolo vysťahovať súčasných obyvateľov a potom strhnúť budovu. Ešte
pred začiatkom výstavby novej budovy veľa rozmýšľal o tom, akým spôsobom
spravovať budúce kolégium. Chcel ho odovzdať niektorej rehoľnej spoločnosti, ale
nevedel ktorej. Rozprával sa o tom s pátrom Bernardom dela Torre, rímskym
provinciálom, či by sa Misijná spoločnosť neujala tohto diela, ale provinciál mu
poradil, nech sa najprv obráti na iných. Kardinál trval na svojom a vtedy páter dela
Torre odmietol, pretože niektoré podmienky, ktoré vyžadoval kardinál boli v rozpore
s praxou Spoločnosti. Napokon kardinál primäl provinciála, aby spísal na papier
všetky dôvody na odmietnutie a spolu vypracovali zmluvu, ktorú schválil generálny
superior.
Hotovú vec potom kardinál predostrel pápežovi na schválenie. Pápež tak učinil 3.
februára 1733 v breve In Apostolicae Dignitatis Fastigio, ktorým dal Misijným kňazom
do správy majetok a dôchodky kolégia a inštrukcie ohľadom vedenia jeho
študentov.118 Toto bolo znova potvrdené druhým breve Clericalem Vitam Eligentibus
zo 14. januára 1734.119
Odteraz využil kardinál každú možnosť na to, aby mohlo byť kolégium otvorené.
V roku 1734 on a della Torre prišli do Piacenzi, aby sa osobne presvedčili
o pokračovaní stavby. Na sklonku roka 1736, netrpezlivý a v snahe kolégium
rozbehnúť, dojednal príchod kňazov a bratov. Pretože väčšinou museli žiť osamote s
čím Spoločnosť nesúhlasila, v roku 1737 odišli. V roku 1742 tam prišlo sedem
vincentínov, aby započali činnosť, ale v nasledujúcom roku znova museli odísť kvôli
Vojne o Rakúske dedičstvo. Rakúsko bojovalo aj proti Francúzsku aj proti Španielsku
a Lombardia bola jedným z bojísk. Piacenza bola v roku 1743 obsadená Rakúšanmi.
Kvôli Alberoniho kontaktom so Španielskom, cisárovná Mária Terézia nariadila
konfiškáciu celého jeho majetku a samozrejme aj zastavenie prác na kolégiu. Páter
della Tore zostal spolu s jedným bratom strážiť budovy a ostatných Misionárov poslal
do Cremony. Obaja boli svedkami škôd, ktoré na budovách spôsobili Rakúšania
a v auguste roku 1745 sa vrátili do Ríma.
118
119

Acta Apostolica, str. 99.
Acta Apostolica, str. 105.
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V roku 1746, pápež Benedikt XIV., ktorý si úprimne želal, aby bolo kolégium
dostavané, vydal breve v ktorom usporiadal záležitosti okolo príjmov a dokončenia
kolégia pre prípad, ak by kardinál zomrel pred jeho dokončením. Ak by sa tak stalo,
Misionári by prebrali všetky financie a ostatný majetok, ktorý kardinál určil pre
kolégium. V prípade, žeby kardinál zomrel bez napísania testamentu a nezanechal
by dosť peňazí na podporu šesťdesiatich chudobných klerikov a na zabezpečenie
ostatných podmienok diela, pápež limitoval počet študentov a zároveň zúžil
podmienky, ktorými by Spoločnosť bola viazaná. Toto vyjasnilo a upevnilo stanovy
kolégia a napomohlo pri jeho realizácii.
Ale skúšky a utrpenia ešte neskončili. V roku 1749 obsadili kolégium Španieli a pred
svojim zahnaním Rakúšanmi podmínovali štyri uhly budovy. Vopred na to upozornili
a tak bol kardinál schopný ešte vyniesť veľkú časť nábytku, ale keď Španieli odtiahli,
cez rohy budovy bolo vidieť oblohu. Rakúšania dokončili dielo skazy, keď zvyšné
múry rozstrieľali delostreleckou paľbou. Neskôr vyplienili všetko, čo zostalo.
Zachovaný zostal iba kostol vďaka intervencii Princa z Lichtensteina. Vojnové
striedačky pokračovali poškodzovaním kolégia a jeho stavieb a keď Rakúšania
museli v roku 1749 utiecť pred Španielmi, zobrali so sebou kostolný zvon a portrét
Svätého Lazara, ktorý bol neskôr vrátený kardinálovi.
V roku 1749 Alberoni znova započal so stavbou a opravami kolégia. V nasledujúcom
roku odišiel páter della Torre na dôchodok do Tivoli a kardinál napísal generálnemu
superiorovi žiadosť, aby mu poslal pátra Giovaniho Villati, ktorého poznal z Perugie.
Ten pricestoval do Piacenzi v júli roku 1750 a videl, že väčšina kolégia už bola
naplno obnovená, ale i tak prví študenti nastúpili až v budúcom novembri.
Okrem iného, pravidlá pre kolégium obsahovali nasledovné opatrenia. Počet
zapísaných študentov mohol byť šesťdesiat, z toho päťdesiatštyri chudobných
klerikov a šesť študentov Misijnej spoločnosti. Študenti boli rozdelení na tri triedy:
triedu dogmatickej teológie, triedu morálnej teológie a triedu cirkevných dejín.
Štúdium trvalo deväť rokov a to tri roky dogmatiky, tri roky morálky a tri roky histórie.
Pravidlá a životné podmienky pre študentov boli vcelku voľné. Štvrtky bývali voľnými
dňami okrem prípadov, keď sa v týždni vyskytol sviatok. Vtedy sa vyučovalo vo
štvrtok. Ročné prázdniny trvali od 8. septembra do 8. októbra. Bolo zakázané hrať
divadlá či komédie v čase karnevalu či v ktoromkoľvek období. Fundácia zaručovala
študentom duchovnú hodnosť, ak žiadnu nemali. Študenti pri vstupe museli skladať
prísahu, že budú verne zachovávať duchovný stav. Počas štúdia, včítane prázdnin,
mali študenti zakázané navštevovať príbuzných alebo prijímať ich návštevy. Všetci
študenti museli byť z Piacenzi alebo z miestnej diecézy.
Kardinál Alberoni zomrel 26. júna 1752. Z neznámych dôvodov zmenil krátko pred
smrťou testament pridaním určitých podmienok do vincentínskeho vedenia kolégia.
Napríklad, že biskup s dvoma svojimi kňazmi, superiorom a fakultou kolégia by mali
skúmať a rozhodovať, kto bude do kolégia prijatý, ďalej že superior musí každoročne
vypracovať účet a finančný stav pre piacenzského biskupa, ktorý by ho mal dať
preskúmať odborníkmi, ktorých sám vyberie, že piacenzský biskup má právo
vymenovať dozorcu alebo kontrolu nad kolégiom, ktorý by mal mať právo preskúmať
každý úkon správy kolégia, že biskup bol menovaný ako Alberoniho nástupca so
všetkými právami a autoritou, ktorú mal kardinál ako zakladateľ kolégia, že Misionári
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musia pre neho vypracovať okamžitú správu
o celkovom stave v riadení
administratívnom, finančnom ako aj duchovnom. Bez jeho súhlasu nemožno
realizovať takmer nijaké výdavky a rovnako nemožno uskutočniť žiadnu zmenu ani
v kolégiu, ani v jeho budovách.
Je jasné, že tieto podmienky boli neprijateľné a niektoré z nich boli v priamom
rozpore s mnohoročnou vincentínskou praxou. Napríklad Svätý Vincent počas svojho
života, keď väčšina seminárov bola vydržiavaná z dobrovoľných darov, odmietol
dovoliť biskupom prístup k finančným účtom a ich kontrole v seminároch, vedených
jeho kňazmi. Radšej, ako by prijala tieto podmienky, sa Spoločnosť pripravovala na
opustenie kolégia. Tak, ako to v takýchto situáciách bolo zvykom, obrátili sa o pomoc
k pápežovi Benediktovi XIV., ktorý býval obvykle k Spoločnosti veľmi naklonený, ale
v tomto prípade to vyzeralo tak, že má proti jej práci veľké výhrady. Otvorene
povedal provinciálovi, pátrovi Raimondovi Rezascovi, že Taliani nemajú ani jedného
človeka, schopného riadiť kolégium a ani jedného, čo by mohol aspoň trošku
vyučovať morálku, spev alebo liturgiku.
Práve vtedy vystriedal páter Giuseppe Testori v úrade superiora pátra Villatiho.
Vo februári roku 1754 bola vyhotovená nová zmluva a poslaná do Ríma na
schválenie. Väčšina prísnejších ustanovení z kardinálovho testamentu bola
pozmenená. Superior kolégia teraz mohol komunikovať s lombardskou provinciou
viac ako s Rímom, Misionárom bolo povolené používať časť príjmov kolégia pre
svoje vlastné potreby, boli oslobodení od povinnosti žiadať od biskupa dovolenie aj
pre najnepatrnejšie výdavky, kontrolórova práca sa obmedzovala iba na veľké
položky nákupu a predaja a bolo mu úplne zakázané miešať sa akýmkoľvek
spôsobom do disciplíny, vyučovania a študentského života alebo do podobných
záležitostí kolégia, Misionárom bolo dovolené zúčastňovať sa misií v zmysle ich
apoštolátu, biskup a superior mohli rozhodovať o prijímaní nových študentov.
V rokoch pred Francúzskou revolúciou prešlo kolégium ďalšou krízou, tentoraz
doktrinálneho charakteru. Presné detaily nie sú jasné, ale celý prípad bol približne
takýto. V roku 1760 bol rektorom kolégia páter Francesco Grassi CM. Narodil sa
v Castiglione v diecéze Lodi a do Spoločnosti vstúpil v roku 1731. Dlhý čas bol
direktorom novicov v Janove a predtým, ako sa stal rektorom kolégia, vyučoval
v ňom teológiu. Okolo roku 1760 napísal knihu nazvanú Dissertatio de Concordia
Principii Rationis Sufficientis cum Libertate, ktorá nebola za jeho života vydaná. V nej
uvádza učenie Leibniza, Wolfa a Boscowitcha. Nielenže obhajuje princípy
dostatočnej príčiny, ale sa ich pokúša aplikovať aj na základné teologické otázky.
Obhajoval Leibnizov optimizmus ako zhodný s vierou. Myslel, že princíp dostatočnej
príčiny poskytuje spôsob, ako premostiť priestor medzi tomizmom a molinismom
v otázke milosti a slobodnej vôle.
V roku 1762 bola na Alberoni scholastická dišputa za predsedníctva Grassiho, počas
ktorej boli obhajované určité teologické tézy, ktoré spôsobili pobúrenie. V tom istom
roku páter Grassi vydal ďalšiu knihu, Propositiones Theologico – Critico Dogmaticae
a duobus alumnis collegii in aula palatii episcopalis propugnatae. Je tu tiež kniha,
vydaná o dva roky neskôr v Benátkach s názvom Piacenzské teologické tézy,
obhajujúce pátra Grossiho a jeho názory. Je možné, že Grossiho blízkosť k otázkam
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slobodnej vôle spôsobili, že upadol do podozrenia z jansenizmu, lebo sa hovorilo, že
obľúbený teológ v kolégiu nie je Augustín z Hippo, ale Augustín z Ypres. V každom
prípade hádka trvala niekoľko rokov.
O čo presne išlo, nie je dostatočne známe. 1. januára 1783 priložil do svojho
obežníka nasledovné pod scriptum, určené pre lombardskú provinciu:
Dozvedel som sa k svojmu veľkému žiaľu páni a moji veľmi drahí spolubratia, že
niektorí medzi vami majú také náklonnosti k súčasným udalostiam, a vyvolali
podozrenie takého rozsahu, že sa sťažnosti dostali až k pápežovi, ktorý z nich zostal
znepokojený. Dosť dobre viete, aký bol náš Svätý Zakladateľ nekompromisný voči
novým mienkam v otázkach náuky a preto nás v dvanástej kapitole svojich pravidiel
usmerňuje, aby sme sa od nich ďaleko držali. Preto je mojou povinnosťou, zabrániť
zo všetkých mojich možností zlu, ktoré môže byť veľkým nebezpečenstvom pre
Cirkev a našu Kongregáciu. V súvislosti s tým ukladáme provinciálovi (1)
neustanovovať za profesorov nikoho okrem tých spolubratov, o ktorých máme istotu,
že sa držia správnej náuky, ktorí sa dokážu podriadiť ustanoveniam Svätého Otca
a zvlášť bulám Inocenta X. a Alexandra VII. vo veciach jansenizmu a Klementa XI. vo
veci Quesnela. (2) Prikazujeme superiorom, aby bdeli nad spôsobmi výuky, aby
navštevovali študentské izby a odstraňovali z nich všetky knihy, ktoré by mohli byť
nejakým spôsobom spletené s novými názormi alebo ktoré by mohli poškodiť dobrú
morálku.
Z tohto vidieť, že podozrenie z udomácnenia sa jansenizmu v dome Alberoni, bolo
skutočné.

Parma – Parmské Kolégium

7. februára 1768 bol deň, keď museli jezuiti Parmské Vojvodstvo opustiť a vojvodský
kočiar dorazil ku Kolégiu Alberoni v ranných hodinách a večer dostal superior list od
grófa Fellina di Tulliot, prvého Vojvodovho ministra v ktorom prikazoval jemu
a ďalším menovaným Misionárom bezprostredne nasadnúť do kočiara a odísť do
Parmy, aby tam zaujali kolégium, ktoré práve jezuiti opustili. Ponáhľali sa do mesta
a boli ubytovaní spolu s inou komunitou. Parmské kolégium sa stalo závislým na
Alberoni. Táto situácia netrvala dlho. V septembri roku 1787 sa Vojvoda na Misijnú
spoločnosť nahneval, lebo ich chcel zmeniť a oni sa zmeniť nedali. Nariadil štátnemu
sekretárovi zaslať Misionárom list v ktorom im poďakoval za služby a nariadil opustiť
časť kolégia, v ktorej boli ubytovaní. Bolo to veľmi smutné sťahovanie pre celú
Parmu.

VI
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TALIANSKO – FRANCÚZSKY ANTAGONIZMUS

Jeden činiteľ, ktorý veľmi narúšal nielen vnútorný život Misijnej spoločnosti, ale aj jej
apoštolát, bola hlboko zakorenená rivalita medzi francúzskymi a talianskymi členmi.
Začala sa pred sklonkom sedemnásteho storočia, počas osemnásteho storočia
nadobudla podobu krízy, ktorá v čase Francúzskej revolúcie vyústila do úplnej
schizmy. Povedané všeobecne, Taliani akoby cítili odpor ku francúzskemu monopolu
vo vedení Spoločnosti, pokušenie potlačiť čo považovali za francúzske ustanovenie
a na každej z oboch strán si mysleli, že ten druhý sa odcudzil pravému duchu
Svätého Vincenta.
Priebeh vzniku, rozvoja a dopadov týchto antagonizmov nie je celkovo jasný. V tejto
kapitole, informácie, pochádzajúce z rozličných prameňov boli zhromaždené dokopy
bez akéhokoľvek úsilia hľadať medzi nimi súvislosť alebo spojovací článok. Toto je
jedna z oblastí vincentínskej histórie, ktorá naliehavo žiada bližšie a vedecké
štúdium.
Na generálnom zhromaždení v roku 1685 sa Talianska provincia dožadovala, aby
zhromaždenie odsúhlasilo, aby zo zvláštnych dôvodov bol jeden zo štyroch
asistentov generálneho superiora Talian. Táto žiadosť bola generálnym
zhromaždením schválená.
O desať rokov neskôr, 2. novembra 1695, napísal páter Jolly Talianskej provincii list
v ktorom odsudzoval rast nacionalistického ducha a prehlbovanie protifrancúzskej
predpojatosti medzi mnohými Talianmi. Požadoval, aby v domoch boli pomiešané
rôzne národnosti a ak sa situácia nezlepší, treba mu to oznámiť.

Voľba v roku 1697

Táto udalosť pomohla priviesť horúcu vodu do varu. Páter Jolly vymenoval za
generálneho vikára pátra Maurice Faureho, farára vo Fontainebleau. Páter Faure
zvolal generálne zhromaždenie na august 1697. Pred zhromaždením sa možnosť, že
páter Faure by mohol byť za generálneho superiora zvolený, javila ako dobrá už len
preto, že všetci predchádzajúci generálni vikári sa stali generálnymi superiormi.
Nanešťastie, páter Faure bol rodený Savojčan. Kráľ Ľudovít XIV. práve v roku 1696
uzavrel so Savojskom mier a to už po svojej tretej vojne a prechovával silnú antipatiu
voči Vojvodovi zo Savoja, Vittoriovi Amadeovi, ktorého považoval za smiešneho
a nedôveryhodného pozéra. Z tejto príčiny a z dôvodu, že prinajmenšom časť
Spoločnosti bola úzko spojená s dvorom, dve najmocnejšie osobnosti vo Versailles,
parížsky arcibiskup kardinál de Noailles a Vojvoda du Maine ( kráľov legitímny syn
z manželstva s Madame de Montespan a jeho osobný obľúbenec) presvedčili kráľa,
aby zasiahol do voľby. Toto bolo uskutočnené prostredníctvom Francoisa Heberta,
farára vo Versailles, ktorý oznámil zhromaždeniu, že Ľudovít XIV. nikdy neuzná
voľbu ne – Francúza za generálneho superiora. V skutočnosti vetoval pátra Faureho.
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Je zrejmé, že toto bolo rozhodnuté už pred alebo na začiatku zhromaždenia. Faure
a ďalší si zabezpečili audienciu u panovníka prostredníctvom Madame de Maintenon
a protestovali proti zásahu, ale zbytočne. Na samotnom zhromaždení páter
Bartholomeo Tarlo, provinciál z Poľska, páter Giordanini, provinciál z Talianska
a talianski delegáti vyhlásili, že zhromaždenie je nezákonné kvôli nedostatku slobody
pri voľbe. Francúzi zasa tvrdili, že všetky formality boli skúmané a že nedošlo ani
k fyzickému, ani k morálnemu násiliu. Odvolávali sa na príklady, keď svetskí
vládcovia vetovali kandidátov pri pápežských voľbách. Tarlo sa uspokojil a ozval sa
iba vtedy, keď sa jednalo o zachovanie práv jeho provincie. Giordanini a ostatní
Taliani sa neuspokojili. Pokúšali sa presadiť do uznesení zhromaždenia, že
zhromaždenie je nezákonné a voľba neplatná. Zhromaždenie toto odmietlo čo Taliani
označili za akt násilia. Tarlo ich vyzval, aby sa utíšili a prijali jeho návrh t.j.
jednoducho si vyhradiť právo, že ktokoľvek a z akejkoľvek národnosti môže byť
zvolený. Giordanini žiadal Tarla, aby spolu pokračovali v proteste v Ríme, ale Tarlo to
odmietol.
Vypadnutím pátra Faureho z priebehu sa zhromaždenie dostalo na mŕtvy bod medzi
pátra Pierrona a pátra Watebleda, superiora v Beauvais. Napokon bolo určených
deväť arbitrov, aby vykonali voľbu a tí v pomere hlasov 5:4 vybrali pátra Pierrona.
Keď sa správy o zhromaždení dostali do Talianska, talianski vincentíni nadobudli
pochybnosti o platnosti voľby. Po svojom návrate do Ríma, páter Giordanini
diskutoval o veci s najvzdelanejšími právnikmi, ktorých mohol nájsť a tí mu
odpovedali, že voľba je platná napriek obmedzeniam. Oboznámil s tým Misionárov,
ale to ich neutíšilo. U Talianov ako aj u Poliakov zotrvávali pochybnosti. Preto páter
Pierron v obežníku zo dňa 17. septembra 1698 uviedol, že poslal pátra Watela
a Bernarda do Ríma, aby získali definitívne stanovisko k celej veci. Taliansku stranu
zastupovali pátri Giordanini a Terrarosa. Pápež požiadal arcibiskupa Rodolovitcha,
sekretára Kongregácie pre biskupov a rehoľníkov, aby preštudoval celý prípad
a vydal o ňom presnú správu. Ten uznal, že voľba bola platná a tak s týmto
výsledkom boli oboznámení všetci talianski Misionári. Aby pápež predišiel
akýmkoľvek budúcim pochybnostiam, vydal dňa 17. marca 1699 breve v ktorom bolo
konštatované, že Pierronova voľba bola platná, ale tiež doplnil, že podľa pravidiel
a štatútov Misijnej spoločnosti, generálnym superiorom môže každý bez ohľadu na
národnosť.

Pokus o osamostatnenie
Páter Pierron vo svojom obežníku z 8. októbra 1701 oznámil, že poslal dvoch
Francúzov, pátrov Rene Diversa a Honore Philopalda, aby žili v dome na Monte
Citorio. Táto jednoduchá správa bola v skutočnosti predzvesťou zdĺhavého konfliktu
kvôli prítomnosti Francúzov v rímskom dome. Počas osemnásteho storočia generálni
superiori bežne posielali francúzskych kňazov ako zástupcov do Rímskej kúrie
s úlohou obhajovať francúzske záujmy. Taliani sa na nich pozerali ako na
francúzskych agentov, ktorí mali väčší vplyv na talianske záležitosti ako samotní
Taliani. Obaja, Divers aj Philopald, jansenista, boli veľmi hašteriví.
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29. marca 1701 páter Giambattista Vacca, superior domu vo Ferrare, napísal
generálnemu superiorovi protest kvôli tomu, že páter Divers koná nielen ako
zástupca pri Kúrii, ale aj ako zmocnenec talianskej provincie a že všetci superiori
talianskej provincie a všetci superiori v Taliansku mu musia predkladať svoje
záležitosti ohľadom Kúrie. „ Slovo Francúz je nenávidené najmä u väčšiny tých
laikov, čo inklinujú k cisárskej strane (bolo to počas Vojny o španielske dedičstvo),
takže toto nie je len môj pohľad, ale aj všetkých vážených osôb, ktorí si želajú, aby
sme vedeli, že nie je rozumné posielať v týchto časoch misionárov francúzskej
národnosti, aby v Ríme zabezpečovali záujmy.“
V tom istom roku, páter Pellegrino de Negri, superior na Monte Citorio poslal očividne
podobnú sťažnosť. Jeho list nemáme k dispozícii, ale si môžeme spojiť jeho obsah
s dosť ostrou odpoveďou pátra Pierrona:
Hovoríte, že sú zdrojom nedorozumení. Ja odpovedám: vy ste mi písali, že sa im
dostalo všetkej srdečnosti prináležiacej spolubratom a odvtedy som nikdy nepočul,
že by urobili niečo, čím by si zaslúžili odmietnutie u Talianov. Vy sám ste mi v januári
napísali, že ich správanie je povznášajúce.
Hovoríte, že vonkajší hľadia krivo na príchod dvoch Francúzov. Odpovedám, že ja
viem o opaku. Pápež 21.a 22.februára ubezpečil kardinála de Janson a pátra
Anselmiho, a to bolo povedané kardinálom, že je nevyhnutné posielať Francúzov do
Ríma. Ďalej 6. a 13. novembra doplnil, že bol rád, keď ho páter Anselmi informoval
o príchode dvoch Francúzov a povedal: „Kedy uvidíme týchto dvoch pánov, čo prišli
do Ríma?“ Keď boli predstavení pápežovi dňa 20. novembra, vy viete, akého
dobrého prijatia sa im dostalo. Kardinál Paolucci mi o tom napísal v liste z 29. toho
mesiaca v odpovedi na list, ktorý som napísal Jeho Svätosti a jemu slovami: “Jeho
Svätosti sa rozhodne páčilo, že ste sa postarali poslať dvoch kňazov Spoločnosti,
aby žili v dome talianskych Misionárov na Monte Citorio. . . .
Z tohto možno usudzovať, že ste, podľa toho čo ste povedali, zle informovaný
vo veci, ako sa pápež vyjadril pred rôznymi osobami. Tieto osoby nemajú v rukách
to, čo mám ja, autentické dokumenty. . . . .
Generálne zhromaždenie v roku 1703 na naliehanie Talianov a Poliakov znova
prehlásilo, že každý kňaz, ktorý spĺňa všetky požiadavky Konštitúcií, môže byť
zvolený za generálneho superiora bez ohľadu na národnosť. To isté zhromaždenie
odhlasovalo rozdelenie Talianskej provincie. Toto uskutočnil páter Watel v roku 1704,
keď založil dve provincie: Rímsku a Lombardskú.
22. júla 1705 páter Giuseppe Seghino, prvý provinciál Lombardskej provincie napísal
pápežovi:
Najsvätejší Otče:
So slzami v očiach a s horkosťou v srdci sa skláňam k nohám Vašej Svätosti,
pokorne Vás prosiac, aby ste vrhli pohľad súcitu na našu úbohú Kongregáciu,
v týchto časoch znepokojenú neľútostnou víchricou a veľkým nebezpečenstvom
stroskotania na mori nešťastných rozkolov a nezhôd, vyvolávaných našimi
ultramontánmi. Ako Vaša Svätosť vie, títo úplne popudili dom v Ríme a
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domy v provincii. A tieto sa teraz dožadujú oddelenia od svojej hlavy, ktorá, ako
hovoria, nemá blahodarný vplyv na svojich členov. Ale ak by sa toto stalo,
z rozličných dôvodov, z ktorých vychádza táto prosba, si nemyslím, že naša malá
lodička nájde pokoj v bezpečnom prístave, ale mám dôvod obávať sa ešte väčšej
búrky z prudkých víchric, ktoré sa dvíhajú, ako je znova evidentné z krajov Janova
a Piedmontu, ktoré nesúhlasia s týmto postojom. Táto lombardská provincia, ktorej
som provinciálom od strechy až po základy, s výnimkou domu v Turíne, nielenže sa
teší veľkému pokoju, ale aj nemalým dielom prispieva k dobru. Predvídam závažné
ublíženia na Božej sláve a na ľudských dobrách, ak sa nezhodám, ktoré existujú
medzi nami a ultramontánmi neurobí prietrž.
Seghino naznačuje, že proces odtrhnutia sa talianskych misionárov od francúzskych
sa už začal, ale že to nebolo všeobecne prijaté všetkými Talianmi.
Nanešťastie situácia v Lombardii vôbec nebola taká pokojná, ako si páter Seghino
myslel. Dňa 9. decembra 1705 napísal páter Duchesne, apoštolský vikár v Alžíri
pátrovi Lazzaro Agenovi, superiorovi domu v Janove:
Spôsobilo mi bolesť to, čo mi napísal generálny superior, že dom v Janove sa
rozhodol viac s ním nekorešpondovať. Táto nejednota môže jedine veľmi poškodiť
Spoločnosť a dobrá, ktoré sa jej dostávajú len vďaka spojeniu a podriadeniu
generálnemu superiorovi.
Toto bolo napísané predtým, ako Karol III., kráľovský kandidát na španielsky trón,
prerušil všetky kontakty medzi vincentínmi severného Talianska a generálnym
superiorom. Zdá sa preto s určitosťou, že antagonizmus bol vyburcovaný Vojnou
o španielske dedičstvo a že všeobecná antipatia voči politike Ľudovíta XIV. veľmi
prispievala k tomu, aby taliansko – francúzske rozdelenie došlo k uskutočneniu.
Proces separácie už bol rozbehnutý, keď v 23. marca 1706, páter Lazzaro Figari,
provinciál Rímskej provincie napísal kardinálovi Paoliccimu, aby ventiloval svoje
sťažnosti. Páter Philopald, ako agend generálneho superiora v Ríme, obdržal od
pápeža, prostredníctvom kardinála Marescottiho príkaz, aby zaplatil domu na Monte
Citorio svoj dlh za pobyt v dome za trištvrte roka. Philopald nezaplatil. Figari taktiež
obvinil Watela, že urazil city Talianov tým, že vopred neposlal peniaze preto, lebo ich
nechce dať na podporovanie rebelov v Ríme. Ďalej si bol Figari istý v tom, že
koncom mesiaca ďalší francúzsky vincentín a jeho spoločník odídu z Paríža do Ríma
kvôli beatifikácii Svätého Vincenta. A preto páter Figari požiadal kardinála, aby sa
pápeža spýtal, či budú tí dvaja Francúzi, zdržujúci sa v Ríme (Divers a Philopald )
teraz poslaní nazad do Francúzska, a či bol generálny superior prostredníctvom
nuncia informovaný o tom, že jeho predchodca sľúbil, že do Ríma nebudú poslaní
nijakí Francúzi bez výslovného pápežovho súhlasu a preto nikoho nemôžu poslať
a napokon, či má Philopald bez otáľania zaplatiť peniaze, ktoré dlhuje domu na
Monte Citorio.
Formálny pokus o odlúčenie bol učinený v roku 1705. Dňa 8. júla 1706 bolo pápežovi
Klementovi XI. predložené nasledovné memorandum.
Najsvätejší Otče:
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Predstavitelia domov Misijnej Spoločnosti v Taliansku a v Španielsku a superiori
domov v Janove, Neapoli, Florencii a v Perugii osobne prišli do Kúrie,
v najpokornejšom duchu, ktorý vychádza z trvalej a počas rokov neustále
preukazovanej oddanosti, k nohám Vašej Svätosti, znova prosiť o mimoriadnu
nezávislosť na generálovi ich Kongregácie a jeho vlády, sídliacej vo Francúzsku. Bol
zvolený nimi tajným hlasovaním a po jeho kanonickej voľbe rozhoduje ako chce
o spomenutých domoch v Taliansku a v Španielsku, ktoré už sú založené aj o tých,
ktoré budú založené v budúcnosti vo vyššie menovaných provinciách a v iných, ktoré
by chceli byť zjednotené s Talianskom, úplne v súlade s Konštitúciami Kongregácie,
schválenými Svätou Stolicou s tým, že v menovanej Kongregácii bude zachovaná
stabilita a trvalé harmonické porozumenie a že takto sa dá omnoho ľahšie šíriť do
celého kresťanského sveta a získavať dobrá a že takto môžu byť úspešne
odstránené mrzutosti, ktoré spôsobuje vláda, sídliaca vo Francúzsku. O týchto
problémoch už bola Vaša Svätosť informovaná. Je nemožné, aby Kongregácia,
podobná tej ich, ktorá nemá slávnostné sľuby, ktorá sa denne zväčšuje tak, ako to
nebývalo ani pri jej počiatku, konzervovala a rozťahovala závislosť na už zmienenej
vláde. Z tohto dôvodu úctivo prosia Vašu Svätosť, aby ráčila vymenovať, podľa zvyku
Vašich Najsvätejších predchodcov v podobných prípadoch, kardinálsku komisiu, aby
Ich Eminencie vypočuli zainteresované strany a aby rozhodli secundum Deum.
Pápež reagoval tak, že vymenoval komisiu piatich kardinálov ( Carpinei, Marescotti,
Spada, Pantiatici a Casoni ), aby celú záležitosť preskúmali.
Tí, čo uprednostňovali oddelenie Talianskej provincie od Francúzska, sa dohovorili
na dvoch advokátoch, jedného na preskúmanie predpisov a druhého na
vyhodnotenie skutočnosti. Argumenty, vyplývajúce z predpisov, boli vyjadrené
nasledovne:
Ten, kto zneužíva jemu zverenú právomoc, ju stráca. (Očividne sa to týka
generálneho superiora).
Rozpory medzi Talianmi a Francúzmi majú také hlboké korene, že ich vzájomné
dobré kontakty sú v bolestnom stave a pozitívne vzťahy nikdy nebudú obnovené.
Kvôli zachovaniu pokoja by mali byť zrušené osobné práva generálneho superiora.
Francúzski vincentíni sa vždy v Taliansku pokúšali podporovať náklonnosť a dobré
city voči Francúzsku, niečo, čo superior robiť nemohol, lebo on je otcom pre
všetkých.
Užitočnosť Spoločnosti pre dobro duší spočíva v tom, že ono by sa malo šíriť ľahko.
Toto sa ale nemôže uskutočniť dovtedy, dokedy bude správa Kongregácie sídliť vo
Francúzsku, pretože národy, ktoré nemajú radi Francúzsko, sa zdráhajú prijímať
Kongregáciu vo svojej vlastnej krajine, preto duchovné dobrá závisia na oddelení.
Tento právnik konštatoval, že nie všetci Taliani si želajú oddelenie a že je k tomu
potrebná väčšina a že celá záležitosť vyžaduje len čakať, ako zápas dopadne.
Advokát, ktorý vyhodnocoval skutočnosť považoval za dôležité vyjadriť:
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Navrhnuté rozdelenie nespôsobí balkanizáciu Spoločnosti na časti, ktoré by boli príliš
malé pri porovnaní s Francúzskom, kde zo šesťdesiatich domov tridsať má menej
ako troch alebo štyroch členov.
Pápeži schválili domom, ktoré nemajú tak veľa členov, ako tie v Taliansku,
samostatnosť voči dôležitým zoskupeniam v Spoločnosti.
Poprel, žeby dom v Ríme založila Vojvodkyňa d´Aiguillon. Je pravdou, že naň mnoho
prispela, ale financie zostali vo Francúzsku a dom na Monte Citorio bola iba
investícia. Určite nikdy nemala Vojvodkyňa úmysel založiť francúzsky dom.
Podobne poprel, že by páter Almeras vložil čokoľvek zo svojho majetku do tohto
domu a že ani páter Jolly pre tento dom neurobil nič.
Konštatoval, že všetci talianski Misionári, okrem tých z domu vo Ferrari a Regiu sa
vyslovili za oddelenie sa spolu so Španielmi, ktorí vyjadrili svoju vôľu v tajnom
hlasovaní.
Rozšírenie Spoločnosti by sa znásobilo, keby nepodliehali cudzej vláde.
Kardinálska komisia dňa 4. októbra 1706 vo svojej odpovedi uviedla „ že separácia
neprichádza do úvahy a že je nutné zachovávať konštitúcie ad mentem t. j. že
generálny superior by sa mal radiť so svojou radou a mať pri sebe talianskeho
asistenta vo všetkých záležitostiach Spoločnosti. . . .“ Ďalej, že generálny superior by
mal pristupovať ku všetkým členom Spoločnosti amanter et charitative. Existuje
názor, že celú túto vec ovplyvnil kardinál Buglione, francúzsky veľvyslanec, ktorý vraj
povedal pápežovi, že ak talianski rehoľníci nebudú podriadení generálnemu
superiorovi Francúzovi, potom sa ľahko môže stať, že podobne ani francúzski
rehoľníci nebudú podriadení generálnemu superiorovi Talianovi.
Nedobrý duch, ktorý viedol k snahe oddelenia sa, sa musel upokojiť a samotná
separácia bola odmietnutá. Výsledkom všetkého bol veľmi prísny list, ktorý pápež
dňa 22. januára 1707 zaslal pátrovi Watelovi. List si zaslúži, aby bol celý uvedený.

Nášmu milovanému synovi, Francois Watelovi, generálnemu superiorovi Misijnej
spoločnosti.
Pápež Klement XI.
Milovaný syn, pozdravy a apoštolské požehnanie.
Mier a pokoj vo vašej Kongregácii, ktorý je očakávaný každým a všetkými, podľa
vášho listu, ktorý ste nám zaslali a ktorému sa všetci tešíte, nie je, ako si vy myslíte,
ustanovený alebo chránený dekrétom, nedávno vydaným kardinálmi k tomuto účelu,
ale skôr a v to dúfame s pomocou Božou, vašim umierneným, prezieravým
a skutočne otcovským usmerňovaním v duchu láskavosti. Ak toto budete dôsledne
vo svojich zámeroch zachovávať a osobne sa tým budete v budúcnosti voči svojim
talianskym bratom riadiť, tak potom tu nemôže byť príležitosť, ba ani náznak
príležitosti k nespokojnosti a ak zbadáme narušenie pokoja, spôsobené takými
nezhodami a do takej miery, ako to bolo v minulosti, musíte sa obávať toho, že „váš
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posledný stav bude horší ako váš prvý“. Potom môžeme byť donútení rozhodnúť, či
plán na zmenu spôsobu vášho riadenia, ktorý doteraz máme, uvážime za vhodný.
Preto sme najskôr ustanovili povzbudiť vás týmito Našimi súčasnými listami
a napokon vás vážne upozorniť, že potom, ako zo svojho prostredia odstránite tie
veci, ktoré môžu zavdávať príčiny k pohoršeniam, musíte tak usmerňovať v praxi
vašu službu, aby najmä vaši talianski spolubratia mohli cítiť a skusovať vo vás nie
kohosi „panujúceho nad kňazmi“ a jasajúceho nad svojimi zdanlivými víťazstvami, ale
niekoho túžiaceho po pokoji a milovníka lásky, jedným slovom Otca, ktorý je
vyjadrením lásky a nie moci.
Toto sa zvlášť prejaví v tom, že okamžite odvoláte dvoch kňazov, ktorí boli poslaní
z Francúzska do domu v Ríme a ktorí majú nemalý podiel na neporiadkoch; ak
ukončíte v kolégiu (v Avignone) pobyt kňaza (Viganego), ktorý, pretože tam bol ustanovený
za predstaveného silou našej autority, jednoducho vedzte, že ho nijakým spôsobom nemôžete
odvolať. Mali by ste ustanoviť nových predstavených v celom Taliansku a to ako domových
tak aj provinciálnych, ktorých menovanie, myslíme si, nemá byť oddiaľované, mužov takého
charakteru, aby boli považovaní skôr za vítaných ako nevítaných tými, ktorých majú
spravovať, rozumných, milujúcich spoločenstvo a preto vhodných na zahladzovanie toho, čo
zostalo po nepokojoch a podporujúcich každú snahu o mier.
Vzhľadom na to, že chceme mať väčšiu istotu, že sa toto dosiahne, chceme od vás, aby ste
nám v tichosti zaslali zoznam týchto mužov predtým, ako bude zverejnený, aby prípadne
menej vhodné osoby mohli byť vyškrtnuté z dôvodu falošného alebo nepresného hodnotenia,
ktoré vám bolo predložené. Pretože žijete veľmi ďaleko, nemôžete dostatočne poznať každú
osobu.
Po takom silnom liste nezostávalo generálnemu superiorovi nič iné, iba odvolať Diversa
z Ríma. Ale neurobil tak s Philopaldom, ktorého v Ríme ponechal s cieľom inštruovať pátra
Coutyho, svojho nástupcu, o nevyhnutných krokoch pri zabezpečovaní beatifikácie Svätého
Vincenta. Philopald i naďalej zostal žriedlom nedorozumení a generálni superiori pokračovali
v posielaní Francúzov ako zástupcov do Ríma až do čias Francúzskej revolúcie.
Aby pápež dodal väčšiu autoritu dekrétu, vydaného kardinálmi, podoprel ho pomocou breve
zo dňa 2. apríla 1707.
V júni 1708 zaslal páter Giordanini generálnemu superiorovi takúto informáciu: generálny
superior pri vyberaní provinciálov a superiorov mal tento výber konzultovať so štyrmi
misionárskymi osobnosťami každej provincie. Evidentne bol tento postup nahradený
presvedčením, že taký človek ako Philopald pozná talianske provincie lepšie, ako samotní
Taliani. Dňa 13. júla toho istého roka napísal Watel Philopaldovi ( ktorý bol stále v Ríme ):
„Budeme pokračovať tak ako doteraz, to znamená, budeme konzultovať s provinciálmi, ale
pre seba si ponecháme právo vybrať tých, o ktorých rozhodneme coram Domino, a pritom
zachováme provinciálom právo radiť sa so svojimi poradcami.“
Philopald bol stále v Ríme, ešte aj v roku 1710. Páter Watel mu 3. februára 1710 napísal, že
napísal aj kardinálovi (nenapísal ktorému) a že mu vysvetlil, aké ťažkosti by spôsobilo, keby
odvolal Philopalda, ako si to želá pápež, pretože Philopald je nepostrádateľný pre Coutyho
pri beatifikácii Svätého Vincenta. 17. marca napísal Watel provinciálovi Rímskej provincie,
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pátrovi Giacomo Bugliovi, že ako náhle bude počuť príkaz od pápeža, nenechá Philopalda
v Ríme ani minútu. Zdá sa, že rozkaz z roku 1707 nezapôsobil na neho dostatočne. 28. júla
zahájil Philopald kňazské konferencie v kostole Svätého Ľudovíta Francúzskeho.
Dňa 13. decembra 1710 napísal páter De Giacomi, Misionár z Janova kardinálovi Paoluccimu
a sťažoval sa na zvyk nosiť bradu, pretože sa kvôli tomu Misionári stávali u ľudí terčom
posmechu a volali ich barbetti. Páter Sacramelli zasa povedal, že vo Florencii dostali list,
adresovaný pre I Padri Barbetti. Prezývka, ponosoval sa, sa stala všeobecnou. Jeden pán sa
v čakacej sále Vojvodu z Modeny opýtal pátra de Negriho, či je superiorom od Padri Barbetti.
Zdá sa, že to je príklad francúzskeho zvyku čo najviac zlostiť Talianov.
Sklon k rozdeleniu bol občas podnecovaný a podporovaný zo strany svetských autorít.
Napríklad, Karol III. Španielsky, kráľovský kandidát na španielsky trón počas Vojny
o španielske dedičstvo vydal nariadenie zo dňa 8. septembra 1708, adresované princovi
Eugenovi Savojskému, ktorý bol jeho vicekráľom v Miláne a na väčšine územia severného
Talianska, že kňazi Misijnej spoločnosti, žijúci na tomto území, nesmú udržiavať žiadnu
písomnú korešpondenciu, priamu alebo nepriamu, so svojim generálnym superiorom.
Akékoľvek porušenie tohto nariadenia by malo za následok vyhostenie z územia,
spadajúceho pod Karolovu právomoc. Ako dôvod pre toto rozhodnutie označil veľkú škodu,
ktorú by takíto ľudia spôsobili jeho ríši a mieru jeho pddaných. Princ chcel mať istotu, že
v každom dome Spoločnosti na území pod jeho vládou sa zídu spolu všetci členovia, aby si
vypočuli nariadenie. Detailnejšie bude táto situácia rozoberaná v kapitole o Španielsku.

Voľby v roku 1711
Počas príprav na tieto voľby, konané z dôvodu voľby nového generálneho superiora
po smrti pátra Watela, sa Kolégium v Avignone a Akadémia pre šľachtických
duchovných dožadovali práva zvolať svoje vlastné domové zhromaždenia v rámci
organizovania generálneho zhromaždenia. Páter Bonnet, generálny vikár, v rámci
svojej právomoci po Watelovej smrti, zamietol túto žiadosť. Páter Viganego
z Avignonu sa odvolal k pápežovi, ktorý otázku predložil Kongregácii pre biskupov
a rehoľníkov. 30. januára 1711 Kongregácia chytila stranu Bonnetovi a prehlásila, že
tieto dva domy nemôžu mať domové zhromaždenia.
Provinciálne zhromaždenie Rímskej provincie bolo búrlivé. Zahájili ho 1. marca 1711
a trvalo štyridsať dní. Provinciál páter Buglia, ktorý bol v tom čase chorý riadil prvú
sesiu alebo ju otvoril vo svojej infirmárke. Spolubratia mu oponovali nielen v tejto
veci, ale nesúhlasili s ničím, čo robil. Výsledkom toho bolo, že iní zaujali jeho miesto
vo vedení zhromaždenia, včítane kardinála Paolucciho, pápežského štátneho
sekretára, ktorý moderoval niekoľko zasadaní. Napokon bol páter Seghino určený
samotným pápežom, aby predsedal sedemnástej sesii, ale pred ukončením
provinciálneho zhromaždenia z neznámej príčiny náhle odišiel do Florencie.
Zhromaždenie zvolilo dvoch delegátov a dvoch náhradníkov na generálne
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zhromaždenie, ale z týchto štyroch iba jeden, páter Bernardo Sacramelli skutočne
úlohu prijal a odcestoval do Paríža. Ostatní, odvolávajúc sa na zlé zdravie a na
nebezpečenstvá Vojny o španielske dedičstvo, zostali v Taliansku a zhromaždenie
bojkotovali.
Na siedmej sesii žiadali Taliani Generálne zhromaždenie, aby bol Philopald z Ríma
odvolaný. Na inej sesii sa obrátili na generálneho superiora, aby nikdy Francúzov do
Ríma neposielal s výnimkou veľmi vážnych príčin.
Trinásta sesia pozostávala z pápežskej audiencie, na ktorej pápež po vyzdvihnutí
Spoločnosti veľmi živým spôsobom napomínal Misionárov ohľadom lásky
a porozumenia. Žiadal od každého z prítomných, aby poskytli kardinálovi Paoluccimu
svoje návrhy, ako zachovať pokoj.
Generálne zhromaždenie v tomto roku zvolilo za generálneho superiora pátra
Bonneta. Už v deň svojho zvolenia napísal talianskym vincentínom výzvu k mieru
a láske, sľubujúc, že sa bude snažiť byť spravodlivý a poukázal na dobrý príklad
delegátov z Lombardskej provincie, pre ktorých bola absencia delegátov Rímskej
provincie veľmi bolestná.
Toto zhromaždenie sa tiež pokúsilo vyriešiť problematické otázky ohľadom
zatriedenia Misionárov v Avignone a v Akadémii pre šľachtických duchovných, či ich
možno považovať za domy Spoločnosti? Konštatovalo, že tieto dve ustanovizne
možno považovať za domy a že generálny superior má moc menovať alebo
odvolávať superiora v každom z nich. Ale aj tak, skôr, ako by niečo spravili, rozhodli
účastníci generálneho zhromaždenia, že sa v tejto veci najskôr obrátia na pápeža
a kardinálov a počkajú na konečný výsledok.
Tak sa celá vec dostala až k pápežovi, ktorý ju dal vyšetriť jednému z biskupov. Dňa
15. augusta 1711 pápež napísal pátrovi Bonnetovi list, údajne len ako odpoveď na
list pátra Bonneta, ktorý napísal pápežovi hneď po svojom zvolení, ale táto pápežova
odpoveď neobsahovala ani zmienku o probléme Avignonu a Akadémie. Namiesto
toho sa zaoberal roztrhnutím Spoločnosti, ktoré jej tak veľmi hrozilo a tak ňou
otriaslo.
Po úvodných slovách v liste, ktorými Klement XI. ocenil aj Spoločnosť aj jej nového
generála, pokračoval:
Pozorne sa dívame na burinu, ktorú nepriateľ dávno predtým zasial v Spoločnosti
a vieme, že má hlbšie korene, ako si možno vy predstavujete. Preto považujeme za
nutné, aby ste svoju pozornosť vážne upriamili na jej vykorenenie, ale pri tom
nemôžete používať drsné a hrubé lieky, ale jemnosť a pokoru, ktoré sú omnoho viac
účinnejšie a užitočnejšie.
Ďalej pokračoval konštatovaním, že Spoločnosť až do týchto čias, bola známa svojou
láskyplnosťou a miernosťou. Ak sa vmieša akákoľvek iná prax, hrozí
nebezpečenstvo, že celá budova spadne.
Predovšetkým si musíte, a tak je správne, ceniť a zachovať, že Taliani majú u vás
istotu úcty a lásky, najmä tí, ktorí sa tešia dobrej povesti aj v Spoločnosti aj mimo
nej, pre ich zásady, rozumnosť, zbožnosť. . . Mali by ste to zvlášť prejaviť pri výbere
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superiorov, ktorí tieto čnosti nemajú ( a to sa doteraz stalo častejšie ako jeden raz )
a ktorí znižujú dôstojnosť Spoločnosti a jej úctu v očiach biskupov a ostatných, ktorí
sú zvyknutí používať prácu jej kňazov.
Pápež pokračoval vyjadrením nádeje, že si generálny superior jeho slová vezme
k srdcu a že so do Spoločnosti navráti pokoj a porozumenie.
Bude to pre nás najväčšou radosťou. Pretože milujeme túto Spoločnosť výnimočnou
láskou ako jednu najužitočnejšiu pre Svätú Božiu Cirkev, nepochybne jej
nedovolíme, aby sa unáhlene vystavovala akémukoľvek hazardu z takého zámeru,
ktorý je absolútne cudzí vášmu inštitútu a preto mu budeme čeliť celou našou
pontifikálnou autoritou hoci aj neradi, len aby sme premohli súčasné a budúce
nebezpečenstvá.
Dňa 2. decembra 1714 napísal Bonnet dvom provinciálom v Taliansku a žiadal ich,
aby sa vrátili k pôvodnému zneniu formuly, používanej pri vizitáciách. Stalo sa totiž,
že talianski provinciáli ( alebo presnejšie rímsky provinciál ) začali pri oznamovaní
vizitácie používať formulu : „ My z hodnosti nášho úradu, ešte pred začiatkom
vizitácie vo vašom dome. . . “ namiesto staršej: „ My z hodnosti autority nám danej
Veľadôstojným Otcom N. , generálnym superiorom Spoločnosti, ešte pred začiatkom
vizitácie vo vašom dome. . . “ Medzi dôvody, prečo sa vrátiť k starej formulke, páter
Bennet uviedol, že tá nová bola zavedená v temných a ťažkých časoch ( presne
v roku 1709 ) a že ak sa v nej meno generálneho superiora neuvádza, mnohí kňazi
a bratia ho zabudnú. Napokon podotkol, že sa to dá vysvetliť aj ako znižovanie
autority generálneho superiora.
Počas príprav generálneho zhromaždenia v roku 1717 sa páter Bonnet rozhodol
uznať Avignon za samostatný dom a Akadémiu za súčasť domu na Monte Citorio.
Od minulého generálneho zhromaždenia o týchto domoch nebolo rozhodnuté nič.
Bonnet poslal do Talianska zvláštny list dňa 23. júla 1717 v ktorom Talianom
pripomenul niekoľko bodov pravidiel, väčšinou drobných. K tomu dodal: „ Tak veľa
ráz sme odpovedali na naliehavosť vymeniť superiorov a vizitátorov a teraz k tomu
pristupujeme takým spôsobom, aby už nik nemusel v budúcnosti v tejto veci od nás
nič žiadať.“ Potom vymenoval pátra Giordaniniho za provinciála v Ríme a pátra Luigi
Bolla za provincála v Lombardii.
Páter Bonnet napísal 19. apríla 1722 list, ktorým odsunul generálne zhromaždenie
z tohto roka, pretože sicílsky kráľ odmietol udeliť savojským a piedmontským
vincentínom povolenie opustiť krajinu, aby sa ho zúčastnili. Zhromaždenie sa
napokon konalo v roku 1724. Okrem iných vecí bolo odsúhlasené, že ohľadom domu
v Avignone sa treba obrátiť na Kongregáciu pre biskupov a rehoľníkov, aby sa tak
zabezpečilo zrušenie všetkých rozporných predchádzajúcich legislatívnych úprav.
Dňa 6. septembra 1737 napísal páter County zvláštny obežník pre dve talianske
provincie. Upozorňoval ich na isté body pravidiel, ale čo najsilnejšie zdôraznil, bola
potreba predchádzajúceho schválenia akejkoľvek publikácie pred jej vydaním
a poukázal, že niektorí Taliani v tejto veci pochybili.
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Predtým v tom istom roku 1. januára napísal list v ktorom zavrhol určité novoty, ktoré
boli zavedené do misií. Už v roku 1717 zakázal páter Bonnet také veci ako
transparenty a svetlá, držanie monštrancie v ruke počas kázne a vyzliekanie ornátov
ako spôsob vzbudzovania strachu u poslucháčov. Ako ďalšie „vylepšenia“ menoval
páter Couty uväzovanie si povrazu okolo krku, kázanie bez superpelície, udieranie sa
alebo tak sa javiť, držať v rukách horiace fakle, obchádzať poslucháčstvo
s krucifixom v rukách, nechať krucifix ležať na prahu kostolných dverí, kázať veľkým
a dramatickým štýlom.
Dňa 1. januára 1741 znova Talianom napísal a po vyjadrení spokojnosti nad tým, že
Svätý Otec nariadil všetkým klerikom v Ríme, aby asistovali pri nedeľnom ofíciu na
Monte Citorio a aby sa tam zúčastňovali konferencií, dodal, že niektorí Misionári,
namiesto toho, aby kázali z kazateľnice, používajú lešenie. Toto je v poriadku
u pápeža, ale nie u Misionárov.
V roku 1743 Couty napísal špeciálne pre talianske provincie a pre poľskú provinciu,
že veľa je tých, čo žiadajú dišpenz od sľubov z nepostačujúcich dôvodov, a že on
požiadal pápeža, aby vydal bullu, v ktorej by inými slovami povedal o nezrušiteľnosti
sľubov v Spoločnosti.120

Páter Louis de Bras

Na generálnom zhromaždení v roku 1747 bol za generálneho superiora zvolený
páter de Bras. Delegáti z Talianska, Poľska, Španielska a z Portugalska rázne
protestovali proti namyslenosti zo strany Francúzov, ktorých obvinili z toho, že menia
štýl a kvalitu svojho oblečenia. V úmysle umlčať kritikov, páter de Bras rozkázal
priniesť na Zhromaždenie sutanu Svätého Vincenta a ukázal sťažovateľom, že jej
kvalita je omnoho vyššia, ako tá, ktorú používajú terajší Francúzi.
Na tom samom Zhromaždení protestovali Taliani proti tomu, aby francúzsky kňaz
zotrvával v Ríme ako zmocnenec a vyhlásili, že zasahuje do talianskych záležitostí.
V nasledujúcom roku (1748) poslal páter de Bras iného Francúza, pátra
Brocquevieille, aby vyučoval teológiu a aby vystupoval ako zástupca Spoločnosti pri
Svätej Stolici. 121 Iný francúzsky kňaz, páter Cossard to vykonával od roku 1730.
Samozrejme nepočítali, že toto by sa Talianom páčilo.
Páter de Bras napísal 1. januára 1749 obežník špeciálne pre Talianov v ktorom
odsúdil niektoré nesprávne spôsoby, čo sa vkradli do ich života a služby. Medzi nimi
boli uvedené:
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Acta Apostolica, str. 140.
Honore Nicholas de Brocquevieille (1719-1785) bol dobre známym teológom. Všeobecne bol
považovaný za autora listu, ktorým parížsky arcibiskup zavrhol Rousseauvu knihu Emile. Keď sa
arcibiskup opýtal básnika Priona, „ Čitali ste môj list?“ básnik odpovedal: Nie monseigneur, a vy?“
Notices Bibliographiques, str. 16.
121
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1. Vynechávanie týždenných konferencií.
2. V čase karnevalu a rovnako aj inokedy s cieľom prilákať ľudí na misie,
budovali v kostoloch a oratóriách javiská a organizovali náboženské divadlá.
Dokonca používali hudobné nástroje a hercov, oblečených v kostýmoch. Toto
bolo úplne v protiklade k tradičným vincentínskym metódam na misiách.
3. Niektorí z talianskych Misionárov mávali príliš dlhé kázne, ktoré trvali hodinu
a pol. Tento problém už bol predtým mnoho razy rozoberaný.
4. Provinciáli nebývali počas vizitácií dosť pevní.
5. Niektorí superiori trávili príliš veľa času vybavovaním materiálnej
administrácie. Niektorí držali domové financie vo svojich vlastných izbách
namiesto toho, aby ich odovzdali domovému ekonómovi. Ich prvou
povinnosťou bola duchovná starostlivosť o ich dom.
6. Príliš veľa Misionárov bolo zaangažovaných do neužitočných návštev so
svetskými.
7. Mnohí sa začali príliš zapodievať zábavou v hudbe a to až do takých
rozmerov, že osobne vlastnia hudobné nástroje také ako spinety. Toto je
nutné okamžite zastaviť.
8. Dávali misie v mestách, dokonca aj v mestách, kde je biskupské sídlo a to
prednostne pred vidieckymi misiami.
9. Sami sa ustanovovali do duchovného vedenia a spovedania rehoľníčok
a zanedbávali ľud.
V nasledujúcom roku (1750) sa znovu začali vynárať nedobré emócie. Ich zdrojom boli dva
pramene. Prvý spočíval vo výzve generálnemu superiorovi, ktorú mu zaslali talianski bratia
a v ktorej žiadali zmenu vonkajšieho odevu (pozri nižšie) a pohrozili apelom u pápeža.
Druhým prameňom bolo, keď generálny superior menoval superiora do domu v Macerata
a odvolal superiora z domu na Monte Citorio a určil mu vrátiť sa do Janova a byť tam
k dispozícii provinciálovi. Bezprostredne bolo poslané odvolanie sa k pápežovi na základe
toho, že tieto dve zmeny boli navrhol Francúz, zastupiteľ Spoločnosti pri Kúrii. Apelanti
žiadali, aby (1) už nikdy viac nebol zastupiteľ pri Kúrii, pretože je tu obava, že by si uzurpoval
pre seba tie isté práva a privilégiá, ako generálni zastupitelia mnohých rehoľných
spoločností; (2) aby provinciáli neboli vyberaní generálnym superiorom, ale provinciálnym

zhromaždením každých šesť rokov; (3) pri výbere miestnych superiorov, provinciál po
vypočutí svojej rady, predloží generálnemu superiorovi dve mená, ktorý len z týchto dvoch
jedno vyberie; (4) že vonkajší odev bratov sa podľa uznesenia posledného generálneho
zhromaždenia meniť nebude.
Benedikt XIV. prostredníctvom kardinála Albaniho požiadal generálneho superiora, aby
stiahol obe zmeny superiorov dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok informácií. Potom
napísal generálnemu superiorovi list tohto znenia :
Milovaný syn, pozdravy, atď.
Bolo by ťažké nájsť niekoho, kto miluje Misijnú spoločnosť tak, ako to robíme my. Ak by ste
potrebovali dôkaz, stačilo by poukázať na to, ako veľa sme robili v každej fáze kanonizácie jej
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zakladateľa.122 A preto, čo bude teraz nami napísane, musí byť vzaté ako prichádzajúce od
pápeža, ktorý citlivo Misijnú spoločnosť miluje.
My sme talianskej národnosti, ale napriek tomuto faktu sme nikdy neverili a ani teraz
neveríme prospešnosti rozdelenia, ako sa to niekedy navrhovalo, domy v Taliansku od domov
za Alpami. Naopak, aby k tomu nikdy nedošlo vám dávame nasledujúcu radu:
Tu panuje presvedčenie, že vaši Misionári vo Francúzsku žijú v istej voľnosti najmä čo sa týka
obliekania, ba dokonca až tak, že nosia parochne, niečo, čo tu spôsobuje určité ohromenie
a podnecuje nepokojného ducha.
V rímskom dome bol vždy prítomný francúzsky zastupiteľ, ale nie preto, aby sa
miešal do talianskych vecí, lebo jeho úloha je obmedzená iba na dozeranie na
záležitosti Francúzska a Poľska. Na tomto poste sme po dlhé roky poznali dobrého
Coutyho, ktorý už je v nebi; Vieillescaseho a Cossarta, ktorí ešte žijú. Na tých
prvých dvoch je veľmi dobrá spomienka, svoju prácu vykonávali precízne a nikdy
neznepokojovali dom. O treťom sme nepočuli nič zlé až na to, že odkedy je z domu
preč, prestalo aj veľké vynášanie z tohto dvora, čo my nepovažujeme za súčasť jeho
povinností. V súčasnosti sme objavili vo vyššie uvedenom službukonajúcom
Brocquevieilleovi, že má to nešťastie oberať o pokoj členov domu. Žiadnym
spôsobom neuznáva miestneho superiora, odchádza z domu bez toho, že by mu
povedal jediné slovo, vracia sa v nevhodných hodinách a bez najmenšieho vedomia
svojho pochybného odevu, ale čo je najdôležitejšie, pletie sa do talianskych
záležitostí, čo je úplne jasné. Vy ste rozumný človek a môžete si domyslieť, akí
podráždení Taliani, ale hlavne kňazi v tom dome musia byť v dôsledku týchto
okolností. Tak je všetko postavené na hlavu, pokoj je vyhostený, Francúz chodí okolo
a hľadá ochranu a Taliani robia to isté. Čo je na tom najsmutnejšie je predpoklad, že
riadite domy v Taliansku podľa inštrukcií vášho Francúza, a nie podľa rady a návrhov
talianskych Misionárov, ktorí sú kompetentní pre tento cieľ, uprednostňujete
v talianskych záležitostiach francúzsku radu pred Talianmi a vôľu mladých cudzincov
pred názormi starých domorodcov. Takáto metóda riadenia – nami podporovaná, ak
to povieme otvorene – nie je dobrá a ak sa nezmení, bude našou povinnosťou
rozmýšľať o jej vhodnom ozdravení, ale bez vyňatia Talianska spod vašej jurisdikcie,
hoci nie je tu málo takých, ktorí to radia, dokonca aj v kolégiu kardinálov.
Toto vám nedávame cez tretie ruky. Píšeme vám jasne, aby ste pochopili úprimnosť
našej otcovskej náklonnosti.
Dané v Ríme u Panny Márie Väčšej, 16. septembra 1750 v jedenástom roku nášho
Pontifikátu.
V októbri roku 1750 generálny superior odpovedal pápežovi
príčiny, ktoré ho viedli k menovaniu superiora v Macerata
Citorio. Zastupiteľ v Kúrii nemal účasť na týchto zmenách.
dovolil slobodne uplatňovať autoritu, ktorú mu zaručujú
Svätou Stolicou.
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na jeho list, vysvetľujúc
a k zmenám na Monte
Prosil pápeža, aby mu
Konštitúcie, schválené

Ako kardinál Prospero Lambertini bol promotorom viery v kauze Svätý Vincent.
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Odpoveď nijako neúčinkovala lebo v novembri pápež prostredníctvom nuncia
informoval generálneho superiora, aby odvolal Brocqueveielleho do Paríža, a že by
to mal generálny superior poslúchnuť.
V nasledujúcom roku došlo k ďalšej búrke. Vo februári 1751 generálny superior
vymenoval nového provinciála pre Rímsku provinciu, ktorý bol práve v tom čase aj
novým superiorom pre dom na Monte Citorio. Sotva ten človek pricestoval do
Ríma, už dostal od generálneho superiora správu, že bol pápežovi odovzdaný
protest proti jeho menovaniu.
V tomto okamžiku vláda vo Francúzsku začala hroziť intervenciou. Francúzsky
veľvyslanec v Ríme, Vojvoda de Nivernais napísal francúzskemu kráľovi o konfliktoch
medzi Francúzmi a Talianmi. Kráľ so svojou radou rozhodol, že nedotknuteľnosť
konania generálneho superiora a zachovávanie tradičných foriem vincentínskej
administratívy, je záležitosťou štátu. Preto napísal veľvyslancovi, aby voči pápežovi
postupoval tak energicky, aby generálny superior mohol slobodne spravovať
Spoločnosť podľa Konštitúcií, najmä čo sa týka provinciálov a superiorov domov a to
s takou istou autoritou, ktorú vždy mal a aj má v ostatných častiach Spoločnosti mimo
Talianska. Ale generálny superior a to so súhlasom svojej rady, nechcel, aby sa kráľ
do týchto záležitostí vmiešaval z obáv, aby nedošlo k úrážke pápeža, ktorý bol
Spoločnosti tak veľmi naklonený.
Preto generálny superior menoval za provinciála a superiora na Monte Citorio pátra
Raimonda Rezasco. Ten bol takmer okamžite v kontakte s pápežským štátnym
sekretárom, ktorý mu odovzdal menovacie listiny v mene pápeža, lebo ten si
očividne želal týmto spôsobom umlčať akékoľvek možné námietky. V tom istom čase
pápež odmietol každú požiadavku ubrať z práv a autority generálneho superiora,
ktoré mu dávajú konštitúcie. Toto bolo datované 25. júna 1751. V nasledujúcom
mesiaci, 3. júla písal pápež Svätému Leonardovi de Port Maurizio : „ Gratulujeme si,
že sme sa pričinili o pokoj v dome Misijnej spoločnosti na Monte Citorio, niečo, na
čom mal veľký záujem náš dobrý páter Leonard.“
Dňa 13. septembra 1751 napísal páter de Bras do všetkých domov Rímskej provincie
o „ podivuhodných spôsoboch, čo sa zahniezdili medzi vami.“ Medzi ne patrilo „
písanie tajnej korešpondencie, teda takej o ktorej superiori nevedia, alebo dokonca
vystupovať pred vonkajšími pod falošnými menami. Takéto spôsoby sú absolútne
nesprávne a vedú k tomu, že mimo komunity nás spoznávajú ako škandalóznych a v
ich vnútri podnecujú nesúlad, šomranie, antipatiu a mali by byť potláčané so všetkou
sebadisciplínou, ktorú nám Boh dal.“ Takisto považoval za potrebné na konci
predostrieť, že existuje domnienka, že „ niekto zo svojho osobného záujmu by aj
povedal, že tam a tam sa šíria problémy, ale že to nie je bezpečné napísať mi o tom.
Prosím vás, neverte takým veciam. To sa nezakladá na pravde.“ Vyzval všetkých,
aby mu slobodne písali bez strachu, že budú zradení.“
Po šesťročitom zhromaždení v roku 1768, napísal generálny superior Rímskej
provincii list, v ktorom znova vyzval napraviť chyby t.j. dávanie duchovného vedenia
a duchovných cvičení rehoľníčkam. Dodal, že skoro všetky domy provincie sú
zaťažené veľkými dlhmi, ktoré vznikli opravami alebo stavaním budov a tak isto im
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pripomenul ustanovenie, že superiori musia žiadať povolenie od generálneho
superiora na mimoriadne výdavky.
Po šesťročitom zhromaždení v roku 1780, napísal páter Jacquier nasledovný list
Lombardskej provincii:
Boli sme naplnení veľkou radosťou pre vašu jednoduchú lásku k našej Spoločnosti.
S touto láskou vaše horlivé (provinciálne) zhromaždenie zväčšilo naše odhodlanie
postaviť sa proti každému zlu, ktoré, podobne ako rakovina, sa plazí, hovoríte, vo
vašej provincii, menovite niektorí mladí kňazi ba dokonca bohoslovci s radosťou
prejavujú názory na riadenie a konštitúcie našej Spoločnosti a trúfalo hodnotia veci,
ktoré vysoko prevyšujú ich schopnosť chápania, hanobia, zavrhujú a zosmiešňujú to,
čomu vôbec nerozumejú. Sú vzdelanejší a rozumnejší ako Svätý Vincent, keď
neuvážene ponižujú tie veci, ktoré tento skutočne svätý muž ustanovil a nariadil, aby
boli prijaté ako pravidlá Spoločnosti? Nech si prečítajú, čo sám Svätý Vincent hovorí
na začiatku pravidiel Spoločnosti. Ale ak v nich nemôžu nájsť nič, čo by bolo v súlade
s evanjeliom a Kristovým duchom, nepriečia sa evanjeliu a duchu Kristovmu tí, ktorí
hovoria proti týmto pravidlám a riadeniu v nich stanovenému? Nie sú v pokušení
priložiť sekeru ku koreňom stromu a zničiť dom, vybudovaný na základoch
položených Kristom, ktorý je pravda a život? Nech si dajú pozor, ak sú medzi nimi
takí, čo rozosievajú kúkoľ medzi pšenicu, aby sa snáď neocitli ako vinníci pred tým,
ktorý dovoľuje burine rásť spolu so pšenicou a ktorý v deň žatvy zhromaždí
zvedených a zvodcov do snopov na spálenie v nekonečnom ohni.
Namiesto toho pamätajme na slová a účinné postoje, ktorými nás všetkých Svätý
Vincent poučuje, ako treba brať pravidlá a my ich budeme pozorne čítať každé tri
mesiace, poznajúc s istotou, že ak ich budeme zachovávať my, oni zachovajú nás.
Dozvedel som sa, že aj ďalšie zlo sa votrelo medzi vás: že poniektorí nenasledujú
evanjeliovú jednoduchosť, ktorá je zvláštnou čnosťou Spoločnosti, ale radšej
uprednostňujú múdrosť sveta; že si ju pestujú v srdci a podľa nej hovoria aj zo srdca; že sa
pokúšajú dokázať, že lož je pravda a pravda je lož. Nič, moji drahí spolubratia, nie je vo
väčšom rozpore s našimi Konštitúciami a Kristovým učením; nič nie je neprístojnejšie pre
Kristovho služobníka a okrem toho ich to vystavuje posmechu aj u laických osôb. Zachovajme
si preto starostlivo všetko, čo nám Svätý Vincent ustanovuje ohľadom jednoduchosti, aby sme
porozumeli zmyslu slov, že máme rešpektovať pravdu, takú aká ona je, vždy sa vyhýbať
falzifikácii a pokojne tolerovať nepríjemnosti, ak sa nám dostanú do cesty.
Zakončil mnohými upozorneniami, týkajúcimi sa vhodnej starostlivosti o časné potreby
domov.
Vyzerá to tak, že páter Jacquier napísal aj v roku 1786 Lombardskej provincii ďalší list
podobného obsahu. Je isté, že to bolo na žiadosť talianskych delegátov na generálnom
zhromaždení v roku 1786. Zdá sa, že predmetom diskusií v lombardských domoch bola
prirodzenosť a milosť a vzťah cirkvi a štátu – možno ako reakcia na rakúsku nadvládu
v severnom Taliansku.
Pre nedostatok ďalšej dokumentácie by bolo neuvážené pokúsiť sa o prílišné zovšeobecnenie
záverov z dosť neusporiadaných podkladov vyššie uvedených. Tieto všetky pochádzajú,
nakoľko ich bolo možné nájsť, z vytlačených prameňov a mohli by tvoriť o trošíčku viac, ako
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príslovečnú špičku ľadovca. Vynútili si značné úsilie pri prehľadávaní dobovej korešpondencie
pri ozrejmovaní pravdivých udalostí nedobrých vzťahov medzi Francúzmi a Talianmi. Bez
ohľadu na príčiny, tieto vzťahy zotrvávali až do Francúzskej revolúcie a naplno sa vyvinuli do
rozporov v napoleónskej dobe a v čase bourbonovskej reštavrácie. Pokusy o rozdelenie
Spoločnosti úplne zanikli po voľbe Etienna v roku 1843, ale aj potom sa objavila nová snaha
v Španielsku.
Talianski bratia a dišputa o odievaní
Jednou neustále sa opakujúcou témou v osemnástom storočí, bola otázka odevu talianskych
bratov koadjútorov. Hoci to bola záležitosť sama o sebe bez väčšieho významu, bola
predmetom sústavných debát počas viac ako polovice storočia, jedného provinciála
pripravila o úrad, a až konečne musel zakročiť samotný pápež a vec ukončiť.
Súdiac podľa dobových popisov, musel byť odev talianskych bratov, povedané jedným
slovom, komický. Pozostával z klobúka so širokým okrajom, z krátkej čiernej peleríny,
podobnej kňazskej, z krátkych čiernych nohavíc s nášivkami na upevnenie opaska a zo
širokých kožených čižiem, takže podľa dobového opisu vyzerali ako „pápežskí koniari.“ 123
Pôvod tohto čudného oblečenia je neistý a rovnako sú tajomné motívy tých, čo bojovali za
jeho udržanie. Všeobecne vidieť, že talianski kňazi boli za jeho zachovanie, ale bratia
neustále proti nemu brojili a generálni superiori chvíľami sympatizovali so snahami bratov,
ale napokon sa postavili na ich stranu.
Otázka vyznieva tak, že akýmsi spôsobom súvisela s talianskym separatizmom. Možno to
talianske provincie chceli zachovať jednoducho preto, že to bolo talianske alebo cítili odpor
voči francúzskemu úsiliu o zmenu tohto odevu alebo možno cítili, že Francúzi, a to často
tvrdili, sa veľmi vzdialili od pravého ducha Svätého Vincenta vo svojom spôsobe odievania.
Jedna vec sa javí ako celkom istá: tí Taliani, ktorí sa najviac snažili o odtrhnutie od Francúzov,
boli aj najväčšími zástancami starej podoby odevu. Tí, ktorí boli za zachovanie jednoty,
podporovali modernizáciu odevu.

Tak 29. marca 1702 napísal páter Giambattista Vacca, superior domu vo Ferrare
generálnemu superiorovi ( ostatné aspekty tohto listu pozri hore):
Pred niekoľkými mesiacmi som vám predniesol nutnosť nosiť širší golier a že bratom
namiesto jaketu - krátkeho kabáta (giubbone) bola daná vesta (giustacore), dlhý kabát bez
rukávov, taký, ako nosia Poliaci, pretože to je bežný laický odev a jaket ktorý nosia, je
zvláštny odev, čo ich identifikuje ako Francúzov. Tomu sa musíme vyhýbať kvôli
nebezpečenstvu, ktoré tu hrozí najmä pre tých, čo idú k Nemcom, ktorí vtrhli do susedných
krajov. Doteraz som však nedostal žiadnu odpoveď, možno preto, že sa list stratil.
Nie je dôležité, ako znela odpoveď, dom vo Ferrare išiel dopredu a zmenil odev pre bratov po
svojom. Výsledkom bolo, že Rímska provincia predložila Generálnemu zhromaždeniu v roku
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Medzi ľudom mali prezývku brachettoni, čo v jedinom možnom preklade znamená „ veľké trepotavé
gate. “
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1711, na vrchole taliansko – francúzskej nevraživosti návrh, aby bol zastavený úpadok domu
vo Ferrare, ktorý sa prejavuje v tom, že bratia nosia dlhší odev. Generálny superior
odpovedal, že je to tak a že by sa nikto v budúcnosti nemal pokúšať také veci zavádzať. Dosť
zaujímavé je, že dom vo Ferrare, pod vedením pátra Vaccu, bol jedným z dvoch, čo v roku
1706 nepodpísal petíciu za rozdelenie Spoločnosti.
V roku 1749 písali bratia z domu na Monte Citorio generálnemu superiorovi , pátrovi de Bras
a žiadali ho o zmenu odevu tvrdiac, že v očiach ľudí sú na posmech. Zároveň sa sťažovali, že
ich rekreácia po obede bola zrušená a že nedostali nijaký náhradný čas na odpočinok.
Pohrozili, že sa budú sťažovať u pápeža.
Generálny superior napísal obežník všetkým talianskym superiorom a spýtal sa na ich názor.
Tento list sa oplatí citovať v plnom rozsahu.
Domnievam sa, že viete, ako sú naši laickí bratia, ktorí žijú v oboch talianskych provinciách,
urazení a znepokojení kvôli podobe ich odevu. Neustále ma na to upozorňujú svojimi listami,
urgentne žiadajú, že by som mal prešetriť tieto veci, ktoré si jasne vyžadujú, aby boli
napravené a mal by som ich požiadavky schváliť a preto si myslím, že by som mal tento
problém ukončiť. S cieľom riešiť celú vec z mnohých dôvodov, mám povinnosť voči
zúčastneným stranám, veľmi pozorne preskúmať problematiku, ale nielen na základe ich
svedectiev, ale aj na základe veľmi mnohých ľudí, o ktorých dôveryhodnosti a bezúhonnosti
som sa sám presvedčil. Bezprostredne som nadobudol poznanie, že forma ich odevu, ktorý
používajú je z mnohých strán čudácka, ba čo viac, je nemalým spôsobom protirečiaca
slušnosti a jednoduchosti a zavdáva príčiny ku škandálom a mnohým ďalším
nepríjemnostiam.
Zvlášť zarážajúca je abnormálna šírka nohavíc. Tí, čo ich nosia, sotva môžu zachovať
požadovanú zdržanlivosť v správaní, keď idú hore schodmi. Nevidím nijakú chybu v takom
type odevu, ktorý by bol navrhnutý podľa toho, čo nosili a na čo upozorňovali naši
predchodcovia u ktorých žiarila jednoduchosť v duši a bezúhonnosť života. Veci sa však
v priebehu času vyvíjali inak, rástli k horšiemu a skazili sa, a tak to, čo mohlo byť v minulosti
nevinné, dnes prináša sejbu veľmi mnohých veľkých nepríjemností. Nehovorím veci, ktoré sú
pre vás neznáme, neurčité alebo zveličené. Viete o čom hovorím a prial by som si, aby prestali
byť verejným svedectvom! A tak tie spomenuté zvyklosti v obliekaní sú útokom na mysle a oči
mnohých, opovrhujú nimi ako laici tak aj duchovenstvo a čo je ešte horšie, aj mnohí z našej
vlastnej Spoločnosti. Herci v divadlách ich napodobňujú a ľudia to sledujú a prepukávajú do
búrlivého smiechu. Keď naši bratia, oblečení do svojho odevu, vstupujú do mesta, deti na nich
ukazujú prstom a posmievajú sa im. Takto odení bývajú zastavovaní pred hradbami
a zvedavo a drzo ich vyšetrujú, ako keby boli nejakí pašeráci zakázaného tovaru, a tak
vzbudzujú zvedavosť, čo je zábavou zhromaždeného zástupu, ale potupou pre nás. V tomto
odeve sú sotva uchránení pred nečistými pohľadmi skazených žien, z ktorých niektoré, ako
tomu rozumiem, idú až tak ďaleko v obťažovaní a opovážlivosti, že cez veľmi veľký otvor
v nohaviciach sa pokúšajú uspokojiť svoje túžby a nečisté oči aj počas misií a dokonca aj
v Božom chráme. Nemôžem poprieť, že všetky tieto veci ako najväčšia ťažoba mi ležia na
srdci a zdá sa mi, že majú takú dôležitosť, že musím učiniť naliehavé kroky, ktoré by tak
rýchlo, ako je to len možné, odstránili toto zlo. Ako tomu rozumiem, mnohí vážení ľudia,
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tešiaci sa najväčšej úcte a rešpektu majú na tom záujem. Aby snáď naša autorita neutrpela
nejakú ujmu, myslíme si, že bude ďaleko lepšie ak to vykonáme my, a nie najvyššie miesta.
Pretože si myslíme, že v tejto veci sa nedá nič vykonať bez poznania názoru každého
superiora z oboch vašich provincií, pýtame sa vás a žiadame vás úradne, aby ste nás
uzrozumeli, či to, čo si vy myslíte je správne a užitočné. Zvážte dôkladne túto vec pred
Bohom. Nikoho z vašich radcov neinformujte o tom, čo žiadame výlučne od vás. Nech Boh
sám bude autorom, spoločníkom a účastníkom vašich myšlienok.
Podľa toho, čo čítame zo zasadania nášho posledného Generálneho zhromaždenia, schválené
týmito slovami: Odpoveďou je, že Zhromaždenie úplne zakazuje akékoľvek zmeny odevu vo
forme alebo v materiáli aj u našich kňazov, aj u našich laických bratov, sa zdá, že sa nedá
absolútne nič robiť. Kto by si mohol myslieť, že múdri ľudia, ktorí použili všetko svoje úsilie na
podporu dobra a cti našej Spoločnosti, by chceli zakázať zmeny v neprístojnom používaní
neslušného, smiešneho a nezvyklého odevu u veľkej časti bratov? Samozrejme že nemali ani
úmysel, ani silu ustanoviť takú vec. A ak aj, ako je správne, význam prvých slov vyplýva z tých,
čo potom nasledujú: Ak by niekto upadol do chyby, tento omyl má byť napravený
najdôstojnejším generálnym superiorom, podľa jeho najlepšieho uváženia, prostredníctvom
okružného listu, a nebolo by teda možné veľkým právom urobiť záver, že taký spôsob
odievania, ktorý môže spôsobiť odpor u čestných a veľmi dobrých ľudí, je očividne urážkou
a či dobro Spoločnosti nevyžaduje, aby bol pričinením generálneho superiora odstránený?
Preto vás znova a znova žiadam, aby ste vy sami zvážili a úprimne mi v liste napísali, čo treba
v tejto veci urobiť alebo čo by malo byť zmenené, ak by bolo správne niečo zmeniť. Uznať, že
sa jedná o veľmi dôležitú záležitosť sa na prvý pohľad môže zdať prehnané, ale uvedomte si,
že dobro našej Spoločnosti a spása mnohých závisí od toho. Podujmeme sa kvôli bratom na
každé spoľahlivé a svedomité úsilie o zabezpečenie dobra a skvelej povesti toho spoločenstva,
ktorého sú oni pokornými a opovrhovanými členmi? Majú žiť taký život, ktorý sa obracia proti
nim ako hanba? Budú neustále a oduševnene niesť jarmo kvôli nášmu dobru, ktoré my svojim
neužitočným mlčaním premieňame na neznesiteľnosť a nenávisť voči nim? Keď sú oni všade
odmietaní, všade zosmiešňovaní a naplnení stálym smútkom a bolesťou, budú si schopní
zachovať predsavzatie dosiahnuť spásu, tak ako by mali? Je samozrejmé, že tu je prítomné
nebezpečenstvo, že zasahovaní a zmätení týmito utrpeniami, môžu odvrhnúť každú
starostlivosť o Spoločnosť a o svoju večnú spásu len preto, aby si znovu nadobudli sebaúctu,
ktorú nešťastne stratili kvôli svojmu odevu. Ak to nikto nikdy neurobil, nás ale všetko toto
presviedča, že máme mať pre nich porozumenie. Preto, skôr ako by sme mali niečo
s určitosťou rozhodnúť, budeme od všetkých vás čakať na vyjadrenie sa k problému a potom
rozhodneme v Pánovi, čo bude pre nás najsmerodatnejšie pre väčšiu slávu Božiu a dobro pre
Spoločnosť. . . .
Odpovede asi neboli veľmi priaznivé, pretože sme našli list, ktorým o päť rokov neskôr (1754)
páter de Bras dával odpoveď bratom na ich ďalšiu žiadosť, tentoraz úplne odlišným
spôsobom. Dva listy poskytujú zaujímavé porovnanie.
Najdrahší bratia v Kristovi:
Už dlhý čas som rozhodnutý nedávať odpoveď nikomu, kto by ma žiadal o zmenu odevu,
lebo to je niečo, čo ja nemôžem nijakým spôsobom zmeniť, pretože by to bolo v rozpore
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s ustanovením posledného Generálneho zhromaždenia. Pretože musím u vás predpokladať
nevedomosť alebo zábudlivosť, čo sa týka tohto zákazu, v odpovedi na váš list opakujem, že
ja nemôžem dovoliť ani kňazom ani bratom zmeniť akýmkoľvek spôsobom vonkajší odev,
zavedený naším Svätým Zakladateľom. Ak by ste boli dobrými znalcami pravidiel, oddanými
ctiteľmi nášho Svätého Otca Vincenta a pravdivými milovníkmi Spoločnosti, nedovolili by ste
si posielať podobné žiadosti, ktoré sú ovocím svetského ducha, nepokoja a povrchnosti. Bolo
by pre vás a pre našu Spoločnosť lepšie, keby ste nahradili starosť o zmenu vášho
nešťastného odevu starosťou o osvojenie si svätých návykov a o ich zachovávanie.
Nech vám Pán udelí ducha pokory a lásky ako ja som v jeho láske atď.
De Bras
Toto by zrejme mohlo utíšiť celý problém, ale pomoc prišla cestou, na ktorej by ju nikto
nečakal.
Stará tradícia hovorí, ako k tomu došlo. V roku 1773 bol opátom v Subiaku, historickom
mieste zrodu benediktínov, kardinál Braschi. Keď sa snažil zrekonštruovať staré opátstvo do
jeho predošlej krásy, zvykol sa ubytovávať v dome u Misionárov. Tu sa zoznámil s bratom
Passianim a vypočul si jeho sťažnosti si na strašný habit, ktorý nosia bratia. Jedného dňa
kardinál vybuchol pred týmto bratom: „ Ak by som sa stal pápežom, okamžite by som zmenil
habit Misijných bratov.“ Passiani mu na to povedal: „ Vaša Eminencia si toto musí
zapamätať.“
Kardinál Braschi bol 15. februára 1775 zvolený za pápeža a ako Pius VI. v decembri vydal
dekrét, prikazujúci, že odev bratov musí byť okamžite zmenený a uviedol presné inštrukcie,
ako by mal ich nový habit vyzerať, zároveň im zakázal nosiť reverendu, superpelíciu a
sedliacky odev.
V Ríme o novom dekréte vedeli už pred jeho uverejnením a páter Raspi, rímsky provinciál,
proti nemu protestoval u pápeža. Tieto protesty nikto nebral na vedomie a nariadenie
vstúpilo do platnosti 6. januára 1776 vo všetkých domoch Misijnej spoločnosti v Taliansku.
Dňa 16. januára 1776 napísal páter Jacquier okružný list superiorom v Taliansku:
Zvrchovaný Pontifex prostredníctvom nuncia oznámil dôvody, ktoré v ňom vzbudili želanie
učiniť zmeny v habite našich bratov v Taliansku, predložili sme mu naše najpokornejšie
stanovisko v súhlase s tým, ktoré mu páter Raspi už tlmočil v snahe zabrániť, ak je to možné,
uskutočneniu akýchkoľvek zmien. Zároveň v tom istom čase sme dali najavo našu ochotu
podriadiť sa jeho stanovisku, aby sme konali podľa zásad Svätého Vincenta, ktorý nám vo
Všeobecných pravidlách odporúča poslušnosť našim predstaveným, najmä pápežovi. . .
Pretože si pápež nemyslí, že by mal zmeniť svoje rozhodnutie, navzdory nášmu skromnému
stanovisku a svojim reskriptom ustanovil zmeny v odievaní našich bratov, nezostáva nič iné,
iba mu ukázať našu poslušnosť a úplnú podriadenosť jeho príkazom, verne sa prispôsobiť
jeho nariadeniam. . .
Páter Raspi zrejme zobral svoje „ pokorné stanovisko“ akosi prisilno, pretože mal to
nešťastie, že bol vystavený pápežovej nespokojnosti kvôli odevu bratov. Nemal inej pomoci,
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iba sa vzdať úradu a opustiť Rím. Jeho nástupcom sa stal páter Benedetto Fenaja, neskorší
vicegerent Ríma.

VII
Korzika
„ V iných krajinách je dosť bežné vidieť penitentov plakať pred svojimi spovedníkmi,
ale na Korzike je to malý zázrak.“
Páter Etienne Blatiron,
1652

Jedným z najpozoruhodnejších úspechov v celej vincentínskej misionárskej činnosti
bol v každom prípade ten na ostrove Korzika. V sedemnástom storočí bolo podľa
všetkého v Európe iba niekoľko málo území, ktoré by boli úplne odkresťančené alebo
ktoré by viac potrebovali morálne pozdvihnutie ako tento ostrov v Stredozemnom
mori. Jeho obyvatelia patrili medzi najprimitívnejších v Európe a ich znalosť
kresťanského posolstva bola takmer nulová. Vtedajší kronikári smutne opakujú litánie
o konkubinátstve, krvismilstve, krivých prísahách, rozkrádaní a tak podobne, ale
vytŕčajúcou neresťou Korzičanov, niečo bezmála unikátne charakteristické pre ich
spoločnosť, bola osobná pomsta a krvná pomsta (vendetta). Ak sa niekto nepomstil
za osobnú urážku nielen tomu, čo ho urazil, ale aj jeho príbuzným, bol považovaný
za slabocha a zbabelca. V jednom z vtedajších odhadov sa udáva počet
dvadsaťosemtisíc zavraždených za dvadsať rokov. Vendetta bola takmer iba jedinou
podobou práva na zle spravovanom ostrove, ale z hľadiska náboženstva a morálky
to bola neprípustná situácia.
Keď sa ostrov dostal pod správu Janova, janovský senát pozval prvých
vincentínskych misionárov, medzi ktorými boli pátri Etienne Blatiron a nevyhnutný
Jean Martin, ktorí prišli na Korziku v roku 1652. Konali misie v Campo di Loro, Sant
Andrea di Cotone, Corto a Niolo. Takmer všade docielili úplne zázraky pri
povzbudzovaní vzájomne bojujúcich strán k odpusteniu a zmiereniu.
Typický prípad možno nájsť v udalosti, opísanej pátrom Martinom. Pri zakončení
jedných misií mala byť slávnostná procesia, pri ktorej mal Najsvätejšiu Sviatosť niesť
jeden z miestnych diecéznych kňazov. Všetci kňazi sa obliekali v sakristii mestského
kostola a páter Martin si všimol, že ten kňaz, Korzičan, čo mal niesť Sviatosť Oltárnu
si upevňoval brašnu s pištoľami ku svojmu opasku. Keď mal Martin proti tomu
námietky, že toto sa sotva hodí ku procesii, odpovedal mu kňaz, že pri vendette je
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pomsta vždy vedená najprv voči kňazovi z opačného tábora. Pátrovi Martinovi sa ho
napokon podarilo presvedčiť, aby sa v tento deň uspokojil iba s jednou pištoľou.124
Väčšina kostolov mala vzhľad ozbrojených táborov, keď na misie prichádzali rôzne
znepriatelené skupiny, ozbrojené šabľami, dýkami a mušketami, prevesenými cez
plecia. Misionári mali skoro všade najprekvapivejšie úspechy. Ale nikde nebol ich
úspech taký veľký, ako v Niolo.
Niolo bolo možno najnevzdelanejšie a najprimitívnejšie mesto z celej nevzdelanej
a primitívnej krajiny. Misionári u väčšiny obyvateľov nenašli ani tú najmenšiu
náboženskú vedomosť. Museli kázať dva týždne v kostole plnom ozbrojených
a akoby hluchých ľudí predtým, než sa ozval jednoduchý mladý muž a oznámil, že
odpúšťa svojmu nepriateľovi, čo po ňom strieľal a zranil ho. Stále bolo vidieť, že na
ostatných neúčinkovalo. Pred ukončením misií sa zdalo, že hoci boli ľudia pohnutí,
každý sa obával urobiť prvý gesto zmierenia. Aby ich k tomu povzbudil, páter Blatiron
v závere svojej jednej kázne oznámil, že misie končí a odchádza. Vtedy vstal jeden
františkán a zvolal: „ Ó Niolo, Niolo, teda chceš byť Bohom zatratené, ty, ktoré si
odmietlo milosť, prinesenú Misionármi, čo prišli z takej diaľky kvôli tvojej spáse?“
Tieto slová uvoľnili emocionálny príval a misie zaznamenali pozoruhodný úspech.
Prešlo mnoho rokov dovtedy, čo sa Misionári vrátili , aby založili trvalý dom. Stalo sa
tak v Bastii v roku 1678. V tom roku bola podpísaná zmluva medzi pátrom Rene
Simonom, talianskym provinciálom a niektorými úradnými osobnosťami na Korzike,
podľa ktorej bola Misijná Spoločnosť povinná zorganizovať komunitu dvanástich
Misionárov (osem kňazov a štyria bratia) v Bastii a nezakladať žiaden ďalší dom,
pokiaľ sa v Bastii nebude plne nachádzať ich stanovený počet. Na oplátku budú
magistráty ročne vyplácať Misionárom sumu na ich podporu, v priebehu štyroch
rokov kúpia pozemok, vybudujú dom a kostol a oba objekty vybavia zariadením.
Prvým superiorom bol páter Giacomo Sapia.
Tie isté úspechy, ktoré sprevádzali prvé misie sa pripojili aj k oficiálnej ustanovizni.
Tie isté výzvy, s ktorými sa predtým vždy stretávali tu boli aj teraz a riešili ich. V roku
1680 konali trinásť misií a znova dosahovali to, že sa znepriatelené strany udobrovali
a zabúdali na krvnú pomstu. V roku 1699 otvorili diecézny seminár v Bastii, ale jeho
osud je neznámy.
V roku 1716 kvôli veľkému počtu účastníkov na duchovných cvičeniach a to nielen
z radov duchovenstva, ale aj spomedzi laikov, začal výstavba nového kostola, ale
postupovala veľmi pomaly. Po desiatich rokov bol dokončený po rímsy. Od roku 1727
aj dom aj kostol boli neustále poškodzované stálymi revolúciami korzických
nacionalistov proti janovskej nadvláde. Misionári boli nútení ubytovávať vojská
a platiť značné sumy na opravy škôd, spôsobovaných ostreľovaním ich domu. V roku
1729 dom obsadili nemeckí vojaci a stále nedokončený kostol premenili na maštaľ.
Aj ďalší pokračovali v tom, že dom používali ako kasárne a tiež podľa objavených
dokumentov, Misionári v roku 1737, pri príležitosti kanonizácie Svätého Vincenta
žiadali miestne úrady, aby im pomohli k plnému využitiu stále nedokončeného
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kostola. Žiadosť bola prijatá a opravy obnovené. Miestni obyvatelia poskytli zadarmo
stavebný materiál a finančné príspevky darovali bohatí a mocní.
Zasa ale bola Bastia v roku 1738 obsadená Francúzmi, ktorí sa pokúšali zabrániť,
aby sa ostrov nedostal do britských alebo španielskych rúk. V tom čase už bola
hotová klenba kostola a práce sa presúvali na strechu, za pomoci pôžičky od biskupa
z Nebbio, aby bola ochrana pred dažďom. Francúzi, pod velením generála Malbiersa,
obsadili aj dom aj nedokončený kostol. Kostol premenili na skladište. V novembri 1739
Francúzi odstránili z vnútra kostola lešenie a budovu premenili na divadlo. Kráľovský dvor vo
Versailles sa to dozvedel a Malbiersovi prejavil svoju neľúbosť. Francúzi odtiahli v roku 1742
a v tom istom roku bol kostol dokončený. V roku 1748 bol poškodený delostreleckou paľbou
Rakúšanmi a Sardínčanmi, ale škody boli rýchlo odstránené. Komunita bola sužovaná
neustálymi revoltami a vojnovými konfliktami, ktoré ostrov pustošili, hoci páter de Bras v roku
1758 písal, že v Ajaccio sa konali úspešné misie. V roku 1760 ale písal, že Misionári sú
takmer úplne uzatvorení v dome, bez možnosti dávať misie, kvôli nepokojom na ostrove.
V decembri roku 1773 sa museli Misionári znovu vzdať svojho domu kvôli vojenskej okupácii,
tentoraz zo strany Francúzska. Počas poslednej vojny, ktorou sa Francúzi stali pánmi
ostrova, bolo znovu Misionárom zabránené vykonávať svoju činnosť. Jeden dobrý dôsledok
francúzskej okupácie bol ten, že v roku 1769 im bol znova priznaný príjem, zakotvený
v zakladacej zmluve. Tak či onak, nasledujúci francúzski biskupi im odmietali tento nárok
a preto boli vincentíni poväčšine bez dostačujúcich prostriedkov. Súdny proces v tejto veci
pokračoval do roku 1788.

V roku 1774 mohli pokračovať v misiách. V roku 1777 konali úspešné misie
v Ajaccio. Na ich konci, podľa ústneho podania, miestna dáma priviedla svoje deti
k Misionárom, aby ich požehnali. Jeden z nich, osemročný chlapec, mal práve
nastúpiť do vojenskej školy v Brienne. Jeho meno bolo Napoleon Bonaparte. 125
Dom v Bastii, jediný vincentínsky dom na Korzike bol zrušený francúzskou
Revolučnou vládou v roku 1797 a zobral so sebou veľmi úspešnú kapitolu
vincentínskej misionárskej histórie.

VIII
Poľsko
„Prepožičaní všetkým, drahí všetkým.“
Epitaf

Misionárov

Varšave
125

Autor La Congregazione della Missione in Italia, p. 369, hovorí, že túto historku počul od pátra
Izidora Rezzesi, staršieho Misionára, ktorý niekedy žil s s pátrom Cristiano Salvatori, ktorý bol
prítomný tejto udalosti. Napriek trvaniu, takéto ústne podania, najmä ktoré sa týkajú známych osôb,
majú nábeh na zveličovanie a preto by mali byť prijímané s rezervou.
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V sedemnástom a osemnástom storočí bol poľský národ v procese dlhého úpadku zo
slávnej minulosti do konečného zániku. Zvnútra bol sužovaný svojimi úplne
skorumpovanými predstaviteľmi. Šľachta bola poväčšine skazená, kráľ bol volený
úradník s malou mocou a trón sa vždy ušiel tomu, čo ponúkol viac. Poľskému
parlamentu pristrihovalo krídla Liberum veto, ktoré vyžadovalo jednomyseľný súhlas
pri všetkých dôležitých rozhodovaniach a prakticky umožňovalo každému členovi
vetovať akýkoľvek konštruktívny zákon.
Poľsko bolo tiež ohrozované početnými vonkajšími nepriateľmi, ktorí sa horlivo
usilovali využiť jeho slabosti. Výsledkom toho bola dlhá séria vojen: Trinásťročná
vojna (1654 – 1667), Turecká vojna (1683 – 1699), Veľká severná vojna (1700 –
1720), Vojna o poľské dedičstvo (1733 – 1735). Toto nevyhnutne viedlo k zničeniu
poľskej nezávislosti Ruskom, Pruskom a Rakúskom pri trojnásobnom delení (1772,
1793, 1796).
Misijná spoločnosť prišla do Poľska na pozvanie Márie – Louise Gonzague,
francúzskej manželky kráľa Jána Kazimíra (1648 – 1668), bývalého jezuitu
a kardinála. Kráľovná poznala Vincenta de Paul a jeho komunitu v Paríži a bola ním
hlboko ovplyvnená. Bola odhodlaná priviesť ich do Poľska a tak napísala Svätému
Vincentovi, a ponúkla mu podporu.
V novembri roku 1651 prišlo do Varšavy päť vincentínov: Páter Lambert aux
Couteaux, superior misie, vtedy štyridsaťpäťročný; páter Desdames, Nicholas Guillot (
subdiakon ), brat Posny, a klerik poľského pôvodu Zelazewski. Spočiatku boli ubytovaní
v kráľovskom paláci a neskôr v malom dome v blízkosti jedného z miestnych kostolov ( kostol
Svätého Kríža, ktorý sa neskôr stal Misionárskym farským kostolom), zakúpenom kráľovnou.
Pôvodným kráľovniným zámerom bolo zveriť misionárom diecézny seminár vo Vilne (Litva),
kde by získavali vzdelanie budúci poľskí kňazi. Ale podľa Costeho „ projekt padol vďaka
opozícii jednej mocnej rehole, ktorá, vidiac priateľov, na ktorých sa novopríchodzí spoliehali,
ich začala podozrievať z náklonností k jansenizmu.“ Tou rehoľou boli nepochybne jezuiti,
ktorí závideli Misionárom ich pozíciu pri dvore a boli znepokojení tým, že ich mohli nahradiť
ako kráľovských spovedníkov. Okrem toho boli Misionári pod patronátom kráľovninho
spovedníka Abbe Fleuryho, ktorý bol v podozrení z jansenizmu. Z tohto dôvodu vzťahovali
jezuiti také isté podozrenie aj na Misionárov. Dokonca ani list parížskeho nuncia, napísaný na
podporu Misionárov nezastavil ich útoky, ktoré trvali štyri roky. Pokoj nastal až vtedy, keď
Svätý Vincent presvedčil jezuitov v Paríži, nech napíšu svojim spolubratom do Varšavy, aby
s tým prestali.
Pretože Vincentíni doteraz ešte stále nemali potrebné zázemie pre svoju činnosť, kráľovná
požiadala kráľa, aby pridelil pátrovi Lambertovi benefícium v Sokolke, malej obci na poľskej
Litve. Ďalší kňaz, páter Desdames sa tam presídlil, zatiaľ čo sa páter Lambert a subdiakon
Nicholas Guillot ponáhľali do Krakova poslúžiť obetiam moru, ktorý nivočil mesto. Keď sa
taká istá morová nákaza objavila aj vo Varšave, ponáhľal sa páter Lambert tam, napriek
svojej vlastnej nemoci.
Podmienky v hlavnom meste boli desivé. Ulice boli posiate mŕtvolami, obyvateľstvo, ktoré
nebolo choré utekalo z mesta a verejné hygienické opatrenia boli neznáme. Páter Lambert
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odstraňoval telá z ulíc, pomáhal zriaďovať nemocnice, rozbiehal hospice pre chudobných
a siroty a organizoval pomocné služby. V tom všetkom mu pomáhal Guillot.
Po vypuknutí Trinásťročnej vojny s Ruskom a Švédskom, sprevádzal páter Lambert kráľa
a kráľovnú na Litvu, kde sa uskutočnili prvé boje. Počas cesty mal rozhovor s arcibiskupom
z Vilna o seminári, ale bez akéhokoľvek výsledku. Seminár bol napokon založený až v roku
1687. Využil príležitosť navštíviť pátra Desdamesa v Sokolke. Tam ochorel a 31. januára 1653
zomrel, oplakávaný všetkými, čo ho poznali.
Svätý Vincent za nového superiora poľskej misie vymenoval pátra Charlesa Ozzenne (1613 –
1658), dovtedajšieho superiora v Troyes. V auguste roku 1653 odcestoval páter
Ozenne do Poľska v spoločnosti vincentínskeho klerika Nicholasa Dupperoy, 126
niekoľkých sestier Navštívenia a ich direktora – kňaza. Cesta, ktorú im určili, bola
plavba z Dieppe do Poľska a hneď na začiatku sa stala bohatou na rušné udalosti.
Krátko po vyplávaní bola ich loď zajatá anglickými pirátmi a dopravená do Doveru.
Tam boli držaní šesť týždňov, kým sa parlamentný a admiralitný výbor dohadovali, či
je alebo nie je loď podľa zákona vojnovou korisťou. Napokon boli prepustení
a v októbri sa vrátili do Francúzska.
Napriek domnienke Svätého Vincenta, aby čakali na lepšie počasie, rozhodli sa
Ozenne a Dupperoy bezprostredne do Varšavy odísť, ale bez ostatných. Dorazili
tam v januári 1654 a ocitli sa v strede ešte zúriaceho moru. Kráľovná im dala farský
kostol Svätého Kríža, jeden z hlavných kostolov v meste, ku ktorému patrila aj malá
nemocnica. Páter Desdames sa vrátil zo Sokolky a tamojšia farnosť bola odovzdaná
iným.
V máji roku 1654 dostala Spoločnosť do správy ďalšiu farnosť v obci Skuly a tam boli
uskutočnené aj prvé misie. Konali sa prostredníctvom tlmočníka, pretože Misionári
doteraz neovládali dosť dobre tunajší jazyk, ale aj napriek tomu boli úspešné.
Činnosť Spoločnosti sa javila ako prosperujúca aj napriek Zelazewskeho odchodu
a Guillotovho návratu do Francúzska. Zo všetkých strán prichádzali žiadosti o misie,
o duchovné cvičenia pre ordinandov a o zakladanie nových domov. V roku 1655 si
to Guillot znova rozmyslel a vrátil sa do Poľska, privedúc so sebou troch študentov
a brata.
Všetko toto bolo však prerušené vstupom Švédska do vojny medzi Poľskom
a Ruskom, ktorá je nazývaná Trinásťročnou vojnou. Keď Švédi vtrhli do Poľska, páter
Ozenne spolu so sestrami nasledovali dvor do Sliezska, kým dvaja Misionári
(Desdames a Dupperoy) zostali vo Varšave a ostatní ( t.j. študenti a brat čo prišli
v roku 1655) sa vrátili do Francúzska. Švédi v auguste 1655 obsadili Varšavu, ale
boli zahnaní preč, aby sa čoskoro vrátili. Vyplienili mesto včítane misionárskeho
kostola a pátra Dupperoy zanechali smrteľne raneného. Ten sa uzdravil, ale krátko
na to ochorel na žalúdočné ťažkosti a požiadal o návrat do Francúzska, avšak po
chirurgickom zákroku vyzdravel a zostal v Poľsku.
Medzitým zostal Desdames vo Varšave sám. Švédi sa v júli 1657 znova vrátili do
mesta, ale páter Desdames včas opustil Varšavu. Kostol bol znova vyplienený,
podobne ako aj kostol v Skuly.
Páter Ozenne i naďalej sprevádzal dvor, ktorý sa mohol vrátiť do Varšavy až
v októbri 1657. Takmer všetko misionárske imanie bolo zničené. Keď požiadali o dom
v Krakove, tamojší biskup odmietol, aby im to bolo dovolené. Krátko na to, v júli 1658
126

Dupperoy odišiel do Poľska ako jednoduchý klerik bez sľubov. Do Spoločnosti vstúpil v roku 1651
a za kňaza bol vysvätený v roku 1654, ale z neznámych príčin sľuby zložil až v roku 1663.
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páter Ozenne vo veku štyridsaťšesť rokov zomrel. Pátri Desdames a Dupperoy
zostali sami, iba s jedným poľským kňazom, ktorý sa zaujímal o práce Spoločnosti.
Prímerie medzi Poľskom a Švédskom bolo uzatvorené v roku 1660 a bezprostredne
na to boli z Francúzska odoslaní štyria Misionári a tri sestry zo Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky. Kráľovná zomrela v roku 1667 a pri jej posledných hodinách boli
prítomní pátri Desdames a Dupperoy. Kráľ v nasledujúcom roku abdikoval a utiahol
sa do jedného kláštora. Zomrel v Nevers v roku 1673. Páter Desdames, ktorý bol
superiorom v domoch v Chelmne a Krakove zomrel v Krakove v roku 1692.
Páter Dupperoy sa stal v roku 1670 superiorom domu a farnosti Svätého Kríža vo
Varšave. Presný dátum jeho smrti nie je známy, možno to bolo v roku 1674.
Tento dom, pod vedením nového superiora, pátra Jacquesa Eveillarda sa javil ako
dosť nešťastný. Eveillard bol jedným z troch študentov, poslaných Svätým Vincentom
v roku 1655 do Poľska a ktorí boli donútení kvôli poľsko – švédskej vojne vrátiť sa
nazad do Francúzska. V priebehu času sa stal superiorom seminára Svätého Karola
a neskôr až do roku 1674 superiorom v Bons – Enfants. V Bons – Enfants mal pod
svojim vedením Abbe Denhofa, ktorý pochádzal z rodiny poľských šľachticov. Keď sa
Abbé Denhof vrátil do Poľska, Eveillard bol s ním v kontakte, prostredníctvom svojich
kontaktov mu vybavil, aby mohol odísť do Poľska. Páter Jolly s tým súhlasil.
Eveillard prišiel do Varšavy v roku 1674 ako superior domu a farnosti Svätého Kríža.
Energicky sa pustil do práce a založil prvé domy, ktoré pribudli k varšavskému a to
domy v Chelmne a v Krakove. V roku 1678 založil u Svätého Kríža noviciát.
Niektorým spolubratom pripadal príliš energický, nepáčilo sa im žiť pod jeho vedením
a preto na neho podávali množstvo sťažností. Z obavy, aby nebol zbavený miesta,
nadviazal mnohé priateľstvá s osobami na vysokých miestach, včítane Markíza de
Bethune, francúzskeho veľvyslanca v Poľsku a blízkeho príbuzného kráľovnej,
manželky Jána Sobieskeho.
Jolly v roku 1679 rozhodol sa ho zbaviť a z tohto dôvodu požiadal pátra Depuicha,
aby sa odobral do Poľska ako mimoriadny vizitátor. Napriek tomu, že Depuich mal už
šesťdesiattri rokov, úlohu prijal. Počas jeho cesty Poľskom, začal Eveillard posielať
Jollymu pokorné listy v ktorých žiadal o odpustenie všetkého, čoho sa dopustil
a prosil o preloženie do Francúzska, aby už nemusel byť v Poľsku. Zároveň sa snažil
získať všetky mocné osoby pre svoje záujmy, nevynímajúc ani kráľa, ktorý nielenže
v jeho prospech napísal Jollymu, ale dokonca aj Ľudovítovi XIV. Napriek tomu
všetkému sa Jolly rozhodol odvolať ho nazad a splnomocnil Depuicha vymenovať
nového superiora. Depuich ale ochorel a listy sa dostali do Eveillardových rúk. Ten
napísal pátrovi Paulovi Godqiunovi do Chelmna a požiadal ho, aby prišiel do Varšavy
a v ten istý deň, ako Godquin do Varšavy prišiel, prišiel aj list z Paríža v ktorom bol
menovaný za nového superiora domu. Krátko na to, on a Depuich navštívili biskupa,
aby mu, a bolo to k jeho spokojnosti, objasnili všetky okolnosti (1680). Eveillard
požiadal o dišpenz od sľubov. Žiadosť bola očividne očakávaná, lebo Depuich mal
ohľadom nej plné moci.
Jedným z výnimočných Misionárov tej doby bol páter Paul Godquin. Bol prvým
rektorom veľkého seminára v Chelmne, druhého vincentínskeho domu v Poľsku,
zvereného Spoločnosti v roku 1678 potom, čo dávali misie v meste v roku 1674.
V roku 1677 tu bol založený noviciát. Tretím domom, založeným v Poľsku bol
diecézny seminár v Krakove (1682) a štvrtým bol dom vo Vilne (1687). Dom vo Vilne
bol tretím domom, kde bol Godquin aj zakladateľom aj superiorom. Po rokoch
oddiaľovania arcibiskup vo Vilne konečne zveril vincentínom seminár, budovu
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ktorého darovala princezná Radziwillová. Godquin bol tu superiorom deväť rokov.
Svoje posledné roky prežil v Chelmne a vo Varšave, kde aj v roku 1712 zomrel.
Misie boli najdôležitejšou prácou poľských vincentínov. Páter Desdames pracoval
v Pomoransku a v končinách Chelmna a zároveň v tom istom čase poriadal
duchovné konferencie pre kňazov tých oblastí. Páter Godquin sa odobral do oblastí
okolo Krakova a do hôr hraničiacich s Uhorskom, kde sa stretol s takmer úplnou
dekresťanizáciou. Práve tu sa stal hrdinom slávneho príbehu. Prišiel do týchto
takmer neprístupných hôr s úmyslom evanjelizovať tlupy banditov, ktoré tu ukryté,
terorizovali a skoro zotročili celé územie. Bolo to mimoriadne nebezpečné z dvoch
príčin, kvôli neschodnému terénu a kvôli násilnostiam zbojníkov. Bezpochyby mal
úspechy, lebo mnohí z nich sa napravili. Ján Sobiesky, poľský kráľ (1674 – 1696) bol
nadšeným obdivovateľom pátra Godquina a s obľubou opakovával historky z jeho
ciest po Tatrách.
Podľa slov jedného poľského historika „ sotva možno v Poľsku nájsť miesto, kde by
lazaristi nekonali misie.“
Počas celého osemnásteho storočia pomáhala Misijná spoločnosť dosiahnuť
dieceznému kléru vysoký štandard prostredníctvom asi dvadsiatich seminárov, ktoré
viedla, ďalej priamou pastoráciou v tridsiatich troch farnostiach formovala ľud
a formovala ho samozrejme aj pomocou misií.
Prvým provinciálom nezávislej Poľskej provincie (1687) bol páter Bartholomew Tarlo.
Narodil sa v roku 1656 niekde v Uhorsku, ale v skutočnosti bol z Poznane. Keď mu
bolo osemnásť alebo dvadsať, rozhodol sa pre kňazstvo a odišiel študovať do Ríma,
kde býval so študentmi v dome Monte Citorio. V roku 1677 ako dvadsaťjeden ročný
vstúpil do Misijnej spoločnosti a neskôr vyučoval filozofiu vo Svätom Lazare. V roku
1687 ho páter Jolly ustanovil za superiora vo Varšave a za provinciála Poľskej
provincie. Pod jeho vedením zaznamenala provincia v Poľsku najväčší rozmach.
Dokončil obnovu kostola Svätého Kríža a jeho výzdobu, takže mohol byť v roku 1692
konsekrovaný. Mal na starosti založenie domov na Stradome v Krakove, vo Vilne,
Przemysli, Sambore a v Lowiczi. Proti jeho vôli ho kráľ August II. na radu poľských
biskupov, nominoval na poznanského biskupa. Pápež mu nariadil poslúchnuť a on sa
tomu podrobil. Na biskupskom stolci bol v rokoch 1710 – 1716. Snažil sa žiť tak ako
sa len dalo životom lazaristu a niekoľko vincentínskych študentov mal vždy pri sebe.
Keď v roku 1714 vypukla občianska vojna, pomáhal organizovať pomoc pre trpiacich
hladomorom, ktorý po nej nasledoval. Ako kazateľ bol známy pranierovaním
zločinov, páchaných bohatými a mocnými.
Od roku 1710 do roku 1739 sa v krátkych termínoch vystriedali piati provinciáli. Medzi
novozaložené domy patrili dom v Gdansku, v Plocku, v Lubline, v Gniezdne a vo
Wloclawku. Počas Tarlovho provincialátu a tých piatich, čo po ňom nasledovali, misie
dosiahli počet viac ako dvesto. To sa dosiahlo napriek temer neustálym vojnám,
ktoré v tých časoch nivočili Poľsko. V roku 1688 bol vo Varšave otvorený noviciát
a jeho prvým direktorom bol páter Antonio Fabri, Misionár z Talianska.
Ďalším pozoruhodným provinciálom bol páter Peter Hyacint Sliwicki (1705 – 1774).
Pochádzal z aristokratickej rodiny a do Spoločnosti vstúpil v roku 1721 ako
šestnásťročný. Stal sa profesorom teológie a filozofie a bol aj provinciálnym
ekonómom. Tiež prechádzal Francúzskom, Nemeckom a Talianskom, dávajúc misie
v príslušných jazykoch. Jeho provincialát trval tridsaťštyri rokov (1740 – 1774), a za
ten čas sa provincia značne rozmohla. Založil pätnásť domov, niektoré z nich sa
nachádzali v Rusku. Mnohí biskupi ho obdivovali a s ním konzultovali, bol
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spovedníkom kráľa Augusta III. (1733 – 1763) a jeho nástupcu Stanislava
Poniatowského (1764 – 1795). Nie je výnimočné, že odmietol mnohé ponuky na
biskupské stolce. Neskorší historici ho obvinili, že bol hlboko zapletený do intríg na
dvore, ale na podporu týchto tvrdení chýbajú seriózne podklady. Zomrel v máji 1774
a je považovaný za poľskú historickú osobnosť.
Všeobecne možno konštatovať, že v osemnástom storočí činnosť Misijnej
spoločnosti v Poľsku kvitla: misie, semináre a práca pre klérus. V roku 1676 pápež
Inocent XI. pobádal poľských biskupov, aby zverovali svoje semináre pod vedenie
Misijnej spoločnosti. V tom istom roku, Kazimir Szczuka, budúci biskup v Chmelne,
napísal pápežovi:
Pred niekoľkými rokmi začal svoju činnosť seminár vo Varšave, ktorý mnoho
duchovných z najosvietenejších rodín navštevuje za tým účelom, aby sa naplnili
duchom zbožnosti a pripravili sa na všetky úlohy, spojené s kňazským povolaním.
Spomedzi nich vzišlo mnoho mužov hodných úcty pre svoje čnosti a hodnosti, do
ktorých boli povýšení. Všetci dobrí katolíci dúfajú, že táto inštitúcia, ktorá sa dnes tak
úspešne rozvíja usilovnosťou a prácou kňazov Misijnej spoločnosti bude predmetom
toho istého otcovského záujmu, ktorý Vaša Svätosť prejavuje voči Poľsku. . .
Pre doplnenie poznamenávame, že k prácam seminára patrí aj to, že mnohí
vincentíni ako Sliwicki, Andrej Pohl a Tomasz Husarewski pomáhali reformovať
a modernizovať univerzity vo Varšave a vo Vilne ako aj semináre na Litve.
Okrem toho organizovali vincentíni aj charitatívnu činnosť. Páter Sliwicki založil vo
Varšave bratstvo Svätej Trojice na pomoc chudobným, ktoré sa veľmi úspešne
osvedčilo. Ale najznámejším zariadením bola Nemocnica Dieťaťa Ježiša vo Varšave,
založená pátrom Gabrielom Baudoinom, ktorý si neskôr vyslúžil meno „ Poľský Svätý
Vincent de Paul.“ Baudoin sa narodil neďaleko Cambrai v roku 1689. Dôsledkom
jeho duchovných cvičení vo Svätom Lazare bolo, že v roku 1710 vstúpil do Misijnej
spoločnosti. Ako študent bol poslaný do Versailles a po kňazskej vysviacke ho
zaradili do seminára v Auxerre, kde bol veľmi silný jansenistický vplyv. Aby sa mu
vyhol, požiadal o preloženie do Poľska. Naučil sa poľsky a nebola mu cudzia žiadna
forma apoštolátu. Do Poľska prišiel v roku 1717, vyučoval filozofiu a teológiu, bol
direktorom novicov a asistentom superiora varšavského domu. Tu vo Varšave na
vlastné oči videl utrpenie bezprizorných detí a rozhodol sa zakúpiť pre ne dom. Keď
zozbieral peniaze, mohol v roku 1732 dom kúpiť a odovzdal ho do správy
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Pre staršie siroty založil školu. Pretože budova
prestala kapacitne stačiť v roku 1756 kúpil väčší dom a nazval ho Nemocnica
Dieťaťa Ježiša.
Existuje príbeh, ako raz vošiel do luxusného a drahého varšavského kasína, pýtať
peniaze pre svoj sirotinec. Jedného z hráčov to nazlostilo a v rozčúlení ho udrel po
tvári, na čo mu páter Baudoin povedal: „ To bolo pre mňa. Čo dáte pre moje deti?“
Útočník vysypal obsah svojich vreciek a podobne urobila aj väčšina prítomných
v kasíne.
To isté robil aj pre starých chudobných, budoval pre nich hospice, výdaj stravy,
všetko robil v spolupráci s Dcérami kresťanskej lásky. Náklady na túto činnosť
dosahovali astronomické sumy a čiastočne boli uhrádzané kráľovským dvorom.
Postupne sa Nemocnica Dieťaťa Ježiša premenila na všeobecnú nemocnicu,
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podporovanú Korunou. Ďalší vincentín Michael Jaszewski bol správcom tejto
nemocnice dlhých dvadsaťšesť rokov a vyslúžil si pomenovanie „ Starý otec
chudobných.“ Nariadil, že vchodové dvere do nemocnice nesmú byť nikdy zamknuté
a on sám sa vydával von hľadať bedárov, ktorých privážal na staručkej káre. Z času
na čas sa v nemocnici nachádzalo aj viac ako tisíc osôb, nepočítajúc v tom siroty.
Niekedy, keď bol veľký finančný nedostatok, popredal aj rúcha aj nádoby z kostola.
Podobný štýl práce priniesol aj do Vilna páter Andrej Pohl, ktorý tam v roku 1781
založil nemocnicu Dieťaťa Ježiša.
V čase prvého delenia Poľska v roku 1772, jedenásť poľských domov prešlo pod
kontrolu iných štátov. Páter Sliwicki napísal v roku 1773 pátrovi Jacquierovi, že ako
výsledok delenia šesť domov pripadlo Rakúsku, dva Rusku a tri Prusku. Keďže aj
Katarína Veľká aj Fridrich Veľký vyhlásili, že nemienia miešať do slobodných
náboženských úkonov v katolíckych oblastiach, svitla pre Spoločnosť nádej, že tam
bude mať pole pôsobnosti. V roku 1774 mohol páter Jacquier oznámiť, že
Spoločnosť v Prusku môže pomerne slobodne pracovať. Pruský dvor si vyžiadal
Konštitúcie na preštudovanie a vyhlásil, že sú rozvážne a plné múdrosti.
Iróniou je, že najväčšie nebezpečenstvo od tých troch hrozilo iba zo strany katolíckej
vlády Rakúska, kvôli nacionalistickej politike Jozefa II. , ktorý sa stal v roku 1780
cisárom. V Rakúsku platil zákon, nazývaný Puncta Reformationis Cleri, ktorý hovoril,
že v žiadnom rehoľnom dome nemôže byť viac ako trinásť členov, že všetci musia
byť domácej národnosti, že generálny predstavený musí vymenovať generálneho
vikára, ktorý má mať absolútnu moc nad rehoľníkmi v Rakúsku a podlieha biskupovi.
Radšej, ako by sa Spoločnosť tomuto mala podrobiť, opustila rakúske Poľsko
v dôsledku čoho jej rakúska vláda skonfiškovala všetok hnuteľný i nehnuteľný
majetok.
Po rozdelení v roku 1793 bola Litva odtrhnutá od Poľska a stala sa nezávislou
provinciou. Väčšina domov, ktoré sa dostali pod Pruskú kontrolu bola v devätnástom
storočí zrušená, ale preukazne mali v osemnástom storočí dovolené pracovať. To
isté platilo aj o domoch v Rusku.
Litva
Všetky poľské domy, ktoré pripadli do Ruska boli v roku 1795 zaradené do Litovskej
provincie. Akonáhle sa tak stalo, Katarína Veľká zakázala akúkoľvek korešpondenciu
so superiormi v Ríme a v každej inej cudzej krajine a táto skutočnosť nedovolila, aby
sa Litovská provincia rozvíjala.
Po anexii Ruskom, zostala provincia bez provinciála. Kvôli Francúzskej revolúcii
a exilu generálneho superiora bolo nemožné niekoho ustanoviť. Misionári, spolu
s biskupmi, na území ktorých pracovali požiadali pátra Andreja Pohla, aby sa ujal
provinciálnej administratívy. On tak učinil v roku 1796 a bol schválený ruskou vládou
s titulom Apoštolský vizitátor. Prevzal aj správu Dcér kresťanskej lásky. Keď sa páter
Cayla de la Garde konečne dostal do Ríma, potvrdil tento titul.
Páter Pohl sa narodil v roku 1742 v Lowiczi a do Spoločnosti vstúpil ako
sedmásťročný. V roku 1764 už ako iba diakon vyučoval v seminári vo Vilne. Získal si
vysoké uznanie ako schopný finančný správca a aj ako pedagóg, hoci jeho
teologické práce boli zväčša prevzaté od Colleta.
Pod jeho vedením sa Litovská provincia vzmáhala až do devätnásteho storočia, kedy
cárska moc spôsobila jej zánik.
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IX.
Španielsko

„(Vincentíni) hlásajú Božie Slovo nie presvedčivými slovami ľudskej múdrosti, ale
v apoštolskej jednoduchosti.“
Benito Salas, barcelonský biskup

Ďalším územím, na ktorom bol úspech Misionárov aj pôsobivý aj trvalý, napriek
nesmiernej opozícii, bolo Španielsko. V prvom storočí svojej existencie nebola
územie španielskej koruny geograficky rozľahlé,
ale malo veľa priaznivého,
predovšetkým pre duchovenstvo.
Máme dôkaz o provizórnom darovaní domu v Katalánsku Misijnej spoločnosti z roku
1644, ale zdá sa, že úkon stroskotal kvôli nedostatku peňazí. Jediná zmienka o tom
sa nachádza v niektorých listoch Svätého Vincenta. Nájdeme tu aj poznámku, že
Svätý Vincent v jednom prípade poslal Jeana Martina do Španielska a preto mu
rozkázal naučiť sa španielsky. Hoci tam nikdy nešiel, jeho znalosť španielčiny mu
poslúžila pri kontaktoch so španielskymi duchovnými v Ríme, zvlášť s tými, čo si na
Monte Citorio prichádzali vykonať svoje predvysviackové duchovné cvičenia.
Podľa listu Svätého Vincenta, zaslanému pátrovi Jollymu do Ríma zo dňa 22. apríla
1657, kardinál Baltasar de Moscoso y Sandoval, toledsky arcibiskup, sa pokúsil
založiť vincentínsky dom v tomto primaciálnom meste. Avšak v ďalšom liste z 22.
novembra 1658 naznačuje, že návrh bol stiahnutý, zrejme kvôli vojne, ktorá stále
zúrila medzi Francúzskom a Španielskom.127
Niekedy medzi rokmi 1655 a 1660 sa uskutočnil ďalší pokus o založenie domu
v Španielsku. Jeden klerik z diecézy Plasencia, ktorý býval v Ríme, prišiel do
vincentínskeho domu, aby si tam pred svojou kňazskou vysviackou vykonal
duchovné cvičenia. Bolo to v čase, keď tam mala Spoločnosť len jeden dom, aj to iba
prenajatý. Dotyčný klerik sa tak nadchol, že sa poponáhľal informovať plasencského
biskupa, Luisa Crespo de Borja, ktorý bol mimoriadnym veľvyslancom Filipa IV.
v Ríme. Biskup sa osobne zúčastnil najbližších duchovných cvičení a bol rovnakou
mierou nadšený, takže sa rozhodol mať Misijnú spoločnosť vo svojej diecéze.
Evidentne ho v tom podporoval páter Jolly. Svätý Vincent váhal až sa napokon celej
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Španielsko nepodpísalo dohodu, ktorá v roku 1648 ukončila Tridsaťročnú vojnu. Vojna medzi
Španielskom a Francúzskom pokračovala do roku 1659 a prekrývala sa s Frondou.
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záležitosti vyhol, pretože si myslel, že páter Jolly možno prehnane zapôsobil na
biskupa a tým predbehol skutočné úmysly Prozreteľnosti. Okrem toho mal vysokú
mienku o španielskom duchovenstve a pravdepodobne ho trápili isté pochybnosti
o tom, či sú jeho kňazi schopní dosiahnuť ich štandard. Rozhodnutie ísť do
Španielska nikdy u neho nepadlo.
Počas jedných duchovných cvičení, ktoré sa konali v dome na Monte Citorio sa iní
Španieli zoznámili s Misijnou spoločnosťou. Existujú dôkazy, že niekoľko
španielskych klerikov vstúpilo do Spoločnosti prostredníctvom noviciátu v Janove už
predtým, ako bol založený dom v Španielsku.
Keď sa konečne Misijná spoločnosť dostala v osemnástom storočí do Španielska,
bola to výslovne len katalánska záležitosť. V skutočnosti by bolo správnejšie hovoriť
skôr o Katalánskej, ako o Španielskej provincii. 128 Pred Francúzskou revolúciou tu
bolo päť vincentínskych domov, nazývaných Španielska provincia a všetky boli
v Katalánsku alebo na území v jeho blízkosti: Barcelona (1704), Palma de Mallorca
(1736), Guisona (1751), Barbastro (1752) a Reus (1758). Prvý dom mimo
katalánskeho územia bol v Cadiz (1798). V Madride bol založený dom až v roku
1828. Členmi Španielskej provincie v osemnástom storočí boli skoro výlučne len
Katalánci.
Pri čítaní historikov, takých ako páter Herrera, môže čitateľovi napadnúť, že
založenie a rozvoj Misijnej spoločnosti v Španielsku bolo sériou prozreteľnostných
úspechov a neprerušeného rozvoja. Príbeh španielskej časti Spoločnosti je taký, že
naň môže byť celá Kongregácia oprávnene hrdá, ale je spojený s takmer zúrivou
opozíciou, snažiacou sa zabrániť ako vstupu Spoločnosti do Španielska, tak aj jej
rozvoju v ňom. Je ťažké rozmotať všetky pramienky, ktoré boli do tejto situácie
zapletené, ale vedúcu úlohu v tomto odpore zohrávali duchovenstvo, vládni úradníci,
katalánsky nacionalizmus, Vojna o španielske dedičstvo a ako poslední, ale nie
najbezvýznamnejší aj pátri zo Spoločnosti Ježišovej.
Bol to katalánsky kňaz Francisco Senjust y Pages, ktorý sa zaslúžil o príchod Misijnej
spoločnosti do Španielska.129 Človek mimoriadnej zbožnosti a svätého života bol po
mnohých stránkach presne podobný Svätému Vincentovi. V roku 1680 pápežský
nuncius v Španielsku uverejnil breve pápeža Inocenta XI. v ktorom bolo španielskym
biskupom nariadené nepripustiť ku kňazskej vysviacke nikoho, kto by si najprv
nevykonal duchovné cvičenia v niektorom rehoľnom dome takým spôsobom, ako sa
to robí v Ríme a v iných mestách. Prakticky to znamenalo konať v štýle domu Monte
Citorio. Páter Senjust uvažoval, že najlepší spôsob, ako to docieliť by bolo založiť
rehoľnú spoločnosť oddanú tejto práci. Začal svoju myšlienku uskutočňovať a pre jej
zdarné dovŕšenie obetoval všetky svoje prostriedky.
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Katalánsko ( Cataluña ) zaberá severovýchodnú oblasť Španielska s modernými provinciami: Gerona, Tarragona,
Barcelona a Lerrida, s Barcelonou, ako svojim historickým hlavným mestom. Obyvateľstvo hovorí jazykom podobným ako
v Provencalsku, ale je od neho dosť odlišný, má veľkú literárnu tradíciu a skôr ho treba považovať za odlišný jazyk, ako za
dialekt. Katalánsko má dlhú tradíciu nezávislosti a separatizmu, siahajúcu až do dnešnej doby.
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Španielska podoba jeho mena je Sanjusto. Veľa z toho, čo nasleduje, má základ v jeho rukopise
o histórii zakladania.
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Zároveň bol hlboko zaujatý situáciou chudobných, najmä tých vo vidieckych
oblastiach. Ako v živote Svätého Vincenta aj s ním je spojený príbeh, že raz spovedal
zomierajúceho muža, ktorý mal povesť dobrého človeka a ktorý neskôr povedal, že
by bol zatratený, keby sa nebol vyspovedal na podnet jednej Senjustovej kázne.
Senjust zakúpil v Barcelone dom, ktorý slúžil ako centrum jeho novej spoločnosti
a v ktorom sa vykonávali duchovné cvičenia pre ordinandov. Čas, kedy sa duchovné
cvičenia nekonali, bol venovaný vidieckym misiám. Hoci páter Senjust takto pracoval
nejakých dvadsať rokov, nikdy sa mu nepodarilo získať toľko podporovateľov, aby
jeho dielo bolo úspešné.
Pád Barcelony pod francúzsku nadvládu v roku 1697 urobil definitívny koniec
Senjustovho diela a on, znechutený svojim neúspechom sa podujal putovať do Ríma
kvôli Jubilejnému roku 1700. Spolu s pátrom Juanom de la Concepcion, bosým
karmelitánom, ktorý bol spirituálnym direktorom, opustili Barcelonu dňa 17.
septembra 1698 a do Ríma prišli v októbri 1699.130 Podnikli nielen náročnú cestu, ale
zachovávali počas nej aj kláštorný poriadok. Senjust sa zdržal v Ríme sedem
mesiacov a raz ho Benito Valdella, kňaz z barcelonskej diecézy, zobral do domu na
Monte Citorio, aby videli slúženie svätej omše
( zrejme nejaký druh omše, nutne
majúcej zvláštne fakulty a slúženej iba v Ríme). Jeho stretnutie s Misionármi ho
presvedčilo, že toto je tá Spoločnosť, ktorú hľadal dvadsať rokov. Rozhodol sa, že
nech sa stane čokoľvek, privedie Misijnú spoločnosť do svojej rodnej krajiny. Sila
jeho rozhodnutia môže byť posúdená množstvom závraty spôsobujúcich prekážok
s ktorými sa stretol a ktoré musel prekonať, aby dosiahol cieľ.
Senjust získal ústny prísľub od rímskych vincentínov ( ale nie, a to je pozoruhodné,
od generálneho superiora, ktorý v španielskom zakladaní nehrá skoro nijakú rolu)
a vrátil sa do Španielska. V Barcelone sa dopočul o kanonikovi menom Jeronimo
Enveja, ktorý v testamente vyčlenil veľký majetok s tým, aby bola v meste založená
spoločnosť, veľmi svojim cieľom a duchom podobná Misijnej spoločnosti. Senjust
odišiel navštíviť Enveju a rýchle ho oboznámil s vincentínskym projektom, pre ktorý
kanonik a mnohí iní bohatí ľudia z Barcelony teraz poskytli peniaze. Čoskoro
zhromaždili toľko, že mohli ustanoviť ročný príjem na dvesto doubloonov (1 doubloon
= 2 dukáty).
Senjustov prvý krok bol: získať kráľovský súhlas. Práve sa začala Vojna o Španielske
dedičstvo s dvoma rivalmi, uchádzačmi o trón. Boli to Filip V., synovec Ľudovíta XIV.
francúzskeho kráľa a Karol III. titulovaný arcivojvoda, predstaviteľ Habsburgovcov zo
Svätej rímskej ríše. V tom čase bolo Katalánsko a väčšina Španielska pod správou
Filipa V. Práve vtedy, keď sa Senjust snažil získať schválenie pre svoj projekt na
kráľovskom dvore, bol Filip na severe na stretnutí so svojou nastávajúcou nevestou
Máriou Savojskou. Kráľovstvo preto spravoval kráľov minister, kardinál Portocarrero,
oddaný agent Ľudovíta XIV. v celej záležitosti španielskeho dedičstva. 131 Kardinál
samotný bol uchvátený rímskymi vincentínmi a očividne aj sám zamýšľal uviesť ich
do Španielska.
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Toto je Paradelov záznam. Herrera hovorí, že Senjust mal spoločnosť mladého Katalánca Miguela
Xuriach, ktorý sa neskoršie stal prvým španielskym vincentínskym bratom.
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Luis Manuel Fernandez de Portocarrero (1635 – 1709), kardinál arcibiskup toledský, bol v rade
kráľa Filipa V. do roku 1703. Zomrel vo Francúzsku po tom, čo tam bol povolaný Ľudovítom XIV.
Viditeľne nebol dôveryhodnou alebo nezávislou osobou.
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Senjust napísal 6. januára 1702 kardinálovi list v ktorom mu predstavil svoj projekt.
Zmienil sa mu o financiách, ktoré nazhromaždil a požiadal kardinála, aby samého
seba považoval za „ zakladateľa, patróna a ochrancu“ tejto novej ustanovizne. Aby
bola jeho žiadosť účinnejšia, nechal ju osobne doručiť pátrom dominikánom
Raimundom Berartom. Kardinál odpovedal 28. januára 1702, udelil schválenie
a vyjadril túžbu mať Misijnú spoločnosť aj vo svojej vlastnej toledskej diecéze.
V tom istom čase napísal aj Berart a oznámil, že on a kardinál sa rozhodli spísať
dobrozdanie a v Senjustovom mene ho predložiť kráľovi so žiadosťou o jeho
kráľovský súhlas so založením domu. Kópia dobrozdania bola zaslaná prezidentovi
Aragonskej rady
( Katalánsko bolo súčasťou Aragónska ) a list bol
zaslaný aj Katalánskemu vicekráľovi aj barcelonskemu biskupovi Benitovi de Salas.
Ale ani od jedného z nich neprišla odpoveď a Senjust začal mať podozrenie, že
voľakto sa pokúša založenie domu sabotovať. Dokonca aj Portocarrero prestal s ním
korešpondovať a preto znechutený mlčaním Madridu aj Barcelony bol v pokušení
celú vec nechať tak.
Napriek tomu sa znova pokúsil a napísal Portocarrerovi. Písal mu, ako sa v liste
vyjadril „ viac slzami ako slovami,“ že on, podobne ako Jakob ho nepustí, kým
nedostane požehnanie. Ako bolo zvykom v tých dobách písavať v takýchto listoch,
hrozil kardinálovi Božím súdom lebo zlyhal v podpore takého svätého diela. Na
kardinála to zaúčinkovalo a prediskutoval celú vec s kráľom, ktorý sa práve vrátil
z vojnovej čiary v Taliansku. Poslali Senjustovi dve kópie kráľovského dekrétu
o schválení, ktoré zaslali Katalánskemu vicekráľovi a barcelonskému biskupovi. Na
týchto dokumentoch bol dátum 31. januára 1703.
Nepriatelia projektu použili metódu, ktorú používali vždy znova a znova. Tieto
kráľovské dekréty sa nikdy nedostali k adresátom – buď ich zatajili alebo zadržali. Až
keď Senjust apeloval u kráľa a u kardinála, aby boli vyhotovené duplikáty
a doručené, z ničoho nič sa pôvodný dekrét objavil na stole u sekretára
Katalánskeho vicekráľa. Až v máji 1703 Senjust s istotou vedel, že dokumenty boli
doručené.
Nanešťastie pre Senjusta sa celá vec ďalej skomplikovala na základe
neporozumeniu podstate Misijnej spoločnosti. Kráľovské dekréty o oficiálnom
schválení odôvodňovali tento úkon nielen duchovným dobrom, ktoré by Spoločnosť
konala, ale aj ďalšími vecami, uvedenými v dobrozdaní, spísanom Berartom
a Portocarrerom, menovite, že to nie je otázka založenia nového rehoľného rádu,
ktorý by bol vyňatý spod jurisdikcie miestneho ordinára. Inými slovami, barcelonsky
biskup Salas si osvojil názor, že nová Spoločnosť nie je exemptná. Toto
nedorozumenie je zrejmé aj z listu, ktorý napísal Filip V. svojmu zástupcovi
v Katalánsku.
Vidiac, čo ste mi napísali vo svojom liste z 12. mája ohľadom žiadosti, ktorú predložil
Francisco de Senjust y Pages, že som mu dovolil založiť v meste Barcelone
spoločnosť tak, aby sa v nej mohli spolu zhromaždiť a pracovať svetskí duchovní,
ktorých Boh povolal k zbožným úkonom v tejto bratskej skupine, podriadenej
biskupom, aby boli týmto spôsobom ich pomocníkmi v pastoračnom úrade bez
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oficiálneho ustanovenia alebo nároku, že sú novou inštitúciou alebo rehoľným rádom,
ale užitočným útočišťom a náležitým uplatňovaním posvätného kňazského stavu. . . .
Ďalej pokračoval v odporúčaní postupovať „ opísaným spôsobom.“
Vicekráľ plnil kráľove príkazy a vydal kráľovský edikt a s ním aj svoj vlastný rozkaz,
aby boli všetci nápomocní Senjustovi a aby mu do cesty nekládli nijaké prekážky
„lebo im bude hroziť pokuta päťsto florinov v aragonskom zlate v prospech kráľovskej
pokladnice.“ (31. júla 1703).
Biskup Salas tiež napísal Senjustovi, že bude pre neho cťou pomáhať mu. Avšak
medzitým, ako napísal Senjustovi a jeho stretnutím s ním, preštudoval pápežské
vyhlásenie o Misijnej spoločnosti. Pochopiteľne sa mu nepáčilo, keď si uvedomil, že
bol nesprávne informovaný o tom, že Misijná spoločnosť je v skutočnosti exemptná
od právomoci biskupa. Zmenil svoj postoj a celkom sa postavil proti založeniu domu.
„A ako to už bežne býva, všetci okolo biskupa boli tej istej mienky.“ 132 Okamžite
nastal povyk a všade sa hovorilo, že Misijnú spoločnosť v Barcelone nikto
nepotrebuje. Vyzerá to tak, že všetko bola práca jezuitov, ktorí sa očividne pozerali
na prácu Misijnej spoločnosti ako na priame ohrozenie seba.
Aféra predstavovala porážku a Senjust považoval za stratu všetko, čo doteraz urobil.
Ako posledné riešenie, ktoré mu zostávalo bolo, že napísal biskupovi Salasovi, ktorý
bol úplne presvedčený, že Misijná spoločnosť mu musí byť vo všetkom podriadená,
dlhý list.
Exempcia, ktorá bola mocou pápežskej buly Misijnej spoločnosti zaručená, nijakým
spôsobom neumenšuje ani neohrozuje obvyklú jurisdikciu Vašej Excelencie, ale je
potrebná len kvôli možnosti formovať v Božej Cirkvi Mystické Telo. . . .
Biskupom to nepohlo a naďalej zotrvával v opozícii.
Senjust zároveň pokračoval v korešpondencii s kardinálom Portocarrerom. Cítil, že
originálne kráľovské povolenie nebolo celkom jasné alebo správne vyjadrené, preto
sa pokúšal získať nové, ktoré by bolo nenapadnuteľné a ktoré by mohlo pomôcť
odstrániť Salasov nesúhlas. Kardinál váhal. Pravdepodobne už v tom čase jeho moc
upadala a naozaj onedlho bol odvolaný a nahradený nejakým Francúzom. Súčasne
sa vyskytli pokusy projekt zablokovať aj v Aragonskej Rade. Napokon Senjust
povedal kardinálovi, že jediným spôsobom, umožňujúcim, aby sa celá vec vyriešila
je, že on, kardinál, sa musí osobne stretnúť s kráľom a vyžiadať od neho nové
povolenie, podpísané v kardinálovej prítomnosti, ktoré kardinál nesmie spustiť z očí
a bezpečnou cestou ho doručiť Senjustovi. Inak sa to urobiť nedá.
Kardinál navštívil kráľa a získal od neho podpis na novom dekréte. Avšak jeho
bezpečnostné opatrenia zlyhali a dekrét sa stratil. Preto musel kardinál celý proces
druhý raz opakovať. Konečne bol nový kráľovský dekrét dňa 5. septembra 1703
publikovaný. Štátnym sekretárom bol napísaný list, ktorého adresátom bol
Katalánsky vicekráľ.
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Paradela, Resumen Historico, str.22.
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Pretože kráľ, náš pán si želá, aby Spoločnosť, ktorú páter Senjust žiada udomácniť
v tomto meste a ktorá je dielom Ctihodného Vincenta de Paul a podľa spôsobov,
ktoré sú pozorované vo Francúzsku a v Ríme, Jeho Veličenstvo mi nariaďuje
oznámiť Vašej Excelencii, aby ste o tomto informovali, že biskupov súhlas je účasťou
na službe Bohu. Jeho Veličenstvo si rovnako želá, aby všetci uvítali prínos, ktorý táto
úctyhodná spoločnosť predstavuje. . .
V tom istom čase zaslal Portocarrero Salasovi osobný list, aby bol v tejto veci
nápomocný natoľko, nakoľko môže. Nijako to nezaúčinkovalo, lebo biskup i naďalej
trval na svojom odmietnutí.
Senjust sa domyslel, že jediný spôsob, ako priviesť biskupa ku zmene zmýšľania je
primäť pápeža, aby osobne vo veci zaintervenoval. Za tým cieľom napísal do Ríma
a hoci si každý myslel, že sa zbytočne namáha, podarilo sa mu vzbudiť u pápeža
Klementa XI. záujem o problém. Pretože aj pápež aj štátny sekretár kardinál
Paolucci partizánčili v prospech vincentínov, Senjustovi sa podarilo dosiahnuť
pápežovu intervenciu.
Pápež poveril Paoluccihho napísať Salasovi list v ktorom ho oboznámil s tým, ako
veľmi si cení myšlienku založiť dom a aké veľké dobro z toho povstane. Znova sa
stalo, že sa list stratil alebo ho niekto zničil, pretože nikdy nebol adresátovi doručený.
Senjust povedal, že niečo podobné sa stalo už šesťkrát. „ Nikto nikdy nebude
schopný odhaliť príčinu tak mnohých strát dokumentov týkajúcich sa tohto založenia,
pretože sa mi zároveň nikdy nestratil ani jeden z mojich ostatných listov, ktoré boli
napísané počas tejto doby či už v Ríme alebo v Madride.“133
Kráľovské dekréty a kópia pápežovho listu boli doručené Salasovi, ale ten stále trval
na svojom odmietnutí. Avšak v novembri 1703 znenazdania zmenil postoj. Prečo sa
tak stalo nie je jasné, ale stalo sa tak okolo sviatku svätého Severa, barcelonského
biskupa – mučeníka zo štvrtého storočia. 134 Práve na jeho sviatok 6. novembra
biskup podpísal dokument o založení, ktorý zhotovili Senjust a Enveja. Bola položená
len jediná podmienka, ktorou biskup zaviazal Misionárov, že svoje práce budú konať
pod patronátom svätého Severa. Vicekráľ schválil založenie 10. novembra.
Tieto dokumenty spolu s listom pápežovi od Salasa boli zaslané do Ríma s úmyslom
urýchliť príchod Misionárov. Vo svojom liste pápežovi Klementovi XI. Salas napísal:
Viem, aký som bol neschopný vykonávať povinnosti (biskupa), až kým mi Boh, môj
pomocník, nepripravil zdroj toľkých ochotných a vhodných spolupracovníkov v tejto
službe. . . veľká dobrotivosť Všemohúceho Boha nebola obmedzená mojimi chabými
modlitbami. . . Boh, ktorý môže vykonať všetky veci presahujúce naše chápanie,
spôsobil, že bol založený dom Misijnej spoločnosti v tomto meste Barcelone. . . .
Už som počul od svojich informátorov o hojnom ovocí, ktoré sa rodí z práce týchto
kňazov v Meste (Ríme) a všade, pretože hlásajú Božie Slovo nie presvedčivými
slovami ľudskej múdrosti, ale v apoštolskej jednoduchosti. . . Práve prednedávnom,
na základe úplných informácií, poskytnutých mojim človekom v Meste, som bližšie
133

Paradela, str. 27.
Podľa legendy sa svätý Severus zjavil Salasovi v noci pred svojim sviatkom a povedal mu, aby
prijal vincentínov do svojej diecézy.
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spoznal zmienenú Misijnú spoločnosť a tak s väčšou istotou viem, že náboženský
duch v nej skutočne prebýva a preto som viac ako predtým rozhodnutý privítať
Misionárov pre dobro mojej diecézy. . .
Zakončil žiadosťou, aby pápež vyslal Misionárov tak rýchlo, ako je možné.
Spolu s úradnými dokumentmi bol do Ríma zaslaný aj list od Senjusta, adresovaný
rímskym vincentínom v ktorom ich žiadal, aby založenie domu zobrali na vedomie.
Ďalej im písal, že by bolo najlepšie, keby tí, ktorých pošlú boli Španieli alebo
prinajmenšom takých národností, ktoré by boli Španielmi prijateľné, ako Taliani alebo
Portugalci. Prirodzene, písal tak preto, lebo vojna prebiehala v celej svojej zúrivosti
a sympatie Kataláncov boli na strane kráľa a bolo by šialenstvom posielať do
Barcelony Francúzov. Tiež napísal, že dom v Španielsku je definitívne začlenený do
Talianskej provincie až dovtedy, kým tu nebude toľko domov, aby mohla byť
ustanovená samostatná provincia.
Pápež bol nadmieru spokojný, že sa celá vec dostala takmer do konca a tak poslal
biskupovi do Barcelony osobitné breve. Je dôležité podotknúť, že je v ňom menovite
zmienka o tom, že tento dom tvorí súčasť Talianskej provincie. Spolu s breve poslal
biskupovi list aj kardinál Paoulocci, v ktorom ho delegoval v mene pápežskej autority
prijať pátra Senjusta do Misijnej spoločnosti ešte predtým, ako prídu Misionári. Aj
taliansky provinciál páter Figari pripojil svoj list, v ktorom ďakoval Senjustovi za
všetko, čo vykonal.
Ale utajený nepriateľ znova zaútočil. Pápežské breve, listy a všetky úradné
dokumenty sa nikdy k adresátovi nedostali. Bolo nutné vyhotoviť zo všetkého
duplikáty a až tie konečne boli do Barcelony doručené.
Finančná situácia začala byť napätá. V procese otvorenia domu bolo také množstvo
prekážok, ktoré oddiaľovali jeho uskutočnenie, že napokon väčšina z pôvodných
finančných prispievateľov pomrela a dokonca aj kanonik Enveja po svojej smrti
zanechal veľký podiel svojej hotovosti pozostalým. I napriek tomu sa Senjustovi
podarilo zachrániť veľkú časť z pôvodnej základiny. Senjust spolu s biskupom našiel
pre vincentínov dom a rozhodol sa slávnostne umiestniť Najsvätejšiu Sviatosť
v kaplnke domu.
Chcejúc dodať tejto udalosti väčšiu vážnosť, Senjust na ňu pozval barcelonskú
mestskú radu, ale tá mu povedala, že tento úkon vyžaduje mať kráľovský súhlas,
pretože sa jedná o nový cirkevný objekt v meste a bez povolenia sa nič robiť
nemôže. Bolo ďalej povedané, že s určitosťou nijaké povolenie vydané nebude, ak
oň niekto požiada. Senjust radu informoval tak, že vo veciach duchovných záležitostí
je poslušný biskupovi a vicekráľovi ( ktorý vo všeobecnosti bol dosť ústretový ) vo
veciach časných. Salas v tomto s ním súhlasil. Mestská rada reagovala tak, že sa
treba odvolať aj k pápežovi aj ku kráľovi, očakávajúc od toho skoro s istotou, že
otvorenie domu sa prinajmenšom oddiali alebo aj zruší. Na Senjustovu radu sa
biskup rozhodol magistrát ignorovať a pokračoval vo svojom pláne posvätiť dom. To
sa stalo 5. júna 1704 počas svätej omše, kedy tam bola umiestnená aj Sviatosť
Oltárna. Biskup využil fakulty, ktoré mu udelil pápež a úradne prijal pátra Senjusta do
Misijnej spoločnosti a poveril ho riadením domu až dovtedy, kým nedôjdu Misionári.
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Po tomto, neochotne sa podriadiac vôli biskupa, Senjust znova navštívil magistrát,
aby informoval, čo sa stalo. Tí reagovali rozpačito, ale zvesť sa rozniesla po meste
a nabrala prekrútený opis celej udalosti. Niektorí sa dokonca dožadovali zrovnať dom
so zemou, aby znemožnili účinkovanie Misionárov. Všetky vášne náhle utíchli, keď
Angličania začali obliehať Barcelonu a keď revolúcia spôsobila, že Katalánsko bolo
jediným španielskym územím, kde arcivojvoda Karol naozaj vládol.
4. júla 1704 prišli Misionári: dvaja Taliani a dvaja Španieli, ktorí si urobili noviciát
v Taliansku. Pred Barcelonou sa stretli so Senjustom a generálnym vikárom, obaja
prišli na biskupovom kočiari. Boli veľmi dobre prijatí ako biskupom, tak aj ľudom.
Prvá práca na ktorú sa vincentíni podujali boli duchovné cvičenia pre ordinandov
a duchovenstvo. Začali ich v novembri 1704 a boli také úspešné, že ďalšie
nasledovali v decembri a viac ako štyristo kňazov sa ich zúčastnilo zo svojej vlastnej
vôle. V nasledujúcich rokoch sa priemerne ročne stodesať ordinandov pripravovalo
v dome na prijatie kňazskej vysviacky. Duchovné cvičenia pre kňazov sa obyčajne
konali v decembri V roku 1708 sa ich zúčastnili aj biskupi z diecéz Solsona a Vich
spolu s päťsto kňazmi. V Barcelone sa vincentínsky dom začal všeobecne volať La
Santa Casa (Svätý dom).
Jednou z príčin úspechu týchto duchovných cvičení bolo to, že boli v Španielsku
úplnou novotou. Páter Senjust napísal Salasovi v roku 1703, že duchovné cvičenia
ako ich koná Misijná spoločnosť sú niečo jedinečné a porovnal ich s čímsi podobným
v Španielsku a to s exercíciami Sv. Ignáca. Tie ale, zdalo sa mu, nie sú vhodné pre
vzbudzovanie nových povolaní a pretože sú drahé, žiaden rehoľný dom tam nepošle
ordinandov na duchovné cvičenia.
Typický denný poriadok na týchto duchovných cvičeniach bol nasledovný:
Ráno a dopoludnia.
05:00 Budíček
05:30 Rozjímanie v kaplnke 45 minút, nasleduje kázeň 45 minút
07:00 Malé hodinky v kaplnke
08:45 Svätá omša
10:30 Duchovné čítanie
11:00 Partikulárne spytovanie svedomia, obed, 45 minút rekreácia
Odpoludnia.
01:30 Štúdium rubrík 30 minút
02:00 Vešpery
03:00 15 minút čítanie a 15 minút modlitba v kaplnke
03:30 kázeň 45 minút
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04:30 Štúdium omšového poriadku
05:45 Ranné chvály
06:45 Partikulárne spytovanie svedomia, večera, rekreácia
08:15 Všeobecné spytovanie svedomia
09:00 Večierka
Štatistiky z osemnásteho storočia sú často podozrivé, ale záznamy barcelonského
domu poukazujú, že počty osôb, duchovných a laikov, ktorí si vykonali duchovné
cvičenia musel byť ohromujúci. Počas obdobia tridsiatich rokov asi tritisíc sedemsto
ordinandov a ročne štyristo až päťsto kňazov, okrem stoviek laikov si v tomto dome
vykonalo duchovné cvičenia.
Misionárske aktivity sa rýchlo rozšírili aj mimo Barcelony. Podobne ako v nej, ich
práca na ostatnom území bola najskôr zameraná na duchovné cvičenia pre kňazov
a ordinandov a bola rovnako úspešná ako v hlavnom meste. Zároveň boli duchovné
cvičenia vykonávané aj pre laikov a zachovávala sa pri nich sociálna alebo stavovská
línia : pre kovotepcov, krajčírov, tesárov, obchodníkov, podnikateľov, právnikov
a vojakov. Duchovné cvičenia pre vojakov boli také úspešné, že generál Markíz de
las Amarillas, veliteľ Katalánska napísal v roku 1754 ministrovi vojny a požadoval,
aby bolo všetkým vojakom dovolené vykonať si duchovné cvičenia v Misijnej
spoločnosti.
Čo sa týka misií, odhaduje sa, že od roku 1717 do roku 1834 sa ich
v severovýchodnom Španielsku vykonalo okolo tisícky. Spravidla na misie
odchádzala skupina štyroch misionárov a každý z nich mal na nich svoju vlastnú
úlohu. Jeden kázal, jeden spovedal, jeden katechizoval a jeden bol vždy mladý, čo
sa priúčal misijnej práci. Väčšina misií trvala od troch do štyroch týždňov, iba
v malých mestečkách to netrvalo dlhšie ako dva týždne. Súbežne s misiami boli na
mieste organizované konferencie a duchovné cvičenia pre kňazov a rehoľníkov.
V roku 1705 bol v barcelonskom dome otvorený noviciát. Od roku 1707 sa konával
istý druh duchovných konferencií, ktoré zaviedol páter Senjust a v tejto práci
pokračoval až do svojej smrti v nasledujúcom roku. Každá konferencia pozostávala
zo štvrťhodinového duchovného čítania, ďalšia štvrťhodina bolo rozjímanie
a nasledovala polhodinová prednáška, po nej morálna kazuistika a konferenciu
ukončili litánie k Najsvätejšiemu Menu. Páter Senjust zložil sľuby v roku 1704
a zomrel v roku 1708, oprávnene uctievaný ako zakladateľ Misijnej spoločnosti
v Španielsku.
V roku 1734 barcelonský biskup vydal dekrét, že nik v jeho diecéze nemôže byť
vysvätený, ak si predtým nevykoná duchovné cvičenia u Misijnej spoločnosti. V tomto
ho čoskoro nasledovali biskupi z diecéz Solsona, Vich, Urgel, Majorca a Tarragona.
Napriek týmto úspechom bol dom v Barcelone a celá španielska komunita sužovaná
mnohorakými ťažkosťami počas celého osemnásteho storočia. Početné z týchto
problémov korenili ešte v dávnych prekážkach, ktoré sa kedysi stavali do cesty pri
úsilí založiť dom. Jednania, ktoré sa v minulosti uskutočňovali medzi Španielskom
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a Rímom, nebrali do úvahy osobu generálneho superiora. Je prostou skutočnosťou,
že dom bol založený priamo pod pápežským patronátom a preto mal väčšiu mieru
nezávislosti. Prirodzene, že svoju úlohu pri tom zohral aj Vojnou o španielske
dedičstvo rozdúchavaný nacionalistický antagonizmus. Je zrejmé, že úloha založiť
dom v Barcelone mohla byť generálnemu superiorovi uložená pápežom tak, ako bola
uložená biskupovi Salasovi.
Prvé nedorozumenie nastalo ešte v tom istom roku, keď misionári prišli do Barcelony
a vychádzalo zo snahy generálneho superiora bezprostredne podriadiť dom svojej
jurisdikcii. 29. septembra 1704 informoval páter Lazzaro Figari, provinciál Rímskej
provincie kardinála Paolucciho, že sa dozvedel od pátra Senjusta, že sa generálny
superior pokúša vyňať barcelonský dom z Talianskej provincie (vtedy už bola
rozdelená na dve) a podriadiť ho svojej vlastnej bezprostrednej jurisdikcii dovtedy,
kým nebude v Španielsku toľko domov, aby mohla vzniknúť samostatná provincia.
Toto, ako páter Figari podotkol Paoluccimu, bolo v rozpore s pápežskou bulou,
ktorou bola barcelonský dom pripojený k Taliansku. Ukončil so žiadosťou, aby
kardinál zachoval čo najväčšiu diskrétnosť a udržal v tajnosti, že to napísal Senjust.
Po rozdelení Talianskej provincie sa Figari spýtal Watela, do ktorej z talianskych
provincií bude Barcelona patriť. Senjust sa prikláňal k Rímu, hoci v septembri 1704
sa páter Viganego vyjadril, že kňazi barcelonského domu inklinujú k Lombardskej
provincii. Skutočnosť, že Viganego bol z Lombardskej provincie mohol ovplyvniť jeho
mienku.
Jednou z príčin, prečo chcel Watel dostať dom pod svoju osobnú jurisdikciu bolo jeho
presvedčenie, že dom je príliš nezávislý na Spoločnosti a osvojil si priveľa novôt. 10.
decembra 1704 napísal pátrovi Anselmimu do Ríma:
Neviem, či by som mal požiadať pápeža, aby zbavil vedenia pátra Senjusta,
zakladateľa domu v Barcelone, pretože dotyčný páter si chce všetko robiť podľa
svojho, ako vyplýva z listu, ktorý som poslal pátrovi Diversovi. Sám seba urobil
pokladníkom domu a nikomu nezverí ani cent. Nechce sa podriadiť tomu, aby si
vykonal noviciát alebo zložil sľuby, čo je proti nášmu duchu a proti jednoduchosti
budovania našej Spoločnosti. Pokúša sa nútiť bratov nosiť reverendy a kňazov, aby
sa obliekali ináč, ako tomu je v Taliansku a vo Francúzsku. Slovom, zdá sa, že chce,
aby bola Spoločnosť načisto odlišná od nás. Ak budú veci pokračovať takouto
cestou, bude lepšie, ak sa naši spolubratia vrátia do Talianska alebo dať na vedomie
dotyčnému zakladateľovi, že by v našom inštitúte nemal robiť nijaké zmeny.
Z pohľadu prekážok a ťažkostí, ktoré musel páter Senjust zdolávať pri uvádzaní
Spoločnosti do Španielska, ním chápaná oprávnenosť na suverénne správanie je
pochopiteľná. Snáď sa ešte stále videl ako zakladateľ. V snahe zabezpečiť svoje
inovácie a možno zabrániť zasahovaniu generálneho superiora do činnosti v jeho
dome, páter Senjust sa rozhodol obrátiť sa na Svätú Stolicu a požiadať, aby bol dom
v Barcelone úplne vyňatý spod právomoci generálneho superiora. Páter Figari zrejme
vedel o jeho zámere a už dopredu informoval kardinála Paolucciho a povedal mu, že
považuje celú situáciu za „fantasmagorickú.“ Znie to dosť čudne, keď uvážime, že ani
nie o rok neskôr sa Talianska provincia pokúšalo o to isté.
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22. marca nasledujúceho roka (1705), páter Orsese, superior domu napísal
kardinálovi Paoluccimu, že v dome objavil komplot v podobe petície, ktorá mala byť
poslaná pápežskému štátnemu sekretárovi na predloženie pápežovi.
Žiadal ho, aby sa tak nestalo lebo jej autori, ktorými nie je evidentne nik iný
ako zakladajúci členovia, po úvodnej oslave Boha a duchovných dobier pre
iných, sa domáhajú, aby boli zbavení francúzskej národnosti alebo lepšie
povedané, francúzskeho vplyvu ako škodlivého pre Španielsko s cieľom
priviesť do Spoločnosti španielsku národnosť alebo vplyv, ktorý ale
bezpochyby bude omnoho škodlivejší ako francúzsky, taliansky alebo poľský.
Autori tejto „konšpirácie“ sa usilovali oslobodiť sa z akejkoľvek závislosti na
generálnom superiorovi. Chceli, aby do Španielska neprišiel žiaden Francúz a to ani
ako superior, ani ako člen ktorejkoľvek komunity. Ešte na viac sa nechceli podrobiť
ani Rímskej provincii, ako bolo doteraz vidno. Podľa mienky pátra Orsesesa, sa
pokúšali učiniť celú fundáciu nezávislou aj od Svätého Vincenta. Povedal, že on
a jeho spolubratia odmietajú tieto okolnosti, pretože sú v rozpore s ich sľubom o
vytrvalosti.
Podľa Orsesesa sa to dialo z týchto dôvodov:
Zakladatelia, ako vás uisťujú vo svojom vyhlásení, nemajú iný dôvod pre toto
svoje rozhodnutie ako odhaliť, že generálny superior nemá zásluhy
na založení tohto domu, ale i tak požaduje, aby dom a jeho členovia podliehali
pod neho, ako keby patril do francúzskej provincie a nie do Rímskej provincie.
Orsese pravdepodobne zjednodušoval Senjustove dôvody a dôvody tých, čo boli na
jeho strane. V Katalánsku totiž vreli protifrancúzske emócie a v októbri toho istého
roka Arcivojvoda Karol triumfálne vpochodoval do Barcelony. Ako na Sardínii
aj v Ríme, tesné kontakty Misijnej spoločnosti s francúzskym Dvorom spôsobili, že ju
nenávidený a desivý Louis Quatorze (Ľudovít XIV) učinil prirodzeným cieľom
protifrancúzskeho zmýšľania.
Toto je zvlášť viditeľné na konaní Arcivojvodu, keď sa ujal 23. októbra 1705 vlády
nad Katalánskom, osobne sa vo veci angažoval. K tomu ešte vyvinul úsilie cieľom
ktorého bolo odstrániť Misijnú spoločnosť z Katalánska na základe toho, že dostala
povolenie k účinkovaniu od nelegitímneho kráľa (Filipa V.) a že zakladatelia domu
boli zmýšľaním, podriadenosťou a závislosťou podrobení francúzskemu generálnemu
superiorovi.
Prišiel čas, keď 9. novembra 1707 vydal Arcivojvoda nasledovný dekrét:
Máme skúsenosť veľkej oslavy Boha a dobier pre duše, čo pochádza ( a dúfame, že
to bude pokračovať ) z domu Misijnej spoločnosti, založenej Donom Franciscom
Senjustom v našom meste Barcelone. Pretože Jeho Svätosť, náš Svätý Otec
Klement XI. ktorý dnes šťastne vládne vo Svätej Rímskej Katolíckej Cirkvi mal účasť
na tomto založení, toto bolo nami schválené našim kráľovským dekrétom zo 7.
februára 1706 dovoľujúc im, aby časovo neobmedzene mohli zakladať v našom
kráľovstve nové domy pod podmienkou, že ani súčasný dom ani ďalšie domy
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v našom vladárstve nikdy nebudú môcť byť vecou ani francúzskeho národa, ani
nijakého francúzskeho superiora, ako je uvedené v spomenutom dekréte.
Bol som informovaný, že generálny superior menovanej Kongregácie nielenže vždy
musí byť Francúz, ale nepretržite sa zdržiava u Dvora v Paríži, pod ktorého
rozhodovanie podriaďuje celú Spoločnosť a každú jej časť a tak zmienený generálny
superior je celkom pri spravovaní nielen všetkých provincií, ale aj každého domu
a jednotlivcov v provinciách ako superiorov tak aj objektov v nepretržitej závislosti
a podriadenosti v každej, aj tej najmenšej veci a je našou skúsenosťou, že Politikár
tohože Dvora (t.j. Ľudovít XIV.) využíva všetko, čo sa týka náboženského života, pre
svoje ciele ––
V túžbe zabrániť veľkej a neodstrániteľnej škode, ktorú by mohla utrpieť naša
kráľovská služba, keby sme nič neučinili ohľadom zmieneného prepojenia,
vyhlasujeme už hore uvedený dekrét s použitím našej kráľovskej zvrchovanej autority
a obsahom týchto súčasných dokumentov rozkazujeme a nariaďujeme, že nijaký
superior alebo vec alebo osoba, čo sa nachádzajú alebo žijú alebo budú žiť alebo sa
nachádzať v ktoromkoľvek dome spomínanej Spoločnosti, založenej alebo
v budúcnosti založenej v Španielsku, Taliansku alebo v inej časti nášho vladárstva,
nemôžu byť alebo nie sú
závislí, priamo alebo nepriamo na francúzskom
generálnom superiorovi, ktorý sídli alebo bude sídliť v Paríži alebo na akomkoľvek
inom mieste.
Tí, čo si priali zostať pod jurisdikciou francúzskeho generálneho superiora, museli
opustiť Karolovo územie do šiestich mesiacov od vydania dekrétu. Títo dokázali
oneskorene adresovať petíciu k pápežovi, žiadajúc o nového superiora s tým, aby to
nebol Francúz. Tento superior by mal sídliť v Ríme, „ pravej vlasti, mimo podozrenia.“
Jedným z ľudí, ktorí podnecovali Arcivojvodu k vydaniu tohto dekrétu bol arcidiakon
Benito Valdella, ten čo priviedol Senjusta do domu na Monte Citorio a ktorý účinkoval
ako vyslanec biskupa Salasa v Ríme v jednaniach o založení barcelonského domu.
Napísal k dekrétu obsiahly komentár, vysvetľujúc postoj tých, čo sa dožadovali
separácie. V ňom možno vidieť vysvetlenie protifrancúzskych postojov, ktoré si
vybíjali zlosť na Misijnej spoločnosti.
Pretože medzi ostatnými príčinami vo všeobecnosti dominuje fakt, že je Francúz
a sídli v Paríži, je nevyhnutne podriadený francúzskemu Dvoru, odkedy
prostredníctvom svojich ľudí spravuje dve kráľovské farnosti a to vo Versailles a vo
Fontainebleau, s Misionármi v kráľovskej kaplnke, kde denne vykonávajú svoje
služby, spravovaním ústavu Invalidovňa a nového konzervatória Saint Cyr, a
všetkých kráľovských ustanovizní a to vyžaduje nutnosť byť v neustálom spojení
s Dvorom a v závislosti od neho. . . .
Strašil mocou, ktorou Spoločnosť disponuje, pretože:
Je v podstate tejto ustanovizne, čo svojimi službami, ktoré sú už veľmi dobre známe,
sa votrela medzi ľudí každej spoločenskej vrstvy, najvýraznejšie medzi
duchovenstvo, s ktorým vychádza omnoho lepšie ako ktorákoľvek iná rehoľa, ako
môže Vaša Výsosť vidieť aj sama na svoje vlastné oči tu v Barcelone, kde všetci
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kňazi idú za nimi. Odhaduje sa, že niekedy aj viac ako dvesto alebo tristo kňazov je
videných pospolu v dome ich Spoločnosti.
Napriek uistení o opaku od samotného pápeža, bol páter Watel tak od roku 1708
presvedčený, že Orsese a Senjust sa sami dožadovali tohto dekrétu od Arcivojvodu.
Senjustovou smrťou sa problém utíšil, ale nezanikol.
Nový a najdôležitejší problém, ktorému dom čelil teraz, bol koniec Vojny o španielske
dedičstvo. Armádne sily Filipa V. obsadili Barcelonu v septembri roku 1714 a prvým
krokom, ktorý učinil ich veliteľ, Vojvoda z Berwicku ( Jakub Fitzjames, naturálny syn
niekdajšieho anglického kráľa Jakuba II. ) bolo, že poslal do vyhnanstva niektorých
z vysokého kléru, ktorí podporovali cisársku stranu. Hoci je ťažko presne povedať, na
ktorej strane stáli vincentíni v tejto záležitosti, pravdepodobne stáli na strane
Arcivojvodu, lebo takmer okamžite boli páter Orsese a jeho asistent, páter Joffreu (
rodený Katalánčan ) poslaní do exilu. Páter Joffreu časom prišiel do Portugalska, kde
sa stal hlavným organizátorom pri zakladaní Spoločnosti v tejto krajine. Generálny
superior sa zdráhal vymenovať nového superiora dovtedy, kým sa nepresvedčí
o pravom postoji Filipa V. Chcel vymenovať pátra Seghina, ale sa neopovážil,
pretože nevedel, či by bol pre kráľa prijateľným.
Dňa 20. januára 1716 napísal Bonnet Coutymu do Ríma, že požiadal o pomoc pátra
Daubentona, SJ, kráľovho spovedníka a on mal rozhovor s kráľom. Kráľ povedal, že
uznáva zmluvu o založení domu a rešpektuje Konštitúcie Misijnej spoločnosti.
O jedenásť dní neskôr Bonnet napísal Seghinovi, aby odcestoval do Barcelony. Ale
Seghino nikam neodcestoval, pretože 23 novembra toho roka Bonnet písal, že
Seghino a jeho nemenovaný spoločník sa museli boriť s toľkými ťažkosťami, takže sa
generálny superior napokon rozhodol vymenovať sa superiora pátra Salvadora
Barreru – a tým učinil vynikajúcu voľbu. Barrera sa ujal úradu 1. mája 1717 v roku,
v ktorom barcelonský dom zahájil konanie vidieckych misií. Páter Barrera bol tiež aj
prvým novicom v barcelonskom noviciáte.
Generálni superiori neprestávali byť nespokojní s barcelonskym spoločenstvom.
Páter Bonnet napísal pátrovi Coutymu v liste z 26. decembra 1714 v súvislosti
s vymenovaním Seghina za superiora:
Dozvedel som sa, že páni v barcelonskom dome nepoužívajú náš štýl obliekania
a sotva zachovávajú v praxi naše pravidlá alebo spôsoby. Preto som poslal pátra
Gloriu, od ktorého dostanete správy pre pátra Seghina. Pretože menovaný dom
nebol založený podľa našich Pravidiel a Konštitúcií, silne pochybujem, že bude
prospievať a že prinesie dobré výsledky. Nedočkavosť pri jeho zakladaní,
nerozmyslenosť a neprítomnosť prezieravosti, dielo mimo pravidiel alebo proti
pravidlám, to všetko sa mi nezdá, že by bolo v súlade s vôľou Božou alebo s vôľou
pána Vincenta, nášho ctihodného otca.
Ešte predtým sa zmienil o skúsenosti, že dom v Barcelone sa javí skôr ako komunita
svetských kňazov, ktorí žijú pospolu, než ako dom Misijnej spoločnosti. Dňa 11.
októbra 1716 znova pripomenul, že barcelonskí ani neprejavili záujem a ani sa
neponáhľali, aby sa vzdali odevu, ktorý si osvojili. To nie je postoj Misionárov.
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Všetky tieto veci viedli pátra Bonneta predložiť generálnemu zhromaždeniu v roku
1724 otázku či považovať alebo nepovažovať dom v Barcelone za súčasť Misijnej
spoločnosti. Príčiny tejto pochybnosti boli v tom, že rozhodnutie o jeho založení
definovali len Taliani, Španieli alebo Portugalci s vylúčením všetkých ostatných, že
kontrakt nebol uskutočnený generálnym superiorom alebo k tomu ním
splnomocnenou osobou a že celá vec nebola potvrdená nijakým pápežským
dekrétom, hoci sa to vyžaduje.
Zhromaždenie sa vyjadrilo, že nič netreba podnikať dovtedy, kým provinciál Rímskej
provincie neuskutoční cestu do Barcelony a sám nezhodnotí situáciu. Potom
generálny superior, jeho asistenti spolu s provinciálom rozhodnú, čo bude najlepšie
urobiť. Očividne sa všetko na dobré obrátilo, hoci o tom nemáme zvláštne podklady
okrem faktu, že dom v Barcelone zostal súčasťou Spoločnosti, že jeho práca
rozkvitala a že sa v Katalánsku začali zakladať ďalšie domy.
Generálne zhromaždenie v roku 1736 priradilo všetky španielske domy
k Lombardskej provincii namiesto k Rímskej. Dôvodom toho boli pirátske útoky na
mori a preto spojenie s Rímom muselo byť po súši. Pretože Lombardia bola po súši
bližšie k Španielsku, rozhodnutie padlo na ňu.

Malorka

Druhý vincentínsky dom v Španielsku bol v Palma de Mallorca, hlavnom meste
Malorky. Okolo roku 1722 jeden malorský kanonik menom Miguel Sastre, ktorý prvý
raz počul o Misijnej spoločnosti od svojho priateľa a spovedníka, pátra Pierra
Persottiho, rodáka z Burgundska, ktorý sa poznal s vincentínmi v Ríme, kontaktoval
pátra Barreru a povedal mu, že v svojej poslednej vôli zanechal finančnú čiastku na
založenie vincentínskeho domu v Palme. Peniaze na to nepostačovali lebo misionári
vykonávali všetky duchovné cvičenia a misie zdarma, ale páter Barrera sa rozhodol
ponuku prijať a všetko ostatné odovzdal do rúk Prozreteľnosti.
Tak ako v prípade domu v Barcelone aj tu sa začali do cesty klásť takmer
neprekonateľné prekážky. Barrera požiadal kráľa o kráľovský súhlas so založením
domu. Kráľ odpovedal, že nepovažuje toto založenie domu za potrebné a Sastrovi
odporučil, aby si našiel nejakú inú zbožnú robotu, kde by mohol minúť svoje peniaze
(1725). Barrera spísal odsiahle odporúčanie v prospech domu a rozhodol sa ho
osobne kráľovi Filipovi V. odovzdať. Avšak panovník bol práve nemocný a tak sa
odporúčanie v marci 1727 dostalo do rúk jedného z jeho ministrov a potom bolo
predložené Kastílskej Rade. Rada dala pozitívnu odpoveď, ale nasledovala celá
plejáda prieťahov.
Sastre zomrel 29. decembra 1731 a jeho testament spôsobil ďalšie ťažkosti, pretože
časť majetku zanechal príbuzným. Barrera sa rozhodol odstúpiť od všetkých sporov
a podobne ako Svätý Vincent, odovzdal celú kauzu arbitrovi, ktorý všetko urovnal.
Kráľovský súhlas bol konečne udelený dňa 13. marca 1736. Keď vincentíni došli do
Palma, boli uvítaní biskupom a takmer všetkým obyvateľstvom mesta. Potvrdenie
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o založení bolo poslané pátrovi Countymu ku schváleniu, čo sa aj stalo. Od tohto
obdobia, súvislá misionárska činnosť trvala až do roku 1835 a to nielen na Malorke,
ale aj na ostrovoch Minorka a Ibiza.

Barbastro a Reus

V roku 1711 jeden katalánsky kňaz menom páter Vincente Ferrer y Paul založil
kongregáciu sekulárnych kňazov, známu pod názvom Padres Misionistas. Cieľom,
duchom a pravidlami sa tesne podobali Misijnej spoločnosti. Páter Ferrer bol jedným
z najúčinnejších misionárov v Španielsku a jeho malá kongregácia sa zaslúžila
o založenie početných seminárov. Ich ústredným domom bol seminár Našej Panej od
Krásy, založený biskupom z Barbastra a ktorý sa nachádzal v meste Castejon del
Puente ( asi 12 km od Barbastra ), kde boli misionisti pôvodne založení.
Malé spoločenstvo nemalo sľub vytrvalosti a preto malo problémy so získavaním
a udržaním si členov. V roku 1752 tu zostali len dvaja pátri, Domingo Torres a Jose
Vidal. Brat pátra Torresa Miguel, kanonik, zanechal majetok svojmu bratovi, rektorovi
seminára Našej Panej od Krásy s cieľom, aby poslúžil založeniu trvalého kaplánstva.
Domingo Torres takéto kaplánstvo založil v seminári a ustanovil v ňom za kaplána
svojho synovca kanonika Mirazuela. S ubúdaním telesných síl, rozhodol sa Torres
darovať kaplánstvo aj s jeho príjmami vincentínom v Barcelone za podmienky, že sa
usídlia v diecéze Barbastro a prevezmú vedenie seminára. Táto donácia sa stala
známou až po jeho smrti, ktorá bola asi okolo roku 1751. Mirazuelo a biskup
z Barbastra napísali vincentínom do Barcelony a oboznámili ich s donáciou na
základe ktorej bola uzatvorená zmluva a schválená pátrom de Bras. V apríli roku
1752, dvaja vincentínski kňazi, páter Juan Justafe a Rafael Pi prišli do seminára, aby
prevzali vlastníctvo. Pri ich príchode nechal biskup vyhotoviť úradný, notárom
overený dokument o odovzdaní majetku.
Takmer okamžite sa nad hlavy Misionárov vznieslo hromobitie súdnych procesov.
Seminár bol napojený na svätyňu Našej Panej od Krásy a na kaplánstvo a evidentne
niektorí ľudia, najmä však jezuiti, chceli prebrať kontrolu nad týmto výnosným
benefíciom. Kvôli súdnym sporom a nevraživosti, rovnako aj kvôli nezdravému
klímatu, vincentíni s pomocou biskupa prešli v roku 1758 do seminára v Barbastro.
V bývalom kapucínskom kláštore otvorili dňa 17. apríla 1759 seminár a zmenili jeho
názov na Seminár Svätého Vincenta de Paul.
Príjem zo seminára a z kaplánstva nielenže umožňoval chod Seminára Svätého
Vincenta de Paul, ale umožňoval rozvinúť aj program bezplatných duchovných
cvičení. Budovy boli veľké, pekné a vhodné pre túto prácu. Obyčajne fakulta
pozostávala z ôsmich kňazov a zo štyroch bratov. Seminár Svätého Vincenta de Paul
sa stal najznámejším seminárom v celom Španielsku a vincentíni ho viedli až do roku
1836.
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Najväčší odpor voči založeniu domu v Barbastre prichádzal zo strany jezuitov.
Pretože to isté robili aj voči založeniu domu v Reus, stojí za to, aby sme sa o tom
najprv zmienili.
Založenie domu v Reus sa uskutočnilo na žiadosť biskupa z mesta Tarragona a
s pomocou bohatého obchodníka, ktorý nemal komu poručiť svoj majetok. Biskup
požiadal kráľa Ferdinanda VI. (Filip V. zomrel v roku 1746) o schválenie tohto
zámeru a ten žiadosť posunul na Katalánsky apelačný súd, ktorý ju potvrdil. Potom
bola poslaná do Kastílskej Rady, kde ju dvadsaťjeden z dvadsiatich štyroch radných
schválilo. Traja nesúhlasiaci boli vedení biskupom z Ovieda. Žiadosť bola síce
schválená, ale prešlo osem mesiacov a nič sa nedialo. Celý prípad bol brzdený
kráľovým spovedníkom, pátrom Franciscom Ravagom. 135 Boli použité všetky
možnosti, aby bola
žiadosť uznaná za schválenú. Kráľova matka súhlasila
s intervenciou u panovníka, ale skôr, ako s ním mohla hovoriť, kráľ opustil mesto.
Páter Barrera, ktorý bol v tom čase superiorom v lisabonskom dome sa obrátil na
portugalskú kráľovnú, ktorá bola švagrinou Ferdinanda VI. Ravago znemožňoval
akékoľvek snahy v tejto veci. Kráľovský súhlas bol vydaný až vtedy, keď kráľ dostal
v roku 1757 nového spovedníka.
V čase, keď Ravago blokoval založenie domu v Reus, sa uskutočnila väčšina bojov
kvôli semináru v Barbastre. Jezuiti sa pokúšali získať pre seba kaplánstvo a rovnako
aj seminár. Detailnejšie o tomto zápase píše páter de Bras v liste pátrovi Tissotovi do
Ríma v decembri 1752.
Otcovia jezuiti, ktorí až doteraz zabraňujú, aby sa Misionári v Španielsku usadili
a najmä v Reus, v arcidiecéze Tarragona ( hoci to bolo schválené aj katalánskym
apelačným súdom aj Najvyššou Radou Kastílie, ale kráľovmu spovedníkovi sa to
podarilo zmeniť), nenechali kameň na kameni, len aby stornovali darovanie
kaplánstva a nedovolili založiť Misionársky dom v Barbastre. Poslali tam skupinu
svojich misionárov s úlohou zabrániť biskupovi, aby dal svoj súhlas na darovanie
spomenutého kaplánstva a pôsobiť na Seňora Millaruela (sic), zakladateľovho
synovca v ktorého dome sa ubytovali počas svojej výpravy, aby zmenili jeho
zmýšľanie. Hovoria mu, že v Ríme zariadili, že musí kaplánstvo odovzdať im a že
Misionári ho nikdy nedostanú, pretože ich usadenie sa tu, sa nepáči Jeho
Katolíckemu Veličenstvu a že v takom prípade, ak by sa tu usadili, povedal, zruší
svoj súhlas s ich pobytom v seminári od Krásy, kvôli čomu ich barbastronský biskup
sem povolal. Poznamenávam, že týmto dobrým pátrom nezáleží na ničom inom, len
aby nás zničili a všade znevážili naše diela. V Barcelone nemajú ani jedinú skupinu
svojich misionárov, ale práve tam posielajú štyri svoje misionárske skupiny s cieľom
zničiť naše tamojšie misie. V našom barcelonskom misijnom dome sa v tomto roku
konali niekoľké duchovné cvičenia podľa vzoru cvičení vo Svätom Lazare v Paríži
a zúčastnilo sa ich veľké množstvo ľudí zo všetkých vrstiev. Ale títo dobrí pátri začali
v tomto meste stavať dom, určený výlučne pre exercície a vôbec neskrývajú z akých
pohnútok ho začali stavať, keď hovoria, že robia tak preto, aby jasne ukázali
španielskemu kráľovi, ako povedal jeho spovedník nunciovi v Madride: Španielsko
nepotrebuje našu Spoločnosť, pretože ich Spoločnosť by to mohla robiť tak, ako to
robíme my a preto je neužitočné podporovať Misijnú spoločnosť.
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Francisco de Ravago SJ (1685 – 1763) bol predtým jezuitským provinciálom.
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Zakončil vyjadrením, že všetky vyjednávania s Rímom ohľadom týchto vecí by sa
mali udržať v tajnosti, aby jezuiti nemohli spôsobovať ďalšie ťažkosti. Jezuitské
obštrukcie sa úplne ukončili v roku 1767, keď boli vyhnaní zo Španielska.
Napriek týmto mnohým ťažkostiam a prekážkam a možno, že kvôli nim, úsilie
v Katalánsku prinášalo neustále dobré ovocie a evidenčné knihy nových povolaní boli
plné typických katalánskych priezvisk ako Pont, Mur, Joffreu, Amant, Tort, Pinell,
Ruch a Vidal. Jedným z pozoruhodných vincentínov tej doby bol brat Felipe Manuel
de Bette, ktorý až do veku päťdesiatich rokov bol známy ako Chevalier de Lede,
veliteľ vojenského oddielu v Santiagu, generálporučík , poľný maršal v armádach
Filipa V. a guvernér Tortosy. Všetkého tohto sa vzdal, aby sa mohol stať
jednoduchým bratom a bolo jeho osobitným šťastím, že pomohol dobudovať
vincentínsky kostol v Barcelone.136
Španielsko sa stalo samostatnou provinciou v roku 1774. Prvým provinciálom bol
páter Vincente Ferrer, ktorý nadobudol veľké uznanie pre svoje misie, vzdelanie
a svätosť. Bol známy ako autor početných náboženských a teologických kníh.
V úrade provinciála zotrval do roku 1781, keď ho nahradil páter Fernardo Nualart.
Tento neskoršie, spolu s pátrom Duranom, superiorom v Barbastre, uviedol do
Španielska Dcéry kresťanskej lásky. V roku 1782 poslali šesť mladých španielskych
dievčat do Paríža, k sestrám Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. V roku 1790 sa
vrátili ako Dcéry kresťanskej lásky a takto sa táto spoločnosť dostala do Španielska.
Napriek prekážkam, ťažkostiam a dokonca aj nesúhlasu v samotnej komunite,
Misijná spoločnosť v období 1704 až po Francúzsku revolúciu, vykonala veľkolepý
kus práce v prospech dobra. Nespočetné svedectvá dokazujú, že mala hlavný vplyv
na náboženský život a na jeho formovanie v Katalánsku tých čias a to bez ohľadu na
počet jej členov. Keď hodnotíme jej dobrú prácu v porovnaní s tým, aká opozícia sa
proti nej dvíhala, musíme s obdivom uznať, že sa jedná o pozoruhodný úspech. Vo
všeobecnosti možno konštatovať, že to je jedna z najobdivuhodnejších kapitol
histórie Misijnej spoločnosti.

X.

Portugalsko

„Hľa, prichádzajú k vám muži učení a múdri, naplnení Duchom Božím, duchom rady
a sily, duchom múdrosti a zbožnosti, aby vás naučili cestám Najvyššieho a ukázali
vám jeho skryté divy. Sú to . . . naši milovaní synovia, sekulárni kňazi z Misijnej
spoločnosti.“
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Pápež Benedikt XIV. k portugalskému
ľudu

Založenie Misijnej spoločnosti v Portugalsku sa v mnohom
v Španielsku, ale so svojou vlastnou náručou problémov.

podobá

tomu

Človek, ktorý sa prvý rozhodol priviesť Misijnú spoločnosť do Portugalska, bol rodený
Portugalec Jose Gomes da Costa. Narodil sa v Jorre de Moncorvo v diecéze Braga,
niekedy v druhej polovici sedemnásteho storočia.
Očividne bol človekom
priemerného nadania, ale mal dobrú povahu a náklonnosť k duchovnosti, ktorá sa
občas striedala so strohosťou a zameranosťou na seba. Študoval na univerzite
v Coimbre, kde získal doktorát, najpravdepodobnejšie z práva.
Príbeh v ktorom sa Gomes da Costa dostal do styku s Misijnou spoločnosťou sa
začal ako jeden z tých príbehov, ktoré by bolo možné považovať za výmysel.
Navštívil so svojimi rodičmi Lisabon a šiel do prístavu, aby sa rozlúčil s niekoľkými
priateľmi, ktorí mali odplávať do Talianska. Nikto nevie ako alebo prečo sa stalo, že
pokiaľ bol na palube, loď zdvihla kotvy a odplávala aj s ním. Či chcel alebo nechcel,
musel sa vydať na dlhú a nebezpečnú cestu.
Vylodil sa v Neapole, bez peňazí, bez znalosti jazyka, bez priateľov. Šťastnou
náhodou sa zoznámil s biskupom z Aquily, ktorý sa ho ujal a poskytol mu strechu nad
hlavou. Takto žil tri roky a začal v sebe pociťovať volanie ku kňazstvu, preto sa
pripravil na vysviacku. Tú aj obdržal v roku 1692. V nasledujúcom roku bol menovaný
za apoštolského notára a v roku 1697 získal v diecéze Braga na miesto neviazané
benefícium, príjem z ktorého ho finančne zabezpečil.
Postupom času stále viac narastal jeho záujem o Misijnú spoločnosť, najmä o jej
činnosť v prospech chudobných a duchovenstva. Koncom roka 1698 alebo
začiatkom roka 1699 bol prijatý do Spoločnosti a pred tým sa vzdal všetkých svojich
hodností a príjmov. V roku 1703 bol poslaný do nového domu vo Florencii, kde
s úspechom pracoval. V roku 1708 ho preložili do Ríma a aj tam sa tak osvedčil, že
v auguste toho istého roka bol menovaný za superiora domu Svätých Jána a Pavla.
Gomes da Costa bol rozhodnutý uviesť Misijnú spoločnosť do svojho rodného
Portugalska. Nešťastím bolo, že bol nacionalistického a veľmi nezávislého zmýšľania
a podobne ako Senjust pred ním aj on si predstavoval národne orientovanú
komunitu, ktorú by mohol formovať podľa svojich vlastných predstáv. Tieto predstavy
postupne vylučovali akúkoľvek závislosť na francúzskom generálnom superiorovi.
Jeden vincentínsky historik ho nazýva „separatistom“ a píše o ňom, že celá jeho
činnosť ohľadom lisabonského domu bola konaná „ za chrbtom predstavených.“ Na
jeho obhajobu možno uviesť, že Gomes da Costa bol prijatý do Talianskej provincie
a bol jedným z jej superiorov počas obdobia najväčších taliansko – francúzskych
sporov a v čase, keď vrcholil taliansky separatizmus. Nepochybne tieto udalosti
pomohli utvárať jeho postoje. V tých časoch v celej Európe bujnel nacionalizmus
v oboch sférach – v civilných vládach aj v komunitných spoločenstvách.
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Gomes da Costa mal úzke kontakty s ľuďmi bohatými aj s ľuďmi vplyvnými. Medzi
nich patril janovský obchodník Giovanni Maria Cambiaso, ktorý venoval mnoho
peňazí na podporu štyroch vincentínov v súvislosti s uvedením Spoločnosti do
Portugalska, ďalej pápež Klement XI., ktorý si tak vážil Misijnú spoločnosť, že ju
chcel vidieť pracovať v každej európskej krajine.
Je ťažké presne vystopovať Gomesove aktivity či jeho vývoj myslenia a plánov alebo
mieru, do ktorej si generálny superior a jeho rada boli toho vedomí. Vyzerá to tak, že
napokon zostali voči jeho projektu chladní. V roku 1711 páter Bonnet mu odmietol
dať povolenie založiť v Portugalsku dom a to na základe toho, že nie je na to vhodná
doba. Preto si Gomes osobne a priamo vyžiadal od pápeža povolenie odísť do
Portugalska a tam založiť dom. Povedal, že to považoval za nevyhnutné, pretože
celá situácia okolo založenia tohto domu bola vecou Svätej Stolice.137 Je typické, že
sa v svojej žiadosti pápežovi ani slovkom nezmienil o tom, či má alebo nemá
povolenie od svojich predstavených. Pápež, tak ako v prípade barcelonského
zakladania, považoval za nutné obísť zákonité autority Spoločnosti s cieľom rozšíriť
Misijnú spoločnosť. Dňa 10. septembra 1712 pápež schválil založenie domu
v Portugalsku ako súčasť Rímskej provincie a pátra Gomesa da Costu ako jeho
prvým superiorom. Pápež nariadil štátnemu sekretárovi, kardinálovi Paoluccimu
napísať generálnemu superiorovi a informovať ho o založení domu, a ako dôvod udal
nutnosť rýchle konať, aby sa nepremeškala vzácna príležitosť. 138
Keď Gomes opúšťal začiatkom februára 1713 Rím v spoločnosti mladého vincentína
menom Giovanni Apiani, 139 niesol so sebou tri breve, jedno pre lisabonského
arcibiskupa, jedno pre arcibiskupa v Braga a jedno pre kráľa Jána V.
Portugalského. 140 Okrem toho niesol aj odporučiace listy pre pápežského nuncia
v Lisabone a pre lisabonského arcibiskupa. 141 Je nutné pripomenúť, že sa v nich
písalo o súhlase jeho nadriadených. Páter Bonnet v obežníku z 1. januára 1714 píše,
že istá milosrdná osoba v Lisabone tam chce založiť náš dom a tak on, generálny
superior poslal Gomesa a Apianiho. Je možné, že sa generálny superior snažil takto
vysvetliť situáciu, ktorá mu nebola po vôli.
Cestou sa Gomes zastavil v Janove, kde 2. marca 1713 podpísal zmluvu
s Cambiasom. 142 Aj v tejto zmluve sa hovorilo, že koná so súhlasom najvyšších
predstavených. Niekedy na jar v tom roku prišiel do Lisabonu, kde bol srdečne prijatý
kráľom Jánom V. Tu sa veľa diskutovalo o založení domu, ale k ničomu konkrétnemu
nedošlo až do začiatku roka 1714, keď mu bola daná možnosť k jeho založeniu
v meste Guarda.
Aj tu sa vyskytlo veľa časových strát pri získavaní kráľovského súhlasu so založením
domu, pretože koruna trvala na tom, že dom nemôže byť nijakým spôsobom
podriadený cudzineckému superiorovi. Páter Giordanini napísal dňa 5.júna 1714
Gomesovi, ktorý kvôli úradným prekážkam strácal odhodlanie, aby ho povzbudil
137
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zotrvať v Portugalsku. Varoval ho, že ak sa vráti do Ríma s prázdnymi rukami, bude
pred pápežom a ľuďmi vyzerať ako hlupák. Radil mu, aby súhlasil s akoukoľvek
ponukou ohľadom založenia domu ( Gomesovi sa zdalo, že Guarda leží príliš ďaleko
a preto sa mu tento návrh nepáčil). Na požiadavku, že dom musí byť nezávislý na
cudzom superiorovi, sa snažil argumentovať tým, že podľa konštitúcii Misijnej
spoločnosti dom podlieha pod právomoc generálneho superiora. Konečne 22. júla
1714 kráľ potvrdil založenie domu Misijnej spoločnosti v meste Guarda, ale ustanovil,
že Misionári musia byť Portugalci alebo z národa, ktorý nie je voči Portugalsku
nepriateľský ( to znamená, že nesmú byť Francúzi) a musia byť priamo podriadení
pápežovi a nie cudziemu superiorovi.
S týmito zárukami opustil Gomes Lisabon a v auguste 1714 sa vrátil do Ríma.
Cestou sa zastavil v Marseille, odkiaľ stručne napísal pátrovi Bonnetovi o všetkom,
čo podnikol. Zmienil sa o tom, že nesie zapečatený list od kráľa pápežovi ( viac o tom
neexistuje nijaká zmienka ). Väčšina Gomesových aktivít v Ríme je zahmlená
a existujúce popisy toho, čo počas svojho pobytu v rokoch 1714 – 1716 v Ríme robil,
nie sú vždy jasné alebo dôsledné. Jedna vec je istá a to tá, že páter Bonnet bol
nepretržite proti jeho plánom a snažil sa ich zastaviť. Páter Bonnet napísal 6.
novembra 1714 Philopaldovi do Ríma, že sa obáva toho, že Portugalsko bude
ďalšou fundáciou „ podobnou ako v X,“ mysliac pritom, samozrejme, na Barcelonu.
Dňa 18. novembra písal Bonnet Countymu, že kardinál Paolucci prisľúbil pomoc
a 26.decembra Couty, Philopald a Gloria ( rímsky provinciál ) sa pokúsili Gomesa
zastaviť. O rok neskôr, 10. decembra 1715 písal, že portugalský dom „a X“ boli iba
púhou zámienkou na rozdelenie Spoločnosti a že Taliani by si mali prví spytovať
svedomie kvôli tomuto rozkolu. Zároveň napísal portugalskému veľvyslancovi, aby
zistil, čo si vlastne portugalský dvor skutočne myslí. Veľvyslanec odpovedal, že
nielenže si neželajú, aby bol dom pod jurisdikciou generálneho superiora, ale aby
nebol závislý ani od talianskeho provinciála.
V priebehu týchto všetkých vyjednávaní, páter Gloria, Rímsky provinciál, začal byť
čoraz viac vyčerpanejší a pred koncom roka 1715 presunul veľkú časť svojej autority
na pátra Pellegrini de Negri, ktorý bol voči Gomesovi a jeho zmýšľaniu ústretovejší.
Po svojom príchode do Ríma na sklonku roka 1714 sa najpravdepodobnejšie
Gomes ubytoval v dome Svätých Jána a Pavla s úmyslom získať niektorých
vincentínov pre svoje plány, ale neúspešne. Preto napísal priamo pápežovi
a požiadal ho, aby určil prvých mužov, vymenoval superiora, dal mu potrebné
právomoci a výslovne prehlásil, že nový dom patrí do Rímskej provincie.143 Pápež
predložil celú vec skupine kardinálov, ktorí spísali dekrét, datovaný 5. februára 1716,
a ten očividne spĺňal väčšinu Gomesových požiadaviek a obsahoval právo Rímskeho
provinciála vykonávať vizitácie v novom dome.
Gloria a County sa o tom dozvedeli v ten istý deň a odobrali sa ku kardinálovi de la
Tremoillie, ktorý napísal ostrý list, žiadajúc stiahnutie dekrétu dovtedy, kým si
neprehovorí s pápežom. Gloria takisto napísal pápežovi. Výsledkom bolo, že dekrét
bol pozmenený a jeho nové znenie bolo pápežom potvrdené. Ale po pápežovom
schválení bol dekrét nejaký čas pozdržaný a keď konečne vyšiel, nenachádzali sa
143
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v ňom zmeny, ktoré v ňom mali byť.144 Toto breve, Ecclesia Catholicae Regimini ( 13.
marca 1716 ) určilo Gomesa ako prvého superiora dovtedy, kým pápežské
rozhodnutie neustanoví ináč. Portugalsko bolo pričlenené k Rímskej provincii, ktorej
provinciál mal právo vizitácie.
Breve bolo udržiavané nejaký čas v tajnosti, pravdepodobne preto, lebo nebralo do
úvahy želanie kráľa Jána V., aby dom nebol podriadený cudziemu provinciálovi.
Gomes sa znova obrátil na pápeža so žiadosťou, aby vymenoval aspoň dvoch
kňazov a brata pre dom s odôvodnením, že pre neho je nemožné niekoho získať
u jeho vlastných superiorov. Dodal, že by to mali byť ľudia, čo sú ochotní ísť. Pápež
posunul túto požiadavku kúrii, ale nedostal nijakú odpoveď. Gomes poslal ďalšiu
žiadosť, ale niet nijakej známky, že by sa mu dostalo nejakej odpovede. Je
s určitosťou jasné, že vincentínski superiori mu do cesty kládli prekážky, pretože
neprijali jeho plán a spôsob, akým bol uskutočňovaný.
Bonnet dňa 23. marca 1716 napísal, že Vojvoda z Orleansu, regent v čase
neplnoletosti mladého kráľa Ľudovíta XV., sa do veci zamiešal. Súčasne povedal
o Pellegrinim de Negri, že je to „ dosť previnilý a dosť nehodný dobrotivosti, ktorú mu
Spoločnosť preukázala, pretože sa im odpláca nevernosťou a nevďakom: príde čas,
keď všetci, čo vás zabijú sa budú nazdávať, že tým slúžia Bohu...Okolo Veľkej noci
roku 1716 Bonnet vážne uvažoval o tom, že zruší Gomesove sľuby, ale od toho
upustil, lebo cítil, že Gomesove počínanie nebolo až také zlé a bál sa aj pápežovej
reakcie. Povedal, že kráľ ( t.j. regent ) chápe celú vec ako svoju srdečnú záležitosť
a citoval jeho vyjadrenie:“ Veľmi ma znepokojuje, keď vidím, že vám to nevadí, hoci
celé Francúzsko sa zaujíma o túto aféru.“ V júni toho roka Bonnet konečne povedal,
že francúzsky kráľ si neželá otvorenie domu v Lisabone.
Páter Figari, taliansky asistent generálneho superiora, napísal 6. apríla 1716 z Paríža
Cambiasovi. Povedal, že keď Gomes prišiel do Portugalska, mal súhlas generálneho
superiora, aby našiel dom, ale len pod podmienkou, že nepodnikne nič, čo by sa
priečilo konštitúciám. Mal zakázané podniknúť čokoľvek bez povolenia generálneho
superiora, ktorý sám súhlasil so založením nového domu. Všetko ale, čo sa Gomes
pokúšal urobiť, bolo v príkrom rozpore s konštitúciami Spoločnosti a preto generálny
superior odvolal svoj súhlas. Pápež bol naklonený schváliť fundáciu, ale našťastie,
zmenil svoj názor, keď bol bližšie informovaný. V zmluve ktorú uzavrel Gomes
s Cambiasom, Gomes uviedol, že koná so súhlasom vyšších predstavených, ale že
to nebola pravda. Figari, ako asistent generálneho superiora, bol o tom dosť
presvedčený. Dodal, že Gomes nemal právo prijať Cambiasove sponzorstvo v mene
Misijnej spoločnosti a pretože to bolo uskutočnené pomocou klamstva, zmluva je
právne neplatná.
Cambiaso postúpil 2. mája list Gomesovi, ale nemáme doklady o tom, či on a ako na
list odpovedal. Čo urobil bolo, že napísal pápežovi dlhé memorandum, v ktorom
obvinil pátra Gloriu zo vzdoru voči pápežovmu schváleniu z 10.septembra 1712
a spýtal sa, či by mu nepristala poslušnosť a mlčanlivosť. Obvinil Gloriu aj
z prekrúcania faktov a prehlásil, že nikdy nežiadal, aby bol menovaný za superiora
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alebo aby určoval, kto má odísť do Portugalska. V jeho poslednej upravenej kópii
memoranda ( existujú štyri kópie, každá je upravená a zmenená ) zdôrazňuje, že to
bol kráľ, ktorý trvá na národnom superiorovi. Jeho plány, ako sa zdá, našli medzi
talianskymi vincentínmi podporu. V roku 1717 bol pre Rímsku provinciu menovaný
nový provinciál.
Gomes da Costa odcestoval do Portugalska 22. júla 1716. Najskôr sa zastavil vo
Florencii, kde vykonal audienciu u Veľkovojvodu toskánskeho Cosima III., ktorý mu
dal odporúčajúce listy pre kráľa Jána V. a lisabonského arcibiskupa. Odtiaľ sa pobral
do Leghornu a Janova, kde sa stretol s Cambiasom a povedal mu o presunutí
fundácie z Guarda do Lisabonu. Potom odišiel do Milána a v septembri sa odplavil do
Portugalska.
V Lisabone sa ubytoval v dome vedľa katedrály a usiloval sa získať kráľovské
povolenie na zmenu miesta založenia domu z Guarda do Lisabonu. Kráľ toto
povolenie udelil dňa 14. januára 1717 dekrétom, v ktorom určil Gomesa za superiora
domu s úplnou nezávislosťou na generálnom superiorovi. Začiatkom februára dostal
Gomes od Bonneta, z príkazu pápeža, splnomocnenie na založenie domu. 145
Lisabonský patriarcha tiež udelil svoje povolenie. Kráľ Ján V. cez svojho vyslanca
v Ríme požiadal pápeža, aby poslal štyroch alebo piatich kňazov a jedného alebo
dvoch bratov ako personál domu. Pápež to urobil a k tomu pridal breve, v ktorom
súhlasil so zmenou lokalizácie domu do Lisabonu. Páter Bonnet vo svojom obežníku
z 1. januára 1718 napísal: „ Náš Svätý Otec pápež práve inštaloval dom Misijnej
spoločnosti v Lisabone ad instar ( na spôsob, pozn. prekladateľa ) toho v Barcelone.
Páter Gomes da Costa je tam superiorom.“ Formulácia je charakteristická pre
narážku na obídenie právoplatnej autority.
V apríli 1718 pricestovalo šesť vincentínov, včítane pátra Jose Joffreu, aby sa ujali
práce. Prvým podujatím, ktoré urobili boli duchovné cvičenia a jedným medzi prvými
retretmi bol Sebastiao de Carvalho e Mello, budúci markíz de Pombal, ktorý bol celý
čas priaznivo Misionárom naklonený. Prvé misie uskutočnili v roku 1721, ale neboli
vykonané na regulárnom základe a takéto bývali až do príchodu pátra Barreru v roku
1743.
V roku 1720 zakúpil Gomes da Costa veľkú nehnuteľnosť v Rilhafolles, jednom
lisabonskom predmestí a tá sa stala centrálnym domom. Gomes trval na nezávislosti
od generálneho superiora a to spôsobilo stratu sympatií voči nemu u ostatných
členov komunity a tak ku koncu roka 1721 sa všetci vrátili do Talianska, okrem pátra
Joffreu a brata Marchisia. Joffreu, ktorý pred vstupom do Misijnej spoločnosti bol
právnikom, bol po víťazstve Bourbonovcov vypovedaný z Barcelony a po krátkom
zaradení v Taliansku bol poslaný do Lisabonu. Prečo z Lisabonu neodišiel
s ostatnými, nie je známe, najpravdepodobnejšie je, že zostal z vlastného
rozhodnutia. Ocitol sa v neustálom konflikte s Gomesom da Costa kvôli subordinácii
generálnemu superiorovi a to mu spôsobovalo veľa utrpenia. Dom v tomto čase bol
podporovaný niekoľkými bohatými sponzormi.
Gomes da Costa zomrel 26. novembra 1725 a Joffreu bezprostredne na to požiadal
generálneho superiora, aby ho z Portugalska odvolal. Toto by mohlo signalizovať
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koniec domu a napokon aj koniec Misijnej spoločnosti v Portugalsku. Pápež Benedikt
XIII. aj kráľ vyzvali Joffreu, aby zostal. Len s jedným bratom koadjutorom bol Joffreu
neschopný vykonávať akúkoľvek skutočnú misijnú alebo exercičnú prácu ani vtedy,
keď mu lisabonský arcibiskup poskytol dvoch pomocníkov. Páter Joffreu pracoval
v takýchto nenormálnych podmienkach necelých trinásť rokov a až potom sa dočkal
ustanovenia riadneho a autorizovaného vincentského domu. Počas tohto obdobia si
získal obdiv a dôveru u kráľa, ale musel byť obozretný, pretože dom bol závislý na
kráľovi kvôli finančným príspevkom, ktoré kráľ poskytoval. Kráľ prechovával voči
Joffreu mimoriadny rešpekt a dôveru jednoducho preto, lebo misionár sa s ním vždy
zhováral otvorene a slobodne.
Páter Bonnet napísal v roku 1726 portugalskému štátnemu sekretárovi a pokúšal sa
ho presvedčiť, že závislosť na generálnom superiorovi nijako nie je kráľovstvu
nebezpečná, ale veľmi pomáha Misionárom v práci. Bonnet poukázal na to, že iné
rehole v Portugalsku sú vedené cudzími generálnymi predstavenými. 146 Jeho list
nemal nijaký účinok. Naopak, kráľ nariadil napísať svojmu vyslancovi v Ríme
a inštruoval ho tak, aby vyžiadal od pápeža breve, v ktorom by boli uvedené
nasledovné podmienky:
1. Páter Joffreu by mal byť superiorom domu a pápež by mu mal čím skorej
nariadiť prijať post a zotrvať na ňom.
2. Po založení bol dom dobre zabezpečený, ale v prípade zmien pravidiel,
zvyklostí alebo povinností v Misijnej spoločnosti, páter Joffreu môže tráviť
dôchodok v ktoromkoľvek dome Spoločnosti.
3. Brat Giovanni Battista Marchisio tiež zostane v dome.
4. Pápež má menovite vybrať a do Lisabonu poslať pátra Jeronima Matheu
a Salvadora Barreru ( alebo ak by Barrera nemohol prísť, tak pátra Matea
Mura), všetci z barcelonského domu, ktorý nemôže poslať viac ako dvoch.
Z Talianska by mali byť poslaní piati kňazi: kazateľ, direktor, profesor, jeden čo by
vyučoval spev a ceremónie a jeden ekonóm a s nimi dvaja bratia.
Vyslanec sa odobral na návštevu pátra Bernarda della Torre, rímskeho
provinciála, ktorý odmietol myšlienku domu nezávislého na generálnom
superiorovi alebo na ňom. Potom vyslanec navštívil pápeža, ktorému sa návrh
nepáčil. Obratom vyslanec predložil della Torremu požiadavku, či by nemohlo byť
sedem alebo osem vincentínov poslaných do Lisabonu vychovávať kandidátov
a umožniť Spoločnosti štart, po ktorom by tam Spoločnosť bola nezávislá. Della
Torre, ktorý sa obával, že pápež schváli tento návrh, dal svoj vlastný súhlas pod
podmienkou, že tí siedmi alebo ôsmi zostanú pod jurisdikciou generálneho
superiora a tak isto aj kandidáti počas formácie. Ambasador tento návrh odmietol.
Odobral sa znova k pápežovi a predložil (1) že povoľuje založiť v Portugalsku
novú rehoľnú inštitúciu, podobnú Misijnej spoločnosti, ale od nej zreteľne
odlíšenú a (2) že Joffreu bude jej superiorom. Páter della Torre nemohol
odporovať prvému návrhu a nemohol tak učiniť ani voči druhému.
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Pápež Benedikt XIII. vydal 10. apríla 1726 dokument, ktorým ustanovil lisabonský
dom oficiálne nezávislým na generálnom superiorovi a podriadeným
lisabonskému arcibiskupovi. V ďalšom dokumente zo 4.mája menoval Joffreua
superiorom nezávislého domu – toto bolo učinené na osobné kráľovo želanie.
Joffreu napísal generálnemu superiorovi a žiadal ho, akým smerom sa má uberať.
Generál odpovedal, aby tlmočil kráľovi jeho vďaku za všetko, čo urobil a on,
Joffreu, nemôže situáciu prijať a preto má ísť na odpočinok alebo do Paríža alebo
do Barcelony ( nie je isté, či jeho príkaz k exilu bol zrušený ). Preto 3. augusta
Joffreu napísal pápežovi žiadosť, aby bol uvoľnený zo svojho miesta. Kráľ s tým
nesúhlasil a kontaktoval pápeža prvý s výsledkom, že v ten istý deň, ako Joffreu
písal svoju žiadosť, pápež podpísal listinu, ktorou mu rozkázal zostať v Lisabone.
Joffreu urobil podľa toho.
V roku 1728 páter Bonnet uvoľnil Joffreua na tri roky z členstva v Spoločnosti ( od
1728 – 1731, všetky kontakty a diplomatické vzťahy medzi Lisabonom
a Vatikánom boli prerušené ) a obnovené po troch rokoch v roku 1731. Obdobie
medzi rokmi 1732 až 1738 bolo pre Joffreua mimoriadne ťažké. Brat Marchisio sa
chcel vrátiť do Talianska, jeden z diecéznych kňazov, ktorý mu pomáhal odišiel
a všetko vyzeralo na pokraji zrútenia. Páter Joffreu veľmi trpel pre bezmocnosť
vo všetkých trápeniach a neriešiteľnosť situácie.
Napokon udalosti dostali iný spád, keď kráľ zmenil svoj postoj, čo smerovalo
k rozuzleniu neriešiteľnej situácie. Príčinou tejto zmeny bola kanonizácia Svätého
Vincenta de Paul. Kráľ Ján V. si veľmi pátra Vincenta ctil a preto v čase jeho
beatifikácie nariadil rozsiahle slávnosti.147 V čase jeho kanonizácie rozhodol, že
oslavy v Lisabone musia zatieniť všetky ostatné v celej Európe. Konali sa na
Veľkú noc v roku 1738 a trvali celú oktávu. Kráľ sa na nich verne a zbožne
zúčastňoval. 148 Počas obdobia osláv si vypočul mnoho kázni o Svätom
a o Spoločnosti a všetko toto spôsobilo, že zmenil postoj a došiel k záveru, že
dom v Lisabone by mal byť zjednotený s nástupcami Svätého Vincenta. Na záver
osláv informoval pátra Joffreua, že mu dáva slobodu v riadení domu podľa
pravidiel a konštitúcií Misijnej spoločnosti. Dvadsať rokov trpezlivosti a utrpenia
bolo napokon odmenených.
Páter Couty v obežníku z 1. januára 1740 s radosťou oznámil kráľov zmenený
postoj a vyjadril presvedčenie, že všetky ťažkosti pominuli. Nepovedal však
všetko. Ján V. stále trval na tom, že nechce nijakého Francúza vo svojom
kráľovstve. Páter Joffreu požiadal generálneho superiora, aby poslal šesť
Talianov a dvoch Španielov z ktorých jeden by bol Barrera, lebo jeho si kráľ zvlášť
prial. Couty odpovedal, že v súčasnosti nemôže poslať viac ako troch Talianov
a dvoch Španielov. Joffrey mu odpísal, že odkedy kráľ dal súhlas, aby dom
podliehal bezprostredne pod generálneho superiora, tak by mohol Couty poslať
jedného alebo dvoch Francúzov z ktorých napokon jeden môže byť brat.
147

V roku 1738 vydal na vlastné náklady životopis Svätého Vincenta, preložený zo španielskeho
originálu od pátra Juana od Najsvätejšej Sviatosti. O niekoľko rokov neskôr vydal podrobnú edíciu
Všeobecných pravidiel.
148
V posledný deň osláv kázali jezuiti a mali na starosti aj slávnosť. Kráľovi bola známa ich neochota
obedovať mimo svojho domu, preto dal rozostaviť stráže, aby nik nemohol odísť a musel sa následne
zúčastniť banketu.

165

Pretože Joffreu prednedávnom utrpel mozgovú príhodu, generálny superior sa
poponáhľal a poslal dvoch Francúzov, jedného kňaza a jedného brata. Prišli do
Libanonu v októbri 1739. O mesiac neskôr prišli aj traja talianski kňazi a jeden
taliansky brat. 25. januára 1741 z Barcelony prišiel páter Pablo Pont, ale Barrera
v tom čase prísť nemohol.
Noviciát bol otvorený v roku 1741 a takmer ihneď päť portugalských kňazov
požiadalo o vstup do Spoločnosti. Kráľ veľkoryso obdaroval fundáciu, dokonca dal
rozšíriť dom na rezidenciu, v ktorej mohlo bývať štyridsať Misionárov. Páter
Joffreu, ktorého takt a trpezlivosť toto všetko umožnili, zomrel 19. januára 1743
v chýre skutočného zakladateľa Misijnej spoločnosti v Portugalsku. Na kráľove
želanie sa superiorom stal páter Barrera, ktorý so sebou priviedol z Barcelony
troch španielskych kňazov.
Vincentíni sa teraz zamerali na svoje dve základné činnosti a to na pomoc
kňazom a na konanie vidieckych misií. Úspech, ktorý v tom dosiahli bol
mimoriadne veľký a mohol súťažiť s tým v Španielsku. Prvé duchovné cvičenia
pre ordinandov, konané v Lisabone navštívilo stotridsaťštyri osôb. Pri ďalších
nebolo nič nezvyčajné, keď sa ich zúčastnilo aj päťsto naraz. Misie sa začali
konať v roku 1744 pod Barrerovým vedením a konali sa počas nasledujúcich
deväťdesiatich rokov až do obdobia útlaku v roku 1834 a takmer nevynechali
nijakú oblasť v krajine. Dopyt po vincentínskych službách bol skoro neustály. Kráľ
neprestával poskytovať Misionárom pomoc v akomkoľvek smere a nikdy viac
nezmenil svoj postoj, hoci veľmi bedlivo Francúzov pozoroval. Mal v mimoriadnej
vážnosti pátra Barreru, ktorému určil významný náboženský post v Lisabone.
Činnosť Spoločnosti bola taká úspešná, že pápež Benedikt XIV. zo svojej vlastnej
iniciatívy vydal bulu Ad Montem Domus Domini pre portugalských vincentínov
v ktorej vysoko hodnotil ich prácu pri reformovaní náboženského života
v Portugalsku ( 30. septembra 1745 ).
V roku 1747, páter Edmonde Perriquet, asistent nového generálneho superiora
prišiel vykonať vizitáciu domu, ale pretože bol Francúz, vyvolal u kráľa podozrenie
– podozrievanie mal kráľ vždy naporúdzi. Vždy tu panovala obava, že duchovní,
najmä cudzinci, by mohli byť zapletení do štátnych záležitostí. Kráľ zakázal
Perriquetovi pokračovať vo vizitácii a dovolenie v nej pokračovať bolo udelené až
v marci roku 1748. Spôsoby ako tento často pripomínali takmer byzantskú
atmosféru predpokladaného sprisahania a intríg. Páter de Bras napísal 10. júna
1748 do Ríma De Brocquevieilleovi, že podozrieva Barreru, že on vyžiadal od
kráľa zákaz, lebo sa bál Perriquetovej prísnosti. Zároveň sa vyjadril, že Barrera
použil všetky možné intrigy, len aby zabránil vizitácii a prinútil Perriqueta
k odchodu z krajiny. Po ukončení vizitácie kráľ ustanovil komisiu, ktorá ju mala
preskúmať a podať o nej správu.
V čase, keď zomrel páter Couty (1746), bol dom v Lisabone, po mimoriadnom
zasadaní, schválenom pápežom, pozvaný na generálne zhromaždenie. Páter
Barrera bol zvolený za delegáta, ale odmietol voľbu z dôvodov, ktoré sú nám
neznáme, ale generálny vikár páter Perriquet ich zohľadnil. Páter Barrera zomrel
2. septembra 1752 a jeho odchod znamenal citeľnú stratu pre celé kráľovstvo.
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Aby posilnili prácu na misiách a s cieľom vzdelávania mládeže, vincentíni založili
osemnásť škôl na dôležitých miestach Portugalska. Niektoré z nich boli určené
zvlášť pre siroty. Boli vedené kvalifikovanými riaditeľmi a systém inšpekcií
zaručoval udržiavanie ich kvality. V jednom nemenovanom meste založili domov
pre polepšené prostitútky. Spravovala ho skupina dám, ktoré si časom osvojili
spoločnú formu života a v polovici osemnásteho storočia sa stali jadrom
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Portugalsku.
Počas veľkého zemetrasenia v Lisabone 1. – 2.novembra 1755 nezahynul žiaden
vincentín a ich dom zostal pomerne nepoškodený. Vyslúžili si veľké uznanie pre
hrdinstvo pri pomoci ľuďom, ktorú poskytovali po zemetrasení. Zvlášť jeden
misionár, pôvodom Talian, menom Giovanni Alasia si získal také uznanie
u všetkých, že napriek tomu, že nevedel po portugalsky, ho novomenovaný
biskup Madeiry vzal do svojej diecézy – ktorá bola neobsadená sedem rokov –
a páter Alasia strávil skoro desať rokov evanjelizovaním Azorských ostrovov.
Neskoršie sa stal posledným vincentínom v úrade apoštolského vikára v Alžírsku.
Zemetrasenie spôsobilo, že vincentínska komunita zostala bez akýchkoľvek
prostriedkov. Dokonca aj vláda, ktorá bola jej hlavným sponzorom, teraz nemohla
vôbec pomáhať. Klerici boli poslaní do Francúzska dokončiť si vzdelanie pod
podmienkou, že sa po čase vrátia do Portugalska a mnohí z kňazov boli
rozposlaní do rôznych lokalít. V roku 1755 prebrali vincentíni vedenie seminára
v Miranda, ktorý sa nachádzal na tých istých miestach, kde sa kedysi konali prvé
vidiecke misie.
V roku 1759 vláda, teraz vedená Markízom de Pombal, ktorý prebral moc po
zemetrasení, nabrala silný proticirkevný smer v duchu osvietenstva. V tomto roku
boli vyhnaní jezuiti a reholiam bolo zakázané prijímať dorast bez dovolenia vlády,
ktoré obyčajne bolo vždy odmietnuté. Až po páde Pombala v roku 1777 im bolo
umožnené obnoviť činnosť. V roku 1779 vincentíni prijali vedenie seminára v Goa
a v roku 1784 v Macao ( viď nižšie ). V roku 1787 založili dom v Pekingu. V roku
1780 prebrali Kolégium v Purificacao, ktoré predtým patrilo jezuitom a v roku 1791
Princ Regent založil seminár v Crato, ktorý bol zverený pod vedenie vincentínov.

Goa

Po zakázaní jezuitov portugalská kráľovná požiadala vincentínov vo svojej
krajine, aby prevzali vedenie seminára v Goa v Indii, ktorý dovtedy spravovali
jezuiti. V roku 1779 vyslala portugalská provincia dvoch Misionárov, pátrov
Machadu a Santosa, aby sa tam ujali práce. Práce tam bolo veľmi veľa a to nielen
v seminári, takže dvaja kňazi neboli schopní všetko zvládnuť. Portugalská
provincia to cítila. Rímska provincia pod vedením pátra Fenaja zorganizovala
záchrannú akciu tak, že poslala skupinu svojich členov na pomoc. V roku 1780
odišlo osem kňazov a dvaja bratia a do Goa dorazili v roku 1781 a typicky
vincentínskym spôsobom sa pustili v meste do práce. Portugalská kráľovná
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chcela, aby aj ostatné práce vykonávala komunita, ale pre nedostatok personálu
to bolo nemožné. V roku 1781 mala Goa tri semináre: Goa, Chorao a Rachel.

Macao

V roku 1784 pekinský biskup, portugalský františkán, obdržal od portugalskej
kráľovnej súhlas založiť v Macao seminár pre výchovu a vzdelávanie čínskych
kňazov. Bol rozhodnutý zveriť ho vincentínskemu vedeniu a preto ešte v tom
istom roku prišli pátri Correa ( Portugalec ) a Villa ( Talian ), aby sa ujali jeho
vedenia. Prebrali Kolégium sv. Jozefa, ktoré predtým patrilo jezuitom a v ňom
seminár umiestnili. Počas niekoľkých rokov tu vyučoval filozofiu páter Aubin,
ktorému portugalská vláda zakázala vstup do Číny.

Kapitola XI.

Írsko, Škótsko, Anglicko
„Nikdy, čo sa pamätáme, sme nepočuli, že by tu existoval taký veľký rast vo viere
a také zlepšenie, ktorého sme my sami svedkami počas týchto niekoľkých
posledných rokov, a to všetko vďaka ich (misionárskej) usilovnosti, zbožnosti
a horlivosti.“
Biskup z Limericku Vincentovi de Paul

Keď bol Svätý Vincent vyzvaný, aby poslal do Írska niekoľkých Misionárov,
v Spoločnosti už bol istý počet Írov, ktorých tam mohol poslať. Počas jeho života
vstúpilo do Misijnej spoločnosti dvadsaťjeden Írov a niekoľkí z nich dosiahli
významné postavenie. Napríklad v roku 1657 sa stal superiorom v Troyes páter
Gerald Bryan. Páter Edmund Barry bol superiorom v Montauban a páter Crowley
v Le Mans. Páter Cogley bol superiorom v Sedane v rokoch 1650 až 1656 a páter
Hennery bol direktorom študentov vo Svätom Lazare. Všetko toto bolo nezvyklé,
nielen preto, že to boli cudzinci, ale hlavne preto, že Misijná spoločnosť vo
Francúzsku mala vtedy iba dvadsaťšesť domov.
Požiadavka poslať vincentínskych Misionárov do Írska vzišla z ohrozenia katolicizmu
v týchto krajinách v dôsledku triumfu parlamentarizmu a cromwellianizmu v Anglicku.
Vo februári roku 1645 obdržal Svätý Vincent prostredníctvom kardinála Barberiniho
nariadenie Propagandy, ktorá konala z príkazu pápeža Inocenta X., aby poslal
niekoľkých Misionárov do Írska. To sa uskutočnilo v roku 1646. Vo vyslanej skupine
boli Jean Bourdet, Gerald Bryan, Edmund Barry, Francis White, všetko kňazi; ďalej
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jeden alebo dvaja klerici, Philippe Le Vacher a možno Thaddeus Lee; a dvaja bratia, Pierre
Leclerc a Solomon Patriarche.149 V tejto skupine boli piati Íri, traja Francúzi a jeden z ostrova
Jersey. V poslednej minúte zo skupiny vypadol Bourdet a Svätý Vincent namiesto neho určil
pátra Pierra Duchesne.
Čakajúc na pátra Duchesne, aby sa mohol k nim pripojiť, zvyšok skupiny sa zdržiaval niekoľko týždňov
v Nantes, kde navštevovali chorých, vyučovali katechizmus chudobných a poúčali miestnu skupinu
Spolku kresťanskej lásky, ako slúžiť chudobným. Nalodili sa na holandskú loď, smerujúcu do Saint
Nazaire a počas čakania na zdvihnutie kotvy, vykonali medzi cestujúcimi misie, pri ktorých
konvertoval jeden Angličan. Ten o niekoľko dní zahynul pri nehode ako horlivý katolík. Plavba pozdĺž
pobrežia bola traumatizujúca jednak pre neustále búrky, ktoré loď ohrozovali a jednak kvôli
nepriateľstvu niektorých nekatolíckych cestujúcich.
Do Írska prišli v roku 1646 a rozdelili sa do dvoch skupín, jedna odišla pracovať pre arcibiskupa
v Cashel a druhá pre biskupa v Limerick. Väčšina ich prác sa zameriavala na misie, kazateľstvo,
spovedanie a vyučovanie katechizmu. Napokon násilnosti cromwellianizmu tak zosilneli, že urobili
koniec všetkým týmto aktivitám. Katolíci boli čím ďalej tým viac zatláčaní do miest až napokon
v auguste 1648 boli niekoľkí Misionári Cashelskej skupiny donútení vrátiť sa do Francúzska, vezmúc
so sebou ďakovné listy cashelského arcibiskupa a biskupa z Limericku. V Írsku zostali len štyria
vincentíni – pátri Bryan, Barry, a tretí, ktorého meno nepoznáme a klerik Thaddeus Lee. Zoskupili sa
v meste Limerick, ktoré bolo plné utečencov z anglickej armády. Na žiadosť primátora konali
vincentíni misie, ktoré mali u dvadsaťtisícového zástupu zhromaždeného v meste obrovský úspech.
Bolo to ten čas, ktorý biskup z Limericku opísal, ako je uvedené na začiatku tejto kapitoly.
V Limericku vypukol mor a o život prišlo, podľa odhadov, na osemtisíc ľudí. Misionári robili
v prospech obetí čo sa len dalo. Biskup z Limericku znova opakoval svedectvo: „ Keby Pán Vincent
neurobil pre Božiu slávu nič iné iba to, čo urobil pre týchto chudákov, mohol by sa považovať za
šťastného.“
Limerick sa dostal pod britskú nadvládu a primátor spolu so svojimi hlavnými radcami, čo sa zúčastnili
duchovných cvičení u Misionárov, boli popravení. Klerik Thaddeus Lee bol zavraždený pred očami
svojej matky tak, že mu odsekli ruky aj nohy a roztrieskali hlavu. V roku 1652 sa pátrom Bryanovi
a Barrymu podarilo v prestrojení utiecť do Francúzska. To bol pre Misionárov koniec misií v Írsku, ale
ich pamiatka je dodnes v Írsku uctievaná za dobro, ktoré vykonali v priebehu iba šiestich rokov.
Dosť nezvyčajné bolo, že ďalší Misionári, ktorí prišli do Írska boli utečenci počas Francúzskej
revolúcie. Máme zmienku o dvoch vincentínoch, očividne Francúzoch, ktorí vyučovali v seminári
v Carlow v čase, keď bol seminár založený. Jediný vincentínsky emigrant, ktorého meno poznáme je
páter Edward Ferris, jeden z prvých členov fakulty v Maynooth. Ferris sa narodil v roku 1738 v kraji
Kerry, pravdepodobne poblíž Tralee. Vo veku šestnástich rokov emigroval do Francúzska s cieľom
pripojiť sa k írskej brigáde francúzskej armády. V roku 1758 vstúpil do Spoločnosti, ale nie je známe,
ako s ňou nadviazal kontakt alebo kde a kedy bol ordinovaný a tak isto kedy získal doktorát teológie
na univerzite v Nancy. V roku 1771 bol superiorom seminára v Toul a v roku 1774 superiorom
veľkého seminára v Amiens, ktorú pozíciu si udržal štrnásť rokov. V roku 1788 bol zvolený za tretieho
asistenta generálneho superiora.
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Gerard or Gerald Bryan sa narodil v Cashel a do Spoločnosti vstúpil v Paríži v roku 1639 vo veku
21 rokov. Edmund Barry sa narodil v roku 1613 v diecéze Cloyne a do Spoločnosti ho prijali v Paríži
v roku 1641. V Cahors bol vysvätený za kňaza v roku 1639 a sľuby zložil v roku 1646. Thaddeus Lee,
narodený v Tuam vstúpil do Spoločnosti v Paríži v roku 1643 ako dvadsaťročný. Francis White
pochádzal z Limericku, do Spoločnosti vstúpil v roku 1645 ako dvadsaťpäťročný.
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V roku 1792 s Caylom de la Garde ušiel do Mannheimu a v roku 1794 ho sprevádzal do Ríma. Okolo
roku 1798 dublinský arcibiskup, dominikán Troy sa snažil rozbehnúť novozaložený seminár
v Maynooth. Napísal do Ríma pátrovi Luke Concannonovi, ktorý bol takisto dominikán a ktorý poznal
Ferrisa a jeho skúsenosti so seminármi ( Concannon bol neskôr menovaný za biskupa New Yorku, ale
skôr, ako by odcestoval, zomrel v Neapoli ). Dokázateľne odporučil Ferrisa, aby zaujal miesto na novej
fakulte a napísal, že je to dobrý kňaz, ktorý bude pravdepodobne zvolený za budúceho generálneho
superiora. Ferris sa zdráhal opustiť Rím a odísť do Írska z jediného dôvodu a tým bol fakt, že takmer
úplne zabudol anglicky. Ale aj tak napokon úlohu prijal, lebo to mu umožňovalo posielať peniaze
generálnemu superiorovi, ktorý žil v Ríme na vlastné náklady, aby Taliani nemohli povedať, že
generálny superior preniesol svoju rezidenciu do Ríma.
Ferris opustil Rím v roku 1798 a do Írska dorazil v roku 1800. Začínal v roku 1801 ako dekan a prefekt,
neskôr sa stal profesorom morálnej teológie. Ako teológ bol ovplyvnený Colletom a jeho postoje boli
dosť rigorózne. Najväčší problém v Maynooth mu robila angličtina a preto niekoľko rokov prednášal
len po latinsky a zároveň sa znovu priúčal svojmu materinskému jazyku. V Maynooth žil ako vincentín
a bol študentmi obľúbený do takej miery, že sa prakticky stal kultovou osobnosťou. Zomrel
26.novembra 1809. O dvadsať rokov neskôr jeho kópiu Všeobecných pravidiel a Konštitúcií objavil iný
maynoothský dekan, páter Philip Dooley, ktorý nimi zostal taký nadchnutý, že založil vetvu Misijnej
spoločnosti v Írsku.

Škótsko

V roku 1651, páter Dermot Duggan s jedným alebo dvoma spoločníkmi odišiel z Paríža do
Škótska, preoblečený za obchodníka. V Holandsku sa v priebehu cesty zoznámil so škótskym
statkárom menom Glengarry, ktorý konvertoval ku katolicizmu. V Glengarryho dome
v Škótsku sa im podarilo obrátiť statkárovho otca a niekoľkých domácich. Potom sa rozišli,
páter Duggan odišiel na sever na Hebridy a jeho spoločník alebo spoločníci (ich mená
nepoznáme) zamierili na Highlands. V roku 1652 ďalší dvaja kňazi, páter Francis White
a Thomas Lumsden ( jediný Škót, čo vstúpil do Spoločnosti za života Svätého Vincenta ) prišli
z Francúzska.
Život na Hebridách bol pre pátra Duggana extrémne drsný. Ubytovanie bolo úbohé, strava
biedna, zlá a drahá, vo všeobecnosti bolo všetko nehygienické. Pretože väčšina tamojších
duchovných oblasť opustila a pretože obyvatelia prejavovali prirodzenú náklonnosť
k náboženstvu, bola práca Misionárov úspešná. Obyvateľstvo bolo už temer celé storočie
zanedbávané a jeho náboženské vedomosti bolo horko – ťažko možné nazvať
rudimentárnymi. Páter Duggan sa presúval z ostrova na ostrov, nesúc so sebou veci
potrebné na slúženie sv. omší a na vyučovanie. Všade sa stretával s obráteniami a všade bol
vítaný ako spasiteľ. V roku 1657 bol páter Duggan rozhodnutý navštíviť väčšinu vonkajších
súčastí Hebríd, ale smrť ho predbehla. Bol pochovaný na mieste, kde aj zomrel a malá
kaplnka, ktorá nesie jeho meno dodnes pripomína jeho pamiatku.
Páter Lumsden evanjelizoval Orkneyské Ostrovy, Moray, Ross, Sutherland a Caithness.
Dosahoval rovnaké úspechy, ako jeho spolubrat na Hebridách. Páter White bol apoštolom na
Highlands a jeho výsledky boli rovnako mimoriadne.
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Napokon kalvínski duchovní v Škótsku vymohli od Cromwella vyhlášku, ktorá nariaďovala
všetkým sudcom a magistrátom v Škótsku vyhľadávať kňazov, uväzniť ich a prísne aplikovať
všetky zákony, vydané proti nim. Páter White bol zatknutý v Aberdeen vo februári roku 1655,
ale po piatich či šiestich mesiacoch bol prepustený, lebo mu nebolo dokázané, že by sa
nejako previnil ( udavač uviedol rozporuplné údaje ). Napriek tomu, že mu hrozil trest,
pokračoval vo svojej činnosti. Páter Lumsden sa stiahol na dlhý čas do podzemia a sotvačo
o ňom vieme.
Keď páter White v roku 1679 zomrel, bol posledným vincentínom v Škótsku a jeho smrťou sa
tam misionárska práca skončila. Jeho portrét bol dlhý čas uctievaný v jednej izbe hradu
Invergarry Castle, ktorú volali „ Miestnosť otca Whita.“

Anglicko

Keď bol Jakub, Vojvoda z Yorku, mladší brat budúceho Karola II. v exile vo Francúzsku počas
cromwellianskeho obdobia, nepochybne mal vedomosti alebo kontakt s vincentínmi vo
Svätom Lazare. Nenájdeme o tom špeciálnu zmienku ani v rôznych životopisoch Svätého
Vincenta ani vo väčšine štandardných životopisoch Jakuba II., ale vo svetle neskorších
udalostí muselo tomu tak byť. Keď Jakub II. nastúpil na trón po svojom bratovi v roku 1685,
bol fanatickým katolíckym konvertitom, človekom, ktorý splietol dokopy náboženskú
a politickú taktiku, od ktorej ho ani pápež nevedel odradiť.
Jednou z prvých vecí, ktoré uskutočnil, keď sa stal kráľom Jakubom II. bolo, že požiadal
a dostal štyroch vincentínov ako kaplánov pre svoj dvor v Londýne. Jeden z nich, páter Le
Lasseur, napísal 8. mája 1687 správu o svojom pobyte u dvora pátrovi Jollymu:
Jeho Veličenstvo nás prijalo s prejavmi úprimnej úcty. Už nám venovalo dve audiencie,
zaujímalo sa o poslanie našej Spoločnosti a prejavilo veľa spokojnosti, keď nás počúvalo.
Nikdy nebolo vladára tak horlivého a tak zbožného, ako on. Jeho horlivosť však naráža na
mnohé prekážky. Niektorí politici si myslia, že sa nachádza vo veľkom chvate a že by mal
väčší úžitok z toho, keby bol viac rozvážnejší. V tomto roku, 1687, kráľ vydal edikt, zaručujúci
slobodu svedomia na celom území jeho panovania. Ostatní si naopak myslia, že nemá
dostatok nadšenia. . . .
Anglický duch vôbec nie je naklonený ku katolicizmu. Kráľ nemohol nájsť medzi členmi
Parlamentu nikoho, čo by schválil edikt zaručujúci slobodu svedomia a preto ho vyhlásil
svojou vlastnou autoritou. V súčasnosti je tu v Londýne sedem alebo osem kaplniek
a kostolov, v ktorých sa verejne slúžievajú sväté omše. Okrem týchto máme kráľovskú
kaplnku v ktorej slávime posvätné ofícium so všetkou možnou okázalosťou. Keď celebrujeme
pri oltári v prítomnosti ôsmych akolytov, kráľovský zbor spieva jemu náležiace časti. Kráľ
s kráľovnou sú vždy prítomní na svätej omši a na vešperách, ktoré slávime každú nedeľu a vo
sviatky. Tam mávame aj kázne, ale v anglickom jazyku. Po francúzsky kážeme iba v kaplnke
pre francúzskych a španielskych diplomatov. Sami seba nemôžeme dišpenzovať od
občasného kázania vo Francúzskej kaplnke a myslím, že bude potrebné tak robiť aj
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v Španielskej kaplnke. Ešte nebývame v Louvres (sic), pretože pre nás určené apartmány ešte
nie sú pripravené a nebudú ani po návrate z Windsoru, kde kráľ trávi leto. Sme tam s ním. Na
ulici sa nemôžeme objaviť v našom kňazskom oblečení, ale prikročíme k tomu hneď ako to len
bude možné, aby si ľudia privykli na ten pohľad. Preto nosíme kravaty, ale už sme sa začali
objavovať s kňazskými kolárikmi a malými parochňami. Dúfam, že čoskoro sa budeme môcť
nosiť podľa nášho vlastného zvyku. . .
Ctihodní pátri jezuiti, keď im znova bolo obnovené uprednostňovanie, sa stali mocnými. Jeden
z nich je kráľovým spovedníkom, druhý je spovedníkom kráľovnej a tretí je veľkým kráľovým
obľúbencom. S týmito pátrami vychádzame veľmi priateľsky, ale si udržiavame odstup.
Niekoľkí anglickí lordi v súčasnosti konvertovali. Iní sa začali súkromne zúčastňovať svätých
omší propter metum Iudaeorum. O dva týždne otvoria jezuiti v Londýne kolégium. . . 150
Táto služba trvala od mája 1687 do novembra 1688 a títo vincentíni boli poslednými
katolíckymi kňazmi pri anglickom dvore.
„ Slávna revolúcia“ ktorá vyhnala Jakuba do exilu v roku 1688 znamenala koniec
vincentínskej služby na Dvore Svätého Jakuba.
Počas dlhého exilu vo Francúzsku po revolúcii, Jakub a jeho manželka Mária
z Modeny udržiavali s vincentínmi kontakty. Vojvoda de Saint – Simon zaznamenal
vo svojich pamätiach, ako tí dvaja každú nedeľu a vo sviatky zvykli odchádzať zo
svojho paláca v Saint – Germain do Svätého Lazara s cieľom zúčastniť sa na
vešperách.
Po tomto nik z vincentínov nevstúpil do Anglicka až do času Francúzskej revolúcie.
To boli ľudia, ktorí opustili rodnú vlasť, pretože odmietali zložiť prísahu, podporujúcu
Občiansku ústavu duchovenstva. Prekvapuje a to nielen z pohľadu nepriateľstva
anglickej vlády voči rímskemu katolicizmu, ale aj z pohľadu na „Gordonove
nepokoje“, ktoré prebehli len niekoľko rokov predtým (1780) že sa Angličania prejavili
ako ústretoví voči týmto emigrantom, tak, ako boli ústretoví aj voči hugenotom jedno
storočie predtým.
Vyhláseným vodcom francúzskych kňazov – emigrantov v Anglicku bol biskup Saint
Pol de Leon z Brittany. Jeho hlavným pomocníkom a pravou rukou bol bývalý rektor
jeho seminára, páter Luc Chantrel, CM. Najskôr na ostrove Jersey a potom od roku
1796 v Londýne bol páter Chantrel neunaviteľným v zakladaní nových kaplniek,
domov a rezidencií, dielní a dokonca kúpeľov pre svojich spoluemigrantov. Toto
úsilie vzbudzovalo u anglického kráľa, vlády a ľudu neslýchanú veľkorysosť.
V Londýne na mieste, ktoré je dnes priestorom železničnej stanice Svätý Pankrác
otvoril svoju prvú kaplnku nazvanú „ Naša Pani v Garden Gate.“ Onedlho otvoril
ďalšie v lokalitách Polygon, Somers Town a Charlton Street. Väčšina z nich sa stala
súčasťou novozaloženej farnosti Svätého Alojza v roku 1798.
Páter Francois Chevrollais, predtým v seminári v Treguier, prišiel pracovať neďaleko
Edmontonu, ale v roku 1809 dostal od monsiňora Douglasa, apoštolského vikára
londýnskeho dištriktu na starosť farnosť v Stratforde. Spočiatku sa omše a iné služby
konali v súkromnom dome na Ham Lane, ale v roku 1811 vystaval malú kaplnku, ku
150
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ktorej rýchlo pripojil dve školy a faru. V roku 1816 sa vrátil do Francúzska vyžiadať si
a aj získať superiorove dovolenie zostať pracovať v Stratforde, kde aj zomrel na
svojom kľakátku dňa 18. septembra 1823. Zanechal po sebe dvojtisícovú kvitnúcu
farnosť. Jeho pohrebu sa zúčastnila takmer celá farnosť v procesii, ktorá bola
verejným prejavom katolicizmu, čo by bolo nepredstaviteľné v čase, keď prišiel do
Anglicka ako emigrant. Pri ňom bol pochovaný aj páter Jacques – Louis Cardon, tiež
zo seminára v Treguier, ktorý odišiel do exilu spolu s pátrom Chevrollais. Existujú
mená mnohých ďalších vincentínskych pátrov, ktorí žili v Anglicku alebo sa tam
zdržiavali aj po skončení revolúcie. Ostatní sa vrátili do Francúzska alebo odišli na
vincentínske misie do Číny. Je faktom, že počas dlhých rokov bol Londýn strediskom
vincentskej misionárskej aktivity pod vedením pátra Josepha Mansueta Boullangiera,
CM. Môže to na prvý pohľad znieť neuveriteľne, ale aj anglická vláda aj Východná
Indická spoločnosť boli veľmi vďačné za služby, preukazované MacCartneyho
expedícii pátrom Rauxom v Pekingu ( bližšie o tom v stati o Číne ). Výsledkom toho
bolo, že počas celej Francúzskej revolúcie aj napoleonského obdobia, vincentínski
misionári a vincentínske balíky a listy boli prepravovaní na anglických lodiach
zadarmo. Londýn sa stal splnomocneným domom pre všetky vincentínske aktivity.
Páter Cadron bol posledný vincentínsky emigrant, ktorý zomrel v Anglicku.
O dvadsať tri rokov sa Misijná spoločnosť definitívne na anglickej pôde udomácnila.

XII

Rakúsko – Uhorsko

Pápež Klement XI. mal o Misijnej Spoločnosti takú vysokú mienku, že by ju chcel
vidieť udomácnenú v každej európskej krajine. Keď zo svojho synovca, Annibala
Albaniho učinil pápežského nuncia vo Viedni, poslal s ním aj dvoch vincentínov
v nádeji, že cez nich sa Spoločnosť uvedie v Rakúsku, Uhorsku, Čechách
a v Nemecku. Množstvo vojen na začiatku osemnásteho storočia tento plán
prekazilo.
Kardinál Migazzi, viedenský arcibiskup v roku 1761, so súhlasom cisárovnej Márie
Terézie, pozval poľských vincentínov, aby prevzali vedenie diecézneho seminára vo
Viedni. Títo boli zbehlí aj vo francúzštine aj v nemčine. Boli to páter Thomas
Hussarzewski ( zomrel vo Vilniuse v roku 1807 ) a Jan Hardelay ( zomrel vo Varšave
1761 ). Cisárovná podporovala seminár až do čias, kým sa finančne nepostavil na
nohy.
Toto ustanovenie bolo také úspešné, že uhorský prímas pozval vincentínov, aby
prebrali do správy seminár v Trnave, v ostrihomskej diecéze. Personál znova prišiel
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z Poľska ( 1762 ). Ďalším domom bol dom vo Váci, pre ktorý viedenský arcibiskup
žiadal troch mužov. Aj tu sa jednalo o diecézny seminár ( 1762 ). Prvým rektorom bol
páter Adalbert Churchocki z poľskej provincie a bol taký úspešný, že keď odchádzal,
duchovenstvo mesta ho nechcelo pustiť. Viedenský arcibiskup bol s prácou
vincentínov veľmi spokojný, a tak napísal pátrovi Jacquierovi, že by bol rád, keby
vincentíni spravovali všetky semináre v Nemecku a v Uhorsku.
Keď páter de Bras zoširoka oboznamoval Spoločnosť so snahou založiť dom vo
Viedni ( obežník z 1. januára 1761 ), vyjadril nádej, že toto podujatie sa podarí
„napriek ťažkostiam, pochádzajúcim z nepriateľstva a žiarlivosti.“ Takáto formulácia
obyčajne poukazovala na problémy, ktoré robili duchovní alebo členovia iných rehôľ.
O týchto domoch nikdy viac v obežných listoch po roku 1763 nebola zmienka a preto
tu jestvuje názor, že nepretrvali viac ako päť rokov. „ Mlčanie o týchto domoch, ktoré
vyzerá byť úmyselné a zároveň nezvyklé, nás privádza k záveru, že ťažkosti,
pochádzajúce z nepriateľstva o ktorých hovorí páter de Bras vo svojom okružnom
liste z 1. januára 1761 mohli napokon zvíťaziť.“151

XIII

PALATINÁT

Zrušenie jezuitského rádu zaviedlo Misijnú spoločnosť na územie, ktoré je dnes
moderným Nemeckom. V roku 1781 Princ Elektor Palatinátu a Bavorska požiadal
vincentínov, aby nahradili jezuitov v seminári a kolégiách v Heidelbergu
a v Mannheime. Bolo ťažké na túto žiadosť odpovedať, pretože v Spoločnosti bolo
iba veľmi málo Nemcov a málo takých, čo by boli pripravení prevziať tento špeciálny
druh práce. Preto pre začiatok Princ Elektor požadoval iba troch ľudí. Jeden bol
superiorom s právom vykonávať vizitácie v seminári a v kolégiách. On udelil aj
dovolenie na založenie noviciátu v Heidelbergu, ktorého úlohou bolo vychovávať
nemeckých vincentínov pre prácu v kolégiách. Tento bol otvorený v roku 1781
s deviatimi novicmi.
Napriek malému počtu domov a členov, Palatinát sa 14. novembra 1791 stal
samostatnou provinciou. Cieľom tohto kroku bolo poskytovať útočište vincentínom,
ktorí prchali pred revolúciou. Krátko nato, generálny superior páter Cayla, ktorý túto
provinciu ustanovil, v nej našiel útočište, keď sa na úteku utiahol do Mannheimu.
Okrem Heidelbergu a Mannheimu mala provincia domy ešte v Neustadte
a Engelheime, ale francúzska revolúcie zapríčinila ich koniec.
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XIV.
Madagaskar

„Otče Bourdaise, žijete ešte? Ste mŕtvy? Ak žijete, nech je pochválený Boh, že
ochránil váš život. Ak ste už v nebi, orodujte za nás!“
Svätý Vincent de Paul, 11. novembra 1658

Začiatok histórie kontaktov medzi Európou a Madagaskarom je príbehom veľkých
chýb a zla zliatych spolu v najhorších extrémoch kolonializmu. Začiatok náboženskej
histórie je podobne deprimujúci. 152 Prvé pokusy o kresťanizáciu portugalskými
jezuitmi a neskôr francúzskymi kňazmi skončili dočista neúspešne. Príchodom
Misijnej spoločnosti bola snaha pracovať na omnoho systematickejšom
a organizovanom základe, ktorá po dlhom čase priniesla niekoľko trvalých výsledkov,
úmerných prineseným obetiam.
V roku 1642 Francúzska Východoindicka Spoločnosť získala od kardinála Richelieu
dekrét o súhlase založiť kombináciu kolónie a obchodného centra na Madagaskare.
Napriek skutočnosti, že väčšina prvých kolonistov boli hugenoti, v dekréte bola
uvedená podmienka, že musia podporovať a zabezpečovať stáleho kňaza. Pretože
prvé miesto, ktoré si vybrali bolo veľmi nezdravé, boli nútení odísť na juh, kde založili
Fort Dauphin. Kolónia mala šťastie len na zavrhnutia hodných guvernérov
a administráciu a aj výber kňaza pre prvých kolonistov bol rovnako nešťastný.
Francúzska Východoindicka Spoločnosť prišla napokon k záveru, že náboženská
situácia sa môže zlepšiť iba ak by na ostrov bola pozvaná nejaká rehoľa. Radili sa
s kardinálom Nikolom Bagninim, pápežským nunciom v Paríži a on navrhol Misijnú
spoločnosť. Nuncius nebol informovaný, že v tom istom čase už Propaganda vybrala
pre túto úlohu bosých karmelitánov. Bagnini nemal dosť času na to, aby vec
konzultoval s Rímom. Svätý Vincent mal vo Východoindickej Spoločnosti mnohých
priateľov a tí ho žiadali, aby prijal nový apoštolát. Toto a príkaz od nuncia ho primäli
k rozhodnutiu úlohu prijať.
V roku 1648 Svätý Vincent určil pátra Charlesa Nacquarta a pátra Nicholasa
Gondree, ktorý mal iba dvadsaťosem rokov, narodil sa v roku 1620 a pochádzal
z diecézy Amiens. Do Spoločnosti vstúpil roku 1644 ako subdiakon. Pred svojim
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odchodom na Madagaskar bol v Paríži vysvätený za kňaza. Bol charakterizovaný ako
„ pokorný, láskavý, srdečný a horlivý.“ Charles Nacquart ( 1617 – 1650 ) vstúpil do
Spoločnosti v roku 1640.
Títo dvaja Misionári opustili La Rochelle 21. mája 1648. Okrem nich boli na palube
Etienne de Flacourt, nový guvernér Madagaskaru, dvaja rodení Malgaši
a sedemdesiati šiesti kolonisti, všetko katolíci. Plavba trvala šesť mesiacov a počas
tejto doby sa loď stala aktívnou farnosťou pod vedením dvoch vincentínov, ktorý svoj
voľný čas využívali na štúdium malgašského jazyka pod vedením dvoch
domorodcov.
Samotný Madagaskar bol šok. Väčšina Francúzov na ostrove sa viac podobala
španielskym conquestadorom, ako pokojamilovným kolonizátorom. Väčšina z nich
bola sklamaná zo svojich snov o rýchlom zbohatnutí a tí, ktorí prekonali horúčky, čo
pravidelne Európanov kosili, mysleli len na návrat domov. Sexuálna promiskuita
s domorodým obyvateľstvom bola bežná a práca, horúčavy, epidémie a nedostatok
boli takmer neznesiteľné.
Pred príchodom Misionárov sa väčšina hugenotských kolonistov vrátila do
Francúzska, skutočnosť, ktorá vincentínom akosi uľahčila prácu. Takmer okamžite
začali evanjelizovať domorodcov a Nacquart nadviazal kontakty s miestnym
náčelníkom Ramakanom, ktorý bol obrátený a vzdelaný portugalskými jezuitmi
niekoľko rokov predtým. Zistil, že Ramaka a susední náčelníci boli dobre naklonení,
ale ďalší postup bol náročný. Okrem fyzických ťažkostí tu boli kultúrne problémy,
snaha preklenúť priepasť medzi teológiou francúzskych Misionárov a jednoduchým
synkretickým názorom domorodcov. To nebola ľahká úloha.
Páter Nacquart zaznamenal pokrok, menovite medzi mládežou, a páter Gondree
práve vtedy, 27. mája 1649 zomrel. Zdolala ho jedna z horúčok, ktoré boli na ostrove
endemické. Páter Nacquart zostal sám, pokračoval vo svojej práci, využívajúc
obrázky, ako svoju prvoradú katechetickú pomôcku, ako mu radil Svätý Vincent.
Skutočnosť, že z detí, ktoré pokrstil žiadne nezomrelo v dôsledku rôznych nákaz,
ktoré postihovali ostatné, dodala jeho osobe v očiach domorodcov na veľkosti. Keď
bol Ramakov vnuk uzdravený z vážnej choroby po prijatí krstu, Misionárova vážnosť
bola väčšia, ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu Ramaka odmietol znova
konvertovať s tým, že tak urobí až vtedy, keď bude mať jeho osada stáleho kňaza.
Na rozdiel od mnohých misionárov pred ním, Nacquart bol obozretný pri udeľovaní
krstu, pretože si nebol istý, koľkí z jeho konvertitov vytrvajú vo svojej novej viere. 153
Ďalší problém povstal spomedzi Francúzov. Povedať, že kolonisti vedú zhýralý život,
by bolo veľmi slabým vyjadrením. Guvernér Flacourt, neochotný tomu zabrániť či už
preto, že to považoval za ich súkromnú vec, alebo preto, že sa nazdával, že ich život
je ťažký aj bez jeho zasahovania. Okrem toho Nacquart a guvernér mali úplne
rozdielne pohľady, týkajúce sa ostrova a jeho pôvodných obyvateľov. Guvernér bol
typickým koloniálnym štátnym služobníkom tých čias, horlivo sa usilujúci spájať
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vojenskú slávu s rozširovaním francúzskej kontroly, zatiaľ čo kňaz k otázke
pristupoval presne z náboženského pohľadu. Nacquart bol čosi ako vizionár,
rozvíjajúci rozsiahle plány náboženskej budúcnosti Madagaskaru. Jedinou vecou,
ktorú bol schopný uskutočniť, bol kostol vo Fort Dauphin.
V roku 1650 ohlásil Flacourt, že sa vracia do Francúzska, ale svoje rozhodnutie
veľmi rýchlo zmenil. Preto si Nacquart zabezpečil povolenie pre svoj vlastný odchod
do Francúzska a pripravoval sa na jar odcestovať. Chcel vyhotoviť kompletnú správu
pre Svätého Vincenta s tým, aké opatrenia by bolo treba uskutočniť, aby sa zlepšili
podmienky na ostrove. Zariadil, že ho nahradí diecézny kňaz z Ostrova Sv. Márie.
Domorodci proti jeho plánovanému odchodu ostro protestovali, takže namiesto neho
do Paríža odišiel dotyčný diecézny kňaz a Nacquart zostal.
Páter Nacquart zdvojnásobnil svoje úsilie pri konvertovaní domorodcov. Nebolo to
múdre, lebo veľmi vyčerpaného ho premohla horúčka a 29. mája 1650 zomrel.
Kolonisti a ich guvernér si až oneskorene uvedomili, čo stratili. Flacourt ( 1660 )
napísal: „ Bol to veľmi inteligentný človek, horlivý pre vieru, vedúci vzorný život.
Nadobudol dostatočné jazykové vedomosti, aby mohol vyučovať obyvateľov krajiny
a znášal najväčšiu záťaž, ktorú si neustále vyžadovala táto práca. Všetci sme hlboko
zarmútení . . . .“
Krátko na to vypuklo proti Francúzom povstanie, vedené Ramakom. Flacourt
odpovedal zmasakrovaním väčšiny obyvateľov v oblasti Fort Dauphin až napokon
zvíťazil zavraždením Ramaka a jeho synov. Tak bolo ukončené povstanie, ale len na
prechodný čas.
Medzitým sa Propaganda pokúšala dať do poriadku neistú situáciu, zapríčinenú
prítomnosťou vincentínov na misionárskom území, priedelom karmelitánom. Vec sa
vyriešila tým, že karmelitáni dobrovoľne z nej vycúvali. Svätý Vincent zostal dva a pol
roka bez akýchkoľvek správ z madagaskarskej misie a keď sa prvý v roku 1650 od
Nacquarta dozvedel o Gondreeho smrti, začal robiť prípravy na vyslanie väčšieho
počtu misionárov.
V roku 1650 vybral Svätý Vincent sedem kňazov a jedného brata, aby šli na
Madagaskar a ich odchod stanovil na január 1651. Pretože nebolo možné pre nich
nájsť francúzsku loď, ich odchod sa znova a znova oddiaľoval. Konečne v roku 1654
mohol vyslať pátrov Bourdaise a Mouniera a brata Rene Foreta.
Toussaint Bourdaise, narodený v Blois, vstúpil do Spoločnosti v roku 1645 ako
dvadsaťsedem ročný. Bol to človek nie vyššej ako priemernej inteligencie, ale ju
vyrovnával horlivosťou. Francois Mounier ( alebo Mousnier ) sa narodil v roku 1625
v Saintes v diecéze La Rochelle. Do Misijnej spoločnosti vstúpil v roku 1643. Keď ho
Svätý Vincent vybral pre madagaskarskú misiu, nachádzal sa v Picardii, kde
rozdeľoval milodary a pomáhal naprávať škody z Tridsaťročnej vojny. Rene Foret (
alebo Forest ) sa narodil v Boussay v diecéze Avranches. Do Spoločnosti vstúpil
5.októbra 1650 vo veku tridsiatich troch rokov.
Keď o päť mesiacov neskoršie prišli na ostrov, našli tam kolonistov a domorodcov,
ktorí takmer štyri roky nevideli kňaza. Boli skoro úplne odvyknutí od náboženského
života. Misionári začali ( doslovne! ) bičom vyháňať prostitútky a potom sa nanovo
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ujali pokresťančovania Fort Dauphinu. Darilo sa im to a skôr ako o rok bolo vidieť, že
náboženský duch bol obnovený. Domorodci, napriek všetkému, čo sa prihodilo,
zotrvali v dobrej náklonnosti voči kresťanstvu. Bourdaise bol niečo ako lekár a jeho
liečba pomohla si ich získať.
Misia utrpela škody, keď v roku 1655 požiar premenil skoro celú pevnosť na ruiny.
Kostol zhorel a len najvyšším hrdinským úsilím sa podarilo zachrániť kalichy a jeho
zariadenie.
Na začiatku roka 1655 sa páter Mounier pripojil ku francúzskej expedícii do
vnútrozemia v nádeji objaviť nejakých priateľských domorodcov a aj aby bol
k dispozícii francúzskym vojakom, ak by boli zranení alebo zabití. Výprava prežívala
ťažké chvíle, mnohí z jej členov boli zabití domorodcami a páter Mounier, spolu
s ďalšími jedenástimi, bol zanechaný v jednej domorodej osade, chorý na horúčku.
Páter Bourdaise sa za ním ponáhľal, ale Mounier dňa 24.mája 1655 zomrel.
Bourdaise zostal sám a pokračoval v konaní dobrej práce, pričom znepokojene dúfal,
že mu z Francúzska príde pomoc.
Francúzska Východoindicka Spoločnosť veľmi rýchle stratila o Madagaskar záujem,
ktorý prinášal viacej strát ako zisku. Ale aj tak, jeden z jej riaditeľov, Vojvoda de la
Meilleraye, ktorý so spoločnosťou podnikal sa rozhodol poslať na ostrov, na vlastné
náklady, svoje štyri lode. Informoval Svätého Vincenta, že by bolo miesto pre dvoch
kňazov. Svätý Vincent vybral troch. Boli to pátri Calude Dufour, Nicolas Prevost
a Mathurin de Belleville a nariadil im stihnúť vojvodove lode skôr, ako odplávajú.
Všetci traja opustili La Rochelle 29. októbra 1655.
De Belleville, džentleman zo šľachtického rodu sa narodil v Brix v diecéze
Countances v roku 1624. Vstúpil do Misijnej spoločnosti v roku 1654, ale
s ťažkosťami, zapríčinenými jeho chýbajúcim vzdelaním. Bol to človek veľmi pokorný
a podmanivý a počas plavby zvládol urovnať hádky medzi námorníkmi a lodnými
dôstojníkmi. Ochorel na horúčku a v prístave Sierra Leone v januári 1656 zomrel.
Claude Dufour sa narodil v Auvergne v roku 1618 a už bol kňazom, keď vstúpil do
Spoločnosti vo Svätom Lazare v roku 1644. Bol osobnosťou, ktorá by si zaslúžila
bližšie skúmanie. Bol náchylný k extrémom, bol indiskrétny aj vo vzťahu k svojej
horlivosti aj vo vzťahu k svojej obetavosti. Pociťoval silný sklon k individuálnemu
životu, takému, ako žili kartuziáni a skutočne mal mnohé pokušenia, aby kvôli tomu
vystúpil zo Spoločnosti. Čiastočne preto, aby oslabil tieto tendencie, ho Svätý Vincent
poslal na Madagaskar. Nicolas Prevost už bol kňazom, keď v roku 1646 ako
tridsaťštyriročný vstúpil v Paríži do Misijnej spoločnosti. Narodil sa v Laroche–Guyon
v diecéze Rouen.
Každý z vincentínov sa nachádzal na inej lodi. Po oboplávaní Mysu Dobrej Nádeje sa
lode rozdelili, jedni plávali k Port Dauphin a druhé smerovali k Ostrovu svätej Márie.
Páter Prevost bol na ceste k Ostrovu svätej Márie a páter Dufour na Madagaskar,
kde došiel 13. júna 1656. Nasledujúci deň celá kolónia slávila sviatok Božieho Tela
s obvyklou procesiou.
Páter Dufour bol prísny v zachovávaní pravidiel a rubrík a začal pátra Bourdaiseho
kritizovať kvôli niektorým chybám, ktorých sa dopúšťal. Okrem toho vydesil svojho
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spolubrata neočakávaným vyhlásením, že zamýšľa odísť na Ostrov svätej Márie
a zostať tam s Prevostom. Bourdaise sa ho pokúšal od toho odradiť, zdôvodňujúc, že
na Madagaskare je dosť práce pre oboch a že podnebie na Ostrove svätej Márie je
také, že tam pravdepodobne neprežije. Dufour trval na svojom a na ostrov odišiel
a tam jeho horlivosť hraničila s nerozvážnosťou. Vrhol sa do všetkých možných
podujatí, počítajúc v to aj zostavovanie malgašského slovníka. Nakoniec ho napadlo
postaviť dvanásť krížov, predstavujúcich dvanásť apoštolov v dvanástich dedinách
ostrova. Cesty bolo priveľa a keď osádzal jedenásty kríž, prepadla ho horúčka a 18.
augusta 1656 zomrel. Prevost zomrel v septembri.
Bourdaise znova zostal sám, ale tiež už dlho nežil. Krátko po návrate z vnútrozemia,
kde poslúžil zomierajúcemu veliteľovi pevnosti, podľahol silnej nákaze dyzentérie
a 25. júna 1657 zomrel. Od jeho smrti celých šesť rokov žiaden kňaz na Madagaskar
neprišiel.
Jednou z príčin tohto dlhého meškania bol vnútorný rozkol, ktorý postihol
Východoindicku Spoločnosť. Napokon pred koncom roka 1656 bola spoločnosť
zreorganizovaná a nové úsilie umožnilo vyslať aj kolonistov aj Misionárov. Svätý
Vincent vybral dvoch kňazov, pátra Charlesa Boussordec ( alebo Boussordee )
a Francoisa Herbrona a jedného brata Christopha Delaunay, aby odišli na
Madagaskar.
Charles Boussordec sa narodil v Chastel – Andrin v diecéze Treguier v roku 1619.
Bol už farárom, keď v roku 1654 vstúpil do Spoločnosti. Strávil jeden rok v noviciáte
a potom odišiel do domu v Lucon, kde zložil sľuby. V roku 1655 ho ustanovil v Notre
Dame de la Rose. Francois Herbron sa narodil v roku 1617 v Alencon. Do
Spoločnosti bol prijatý v Paríži v roku 1653 už ako kňaz a sľuby zložil v roku 1656.
Christophe Delaunay sa narodil v Haute – Chapelle v diecéze Le Mans. Do
Spoločnosti bol prijatý v roku 1653, sľuby zložil v roku 1656 v Lucon a obnovil v roku
1658.
Na loď nastúpili v Nantes, ale takmer nepretržite na ňu útočili silné búrky. Pretože na
druhý deň bolo Dušičiek, dvaja kňazi odišli z lode na pevninu, aby tam odslúžili svätú
omšu a pri návrate im búrka nedovolila na loď nastúpiť. Loď bola rozbitá o pobrežie,
pričom zahynulo stotridsať osôb. Brat Delauny hrdinsky dokázal zachrániť pomerne
veľa tých, čo prežili tak, že pomocou zhotovenej plte ich dostal na breh. Napriek
tomuto nesľubnému začiatku, dvaja kňazi a brat dali najavo svoju túžbu na
Madagaskar ísť.
Nemohli však odísť bezprostredne a znova bola príčina v stálych haštereniach vo
vnútri Východoindickej Spoločnosti. Nedorozumenia zapríčinili schizmu a spoločnosť
sa rozdelila na dva navzájom si konkurujúce objekty a za týchto okolností bolo pre
Svätého Vincenta skoro úplne nemožné zorganizovať odchod Misionárov.
Konečne sa situácia zmenila a Svätý mohol, ku spokojnosti každého, organizovať
veci. Vybral štyroch kňazov a brata Delaunay. Kňazi v tejto štvrtej expedícii boli
Charles Leblanc, Ignace Arnauld, Pascal Desfontaines a Pierre Daverroult. Skupina

179

vyplávala z Nantes 14. marca 1658, ale búrlivé počasie alebo piráti ( záznamy sa
líšia ), jej nedovolili dosiahnuť cieľ. 154
Šiesty a posledný pokus Svätého Vincenta poslať Misionárov dopadol dosť neúčinne.
Ako náhle sa dopočul o novej plavbe v roku 1659, prisľúbil pridať k expedícii štyroch
kňazov. Títo kňazi boli Nicholas Etienne, Daverroult, Desfontaines a Francois Feydin.
Nicholas Etienne ( alebo Estienne ) sa narodil v Paríži v roku 1634 a do Spoločnosti
vstúpil v roku 1653. Bol originálnym typom večného študenta, prijatého pod
podmienkou, že nikdy nebude vysvätený za kňaza, lebo bol iregulárny kvôli svojej
chromej ľavej ruke. Napriek tomu toľko dobiedzal, aby ho Svätý Vincent poslal na
Madagaskar ako katechétu, až sa Svätý rozhodol získať pre neho dišpenz od
iregularity. Etienne bol vysvätený v auguste 1659.
Spolu s kňazmi šiel aj brat Philippe Pate, vynikajúci lekár, ktorý vstúpil do Spoločnosti
v roku 1656, lebo mal záujem o zámorské misie.
Misionári prišli do Nantes, aby nastúpili na loď, ale v prístave im povedali, že ich loď
odpláva z La Rochelle. Páter Etienne, ktorý bol poverený úradom superiora rozhodol,
že on a brat Patte sa pokúsia dostihnúť loď po mori, zatiaľ čo ostatní odišli po súši.
Pobrežná loď, na ktorú nastúpili sa zakrátko dostala do zúriacej búrky, ktorá ich
hnala okolo Biskajskeho zálivu skoro tri týždne. Boli vyhlásení za mŕtvych a keď sa
konečne doplavili do La Rochelle, dozvedeli sa, že miestni rehoľníci už za nich
odslúžili pohrebné omše.
Konečne mohli 18. januára 1660 odplávať. 5. Februára dosiahli Tenerife a 18. Cape
Verde. V máji oboplávali Cape, ale ich loď bola natoľko poškodená, že im nebolo
možné pokračovať. V marci roku 1661 sa vrátili do Holandska a v júli sa vylodili
v Amsterdame. Vrátili sa do Paríža na dvadsiaty deň toho istého mesiaca a dozvedeli
sa, že Svätý Vincent zomrel v minulom roku.
Bezprostredne na to znova vypracovali plán vrátiť sa na Madagaskar, tento raz
poslaní pátrom Almerasom. Etienne bol znova vedúcim výpravy, ale teraz s titulom
apoštolského prefekta. Jeho spoločníkmi boli pátri Manie, Frachy, a bratia Patte
a Lebrun. Zo Saint Nazaire odplávali 22. mája 1663 a do Fort Dauphin došli 29.
septembra.
Pri prvom skúmaní farského kostola, Etienne otvoril bohostánok a zistil, že aj po
šiestich rokoch boli hostie v dokonalom stave. Ale to bolo všetko. Náboženská
situácia bola žalostne biedna a preto prvou vecou, čo vincentíni urobili, boli misie pre
Francúzov a podobne aj pre domorodcov. Ich výsledok bol povzbudzujúci. Etienne
otvoril noviciát a za direktora bol ustanovený páter Manie. Väčšina prvých novicov
bola spomedzi francúzskych kolonistov, ako brat Rene, výborný záhradník. Postavili
aj nemocnicu a brat Patte poskytoval veľké lekárske služby. Brat Lebrun, k tomu, že
bol krajčírom a garbiarom, ešte pod vedením Patteho študoval aj lekárstvo.
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Jeden zápis hovorí, že ich búrky donútili pristáť v Lisabone a po opravách, ktoré boli urobené na
lodi, pokračovali v plavbe, padli do rúk holandských pirátov, ktorí cestujúcich vyložili v Španielsku.
Podľa iného záznamu boli zajatí španielskou vojnovou loďou ( Španielsko a Francúzsko boli v tom
čase vo vojnovom stave) a že boli vylodení v Lisabone.
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Počas prvého veľkopôstneho týždňa roku 1664, Etienne, brat Patte a sedem
domorodcov odišli z Fort Dauphin do vnútrozemia, navštíviť Diana Manangu, jedného
očividne dobre nakloneného náčelníka, ktorého Etienne dúfal obrátiť. Jeho synovia
boli pokrstení v minulých rokoch pátrom Bourdaise. Mananga odmietol, aby bol
pokrstený sám, preto sa vincentíni pripravovali na návrat do Fort Dauphin. Mananga
na nich naliehal, aby zostali na rozlúčkovom bankete. Jeden Angličan, želajúci si, aby
úsilie francúzskych Misionárov skončilo v troskách, očividne naviedol Manangu, aby
hostí otrávil. Po slávnosti, aby mal Mananga istotu, že sa jeho čin podaril, sa im
ponúkol sprevádzať ich až po hranicu jeho územia. V krátkej vzdialenosti od hranice,
brat Patte zomrel v dôsledku otravy jedom. Na ostatných sa účinok jedu neprejavil,
preto náčelník rozkázal svojim otrokom, aby ich pozabíjali. Vrátil sa do svojej osady,
zanechajúc telá nepochované. 155
Páter Manie dlho neprežil svojich spolubratov, ale žil dosť dlho na to, aby videl novú
skupinu, ktorá prišla z Francúzska. Táto odišla z Francúzska v marci 1665
a pozostávala z kňazov Maximiliána Cuverona, Charlesa Boussordeca, Michela
Montmasona, Louisa de Berrueta a z bratov Parisota, Pomadeho a Lohyera. Ich loď
sa nakrátko zastavila v Cape Verde a niekoľkí cestujúci odišli na breh. Z nejakého
dôvodu šli s nimi aj páter Boussordec a dvaja bratia. Malý čln v ktorom sa plavili bol
preťažený a zaliala ho vlna. Boussordec, ktorý vedel výborne plávať, vyše dvoch
hodín zachraňoval ostatných pred utopením. Tak sa vyčerpal, že až sa utopil. Utopil
sa aj brat Pomade, ale brat Parisot sa zachránil tak, že sa držal prevráteného člna.
Táto skupina sa doplavila na Madagaskar 10. júla 1665.
Posledná vincentínska výprava, poslaná na Madagaskar odplávala z La Rochelle
v marci 1666. Boli v nej pátri Ignace Roguet, Francois Brisjonc, Jean Jourdie,
Charles Le Roy, páter Grohan a bratia Jean Bourguin, Gerard Minser, Pierre Pilliers
a Guillaume Galot. Z akýchsi dôvodov jeden kňaz a dvaja bratia zmeškali. Pátri Le
Roy a Grohan zomreli počas plavby. Ich loď sa priplavila k Penambcu (Brazília ! )
a potom skoro celý rok sa plavili na Madagaskar, kam došli v marci 1667.
Po svojom príchode zistili, že je takmer vylúčené niečo dosiahnuť kvôli zlej
koloniálnej administratíve. Neboli schopní pracovať a podnebie ich rýchlo zabíjalo.
Cuveron zomrel zakrátko po ich príchode a Jourdie zomrel na horúčku na Ostrove
svätej Márie. Horúčka zabila aj Berrueta. Bratia Pilliers a Galot boli zavraždení
domorodcami niekoľko dní pred ich naplánovaným návratom do Francúzska.
Napokon v roku 1671 páter Jolly odvolal všetkých vincentínov do Francúzska.
Roquet a Montmason s bratmi Bourguinom a Minserom nasadli na loď do
Francúzska. Obaja bratia zomreli počas plavby. Po siedmich mesiacoch na mori,
Roguet a Montmason, jediní, čo prežili, prišli do Mozambiku. Tu každý nasadol na inú
loď z dôvodu, aby sa nedostali do rúk holandských pirátov až sa nakoniec dostali do
Surata v Indii, kde boli priateľsky prijatí kapucínmi. Až v roku 1675 sa im podarilo
odtiaľ odcestovať a do Svätého Lazara prišli v roku 1676. V priebehu niekoľkých
mesiacov Roguet zomrel v dôsledku prežitých utrpení.

155

Hovorí sa, že keď sa náčelník vrátil domov, našiel svojho syna ako zomiera. Jeho šaman mu
povedal, že je to trest za to, lebo nechal telá nepochované. Potom, ako uskutočnil ich pohreb, jeho
syn vyzdravel.
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Montmason bol jediný, ktorý prežil. V roku 1686 bol ustanovený za apoštolského
vikára pre Alžírsko a o dva roky neskoršie bol zabitý Turkami.
Madagaskarská misia trvala skoro dvadsaťpäť rokov a stála nie menej ako jeden
život za každý rok trvania. Je to ťažká a chúlostivá úloha podať posudok o tomto
špecifickom vincentínskom apoštoláte. Určite, z pohľadu hrdinstva, sebaobetovania
a totálneho oddania sa si zaslúži byť zaradená medzi najvyššie a najušľachtilejšie
misionárske počiny v histórii katolíckej cirkvi. Jej skutočné výsledky neboli úmerné
horlivosti mužov, ktorí pre ňu obetovali svoje životy. Či apoštolát mal byť vykonávaný
tak dlho ako bol a za takú cenu, je otázka , na ktorú nemôže dať nijaký historik
primeranú odpoveď. Nech je postačujúce zaznamenať horlivosť a obetu Misionárov.

XV.
MASKARÉNY

Nie ďaleko od Madagaskaru v Indickom oceáne ležia dva ostrovy, dnes známe ako
Súostrovie Maskarény. Počas osemnásteho a čiastočne aj devätnásteho storočia,
boli tieto ostrovy miestom vincentínskej činnosti, ktorá nebola ani zďaleka taká
tragická, ale všeobecne úspešnejšia ako tá na Madagaskare, ale zato bola menej
rušná a menej nápadná.
Maskarény pozostávajú v podstate z ostrova Reunion, ktorý bol v osemnástom
storočí Francúzmi nazývaný Bourbon a Portugalcami Mascarenha, a z ostrova
Mauritius, ktorý sa v koloniálnych dobách volal Ile de France.

Bourbon ( Reunion )
Ostrov pôvodne objavili Portugalci ( 1545 ), ale v roku 1646 sa stal francúzskym
vlastníctvom. Počas sedemnásteho storočia bol zastávkou a útočišťom pirátov,
ktorých posmešne nazývali „ Misionári Červeného mora.“ Ostrov zastrašovali, ale
onedlho ho celkom ovládli a mnohí z nich sa tu aj natrvalo usadili.
Náboženská starostlivosť bola nepravidelná. Vincentínsky páter Jourdie sem prišiel
z Madagaskaru a zdržal sa tu od roku 1667 do roku 1671, ale väčšinou duchovnú
službu vykonávali kapláni z námorných lodí a príležitostne túlaví kňazi alebo kňazi
z Madagaskaru, ktorí dávali do poriadku manželstvá, dopĺňali cirkevné záznamy
a pod. V roku 1698 prišli na ostrov dvaja kňazi zo Spoločnosti pre zámorské misie
z Paríža a založili farnosť. V roku 1702 boli vystriedaní dvomi diecéznymi kňazmi,
ktorí mali titul generálnych vikárov parížskeho arcibiskupa, ale rýchlo prižmúrili oči
nad problémami ostrova, takže sa málo vykonalo. Keď sa tu zastavil kardinál de
Touron v roku 1703 na svojej ceste do Číny, ľud ho žiadal, aby napísal Svätej Stolici
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v ich mene žiadosť o kňazov. On to aj urobil, ale sa nezdá, že sa tým situácii
pomohlo.
Francúzska východoindicka Spoločnosť požiadala v roku 1711 kardinála Noaillesa,
parížskeho arcibiskupa, aby predniesol Rímu požiadavku na kňazov. Prefekt
Propagandy, kardinál Sacripanti postúpil úlohu pátrovi Bonnetovi, ktorý bol
generálnym vikárom po Watelovej smrti. Bonnet ho požiadal, aby počkal do voľby
generálneho superiora. Keď bol zvolený Bonnet, Sacripatti sa s ním skontaktoval.
Úloha bola prijatá a pápež Klement XI., blízky priateľ a obdivovateľ Misijnej
spoločnosti vo svojom ustanovujúcom breve ju nazval pokračovaním
madagaskarskej misie.
V roku 1712 určil Bonnet piatich Misionárov pre novú prácu a to boli : páter Renou (
určený za superiora a s titulom apoštolského prefekta ), páter Criais, páter Houbert,
páter Abot a brat Montadier. Títo odplávali zo Saint Malo 24. júna 1712 na dvoch
lodiach Francúzskej východoindickej spoločnosti. Búrka lode od seba oddelila.
Plavidlo, na ktorom cestovali Criais a Houbert sa vrátilo do Saint Malo, druhá loď
smerovala do Plymouthu v Anglicku. Po opravách obe lode sa znovu vydali na
plavbu. Dňa 13. apríla 1713 doplávali do Indie, kde ich kapitán, napriek svojim
sľubom, odmietol ďalej zobrať. Preto museli zostať v Pondicherry vyše roka, kým sa
konečne dostali v decembri 1714 na Bourbon. Obsadili tri farnosti: Renou a brat
Montadier farnosť Saint Denis, Criais a Abot farnosť Saint Paul a Houbert farnosť
Sainte Suzanne.
Skôr ako by sa pustili do práce, veľmi obozretne preskúmali situáciu medzi ľuďmi
a ich potrebami. Výsledok tohto postupu bol pre nich veľkým prínosom. Kostoly a fary
boli v zlom stave a Francúzska východoindicka Spoločnosť nedodržala sľub, že ich
opraví a prisvojila si právo meniť a prekladať kňazov. Ďalej odmietli poskytnúť
misionárom prisľúbené zaopatrenie. Vincentíni sa obrátili na pátra Bonneta, ktorý
preto oslovil správnu radu Francúzskej východoindickej spoločnosti, ale pretože nič u
nej nedosiahol, dal im ročnú lehotu na nájdenie náhrady. Francúzska východoindicka
spoločnosť oslovila množstvo duchovných, ale nenašla nikoho, kto by bol ochotný
prebrať farnosti za takých podmienok, aké mali Vincentíni. V tom čase páter Bonnet
zomrel a namiesto neho nastúpil páter Couty. Minister kardinál Fleury a Orry, hlavný
justičný dozor boli sprostredkovateľmi v tejto polemike a v roku 1736 bolo
rozhodnuté, že farnosti budú natrvalo patriť Misijnej spoločnosti a duchovní budú
menovaní generálnym superiorom.
Miestni predstavitelia Francúzskej východoindickej spoločnosti dohodu z roku 1736
nezobrali do úvahy. Zvlášť sa to prejavilo ohľadom opráv a rekonštrukcií kostolov
a fár. Napokon Misionári súhlasili, že práce urobia sami pod podmienkou, že vláda im
zabezpečí niekoľkých černochov, ktorých aj zaplatí.
Superiori tejto misie boli vždy aj apoštolskými prefektami. V osemnástom storočí boli
podriadení parížskemu arcibiskupovi, ktorá skutočnosť dala vzniknúť niekoľkým
právnickým dišputám. Od roku 1712 do roku 1810 sa v tomto úrade vystriedalo osem
vincentínov, včítane jedného Taliana, pátra Testa.
V roku 1754 mal Bourbon osem farností s celkovým počtom jedenásť tisíc obyvateľov
z ktorých iba päť tisíc nebolo otrokmi. V roku 1783 tu bolo jedenásť farností, väčšina
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z nich bola vybudovaná vincentínmi. Od roku 1751 do roku 1770 viedli na ostrove
kolégium o ktorom sa hovorilo, že ho vystavala Francúzska východoindicka
Spoločnosť, ale vybudovali ho len sami vincentíni. Priemerne ho ročne navštevovalo
stopäťdesiat študentov. V roku 1770 bolo zrušené guvernérom Mauritia. Vincentíni sa
starali aj o všetko základné školstvo na ostrove. Počas sedemročnej vojny ( 1756 –
1763 ) tu bolo veľa neporiadku a množstvo problémov. V roku 1773 hurikán zničil
skoro všetky stavby na ostrove, ale Spoločnosť sa rozhodla obnoviť svoju činnosť.

Mauritius

Ostrov Mauritius bol objavený Portugalcami v roku 1507. Francúzi si ho privlastnili
v roku 1721. V tom roku Francúzska východoindicka spoločnosť požiadala Misijnú
spoločnosť o dvoch kňazov a brata a sľúbila vybudovať dva kostoly a dve fary. Dvaja
kňazi, pátri Berthon a Igou sem prišli v roku 1721. Stretli sa s mnohými ťažkosťami
zo strany kolonistov a agentov Francúzskej východoindickej spoločnosti a preto sa
v roku 1724 museli vrátiť na Bourbon. Guvernér z Pondicherry utíšil situáciu a pozval
ich nazad.
V roku 1758 po viac ako tridsaťročnom pobyte na ostrove ešte stále nemali kostoly,
ktoré Francúzska východoindicka spoločnosť sľúbila postaviť. Tak ako na Bourbone,
aj tu superiori vykonávali úrad apoštolského prefekta. V roku 1764 tu boli tri farnosti,
v roku 1789 ich už bolo päť. Hlavnou náplňou práce vincentínov bola starostlivosť
o nemocnicu, ktorú oni založili. Vo všeobecnosti ich vzťahy so vždy búrlivými
kolonistami vyzerali dosť komplikovane.

Ostrovy spolu, 1764 – 1814
Sedemročná vojna odstránila Francúzsku východoindicku spoločnosť a oba ostrovy
sa dostali priamo pod panovníka, ktorý oficiálne prevzal ich správu v roku 1767.
Vláda vypracovala novú zmluvu, podľa ktorej mal byť počet Misionárov na ostrovoch
znížený. Generálny superior s tým nesúhlasil a v roku 1768 sa pripravoval odvolať
všetkých svojich ľudí z ostrovov. Kráľovskí správcovia ostrovov zmenili svoje plány
a definitívna zmluva bola spísaná v roku 1771.
V roku 1793 bol všetok majetok Spoločnosti na ostrovoch skonfiškovaný francúzskou
revolučnou vládou a to bolo predzvesťou konca. V roku 1805 zostali na Mauritiu iba
traja vincentíni. Väčšina prác na Bourbone skončila počas napoleonského obdobia,
hoci posledný vincentín na ostrove zomrel v roku 1838.

XVI
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Berberské krajiny

„Horlivosť pozostáva z čistej túžby učiniť seba samého milým Bohu a užitočným
svojmu blížnemu. Horlivosť pri šírení Božieho kráľovstva, horlivosť za spásu
blížneho! Je niečo na svete dokonalejšie? Ak je Božia láska ohňom, horlivosť je
plameňom. Ak je láska slnkom, horlivosť je jeho lúčmi.“
Vincent de Paul, keď hovoril o Jeanovi a Philippovi Le
Vacher

Americký historik Thomas Bailey pri opisovaní Berberských štátov na začiatku
devätnásteho storočia, stručne a presne podal ich obraz toho, ako sa chovali
v sedemnástom storočí:
Vládcovia ničomných severoafrických krajín Maroka, Alžírska, Tripolisu a Tuniska, sa
voči obchodovaniu v stredozemí správali ako divokí hrdlorezi takým spôsobom, aký
história nepozná. Tieto ľudské harpyje nielenže zotročovali svojich zajatcov kvôli
výkupnému, ale zhromažďovali aj veľké sumy peňazí za ochranu od tých osôb, ktoré
si mohli dovoliť takéto platby. Bolo to výnosné štátne odvetvie.156

Tieto krajiny boli pôvodne integrálnou súčasťou Otomanského impéria, ktorému vládli
konštantínopolskí pašovia. Napriek tomu v polovici sedemnásteho storočia získali
Berberské krajiny de facto nezávislosť, ale ponechali si formálnu podriadenosť
tureckému sultánovi. Boli to nezávislé pirátske štáty, ktorých vládcovia mali titul Dey,
Bey alebo Aga. V ich časoch bolo Stredozemné more prakticky všetkými považované
za moslimské jazero. Ľud i správcovia týchto krajín sa síce miešali do obchodovania,
ale ich základným živobytím bolo pirátstvo. Mestá boli plné tisícov kresťanských
otrokov, ktorí boli zajatí či už na šírom mori alebo pri nájazdoch na pobrežie
Stredozemného mora. Títo nešťastní ľudia boli obeťami najhorších spôsobov týrania,
robôt a mučenia a ich život bol nekončiace zúfalstvo. Niektorí, aby sa zachránili,
zriekli sa kresťanstva, ale ani tento krok neviedol vždy k úľave.
Uvádzame správu Jeana Le Vacher z roku 1654 v ktorej opisuje situáciu:
Keď títo ( moslimskí piráti ) zajmú loď alebo čln, okamžite postŕhajú z úbohých
kresťanov, ktorých tam našli, všetko čo majú na sebe, často do posledného kúska
textilu. Potom ich zviažu do reťazí. Následne na nich vykonajú bastinado (bitie
palicou po chodidlách) a začínajú najmladšími alebo deťmi. . . Týmto krutým
spôsobom chcú od nich vynútiť dve veci, udanie bohatších cestujúcich, ktorí majú
ukryté svoje peniaze na tajných miestach a údaje o pôvode alebo majetku každého
nového otroka, aby mohli za neho požadovať primerané výkupné.
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Thomas Bailey, A Diplomatic History of the American People ( New York, 1950), str. 51.
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Po príchode do prístavu ( Bizerte alebo Tunis ) ich uväznia v akomsi druhu veľkého
väzenia, ktoré bolo pre nich pripravené alebo ich pošlú do súkromných domov
Turkov, ktorí sú majiteľmi lode, ktorá ich zajala.
Vo väzniciach dostávajú novopríchodzí na deň dva bochníky chleba, každý o váhe
priemerne 224 – 225 gramov, vyrobených radšej zo pšeničnej krupice ako z múky, čo
je ich zaopatrenie zo strany ich majiteľov. Na druhý alebo tretí deň po príchode im
oholia hlavy a dajú im kus ľanového plátna, aby si z toho zhotovili dve košele a dva
páry nohavíc, pokrývku hlavy, akúsi posteľnú prikrývku a k tomu dostanú malý kus
plátna na zhotovenie plášťa ( tabarre ).
Po tomto sú nešťastní kresťania uvrhnutí do chabo postaveného väzenia, ktoré sa
podobá na skladište, ale s pevnými a nadovšetko dobre uzamknutými tromi silnými
dverami. Vzduch a svetlo sa dnu dostávajú iba cez akési vetracie otvory, vysekané
v strede klenby. Sú tu pod dozorcami z radov Turkov alebo renegátov, ktorých
veliteľom je hlavný strážca ( gardien-bashi ). Tí z väzňov, ktorí chcú slobodne
pracovať v meste alebo na inom mieste bez doprovodu strážcov, musia v každom
jednotlivom prípade zaplatiť mincu a pol kráľovskej osminy alebo dve mince mesačne
a musia pridať rovnakú sumu, ak chcú byť vyňatí spod povinnosti každodennej
práce, nespomínam ostatné veci, za ktoré tiež musia platiť.
Tí, ktorí nemôžu byť vyňatí spod povinnej práce, sa musia každý deň pri rannom
zvolávaní hlásiť väzenskému pisárovi, ktorý cez hlavného dozorcu obdržal pánove
rozkazy ohľadom denných robôt. Pisár prideľuje každému jednému miesto, kam musí
odísť a kde musí vykonávať určenú prácu. Obvykle prideľuje prácu nie podľa
uváženia, ale podľa náklonnosti k tomu alebo onomu otrokovi. Niekedy tých
najslabších posiela do najtvrdšej a najvyčerpávajúcejšej práce, ak mu len nejaké
dary alebo súkromné záujmy nezmenia myslenie.
Počas práce, ktorá trvá skoro do desiatej hodiny večernej, nešťastní otroci sú
strážení Maurom, renegátom alebo chudobným Turkom, ktorý potom podáva
hlavnému dozorcovi hlásenie, ako sa každý jeden otrok choval.
Večer, po návrate do väznice sa otroci stretnú s tými, ktorí ráno dostali povolenie
odísť do mesta a spolu s nimi dostávajú mizerný zárobok, ktorý pozostáva z dvoch
bochníkov chleba o ktorých som sa už vyššie zmienil. Zjedia jeden bochník večer
spolu s tým, čo sa im podarilo ukryť v záhrade a druhý si uschovajú na ráno. Čo sa
týka ich potreby vody, to majú na starosti tí, čo nechodia pracovať.
Potom hlavný dozorca a pisár vyvolávajú ich mená aj podľa priezvisk, aby mali istotu,
že nik nechýba a po ukončení kontroly väznicu až do rána nechajú zamknutú.
Takto úbohí kresťania žijú, keď sa nachádzajú v meste, ale keď vyplávajú galéry,
skupinu z nich premiestnia na palubu, kde musia veslovať.
V štrnástich tuniských väzniciach sú uväznení len otroci, patriaci štátu a aj to len časť
z nich. Ostatní sú svojimi majiteľmi posielaní mimo mesta pracovať v horách.
Tu sú väzni, čo majú menej šťastia ako tí vo väzniciach. Títo väzni patriaci
súkromným obyvateľom sú držaní v súkromných domoch. Andalúzci, renegáti, Gréci
a chudobní Turci sú veľmi krutí pri ich strážení. Ich ubytovanie je omnoho horšie ako
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vo väzniciach a väčšie je aj ich vykorisťovanie. Po práci v dome ich posielajú do
mesta predávať vodu a očakávajú od nich, že im prinesú každý večer sedem alebo
osem baioques ( rímske mince v hodnote piatich centimov ), spôsobujú im bolesť
častými, surovými bastinados. Mnohí z ich pánov im nikdy neposkytnú žiadne jedlo
ani odev a ani im nedovolia pýtať si mesačne jednu mincu.
Voči chorým sa správajú bezcitne a kruto. Najmä ak sú už starí, umiestňujú ich
v maštali alebo v nejakom kúte domu a tam sú často ponechaní na smrť hladom,
bez toho, aby komukoľvek dovolili, najmä nie spovedníkovi, aby ich navštívil. Aj
napriek tomu s pomocou Božej milosti sme ich mohli v minulosti navštíviť, keď sme
ich majiteľovi dali nejaké peniaze. 157

Francúzski králi a ostatní európski monarchovia sa pokúšali ukončiť túto situáciu
dohodami a príležitostne i vojnou, ale neuspeli. Množstvo trestných výprav,
poslaných proti africkému pobrežiu túto situáciu nezmenilo. Tá trvala až do začiatku
devätnásteho storočia, kým nezačali americké výpravy ( 1804 – 1816 ) a francúzska
invázia do Alžírska ( 1830 ), ktoré urobili koniec týmto hrozbám. 158
Počas sedemnásteho storočia, oba rády, Trinitariáni a Marcedariáni, ktoré boli
založené priamo na poskytovanie pomoci kresťanom, zajatým moslimami,
navštevovali Berberské krajiny s cieľom vykupovať otrokov, ale ani jeden sa tam
nezdržiaval na stálo. Ako francúzsky autor Georges Goyau uvádza „ s Misionármi
svätého Vincenta de Paul, kresťanská charita, ktorá dovtedy hrala úlohu občasného
návštevníka, sa stala trvalou a stálou v krajinách islamu.“159
Pred koncom svojho kraľovania, Ľudovít XIII ( 1610 – 1643 ) požiadal Vincenta, aby
poslal Misionárov do Severnej Afriky a k tomuto účelu mu dal deväť alebo desaťtisíc
libier. Vojvodkyňa d’Aiguillon tiež chcela podporiť tento zámer a v roku 1643 darovala
Misijnej spoločnosti dom v Marseille, ktorý sa mal stať strediskom týchto aktivít a jej
odrazovým mostíkom do Afriky.
Prvý problém, ktorému Svätý Vincent čelil bol rozhodujúci vo výbere kňazov pre
Berberské krajiny. Turci boli fanatickými moslimami a nedovolili prítomnosť žiadneho
kňaza, ak sám nebol otrokom. Svätý Vincent zasa znova ukázal „ sväté klamstvo“ (
fráza kardinála Suensa ), ktorým bol známy.
Dohoda medzi Francúzskom a Otomanskou ríšou dovoľovala kráľovi ustanovovať
konzulov vo všetkých prímorských mestách impéria a jemu podriadených národov.
Zmluva zároveň dovoľovala, aby mali konzuli vlastných kresťanských kaplánov,
patriacich ku konzulárnemu domu. Tak začali byť vincentíni konzulárnymi kaplánmi.
Postupom času aj sami sa stávali konzulmi.
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Lucien Misermont, C.M., Jean Le Vacher ( Paris, 1935), str. 69 – 72.
Pri všetkej objektivite treba uviesť, že tu prekvital aj obchod s tureckými otrokmi pre francúzske
galeje. Francúzi ich pokladali za elitný tovar medzi galejníkmi pre ich silu a vytrvalosť. Pozri Paul
Walden Bamford, „ The Procurement of Oarsmen for France Galleys, 1660 – 1748,“ American
Historical Revue, diel 65, str. 31 – 48.
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Niekedy okolo roku 1646, francúzsky konzul v Sale požiadal o kňaza, ktorý by slúžil
kresťanom v tej oblasti a Svätý Vincent poslal pátra Jacquesa le Soudier do
Marseille. Po svojom príchode do mesta zistil, že jeden recollektín ( jedna z mnohých
františkánskych variácií ) pricestoval z toho istého dôvodu a keď sám sebe vysvetlil
vôľu Svätého Vincenta, rozhodol sa cestu zrušiť. Svätý Vincent jeho rozhodnutie
akceptoval. V roku 1652 ten istý konzul znova požiadal o Misionára. Svätý Vincent
požiadal Propagandu o udelenie potrebnej právomoci a tú aj obdržal. Ale v poslednej
chvíli rekolektíni začali proti tomu protestovať, preto Vincent projekt zastavil.

Tunis
V roku 1645 vincentínsky páter Julien Guerin v spoločnosti brata Francoisa
Francillona prišiel do Tunisu za kaplána francúzskemu konzulovi Lange de Martin.
Pre pátra Guerina bolo podstatné, aby bol obozretný a umiernený. Turecká vrchnosť
bola nepredvídateľná a nedôveryhodná vo svojich postojoch ku kresťanom
a obyčajní ľudia sami o sebe boli okamžite hotoví k výtržnostiam, ak sa im zazdalo,
že sa kresťanstvo začína šíriť. Preto zo začiatku páter Guerin vykonával svoju službu
takmer v úplnej tajnosti. Pokúšal sa spájať výlučne len s kresťanskými väzňami
z ktorých väčšina bola v noci umiestnená v preplnených väzniciach. V roku 1646
priviedol k obráteniu syna tuniského deja, ale toto bolo učinené v absolútnej tajnosti.
Mladý človek, po svojom krste utiekol do Španielska ( dal mu prednosť pred
Francúzskom, aby nekompromitoval Guerina ). Dej zúril a Guerin bol ešte opatrnejší
ako predtým.
V roku 1647 odišiel do Bizerte dávať misie otrokom na galejách a znova mal veľký
úspech. Turek v dome ktorého býval odmietol od neho brať peniaze za ubytovanie
a dokonca aj tuniský dej sa voči nemu správal neočakávane priateľsky. Keď ho
Guerin požiadal o dovolenie, aby mohol mať v práci pomocníka, dej mu dal súhlas na
dvoch alebo troch a zaručil sa, že budú pod jeho ochranou lebo vedel, že budú robiť
dobro a nie zlo. V novembri 1647 sa teda k nemu mohol pripojiť mladý páter Jean Le
Vacher, človek slabej telesnej konštitúcie, ktorého osudom bolo prežiť zbytok svojho
života v Severnej Afrike a tam aj zomrieť. O dva týždne po jeho príchode Guerin
ochorel a celá zodpovednosť za misiu padla na mladého Le Vachera.( 28 rokov
pozn. prekl. ).
V roku 1648 vypukol v tuniských väzniciach mor a obaja vincentíni boli plne zaujatí
ošetrovaním väzňov. Le Vacher sa v apríli tohože roka tiež nakazil morom160 a mu
podľahol. Vystrojili mu pohreb a Guerin napísal Svätému Vincentovi o jeho smrti.161
Telo bolo zakryté plachtou, pokropené svätenou vodou a ponechané niekoľko hodín.
Pretože brat Francillon mal pochybnosti, či je naozaj mŕtvy, vložil mu do úst
striebornú mincu a spozoroval akési známky života, načo sa mu dal napiť trocha
polievky. Po tomto sa začal o neho oddane starať, aby sa mu vrátilo zdravie. Le
Vacher bol ešte stále chorý, keď obaja, Guerin aj Francillon dostali mor. Všetci traja
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Niektoré pramene udávajú, že sa tak stalo v máji.
Misermont podotýka, že údaj možno nájsť v rukopise o Le Vacherovi, ktorý je v archívoch Misijnej
spoločnosti a dodáva, že sa nezhoduje s listom Svätého Vincenta z júla 1648. Misermont, str. 36–38.
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boli upútaní na lôžko, ale Francillon sa rozhodol vstať a ošetrovať ostatných dvoch.
Sám sa rýchlo uzdravil, ale Guerin 13. mája 1648 zomrel.
O dva mesiace neskôr Lange de Martin tiež ochorel ma mor a zomrel. Pred svojou
smrťou sa snažil presvedčiť Le Vachera, aby prijal úrad konzula, ale kňaz odmietol.
Preto zvolal všetkých francúzskych obchodníkov v meste a vymenoval Jeana
Ambrozina, jedného z obchodníkov za konzula. Väčšina obchodníkov s tým
nesúhlasila a odobrali sa k dejovi so žiadosťou, aby vymenoval Le Vachera. Dej
nariadil vincentínovi, aby úrad prijal a spokojný Lange de Martin zrušil svoje prvé
menovanie a Le Vacher sa vo veku dvadsaťdeväť rokov stal konzulom. To malo
jeden nešťastný dôsledok a síce, že sa mu Ambrozin stal celoživotným nepriateľom.
Dva roky pred týmito udalosťami v roku 1646 Vojvodkyňa d’Aiguillon zakúpila pre
Misijnú spoločnosť úrad konzula v Alžírsku. Hoci Le Vacher nebol nadšený svojim
úradom, napadla ho myšlienka, či by Svätý Vincent nemohol kúpiť tento konzulát, čo
by mu umožnilo vymenovávať vlastných ľudí za konzulov. Vojvodkyňa sa
pravdepodobne dozvedela o jeho nápade alebo aj sama tak uvažovala a 25.
septembra 1648 sa ponúkla Svätému Vincentovi, že kúpi tento úrad. Takýto spôsob
kupovania úradov bol v sedemnástom storočí bežný ako zdroj príjmov kráľovstva
a dal Svätému Vincentovi, ako generálnemu superiorovi Misijnej spoločnosti právo
menovať ľudí na takéto posty. 162
Ako prvého vincentínskeho konzula v Tunise Svätý Vincent vybral klerika Benjamína
Hugiera, CM, predtým advokáta v Chatelet (hlavný súdny dvor v Paríži). Páter Le
Vacher sa úporne snažil, aby bol zbavený tohto úradu a bol veľmi sklamaný keď
tuniský dej rozhodol, že v ňom musí zotrvať. Keď Huguier pricestoval, dej ho uvrhol
do väzenia a Le Vacher ho musel vykúpiť.163 Po jeho prepustení zostal Le Vacher
ako konzul a dal Huguirovi titul kancelár, na znamenie, že obaja pracujú spoločne.
Zdá sa, že Huguier mal titul konzula iba v čase od svojho menovania Svätým
Vincentom do svojho príchodu do Tunisu. O krátky čas sa vrátil do Francúzska
(1651), kde zložil sľuby v roku 1652 a bol vysvätený v roku 1655.
Le Vacher sa tiež stal dňa 17. decembra 1650 apoštolským vikárom pre Tunis. 27.
septembra v nasledujúcom roku sa stal generálnym vikárom arcidiecézy Kartágo a 9.
septembra 1652 mu bola daná jurisdikcia nad všetkými kňazmi všetkých rítov,
rehoľníkov i diecéznych v Tunise. 9. decembra v tom istom roku bola táto jurisdikcia
rozšírená aj na Tripolis. Tak či onak, bolo to jarmo, položené na jeho plecia a bolo
ťažšie ako úrad konzula.
V roku 1653 dej zomrel a páter Le Vacher bol oprostený úradu konzula. Svätý
Vincent ako jeho nástupcu označil mladého právnika – ani klerika ani vincentína –
Martina Hussona z parížskeho parlamentu. Ten prišiel do Tunisu v júli roku 1653
a priniesol so sebou list Svätého Vincenta, plný nadšených chvál na mladého muža.
Pred opustením Paríža mal Husson rozhovor so Svätým, ktorý mu neskôr udelil
niekoľko písomných rád, určených aj pre Le Vachera. Boli to rady praktické a múdre,
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Páter Le Gros, superior v Saint Charles bol držiteľom titulu, ale v skutočnosti vykonával úrad
Huguier. Vincentíni, alebo vincentínmi menovaní konzuli v Tunise boli: Le Vacher (1648), Huguier
(1648-1649), Le Vacher (1649-1653), Husson (1653-1657) a Le Vacher (1657-1666).
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Podľa Misermonta (str. 44-45 ) Turci nechceli Huguiera ako konzula a jeho uväznenie znamenalo
koniec jeho pobytu v Tunise ako výsledok intríg proti nemu.
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ktoré poukazujú na trvalý postoj vincentínov voči nekatolíkom, či to už boli hugenoti
alebo moslimovia. „ Nech zachovávajú zákony krajiny, okrem tých, čo sa týkajú
náboženstva a o týchto nech nikdy ani nediskutujú a ani o nich opovržlivo nehovoria.“
Bola to tá istá rada, ktorú vždy dával svojim misionárom.
Husson a Le Vacher sa okamžite stali veľkými priateľmi a bezchybne spolupracovali
jeden s druhým. Potrebovali takúto vzájomnú pomoc, pretože neustále čelili rôznym
problémom. Jeden z prvých bol konflikt s anglickým konzulom, ktorý obmedzoval
niektoré práva a výsady francúzskeho konzula. Husson o tom informoval Svätého
Vincenta, ktorý obratom informoval Ľudovíta XIV a ten sa skontaktoval so sultánom
v Konstantinopoli, ktorý obnovil francúzske práva. Iný problém spôsobil nový dej,
ktorý sa správal nepredvídateľnejšie a nebezpečnejšie ako bolo zvykom u ostatných.
Pri jednej príležitosti dej vykázal Le Vachera z mesta na základe tvrdenia, že
prekážal kresťanským otrokom v prestupe na mohamedánsku vieru. Toto udanie
očividne pochádzalo od Jeana Ambrozina, ktorý voči kňazovi prechovával
nepriateľské vzťahy. Le Vacher odišiel do Bizerte, kde okamžite začal konať misie
medzi otrokmi. Husson presvedčil deja, že urobil chybu a tak bol Le Vacher povolaný
nazad do Tunisu, kde bol nadšene vítaný otrokmi, ktorí ho oslavovali ako spasiteľa
a osloboditeľa.
Krátko potom sa dej pokúšal presvedčiť Hussona, aby dovolil import bavlnených
lodných plachiet, strategického tovaru, na ktorom spočívalo francúzske embargo ( aj
embargo Svätej Stolice pod trestom exkomunikácie ). Husson to odmietol a tak dej
podplatil marseillského obchodníka, ktorý sa práve zdržiaval v Tunise, aby
kontraband priviezol. Husson a Le Vacher informovali francúzskeho kráľa a ten vydal
zákaz na vývoz lodných plachiet z francúzskeho prístavu. Nazlostený dej sa pomstil
najskôr tak, že znovu vypovedal Le Vachera do Bizerte, ale iba na krátky čas
a potom tým, že označil dvoch mužov za zodpovedných za nezaplatenie dlhu
francúzskeho obchodníka – spôsob uplatnenia druhu kolektívnej viny, bežnej
v Severnej Afrike tých čias. Krátko na to bola jedna berberská loď zajatá vojnovou
loďou toskánskeho vojvodu a Turci na palube boli predaní do otroctva. Dej žiadal
Hussona, aby vybavil ich prepustenie, ale ten odmietol poukázaním na to, že nemá
nijaké právo rozkazovať toskánskemu veľkovojvodovi. Dej to nebral do úvahy
a okamžite vykázal konzula z Tunisu (1657).
Le Vacher a brat Francillon ( ktorý zostával v Tunise celý čas a ktorý v Severnej
Afrike prežil skoro pol storočia ) boli ponechaní sami na seba a Le Vacher sa vrátil do
úradu konzula. Hussonovo vyhostenie sa udialo v čase veľkých finančných ťažkostí
vincentínskeho konzula v Alžírsku Jeana Barreau. Le Vacher sa mu pokúšal pomôcť
a tým sa sám dostal do finančnej krízy. Svätý Vincent s touto situáciou nesúhlasil
a v listoch, ktoré napísal Le Vacherovi a pátrovi Getovi, superiorovi v Marseille vrhol
zaujímavé svetlo na postoj medzi dvoma mužmi, postoj, ktorý vtedy mohol a aj teraz
môže pôsobiť šokujúco.
Svätý Vincent napísal dňa 9. novembra 1657 pátrovi Getovi:
Som veľmi prekvapený z účtu, ktorý vám páter Le Vacher z Tunisu a konzul
z Alžírska (Barreau) predložili nielen bez povolenia, ale i proti pravidlám. Nepoznám
žiadny iný spôsob, ako to vyriešiť iba ten, že im netreba dať žiadne peniaze, pretože
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je dočista jasné, že vy pre nich peniaze nemáte. Je mi ľúto, že to bude pre nich
mrzuté, ale niet iného spôsobu, ako v budúcnosti predísť podobným výdavkom alebo
ich donútiť, aby rešpektovali naše nariadenia. 164
Znova 15. marca 1658 píše:
A tak je to, podľa toho čo mi píšete, že páter Le Vacher v Tunise tak veľmi zabudol
na svoje povinnosti, že navzdory zákazu, ktorý sme mu dali sa zaťažil sumou 1100
piastrov kvôli bratovi Barreau. 165 Tu už všetko končí a jedno zlo nasleduje druhé,
pretože balansuje nad priepasťou namiesto toho, aby sa od nej odtiahol a bez toho,
že by vedel či zaplatíme peniaze, ktoré si požičal a manipuluje s uloženými peniazmi,
ktoré mu boli zverené pre otrokov, vystavuje sa nebezpečiu narábania s nimi
nenapraviteľne zlým spôsobom, ničiac si svoju dôveryhodnosť a svoju povesť
a napokon ohrozuje pokračovanie svojej práce v tej krajine presne tak ako brat
Barreau urobil v Alžírsku, odkiaľ ho musíme odvolať, pretože on je príčinou toho, že
Spoločnosť je vystavená veľkému zmätku. Takto to dopadne v komunitách, kde si ich
členovia robia podľa svojho....
Veľmi dôrazne píšem pátrovi Le Vacherovi, že by si nemal nikdy viac dovoliť byť
ochrancom svojmu bratovi a že by nemal za nikoho nič platiť, keď nevie narábať so
svojimi vlastnými príjmami. A vy mu prosím povedzte, že ak vám ešte raz predloží
nejaké účty, že mu ich pošlete nazad bez preplatenia. Okrem toho, čo sa týka účtu
na dvesto ecu (ecu, starofrancúzska minca, pozn. prekl.), ktorý ste od neho už
dostali, dávam vám dovolenie, aby ste ich zaplatili zo sumy tisíc ecu, ktoré vám
posielam. . . 166
Dňa 18.apríla 1659 priamo Le Vacherovi napísal:
Píšete mi, že ste sa zadlžili kvôli nemu (Barreau) sumou 1200 ecu. Toto mi spôsobilo
veľkú bolesť. Odôvodňujete to tak, že konzulát v minulom roku zaznamenal
nedostatok príjmov. Jasne vidím, že to k tomu prispelo, ale vy ste mali znížiť svoje
výdaje v primeranej výške. Práve naopak, vy ste ešte zvýšili výdavky o viac ako 2000
ecu, hoci váš príjem bol len 720 ecu. Len samotné jedlo pre dvoch ľudí, čo ste tam,
dosiahlo výšku takmer 1200 ecu. To ma desí. Viem, že máte niekoľko sluhov, ale
k čomu toľko ? Nestačil by vám jeden ? Viem tiež, že mávate neočakávaných hostí,
ktorým nemôžete odmietnuť jedlo, ale mať stôl prístupný každému a kŕmiť ich
a ubytovávať vo vašom dome bez toho, aby zaplatili je niečo, čo by ste nemali robiť,
či už sa jedná o Francúzov alebo cudzincov, bohatých alebo chudobných,
odporúčaných alebo neodporúčaných, najmä ak nie ste schopní zabezpečiť financie
na tieto výdavky z vlastných zdrojov. Je proti svedomiu, keď si požičiavate peniaze
na to, aby ste boli skvelí a veľkodušní ba dokonca charitatívny a preto vám hovorím,
aby ste tak nerobili. Píšete, že je ťažké neplniť úlohy, ktoré máte. Ja vám však
z mojej strany hovorím, že pre nás bude čoraz ťažšie posielať vám peniaze, aby sa
zaplatilo toto všetko a keby ste poznali našu chudobu, nerobilo by vám problém
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vedieť rozlišovať, komu treba pomôcť a ak by bolo treba aj regulovať vaše príjmy
a výdaje. Pre Meno Božie, páter, v budúcnosti dbajte na vyrovnaný rozpočet. . . 167
Na okraj týchto problémov poznamenávame, že Rím vyjadril nesúhlas s tým, aby
kňazi zastávali úrad konzula. Na žiadosť Svätého Vincenta a na urgenciu pátra
Jollyho, superiora Rímskeho domu, Propaganda súhlasila s tolerovaním tohto
stavu.168 Toto všetko znechutilo Svätého Vincenta natoľko, aby rozhodol, že bude
lepšie zbaviť sa konzulátov či už ich predajom alebo prenájmom. Vojvodkyňa
d’Aiguillon ho od toho odrádzala, argumentujúc, že to by prakticky znamenalo
opustenie otrokov.
Páter Le Vacher pokračoval v úrade konzula od roku 1657 do roku 1666. V roku
1658 a v roku 1663 ho niekoľkí zajatí kňazi v Tunise, ktorým sa neľúbilo jeho
požadovanie cirkevnej disciplíny, udali do Ríma. Tieto udania boli Rímom
ignorované. Príležitostne a veľmi obozretne pomáhal pri pokusoch o útek. Behom
tohto obdobia založil dve nemocnice pre otrokov a dom pre Misionárov a konzulov,
nazvaný Fonduc, o ktorom sa z nejakých príčin nikdy vo svojej korešpondencii
nezmienil.
Le Vacherove postavenie medzi kresťanskými otrokmi bolo takmer neuveriteľné a ich
dôvera a láska k nemu hraničila s patetizmom. Toto Svätý Vincent opísal vo svojej
konferencii vo Svätom Lazare:
Ako náhle bol uvidený z galéry a poznaný podľa odevu, títo úbohí ľudia začali
hlasnými výkrikmi vyjadrovať svoju radosť volajúc „ Tamto je náš osloboditeľ, náš
pastier, náš otec atď.“ Len čo prišiel na palubu galéry, všetci títo úbohí otroci sa vrhli
k nemu plačúc od radosti a dojatosti pri pohľade na svojho osloboditeľa tela a duše
a dokonca padali na kolená túliac sa k jeho reverende, iní k jeho plášťu spôsobom,
ako by ich chceli roztrhať, takú veľkú túžbu mali byť pri ňom čo najbližšie. Trvalo mu
aj viac ako hodinu, kým sa dostal ku kapitánovi, aby ho pozdravil, pretože mu
prekážali v ceste, takže sa nevedel pohnúť. Také veľké bolo potešenie a radosť
týchto bedárov. Kapitán vydal rozkaz každému mužovi, aby zaujal svoje miesto
a slávnostným spôsobom privítal tohto dobrého kňaza. Povedal mu, že prechováva
čo najväčšiu úctu voči kresťanskej charite a správaniu sa kresťanov pri poskytovaní
pomoci tým, čo prežívajú súženia. 169
Raz mu pri návrate z Bizerte dej vyjadril svoj obdiv nad prácou, ktorú Le Vacher koná
a kňaz mu odpovedal, že uznanie patrí tomu, koho podpora mu umožňuje konať
dobro. Dej odpovedal, že zásluha ostatných v žiadnom prípade nepresahuje tú, ktorá
patrí pátrovi Le Vacher.
Pretože sa vzťahy medzi Francúzskom a Tunisom zhoršovali, Ľudovít XIV. vyslal
zvláštneho vyslanca, Blaise de Bricarda, ktorý dorazil do Tunisu 20. júna 1660. Jeho
úlohou bolo vyjednať oslobodenie otrokov a dodržiavanie dohôd, uzatvorených
v minulosti. Jeho poslanie zlyhalo a on sa koncom leta vrátil do Francúzska. Existujú
isté náznaky, že on bol zodpovedný za šírenie nepriaznivých správ o Le Vacherovi.
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Iba niekoľko týždňov pred svojou smrťou napísal Svätý Vincent pátrovi Getovi do
Marseille ( 9.septembra 1660 ), že sa proti Le Vacherovi šíria obvinenia, ktoré nie sú
pravdivé.170
Bricard sa do Tunisu vrátil v auguste 1661 s určením zistiť presný počet tam
držaných francúzskych otrokov a pokúsiť sa ich vykúpiť. Nemal so sebou nijakú
vojenskú silu, čo by ho podporovala a ani nevyzeral na človeka veľkých schopností
a preto bola jeho misia znova neúspešná a dopadla ešte horšie ako tá prvá. Turci sa
ho napokon pokúsili uväzniť ako rukojemníka, aby odhalili úmysly francúzskej vlády,
ale našiel útočisko na konzuláte u Le Vachera, kde sa v skutočnosti stal domácim
väzňom bez akýchkoľvek financií. Le Vacher mu požičal peniaze na cestu do
Francúzska. Krátko na to vypukla medzi Tunisom a Francúzskom vojna, ktorá trvala
štyri roky. Le Vacher zotrvával na svojom mieste a pokračoval v práci. Sú niektoré
dôkazy, že počas tohto obdobia bol raz Turkami uväznený. 171
V roku 1665 bol uzatvorený mier na ktorom mal Le Vacher účasť ako
sprostredkovateľ medzi dvoma mocnosťami. Dohoda z 25.novembra 1665
zaručovala náboženskú slobodu konzulátu a konzulovi udeľovala vysoký status
dôležitosti vo všetkých konzultáciách v Tunise. Krátky čas potom ( 1. decembra 1665
), veliteľ francúzskeho jazdeckého oddielu, Beafort, ktorý pred šiestimi mesiacmi
referoval o Le Vacherovi ako o „statočnom a schopnom mužovi“ písal Ľudovítovi
XIV., že hoci je Le Vacher dobrý kňaz (sic), ktorý robí veľkú prácu medzi otrokmi,
tento fakt znemožňuje, aby bol konzulom na celý úväzok.
V tomto čase obchodníci z Marseille začali intrigovať v snahe získať do svojich rúk
úrad konzula o ktorom sa mylne nazdávali, že je zdrojom veľkých príjmov. Brojili proti
Le Vacherovi a pravdepodobne mali pomocníkov a sympatizantov medzi
francúzskymi obchodníkmi v Tunise. Prinajmenšom získali na svoju stranu guvernéra
Proveslánska a kráľovho nadovšetko dôležitého ministra, veľkého Colberta osobne.
V roku 1666 kráľ poslal do Tunisu ďalšieho špeciálneho legáta, Dumoulina
s inštrukciami pre Le Vachera, že by mal byť uvoľnený z funkcie konzula ( za
predpokladu, že je to nutné ) a že miestni obchodníci majú nominovať nástupcu.
K tomuto úkonu mal Dumoulin list od pátra Almerasa, ktorým povoláva Le Vachera
do Paríža.172 Príchodom do Tunisu začal vykupovať otrokov, ale zistil, že nemá na to
dostatok peňazí. Obrátil sa na francúzskych obchodníkov a oznámil im, že má
ohľadom tejto veci príkaz od kráľa, aby od nich požadoval peniaze. Obchodníci sa
obrátili na Le Vachera o radu a on im poradil, aby si pýtali vidieť tento písaný príkaz.
Dumoulin sa kvôli tomu zlostil najmä preto lebo sa nemohol preukázať písomným
príkazom a nahnevane informoval Le Vachera, že už viac nemôže byť konzulom.
Zmena sa verejne uskutočnila 1. júla 1666. Le Vacher bezprostredne na to oznámil,
že sa vráti do Francúzska, ako náhle to bude možné. Toto vystrašilo Dumoulina,
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pretože konal nervácky a teda proti príkazom. Nemohol nijako Le Vachera zastaviť,
ktorý spolu s bratom Francillonom odišiel 8. júla do Francúzska.
Novým konzulom sa stal Le Vacherov starý nepriateľ Jean Ambrozin. V skutočnosti
bol iba nastrčenou figúrkou. Skutočnú moc mal v rukách človek menom Durand,
ktorý zakrátko zomrel. Brat Dubourdieu, francúzsky konzul v Alžírsku o tejto situácii
napísal:
Marseillskí obchodníci nebudú mať dôvod, aby sa tešili z aktivít, ktoré rozvinuli
v Tunise. Modlím sa k Bohu, aby si uvedomili skôr ako zomrú veľké zlo, ktoré svojim
konaním spôsobili úbohým kresťanským otrokom, keď ich zbavili pastiera, uzurpujúc
si do rúk moc, ktorá im nepatrila. M. Durand bol zneužitý. Na pôde konzulátu našiel
svoju smrť.173
Le Vacher a brat Francillon došli do Marseille 6. augusta. Aby otroci neboli
ponechaní bez kňazov, Le Vacher delegoval svoje právomoci dvom zajatým
kapucínom. Propaganda im v roku 1672 udelila titul Apoštolských misionárov
a v roku 1683 Apoštolského prefekta z ich vlastného rozhodnutia. Brat Francillon sa
spolu s Le Vacherom vrátili do Alžírska v roku 1668.
Po svojom príchode do Paríža podal Le Vacher správu Almerasovi aj Colbertovi.
Colbert, ktorý Le Vachera obetoval z politických dôvodov si ho teraz očividne vážil
viac ako predtým. Le Vacher strávil nasledujúce dva roky vo Svätom Lazare, kde
dával misie a pracoval medzi „stravníkmi“ v polepšovni. Keď nemal prácu vo
vonkajšom apoštoláte, pracoval spolu s bratmi, zvlášť pri výrobe sviečok, ktorému
remeslu sa vyučil počas svojej mladosti.
Ambrozinov konzulát v Tunise bol príležitosťou vzniku mnohých ťažkostí a problémov
( viď nižšie ). V roku 1670 poslali tamojší francúzski obchodníci Colbertovi
memorandum so žiadosťou, aby bol Le Vacher znova dosadený do úradu, pretože,
ako to vyjadrili, nikto nedokáže pracovať tak dobre ako on a nikto si nevie získať taký
rešpekt ako on.174
To ale neprinieslo žiaden úžitok, lebo odchodom Le Vachera skončili v Tunise všetky
vincentínske aktivity.

Alžírsko

Prví vincentíni prišli do Alžírska v roku 1646 a od samého začiatku riadili úrad
francúzskeho konzula, ktorý, bez vedomia Svätého Vincenta, Vojvodkyňa d’Aiguillon
v tom roku zakúpila pre Misijnú spoločnosť.
O konzulárnej práci vincentínov jeden francúzsky historik napísal:
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Tento charitatívny nápad, ktorý dával určitú satisfakciu fyzickým a morálnym
potrebám dvadsiatim tisícom nešťastníkov, ktorí stonali v alžírskych väzniciach, bol
jedným z najhorších politických rozhodnutí, aké kedy boli prijaté a výpredaj tejto
histórie ju bude považovať vždy za veľmi dobrú. Títo muži, zbožní, nadšení
a milosrdní, oddaní kresťania čo prijímali väzenie, bitku a smrť ako prejav božej
milosti, si zaslúžia vysoký stupeň uznania pre ich odvahu a čnosti; vynútili si obdiv
dokonca aj u svojich utláčateľov; ale z politického pohľadu to boli najhorší konzuli akých si
možno predstaviť a pretože neboli užitoční, boli nevedomky škodiaci nielen záujmom svojej
krajiny, ale aj sami sebe. Nebolo by bývalo ťažké predvídať, že situácia bude takáto a že ich
veľké čnosti urobia ich misiu trvale nebezpečnou a niekedy aj nemožnou. Kresťanská pokora
a smäd po mučeníctve nie sú vhodnými vlastnosťami konzula. Ten, čo reprezentuje
Francúzsko v cudzej krajine ho musí reprezentovať s hrdosťou a nesmie zabúdať, že ktokoľvek
sa ho dotkne, uráža celý národ.175
Pretože Grammontov štýl horúceho nacionalizmu už nie je v móde, je dnes pre nás
o to ľahšie utvoriť si vyváženejší posudok. Práca, ako ju vykonávala väčšina
vincentínskych konzulov – najmä Le Vacher a brat Dubourdieu – bola vysoko vážená
nielen kresťanskými otrokmi, ale aj francúzskymi obchodníkmi v Alžírsku a aj
kráľovským dvorom. Po Dubourdieuovom návrate do Paríža v roku 1673, obe strany,
obchodníci aj alžírska vláda opakovane žiadali, aby bol znovu uvedený do úradu ako
konzul. Jedným slovom, Grammontova kritika sa dá vzťahovať iba na Barreau.
V jeho diele nie je nič o pochvale pre Le Vachera alebo Dubourdieua.
Predsa len načrtol mnohovravný pohľad na rozdiel medzi bežným francúzskym
konzulom a takým, ktorý je aj kňazom alebo bratom. Počas prvého obdobia
sedemnásteho storočia alžírske pirátstvo a námorné boje sa poväčšine zameriavali
proti Španielsku. Na tomto malo Francúzsko čosi ako oprávnený záujem. Napriek
tomu, že všetky možné pápežské nariadenia zakazovali export strategického tovaru (
lodné plachty, pušný prach, zbrane ) do Berberských krajín, Francúzsko neprestávalo
s týmito dodávkami moslimom. Až keď sa aj Francúzsko stalo cieľom vojnových
útokov, zmenilo svoju politiku. Francúzski konzuli v Alžírsku ale zatvárali oči nad
takýmto kontrabandom. Na čo Grammont vlastne poukázal bolo, že čo mohol konzul
laik ignorovať, to konzul kňaz ignorovať nemohol. Toto vháňalo vincentínov do
konfliktov nielen s Alžírčanmi, ale aj s ich vlastnými krajanmi.
Prví dvaja vincentíni, ktorí prišli do Alžírska boli páter Boniface Nouelly (alebo Noel),
ktorý sa zaoberal duchovnou službou medzi otrokmi a Jean Barreau, klerik, ktorý
predtým bol právnikom v parížskom parlamente a ktorý prerušil svoje teologické
štúdiá kvôli odchodu do Alžírska. Neskôr vykonával funkciu konzula. 176
Páter Nouelly bol človekom veľkého zápalu a keď v roku 1647 vypukol mor, jedna
z najväčších epidémií, ktorá kedy zasiahla túto oblasť, vrhol sa s celou silou do práce
pomoci postihnutým. Výsledkom bolo, že zomrel na nákazu 22. júla 1647. Bol
nahradený pátrom Jean–Jacques Lesage, ktorý zomrel za dva mesiace po svojom
príchode a potom pátrom Jeanom Dieppe, ktorého mor skosil takmer okamžite po
príchode.
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Jean Barreau jednoducho nemal potrebné vlastnosti na to, aby bol dobrým
konzulom. Bol to človek veľmi milý a dobrotivý, ale dovolil, aby mu tieto dobré čnosti
zahmlievali myslenie, takže nebol schopný správneho rozhodovania a to bolo
príčinou jeho stálych nezhôd s Turkami. Pri svojom príchode do Alžírska sa dopočul,
že mercedariánsky kňaz, menom Brugiere si na vykúpenie niekoľkých otrokov
požičal sumu štyridsaťtisíc livres, ktoré nebol schopný vrátiť. Preto ho uväznili a vo
väzení ťažko onemocnel. Barreau, viac citovo ako rozumovo sa zaviazal peniaze
splatiť. Pretože nijako nedokázal zhromaždiť potrebnú sumu, aj jeho v roku 1647
uväznili. Prepustili ho na jeho vlastnú žiadosť, že musí pomáhať pátrovi Nouellymu
ktorý zomieral, ale v roku 1650 ho znova zatvorili, keď odmietol zaplatiť dlhy
kresťanského obchodníka, ktorý ušiel.
V snahe dosiahnuť jeho prepustenie sa Svätý Vincent obrátil na kráľa a ten obratom
kontaktoval sultána v Konštantinopoli a pripomenul mu zmluvné podmienky
francúzsko – tureckej zmluvy z roku 1604. Záležitosti sa pohli, keď bol alžírsky paša
zosadený a nahradený iným. Barreau bol schopný vyrovnať dlh a získať slobodu.
Od roku 1649 do roku 1651 zostal Barreau sám. Svätý Vincent bol nerozhodný
v otázke, koho poslať ako kaplána a odstrašovalo ho nepriateľstvo Turkov voči
Barreauvi. Konečne, v roku 1651 poslal Philippa Le Vacher, mladšieho brata Jeana,
ako konzulovho kaplána a duchovného správcu zajatcov.177 Le Vacher bol aj prvým
apoštolským vikárom v Alžírsku.
Tak ako sa stávalo predtým, Misionár prišiel vyzbrojený praktickými a užitočnými
radami generálneho superiora. Znova sa ukázala veľkosť myslenia Svätého Vincenta
de Paul.
Naliehavo vás žiadam, aby ste sa, tak ako len môžete, nevyvyšovali nad ľudskou
krehkosťou. Otrokov, ktorí sú kňazmi si získate skôr tým, že budete mať pre nich
pochopenie, namiesto odmietania a karhania. Nechýba im svetlo, ale sila, ktorú srdce
nadobúda vonkajším pomazaním pekným slovom a dobrým príkladom. Nechcem
povedať, že ich neporiadne správanie by malo byť schválené alebo prepáčené, ale
chcem povedať, že použité nápravné prostriedky majú byť mierne a vľúdne.
Podobne ich napomínal ohľadom postojov voči Turkom a renegátom.
V mene nášho Pána, nemajte nič s tými ľuďmi. Nevystavujte sa nebezpečenstvu,
ktoré môže z toho vzniknúť, z vydávania sa napospas, ako som povedal, by ste
zničili všetku robotu. . . .Je ľahšie a dôležitejšie predísť tomu, aby množstvo otrokov
neapostatovalo, ako obrátiť jedného renegáta. 178
V roku 1657 bol Barreau znova súdený a zasa to bolo kvôli peniazom. Istý
marseillský obchodník zbankrotoval a jeho veritelia žiadali deja, aby donútil konzula
nahradiť ich straty. Dej ho dal mučiť (bastinado) a potom ho pustil domov, aby tam
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zozbieral peniaze. Barreau peniaze nemal, ale nejakú sumu mu dali alžírski otroci,
ktorí priniesli čo mali a s malým množstvom peňazí čo mal konzul to vystačilo na
uspokojenie veriteľov.
Iný podobný incident sa odohral v roku 1658, keď ďalší marseillský kupec odmietol
zaplatiť svoje dlhy a Barreau si to znova odpykal. O niekoľko mesiacov neskoršie,
správca francúzskeho prístavu (jeho meno bolo Pecquet) odmietol zaplatiť
každoročnú daň a keď proti nemu dej do prístavu vyslal vojenskú jednotku, aby ho
donútil zaplatiť, Francúz prístav podpálil a náhlivo odplával, pričom so sebou zobral
celý svoj majetok, štyri kone a šesťdesiat Arabov ako otrokov. Alžírska verejnosť sa
búrila, všetok francúzsky majetok bol skonfiškovaný a Barreau bol znova uvrhnutý do
väzenia, ale zakrátko ho prepustili. Výšku straty rovnomerne rozdelil medzi
francúzskych kupcov. Obchodníci proti tomu neprotestovali, ale keď zistili, že Ľudovít
XIV. skonfiškoval správcovi prístavu vlastníctvo, označili Barreauove jednanie za
nečestné. Svoj protest zaslali obchodníkom do Marseille. Tí im povedali, že keď im
budú peniaze vrátené, nemožno Barreuove jednanie považovať za nesprávne. 179
Bolo jasné, že Barreau tu už dlhšie zostať nemôže a že je na túto prácu príliš
nerozvážny. V roku 1661 bol nahradený bratom Jean–Armandom Dubourdieu, ktorý
vykonával úrad konzula nasledujúcich dvanásť rokov s bratom Sicquardom, ako
svojim kancelárom. Turci si ho vysoko vážili a zvlášť obdivovali jeho dobročinnosť.
Philippe Le Vacher, na rozdiel od Barreau bol omnoho obozretnejší a aj keď obrátil
mnohých moslimov a uzmieril mnohých renegátov, vždy sa snažil vyhnúť sa verejnej
známosti. Jeho úspechy boli vynikajúce. Okrem práce, ktorú vykonával medzi
zajatcami, mnohým zabezpečil ich prepustenie, najmä za pomoci výkupného,
dotovaného Paniami charity z Francúzska a to zvlášť Vojvodkyňou d’Aiguillon.
Svätý Vincent pomáhal financovať námorné výpravy proti pirátom v roku 1658, ale
nepriaznivé počasie neprialo, aby boli úspešné. Rovnako pomáhal zorganizovať
poštový systém medzi Francúzskom a Afrikou, takže otroci a ich príbuzní mohli byť
vo vzájomnom kontakte.
V roku 1657, Philippe Le Vacher nakrátko navštívil Paríž, aby podal Svätému
Vincentovi správu o situácii v Berberských krajinách a zakrátko sa vrátil do Alžírska,
aby pomohol Barreauvi v jeho ťažkostiach. Avšak slabé zdravie ho donútilo, aby sa
v roku 1662 vrátil do Francúzska. Nahradil ho páter Hugier, ktorý bol kedysi
konzulom v Tunise. Hugier v apríli roku 1663 zomrel na mor a tak bratia Dubourdieu
a Sicquard zostali v Alžírsku sami až do roku 1668.
Dubourdieu udržiaval úspešné vzťahy medzi Francúzskom a Alžírskom po dlhý čas,
čo hnevalo Angličanov, ktorí sa snažili používať Turkov ako páku proti Francúzsku.
V roku 1665 pomohol vyjednať priaznivú zmluvu medzi Francúzskom a Alžírskom,
prijatiu ktorej sa Angličania márne snažili zabrániť. Výsledkom bolo, že francúzske
lode neútočili až do roku 1668. Po tomto dátume začalo Francúzsko uplatňovať akýsi
druh nevyhlásenej vojny voči Alžírsku a Dubourdieuovo poslanie sa stávalo ťažším.
De Grammont o tom hovorí: „Jedným slovom, M. Dubourdieu so svojou
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trpezlivosťou, so svojou energiou a so svojim osobným vplyvom, čo dávalo jeho
životu dôstojnosť, dosiahol dobré výsledky. Jemu patria všetky zásluhy, lebo sa
nemal na koho spoliehať, iba na seba.“180
Jean Le Vacher – Apoštolský vikár pre Alžírsko
28.novembra 1667, na žiadosť pátra Almerasa, bol Jean Le Vacher vymenovaný za
apoštolského vikára v Alžírsku. Odcestoval z Toulonu 12. mája 1668. V čase jeho
menovania bol tento úrad štyri roky neobsadený. Toto menovanie v sebe obsahovalo
aj úrad apoštolského vikára pre Tunis a v rámci toho bolo pre neho príčinou mnohých
ťažkostí. Le Vacher docestoval do Alžírska 23.mája 1668 a našiel tam okolo štrnásť
– pätnásťtisíc kresťanských otrokov včítane siedmych kňazov, pre ktorých dosiahol
povolenie nosievať náboženský odev. 181 V priebehu nasledujúcich štrnástich rokov
obrátil značný počet protestantov medzi otrokmi. Priviezol a zakúpil veľké množstvá
potravín pre otrokov. Prostredníctvom poštového systému, ktorý zaviedli vincentíni
v Marseille, mohli otroci dostávať peniaze a rôzny tovar zo svojich materských krajín.
Pri poskytovaní všetkých týchto služieb Le Vacher nerozlišoval, kto akej národnosti
je.
Ako bolo spomenuté, vymenovanie Le Vachera bolo zároveň aj jeho ustanovením za
apoštolského vikára v Tunise. Proti tomu protestoval Jean Ambrozin a s ním aj
apoštolský viceprefekt v Tunise, páter Girolamo de Sassari, spolu s ďalšími
duchovnými.182 Títo ľudia vzniesli proti Le Vacherovi toľko obvinení, že Propaganda
musela na 19. novembra 1668 zvolať mimoriadne zasadanie, ktorému osobne
predsedal pápež Klement IX. Kardinál Albizi čítal dlhú správu v ktorej boli
zosumarizované obvinenia proti Le Vacherovi a chvály na de Sassariho. Neustále
vystupoval ako Sassariho zástanca a prestal na chvíľu vtedy, keď prišlo na otázku
vymenovania Sassariho za biskupa. Výsledkom všetkého bolo, že Propaganda sa
rozhodla zveriť Tunis kapucínom zo Sardínie a Sassariho ustanovila apoštolským
prefektom. Avšak do jej dekrétu prekĺzla veta, že celá otázka môže byť znova
otvorená, ak sa vyskytnú nové informácie.
Čo sa udialo potom bolo to, že sa traja sprisahanci dostali medzi sebou do sporu. Po
Le Vacherovom odchode z Tunisu, sa Ambrozin, ako nový konzul zaviazal, že bude
podporovať kaplnku vo Fonduc a tiež ubytoval v ňom de Sassariho a jeho spoločníka
pátra Antonia de Saravezza. Na oplátku za to si ale prisvojil taxu (poplatok), ktorý za
Le Vachera lode, ktoré používali prístav v Tunise, platili apoštolskému vikárovi
a ktoré peniaze sa používali na zaplatenie výdavkov za bohoslužby a hlavne na
podporu kaplnky na konzuláte. De Sassari sa z moci svojho úradu apoštolského
prefekta pokúšal získať tieto peniaze cestou cenzúr. Ambrozinovou odpoveďou bolo,
že sa musel vysťahovať z Fonducu. De Sassari a de Saravezza si museli prenajať
dom od Turka, kde otvorili kaplnku. De Saravezza napísal na Propagandu, kde žiadal
o exkomunikáciu francúzskeho konzula. Ambrozin reagoval tým, že zariadil
vyhostenie oboch nepohodlných kapucínov z Tunisu. Neskôr, keď sa Propagande
dostali do rúk správy o ďalších aktivitách de Saravezzu, nariadila jeho predstaveným,
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aby ho internovali. 183 Le Vacherova povesť u Propagandy bola ešte lepšia ako
kedykoľvek predtým a dostal do rúk všetky kompetencie ohľadom Tunisu.
Propaganda odhalila všetky očierňovania osoby Le Vachera, preto zrušila dekrét
z novembra 1668, ktorým bola starostlivosť o Tunis odovzdaná kapucínom na
Sardínii a odovzdala jurisdikciu Le Vacherovi. Zároveň ho požiadala ho, aby uviedol
svoj názor na Ambrozina. Le Vacher chcel odísť do Tunisu, ale páter Almeras ho
požiadal, aby odchod odsunul najmä preto, že otázka konzulátu v Tunise bola
u Colberta stále otvorená. Koncom roka 1670 Le Vacher vykúpil zajatého kapucína
menom Lodovico da Palermo a ustanovil ho za vicevikára. Bol vykúpený pod
podmienkou, že zostane v Tunise tri roky. Po niekoľkých mesiacoch solídneho
pracovného výkonu sa kapucín rozhodol plne sa oddať Le Vacherovmu vedeniu. Le
Vacher mu rovnako prejavil dôveru pri prešetrovaní obvinení, ktoré boli vznesené
voči činnosti Ambrozina, ale zároveň informoval konzula o obvineniach, aby sa
konzul vedel lepšie brániť. Palermo to zistil a oznámil to Propagande v správe, ktorá
obsahovala aj mnohé prikrášľovania. Propaganda usúdila, že v tomto sa Le Vacher
nezachoval správne.
Palermo, znechutený tým, že sa nestal apoštolským vikárom v Tunise náhle,
v auguste 1671 odišiel tvrdiac, že nemá nijaké povinnosti ani voči Le Vacherovi ani
voči cirkvi v Tunise. Keď Propaganda vyšetrila záležitosť, vydala vyhlásenie, že sa
Palermo nikdy nemôže vrátiť na svoje miesto v Tunise a že je zbavený aktívneho aj
pasívneho volebného hlasu v celej svojej reholi. O šesť rokov neskôr sa jeho
predstavení pokúsili získať zrušenie tohto rozhodnutia, ale neuspeli. Palermo sa javí
ako dobrý rehoľník, ale práca v Tunise bola nad jeho kvality.
Napokon sa Le Vacherovi podarilo získať schopného vicevikára pre Tunis v osobe
pátra Marcella Costu zo severotalianskej diecézy Novara. Dostal sa do istých
problémov, ktorých podstata nie je známa, ale čo sa týka odčinenia svojich chýb, dal
sa dobrovoľne do práce medzi berberskými otrokmi. Ukázal sa byť horlivým
misionárom a dobrým administrátorom a jeho vzťahy s Le Vacherom boli vynikajúce.
V roku 1672, aby kapucíni odstránili ujmu spôsobenú Palestrinom a aby sa znova
stali prijateľnými pre Propagandu, dobrovoľne poslali niekoľkých mužov do Tunisu,
ktorí boli plne podriadení apoštolskému vikárovi v Alžírsku. Prvá skupina, ktorú vyslali
sa tam nedostala a druhá došla iba po dlhom zdržaní sa na Malte. Costa musel
v prospech kapucínov opustiť úrad vicevikára a Le Vacher ho ustanovil za vicevikára
v Bizerte. Do Tunisu bol povolaný znova, keď jeden z kapucínov zomrel na mor
a druhý sa vrátil do Európy. Znova sa stal vicevikárom pre Tunis, ale len na krátky
čas, pretože v roku 1676 zomrel počas morovej epidémie.
Neskôr v tom istom roku do Tunisu prišlo viacero kapucínov a diecéznych kňazov.
Pracovali spolu s Le Vacherom a ich vzťahy boli dobré.
Le Vacher časom zistil, že mesto Alžír má štyri väznice pre otrokov z ktorých každá
má svoju vlastnú kaplnku a oddelené miestnosti slúžiace za infirmárky, ktoré sa
prehnane nazývali nemocnicou. Čo aké precízne historické skúmanie nepotvrdilo, že
by tam boli samostatné budovy, fungujúce ako nemocnica. 184 Nemocnice boli vedené
trinitariánmi, z ktorých väčšina boli Španieli. Údajne prechovávali peniaze pre
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nemocnice na francúzskom konzuláte v trezore, od ktorého mal konzul jeden kľúč
a správca nemocnice druhý. Trinitariáni sa nestarali o nemocničné podmienky
a francúzski konzuli boli bezmocní, aby ich v tom zastavili a aby nespôsobovali
ťažkosti, radšej nad tým zatvárali oči. Trinitariáni napokon začali apoštolskému
vikárovi upierať akúkoľvek právomoc nad nemocnicami vyhláseniami, že oni majú
pápežské privilégiá. Niekoľkokrát sa pokúsili prevziať do svojej správy aj väzenské
kaplnky, napriek tomu, že na to nemali nijaké oprávnenie.
Propaganda si želala, aby sa trinitariáni v Alžírsku podriadili jurisdikcii apoštolského
vikára, ale oni s tým nesúhlasili až do takej miery, že začali Propagande vzdorovať.
Prvý raz sa Propaganda začala týmto problémom zaoberať 10. novembra 1670, ale
skôr, ako by došla k rozhodnutiu stanovila nutnosť vypočuť predstavených
trinitariánov a mercediánov.
O osem mesiacov neskoršie 13.júla 1671 zvolala Propaganda druhé zasadanie.
Tentoraz bol predmetom diskusie páter Bartolome de Serrano, tridsaťpäť ročný
trinitarián, ktorý prišiel do Alžírska minulého októbra. Le Vacher napísal na
Propagandu o rôznych Seranových pochybeniach. Napríklad správa sa ako nezávislý
misionár, ignorujúc apoštolského vikára, udeľoval pomazanie nemocných aj takým,
čo neboli chorí, uchovával Sviatosť Oltárnu na nevhodnom mieste ( v nemocničnej
izbe ) a niekoľkokrát v roku udeľoval všeobecné rozhrešenie všetkým možným
osobám. Generálni prokurátori mercedariánov a trinitariánov boli ohľadom týchto vecí
dopytovaní úradníkmi Propagandy. Merceidarián povedal, že ich členovia majú
kompetenciu od pápeža Urbana V. počúvať spovede, ale ak v iných prípadoch
nerešpektujú apoštolského vikára je to nedbalosť a že on, generálny prokurátor
bude o tom informovať generálneho superiora. Generálny prokurátor trinitariánov
povedal, že oni účinkujú ako misionári na základe pápežského dovolenia, ktoré bolo
udelené pre tieto účely. Propaganda uložila svojmu sekretárovi, aby upravil celú
záležitosť s kardinálom Massimom, kardinálom – protektorom, trinitariánom.
Le Vacher napísal 2. Júla 1671 ďalší list, v ktorom sa sťažoval na Serrana, že
trinitarián mu nepredložil nijaké predpokladané kompetencie a robí si tak, ako robil aj
predtým. Dokonca nedovolil apoštolskému vikárovi vstúpiť do kaplnky, čo je niečo, na
čo trinitariáni nemajú nijaké právo. List bol prečítaný na zasadnutí Propagandy
5.októbra 1671 a bolo rozhodnuté v prospech Le Vachera, že trinitariáni spadajú pod
jeho jurisdikciu. V tom zmysle zaslala Propaganda list generálnemu superiorovi
trinitariánov.
Napokon Le Vacher, aby obránil svoje práva zakázal v kaplnke konať bohoslužby
pod trestom interdiktu. Španielskí trinitariáni teraz začali protestovať a na svoju
stranu získali pápežského nuncia v Madride, ktorý si utvoril svoj názor na základe
niekoľkých listov, ktoré dostal od španielskych otrokov, ktorí stránili Serranovi.
Nuncius poslal dňa 7.októbra 1671 dlhú správu Propagande v ktorej sa pokúsil
objasniť, ako konflikt začal. Podľa nuncia sa všetko začalo vtedy, keď Le Vacher
požiadal Serrana, aby sa zúčastnil na slávnostných vešperách, ktoré sa mali konať
v jednej z trinitariánskych kaplniek, ale trinitarián odmietol na základe toho, že je
exemptný. Preto Le Vacher zakázal Serranovi spovedať. V hneve hľadal Serrano
pomoc u miestnych vládcov a dokonca dal kresťanských otrokov, ktorí stáli pri Le
Vacherovi potrestať ich pánmi.
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Nuncius sa podujal napísať Le Vacherovi a požiadal ho, aby krotil svoju
nerozvážnosť voči Serranovi, keď od neho žiada podriadenosť apoštolskému vikárovi
a napokon aj voči francúzskemu konzulovi s cieľom donútiť ho, aby mlčal. Vynaložil
všetko úsilie k tomu, aby trinitariáni odvolali Serrana z Alžírska. Propaganda kvôli
tomuto listu zvolala zasadanie dňa 11. januára 1672, ale v tomto čase dostala aj iný
list od piatich duchovných, uväznených v Alžírsku, ktorí bránili Le Vachera a hovorili,
že pred príchodom Serrana robil Le Vacher zázraky v prospech náboženského života
v Alžírsku, ale že Španiel všetko pokazil. Dodali, pretože Le Vacher je Francúz,
Serrano proti nemu natoľko poštval španielskych otrokov, že o ňom pospevujú
hanebnú pesničku. Propaganda sa rozhodla poslať list generálnemu superiorovi
trinitariánov v Španielsku v ktorom ho vyzvala, aby Serrana odvolal. List poslali
osobne po nunciovi, aby mala Propaganda istotu, že nebude neuposlúchnutá, ako sa
to stalo v minulosti.
Serrana ľahostajným spôsobom odvolali, ale ten odmietol odísť. Namiesto toho
poslal 28. februára 1673 na Propagandu protest , ktorý rezolútne tvrdil, že je
z Alžírska vyhnaný pod hrozbou cenzúr a ostatných cirkevných trestov. Trinitariáni sa
tentoraz obrátili na Kongregáciu pre biskupov a rehoľníkov. Táto potom 10. júla 1673
zaslala žiadosť na Propagandu s vyjadrením, že Sviatosť Oltárna môže byť
uchovávaná tam, kde ju Serrano uložil a že nemocnica je úplne vyňatá spod
jurisdikcie apoštolského vikára, pretože, ako sa vyjadrili „ on ich násilím núti prijímať
do ich nemocníc každý druh heretikov, ktorí svojim učením môžu odlákať katolíkov.“
Propaganda odpovedala na túto poslednú žiadosť dvojznačným Vicarius se
abstineat, a na ostatné veci nereagovala.
Dňa 2.októbra 1673 napísal Le Vacher na Propagandu, že Serrano po svojich
počiatočných vzplanutiach súhlasil, že bude rozumný a sľúbil, že v budúcnosti
uskutoční veľké zmeny. Nejaký čas dobre pracoval, ale napokon opustil Alžírsko
a vrátil sa do Španielska, kde neustále voči Le Vacherovi niečo vyvolával.
Dňa 25.mája 1677 Serrano a ďalší trinitarián sa predstavili pred pápežským nunciom
v Madride a žiadali ho, aby si vypočul svedectvo niekoľkých španielskych otrokov, čo
sa práve vrátili z Alžírska. Svedectvo bolo namierené proti Le Vacherovi a jeho
cieľom bolo, aby na jeho základe bola spísaná správa a zaslaná pápežovi
a Kongregácii pre biskupov a rehoľníkov. Nuncius súhlasil s vypočutím svedectva,
hoci mal podozrenie, že úmyselne vynechali Propagandu. Zo štyroch svedkov,
ktorých vypočul, traja hovorili o tom, čo sa dozvedeli z počutia a len jeden tvrdil, že je
očitým svedkom.
Správa bola napísaná a v lete 1677 odoslaná do Ríma, ale až o dva roky bola
preložená do taliančiny. Superior rímskeho domu Misijnej spoločnosti sa o nej
dozvedel a informoval Le Vachera, ktorý vyvrátil obvinenia pomocou správy,
napísanej piatimi zajatými kňazmi v Alžírsku.
Propaganda sa konečne o veci vyjadrila 11.septembra 1679. Zvážila tri body: (1)
Trinitariáni chceli uchovávať Najsvätejšiu Sviatosť nielen v kaplnke hlavnej väznice,
ale aj v jej nemocnici. Le Vacher sa vyjadril, že to bolo nepatričné, pretože
„nemocnica“ pozostáva z dlhej miestnosti s posteľami na každej strane a s oltárom
na konci. Propaganda sa rozhodla získať o tejto veci viacej informácií. (2) Trinitariáni
sa sťažovali na to, že musia do nemocnice prijímať nekatolíkov, kde môžu oslabovať
vieru katolíkom. Propaganda odpovedala dosť nejasne, aby boli nekatolíci
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umiestnení oddelene od katolíkov. (3) Trinitariáni sa sťažovali, že Le Vacher dal
odstrániť z nemocnice erb španielskeho kráľa, hoci on ochrancom toho miesta
a rovnako že dal odstrániť trinitarianske kríže zo stien. Propaganda odpovedala, že
Le Vacher bude upozornený, aby sa nemiešal do vecí mimo svojich kompetencií.
Propaganda vyhovela vo väčšine prosbám, ale ohľadom základnej žaloby
trinitariánov, ktorej predmetom bol Le Vacher bola pevná a odmietla im udeliť
exempciu. Od tejto doby vkladali trinitariáni do menovacích listov tých, čo odchádzali
do Alžírska vetu, že tam sú pod jurisdikciou apoštolského vikára.
V roku 1682 dej, nahnevaný na trinitariánov, ich z Alžírska vyhostil. Hľadali pomoc
u Propagandy a požiadali, či by Le Vacher neprevzal správu v ich nemocniciach
počas ich neprítomnosti, pretože trinitariáni „ majú veľkú dôveru k jeho horlivosti.“
Baba Hasan
V roku 1671 bol v Alžírsku násilný prevrat a nový dej, Mohammed Trik, muž cez
osemdesiatku získal titul deja, ale reálna moc bola v rukách jeho druhého poverenca,
Babu Hasana. O ňom píše Grammont, že bol „jeden z najohavnejších mužov, aký
kedy v Alžírsku žil, zákerný, krutý, ctižiadostivý a brutálny, ktorý sníval iba
o sprisahaniach a mučení.“185 Nová vláda oznámila, že nebude dodržiavať dohody,
uzavreté s Francúzskom desať rokov dozadu.
Colbert, varovaný bratom Dubourdieu, usporiadal manifestáciu námornej sily pri
alžírskych brehoch v máji 1673. Toto využilo mnoho otrokov k úteku tak, že preplávali
na francúzske lode. Kvôli tomu bol Dubourdieu nakrátko uväznený a musel zaplatiť
dejovi pokutu.186
Výsledkom tejto demonštrácie sily bolo, že Baba Hasan sľúbil zachovávať zmluvy,
ale sľub porušil, ako náhle sa Francúzi stratili z dohľadu. Preto v septembri v tom
istom roku sa iná námorná flotila, pod velením markíza d´Almeras objavila pri
alžírskych brehoch. Zo strachu pred Francúzmi poprosil Baba Hasan brata
Dubordiue, aby požiadal markíza, aby čím skorej odplával. Aj teraz niekoľko otrokov
ušlo a dej znova nariadil bratovi za nich zaplatiť, ale ten to odmietol. Jednako sa len
podujal ísť k markízovi a požiadať ho o odchod. Markíz s tým súhlasil, ale meškal
s odchodom a kvôli nepriaznivému počasiu sa na druhý deň jeho vojnová flotila
znova ukázala pri pobreží. Dej bol taký rozzúrený, že zlostne hodil Dubordieua do
malého člna a donútil ho odveslovať k d´Almerasovi. Tento nedovolil bratovi vrátiť sa
do Alžírska kvôli nebezpečenstvu a donútil ho vrátiť sa do Marseille (september
1673). Francúzska vláda mu tiež nedovolila jeho návrat do Alžírska. Brat Dubordiue
zomrel v roku 1677 a páter Jolly ho v pohrebnej reči velebil ako jedného z najlepších
členov, akých Spoločnosť vychovala, najmä pre jeho prácu v Alžírsku, kde si získal
uznanie tak u kresťanov ako aj u moslimov.
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Les Consuls Lazaristes, str. 52.
Jednou z de Grammontových výhrad voči vincentínom ako konzulom je tá, že ich kresťanská
oddanosť a zmierenie sa s utrpením uľahčovali dejom konať vrtošivým a ľubovoľným spôsobom.
V skutočnosti sa vincentínom dostávalo málo vzácnej pomoci od francúzskej vlády, ako bude
objasnené ďalej. Je pochybné tvrdenie, že „laický“ konzul (de Grammont písal počas „laicizačného“
hnutia vo Francúzsku) bol ďaleko lepší. Porovnanie s Le Vacherom a Dubordieu na jednej strane
a s Ambrozinom a Arvieux na strane druhej stačí k zavrhnutiu tejto de Grammontovej tézy.
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Baba Hasan sa bál vojny s Ľudovítom XIV. a ešte k tomu zostal bez konzula, preto
požiadal Jeana Le Vachera, aby znovu zaujal post konzula a aby presvedčil Kráľa
Slnko, že zmluvy bude dodržiavať. Toto vyústilo do obdobia relatívneho pokoja, ktoré
trvalo nasledujúcich osem rokov (1673–1681). Le Vacher bol nešťastný z toho, že
musí vykonávať úrad konzula, ale Ľudovít XIV. mal v pláne, napriek všetkým Le
Vacherovým žiadostiam, nikoho nevymenovať.
Konečne, v roku 1674 kráľ vymenoval istého Arvieuxa za konzula. Arvieux to
neochotne prijal a pretože mal o sebe a o svojich talentoch vysokú mienku,
vymenovanie pokladal za spoločenský krok smerom nadol. Prišiel teda do Alžírska
začiatkom roka 1675 a spojil sa s Le Vacherom – títo dvaja sa spoznali v Tunise
v čase Dumoulinovej misie. Počas svojej prvej audiencie u deja požadoval
dodržiavanie dohôd. Dejovi sa tak znepáčil, že sa stal úplne v Alžírsku nevítaným.
Jeho prezývka medzi Alžírčanmi bola „Strelený“, ktorej pôvodná podoba v turečtine
znela ako „chrabrý“. Napokon sa jeho pozícia v Alžírsku stala neudržateľnou a tak
v marci 1675 odišiel.
Arvieux si voči Le Vacherovi vypestoval hlboký odpor, lebo ho podozrieval, že proti
nemu strojil úklady a že ho pred kráľom znevažoval. V predvečer svojho odchodu
z Alžírska on a Le Vacher sa pohádali kvôli peniazom. Arvieux neskôr obvinil Le
Vachera, že ho nútil platiť polovicu výdavkov jeho domu v čase, keď v ňom Arvieux
býval, hoci to vždy bežne platil Le Vacher z milodarov, ktoré dostával. Preto vraj
musel Arvieux väčšinu svojho vlastníctva nechať v Alžírsku ako platbu. Pravdivejšia
verzia tohto rozprávania sa zdá byť tá, že Le Vacher jednoducho odmietol platiť dlhy,
ktoré konzul v Alžírsku narobil.187
Desať rokov predtým v Tunise sa Arvieux vyjadril o Le Vacherovi, že „bol každým
vážený a . . preukazoval dôležité služby všetkým obchodníkom a všetkým otrokom,
ktorým bol otcom a ochrancom.“ 188 V roku 1675 v Alžírsku zmenil tón
a s nesnesiteľným pokrytectvom povedal, „Le Vacher nikdy nepochyboval o tom, že
som bol informovaný o jeho spojenectve (s Arvieuxovými nepriateľmi). . . .napriek
tomu som to nedal najavo a ponechal so jeho konanie Božej spravodlivosti. Každý
vie o tom, čo sa s ním stalo, keď kráľ nariadil Alžírsko bombardovať.“189
Po Arvieuxovm odchode sa Colbert neponáhľal s vymenovaním nového konzula,
pretože sa na Alžírčanov hneval. Dej a niekoľkí Alžírčania mu vo februári 1676 písali
a žiadali Dubourdieov návrat do Alžírska, ale Colbert im dokonca ani neodpísal
(nevedeli, že Dubourdie bol už v tom čase mŕtvy). Bez akéhokoľvek zvláštneho
menovania Colbert považoval Le Vachera za konzula a korešpondoval sním pod
týmto titulom. Le Vacher to zobral na vedomie a otvorene to neodmietol, ale z času
na čas žiadal, aby niekomu úrad pridelili. Na listy s týmto obsahom nikdy nedostal
odpoveď. Napriek tomu všetkému si svoje povinnosti dokonale plnil.
V roku 1676 znova vypukol mor a ako obyčajne, misionársky dom v Alžíri sa stal
duchovným a medicínskym strediskom mesta. K tomu všetkému Le Vacher a jeho
pomocníci spravovali nemocnicu a Le Vacher zastupoval v úrade aj anglického
187

Arvieux, Memoires, diel V, str. 200.
Arvieux, Memoires, diel III, str. 451-452.
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Arvieux, Memoires, diel V, str. 199. „ Jeho pamäti prezrádzajú samoľúbosť, ktorá často vyzerá
komicky.“ De Grammont, Les Consuls Lazaristes, str. 69.
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konzula, keď ten zomrel. Mor skončil a po ňom nastúpil hlad a Misionári neboli
schopní kryť požiadavky, ktoré boli na nich kladené. Počas moru Le Vacher
onemocnel, ale sa uzdravil. Práva vtedy, keď bol mor v najvyššom štádiu, prišli do
Alžíru niekoľkí španielski augustiniáni vykúpiť nejakých otrokov. Pri svojom odchode
obdržali od Le Vachera potvrdenie, že prichádzajú z morom napadnutej oblasti. Aby
sa vyhli karanténe, získali od trinitariánov z nemocnice iný certifikát v ktorom nebola
nijaká zmienka o epidémii. Odišli do Kartága a tam pracovali, keď za nimi prišiel mor.
Tvrdili, že Le Vacher im dovolil odísť s druhým certifikátom. Ich výpoveď bola ľahko
vyvrátiteľná, lebo Le Vacher mal duplikát svojho potvrdenia a medzi dokumentmi
trinitariána, ktorý zomrel na mor sa našla kópia certifikátu, ktorý mali augustiniáni.
Bolo to v tom čase, keď Le Vacher vzbudil proti sebe veľkého nepriateľa. Dvaja
najznámejší a vražední korzári na Stredozemnom mori boli Kara Mustapha a jeden
taliansky renegát menom Mezzomorto. Hadži Hasan, nazývaný Mezzomorto
(polomŕtvy) bol obávaný moslimský pirát zo sedemnásteho a začiatku osemnásteho
storočia. Narodil sa niekedy okolo roku 1648 a očividne bol unesený moslimami, keď
bol ešte mladý. Stal sa pirátom a bol Španielmi uväznený šestnásť rokov, ale okolo
roku 1692 ušiel. Vrátil sa k pirátstvu a v roku 1704 zrejme na ostrove Chios zomrel.
Konflikt medzi ním a Le Vacherom nastal potom, keď zajal dcéru španielskeho
Vojvodu de Sexto a pokúsil sa urobiť si z nej svoju konkubínu. Le Vacher sa odobral
priamo k Baba Hasanovi a vybavil jej prepustenie, skutok, ktorý mu Talian nikdy
neodpustil.
Približne v roku 1680 sa vzťahy medzi Francúzskom a Alžírskom zhoršili. Jednou
z príčin bolo nedodržiavanie vzájomných dohôd medzi dvoma národmi, na čom malo
Francúzsko rovnakú vinu ako Alžírsko. Tak sedem Alžírcov, ktorí boli otrokmi
v Španielsku zorganizovalo útek, ale na otvorenom mori boli zajatí francúzskou
loďou, ktorá ich vzala do Marseille, kde sa stali otrokmi na kráľovských galejach. Toto
bolo priame porušenie existujúcich dohôd. Po početných protestoch zo strany deja,
Ľudovít XIV. súhlasil s prepustením zajatých Alžírcov a túto správu oznámil dejovi
prostredníctvom Le Vachera. Napriek tomu sa zajatci ani po šiestich mesiacoch
nevrátili. ( Skutočnosťou je, že mohli prejsť aj roky do ich návratu.)
Toto zdržanie hrozilo zrútením vzťahov medzi Francúzskom a Alžírskom. Le Vacher
sa pokúšal zo všetkých síl dosiahnuť prepustenie Alžírcov. Príčinou meškania bol
správca galejí, ktorý v nich videl dobrých veslárov a preto zdržiaval vykonanie
príkazu tak dlho, ako mohol. Keď správca galejí poslal týchto siedmich veslovať na
more a Versailles dejovi nedával nijakú odpoveď, Alžírci to považovali za porušenie
zmlúv a mysleli na odvetu. Jednou z vecí, ktorú plánovali vykonať bolo zatknúť
francúzskeho vyslanca v Berberských krajinách, predať jeho majetok a ostatným
ukázať, čo čaká každého Francúza. Ne Le Vacherovu intervenciu od toho upustili.
Napokon poslali do Versailles odkaz, že ak kráľ do dvoch mesiacov neodpovie na ich
listy, budú to považovať za pretrhnutie vzájomných vzťahov. Le Vacher napísal
Colbertovi a prosil ho, aby donútil kráľa k odpovedi a aby prepustili Alžírcov. Ale aj
kráľ aj Colbert boli rozhodnutí vyprovokovať akúsi vojenskú akciu, ale je ťažké
povedať z akého dôvodu. Ľudovít povedal, že pošle svoju odpoveď Alžírcom
prostredníctvom admirála Duquesne a jeho vojnového loďstva.190 Správa o tom sa
190

Abraham Duquesne (1610–1688) bol známy francúzsky admirál, ktorý mal úspešnú kariéru. Bol
známy pre svoju statočnosť, ktorá hraničila až s ľahkomyseľnosťou. Bol úspešný hlavne pri likvidácii
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dostala k Alžírcom aj k Le Vacherovi. Tí nevedeli presne, pred čím sú varovaní, ale
lazarista sa obával najhoršieho. Duquesneho flotila už bola na mori a plavila sa
k Alžírsku, ale nepriaznivý vietor jej nedovolil priplávať. Preto sa vrátila do
Francúzska a Alžírci v roku 1680 viac francúzsku flotilu nevideli. Alžírci boli stále
nahnevaní, ale definitívne pretrhnutie vzťahov ešte nenastalo.
Po návrate Duquesneho do Francúzska v roku 1680 a pred odoslaním inej flotily,
Ľudovít XIV. rozhodol poslať do Alžírska splnomocnenca s právomocou uzavrieť
novú zmluvu. Bol vyzvaný, aby zachoval existujúce zmluvy, v ktorých niektoré body
boli porušené či už Francúzmi alebo Alžírčanmi. Splnomocnenec Hayet prišiel na
začiatku roka 1681. Jeho požiadavky v mene kráľa boli, že sedem Alžírcov bude
prepustených ako odpoveď na prepustenie všetkých francúzskych zajatcov, že
pirátom zo Sale nebude dovolené vyzbrojovať svoje lode v Alžírsku alebo v ňom
predávať svoj lup. Alžírci tieto požiadavky zamietli a naopak protestovali proti
francúzskym galéram, používajúcim Turkov ako veslárov. Napokon veľvyslanec
a dejova rada vypracovali plán na vzájomnú výmenu otrokov s tým, že ak počet
Francúzov bude vyšší ako počet Turkov, vykoná sa finančné vyrovnanie.
Bolo treba, aby bol plán schválený vo Francúzsku. Colbert s ním spočiatku súhlasil,
ale zrazu sa vynorili neočakávané problémy. Ukázalo sa, že bude nemožné zostaviť
zoznam francúzskych otrokov. Francúzi chceli do zoznamu zarátať aj otrokov
z Monaka a Le Vacher napísal, že Alžírci zatajujú francúzskych zajatcov. Preto
Ľudovít XIV. nariadil dokonale preskúmať všetky zoznamy cestujúcich na lodiach,
zajatých Alžírčanmi. Počas tohto obdobia sa postoj francúzskej vlády pritvrdzoval až
napokon došla k rozhodnutiu, že jedinou odpoveďou bude použitie sily. Dej so svojou
radou jej dal dvojmesačné ultimátum na prepustenie siedmich Alžírcov pod hrozbou
uzavretia aliancie s Anglickom. Na tieto listy nikdy odpoveď nedostali.
Napokon boli siedmi Alžírci poslaní veslovať na more po tretí raz – čo alžírska vláda
označila za akt zlej vôle a usúdila, že už má všetkého dosť a tak 18. októbra 1681
vyhlásila Francúzsku vojnu. Le Vacher robil všetko možné, aby tomu zabránil, ale
neuspel. Alžírsko hneď na to zobralo do zajatia všetky francúzske lode, na ktoré
dosiahlo a za tri mesiace zajalo tristo francúzskych otrokov, včítane kráľovského
správcu. Baba Hasan, po vyhlásení vojny dostal nad Alžírskom plnú moc a prestarlý
Mohammed Trik vystrašene ušiel do Tripolisu.
Ľudovít XIV. nariadil okamžitý a mohutný útok na Alžír, ale trvalo skoro rok, kým sa
Duquesneho vojenská flotila v auguste roku 1682 objavila pred mestom. Mesto bolo
ostreľované štyri razy počas augusta a septembra. Po prvom útoku dej so svojou
radou rozhodol hľadať možnosť nejakého dohovoru s Duquesnem. Poslali Le
Vachera, hoci to bolo proti jeho vôli, aby sa pokúsil nájsť cestu zo situácie, ale
admirál ho odmietol prijať s tým, že ak Alžírci chcú vyjednávať, nech prídu oni sami.
Po tomto zopakoval útok. Náhla zmena počasia ho však 12. septembra donútila
odplávať a vrátiť sa do Francúzska bez splnenia úlohy.
Po stiahnutí sa Francúzov sa Baba Hasan pokúšal nájsť nejaké východisko z vojny,
ale sa mu to nepodarilo. Medzitým škody a mŕtvi ako výsledok bombardovania,
zapríčinili v Alžíri vznik ostrého protifrancúzskeho postoja, ventilovaného na
moslimských pirátov naa Stredozemnom mori. Pozri : Encyclopedie du dix-neuvieme siecle (Paris,
1867), vol. 16, str. 647-648.
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kresťanských zajatcoch. Zároveň s tým v meste znova vypukol mor a hlad a Le
Vacher musel zdvojnásobiť svoje úsilie, aby pomohol otrokom. Alžírci boli nahnevaní
aj preto, že mnohí otroci ušli počas prítomnosti francúzskej flotily v prístave.
Dňa 20.júna 1683 sa francúzske vojnové loďstvo znova pred Alžírom ukázalo
a znova bolo mesto ostreľované, čo spôsobilo veľké straty v civilnom sektore. Znova
povstal v meste hnev proti Baba Hasanovi, ktorý vedel, že ak sa mu rýchlo nepodarí
uzavrieť mier, bude zvrhnutý. Poslal Le Vachera a dvoch alžírskych zástupcov
k Duquesneovi, ale admirál, ktorý bol hugenot, odmietol Le Vacherovi vstup na
palubu lode a povedal, že nie je správne, aby francúzsky konzul vykonával
sprostredkovateľa Alžírcom. Duquesne požadoval prepustiť všetkých francúzskych
otrokov (práve niekoľko z nich sa mu podarilo oslobodiť). Rovnako nariadil, aby mu
Baba Hasan počas rokovaní odovzdal dvoch rukojemníkov a to alžírskeho admirála
Aliho a Mezzomorta. Babu Hasana to veľmi potešilo, lebo Mezzomorta podozrieval,
že pripravuje proti nemu spiknutie.
Zasa to bol Le Vacher, ktorý priviedol dvoch rukojemníkov k Duquesneovi.
Francúzsky admirál, neúctivý ako vždy, neponúkol Le Vacherovi ani stoličku, aby si
sadol, keď prišiel na palubu – kňaz trpel horúčkou, ktorá oslabila jeho nohy a takmer
mu znemožňovala chodiť, preto sa oprel o kanón. Le Vacher varoval Duquesneho,
aby to nepreháňal vo svojich požiadavkách voči Alžírcom, pretože ich dobre poznal.
Rovnako varoval admirála, že hrá do nôt tej skupine, ktorá chce zvrhnúť Babu
Hasana, pretože oslobodenie otrokov bez finančnej náhrady ich majiteľom robí Babu
Hasana nepopulárnym. Duquesne umlčal konzula, ktorého roky služby v Severnej
Afrike naučili rozumieť mnohým tureckým vlastnostiam, vetou: „ Ste viac Turkom ako
kresťanom.“ Le Vacher ticho odpovedal: „ Som kňaz.“
Hoci Baba Hasan súhlasil skoro so všetkými Duquesneho podmienkami, rokovania
sa dostali do slepej uličky pre admirálovu požiadavku náhrady škôd vzniklych útokmi
korzárov vo výške pol milióna livres. Mezzomorto, Duquesneho rukojemník navrhol,
že on bez všetkého peniaze zaplatí, ak bude Baba Hasan zbavený úradu a on
preberie moc nad Alžírskom. Duquesne ako hlúpy s návrhom súhlasil a renegáta
oslobodil. Mezzomorto rýchlo podkopal Baba Hasanovu pozíciu medzi janičiarmi, 17.
júla bol Hasan popravený a Mezzomorto prehlásený za deja.
Prvým krokom nového deja bolo oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hasan odovzdal
Francúzom, preto vyžiadal prepustenie admirála Aliho. V nasledujúcich dňoch bol
Duquesne naplno zaujatý rokovaniami, ktoré Mezzomorto vypočítavo predlžoval
a ktorý využíval získaný čas na vyzbrojenie mesta. Keď Duquesne konečne pochopil,
do akej situácie sa dostal, vydal rozkaz na bombardovanie Alžíra, ale mesto mu to
vďaka zrenovovanému opevneniu okamžite odplatilo. Trojdňové bombardovanie
mesta Francúzmi nespôsobilo veľké straty najmä preto, že väčšina obyvateľstva
počas nocí ušla. Keď za úsvitu 26. júla začali Francúzi mesto bombardovať, tentoraz
mu spôsobili veľké škody.
Na svitaní toho dňa jeden zo sluhov v dome vincentínskeho konzulátu vyšiel na
terasu, aby dal sušiť prádlo. Jeden zradca spomedzi Angličanov oznámil
Mezzomortovi, že to je signál pre Francúzov na priame zahájenie paľby. Nový dej
v tom videl príležitosť dať zatknúť a popraviť Le Vachera. Kara Mustafa so zvláštnou
jednotkou vojakov ho zatkol a rovno ho zobral na mestské hradby, kde ho postavil
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chrbtom k Stredozemnému moru a tvárou pred kanón. 191 Mustafa mu ponúkol
slobodu, ak sa vzdá svojej viery, ale Le Vacher to odmietol.192 Nikto z prítomných
Turkov a Židov nechcel vystreliť z kanóna, takže napokon jeden renegát priložil oheň
k rozbuške. Rozbuška explodovala a spätný plameň mu spálil ruky a zároveň
spôsobila výstrel z kanóna, ktorý rozmetal Jeana Le Vachera na kusy.
Po Le Vacherovi
Po Le Vacherovej smrti, sa brat Francillon a brat Tardif ( ktorý bol v Alžírsku asi
desať rokov ) vrátili do Marseille. V roku 1684 bol medzi Francúzskom a Alžírskom
uzatvorený mier. V roku 1686 prišiel do Alžírska páter Michel Montmasson, aby
zaujal úrad apoštolského vikára. Predtým pracoval na Madagaskare, ale keď páter
Jolly odtiaľ vincentínov odvolal, určili ho pre Invalidovňu a Versailles. S ním prišiel aj
brat Jacques Leclerc a zbožný brat Francillon. V roku 1687 sa Montmasson stal
konzulom.
V roku 1688 znova medzi Francúzskom a Alžírskom (stále v ňom vládol Mozzemorto)
vypukla vojna. V júni toho roka bol Alžír Francúzmi tretí raz bombardovaný.
Montmasson bol jedným renegátom udaný a 5.júla 1688, podobne ako Le Vacher
popravený výstrelom z kanóna, keď ho predtým mučili a zmrzačili. Nasledujúci deň,
brata Francillona, ktorý pracoval v Severnej Afrike takmer neprerušene od roku 1645,
stihol ten istý osud. Po dlhých rokovaniach bol mier v roku 1692 medzi Francúzskom
a Alžírskom uzavretý.
Od roku 1690 do roku 1692 úrad apoštolského vikára vykonával trinitarián páter
Gianola. Ďalším vincentínom v tomto úrade bol páter Yves Laurence.
Páter Jolly určil oboch, Laurenca a pátra Lamberta Duchesne pre misiu v Alžírsku,
ale Duchesne nebol schopný odcestovať, tak v septembri 1693 odišiel iba samotný
páter Laurence. Prvou vecou, ktorú musel urobiť po svojom príchode bolo nastoliť
disciplínu a poriadok medzi duchovenstvom v Alžírsku, úlohu, ktorú mu bola vnútená
nepriateľstvom trinitariánov. Páter Gianola, trinitarián, ktorý bol pred ním apoštolským
vikárom, získal slobodu mnohým španielskym otrokom a ich majiteľom sľúbil, že im
výkupné pošle zo Španielska. Keďže sa tak nestalo, majitelia sa obrátili na nového
apoštolského vikára a ten ich odkázal na pátrov trinitariánov z nemocnice. Títo ich
poslali nazad k Laurencovi s tým, že on preberá dlhy svojho predchodcu. Nejaký čas
predtým sa trinitariáni dohodli, že musia svoju nemocnicu vyňať spod patronátu
francúzskeho konzula a dať ju anglickému. Pri tejto príležitosti anglický konzul
nestrácal čas a všetko využíval na zhoršenie vzťahov medzi Francúzmi a Alžírčanmi.
Laurence napokon musel hľadať riešenie u ministra mámorníctva v Paríži a ten
obratom napísal dejovi. Očividne sa trinitariáni chceli Laurenca zbaviť a tak získať
duchovnú správu Alžírska čisto pre seba.
Keď sa španielski trinitariáni vrátili v marci roku 1694 s peniazmi na výkupné,
anglický konzul ich presvedčil, že dej už Laurencovi rozkázal výkupné zaplatiť a tak
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Culverin, delo s dlhou hlavňou.
Grammont, Les Consuls Lazaristes, str. 85, pochybuje, že Le Vacherovi bol ponúknutý takýto
výber. Hovorí tiež, že niet dôkazov o tom, že by mal Mezzomorto akýkoľvek podiel na poprave
a obviňuje Duquesneho, že nezobral Le Vachera z Alžírska tak, ako to urobil markíz d´Almeras
s Dubourdieu.
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odmietli sa so svojimi peniazmi rozlúčiť. Vec sa dostala pred francúzskeho konzula,
ale trinitariáni odmietli prijať jeho rozhodnutie a povedali, že si počkajú iba na to, ako
rozhodne dej. Dej bol voči Laurencovi naklonený, ale nedorozumenie, ktoré práve
v tom čase s konzulom mal, rýchle situáciu pokazilo. Nakoniec jednako len Laurence
požiadal pápeža, aby napísal dejovi (1695) a vysvetlil mu, že dlh patrí trinitariánskej
reholi a že on iba dostal príkazy ho zaplatiť.
Trinitariáni konečne v roku 1699 Giandolov dlh zaplatili potom, ako dostali príkaz od
pápeža, španielskeho kráľa, nuncia v Madride a prefekta Propagandy. Ale i tak
Laurence a trinitariáni pokračovali v boji kvôli nemocnici, ktorú trinitariáni spravovali.
Laurence sa dožadoval svojho práva pozrieť sa do nemocničných účtov najmä preto,
lebo trinitariáni boli zaujatí všetkými možnými obchodnými praktikami a výsledkom
toho bolo, že väzeli hlboko v dlhu.
Laurence zomrel v marci 1705 a jeho nástupcom sa stal páter Lambert Duchesne
(1652-1736). Do Spoločnosti vstúpil v roku 1672 a o dva roky zložil sľuby. Ako bolo
poznamenané vyššie, nebol schopný vycestovať spolu s pátrom Laurence v roku
1693, ale urobil tak v roku 1700. Hneď od svojho príchodu sa začal učiť taliansky,
španielsky a slovom i písmom arabsky. V roku 1705 sa stal apoštolským vikárom.
Jeho nástupníctvu oponovali niektorí v Alžírsku, najmä trinitariáni a preto Svätá
Stolica v roku 1707 vydala breve, ktorým ho oficiálne ustanovila. Trinitariáni mu
vytrvalo odmietali poslušnosť tak, ako to robili aj kapucíni v Tunise ( skutočnosť, že
bol Francúz mohla počas Vojny o španielske dedičstvo hrať veľkú úlohu). Politická
situácia bola nestabilná s neustálymi sériami intríg a násilných prevratov. Dejovia
mali sklon jeho a francúzskeho konzula robiť zodpovednými za zlé zaobchádzanie
s tureckými otrokmi v krajinách Veľkovojvodu toskánskeho.
V čase, keď bol páter Bonnet zvolený za generálneho superiora (1711), bol páter
Duchesne v Alžírsku sám. Ochorel na horúčku, ktorá ho upútala na lôžko, preto
delegoval svoje právomoci niektorým duchovným. V dôsledku toho ešte v tom istom
roku poslal páter Bonnet do Alžírska pátra Jeana Bataulta a brata Josepha
Berchona, aby sa pripojili k Duchesneovi. V roku 1736, 1737 a 1738 sa francúzska
vláda pokúšala presvedčiť vincentínov, aby sa znovu vrátili do Tunisu, ale
neúspešne.
V roku 1713 bol Duchesne takmer vyhostený kvôli obvineniu, vznesenému proti
nemu židovskou spoločnosťou v Alžírsku, že zapríčinil zlé zaobchádzanie
s tureckými väzňami v Janove. Len vďaka konzulovmu zákroku predišiel vyhosteniu.
Duchesne si myslel, že Židia sú na neho nahnevaní preto, lebo stratili peniaze zo
sprostredkovávania pri vykupovaní kresťanských otrokov. V skutočnosti, ako sa
neskôr preukázalo, konali tak na popud trinitariánov z nemocnice, ktorí sa takto
chceli Duchesneho zbaviť.
Páter Batault v januári roku 1735 zomrel a páter Bonnet preto poslal ako náhradu
pátra Jeanjeana, ktorý pricestoval v máji roku 1735, ale ukázalo sa, že bol takej
ustrašenej povahy, že takmer obratom musel aj odísť. V roku 1736 prišiel iný kňaz,
páter Pierre Faroux a ukázal sa byť veľmi vhodným. K Duchesnemu sa v roku 1732
pripojil brat Guedson a v roku 1735 brat Jean-baptiste Vaultier.
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Duchesne zomrel niekedy v roku 1736 a jeho nástupcom v úrade apoštolského
vikára sa stal Faroux v rokoch 1737–1740. Ako jeho predchodcovia, aj on musel
zápasiť s nevyspytateľným konaním deja. V roku 1740 sa z Alexandrie do Alžírska
dostal francúzskou loďou mor a páter Faroux naň zomrel. Pred svojou smrťou
delegoval svoje právomoci na vincentínskeho spolubrata pátra Posteya, ktorý začal
spravovať úrad ako apoštolský vicevikár. O niekoľko týždňov aj on zomrel na mor. Po
ňom prevzal úrad jeho spolubrat páter Adrien-Francois Poissant a zotrval v ňom od
júla 1740 do júna 1741. Pretože ho dej nevedel vystáť, musel odísť nazad do
Francúzska, kde potom pracoval v námorníckej nemocnici v Marseille. Po ňom prišiel
Charles Poirier Dubourg a spravoval úrad od júna 1741 do júla 1743 a potom sa kvôli
slabému zdraviu musel vrátiť do Francúzska. Po návrate sa mu zdravie nakrátko
zlepšilo, ale potom v roku 1745 zomrel na rakovinu.
Znova sa, ako apoštolský vikár do Alžíru vrátil páter Poissant a v úrade bol od júla
roku 1743 do augusta 1746, keď ho strata zdravia donútila vrátiť sa do Francúzska.
Po ňom nasledoval páter Arnoult Bossu, ktorý za krátky čas aj konzulom. Bol
odvolaný do Francúzska v roku 1757 a stal sa direktorom novicov vo Svätom Lazare
( v roku 1762 sa stal prvým Latinským apoštolským vikárom v Aleppo, ako bude
uvedené ďalej ). Po ňom prišiel páter Theodore Groiselle (1747-1763), ktorý bol tiež
krátky čas aj konzulom. Vrátil sa do Francúzska v roku 1763 z nejakého dôvodu bez
toho, že by mal k tomu súhlas generálneho superiora. Delegoval svoje moci pátrovi
Lapie de Savigny, ktorý bol v úrade do roku 1765, kým nebol vystriedaný pátrom
Leroy. Podlomené zdravie donútilo Leroya sa v roku 1772 vrátiť a jeho miesto znova
zaujal páter Lapie až do roku 1775, keď sa takmer slepý vrátil do Francúzska.
V roku 1775 sa objavil incident spôsobený obežníkom pátra Jacquiera zo dňa 1.
januára 1776. Zdá sa, že v júni roku 1775 boli obavy, že Španielsko zaútočí na
mesto a oslobodí otrokov. Preto vláda rozkázala, aby všetci odpochodovali do
vnútrozemného mesta Medeah, ležiaceho poblíž hôr. Pretože už bolo leto, pochod
bol sprevádzaný mimoriadnym utrpením. Vincentíni v Alžírsku dostali povolenie
zúčastniť sa tohto pochodu spolu s otrokmi, aby boli s nimi pri ich skúškach. Pokúšali
sa im pomáhať prenajímaním ťažných zvierat, ktoré niesli niektorých ľudí a náklad.
Po príchode do Medeah sa miestni predstavitelia voči nim správali priateľsky a mohli
slobodne vykonávať náboženské úkony a pomáhať otrokom. O dva týždne boli
povolaní nazad do Alžíru a zasa tvorili spoločnosť otrokom na ich pochode. Počas
cesty slávili sviatok Svätého Vincenta (19.júl) a páter Jacquier sa domnieval, že toto
urobiť asi nebolo dobré.
Ďalší apoštolskí vikári po Lapie de Savigny boli Pierre Viguier (1775–1778), Claude
Cosson (1778–1782), Michel Ferrand (1782–1784), a Benoit Lalau (1784–1785).
Posledným vincentínskym apoštolským vikárom v Alžírsku bol páter Giovanni Alasia
(1727–1800). Narodil sa v Piedmonte, bol misionárom v Lisabone v čase
zemetrasenia (pozri kap. X) a neskoršie sa stal apoštolom Azorských ostrovov. V júli
1785 bol vymenovaný za apoštolského vikára Alžírska a Tunisu. Tesne potom, ako
tam pricestoval vypukol mor, ktorý usmrtil tridsaťtisíc ľudí. Po zrušení Misijnej
spoločnosti francúzskou revolučnou vládou (1792) mal zanedbateľné príjmy a aj takú
podporu od francúzskeho konzula. Opustil Alžírsko v roku 1798 a v roku 1800 zomrel
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v Piedmonte. Svoje právomoci delegoval pátrovi Jean-Claude Viceratovi, ktorý bol
vicevikárom v rokoch 1798–1801.
Týmto prítomnosť Misijnej spoločnosti v Alžírsku skončila až do času jeho dobytia
Francúzmi v roku 1830.

XVII
Blízky východ
V roku 1647 Svätý Vincent, ktorý sa veľmi o Orient zaujímal, prejavil vôľu, poslať
niekoľko Misionárov do Arábie, ale táto ponuka bola z neznámych dôvodov
Propagandou zamietnutá. V roku 1656 bol rozhodnutý poslať pátra Thomasa Berthe
do Otomanskej ríše, do tej oblasti, ktorá je známa pod historickým názvom Levanta
a ktorá zaberala územie súčasného Turecka, Sýrie, Libanonu a Izraela. Bol to
maronitský priestor, ktorý z nejakého dôvodu Propaganda zverila Jezuitom. 193
V predvečer svojho zrušenia jezuiti v Levante prijali rozhodnutie, aby ich miesto
zaujali vincentíni a pokračovali v ich práci. Požiadali francúzskeho veľvyslanca
v Konštantínopole, Grófa de Saint-Priest, aby predložil túto záležitosť francúzskej
vláde. Táto požiadavka bola úradne predložená Spoločnosti v roku 1778. Pretože
Spoločnosť práve nemala nikoho k dispozícii, bolo rozhodnuté, že vincentíni budú
túto misiu obsadzovať postupne, tak ako budú bývalí jezuiti odchádzať.
Skôr ako prijali žiadosť Ľudovíta XVI., páter Jacquier poslal pátra Pierra Viguiera,
bývalého apoštolského vikára v Alžírsku na prieskumnú misiu do oblasti. 194 V roku
1779 predložil správu a bolo rozhodnuté, že Spoločnosť môže žiadosti vyhovieť. Plán
193

Latinský apoštolský vikariát v Aleppo bol založený v roku 1762 a jeho prvým apoštolským vikárom
sa stal páter Arnoult Bossu, CM. Jeho ustanovenie nebolo záležitosťou Misijnej spoločnosti. Pápež ho
na túto funkciu vybral pre jeho mimoriadne kvality a preto, lebo chcel mať v tejto oblasti osobného
zástupcu. Pod Bossuovu jurisdikciu spadali aj patriarcháty v Jeruzaleme a Antiochii a všetci maroniti
a Arméni.
194
Pierre-Francois Viguier (1745-1821) sa narodil v Besancon. Už bol kňazom a profesorom rétoriky,
keď vstúpil v roku 1770 do Misijnej spoločnosti. Po noviciáte bol profesorom teológie v Sens, kde 19.
júla 1772 zložil sľuby. V roku 1773 odišiel do Alžírska ako apoštolský vikár a o niekoľko rokov
neskoršie odišiel na misie do Levantu, kde pracoval dvadsať rokov. Počas Direktória bol nútený
zanechať misie a vrátiť sa do Francúzska, kde žil ako dôchodca, plne zaujatý svojím štúdiom. Bol
zástupcom Misijnej spoločnosti počas vyjednávaní s napoleonskou vládou, ktoré viedli k obnoveniu
Spoločnosti v roku 1804. Páter Hanon sa s ním znepriatelil, pretože vykonával úrad direktora dkl
počas ich úsilia o odštiepenie sa. Po znovuobnovení Spoločnosti v roku 1816 mu bolo dovolené bývať
vo vlastnom byte kvôli veku a chorobám, ale sa zúčastňoval vincentínskych zhromaždení.
V roku 1790 vydal tureckú gramatiku, venovanú Ľudovítovi XVI. (ktorý mal v tom roku omnoho
dôležitejšie starosti). S pribúdajúcim vekom kombinoval veštecké výklady zo žalmov
a z kabalistických a mystických podkladov.
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zabezpečenia týchto prác Spoločnosťou bol Ľudovítom XVI. Prijatý 23.decembra
1780 a potom poslaný do Ríma. Propaganda ho schválila 22. novembra 1782.
Páter Jacquier ustanovil pátra Viguiera za prvého superiora nového domu. Do
Konštantínopolu prišiel spolu so šestnástimi kňazmi 18. júla 1783. Nasledujúceho
dňa na sviatok Svätého Vincenta oficiálne prebral dohľad nad domom
v Konštantínopole. O rok neskôr sa stal predstaveným domu v Aleppo. Z počiatku
bolo v oblasti sedem domov: Konštantínopol, Naxos, Santorin (Thera), Salonika,
Damašek, Aleppo a Antoura. Neskoršie pribudla Smyrna a Tripolis (v Libanone). Do
roku 1833 boli všetky spravované superiorom v Konšantínopole, ktorý mal titul
apoštolského prefekta.
Nové dielo zahŕňalo školy, klerické vzdelávanie, misie, vedenie duchovných,
reformovanie kléru, duchovné cvičenia, pomoc biskupom v diecéznej administratíve.
Je tu známka toho, že vincentíni a bývalí jezuiti veľmi dobre spolupracovali.
15. novembra 1782 páter Viguier na francúzsku vládu, že misie na Blízkom východe
potrebujú rýchlu pomoc. V Smyrne a Antoure nezostal z jezuitov nikto a čoskoro mali
odísť aj z Aleppa. Vincentíni potrebovali od vlády nutne ročnú podporu vo výške
20 000 livres na cestovanie a prevádzku. Väčšina kostolov bývalých jezuitov bola
opustená a vypálená a celá misia mala dlhy presahujúce 60 000 livres. Podľa inej
správy približne z toho istého obdobia, tu žilo 700 katolíkov v Santorine, 1 350
v Naxos, 1 500 na Chio, 3 000 v Smyrne, 300 v Salonike a napokon 20 000
v Konštantinopole. Všeobecná mienka o duchovenstve, bývajúcom na väčšine tohto
územia bola, že ich kvalita sa pohybuje medzi priemernosťou a nespôsobilosťou
a nutná potreba seminárskej výchovy bola neustále zdôrazňovaná. 195
Počas Francúzskej revolúcie, páter Carapelli, superior v Konštantínopole chránil dom
pred možným zánikom tým, že ho fiktívne predal neexistujúcej pani Abbotovej
a odovzdal ho pod ochranu rakúskeho konzula. Ale vo všeobecnosti domy na
Blízkom východe zostali pomerne revolúciou nedotknuté. V roku 1798 boli francúzski
vincentíni vykázaní z konštantínopolského domu kvôli Napoleonovej výprave do
Egypta (ale sú poznatky o tom, že to bolo z podnetu Angličanov a Rakúšanov, ktorí
mali strach z vplyvu francúzskych vincentínov). Sultán ich však dekrétom z roku 1802
znova uviedol. Vincentínska práca na tomto území najviac prekvitala počas
devätnásteho storočia, kedy prítomnosť Spoločnosti na Blízkom východe bola dosť
výrazná.






V roku 1715 mala Misijná spoločnosť pripravený plán otvoriť dom v Mingrelii, jednej
z provincií Perzskej ríše . Táto provincia predtým patrila ruskému Gruzínsku. Plán sa
pre smrť Ľudovíta XIV. neuskutočnil. Spoločnosť na územie Perzskej ríše vstúpila až
v devätnástom storočí.
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Ludwig Freiherr von Pastor, Dejiny pápežov, 40 vol. (Saint Louis, 1952), Vol. XXXIX, str. 387–388).
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XVIII

Čína

„Naši misionárski nástupcovia sú muži vzácni, pozoruhodní pre čnosti, talent
a kultivovanosť. Žijeme spolu ako bratia.“
Páter Bourgeois, superior bývalých jezuitov
v Pekingu, 1788

Prvá misia
Moderná katolícka misionárska práca v Číne začala príchodom talianskych jezuitov
v roku 1579. Najznámejší z nich bol páter Matteo Ricci ( 1552–1610 ), ktorý prišiel do
Číny v roku 1583. Svedomitou prácou, ktorá trvala viac ako dvadsať rokov, Ricci
a jeho spoločníci si získali dôveru čínskych cisárov. Pomohli im v tom najmä
osvojenie si čínskych zvyklostí natoľko, nakoľko to bolo možné – nosili odev,
charakteristický pre učencov – a ich zručnosť a znalosti v mnohých odvetviach
umenia a vedy. V roku 1611 bola jezuitom zverená starostlivosť o čínsky kalendár –
veľmi dôležitá pozícia, pretože prijatím kalendára obsadená krajina dávala najavo
svoje podriadenie sa čínskej suverenite. Jezuitská misia v Pekingu prekvitala napriek
opozícii a občasných útokov zo strany ich nepriateľov. Členovia misie neboli výlučne
Taliani, boli tu Nemci, Flámovia, Portugalci a táto misia bola časom známa ako
portugalská na rozlíšenie od neskoršej založenej francúzskymi jezuitmi.
V období rokov 1644 – 1661 prebiehala občianska vojna, počas ktorej mandžuskí
dobyvatelia zvrhli dynastiu Ming. V roku 1661 K´ang Hsi, nastúpil na trón a bol to
druhý a najschopnejší mandžuský panovník, ktorého vláda trvala do roku 1722.
Napriek perzekúcii, ktorá sa vyskytovala počas jeho mladosti, nový cisár bol voči
jezuitom priateľsky naklonený a umožnil im v hlavnom meste dosiahnuť veľký vplyv.
V roku 1687 do Pekingu prišli francúzski jezuiti a pretože boli vysoko vzdelaní
v rôznych umeniach a vedách, rýchle začali vytláčať portugalskú misiu mimo sféru
vplyvu na cisárskom dvore. Výsledkom toho boli mnohé trenice a nevraživosť medzi
Francúzmi a Portugalčanmi. V roku 1699 cisár daroval pozemok vo vnútri
imperiálneho areálu (neskôr známeho ako Pei Tang alebo Severná štvrť) na stavbu
kostola, ktorý bol posvätený v roku 1703. Misia portugalských jezuitov sa nachádzala
v inej štvrti.
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V jednej z provincií začalo v roku 1691 prenasledovanie. Jeho dôvodom bol
protikresťanský zákon, ktorý bol prijatý v minulosti. S úmyslom zabrániť, aby sa to
nemohlo opakovať, vydal K´ang Hsi v roku 1692 úradný edikt o náboženskej
slobode pre kresťanov. V tom istom roku pápež Inocent XII. rozhodol posilniť nové
apoštolské vikariáty v Číne a obsadiť tie, ktoré boli pre nedostatok misionárov
prázdne.
Prvým vincentínom, ktorý vstúpil na čínsku pôdu bol Ludovico Antonio Appiani
(1663–1732). Narodil sa v Piedmonte a už ako doktor teológie vstúpil v roku 1687
v Janove do Misijnej spoločnosti. Najprv vyučoval filozofiu, potom dogmatiku
a neskôr morálku na Monte Citorio. Práve tu ťažko ochorel a zdalo sa, že už zomrie.
Učinil sľub, že ak vyzdravie, zbytok života strávi ako misionár v Oriente. Uzdravil sa
a bola mu daná plná možnosť, splniť svoj sľub. V roku 1696 bol spirituálnym
direktorom v Kolégiu Propagandy.
Appiani bol Propagandou vybratý za vedúceho prvého kontingentu misionárov,
odchádzajúceho do Číny, po uverejnení ediktu o tolerancii v roku 1692. Bol
menovaný za apoštolského vicevizitátora a dostal zvláštnu úlohu založiť seminár pre
domorodých kňazov buď v Pekingu alebo v Kantone. Zdá sa, že najväčší záujem
mala Propaganda na založení seminára a Appiani bol zvolený pre jeho skúsenosti
a mimoriadne vlohy v tejto oblasti. Skupina, ktorá bola určená, že pôjde s ním sa
skladala zo štyroch dominikánov, troch augustiniánov, trinástich reformovaných
františkánov, dvanástich minoritov a dvoch diecéznych kňazov. 196 Jeden z tých
diecéznych kňazov bol Nemec Johann Mullener (1673–1742) zo Saska, ktorý
študoval na Propagande.
Skupina sa rozdelila a po rôznych cestách odišla na Ďaleký východ. Appiani
a Mullener odišli z Ríma do Benátok 10. februára 1697. V Benátkach sa Appiani
stretol so svojim mladším bratom Giovannim. Giovanniho príbeh je dlhý a natoľko
zaujímavý, že môžeme odbočiť a vyrozprávať si ho. Takto ho on sám opísal.
Keď bol môj brat pápežom Inocentom XII. určený, aby išiel do Číny, ja som bol na
dvore cisára Svätej rímskej ríše zaujatý svetskými vecami, zaoberajúci sa všetkým
možným, len nie vlastnou spásou. Môj brat mi napísal o svojom odhodlaní a vyzval
ma, aby som ho nasledoval tvrdiac, že mi píše z rozkazu Svätého Otca. Nik nebol
nikdy viacej prekvapený ako ja z tejto situácie. Ale Boh, ktorý sa rozhodol zahrnúť ma
toľkou láskavosťou, keď som to najmenej očakával sa dotkol môjho srdca tak
energicky, že som sa v priebehu niekoľkých dní oslobodil od všetkého, čo by mohlo
byť na prekážku tomuto volaniu na misie do Indies (Východnej Ázie, pozn. prekl.)
a rozhodol som sa tam ísť a napísal som svojmu bratovi o dispozícii, v ktorej som sa
našiel.
Napísal mi, aby som prišiel do Benátok. Šiel som tam. On tam tiež prišiel. Toto
všetko sa stal v roku 1696.
Podnikli sme kroky, aby sme sa spoločne vydali na cestu, ale Boh rozhodol inak.
Monsignore arcibiskup z Ancyra, ktorého Jeho Svätosť poslala k mogulovi (India) ako
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apoštolského vikára tiež prišiel do Benátok a požiadal môjho brata, aby som išiel
s ním. Preto po dohode s Rímom som bol menovaný za spoločníka Jeho Excelencie.
...
Čo sa mňa týka, odišiel som z Benátok začiatkom roka 1697 s arcibiskupom
z Ancyra. Treba podotknúť, že v ríši Veľký Mogul Holanďania vlastnia veľa provincií,
miest a kolónií, kde je mnoho katolíkov, ktorí nemajú nijakú možnosť slobodne
vykonávať praktiky nášho náboženstva. Prelát, ktorý už bol v tejto krajine, poznal zo
skúsenosti, že misionári potrebujú ochranu Holanďanov. Domnieval sa, že je
potrebné využiť cisárovu vážnosť k získaniu tejto ochrany. Tak teda kvôli tomu som
ho musel sprevádzať do Viedne v Rakúsku, kde po získaní cisárovho sľubu, že
dohodne s Holandskom čo je potrebné pre dobrý výsledok našej misie, sme sa vrátili
do Holandska. Holanďania nám dali čo sme požadovali ohľadom slobody pre
katolícke náboženstvo v krajinách ich panstva. . . Arcibiskup z Ancyra mal v úmysle
zobrať ma so sebou do Nemecka a Holandska. Pretože ešte nemohol odcestovať,
poslal ma do Paríža, aby som od kráľa získal povolenie vstupu na lode ríše Veľkého
Mogula.
Keď som prišiel do Paríža, pokorne som prosil pátra Pierrona, aby ma prijal do
Misijnej spoločnosti a on tak urobil197 3. januára 1698. Chcel si predo mnou otvoriť
svoje srdce po tomto všetkom a ukázať mi vrúcnu túžbu poslať niekoľkých našich
misionárov na misie do Indies. Naliehavo som ho prosil, aby tento plán uskutočnil tak
rýchlo, ako je to možné a on mi odpovedal, že tak urobí, ako náhle dostane odo mňa
správu po mojom príchode do tej krajiny. Dodal, že je tomu naklonený preto, lebo tak
chce splniť túžbu nášho Svätého Zakladateľa v tomto smere o to viac, že je teraz
výročie, ako sa Svätému Lazaru dostalo určenia slúžiť takýmto misiám. Páter Pierron
nebol spokojný s tým, že mi povedal o svojom pláne poslať len mňa a môjho brata
ako robotníkov na prácu obracania pohanov v ríši Veľkého Mogula a v Číne. Prijal
všetky opatrenia, aby vec zverejnil. Informoval celú Spoločnosť a uvítal každého, kto
mal podobné úmysly a zamýšľal sa pripraviť na takú veľkú výpravu.198
Treba pripomenúť, že Appiani mal dôvod očakávať, že Spoločnosť bude jeho misii
v Indii pomáhať sústavnou podporou. Bol veľmi sklamaný, keď sa tak nestalo.
Giovanni Appiani bol v Indii a býval u kapucínov, keď v januári 1700 zložil sľuby.
Nasledujúceho mesiaca odišiel do Bengálska. Odtiaľ napísal pátrovi Pierronovi, že
jeden z jeho spoločníkov, kňaz z Propagandy menom Nicolo Pio Pastoli, prejavil vôľu
vstúpiť do Misijnej spoločnosti. Giovanni si osvojil úmysel generálneho superiora,
ktorým Pierron dal dovolenie Ludovicovi Appianimu prijať do Spoločnosti Mullenera
tak, že podľa toho aj on prijal Pastoliho do Spoločnosti. Pastoli, ktorý bol doktorom
civilného aj kánonického práva a ktorý bol advokátom v Romagni, sa kňazom stal po
duchovných cvičeniach, ktoré si vykonal na Monte Citorio. Po tomto sa stal
misionárom v Indies. Bol mužom veľkých čností a bol v mimoriadnej úcte
u anglických aj holandských protestatantov. Appiani ďalej žiadal Pierrona, aby do
Indies poslal viac vincentínov, ale ten nemohol a to kvôli hádkam v Ríme medzi
rôznymi rehoľami a misionármi o otázkach jurisdikcie.
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Pri schvaľovaní Pastoliho a Mullenerovho vstupu do Misijnej spoločnosti, Pierron
nevedel o tom, že obaja boli viazaní zvláštnou prísahou Propagande, ktorá robila ich
prijatie neplatným. Keď sa o tom dozvedel, kontaktoval pátra Anselmiho, superiora
na Monte Citorio, ktorý bol veľmi blízky pápežovi Klementovi XI. a požiadal ho, aby
u neho vybavil dišpenz. Povedal, že ústny dišpenz bude stačiť. Pápež udelil
nepodmienečnú dispozíciu pre Appianiho, ale pre Pastoliho ju dal s podmienkou, že
zostane na misiách ad gentes ( to isté platilo aj pre Mullenera ). Čo sa týka Pastoliho,
zdá sa, že nemohol mať úžitok z dišpenzu, pretože práve v čase, keď mu bol
udelený, Giovanni Appiani odišiel do Európy. Giovanni pôvodne zamýšľal odísť do
Číny so svojim bratom, ale cestou ochorel a tak zostal v Indii. Keď sa uzdravil, odišiel
do Európy kvôli založeniu vincentínskeho domu v Indii. Najskôr išiel do Piedmontu,
potom do Ríma. Napísal pre generálne zhromaždenie v roku 1703 memorandum
o nutnosti a výhodách mať v Indii dom, návrh, ktorý videl, ako sa rýchle stratil. Bol
presvedčený, že generálny superior s návrhom súhlasí aj napriek skutočnosti, že
v tom hrali úlohu otázky, zapletené do problému s jurisdikciou. Odišiel do Paríža, aby
sa presvedčil, či môže Pierrona v otázke založenia domu ovplyvniť, ale bol chladno
prijatý, očividne preto, že opustil svoje miesto bez dovolenia alebo aspoň bez
predchádzajúceho oznámenia. Indický projekt sa nikdy nerealizoval. Appiani sa
neskôr stal jedným z prvých členov domu vo Fermo a pripojil sa ku Gomesovi da
Costa v Portugalsku. (Pozri kap. X ). Ďalej o ňom niet veľa správ.
Kým sa toto všetko dialo, starší Appiani a Mullener opustili Benátky spolu s jedným
diecéznym kňazom a s jedným augustiniánom, ktorí sa k nim pripojili v máji roku
1697. Plavili sa Stredozemným morom, minuli Cyprus a zakotvili v Tripolise (
v terajšom Libanone ). Odtiaľto odišli po súši do Isfahanu v Iráne. V tomto čase sa už
ich skupina skladala z Appianiho, Mullenera, jedného diecézneho a piatich rehoľných
kňazov. 2. februára 1698 opustili Isfahan a 13. marca dosiahli ostrov Hormoz (ktorý
leží medzi Perzským zálivom a Omanským zálivom. Dňa 6. apríla nastúpili na
anglickú loď do Madrasu a tam priplávali 13. mája.
Tu došlo k tomu, že sa obaja Appianiovci znova stretli.199 V Madrase vyjadril páter
Mullener túžbu stať sa členom Misijnej spoločnosti a Ludovico Appiani, potom, ako
napísal Pierronovi, predpokladal jeho súhlas prijať ho do Spoločnosti. To sa stalo 25.
januára 1699. Pre ťažkosti kvôli dišpenzu od jeho sľubu Propagande, Mullener zložil
sľuby až v roku 1704 v Sečuane.
Appiani, Mullener a ich spoločníci opustili Madras a vydali sa do Číny, kde prišli 14.
októbra 1699. Odobrali sa priamo do Kantonu a ešte v tom istom mesiaci do neho
prišli. Páter Appiani nemusel ani skúmať miestnu situáciu, aby zistil, že je ten
najnevhodnejší čas pre zakladanie seminára. Cirkev v Číne bola vtiahnutá do
mnohých sporov, ale najdlhší, najkomplikovanejší a najprudší bol známy ako Spor
o čínsky rítus.
Jeho história je príliš dlhá a príliš komplikovaná na to, aby sme ju tu mohli opísať.
V jadre sa jednalo o to, aké vhodné metódy pri prezentovaní kresťanstva používať
v úplne odlišnom prostredí a ako ďaleko môžu misionári zájsť pri svojom
prispôsobovaní sa domorodým zvykom. Celý problém sa časom vyhrotil do troch
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otázok. Za prvé, či legálna úcta, ktorá sa tradične prejavuje voči Konfuciovi nie je
v rozpore s pravou zbožnosťou. Za druhé je podobnou otázkou to, či úcta k predkom
je alebo nie je poverou. V oboch týchto prípadoch sa jednalo o pochybnosť, či ide
o skutočné náboženské akty alebo len o číre spoločenské zvyky a občianske čnosti.
Tretia otázka bola ohľadom Božieho mena, používaného v čínskych prekladoch
Písma a liturgie. Všeobecne povedané, jezuiti, nasledujúc príklad slávneho Mattea
Ricci, boli v týchto otázkach omnoho tolerantnejší ako ostatní rehoľníci, zvlášť
dominikáni, ktorí boli odmietaví a dožadovali sa zavrhnutia tejto praxe. Ako sa dá
vidieť, vincentíni prišli do Číny akurát v čase vrcholenia týchto bojov. Všetko sa
sťažilo ešte viac tým, že jezuiti mali veľký vplyv na cisárskom dvore a cisár
s vládnucou vrstvou pozerali na rímsky antagonizmus voči čínskym obradom ako na
priamy útok na čínsky život a jeho zvyky.
Spor o čínsky rítus sa veľmi rýchle preplietol s rivalitou a žiarlivosťou misionárov
z rôznych rehôľ a národností. Táto žiarlivosť a súperenie boli hlavnými prekážkami
spolupráce medzi misionármi a dokonca aj Rím v nich videl príčinu toho, že nemohol
presadiť svoju autoritu a nastoliť porozumenie. Porozumenie bolo niečo, čo sa dalo
sotva nájsť v čínskych misiách. Jezuiti nevítali rozhodnutia iných rehoľných rádov
a kongregácií prísť do Pekingu a tam pracovať. Keď v roku 1685 do Pekingu prišli
francúzski jezuiti, vôbec neboli vítaní ani portugalskými, ani inými jezuitmi, ktorí tu
boli už predtým. V roku 1700 sa francúzski jezuiti stali nezávislými na portugalských
a okrem toho ich vytlačili aj zo sféry vplyvu na cisárskom dvore.
K väčšiemu skomplikovaniu celej veci prispela portugalská a španielska vláda, keď
každá z nich vyhlásila svoje právo patronátu nad celými misiami v Číne, čiastočne
na základe Pápežskej demarkačnej čiary pápeža Alexandra VI. Najmä Portugalci boli
veľmi citliví na svoje práva nad čínskymi misiami. Rímu sa nepáčila myšlienka
portugalskej kontroly misionárskej činnosti Cirkvi v oblastiach, ktoré bezprostredne
nepatrili pod portugalskú právomoc alebo kontrolu, ale to prakticky nehralo nijakú
úlohu. Nároky Portugalcov sústavne sťažovali misie v Číne a ešte viac komplikovali
už aj tak vážne hašterenie medzi rehoľami. Zdá sa, že Portugalci boli znepriatelení
najmä s francúzskymi misionármi, napríklad s francúzskymi vincentínmi alebo
s Parížskou spoločnosťou pre zahraničné misie, ale ich arcinepriateľom bola
Propaganda v Ríme. Ktorýkoľvek reprezentant Propagandy si mohol byť istý, že
zažije ťažké časy, ak dostane do rúk Portugalcov.
Z tohto pohľadu sa Appiani domnieval, že obozretnejší postup bude, keď zaujme
nejaké, relatívne odľahlé miesto vo vnútrozemí a bude pracovať ako jednoduchý
misionár, kým sa časy nezmenia k lepšiemu. Jemu a jeho spoločníkom sa dostalo
pohostinstva u monsignora de Lyonne, titulárneho biskupa Rosalie a apoštolského
vikára Sečuánskej oblasti – tvrdého nepriateľa jezuitov. Centrom ich misionárskej
činnosti sa stalo mesto Chungking. Žilo v ňom asi sto kresťanov a keď sa aj miestny
pustovník stal kresťanom, obdaroval ich malou svätyňou, ktorú si mohli premeniť na
kostol. Zdalo sa, ako keby misie nastúpili na cestu k úspechu.
V niektorých svojich listoch a činoch sa Appiani javil ako človek s obmedzenou
inteligenciou. Prinajmenšom na začiatku svojho pobytu v Číne stále nosieval
jednoduchú čiernu reverendu s bielym kolárom. Pripisoval tomu veľkú dôležitosť,
lebo páter Ricci nosieval hodvábny odev a nechal sa nosiť v nosidlách. Páter Appiani
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takto praktizoval jednoduchosť a chudobu v európskom chápaní, ale sa nedokázal
prispôsobiť čínskemu životnému postoju, ako to urobil Ricci. 200 Z času na čas napísal
o svojom putovaní Čínou a zmienil sa o zaujímavých a pozoruhodných veciach, ktoré
videl, ale dodal: „ Pretože považujem za nehodné misionára chodiť hore – dole a tu
a tam si obzerať veci, odmietol som sa ísť pozrieť na to, čo som mohol vidieť a o čom
mi všetci vraveli, že je to hodné pozretia. Po tom, ako som v Ríme videl Svätého
Petra, moje oči už netúžia vidieť čokoľvek iné.“201
Okolo začiatku roka 1704, Appiani prepadol hlbokej depresii, pretože sa cítil
opustený a zabudnutý aj Propagandou aj Spoločnosťou. Podobne ako jeho brat, aj
on lipol na nádeji, že do Číny príde viac vincentínov a že tu Spoločnosť založí dom.
V nasledujúcom roku sa stal ešte viac skleslý kvôli fámam, ktoré sa o ňom šírili napr.
že generálny superior ho viac nepovažuje za skutočného člena Spoločnosti. Približne
v tom čase kritizoval čínsku povahu ktorá nerešpektovala európske spôsoby a na
druhej strane kritizoval nedostatok pochopenia pre neeurópske zvyky a postoje. 1.
februára 1705 napísal talianskym vincentínom a tvrdo im vyčítal, že všetci na neho
zabudli. Napokon zostal taký znechutený, že opustil Sečuan a po šiestich mesiacoch
potulovania prišiel do Kantonu, kde čakal na príchod pápežského legáta Tournona.
Najväčším krížom pre Appianiho boli spory o rítus. Pápež Klement XI. sa v roku 1701
rozhodol tento problém raz a navždy urovnať, najmä po tom, ako dostal negatívne
vyjadrenie zo Svätého Úradu ( Kongregácia pre náuku viery pozn. prekl.) Preto sa
rozhodol poslať do Číny legáta, aby sa pokúsil nastoliť pokoj medzi misionármi,
zabezpečiť nutné potreby pre misie, oznámiť Svätej Stolici potreby misií, ale hlavne
a to bolo to najdôležitejšie, presadiť rozhodnutie Svätého Úradu o zákaze čínskych
rítov. Muž, vybratý na tieto ťažké úlohy bol Charles-Thomas Maillard de Tournon
(1668–1710), narodený v Turíne a pochádzajúci zo šľachtickej savojskej rodiny.
Nanešťastie, bol veľmi mladý (33) a neskúsený diplomat, netaktný a tvrdohlavý, ktorý
často jednal viac z guráže ako z rozmyslu. Skôr, ako by prijal pápežovo menovanie,
si vykonal na Monte Citorio duchovné cvičenia a po nich sa rozhodol podvoliť sa
pápežovej vôli. Bolo to rozhodnutie, ktoré malo neblahé dôsledky pre neho i pre
Appianiho.
Pápež Klement XI. si želal, aby Tournona do Číny sprevádzali niekoľkí vincentíni.
Generálny superior vyzval v obežníku z 1. januára 1700, aby sa prihlásili všetci
dobrovoľníci, prihlásili sa iba štyria: traja Taliani a jansenista Philopald. Z týchto ale
žiaden nebol vybratý. Namiesto toho voľba padla na Domenica Biasi a Teodorica
Pedrini. Pedrini nebol dobrovoľník, ale vybrali ho preto, lebo bol výborný hudobník
a spevák a tieto talenty ho predurčovali k tomu, aby mohol byť vítaný na čínskom
dvore. Narodil sa vo Fermo v roku 1670. Do Spoločnosti vstúpil v roku 1693, ale nie
je jasné, do ktorého domu patril predtým, ako bol poslaný do Číny. Podľa jeho listov
sa javí ako vtipný, vynaliezavý a podlízavý človek. Na jeho prvej ceste z Talianska do
Francúzska, kde sa mal stretnúť s Tournonom, keď všetci cestujúci na lodi dostali
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morskú nemoc, on jediný mal zdravý apetít a všetko, ako bolo jeho zvykom,
pozoroval a zapisoval si každú zábavku, ktorú život poskytoval. Ale Pedrini bol aj
veľmi odhodlaný človek nielen na mimoriadnych a vzrušujúcich cestách, ktoré
podnikol po Číne, ale aj v rozhodnutiach, ktoré vykonal po príchode do nej.
Biasi do Číny nikdy neodišiel. Keď spolu s Pedrinim prišiel do Paríža, navštívil
pápežského nuncia bez toho, aby o tom informoval svojho spoločníka a to zrejme
z dôvodu, že hľadal nejaké ospravedlnenie, aby sa mohol vrátiť do Talianska.
Nuncius ho požiadal, aby mu odskočil do Talianska vybaviť nejakú záležitosť, čomu
Biasi s veľkou radosťou vyhovel. Pedrini sa o tom dozvedel iba náhodou. Biasi sľúbil,
že sa vráti a nastúpi na loď do Číny, ale nikdy to neurobil. Vrátil sa do Ríma, kde sa
očividne stretol s určitými problémami, ale mal natoľko pevné zázemie, že sa stal
superiorom v Macerata (1726–1732). Zomrel v Ríme v roku 1762 vo veku
deväťdesiatich troch rokov.
Pedrini očakával Biasiho návrat a kvôli tomu zmeškal svoju prvú príležitosť odplávať
s Tuornonom. Tak sa stalo, že Tournonova a Pedriniho cesta do Číny prebiehala
u každého z nich veľmi rozdielnym spôsobom a nikdy sa spolu nestretli s výnimkou
stretnutia v Macau, ktoré sa odohralo za tých najneobvyklejších okolností.
Tournon sa do Číny vypravil zo Španielska a to je dôležité vedieť k porozumeniu
toho, čo sa stalo neskôr. Ako už bolo povedané, odkedy existovali Pápežská
demarkačná čiara (1493) a Tordesillská zmluva (1494), obaja, aj Španielsko aj
Portugalsko si prisvojovali patronátne právo nad kresťanskými misiami v Číne. Obe
krajiny si nárokovali na ten istý druh vikariátov, ktoré uplatňovali nad Cirkvou vo
svojich vlastných krajinách (patronato, padroado). V šestnástom storočí španielsky
biskup v Manile oficiálne vystupoval ako biskup Číny. Skutočnosť, že Tournon sa
plavil zo Španielska a vstúpil do Číny cestou z Filipín a nie cez Macao bola
znamením, že dáva prednosť španielskemu patronátu pred portugalským.
Portugalská vláda bola informovaná o jeho misii, ale nepýtali pre ňu od nej povolenie
a to dosiaľ vyvolávalo nemalý hnev. Portugalci bývali vždy pohoršení, ak sa plavili na
francúzskej lodi a tá si urobila prestávku v indickej Pondicherry, francúzskom
opornom bode. Pre pápežského legáta bola cesta namáhavá, lebo trpel na
žalúdočné vredy a na akýsi druh paralýzy, ktorá zasiahla ruky a plecia. Toto ho
sužovalo aj v Indii aj v Číne a preto často musel byť prenášaný v nosidlách.
Po príchode do Indie vydal okamžite dekrét o zákaze malabarského rítu, ktorému
predtým udelil povolenie jezuitský misionár páter Di Nobili. Zdá sa, že to bola
neuvážená akcia, založená na dosť pochybnej jurisdikcii. Potom nastúpil na anglickú
loď do Manily, kde bol Španielmi dobre prijatý. V Manile zorganizoval cirkevný súd so
súhlasom
Audiencie
(kombinácia
súdu
a legislatívy,
ktorá
vládla
ostrovom), suspendoval arcibiskupa Camacho de Manila z jeho úradu a oslobodil
niekoľkých delikventov z väzenia. Nariadil rehoľníkom podriadiť sa biskupskej
vizitácii, ale tí to odmietli. Najvyššia rada Indies zamietla uznať Tournonovu autoritu
a potrestala Audienciu za to, že dovolila tento krok. Ale i napriek tomu mu 12. apríla
1708 odsúhlasila vyplatiť 4 000 pesos ako úhradu jeho výdavkov na cestu na Filipíny
a do Číny.202
202

Charles Cunningham, The Audiencia in the Spanish Colonies, ( Berkeley, 1919), str. 374–375.
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Boli to Španieli, ktorí pripravili jeho vstup na čínske územie cez Macao, kde priplával
2. apríla 1705. Do Kantonu dorazil 6. apríla v tom istom roku. Appiani, ktorý bol jeho
príbuzným, tu na neho čakal. Tournon tu odovzdal Appianimu sumu peňazí, ktorú
poslala Propaganda na založenie seminára. Tournon požiadal Appianiho, aby s ním
išiel do Pekingu ako jeho sekretár a tlmočník a to bolo čosi, čo na vincentína zvolalo
všetku nenávisť obhajcov rítov.
Hoci Tournon prišiel do Číny na jar, bol taký chorý, že bol schopný ísť do Pekingu až
v novembri. Keď sa konečne blížil k mestu, jeho loď sa tak pokryla ľadom, že musel
byť z nej vynesený a do hlavného mesta ho priniesli v nosidlách. Cisár, ktorý nevedel
nič o povahe legátovej misie z toho znervóznel a preto poslal niekoľkých mandarínov
dopredu vysliediť cieľ jeho cesty, ale Appiani a ostatní z jeho družiny zabránili
legátovi predčasne odhaliť náplň misie.
Prvé kolo Tournonových rokovaní s cisárom sa konalo v decembri 1705. Napriek
pôsobivému prijatiu a veľkej vonkajšej srdečnosti bol cisár vo vnútri odmietavo
naladený voči legátovým požiadavkám. Jedna vec, pre ktorú bol nahnevaný bola
nepovolená prítomnosť mnohých misionárov v Číne. Ďalšou pravdepodobnou
príčinou, prečo bol voči legátovi nepriaznivo naladený, bolo podnecovanie zo strany
jedného mandarína, ktorý obhajoval ríty. Obhajcovia rítov sa pokúšali prekaziť
Appianimu objektívne informovať o tejto otázke a preto na neho útočili, že nemá na
tlmočenie potrebnú kvalifikáciu. Toto mohlo byť oprávnené obvinenie, pretože
Appianiho predchádzajúca misionárska prax prebiehala v provinciách a zrejme mal
veľké ťažkosti s úradným jazykom na dvore (kde sa hovorilo aj čínsky aj mandžusky
[tatársky]). Samotný Appiani poradil legátovi, aby si za tlmočníka prizval jedného
z jezuitov. Bola spochybnená aj Tournonova autorita a to najmä portugalskými
jezuitmi, ktorí vyhlásili, že oni pod neho nespadajú kvôli padronado. Tournon svojou
priamosťou a nedostatkom taktu nevedel situáciu zvládnuť najmä vtedy, keď zakázal
jezuitom podporovať ich misie v Pekingu požičiavaním peňazí , ako zvykli robievať
(máj, 1708).203 Toto viedlo k otvorenému konfliktu so Spoločnosťou Ježišovou.204
V máji roku 1706 bolo Tournonovi doručené memorandum v ktorom bol Appiani
zdehonestovaný v nádeji, že to znepriatelí oboch príbuzných. Nestalo sa tak.
Tournon ale dospel k názoru, že jeho misia zlyhala a 22. augusta 1706 opustil
Peking. Keď on a jeho sprievod pri ceste z Číny dosiahli Holgan, cisársky úradník ich
zastavil a zatkol Appianiho.205Pri prvom vypočúvaní po zatknutí úradník zaobchádzal
s Appianim veľmi surovo, za predpokladu, ako bolo čínskym zvykom, že kňaz je
vinný, kým sa nedokáže jeho nevinnosť. Mandarín uviedol ako príčinu zatknutia
203

„Nedá sa poprieť. . . že sa jezuitská misia stala nielen centrom politických intríg, ale aj obchodného,
ba dokonca nečestného kšeftovania s nevedomými domorodcami, pri ktorom finančná zručnosť pátrov
bola omnoho viditeľnejšia ako ich nadšenie pre kresťanskú vec.“ Robert Jenkins, The Jesuits in China
and the Legation of Cardinal de Tournon (Londýn, 1894), str. 52.
204
Tournonov sekretár, páter Giovanni Angelita prehlásil, že vtedy bol legát jezuitmi otrávený. Tournon
silne ochorel približne v tom čase, ale príbeh o otrávení môže byť iba púhym očierňovaním alebo
mohol vzniknúť vtedy, keď Appiani v snahe vysvetliť ochorenie pred mandarínmi chybne preložil „
dávku purgatíva“ ako „ dávku jedu.“ Pozri Jenkins, The Jesuits in China, kap. V.
205
Príčina Appianiho zatknutia nie je v skutočnosti jasná. Podľa Jenkinsa, The jesuits in China, str.
108, cisárov syn viedol vyšetrovanie Tournonovej misie a jeho vzťahov k Charles Maigrotovi,
apoštolskému vikárovi vo
Fu-kien, ktorý neuvážene a nerozumne zakázal čínske ríty. Kresťanský
katechumen, ktorý bol vypočúvaný obvinil Appianiho zo všetkého, čo robil Tournon.
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skutočnosť, že Appiani sa pokúšal opustiť krajinu bez cisárovho súhlasu. Keď to
poprel, mandarín odpovedal, že Európani pri dvore ubezpečili cisára, že je to tak.
„Európani pri dvore“ bola fráza, ktorou sa obyčajne mysleli jezuiti. Je pravdou, že
Tomas Pereyra, superior portugalských jezuitov v Pekingu, bol prítomný pri prvom
výsluchu a hoci vedel, že obvinenie bolo falošné, neurobil nič, aby Appianimu
pomohol.206
Po Tournonovom odchode cisár K´ang Hsi vydal edikt, v ktorom všetkým misionárom
nariaďoval zachovávať čínske ríty, inak ich čaká vyhostenie z krajiny. Tiež poslal
niekoľkých jezuitov do Ríma s protestom proti zákazu rítov. Tournon odpovedal tak,
že vydal dekrét, ktorým uvalil automatickú exkomunikáciu na každého misionára,
ktorý by odmietol zrušiť ríty (25. januára 1707). Tým, že toto urobil, zašiel priďaleko
proti pôvodnému rozhodnutiu Svätého úradu. Tournon toto urobil v Macau, kde na
popud čínskeho cisára, Portugalci na neho uvalili domáce väzenie (hranica
jurisdikcie Portugalska a Číny sa nad Macaom veľmi prekrývala). Portugalské
duchovné a politické autority ho obvinili z porušovania padroado. Bolo mu dovolené
kúpiť alebo prenajať rezidenciu a žiť v akomsi druhu domáceho väzenia, za
súčasného bdelého sledovania portugalskými úradmi.
Medzitým bol Appiani prevezený nazad do Pekingu, kde ho obvinili z podnecovania
revolúcie v Sečuane a z toho, že musel byť odtiaľ pre svoje zločiny vyhnaný. Chcel
sa hájiť, ale nikto ho nepočúval. Napriek mnohým výsluchom im akýmsi spôsobom
dokázal nepodľahnúť a trval na svojej nevine.
Napokon cisár rozkázal, aby bol poslaný nazad do Sečuanu, kam trvala cesta
tridsaťtri dní. Prišiel tam v januári 1707 a bol predvedený pred vicekráľa provincie,
ktorý o jeho prípade nič nevedel. Preto poslal do Pekingu jedného úradníka zistiť
príčinu Appianiho väzby a zatiaľ uvažoval tak, že väzeň musí byť nejaká osoba
veľkého významu a preto s ním zaobchádzal dobre. Všetko, čo mohol vicekráľov
vyslanec zistiť bolo, že cisár sa na Appianiho nahneval preto, lebo bez povolenia
opustil Peking. Za toto ho vicekráľ odsúdil na štyridsať palíc a na trvalé vyhnanstvo
do Mongolska.
Tento rozsudok mohol nadobudnúť platnosť iba po schválení najvyšším súdom
v Pekingu a tak bol tam Appiani znova poslaný. Došiel tam 18. decembra 1707 a bol
uvrhnutý do väzenia. Napísal:
24. decembra som bol odsúdený na smrť, ale cisár mi udelil milosť. Predmetom
obžaloby bolo, (1) že som bol tlmočníkom kardinála de Tournona (stal sa kardinálom
neskôr); (2) že som bol spoluvinník v prípade Mons. Maigrota;. . . . (3) že som v Sečuane
zaviedol veľmi veľa povier.
Cisárovo „omilostenie“ neznamenalo nič viac iba toto. Cisár nariadil, aby ho uväznili „v cirkvi“
čo znamenalo v jezuitskej rezidencii. Premiestnili ho do ich sídla, kde mu sňali reťaze a na
Vianoce mu dovolili slúžiť svätú omšu. Ale i tak ho 27. decembra premiestnili do malej
chatrče za rezidenciou, kde neboli okná, len jedny dvere, otvorené za každého nečasu v zime
i v lete a stráženej šiestimi vojakmi. Ku všetkým týmto skúškam sa pridala artritída, ktorá mu
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Nelichotivú charakteristuku Pereyru pozri Jenkins, The Jesuits in China, str. 51 nasl.
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znefunkčnila jedno rameno a akýsi druh dizentérie, ktorej sa už počas celého zbytku života
nezbavil.
Dokonca aj rozvážny historik neváhal obviniť za Appianiho trápenie jezuitské intrigy
a udavačstvo.207 Vo väzení bol držaný na ich náklady a akýkoľvek jeho kontakt so súdnym
dvorom bol iba cez nich. Jezuiti mu povedali, že oni nevedia, či vôbec niekedy bude z väzenia
prepustený. Keď ho po dvoch rokoch napokon premiestňovali do Kantonu, povedal, že
nevidel ani jedného z nich alebo že od nich nepočul nijaké „ S Pánom Bohom“. Dňa 29.mája
1719 napísal Appianimu list jeden kňaz z Pekingu, ktorý sa zo strachu pred nebezpečenstvom
nepodpísal a tento list sa neskôr dostal do rúk jeho brata Giovanniho. V ňom neznámy
misionár píše, že počul Appianiho príbeh o jeho väznení od jedného príbuzného
z mandarínov, ktorí ho uväznili.
Píšem vám v náhlivosti, lebo som na odchode a chcem vám oznámiť nejaké správy, ktoré ste
v priebehu dvanástich až pätnástich rokov nemohli počuť. Jedná sa o príčinu vášho zatknutia,
uväznenia a zakutia do reťazí. Poviem vám to pár slovami: bolo to preto, lebo ste informovali
kardinála ( Tournon ) čo hovorili čínski kresťania. Európani pri dvore (jezuiti) potom
oznamovali cisárovi ( a to si viete ľahko predstaviť ako ), že vy ste podnecovali legátovho
ducha, že ste ho provokovali, takže sa cisár rozhodol dať vás do reťazí.208
Zatiaľ čo Appiani prežíval toto všetko, Mullener pokračoval v apoštolskej práci v Chungkingu
a v jeho okolí, kde sa jeho horlivosť a priateľskosť stali príslovečnými. Ale aj tak neobišlo
prenasledovanie ani jeho. V roku 1706 zaútočili pohani na cirkev a on bol predvlečený pred
tribunál v Chungkingu. Vo veľkom pôste 1707 ho eskortovali cez Hukuang, kde sa mu
podarilo ujsť a ponáhľal sa do Pekingu, kde, ako dúfal, sa stretne osobne s cisárom, a požiada
ho, aby zastavil prenasledovanie kresťanov, ktoré vypuklo v Sečuane. Ale bolo mu v tom
zabránené „intrigami“, očividne znova skupinou obrancov čínskych rítov. Pokúšal sa
o stretnutie s Appianim, ale mu to nebolo dovolené. Napokon sa spýtal, či by mu nemohol
poslať nejaké peniaze, ale jezuiti mu povedali, že Appiani nič nepotrebuje, lebo je o neho po
každej stránke postarané. O tomto Mullener dosť záhadne napísal: „ Ak sa o neho vo
všetkom starajú, nerobia nič viac iba to, čo je ich povinnosť, ale je tu viac ako dosť príčin
vedieť, prečo sa nachádza v takom stave.“
Mullener sa vydal na spiatočnú cestu do Sečuanu a keď prechádzal cez Hukuang, vybavil si
voľný pohyb a získal od mandarína dva listy, ktoré o oprávňovali k návratu do Sečuanu. Do
Chungkingu prišiel na sviatok Návštívenia (2. júla) 1707. V tomto čase, zdá sa, bol podrobený
mnohým výsluchom, ale sa mu podarilo obhájiť svoju nevinu. Bol pod neustálym úradným
dozorom. O niekoľko mesiacov neskôr ho znova zatkli spolu s jeho katechumenmi a poslali
ho do Kantonu, kde dorazil v októbri 1708. V decembri bol vykázaný do Macaa, kde sa na rok
uchýlil do podzemia, aby unikol nepriateľstvu portugalských úradov a dúfal, že prekĺzne do
Číny. Chytili ho, keď kantonský vicekráľ vydal nariadenie o jeho vyhostení. Portugalci ho
poslali do Batavie na Jave, do holandskej pevnosti, kde, ako sa zdá, skončil znova vo väzení.
Tak v roku 1709 bol páter Appiani väzňom v Pekingu, páter Mullener väzňom v Batavii
a Tournon bol väzňom v Macau. Tretí vincentín, ktorý v tomto čase prišiel do Číny bol
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Arnold Rowbotham, Missionary and Mandarin (New York, 1966), str. 153.
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221

Teodorico Pedrini a prežíval šokujúce a hrdinské dobrodružstvá na svojej vlastnej ceste,
ktorá mala onedlho stretnúť cesty tých troch.
Naposledy sme videli Pedriniho v roku 1701 v Paríži. Po tom, ako sa Biasi odmietol vrátiť, sa
tu zdržiaval dva roky dlho po tom, ako Tournon, ktorému mal robiť spoločníka, odišiel do
Indie. Konečne 26.decembra 1703 Pedrini odplával na francúzskej lodi z prístavu Saint
Malo. 209 Loď smerovala na západ cez Atlantický aj Tichý oceán. Takmer stroskotala
v Magellanskej úžine, kde sa Pedrini a dvaja jezuiti, prítomní v kapitánskej kajute modlili.
Kňazi zložili sľub, že odslúžia deväť svätých omší ku cti Panny Márie a laici na palube sľúbili,
že sa vyspovedajú a pôjdu ku svätému prijímaniu, ak sa more utíši. Loď sa zastavila v Lime v
Peru, a po vylodení Pedriniho sa vrátila do Francúzska. Pedrini bol vľúdne prijatý španielskym
vicekráľom, Grófom de Mendoza, ale pravdou zostáva, že po šestnástich mesiacoch od
strastiplnej plavby bol ešte na pevnine. Jediný spôsob, ako sa z Limy mohol dostať do Číny
bol odísť do Acapulca v Mexiku, západného prístavu pre slávnu Manilskú flotilu. Pedrini
nastúpil na loď do Guatemaly, potom po súši prešiel do Mexico City a z Mexika City do
Acapulca, kde prišiel o dva roky po priplávaní do Limy. Dňa 8.marca 1707 vstúpil na palubu
manilskej galléry.
Do Manily dorazil 8. augusta. Aj keď bol v dobrom vzťahu k španielskemu gubernátorovi
Domingovi de Zabalburu, 210 a bol ním podporovaný, musel sa skrývať kvôli množstvu
portugalských a čínskych špiónov.211 Trikrát sa pokúšal z Manily odplávať na čínsku pevninu,
ale vždy, keď už mal pristáť, opačné vetry alebo búrky zahnali jeho loď nazad do Manily.
V novembri 1709 stále musel zostávať v Manile pre neúspešnosť jeho ciest do Číny.
Medzičasom sa dozvedel, čo sa prihodilo Appianimu a Mullenerovi a takisto aj to, že Tournon
je uväznený v Macau.
Približne v čase, keď Pedrini pripravoval tretí pokus dostať sa do Číny, prišli do Manily piati
kňazi, delegovaní Propagandou. Pre utrpenie, ktorému bol Tournon vystavený a pre jeho
vernosť Svätej Stolici ho pápež Klement XI. učinil kardinálom. Piati kňazi z Propagandy boli
poslaní, aby Tournonovi v pápežovom mene odovzdali kardinálske odznaky. Nový guvernér
Count de Lizzaraga sympatizoval s ich misiou a zoznámil ich s Pedrinim. Bol to taliansky
vincentín a španielsky guvernér, ktorí vymysleli spôsob, ako kardinálske insignie Tournonovi
prepašovať poza chrbát Portugalcov.
Kňazi z Propagandy nevedeli, čo ich čaká a ani to, aký plán sa to rozbehol, keď im guvernér
zabezpečil plavbu na španielskej fregate. Opis cesty nám zanechal páter Matteo Ripa, jeden
z kňazov Propagandy, ktorý prišiel do Číny spolu s Pedrinim a strávil v nej približne dvanásť
rokov.212
209

Brat Jean Calliere z lekárne vo Svätom Lazare, takže vzdelaný aj v lekárnictve aj v lekárstve,
očividne odcestoval s Pedrinim, ale nikdy viac o ňom v histórii nie je zmienka.
210
Neskoršie prišiel o svoj úrad (1709) zdĺhavému uznávaniu Tuornonovho vyslanectva.
211
V Manile žila veľká populácia Číňanov, ktorí boli neustále podozrievaní zo špionáže pre svoju
domovinu.Guvernér Lizzaraga, Zabalburuov nástupca ich deportoval veľké množstvo.
212
„Ako osemnásťročný sa Ripa obrátil zo svojho márnotratného spôsobu života a vstúpil do cirkvi.
Okolo roku 1705 sa stal jedným z prvých dvoch študentov kolégia, ktoré založil Klement XI. v Ríme na
vzdelávanie v čínskom jazyku. Bol poslaný do Číny ako jeden zo skupiny, ktorá niesla nešťastnému
Tournonovi kardinálsky klobúk a zostal v Číne, napojený na misiu Propagandy v Pekingu, dlhšie ako
desať rokov. Počas pobytu v Číne si predsavzal založiť v Európe školu, ktorá by vychovávala Číňanov
na kňazstvo a potom v roku 1723 opustil Peking , vezmúc so sebou štyroch žiakov a čínskeho učiteľa.
Propaganda sprvu namietala, čiastočne kvôli nákladom a čiastočne preto, lebo Ripa odišiel z Pekingu
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Kotvili sme v tomto prístave a čakali do 29. dňa toho mesiaca na kapitána, ktorého sme ani
my, ani členovia posádky nepoznali, kedy príde. Neočakávane sme uvideli v malom člne
prichádzať pátra Teodorica Pedriniho, oblečeného do civilného odevu. Vyzval nás, aby sme
udržali tajomstvo a oznámil nám, že on bude kapitánom fregaty. . . 213
Vstúpiac na palubu lode vo svojej elegantnej uniforme a s čerstvo upravenou bradou
sa Pedrini ujal velenia a pripravoval sa na plavbu do Macaa. Bolo to opovážlivé gesto
a nedal sa ním nahradiť fakt, že Pedrini vedel veľmi málo o navigácii alebo o plavbe
a tak sa cesta pre tých niekoľko ľudí na palube stala čímsi, čo už len tak ľahko
nezažijú. Ripa to opísal nasledovne:
Dúfali sme, že do Macaa dorazíme po dvoch dňoch. Ale Pán, ktorý mal plán
nepochopiteľný ľudskou múdrosťou dovolil, aby sa zodvihol taký prudký severný
vietor, voči ktorému bola fregata bezmocná, že sa musela vzdať a vrátiť sa tou istou
cestou späť. Keď sa vietor na krátky čas utíšil, znova sme sa vrátili a keď sa plavili
okolo mysu, vietor sa znova zdvihol a zahnal nás nazad. To isté sa stalo aj po tretí
raz. Loď bola malá a more veľmi rozbúrené. Veľmi to s nami hádzalo. . .
Nebezpečenstvo do ktorého nás s určitosťou viedla neskúsenosť a ľahkomyseľnosť
nášho kapitána by nás bolo pohltilo a my by sme boli pochovaní v mori, keby Boh,
ktorý chcel, aby sme sa dostali do Číny, nám nepomohol svojou mocou. Keď kapitán
videl, že nás to aj tretí raz ženie nazad, v čase západu slnka rozkázal kormidelníkovi
nasmerovať loď proti mysu v márnej nádeji nájsť pri pobreží pokojnejšiu hladinu
a miesto na spustenie kotvy. Múdry kormidelník protirečil takémuto ľahkovážnemu
rozhodnutiu a poukázal na nebezpečenstvo stroskotania na skaliskách bez možnosti
akejkoľvek pomoci, pretože sa už blížila noc. Kapitán trval na rozkaze a požadoval
jeho vykonanie. Napriek kormidelníkovi a aj napriek nám bol rozkaz vykonaný. Ako
sme predpokladali, dostali sme sa do takej blízkosti skalísk, že sme počuli zvuk vĺn,
rozbíjajúcich sa o pobrežie. Potom, aby predišiel stroskotaniu, nariadil kapitán
stiahnuť plachty, nasmerovať loď na otvorené more a nabrať náš kurz. Avšak tento
manéver nemohol byť uskutočnený okamžite, loď s rozvinutými plachtami naďalej
pokračovala vo svojom kurze a my sme sa dostali tak blízko ku skalám, že aj v úplnej
tme bez mesačného svetla sme mohli vidieť bielu penu z vĺn, bijúcich do pobrežia.
Každý na lodi prežíval hrôzu a bol presvedčený, že nastáva koniec. To by sa bolo aj
stalo, keby nás nezachránil Pán vo svojom milosrdenstve, ako som už povedal, tým,
že nedovolil, aby sa loď rozbila o skaliská, ku ktorým sme boli tak blízko. Toto bolo
pre nás ponaučením, že nik by nemal veriť svojej vlastnej múdrosti vo veciach
v ktorých má len malé skúsenosti a nevystavoval nikoho veľkému nebezpečenstvu.
Nik by sa nemal spoliehať na svoju vlastnú šikovnosť, ale mal by sa riadiť príslovím
ševče, drž sa svojho kopyta.214
bez dovolenia. Nakoniec bolo vydané úradné schválenie a v roku 1732 bolo kolégium otvorené.“
Kenneth Scott Latourette, History of the Christian missions in China (New York, 1929), str. 161.
213
Memoires, I, str. 144.
214
Memoires, I, str. 145–146. Vo svojich Pamätiach podáva Ripa kratší súhrn svojich dobrodružstiev. „
Pretože v Manile nebola žiadna loď (sic), ktorá by mohla zaskočiť do Číny, španielsky kráľ mal zákaz
všetkých kontaktov s Nebeskou Ríšou, bola nastrčená a pre nás zaplatená malá loď na žiadosť Dona
Teodorica Pedriniho, misionára, ktorý sa v tých končinách zdržiaval niekoľko rokov a ktorý sa pre
tento účel prestrojil za kapitána. Jeho neskúsenosť v námornej plavbe nás všetkých dva či trikrát
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Konečne loď 31. 1709 decembra doplávala do Macaa. Pedrini odišiel na breh a spojil
sa s Tournonovou skupinou a spolu s jedným z jej členov, Abbe Jose Corderom
vypracovali plán na prepašovanie kardinálskych insignií pre Tournona. Vrátil sa na
fregatu, nalodil Propagadistov do malého člna a vošli do legátovho domu cez malé
dvierka zo strany od mora.
Napriek všetkej námahe, vynaloženej v jeho záujme, sa Tournon rozhodol odsunúť
obrad o niekoľko dní. Ten sa konečne uskutočnil 17. januára 1710 počas svätej
omše, ktorú celebroval novovymenovaný kardinál, kým mnohí ďalší stáli na stráži.
O šesť mesiacov neskoršie Tournon zomrel.
Pedrini sa ešte stále do Číny nedostal. Pred svojou smrťou Tournon napísal z Macaa
čínskemu cisárovi, žiadajúc ho, aby udelil povolenie Pedrinimu a dvom
Propagandistom, Fabrimu a Ripovi, ako hudobníkovi, matematikovi a maliarovi. Tiež
vkladal nádej do toho, že sa mu podarí aj pre seba získať cisárovu priazeň. 215 Cisár
bol tým očividne polichotený a tak 13. júla 1710 prišiel cisárov rozkaz, ktorý týmto
trom dovolil, aby sa do Kantonu odobrali učiť čínsky jazyk. Ripa, ktorý bol, podľa
vlastného úsudku, dosť priemerným maliarom, mal od začiatku k Pedrinimu veľmi
nepriateľský vzťah. Ich povahy boli dosť odlišné a to spôsobilo, že sa Pedrini cítil
izolovaný. Toto bola jedna z príčin, prečo Pedrini vkladal nádej do toho, že do Číny
príde viacej vincentínov.
Keď Pedrini prišiel do Kantonu, našiel tam Appianiho, ktorý bol sem presunutý po
dvojročnom väznení v pekingskej chatrči. O niekoľko dní po Tournonovej smrti prišiel
do Kantonu Mullener potom, ako sa mu podarilo ujsť z Batavie. Appiani vo väzení
počul zvesti o príchode ďalších dvoch vincentínov a snažil sa, aby bol premiestnený
do domu Katolíckych misií a ako dôvod uvádzal svoje zdravie. Mullener sa skrýval,
aby sa vyhol Portugalcom. Pedrini zariadil stretnutie a Appianim, ale sa nevedeli
dohovoriť, pretože Pedrini z akéhosi divného dôvodu hovoril iba španielsky. Krátko
potom bol Pedrini premiestnený do menšieho väzenia, ale pomocou úplatku sa mu
podarilo zo svojho sluhu urobiť svojho strážcu. To mu umožnilo, že sa jednej noci
(november 1710) mohol stretnúť a rozprávať s Mullenerom.
Pedrini prišiel do Pekingu 6. februára 1711. Mullener sa vyhol pozornosti
pohraničných strážcov a vrátil sa do Sečuanu. Appiani naďalej zostal vo väzení.
Pápež Klement XI. priateľ vincentínov mu 22.augusta 1711 poslal mimoriadny
osobný list v ktorom mu poskytol útechu v jeho skúškach.216 Zostal vo väzení až do
roku 1726. Počas tohto obdobia svoje listy podpisoval Ego Appianus Vinctus Christi.
Pápež zároveň vymenoval jeho a Pedriniho za apoštolských protonotárov, aby mohli
autentizovať všetky dokumenty, týkajúce sa misií.
Na pekingskom dvore si Pedrini veľmi rýchlo získal cisárovu priazeň, ktorý bol
veľkým milovníkom hudby. Naučil sa čínske piesne a opravil niektoré cisárske
nástroje. Pedrini ovládal hru na organ, harfu a kontrabas. Zostrojil clavichord a v roku
1713 na počesť cisárových narodenín zostrojil organ. 217 Imperátor mu preukazoval
početné pocty, ba dokonca mu dovolil jazdiť na svojom, cisárovom, vlastnom koni.
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Na základe hudobných inštrumentov zostrojených Pedrinim cisár objavil, že čínske
hudobné nástroje nepoznajú poltóny a preto nariadil svojmu tretiemu synovi prevziať
starosť nad úpravou čínskych hudobných nástrojov, ktoré boli prerobené pod
vedením pátra Pedriniho.
Keď Pedrini okolo roku 1714 ochorel, cisár poslal svojho osobného lekára, aby
o neho prevzal starostlivosť, pretože bol „potrebný.“ Pedrini jedával s cisárovými
deťmi a tieto ho prichádzali navštevovať pri jeho práci. Svojim vplyvom na dvore
pomáhal Pedrini francúzskym jezuitom pri súdnych sporoch, ktoré proti ním
vyvolávali portugalskí jezuiti v snahe vyhnať svojich francúzskych spolubratov z Číny.
Na začiatku svojho pobytu musel Pedrini zaujať stanovisko v otázke sporov o čínsky
rítus. Jeden historik ho v tejto veci nazval „ prominentným oponentom jezuitskej
stratégie.“218 Aj keď poznal cisárov názor a tých okolo neho na tento problém, nahlas
vyjadril súhlas s pápežovým rozhodnutím. Aj napriek tomu mu cisár naďalej
preukazoval náklonnosť. Dňa 21. októbra 1714 počas Imperátorovho pobytu
v Tatarsku si zavolal cisár Pedriniho bokom a mal s ním súkromný rozhovor. (Páter
Ripa to z boku pozoroval, horiac závisťou a zvedavosťou). Spýtal sa Pedriniho, či
nemá nejaké nové správy z Ríma, ktoré sa týkajú sporu o čínske ríty. Pedrini sa
sprvu bál odpovedať, pretože vedel, že rímsky postoj v tejto veci bol omnoho
strnulejší, ako cisár predpokladal. Väčšinu informácií dostával cisár od jezuitov a to
znamenalo, že on sám nebol ohľadom rítu taký nepružný, ako boli členovia
Spoločnosti Ježišovej. Je pravdou, že cisár nevedel nič o vývoji v Ríme a ubezpečil
Pedriniho, aby sa ničoho nebál ak odpovie pravdivo. Pedrini zozbieral odvahu
a povedal cisárovi všetko, čo bolo učinené ohľadom sporu o ríty. Cisár nad tým
neprejavil hnev a v tajnosti požiadal Pedriniho, aby napísal pápežovi list v jeho mene.
List sa zaoberal otázkou čínskych rítov, ale jeho presný obsah nie je známy. Napísal
ho Pedrini čínskym písmom, cisár list upravoval a opravoval a vo svojom mene poslal
karavánou cez Rusko. Mesiac predtým Pedrini o liste informoval Ripu a to len preto,
lebo cisár si želal mať na liste vedľa Pedriniho podpisu aj podpis Ripu. Vo svojom
denníku si Ripa zaznačil, že napísať list bol síce nápad Pedriniho, ale iba
ako výsledok jeho našepkávaní a návrhov. Je ťažké povedať, kde sa nachádza
pravda ohľadom listu. Ripa navzdory tomu dovolil, aby iba niektoré časti listu boli
napísané v množnom čísle. Tie časti o ktorých nemal osobnú vedomosť a o ktorých
vedel len Pedrini, boli napísané v prvej osobe jednotného čísla. Ripa vo svojom
denníku úprimne priznal, že týmto spôsobom sa vyhol hnevu zo strany jezuitov.
Pedrini, ako predpokladaný pôvodca listu, bol nútený zakúsiť ich zlosť.219
Jezuiti sa o liste dozvedeli a okamžite protestovali u cisára, reagujúc na argumenty
a vysvetlenia v ňom uvedené a zároveň sa sťažovali na jeho autora. Presvedčili
cisára, aby list nahradil ich vlastným listom v ktorom nie sú spomínané žiadne
náboženské problémy, lebo sa nijaké nenachádzajú ani v rítoch, ani v cisárových
postojoch k tejto veci. Neskoršie Pedriniho obvinili, že do Ríma tajne poslal svoju
vlastnú verziu listu a že pripísal cisárovi zmierlivý postoj voči zavrhnutiu rítov, ktorý
on údajne nikdy nezaujal. Pedriniho pred cisárom očiernili a on očividne upadol do
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nemilosti ale len nakrátko, pretože onedlho sa znova tešil veľkej cisárovej priazni.
Jeho veci nepomohlo, keď v januári 1715 prišiel do Pekingu jeden františkán, zvlášť
delegovaný na to, aby uviedol do platnosti dekrét z roku 1710, ktorým Svätý Úrad
zavrhol ríty. Pedrini sa dostal do chúlostivej situácie a jeho nepriatelia nestrácali čas
a okamžite začali o ňom šíriť všetky možné obvinenia.
V júni 1715 boli klebety o ňom rozšírené široko – ďaleko, ale stále sa tešil cisárovej
priazni. V tomto čase cisár uviedol Pedriniho do polytechnickej školy, ktorú založil
kvôli výchove svojich synov. Pedrini bol jediný Európan na fakulte a cisár mu zo
svojich dvadsiatich dvoch synov zveril výchovu štyroch. Pedriniho nepriatelia
nahovorili niekoľkým francúzskym obchodníkom v Pekingu, ktorí sa mali vrátiť do
Francúzska cez Ameriku, že Pedrini vynakladá všetko svoje úsilie k tomu, aby boli
jezuiti z Číny vyhnaní. Toto všetko bolo zavrhnutiahodné, pretože francúzski jezuiti,
ktorých sa portugalskí jezuiti snažili vyhnať, zotrvávali v Číne iba vďaka Pedriniho
vplyvu, ktorý mal pri dvore, najmä skrze pôsobenie tretieho cisárovho syna, ktorý ho
priamo zbožňoval.
Pedriniho pozícia bola ďalej komplikovaná tým, že sa cisár spoliehal iba na jeho
informácie ohľadom správ z Európy. Stúpenci rítov sa snažili tieto správy pred
cisárom tajiť. Pedrini mu dopĺňal tie časti, ktoré jezuiti chceli pred cisárom skryť.
V Ríme sa pápež Klement XI. domnieval, že minulý zákaz rítov nepriniesol želaný
výsledok, preto sa ho rozhodol posilniť pápežskou bulou. Dňa 19. marca 1715 vydal
dokument Ex Illa Die v ktorom zavrhnutie bolo jasné a otvorené. Casterano,
františkán, ktorý prišiel do Pekingu ohlásiť predchádzajúce zavrhnutie, prišiel v roku
1716 urobiť to isté s novým zavrhnutím. Nepriatelia toho rozhodnutia rozhodnutie
pred cisárom predstavili v takom zlom svetle, že cisár rozkázal uvrhnúť františkána
do väzenia. Súčasne do nemilosti upadol aj Pegrini. Boli vyrobené a zverejnené
niekoľké „jeho“ písomnosti v ktorých sa prejavoval ako ten, čo sa dištancuje od toho,
čoho sa unáhlene pridržiaval. Po Európe kolovali chýry, že vyvolal cisárov hnev
spomienkami, ktoré napísal.
O šesť mesiacov neskoršie mu cisár znova navrátil svoju priazeň. V rokoch 1617–
1618 bol nemocný a jeho život sa beznádejne strácal. Jeden z pekingských
mandarínov ho zobral do svojho domu a tam mu veľká starostlivosť a láskyplná
pomoc prinavrátili zdravie. Kolovali povesti, že bol otrávený, ale nič sa o tom
s istotou nevie.
Nevie sa presne, aký postoj cisár voči sporu o ríty v tom čase zaujal. Pedrini a tí, čo
boli na jeho strane cítili, že imperátor nebol zle naklonený voči pápežovmu
rozhodnutiu, ale že bol pod tlakom nepriateľského prístupu obrancov rítov. Pápež
chcel do Pekingu poslať novú misiu, aby zistil či by nebola vhodná nejaká
kompromisná dohoda, ale Pedrini mu po hodinu a pol trvajúcej audiencii u cisára
v roku 1718 napísal, že imperátor by nerád videl nového delegáta. Stále sa pamätal
na Tournona.
V roku 1720 Pedriniho postihla ďalšia nemilosť. Pre vážne onemocnenie sa nemohol
zúčastniť na pohrebných obradoch cisárovej matky. Cisár si všimol jeho neúčasti
a tak sa rezolútne rozhodol skontrolovať, či Pedrini prejaví tradičnú úctu jemu pri
príležitosti čínskeho nového roka. Cisár podozrieval Pedriniho, že sa nechce
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zúčastňovať na dvoch čínskych slávnostiach, na jednej za mŕtvych (ktorých si číňania
uctievali) a na druhej za živých. V čase novoročných osláv nariadil K´ang Hsi
Pedrinimu prísť k dvoru a ak by odmietol, mali ho zviazať a priviesť. Mandarín Chow,
ktorého cisár pre Pedriniho poslal a ktorý sa priatelil s jezuitmi, prekročil rozkazy tým,
že dal okamžite Pedriniho uväzniť. Pedriniho rýchle prepustili a na svoje narodeniny
cisár od neho prijal darčeky na znamenie, že znova mu bola udelená priazeň. 220
Avšak cisárova dôvera k nemu sa celkom stratila.
V septembri roku 1720 s neochotným súhlasom Portugalcov, prišiel do Macaa
Ambrogio Kardinál Mezzabarba. Bol novým pápežským legátom, vyslaným na
prerokovanie prijatia pápežovho odsúdenia rítov. Nemal úspech. Pri prvej audiencii
cisár spustil slovný útok proti Pedrinimu, ktorého obvinil z toho, že popudil pápeža
proti čínskym rítom.
Po poslednej audiencii, ktorú Mezzabarba vykonal u cisára vo februári 1721, jeden
z cisárskych ministrov navštívil každého európskeho misionára s písomnou správou
o tom, čo sa odohralo. Každý bol vyzvaný správu podpísať bez toho, aby ju videl.
Všetci jezuiti ju podpísali bez toho, aby si ju prečítali a urobil tak aj Ripa
s pripomienkou, že nechce kompromitovať legáta. Pedrini ju odmietol podpísať s tým,
že nebol na všetkých stretnutiach prítomný a že nevie, čo dokument obsahuje.
Pretože to bolo odmietnutie priameho cisárovho rozkazu, bol zatknutý, zmlátený
a uväznený. Najskôr ho zatvorili do verejnej väznice, ale približne v marci, keď
Mezzabarba opustil Peking ho previezli do sídla francúzskych jezuitov.
Ripa, ktorý nikdy s Pedrinim nesympatizoval, napísal o jeho uväznení takúto správu.
Sotva legát opustil hlavné mesto, už z pátra Pedriniho sňali reťaze. Bol presunutý
z verejnej väznice do rezidencie francúzskych jezuitov. Ministri spravodlivosti ho
zverili do rúk jezuitov. Kým bol páter Pedrini vo verejnej väznici, pohanskí
dozorcovia, ktorí chápali a vykonávali cisárove rozkazy lepšie ako jezuiti, dovoľovali
voľne prichádzať a odchádzať nielen sluhom pátra Pedriniho, aby urobili, čo bolo
treba, ale aj každému, kto ho chcel navštíviť. Táto sloboda časom narastala a tak sa
väzenie pátra Pedriniho mohlo zmierňovať. Keď ho premiestnili do rezidencie
francúzskych jezuitov, namiesto väčšej slobody ho zamkli do veľmi malej miestnosti,
ktorá bola horšia ako izby jezuitov, ba ešte horšia ako izby ich bratov koadjútorov.
Čo ma ešte viac poburuje je, že v tej istej rezidencii patril otcovi Pedrinimu
apartmán, ktorý pre neho rozkázal zriadiť cisár po svojom návrate do Pekingu a dal
ho zariadiť na svoje vlastné náklady. Niekto by si mohol celkom prirodzene myslieť,
že jezuiti by mali uväzniť pátra Pedriniho v tejto miestnosti a dať mu právo voľného
pohybu po celej budove. Ale neurobili tak ani zďaleka, naopak, vrhli ho do biedneho
kúta, kde je strážený s väčšou tvrdosťou, než keď bol pod dozorom pohanských
dozorcov.221
V liste zo dňa 23. októbra 1726 Pedrini svoje väzenie popisuje takto:
Uväznili ma vo februári roku 1721. Desať dní ma držali v cisárskych väzniciach, ale
tie sú štátne. Vtedy mi moji dvaja pohanskí priatelia dali každý po päťdesiat ecus,
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aby mi boli sňaté reťaze. Zmieňujem sa o tom preto, aby som mohol poukázať na to,
že som našiel viacej lásky medzi Samaritánmi ako medzi kňazmi a levitmi. Mojim
nešťastím je, že sa cisár ohľadom mňa utíšil a chcejúc mi väzenie uľahčiť nariadil,
aby ma premiestnili z väznice do jezuitského domu.222
Podľa Bonnetovho listu Coutymu, písaného v strede roka 1723, „ najnovšie trápenie
pátra Pedriniho pochádza z toho, že jezuiti poslali nazad do Pekingu jeden z jeho
listov, adresovaný pápežovi alebo Posvätnej kongregácii.“223
O tri mesiace, to jest v máji, keď bol cisár na ceste do Tatárska, rozkázal uvoľniť
Pedriniho, aby dozeral na jeho tretieho syna, ktorý Pedriniho obdivoval a to pod
podmienkou, že sa nebude zaoberať otázkou rítov pred Európanmi, ktorí prišli do
Pekingu a že nenavštívi dvor, ak nebude pozvaný. Pedrini sa pripojil k sprievodu do
Tatárska a po návrate do Pekingu išiel nazad do jezuitského domu.
Len toľko, čo som vstúpil do ich domu v Pekingu, nechali ma na pokoji dva dni. . .
pomyslel som si, že je to podľa všetkej logiky. Avšak úplne znezrady sa objavil páter
Perennin (superior) na čele armády služobníctva. V priebehu manifestácie svojej sily
nariadil robustnému mládencovi menom Lee aby ma chytil a pomocou ďalších sluhov
ma znovu zamkli do môjho väzenia. Silným hlasom kričal, že mi ukáže cisárov
rozkaz, ktorým to nariadil, ale nikdy mi nič neukázal, len napodobňoval Chow
Changa224,ktorý sa takto choval vo februári. Domýšľal som si, že je to pravda a stratil
som všetku silu brať ako úprimne myslené moje pozvanie na cestu do Tatárska
a v cisárovo vyjadrenie, že mi odpúšťa. Prežil som celú zimu v takých tvrdých
podmienkach, že je nad moje sily, aby som ich všetky spočítal. 225
V novembri 1722 chcel cisár znova zobrať so sebou Pedriniho na cestu do Tatárska,
ale páter Parennin to prekazil. Cisár v roku 1722 zomrel, ale Pedrini zostal vo väzení
do roku 1723.
Nový cisár, Yung Chien (1724–1736) bol verný svojmu starému učiteľovi hudby
a veľmi dobre sa k nemu choval. Prvá vec, ktorú vykonal bola, že Chow Chang,
ktorého Pedrini nazýval „jezuitským náradím“ upadol do nemilosti a bol uväznený.
Jezuiti na dvore stratili vplyv a jeden z Portugalcov bol vyhostený. Zdalo sa, že cisár
nechce mať za žiadnu cenu nič spoločné so všetkými tými európskymi intrigami
a problémami. V januári 1724
ustanovil, že všetci misionári s kvalifikáciou
astronómov majú prísť do Pekingu a všetci ostatní musia odísť do exilu v Macau, ale
dal sa obmäkčiť a exilový pobyt rozšíril aj na Kanton.
V roku 1726 na prosbu pápeža Benedicta XIII. udelil cisár slobodu Appianimu. Ten
zostal žiť v Kantone, kde dostal malú misiu v kolónii miestnych Európanov
a vykonával tam pastoračnú prácu. Pomáhal aj misionárom hľadať prácu, v ktorej sa
uplatňovali ako sekretári alebo služobníci.
Medzitým Mullener pracoval vo vzdialených krajoch Sečuanu a Hukuangu, ako
aj Kantonu. Pretože nemal takú ochranu, akú si mohol dopriať (ale iba v poslednom
čase ) Pedrini, musel chodievať preoblečený ako obchodník s pútnickou palicou
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v ruke a s batohom na chrbte. Niekedy sa preobliekal za prístavného robotníka. Rím
rozhodol ustanoviť Appianiho za biskupa a apoštolského vikára pre Sečuan, ale on to
odmietol jednak z pokory a jednak pre pretrvávajúcu stratu voľnosti pohybu. Navrhol,
aby sa biskupom stal Mullener a ten aj bol vysvätený pekingským biskupom della
Chiesa v decembri roku 1716. Pod jeho právomoc spadal Sečuan, ale spravoval aj
niekoľko susedných vikariátov. Prvou vecou čo urobil bolo, že napísal do Paríža
žiadosť o viacerých vincentínov. V roku 1731 boli poslaní traja, ale do Číny nemohli
vstúpiť kvôli prenasledovaniu. V Chunchingu položil jadro seminára – bol
presvedčený, že Čínu možno pokresťančiť iba pomocou domorodého kňazstva –
i napriek tomu, že sa musel utiahnuť do hôr a svoju školu premiestniť tam. Len čo sa
starší študenti dostatočne vzdelali, dal im za úlohu vyučovať mladších. Z tohto
seminára vzišli dvaja prví čínski vincentíni, Paul Sou a Stephen Siu.
V roku 1732 niekoľkí z pomedzi nepriateľov kresťanských misionárov presvedčili
cisára, že vo svojich kázňach hovoria o ňom, že sa nezákonným spôsobom dostal na
trón. Bez odkladania vykázal z krajiny všetkých kresťanských misionárov okrem tých,
čo boli v Pekingu. Vyhnanstvo postihlo aj Appianiho. S podlomeným zdravím prišiel
v auguste 1732 do Macaa, kde aj 22. toho istého mesiaca zomrel. Od svojho
príchodu do Číny prežil Appiani devätnásť rokov a deväť mesiacov vo väzení.
Mullener pokračoval v práci na vidieku a očividne sa až do svojej smrti dokázal
vyhnúť polapeniu. Zomrel 17. decembra 1742 v Chentungu, hlavnom meste provincie
Yunan.226
Pedrini žil činorodou prácou pri dvore v Pekingu nielen za života Yung Chiena, ale aj
počas vládnutia Ch´ien Lunga (1736 – 1796), vnuka cisára K´ang Hsi. Nový cisár
pokračoval v prenasledovaní kresťanstva, ale i napriek tomu mal Pedrini možnosť
pokračovať v práci viac-menej bez prekážok. Prežil katastrofálne zemetrasenie
v roku 1730, pri ktorom zahynulo odhadom štyristotisíc osôb a dokonca aj cisár bol
donútený žiť na hausbóte, kým neopravili cisársky palác. V roku 1741 Pedrini takmer
zomrel na vážne onemocnenie, ale sa uzdravil vďaka dobrej opatere zo strany
portugalských jezuitov.
Jeho posledné roky boli naplnené smútkom kvôli obvineniu, že spreneveril peniaze
Propagandy, ako uviedli jej dvaja kňazi. Jeho reakcia na to bola taká, že celkom
vážne pomýšľal na návrat do Európy, aby tam našiel pokoj. Napokon sa dokázala
jeho nevina a v roku 1746 zomrel v Pekingu vo veku sedemdesiatsedem rokov
z ktorých v Číne slúžil tridsaťsedem rokov. Súčasný historik sa o ňom vyjadruje: „
Hoci Pedrini mohol mať aj nedostatok taktu, nik nemôže neobdivovať statočnosť
tohto talianskeho kňaza, ktorý takmer bez podpory svojich spolubratov musel čeliť
spojeným silám cisára a Spoločnosti Ježišovej.227
Teraz z vincentínov zostali v Číne iba Paul Sou a Stephen Siu. Siu zrejme zomrel
v sečuánskych horách niekedy okolo roku 1750. Paul Sou bol veľmi pokorný človek,
ktorý vykonával svoju manuálnu prácu napriek tomu, že bol členom Čínskej
akadémie matematikov, čo bolo v tej krajine veľmi prestížnym postavením. Doliehali
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na neho utrpenia početných prenasledovaní a zomrel v dominikánskom dome
v Macau niekedy okolo rokov 1756 alebo 1757. 228

Po zrušení jezuitov
Vincentíni sa do Číny vrátili iba po zrušení Spoločnosti Ježišovej v roku 1773. V bule
o ich zrušení pápež Klement XIV. píše, že urobil rozhodnutie ohľadom osudu
zámorských misií, ktoré boli zverené jezuitom, ale očividne nijaké neurobil. 229 Jezuiti
v Pekingu, hoci aj bez formálnej existencie rehoľnej spoločnosti, do ktorej by mali
patriť, pokračovali aj v akademickej aj v misijnej práci pod záštitou čínskych cisárov.
Od doby ich zrušenia sa ich počet umenšoval a oni sa dožadovali, aby ich niekto
nahradil a prebral ich prácu skôr, ako sa stratia zo scény. Od roku 1780 začali mať
vážne obavy, že ich prítomnosť v Pekingu čoskoro skončí, pretože tam zostalo už iba
päť prestárlych bývalých jezuitov. Ich rezidencia a kostol sa nachádzali vo vnútri
cisárskeho komplexu stavieb a zároveň riadili aj beh cisárskeho observatória. Kostol
bol vystavaný na pozemku, darovanom cisárom K´ang Hsi v roku 1699.
Všetci títo piati ex-jezuiti boli pokročilého veku a videli, že ich misia a práca sú
v nebezpečenstve. Postupom rokov celý chod upadal do väčšieho a väčšieho
neporiadku. Pretože nemohli ani pre seba ani pre zrušenú Spoločnosť Ježišovu
priberať dorast, jediným riešením bolo, nájsť namiesto seba inú spoločnosť. Pretože
pekingskí jezuiti v tom čase boli iba Francúzi, všetci boli rovnako rozhodnutí, že ich
nástupcami by mali byť tiež Francúzi.
Začiatkom roka 1774 jeden z týchto pátrov, F.M. Amiot začal viesť smerom
k francúzskej vláde trvalú kampaň s cieľom predísť pomalej smrti pekingskej misie.
V roku 1782 napísal úpenlivý list francúzskemu štátnemu ministrovi Bertinovi,
žiadajúc ho, aby nedovolil zahynúť tejto predsunutej stráži francúzskeho kresťanstva.
Ako vášnivý nacionalista zaútočil ráznou výzvou na francúzsku samoľúbosť. Keď
hovoril o budovách misie, uviedol:
Ľudovít Veľký, veľmi mnohých synov svojej vznešenej krvi a mnohé osoby rozličného
postavenia v našom prosperujúcom kráľovstve poslal sem, aby všemožne pomáhali
tejto cirkvi. Toto observatórium, tak dobre vybavené astronomickými a fyzikálnymi
prístrojmi, ktoré z veľkej časti darovali naši panovníci alebo boli zakúpené za drahé
peniaze z našich úspor; napokon knižnica, taká bohatá na vynikajúce francúzske
knihy, všetky by sa nepochybne stali potravou pre červy.
A ak by ani toto nestačilo, pridal, že „ kňazi z Propagandy horlivo čakajú len na to,
aby mohli nahradiť Petrovým kľúčom fleur-de-lis (ľaliu, symbol francúzskeho
kráľovstva, pozn. prekl.)
Amiot so svojimi spoločníkmi prišli k uzáveru, že iba iná komunita môže rovnocenne
prevziať poslanie pekingskej misie.
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Je nevyhnutne potrebné získať komunitu (skupinu), ktorá môže pokračovať v dobrej
práci, ktorú sme my započali a o ktorej nevieme, či ju aj neukončíme, musí to byť
komunita schopná pokračovať takým spôsobom, aby to bolo vždy prijateľné aj
Bohom aj ľuďmi. Preto nesmiem zatajiť pred Vašou Excelenciou, že pekingská misia
nie je podobná nijakej inej. V iných je potrebná horlivosť, zbožnosť, práca a dobrá
vôľa. Toto isté je potrebné aj v pekingskej misii ako v každej inej, ale k tomuto
všetkému sa tu vyžaduje ešte viac. Tu sú potrebné vedecké disciplíny a talent,
potrebujeme sa snažiť, aby sme boli prijateľní pre cisára, musíme sa snažiť, aby
sme boli prospešní pre vládu. Len keď budú tieto podmienky vždy plnené , dovolí
nám tu cisár ohlasovať evanjelium. Budú to len také služby, ktoré vykonávame
doteraz pomocou vedy a techniky, ktoré pohnú Číňanov k tolerovaniu cudzincov
medzi sebou, najmä cudzincov, ktorí majú za svoj základný cieľ zmeniť ich zvyky
a odstrániť ich tradičné formy náboženstva.230
Ako odpoveď na tento list bolo prijatých a zasa rýchlo odmietnutých veľa nereálnych
návrhov. V správe Ministerstva námorníctva z roku 1782 bol podaný návrh nahradiť
súčasnú komunitu inou, ako to odporúčal Amiot. Problém bol v tom, nájsť správnu
komunitu, pretože apoštolát v Pekingu potreboval akademikov, astronómov,
matematikov, geografov, lekárov, maliarov a v neposlednom rade aj hodinárov. Prvá,
na ktorú padol návrh, bola Parížska spoločnosť pre zámorské misie, ale tento návrh
bol hneď zavrhnutý, pretože nemali akademicky vzdelaných. Ako sa uvádza
v správe: „ Len vzdelaná skupina môže spĺňať požiadavky vlády. Nanešťastie, nikto
nepozná žiadne také učené spoločnosti s výnimkou Benediktínov Svätého Maura
a Oratoriánov.“231 Slovo „nanešťastie“ bolo výstižné. Mauristi boli vylúčení, pretože
ich zvláštny spôsob života a špecifická práca (skúmanie histórie) ich nepredurčovali
pre Peking. Podobne boli vylúčení aj Oratoriáni, pretože po jansenistických dišputách
v minulom storočí bolo nemožné, aby mohli s ex-jezuitmi žiť v mieri.
Ako sa ukázalo, jedinou skutočnou alternatívou bola Misijná spoločnosť.
Misijná spoločnosť nekládla dôraz na to, aby bola spoločnosťou vysoko vzdelaných
ľudí. Markíz de Castries, minister námorníctva to vedel. Napriek tomu napísal
Ľudovítovi XVI.: „ Ich Spoločnosť je veľmi početná a tak sa medzi toľkými ľuďmi
môžu nájsť kňazi, vhodní na diskutované úlohy. Čo sa týka umení, ich laickí bratia
môžu poľahky zvládnuť toto pole.“
Páter Jacquier s týmto nesúhlasil. Prvú žiadosť okamžite odmietol s odôvodnením,
že Spoločnosť nedisponuje ľuďmi, kvalifikovanými na takýto druh prác. De Castries
mu dňa 7. novembra 1782 odpovedal:
Pane, poveril som M. de Vaivre, aby vás požiadal prijať službu na misiách v Číne,
ktorú doteraz vykonávali jezuiti. Na základe listov, ktoré ste mu o tejto veci napísali,
musím s ľútosťou konštatovať, že sa nás snažíte presvedčiť, že odmietate túto
ponuku z obáv, že nie ste schopní plniť nové úlohy v dostatočnej miere. Jednako len,
akokoľvek chvályhodné môžu byť vaše výhovorky. . . nijakým spôsobom neumenšia
presvedčenie, ktoré prechovávam, že táto misia nemôže byť zverená do lepších rúk,
ako sú vaše. Okrem toho, jedinou úlohou nateraz je poskytnúť kňaza alebo dvoch
spolu s lekárom, ak je to možné. Kráľov záujem je, aby ste vy, pane, vyvinuli úsilie,
zakiaľ to čas a okolnosti dovoľujú a využili všetky prostriedky na zachovanie a rast
230
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jednej z najzaujímavejších misií, ktorú možno nájsť pod vedením kresťanstva aj
politikov. Nemám pochybnosti, že sa poponáhľate, aby ste v tomto prípade
postupovali podľa požiadaviek vlády s tou horlivosťou, s ktorú vy a vaša Spoločnosť
pane, vždy preukazuje vo všetkom, čo je ku prospechu náboženstva a štátu.232
Jacquier neustúpil zo svojho odmietavého postoja a celkovo žiadosť tri razy zamietol.
Ale potom, ako mu de Castriers celkom otvorene naznačil, že má od kráľa v tejto veci
úradný príkaz, Jacquier napokon súhlasil. 233 Iná správa hovorí, že keď sa Jacquier
ponosoval na nadostatok kňazov, ktorých by mohol poslať na misie, Ľudovít XVI. mu
pohrozil, že rozkáže zavrieť niektoré domy Spoločnosti vo Francúzsku, a potom bude
dostatok mužov na misie v Číne.234 Potom sa začali rokovania medzi francúzskou
vládou a Propagandou. Propaganda schválila zámenu dekrétom zo 7. decembra
1783.235 Misijná spoločnosť dostala pre pekingskú misiu jedinú podmienku a to, že
všetci členovia misie musia byť Francúzi. Niekoľko týždňov po vydaní dekrétu vydal
Ľudovít XVI. svoj vlastný patent a nechal ho registrovať parížskym parlamentom. 236
Svetská podpora a riadenie misie boli úplne v kráľových rukách.
Páter Jacquier vybral dvoch kňazov a dvoch bratov na nové dielo. Superiorom bol
páter Nicolas Raux (1754–1801), pochádzajúci z kraja Cambrai. Do Spoločnosti
vstúpil v roku 1771, vysvätený bol v roku 1777 a v čase výberu bol profesorom
teológie vo Svätom Lazare. Jeho kňazským spoločníkom bol páter Jean-Joseph
Ghislain (1751–1812). Aj on pochádzal z oblasti Cambrai a do Spoločnosti vstúpil
v roku 1774, vysvätený bol 1780 a pôsobil v Saint Cyr. Brat Joseph Paris bol
odborníkom na hodinárstvo a brat Bernard Faure bol synom lekára.
Všetci štyria sa začali zaoberať štúdiom rôznych vedných predmetov. Páter Raux bol
už dosť vzdelaný v astronómii, ale i tak odišiel do Kráľovského kolégia, aby študoval
pod vedením známeho Lalandeho. K vzdelávaniu pridal štúdium botaniky a prírodnej
histórie a po exkurzii v provinciách aj spracovanie železa. Počas svojej študijnej
cesty navštívil aj slávny kanál v Picardii, aby ho mohol porovnávať s rovnako
slávnym kanálom v Číne. Páter Ghislain študoval fyziku a chémiu spolu
s matematikou a mechanikou. V mechanike sa prejavil ako obdivuhodne talentovaný.
Štúdium chémie uskutočnil na Jardin du Roi. Dodávame, že študoval rozmanité
predmety ako ohňostroje, elektrinu a teplovzdušné balóny. 237 Raux a Ghislain
zároveň študovali čínsky jazyk a kultúru. Brat Paris k svojmu talentu hodinára pridal
štúdium zvonov a záujem o clavichord. Brat Faure študoval medicínu.
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Propaganda dňa 14.decembra 1783 oficiálne vymenovala pátra Rauxa za
apoštolského superiora pre Peking a ostatné misie jemu podliehajúce. Kráľ to uviedol
do platnosti 25. januára 1784.
Brat Faure zrejme v poslednej chvíli stratil odvahu a s ostatnými nikdy neodišiel.
Raux, Ghislain a Paris odcestovali z Brestu 20.marca 1784 na francúzskej námornej
lodi Triton.238 Počas plavby si Raux s lodnými dôstojníkmi precvičoval navigáciu. Dňa
1. septembra prišli do Kantonu, skoro v tom istom čase, ako vypuklo prudké
prenasledovanie kresťanov. Hoci misionári, ktorí už boli v Pekingu žili v pokoji, naši
vincentíni museli čakať v Kantone niekoľko mesiacov.
Bývalí jezuiti zostali trochu znepokojení. Páter Bourgeois, ich predstavený v minulom
roku písal: „ Kedy prídu? . . .Sú to skvelí ľudia a môžu si byť istí, že vynaložím všetky
sily, aby som im pomohol.“ 239 Bezprostredne po svojom príchode do Číny napísali
vincentíni list jezuitom do Pekingu v ktorom ich informovali o svojom príchode. Jezuiti
obratom odpovedali a medzi iným napísali:
Vzdávame úprimné vďaky Božej Prozreteľnosti, za tak dobré riadenie, že vy pane
a vy, páni z Misijnej spoločnosti ste boli v istom zmysle donútení prebrať starostlivosť
o francúzske misie v Číne, ktoré boli doteraz vedené vašimi starými priateľmi
jezuitami. Nesporne nič nemohlo byť nami vítanejšie ako tento výber. Každý pozná
dôverné spojenectvo v našom Pánovi, ktoré vždy bolo medzi synmi Svätého
Vincenta de Paul a synmi Svätého Ignáca, odkedy len Spoločnosť Ježišova
existovala. Na dôvažok, viete páni, že po zrušení tejto Spoločnosti poskytujete tisíce
a tisíce služieb jej rozptýleným členom, ale zvlášť tým jej členom, ktorí určení na
misie v Indies a Číne, majú to šťastie zostať na miestach, kde vy máte svoje domy. 240
Vincentíni konečne 29. apríla 1785 došli do Pekingu, kde boli vľúdne prijatí cisárom.
Týždeň po ich príchode, pekingský katolícky arcibiskup Alexandro Govea, Portugalec
vydal množstvo dekrétov o nahradení jezuitov vincentínmi.241
Ako doplnok ich akademickej a vedeckej práce pri dvore, dostali vincentíni na starosť
rozsiahle územie s rozptýlenými kresťanskými osadami. Patrili do nej provincie
Peking, Hukuang, Kiang-si, Kiang-nan, Che-Kiang a celá cesta do Mongolska.
Postupom času Propaganda zúžila toto územie, ale aj tak to bola nepochybne
vyčerpávajúca úloha.
Vincentíni veľmi rýchlo zistili, že najväčší podiel ich času pripadá na ich odborné
a vedecké aktivity. Ghislain prebral observatórium a brat Paris skonštruoval kyvadlo,
ktoré sa mohlo pohybovať tri mesiace bez zastavenia, čo privádzalo cisára do úžasu.
Naozaj, Raux napísal s dávkou uštipačnosti: „ Dúfame, že teraz už bude spokojný.“
Raux bol prijatý do Tribunálu matematikov – bolo to veľké verejné vyznamenanie,
lebo od čias Portugalcov bolo udelené iba jedinému cudzincovi. Nakoniec bol
povýšený do stavu mandarína. Naučil sa jazyk manchu a stal sa dvorným
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tlmočníkom pre Rusov. 242 Páter Raux si získal takú dôveru u cisára, ktorá mu
umožňovala zabezpečiť slobodu pre mnohých uväznených misionárov.
Svojou činnosťou dosiahli vincentíni na cisárskom dvore veľké uznanie. Páter Cayla
v obežníku z 1. januára 1789 napísal, že „ v Pekingu sa držíme iba pomocou umenia
a vedy.“ Navrhol, aby sa do Svätého Lazara prijímal dorast, ktorý by mal v povahe
kombináciu umeleckých vlôh a istého stupňa rozumových schopností. Očividne
celkom neveľa vincentínov malo záujem o takýto apoštolát a ostatní prejavili averziu
voči takejto zlúčenine vlastností ako nepoužiteľnej pre zasvätený život. „Aké
neprijateľné,“ napísal blahoslavený František Regis Clet v roku 1793, „podľa jedného
názoru je to úplne zlé, ale ľutujem tých, čo sa stanú toho obeťou.“
Ghislain sa začal zaujímať o Koreu a veľmi sa usiloval vykonávať tam misie.
Dosiahnuť toho však bolo pre neho nemožné a preto hľadal uspokojenie
v pokresťančovaní niekoľkých korejských ambasádorov u cisára, ktorí si odniesli
kresťanstvo nazad do svojej krajiny. 243
Páter Raux zaviedol duchovné cvičenia, založil školy pre mládež, noviciát pre
čínskych vincentínov a seminár pre domorodé povolania. Vincentíni a ex-jezuiti
spolupracovali veľmi dobre. V roku 1786 bývalí jezuiti napísali pátrovi Jacquierovi
kvetnatý list, že ich modlitby a nádeje boli splnené nad všetky očakávania. Žiadali,
aby boli poslaní ďalší, rovnako dobrí ako tí prví. List ukončili vyjadrením, že hoci nie
sú členmi Misijnej spoločnosti, považujú ju za svoju druhú matku, ktorá ich utešuje
nad stratou prvej tak, ako ich nikto iný na celom svete utešiť nemôže. V roku 1788
páter Bourgeois napísal:
Naši misionárski nástupcovia sú muži vzácni, pozoruhodní pre čnosti, talent
a kultivovanosť (d´une bonne societe). Žijeme spolu ako bratia a tak nás Pán utešuje
nad stratou našej dobrej matky, Spoločnosti, na ktorú nikdy nezabudneme. . . a tak je
ťažké povedať, či v našom dome žijú lazaristi ako jezuiti alebo jezuiti ako lazaristi. 244
Bolo potrebné, aby sa do práce zapojilo viac mužov. V roku 1788 boli z Francúzska
vyslaní pátri Aubin a Hanna a do Macaa prišli v septembri tohože roka. Raymond
Aubin sa narodil v Saint Pardoux v diecéze Perigueux v roku 1759. Do Misijnej
spoločnosti vstúpil v roku 1781. Robert Hanna (1762–1797) sa narodil v Newry
v Írsku. Študoval v Írskom Kolégiu v Paríži a do Spoločnosti vstúpil v roku 1783. On
a Aubin bývali vo Svätom Firmine v čase, keď študovali astronómiu u Lalandeho.
Raux a Ghislain pri svojej ceste do Číny úmyselne obišli Macao z obáv pred
portugalskými obštrukciami. Na Rauxovu žiadosť francúzsky dvor požiadal
portugalský dvor o bezpečný prechod Macaom pre francúzskych misionárov, ale
portugalská vláda bola veľmi nestála v záležitostiach cudzích misionárov.
Portugalsko sľúbilo slobodný prechod, ale v čase, keď tam prišli Aubin a Hanna, sa
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Neskôr zostavil tatársko – mandžuský slovník v dvoch dieloch, ktorý existoval iba v rukopisnej
podobe. Prvý diel sa dostal počas Francúzskej revolúcie do anglických rúk a bol uložený do kráľovskej
knižnice v Londýne. Druhý diel skončil v súkromnom vlastníctve vo Francúzsku.
243
Kresťanstvo bolo do Kórey uvedené vysokopostavenými laikmi, ktorí sa s ním oboznamovali cez
štúdium západných vedeckých textov a zo západných kníh všeobecne. Prvý krst prijal kórejský
vyslanec v Pekingu v roku 1784. Kórejci využívali výhody týchto ambasád, že sa na nich, podľa
možností mohli oboznamovať s kresťanstvom.
244
Campbell, II, str. 633–634.
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situácia zasa zmenila. Vláda im odmietla povolenie vstupu do Číny, ba nedovolila im
ani ubytovanie u portugalských vincentínov v Macau. Dokonca Aubin sa musel
ukrývať a prežil osemnásť mesiacov v utajení v dome Parížskej spoločnosti pre
zámorské misie. Hannah dostal neskôr povolenie ísť do seminára Svätého Jozefa,
kde zostal až do času, keď dostal povolenie odísť do Číny. To dostal až po piatich
rokoch. Aubin mohol konečne prekročiť čínske hranice v roku 1791. Dňa 27. marca
1795 bol zatknutý z neznámeho dôvodu a vo väzení ochorel na horúčku, ktorej 4.
júla 1795 podľahol.
Hanna bol stále v Macau a vyučoval filozofiu v seminári, keď tu v roku 1791 dorazila
ďalšia skupina francúzskych vincentínov. Boli v nej páter František Regis Clet a dvaja
diakoni Louis Pesne a Louis-Marie Lamiot. Títo dvaja boli v Macau tajne vysvätení
v dome misionárov z Propagandy. Clet odišiel do Číny v roku 1792 a v roku 1820
zomrel mučeníckou smrťou. Pesne zomrel na krvácanie do pľúc v Hou-Pe 29. júna
1796.
V roku 1792 prechádzal Macaom na ceste do Číny Lord Macartney, rodák z Belfastu,
prejednávať obchodné záležitosti s cisárom. Stretol sa s Hannom, írskym
spolurodákom a keď o rok neskôr znova cestoval do Číny, zobral so sebou aj Hannu
aj Lamiota. Na hranici boli dvaja misionári zadržaní mandarínom, ktorý ich radšej
poslal do Kantonu ako do Pekingu z toho dôvodu, že podľa zvyku museli matematici
prísť do Číny podľa zvláštnych smerníc. V Kantone boli podrobne vypočúvaní
ohľadom ich misie a v júni 1794 dostali cisárove povolenie prísť do Pekingu.
Medzitým Lord Macartney prišiel do Pekingu a vstúpil do známosti s pátrom Rauxom,
ktorého cisár určil za tlmočníka. 245 Macartneyho poslanie skončilo neúspechom
údajne preto, že odmietol urobiť bežnú hlbokú a obradnú poklonu, ale v skutočnosti
preto, že Čína nemala v tom čase záujem na obchodných stykoch s Britániou. Ani
Macartney ani jeho spoločníci nezabudli na služby a pohostinstvo, ktoré im poskytol
páter Raux a vincentíni. O niekoľko rokov neskoršie, Wiliam Pitt, predseda vlády
umožnil bezplatnú prepravu vincentínskych misionárov na britských lodiach a tiež
sľúbil každoročnú podporu a pomoc írskych kňazov, ak vincentíni o sebe prehlásia,
že sú anglickou misiou.
V roku 1795 Raux vystupoval ako sprostredkovateľ za holandskú ambasádu, ktorá
podobne neuspela.246 Páter Hanna sa k nemu pridal v Akadémii vied, ale zanedlho
zomrel v roku 1797.
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Macartney opísal Rauxa ako „ vysokého korpulentného muža, nenúteného správania
a konverzácie s veľmi zrozumiteľnou výslovnosťou. Ovládal aj čínštinu aj mandžuský jazyk a zdal sa
byť so svojim osudom veľmi spokojný. Je dobre informovaný a mimoriadne komunikatívny, takže som
si predstavoval, že nebude ťažké dozvedieť sa od neho všetko, čo vie.“ An Embassy to China, being
the journal kept by Lord Macartney during his embassy to the Emperor Ch´ien Lung, 1793–1794
(Archon Books, 1963),str.99.
246
Isaac Titsingh, ktorý bol prítomný za holandskú ambasádu, povedal o Rauxovi: „Sotva som kedy
videl človeka lepšieho vzhľadu, bol obrazom zdravia a čínsky odev mu obdivuhodne svedčil. Po
čínsky hovoril s melodickou plynulosťou.. . . Vyzeral na uznávaného odborníka na všetky tie drobné
úklony, ktoré pri ich styku s nadriadenými musia zachovávať ad nauseum; (do omrzenia, pozn.prekl.)
keď vstúpil niektorý mandarínsky sluha, vstal a uklonil sa.“ Preložil J.J. Duyvendak, „ The Last Dutch Embassy to
the Chinese Court,“ T´oung Pao, XXXIV, str. 84.
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Keď cisár v roku 1796 zomrel, Raux a ostatní sa dostali do ťažkej situácie, pretože sa
nemohli zúčastniť na pohrebných obradoch. Ale nový cisár Kia King ich obdivoval pre
ich neoblomnosť a úprimnosť a ospravedlnil ich z neúčasti na nich. Raux bol
zakrátko udaný u cisára, pretože ako člen Tribunálu matematikov nevykonal obetný
rituál, ktorý ostatní členovia od neho požadovali vykonať. Raux vyhlásil, že tak nikdy
nespraví, ale cisár ho znova nechal na pokoji a dal súhlas všetkým Európanom
v Pekingu praktizovať svoje náboženstvo. Páter Raux zomrel na mozgovú príhodu
v novembri 1801 v Pekingu. Krátko pred jeho smrťou prišli misiu posilniť dvaja
portugalskí vincentíni. Páter Ghislain sa stal superiorom misie a vytrval v úrade až do
svojej smrti v auguste 1812.

Niektoré poznámky o historiografii sporov o čínsky rítus

Úplný priebeh sporov o čínsky rítus už bol napísaný. Celý predmet je neuveriteľne
spletitý a hoci je pre históriu Cirkvi veľmi dôležitý, mnohé z toho, čo bolo napísané je
skreslené a zohyzdené želaniami fanatických prívržencov. Tieto poznámky nie sú
mienené ako kompletný popis histórie sporov, ale iba ako číre pozorovania
niekoľkých jednotlivých historikov a ich prác.
Jedným z najznámejších a najcitovanejších katolíckych historikov za posledných sto
rokov je Ludwig von Pastor, autor štyridsaťzväzkového monumentálneho diela
History of the Popes from Close of the Middle Ages (Saint Louis, 1902–1953). V jeho
pohľade na čínske ríty bol Pastor, ktorý v inej súvislosti napísal, že „ v Starom svete
boli lazaristi bez akejkoľvek pochybnosti najlepšou misijnou spoločnosťou,“ veľmi
kritický voči Appianimu a Pedrinimu. Na Appianiho sa pozerá nielen ako na
Tournonovho neoddeliteľného spoločníka, ale aj ako na zarytého manažéra, čo bol
nakoniec čiastočne zodpovedný za prehru, ktorú utrpel. Tak hovorí, že Appiani sa
pokúsil zabrániť Tournonovej účasti na zhromaždení čínskych mandarínov, ktoré sa
v decembri 1705 pokúšalo zistiť charakter a zámery pápežského veľvyslanectva
v Číne (zväzok 33, str. 434) a spomína jeho „zádrapčivé otázky“ čínskym kresťanom
o význame rítov (33, str. 435). Poukazuje na to, že Appiani vytrhával z odpovedí
kresťanov iba to, o čom si myslel, že Tournon chce počuť (tamtiež) a že sa snažil ich
odpovediam vtláčať anti-rítový charakter aj za tú cenu, že ich neváhal obviniť z krivej
výpovede (33, str. 437). Opakuje jezuitské obvinenie, že Appiani nezvládal
požiadavky čínskeho dvora, niečo, čo sám Appiani o sebe uznal (33, str. 438).
Pastor je ešte prísnejší voči Pedrinimu. Začína konštatovaním, že Pedriniho výber
spôsobu cesty na Východ nepoukazuje na „vynikajúci sedliacky rozum“ (33, str. 459).
Pedriniho zasahovanie do záležitosti rítov berie ako šliapanie po niečom, čoho sa
múdri ľudia neopovážili dotknúť, že on tak urobil i napriek zákazu pekingského
biskupa della Chiesa a že tým činom biskupa skompromitoval (tamtiež ). Podľa
Pastora, Pedriniho korešpondencia s Rímom obsahovala falošné informácie o tom,
že čínske ríty nie sú pre cisára dôležitou záležitosťou a že ich zákaz nebude mať
nepriaznivú odozvu ( 33, str. 460–463). Biskup della Chiesa sa údajne o Pedrinim
vyjadril, že „by si zaslúžil galeje“ a že musel napísať do Ríma, že sa stal úplne
nedôveryhodným (33, str. 465). Pastor píše, že Appiani a zvlášť Pedrini boli hlaví
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žalobcovia na jezuitov a že Pedrini ich falošne obvinil z neposlušnosti voči
dokumentu Ex Illa Die (34, str. 439). Naznačuje tiež, že Mullener bol toho istého
názoru ( tamtiež).
Napokon, Pastor bráni jezuitov pred obvinením, že sú zodpovední za uväznenie
alebo za spoluúčasť na uväznení Appianiho alebo Pedriniho (34, str. 198, 202–203).
Je očividné, že Pastor nadŕža jezuitom a že jeho pohľad na problém rítov má takmer
kvalitu hodnotenia „tento je dobrý – tento je zlý.“ Väčšinu informácií čerpal
z jezuitských prameňov, najmä správa o Tournonovej ambasáde bola prebratá od
jezuitského provinciála Kiliana Stumpfa – a aj to nie v celku ( je stále neznámy), ale
iba heslovite alebo z nadpisov. Povedané prívetivo, jeho pramene nemožno
považovať za nestranné.
Novší a citlivejší prameň o Tournonovej ambasáde je článok od Francisa A. Roulau,
S.J., „Maillard de Tournon at Peking,“ Archivum Historicum Societas Jesu, 31 (1962),
str. 264–323. Podľa neho, niekoľko typických moderných prác o tejto problematike
napr. Jenkins, Antonio S. Rosso, OFM, Apostolic Legations to China (South
Pasadena, 1948) a A. Thomas, Histoire de la Mission de Peking, 2 zväzky (Paris,
1923), veľa čerpá zo správy, napísanej kňazom Ilarione Sala a obvykle nazývanej
Relazione delle Cose Succedute. Sala, vypočítavý a nespoľahlivý sa stal neskôr
príslušníkom Tournonovej ambasády. Roulau pokladá za najspoľahlivejší zdroj to,
čo Stumpf uvádza v úplnom znení svojej správy a nie to, čo je v stručnom
Pastorovom výťahu. Roulau sa správa voči Pedrinimu priaznivo (str. 229, pozn. 65),
hoci sa zmýlil v tom, že ho nevedel identifikovať ako vincentína.
Pastor sa zmieňuje aj o inej zaujímavej veci ohľadom sporov, keď hovorí (33, str.
394, pozn.1), že prvé vydanie Memoires de la Congregation de la Mission: Chine
(Paris, 1865), editovanej pátrom Gabrielom Perboyre, CM, bolo stiahnuté z obehu,
pretože bolo publikované „napriek cirkevnému zákazu,“ zrejme narážka na zákaz
z roku 1710. Že to bol tento zákaz, ktorý po poldruha storočí spôsobil stiahnutie
vytlačeného zväzku, nie je presvedčivé. V úvode k druhému vydaniu (Paríž, 1911–
1912) sa píše, že prvé vydanie obsahovalo veľa zdĺhavých komentárov na adresu
sporov o čínske ríty od ne-vincentískych misionárov. Väčšina z nich boli veľmi
kritické na adresu jezuitov. Je tu reálna možnosť, že prvé vydanie bolo príliš kritické
v čase, keď spory boli ešte stále stredom záujmu vo všetkých misionárskych
komunitách. Roulau hovorí jednoducho, že boli „potlačené.“
Práca A. Thomasa o ktorej bola zmienka vpredu, robí dojem, že bola vypracovaná na
základe prvého vydania Memoires, alebo boli v nej použité tie isté podklady. Hoci si
nárokuje na objektívnosť, v skutočnosti je zameraná veľmi anti-jezuitsky a z tej
príčiny nie je považovaná mnohými historikmi, takými ako Roulau, za presnú. A.
Thomas je pseudonym, kto knihu v skutočnosti napísal bol páter J. M. Planchet,
vincentín, ktorý bol predtým misionárom v Pekingu. Planchet poskytol niektoré
podklady, ktoré použil Rowbotham vo svojej knihe Missionary and Mandarin.
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Časť II

REVOLÚCIA A REŠTAURÁCIA

1789 – 1843

I
Francúzska revolúcia

Dňa 4. mája 1789 sa procesia asi tisícdvesto ľudí kľukatila z vincentínskeho kostola
Notre Dame de Versailles do iného vincentínskeho kostola Saint Louis de Versailles.
Prvých šesťsto osôb bolo oblečených v ponurých čiernych odevoch, ako si to
vyžadovala ich príslušnosť k buržoázii, ďalších tristo v hodvábe a čipkách boli
príslušníci aristokracie a napokon medzi tristo poslednými bolo v červenom a v
hermelíne zahalené členstvo vysokého kléru a v skromnejších čiernych reverendách
nižšie duchovenstvo. Po prvý raz za posledných stosedemdesiatpäť rokov sa zišli
reprezentanti Francúzska, tvoriaci zhromaždenie Generálnych stavov. O mesiac
a pol väčšia časť tohto zhromaždenia odštartovala revolúciu.
Príčiny a priebeh Francúzskej revolúcie bol popísaný nespočetne mnohokrát a jej
celkový obraz možno nájsť u väčšiny bežných autorov. Nezáleží na tom, že táto téma
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je známa väčšine vzdelaných čitateľov. V tejto práci postačí, ak sa na revolúciu
zameriame iba z pohľadu, ako sa ona dotkla Misijnej spoločnosti.
Na začiatku nebola Francúzska revolúcia protináboženským hnutím. Počas celého
Osvietenstva vo Francúzsku boli antiklerikálne a antináboženské postoje, ale 247
poslancov v generálnych stavoch boli duchovní a z nich nižšie duchovenstvo –
z väčšej časti farári, sympatizovali so snahami reformnej strany. Cahiers (knihy,
pozn. prekl.) alebo rokovací poriadok bol naplánovaný vopred a zasadanie
Generálnych stavov sa vo všeobecnosti ním aj riadilo. Požadovalo sa v ňom
zastavenie náboženského prenasledovania nekatolíkov a aby sa klérus spolu so
šľachtou vzdali svojich privilégií, napr. oslobodenia od daní. Klérus špeciálne
požadoval rovnosť v životných štandardoch a väčšiu demokratizáciu vo vedení
Cirkvi.
Už dlho tu prebýval silný všeobecný odpor voči rehoľným spoločenstvám, najmä proti
mužským. Čiastočne to bol pozostatok anti – jezuitskej averzie, čiastočne ako
dôsledok jansenisticko – galikánskych sporov, čiastočne ako ovocie osvietenstva,
ktoré považovalo sľuby, najmä čistoty a poslušnosti, za neprirodzené. Pretrvávalo tu
aj silné všeobecné cítenie proti existencii takého veľkého množstva rôznych
kongregácii – cítenie, ktoré malo isté reálne opodstatnenie.
Skutočná tragédia Francúzskej revolúcie spočívala v katastrofálnej slepote
francúzskej monarchie a vládnucich vrstiev z ktorých ani jedna nebola schopná vidieť
nutnosť bezpodmienečného prijatia skutočných reforiem. Spiatočníckou politikou,
spojenou s kolísavou neistotou pomohli urýchliť svoj vlastný zánik a zahájiť klasický
revolucionársky cyklus: spočiatku umiernenosť a nádej, potom odpor a pád do
anarchie a teroru a nakoniec rýchle vynorenie sa diktátora.
Páter Cayla de la Garde, generálny superior bol zvolený za delegáta, zastupujúceho
parížske duchovenstvo na zhromaždení Generálnych stavov, keď mu o vlások uniklo
zvolenie za prvého poslanca. Dňa 17. júna 1789 sa Tretí stav vyhlásil za Národné
zhromaždenie a vyzval zostávajúce dva stavy, aby sa pripojili k nemu a zostavili
francúzsku Ústavu. Revolučný postup bol zahájený. Krátko po ustanovení
Národného zhromaždenia sa jeden zo šiestich delegátov za parížske duchovenstvo
vzdal mandátu a jeho miesto zaujal páter Cayla. Radili mu, aby nechal náhradného
poslanca prevziať mandát, ale on to odmietol. Úlohu poslanca vykonával do 4.
januára 1791, kedy boli tí, čo odmietli zložiť prísahu, vylúčení. Na Zhromaždení
prehovoril dvakrát, raz proti konfiškácii cirkevného majetku a raz proti zákazu
rehoľných spoločností. V oboch prípadoch mal svoje príspevky vytlačené.
Výnimočne treba poznamenať, že prvé zasadanie Národného zhromaždenia po
prísahe na Tenisovom kurte (22. júna 1789) sa konalo v kostole Saint Louis, ktorý
jeho farár otvoril „pre ľud.“
Vincentínska komunita bola zasiahnutá prvými výbuchmi revolučnej nenávisti deň
pred pádom Bastilly. Dňa 11. júla 1789 kráľ Ľudovít XVI odvrhol populárneho ministra
financií Jacquesa Neckera a to bol aj signál k jeho pokusu privolať cudzie vojská do
Versailles s úmyslom zastrašiť Národné zhromaždenie. Správy o Neckerovom
odstránení sa 12. júla odpoludnia rozšírili po meste. Strach z kontrarevolúcie
a bieleho teroru bolo cítiť vo vzduchu a mesto Paríž náhlivo organizovalo skupiny
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ozbrojených gárd z dvoch príčin: z podozrenia vzniku kontrarevolúcie a zo snahy
udržať poriadok. Vykonávala sa previerka zbraní a potravín, aby sa zabránilo
rýchlemu míňaniu zásob a predišlo sa hladu v meste. Pri tomto postupe bolo veľa
obchodov domobranou vydrancovaných po zámienkou vyhľadávania zásob, ale
v skutočnosti to boli nenávistné vyčíňania luzy. Tieto húfy nakoniec dňa 14. Júla
zaútočili na Bastillu ako na symbol Starého režimu a tak uskutočnili najpamätnejší čin
francúzskej revolúcie. Ale skôr, ako sa toto stalo, zaútočili na Svätého Lazara.
Čelo davu, okolo dvesto ozbrojených mužov z ktorých niektorí boli príslušníkmi
francúzskych gárd, došlo okolo 2:30 hodiny ráno 13. júla pred hlavnú bránu. Asi po
štvrťhodine začali na ňu útočiť. Pripojila sa k nim väčšia banda čo prišla z okolitých
ulíc a dav narastal z hodiny na hodinu až dosiahol počet asi štyritisíc osôb,
ozbrojených sekerami, dýkami, mušketami a kopijami. Plienenie bolo totálne. Všetko,
čím sa dalo pohnúť bolo odnesené alebo zničené, počítajúc v to aj stošesťdesiat
malieb a päťdesiattisíc kníh z knižnice. Škoda bola neskoršie vyčíslená na jeden
milión livres.247 Niektorí z plieniteľov pomreli z nerozumného pitia všetkého tekutého,
čo našli v lekárni. Dostali sa aj do pivníc a rozbíjaním otvárali sudy s vínom. Pivnice
boli zatopené skutočným morom vína a večer sa našlo skoro sto mŕtvych tiel ako
výsledok utopenia počas pitia. 248
Večer o 17:30 hod. milícia narýchlo zorganizovaná buržoáziou urobila koniec
rabovaniu. Jediné čo zostalo boli štyri steny a hromady neporiadku.
Vincentíni si hádam iba zázrakom zachránili životy. Na začiatku plienenia páter Cayla
a ekonóm domu prišli k davu. Cayla sa pokúšal s nimi diskutovať, ale neúspešne
a na radu spolubratov ušiel tak, že preliezol cez zadný múr. Páter Brunet urobil to
isté. Páter Edward Ferris, írsky generálny asistent vyšiel von, aby hľadal pomoc, ale
dostal ranu po hlave a celý zakrvácaný sa zachránil tak, že sa ukrýval v rôznych
domoch. Páter Scardi, taliansky asistent, ktorý bol zároveň direktorom Dcér
kresťanskej lásky namiesto chorľavého pátra Bourgeata sa zachránil ukrytý
v spovednici domu sestier. Ďalší kňazi a diakoni boli donútení nasadnúť do voza na
ktorom bolo niekoľko vriec so pšenicou pre ktoré bol Svätý Lazar obvinený zo
zhromažďovania zásob a boli vlečení do jednej z hál pod prísnym dozorom luzy,
ktorá sa im neprestajne vyhrážala. Zachránil ich jeden dôstojník, ktorý predstieral, že
ich umiestni na oveľa bezpečnejšie miesto. Páter Claude Bourgeat, direktor Dcér
kresťanskej lásky ležal v jednej z izieb ako obeť takmer úplnej paralýzy.
Drancovatelia na žiadosť brata, ktorý ho opatroval, ho preniesli do materinského
domu sestier, spolu aj so všetkým šatstvom a peniazmi. Väčšina ostatných ušla
ponad zadný múr.
Vyskytol sa aj ďalší problém. Skupina z davu vošla do domovej kaplnky a zbadala
relikviár Svätého Vincenta. Opatrne ho zodvihli a v procesii s obnaženými hlavami ho
niesli do kostola Svätého Vavrinca (ale socha Svätého Vincenta spred Svätého
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R.R. Palmer porovnáva livre zhruba s kúpnou silou dolára z roku 1940. Twelve Who Ruled
(Princetown, 1958), str. 17. Podľa hodnotenia dolára v roku 1972 bola strata približne 2,500.000
dolárov. Carnot uvažuje, že celková strata na majetku bola 50 000 livres. George Rude, The Crowd in
the French Revolution (Oxford, 1960), apendix VII, odhaduje, že denná mzda parížskeho robotníka
bola 25 až 50 sou za deň. Sou bola 1/20 livre.
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Toto je spomínané v liste grófa z Devonshiru, veliteľa dištriktu Recollects, 26.júl 1789 v Journal de
Paris, citované Fellerom, Cours de morale Chretienne et de Litterature Religieuse, diel IV, str. 88.
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Lazara bola zničená, tak ako bolo zničených mnoho predmetov v jeho izbe). 249
Zástup úctivo stál aj vtedy, keď jeden z kňazov prenášal hostie a posvätné nádoby
do toho istého kostola. Dvere kostola Svätého Lazara boli dokorán počas celého
rabovania a hoci mnohí plundrovníci do neho vošli, bola to jediná časť celého
komplexu, ktorá zostala úplne nedotknutá. Rovnako ani jeden z krížov, visiacich vo
viac ako šesťsto izbách nebol zneuctený alebo odstránený.
Komplikovaná historická otázka je: čo sa stalo? Prečo a iba jedine Svätý Lazar bol
napadnutý? Kolovali povesti, že vo Svätom Lazare sú skladištia zbraní na potlačenie
očakávanej kontrarevolúcie, ale všetko, čo sa našlo, bola iba jedna starožitná
a nepoužiteľná mušketa. Iné reči tvrdili, že sú tam veľké zásoby pšenice a múky,
ukryté v podzemných chodbách, ale nič také sa tam nenašlo. V skutočnosti mal
Svätý Lazar zásoby jedla len pre vlastnú potrebu a aj to na nie dlhý čas. Sú tu aj
náznaky toho, keďže sa vo Svätom Lazare stále nachádzali tí, ktorých Svätý Vincent
nazýval „stravníci,“ t.j. psychicky chorí a tí v polepšovni, niektorí útočníci v tom videli
akúsi minibastillu a prišli oslobodiť utláčaných. Prví útočníci, po výsluchu služby na
bráne, šli priamo k samostatnej budove na konci zadného dvora, v ktorej bolo asi
dvadsať mentálne chorých a štyria mladíci, ktorých rodiny ich umiestnili tu do
nápravného domu. Dav sa k nim približoval a vykrikoval heslá o slobode
a oslobodení. Štyria mladíci sa okamžite stratili bez stopy, ale mentálne chorí boli
príliš zmätení a odmietli odísť. Na druhý deň boli násilne prevezení do verejného
ústavu pre choromyseľných.
Na základe dôkazov možno tvrdiť, že plienenie bolo naplánované. Keď skupina
útočníkov preniesla pátra Bourgeata do domu Dcér kresťanskej lásky, tí
ubezpečovali vydesené sestry, že ich domu sa nikto ani len nedotkne lebo : „
Nemáme zaplatené za vás, ale za Svätého Lazara.“ Jeden autor neváhal povedať,
že to bola práca jansenistov, hľadajúcich, ako sa vypomstiť za viac ako storočie
trvajúci konflikt.250
Po vyplienení Svätého Lazara v ňom nezostala obyvateľná ani jedna miestnosť.
V parížskych kostoloch a medzi veriacimi sa konala zbierka, svojou pomocou prispel
aj kráľ, parížsky arcibiskup a kapitula spolu s mnohými súkromnými osobami.
Hodnota zbierky činila približne stotisíc frankov. Kvôli narastaniu znepokojujúcich
podmienok, direktor novicov páter Francois-Regis Clet, poslal novicov domov.
Domov odišla aj väčšina študentov. Veľký počet kňazov a bratov poodchádzal do
iných domov, či už vincentínskych alebo nevincentínskych, zakiaľ páter Cayla so
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O procesii s relikviárom a buržoáznej milícii sa možno dočítať v niektorých nezverejnených listoch
pátra Adama CM., z 13, 14, 16 júla a zo 14.augusta 1789 v Archives du Rhone, Fonds des Lazaristes,
carton 28.
250
O tento dom mala zvláštny záujem malá cirkev a je na mieste si myslieť, že sektársky fanatizmus aj
tu roznietil svoje uhlíky a pochodne.“ Feller, str. 89. Rude, The Crowd, hovorí, že základným motívom
bolo rabovanie (str.195), že sliedenie po pšenici bola práca buržoázie z Palais-Royal (str. 49-50), a že
ostatné bola práca obchodníkov zo susedstva (str. 181 a Appendix IV). Kvôli drancovaniu bolo
zatknutých tridsaťsedem osôb, všetko obchodníci z okolia. Všetci popreli, že za rabovačku mali
zaplatené.
V neskoršej práci, Rude rozlišuje dve fázy drancovania. Prvá bola hľadaním potravín a zbraní. Táto
bola organizovaná a systematická a bola prácou vojakov Francúzskych gárd a niektorých z buržoázie.
Druhá a neskoršia fáza bola všeobecným plundrovaním a bola dielom miestnych ľudí, včítane tých, čo
dostávali pomoc a podporu zo Svätého Lazara. London and Paris in the Eighteenth Century : Studies
in Popular Protest (New York, 1972),str. 104–105.
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svojimi asistentmi zostal nejaký čas medzi ruinami. Nakoniec sa aj oni presunuli do
seminára Svätého Firmina, bývalého Bons Enfants. Budovy Svätého Lazara
vykazovali život až do času zrušenia Spoločnosti v auguste 1792.
Páter Cayla zápasil s istým druhom ťažkostí, ktorých obsah je zahalený do tajomstva
a súvisel so študentmi, ktorí zostali až do konca vo Svätom Lazare a ktorých sa
snažil vypovedať. Boli im dané peniaze na cestu domov, ale v júni 1791 musel Cayla
príkaz zrušiť na zákrok miestnych mestských autorít. Študenti sa aj tak odvolali na
ministerstvo vnútorných záležitostí, ktoré im chytilo stranu. A tak Cayla musel trpieť
nimi narafičený podfuk až do skonfiškovania Svätého Lazara.
Prešiel nejaký čas, kým sa objavilo skutočné antiklerikálne a protináboženské cítenie.
V novembri roku 1789 bol skonfiškovaný všetok cirkevný majetok, ale ani toto
neznamenalo úplné pretrhnutie vzťahov medzi Cirkvou a Revolúciou. Takýto
skonfiškovaný majetok bolo možné kúpiť za asignáty, papierové peniaze, vydané na
tento účel, ale sprvu sa predaj nedaril, lebo potenciálni kupci sa báli, že Cirkev môže
svoj majetok reklamovať. Dekrétom Národného zhromaždenia z 5. februára 1790
bolo určené, že žiaden rehoľný rád nemôže v Paríži vlastniť viac ako jeden dom.
Niektorí ľudia chceli dekrét aplikovať na Svätého Lazara tak, že z neho urobia farský
kostol, kolégium a nemocnicu. Jeden z parížskych občanov tomu zamedzil
vysvetlením, že Misijná spoločnosť nie je rehoľa a preto nespadá pod taký zákon
a okrem toho, že by navrhovaná možnosť bola nepraktická.
Krátko na to boli všetky rehoľné spoločenstvá zrušené, ale to sa netýkalo Misijnej
spoločnosti. Okrem toho, aby sa zabránilo návratu do predchádzajúceho stavu a aby
sa zavŕšil galikánsky a separatistický pohyb minulého storočia, Národné
zhromaždenie zostavilo Civilnú ústavu duchovenstva (12.júla 1790), ktorá učinila
z duchovenstva štátny sektor a prakticky ho odtrhla od Ríma. Proti takému postupu
sa zodvihla vlna odporu, takže bolo rozhodnuté k Civilnej ústave duchovenstva pridať
aj prísahu, ktorú musia zložiť všetci, inak prepadnú trestu straty duchovného stavu
(november 1790). Výsledkom bol vznik schizmy v Cirkvi a rozdelenie kléru do dvoch
táborov, prisahajúcich vernosť (alebo konštitučných) a neprisahajúcich vernosť
(alebo neposlušných). Každý kňaz, ktorý odmietol prísahu a naďalej vykonával
kňazskú službu bol považovaný za ničiteľa mieru.
Cayla robil proti Civilnej ústave duchovenstva z celých síl čo mohol. V deň určený na
zloženie prísahy v Národnom zhromaždení (január 1791) sa prejavil ako vždy
a odmietol ju. S ostatnými „neposlušnými“ bol pri svojom odchode napadnutý
parížskym davom. Dňa 5. februára 1791 vyšiel zákaz verejne kázať „neposlušným“
kňazom. Keď boli títo kňazi vylúčení z parížskych kostolov, vincentínske kaplnky
v meste boli sprístupnené im aj laikom, ktorí ich podporovali. Najmä Svätý Firmin sa
stal čímsi ako útočište pre neprisahajúcich.
Spočiatku sa prísaha vyžadovala len od tých kňazov, ktorí vykonávali verejnú
činnosť, to znamená, že prísahu nemuseli skladať napr. bežní členovia seminárskych
fakúlt. Aj napriek tomu ju požadovali od celého domu v Marseille, ktorý ju odmietol
zložiť (10.februára 1791). Pravdepodobne nie viac ako osemnásť vincentínov z viac
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ako štyristo členov Spoločnosti vo Francúzsku sa podrobilo prísahe. 251 V apríli 1791
pápež Pius VI. Civilnú ústavu duchovenstva oficiálne zavrhol. To vyvolalo veľmi veľa
nepokojov, preto Národné zhromaždenie napokon v máji 1791 prijalo určitý ústupok
voči vernosť neprisahajúcemu kléru. Ale tí neprestávali byť zdrojom obáv revolučnej
vlády, ako potenciálni vodcovia kontrarevolučnej aktivity.
V júni 1791 sa kráľ a kráľovská rodina otvorene postavili proti Revolúcii a rozhodli sa
opustiť Francúzsko s cieľom nájsť si bezpečné miesto za pomoci kráľovninho brata,
cisára Svätej rímskej ríše. Neúspešný pokus o útek v dňoch 21–25 júna, ktorý skončil
vo Varennes, by mohol pôsobiť komicky, keby nemal také tragické následky. Ľud
prestal kráľovi Ľudovítovi XVI. dôverovať a tie možnosti, pomocou ktorých mohol
moderovať mierny priebeh Revolúcie, boli stratené. V septembri 1791 bol prinútený
uznať novú francúzsku ústavu a dňa 1. októbra bolo ustanovené nové poslanecké
zoskupenie, nazvané Zákonodarné zhromaždenie ako hlavný predstaviteľ moci vo
Francúzsku. Veľmi rýchlo sa dostalo pod nadvládu Girondistov, skupiny, ktorá si
želala zahraničnú vojnu, čo by zjednotila národ a umožnila šíriť Revolučné ideály.
Vojna vypukla 20. apríla 1792 vyhlásením vojnového stavu proti Rakúsku.
Postupom času sa situácia komplikovala aj kráľovi, aj Revolúcii. Dňa 10. augusta
1792 bol kráľ zosadený z trónu na základe obvinenia, že udržiaval vlastizradné
kontakty s nepriateľmi Francúzska. Krátko na to, 15. augusta Zákonodarné
zhromaždenie zľahčilo podmienky pre civilnú prísahu v nádeji, že ju zloží viac
kňazov. Nestalo sa tak a ako reakcia na to bol 26. augusta vydaný dekrét proti
„neposlušným,“ plný krutých trestov napr. väzenie a deportácia do Guiany
a povinnosť prisahať bola rozšírená aj na tých, čo nevystupovali na verejnosti. Už
predtým, ako sa toto stalo, boli isté známky popráv kňazov, ktorí odmietli zložiť
prísahu.

Útlak

Už pred rokom 1792 boli niektoré vincentínske domy zrušené buď miestnymi úradmi
alebo aktivitami davu. Napríklad dav prinútil vincentínov opustiť Saint Cyr v roku
1791. Dňa 1. januára 1792 Cayla napísal:
Stratili sme takmer všetky naše domy. Niektoré boli predané alebo zdemolované
a v tých niekoľkých, ktoré nám ešte zostali, sú naši spolubratia bez práce, vystavení
núdzi každého druhu a často prepadajú aj z najmenších dôvodov roztrpčenosti, ktorá
spôsobuje nestále správanie. Niekoľkí Misionári sa ocitli bez strechy nad hlavou
a bez akýchkoľvek prostriedkov. Naše nešťastie stále viac narastá aj zo strachu, žiaľ
veľmi opodstatneného, z nášho blížiaceho sa zrušenia.252
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Najznámejším konštitučným vincentínom bol Adrien Lamourette (pozri Appendix V), ktorého
synovec tiež vincentín bol popravený ako „neposlušný“ a ďalej Nicholas Philbert a Jean-Baptiste
Gratien, ktorí sa obaja stali konštitučnými biskupmi.
252
Obežník z 1. januára 1792
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Návrh na zrušenie rehoľných a nerehoľných kongregácií bol v Zákonodarnom
zhromaždení podaný 6. apríla 1792. Schválený bol 18. augusta toho istého roka.

Národné zhromaždenie po troch čítaniach návrhu zákona o zrušení sekulárnych
kongregácií prijalo nasledovné rozhodnutie: (1) spoločnosti, známe vo Francúzsku
pod názvami sekulárnych náboženských kongregácií, ako Kňazi Oratória,
Kresťanskej Doktríny, Misií alebo Svätého Lazara, Eudisti, Ducha Svätého, Svätého
Sulpícia. . . a všeobecne všetky rehoľné korporácie a kongregácie mužské a ženské
s výnimkou tých, čo sa výhradne venujú ošetrovaniu v nemocniciach. . . majú
zastavenú činnosť a sú zrušené od dátumu zverejnenia tohto dekrétu. 253
Kópia dekrétu bola pátrovi Caylovi doručená 27. augusta. Zákon stanovil, že
kongregácie musia opustiť svoje domy do októbra, ale vincentíni tak urobili skôr a to
zo strachu z masakry od ľudí. Dňa 30. augusta sa vo Svätom Lazare ukázal komisár
a skonfiškoval všetky peniaze, účty a všetko, čo malo nejakú hodnotu. Približne
v tom istom čase bol zabratý archív a prevezený do Národného archívu parížskeho
magistrátu. Zároveň dostali Misionári príkaz opustiť budovu.
Podľa jedného podania neboli telesné ostatky Svätého Vincenta poškodené
a čoskoro ich preniesli na Rue de Bourdonnais, kde boli uložené v dome M. Claireta,
právneho zástupcu Misijnej Spoločnosti a kde zostali po mnohé roky. Boli ukryté
v knižnici a pokryté množstvom novín a poznámkových kníh, takže to vyzeralo ako
časť typického neporiadku knižnice. Hovorí sa, že nejaký čas boli telesné ostatky
zakryté americkou zástavou v nádeji, že takto sa vyhnú podozreniu. Iná verzia
hovorí, že telo zostalo vo Svätom Lazare do 1. septembra 1792. Relikvie boli potom
zverené pátrovi Daudetovi, vincentínovi, ktorý ich ukryl so svojim synovcom. Daudet
neskoršie kúpil dom na Rue Neuve de Saint-Etienne a telo bolo prenesené tam.
V roku 1797 Daudet ochorel a telo zveril M. Clairetovi, ale po uzdravení ho zobral
späť. Neskoršie ho páter Brunet zobral do domu Dcér kresťanskej lásky na Rue de
Vieux Colombier.254
V roku 1790 dal páter Cayla srdce Svätého Vincenta, ukryté vo vnútri vydlabanej
knihy pátrovi Sicardimu, talianskemu asistentovi. Keď v septembri 1792 páter Sicardi
utiekol do Talianska, bolo tam poslané aj srdce, ale inou cestou pre prípad, že by
Sicardiho mohli spoznať (ako ho už raz spoznali). Zobrali ho niekoľké Dcéry
kresťanskej lásky, ktoré šli do Turína založiť dom a mali ho v Turíne pri sebe. Sicardi
sa neskôr k nim pripojil. V roku 1796, keď francúzska armáda dobyla Turín, Sicardi
ušiel do Ríma ale srdce so sebou nevzal. Dcéry kresťanskej lásky tiež ušli a časť
srdca vzali so sebou. Odišli do Viedne, potom do Poľska a napokon do Prahy.
V Turíne zostala väčšia časť srdca v rukách pátra Bertholdiho, talianskeho
vincentína. Keď sa páter Brunet v roku 1804 vracal do Paríža, chcel vziať srdce so
sebou. Požiadal kardinála Fescha, aby pomohol vyriešiť problém. 255 V roku 1807
podal kardinál úradnú žiadosť v tej veci a bolo zistené, že cesta srdca smeruje do
253

Ephemerides Historiques, pod záhlavím 18. august.
Perboyre, str. 561–564.
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Joseph Cardinal Flesch (1763–1839), nevlastný brat Napoleonovej matky, bol arcibiskupom Lyonu
a najdôležitejšia cirkevná osobnosť Prvého cisárstva. Bol zvlášť priateľský voči Misijnej spoločnosti
a prejavoval veľký záujem o jej záležitosti, ako bude uvedené ďalej.
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Turína. V tom čase však už bol Bertholdi mŕtvy a Taliani boli presvedčení, že srdce
patrí im, že ho dostali od Francúzov darom. Napriek tomu ho kardinál Fesch dal tajne
preniesť do katedrály jeho diecézy v Lyone. Počas Prvého cisárstva kvôli nestabilnej
pozícii Misijnej spoločnosti a jej závislosti na Feschovi, nikto si neuplatňoval na srdce
nárok.
V lete 1792 páter Cayla uznal za správne opustiť Francúzsko. Odišiel do Forez
poblíž Lyonu, aby bol bližšie k Švajčiarskym hraniciam. Odtiaľ odišiel na Sicíliu
a krátko na to sa vrátil do Paríža a potom odtiaľ včas utiekol, aby sa vyhol
Septembrovým jatkám. Spolu s dvoma asistentmi, pátrami Brunetom a Ferrisom
odišiel do Ypres, Tournay, Liege a Maastrich. Ním napísaný list, adresovaný pátrovi
Benedettovi Fenaja, rímskemu provinciálovi z januára 1793 bolo to posledné, čo
niekto od neho v celom tom roku dostal. Napokon on a jeho spoločníci prišli 9.
decembra 1793 do vincentínskeho domu v Mannheime. Tam nik nevedel, kde sa
počas celého roka 1793 generálny superior nachádzal.
V lete roku 1792, ako dôsledok celej legislatívy, ktorá začala platiť a všeobecného
prenasledovania každého, kto bol akýmkoľvek spôsobom podozrivý so sympatií
s kontrarevolúciou, bolo v parížskych väzniciach uväznených nejakých štyristo
„neposlušných“ kňazov. Asi deväťdesiati z nich boli stiesnení vo Svätom Firmine,
ktorý sa 13. augusta stal základnou revolučnou väznicou ( ako bol neskôr Svätý
Lazar ). Od septembra sa francúzskej zahraničnej vojne nedarilo v dôsledku čoho sa
rozšíril
hysterický
strach
z vnútorného
nepriateľa
a z kontrarevolucionárov. Prinajmenej s tichým súhlasom vlády sa luza dopustila
ohavných Septembrových jatiek v dňoch 2–4 septembra 1792.
Prvý masaker sa odohral v bývalom karmelitánskom kláštore, ktorý bol tiež
premenený na väznicu. Mladý mäsiarsky učeň, ktorý bol svedkom vraždenia,
pribehol do Svätého Firmina, aby varoval väzňov pred nebezpečenstvom. Vyhľadal
pátra Boullangiera, domového ekonóma, ktorý mal kvôli svojej práci väčšiu voľnosť
pohybu ako ostatní. Mladík ho varoval pred blížiacim sa vraždením, ale Boullangier
mu neveril, pretože všetci kňazi boli určení na deportáciu. Boullangier išiel za pátrom
Louis Francoisom, superiorom seminára a poslali sluhu, aby išiel von získať
informácie, ale ten sa už nikdy nevrátil. Mladý mäsiarsky učeň sa stával netrpezlivým
a úpenlivo prosil Boullangiera, aby odišiel. Boullangier chcel varovať ostatných, ale
bolo nemožné prejsť cez niekoľko stráží. Dvaja iní mladíci sa pridali na pomoc a tak
všetci traja popadli Boullagiera, vyhli sa strážam a zachránili mu život. Neskôr sa
mäsiarsky učeň vrátil, aby videl, či by sa ešte dalo niekoho zachrániť, ale už to bolo
nemožné.256
Medzi zavraždenými boli blahoslavený Louis Francois a blahoslavený Henri
Gruyer. 257 Boli tu aj ďalší. Páter Paul Galoy bol zabitý 9. septembra 1792 vo
256

Boullangier strávil roky revolúcie vo Veľkej Británii a nejaký čas bol kaplánom u grófa d´Artois,
budúceho Charlesa X. Po návrate do Francúzska ho chlapec, ktorý mu zachránil život, každoročne
navštevoval a Boullangier mu robil výčitky pre zmarené mučeníctvo.
257
Blahoslavený Loius-Joseph Francois sa narodil v Busigny v diecéze Cambrai v roku 1751. Do
Spoločnosti vstúpil v roku 1766 ako pätnásťročný. Po vysviacke vyučoval vo veľkom seminári a už ako
tridsaťročný bol vymenovaný za superiora veľkého seminára v Troyes. Neskoršie bol generálnym
sekretárom Spoločnosti a v roku 1788 sa stal superiorom vo Svätom Firmine. Zoširoka písal proti
konfiškácii cirkevného majetku, zrušeniu rehôľ a civilnej ústave duchovenstva. Preto, keď vypuklo
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Versailles, kde slúžil v kostole Svätého Ľudovíta. Zatkli ho 13.augusta ako
„neposlušného“ kňaza a uväznili v Kráľovniných stajniach. Luzou bol ubitý na smrť.
Ďalší bol Nicholas Colin, vincentín, ktorý z vážnych dôvodov dočasne opustil
Spoločnosť. Prijal prácu ako parížsky kňaz a keď odmietol zložiť prísahu, bol zo
svojej farnosti odstránený a na svoj posledný dokument napísal slová „ kňaz Misijnej
spoločnosti.“ Odišiel do Svätého Firmina, kde ho Francois vľúdne prijal a zomrel
počas masového vraždenia.
Odhaduje sa, že počas masakier zahynulo tisícpäťsto osôb, ktoré nepatrili ani medzi
„neposlušných“ kňazov ani k aristokracii. Podobné masakry sa udiali aj vo Versailles
a v Saint Cloud. Len v samotnom Svätom Firmine bolo zabitých šesťdesiatšesť
kňazov.258
Je pozoruhodné, že zakiaľ Revolučný Konvent (Výbor verejnej bezpečnosti,
poznámka prekl.) prenasledoval a vraždil kňazov, poslal do Konštantínopola rozkazy
pre francúzskeho veľvyslanca, Auberta de Bayet, aby za každú cenu ochraňoval
misie a vincentínskych misionárov. Veľvyslanec a celý jeho štáb boli katolíci. Konvent
tiež hlasoval za to, aby bola Svätému Vincentovi v Panteóne postavená mramorová
socha.259
Páter Cayla bol od septembra 1792 do decembra 1793 nezvestný a hoci mal jeden
alebo dvakrát príležitosť napísať do Ríma, bolo pre neho nemožné spravovať
Spoločnosť, a tak tá bola prakticky bez generálneho superiora. Dňa 25. júna 1793
pápež Pius VI. poveril vedením Spoločnosti pátra Benedetta Fenaja, superiora domu
San Andrea al Quirinale a provinciála Ríma a udelil mu titul apoštolského vikára.
Benedetto Giuseppe Fenaja sa narodil v roku 1736 v Ríme. Jeho rodičia boli
chudobní, ale napriek tomu sa snažili dať svojmu synovi dobré vzdelanie. Sprvu sa
rozhodoval pre vstup k jezuitom, ale napokon v roku 1752 sa prihlásil do Misijnej
spoločnosti. Od roku 1760 štrnásť rokov pracoval na misiách a nadobudol povesť
vychýreného misionára. V roku 1774 sa stal superiorom na Monte Citorio a v roku
1777 provinciálom rímskej provincie. V roku 1782 sa stal superiorom domu San
Andrea al Quirinale. V roku 1796 dával slávne misie v Ríme, ktoré ho urobili ešte
známejším a povestnejším v celom meste. Počas obdobia Rímskej republiky (1798–
1799) ušiel do Florencie a zostal tam až do jej pádu. Pius VI. ho menoval za
vicegerenta Ríma, bol menovaný za biskupa a vysvätil ho kardinál z Yorku ( t.j. Henry
Stuart, kardinál-biskup Ostie) 27. septembra 1800. Sprevádzal pápeža Pia VII. na
Napoleonovu korunováciu a na spiatočnej ceste prijal do Cirkvi Scipione Ricciho,
biskupa, zodpovedného za koncil v Pistoi. Za toto mu pápež udelili titul

hromadné vraždenie, sa osobitne dohliadlo na jeho smrť. Bol vyhodený z okna na poschodí budovy
Svätého Firmina a usmrtený akousi ženou, ozbrojenou kyjakom. Blahoslavený Jean-Henri Gruyer sa
narodil v Dole v roku 1734. Do Spoločnosti vstúpil v roku 1771. Pri vypuknutí Revolúcie patril do
komunity vo Versailles, ale po odmietnutí zložiť prísahu sa vrátil do rodnej provincie. Vrátil sa do
Svätého Firmina v čase, keď už bol premenený na väznicu a sám sa tam stal väzňom až do svojej
smrti.
258
Annales, 90, str.23.
259
Etienne, Notice, str. 7. Svätý Vincent bol tiež jedným z hŕstky francúzskych „hrdinov ľudskosti,“
poctený jedným z národných náboženstiev revolučného obdobia, teofilantropizmom. Druhý bol George
Washington, po ktorom bola pomenovaná jedna z revolučných väzenských lodí.
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Konštantínopolského patriarchu. Spolu s pápežom bol Napoleonom odvlečený do
exilu vo Francúzsku, kde v roku 1812 aj zomrel.
Dňa 29. júna 1793 páter Fenaja oznámil správu o svojom menovaní za generálneho
vikára celej Spoločnosti. Na Monte Citorio sa zdvihla opozičná vlna na základe
podozrenia, že sa Fenaja dostal k tomuto úradu intrigami. Počas verejného čítania
breve, superior páter Cartenovis musel utišovať šum medzi členmi domu. Samotný
Fenaja musel napísať list, v ktorom uisťoval, že nevedel nič o pápežových úmysloch,
kým nedostal od neho breve a že sa sám pápež o dokumente zmienil v liste, ktorý
napísal Caylaovi, keď sa ten neskoršie znova objavil.
Ako bolo poznamenané vyššie, Fenaja dostal správu od Cayla začiatkom roka 1793.
Druhú správu od neho dostal po jeho príchode do Tournai. Generálny superior písal:
Som hlboko dojatý vašou oddanosťou a pokorným postojom, akým referujete
o svojom povýšení a môžete byť ubezpečený v tom, že nepociťujem nijaký nepokoj
ohľadom tejto veci, ani sa necítim urazený. Naopak, som rozhodnutý znovu zobrať
do rúk záležitosti vedenia, ale neviem, kedy mi Božia Prozreteľnosť dá k tomu
príležitosť.260
To bolo potom, ako Cayla došiel k záveru, že je pre neho nemožné sa vrátiť do
Francúzska, preto sa rozhodol ísť do Mannheimu. Ako náhle Fenaja dostal túto
správu, dobrovoľne sa vzdal úradu generálneho vikára. Cayla bol rozhodnutý zostať
v Mannheime a bránil sa každému úsiliu, ktoré by ho chcelo dostať do Ríma, až kým
ho pápež sám v marci 1794 tam nepozval. Prišiel v novembri toho istého roka
a ubytoval sa v dome San Andrea. Spory z minulého storočia boli ešte stále živé
a Cayla sa rozhodol nedať nijakú príčinu k tomu, aby sa myslelo, že preniesol svoju
rezidenciu do Ríma. Nikdy sa neučil taliansky a odmietol prijať peňažnú podporu
z rímskej provincie. Namiesto toho zostal závislý na dobrovoľných príspevkoch
vincentínov z celého sveta a na peniazoch z Maynooth, posielaných pátrom Ferrisom
(pozri Časť I, stať o Írsku). Keď bol dom San Andrea v roku 1798 počas Rímskej
republiky zrušený, prešiel do domu na Monte Citorio. Zomrel v Ríme 12. februára
1800.
Medzitým v dôsledku zrušenia všetkých rehôľ a kongregácií a prijatých zákonov proti
tým, čo odmietli zložiť prísahu vernosti, mnohí francúzski vincentíni ušli do
Španielska, Anglicka, Talianska, Nemecka, Nizozemska a Švajčiarska. Natoľko,
nakoľko bolo zistiteľné vieme, že približne dvadsaťpäť vincentínov zomrelo v období
rokov 1792–1800 v dôsledku vládneho prenasledovania. Piati zomreli vo väzniciach
v Amiens a Puy. Traja zomreli na väzenských lodiach a to dvaja na lodi Washington
a jeden na lodi Jeanty. Deviati boli gilotínovaní. Jedného utopili v Loire, jeden bol
zabitý vyhodením z okna. Dvaja zomreli vo Francúzskej Guiane. Jeden bol
zavraždený v nemocnici v Lioubliane a traja sú zaradení medzi „zmasakrovaných.“
Najznámejším mučeníkom toho obdobia je blahoslavený Pierre-Rene Rogue.261

260

Perboyre, str. 232–235.
Tieto údaje sú spracované pátrom Josephom Guichardom CM, La Cpngregation et la Revolution,
nepublikovaný rukopis v Archives de la Mission, citované Carvenom, str. 136. Nie je jasné, čo
znamená Lioubliana.
261
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Po Septembrových masakrách sa Francúzsko úplne obrátilo proti monarchii
a vyhlásilo sa za republiku (21–25. September 1792). Nasledujúceho 21. Januára bol
Ľudovít XVI. na námestí, dnes známom ako Place de la Concorde, sťatý gilotínou.
Pomaly, behom roka 1793 sa Francúzsko ponorilo do bezútešného obdobia,
známeho ako Teror, poznačeného nadvládou Robspierra a Výboru verejnej
bezpečnosti. Toto obdobie sa skončilo Robspierrovou smrťou v júli 1794
a nastúpením Termidorskej reakcie. V novembri 1795 sa vláda znova zmenila
a najvyššia moc v plnom rozsahu prebralo päťčlenné Direktórium. Revolúcia niečo
uviedla na nesprávnu cestu, verejný život sa začal vyznačovať vysokým stupňom
nemorálnosti, úplatkárstvom a korupciou a množstvom sprisahaní voči vláde.
Obdobie Direktória (1795–1799) videlo tiež stúpajúcu hviezdu Napoleona Bonaparte,
ktorý sériou pozoruhodných vojenských víťazstiev v Taliansku poskytol Direktóriu
dôvod k spokojnosti.

Misijná spoločnosť mimo Francúzska

Hoci bola Misijná spoločnosť vo Francúzsku zotretá a revolucionársky plameň tam
všade blčal, Spoločnosť naďalej žila v Poľsku, na Litve, v Číne, na Blízkom východe,
v Španielsku, v Portugalsku a v časti Talianska. Preto hovoriť, že vincentínske
spoločenstvo počas Francúzskej revolúcie úplne zaniklo, znamená vidieť veci
výlučne len z francúzskeho hľadiska. Mimo Francúzska bola Misijná spoločnosť
revolučnými udalosťami najviac zasiahnutá v Taliansku. Dôvodom k tomu boli
vojenské akcie, vedené Napoleonom, ktorý stál na čele francúzskych armád v období
rokov 1796–1799. V polovici roka 1796 dobyl Bolognu, Ferraru, Modenu a Lombardiu
a nastolil tam vládu odpovedajúcu revolučnej línii. V októbri 1796 založil Cispadansku
republiku z niektorých severných štátnych útvarov včítane Mantovy a z časti
Pápežského štátu, ako aj z Bologne a Ferrary. V roku 1797 s výnimkou Janova
a jeho okolia založil Ligúrsku republiku. V tom istom roku bola Cispadanska republika
zväčšená a zreorganizovaná na Cisalpínsku republiku. V roku 1798 bol pápež
zbavený vlády v Pápežskom štáte a v horúčkovitom tempe bola založená Rímska
republika. V roku 1798 do Francúzskeho područia upadol Piendmont a v januári
1799 sa Neapolské kráľovstvo premenilo na Parthenopeansku republiku. Napriek
tomu veľa z Napoleonových plánov zostalo nedokončených pre neschopnosť
Direktória.
V Lombardii, ktorú Francúzi premenili na Cispadansku a neskôr na Cisalpínsku
republiku, boli misionárske domy v Reggio a v Modene a zrušené v roku 1796. Dom
vo Ferrare bol zrušený v roku 1798 po dvojročnom odklade, dosiahnutom
prezieravosťou a dobrým menom pátra Pia Scarabelliho, jeho superiora.
Nasledujúceho roka boli Francúzi vyhnaní Rusmi a dom vo Ferrare bol obnovený.
Blahoslavený Pierre-Rene Rogue sa narodil vo Vannes v roku 1758 a študoval v miestnom seminári,
ktorý viedli vincentíni. Už bol kňazom, keď v roku 1785 vstúpil do Spoločnosti. Jeho prvé pôsobisko
bolo v seminári, ktorý predtým navštevoval. Ako „neposlušný“ kňaz sa utiahol do ilegality a pokračoval
v službe v tajnosti, kým ho neudal jeden jeho rodák. Dňa 3. marca 1795 bol sťatý gilotínou, iba dva
mesiace predtým, ako direktórium vydalo dekrét o omilostení „neposlušných“ kňazov.
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Dom v Bologni, ktorého sa zmocnil Napoleon v roku 1796 a neskôr začlenený do
Cisalpínskej republiky bol objektom mnohých skúšok. Vláda, ktorú ustanovil
Napoleon vydala dekrét, podľa ktorého museli krajinu opustiť všetci rehoľníci, ktorí
nemali miestne občianstvo. Vincentíni sa tomuto nariadeniu vyhli, pretože nepatrili
medzi rehoľníkov. To bolo veľkou úľavou pre obyvateľov Bologne, ktorí boli veľmi
Misionárom naklonení. Dom v Bologni si musel veľmi veľa vytrpieť od revolučného
ducha a bol by býval v roku 1799 zrušený, ale do krajiny prišli Rusi a učinili koniec
Cisalpínskej republike.
V Piedmonte bol turínsky dom v januári 1799 skonfiškovaný Francúzmi a premenený
na sídlo vlády, ale keď boli Francúzi v júni prinútení ustúpiť pred Rusmi, dom bol
znova otvorený. Kolégium Alberoni v Piacenze bolo v roku 1794 vyčlenené
z Lombardskej provincie a začlenené do Rímskej provincie. Príčinou tejto zmeny bola
informácia, ktorú dostal Ferdinand Bourbon, Vojvoda Parmy a Piacenze, v ktorej boli
veľmi čiernymi farbami vykreslené prednášky (najmä prírodných vied a morálky)
a disciplína v kolégiu. Vojvoda chcel vincentínov z kolégia odstrániť a nahradiť ich
ex-jezuitmi, z ktorých už nejakých zapojil v meste Piacenza do vyučovania. Pius VI.
bol tým prekvapený a nariadil vyšetrovanie, ktoré vincentínov očistilo. Pápež bol
v dileme, nechcel uraziť vojvodu, ale zároveň mu nechcel ani ustúpiť, preto sa obrátil
na pátra Fenaja, provinciála Rímskej provincie a ten mu poradil, aby kolégium prešlo
pod správu Rímskej provincie. Keď do Piacenze prišli v roku 1796 Francúzi, uvalili na
vojvodu a na kolégium veľké reštitúcie. Kolégium len o vlások uniklo pred zničením
počas delostreleckého útoku generála Massena.
Dom v Bastii bol zrušený na konci roka 1796 a všetky vincentínske práce na Korzike
zanikli. Dom v Avignone bol zrušený francúzskou vládou v roku 1791 po tom, ako
bolo mesto pripojené ku Francúzsku.
Napoleon napadol Toskánsko v roku 1798, ale vláda, ktorú tam ustanovil nemala
dosť času na to, aby spôsobila nejaké škody.
V Savone, ktorá bola časťou Ligúrskej republiky bola komunita ako celok zrušená
v októbri 1798 revolučnou vládou. Paradoxne, vincentínom bolo dovolené pokračovať
v komunitnom živote, ponechať si celý svoj majetok a mohli v školách vyučovať bez
prekážok. Jediný dom, ktorý utrpel bol dom v Sarzane, ktorý v tom roku zrušili.
Dom vo Fermo v Rímskej provincii padol do francúzskych rúk v roku 1796 a bol
zrušený. Ostatné domy Rímskej provincie boli do roku 1798 mimo dosahu
francúzskeho panstva a keď v tomto roku bola vyhlásená Rímska republika, šesť
domov Rímskej provincie bolo zrušených: Macerata, Perugia, Tivoli, Subiaco, San
Andrea al Quirinale. San Andrea a Tivoli boli obnovené v roku 1799, Perugia
a Macerata v roku 1800, ale Subiaco bolo v roku 1804 predané, aby sa mohli splatiť
dlhy. Dom vo Forli bol zrušený v roku 1796 a nikdy nebol obnovený. Dom na Monte
Citorio bol zrušený v roku 1799, ale bol znova otvorený o niekoľko mesiacov, keď
padla Rímska republika.
V roku 1788 neapolský kráľ Ferdinand IV. vydal nariadenie, že žiadna rehoľná
spoločnosť v jeho kráľovstve nesmie byť podriadená zahraničnému superiorovi. Toto
bolo vykonané z podnetu kráľovho ministra Marchese Caracciola, ktorý bol typickým
osvietenským ministrom. Vedenie rehôľ bolo nahradené miestnymi superiormi
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a kapitulami. Vincentíni nemali inú možnosť, iba sa podriadiť, čo aj so súhlasom
generálneho superiora spravili. Neapolskí vincentíni boli teraz vedení hlavným
superiorom, ktorého volilo národné zhromaždenie každé tri roky. Tieto zhromaždenia
sa konali v rokoch 1790, 1999, 1807, 1811 a posledné v roku 1814, kedy bola
platnosť dekrétu zrušená Joachimom Muratom, jedným z Napoleonových maršalov,
ktorý bol v rokoch 1808–1815 neapolským kráľom.
V Španielsku mala Misijná spoločnosť pomerne pokoj, ešte aj v čase po vypuknutí
Poloostrovnej vojny v roku 1808. Vtedy provinciál, študenti a ostatní z domov
v Barcelone a v Reus hľadali útočište na Majorke. Najväčšie ťažkosti, ktorým
španielski vincentíni museli čeliť bola nemožnosť kontaktu s generálnym superiorom
v Ríme po roku 1809. Z toho dôvodu pápežský nuncius v Španielsku vydal 6. októbra
1810 menovací dekrét o ktorý bol požiadaný pre zložitosť pomerov a v ňom bol
určený za generálneho vikára pre Španielsko páter Felipe Sobies. Dostal plné moci
aké mal generálny superior včítane práva zvoliť si dvoch asistentov. V prípade smrti
mal byť jeho nástupca zvolený jednoduchou väčšinou tamojších superiorov
a schválený nunciom.
V tom čase Sobies žil v dome na Majorke a jeho menovanie ho čoskoro vohnalo do
konfliktu s miestnym superiorom, pátrom Salvadorom Codinom. Pozbavil Codina
úradu, ale nuncius, ktorý o Codinovi počul len to najlepšie, chránil jeho povesť tak, že
mu udelil zvláštne vyznamenanie a exempciu. Niektorí z vincentínov proti tomu
protestovali, ale nuncius ich ubezpečil tým, že superiori nemajú zvláštne
vyznamenania a exempcie, preto sa tu jedná iba o kompliment o nič viac.
Sobies zomrel okolo roku 1814 a po ňom nastúpil páter Antonio Segura. Bol
potvrdený v úrade generálneho vikára aj nunciom aj pátrom Baccarim, generálnym
vikárom v Ríme. Národné zhromaždenie sa konalo v roku 1815, ale vie sa o ňom len
veľmi málo. Vyzerá to tak, že Segura prestal byť generálnym vikárom okolo roku
1817, ale ďalší osud titulu a úradu je neznámy.
Podobná situácia sa vyvinula aj v Portugalsku. Keď kráľovský dom Braganza bol
francúzskou inváziou donútený odísť, niekoľko vincentínov sa k nemu pripojilo
a odišlo s ním do Brazílie, kde položili základy Misijnej spoločnosti v tejto krajine.
Počas tohto prvého obdobia mali iba malý kontakt s európskymi superiormi. Niekoľkí
z nich sa neskôr stali ako biskupi prominentnými osobnosťami a hrali dôležitú úlohu
pri reformovaní brazílskej Cirkvi.262
Kvôli ťažkostiam s udržiavaním spojenia s Rímom, pápežský nuncius dňa 6. októbra
1812 vymenoval pátra Martima da Silvu za apoštolského vikára Misijnej spoločnosti
v Portugalsku. Aj v tomto prípade je konečný osud úradu neznámy.
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Porovnaj George Boehmer, „ The Church and the overthrow of the Brazilian monarchy, „ Hispanic
American Historical Review, august, 1968, str. 380–401. O slávnom biskupovi Vicosa z Mariana, pozri
str. 386, a tiež Sister Mary Crescentia Thornton, The Church and Freemasory in Brasil (Washington,
1948). Sestra Thornton sa nikdy nezmienila o tom, že Vicosa, jeden z hlavných reformátorov, bol
vincentín.
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II
NAPOLEONSKA REŠTAURÁCIA A ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

Začiatky nezhôd

Po smrti pátra Cayla de la Garde v roku 1800, zostala Misijná spoločnosť bez
vedenia. Revolučná situácia v Európe neumožňovala zvolať generálne zhromaždenie
a čo ešte viac komplikovalo situáciu bolo to, že nebolo možné nájsť medzi listinami
posledného generálneho superiora menovanie generálneho vikára, ktorý by prevzal
vedenie po jeho smrti. A tak v čase Caylovej smrti bol iba jeden asistent, páter
Francois Brunet 263 na Monte Citorio. Prvý asistent, páter Alexis Pertuisot zomrel
v Paríži v roku 1798, tretí asistent, páter Ferris sa vrátil do Írska, aby pomohol otvoriť
seminár v Maynooth a štvrtý asistent, páter Sicardi bol v Mondovi.264
Páter Brunet hľadal depozitár v ktorom sa nachádzalo meno generálneho vikára, ale
bez výsledku. Preto iba pol hodiny od Caylovej smrti zhromaždil členov domu
a prečítal im článok 12 Konštitúcií:
V prípade smrti generálneho superiora, bude povinnosťou toho, kto bol
menovaný za generálneho vikára alebo prvého asistenta, ak generálny vikár
nebol menovaný alebo nemôže vykonávať svoj úrad, riadiť Spoločnosť, kým
nebude zvolený nový generálny superior.
Hoci Brunet nebol prvým asistentom, domnieval sa, že ako najstaršiemu úrad
pripadá jemu a preto očakával, že bude prijatý ako generálny vikár. Na jeho
zdesenie, talianski vincentíni, vedení pátrom Fenaja, provinciálom a pátrom
Leonardom Ippolitom, superiorom, odmietli uznať jeho nárok na titul generálneho
vikára. 265 Tvrdili, že takáto situácia nebola v Konštitúciách predvídaná a citovali
kapitolu 3, článok 6:
Prvý asistent sa stáva generálnym vikárom zo zákona vtedy, ak ten, ktorý bol
písomne menovaný zomrie alebo je ťažko nemocný alebo má iné prekážky
263

Francois Brunet sa narodil v Lorreine v roku 1731. Vstúpil do Spoločnosti v roku 1747 a po
vysviacke účinkoval vo veľkom seminári v Toul a potom sa stal superiorom seminára v Soissons
(1772–1775) a v Chalons-sur-Marne (1775–1787). V roku 1787 sa stal rektorom seminára v Poitiers
a provinciálom provincie Poitou. V roku 1788 bol zvolený za generálneho asistenta. Páter Brunet je
známy vo vedeckých kruhoch pre svoje priekopnícke práce na poli porovnávacej religiostiky.
264
Carlo Domenico Sicardi pochádzal z Mondovi a na začiatku Revolúcie bol talianskym asistentom
generálneho superiora. V roku 1792 ušiel z Paríža a počas jeho cesty, keď bol spoznaný, ho zachránil
jeden vojenský dôstojník, ktorý si raz vykonával duchovné cvičenia vo Svätom Lazare. Keď boli domy
v Piedmonte zrušené, utiahol sa k svojim príbuzným do Mondovi a potom, keď ho zavolal Brunet,
odišiel do Ríma. Bol to Sicardi, ktorý dovolil založiť prvý dom Misijnej spoločnosti v Spojených Štátoch.
265
Páter Carven, str. 215 hovorí, že Fenaja neprijal taliansky názor. Nie je jasné, na ktorej strane stál
v otázke riadenia Spoločnosti. John Carven, C.M., Napoleon and Lazarists (Niagara, New York, 1972).
Táto celá kapitola spočíva na podkladoch vypožičaných z vedeckej práce pátra Carvena.
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k prebratiu úradu počas jedného alebo dvoch týždňov alebo ak sa stane, že
generálny superior zomrie a nemenuje vikára či už v dobe generálneho
zhromaždenia alebo krátko po rozpustení zhromaždenia.
Pretože Brunet nie je prvým asistentom, tvrdili, nemá právo zaujať úrad vikára. Ďalej
citovali dekrét Pia VI. ktorým pápež zbavuje emigrantských francúzskych kňazov
všetkých pasívnych a aktívnych hlasov v domoch, ktoré im poskytli útočište. Brunet
neskoršie reagoval tým, že nemá vedomosti o existencii takého dekrétu a odvolával
sa na skutočnosť, že aj on aj Cayla, ako emigranti v Ríme, vykonávali svoje úrady
bez akýchkoľvek protestov zo strany Talianov.
Žiadosť o pomoc pri riešení sporu bola zaslaná Svätej Stolici a Kongregácia pre
biskupov a rehoľníkov vydala 17. mája 1800 dekrét, ktorým uznala pátra Bruneta za
generálneho vikára. Ten napísal obežník, datovaný 25. mája a v ňom informoval
Spoločnosť o celej veci, ale skôr, ako ho rozoslal, pridal nasledovné pod skriptum:
Dňa 21. júna som medzi tajnými dokumentmi nášho Najdôstojnejšieho Otca našiel
list, podpísaný a opatrený pečaťou v ktorom dňa 3. októbra minulého roka (posledný
deň duchovných cvičení) napísal iba moje meno a vymenoval ma za generálneho
vikára.
Brunet za svojich asistentov vymenoval pátra Sicardiho, posledného žijúceho člena
predrevolučnej generálnej kúrie, ktorého pozval do Ríma a pátra Fenaja, ktorý prišiel
do Ríma z Florencie dňa 12. marca. Oboch nechal potvrdiť Svätou Stolicou. Páter
Sicardi prišiel do Ríma o šesť mesiacov po Caylovej smrti a bol Brunetovi úplne
oddaný. Tak dočasne skončili reči o francúzskom generálnom vikárovi.

Napoleonská reštaurácia

Keď prišiel Napoleon Bonaparte v novembri 1799 vo Francúzsku k moci, prvou
vecou, ktorú bol odhodlaný urobiť bolo ukončiť rozvrátenú náboženskú situáciu, ktorá
Francúzsku príliš odčerpávala energiu a prostriedky. Vstúpil do rokovaní so Svätou
Stolicou, ktorých výsledkom bol konkordát, finalizovaný v júli 1801 a promulgovaný
v apríli 1802. V procese znovuobnovenia vzťahov so Svätou Stolicou a odpovede na
ľudovú požiadavku, obnovil Spoločnosť dcér kresťanskej lásky vo Francúzsku (22.
Decembra 1800) a dal im dom na Rue de Vieux Colombier a ročnú dotáciu 25 000
frankov. 266 Napoleonova matka, Madame Letice Bonaparte, ktorá už bola
ochrankyňou všetkých ošetrovateľských rádov, dala tento titul aj Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky. Boli podriadené jurisdikcii miestnych biskupov ( všetci boli
menovaní Napoleonom po podpísaní Konkordátu ) a mohli prijímať dorast iba v ich
parížskom dome. Dvaja bývalí vincentíni, páter Placiard a Dubois sa stali direktormi,
takže mohli mať na ne vplyv v súlade s ich pôvodnými konštitúciami.
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Etienne, Notice sur la Retablissement de la Congregation de la Mission apres la Revolution de
1789 (Paris, 1870), str. 8. Mnoho sestier žilo v Spoločnosti neformálne (a ilegálne) niekoľko rokov
pred týmto. Porovnaj Carven, str. 142.
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V súlade s Konkordátom zriadil Napoleon úrad pre cirkevné záležitosti, ktorý sa
v roku 1804 stal Ministerstvom pre kult. Napoleon do úradu vymenoval Jean-Etienne
Portalisa (1746–1807), právnika z Aix, ktorý bol blízkym priateľom oboch, Placiarda
a Duboisa – počas Teroru on a Dubois boli spolu vo väzení. Portalis bol nábožný
katolík, ale zarytý galikán, ktorý mal veľký podiel na formulácii Organických článkov,
jednostranných Napoleonových dodatkov ku Konkordátu. Mal veľmi veľký záujem na
znovuobnovení Misijnej spoločnosti a okamžite sa zasadil za dosiahnutie tohto cieľa
spolu s Placiardom a Duboisom. Sekretárom mu bol Abbé d´Astros, jeho synovec
a hlavného úradníka robil Pein de Villefranche.
Existujú známky toho, že už v roku 1800 pápež Pius VII. po svojom zvolení žiadal
Napoleona o obnovenie Misijnej spoločnosti. Portalis po svojom menovaní v októbri
1801 sa snažil o to isté. Hlavným argumentom o ktorom dúfal, že mu pomôže získať
povolenie činnosti Misijnej spoločnosti, bola jej nutná prítomnosť pre potreby
a úspešnú prácu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
Dňa 28. augusta 1802 Napoleon naznačil, že nebude stáť proti znovuobnoveniu
Misijnej spoločnosti, ak tá vo svojich pravidlách nebude mať nič, čo by nebolo
v súlade s občianskym právom. D´Astros okamžite informoval Duboisa a Placarda
a tí to zasa bez meškania oznámili Brunetovi do Ríma. Brunet poslal Napoleonovi
dlhý elaborát v ktorom vysvetľoval dva body o ktoré sa Napoleon najviac zaujímal:
o vzťahu Misijnej spoločnosti k Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a o zahraničných
misiách Misijnej spoločnosti, najmä o tých v Oriente. Brunet zdôraznil, že Spoločnosť
dcér kresťanskej lásky, musí byť spravovaná nielenže vincentínmi, ale francúzskymi
vincentínmi – prezieravý ťah a útok na Napoleonov francúzsky nacionalizmus, ktorý
bol jeho prioritou. Čo sa týkalo zahraničných misií, Napoleon videl v práci misionárov
posilnenie francúzskej prestíže v zahraničí a rozširovanie francúzskeho vplyvu
a kultúry. „ Bonaparte mal živý záujem o zahraničné misie, vykonávané Francúzmi.
Na misie a na misionárov sa pozeral ako na predmet národného záujmu a slávy, ako
na spôsob šírenia francúzskeho vplyvu a prekážku prejavov rastu sily cudzích
mocností.“267
Portalis Napoleonovi zdôraznil skutočnosť, že iné krajiny majú záujem na
skončení vincentínskych misií v nádeji, že tým zničia francúzsky vplyv. Dňa 18.marca
1803 povedal Napoleonovi, že Británia a Rakúsko sa zaujímajú o vincentínsku
činnosť na Blízkom východe a v Turecku. V roku 1798 sa Británia a Rakúsko
pokúšali presvedčiť sultána, aby vypovedal vincentínov z domu Saint Benoit
v Konštantínopole. Neskoršie sa Rakúsko pokúšalo získať kontrolu nad všetkými
kresťanskými misiami v Otomanskej ríši. Španielsko sa pokúšalo ovládnuť misie
v Alžírsku a v Tunise za okolnosti, že apoštolský vikár bude Španiel. Podľa iného
záznamu zo dňa 7. novembra 1802 Portalis povedal: „ najpozoruhodnejšia z našich
zahraničných misií je tá v Pekingu.“ Angličania boli takí ohromení jej dôležitosťou,
najmä Macartneyova delegácia, že sa dokonca pokúšali presvedčiť pátra Rauxa,
superiora, aby si zmenil občianstvo. Wiliam Pitt, anglický ministerský predseda,
nielenže zadarmo poskytol prepravu dvom francúzskym vincentínom na ich ceste do
Číny (Dumazel a Richenet), ale sľúbil aj ročnú subvenciu 50 000 funtov, ak
presvedčia francúzskych vincentínov v Pekingu, aby o sebe vyhlásili, že sú anglickou
267

Carven, str. 150.
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misiou. Vo svojej predchádzajúcej správe 18. marca Portalis povedal, že Angličania
sľúbili ročnú subvenciu 12 000 frankov a výpomoc írskych kňazov. Toto zdôraznenie
anglických záujmov, zdá sa, veľmi na Napoleona zaúčinkovalo.
Rokovania medzi Napoleonom, ktorého zastupoval Portalis a vincentínmi,
reprezentovanými pátrom Viguierom boli mätúce, komplikované a zamotané. Jednou
z príčin bolo aj to, že sa dotýkali ďalších dvoch rôznych misionárskych skupín a to
Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie a Kongregácie Ducha svätého. Napoleon
žiadal, aby sa všetky spojili do Misijnej spoločnosti a vytvorili jednu veľkú misionársku
kongregáciu. Portalis navrhoval obnovu všetkých troch, ale uprednostňoval
vincentínov. Dôvody k tomu boli nasledovné: (1) zmariť Angličanom prenikanie do
vincentínskych misií; (2) jurisdikciu, ktorú parížsky arcibiskup v minulosti udelil niektorým
vincentínskym misiám, špecificky na Bourbone a Mauríciu, by bolo možné predĺžiť a dať
Napoleonovi do rúk ako nástroj centralizácie o ktorý sa usiloval; (3) Vincentíni boli
najpočetnejší. Parížska Spoločnosť pre zahraničné misie odmietla mať čokoľvek spoločné so
zamýšľaným zlučovaním, pretože cítila, že to by znamenalo jej koniec a aj preto, lebo mala
iba malý počet členov.
Talleyrand, ktorý teraz vlastnil zámok a vinice v Haut-Brion, čo predtým patrilo Misijnej
spoločnosti, vyjadril súhlas so znovuobnovením, hoci Francúzsko bolo práve vo vojne
s Anglickom. Napokon, zdá sa, že rokovania prijali myšlienku, aby vincentíni nahradili na
misiách obe misijné skupiny. Sú tu známky toho, že Viguier len neochotne súhlasil prijať ich
misijné diela. Brunet mu očividne prikázal prijať čokoľvek, len aby bola Misijná spoločnosť
znova povolená.
Napoleon prikázal Ministerstvu vnútra a Ministerstvu pre kult (s Peinom, ktorý pracoval na
úlohe ) vyhotoviť pracovnú verziu dekrétu o znovuobnovení. Táto bola zrevidovaná
Napoleonom a výsledkom bol dekrét zo 7. Prairial, roku XII. Namiesto objasnenia situácie,
dekrét priniesol iba nejasnosti:
Je tu spoločenstvo kňazov, starajúce sa o vzdelávanie a prípravu misionárov k službe vo
francúzskych misiách v Levante a v Číne; vedúci tohto spoločenstva bude menovaný cisárom;
bude mu daný dom, ktorého kostol bude určený ako farský kostol pod patronátom Svätého
Vincenta de Paul; jeho spolubratia mu budú asistentmi a bude subvencovaný ročným
príspevkom 15 000 frankov na študijné výdavky ich študentov.
Názov Misijná spoločnosť bol úmyselne vynechaný, zrejme preto, že vo Francúzsku
zostalo ešte veľa jakobínskeho ducha. Páter Viguier predvídal, že toto povedie len
k ťažkostiam – a nemýlil sa. Mnohí boli presvedčení, že legálna existencia Misijnej
spoločnosti bola v dekréte iba naznačovaná. Pretože dekrét bol zjavne všeobecný,
mohol byť interpretovaný tak, že sa týka Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie
a Kongregácie Ducha Svätého, preto bol neskoršie spresnený.
Z iného pohľadu, prvotný návrh dekrétu, spracovaný dvoma ministerstvami výslovne
menoval Misijnú spoločnosť alebo Kongregáciu zo Svätého Lazara. Napoleon,
chcejúc vysvetliť, že sa dekrét týka vincentínov, dňa 30. Septembra 1805 vydal
dekrét, že „ Ctihodný P. Brunet je ustanovený za superiora Misie, známej pod
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názvom Svätého Lazara.“268 Tá istá terminológia bola použitá v následných právnych
aktoch, týkajúcich sa obnovenej Spoločnosti. Napoleon sa vyhol použitia názvu
v Prairialnom dekréte nielen preto, aby predišiel konfrontácii s anti–náboženskými
silami, ktoré boli vo francúzskej vláde stále mocné, ale aj aby obišiel zákony
o zákaze, lebo boli ešte v platnosti. Týmto výberom slov sa zrejme pokúšal ustanoviť
Misijnú spoločnosť tak, aby to nebolo okaté. Tento trik bol prijatý francúzskymi
vincentínmi ako jediný spôsob znovu obnoviť ich Komunitu.
Dom a farnosť Svätého Vincenta de Paul, zmienená v dekréte Spoločnosť nikdy
nedostala a nikdy neprijala žiadny dorast. Vzťahovalo sa to iba na jeden ústredný
dom vo Francúzsku s prísľubom, že budúce formačné domy môžu byť zakladané
kdekoľvek, ale nikdy neboli, predovšetkým pre nepokojné časy, zapríčinené
Napoleonskými vojnami. Napoleonov strýc, kardinál Fesch, bol poverený zvláštnou
úlohou ochraňovať vincentínov.
Keď pápež Pius VII. prišiel do Paríža na korunováciu Napoleona za cisára, rokoval
o obnovení Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie a Kongregácie Ducha
Svätého. To bolo uskutočnené dekrétom zo dňa 30.marca 1805. 269 Pápež spravil
ústupok v tom, že dovolil, aby boli misie pod duchovným vedením Veľkého
Almužníka, t.j. parížskeho arcibiskupa. Medzi pápežom a Napoleonom bola uzavretá
slovná dohoda o tom, že vincentíni vo Francúzsku môžu znovu začať konať misijnú
a vzdelávaciu činnosť.
Ako náhle bol Prairialny dekrét zverejnený, niektorí vincentíni sa vrátili do Paríža
a bývali na rozličných miestach. Brunet dal najavo svoj zámer vrátiť sa do
Francúzska tak rýchlo, ako mu to bude prakticky možné. Kardinál Fesch prišiel v roku
1804 do Ríma zabezpečiť pápežovu účasť na korunovácii svojho synovca za cisára.
Pretože veril, že Brunetova prítomnosť v Paríži urýchli založenie ústredného domu
a tak aj úplnú obnovu Komunity, presvedčil Bruneta, aby sa vrátil. Tak generálny
vikár odišiel z Ríma spolu s Feschom a s pápežom a do Paríža prišiel v novembri
1804 a spolu s ďalšími dvoma misionármi prijal za rezidenciu miesto v dome
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Rue de Vieux Colombier, do ktorého už boli
prenesené aj telesné ostatky Svätého Vincenta. Vincentíni, nachádzajúci sa vo
Francúzsku ho s radosťou privítali, pretože jeho prítomnosť znamenala úplné
obnovenie Komunity. Dňa 20. Augusta 1805 ho pápež informoval, že Napoleon mu
v čase korunovácie povedal, že znovu obnova Misijnej spoločnosti, hoci sa týka iba
zahraničných misií, nevylučuje domácu činnosť.
Štatistiky z tohto obdobia sú vždy nespoľahlivé a preto neposkytujú pravdivý obraz
o počte členov Misijnej spoločnosti v čase Napoleonskej reštaurácie. Z počtu štyristo
alebo päťsto kňazov patriacich do Misijnej spoločnosti vo Francúzsku v roku 1789 sa
asi štyridsiati vzdali kňazstva a oženili sa. Asi osemdesiati boli neaktívni pre vek,
nemoc alebo z podobných príčin. Viac ako dvesto ich pracovalo v rozličných
diecézach a zostávali tam jednak na želanie biskupov a jednak preto, že sa necítili
disponovaní pre komunitný život. Odpor biskupov voči tomu, aby strácali svojich
268

Pein naznačuje, že Napoleon bol ochotný ratifikovať a schváliť výber, učinený samotnými
Misionármi. Podľa pátra Carvena, str. 165, francúzska vláda rešpektovala túto ratifikáciu až do roku
1947 a v dôsledku toho musel páter Slattery prijať francúzske občianstvo. Tiež pripomína, že
Prairialny dekrét zabezpečoval legálny status francúzskych vincentínov do roku 1964.
269
Niektoré vincentínske historické štúdie si zamieňajú toto obnovenie s obnovou ich Spoločnosti.
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najlepších mužov vyzerá byť dosť silný, pretože mnohí bývalí vincentíni zaujali
vysoké postavenie v príslušných diecézach. Okolo šesťdesiat bývalých vincentínov
sa dalo Brunetovi k dispozícii, ale on ich nemohol ani ubytovať, ani zamestnať. 270 Na
dôvažok, nejasnosť dekrétu nútila niektorých neprijať žiadne rozhodnutie, pretože
v ňom bolo obmedzenie vincentínskeho apoštolátu iba na zahraničné misie. Niektorí
sa prejavili tak, že boli ochotní sa vrátiť, ale iba za podmienky, že budú pracovať na
farách alebo v seminároch.
Páter Coste hovorí, že pre veľkú vzdialenosť od Ríma sa Brunet nevládal brániť proti
tým, ktorí podkopávali jeho autoritu, ale vec nie je taká jednoduchá. Brunet chcel
prísť do Paríža v roku 1803 preto, aby urýchlil dekrét o znovu povolení, ale jeho
asistenti tomu zabránili. Jeho rozhodnutie vrátiť sa do Paríža a rovnako aj jeho
poznámka pri odchode, že do Talianska už nikdy nepríde, ohromila talianskych
vincentínov.271 Podľa Konštitúcií mal mať pri sebe asistentov, aby mohol zákonite
prijímať rozhodnutia týkajúce sa provincií na celom svete. Fenaja a Sicardi odmietli
vrátiť sa s ním do Paríža a odmietli aj vzdať sa úradu, aby mohli byť ustanovení noví
asistenti. Brunet tiež odmietol rezignovať, pretože to by mu vzalo možnosť jednať
s francúzskou vládou a mohlo by to ohroziť celé znovu uznanie Spoločnosti. Na
druhej strane zasa Taliani cítili, že v Paríži nebude mať Brunet ani asistentov, ani
centrálny dom a že bude úplne pod nadvládou Napoleona. Verili, že nebude môcť
slobodne komunikovať s domami a s provinciami v zahraničí. Brunet myslel na tieto
ťažkosti a preto provinciálom v rôznych provinciách delegoval mimoriadne právomoci
a požiadal pápeža, aby Sicardiho určil za generálneho provikára s právomocou riadiť
Spoločnosť, ale iba v tom prípade, ak by komunikácia s Brunetom bola
obmedzovaná alebo znemožnená.
Prvá schizma 1804–1807
Páter Sicardi, prvý asistent, zvolal zasadanie komunity v dome na Monte Citorio,
ktoré bolo historicky proti francúzske v situácii, ktorú on považoval za veľmi kritickú.
Francúzi ho neskôr obvinili z toho, že odchod pátra Bruneta označil ako nesprávny,
lebo ho chcel použiť ako prostriedok na dosiahnutie toho, aby rezidencia
generálneho superiora zostala v Ríme. Sicardi oponoval tým, že veľa francúzskych
vincentínov tiež verilo, že napoleonský dekrét v skutočnosti neobnovil legálnu
existenciu Misijnej spoločnosti vo Francúzsku. Portalis znova a znova trval na tom,
že úmyslom Prairialneho dekrétu bolo ustanovenie Misijnej spoločnosti. 272 Sám
Napoleon v liste pápežovi (21.marca 1805) výslovne napísal: „ Cisársky dekrét zo 7.
Prairial, roku XII, znova schválil misiu, nazývanú Lazaristi.“
Sicardi a Fenaja sa obrátili na Svätú Stolicu. Dňa 30. októbra 1804 ( v deň, keď
Brunet docestoval do Paríža) pápež vydal breve v ktorom zveril Brunetovi správu
Misijnej spoločnosti na zahraničných misiách a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky,
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ale Sicardiho menoval za generálneho vikára „ jednej a celej Misijnej spoločnosti, pre
všetky domy tej istej Spoločnosti kdekoľvek, už ustanovené alebo tie, čo budú
ustanovené, to značí v oblastiach Talianska, Nemecka, Poľska a Portugalska.“
V zásade bola Brunetova právomoc zúžená na Francúzsko, zámorské misie a na
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. V tom istom breve bol Fenaja menovaný
Sicardiho asistentom spolu s pátrami Ansalonim, Bistolfim a Passeratom. Páter
Brunet bol splnomocnený vymenovať svojich asistentov a to aj urobil. Výsledkom
toho všetkého bolo, že vedenie Misijnej spoločnosti bolo rozdelené medzi dvoch
vikárov a dve generálne kúrie. Prostredníctvom latinského obežníka Sicardi
informoval všetky provincie o pápežovom rozhodnutí (25. novembra 1804). 273
Brunet zostal z pápežovho rozhodnutia v pomykove (dozvedel sa o ňom v Paríži),
pretože cítil, že tým prestal existovať dôvod, prečo sa vrátil do Francúzska a ohrozila
sa obnova Spoločnosti. Znovu ustanovenie Misijnej spoločnosti bolo napevno
vtiahnuté do napoleonskej politiky a nacionalizmu a pápežské breve do toho vážne
zasiahlo. Brunet nestrácal čas a okamžite začal protestovať proti strate svojej
autority. Jeho petícia bola náhlivo zaslaná do Ríma dňa 31.augusta 1805
prostredníctvom kardinála Fescha, ktorý podporoval Brunetove požiadavky. Kardinál
napísal 22. novembra 1805 ďalší dôrazný protest kardinálovi Conslavimu, štátnemu
sekretárovi Pápežského štátu v ktorom vyhlásil, že francúzska vláda nebude nikdy
tolerovať žiadne zmeny v riadení Misijnej spoločnosti oproti tomu, čo existovalo pred
Revolúciou. Napoleon naznačil túto istú vec pápežovi v liste z 21. marca 1805.
Rokovania sa vliekli skoro celý rok. Napokon 19. novembra 1805 Conslavi vo svojej
odpovedi uviedol, že pápež presunul titul generálneho vikára na Bruneta a udelil mu
všetky právomoci ako vikárovi s výnimkou ustanoviť svojho nástupcu. Brunet žiadal,
aby bola táto výnimka zrušená – a bola v rozpore s vincentínskymi konštitúciami –
ale len preto, aby sa zachovala kontinuita pri spravovaní Spoločnosti v týchto veľmi
ťažkých časoch.
Sicardimu zostal titul provikára a Brunetova žiadosť bola po dlhom váhaní schválená
pod podmienkou, že Francúzi sa budú snažiť na ňu nepamätať, avšak jeho
rezidencia musí byť v Ríme. Conslavi ďalej pripomenul, že pápež na žiadosť
španielskeho kráľa vyčlení vincentínov v Španielsku spod Brunetovej právomoci.
Jednou z vecí na ktorú štátny sekretár v liste poukázal bolo, že činnosť Misijnej
spoločnosti vo Francúzsku bola obmedzená iba na zámorské misie. Fesch opakoval,
že to nie je pravda a že mnohí vincentíni už teraz znovu konajú domáce misie.
Povedal, že by sa ich omnoho viac zišlo pospolu, keby si nevysvetľovali pápežské
breve z roku 1804 tým spôsobom, že ich ono vylučuje spod Brunetovej právomoci.
Fesch zdôrazňoval, že Spoločnosť bola skutočne právoplatne uznaná a vyvíjal veľký
tlak na Conslaviho, aby pozmenil pápežský dokument. Bol to zápas medzi dvoma
titanmi diplomacie devätnásteho storočia.
Pre Fescha a Francúzov bolo víťazstvo, keď dňa 13. mája 1806 vyšlo nové pápežské
breve. V ňom bol Brunet uvedený ako generálny vikár so všetkými právami, ktoré
podľa Konštitúcií prináležali tomuto úradu. Bol splnomocnený vymenovať svojich
asistentov pod podmienkou, že budú schválení provinciálmi a potvrdení Svätou
Stolicou, mohol vymenovať svojho nástupcu, ktorého právomoci mali trvať šesť
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mesiacov od Brunetovej smrti. Pápež si rezervoval právo menovať alebo potvrdiť
generálneho vikára (rezervácia, ktorá bola v protiklade Prairailného dekrétu). V tomto
breve bol Sicardimu udelený titul provikára s rezidenciou v Ríme a podriadenému
Brunetovej autorite.
Breve samo o sebe bolo pre Bruneta postačujúce, ale kardinál Štátny sekretár ho vo
svojej interpretácii zúžil ba až prekrútil. 274 Napísal Brunetovi list datovaný 6.
septembra 1806 v ktorom píše, že hoci Brunet dostal titul generálneho vikára, všetku
moc má v rukách páter Sicardi. Páter Sicardi približne v tom istom čase napísal list
podobného štýlu. Táto interpretácia bola založená na detailnej slovnej formulácii
použitej v breve z 13. mája a dosť možné, že to bola snaha oklamať Napoleona a tak
predísť zrušeniu vincentínskych domov na Francúzmi kontrolovanom území
Talianska. V každom prípade sa ani jeden z listov Brunetovi, ktorý zomrel 15.
septembra 1806, do rúk nedostal, ale v tejto komplikovanej situácii pripadli jeho
nástupcovi.
Páter Brunet za svojho nástupcu vymenoval pátra Claude–Josepha Placiarda,
direktora Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. 275 Dňa 23. septembra 1806 bol
potvrdený Napoleonom ako „ superior Misií, známych pod titulom zo Svätého
Lazara,“ čo je fakt, ktorý potvrdil názor, že Misijná spoločnosť bola zákonite
obnovená. Avšak potvrdenie od Svätej Stolice meškalo.
Dňa 15. novembra 1806 napísal Sicardi okružný list v ktorom prehlásil, že
Placiardova právomoc je len taká, ako ju uvádza breve z 30.októbra 1804 t.j. že je
obmedzená iba na Francúzsko a zámorské misie. Vydal niečo ako výzvu adresovanú
Placiardovi, nech ten oboznámi celú Spoločnosť s autentickou kópiou breve z 13.
mája 1806, aby mohli jej členovia rozhodnúť v tomto spore. Problém bol v tom, že
najnovšie breve určilo Sicardovi uplatňovať jeho provikariát „ v meste,“ t.j. v Ríme.
Znamenalo to snáď, že jeho právomoc bola obmedzená na Rím alebo mohol
jurisdikciu uplatňovať kdekoľvek mimo Ríma? Dňa 17. novembra 1806 napísal
Sicardi pápežovi a požiadal ho o vysvetlenie. 19. Novembra mal rozhovor s msgr.
Berni a žiadal, aby bol Placiardov vikariát potvrdený iba na šesť mesiacov a len pre
zámorské misie. Taktiež požadoval, aby Placiardovi nebolo umožnené vymenovanie
nástupcu, čo ale bolo v rozpore s vincentínskymi Konštitúciami.
Dňa 5. decembra Placiard adresoval pápežovi dlhý list v ktorom obhajoval
francúzske stanovisko a tvrdil v rozpore s tým, čo hovorili Taliani, že sa mu ľahko
komunikuje s najrozličnejšími provinciálmi. Pripustil, že hoci bol Spoločnosti v Paríži
sľúbený kostol, doteraz sa tak nestalo.276 Akokoľvek, vincentíni teraz vedú semináre
v Amiens, vo Vannes, v Carcassonne, v Poitiers, v Sarlat a v Albi a sú pripravení
prevziať seminár v Tours. Prihlásilo sa už niekoľko kandidátov na prijatie. Od roku
1806 francúzska vláda nielen povoľovala domáce misie, konané vincentínmi, ale na
ne aj prispievala a vyzývala ľudí, aby sa ich zúčastňovali. Vláda tiež zverila Misijnej
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spoločnosti veľký počet škôl pre vyššie vzdelávanie a Portalis s Feschom celkom
vážne uvažovali o tom, aby bolo založenie francúzskeho národného seminára
zverené Spoločnosti. Na margo toho sa od Spoločnosti očakávalo, že bude nabádať
k podriadenosti a poslušnosti voči vláde.
Placiardov list bol ešte na ceste do Ríma, keď sa 9. decembra 1806 objavilo nové
pápežské breve. Očakávalo sa, že v ňom bude Placiard naplno potvrdený v úrade
generálneho vikára, ale breve nič také neobsahovalo. Kardinál štátny sekretár v ňom
informoval, že jeho právomoci sú také, aké určuje breve z 13. mája 1806 a ako je to
interpretované v liste zo dňa 9. septembra 1806, to znamená, že on je generálnym
vikárom len podľa mena, ale páter Sicardi v Ríme má v rukách všetku moc. Ako
dôvod bolo uvedené to, že väčšina Európy je vo vojne a preto je nemožné, aby
Placiard mohol komunikovať s Misijnou spoločnosťou ako celkom.
Placiard si pripravil protest. Dňa 22. decembra 1806 napísal pátrovi de Fulgure
(neskoršiemu biskupovi v Tarente) do Neapola, že cisár misionárom sľúbil rezidenciu
a jednu už aj vybral, ale práve v tomto čase sa nachádza na ťažení v Nemecku.
Taktiež suma peňazí na finančnú podporu generálneho superiora bola stanovená
a on žiadal o jej vyplatenie. Zdá sa, že týmto spôsobom sa pokúšal utíšiť obavy
Talianov z toho, že nežije v materinskom dome a presvedčiť ich, že táto situácia
potrvá už len nejaký čas.
Dňa 5. Januára 1807 Placiard požiadal pápeža o vysvetlenie ku breve z 9. decembra
1806. V liste argumentoval tým, že titul provikára je v Misijnej spoločnosti neznámy
a že nikdy nebude pokladaný za potrebný.277 Podľa pátra Sicardiho bol Brunetov titul
generálneho vikára iba a jedine čestným titulom, ale ak je to naozaj tak, prečo potom
Svätá Stolica udelila jemu a Placiardovi právo vymenovať svojich nástupcov? Ak
páter Sicardi dostal svoj úrad, tak už tu viac nie je jedna Misijná spoločnosť ale dve.
A pretože generálny vikár nemôže priamo udeliť žiadne usmernenie pre tie dcéry
kresťanskej lásky, ktoré nie sú Francúzkami, tak je tu viditeľná schizma. Cisár
nebude trpieť domy Spoločnosti v Lombardii, Janove a v Parme, ak nebudú
podliehať pod francúzskeho superiora a tak páter Sicardi ich vystavil nebezpečenstvu
zrušenia. Konečne, páter Placiard prijal úrad generálneho vikára pod podmienkou, že
bude mať tie právomoci, ktoré k úradu patria. V opačnom prípade bude rezignovať.
Sicard bol s Placiardovým listom oboznámený a v januári 1807 naň odpovedal.
Znovu opakoval všetky predchádzajúce argumenty proti francúzskemu vikariátu, viz.,
že neboli legitímne zriadení, že nie sú schopní plniť úlohu Spoločnosti a zvlášť
zdôraznil ,že to všetko nebudú schopní zabezpečiť, kým nebudú mať stálu rezidenciu
a potrebné množstvo členov. Vyzerá to tak, že ani jedna z týchto podmienok nie je
splnená.
Hrozba rezignácie prekvapila Rím a bezpochyby zapôsobila. Ako odpoveď
Placiardovi bolo breve Pia VII. z 19.júna 1807, ktorým boli zrušené všetky
predchádzajúce breve. Páter Placiard obdržal všetky práva a plné moci,
277

Pretože to bol Brunet, ktorý pôvodne titul navrhol, Placiard vysvetľoval v liste Feschovi (2.mája
1807): „M.Brunet mal na mysli iba také okolnosti, za ktorých súhlasil s titulom provikára pre pátra
Sicardiho a jeho účinkovanie v Ríme, ktoré by nedovolili nefrancúzskym misionárom obrátiť sa na
Paríž. Naši talianski spolubratia to zneužili na odstránenie jurisdikcie M. Bruneta na území mimo
Francúzska.“ Citované Carven, str. 238, pozn. 2.

260

prislúchajúce úradu generálneho vikára podľa Konštitúcií s tým, že ako náhle budú
vincentíni žiť v materskom dome a podľa pravidiel, má právo vybrať si svojich
asistentov, svojho radcu a svojho nástupcu so šesťmesačnou plnou mocou od jeho
smrti. Provikariát pátra Sicardiho skončil a očividne s cieľom uchlácholiť ho bol
menovaný za prvého asistenta s fakultou rezidovať v Ríme. Breve ďalej prikazovalo
v čo najkratšej dobe ako je len možné zvolať generálne zhromaždenie a zvoliť
generálneho superiora, ale toto bolo samozrejme pre ťažké časy nemožné.
Sicardi prijal ukončenie svojho vicevikariátu, ale stále si prisvojoval jurisdikciu nad
celou Misijnou spoločnosťou tento raz zo svojho postavenia prvého asistenta. Písal
do rozličných provincií, že breve udeľuje Placiardovi právomoci generálneho vikára
len pod podmienkou, že bude bývať v ústrednom dome podľa pravidiel. Pretože ale
ústredný dom neexistuje, Placiard nemôže legitímne uplatňovať právomoci, ktoré mu
garantuje breve a preto tie opäť patria Sicardimu ako prvému asistentovi. „ A ako
dôsledok je vedenie Misijnej spoločnosti dočasne v mojich rukách, nie ako vikára
alebo provikára, ale z úradu prvého asistenta.“278
Placiard preto napísal obežník (9. Septembra 1807) do všetkých možných domov
vysvetľujúc v ňom pápežské breve s prehlásením, že celé vedenie Spoločnosti je
v jeho rukách. Dňa 30. septembra napísal Placiardovi španielsky provinciál páter
Sobies, že ho uznáva za generálneho vikára a sľubuje mu poslušnosť.
Placiard nikdy neobdržal Španielov list. Dňa 16. septembra 1807 zomrel v dôsledku
ťažkej mozgovej príhody vo veku päťdesiatjeden rokov. Kardinál Fesch prehlásil, že
jeho smrť je stratou pre celý národ. Určite bola stratou pre Misijnú spoločnosť,
pretože znova otvorila spory o vedúce postavenie v Spoločnosti. Situáciu zhoršilo aj
to, že Placiard neurčil, kto bude jeho nástupcom.
Na pozvanie pátra Claudeho, francúzskeho prvého asistenta sa v Paríži stretla malá
skupina vincentínov a zhodla sa na tom, že jedinou možnosťou pre pápeža, aby
menoval nového generálneho vikára je, aby sa oni dohodli na jeho mene. Uskutočnili
tajnú voľbu a nominovali pátra Dominika Hanona, bývalého administrátora diecézy
Metz v čase exilu jej biskupa. Hanon sa narodil v Saint Pol v arrarskej diecéze v roku
1757. Po skončení humanitných štúdií vo veku šestnástich rokov vstúpil do noviciátu
vo Svätom Lazare. Jeho prvé pôsobisko po vysviacke bolo v seminári v Metz, kde
najskôr vyučoval filozofiu a potom teológiu. Keď kardinál arcibiskup z Metz odišiel
počas Revolúcie do exilu, administrácia diecézy bola zverená Hanonovi. Po svojom
vlastnom exile najprv odišiel do Saint Pol a potom do diecézy Amiens, kde sa stal
rektorom obnoveného veľkého seminára. Tu ho zastihlo aj menovanie za
generálneho vikára.
Rím dňa 14.októbra 1807 jeho voľbu schválil zvláštnym breve v ktorom bol Hanon
menovaný ako generálny vikár s riadnymi a mimoriadnymi plnými mocami a so
všetkými právami a fakultami, ktoré mal podľa Konštitúcií. Mohol vymenovať svojho
nástupcu bez akéhokoľvek obmedzenia, mal zriadiť centrálny dom a žiť aj so
spolubratmi podľa pravidiel. Páter Sicardi zostal ako prvý asistent a v liste z 8.
januára 1808 vyjadril svoju úplnú podriadenosť Hanonovi. Počas nasledujúceho roka
sa nepokúsil spochybniť Hanonovu autoritu a tak bola prvá časť krízy vedenia
Spoločnosti ukončená. Napoleon potvrdil Hanona v úrade dňa 7. januára 1808.
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V roku 1809 Hanon, na žiadosť kardinála Fescha, vypracoval správu o stave Misijnej
spoločnosti k februáru tohože roka. Uvádza v nej, že zo 460 kňazov, ktorí boli
evidovaní vo Francúzsku v roku 1789, 120 zomrelo, 40 bolo chorých alebo
neschopných zaradenia do aktívnej činnosti. 279 Predpokladal, že zo zostávajúcich
300 sa asi polovica navráti do Spoločnosti, keď pominú prekážky stojace v ceste jej
úplného obnovenia. V čase písania správy disponoval 21 osobami, ktoré boli: 5
v dome na Vieux Colombier, 5 v Amiens, 2 v Saint Brieuc, 3 v Carcassonne, 1 vo
Vannes, 1 v Sarlat, 1 v Albi a 3 na fare vo Valfleury. Asi 60 sa mu ozvali, že by sa
chceli vrátiť. Mimo Francúzska mala Spoločnosť približne 1 048
členov v 72
domoch, nerátajúc do toho Blízky východ a Čínu.
Dosť veľký počet vincentínov stále odmietal uznať obnovenie Spoločnosti na základe
Prairialného dekrétu. Hanon nemal ani ubytovacie ani pracovné miesta pre tých, čo
sa chceli dobrovoľne a bezprostredne pripojiť ku komunitnému životu. Aj z týchto si
niektorí kládli podmienky, napríklad, že nebudú poslaní na zámorské misie alebo že
zostanú vo farskej pastorácii. Ostatní dôvodili vekom, vyhovárali sa na biskupov atď.
Na vstup do Spoločnosti sa prihlásilo asi tridsať kandidátov, ale Hanon nemal
priestory na ich formáciu. Neprestával v snahe získať dom od vlády, ale dom
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Vieux Colombier, ktorý mal sľúbený, nedostal.
Páter Hanon bol smelý človek, ale zásadový až do neústupčivosti. Coste sa o ňom
vyjadruje s nezvyčajnou otvorenosťou, že to bol človek tvrdý, príliš perfekcionalistický
a málo ústretový. 280 Mal problém s kýmkoľvek vychádzať v pokoji a odcudzil sa
ľuďom, ktorí by mu mohli poskytnúť najväčšiu pomoc pri obnove Spoločnosti vo
Francúzsku včítane dvom váženým a vplyvným vincentínom, pátrovi Viguierovi
a pátrovi Duboisovi, farárovi u Svätej Margity (ktorého Hanon neskôr obvinil, že sa ho
pokúsil zbaviť úradu). Jeho nedostatky, zdá sa, prilievali olej na oheň v snahe
oprostiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky jeho jurisdikcie.
Zrušenie Spoločnosti za Napoleona
Od roku 1809 rástlo v napoleonovskom Francúzsku napätie medzi Cirkvou a štátom,
vzniklé z takých príčin, ako bol rozvod Napoleona s Jozefínou a pápežove
odmietnutie zavrieť prístavy Pápežského štátu pred anglickým obchodom.
Oslabovanie galikanizmu (ku ktorému Napoleon nevedomky prispieval) a narastanie
vážnosti Pia VII. vo francúzskej cirkvi tiež cisára popudzovalo. V roku 1809 Napoleon
zabral Pápežský štát, vykázal pápeža do exilu a bol exkomunikovaný. V tom istom
roku zakázal Misijnú spoločnosť.
Bezprostrednou príčinou toho bol spor ohľadom práva generálneho superiora a teda
aj generálneho vikára byť predstaveným Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
V predrevolučnom období generálni superiori s výnimkou pátra Bonneta sa bližšie
nazaujímali o vedenie dcér kresťanskej lásky. Páter Cayla sa pokúšal znovu sa
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presadiť v ich vedení, ale mal na to príliš málo času z dôvodu vypuknutia Revolúcie.
Dôsledkom toho bolo, že sa dcéry kresťanskej lásky cítili a boli de facto nezávislé
a vo všetkých praktických otázkach sa riadili podľa seba. Táto tendencia sa stala
ešte zjavnejšia, keď po roku 1797 začali žiť neúradným komunitným životom.
Myšlienka odtrhnutia sa od Misijnej spoločnosti sa vynorila niekedy okolo roku 1800.
Sestra Chouilly, prvá sekretárka, predložila Portalisovi výťah zo sesterských Pravidiel
v ktorom boli všetky zmienky o Misijnej spoločnosti a jej generálnom superiorovi
úmyselne vynechané. Keď boli Pravidlá a Konštitúcie znovu predložené v roku 1805
na schválenie do vlády, prvý článok bol zmenený tak, že Dcéry kresťanskej lásky
podliehajú miestnym biskupom. Toto bolo pred Brunetom zatajené, takže on nemohol
vedieť, že jeho autorita bola podkopaná. Tá istá vec sa znova opakovala v roku
1807. Vyzerá to tak, že vynechanie týchto vecí nemalo žiadny väčší účinok. Portalis
sám veľmi dobre vedel, ako sa vec podľa pravdy a zákona v skutočnosti má, pretože
vzťah Misijnej spoločnosti k Spoločnosti dcér kresťanskej lásky bol jeho hlavným
argumentom pre obnovenie Misijnej spoločnosti. Pretože Portalis v roku 1807
zomrel, zástancovia odtrhnutia mohli na základe týchto sfalšovaných podkladov
podať svoj apel.
Približne v čase Placiardovej smrti v roku 1807 tieto snahy naberali na sile. Boli
podporované niektorými dcérami kresťanskej lásky, ktoré do spoločnosti vstúpili po
jej obnovení a ktoré boli podľa slov pátra Etienna oddané „ novotám a inšpirované
láskou k nezávislosti.“ 281 Tento posudok je dosť nespravodlivý z pohľadu
rozporuplnej právnej situácie Misijnej spoločnosti vo Francúzsku a pomerne zmätenej
schizme v riadení samotej Misijnej spoločnosti.
Plán, ktorý bol napokon zosnovaný, spočíval v odovzdaní Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky pod vedenie parížskeho arcibiskupa. Napoleon, ktorý bol
posadnutý centralizáciou a uniformitou chcel zjednotiť všetky ženské rehole pod
jedno ústredné vedenie miestnych biskupov (všetkých tých, ktorí boli ním menovaní)
a svojej matky ako protektorky. Madame Mere, meno, pod ktorým bola Letícia
Bonaparte známa, tiež schvaľovala tento zámer. Už bola hlboko pohrúžená do
záležitostí dcér kresťanskej lásky a očividne niektorí z vlády a niektoré sestry
samotné si ju želali vidieť ozdobenú titulom superiorky. Po smrti parížskeho
arcibiskupa v roku 1809, bola arcidiecéza spravovaná kapitulnými vikármi, ktorí
zrejme v odtrhnutí dcér kresťanskej lásky od Misijnej spoločnosti videli posilnenie
svojej vlastnej moci a vplyvu. Boli podporovaní niekoľkými provinciálnymi biskupmi.
Hanon neskoršie vyhlásil, že mnohé dcéry kresťanskej lásky, ktoré boli vo vedení,
chceli zotrvať v úrade dlhšie, ako im určovali Konštitúcie.
Generálna predstavená Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v roku 1809 bola sestra
Beaudouin, do úradu zvolená Hanonom a generálnym zhromaždením sestier. Mala
zotrvať v úrade až do času, keď bude znova zasadať generálne zhromaždenie. Jej
pozícia v istom zmysle bola podobná pozícii v ktorej sa nachádzal Hanon. Sestra
Beaudouin bola odhodlaná odporkyňa snáh o odtrhnutie. Prehľadala archívy
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a našla originál schválenia Spoločnosti
kardinálom de Retz, dokument, ktorým boli sestry prepojené s Misijnou
spoločnosťou.
281
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Právnických a historických argumentov týkajúcich sa tejto polemiky bolo
nespočítateľné množstvo. V júni 1809 Hanon adresoval Štátnej rade dlhý dokument
v ktorom obšírne objasňoval, prečo je generálny superior Misijnej spoločnosti takým
istým generálnym superiorom aj Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Štátna rada
spolu s Ministerstvom vnútra sa priklonila k nemu a uznala jeho nesporné práva.
Ďalším manévrom bol pokus presvedčiť Hanona, aby sa dobrovoľne vzdal svojich
práv , bolo mu prisľúbené, že ich dostane nazad a aby uznal práva Madame Mere
riadiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Toto všetko odmietol a očividne veľká
väčšina dcér kresťanskej lásky s ním súhlasila.282 A tak, hoci bolo uznané, že právo
riadiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky patrí úradu generálneho vikára, jediným
riešením zostávalo skoncovať s úradom a preto aj s Misijnou spoločnosťou, ktorú
generálny vikár riadil.
Jasná známka konca prišla 20.septembra 1809, keď bola Napoleonovi predložená
petícia, ktorá obsahovala žiadosť, aby vláda pokračovala vo vyplácaní subvencie
6 000 frankov Misijnej spoločnosti na podporu misií na Blízkom východe. Napoleon
na okraj napísal „Nechcem viac nijaké misie.“ 283 Dňa 26. septembra vydal cisár
dekrét, ktorým zrušil dekrét zo 7. Prairialu a zakázal Misijnú spoločnosť, Parížsku
spoločnosť pre zahraničné misie a Kongregáciu Ducha Svätého. 284 Napoleon
vlastnou rukou na dekrét napísal, že nemá byť publikovaný alebo vytlačený. Nikdy
ani nebol a tak podľa francúzskeho práva nebol nikdy úradne uvedený do platnosti.
Či bol spor ohľadom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky dostačujúci sám o sebe
alebo či Napoleona tak nahnevala Svätá Stolica alebo lazaristi urazili jeho pýchu
alebo či ich zámorské misie stratili pre neho záujem, nech bola príčina alebo
nahromadenie príčin akékoľvek, všetko nasvedčovalo, že lazaristi už nie sú viac pre
neho užitočnými a tak dňa 26. septembra 1809 v Schönbrunne vydal dekrét,
obsahujúci zrušenie Misijnej spoločnosti.285
Kardinál Fesch ostro proti zrušeniu protestoval. Napísal:
Áno Veličenstvo, opovažujem sa to povedať: toto zrušenie je omnoho šokujúcejšie
ako všetky udalosti, ktoré sa odohrali za dva roky. Inklinuje k tomu, aby stálo v ceste
ohlasovaniu evanjelia. Ochromuje službu biskupov z ktorej je odstraňovaný jediný
prameň, na ktorý sa musia odvolávať pri ohlasovaní právd tým z ich diecéz, ktorí
trpia nedostatkom kňazov a poučení o evanjeliovej morálke.286
Prefekt Departmentu Seina Hanonovi dňa 6.októbra 1809 napísal prikazujúc mu
opustiť dom na Rue de Vieux Colombier a nariaďujúc všetkým Misionárom, aby sa
rozišli. 287 Ďalej písal, že Prairialny dekrét bol zrušený, ale neuviedol podľa akého
zákona.
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Pretože Hanon predvídal ťažkosti zo strany napoleonskej vlády, prijal pre
nepredvídateľné situácie plán ohľadom riadenia Misijnej spoločnosti už 1. januára
1809. Zahŕňal odovzdanie väčšiny jeho právomocí rôznym provinciálom pre prípad,
že by s ním nebola možná komunikácia. Zároveň sa snažil zabrániť Talianom znova
obnoviť problémy rozdeleného vedenia Spoločnosti. Ale to sa mu nepodarilo.
Hanon si stále dobre uvedomoval hrozbu zo strany vlády, že mu nedovolí slobodne
účinkovať. Za skorého rána 29. októbra 1809 bol zatknutý a 17. novembra obdržal
povolenie odísť do Saint Pol v Brittany, jeho rodnej provincie s rozkazom zdržiavať
sa tam pod dohľadom polície. Jedného dňa v marci 1811 prišiel povoz plný
policajtov, ktorí ho mali znova zatknúť, ale on ušiel a sa im skryl. Policajti až na
jedného odišli a ten si všimol jedného z Hanonových priateľov (ktorý urobil tú chybu,
že mu niesol breviár), sledoval ho až do jaskyne, v ktorej bol generálny vikár ukrytý.
Bol zatknutý a uväznený vo Fenestrelles, zhodou okolností bol jedným z jeho
spoluväzňov kardinál Pacca.288 Zostal tam až do roku 1814.
Sestra Beaudouin bola zbavená úradu generálnej predstavenej dcér kresťanskej
lásky a jej miesto zaujala sestra schvaľujúca odtrhnutie. Za direktora sestier bol
menovaný páter Viguier, ktorý tento úrad prijal. Za toto ho Hanon pokarhal, pretože si
to vysvetľoval ako jeho súhlas so schizmou.
Keď sa páter Sicardi dozvedel o prvom Hanonovom zatknutí v roku 1809, šiel za
pápežom a požiadal ho, aby ho splnomocnil vykonávať úrad generálneho vikára nad
talianskymi a španielskymi provinciami. V protiklade k dohovoru s Hanonom, ktorý
Rím prijal na jeho žiadosť, Sicardiho žiadosť bola ústne schválená, ale nikdy
nedostala písomnú podobu. Sicardi to považoval, nie za prechodnú vec, ale za trvalé
a úplné potvrdenie jeho právomocí a keď sa Hanon dostal na slobodu, Sicardi
odmietol vzdať sa svojej moci.
Všeobecný zákaz
25. apríla 1810 Napoleon zrušil bez výnimky všetky rehoľné spoločenstvá v celom
cisárstve. Pretože bol aj talianskym kráľom, zákaz postihol skoro celý polostrov. Pre
Misijnú spoločnosť malo toto rozhodnutie katastrofálne následky.
Rímska provincia mala trinásť domov. Štyri z nich už stratila medzi rokmi 1804–1808
a to Subiaco, Florenciu, Fermo a Tivoli. V dôsledku dekrétu z roku 1810 stratila
Perugiu, Macerata, San Andrea al Quirinale, Bolognu, a Piacenzu. V Piacenze strata
Collegia Alberoni prichádzala postupne. V roku 1806 na Brunetovu žiadosť a na
naliehanie kardinála Fescha vydal cisár zvláštny dekrét v ktorom potvrdil existenciu
kolégia a jeho vedenie vincentínmi. Keď bola Misijná spoločnosť v roku 1809 vo
Francúzsku zrušená, francúzsky biskup Piacenzy napísal do Paríža a požiadal, aby
vincentíni mohli v Alberoni zostať. Toto bolo schválené pod podmienkou, že budú žiť
288
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ako diecézni kňazi a nie ako vincentíni. Po vydaní dekrétu v roku 1810 boli na príkaz
z Paríža prinútení z kolégia odísť a nahradili ich diecézni kňazi.
V Lombardskej provincii bolo zrušených všetkých dvanásť domov.
Jediným miestom, ktoré sa dekrétu vyhlo bol Neapol. Joseph Bonaparte sa stal
v roku 1806 kráľom Neapola a o dva roky ho vystriedal Joachim Murat, jeden
z Napoleonových maršalov. Za vlády každého z nich mohli Misionári žiť v pomernom
pokoji a nebol im zrušený ani jeden dom.
Dom na Monte Citorio mal byť zrušený spolu s ostatnými domami Rímskej provincie,
ale bol spod zrušenia vyňatý, pretože v ňom mala Propaganda svojich študentov.

II
NAPOLEONSKA REŠTAURÁCIA A ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

Začiatky nezhôd

Po smrti pátra Cayla de la Garde v roku 1800, zostala Misijná spoločnosť bez
vedenia. Revolučná situácia v Európe neumožňovala zvolať generálne zhromaždenie
a čo ešte viac komplikovalo situáciu bolo to, že nebolo možné nájsť medzi listinami
posledného generálneho superiora menovanie generálneho vikára, ktorý by prevzal
vedenie po jeho smrti. A tak v čase Caylovej smrti bol iba jeden asistent, páter
Francois Brunet 289 na Monte Citorio. Prvý asistent, páter Alexis Pertuisot zomrel
v Paríži v roku 1798, tretí asistent, páter Ferris sa vrátil do Írska, aby pomohol otvoriť
seminár v Maynooth a štvrtý asistent, páter Sicardi bol v Mondovi.290
Páter Brunet hľadal depozitár v ktorom sa nachádzalo meno generálneho vikára, ale
bez výsledku. Preto iba pol hodiny od Caylovej smrti zhromaždil členov domu
a prečítal im článok 12 Konštitúcií:
V prípade smrti generálneho superiora, bude povinnosťou toho, kto bol
menovaný za generálneho vikára alebo prvého asistenta, ak generálny vikár
nebol menovaný alebo nemôže vykonávať svoj úrad, riadiť Spoločnosť, kým
nebude zvolený nový generálny superior.
Hoci Brunet nebol prvým asistentom, domnieval sa, že ako najstaršiemu úrad
pripadá jemu a preto očakával, že bude prijatý ako generálny vikár. Na jeho
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zdesenie, talianski vincentíni, vedení pátrom Fenaja, provinciálom a pátrom
Leonardom Ippolitom, superiorom, odmietli uznať jeho nárok na titul generálneho
vikára. 291 Tvrdili, že takáto situácia nebola v Konštitúciách predvídaná a citovali
kapitolu 3, článok 6:
Prvý asistent sa stáva generálnym vikárom zo zákona vtedy, ak ten, ktorý bol
písomne menovaný zomrie alebo je ťažko nemocný alebo má iné prekážky
k prebratiu úradu počas jedného alebo dvoch týždňov alebo ak sa stane, že
generálny superior zomrie a nemenuje vikára či už v dobe generálneho
zhromaždenia alebo krátko po rozpustení zhromaždenia.
Pretože Brunet nie je prvým asistentom, tvrdili, nemá právo zaujať úrad vikára. Ďalej
citovali dekrét Pia VI. ktorým pápež zbavuje emigrantských francúzskych kňazov
všetkých pasívnych a aktívnych hlasov v domoch, ktoré im poskytli útočište. Brunet
neskoršie reagoval tým, že nemá vedomosti o existencii takého dekrétu a odvolával
sa na skutočnosť, že aj on aj Cayla, ako emigranti v Ríme, vykonávali svoje úrady
bez akýchkoľvek protestov zo strany Talianov.
Žiadosť o pomoc pri riešení sporu bola zaslaná Svätej Stolici a Kongregácia pre
biskupov a rehoľníkov vydala 17. mája 1800 dekrét, ktorým uznala pátra Bruneta za
generálneho vikára. Ten napísal obežník, datovaný 25. mája a v ňom informoval
Spoločnosť o celej veci, ale skôr, ako ho rozoslal, pridal nasledovné pod skriptum:
Dňa 21. júna som medzi tajnými dokumentmi nášho Najdôstojnejšieho Otca našiel
list, podpísaný a opatrený pečaťou v ktorom dňa 3. októbra minulého roka (posledný
deň duchovných cvičení) napísal iba moje meno a vymenoval ma za generálneho
vikára.
Brunet za svojich asistentov vymenoval pátra Sicardiho, posledného žijúceho člena
predrevolučnej generálnej kúrie, ktorého pozval do Ríma a pátra Fenaja, ktorý prišiel
do Ríma z Florencie dňa 12. marca. Oboch nechal potvrdiť Svätou Stolicou. Páter
Sicardi prišiel do Ríma o šesť mesiacov po Caylovej smrti a bol Brunetovi úplne
oddaný. Tak dočasne skončili reči o francúzskom generálnom vikárovi.

Napoleonská reštaurácia

Keď prišiel Napoleon Bonaparte v novembri 1799 vo Francúzsku k moci, prvou
vecou, ktorú bol odhodlaný urobiť bolo ukončiť rozvrátenú náboženskú situáciu, ktorá
Francúzsku príliš odčerpávala energiu a prostriedky. Vstúpil do rokovaní so Svätou
Stolicou, ktorých výsledkom bol konkordát, finalizovaný v júli 1801 a promulgovaný
v apríli 1802. V procese znovuobnovenia vzťahov so Svätou Stolicou a odpovede na
ľudovú požiadavku, obnovil Spoločnosť dcér kresťanskej lásky vo Francúzsku (22.
Decembra 1800) a dal im dom na Rue de Vieux Colombier a ročnú dotáciu 25 000
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frankov. 292 Napoleonova matka, Madame Letice Bonaparte, ktorá už bola
ochrankyňou všetkých ošetrovateľských rádov, dala tento titul aj Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky. Boli podriadené jurisdikcii miestnych biskupov ( všetci boli
menovaní Napoleonom po podpísaní Konkordátu ) a mohli prijímať dorast iba v ich
parížskom dome. Dvaja bývalí vincentíni, páter Placiard a Dubois sa stali direktormi,
takže mohli mať na ne vplyv v súlade s ich pôvodnými konštitúciami.
V súlade s Konkordátom zriadil Napoleon úrad pre cirkevné záležitosti, ktorý sa
v roku 1804 stal Ministerstvom pre kult. Napoleon do úradu vymenoval Jean-Etienne
Portalisa (1746–1807), právnika z Aix, ktorý bol blízkym priateľom oboch, Placiarda
a Duboisa – počas Teroru on a Dubois boli spolu vo väzení. Portalis bol nábožný
katolík, ale zarytý galikán, ktorý mal veľký podiel na formulácii Organických článkov,
jednostranných Napoleonových dodatkov ku Konkordátu. Mal veľmi veľký záujem na
znovuobnovení Misijnej spoločnosti a okamžite sa zasadil za dosiahnutie tohto cieľa
spolu s Placiardom a Duboisom. Sekretárom mu bol Abbé d´Astros, jeho synovec
a hlavného úradníka robil Pein de Villefranche.
Existujú známky toho, že už v roku 1800 pápež Pius VII. po svojom zvolení žiadal
Napoleona o obnovenie Misijnej spoločnosti. Portalis po svojom menovaní v októbri
1801 sa snažil o to isté. Hlavným argumentom o ktorom dúfal, že mu pomôže získať
povolenie činnosti Misijnej spoločnosti, bola jej nutná prítomnosť pre potreby
a úspešnú prácu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
Dňa 28. augusta 1802 Napoleon naznačil, že nebude stáť proti znovuobnoveniu
Misijnej spoločnosti, ak tá vo svojich pravidlách nebude mať nič, čo by nebolo
v súlade s občianskym právom. D´Astros okamžite informoval Duboisa a Placarda
a tí to zasa bez meškania oznámili Brunetovi do Ríma. Brunet poslal Napoleonovi
dlhý elaborát v ktorom vysvetľoval dva body o ktoré sa Napoleon najviac zaujímal:
o vzťahu Misijnej spoločnosti k Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a o zahraničných
misiách Misijnej spoločnosti, najmä o tých v Oriente. Brunet zdôraznil, že Spoločnosť
dcér kresťanskej lásky, musí byť spravovaná nielenže vincentínmi, ale francúzskymi
vincentínmi – prezieravý ťah a útok na Napoleonov francúzsky nacionalizmus, ktorý
bol jeho prioritou. Čo sa týkalo zahraničných misií, Napoleon videl v práci misionárov
posilnenie francúzskej prestíže v zahraničí a rozširovanie francúzskeho vplyvu
a kultúry. „ Bonaparte mal živý záujem o zahraničné misie, vykonávané Francúzmi.
Na misie a na misionárov sa pozeral ako na predmet národného záujmu a slávy, ako
na spôsob šírenia francúzskeho vplyvu a prekážku prejavov rastu sily cudzích
mocností.“293
Portalis Napoleonovi zdôraznil skutočnosť, že iné krajiny majú záujem na
skončení vincentínskych misií v nádeji, že tým zničia francúzsky vplyv. Dňa 18.marca
1803 povedal Napoleonovi, že Británia a Rakúsko sa zaujímajú o vincentínsku
činnosť na Blízkom východe a v Turecku. V roku 1798 sa Británia a Rakúsko
pokúšali presvedčiť sultána, aby vypovedal vincentínov z domu Saint Benoit
v Konštantínopole. Neskoršie sa Rakúsko pokúšalo získať kontrolu nad všetkými
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Etienne, Notice sur la Retablissement de la Congregation de la Mission apres la Revolution de
1789 (Paris, 1870), str. 8. Mnoho sestier žilo v Spoločnosti neformálne (a ilegálne) niekoľko rokov
pred týmto. Porovnaj Carven, str. 142.
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268

kresťanskými misiami v Otomanskej ríši. Španielsko sa pokúšalo ovládnuť misie
v Alžírsku a v Tunise za okolnosti, že apoštolský vikár bude Španiel. Podľa iného
záznamu zo dňa 7. novembra 1802 Portalis povedal: „ najpozoruhodnejšia z našich
zahraničných misií je tá v Pekingu.“ Angličania boli takí ohromení jej dôležitosťou,
najmä Macartneyova delegácia, že sa dokonca pokúšali presvedčiť pátra Rauxa,
superiora, aby si zmenil občianstvo. Wiliam Pitt, anglický ministerský predseda,
nielenže zadarmo poskytol prepravu dvom francúzskym vincentínom na ich ceste do
Číny (Dumazel a Richenet), ale sľúbil aj ročnú subvenciu 50 000 funtov, ak
presvedčia francúzskych vincentínov v Pekingu, aby o sebe vyhlásili, že sú anglickou
misiou. Vo svojej predchádzajúcej správe 18. marca Portalis povedal, že Angličania
sľúbili ročnú subvenciu 12 000 frankov a výpomoc írskych kňazov. Toto zdôraznenie
anglických záujmov, zdá sa, veľmi na Napoleona zaúčinkovalo.
Rokovania medzi Napoleonom, ktorého zastupoval Portalis a vincentínmi,
reprezentovanými pátrom Viguierom boli mätúce, komplikované a zamotané. Jednou
z príčin bolo aj to, že sa dotýkali ďalších dvoch rôznych misionárskych skupín a to
Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie a Kongregácie Ducha svätého. Napoleon
žiadal, aby sa všetky spojili do Misijnej spoločnosti a vytvorili jednu veľkú misionársku
kongregáciu. Portalis navrhoval obnovu všetkých troch, ale uprednostňoval
vincentínov. Dôvody k tomu boli nasledovné: (1) zmariť Angličanom prenikanie do
vincentínskych misií; (2) jurisdikciu, ktorú parížsky arcibiskup v minulosti udelil niektorým
vincentínskym misiám, špecificky na Bourbone a Mauríciu, by bolo možné predĺžiť a dať
Napoleonovi do rúk ako nástroj centralizácie o ktorý sa usiloval; (3) Vincentíni boli
najpočetnejší. Parížska Spoločnosť pre zahraničné misie odmietla mať čokoľvek spoločné so
zamýšľaným zlučovaním, pretože cítila, že to by znamenalo jej koniec a aj preto, lebo mala
iba malý počet členov.
Talleyrand, ktorý teraz vlastnil zámok a vinice v Haut-Brion, čo predtým patrilo Misijnej
spoločnosti, vyjadril súhlas so znovuobnovením, hoci Francúzsko bolo práve vo vojne
s Anglickom. Napokon, zdá sa, že rokovania prijali myšlienku, aby vincentíni nahradili na
misiách obe misijné skupiny. Sú tu známky toho, že Viguier len neochotne súhlasil prijať ich
misijné diela. Brunet mu očividne prikázal prijať čokoľvek, len aby bola Misijná spoločnosť
znova povolená.
Napoleon prikázal Ministerstvu vnútra a Ministerstvu pre kult (s Peinom, ktorý pracoval na
úlohe ) vyhotoviť pracovnú verziu dekrétu o znovuobnovení. Táto bola zrevidovaná
Napoleonom a výsledkom bol dekrét zo 7. Prairial, roku XII. Namiesto objasnenia situácie,
dekrét priniesol iba nejasnosti:
Je tu spoločenstvo kňazov, starajúce sa o vzdelávanie a prípravu misionárov k službe vo
francúzskych misiách v Levante a v Číne; vedúci tohto spoločenstva bude menovaný cisárom;
bude mu daný dom, ktorého kostol bude určený ako farský kostol pod patronátom Svätého
Vincenta de Paul; jeho spolubratia mu budú asistentmi a bude subvencovaný ročným
príspevkom 15 000 frankov na študijné výdavky ich študentov.
Názov Misijná spoločnosť bol úmyselne vynechaný, zrejme preto, že vo Francúzsku
zostalo ešte veľa jakobínskeho ducha. Páter Viguier predvídal, že toto povedie len
k ťažkostiam – a nemýlil sa. Mnohí boli presvedčení, že legálna existencia Misijnej
spoločnosti bola v dekréte iba naznačovaná. Pretože dekrét bol zjavne všeobecný,
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mohol byť interpretovaný tak, že sa týka Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie
a Kongregácie Ducha Svätého, preto bol neskoršie spresnený.
Z iného pohľadu, prvotný návrh dekrétu, spracovaný dvoma ministerstvami výslovne
menoval Misijnú spoločnosť alebo Kongregáciu zo Svätého Lazara. Napoleon,
chcejúc vysvetliť, že sa dekrét týka vincentínov, dňa 30. Septembra 1805 vydal
dekrét, že „ Ctihodný P. Brunet je ustanovený za superiora Misie, známej pod
názvom Svätého Lazara.“294 Tá istá terminológia bola použitá v následných právnych
aktoch, týkajúcich sa obnovenej Spoločnosti. Napoleon sa vyhol použitia názvu
v Prairialnom dekréte nielen preto, aby predišiel konfrontácii s anti–náboženskými
silami, ktoré boli vo francúzskej vláde stále mocné, ale aj aby obišiel zákony
o zákaze, lebo boli ešte v platnosti. Týmto výberom slov sa zrejme pokúšal ustanoviť
Misijnú spoločnosť tak, aby to nebolo okaté. Tento trik bol prijatý francúzskymi
vincentínmi ako jediný spôsob znovu obnoviť ich Komunitu.
Dom a farnosť Svätého Vincenta de Paul, zmienená v dekréte Spoločnosť nikdy
nedostala a nikdy neprijala žiadny dorast. Vzťahovalo sa to iba na jeden ústredný
dom vo Francúzsku s prísľubom, že budúce formačné domy môžu byť zakladané
kdekoľvek, ale nikdy neboli, predovšetkým pre nepokojné časy, zapríčinené
Napoleonskými vojnami. Napoleonov strýc, kardinál Fesch, bol poverený zvláštnou
úlohou ochraňovať vincentínov.
Keď pápež Pius VII. prišiel do Paríža na korunováciu Napoleona za cisára, rokoval
o obnovení Parížskej spoločnosti pre zahraničné misie a Kongregácie Ducha
Svätého. To bolo uskutočnené dekrétom zo dňa 30.marca 1805. 295 Pápež spravil
ústupok v tom, že dovolil, aby boli misie pod duchovným vedením Veľkého
Almužníka, t.j. parížskeho arcibiskupa. Medzi pápežom a Napoleonom bola uzavretá
slovná dohoda o tom, že vincentíni vo Francúzsku môžu znovu začať konať misijnú
a vzdelávaciu činnosť.
Ako náhle bol Prairialny dekrét zverejnený, niektorí vincentíni sa vrátili do Paríža
a bývali na rozličných miestach. Brunet dal najavo svoj zámer vrátiť sa do
Francúzska tak rýchlo, ako mu to bude prakticky možné. Kardinál Fesch prišiel v roku
1804 do Ríma zabezpečiť pápežovu účasť na korunovácii svojho synovca za cisára.
Pretože veril, že Brunetova prítomnosť v Paríži urýchli založenie ústredného domu
a tak aj úplnú obnovu Komunity, presvedčil Bruneta, aby sa vrátil. Tak generálny
vikár odišiel z Ríma spolu s Feschom a s pápežom a do Paríža prišiel v novembri
1804 a spolu s ďalšími dvoma misionármi prijal za rezidenciu miesto v dome
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Rue de Vieux Colombier, do ktorého už boli
prenesené aj telesné ostatky Svätého Vincenta. Vincentíni, nachádzajúci sa vo
Francúzsku ho s radosťou privítali, pretože jeho prítomnosť znamenala úplné
obnovenie Komunity. Dňa 20. Augusta 1805 ho pápež informoval, že Napoleon mu
v čase korunovácie povedal, že znovu obnova Misijnej spoločnosti, hoci sa týka iba
zahraničných misií, nevylučuje domácu činnosť.
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Pein naznačuje, že Napoleon bol ochotný ratifikovať a schváliť výber, učinený samotnými
Misionármi. Podľa pátra Carvena, str. 165, francúzska vláda rešpektovala túto ratifikáciu až do roku
1947 a v dôsledku toho musel páter Slattery prijať francúzske občianstvo. Tiež pripomína, že
Prairialny dekrét zabezpečoval legálny status francúzskych vincentínov do roku 1964.
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Niektoré vincentínske historické štúdie si zamieňajú toto obnovenie s obnovou ich Spoločnosti.
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Štatistiky z tohto obdobia sú vždy nespoľahlivé a preto neposkytujú pravdivý obraz
o počte členov Misijnej spoločnosti v čase Napoleonskej reštaurácie. Z počtu štyristo
alebo päťsto kňazov patriacich do Misijnej spoločnosti vo Francúzsku v roku 1789 sa
asi štyridsiati vzdali kňazstva a oženili sa. Asi osemdesiati boli neaktívni pre vek,
nemoc alebo z podobných príčin. Viac ako dvesto ich pracovalo v rozličných
diecézach a zostávali tam jednak na želanie biskupov a jednak preto, že sa necítili
disponovaní pre komunitný život. Odpor biskupov voči tomu, aby strácali svojich
najlepších mužov vyzerá byť dosť silný, pretože mnohí bývalí vincentíni zaujali
vysoké postavenie v príslušných diecézach. Okolo šesťdesiat bývalých vincentínov
sa dalo Brunetovi k dispozícii, ale on ich nemohol ani ubytovať, ani zamestnať. 296 Na
dôvažok, nejasnosť dekrétu nútila niektorých neprijať žiadne rozhodnutie, pretože
v ňom bolo obmedzenie vincentínskeho apoštolátu iba na zahraničné misie. Niektorí
sa prejavili tak, že boli ochotní sa vrátiť, ale iba za podmienky, že budú pracovať na
farách alebo v seminároch.
Páter Coste hovorí, že pre veľkú vzdialenosť od Ríma sa Brunet nevládal brániť proti
tým, ktorí podkopávali jeho autoritu, ale vec nie je taká jednoduchá. Brunet chcel
prísť do Paríža v roku 1803 preto, aby urýchlil dekrét o znovu povolení, ale jeho
asistenti tomu zabránili. Jeho rozhodnutie vrátiť sa do Paríža a rovnako aj jeho
poznámka pri odchode, že do Talianska už nikdy nepríde, ohromila talianskych
vincentínov.297 Podľa Konštitúcií mal mať pri sebe asistentov, aby mohol zákonite
prijímať rozhodnutia týkajúce sa provincií na celom svete. Fenaja a Sicardi odmietli
vrátiť sa s ním do Paríža a odmietli aj vzdať sa úradu, aby mohli byť ustanovení noví
asistenti. Brunet tiež odmietol rezignovať, pretože to by mu vzalo možnosť jednať
s francúzskou vládou a mohlo by to ohroziť celé znovu uznanie Spoločnosti. Na
druhej strane zasa Taliani cítili, že v Paríži nebude mať Brunet ani asistentov, ani
centrálny dom a že bude úplne pod nadvládou Napoleona. Verili, že nebude môcť
slobodne komunikovať s domami a s provinciami v zahraničí. Brunet myslel na tieto
ťažkosti a preto provinciálom v rôznych provinciách delegoval mimoriadne právomoci
a požiadal pápeža, aby Sicardiho určil za generálneho provikára s právomocou riadiť
Spoločnosť, ale iba v tom prípade, ak by komunikácia s Brunetom bola
obmedzovaná alebo znemožnená.
Prvá schizma 1804–1807
Páter Sicardi, prvý asistent, zvolal zasadanie komunity v dome na Monte Citorio,
ktoré bolo historicky proti francúzske v situácii, ktorú on považoval za veľmi kritickú.
Francúzi ho neskôr obvinili z toho, že odchod pátra Bruneta označil ako nesprávny,
lebo ho chcel použiť ako prostriedok na dosiahnutie toho, aby rezidencia
generálneho superiora zostala v Ríme. Sicardi oponoval tým, že veľa francúzskych
vincentínov tiež verilo, že napoleonský dekrét v skutočnosti neobnovil legálnu
existenciu Misijnej spoločnosti vo Francúzsku. Portalis znova a znova trval na tom,
že úmyslom Prairialneho dekrétu bolo ustanovenie Misijnej spoločnosti. 298 Sám
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Joseph Pisani, The Congragations of Priests from the Sixteenth to the Eighteen Centuries (Saint
Louis, 1930), str. 82.
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Niektorí hovoria, že Brunet odišiel bez pápežovho dovolenia, ale to je sotva možné, pretože obaja
odcestovali do Paríža skoro v tom istom čase.
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Etienne, Notice, str. 10, hovorí, že motívom Talianov, ktorý zotrvával celé storočie, bolo presunúť
generalát z Paríža do Ríma. Je to pravda, ale nie je to úplné. Etienne sám veril, že bolo v Božom
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Napoleon v liste pápežovi (21.marca 1805) výslovne napísal: „ Cisársky dekrét zo 7.
Prairial, roku XII, znova schválil misiu, nazývanú Lazaristi.“
Sicardi a Fenaja sa obrátili na Svätú Stolicu. Dňa 30. októbra 1804 ( v deň, keď
Brunet docestoval do Paríža) pápež vydal breve v ktorom zveril Brunetovi správu
Misijnej spoločnosti na zahraničných misiách a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky,
ale Sicardiho menoval za generálneho vikára „ jednej a celej Misijnej spoločnosti, pre
všetky domy tej istej Spoločnosti kdekoľvek, už ustanovené alebo tie, čo budú
ustanovené, to značí v oblastiach Talianska, Nemecka, Poľska a Portugalska.“
V zásade bola Brunetova právomoc zúžená na Francúzsko, zámorské misie a na
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. V tom istom breve bol Fenaja menovaný
Sicardiho asistentom spolu s pátrami Ansalonim, Bistolfim a Passeratom. Páter
Brunet bol splnomocnený vymenovať svojich asistentov a to aj urobil. Výsledkom
toho všetkého bolo, že vedenie Misijnej spoločnosti bolo rozdelené medzi dvoch
vikárov a dve generálne kúrie. Prostredníctvom latinského obežníka Sicardi
informoval všetky provincie o pápežovom rozhodnutí (25. novembra 1804). 299
Brunet zostal z pápežovho rozhodnutia v pomykove (dozvedel sa o ňom v Paríži),
pretože cítil, že tým prestal existovať dôvod, prečo sa vrátil do Francúzska a ohrozila
sa obnova Spoločnosti. Znovu ustanovenie Misijnej spoločnosti bolo napevno
vtiahnuté do napoleonskej politiky a nacionalizmu a pápežské breve do toho vážne
zasiahlo. Brunet nestrácal čas a okamžite začal protestovať proti strate svojej
autority. Jeho petícia bola náhlivo zaslaná do Ríma dňa 31.augusta 1805
prostredníctvom kardinála Fescha, ktorý podporoval Brunetove požiadavky. Kardinál
napísal 22. novembra 1805 ďalší dôrazný protest kardinálovi Conslavimu, štátnemu
sekretárovi Pápežského štátu v ktorom vyhlásil, že francúzska vláda nebude nikdy
tolerovať žiadne zmeny v riadení Misijnej spoločnosti oproti tomu, čo existovalo pred
Revolúciou. Napoleon naznačil túto istú vec pápežovi v liste z 21. marca 1805.
Rokovania sa vliekli skoro celý rok. Napokon 19. novembra 1805 Conslavi vo svojej
odpovedi uviedol, že pápež presunul titul generálneho vikára na Bruneta a udelil mu
všetky právomoci ako vikárovi s výnimkou ustanoviť svojho nástupcu. Brunet žiadal,
aby bola táto výnimka zrušená – a bola v rozpore s vincentínskymi konštitúciami –
ale len preto, aby sa zachovala kontinuita pri spravovaní Spoločnosti v týchto veľmi
ťažkých časoch.
Sicardimu zostal titul provikára a Brunetova žiadosť bola po dlhom váhaní schválená
pod podmienkou, že Francúzi sa budú snažiť na ňu nepamätať, avšak jeho
rezidencia musí byť v Ríme. Conslavi ďalej pripomenul, že pápež na žiadosť
španielskeho kráľa vyčlení vincentínov v Španielsku spod Brunetovej právomoci.
Jednou z vecí na ktorú štátny sekretár v liste poukázal bolo, že činnosť Misijnej
spoločnosti vo Francúzsku bola obmedzená iba na zámorské misie. Fesch opakoval,
že to nie je pravda a že mnohí vincentíni už teraz znovu konajú domáce misie.
Povedal, že by sa ich omnoho viac zišlo pospolu, keby si nevysvetľovali pápežské
breve z roku 1804 tým spôsobom, že ich ono vylučuje spod Brunetovej právomoci.
Fesch zdôrazňoval, že Spoločnosť bola skutočne právoplatne uznaná a vyvíjal veľký
zámere, aby zostal generalát v Paríži a aby tak vincentínska charita mohla prekvasiť demokratickú
revolúciu.
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Etienne, Notice, str. 11 uvádza, že Sicardi použil všetky možné intrigy, aby získal toto breve.
Zbytočné pripomínať, že v Etiennovom vysvetlení obaja, Sicardi a Baccari sa predstavujú ako rýdzi
ničomníci. V práci pátra Carvena je tiež tendencia príklonu na francúzsku stranu.
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tlak na Conslaviho, aby pozmenil pápežský dokument. Bol to zápas medzi dvoma
titanmi diplomacie devätnásteho storočia.
Pre Fescha a Francúzov bolo víťazstvo, keď dňa 13. mája 1806 vyšlo nové pápežské
breve. V ňom bol Brunet uvedený ako generálny vikár so všetkými právami, ktoré
podľa Konštitúcií prináležali tomuto úradu. Bol splnomocnený vymenovať svojich
asistentov pod podmienkou, že budú schválení provinciálmi a potvrdení Svätou
Stolicou, mohol vymenovať svojho nástupcu, ktorého právomoci mali trvať šesť
mesiacov od Brunetovej smrti. Pápež si rezervoval právo menovať alebo potvrdiť
generálneho vikára (rezervácia, ktorá bola v protiklade Prairailného dekrétu). V tomto
breve bol Sicardimu udelený titul provikára s rezidenciou v Ríme a podriadenému
Brunetovej autorite.
Breve samo o sebe bolo pre Bruneta postačujúce, ale kardinál Štátny sekretár ho vo
svojej interpretácii zúžil ba až prekrútil. 300 Napísal Brunetovi list datovaný 6.
septembra 1806 v ktorom píše, že hoci Brunet dostal titul generálneho vikára, všetku
moc má v rukách páter Sicardi. Páter Sicardi približne v tom istom čase napísal list
podobného štýlu. Táto interpretácia bola založená na detailnej slovnej formulácii
použitej v breve z 13. mája a dosť možné, že to bola snaha oklamať Napoleona a tak
predísť zrušeniu vincentínskych domov na Francúzmi kontrolovanom území
Talianska. V každom prípade sa ani jeden z listov Brunetovi, ktorý zomrel 15.
septembra 1806, do rúk nedostal, ale v tejto komplikovanej situácii pripadli jeho
nástupcovi.
Páter Brunet za svojho nástupcu vymenoval pátra Claude–Josepha Placiarda,
direktora Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. 301 Dňa 23. septembra 1806 bol
potvrdený Napoleonom ako „ superior Misií, známych pod titulom zo Svätého
Lazara,“ čo je fakt, ktorý potvrdil názor, že Misijná spoločnosť bola zákonite
obnovená. Avšak potvrdenie od Svätej Stolice meškalo.
Dňa 15. novembra 1806 napísal Sicardi okružný list v ktorom prehlásil, že
Placiardova právomoc je len taká, ako ju uvádza breve z 30.októbra 1804 t.j. že je
obmedzená iba na Francúzsko a zámorské misie. Vydal niečo ako výzvu adresovanú
Placiardovi, nech ten oboznámi celú Spoločnosť s autentickou kópiou breve z 13.
mája 1806, aby mohli jej členovia rozhodnúť v tomto spore. Problém bol v tom, že
najnovšie breve určilo Sicardovi uplatňovať jeho provikariát „ v meste,“ t.j. v Ríme.
Znamenalo to snáď, že jeho právomoc bola obmedzená na Rím alebo mohol
jurisdikciu uplatňovať kdekoľvek mimo Ríma? Dňa 17. novembra 1806 napísal
Sicardi pápežovi a požiadal ho o vysvetlenie. 19. Novembra mal rozhovor s msgr.
Berni a žiadal, aby bol Placiardov vikariát potvrdený iba na šesť mesiacov a len pre
zámorské misie. Taktiež požadoval, aby Placiardovi nebolo umožnené vymenovanie
nástupcu, čo ale bolo v rozpore s vincentínskymi Konštitúciami.
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Carven, str. 228, hovorí, že Conslavi bol taký. Je celkom možné, že za listom stál on, ale v júli 1806
bol na Napoleonov nátlak zbavený úradu. V čase objavenia sa listu bol Štátnym sekretárom kardinál
Pacca.
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Claude–Joseph Placiard sa narodil v Lure, diecéza Besancon v roku 1756. Do Spoločnosti vstúpil
v roku 1775 a po vysviacke sa venoval práci v seminároch a na misiách. Boli to naozaj vysiľujúce
misie, ktoré konal vo Vendee a ktoré urýchlili jeho smrť v roku 1807.
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Dňa 5. decembra Placiard adresoval pápežovi dlhý list v ktorom obhajoval
francúzske stanovisko a tvrdil v rozpore s tým, čo hovorili Taliani, že sa mu ľahko
komunikuje s najrozličnejšími provinciálmi. Pripustil, že hoci bol Spoločnosti v Paríži
sľúbený kostol, doteraz sa tak nestalo.302 Akokoľvek, vincentíni teraz vedú semináre
v Amiens, vo Vannes, v Carcassonne, v Poitiers, v Sarlat a v Albi a sú pripravení
prevziať seminár v Tours. Prihlásilo sa už niekoľko kandidátov na prijatie. Od roku
1806 francúzska vláda nielen povoľovala domáce misie, konané vincentínmi, ale na
ne aj prispievala a vyzývala ľudí, aby sa ich zúčastňovali. Vláda tiež zverila Misijnej
spoločnosti veľký počet škôl pre vyššie vzdelávanie a Portalis s Feschom celkom
vážne uvažovali o tom, aby bolo založenie francúzskeho národného seminára
zverené Spoločnosti. Na margo toho sa od Spoločnosti očakávalo, že bude nabádať
k podriadenosti a poslušnosti voči vláde.
Placiardov list bol ešte na ceste do Ríma, keď sa 9. decembra 1806 objavilo nové
pápežské breve. Očakávalo sa, že v ňom bude Placiard naplno potvrdený v úrade
generálneho vikára, ale breve nič také neobsahovalo. Kardinál štátny sekretár v ňom
informoval, že jeho právomoci sú také, aké určuje breve z 13. mája 1806 a ako je to
interpretované v liste zo dňa 9. septembra 1806, to znamená, že on je generálnym
vikárom len podľa mena, ale páter Sicardi v Ríme má v rukách všetku moc. Ako
dôvod bolo uvedené to, že väčšina Európy je vo vojne a preto je nemožné, aby
Placiard mohol komunikovať s Misijnou spoločnosťou ako celkom.
Placiard si pripravil protest. Dňa 22. decembra 1806 napísal pátrovi de Fulgure
(neskoršiemu biskupovi v Tarente) do Neapola, že cisár misionárom sľúbil rezidenciu
a jednu už aj vybral, ale práve v tomto čase sa nachádza na ťažení v Nemecku.
Taktiež suma peňazí na finančnú podporu generálneho superiora bola stanovená
a on žiadal o jej vyplatenie. Zdá sa, že týmto spôsobom sa pokúšal utíšiť obavy
Talianov z toho, že nežije v materinskom dome a presvedčiť ich, že táto situácia
potrvá už len nejaký čas.
Dňa 5. Januára 1807 Placiard požiadal pápeža o vysvetlenie ku breve z 9. decembra
1806. V liste argumentoval tým, že titul provikára je v Misijnej spoločnosti neznámy
a že nikdy nebude pokladaný za potrebný.303 Podľa pátra Sicardiho bol Brunetov titul
generálneho vikára iba a jedine čestným titulom, ale ak je to naozaj tak, prečo potom
Svätá Stolica udelila jemu a Placiardovi právo vymenovať svojich nástupcov? Ak
páter Sicardi dostal svoj úrad, tak už tu viac nie je jedna Misijná spoločnosť ale dve.
A pretože generálny vikár nemôže priamo udeliť žiadne usmernenie pre tie dcéry
kresťanskej lásky, ktoré nie sú Francúzkami, tak je tu viditeľná schizma. Cisár
nebude trpieť domy Spoločnosti v Lombardii, Janove a v Parme, ak nebudú
podliehať pod francúzskeho superiora a tak páter Sicardi ich vystavil nebezpečenstvu
zrušenia. Konečne, páter Placiard prijal úrad generálneho vikára pod podmienkou, že
bude mať tie právomoci, ktoré k úradu patria. V opačnom prípade bude rezignovať.
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Priebeh neúspešného pokusu získať rezidenciu pozri Carven, str. 181–192.
Pretože to bol Brunet, ktorý pôvodne titul navrhol, Placiard vysvetľoval v liste Feschovi (2.mája
1807): „M.Brunet mal na mysli iba také okolnosti, za ktorých súhlasil s titulom provikára pre pátra
Sicardiho a jeho účinkovanie v Ríme, ktoré by nedovolili nefrancúzskym misionárom obrátiť sa na
Paríž. Naši talianski spolubratia to zneužili na odstránenie jurisdikcie M. Bruneta na území mimo
Francúzska.“ Citované Carven, str. 238, pozn. 2.
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Sicard bol s Placiardovým listom oboznámený a v januári 1807 naň odpovedal.
Znovu opakoval všetky predchádzajúce argumenty proti francúzskemu vikariátu, viz.,
že neboli legitímne zriadení, že nie sú schopní plniť úlohu Spoločnosti a zvlášť
zdôraznil ,že to všetko nebudú schopní zabezpečiť, kým nebudú mať stálu rezidenciu
a potrebné množstvo členov. Vyzerá to tak, že ani jedna z týchto podmienok nie je
splnená.
Hrozba rezignácie prekvapila Rím a bezpochyby zapôsobila. Ako odpoveď
Placiardovi bolo breve Pia VII. z 19.júna 1807, ktorým boli zrušené všetky
predchádzajúce breve. Páter Placiard obdržal všetky práva a plné moci,
prislúchajúce úradu generálneho vikára podľa Konštitúcií s tým, že ako náhle budú
vincentíni žiť v materskom dome a podľa pravidiel, má právo vybrať si svojich
asistentov, svojho radcu a svojho nástupcu so šesťmesačnou plnou mocou od jeho
smrti. Provikariát pátra Sicardiho skončil a očividne s cieľom uchlácholiť ho bol
menovaný za prvého asistenta s fakultou rezidovať v Ríme. Breve ďalej prikazovalo
v čo najkratšej dobe ako je len možné zvolať generálne zhromaždenie a zvoliť
generálneho superiora, ale toto bolo samozrejme pre ťažké časy nemožné.
Sicardi prijal ukončenie svojho vicevikariátu, ale stále si prisvojoval jurisdikciu nad
celou Misijnou spoločnosťou tento raz zo svojho postavenia prvého asistenta. Písal
do rozličných provincií, že breve udeľuje Placiardovi právomoci generálneho vikára
len pod podmienkou, že bude bývať v ústrednom dome podľa pravidiel. Pretože ale
ústredný dom neexistuje, Placiard nemôže legitímne uplatňovať právomoci, ktoré mu
garantuje breve a preto tie opäť patria Sicardimu ako prvému asistentovi. „ A ako
dôsledok je vedenie Misijnej spoločnosti dočasne v mojich rukách, nie ako vikára
alebo provikára, ale z úradu prvého asistenta.“304
Placiard preto napísal obežník (9. Septembra 1807) do všetkých možných domov
vysvetľujúc v ňom pápežské breve s prehlásením, že celé vedenie Spoločnosti je
v jeho rukách. Dňa 30. septembra napísal Placiardovi španielsky provinciál páter
Sobies, že ho uznáva za generálneho vikára a sľubuje mu poslušnosť.
Placiard nikdy neobdržal Španielov list. Dňa 16. septembra 1807 zomrel v dôsledku
ťažkej mozgovej príhody vo veku päťdesiatjeden rokov. Kardinál Fesch prehlásil, že
jeho smrť je stratou pre celý národ. Určite bola stratou pre Misijnú spoločnosť,
pretože znova otvorila spory o vedúce postavenie v Spoločnosti. Situáciu zhoršilo aj
to, že Placiard neurčil, kto bude jeho nástupcom.
Na pozvanie pátra Claudeho, francúzskeho prvého asistenta sa v Paríži stretla malá
skupina vincentínov a zhodla sa na tom, že jedinou možnosťou pre pápeža, aby
menoval nového generálneho vikára je, aby sa oni dohodli na jeho mene. Uskutočnili
tajnú voľbu a nominovali pátra Dominika Hanona, bývalého administrátora diecézy
Metz v čase exilu jej biskupa. Hanon sa narodil v Saint Pol v arrarskej diecéze v roku
1757. Po skončení humanitných štúdií vo veku šestnástich rokov vstúpil do noviciátu
vo Svätom Lazare. Jeho prvé pôsobisko po vysviacke bolo v seminári v Metz, kde
najskôr vyučoval filozofiu a potom teológiu. Keď kardinál arcibiskup z Metz odišiel
počas Revolúcie do exilu, administrácia diecézy bola zverená Hanonovi. Po svojom
vlastnom exile najprv odišiel do Saint Pol a potom do diecézy Amiens, kde sa stal
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Sicardi španielskemu provinciálovi Sobiesovi, August, 1806, citované Carven, str. 242.
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rektorom obnoveného veľkého seminára. Tu ho zastihlo aj menovanie za
generálneho vikára.
Rím dňa 14.októbra 1807 jeho voľbu schválil zvláštnym breve v ktorom bol Hanon
menovaný ako generálny vikár s riadnymi a mimoriadnymi plnými mocami a so
všetkými právami a fakultami, ktoré mal podľa Konštitúcií. Mohol vymenovať svojho
nástupcu bez akéhokoľvek obmedzenia, mal zriadiť centrálny dom a žiť aj so
spolubratmi podľa pravidiel. Páter Sicardi zostal ako prvý asistent a v liste z 8.
januára 1808 vyjadril svoju úplnú podriadenosť Hanonovi. Počas nasledujúceho roka
sa nepokúsil spochybniť Hanonovu autoritu a tak bola prvá časť krízy vedenia
Spoločnosti ukončená. Napoleon potvrdil Hanona v úrade dňa 7. januára 1808.
V roku 1809 Hanon, na žiadosť kardinála Fescha, vypracoval správu o stave Misijnej
spoločnosti k februáru tohože roka. Uvádza v nej, že zo 460 kňazov, ktorí boli
evidovaní vo Francúzsku v roku 1789, 120 zomrelo, 40 bolo chorých alebo
neschopných zaradenia do aktívnej činnosti. 305 Predpokladal, že zo zostávajúcich
300 sa asi polovica navráti do Spoločnosti, keď pominú prekážky stojace v ceste jej
úplného obnovenia. V čase písania správy disponoval 21 osobami, ktoré boli: 5
v dome na Vieux Colombier, 5 v Amiens, 2 v Saint Brieuc, 3 v Carcassonne, 1 vo
Vannes, 1 v Sarlat, 1 v Albi a 3 na fare vo Valfleury. Asi 60 sa mu ozvali, že by sa
chceli vrátiť. Mimo Francúzska mala Spoločnosť približne 1 048
členov v 72
domoch, nerátajúc do toho Blízky východ a Čínu.
Dosť veľký počet vincentínov stále odmietal uznať obnovenie Spoločnosti na základe
Prairialného dekrétu. Hanon nemal ani ubytovacie ani pracovné miesta pre tých, čo
sa chceli dobrovoľne a bezprostredne pripojiť ku komunitnému životu. Aj z týchto si
niektorí kládli podmienky, napríklad, že nebudú poslaní na zámorské misie alebo že
zostanú vo farskej pastorácii. Ostatní dôvodili vekom, vyhovárali sa na biskupov atď.
Na vstup do Spoločnosti sa prihlásilo asi tridsať kandidátov, ale Hanon nemal
priestory na ich formáciu. Neprestával v snahe získať dom od vlády, ale dom
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Vieux Colombier, ktorý mal sľúbený, nedostal.
Páter Hanon bol smelý človek, ale zásadový až do neústupčivosti. Coste sa o ňom
vyjadruje s nezvyčajnou otvorenosťou, že to bol človek tvrdý, príliš perfekcionalistický
a málo ústretový. 306 Mal problém s kýmkoľvek vychádzať v pokoji a odcudzil sa
ľuďom, ktorí by mu mohli poskytnúť najväčšiu pomoc pri obnove Spoločnosti vo
Francúzsku včítane dvom váženým a vplyvným vincentínom, pátrovi Viguierovi
a pátrovi Duboisovi, farárovi u Svätej Margity (ktorého Hanon neskôr obvinil, že sa ho
pokúsil zbaviť úradu). Jeho nedostatky, zdá sa, prilievali olej na oheň v snahe
oprostiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky jeho jurisdikcie.
Zrušenie Spoločnosti za Napoleona

305

Hanonov odhad počtu vincentínov v roku 1789 sa zrejme nezhoduje s tým, čo udáva Pisani
(poznámka 8). Štatistiky z tohto obdobia sú notoricky nepresné, ale zdá sa, že Hanonov odhad bol
príliš nízky.
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Od roku 1809 rástlo v napoleonovskom Francúzsku napätie medzi Cirkvou a štátom,
vzniklé z takých príčin, ako bol rozvod Napoleona s Jozefínou a pápežove
odmietnutie zavrieť prístavy Pápežského štátu pred anglickým obchodom.
Oslabovanie galikanizmu (ku ktorému Napoleon nevedomky prispieval) a narastanie
vážnosti Pia VII. vo francúzskej cirkvi tiež cisára popudzovalo. V roku 1809 Napoleon
zabral Pápežský štát, vykázal pápeža do exilu a bol exkomunikovaný. V tom istom
roku zakázal Misijnú spoločnosť.
Bezprostrednou príčinou toho bol spor ohľadom práva generálneho superiora a teda
aj generálneho vikára byť predstaveným Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
V predrevolučnom období generálni superiori s výnimkou pátra Bonneta sa bližšie
nazaujímali o vedenie dcér kresťanskej lásky. Páter Cayla sa pokúšal znovu sa
presadiť v ich vedení, ale mal na to príliš málo času z dôvodu vypuknutia Revolúcie.
Dôsledkom toho bolo, že sa dcéry kresťanskej lásky cítili a boli de facto nezávislé
a vo všetkých praktických otázkach sa riadili podľa seba. Táto tendencia sa stala
ešte zjavnejšia, keď po roku 1797 začali žiť neúradným komunitným životom.
Myšlienka odtrhnutia sa od Misijnej spoločnosti sa vynorila niekedy okolo roku 1800.
Sestra Chouilly, prvá sekretárka, predložila Portalisovi výťah zo sesterských Pravidiel
v ktorom boli všetky zmienky o Misijnej spoločnosti a jej generálnom superiorovi
úmyselne vynechané. Keď boli Pravidlá a Konštitúcie znovu predložené v roku 1805
na schválenie do vlády, prvý článok bol zmenený tak, že Dcéry kresťanskej lásky
podliehajú miestnym biskupom. Toto bolo pred Brunetom zatajené, takže on nemohol
vedieť, že jeho autorita bola podkopaná. Tá istá vec sa znova opakovala v roku
1807. Vyzerá to tak, že vynechanie týchto vecí nemalo žiadny väčší účinok. Portalis
sám veľmi dobre vedel, ako sa vec podľa pravdy a zákona v skutočnosti má, pretože
vzťah Misijnej spoločnosti k Spoločnosti dcér kresťanskej lásky bol jeho hlavným
argumentom pre obnovenie Misijnej spoločnosti. Pretože Portalis v roku 1807
zomrel, zástancovia odtrhnutia mohli na základe týchto sfalšovaných podkladov
podať svoj apel.
Približne v čase Placiardovej smrti v roku 1807 tieto snahy naberali na sile. Boli
podporované niektorými dcérami kresťanskej lásky, ktoré do spoločnosti vstúpili po
jej obnovení a ktoré boli podľa slov pátra Etienna oddané „ novotám a inšpirované
láskou k nezávislosti.“ 307 Tento posudok je dosť nespravodlivý z pohľadu
rozporuplnej právnej situácie Misijnej spoločnosti vo Francúzsku a pomerne zmätenej
schizme v riadení samotej Misijnej spoločnosti.
Plán, ktorý bol napokon zosnovaný, spočíval v odovzdaní Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky pod vedenie parížskeho arcibiskupa. Napoleon, ktorý bol
posadnutý centralizáciou a uniformitou chcel zjednotiť všetky ženské rehole pod
jedno ústredné vedenie miestnych biskupov (všetkých tých, ktorí boli ním menovaní)
a svojej matky ako protektorky. Madame Mere, meno, pod ktorým bola Letícia
Bonaparte známa, tiež schvaľovala tento zámer. Už bola hlboko pohrúžená do
záležitostí dcér kresťanskej lásky a očividne niektorí z vlády a niektoré sestry
samotné si ju želali vidieť ozdobenú titulom superiorky. Po smrti parížskeho
arcibiskupa v roku 1809, bola arcidiecéza spravovaná kapitulnými vikármi, ktorí
zrejme v odtrhnutí dcér kresťanskej lásky od Misijnej spoločnosti videli posilnenie
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svojej vlastnej moci a vplyvu. Boli podporovaní niekoľkými provinciálnymi biskupmi.
Hanon neskoršie vyhlásil, že mnohé dcéry kresťanskej lásky, ktoré boli vo vedení,
chceli zotrvať v úrade dlhšie, ako im určovali Konštitúcie.
Generálna predstavená Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v roku 1809 bola sestra
Beaudouin, do úradu zvolená Hanonom a generálnym zhromaždením sestier. Mala
zotrvať v úrade až do času, keď bude znova zasadať generálne zhromaždenie. Jej
pozícia v istom zmysle bola podobná pozícii v ktorej sa nachádzal Hanon. Sestra
Beaudouin bola odhodlaná odporkyňa snáh o odtrhnutie. Prehľadala archívy
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a našla originál schválenia Spoločnosti
kardinálom de Retz, dokument, ktorým boli sestry prepojené s Misijnou
spoločnosťou.
Právnických a historických argumentov týkajúcich sa tejto polemiky bolo
nespočítateľné množstvo. V júni 1809 Hanon adresoval Štátnej rade dlhý dokument
v ktorom obšírne objasňoval, prečo je generálny superior Misijnej spoločnosti takým
istým generálnym superiorom aj Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Štátna rada
spolu s Ministerstvom vnútra sa priklonila k nemu a uznala jeho nesporné práva.
Ďalším manévrom bol pokus presvedčiť Hanona, aby sa dobrovoľne vzdal svojich
práv , bolo mu prisľúbené, že ich dostane nazad a aby uznal práva Madame Mere
riadiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Toto všetko odmietol a očividne veľká
väčšina dcér kresťanskej lásky s ním súhlasila.308 A tak, hoci bolo uznané, že právo
riadiť Spoločnosť dcér kresťanskej lásky patrí úradu generálneho vikára, jediným
riešením zostávalo skoncovať s úradom a preto aj s Misijnou spoločnosťou, ktorú
generálny vikár riadil.
Jasná známka konca prišla 20.septembra 1809, keď bola Napoleonovi predložená
petícia, ktorá obsahovala žiadosť, aby vláda pokračovala vo vyplácaní subvencie
6 000 frankov Misijnej spoločnosti na podporu misií na Blízkom východe. Napoleon
na okraj napísal „Nechcem viac nijaké misie.“ 309 Dňa 26. septembra vydal cisár
dekrét, ktorým zrušil dekrét zo 7. Prairialu a zakázal Misijnú spoločnosť, Parížsku
spoločnosť pre zahraničné misie a Kongregáciu Ducha Svätého. 310 Napoleon
vlastnou rukou na dekrét napísal, že nemá byť publikovaný alebo vytlačený. Nikdy
ani nebol a tak podľa francúzskeho práva nebol nikdy úradne uvedený do platnosti.
Či bol spor ohľadom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky dostačujúci sám o sebe
alebo či Napoleona tak nahnevala Svätá Stolica alebo lazaristi urazili jeho pýchu
alebo či ich zámorské misie stratili pre neho záujem, nech bola príčina alebo
nahromadenie príčin akékoľvek, všetko nasvedčovalo, že lazaristi už nie sú viac pre
neho užitočnými a tak dňa 26. septembra 1809 v Schönbrunne vydal dekrét,
obsahujúci zrušenie Misijnej spoločnosti.311
Kardinál Fesch ostro proti zrušeniu protestoval. Napísal:
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1300 na papieri s ním súhlasilo. Carven, str. 275.
Niektorí historici mylne toto považujú za dekrét o zrušení.
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Tu Napoleonov podpis na dekréte nesie známky hnevu a podráždenia. Viď Carven, str. 276–277.
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Carven, str. 275–276.
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Áno Veličenstvo, opovažujem sa to povedať: toto zrušenie je omnoho šokujúcejšie
ako všetky udalosti, ktoré sa odohrali za dva roky. Inklinuje k tomu, aby stálo v ceste
ohlasovaniu evanjelia. Ochromuje službu biskupov z ktorej je odstraňovaný jediný
prameň, na ktorý sa musia odvolávať pri ohlasovaní právd tým z ich diecéz, ktorí
trpia nedostatkom kňazov a poučení o evanjeliovej morálke.312
Prefekt Departmentu Seina Hanonovi dňa 6.októbra 1809 napísal prikazujúc mu
opustiť dom na Rue de Vieux Colombier a nariaďujúc všetkým Misionárom, aby sa
rozišli. 313 Ďalej písal, že Prairialny dekrét bol zrušený, ale neuviedol podľa akého
zákona.
Pretože Hanon predvídal ťažkosti zo strany napoleonskej vlády, prijal pre
nepredvídateľné situácie plán ohľadom riadenia Misijnej spoločnosti už 1. januára
1809. Zahŕňal odovzdanie väčšiny jeho právomocí rôznym provinciálom pre prípad,
že by s ním nebola možná komunikácia. Zároveň sa snažil zabrániť Talianom znova
obnoviť problémy rozdeleného vedenia Spoločnosti. Ale to sa mu nepodarilo.
Hanon si stále dobre uvedomoval hrozbu zo strany vlády, že mu nedovolí slobodne
účinkovať. Za skorého rána 29. októbra 1809 bol zatknutý a 17. novembra obdržal
povolenie odísť do Saint Pol v Brittany, jeho rodnej provincie s rozkazom zdržiavať
sa tam pod dohľadom polície. Jedného dňa v marci 1811 prišiel povoz plný
policajtov, ktorí ho mali znova zatknúť, ale on ušiel a sa im skryl. Policajti až na
jedného odišli a ten si všimol jedného z Hanonových priateľov (ktorý urobil tú chybu,
že mu niesol breviár), sledoval ho až do jaskyne, v ktorej bol generálny vikár ukrytý.
Bol zatknutý a uväznený vo Fenestrelles, zhodou okolností bol jedným z jeho
spoluväzňov kardinál Pacca.314 Zostal tam až do roku 1814.
Sestra Beaudouin bola zbavená úradu generálnej predstavenej dcér kresťanskej
lásky a jej miesto zaujala sestra schvaľujúca odtrhnutie. Za direktora sestier bol
menovaný páter Viguier, ktorý tento úrad prijal. Za toto ho Hanon pokarhal, pretože si
to vysvetľoval ako jeho súhlas so schizmou.
Keď sa páter Sicardi dozvedel o prvom Hanonovom zatknutí v roku 1809, šiel za
pápežom a požiadal ho, aby ho splnomocnil vykonávať úrad generálneho vikára nad
talianskymi a španielskymi provinciami. V protiklade k dohovoru s Hanonom, ktorý
Rím prijal na jeho žiadosť, Sicardiho žiadosť bola ústne schválená, ale nikdy
nedostala písomnú podobu. Sicardi to považoval, nie za prechodnú vec, ale za trvalé
a úplné potvrdenie jeho právomocí a keď sa Hanon dostal na slobodu, Sicardi
odmietol vzdať sa svojej moci.
Všeobecný zákaz
312

Citované v Corven, str. 278.
Toto je podľa Corvena. Coste, La Congregation de la Mission, str. 103, hovorí, že tí už boli preč
kvôli nepriateľstvu s dcérami kresťanskej lásky.
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Vo svojich pamätiach Pacca opisuje, ako sa Hanon, o ktorom hovoril, že „je hoden cirkvi“ vkradol
do jeho izby na dlhý rozhovor. Píše, že Hanon bol uväznený „preto, lebo nesúhlasil so zmenami vo
vedení sestier“. Memorie Storiche del Ministero de´ due Viaggi in Francia e della prigionia nel forte di
San Carlo in Fenestrelle del Cardinale Bartolomeo Pacca scritte da lui medesimo (Roma, 1830), str.
213–214.
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25. apríla 1810 Napoleon zrušil bez výnimky všetky rehoľné spoločenstvá v celom
cisárstve. Pretože bol aj talianskym kráľom, zákaz postihol skoro celý polostrov. Pre
Misijnú spoločnosť malo toto rozhodnutie katastrofálne následky.
Rímska provincia mala trinásť domov. Štyri z nich už stratila medzi rokmi 1804–1808
a to Subiaco, Florenciu, Fermo a Tivoli. V dôsledku dekrétu z roku 1810 stratila
Perugiu, Macerata, San Andrea al Quirinale, Bolognu, a Piacenzu. V Piacenze strata
Collegia Alberoni prichádzala postupne. V roku 1806 na Brunetovu žiadosť a na
naliehanie kardinála Fescha vydal cisár zvláštny dekrét v ktorom potvrdil existenciu
kolégia a jeho vedenie vincentínmi. Keď bola Misijná spoločnosť v roku 1809 vo
Francúzsku zrušená, francúzsky biskup Piacenzy napísal do Paríža a požiadal, aby
vincentíni mohli v Alberoni zostať. Toto bolo schválené pod podmienkou, že budú žiť
ako diecézni kňazi a nie ako vincentíni. Po vydaní dekrétu v roku 1810 boli na príkaz
z Paríža prinútení z kolégia odísť a nahradili ich diecézni kňazi.
V Lombardskej provincii bolo zrušených všetkých dvanásť domov.
Jediným miestom, ktoré sa dekrétu vyhlo bol Neapol. Joseph Bonaparte sa stal
v roku 1806 kráľom Neapola a o dva roky ho vystriedal Joachim Murat, jeden
z Napoleonových maršalov. Za vlády každého z nich mohli Misionári žiť v pomernom
pokoji a nebol im zrušený ani jeden dom.
Dom na Monte Citorio mal byť zrušený spolu s ostatnými domami Rímskej provincie,
ale bol spod zrušenia vyňatý, pretože v ňom mala Propaganda svojich študentov.

III
BOURBONOVSKÁ REŠTAURÁCIA

Pred začiatkom roka 1814, keď spojenecké vojská postupovali na Paríž, bol páter
Hanon s niekoľkými ďalšími politickými väzňami premiestnený do Bourges. Deväť dní
po Napoleonovej abdikácii 13. apríla 1814 bol prepustený a obdržal cestovný
dokument do Lyonu a odtiaľ konečne odcestoval do Paríža.
Hanonov prvý záujem bolo znovu obnovenie dvojitej rodiny Svätého Vincenta.
Nebola to ľahká úloha. Páter Verbert, ktorý bol jeho nástupcom v úrade generálneho
vikára mu dňa 5. mája napísal:
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Predpokladám, že bude viac práce a omnoho viac ťažkostí. To že dlhú dobu žijeme
oddelene a koľkí z nás už pomreli, hovorí samo za seba! Tí čo ešte zostali a to je
isté, si osvojili záujmy cudzie Spoločnosti alebo iní prijali zvyky, ktoré nielenže
odporujú duchu Kongregácie, ale počas týchto rokov stratili aj elán a jeho znova
nadobudnutie bude tak povedané, nemožné. Mohol by som dokonca dodať, že
väčšina pokladá tieto ťažkosti za dôsledok toho, že už dlho pred naším rozohnaním
Spoločnosť svojho pôvodného ducha opustila. . .Veľmi sa obávam, že naša stará
prax a staré zvyky nikoho po nešťastných dvadsiatich piatich rokoch neoslovia. . .315
Po svojom príchode do Paríža v roku 1815 sa Hanon stretol s ťažkosťami pri
obnovovaní svojej autority v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Jeho snahy boli
odmietané niektorými sestrami vo vysokých úradoch a kapitulnými vikármi ako aj
niekoľkými diecéznymi biskupmi. Nebolo mu dovolené vrátiť sa na Rue de Vieux
Colombier pre zákaz od sestier vo vedení, ale jedna zo sestier z Nemocnice pre
nevyliečiteľné ženy mu poskytla dočasný pobyt. Hanon bol úplne bez akýchkoľvek
finančných prostriedkov. Páter Etienne dosvedčil, že proti tým niekoľkým sestrám, čo
pomáhali vincentínom pri sťahovaní sa do domu na Rue de Sevres sa postavili sestry
z vysokého vedenia ich Spoločnosti. Jednu zo sestier, ktorá pomáhala vincentíom pri
ich návrate, sestru Hinglaise kvôli tomu preložili z Paríža do Dijonu. 316 Pápežské
breve z 19. januára 1815 určilo Msgr. d´ Astros, parížskeho generálneho vikára za
apoštolského vizitátora Spoločnosti dcér kresťanskej lásky vo Francúzsku, aby
dohliadal na voľbu vizitátorky, hoci práva a jurisdikcia pátra Hanona boli potvrdené.
S cieľom raz a navždy zaistiť nároky parížskeho arcibiskupa, Mgsr. d´Astros musel
prečítať pápežský dokument v kaplnke materského dcér kresťanskej lásky za
Hanonovej prítomnosti.
Očividne mal ťažkosti aj s uplatnením svojej autority medzi všetkými vincentínmi vo
Francúzsku. Presná ťažkosť nie je dosť jasná, ale nepochybne to bolo niečo,
týkajúce sa legality v čase Napoleonskej reštaurácie a problematického právneho
postavenia (po pravde, Spoločnosť vo Francúzsku legálne neexistovala) Spoločnosti.
Páter Hanon bol donútený odísť do ilegality počas Sto dní, keď sa Napoleon vrátil
z Elby. (Marec–jún 1815).
Po návrate do Paríža napísal Hanon Sicardovi, že chce mať znovu vládu nad celou
Misijnou spoločnosťou vo svojich rukách. Sicardi mu odpovedal, aby sa uspokojil
s obnovovaním Spoločnosti vo Francúzsku a že vedenie ostatnej Spoločnosti si
ponecháva vo svojich rukách. Nikde neexistuje písomný dokument o tom, že Sicardi
bol poverený riadiť celú Misijnú spoločnosť okrem Francúzska, je tu len Sicardiho
ústne prehlásenie, že tak rozhodol pápež. Nech už bolo akokoľvek, uplatňoval svoju
moc až do takých rozmerov, že založil novú provinciu (Neapol) a vyslal Misionárov
na misie do Ameriky (1816).
Hanon už bezprostredne pracoval na právnom uzákonení Misijnej spoločnosti vo
Francúzsku. Pred svojou smrťou sa mohol potešiť z pohľadu na dokončené dielo.
Dňa 3. februára 1816 Ľudovít XVIII. vydal dekrét, ktorým so spiatočnou platnosťou
Misijnú spoločnosť a Kongregáciu Ducha Svätého pričlenil ku kráľovskému
nariadeniu zo dňa 2. marca 1815, ktoré uzákonilo Spoločnosť pre zahraničné misie.
315
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Annals (anglické vydanie), 19, str. 372.
Etienne, Notice, str. 16.

281

Znova je zaujímavé si všimnúť zákonité prepojenie medzi týmito troma. Hanon
napísal 12. Marca 1816 obežník v ktorom informoval Spoločnosť o uzákonení
a o získaní domu a k tomu ešte o možnosti získania finančnej podpory od kráľa.
Vyzval roztrúsených vincentínov k návratu do komunity, ale iba sedemdesiati
zareagovali. Ostatní sa ospravedlnili s odvolaním sa na vek, zdravotný stav a na
nesúhlas biskupov. Krátko na to, 24. apríla páter Hanon zomrel.
Hanon za svojho nástupcu určil pátra Le Gala, superiora veľkého seminára vo
Vannes, ale ten rozhodne odmietol úrad prijať. Preto bolo potrebné zorganizovať
voľbu. Páter Claude, Hanonov asistent rozposlal obežník štyridsiatim štyrom
vincentínom, žiadajúc ich, aby sa zúčastnili zhromaždenia, ktoré by zvolilo
generálneho vikára. Dňa 12.augusta sa ich zišlo dvadsať štyri v dome pátra Duboisa,
vincentína, ktorý bol vo farnosti Sainte Marguerite a v druhom tajnom hlasovaní zvolili
pátra Charlesa Verberta, človeka veľkých skúseností a vľúdnej povahy. 317 To isté
zhromaždenie poverilo pátra Duboisa a toho, ktorého si vyberie ako asistenta, aby
neprestávali tlačiť na vládu ohľadom nového domu. Páter Claude napísal do Ríma
žiadosť o potvrdenie voľby, ale až do marca 1817 neprišla nijaká odpoveď.
Páter Verbert rozposlal ďalšie pozvanie francúzskym vincentínom, aby sa pripojili ku
komunite. Potom sa vypravil po Francúzsku a pokúšal sa získať nové povolania
a tiež ponavštevovať všetky domy dcér kresťanskej lásky. Počas toho obdobia boli
zahájené rokovania s Rímom, týkajúce sa potvrdenia jeho voľby. Nie všetci boli
s touto voľbou spokojní, pretože sa zdvihla opozičná vlna, predovšetkým v Toulouse,
ale tá časom utíchla. Dcéry kresťanskej lásky v Toulouse z ktorých väčšina
schvaľovala schizmu v roku 1809, boli zvlášť voči Verbertovi nepriateľské, ale zdá
sa, že sa to vyriešilo kompromisom.
V tom čase niektorí Misionári bývali s Duboisom vo farnosti Svätej Margity, niektorí
obývali poschodie domu, ktoré si prenajali na Rue de Cherche–Midi. Našťastie,
Spoločnosť už bola blízko získania materinského domu. Je faktom, že ešte v roku
1816 nebolo vlastníctvo Svätého Lazara vysporiadané. Podľa terminológie
Napoleonského konkordátu, ktorý stále platí, vlastníctvo má byť vrátené. Kráľ Ľudovít
XVIII. uznal vlastnícke právo Spoločnosti na Svätého Lazara, ale minister vnútra ho
presvedčil, že majetok, ktorý bol použitý ako väznica, je nemožné vrátiť, najmä kvôli
veľkým nákladom na jeho prestavbu do pôvodného stavu, ktoré by boli nad možnosti
vlády.
Verbert bezúspešne predložil nespočetné množstvo návrhov rôznych priestorov
kráľovi, ministrovi vnútra a ministrovi pre kult. Napokon zašiel až tak ďaleko, že
kráľovi odporučil, aby zrušil výnos o legalizácii Misijnej spoločnosti, tak že sa budú
vincentíni môcť s čistým svedomím vrátiť tam odkiaľ prišli. V jednom prípade minister
vnútra z ekonomických dôvodov navrhol zlúčenie Misijnej spoločnosti so
Spoločnosťou pre zahraničné misie. Verbert to odmietol ako nemožné z dôvodu
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Charles–Emmanuel Verbert sa narodil v Bresse, v lyonskej diecéze v roku 1752. Do Spoločnosti
vstúpil v roku 1769 a po vysviacke vyučoval teológiu v Marseille. Túto činnosť vykonával aj v čase
vypuknutia Revolúcie. Ušiel do Talianska, ale v roku 1800 sa vrátil do Francúzska, ako ho niekoľkí
biskupi z Provence požiadali, aby spravoval ich biskupstvá. V roku 1802 bol vymenovaný za farára
farnosti v Marseille. V roku 1810 bol ustanovený za riaditeľa strednej školy v tom istom meste až do
roku 1813, kedy ho minister školstva vymenoval za profesora morálnej teológie na novozaloženom
seminári v Aix. Z tohto miesta bol zvolený za generálneho vikára.
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nezlučiteľného zamerania každej skupiny. De Chabrol de Volvie, prefekt
Departmentu Siena a priateľ Misijnej spoločnosti navrhol, že by bolo vhodnejšie dať
vincentínom nejaký dom na Ľavom brehu, bližšie k novému materincu dcér
kresťanskej lásky na Rue de Bac . Preto Verbert v apríli 1817 predložil francúzskej
vláde návrh, či by Misijná spoločnosť nemohla dostať bývalé mestské sídlo Vojvodu
de Lorges, a urobil to neochotne, pretože dom nebol veľký. Vláda dom kúpila za
100 000 frankov. Dom, ktorý sa nachádzal na Rue de Sevres 95 bol na spadnutie
a zabralo nejaký čas, kým sa stal obývateľným. Kráľ dekrétom z 3. decembra 1817
odovzdal dom do vlastníctva Misijnej spoločnosti, ktorá už v skutočnosti 9. novembra
dom do vlastníctva prebrala. Vincentíni postupne medzi rokmi 1818 a 1820 dávali
dom do poriadku. V septembri 1818 sa v ňom konali prvé Ročité duchovné cvičenia.
Prví noví novici prišli v lete 1818, ale zdá sa, že bolo dosť ťažké nájsť pre nich
vhodného direktora novicov. Keď páter Etienne prišiel ako mladý novic 4.októbra
1818, našiel v dome štrnásť starých mužov. . . . 318Je skutočnosťou, ako uznáva aj
Etienne, že vo Francúzsku bolo vtedy ešte niekoľko sto vincentínov, ale z rôznych
dôvodov sa do Spoločnosti nevrátili. Väčšina z nich patrila medzi diecézne
duchovenstvo. Etienne to považoval za požehnanie. „Ich absencia nie je dôvodom na
ľútosť, pretože ich duch a ich zvyky by nepochybne boli na prekážku obnovy nášho
pôvodného ducha.“319 Boli to títo starí muži z ktorých niektorí boli v ústraní skoro štvrť
storočia, čo pátra Etienne, takzvaného „Druhého Zakladateľa“ Misijnej spoločnosti
priúčali jeho postojom a prístupu k vincentínskemu životu.
Dom na Rue de Sevres bol príliš malý a bolo ťažké prispôsobiť ho potrebám
Spoločnosti. Jedna vec bola zvlášť dôležitá, chýbala kaplnka a nebolo kde ju zriadiť.
(Páter Etienne poznamenal, že za svojich prvých rokov v Spoločnosti nemal nikdy
možnosť navštíviť Sviatosť Oltárnu.) Jedného dňa okolo roku 1825, Etienne navštívil
monsignora Frayssinousa, ministra pre cirkevné záležitosti a povedal mu o tom, že
nemajú kaplnku. Frayssinous mu povedal:
Mám rád vašu Spoločnosť. Viete prečo? Nikdy predtým som nemal možnosť dostať
sa s ňou do kontaktu, ale so podrobnejšie študoval históriu všetkých rehôľ.
Výsledkom tohto môjho štúdia bolo zistenie, že iba vaša Spoločnosť má dnes
budúcnosť, pretože jedine jej duch je schopný prispôsobiť sa časom, ktoré žijeme.
Chcem, aby sa zväčšovala a aby bola náležite organizovaná a tak mohla reagovať
na potreby našej doby. Preto, ak bude vláda múdra, bude jej zverovať všetky
náboženské služby, ktoré od nej závisia.320
Jediné miesto, kde by mohla byť kaplnka vybudovaná bolo v susednom dome, ale
jeho majiteľ za dom požadoval 200 000 frankov. Frayssinous sa rozhodol tieto
peniaze zaobstarať a od kráľa Karola X. dostal štvrtinu potrebnej sumy, ďalšiu
štvrtinu získal zo svojho vlastného Ministerstva pre cirkevné záležitosti a posledné
dve štvrtiny dalo Ministerstvo námorníctva a Ministerstvo zahraničných vecí
s ohľadom na služby, ktoré vincentíni preukazovali Francúzsku na zámorských
misiách. Základný kameň novej kaplnky bol požehnaný parížskym arcibiskupom dňa
1. novembra 1827.
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Počas Verbertovho vikariátu prichádzali žiadosti zo seminárov a kolégií zo všetkých
strán, ale nebol schopný ich splniť.
Pápež vyberá generálneho superiora

Keď sa páter Verbert počas svojej výpravy po Francúzsku, krátko po svojom zvolení
dostal do Toulouse, čakalo tam na neho pápežské breve o jeho potvrdení v úrade.
Obsah breve účinkoval ako šok. Dokument z 13.júla 1817 menoval Verberta ako
generálneho vikára pre Francúzsko a pre všetky dcéry kresťanskej lásky bez
obmedzenia. Nebola mu však udelená právomoc vymenovať svojho nástupcu
dokonca ani s obmedzenými podmienkami. Sicardi bol menovaný za generálneho
vikára Misijnej spoločnosti mimo Francúzska. Verbert sa cítil hlboko sklamaný,
pretože dúfal a žiadal, aby bol pápežskou autoritou menovaný za plnohodnotného
generálneho superiora. Breve obsahovalo jednu nepresnosť, keď uvádzalo, že
Sicardi je generálnym vikárom od roku 1805 a nie 1809. Neskôr v tom istom roku,
Sicardi, ktorý mal už osemdesiat rokov a cítil ich váhu si žiadal a aj dostal pátra
Francesca Baccariho ako svojho asistenta s titulom provikára (Breve zo 4.októbra
1817). 321 Pápež poznal Baccariho z Imoly, kde bol predtým biskupom a neskôr
z Benátok. Baccari si ponechal titul provikára do roku 1821, keď sa stal generálnym
vikárom.
Dňa 2. mája 1818 Sicardi napísal Verbertovi list a pripustil, že je zodpovedný za
obsah breve o potvrdení. Zdá sa, že túto vec učinil cez kardinála Conslaviho.
Medzitým v Paríži Verbert vymenoval pátra Lemaire za svojho asistenta a pátra
Boullangiera za sekretára, všetko za neexistujúcej generálnej kúrii.
Nech boli zdroje pre breve akékoľvek, v ňom zakotvený zákaz pre Verberta
vymenovať svojho nástupcu bol kľúčový, pretože sám čoskoro upadol do choroby
a bezprostredne na to poslal do Ríma žiadosť o fakultu, aby mohol niekoho
ustanoviť. Potrebná fakulta bola 21. marca 1819 zaslaná, avšak nie z Kongregácie
pre biskupov, ale z Propagandy a prišla príliš neskoro, lebo Verbert zomrel
sedemnásť dní predtým. Nové breve hovorilo, že ak Verbert nie je v stave vykonať
menovanie, nech zhromaždenie desiatich alebo dvanástich Misionárov vyberie
generálneho vikára pre Francúzsko so schválením Svätej Stolice. Bude mať tie isté
právomoci, ako mal Verbert. Zhromaždilo sa viac ako iba desať alebo dvanásť
vincentínov. Prišlo ich do Paríža asi dvadsaťjeden a dňa 13. mája 1819 vybrali pátra
Charlesa Vincenta de Paul Boujard, asistenta v novom ústrednom dome za
generálneho vikára.
Páter Baccari nevedel, že Francúzi dostali právo zvoliť si generálneho vikára.
Rovnako aj Kongregácia pre biskupov a rehoľníkov bola prekvapená, že breve vyšlo
z Propagandy.
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Francesco Antonio Baccari sa narodil v roku 1747 v Benátskej republike. Účinkom vincentínskych
misií žiadal o vstup do Misijnej spoločnosti a dostal povolenie vstúpiť do nej vo veku šestnástich rokov.
Jeho prvé uplatnenie bolo v seminári vo Fermo. Po zrušení v roku 1810 žil mimo vincentínskeho domu
do roku 1817, keď odišiel do Ríma. Bol nadaným amatérskym architektom. Zomrel v roku 1835.
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Dokument o potvrdení pátra Boujarda322 (10.augusta 1820) obmedzoval jeho autoritu
na Dcéry kresťanskej lásky, žijúce vo Francúzsku a v Levante a ani on nedostal
právo menovať svojho nástupcu. V tom istom breve pápež naznačoval svoj záujem
na výbere plnoprávneho generálneho superiora pre obe rodiny Svätého Vincenta
mimo francúzskeho územia, ktorý by mal rezidenciu v Ríme.
Taliansko – francúzska polemika sa teraz jasne sústredila na dve otázky : akej
národnosti by mal generálny superior byť a kde by mal sídliť? Taliani boli ochotní
prijať akúkoľvek národnosť generálneho superiora, za predpokladu, že nebude
Francúz. Obidve strany, rímski vincentíni aj Svätá Stolica, zdá sa si veľmi želali, aby
generálny superior sídlil v Ríme, ďaleko od vplyvu francúzskych vincentínov
a francúzskej vlády. Páter Baccari, po smrti pátra Sicardiho v júni 1819, sa stal v tejto
veci ich favoritom.
Boujard okamžite proti tomuto breve protestoval prostredníctvom memoranda, ktoré
odovzdal pápežskému nunciovi v Paríži pre kardinála Conslaviho. Zdôrazňoval, že
rozdelené vedenie môže uškodiť Dcéram kresťanskej lásky a zabrániť reorganizácii
vincentínov vo Francúzsku. Tiež napísal, že pozastavenie práva vymenovať svojho
nástupcu vníma ako pokarhanie a nevie prečo. Conslavi bol ohromený a odpovedal,
že pápež zmenil svoj postoj v otázke vymenovania generálneho superiora, ktorý by
sídlil v Ríme a povedal, že budúci generálny superior by mal prebývať v Paríži.
V terajšom čase Boujard bude generálnym vikárom vo Francúzsku a Baccari
generálnym vikárom domov mimo Francúzska. Pápežské breve zo dňa 30. januára
1821 udelilo Boujardovi právo menovať svojho nástupcu a zároveň ho splnomocnilo
spravovať Dcéry kresťanskej lásky v ženevskom kantone. V nasledujúcom breve
z 22. mája bol páter Baccari menovaný za generálneho vikára Misijnej Spoločnosti
a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky mimo Francúzska.
Táto situácia sa nezmenila do roku 1825. V tomto roku sa prejavila veľká
nespokojnosť kvôli rozdelenému vedeniu Spoločnosti v Španielsku, Portugalsku,
Neapole, Lombardii ba dokonca aj v Ríme. Pre zložitosť rokovaní a intríg, ktoré
vychádzali von, je ťažké presne opísať, čo sa v tom roku stalo, ale mohlo to byť
podľa nasledovného.
Niekedy v roku 1825 sa Taliani pokúsili primäť pápeža, aby vymenoval generálneho
superiora, ktorý by sídlil v Ríme. Msgr. Isoard, dekan Roty o tom informoval
Frayssinousa a minister to oznámil kráľovi Karolovi X. Kráľ dal okamžitý pokyn
svojmu veľvyslancovi v Ríme, aby plán vetoval a preto bola táto akcia dočasne
zastavená.
Podobne začiatkom roka 1825 napísal Baccari Boujardovi, že bol požiadať pápeža,
aby zvolal generálne zhromaždenie za účelom voľby generálneho superiora. Vyjadril
sa, že sa zhromaždenia nezúčastní. Boujard mu neodpovedal, preto mu Baccari
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Charles Boujard sa narodil v roku 1751 v Trevous v lyonskej diecéze a do Spoločnosti vstúpil
v roku 1769. Jeho prvým zaradením bola katedra teológie v seminári v Toulouse a neskoršie bol
rektorom seminára v Narbonne. V čase Revolúcie odišiel do exilu v Španielsku, kde pobýval jedenásť
rokov. Keď bol prijatý Napoleonský konkordát vrátil sa do Francúzska a stal sa kňazom vo farnosti
v Lyone. Jeho návrat do Spoločnosti sa omeškal kvôli lyonskému generálnemu vikárovi. Po návrate do
Komunity bol menovaný do úradu asistenta v novom materinskom dome.
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v apríli tohože roka napísal znova, ale očividne Boujard mu aj teraz odmietol
odpovedať.
Komplikovanosť toho, čo sa dialo zväčšilo aj to, že koncom roka 1825 sa začali
rokovania o spojení Spoločnosti o ktorých Baccari nič nevedel. Mgrs. Baldeschi,
vincentín a hlavný pápežský ceremonár napísal pápežovi a požiadal ho, aby ukončil
rozdelenú správu. Boujard o tejto žiadosti vedel od Abbé Sambuciho, pobočníka
francúzskeho veľvyslanca pri Svätej Stolici. On povedal Boujardovi, aby podnietil
francúzskych vincentínov spísať petíciu na podporu tej istej veci t.j. aby pápež
vymenoval generálneho superiora. Dodal, že pápež je ochotný súhlasiť, aby
generálny superior sídlil v Paríži. Boujard napísal Mgsr. Isoardovi a požiadal ho, aby
prejednal s Baldeschim ako by mal nasledovať presný postup.
Asi v tom istom čase francúzska vláda znovu intervenovala. Karol X. prikázal
Frayssinousovi napísať do Ríma o informácie, ako sa veci vyvíjajú a odpoveď, ktorá
prišla nazad oznamovala, že pápež Lev XII. nariadil, aby sa vec definitívne dala do
poriadku. Preto pred konaním procesu výberu nového generálneho superiora pápež
požadoval, aby sa obaja generálni vikári, francúzsky aj taliansky vzdali svojich
úradov. Pre zmenu teraz začal robiť ťažkosti páter Boujard, ktorý sa jednoducho
nechcel svojej pozície vzdať. „Páter Baccari,“ napísal páter Etienne,“ ponúkol svoju
rezignáciu, ale páter Boujard tú svoju nepretržite odmietal. Nech boli jeho kvality
akokoľvek vynikajúce, lipnutie k moci bolo jeho slabosťou.“323 Napokon bola bariéra
prelomená dosť nečestným úskokom, vymysleným v Ríme Abbé Sambucim. Pri
návšteve Paríža povedal Boujardovi, že ak ponúkne svoju rezignáciu ako generálny
vikár, pápež bude naklonený tomu, aby ho vymenoval za generálneho superiora.
Polichotený Boujard rezignoval.
Pápež stál pred dvoma možnosťami. Mohol zvolať generálne zhromaždenie alebo
mohol generálneho superiora vymenovať osobne. Konzultoval s oboma vikármi, ktorí
obaja ponúkli rezignáciu. Monsignor Macchi, pápežský nuncius v Paríži mal stretnutie
s Boujardom, na ktorom bol prítomný aj, ešte len dvadsaťštyri ročný, Etienne. Tí
dvaja sa rýchlo zhodli na tom, že zvolať zhromaždenie nie je možné jednoducho
preto, lebo Spoločnosť zatiaľ toho nie je schopná. Bolo dohodnuté, že výber by mal
vykonať pápež a Boujard, prirodzene, bol presvedčený, že ten, ktorého vyberie, bude
on. Generálny vikár tiež súhlasil s tým, že napíše memorandum v ktorom uvedie
všetky svoje návrhy a komentáre, týkajúce sa veci. Toto všetko sa odohralo v úplnej
tajnosti a nijaký konzultor ani žiaden asistent o tom nevedel.
Keď Boujard memorandum dopísal a podpísal, Etienne ho doručil nunciovi.
V priebehu ich rozhovoru Macchi povedal, že pápež sa rozhodol nevymenovať
Boujarda, pretože Spoločnosť vo Francúzsku je príliš malá a že v nej bude nemožné
nájsť správneho človeka pre túto úlohu. Etienne v tom videl narážku, že výber môže
padnúť na ne–Francúza. Etienne naznačil, že hoci Spoločnosť je chudobná na počet
ľudí, nie je až tak chudobná.
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Etienne, Notice, str. 20.
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Francúzska vláda bola na celej veci hlboko zaangažovaná a započala rokovania
o čom vincentíni nič nevedeli. 324 Počas týchto rokovaní Frayssinous konal v prospech
Misijnej spoločnosti. Jedným z jeho blízkych priateľov bol Clausel de Coussergues,
generálny vikár Amienskej diecézy, ktorý poznal vincentínov z veľkého seminára
v Amiens. Zvlášť mocne na neho pôsobil Pierre de Wailly, rektor seminára a tak
spomenul Waillyho meno pred Frayssinousom. V týchto rokovaniach hral veľkú úlohu
aj páter Baldeschi.
Pierre–Joseph de Wailly sa narodil v roku 1759 v diecéze Arras. Prípravné štúdiá si
vykonal na Univerzite v Douay a v roku 1778 vstúpil do Misijnej spoločnosti. Najprv
účinkoval vo farnosti Svätého Ľudovíta vo Versailles, potom v Amiens a neskôr vo
veľkom seminári v Saint Brieuc, kde ho zastihla revolúcia. Ušiel do Nemecka, ale na
žiadosť biskupa z Arrasu sa pokúšal udržať diecézu pohromade počas jeho exilu.
Čelil mnohým nebezpečenstvám a dva razy ho takmer zabili. V jednom takom
prípade utŕžil na tvári ranu šabľou, ktorá mu zanechala jazvu na celý život. Po
Napoleonskom konkordáte sa stal kňazom vo farnosti v Arrase a potom bol poslaný
do seminára v Amiens. Po zrušení Spoločnosti v roku 1809 udržiaval skupinu
vincentínov pospolu a v diecéze vykonal veľa práce.
Pápežské breve, ktorým bol de Wailly menovaný generálnym superiorom bolo
datované 1. januára 1827. V ňom pápež zdôraznil, že jeho zásah sa týka iba tohto
jediného prípadu a upozornil, že predchádzajúce vikariáty sa skončili. Boujard bol
týmto breve zdrvený a uvedomil si, že ho podviedli, ale sa nijako o ňom nevyjadril.
Jediná osoba, ktorá o záležitosti vedela bol generálny ekonóm páter Boullangier,
ktorý, ako povedal páter Etienne povedal, „bol úctyhodný starý muž, ale slabého
charakteru a malého chápania.“ 325 Pohnutý Boujardovým trápením sa rozhodol
navštíviť Frayssinousa s požiadavkou, aby nepredložil ustanovenia z breve Štátnej
rade a týmto spôsobom a tak zabrzdiť ich schválenie. Boujard mal už
sedemdesiatsedem rokov, bol slepý a tak si Boullangier myslel, že keď už je slepý,
bude ochotný vzdať sa svojho postavenia. Minister sa domnieval, že Boullangier
vyjadruje mienku celej Spoločnosti, preto súhlasil so zdržaním.
Nanešťastie, Baccari už rozoslal okružný list v ktorom informoval jemu podliehajúce
provincie o svojom odstúpení a o menovaní Waillyho. Čo sa týka Waillyho, ten, keď
videl, že breve nebolo publikované, odmietol odpovedať na korešpondenciu
a o čomkoľvek rozhodovať. Tak sa Spoločnosť znova ocitla v situácii, keď jej chýbala
ústredná autorita. Napokon starší Misionári vo Francúzsku (pretože ešte neexistovali
ani asistenti ani radcovia) vyslali k Frayssinousovi delegáciu, ktorý keď sa dozvedel
o skutočnosti, okamžite predložil breve Štátnej rade. Breve bolo zverejnené 1. júla
1827. Po prvý raz za dvadsaťsedem rokov mala Misijná spoločnosť generálneho
superiora.
Spor ohľadom autority by mal byť skončený, ale nebol. Z Baccariho sa stal 4. januára
1827 provinciál Rímskej provincie. Breve o menovaní pátra de Waillyho ho zastihlo
v tomto úrade. V lete roku 1927 s odvolaním sa na svoj vek osemdesiatjeden rokov
a na mnohé choroby, zaslal svoju rezignáciu súčasne pápežovi aj pátrovi de Wailly.
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Legálna existencia Misijnej spoločnosti stále zotrvávala na základe Prairailného dekrétu a preto tu
bol vážny právny problém vzťahujúci sa na otázky národnosti a rezidencie generálneho superiora.
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Etienne, Notice, str. 32.
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De Wailly napokon s tým súhlasil, ale skorej, ako to mohol Baccarimu oznámiť,
dostal od Taliana list, že pápež mu zakázal rezignovať. Toto vzbudilo v Paríži
podozrenie, pretože nebolo zvykom, aby sa pápež miešal do takých, pomerne
nevýznamných záležitostí a rovnako bolo čudné, prečo musel Baccari posielať svoju
rezignáciu pápežovi. Niektorí boli presvedčení, že Baccari nebol ohľadom rezignácie
úprimný. Situácia sa v budúcnosti skomplikovala o to viac, že Etienne, ako generálny
sekretár obnovenej kúrie oznámil Rímskej provincii Baccariho rezignáciu a informoval
ich, že generálny superior im čoskoro vymenuje nového provinciála. Páter de Wailly
potom napísal talianskym vincentínom, že je poslušný vôli pápeža, ale aj ak by počuli
inak, všetci miestni superiori v Taliansku majú korešpondovať priamo s ním. Potom,
21. januára sa de Wailly dozvedel od pápežského nuncia, že Baccardi obdržal od
pápeža všetky mimoriadne právomoci.
Generálny komisár
Baccari odpálil ďalšiu bombu. Dňa 31. januára napísal generálnemu superiorovi, že
ho pápež práve vymenoval za generálneho komisára Misijnej spoločnosti. Povedal,
že bude riadiť záležitosti celej Spoločnosti a že „dostal od pápeža všetky moci
generálneho superiora, ale že ich bude uplatňovať v tajnosti, aby to nenarušovalo
pokoj.“
Pravda je taká, že list, ktorý dával Baccarimu toto menovanie pochádzal od kardinála
Oldeschalchiho, prefekta Kongregácie pre biskupov a rehoľníkov. Náplň úradu (pre
každého v Spoločnosti mal už popletený aj názov),326 zdá sa, bola podobná tomu, čo
neskorší generálni ekonómovia predkladali Svätej Stolici, „aby boli schopní pred
Svätou Stolicou ukázať, ako sú spravované domy Misijnej spoločnosti. . . existujúce
v rôznych provinciách, ba aj tých, ktoré sú ďaleko od Francúzska a napĺňať
požiadavky tých, ktoré túžia byť uspokojované iba v tomto Meste a zvlášť tých, ktoré
sú súčasťou zámorských misií.“ Tak toto Baccari interpretoval, ako pápežské
udelenie plných mocí generálneho superiora a vyhlásil, že toto utíšilo dokonca aj
Talianov z ktorých sa väčšina teší, že je už ukončená schizma vo vedení.
Dňa 6. januára 1828 napísal páter Castagna, provinciál Lombardie de Waillymu
sťažnosť kvôli novej hodnosti, že len podnecuje zmätky. Jeho názor bol, že celý
prípad je len ovocím intríg. „ Tak ako píšem, v Etrúrskej Perugii mi bolo povedané
o chorobe, ktorú má tento uchvatiteľ páter Baccari. Neviem si predstaviť, ako môže
osemdesiatročný chlap, aj keď sa cíti lepšie, vykonávať úrad apoštolského komisára,
provinciála a superiora.“
Páter Pesole, provinciál Neapola informoval 28. februára generálneho superiora, že
mu Baccari poslal výtlačok listu z Kongregácie pre biskupov a rehoľníkov. Poveril
Pesoleho, aby list vo svojej provincii zverejnil, ale provinciál neurobil nič a ani nič
neurobí, kým mu to neprikáže de Wailly. Kto je to generálny komisár ? Spýtal sa. „
Bol so presvedčený, že dostal všetky fakulty ako generálny superior, dokonca aj
právo prepúšťať. Tu je, Najdôstojnejší Otče, to, čoho som sa vždy obával, tu je znova
schizma, tu je Misijná spoločnosť znova riadená dvoma hlavami.“
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Filip II. používal úrad generálneho komisára ako prostriedok na odtrhnutie španielskych rehoľníkov
od ich predstavených v Ríme. Komisári boli niečo ako národní generálni superiori.
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Znova 13. augusta páter Pesole písal, že „ Napísal mi páter Baccari, že obdržal od
pápeža všetky fakulty generálneho superiora, pretože pápež chce, aby som bol
servatis servandis a ako generálny vikár hlavou Spoločnosti.“ Nie je samozrejmé
myslieť si, že to isté vypisuje aj ostatným ? Mal by som dodať, čo mi vždy opakuje,
že nikdy nebude svoje právomoci používať bez opatrnosti, zvlášť v Poľskej provincii.
Tu, Dôstojný Otče, je prameň mojich obáv z ktorých ma ani všetka jeho „opatrnosť“
nevyslobodí.“
Baccari dovtedy neprestával zdôrazňovať, že má titul generálneho komisára, kým mu
ho nevzali. Nezdá sa, že by vynakladal veľa úsilia na to, aby uplatňoval svoju moc,
možno iba preto, že sa našlo zopár tých, čo ho brali vážne.
Páter de Wailly sa chcel vzdať svojho úradu generálneho superiora kvôli veku.
V čase jeho výberu do funkcie mal šesťdesiatdeväť rokov, ale presvedčili ho, aby pre
dobro Spoločnosti zastával svoj post i naďalej. Zomrel dňa 23. októbra 1828. Už
zomieral a jeho asistenti urobili odvážny krok, predložili mu list papiera, aby naň
napísal meno svojho generálneho vikára, ale on to nespravil. Nakoniec v poslednej
minúte sa ho Etienne spýtal, čo má s tým spraviť a on mu odvetil, aby ho zničil. A tak
zomrel bez toho, aby menoval vikára, preto úrad pripadol pátrovi Dominikovi
Salghorgnemu, sedemdesiatdva ročnému prvému asistentovi. Salghorgne zvolal
generálne zhromaždenie na marec roku 1829, ale páter Baccari presvedčil pápeža,
aby posunul začiatok zhromaždenia na máj, pretože cez zimu do Paríža cestovať
nemohol.

Útok liberálov
Medzi Waillyho smrťou v októbri 1828 a zhromaždením v máji 1829 bola Misijná
spoločnosť vystavená ďalšej kríze, nemenšej ako ďalšiemu pokusu o jej zrušenie vo
Francúzsku.
V júni 1828 Liberálna strana vo Francúzskej poslaneckej snemovni úspešne
vydobyla od Karola X. výnos, ktorým boli vo Francúzsku zrušení jezuiti a ich školstvo.
Týmto povzbudení sa odhodlali zahájiť kampaň proti všetkým rehoľným
kongregáciám, lebo ich pokladali za nástroj vlády. Cítili, že budú mať v snemovni
dosť hlasov na to, aby boli úspešní. Príčinou tohto ich rozhodnutia bola dosť
indiskrétna horlivosť niektorých zo spoločnosti, nazývanej Francúzski misionári,
jednej z diskutovaných kongregácií, na ktorej misijných kázňach sa zúčastňovalo
veľmi veľa politikov. Útok v poslaneckej snemovni zahájil jeden poslanec z Paríža,
menom Isambert, kritikou štyroch kongregácií, že ich existencia je nelegálna
a vyzval, aby sa proti nim uplatnil zákonný postup. Na prvom mieste z týchto štyroch
kongregácií bola uvedená Misijná spoločnosť a to pravdepodobne preto, lebo liberáli
sa domnievali, že má tie isté ciele a toho istého ducha ako Francúzski misionári,
takže je aj ona nástrojom vlády. Hlasovanie v snemovni malo rozhodnúť o tom, či
poslať petíciu ministrovi spravodlivosti. Ak by bola petícia odoslaná, dotyčné
kongregácie by boli zrušené.
Bol to Etienne, ktorý sa dal zachraňovať Misijnú spoločnosť navštevovaním všetkých
konzervatívnych delegátov. Pripravil si niekoľko bodov : služby, ktoré vincentíni
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konajú pre Francúzsko na zámorských misiách, najmä v Levante; Dcéry kresťanskej
lásky, pre Francúzsko také dôležité nebudú môcť bez Misijnej spoločnosti prežiť;
právoplatnosť Bourbonovských zákonov o legálnej existencii Spoločnosti a nezákonné
Napoleonské zrušenie Spoločnosti, ktoré nikdy nebolo ani schválené, ani vydané. Toto mu
ale nestačilo, preto sa dal do kontaktu s vodcom liberálnych poslancov, Grófom de Laborde,
ktorý sa s vincentínmi stretol na ceste po Blízkom východe a ktorý po návrate predniesol
verejný prejav v ktorom vyzdvihoval vincentínsku misionársku a edukačnú prácu. Súhlasil s
tým, že v poslaneckej snemovni prednesie chváloreč o vincentínoch a tak sa pokúsi ovplyvniť
liberálnych poslancov. Laborde to bol, kto spôsobil, že sa predmet hlasovania rozdelil na dva
body a hlasovalo sa samostatne o Francúzskych misionároch a samostatne o misijnej
spoločnosti. Hlasovanie pre prvých dopadlo negatívne a pre druhých bolo jednohlasne
pozitívne (marec 1829). Jedným z dôsledkov tejto kauzy bolo to, že vincentíni v očiach
francúzskych liberálov získali priazeň.
Páter Salhorgne
Keďže túto situáciu Spoločnosť prežila, mohla sa pripravovať na generálne zhromaždenie
v roku 1829, prvé od roku 1788. Človek, ktorý ako generálny vikár zhromaždeniu predsedal
bol Dominik Salhorgne. Narodil sa v Toul v roku 1756 a po ukončení univerzitných štúdií
vstúpil v roku 1772 do Misijnej spoločnosti. Za kňaza bol vysvätený v roku 1780, ale mal ešte
len malé svätenia, keď už vyučoval teológiu. Na začiatku Revolúcie vyučoval v seminári
v Santes, potom ušiel do Nemecka, kde nejaký čas učil v Heidelbergu predtým, ako odišiel do
Saska. Po Konkordáte sa vrátil do Francúzska a pracoval v Nancy a Toule do roku 1809.
Vyučoval teológiu v seminári v Tours od roku 1809 do roku 1821. Opustil mnoho
významných postov kvôli túžbe vrátiť sa do komunitného života.
Jeho návrat bol ťažký. Páter Salhorgne bol kanonikom a generálnym vikárom v diecéze Tours
a bol považovaný prakticky za nenahraditeľného v diecéznej administrácii. Ani kardinál Fesch
ho nedokázal z diecézy dostať. Niekoľkokrát Salhorgne žiadal pátra Boujarda, aby mu dovolil
presunúť sa do materského domu, ale bol odmietnutý s odôvodnením, že už je príliš starý.
Bola to chabá výhovorka, pretože Salghorgne sľúbil, že prinesie dosť peňazí na to, aby mu
vystačili na jeho výdavky a že nebude na ťarchu Spoločnosti. Skutočná príčina bola v tom, že
Boujard mal strach, pretože sa začali diskusie o voľbe nového generálneho superiora, aby
nebol Salhorgne neočakávane navrhnutý pre jeho renomé a jeho klady. Napokon po
poslednom Salhorgnovom naliehaní mu Boujard poslal dišpenz od sľubov, aby mohol žiť
mimo komunity so spokojným svedomím. Salghorgne proti tomu ostro protestoval.
Etienne dišpenz spolu podpísal, ale ho nepovažoval za správny. Preto záležitosť prediskutoval
so staršími členmi domu ( pretože nebolo ani asistentov ani radcov ) a tí v tom tiež videli
nesprávnosť. V ich mene napísal Salghorgnovi a oznámil mu, že neschvaľujú čo sa stalo a že
je to skutok nulového účinku, že s ním počítajú ako s členom Spoločnosti a že mu radia, aby
trpezlivo vyčkal na zmenené časy a na nového generálneho superiora. Zmenené časy prišli s
de Waillym a Salghorgne sa okamžite dal generálnemu superiorovi k dispozícii.
Generálne zhromaždenie 1829 pozostávalo takmer výlučne len zo starých mužov. Etienne
napísal : „ Zhromaždenie poskytovalo úctyhodný pohľad. Všetci, ktorí sa ho zúčastnili boli
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starí, zohnutí pod ťarchou rokov a zošedivení v trápeniach exilu a prácami v službe.“ 327
Salghorgne sa nad tým trápil, pretože to znamenalo, že sa sotva nájde niekoľko vhodných
kandidátov na generálneho superiora, starší muži boli príliš starí a tí niekoľkí mladší nemali
zavŕšených potrebných dvanásť rokov od zloženia sľubov. A tak ešte pred začiatkom
zhromaždenia dostal od Svätej Stolice diskrétny dišpenz nerešpektovať dvanásťročnú dobu
požadovanú Konštitúciami v nádeji, že to by mohlo priniesť možnosť Etiennovi, aby bol
zvolený za generálneho superiora, pretože nemal ešte ani tridsať rokov. Starší vincentíni
s tým nesúhlasili a trvali na tom, čo určovali Konštitúcie. Keď Salghorgne videl, že voľba padá
na neho, aby tomu predišiel, oznámil zhromaždeniu, že ho Boujard dišpenzoval od sľubov.
Toto malo úplne opačný účinok, aký chcel dosiahnuť a bol zvolený.328
To isté zhromaždenie zvolilo pátra Baccardiho za prvého asistenta pod podmienkou,
že sa bude trvale zdržiavať v Paríži. Úmyslom toho bolo držať ho ďaleko od Ríma,
strediska intríg a znemožniť mu úsilie konať ako generálny komisár. Baccari bol tým
vyvedený z rovnováhy, ale nemohol to odmietnuť najmä preto, že zhromaždenie
malo pápežovo schválenie všetkých uznesení. Po necelom roku oznámil, že parížske
podnebie mu škodí a požiadal o návrat do Ríma. Salghorgne mu vyhovel iba pod
podmienkou, že sa vzdá úradu prvého asistenta a generálneho komisára. Urobil tak
a vrátil sa do Ríma už iba ako provinciál. Tým Spoločnosť dosiahla úplnú jednotu pre
všetky praktické úkony napriek tomu, že niektoré iné ťažkosti zostali i naďalej.
Dňa 24. Apríla 1830 boli ostatky Svätého Vincenta, uložené v skvostnej a nádhernej
rakve, navrhnutej a zhotovenej Jean-Baptist Odiotom, slávnostne prenesené do
nového materinského domu. Tento veľmi dobre známy remeselník hľadal nápad
z náboženskej oblasti pre výstavu umenia a priemyslu, konanej v Paríži v roku 1827
a radil sa s Mgsr. de Quelenom, parížskym arcibiskupom. Ten mu poradil, aby
zhotovil schránku pre telo Svätého Vincenta. Po ukončení výstavy arcibiskup
schránku odkúpil za 70 000 frankov a daroval ju novému materinskému domu ako
dar parížskej arcidiecézy. Návrat telesných ostatkov Svätého Vincenta v roku 1830
sa časovo zhodoval s francúzskou inváziou do Alžírska a bol verejným náboženským
úkonom v súvislosti s víťazstvom Francúzska nad Alžírom.
V júli 1830 v Paríži vypukla ďalšia revolúcia a veľmi zdalo sa, že sa vrátili najhoršie
dni z roku 1789. Generálny superior opustil Paríž a so sebou zobral aj telo Svätého
Vincenta. Zdá sa, že to bola nepotrebná a prehnaná akcia, pretože vincentíni nijakým
spôsobom netrpeli. Ich priateľ, gróf de Laborde sa stal veliteľom revolucionárov
v Paríži a zaručil sa za ich bezpečnosť. Kvôli ich dobrým vzťahom k liberálom sa
rozchýrilo, že sú s nimi spriaznení. Počas revolúcie sa Baccari znova pokúšal sám
seba vymenovať za generálneho vikára, ale neúspešne.
Páter Salghorgne sa vrátil do Paríža až v roku 1832 čiastočne kvôli nepokojnej
politickej situácii, čiastočne kvôli vypuknutiu epidémie cholery a čiastočne kvôli istým
problémom (nemenovaným), ktoré spôsobovali jeho asistenti. S určitosťou sa zdá, že
Salghorgne dostával iba malú alebo nijakú pomoc od svojich asistentov z ktorých
väčšina bola v pokročilom veku. Keď napokon prišiel čas pre šesťročité
zhromaždenie v roku 1835, povýšil ho na generálne zhromaždenie.
327
328

Etienne, Notice, str. 25.
Tamtiež.

291

Na otváracom zasadaní páter Salghorgne podal svoju rezignáciu a opustil miestnosť,
takže delegáti mohli o tejto veci slobodne diskutovať. Páter Etienne rezolútne tvrdil,
že toto je zlý čas na podanie rezignácie, pretože mnohým Misionárom z novej
generácie úplne chýba duch Spoločnosti. Príliš mnoho z nich bolo prijatých v prvých
dňoch po obnovení Spoločnosti bez náležitého preverenia alebo iba po
nedostatočnom alebo nijakom noviciáte.329 Mnoho z týchto mladých bolo prítomných
na zhromaždení a boli rozhodnutí uplatniť svoj vplyv.
Keď Solghorne opustil miestnosť, páter Richenet, druhý asistent povedal, že
generálov zdravotný stav nie je dostatočnou príčinou na prijatie jeho demisie,
a možno bezpečne predpokladať, že neovplyvnil ani napísanie mien jeho nástupcov
a preto by mala byť táto skrinka otvorená pred celým generálnym zhromaždením
alebo prinajmenej pred jeho väčšinou. Delegáti teraz žiadali, aby bola schránka
prinesená. Salghorgne opakoval, že nenapísal nijaké dve mená. Zhromaždenie
žiadalo, aby naznačil, kto sú kandidáti podľa jeho výberu. Odpovedal, pretože nie je
ešte mŕtvy, nemá dôvod, aby napĺňal požiadavku Konštitúcií a preto to odmietol.
Spravil tak, pretože vedel, že jeho rozhodnutie by aj tak neprijali.
A tak sa stalo, že bol zvolený páter Jean–Baptiste Nozo. Misijná spoločnosť práve
prežila revolúciu, vyhnanstvo, zrušenie, nejasné obnovenie a rozdelené vedenie.
Teraz pred všetkými stála otázka: prežije aj pátra Nozo?

IV
PÁTER NOZO
Jean–Baptiste Nozo, ktorý mal jeden rok po uplynutí lehoty dvanástich rokov od
zloženia sľubov, ktoré požadovali Konštitúcie, bol zvolený za generálneho superiora
Misijnej spoločnosti s prevahou jedného hlasu. „Táto chabá prevaha,“ konštatuje
páter Coste s nezvyčajnou otvorenosťou, „ poukazuje, že o vhodnosti pátra Nozo sa
už tvrdo diskutovalo. Tí, čo mu odmietli dať svoje hlasy mali pravdu, pretože nemal
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potrebné vlastnosti k tomu, aby viedol Spoločnosť. „ 330 Páter Etienne bol o niečo viac
prísnejší:
Hoci bol zvolený väčšinou iba jedného hlasu pre nedostatok dôvery, ktorú mal
u menšiny voličov, určite by si nebol býval získal väčšinu, keby ho účastníci
zhromaždenia lepšie poznali. Väčšina z tých, čo súhlasili s jeho zvolením bola
ovplyvnená jeho vonkajšou jednoduchosťou, zbožnosťou a skromnosťou, istou
dávkou pôsobivosti a získavaním sympatií pre seba. Tí, čo s ním žili vedeli, že pod
svojim povzneseným zovňajškom skrýva tajné ambície, bezhraničnú sebaistotu
a presvedčenie, že je viac ako iní, chyby, ktoré prebúdzali strach, že ak by sa dostal
ku generalátu, robil by tie najpoľutovaniahodnejšie kroky. Na dôvažok, nebolo ťažké
rozpoznávať jeho nesprávne rozhodnutia, schopné vohnať ho do katastrofálnych
situácií, ak by boli učinené najvyššou autoritou Spoločnosti.331
Jeden prípad, ktorý sa vyskytol krátko po jeho zvolení za generálneho superiora dal
jasne tušiť, ako sa budú veci uberať, bol jeho spor s pátrom Baillym. Bailly bol
superiorom seminára Amiens a najstarším vincentínom vo Francúzsku. V amienskej
diecéze sa tešil dobrej povesti a bol vo všeobecnej úcte. Biskup mal k nemu takú
dôveru, že ho ustanovil za generálneho vikára. Medzi niektorými delegátmi na
zhromaždení bol považovaný za kandidáta na úrad generálneho superiora, ale on to
odmietol, pretože uprednostňoval svoje súčasné postavenie pred generalátom. Bez
váhania poukázal na svoj nedostatok vlastností, ktoré by mal generálny superior mať.
Taktiež použil všetok svoj vplyv, aby nebola Salhorgneho rezignácia prijatá. Napriek
tomu všetkému vo voľbe dostal istý počet hlasov.
Nozo v ňom videl rivala a vypestoval si v sebe proti nemu hlboko zakorenené
nepriateľstvo, ktoré sa znenazdania vydralo na povrch. Začal s malichernými útokmi
a napokon nahlas šíril podozrenia o Baillyho čestnosti, vyhlasujúc, že zneužil dôveru,
ktorú mu prejavil Salghorgne, keď mu zveril správu časných dobier na obohatenie
svojich príbuzných. Nasledovala ostrá korešpondencia, v ktorej Nozo požadoval od
Baillyho, aby podal k veci vysvetlenie. Počas agresívnej výmeny názorov medzi
týmito dvoma, Nozo povedal Baillymu, že ho nepovažuje za člena Misijnej
spoločnosti a že aj jeho sľuby považuje za neplatné, pretože boli uskutočnené
v čase, keď nebolo legitímnej autority, ktorá by ich dovolila alebo bola pri nich
prítomná. Bailly sa nahneval a rozhodol sa napísať miestoprísažné vyhlásenie, že
jeho sľuby sú neplatné a on nie je a ani nikdy nebol členom Misijnej spoločnosti.
Nozo tým urobil chybu, pretože Bailly použil vyhlásenie ako nástroj útoku aj na
generálneho superiora aj na Spoločnosť. Na súde podal žalobu v ktorej žiadal
odškodné za roky služby v Misijnej spoločnosti, údajne falošne predstieranej.
Zároveň publikoval memorandum v ktorom vysvetlil svoje prehlásenie. Nozo na to
odpovedal svojim vlastným memorandom a žiadal Baillyho o komplexné vyjadrenie
sa o materiálnych veciach z ktorých bol obvinený. Nasledovalo viacej memoránd,
adresovaných biskupom Francúzska a mnohým členom duchovenstva. Udalosť mala
veľký a škandalózny spätný ohlas nielen v Paríži, ale v celom Francúzsku.
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Bailly na prvostupňovom súde v Paríži svoj spor vyhral a Nozo sa odvolal ku
kráľovskému súdu čo dalo vzniknúť novým memorandám a novým škandálom.
Nakoniec bol v rozhodcovskom konaní Nozo uznaný vinným a bolo mu nariadené
vyplatiť Baillymu 100 000 frankov odškodného a k tomu ešte ročnú celoživotnú rentu
3 100 frankov.
Za všetky utrpené krivdy, ktoré prežil Bailly využil Nozovu nerozumnosť. Neskôr
upadol do dlhu a stratil všetok svoj majetok v Amiens a musel utiecť pred veriteľmi,
ktorí sa prisali aj na jeho celoživotnú rentu od Spoločnosti. Stal sa obyčajným
kňazom vo farnosti Neuilly blízko Paríža a jeho život skončil v chudobe a zabudnutí.
Nozo pochodil o čosi lepšie. Mal silnú náklonnosť k finančným veciam, ale bol v nich
rovnako nerozumný a tvrdohlavý ako v Baillyho prípade. Oddával sa špekuláciám
a v rámci nich sa zaväzoval splácať dlhy a v tomto všetkom bol manipulovaný
jedným zo svojich príbuzných. Bol to jeho vlastný príbuzný, ktorý na neho podal
žalobu a ktorý sa snažil ohroziť niektoré záujmy Spoločnosti. Tento súdny spor bol
nakoniec ukončený iba po Nozovom páde a Spoločnosť mala veľké šťastie, že
rozsudok súdu ju oslobodil spod obžaloby.
Necelý rok po Nozovom zvolení ho jeho asistenti varovali, že sa dal na nebezpečné
chodníčky, ale on ich odmietol počúvať. Mali dve možnosti. Mohli zvolať generálne
zhromaždenie ( to bolo v ich moci ) obviniť Noza a zosadiť ho z úradu. Toto sa im
zdalo ako príliš krajné riešenie a mali obavy, že tým by sa mohla znova oživiť stará
schizma. Druhá možnosť bola čakať do šesťročitého zhromaždenia v roku 1841.
Zvolili túto alternatívu, hľadajúc pomoc v modlitbe a trpezlivosti. Zároveň sa pokúšali,
ako to len bolo možné, udržiavať Nozove prechmaty v skrytosti. Domy mimo
Francúzska nevedeli nič o jeho problémoch a francúzske domy vedeli len to, čo sa
udialo verejne.
Šesťročité zhromaždenie bolo zahájené 29. júla 1841. Delegáti nevedeli vôbec nič
o kríze v administratívnej správe Spoločnosti okrem toho, čo sa vravelo na verejnosti.
Preto, ako účastníci zhromaždenia sa dozvedeli celú pravdu. Panoval všeobecný
súhlas v tom, že jediným riešením je odstrániť Noza z administratívy Spoločnosti,
zveriť ju generálnemu vikárovi a zvolať generálne zhromaždenie, ktoré by rozhodlo,
či má byť zosadený. Keď Nozo videl, čo sa ide diať sa rozhodol zhromaždenie od
toho odvrátiť. Takto jeden očitý svedok opísal čo sa dialo:
Začal čítať vyhlásenie v ktorom oznámil, že v súlade s právomocou, ktorú obdržal od
Najvyššieho Pontifika vymenovať generálneho vikára, ktorému odovzdá všetky moci,
ktoré mu Konštitúcie dávajú, keď je vymenovaný v prípade, ktorý Konštitúcie
predvídajú, aby ich oprávnene používal až do generálneho zhromaždenia. Potom
pred zhromaždením v súvise s tým čo čítal prehlásil, že sa výslovne zrieka fakulty,
ktorú dostal od Najvyššieho Pontifika v dvoch bodoch a to tak, že vymenuje
generálneho vikára a obmedzí svoje vlastné právomoci a vyslovil želanie, aby
menovaný vikár spravoval Spoločnosť a plnil úlohy svojho úradu tak isto ako keby bol
menovaný zhromaždením pre prípad, predvídaný Konštitúciami. 332
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Po tomto pred zhromaždením pokľakol a žiadal o prepáčenie všetkých chýb
a škandálov, ktorých sa dopustil. Tiež prosil zhromaždenie o pomoc v tom, aby
zabránilo jeho nepriateľom zvonka Spoločnosti nad ním triumfovať a zneužiť jeho
poníženie ako dôkaz, že ich vlastné nároky sú spravodlivé. Nakoniec požiadal
zhromaždenie, aby udržalo všetky veci okolo generálneho vikára v tajnosti až do
nadchádzajúceho 1. novembra a aby ho do tohto dátumu ponechali uplatňovať jeho
autoritu. V tom čase už bude schopný oznámiť menovanie generálneho vikára
a prehlásiť, že sa tak stalo zo zdravotných dôvodov. Zhromaždenie dojaté a trocha
unesené, plné uznania voči generálovi a jeho úradu súhlasilo so všetkými bodmi.
Ďalej mu udelilo právo menovať provinciálov po ich navrhnutí generálnym vikárom,
udeľovať dišpenz od sľubov na návrh generálneho vikára, zvolať generálne
zhromaždenie na návrh jeho rady. Týmto šesťročité zhromaždenie došlo
k rozhodnutiu, že generálne zhromaždenie nie je potrebné zvolávať.
Veľmi rýchlo vyšlo na povrch, že zhromaždenie bolo podvedené. Ako sa skončilo,
Nozo si znova začal počínať tak, ako by sa nič nestalo a vrátil sa k starým
spôsobom. Začal trúsiť poznámky o tom, že zhromaždenie nebolo platné. Jeho
asistenti a radcovia začali mať obavy z toho, že vôbec nebude ochotný brať do úvahy
závery zhromaždenia, ale Nozo si netrúfol zájsť až tak ďaleko. Dňa 15. Októbra
zavolal do Paríža pátra Marc–Antoine Poussoua, superiora veľkého seminára
v Cahors a informoval ho, že on sa stal novým generálnym vikárom. Spoločnosti to
všeobecne oznámil, to značí, krátkym obežníkom.
Po tomto Nozo vykonal návštevu po vincentínskych domoch aj po domoch dcér
kresťanskej lásky so snahou každého a všetkých presvedčiť, že je perzekvovaný
svojimi asistentmi a že šesťročité zhromaždenie prekročilo svoje právomoci. Na toto
Poussou a asistenti zareagovali rozhodnutím, že je nevyhnutné zvolať generálne
zhromaždenie a rozoslali naň predvolania.
Keď sa provinciál a traja členovia Rímskej provincie dozvedeli o neočakávanom
zvolaní generálneho zhromaždenia, bezodkladne požiadali pápeža, aby pozastavil
zhromaždenie dovtedy, kým v Spoločnosti nenastane určitý poriadok.
Jednou príčinou toho bolo to, že Nozo učinil smerom k nim narážku, že ak práca
šesťročitého zhromaždenia zostala nedokončená a on aj naďalej zostáva
generálnym superiorom so všetkou mocou, môže okamžite preniesť svoju rezidenciu
do Ríma. Kardinál Ostini, prefekt kongregácie pre biskupov a rehoľníkov napísal
Poussouvi a požiadal ho, aby pozastavil zvolanie generálneho zhromaždenia
dovtedy, kým sa nepreskúma status misijnej spoločnosti. Napísal aj Nozovi a prikázal
mu okamžite sa dostaviť do Ríma.
Nozo odišiel do Ríma a ako dôvod oznámil, že bude potvrdený pápežom a že, keď
ho francúzski vincentíni medzi sebou nechcú, talianski ho s radosťou príjmu. Zrejme
v tom čase Svätá Stolica vedela len málo alebo vôbec nič o skutočnom správaní sa
Jeana–Baptistu Noza. Pravdepodobne si nevyžiadala od francúzskych vincentínov
žiadne informácie, pretože Taliani tvrdili, že hovoria v mene celej Misijnej spoločnosti.
Etienne nazval celú situáciu
„alarmujúcou“ a neváhal povedať, že „Posvätná
kongregácia bola ošvindľovaná.“ Mgrs. Garibaldi, pápežský nuncius v Paríži, ktorý
bol v dobrom vzťahu s vincentínmi a sympatizoval s Francúzmi, bol Nozovým
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konaním pobúrený. Poradil Francúzom, aby napísali správu o svojom rozhorčení nad
Nozovým správaním a aby ju poslali do Ríma tak, aby sa tam dostala skorej ako
Nozo. Tak urobili a správu odovzdali Josephovi Rossatimu, CM, prvému biskupovi zo
Saint Louis, aby ju doručil svojmu blízkemu priateľovi, pápežovi Gregorovi XVI.
Nozo prišiel do Ríma plný optimizmu, ale už na prvej audiencii u pápeža mu bolo
rozkázané, aby rezignoval a kým tak nespraví, aby neopúšťal Rím. Nozo aj napriek
pápežovým príkazom nejavil k tomu chuť. Po niekoľkých týždňoch, aby sa vyhol
pápežovmu rozkazu, si žiadal povolenie navštíviť vincentínov v Neapole, ale to mu
bolo odmietnuté. Napokon neapolský vincentín páter Letizia, ktorý bol v tom čase
vymenovaný za biskupa a nachádzal sa v Ríme a dobre poznal Nozovu aféru, sa
odobral Noza navštíviť. Informoval ho o správe, ktorá bola o ňom napísaná aj o práve
zahájenom procese proti nemu a o pápežovej žiadosti, aby písomne odovzdal svoju
rezignáciu. Nozo sa zľakol, rezignáciu napísal, odovzdal ju Letiziovi a ten ju dal
pápežovi.
Pretože Nozo vypadol z hry, štyria Taliani sa teraz pokúsili presvedčiť pápeža, aby
vymenoval ďalšieho generálneho superiora. Nádejali sa, že to bude generálny
superior ne–Francúz so sídlom v Ríme. S týmto cieľom navrhli Kongregácii pre
biskupov a rehoľníkov meno pátra Johna Timona, provinciála Americkej provincie.
Ich dôvodom bolo to, že Francúzska provincia mala prehnane veľký vplyv alebo
zastúpenosť na zhromaždeniach, pretože Francúzi tam mali prevahu v rozpore
s cirkevnými zákonmi (zdá sa, že superiori z francúzskych seminárov boli na
zhromaždeniach ex officio alebo to tak tvrdili iba Taliani) a že asistenti nebývali
vyberaní z rozličných provincií tak, ako by to malo byť.
Tento krok mohol skončiť úspešne, keby nezasiahla francúzska vláda. Osoba
s ktorou mohol Rím rokovať bol Francois Guizot, minister zahraničných vecí. Guizot
bol protestant a preto si myslel, že záležitosť nie je pre neho dôležitá. Guizot mal
však veľmi vysokú mienku o Etiennovi, ktorého dobre poznal. Aby zamedzil Etiennovi
účasť na rozhovoroch, kardinál Ostini napísal Guizotovi dlhý list v ktorom mu
oznámil, že Etienne je v Ríme persona non grata. List mal práve opačný účinok
a Guizot o ňom diskutoval s Etiennom, ktorý mu vysvetlil všetky námietky v ňom
uvedené. 333 Guizot vyčítal Rímu nedostatok vďačnosti voči Etiennovi za to, čo
vykonal pre Cirkev a Misijnú spoločnosť, zvlášť za jeho pomoc pri obnove
zámorských misií. Etienne, prirodzene, už ďalej nemohol byť ponechaný bokom,
pretože to bol Rím, ktorý otvoril jednania s francúzskou vládou, u ktorej mal Etienne
vysoký kredit.
Kardinál Ostini tiež prikázal Msgr. Garibaldimu prerokovať s Guizotom otázku
vymenovania generálneho superiora pápežom, Timonovu kandidatúru a presídlenie
Spoločnosti do Ríma. Výslovne bolo Garibaldimu zakázané, aby sa o čomkoľvek
z tohto zmienil pred francúzskymi vincentínmi a aj Guizota požiadali, aby udržiaval
rokovania v tajnosti. Guizot súhlasil, hoci nevidel príčinu, prečo by to tak malo byť.
Keď prišli z Ríma všetky tie najrozličnejšie sťažnosti, Guizot prehlásil, že nemôže na
ne odpovedať bez toho, aby ich neprekonzultoval s francúzskymi vincentínmi. Vedel,
že nebude môcť vec naďalej v tajnosti udržať. Etienne vedel vysvetliť, prečo majú
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Etienne, Notice, str. 41, poznamenáva, že tento incident prebehol pred Nozovou rezignáciou.
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Francúzi na zhromaždeniach prevahu – lebo majú najväčší počet domov, že sloboda
na zhromaždeniach je dostatočná a že je v súlade s Konštitúciami. Preto Guizot
odpovedal, že francúzska vláda nikdy neuzná žiadneho generálneho superiora a to
ani Francúza, ak by ho volila Svätá Stolica, presnejšie povedané uzná len zvoleného
podľa Konštitúcií. Len taká voľba dáva kráľovi právo potvrdiť voľbu, ktorú vykonalo
generálne zhromaždenie. Prípad by sa stal omnoho vážnejší a vládna opozícia
silnejšia, ak by generálny superior, vymenovaný pápežom nebol Francúz.
Taliani sa prostredníctvom Rímskej kúrie pýtali, či by francúzska vláda súhlasila,
keby sa generálne zhromaždenie konalo v Ríme a nie v Paríži. Guizet aj to odmietol
a pripomenul, že generálne zhromaždenia sa vždy konávali v Paríži a on nevidí
dôvod, prečo meniť tento spôsob a okrem toho by bolo nepraktické pre členov
vincentínskej generálnej kúrie isť tak ďaleko od sídla svojej administratívy. 334
Keď Taliani videli, že u francúzskej vlády nijakým spôsobom nepochodia, preniesli
celú záležitosť do Ríma a predostreli ju znova Kongregácii pre biskupov a rehoľníkov
a zainteresovaným stranám. Garibaldi odstal od Svätej Stolice príkaz, aby do Ríma
poslal dvoch francúzskych vincentínov, ktorých vyberie generálna správa
Spoločnosti, aby sa zúčastnili cette interminable affaire – tohto nekonečného
procesu. Páter Etienne sa vyjadril, že taliani sú presvedčení, že ak raz budú dvaja
Francúzi stáť pred najvyššou autoritou, nebudú schopní tak energicky odolávať.
Generálna rada váhala, ktorých dvoch vymenovať až nakoniec vybrala pátra Aladela
a pátra Etienna – Garibaldi trval na tom, že jeden z nich musí byť Etienne. Etienne
nechcel ísť, pretože cítil, že v Ríme je voči nemu veľa nepriateľstva a že to by mohlo
ovplyvniť francúzsku kauzu.
Pred odchodom sa Etienne stretol s Guizotom, ktorý povedal, že tento vývoj by mal
nakoniec viesť k úspešnému riešeniu. Ešte podtrhol, že vláda nebude tolerovať ani
najmenšiu zmenu v Konštitúciách. Ďalej povedal, že táto diplomatická akcia nebude
odvolaná a dal Etiennovi list pre francúzskeho veľvyslanca v Ríme v ktorom bolo
doporučené poskytnúť francúzskym delegátom toľko pomoci, koľko bude možné. Aj
generálna rada Misijnej spoločnosti poslala list v ktorom bolo uvedené, že delegácia
nemá nijakú právomoc čokoľvek v Konštitúciách meniť.
Dvaja Francúzi prišli do Ríma v januári 1843, ale sa nezastavili na Monte Citorio, kde
celkovo neboli vítaní. Jedna vec ich prekvapila a to zmierlivý tón a priateľský postoj
Rímskej Kúrie a vľúdny spôsob, akým boli prijatí.
Pred odchodom z Francúzska Etienne a Aladel napísali Timonovi, aby im priblížil
názor Americkej provincie. Ten odpovedal, že sa neprikláňajú k požiadavke, ktorú
vyjadrujú Taliani. Zistiť náladu v ostatných talianskych provinciách sa v tom istom
čase rozhodol aj Poussou a prikázal tamojším provinciálom dostaviť sa do Ríma
vtedy, keď tam budú Aladel s Etiennom.
Kardinál Ostini prezieravo a múdro navrhol, aby sa títo dvaja Francúzi stretli na
rozhovoroch s troma talianskymi provinciálmi. Konferencie sa zúčastnil a jej
predsedal biskup Rossati, ktorý plynne ovládal taliančinu aj francúzštinu. Etienne
334

Vo svojich Notice, str. 49–50 Etienne považuje za potrebné dodať obranu tejto intervencie vo
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šikovne začal čítaním Timonovho listu a potom požiadal každého provinciála, aby sa
vyjadril v čom nesúhlasí so súčasným stavom. Čoskoro vysvitlo, že celá žiadosť
vyšla od malej skupinky rímskych vincentínov. Na druhej strane, aj Etienne
s Aladelom svorne prehlásili, že francúzski vincentíni netrvajú ani na rezidencii vo
francúzsku ani na francúzskom generálnom superiorovi, že na tom trvá ich vláda –
vyhlásenie, ktoré je ťažké prijať vo svetle Etiennovej závislosti na vládnej pomoci. Ak
by bol zvolený ne–Francúz, boli by všetky domy vo Francúzsku vystavené
zrušeniu.335
Na pretras prišla otázka národností v zložení rady generálneho superiora a bola
búrlivo prediskutovávaná. Nakoniec bolo rozhodnuté poslať ju nazad Kongregácii pre
biskupov a rehoľníkov.
Predbežná konferencia bola akoby strápnením Svätej Stolice, ktorá teraz začala
hľadať spôsob, ako dôstojne vykľučkovať z celej veci, pretože francúzska vláda by
nikdy nepripustila nijakú zmenu. Na slávnostnom stretnutí Misijnej spoločnosti
a Kongregácie pre biskupov a rehoľníkov, ktorému predsedal kardinál Ostini, bola
otázka zloženia rady zametená pod koberec. Taliani žiadali, aby sa počet radcov
zvýšil na päť: jeden Francúz, jeden Američan, jeden Talian, jeden Španiel a jeden
Poliak. Etienne v tom videl zárodok pre rozvinutie otázky o sídle Spoločnosti. Ak by
raz nastala v rade prevaha ne–Francúzov, bolo by omnoho ľahšie donútiť
generálneho superiora k zmene. Etienne s Aladelom návrh zamietli, pretože by
znamenal zmenu v Konštitúciách, niečo, k čomu oni nemali právomoc pristúpiť.
Povedali, že tieto návrhy ohrozujú dielo Svätého Vincenta. Taliani argumentovali, že
pápež má moc tieto zmeny schváliť. Francúzi odvetili, že pápež má omnoho väčšiu
moc ako iba toto. Má moc zrušiť Spoločnosť ako takú a ak by si želal niečoho sa
dotknúť alebo niečo zmeniť, tak potom by sa oni dvaja, Etienne a Aladelom sami
vyhlásili za hovorcov celej Spoločnosti a žiadali by radšej jej zrušenie, ako jej
deformáciu. Boli by ochotní zomrieť pri obrane dedičstva Svätého Vincenta, pretože
ak by tak neurobili, Spoločnosť by neskôr určite zahynula.
Etienne nazval stretnutie „búrlivým.“ Žiadna strana nevyhrala a schôdza bola
ukončená vyhlásením, že otázka bude predostretá mimoriadnej kardinálskej komisii.
Kvôli tomu zasa intervenoval francúzsky veľvyslanec a vyjadril sa, že francúzska
vláda dovolila rehoľným kongregáciám existovať len na základe ich konštitúcií a že aj
najmenšia zmena v nich by celú otázku o ich legalite vrátila do poslaneckej
snemovne. Pre túto nepriamu hrozbu zrušenia Misijnej spoločnosti bola celá vec
ukončená.
Zostávalo doriešiť ešte dve drobné otázky. Prvá bola otázka potreby generálneho
prokurátora u Svätej Stolice. Všetci sa zhodli, že ho treba ustanoviť. Taliani znova
žiadali, že to nesmie byť Francúz. Aladel a Etienne boli proti tomu a povedali, že
nech o tom rozhodne sám pápež. Keď bol dekrét o zriadení kancelárie generálneho
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Základ pre toto bol v Prairiálnom dekréte v ktorom to bolo uvedené aj ohľadom francúzskeho
superiora aj ohľadom parížskej rezidencie.
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prokurátora predložený pápežovi na podpis, on sám osobne a bez komentára
vyškrtol vetu, zakazujúcu Francúzom tento úrad vykonávať.336
Keď sa toto všetko v Ríme konečne dohodlo, rozpútala sa v Paríži ďalšia búrka.
Parížsky arcibiskup Msgr. Affre sa rozhodol zapojiť seba do ďalšej voľby
generálneho superiora v nádeji, že na tomto mieste uvidí svojho dobrého priateľa.
Predložil Štátnej rade klauzulu z Napoleonovho povoľujúceho dekrétu, že
generálneho superiora musí menovať cisár. Bolo to prvý raz po takmer pol storočí, čo
sa táto otázka objavila. Minister kultu, keďže sa dozvedel o Nozovej rezignácii,
napísal Etiennovi a požiadal ho, aby dal na vedomie generálnej rade Misijnej
spoločnosti, aby oznámila tri mená, z ktorých kráľ jedno vyberie. Po príchode do
Paríža Etienne ministra navštívil a žiadal vysvetlenie. Minister mu odcitoval klauzulu
z Napoleonovho dekrétu. Etienne argumentoval, že takýto postup môže zapríčiniť
zrušenie Misijnej spoločnosti, pretože by zmenil Konštitúcie. Minister nakoniec
súhlasil a celú vec nechal ležať.337
Medzitým sa človek, ktorého hlúposť celý problém zapríčinila, páter Nozo, vrátil do
Francúzska a žil v ústraní u svojej rodiny. Nikdy viac nebýval v žiadnom dome
Spoločnosti, prestal slúžievať sväté omše a odložil kňazský odev. Potom sa dal dva
roky cestovať. Etienne sa ho po svojom zvolení v roku 1843 pokúšal presvedčiť, aby
sa vrátil a sľúbil mu dôstojné miesto, ale Nozo odmietol. Po krátkej návšteve
v materinskom dome odišiel a nikdy viac sa nevrátil. Povedal, že má od pápeža
dovolenie na rok navštíviť svoju matku. Po niekoľkých rokoch potulovania sa získal
od parížskeho arcibiskupa dovolenie žiť v Paríži a slúžiť sväté omše. Evidentne
neprestával spôsobovať Spoločnosti ťažkosti a to až do svojej smrti 24. júna 1868.
Po mnohé roky, na znamenie škandalóznosti, bola jeho podobizeň v materinskom
dome zvesená zo steny.
Generálne zhromaždenie v roku 1843 zvolilo Etienna za generálneho superiora
a tým sa začala nová epocha v histórii Misijnej spoločnosti.

APENDIX I
Bibliografické poznámky o vincentínskych bratoch
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Etienne, Notice, str. 53 sa zmieňuje skoro na konci, že kvôli tejto otázke zo Spoločnosti vystúpilo
štrnásť vincentínov.
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Treba poznamenať, že právnický problém, spôsobený Napoleonovým ustanovením platil až do
roku 1960.
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od Pierre Coste CM

(Nasledovný text je prebratý z V. kapitoly jeho knihy La Congregation de la Mission, niektoré
state neboli preložené, pretože sa týkali osôb, ktoré žili po Francúzskej revolúcii alebo preto,
že obsahujú taký povýšenecký tón, ktorý by mohol byť pre moderného čitateľa urážlivý.)

Prvý (brat), ktorý bol prijatý, bol Jean Jourdain, predtým správca u Markízy de Maignelay, v
ktorej dome sa zoznámil so Svätým Vincentom, ktorý v tom čase pobýval v rodine Gondi.

Brat Alexander Veronne, ktorý viedol infirmárku vo Svätom Lazare bol vynikajúci vo svojom
obore a ešte vynikajúcejší v čnostnom živote. Svätý Vincent ho nazýval “náš drahý a
obdivuhodný brat Alexander.”

Jean Proustquit ukončil svoju pozíciu právnika biskupského úradu vo Fontenay, aby si
obliekol habit brata koadjútora.

Brat Pierre Sirven z domu v Sedane mal úplnú dôveru biskupa z Mountauban. Tento prelát
ho poveril vykonaním istého poslania v opátstve Belval v diecéze Reims, ktoré vyžadovalo
veľkú opatrnosť. Smrť brata Sirvena sa hlboko dotkla všetkých, čo ho poznali, najmä však
Svätého Vincenta, ktorý po niekoľkých dňoch napísal “ Bolo milé Bohu zobrať nám jedného z
našich najlepších bratov. To je Sirven, ktorý bol živými pravidlami komunity v Sedane, múdry
a inteligentný, láskavý ku každému. Dobrovoľne sa oddal tomu, aby zmierňoval bolesti
chudobných a utešoval trpiacich. Celé mesto, ktoré ho veľmi milovalo, prejavilo veľký
zármutok nad jeho odchodom, ba ešte aj heretici, ktorí boli zošľachtení jeho skromnosťou a
láskavosťou.”

Brat Jacques Rivet bol tak dobre zapísaný u biskupa z Condomu, že tento prelát si ho chcel
nechať pre seba ako správcu. Svätý Vincent však nedovolil, aby mu tohto dobrého brata
zobrali.

V roku 1658, keď rozmýšľal o odvolaní Jeana Barreau z konzulátu v Alžírsku, Svätý Vincent
zamýšľal poslať na jeho miesto brata Jean-Armand Dubordieua. Tento plán, ktorý sa
neuskutočnil, bol znova obnovený a zrealizovaný jeho nástupcom Rene Almerasom. Počas
dvanástich rokov, od 1661 do 1673, Francúzsko malo ako svojho vyslanca v Alžírsku
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jednoduchého brata koadjútora a možno povedať, že tento brat plnil svoju vysokú funkciu
veľmi úctyhodne.338
Boli to dvaja bratia koadjútori, brat Mathieu Regnard a brat Jean Parre, ktorým Svätý Vincent
zveril mimoriadnym spôsobom distribúciu peňazí od Paní kresťanskej lásky do Lorraine,
Pikardie a Champagne.

Aby sme si vedeli oceniť kvality brata Jeanna Parre, stačí si prečítaľ listy, ktoré mu napísal
Svätý Vincent a vidieť úlohy, ktorými bol poverený. Jeho inteligencia, jeho dôvtip a jeho
čnosti museli byť veľmi veľké, keď si zaslúžil takú dôveru, ktorá mu bola daná.

Na ceste do Champagne, Madame Talon, matka generálneho prokurátora bola svedkom
jeho láskavosti a obdivovala živú inteligenciu s akou vedel financie distribuovať. Po návrate
do Paríža o tom hovorila na stretnutí, ktorému predsedal Svätý Vincent. “Ak už bratia zo
Spoločnosti majú takú veľkú milosť robiť dobre, ako tu teraz počúvame,” zvolala jedna
užasnutá žena, “čo potom iba kňazi!”

Počas päťdesiatich štyroch ciest, ktoré podnikol do Lorraine po cestách, zaplavených
nedisciplinovanými vojakmi, rabovačmi a banditmi, brat Mathieu Regnard preniesol skoro
dva milióny livres a vždy došiel do cieľa s celou sumou. On sám napísal správu o tom, ako
osemnásťkrát musel uniknúť, ten dokument sa nám nezachoval, ale Collet, autor jedného zo
životopisov Svätého Vincenta pre nás zachoval jeho obsah.339

Niekedy sa pripojil k nejakej kolóne alebo k nejakým cestujúcim a zakiaľ jeho spoločníci na
ceste boli prepadnutí a okrádaní, on hľadal spôsob ako o nič neprísť. Keď z diaľky videl
neorganizovaných vojakov alebo nejakú podozrivú osobu, odhodil svoj mešec do húštiny
alebo do nejakej skrýše a pokračoval v ceste. Neskoršie, keď nebezpečenstvo pominulo,
vrátil sa nazad zobrať peniaze. Jedného večera sa ho zmocnili nejakí lupiči, ohrozovali ho
kyjakom a potom, keď mu bez úspechu prehľadali odev, povedali mu, že ho pustia len
potom, keď im zaplatí päťdesiat pistoles (zlaté mince, pozn. prekl.) ako výkupné. “Som
chudobný človek,” odpovedal, “ keby som mal päťdesiat pistoles, nedal by som ich ako
výkupné za nejakého trpáka z Lorraine.” “Neviem, dodáva vtipne Collet, “ či tí neboli v
pokušení dať mu nejakú almužnu.” Ale asi nie. Všetko čo chcel bolo, aby ho pustili a to
dosiahol .

Grófka Montgomeryová, ktorá musela cestovať z Metz do Verdun nemohla zabudnúť na
svoju poslednú cestu, keď ju ani cestovný pas od francúzskeho kráľa, španielskeho kráľa a
Vojvodu z Lorraine nezachránil pred okradnutím. Preto si myslela, že prítomnosť brata
koadjútora bude pre ňu najlepšou ochranou. Posadila ho do svojho kočiara a cestu prešli v
pokoji bez akéhokoľvek stretnutia s rabiátmi.
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Pozri kap. XVI. Ed.
Pre viac informácii pozri Coste, Saint Vincent de Paul, II, str. 385-393. Ed.
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O využívaní šťastlivého cestovateľa sa hovorilo všade. Hovorila o ňom aj kráľovná Anna
Rakúska. Žiadala stretnúť sa s bratom Mathieu, aby mala to potešenie z jeho úst počuť
príbeh o úskokoch, ktoré vymýšľal, aby prekabátil zlodejov.
Boli tu ďalší bratia, ktorých Svätý Vincent vyberal do služby na sekretariáte. Bratia
Ducournau a Robineau zvládali túto prácu dokonale. Obaja mali vzdelanie, úsudok a
zbožnosť, ktoré by obstáli v každej skúške. Dá sa bez zveličovania povedať, že brat
Ducournau rozumel lepšie ako ktokoľvek iný svätosti a genialite svojho svätého zakladateľa.
On sám zozbieral konferencie, ktoré svätý dával svojim Misionárom. On uchoval koncepty
jeho listov. On nesmierne pomáhal Abellymu pri spracovávaní jeho životopisu prípravou
podkladov a urovnávaním ich po poriadku. Bez brata Ducournau by naše vedomosti o
Svätom Vincentovi boli podstatne chudobnejšie.

Brat Pierre Cholier, spolupracovník a neskôr nástupca brata Ducournau, bol osobným
sekretárom pátra Jollyho, pátra Watela a pátra Pierrona. Napísal biografie o bratovi
Ducournau o bratovi Vernonne a o pátrovi Cornaire, kňazovi Misijnej spoločnosti. Na
všetkých svedectvách, ktoré sa objavili pred cirkevným tribunálom, oprávneným skúmať
čnosti Svätého Vincenta, on mal hlavný podiel. Jeho písomné výpovede sú nielen
najobsiahlejšie, ale sú aj najdôležitejšie, najucelenejšie a najlepšie spracované. Jeho život sa
skladal z práce, umŕtvovania a modlitby. Po jeho smrti povedal o ňom páter Bonnet: “
Neexistuje nič, čo by sa ešte dalo pridať k náboženskému povzneseniu, čo by on nedával.”

V tomto rade zbožných, uzobraných a umŕtvených bratov sa objavuje brat Antoine Grenon.
Svätý Vincent mu dával úlohu formovať mladých bratov v modlitbe. Pretože poznal jeho
veľkú trpezlivosť, zveril mu jedného nešťastne retardovaného chlapca, “ stravníka” vo
Svätom Lazare, ktorého otec bol vojvodom, peerom a francúzskym maršalom. Brat Grenon
bol veľmi prekvapený, keď jedného dňa počul, že vo Francúzsku sú ešte stale jansenisti.
Zdvojnásobil svoje umŕtvovanie a modlitby, aby sa táto heréza stratila.

Brat Philippe Patte praktizoval profesiu lekára a chirurga predtým, ako vstúpil do Spoločnosti.
Pre tieto schopnosti bol potrebný na Madagaskare. Bol tam poslaný spolu s pátrom Etienne.
Ich loď, poškodená búrkou spustila kotvu pri Myse dobrej nádeje. Misionári tu museli zostať
niekoľko mesiacov. Jeho povesť čoskoro zatemnila povesť ostatných doktorov v Kapskom
meste. Guvernér a aj samotní lekári konzultovali s ním o svojich prípadoch. Pre svojich
spolubratov bol skutočným darom od Božej Prozreteľnosti.

Vďaka jemu im nič nechýbalo. Vedel sa zmeniť na poľovníka, kuchára, domvedúceho, ba
dokonca opravoval odevy a pral prádlo. “ Je nemožné najať si jemu podobného v cudzej
krajine,” povedal o ňom páter Etienne. K tomu ešte dodal, že jeho oddanosť pravidlám, jeho
zbožnosť, jeho pokora sa vyrovnali jeho ostatným kvalitám. Záverom jeho krásneho života
bolo mučeníctvo. Zomrel na Madagaskare, otrávený malgašským kmeňovým náčelníkom.340
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Pozri kap. XIV. Ed.
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O niekoľko rokov neskoršie, na tom istom ostrove, bratia Gallet a Pillier preliali svoju krv za
vieru. V približne v tom istom čase na pobreží Berberska, brat Francois Francillon, Turkami
priviazaný pred ústie kanóna, obetoval svoj život.341
Podobne ako brat Francillon aj brat Delorme poznal Svätého Vincenta vo Svätom Lazare.
Jeho láska k chudobným, jeho oddanosť k postihnutým morom, inteligancia, ktorú prejavil pri
stavbe kostola a domu vo Varšave v Poľsku, starostlivosť o budovy a kultiváciu pôdy sú
opísané a vysoko hodnotené v starých správach.

Bratia koadjútori pochádzali zo všetkých spoločenských vrstiev od tých najnoblesnejších až
po tie najponíženejšie. Jedným príkladom je veľký pán a zároveň aj veľký vojak, PhilippeEmmanuel de Bette, nositeľ Rádu čestnej légie, generálporučík španielskeho kráľa, guvernér
mesta Tortosa a predstavený Rádu Santiago. Predtým, ako sa stal bratom de Bette, svoj
dom v Barcelon povzniesol svojou poníženosťou, poslušnosťou, zbožnosťou a veľkou
umŕtvenosťou. Nikdy nepovedal ani slovo o vznešenosti svojho domu, o jeho využívaní a o
slávnych zraneniach, ktorými bolo poznačené jeho telo. Zaujímal sa iba o jednu ušľachtilosť - o čnosti. O ostatnom sa nikdy nezmienil.

Po absolvovaní duchovných cvičení vo Svätom Lazare, Jean-Baptiste Mance, vynikajúci
právnik, opustil advokátsku komoru, zanechal svet a obliekol si bratský habit. Na právnickom
oddelení vo Svätom Lazare sa zaoberal archívom a mal na starosti súdne spory. Okrem jeho
práce, ktorú vždy konal starostlivo a usporiadane, všetci obdivovali jeho veľkú zbožnosť a
hlbokú pokoru.

Bývalý vojak v Napoleonovom vojsku, brat Andre Fillion bol hlavným záhradníkom vo
vidieckom dome, ktorý Misionári vlastnili v Gentilly. Pod jeho vedením a s pomocou mladších
spolubratov a miestnych obyvateľov z ktorých dával prednosť núdznym, za menej ako dva
roky zrekonštruoval celý park. Popretkával ho širokými a peknými chodníkmi, ktoré ohraničil
veľkými stromami a dobre vysypal štrkom. Človek mohol vidieť na jednom mieste ovocný
sad, na inom záhradu pre kuchyňu a ďalej kvetinové záhony. Svojim robotníkom štedro platil
a niekedy im pridal aj niečo pomimo. Jeho štedrosť bola známa. Generálny ekonóm žartovne
poznamenal, že by bratovi Andre nikdy nezveril svoju pokladňu, pretože by všetko rozdal
chudobným. Milý brat predal aj svoje oblečenie, aby pomohol chudobným. Jeho práca a jeho
almužny ho v Gentilly urobili veľmi populárnym. Pre miestnych ľudí bol vidiecky dom “
domom brata Andre.” Susedný dom Dcér kresťanskej lásky bol “ dom sestier brata Andre.”
Materinský dom dostal meno “ mestský dom brata Andre.”

Iný príklad brata bol ten, čo predstavoval brat Jacob. Pokrstili ho v roku 1791 v pivovare na
pivovom sude, dva roky bol kopijníkom v Lille, obuvníkom v rodnom meste a neskôr v Senlis.
Pocítil volanie milosti, keď mu bolo štyridsaťjeden rokov a požiadal o prijatie vo Svätom
Lazare. Bol zadelený do obuvníckeho obchodu. Zostal tam asi štyridsať rokov. Jeho heslom
bolo: povinnosť predovšetým. Istého dňa sa pred ním chválil jeden kňaz, že akú dôležitú
úlohu vo svojej práci dostal. Odpovedal mu s jemnou iróniou: “ Páter, ja verím, že som jeden
dôležitý človek a to preto, lebo som to ja, kto dokáže pohnúť tento dom.” Vidiac, že Misionár
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mu vôbec nerozumel, vysvetlil: “ Áno páter, som to istotne ja, kto hýbe týmto domom, lebo
cezo mňa ide všetka obuv.

Brat Jacob mal veľký zmysel pre realitu. Keby mu boli bývali životné okolnosti priaznivé pre
cestu ku kňazstvu, mal by tie najlepšie predpoklady zastávať najvyššie miesto vo veľkom
dome. Novovymenovanej sestre služobnici dal nasledovnú radu. “ Ste v situácii, keď je
vašou povinnosťou , že musíte zachovávať pravidlá. Ale i tak, mali by ste k tomu primiešavať
aj trocha láskavosti. Je to úkon lásky, milovať tie osoby, ktoré vediete. Ale nadovšetko
dôležité bude zabudnúť na seba. Pamätajte na slová brata Jacoba.” “ Mohol by to kňaz
povedať lepšie?” dodal páter Mellier, generálny vikár, keď mu vyrozprávali túto príhodu.

Misionár, ktorého požiadali, aby povedal niečo o čnostiach brata Jacoba po jeho smrti,
uzavrel svoj popis takto: “ Myslím, že by som urobil dobre, keby som si zobral príklad z brata
Jacoba (1) milovať skrytý život, (2) rozprávať málo a k veci, (3) zostať na tom mieste, kde ma
umiestnila poslušnosť, (4) vo všetkých veciach vidieť a hľadať len Boha.”

Skutočne takýto bol brat Jacob. Takýto bola j brat Gaben, ktorý bol jeho spolupracovník a
mal na starosti kúrenie.

Predtým, ako dostal odev brata koadjútora, bol Gaben farmárom v Boussac pri Aveyron.
Keďmal tridsaťsedem rokov, pocítil v sebe veľkú túžbu po komunitnom živote. Kam ísť?
Svätý farár z Arsu sa v tom čase už dostával do povedomia celého Francúzska pre svoje
čnosti a zázraky. Brat Ggaben neváhal. Zobral sa a Do rúk vzal košík s jedlom a vybral sa
na cestu. Cesta bola dlhá a namáhavá. Modlitba mu pomáhala prekonať únavu. Zbožný
farmár sa cítil povolaný ku trapistom, “ Nie priateľ môj,” povedal mu Jean Baptiste Vianney, ”
na to si už pristarý. Je tu ešte nejaká iná spoločnosť, čo by sa ti páčila?” “Otče, zdá sa mi,
že by som mohol celkom dobre byť bratom aj u Misionárov Svätého Vincenta de Paul.”
“Áno, choď tam, Boh chce, aby si tam šiel. Zakúsiš mnoho ťažkostí, ale prekonáš všetky.
Choď priateľ môj.”

Brat Gaben poslúchol. Odišiel do Paríža, kde dorazil uprostred noci. Prišiel na nábrežie a
urobil, čo mal urobiť. Pokľakol, pomodlil sa večernú modlitbu a pripravoval sa na spánok,
ktorého nedostatok mu veľmi chýbal. Zbadali ho traja mladíci, začali sa mu posmievať a
ublížili mu mnohými ranami. Hľadal nejaké spokojnejšie miesto, až sa dostal na Námestie
Bastilly. Tu ho objavili niekoľkí policajti, pýtali od neho dokumenty a vzali ho na neďalekú
policajnú stanicu. Tu strávil zbytok noci, spiac na holej lavici.

Ráno, po návšteve materského domu bolo všetko vybavené. Šiel domov usporiadať svoje
záležitosti a vrátil sa do Paríža. Dostal úlohu starať sa o záhradu a o sporáky. Všetkým, čo
ho poznali, zostala v mysli spomienka na neho ako na zbožného brata, pracovitého,
jednoduchého, pokorného a spoľahlivého. Na rôznych miestach po pivniciach umiestnil
niekoľko sôch Blahoslavenej Panny, aby mal príležitosť pozdraviť Kráľovnu Neba, keď tadiaľ
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prechádzal. Zbieral papier, úlomky železa, olovo a meď, to predával a utŕžené peniaze dával
asistentovi domu so žiadosťou, aby odslúžil sväté omše za duše v očistci.

Dva roky pred smrťou, veľký kameň, ktorý niesol do pivnice sa mu vykĺzol z rúk a zlomil mu
nohu. Po šiestich mesiacoch zotavovania pokračoval vo svojej ťažkej práci s pomocou
palice, bez ktorej už nikde nepohol.

V materskom dome brat Gaben spoznal dvoch iných bratov, dosť odlišné osobnosti, ale
obaja boli statoční ľudia, brat Francois a brat Genin.

Brat Francois bol maliar. Bol to jeho štetec, ktorému vďačíme za väčšinu malieb, zdobiacich
steny materského domu. Jeho učiteľmi boli David, popredný maliar cisára Napoleona I. a
neskôr Ingres, jeden z najpozoruhodnejších Davidových žiakov. 342 Obraz, vystavený na
Salóne v roku 1812 ho zachránil pred upadnutím do zabudnutia. Obraz zobrazoval Vergília,
recitujúceho Aeneid: vo chvíli, keď hovorí Tu Marcellus Eris. Keď Caroline Bonaparte, sestra
Napoleona I. a manželka Murata, Neapolského kráľa uvidela obraz, zostala v obdive stáť.
Žiadala, aby jej predstavili umelca, poblahoželala mu a skôr, ako by sa vzdialil, mu povedala:
“ Musíte prísť znova. Chcem, aby ste namaľovali môj portrét.” Namaľoval a ona bola
portrétom očarená. Potom vyslovila ďalšie požiadavky. Chcela, aby vymaľoval jej salóny.
Pod jej dohľadom Francois Carpentier 343 začal maľovať obraz Maecenas hovorí o
Marcellusovej smrti. Videl sa už na ceste k šťastiu. Na nešťastie pre neho, pád Napoleona I.
strhol tak isto aj členov jeho rodiny. Po dokončení svojho Maecenasa sa maliar pokúšal
obraz predať. Nemohol však nájsť kupca. Opustil Paríž a odišiel do Londýna. Ani tu ho však
nečakal úspech. Anglický vkus bol odlišný od francúzskeho. Aby Angličanom vyhovel,
zmenil maliar svoj štýl. Aj po dobu čakania musel z niečoho žiť. Dával lekcie z návrhárstva
a namaľoval niekoľko prtrétov, ktoré predal. Začalo sa mu dariť a tak mohol podporovať
svoju matku , prispievať na charitu pre chudobných a byť veľkodušný voči kostolom a
kaplnkám, ktoré s radosťou vyzdoboval náboženskými maľbami. Každý rok vystavoval
niektoré zo svojich prác v londýnskom salóne.

Po návrate do Paríža, keď strávil dvadsaťdva rokov v Anglicku, usadil sa na Rue du Bac v
bývalom Ingresovom ateliéri a potom odišiel do farnosti Svätého Sulpícia. Členovia
konferencie Svätého Vincentade Paul sa snažili pritiahnúť ho medzi seba. Páter Etienne,
vtedy generálny ekonóm Misijnej spoločnosti sa s ním zoznámil, získal si jeho dôveru a
jedného dňa mu povedal: “ Vaše miesto je medzi nami. Budete bývať s nami. Budete tu
pracovať. Budete tu mať veľký atelier. Nič vám chýbať nebude. Príďte.” Francois Carbonier
mal päťdesiat rokov. Ponuku prijal.

Keď urobil prvý krok, žiadalo sa spraviť aj druhý. Obliekol si habit brata koadjútora, ktorý
potom nosil ešte tridsaťštyri rokov. Tieto roky boli rokmi práce a modlitby. Vyzdobil kaplnku,
izby a chodby materinského domu krásnymi maľbami, z ktorých mnohé vyvolávajú obdiv.
342

(Jacques-Louis david (1748-1825) a Jean Ingres (178O-1867) boli dvaja najznámejší maliari
francúzskeho neoklasického hnutia. Ed.)
343
(Coste ich každého pomenoval jedného Carpentier a druhého Carbonier.)
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Pracoval pre Gentilly a pre zámorské misie. Namaľoval Svätého Vincenta, Svätého Františka
Saleského, kardinála Durazza, M. Oliera, Blahoslavenú Lujzu de Marillac, Blahoslaveného
Cleta a Blahoslaveného Perboyre, niekoľkých generálnych superiorov, Pannu Máriu
Zázračnej medaily a viac ako sto náboženských subjektov. Aby mal viacej času, páter
Etienne ho vyňal z prác, ktoré potom boli pridelené iným bratom ako napríklad umývanie
riadu. Toto rozhodnutie vyvolalo možnosť protestovať zo strany niektorých ušomraných
duší. Brat Francois to chápal. Išiel za generálnym superiorom. “ Otče,” povedal mu, “ môže
sa myslieť, že nič nerobím a že si nezaslúžim chlieb. Je to pravda, že teraz nie som
vystavený nebezpečiu stratiť v rukách cit kvôli hrubej práci. Ale je tu jedna práca, ktorú
môžem konať. Dajte mi ju. Je to starostlivosť o záchody.” Pokorný brat tak na tom trval, až
mu to páter Etienne dovolil. Tak bývalý maliar kráľovnej Carolíny, tento niekdajší člen
Konferencie Svätého Vincenta de Paul sám od seba sa znížil k práci, ktorú svet považuje za
nízku, ale ktorú Boh uprednostňuje pred všetkými obdivuhodnými majstrovskými dielami,
ktoré brat Francois kedy vytvoril.

Keď bol brat Francois zaneprázdnený maľovaním, Brat Genin bol vrátnikom v materinskom
dome. Jeho náplňou práce bol styk s ľuďmi zvonka. Výhodou toho bolo, že mohol, ale vždy
diskrétne, pýtať od bohatých a milosrdných ľudí almužny na podporu zámorských misií.
Týmto spôsobom zozbieral nemalé sumy. Misionári v Levante, Číne, Perzii, Abesínsku a
dokonca aj apoštolské vikariáty nazývali brata Genina svojim “dobrodincom.” Ak mali stavať
kostoly alebo kaplnky, otvárať školy, vydávať tlač, udržiavať nemocnice, podporovať
semináre, obracali sa na a neho a ich nádej nikdy nebola márna. Tento dobrý brat, bez toho,
aby o tom vedel, založil Dielo Blahoslaveného Perboyre, ktoré pokračuje vo svojej činnosti k
veľkému dobru misií.

Počul vysloviť tieto krásne slová : “ Najväčším trestom, ktorý Boh môže udeliť, je znemožniť
človeku každú možnosť robiť dobre.” Ak si želáš potešiť Boha dnes, ” hovorieval sám sebe,
“ pracuj, vydrž a usmievaj sa.”
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APENDIX II

Pokus o rekonštrukciu zoznamu osôb
Madagaskarskej misie
1649 – 1672

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Páter Charles Nacquart
zomrel na Madagaskare 29. mája 1650
Páter Nicholas Gondree
zomrel na Madagaskare 26. mája 1649
Páter Francois mounier
zomrel na Madagaskare 24. mája 1655
Páter Toussaint Bourdaise
zomrel na Madagaskare 25. júna 1657
Brat Rene Foret
Páter Claude Dufour
zomrel na ostrove Svätá Mária 18.
augusta 1656
Páter Nicolas Prevost
zomrel na ostrove Svätá Mária 11.
sept. 1656
Páter Mathurin de Belleville
zomrel cestou 18. januára 1656
Páter Charles Boussordec
utopil sa cestou na Madagaskar 2. apríla
1665
Brat Christophe Delaunay
Páter Francois Herbron
Páter Pierre Daveroult
Páter Pascal Desfontaines
Páter Charles leblanc
vrátil sa do Francúzska pred
dosiahnutím
Madagaskaru
Páter Ignace Arnauld
vrátil sa do Francúzska pred
dosiahnutím Madagaskaru
Páter Feydin
vrátil sa do Francúzska pred dosiahnutím
Madagaskaru
Brat Philippe Patte
otrávený na Madagaskare, 1664
Páter Nicolas Etienne
zavraždený na Madagaskare, 1664
Páter Manie
zomrel na Madagaskare, c. 1665
Páter Frachy
Brat Lebrun
Páter Maximilian Cuveron
zomrel na Madagaskare, 1667
Páter Michel Montmasson
zavraždený v Alžírsku, 1688
Páter Louis de Berruet
zomrel na Madagaskare, 1667
Brat Pomade
utopil sa cestou ma Madagaskar, 1665
Brat Parisot
Brat Lohyer
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28. Páter Ignace Rouget
z Madagaskaru, 1676
29. Páter Francois Brisjonc
Páter Jean Jourdie
Páter Charles le Roy
Páter Grohan
Brat Jean Bourguin
c. 1671
34. Brat Gerard Minser
c. 1671
35. Brat Pierre Pilliers
36. Brat Guillaume Galot
30.
31.
32.
33.

zomrel vo Francúzsku po návrate
pre chorobu neodcestoval na Madagaskar
zomrel na ostrove Svätá Mária, 1667
zomrel cestou na Madagaskar, 1667
zomrel cestou na Madagaskar, 1667
zomrel na spiatočnej ceste z Madagaskaru,
zomrel na spiatočnej ceste z Madagaskaru,
zavraždený na Madagaskare, c. 1671
zavraždený na Madagaskare, c. 1671
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Domy Misijnej spoločnosti
v čase smrti Svätého Vincenta (1660)

Francúzsko:
Bons Enfants (1627)
Saint Lazare (1632)
Toul (1635)
Notre Dame de la Rose (1637)
Richelieu (1638)
Lucon (1638)
Troyes (1638)
Annecy (1639)
Crecy (1641)
Marseille(1643)
Cahors (1643)
Sedan (1643)
Montmirail (1643)
Saintes (1644)
Le Mans (1645)
St. Meen (1645)
St. Charles (Malý Svätý Lazar, 1645)
Treguier (1648)
Agen (1650)
Montauban (1652)
Taliansko:
Rím (1642)
Janov (1645)
Turín (1654)
Poľsko:
Varšava (1651)
Severná Afrika:
Tunis
Alžír
Afrika:
Madagaskar (1649)
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Domy Misijnej spoločnosti v čase Francúzskej revolúcie
FRANCÚZSKO
Provincia Francúzska (Paríž)

Provincia Lyon (pokračovanie)

Bons Enfant (St. Firmin)
Svätý Lazar
Crecy
Fontainebleau
Versailles (dva domy)
Les Invalides
Chartres (dva domy)
St. Cloud
St. Cyr

Alet
Manosque
Valfleury
Bourg–en–Bresse
Mornant
Arles
Lurs

Provincia Acquitania
Buglose
Cahors
Agen
Mountauban
Bordeaux
Sarlat
Pau
La Rose
Toulouse
Montuzet
Pamiers
Villefranche
Figeac
Albi
Rhodez
Castres

Toul

Provincia Champagne

Troyes
Sedan
Montmirail
Metz (dva domy)
Sens
Auxerre
Chalons
Dijon
Nancy ( dva domy )
Provincia Poitou
Richelieu
Lucon
Saintes
Fontenay-le-Comte
Rochefort
Poitiers ( dva domy )
Tours
Angouleme
La Rochelle

Provincia Lyon
Annecy
Marseille
Lyon
Narbonne
St. Flour
Beziers

Provincia Brittany
St. Meen
St. Brieuc
Treguier
St. Pol-de-Leon
Vannes
St. Servan
Provincia Pikardia
Amiens
Noyon
Arras
Beauvais
Boulogne
Bayeux
La Deliverande
Soissons
Cambrai

Provincia Brittany (pokračovanie)
Le Mans
Angers
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TALIANSKO
Provincia Rím

Provincia Lombardia

Rím (dva domy)
Neapol
Perugia
Macerata
Florencia
Fermo
Avignon
Forli
Tivoli
Oria
Lecce
Bari ( dva domy )

Janov
Turín
Bastia (Korzika)
Reggio
Pavia
Ferrara
Cremona
Casale
San Remo
Sarzana
Piacenza
Udina
Bologna
Mondovi
Savona
Voghera
Subiaco

ŠPANIELSKO
Barcelona
Palma ( Malorka )
Guisona

Reus
Barbastro

PORTUGALSKO
Lisabon
Evora
Guimaraes

Miranda
Goa ( India )
Macao ( Čína )

POĽSKO
( Je ťažké tieto domy presne zaradiť, pretože sa niektoré poľské domy v dôsledku
delenia Poľska dostali pod vládu rôznych krajín. Tie o ktorých údaje boli prístupné, sú
tu uvedené. Domy, ktoré sa dostali pod Rakúsko pri delení v roku 1772 boli v roku
1782 Jozefom II. zrušené s výnimkou Stradomu a tak nie sú v tomto zozname
uvedené.)
Varšava (Rusko, 1772)
Chelmno (Prusko, 1772)
Krakov
Stradom (Rakúsko, 1772)
Przemysel (Rakúsko, 1772)

Hniezdno
Vladislava (Rakúsko, 1772)
Krasnostav (Rakúsko, 1772)
Gorodenka (Rakúsko, 1772)
Brzozow (Rakúsko, 1772)
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Sambor (Rakúsko, 1772)
Lowicz
Gdaňsk (Prusko, 1772)
Mlawa
Plock (Prusko, 1772)
Lublin

Ľvov (Rakúsko, 1772)
Tykocin
Glowow (Rakúsko, 1772)
Poznaň (Prusko, 1772)
Milulenice (Rakúsko, 1772)

LITVA
(Pri delení Poľska v roku 1793 všetky tieto domy sa ocitli na ruskom území.)
Vilno
Siemiatiez
Smilovič
Zaslaw
Kraslav
Orsza
Samožitie

Mohilov
Orviei
Illuksta
Lyskov
Žitomír (Ukrajina)
Astrachan

PALATINÁT
Heidelberg
Mannheim

Neustadt
Engelheim

APOŠTOLSKÉ PREFEKTÚRY
Alžír ( 1 dom)
Mauricius ( 11 farností)
Bouron ( 5 farností)
Konštantínopol s domami:
Konštantínopol
Santorin ( Thera)
Damašek
Peking

Naxos
Salonika
Aleppo

Apendix V
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Antoura
Smyrna
Tripolos (Libanon)

Lamourettov opis plienenia vo Svätom Lazare

Antoine–Adrien–Lamourette (1742 – 1794) vstúpil do Misijnej spoločnosti ako mladík
a opustil ju niekedy okolo roku 1785 potom, ako zastával dôležité posty v seminári v Toul
a vo Svätom Lazare. Vrátil sa do svojej rodnej arrasskej diecézy, kde sa stal generálnym
vikárom. Bol stúpencom revolúcie a Mirabeauovým priateľom. Zložil civilnú prísahu
duchovenstva a v roku 1791 sa stal biskupom diecézy Rhone-et-Loire (Lyon). V období
teroru bol uväznený a keď svoju prísahu na civilnú ústavu duchovenstva odvolal, 10. januára
1794 ho poslali pod gilotínu. Francúzsky výraz baiser Lamourette, označujúci nepriateľa, čo
sa skrýva za falošnú oddanosť, zachováva jeho pamiatku.
Nasledujúci list, pravdepodobne napísaný Mirabeauovi, bol v podobe brožúry uverejnený
roku 1789 v Paríži. Text, ktorý čiastočne opravuje Lamourettov nadnesený štýl je prevzatý
z anglického vydania Ročeniek Misijnej spoločnosti, zväzok 14, str. 273–387.
Pýtate sa môj drahý gróf na dom Svätého Lazara, na ktorom si minulý mesiac rozzúrený dav
vybil svoju ťažko pochopiteľnú zúrivosť a žiadate si bližšie poznať okolnosti súvisiace s touto
katastrofálnou udalosťou.
K tomu je nevyhnutné mať bližšie a trvalé kontakty s touto Kongregáciou, jednou
z najsvätejších a najužitočnejších ustanovizní tohto rozsiahleho mesta, ak chceme mať čo
i len predstavu o úcte, rešpekte a vďačnosti všetkých dobrých ľudí voči nej.
Na jej existencii závisia všetky tieto pomníky ľudskosti a láskavosti, na ktoré cudzinci so
záujmom pozerajú, keď prichádzajú obdivovať vznešenosť a veľkoleposť tohto slávneho
mesta alebo skorej, že je to táto Kongregácia, ktorej všetky diela, založené Svätým
Vincentom de Paul pre pomoc postihnutým, ďakujú za svoj vznik a trvanie. Tento muž, taký
úžasný v pohnútkach nesmiernej, dokonalej a nepretržitej pomoci, veľmi dobre rozumel ako
ju preukazovať každej skupine nešťastných; tento muž sa narodil v chudobe a nemal nijaké
osobné zdroje k záchrane vzácnych duší, ktoré ho tak naliehavo žiadali, aby sa venoval ich nešťastiu,
otváral mnohé srdcia a utišoval mnohé bolesti ako keby bol vládca nejakého kráľovstva; tento muž,
ktorého horlivosť pre iných ľudí viedla k projektom, na ktoré by sa ani kráľovská moc neopovážila,
neustále víťazil len silou milosrdenstva, bez mena, bez bohatstva, bez spoločenského postavenia,
toto berúc do úvahy, skromne povedané, zdá sa byť neuskutočniteľné. Takýto bol tento
neporovnateľný, nesmrteľný človek, ktorý v polovici sedemnásteho storočia zhromaždil vo Svätom
Lazare tých prvých kňazov s ktorými položil základy tejto mnohočlennej Kongregácie, ktorá si
zasluhuje úctu a to kvôli povesti svojho zakladateľa, kvôli vynikajúcej práci, ktorú koná, kvôli

svätosti svojich členov, kvôli ich neochvejnej oddanosti v službe a vyučovaní chudobných
a konečne kvôli ich vplyvu na morálku ľudí a následne na blaho spoločnosti.
Práca na misiách, taká svätá sama osebe, taká nádherná vo svojom cieli, taká všeobecne
užitočná vo svojich účinkoch bola prvou a základnou úlohou detí Svätého Vincenta de Paul.
Dom Svätý Lazar bol školou v ktorej boli formovaní vo vedomostiach a v čnostiach
apoštolského života. Tu majstrovsky postupovali v praktických vedomostiach, ktorým sa
priúčali z Evanjelia, aby niesli meno a prisľúbenia Ježiša Krista ľuďom do osád a dedín a to
bolo ako nevyčerpateľné svetlo a spása, ktoré generácie kňazov, oduševňovaných
najčistejšou horlivosťou a odetých božou silou nám dávali lekcie z modlitby a zo
spoločenského života, dotýkali sa našich sŕdc a otvárali poklady náboženstva jednoduchým
pracujúcim ľuďom, robotníkom a roľníkom. Ach! Koľko vidieckych farností je zaviazaných
tejto práci synov Svätého Vincenta za pokoj, ktorému sa tešia, za ducha spravodlivosti
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a práva, ktorý tam vládne, za bezpečnosť, za ktorú tamojší obyvatelia ďakujú všade tam
prežívanej viere, ako výsledku ich práce!
Ďalšou činnosťou, nie menej dôležitou pre šťastie ľudu, zverenou žiakom Svätého Vincenta
bola výchova horlivých kňazov pre ľud, vzdelávanie kňazov, tvorenie, ak to tak môžem
povedať, otcov a spasiteľov ľudí a príprava pomocou umŕtvovania, štúdia, duchovných
cvičení a modlitby neohrozitelných pracovníkov, hodných toho, aby so všetkou dôstojnosťou
približovali veľké Božie dary, sväté náboženstvo, nádherné pravdy, oslnivú morálku a všetky
poklady, obsiahnuté v Evanjeliu ako v nevyčerpateľnom poklade. Mnoho seminárov vo
Francúzsku bolo vedených kňazmi Misijnej spoločnosti, ale služby, ktoré poskytovali vo
svojej krajine, neboli obmedzené hranicami tohto kráľovstva, ba ani hranicami Európy,
pretože skoro všetky zámorské misie boli zverené do ich starostlivosti.
Na začiatku Revolúcie mali sedemdesiat deväť domov vo Francúzsku, dvadsaťpäť v Poľsku
a všade tam s veľkým počtom kňazov, päťdesiat šesť v Taliansku, Španielsku, Portugalsku,
kolégium v Mannheime v Palatináte, kolégium, seminár a internátnu školu a univerzitu
v Heidelbergu, kolégium a farnosť v Neustadte.
V Afrike mali misie v Alžírsku a Tunise, kde sa im viac ako raz za ich milosrdnú charitu
poskytovanú svojim bratom zakovaným v reťaziach dostalo, že sa sami stali do reťazí
zakutými otrokmi po boku tých, ktorých mali evanjelizovať. Dom Svätý Lazar prechovával
v sebe svoje deti ako poklady, ktoré v berberských alebo v neveriacich krajinách svedčili
o mene nášho Pána Ježiša Krista prelievaním svojej krvi alebo v plameňoch pohrebných
vatier. Okrem toho, lazaristickí kňazi boli poverení misiami v Egypte a Etiópii, ale pre
nedostatok členov alebo finančných zdrojov sa im ich nedalo rozvinúť.
V Ázii títo kňazi mali misie v Konštantínopole a v prístavoch Levantu, všetky farnosti na
ostrovoch Íle de France a Bourbon, misiu na Madagaskare a prekvitajúci dom a seminár
v Pekingu v okrsku cisárskeho paláca, kde sa pripravovali Misionári na misie v Číne. V Paríži
sa niekoľko francúzskych študentov pripravovalo pre dom v Pekingu.
Ľudovít XIV. každý rok financoval náklady na ich výučbu, niektorí sa pripravovali byť
misionármi astronómami, iní misionármi maliarmi, lekármi alebo matematikmi, pretože
apoštolský duch vie ako uskutočniť všetko, keď sa jedná o úlohu zachraňovať duše pre
Ježiša Krista a o šírenie jeho kráľovstva medzi nimi. A tak teda v parížskom dome boli
študenti pripravovaní dlhým a vytrvalým štúdiom, aby mohli zaniesť poznanie pravého
náboženstva ešte aj do takej obrovskej a starobylej ríše ako Jao a boli určení možno aj
sedieť ako mandaríni v najvyššej rade cisárstva. Ďalší, ich spolubratia a priatelia sa
pripravovali na omnoho skromnejšie ciele, keď zasvätili svoje životy apoštolskej službe podľa
základných cieľov ich Spoločnosti, misiám v Levante alebo doma v nemocniciach, na
galejach alebo vo väzniciach prípadne vo farnostiach alebo kolégiách, zverených ich
Kongregácii. Obyvatelia Svätého Lazara sa obyčajne skladali zo štyristo osôb z ktorých
dvesto boli duchovní – kňazi, novici alebo mladí študenti filozofie alebo teológie, osemdesiati
boli laici a zvyšok tvorili dôchodcovia. Vnútorná organizácia domu bola presne taká istá, ako
ju zaviedol Svätý Vincent, tu bolo aj sídlo generálneho superiora. Keď si uvedomíme, že
generálny superior Kongregácie spravoval aj kňazov vo všetkých častiach Francúzska,
Talianska, Poľska, Španielska, Portugalska atď., ďalej v Ázii a v Afrike, možno nás
prirodzene napadne, že ten človek môže vlastniť ohromný majetok a že si musí žiť ako veľký
pán v takom rozľahlom dome. Tí však, čo prvý raz vstúpili do jeho príbytku boli prekvapení,
že nenašli nič, čo by poukazovalo na človeka, ktorému sú toľkí podriadení; od ostatných
duchovných, čo boli okolo neho sa odlišoval iba príkladom, ktorý dával s neporušiteľnou
presnosťou vo všetkých bodoch domáceho poriadku. Akoby posledný a najmenší zo svojich
synov, obýval v tomto nesmiernom dome izbu, ktorej všetky steny znova svedčili
o jednoduchosti a chudobe prvých pustovníkov ; niekoľko stoličiek, takých aké možno nájsť
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v najchudobnejších domoch, kríž, obraz Matky Božej, obraz Svätého Vincenta de Paul, tvrdá
úzka posteľ – to bolo jeho zariadenie. Len dve miestnosti v tomto veľkom dome mali tapety
a aj to len veľmi skromných farieb; jedna bola určená pre parížskeho arcibiskupa, keď
prichádzal, aby viedol duchovné cvičenia pre kňazov svojej diecézy a druhá v čase rabovania
bola obývaná ctihodným starým mužom Chevalierom zo Saint Louis, ktorý z času na čas
prichádzal, aby si obnovil svoju náboženskú horlivosť v atmosfére svätosti, ktorú to miesto,
ako sa zdá, vyžarovalo.
Stravovacie spôsoby generálneho superiora korešpondovali so strohou jednoduchosťou jeho
príbytku; jeho jedlo bolo také isté ako v ostatnej komunite a pravidlá prísnej šetrnosti sa
v refektári Svätého Lazara dodržiavali. Tu sa generálny superior od ostatných kňazov
odlišoval iba zbožnou a úctyhodnou výsadou, že každý deň hostil pri svojom stole dvoch
chudobných starých mužov, patriacich medzi bedárov, ktorých sa dom ujal a ak im slabosť
staroby nedovoľovala zaujať miesto vedľa Otca chudobných, boli štedro obslúžení vo svojich
vlastných domoch. Superior Svätého Lazara nemal sluhov a od pol piatej ráno, keď prišiel na
miesto modlitieb, aby prosil Ducha Svätého za svoju zušľachťujúcu sa rodinu, až do pol
deviatej večer, keď ju znova usmerňoval k posväteniu posledných okamihov dňa, prežitého
plnením najsvätejších povinností, nemal čas dať si posluhovať pri svojej usilovnosti vo
všetkom ale ani ako hlava všetkého.
Nič nemôže byť úžasnejšie či inšpiratívnejšie pre hlbšiu a živšiu zbožnosť ako hlboké mlčanie,
obdivuhodný poriadok pri exercíciách, harmonická jednota v povinnostiach, ktoré vždy
charakterizovali Spoločnosť vo Svätom Lazare. Od štvrtej hodiny rannej do deviatej hodiny
večernej boli všetci členovia tohto rozľahlého domu v neustálej činnosti, ale v takom
dokonalom poriadku, že ani jeden príchodzích, nech patril do ktorejkoľvek kategórie ľudí, čo
si prichádzali vykonať duchovnú obnovu a posilniť sa vo viere, nikdy nevedel pochopiť, že
v dome býva také množstvo ľudí.
V prostredí toľkých rôznych činností, ktoré vykonávali učeníci Svätého Vincenta, nič nebolo
také pozoruhodné, ako jednoduchosť a jednota zavedená ich Zakladateľom Svätým
Vincentom de Paul.
Generálny superior so štyrmi radcami ako vedenie Spoločnosti, dvaja zvláštni superiori pre
zachovávanie domovej disciplíny, štyria profesori a prefekt štúdií, dvaja direktori pre
novicov, direktor bezplatných duchovných cvičení pre ľudí zvonka a okrem toho ôsmych
duchovných cvičení pre ordinandov z Paríža a všeobecných duchovných cvičení pre všetkých
kňazov diecézy; štyria direktori pre materinský dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorý
stál oproti domu Svätý Lazar, dvaja direktori pre väznice, jeden pre chlapčenskú internátnu
školu 344 , ďalší pre Nemocnicu Svätého Mena Ježišovho v správe Spoločnosti; skupina
Misionárov pre vidiecky ľud, podporovaná domom; dvaja prokurátori, majúci na starosti
svetské záležitosti, diakoni poskytujúci katechetickú výučbu viac ako dvesto chudobným
deťom, ktorým prideľovali chlieb a polievku; bratia koadjútori majúci za úlohu starostlivosť o
dom; to boli muži, na pleciach ktorých ležala starostlivosť o generálny dom Svätý Lazar alebo
ináč, boli to tí, čo sa od smrti Svätého Vincenta de Paul podieľali na rozličných prácach
domu.
344

Nie je jasné, čo to bolo, ale očividne sa nejednalo o seminár. Sú známky toho, že vincentíni boli
zaangažovaní do laických stredných škôl v predrevolučnom Francúzsku. Redakcia.
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Prečo nemôžem teraz uvádzať mená dokonca ani s výnimkou osôb vynikajúcich kvalít, ktorí
vďačia za svoje obrátenie a spásu šťastným okolnostiam, že mohli byť v kontakte s týmto
domom a s jeho obyvateľmi; dom býval každý týždeň ústretovo otvorený množstvu
robotníkov, remeselníkov, dokonca aj žobrákov, čo si želali sami seba posvätiť vykonaním si
duchovných cvičení. Och! Aké množstvo ľudí z nešťastných pracujúcich tried prichádzalo, čo
boli v područí bezbožnosti a skazených žiadostí a bývali udivení, keď videli, že sa zmenili,
účinkom hlásania týchto rozumných kresťanov, na dobrých a zbožných ľudí! Ako veľa
hrubých, nekultivovaných duší nadobudlo na tomto mieste prvé pojmy čestnosti, prvé
pochopenie spravodlivosti a čnosti! Ach! Svet málo pozná akým veľkým vplyvom v tom
najvyššom stupni pôsobil príklad skromného, prívetivého, priateľského spoločenstva týchto
rozvážnych mužov!
Keď k tomu dodáme, že dom Svätého Lazara cez svojich superiorov a kňazov viedol
a spravoval Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, dostatočným spôsobom dokazujeme, že táto
slávna ustanovizeň preukazovala najväčšie dobrá cirkvi a národu a že niet vo Francúzsku
nijakého iného spoločenstva s takým ďalekosiahlym vplyvom. Napriek tomu mu bezbožnosť
zasadila svoju prvú ranu.
Zbojníci, ktorí prišli dom až do jeho základov zrovnať so zemou v noci medzi dvanástym
a trinástym júlom 1789 neboli ničím iným, iba vykonávateľmi bezbožnej prísahy proti
všetkým kresťanským inštitúciám, ktorých cieľom a zmyslom je oslavovať Ježiša Krista svojou
prácou po celom svete. Nemôžeme uviesť nič presné ohľadom bezprostredných príčin, ktoré
do domu Svätého Lazara usmernili zbory banditov, ktorí nepotrebovali napĺňať Paríž terorom
a strachom. Ale keď z druhej strany zvážime účel tejto akcie bez ohľadu na motívy, ktoré
viedli tých, čo ju nariadili a porovnáme ju s rôznymi pasážami vo Voltaireovej a v
ď Alembertovej korešpondencii v ktorých sa dovolávajú podobného zničenia všetkých
katolíckych misií, nemôžeme sa zbaviť podozrenia, že pôvodcovia tohto hrôzy plného
drancovania sledovali dvojaký cieľ a to dať ľuďom z predmestia voľný priechod ich vzbure
a uspokojiť svoju osobnú nenávisť voči náboženstvu zničením najvynikajúcejšej inštitúcie
Francúzska.
Bolo ako bolo, prvým signálom povstania v noci z dvanásteho na trinásteho júla 1789 bol dav
zložený z dvesto rozzúrených mužov, vyzbrojených dýkami, mušketami, kopijami a kyjakmi,
hlučne sa ponáhľajúci k hlavnému vchodu Svätého Lazara. Väčšina z nich vôbec nevedela
prečo prišli na toto miesto a nevedeli, čo majú robiť až keď okolo pol tretej hodiny rannej na
rozkaz vodcov sa v hlbokom tichu pod stropnými oblúkmi tejto veľkej budovy rozľahol
hrozivý zvuk, ktorý tlakovou vlnou zalomcoval posvätným stĺporadím; to vojaci francúzskej
gardy spustili striedavú paľbu za revu útočníkov; až sa starobylé a nádherné veraje brány
zrútili a pádom sa rozbili na kusy; banditi sa voslep rútili do vnútra domu a najprv sa hnali
k budovám vzadu na dvore, kde narazili na dvadsať psychicky chorých osôb a na štyroch
mládencov z urodzených rodín, ktorý tu boli pre svoje zlé správanie internovaní svetskou
vrchnosťou na žiadosť ich príbuzných. Aby sa mohli dostať do budovy, museli najprv
odstrániť železnú bariéru, ale táto prekážka nepredstavovala pre banditov nijaký problém,
naopak ešte zvýšila ich fanatické konanie. Ako sa dostávali dnu jačali: „ Súdruhovia,
sloboda!“ Štyria mladíci urodzeného pôvodu to dobre počuli a okamžite zdúchli. Dvadsať
nepríčetných osôb sa uchýlilo až do večera dnu, zakiaľ si ostatní banditi mysleli, že im
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preukážu láskavosť, keď ich vyvlečú von z ich úkrytu. Títo a štyria mladí muži sa celkom
stratili v zmätku, ktorý vládol v hlavnom meste a nikdy sa nepodarilo zistiť nič o ich existencii.
Po opadnutí prvej zúrivosti sa tlupy banditov vrátili do misionárskeho domu a nasmerovali sa
do refektára, kde si rozkázali jedlo a pitie a vyhlásili, že financie domu sú zverené im. Kňazi
vidiac, že títo muži nemajú naponáhlo, že si v pohodlí užívajú jedlo, nádejali sa, že ak im
odovzdajú požadované peniaze, všetko sa utíši a čoskoro zasa bude nastolený pokoj.
Lenže všetky vchody do domu zostali otvorené a nespočítateľný zástup prichádzal zväčšovať
rady týchto pomätencov až napokon ich nik nedokázal udržať na uzde. Niet pochýb o tom, že
táto druhá invázna vlna bola vopred naplánovaná; na prvý pohľad bolo možné zbadať určitý
spôsob usmerňovania a rozhodovania; tí ktorí tomu celému velili sa dali rozpoznať podľa
čiernych dekorácií a oni sami netajili, že dostávajú príkazy z Palais–Royal; je dôležité
poznamenať tieto okolnosti, pretože tam bola príčina drancovania obilia a múky. To trvalo
do desiatej hodiny rannej trinásteho júla a dom bol a dom bol vydaný napospas zlodejom od
pol tretej hodiny rannej predchádzajúcej noci. Každý sa prirodzene môže domyslieť, že
skutočnou a prvotnou príčinou tejto bezuzdnej zúrivosti nebolo potrestať dom Svätého
Lazara kvôli utajeným hojným zásobám obilia, ako to bolo oznamované zlomyseľnými
osobami alebo tými, čo podnecovali šírenie tejto správy; veď verejnosť jednoducho veľmi
dobre vedela čo a koľko je v sýpke Svätého Lazara. Zhodnoťme však výsledok tohto
pochmúrneho príbehu.
Bezprostredne po príchode ďalšej vlny plieniteľov, zo všetkých strán bolo počuť príkazy ničiť :
okenné sklá, okenné rámy, dvere, skrine, stoly, stoličky, postele, všetko bolo rozbité na kúsky
neochabujúcim zúrením týchto šialencov. Počas toho celého zlodeji každej vekovej kategórie
a oboch pohlaví prichádzali a odchádzali, vykrádajúc miestnosti, odnášajúc preč
s neuveriteľnou dychtivosťou nábytok a všetko čo sa dalo vidieť, prenikali všade, kradli aj
predmety, ktoré nemali nijakú cenu. Pred touto besniacou masou sa nezachránil ani jediný
kus odevu, ani jediná posteľná plachta alebo stolový obrus, nijaké kuchynské predmety alebo
domáce náradie. Nestačilo im privlastniť si všetok prenosný majetok, museli ísť ešte ďalej
a vo svojom ničivom ošiali premieňali dom na neobývateľné miesto. Odvliekli, zruinovali,
a na franforce roztrhali a na dvor vyhádzali kostry postelí, stoličky a stoly, dočista zničili
matrace, zohavili drevárske súčasti domu, dokonca porozbíjali rohy a kúty stien. Zničili viac
ako tisíc dverí na spálňach, viac ako tisícpäťsto okien, osvetľujúcich vnútrajšok; takže
nakoniec nič nezostalo nedotknuté, Zlosť sa na všetkom vyzúrila až do krajnosti.
Refektár, nesmierna a jedinečná miestnosť, obdivovaná znalcami pre svoju dokonalú
symetriu, ale predovšetkým pre nádherné maľby, ktoré zdobili jej steny teraz pre
pozorovateľa nepredstavovala nič okrem neporiadku, zničené stoly, porozbíjané nádoby,
lavice roztrieskané, obrazy na kusy, celý priestor, kde tvrdosť a boj vykonali svoje dielo,
zostal bezútešný. Taká istá devastácia panovala aj v priestoroch, slúžiacich pre komunitné
potreby a pre skupiny cudzích, vykonávajúcich si duchovné cvičenia. Tu bývala uchovávaná
vzácna a obdivuhodná zbierka, známa v celom meste, pozostávajúca zo sto šesťdesiatich
portrétov pápežov, kardinálov, biskupov a ďalších vynikajúcich osobností, Misijnej
spoločnosti drahých. Celá táto vzácna zbierka padla za obeť sekerám a kopijam a bola
premenená na kopu roztrhaného plátna, dokrkvaná a zablatená nohami týchto z reťaze
odtrhnutých zurvalcov. Veľká komunitná knižnica, knižnica pre klerikov, knižnica profesorská
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a superiorska, dve knižnice určené pre penzistov domu, boli so stojanmi a policami zvalené
dolu, pošliapané nohami, vyhádzané von oblokmi a rozhádzané po záhradách a dvoroch
a konečne privedené do takého stavu zničenia, že bolo beznádejné z týchto zničených
pozostatkov získať aj tu najmenšiu časť. Zničili všetky stopy po kabinete prírodnej filozofie,
všetko čo sa domu podarilo získať zo svojich ročných úspor a čo slúžilo najmä pre tých, čo sa
pripravovali na misie v Číne, kde mohli byť prijatí iba pre svoje vedomosti z geometrie,
dioptriky a astronómie s ktorými sa musia oboznámiť pred vstupom do týchto pohanských
končín.
Lekáreň, dobre zásobená cennými komponentmi sa vo chvíli premenila na masu odpadkov.
Všetky kancelárie domu boli vykradnuté a spľundrované a na druhý deň celý dom sa celý
dom pozorovateľovi javil iba ako holé steny a hromada sutín. Strata možnosti generálnej
správy bola nesmierna, pretože sa dotýkala fungovania a správy rozličných domov
Spoločnosti, založených, ako sme videli, po celom svete.
Vydrancovanie domovej pokladnice, v ktorej nikdy nebolo dostatok peňazí, neochudobnilo
dom o viac ako päť alebo šesť tisíc livres, to bolo všetko, čo pokladnice domu,
pozostávajúceho zo štyristo osôb, obsahovali. Tí, čo poznajú, ako šetrne a ekonomicky sa
v dome hospodárilo, budú rozumieť, prečo domu vystačili také malé výdavky.
Banditi odniesli preč všetky predmety v dôvere alebo z charity zverené generálnemu
superiorovi a jeho niekoľkým asistentom, ktorí boli zároveň ich strážcami alebo distribútormi
ako aj skromný objem peňazí patriacich mladým študentom. Tieto straty nepredstavovali
veľkú pohromu pre mužov, privyknutým núdzi a slobodným od hmotných záujmov, ale
nemohli vidieť bez ľútosti, bez sĺz ničenie ich rôznych písomností, týchto opatrovaných
a posvätných symbolov ich usilovnej a dlhodobej práce, týchto apoštolských pokladov,
ovocia ich bdenia, vzácnych nástrojov spásy chudobných.
Iná obeta, ktorá musela ich duše napĺňať bolesťou bola svätokrádežná pohroma v izbe
Svätého Vincenta v tomto svätostánku, kde boli uchovávané všetky sväté a drahocenné
pamätníky jeho chudoby a jednoduchosti. Hrubá podložka, na ktorej zomrel; zájdený
svietnik, pokrytý patinou a stále držiaci časť lojovej sviece, ktorá mu svietila v jeho
posledných hodinách; jednoduché slamené kreslo, hrubý klobúk, niekoľko kusov odevov
z textilu, ktoré nosieval ten, čo sa lopotil pre chudobných z najchudobnejších; hrubá palica,
ktorá až do veku osemdesiatich piatich rokov podopierala jeho krehké telo, zoslabnuté
bdelosťou a umŕtvovaním; plátené ponožky, vždy nosieval len také; bielizeň, doteraz nesúca
známky úctyhodných rán na jeho nohách, otvorených jeho nepretržitou prácou v záujme
nešťastných; ruženec, breviár; to boli drahocenné pamiatky na Svätého, drahé každej bytosti,
vlastniacej ľudské srdce. Všetky tieto predmety boli uchvátené nehodnými, barbarskými
rukami; nie s úctivosťou, ale násilnícky vrhnuté medzi odpadky a ruiny všade tam, kde viedli
odporné kroky týchto slepých nástrojov zla. Avšak opis tohto posledného zločinu nie je
úplný; skutočné blúznenie viedlo tento rozzúrený dav do vestibulu, kde bola len nedávno
vztýčená socha Svätého Vincenta de Paul; model ktorej dnes možno vidieť v jednom sirotinci;
rozdrvili ruky na tejto svätej podobe, zmrzačili telo, zrazili hlavu a nosili ju na kopiji hlavnými
ulicami Paríža ako podobizeň človeka, ktorý bol v svojej dobe nenávidený a ako utláčateľa
svojich súčasníkov až ju nakoniec hodili do vody pri Palais–Royal.
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Títo mizerní ničomníci, keď už nebolo čo ničiť v dome, prešli do záhrad a na kvetinové
záhony, ničili ovocie a vytrhávali stromy. Odtiaľ vošli do parku, pozabíjali ovce, čo sa tam
pásli a ničili všetko na čo narazili; potom na záver ich ukrutnosti podpálili hospodárske
budovy. Časť týchto budov zničili plamene a dom by ľahol popolom, keby k požiaru neprišli
hasiči a občianska milícia, ktorá bola v ten deň založená a zorganizovaná; napriek tomu
všetkému, oheň v maštaliach horel až do štrnásteho júla.
V strede davu čítajúceho viac ako štyritisíc násilníkov lúpežiacich, rúcajúcich a ničiacich sa
bolo čo obávať o duchovných domu. Tí museli utiecť, odísť a stratiť sa ako sa dalo. Generálny
superior s dvoma svojimi asistentmi preliezol ohradný múr a ušiel, tretí, ktorý sa odvážil
prejsť pomedzi zástup zlodejov, aby hľadal pomoc, bol nenávistne zbitý a nebezpečne
zranený. Dvaja prokurátori sa mohli zachrániť iba tak, že sa skĺzli dolu dlhým nebezpečným
odtokovým korytom kostola a tak dosiahli susedné domy. Našťastie Prozreteľnosť našla
spôsob ako dostať na bezpečné miesto ctihodného osemdesiatnika, ktorý si niekoľko dní
predtým zlámal nohu. Teraz môžeme povedať, ako bol paralyzovaný kňaz samotnými banditi
prenesený do materského domu dcér kresťanskej lásky, ktorí za to od ošetrovateľa
z infirmárky dostali zaplatené; dvaja iní invalidi boli prenesení do kláštora Rekolekciánov, kde
sa im dostalo najväčšej starostlivosti.
Ostatní kňazi, klerici a bratia polo odetí sa rozpŕchli na všetky strany; dostali sa do núdze
a prestrojení do svetského odevu žiadali o veľkorysosť farárov a vikárov po krajine a tí im
v týchto ťažkých podmienkach všade preukazovali priateľskú službu a so skutočnou bratskou
štedrosťou im zabezpečovali ich potreby. Odohralo sa, že o desiatej hodine dopoludnia
hlavní agenti devastácie uznali za múdre označiť za dôvod ich slepej zúrivosti obvinenie, že
superiori od lazaristov chcú priviesť na Paríž hlad tak, že vo svojom dome a pre seba
zhromažďujú veľké množstvá obilia. Na základe tohto lživého tvrdenia zajali kňaza (Bruneta)
a jedného subdiakona, prvých, čo sa im dostali do rúk. Obaja, oblečení vo svojich sutanách,
boli naložení na voz a posadení na vrecia so pšenicou a vezení na trhovisko, sprevádzaní
eskortou banditov, nesúcich fakle a mnohé smrtiace zbrane. V nebezpečenstve, že budú
obetovaní alebo odovzdaní do rúk inej bandy násilníkov sa im dostalo vyslobodenia od
gardového oficiera, ktorý pod zámienkou, že ich berie do väzenia, tajne ich pustil na slobodu.
Medzitým si zbojníci ešte uchovávali úctu voči posvätným veciam. Niekoľkokrát otvorili
kostolné dvere, ale sa neopovážili na tomto posvätnom mieste vykonať ani najmenšiu
neuváženosť. Kostol bolo jediné miesto, ktorého sa nedotkli.
Preto sa stalo, že si pokladali za povinnosť chovať sa zdržanlivo pri prenášaní posvätných
nádob a konsekrovaných hostií do kostola Svätého Vavrinca. Kňaz, poverený touto starosťou
prešiel pomedzi zástup bez najmenšieho ohrozenia. Napokon, je pozoruhodné, že v šesťsto
izbách, vykradnutých od hora až dolu, jedine zobrazenia nášho Pána Ježiša Krista boli
rešpektované vo víre zneuctení každého druhu, ktorému boli ostatné obrazy alebo sochy
vystavené.
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