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Anotace 

Bakalářská práce „Dějiny duše v českých překladech a dílo českých autorů o sv. Terezii 

z Lisieux ve 20.stol.“ pojednává o jednom ze stěžejních děl sv. Terezie „Dějiny duše“ 

(Autobiografické spisy) a jeho cestě k českému čtenáři ve 20. stol. Přibližuje nám jeho 

poselství a hledá odpovědi na otázky, kdy a kolikrát u nás toto dílo vyšlo, kdo jej 

přeložil a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými vydáními.  Práce přináší také představení 

a reflexi díla samotných českých autorů. Zabývá se tím, jak obohatili odkaz této světice 

a na kolik mohou být přínosem také modernímu čtenáři na jeho duchovní cestě. 
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Abstract 

The bachelor thesis „The Story of a Soul in Czech translations and works of Czech 

authors on St. Therese of Lisieux in the 20th century“ discusses one of the key works of 

St. Therese, The Story od a Soul, and its way to Czech revers in the 20th century. In the 

thesis, the message of the work is exposed and the different Czech editions of the work 

studied and compared. The thesis also considers and reflects upon works of Czech 

authors on the topic. The aim is to anter the guestion in chat way the legasy of the saint 

was enriched and in how far the modern works can be beneficial to the modern revers 

on thein spiritual journey. 
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Úvod 

Pro téma své bakalářské práce jsem si vybrala dílo „Dějiny duše“ (Autobiografické 

spisy), jeho české překlady a dílo českých autorů o sv. Terezii z Lisieux ve 20. stol. 

Terezie z Lisieux je známa jako učitelka církve, hlavní patronka misií na celém světě, 

jedna z hlavních postav spirituality a „největší světice nové doby,“ jak ji nazval Pius XI.  

Jedná se o dílo, které nejprve vyšlo pod názvem „Dějiny duše“ a posléze bylo 

přejmenováno na „Autobiografické spisy“. Během velmi krátké doby po smrti sv. 

Terezie se rozšířilo téměř po celém světě a patří mezi jedno z nejčtenějších děl 

duchovní literatury vůbec. V roce 1918 se dostává do rukou českému čtenáři. Jde o tři 

od sebe oddělené autobiografické spisy, které sv. Terezie napsala na žádost tří různých 

osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost a význam této světice „malé cesty“.  

Hlavním cílem této práce je jednak přiblížit „D ějiny duše“ českému čtenáři, dát 

možnost nahlédnout velikost tohoto díla,  pochopit jeho význam pro dějiny spirituality a 

také prozkoumat a popsat situaci českých překladů, podat odpovědi na otázky, kdy a 

kolikrát u nás toto dílo vyšlo, kdo jej přeložil, vydal a zda jsou mezi jednotlivými 

vydáními nějaké rozdíly. Tomu se věnuje první část práce.  

Druhá a neméně důležitá část práce se snaží zjistit a popsat, nakolik čeští autoři 

přispěli k rozšíření odkazu sv. Terezie ve 20. stol, jaké množství děl je možno dohledat, 

v jaké kvalitě, na co se zaměřují, jaký obraz sv. Terezie nám představují a nakolik 

mohou aktuálně posloužit také modernímu čtenáři na jeho duchovní cestě. Dříve, než 

jsem hledala odpovědi na výše uvedené otázky, jsem se věnovala představení osobnosti 

sv.Terezie, jejího života a odkazu, který nám po sobě zanechala.  

Bakalářská práce je jasně vymezena časově, tedy zaměřuje se pouze na 20. stol. 

Dílům, která byla vydána po roce 2000, se už nevěnuje, ani je neuvádí. Dále je 

ohraničena obsahově, tedy zkoumá dílo „Dějiny duše“ (Autobiografické spisy) a vše, co 

bylo napsáno českými autory o sv. Terezii z Lisieux. Českými překlady cizích autorů 

píšících o sv. Terezii se práce vzhledem k rozsahu nezabývá, ačkoli se nám nabízí celá 

řada výborných titulů, přispívajících výraznou mírou k rozšíření spirituality sv. Terezie 

a přiblížení se k ní. Práce vychází pouze z knižní produkce, vědomě vynechává 

časopiseckou invenci, o které se jen velmi stručně zmiňuje výčtem titulů věnujících se 

této světici. 
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1. Osobnost sv. Terezie z Lisieux 

 

 Dříve, než se budeme věnovat stěžejnímu dílu sv. Terezie z Lisieux „Dějiny 

duše“(Autobiografické spisy), bylo by dobré položit si otázku, kdo tedy byla ta mladá 

karmelitka, která zemřela v tak nízkém věku a jejíž slova se rozšířila krátce po její smrti 

téměř po celém světě? Pravdou je, že zůstává nadále jednou z hlavních osobností 

současné spirituality. Pius XI. ji nazval „největší světicí nové doby“ a „živoucím Božím 

slovem“. Pius XII. ji prohlásil za „druhou patronku Francie, spolu s Janou z Arku.“1 

Žila jen necelých dvacet pět let, nedostalo se jí valného formálního vzdělání, ale pro 

Bohem vlitou moudrost byla prohlášena učitelkou církve. Chtěla žít ve skrytosti, a přece 

ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, duchovní i 

misionářský vliv je obrovský.  

Jak je možné, že zůstává blízká i modernímu člověku v tom, co žije a prožívá? 

Možná je to proto, že její zkušenost je zkušeností každého z nás. Každý chce být 

v životě šťastný, aby se mu dařilo, tolik lidí touží pravdivě milovat Boha a bližního. 

Přitom ale nutně narazíme na hranice svých možností a na svou slabost. Sv. Terezie ale 

právě z této slabosti vychází a ukazuje, že každý člověk může prožít hluboký život 

s Bohem v té každodenní realitě, ve které se nachází a s těmi prostředky, které má 

k dispozici. K lepšímu porozumění tomu, co nám odkaz jejího díla přináší, je dobré 

nahlédnout do jejího života. 

 

1.1. Život sv. Terezie z Lisieux 

 Sv. Terezie se narodila 2. ledna 1873 v Alençonu jako deváté dítě Ludvíka 

Martina a Zélie Guérinové2. Otec chtěl vstoupit do kláštera, ale byl pro neznalost latiny 

odmítnut. Vyučil se hodinářem a převzal klenotnický obchod svých rodičů. Matka, 

Zélie Guérinová, také uvažovala o vstupu do kláštera, ale byla také odmítnuta. Vyučila 

se krajkářskému řemeslu, ve kterém se velmi zdokonalila a mohla si společně se svou 

                                                 
1 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2010, str. 194 
2 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 10 
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sestrou zařídit obchod s alençonskou krajkou. Měli devět dětí, sedm děvčat a dva 

chlapce. Za tři a půl roku ztratili Martinovi tři děti v raném věku a malou Helenku, které 

bylo pět a půl roku. A do této rodiny přichází ta úplně poslední, hýčkaná a milovaná 

svými rodiči i sestrami, Terezie. 

Rodiče se musí smířit s tím, že malou Terezku dají na čas ke kojné na venkov, 

protože ji matka nemůže kojit a holčička je tím ohrožena na životě. První měsíce svého 

života tedy tráví v rodině kojné s jejími čtyřmi dětmi. Život na venkově jí svědčí, a 

proto se znovu těžce přizpůsobuje životu ve městě. Je to velmi vnímavé, bystré a čilé 

dítě. Učí se od svých sester, jako ideál si zvolí Pavlínu, druhou nejstarší. Odmalička se 

projevuje jako hluboce vnímavá a inteligentní. Podle své matky je to dítě, které ví, co 

chce. Tatínek ji nazývá svou královničkou a zahrnuje ji vší péčí a něžností. Ve své 

sestře Celině nachází velkou přítelkyni a chce být všude s ní. Její dětství je dokonale 

šťastné.3 „Všechno na zemi se na mě usmívalo. Na každém kroku jsem nacházela květiny 

a má šťastná povaha také přispívala k tomu, že můj život byl příjemný.“4, říká Terezie.  

Rodina žije horlivým křesťanským životem, chodí pravidelně na mši svatou, dodržují 

posty, nedělní odpočinek, stejně jako společnou modlitbu. Není to strohá zbožnost. 

Projevuje se velmi v jejich způsobu života, v každodenní realitě. Umí přijmout tuláka, 

navštěvují osamělé staré lidi, nemocné, umírající. V tomto prostředí malá Terezka 

vyrůstá.   

Všechno se jí zdálo být tak krásné do té doby, než se projevila nemoc matky.5 Lékaři 

konstatovali rakovinu a operaci jako beznadějnou. Rodina je zděšena. Matku trápila 

starost o pět nezaopatřených dětí, a to především o dceru Leonii, která měla obtížnou 

povahu a o které byla přesvědčena, že ji velmi potřebuje.  Modlí se, aby všechny děti 

byly svaté. V tomto pro všechny velmi těžkém období, se rodina dozví, že umírá jejich 

teta, která žila jako řeholnice a která byla matčinou velkou důvěrnicí. Matka se 

nevzdává naděje na uzdravení. Snaží se být veselá a stále aktivní. Se svými třemi 

nejstaršími dcerami podnikne pouť do Lurd, kde se modlí k P. Marii, která je zvláště na 

tomto místě vzývána jako „uzdravení nemocných“. K žádnému zdravotnímu zlepšení 

                                                 
3 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 11 
4 Srov. Autobiografické spisy (dále už jen AS). Nakladatelství tiskárny Vimperk, 1991, str. 33 
5 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 18 
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však nedojde. Přijíždí domů ještě více unavená a v těžkém stavu, což je pro otce, 

Terezii i Celinu, kteří čekali s nadějí doma, obrovským zklamáním. S Mariinou pomocí 

dál řídí obchod i domácnost. Matčin zdravotní stav se natolik zhoršuje, že už nemůže 

chodit ani do kostela. Dvě nejmladší, Terezii a Celinu, odvádí sousedka každé ráno na 

hlídání. Přijíždí také Guérinovi (bratr matky se svou ženou), a to už matka nemůže ani 

mluvit. Během pár dní umírá. Otec zvedá svou čtyřapůlletou dceru se slovy: „Pojď 

naposledy políbit svou milou mamičku“.6 Smrt matky hluboce zasáhla všechny členy 

rodiny. Terezie později hodnotí, že první část jejího života skončila tímto dnem.7 

Otci je 54 let. Zůstává sám se svými pěti dcerami. Jeho švagrová mu navrhuje, aby 

odešli k nim do Lisieux. Po prožitku takového otřesu se otci zdaleka nechce do tak 

velkých změn, nicméně uznává důvody, pro které mu toto řešení připadá skutečně lepší. 

Zanedlouho už prodává svou živnost a kupuje dům Buissonnety.8 

Matčina smrt jakoby změnila Tereziinu povahu. Vždy tak živá, veselá a sdílná, stala 

se nesmělou, úzkostlivou a přecitlivělou. Cítila se dobře jen v rodinném kruhu. Nesnesla 

cizí lidi, ani být středem pozornosti. Tatínek byl otcem i matkou zároveň a obě starší 

sestry ji zahrnovaly mateřskou něhou, jak jen uměly. 

Odjezd z Alençonu nebyl pro Terezii nijak obtížný. Těšila se na změnu a byla 

překvapená, co jí čeká v Lisieux. Nové prostředí ji připomíná prázdniny, hry se 

sestřenicemi. Novým domem a jeho zahradou je Terezie okouzlena. Je to jiný druh 

života, mnohem tišší, nikoho tu neznají, chodí k nim málo návštěv. Marie se ve svých 

sedmnácti letech ujímá vedení domácnosti. Pomáhá jí Pavlína a ta má na starosti 

vyučování dvou nejmladších, především Terezie. Později Terezie reflektuje, že 

příjezdem do Lisieux začalo druhé období jejího života, které označuje za nejsmutnější. 

Trvalo od jejích čtyř a půl let do čtrnácti let.  

Tereziin běžný den začíná ranními povinnostmi, mytím, oblékáním, modlitbou, 

snídaní a dopoledním vyučováním vedeným sestrou Pavlínou. Už v pěti letech se učí 

Terezie číst a psát. Mezi oblíbené předměty patřil katechismus a biblická dějeprava. 

Jakmile skončí vyučování, běží za tatínkem a odpoledne jdou většinou na procházku, 

                                                 
6 Srov. AS, str.34 
7 Srov. MOLINIÉ, M.-D. Vybírám si všechno. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 

str. 23 
8 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 27 
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při které se často zastaví v kostele. Vracejí se, aby mohla napsat úkoly. Než se jde spát, 

tráví všichni společné chvíle u krbu, předčítají a zpívají. Jen neděle bývají barvitější. Je 

možné si přispat a na snídani dostávají kakao. Po mši svaté jsou pozvaní na oběd ke 

Guérinům, kde může Terezie někdy zůstat i celé odpoledne. Hrávají si se setřenicemi 

nebo poslouchají příběhy strýce Isidora. Není žádné vyučování a žádné úkoly.  

Terezie miluje přírodu, zvláště jejich velkou zahradu kolem Buissonnetů. Chová se 

tiše, dívá se, trhá květiny.  

 „Mé myšlenky byly velmi hluboké, a aniž bych věděla, co je to meditace, má 

duše se oddávala opravdové modlitbě...země mi připadala jako vyhnanství a snila jsem 

o nebi.“9  

Výjimečně krásná byla pro ni odpoledne, kdy ji otec brával na ryby. Vztah k otci byl 

velmi důvěrný. Miluje a obdivuje ho. Aby věděla, jak se má modlit, stačí, když ho vidí 

při modlitbě v kostele nebo doma. 

Když bylo Terezii pět a půl let, směla poprvé přijmout svátost pokání. Pavlína ji na 

tuto událost řádně připravila. Zdůraznila, že se chodí vyznat Bohu a ne člověku. Věděla 

přesně, co má ve zpovědnici udělat. Pokaždé to pro ni byla opravdová slavnost.  Nezná 

ve spojitosti s ní strach ani skrupule. 

První tři léta jsou v Lisieux pro Terezii spíše pozitivní, především díky přijímajícímu 

a milujícímu domovu, který si zažívá. 

V osmi letech začíná navštěvovat společně se Celinou penzionát benediktinek. 

Těchto pět let označuje za nejsmutnější léta svého života a jen přítomnost Celiny je pro 

ni útěchou. Projevily se plody Pavlínina vyučování. Terezie je ve většině předmětů 

nejlepší ve třídě. To, co je ale těžké, je kontakt se spolužáky. Spolužačky jí závidí. Na 

krátký čas si našla v penzionátě kamarádku, se kterou si docela dobře rozuměla. Po 

nějaké době ale zpozorovala, že se tato dívka také přidává na stranu ostatních, aby 

nevypadala jako „outsider“. Terezie si neumí s druhými hrát, hlučné hry ji děsí, miluje 

ticho. O přestávkách trhá květiny, pohřbívá mrtvé ptáky, vypráví příběhy, když chce 

někdo poslouchat, nebo se stará o mladší děti. Na učitelku působí jako velmi 

zodpovědná, úzkostlivá při jakémkoliv náznaku chyby, většinou velmi mírná, usebraná, 

                                                 
9 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 31 
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jakoby smutná. Úlevu jí přináší večerní návrat domů. Když sedí tatínkovi na klíně, 

zapomíná na všechna trápení.10 

Ráda a hodně čte. Obdivuje Janu z Arku. Myslí si, že také ona, Terezie, se narodila, 

aby byla slavnou. Tím má na mysli slávu skrytou, chce se stát velkou světicí. 

Následuje další velká rána. Náhodou z rozhovoru starších sester pochopí, že Pavlína, 

její druhá matka, chce odejít do kláštera. Neví, co je to Karmel, ale chápe, že je chce 

opustit. Terezie v tom poznává, že život je samé utrpení a loučení. Pavlína odchází a 

Terezie je nucena nastoupit znovu do školy. Jedním z mála potěšení je jí myšlenka na 

přípravu na první svaté přijímání. Nakonec je jí ale i toto odňato, je vyloučena z 

přípravy, protože nesplňuje o pár dní věkové podmínky. Pro její citlivou povahu je toho 

najednou příliš. Po krátké době ji přepadají bolesti v boku, bolesti hlavy, ztrácí chuť 

k jídlu a nemůže spát. 

Během deseti let svého života přišla o dvě maminky. Terezie upadá do vážného 

stavu. Diagnóza je nepřesná, ale pesimistická. Doktor říká, že je to velmi vážná nemoc, 

kterou dítě předtím nikdy nemělo. Trpí záchvaty třesu a halucinacemi několikrát během 

dne. Nemoc na chvíli odchází při Pavlínině obláčce. Poté, co se ale vrací domů, upadá 

do ještě vážnějšího stavu. Pan Martin je velmi znepokojen. Nechává sloužit mše svaté, 

rodina se modlí spolu s Karmelem. Do pokoje, kde Terezie leží, umisťují rodinnou 

sochu P. Marie a doufají v zázrak.  Podle lidského úsudku se už nemohla uzdravit. 

Sestry seděly u postele a modlily se. Náhle při pohledu na sochu Matky Boží uviděla 

Terezie tvář plnou nevýslovné dobroty, píše, že nikdy neviděla nic krásnějšího a že 

okouzlující úsměv P. Marie jí pronikl až do duše. O tomto zázraku Terezie nechtěla 

nejprve s nikým mluvit, Marie se ale tolik vyptávala, že se jí nakonec svěřila.  

Po nemoci trvalo dlouho, než nalezla duševní rovnováhu. Pomohly jí k tomu 

prázdniny, poprvé je prožívá mimo uzavřený svět Lisieux. Navštěvují ta důvěrně známá 

místa v Alençonu, matčin hrob, rodinu chůvy, otcovy přátele. V této společnosti je 

obdivována a hýčkána a otec je na ní hrdý.11 

Když se Terezie vrátila do školy, mohla konečně nastoupit do přípravy na první svaté 

přijímání a tyto hodiny patřily mezi nejkrásnější z jejích školních let. Den prvního 

                                                 
10 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 23-32 
11 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 40-42 
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svatého přijímání, na který se tolik připravovala, popisuje tak, že do jejího srdce 

vstoupilo nebe. 

Následkem duchovních cvičení, při kterých jim byla naháněna hrůza peklem a 

smrtelnými hříchy, upadá Terezie do skrupulí. 

Na další vzdělávání otec najal soukromou učitelku, za kterou Terezie několikrát 

týdně docházela. 

Následovala další rána, další loučení, tentokrát s její třetí „matkou“ Marií, která 

nečekaně sdělila, že za pár měsíců vstupuje také na Karmel. Leonie odchází také, a to ke 

klariskám. V domě už zůstanou s otcem jen dvě, Terezie a Celina. V Marii měla svou 

důvěrnici, kterou má teď opět ztratit. Když nenachází útěchu na zemi, hledá ji jinde. 

Modlí se ke svým sourozencům v nebi a prosí je, aby tam pro ni vyprosili pokoj. 

Netrvalo to dlouho a zaplavil ji velký mír, nazývá to svým druhým uzdravením. 

V té době se chovala Terezie ale stále velmi úzkostlivě, plakala kvůli každé 

maličkosti. Byla označována za slabou, sice mírnou, ale nezpůsobilou k životu. Je velmi 

přecitlivělá. Touží po životě na Karmelu, ale neumí si představit, že by tam v této své 

slabosti obstála. Musel by se stát zázrak, aby se změnila, myslí si. 

 A tento zázrak se stal o vánoční noci v roce 1886. V tomto 25. prosinci vidí 

nejdůležitější úsek svého života, kterým se začíná třetí životní období, nejkrásnější ze 

všech. Terezie znovu našla duševní sílu, kterou ztratila po smrti matky a říká, že si ji už 

navždy měla uchovat.  Uzdravila se ze svých dětských chyb a nedokonalostí. 

Úzkostlivost a přecitlivělost je uzdravena.12  

„Od této požehnané noci jsem nebyla přemožena v žádném boji, ale naopak, kráčela 

jsem od vítězství k vítězství a vydala jsem se, abych tak řekla, na bohatýrskou dráhu.“13 

Terezie se zase stala sama sebou. Říká o sobě, že je vyzbrojena k boji. 

V té době policie zatkla Henri Pranziniho, muže podezřelého z několikanásobné 

vraždy.14 Terezie se rozhodla za něj modlit. Neprojevoval žádnou lítost a odmítal 

rozhovor s vězeňským duchovním.  Rozhodla se ho zachránit pro nebe. Svěřila svůj 

úmysl Celině a společně se za něj modlily. Po popravě onoho zločince se dočetla v 

novinách, že těsně před popravou vzal do ruky kříž a třikrát políbil Kristovy rány. Tato 

                                                 
12 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 54, 55 
13 Srov. AS, str. 96 
14 Srov. SIX, Jean Francois. „Malá“ Terezie. Brno: Cesta, 1990, str. 22 
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událost upevnila Tereziino rozhodnutí získávat další a další duše pro nebe. „Pranzini 

byl mé první dítě, které jsem porodila pro nebe,“ 15 říká. 

Začíná období, kdy Terezii všechno zajímá. Hromadí ve svém pokoji historické a 

přírodovědné knihy. Celina ji učí kreslit. Stává se její novou důvěrnicí. Její proměna je 

sblížila. Bylo jim dáno tolik svobody. V zahradě spolu rozmlouvají dlouhé hodiny, 

modelují spolu z hrnčířské hlíny. Už se nespokojuje jen s tím, co jí dává Celina za 

úkoly, vyhledává si sama všechno, co jí zajímá. Snila o životě na venkově v přírodě, 

kterou milovala. Představovala si, že bude žít poustevnickým životem, milovat Boha a 

lidi. Směr jejího života jí byl velmi jasný. Rozhodnutí jít na Karmel se stále více 

upevňovalo. 

Těžká pro ni byla představa, jak sdělí otci svůj úmysl vstoupit na Karmel už v 

patnácti letech. Věděla, že je jeho „královničkou“ a že její odchod by zvláště těžce nesl.  

Po tom, co mu to oznámila, společně plakali. Otec poukázal na to, jak je mladá, ale její 

rozhodnutí jí nerozmlouval. Přes těžkost loučení si uvědomoval, že mu Bůh prokazuje 

velkou čest, když volá jeho děti do kláštera. Po rozhovoru s otcem si myslela, že cesta 

na Karmel je jí zcela otevřena. Opak byl ale pravdou. Strýc, který po smrti matky byl 

spoluzodpovědný za výchovu dětí, vyslovil rozhodné ne. Následoval strastiplný boj o 

Karmel. Terezie se modlí a strýc mění svůj názor.  Když se zdá, že jsou všechny 

překážky odstraněny, objeví se zpráva představeného, který jí sdělí, že nesouhlasí, aby 

vstupovala do kláštera dřív, než před svým jedenadvacátým rokem. Ani osobní 

rozhovor ho neoblomí. Terezie se vydává za biskupem, je odhodlaná udělat všechno, co 

bude v jejích silách. Tam se dozvídá, že rozhodnutí závisí především na představeném 

kláštera.  Jeho odmítavý postoj už Terezie znala.  

Vydává se tedy s otcem do Říma.16 Na několikadenní pouti poznává a obdivuje 

památky. Dokonce se modlí v aréně Kolosea na místě, kde prolili krev první křesťanští 

mučedníci a vyprošuje si tu milost stát se také mučednicí pro Krista. Po celý měsíc 

pouti je ve vybrané společnosti a také ve společnosti spousty kněží. Poznává, že to jsou 

také lidé slabí a křehcí. Právě v Itálii porozuměla Terezie, proč se karmelitky modlí 

tolik za kněze. Chvíle v Římě, kdy se setkává s papežem a prosí ho o zvláštní povolení, 

                                                 
15 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 46 
16 Srov. SIX, J.F. „Malá“ Terezie. Brno: Cesta, 1990, str. 24 
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hodnotí Terezie jako fiasko, kdy si poté připadá bezmocná a opuštěná. Papež jí odpoví, 

že vstoupí do kláštera, když si to bude Bůh přát a že má poslechnout rozhodnutí 

představených. Terezie chce získat rozhodující slovo, poté co se jí dva členové 

šlechtické gardy snaží marně přimět, aby vstala, ji odnášejí až k východu.       V závěru 

cesty ale abbé Révérony, generální vikář, který má v celé věci také důležité slovo, 

vyslechl příběh Terezie, který vyprávěl její otec, změnil smýšlení a dokonce slíbil, že 

udělá všechno pro to, aby Tereziin brzký vstup na Karmel podpořil. Nicméně názor 

představeného, který se rozhněval, když se dozvěděl o Tereziině návštěvě Říma, byl 

stále odmítavý. Terezie v této velké zkoušce mohla posílit svou víru.17 

Den před svými patnáctými narozeninami dostala zprávu od Marie Gonzágy, 

představené Karmelu v Lisieux, že bude moct vstoupit. Přesný termín ale ještě 

nevěděla. Připadalo ji to jako věčnost. Tyto dny čekání byly ale velmi důležité a stačily, 

aby se utvrdila ve svém rozhodnutí. Na svůj vstup se připravuje praktikováním malých 

odříkání, potlačuje svou vůli, poskytuje drobné služby, které nejsou oceněny. 18  

Den vstupu byl stanoven na 9. dubna, svátek Zvěstování Panny Marie, který měla 

Terezie ve zvláštní oblibě. Následovalo velmi těžké loučení s domovem.  Opouští svůj 

pokoj, naposledy prochází zahradou. Nejtěžší bylo loučení s tatínkem a milovanou 

Celinou. Všichni příbuzní nesli tíhu těchto chvil. Poklekla, aby od otce dostala 

požehnání. 

„Dobrý Bůh mi dal milost, že jsem při svém vstupu na Karmel neměla ani jedinou 

iluzi. Klášterní život byl takový, jak jsem si ho představovala: žádná oběť mě 

nepřekvapila.“19 

Velmi brzy se v klášteře dostavily vnitřní i vnější zkoušky. Terezie ze své vstupní 

radosti už nic necítí a modlitba se stává namáhavou prací. Matka převorka s ní jedná 

velice přísně. Ničím se jí Terezie nezavděčila. Vždycky si na ní našla něco, co dělá 

špatně, a dobírala si ji pro její věk. Terezie velmi často líbá zemi na důkaz pokory. Byly 

to pro ni nové a nové příležitosti k lásce, za které dokázala děkovat. Říká, že nepřišla na 

Karmel, aby byla dále hýčkána svými sestrami, ale proto, aby zachraňovala duše a 

                                                 
17 Srov. GAUCHER, G. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 66- 74 
18 Srov. GAUCHER, G. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 75 
19 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 74 
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modlila se za kněze. Život a vztahy v komunitě byly těžké. V této lidsky dost chudé 

komunitě vyniká převorka, sestry Martinovi a dvě či tři další řeholnice. V době, kdy 

ženy přestávaly chodit do školy v patnácti letech, byly tyto řeholnice považovány za 

učené, protože ostatní pocházely z venkova, kde těžká práce začíná už velmi brzy.  

Některé sestry si ji dobíraly a ponižovaly ji. Pavlína a Marie se jí často pokoušely 

láskyplně ujmout. To ale vyvolávalo v komunitě posměšky nebo žárlivost. Terezie se 

tedy musela snažit stát se nezávislou na svých dvou sestrách a najít svoji vlastní cestu. 

Těžce je zasáhla zpráva o otcově špatném zdravotním stavu, který už v květnu 1887 

utrpěl první záchvat mrtvice. Také Celina sděluje otci svoje rozhodnutí pro 

kontemplativní život na Karmelu. Otřesen už odchodem Terezie, tuší pan Martin svoje 

stáří v samotě a opuštěnosti. Přidává se k tomu kornatění cév, závratě, ztráty paměti, 

pokusy o útěk… To všechno působí rodině velké starosti. Právě teď, kdy otec nejvíc 

potřeboval péči, se Terezie cítila jako zajatá. Všechno ještě přitížily řeči, které se nesly 

po Lisieux a dostaly se až na Karmel. Říkalo se, že se otec zbláznil kvůli tomu, že jeho 

dcery odešly na Karmel. 

Blížil se den Tereziiny obláčky, musel být ale odložen, následovalo další čekání a 

neustálá starost o otce, v jakém bude fyzickém i psychickém stavu, zda vydrží citové 

vypětí tohoto obřadu. V den své obláčky píše Terezie, že neviděla svého otce 

krásnějšího a důstojnějšího než v těchto chvílích. Terezie se konečně stala karmelitkou a 

byla oslovována řádovým jménem „sestra Terezie od Dítěte Ježíše.“ Již čtyři týdny po 

obláčce musel být otec převezen do sanatoria pro duševně nemocné. Trpěl halucinacemi 

a nebylo možné ho nechat ani na chvíli samotného. Terezie už neříká, že může více 

trpět. Nejtěžší bylo odolat stále nově přicházejícím pocitům viny, že může za otcův 

zhoršený stav. 

První rok v noviciátu poskytl Terezii spoustu příležitostí ve cvičení se ve ctnostech. 

Na jeho konci bylo Terezii zabráněno požádat o složení slibů s odůvodněním, že je ještě 

příliš mladá. Následuje tedy další čekání.  

„M ůj Bože, neprosím tě, abych směla složit sliby, budu čekat, jak dlouho TY budeš 

chtít... Chci se horlivě snažit, abych si připravila krásné, drahokamy bohatě ozdobené 

svatební šaty, a shledáš- li potom, že je ozdoba dostatečně bohatá, jsem si jista, že ti ani 
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všichni lidé dohromady nebudou moci zabránit, abych se s Tebou, můj Miláčku, spojila 

navždy!“20 

Těsně před sliby se Terezie zmocnily pochybnosti o jejím povolání. Svěřila je své 

novicmistrové a následně se jí do duše vrátil pokoj. Před komunitou potom slíbila 

chudobu, čistotu a poslušnost. Slavnost slibů s veřejností a rodinou se měla teprve 

konat. Otcův stav se ale nadále zhoršoval tak, že strýc zakázal, aby se slavnosti účastnil. 

Shromáždilo se tedy celé příbuzenstvo bez otce. Pro Terezii to byla těžká zkouška. 

Terezie byla určena jako pomocnice sakristiánky. Cítila se tak být těsně spojena se 

službou kněze. V této době byl tisk plný případu jednoho bývalého řeholníka, který se 

oženil s protestantkou a opustil katolickou církev a stavěl se proti papežství a celibátu 

kněží. Terezie se začíná za tohoto svého bratra modlit tak, jako se tehdy modlila za 

zločince Pranziniho. 

Rok 1894 byl rokem, kdy byla svatořečena Jana z Arku a dostává titul „služebnice 

církve“. Terezie už od dětství miluje Janu z Arku a touží ji napodobit. Sepsala dvě 

divadelní hry o povolání a poslání této světice, ve kterých pak také hrála hlavní roli, ve 

které se s ní dokázala velmi ztotožnit. 

Kontakt s rodinou udržuje také prostřednictvím dopisů. Píše Celině, ale nikomu se 

nesvěřuje se svým přáním, aby také tato její sestra vstoupila na Karmel. Celina se stará 

o svého nemocného otce, který nemůže být ani na chvíli ponechán samotný. Jeho stav 

se zhoršuje až nakonec 29. července 1894 umírá. Smrt otce vysvobodila Celinu z vnitřní 

rozpolcenosti, kterou už nějakou dobu prožívala. Mohla se rozhodnout buď pro aktivní 

život v Kanadě anebo pro kontemplativní život na Karmelu. Zvítězila druhá možnost, 

nicméně to nebylo bez překážek. Přijetí čtvrté sestry do jedné komunity se neslučovalo 

s řádovými pravidly. Nakonec ale dostává souhlas svých představených a připojuje se 

ke svým sestrám. 

Terezie se chce stát svatou. Ví ale, že toho není schopná po vzoru největších světců. 

Hledá tedy svoji cestu a modlí se.  Její cesta musí být velmi jednoduchá a přímá. Měla 

to být cesta pro všechny. Jednoho dne učinila, jak sama nazývá, největší objev svého 

života. Našla si pro sebe slova z Písma svatého: „Kdo je maličký, ať přijde ke 

                                                 
20 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 74 
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mně.“ (Přísloví 9, 4). Stačí tedy jen s láskou a důvěrou běžet vstříc Ježíši, tak jako malé 

dítě, které běží naproti otci, který se vrací domů z práce.21 

Tento způsob života nazvala „malou“, nebo také prostou cestou. Nikoli proto, že by 

byla bezvýznamná, ale proto, že kdo jí chce jít, nemusí umět nic velkolepého a 

složitého, musí jen být ochotný milovat Boha a lidi.  

9. června 1895 byl svátek Nejsvětější Trojice. Terezii přišlo během bohoslužby na 

mysl, aby se nabídla jako celopal milosrdné Lásce. Sepsala zasvěcovací modlitbu a 

získala pro ni také Celinu. 

Po dlouhé zimě v roce 1895 - 1896 před velikonočními svátky se Terezii objevilo 

první chrlení krve a následně hned další. Vnímá to jako brzký příslib nebe. Zdravotní 

stav jí nedělal starosti, cítila se vnitřně silná. Chtěla být vším pro Krista. Našla své 

povolání.  „V srdci církve, své matky, budu láskou… tak budu vším… tak se uskuteční 

můj sen!“22 

Terezii byli duchovně svěřeni dva bratři, za které se měla modlit. Korespondencí 

s oběma bratry v ní rostla misionářská touha. Kdyby její nemoc nepostupovala, měla 

v sobě touhu jet na misie. Zdravotní stav se však nadále zhoršoval. Záchvaty kašle, 

horečka, silné bolesti na prsou, zvracení, někdy chrlení krve… V této poslední době 

zažívá četná pokušení proti víře a naději. Je přemístěna ze své cely do pokoje pro 

nemocné. Ještě na rozloučenou píše dopisy svým duchovním bratřím. Když už není 

schopná sama něco psát, sedává sestra Anežka (Pavlína) často u její postele a na malé 

lístečky zapisuje všechno, co jí připadá z posledních rozhovorů důležité. Tuberkulóza 

poté dosáhla konečného stadia. Terezie v posledních dnech velmi trpěla. Celina (sestra 

Jenovéfa) často sedává u jejího lůžka. 

 30. září krátce po 19 hod. umírá. Jako její poslední slova jsou zaznamenána: „Ach! 

Miluji ho… Můj Bože… miluji tě!“ 23 Její tvář nabyla pokojného a radostného úsměvu. 

V pondělí 4. října byla slavena zádušní mše a poté bylo její tělo pohřbeno na městském 

                                                 
21 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 110 
22 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 121 
23 TEREZIE Z LISIEUX, Vstupuji do života- Poslední rozhovory. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1992, str. 169 
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hřbitově v Lisieux. Na hrobě byl vztyčen kříž s nápisem: „Chci strávit nebe konáním 

dobra na zemi.“24 

 

1.2. Odkaz sv. Terezie z Lisieux 

Po nahlédnutí do života, rodinných poměrů a prostředí, ze kterého sv. Terezie vyšla, 

je pro seznámení se s její osobností neméně důležitý odkaz, který nám zanechala. 

Příběhu jejího posmrtného života a uragánu slávy, který se následně rozpoutal, se 

vzhledem k rozsahu a vymezení své práce nemohu věnovat. Pro dokreslení postavy sv. 

Terezie uvádím jen nejstručněji základní body. 

Pouhých třináct let po její smrti byl zahájen proces blahořečení.25 Světová válka jej 

pozdržela. V té době věhlas Terezie neustále vzrůstá. Také v zákopech ji vzývají vojáci 

k přímluvě. Kanonizační proces Apoštolského stolce je uzavřen v roce 1917. Benedikt 

XV. zprošťuje proces padesátileté čekací doby. Jeho nástupce Pius XI. má Terezii za 

„hvězdu svého pontifikátu“.  17. května 1925 zapisuje Terezii do seznamu svatých. O 

dva roky později ji prohlašuje za hlavní patronku misií na celém světě spolu 

s Františkem Xaverským. V roce 1933 jsou založeni „Obláti svaté Terezie“, kteří se 

dávají do služby nové světici. V mnoha jazycích je vydáváno stále více životopisů a 

studií. Dějí se zázraky na přímluvu sv. Terezie.26 

Tím hlavním však, co po sobě sv. Terezie zanechala, je její spiritualita.  Její myšlení, 

té, která nikdy nevytvořila žádný systém, udivilo filosofy, politiky, spisovatele… 

Ukázala, že máme evangelijní svatost na dosah. A místo, kde je tato svatost možná, je 

právě náš obyčejný každodenní život. 

Hlavním jádrem spirituality27 sv. Terezie neboli „malé cesty“ duchovního života je 

pokorná důvěra v Boží lásku a touha na tuto lásku odpovídat, v každé chvíli našeho 

                                                 
24 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, str. 176-188 
25 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2010.str. 194 
26 Srov. POUVOURVILLE, Albert. Svatá Terezie z Lisieux. Ochránkyně národů. Stará Říše na 

Moravě: Marta Floriánová, 1937. str. 144 (přeložila Anna Šnýdrová) 
27 Hlavní rysy spirituality sv. Terezie jsem čerpala z: VODIČKA, Timotheus. Cesta svaté Terezie 
Ježíškovy. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994.; DE MEESTER, Conrad. Malá cesta Terezie z 
Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012 (z franc. Přeložila Terezie Hodinová); SIX, 
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života, jakkoli nepatrným způsobem. Je to postoj dítěte, které se v důvěře otvírá a 

odevzdává svému Otci. Cesta svaté Terezie je velmi prostá, avšak jsou mnozí, kteří 

ještě nepochopili onen paradox, na kterém stojí celý mystický život, tedy že základní 

aktivitou je odevzdat se, největší zásluhou je nemít zásluh, nesnažit se je nahromadit. 

Velikost spočívá v malosti, v naprosté nepatrnosti.  

Na cestu sv. Terezie nepotřebujeme nic zvláštního, žádné přípravy, znalosti, jen 

nadpřirozenou víru a lásku, víra ve zjevené pravdy církevní nauky a vůle podle nich 

jednat. Pravé bohatství a trvalé štěstí jsou jen v těch věcech věčných. Ježíš nechce nic z 

toho, co mu nedáváme rádi. Co není dáváno z lásky, nemá cenu na věčnosti, i když to 

má sebevětší cenu v očích světa. A naopak nejmenší skutky, vykonané z lásky, 

okouzlují Jeho srdce. A společný cíl všech skutků lásky je zachraňovat duše, aby 

milovaly Boha.   

Láska nemůže být bez oběti, jen tehdy milujeme, když dokonale obětujeme sami 

sebe. A k tomu máme jako nástroje užívat právě své slabosti. Nejprve tedy poznáváme 

svou slabost, učíme se ji přijímat pokorně a vděčně jako vůli Boží. Kde nemá člověk 

nic, tam dává Bůh všechno.  

Zůstat malý znamená nepřivlastňovat si ctnosti, které konáme jako bychom sami 

něco dovedli. Zato si ale máme tím spíš přivlastňovat svoje nedokonalosti, snášet je 

trpělivě a povzbuzovat se jimi k milování Boha. Jde o to obětovat Bohu všechno, i 

nedostatek radosti. Sebeláska chce totiž stále víc, bere pak i to, co náleží Bohu nebo 

bližnímu. Musíme vítat každý nedostatek radosti, protože Bůh nám chce pomoct, aby 

nás věci stvořené stále méně lákaly. Aby se naše srdce obracelo stále k Němu. A také 

nejenom obětovat nedostatek radosti, ale na druhou stranu také odevzdávat každou 

zakoušenou radost.  

Máme milovat vyprahlost jako zvláštní Boží milost a snášet radostně nejtěžší a 

nejvíce pokořující a odvahu srážející utrpení, vyprahlost, nepřítomnost té lásky, po které 

toužíme i s tou sklíčeností, těžkomyslností, nejistotou, které tyto stavy provází. Pravou 

cenu má jen utrpení bez útěchy, protože v něm s jistotou chybí sebeláska. Je tedy 

zvláštní milostí, jestliže Bůh útěchu nedává.  

                                                                                                                                               
Jean Francois. Terezie z Lisieux: Světice „malé cesty“. Brno: Cesta, 1990; LIAGRE, Louis. Duchovní 
cvičení se svatou Terezií z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1993. 
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2. Dějiny duše (Autobiografické spisy)  

 

Sv. Terezie jako jedna z mála světců po sobě zanechala celou řadu dopisů, 

fotografií, kroniku svých posledních výroků a mimo jiné také autobiografické spisy, 

které se velikou rychlostí a během krátké doby rozšířily téměř po celém světě. Je to 

stěžejní dílo, které nám nejvíce přibližuje její spiritualitu a ve kterém je velmi patrné 

obdarování, které se sv. Terezii dostalo. Je to dílo, které podněcuje povolání ve všech 

řeholních řádech. Díky němu se v českých zemích začala šířit úcta k této světici, která je 

dodnes aktuální.  

 

2.1.  Historie vzniku díla, jeho struktura a obsah  

30. září 1897 Terezie umírá a zanechává po sobě tři autobiografické spisy, které 

byly napsány na žádost tří různých osob. První podnět k tomu, aby se Terezie pustila do 

práce, jí dala její vlastní sestra Pavlína, která byla v té době převorkou kláštera a nesla 

jméno matka Anežka od Ježíše. Tato část je nazvaná „Vzpomínky z dětství“ a vznikla 

během roku 1895. Další část byla napsána na vyžádání její druhé sestry Marie od 

Nejsvětějšího Srdce. Zabývá se v ní především milostmi ze září 1896, kdy konala 

soukromé exercicie, které měly rozhodující význam pro její cestu. Poslední část je 

věnována matce Marii Gonzáze, která byla převorkou prvních a posledních let jejího 

řeholního života. V červnu 1897 ji požádala, aby pokračovala v psaní životopisu, který 

začala pro matku Anežku.28  

 

2.1.1. Rukopis věnovaný matce Anežce od Ježíše 

 

Nejprve Terezie napsala rukopis věnovaný matce Anežce od Ježíše (Pavlína).29 

Když jí Pavlína dala příkaz sepsat své vzpomínky na dětství, přála si, aby byla 

uchována památka Martinovy rodiny. Má vyprávět o podivuhodném příběhu pana a 

paní Martinových. Má to být v podstatě něco jako rodinná kronika. Pan Guérin (bratr 

                                                 
      28 Srov. Oeuvres de comletes. Lonrai: Edition du Cerf, Desclee de Brouwer, 1992, str. 62 
    29 Srov. SIX, Jean Francois. Terezie z Lisieux: světice „malé cesty“. Brno: Cesta, 1990, str.38 
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paní Martinové) má právo do ní nahlédnout. Matka Anežka mu posílá první část 

rukopisu, aby si vyžádala jeho souhlas. Terezie však volí svůj vlastní způsob. 

Neopěvuje slávu rodiny, ale to, jak se na jejich životě a bez zvláštních zásluh zjevuje 

dobrota Boží, jak Bůh vstoupil do jedné obyčejné rodiny. Více než její historii popisuje 

své vlastní duchovní dějiny: „Nebudu tedy psát ve vlastním smyslu svůj životopis, nýbrž 

budu psát své myšlenky o milostech, které mi Pán Bůh udělil.“ 30  

Terezie píše tuto část v lednu 1895, po sedmi letech řeholního života, po smrti 

pana Martina (29. července 1894) a po všech zkouškách, které doprovázely jeho nemoc. 

Když sama reflektuje období života, ve kterém se nachází, říká, že je to čas, kdy se 

může podívat zpět, kdy její duše dozrála v ohni vnějších i vnitřních zkoušek.  

Tato první část napsaná mezi lednem 1895 a 1896 a věnovaná matce Anežce 

není úvodem k plynulému vyprávění, ale k účasti na „tajemství“, jak to sama nazývá. Je 

na ní patrno, jak se rozchází s představami svých dvou sester, Pavlínou a Marií, které 

chtěly mít zachyceny vzpomínky na své vlastní dětství. Terezie chce však od začátku 

sdělovat „tajemství.“ Tajemství nové duchovní cesty, které tyto stránky obsahovaly, 

však při prvním čtení může zůstávat mnohým skryto. Sama matka Anežka jej zpočátku 

neobjevila. Hodnotila rukopis jako milý, nicméně s tím, že by bylo třeba něco 

vážnějšího. Nebyl to ale snad úmysl Terezie? Skrýt za přesnou zprávu o tom, co se 

událo, to podstatné a nové v jejím chápání, aby mohlo být toto revoluční poselství 

vyjádřeno i v tradičním prostředí lisieuxského Karmelu?  

To nové a skryté je působení Boží dobroty v jejím životě. Je si vědoma, že ne 

všechno je vyslovitelné a vyjádřitelné. Tím spíše to platí o Boží dobrotě. Proto k tomu 

využívá svého daru vyprávět o tom, co se stalo a událo. Proto se čtení Tereziiných slov 

na první pohled může zdát velmi jednoduché a neproblematické, při hlubším 

prozkoumání však naznačuje skryté tajemství. V jednotlivých úryvcích můžeme najít 

často obrat, podrobnost, která přerušuje sled vyprávění. Tento obrat, podrobnost, které 

vypadají bezvýznamně, vytváří však důležitý odstup. Malá originální poznámka, která 

čtenáře odvede od plynulého vyprávění. Jsou to často maličkosti, které mají ohromující 

význam. Např. bezvýznamná událost o vánoční noci v roce 1886, kdy zaslechla otcovo 

povzdechnutí, které by ji dříve srazilo na kolena, a ona si mohla prožít Boží 

                                                 
     30 Srov. AS, str. 17 



 

23 
 

osvobozující milost, která natolik ovlivnila její další život. Terezie nevede vznosné a 

učené řeči, ale dává čtenáři účast na tom, o čem píše.31 

V předmluvě ke své autobiografii vysvětluje Terezie tajemství svého  

povolání: „ Ježíš nevolá ty, kdo jsou toho hodni, ale ty, které chce…“32 Nabízí se jí tedy 

otázka, proč si nejsou všichni rovni, proč všichni nedostávají stejnou měrou, proč jsou 

někteří opečováváni od malička do stáří a jiní prochází nejtrpčími zkouškami. Odpověď 

nachází v pozorování přírody. Ta hraje v jejím životě důležitou roli. Sama se označuje 

za malou květinku.  

„Nádhera růže a bělost lilie neodnímají vůni fialce nebo prostotu sedmikrásce. 

Kdyby byly na světě jen růže nebo jen lilie, přišel by svět o svoji krásu v pestrosti.“33  

 Svět lidských duší přirovnává k zahradě Ježíšově. Dokonalí jsou ti, kteří plní 

jeho vůli a jsou takoví, jaké je On chce mít. Kristova láska se projevuje stejně tak 

v nejprostší jako v nejvznešenější duši. Tím, že Bůh sestupuje k těm nejmenším, 

nejprostším, ukazuje svou velikost.  

V tomto přirovnání jsou sv. Terezií nastíněna podstatná témata její 

autobiografie: poznání sebe sama a tím své malosti; láska, jejíž podstatou je sklánět se, 

slitovávat se; zároveň také neotřesitelná důvěra v tuto milosrdnou lásku Boží, spolu 

s jistotou, že ať se stane cokoliv, všechno má své místo v rámci této Boží lásky, která 

chce pro každého jednotlivého člověka to nejlepší.34 

V prvních vzpomínkách píše o svém vztahu k mamince, o jejích dopisech, ve 

kterých popisuje chování maličké Terezie, o všech svých sestrách a jejich blízkých 

vztazích. Matka ji popisuje v dopisech jako dítě velmi inteligentní, bystré, vnímavé, 

živé, nepřekonatelně tvrdošíjné, upřímné. Terezie a Celina měly k sobě nejbližší vztah. 

Tyto první roky vnímá Terezie velmi pozitivně, jako by se na ní všechno na zemi 

usmívalo. Poté vzpomíná na nemoc matky, živě si ji vybavuje, zvláště poslední dva 

týdny před smrtí. 

                                                 
31 Srov. SIX, Jean Francois. Terezie z Lisieux: světice „malé cesty“. Brno: Cesta, 1990, str. 37 
32 Srov. AS, str. 15 
33 Srov. AS, str. 16 
34 Srov.BALTHASAR, Hans Urs von a kol. Učitelka prostory. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1997, str. 122 
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  Po smrti matky se stala bojácnou, úzkostlivou, přecitlivělou.  Popisuje začátky 

v Buissonnetech, kam se přestěhovali. Něžnost otce i jejích sester, zvláště Pavlíny, jí 

nahrazovala matku.  

Dobu, kdy byla žákyní v opatství, popisuje jako nejsmutnější roky svého života. 

Velmi ráda se vracela ze školy domů a blízkost těch nejbližších pro ni byla jako lék. 

Poté odchází Pavlína na Karmel. Následuje první svaté přijímání, vánoční milost, pouť 

do Říma, první léta na Karmelu až obětování se milosrdné lásce, což je látka, 

zpracovaná výše v životopise.35 

 

 

2.1.2. Dopis sestře Marii od Nejsvětějšího srdce 

  

Terezie konala soukromě exercicie na začátku září 1896.36 Tato duchovní 

cvičení jí přinesla velká osvícení o jejím povolání. Proto ji 13. září její starší sestra 

Marie, nesoucí řeholní jméno Marie od Nejsvětějšího srdce a která je zároveň 

Tereziinou kmotrou, požádala, aby je zapsala. Pavlína si žádala vzpomínky na dětství. 

Marie žádá památku na duchovní cvičení, žádá, aby Terezie vypsala svůj sen a svoji 

„malou nauku“. Tuto část píše Terezie v době mezi 13. a 16. zářím 1896, kdy už tuší 

svou brzkou smrt, protože na Velký pátek tohoto roku má první chrlení krve. 

Představenou kláštera je opět matka Marie Gonzága.  

V úvodu vyznává svůj vřelý vztah k Marii. Popisuje, že je ve stavu bez útěchy. 

Mluví o své odevzdanosti malého dítěte, které bez obav usíná v náruči svého Otce. 

Představuje malou cestu, kdy může i ta nejmenší duše přicházet s důvěrou k Bohu a 

nemusí se honosit velkými skutky. Podle Terezie stačí jen milovat, protože Kristus žízní 

po lásce. Milovat a odevzdat se ve vděčnosti.37 

Z formálního hlediska je adresátem Ježíš. Terezie se v myšlenkách vrací k 

jednomu ze svých snů, který se jí zdál jedné noci na výročí dne, kdy se svatá Panna na 

ni usmála. Bylo to tehdy, když byla nemocná. Zdálo se jí o třech karmelitkách, z nichž 
                                                 
35 Srov. AS, str. 21-177 
36 Srov. Oeuvres  completes. Lonrai: Edition du Cerf, Desclee de Brouwer, 1992, str.59 
37 Srov. AS, str. 182 
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jedna poodhalila tvář a Terezie v ní poznala matku Annu od Ježíše, zakladatelku 

Karmelu ve Francii. Její nebeská tvář byla prozářena nevýslovným světlem. Terezie 

v jejím pohledu viděla, jak je v nebi už nyní něžně milována. Světice jí přislíbila, že dny 

Terezie na zemi se chýlí ke konci. Terezie byla naplněna vděčností, když si uvědomila, 

že někdo, kdo jí byl lhostejný, na koho nijak zvlášť nemyslela, ji může tolik milovat a 

pro koho ona může být tolik důležitá. 

V dopise se dále zabývá svou touhou po všech různých povoláních. Sama se 

označuje za karmelitku, snoubenku a matku. Nicméně touží po tom stát se pro Krista 

válečníkem, mučedníkem, apoštolem, misionářem, prorokem, knězem… Hledá místo 

pro tuto svou touhu. V listech sv. Pavla nachází odpověď, že církev se skládá 

z rozličných údů a oko nemůže být zároveň rukou… všichni nemohou být apoštoly, 

proroky, učiteli…(srov. 1 Kor 12) V této odpovědi však nenachází pokoj. Až další četba 

ji uklidní. Apoštol Pavel píše o tom, jak máme usilovat o dary stále lepší. I ty 

nejdokonalejší dary nejsou nic bez lásky a láska že je ta znamenitá cesta, která vede 

bezpečně k Bohu. Láska jí dává klíč k jejímu povolání. Jen láska udržuje údy církve 

v činnosti. Proto píše“ „V srdci své Matky církve budu láskou…Tak budu vším…Takto 

se splní můj sen!!!“ 38 

Terezie se označuje za dítě svého nebeského Otce. Dítě nemůže dokazovat lásku 

skvělými skutky. Může být jen blízko svého nebeského Otce. Jak ale dosvědčí svou 

lásku, když láska se dokazuje skutky? Dítě bude „házet kvítka“, svým hlasem bude 

zpívat píseň lásky. Takto chce strávit svůj život. Nechce si nechat ujít žádnou malou 

oběť, kterou by mohla z lásky ke Kristu vykonat. 

 

2.1.3. Rukopis, napsaný pro matku Marii Gonzágu      

 

Terezie dostala příkaz pokračovat v psaní svých vzpomínek 3. června 1897, 

když o to žádala matka Anežka od Ježíše matku Marii Gonzágu.39 

V úvodu Terezie opět vychází ze svého vztahu k adresátovi, tedy Marii 

Gonzáze. Píše o vděčnosti k té, která jí zastupuje Boha na zemi. Vzpomíná na své 

odevzdání Bohu právě skrze tuto matku převorku. Vystupuje před ní jako dítě, čímž se 

                                                 
38 Srov. AS, str. 188 
39 Srov. Oeuvres completes. Lonrai: Edition du Cerf, Desclee de Brouwer, 1992, str. 235 
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snaží vysvětlit svůj postoj k ní, tedy svoji odvahu mluvit velmi prostě, jednoduše jako 

dítě k rodiči. Výchovu a chování Marie Gonzágy reflektuje Terezie jako „silnou“ 

výchovu, za kterou je vděčná, ve které Ježíš dobře rozpoznal, že pro její duši je dobré 

pokořování, které ji velmi posiluje. Podle jiných zdrojů
40 víme, že prostředí Karmelu, 

kam Terezie vstoupila, bylo velmi přísné a matka Marie Gonzága se chovala k Terezii 

velmi tvrdým autoritářským způsobem. 

Terezie chtěla být vždy svatá. Když se se svatými ale srovnává, zjišťuje, že je 

mezi nimi stejný rozdíl jako mezi „horou, jejíž vrchol se ztrácí v oblacích, a skrytým 

zrnkem písku, po kterém šlapou nohy chodců.“ 41 Místo malomyslnosti je však Terezie 

přesvědčena, že Bůh nevnuká člověku neuskutečnitelné touhy. Přes svoji nepatrnost 

chce tedy usilovat o svatost. Není možné, aby vyrostla. Je nutné, aby přijala svoji 

nedokonalost. Uvádí přirovnání se zdviží. Protože nemůže stoupat po drsném schodišti 

dokonalosti, chce najít takovou zdviž, která by jí přímo vynesla ke Kristu. Ve slovech 

z knihy Moudrosti nalézá odpověď: „Kdo je maličký, ať přijde ke mně.“ (Přísloví 9, 4). 

Proto nemusí růst, ale naopak chce zůstat maličká, menšit se čím dál víc. Nepatrnost, 

nemohoucnost dítěte je jednou z největších věcí, které Bůh učinil v duši Terezie.  

 Terezie se dále zmiňuje o utrpení. Mluví o vnitřní zkoušce, kterou už rok trpí a 

která není vnějškově zaznamenatelná. Tuto zkoušku pokládá Terezie za velikou milost. 

Na Velký pátek před Velikonocemi se jí objevilo poprvé chrlení krve. Vnímá to jako 

první zavolání Krista ve výroční den jeho smrti. Myšlenka na nebe se stala celým jejím 

štěstím. Když však jí bylo dáno pocítit, že jsou duše, které nemají víru, její štěstí se 

proměnilo v nejhustší tmu a myšlenka na nebe se pro ni stala velmi trpkou. Tato 

zkouška během psaní tohoto rukopisu nadále trvá. Popisuje obraz temnot, který obestírá 

její duši, obraz smrti, která jí nedá to, v co doufá, ale ještě hlubší noc nicoty. Terezie 

neprožívá víru, koná pouze její skutky. Sama o sobě píše, že za jediný rok udělala víc 

úkonů víry, než za celý svůj život. Navzdory této zkoušce, která ji připravila o veškerý 

prožitek víry, říká, že je šťastná, že trpí z lásky ke Kristu. Když mluví o štěstí nebe, 

nepociťuje žádnou radost, jen jednoduše mluví o tom, čemu chce věřit. V tom, že jí byla 

                                                 
40 Srov. Předmluva k Autobiografickým spisům, Vimperk, 1991 
41 Srov. AS, str. 200 
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poslána tato zkouška až v této době, kdy má sílu ji snášet, vidí velké Boží 

milosrdenství.42 

Zmiňuje se také o těžkosti, kterou působí soužití se svými rodnými sestrami. 

Nepřišla na Karmel proto, aby s nimi žila, ale pouze za Kristem. Tím těžší je odolávat 

přirozené touze s nimi pobývat a sdílet se. Jejím jediným cílem je plnit Boží vůli, 

obětovat se pro Boha způsobem, jaký by se mu líbil. Pak člověk necítí žádné zklamání, 

protože, když je zvyklý na utrpení, je mu jakákoliv i sebemenší radost nečekaným 

překvapením. 

Dále ve svém rukopise opěvuje slib poslušnosti, který dává řeholnicím jistotu, že 

jdou správným směrem, že jsou na přímé cestě. Nemusí se bát, že se zmýlí, i když se 

jim zdá, že se mýlí představení. Matka Gonzága je tedy pro Terezii „kompasem“, který 

dostala od Krista a který ji bezpečně vede k věčnému břehu. 

Dostalo se jí osvícení o lásce.43 Terezie píše o milosti, kterou ji Ježíš dal a ve 

které ji dal dokonaleji poznat, co je to láska. Vychází z Kristových slov, že se máme 

navzájem milovat tak, jak On miloval nás. Podle Terezie dokonalá láska spočívá v tom, 

abychom snášeli chyby druhých, abychom se nedivili jejich slabostem, povzbudili se 

jejich nejmenšími úkony ctností, které u nich vidíme. Láska také nemá zůstat na dně 

srdce, ale má oblažovat všechny v domě, nikoho nevyjímaje. Člověk by nedokázal 

milovat své bližní tak, jak je miloval Ježíš, pokud by Ježíš sám je nemiloval v něm. 

Když člověk prokazuje lásku, je to Ježíš, kdo v něm jedná. Když je nám tedy někdo 

nesympatický, je dobré objevit v něm to hezké, jeho ctnosti. Nemáme soudit, protože to 

vnější, co vidíme, není směrodatné. Úsudek o člověku patří Bohu. Terezie uvádí jeden 

příklad ze života z komunity, kdy jí byla jedna ze spolusester velmi nesympatická a 

nepříjemná. S motivací, že láska nezáleží na citech, ale na skutcích, nepovolila 

přirozené antipatii a snažila se dělat pro sestru co nejvíce a dokazovat ji náklonnost 

mnohými maličkostmi.  

Prostředek, jak nebýt přemožena v bojích, je útěk. Pro duši je podle Terezie lepší 

nepouštět se do boje, když je porážka jistá. Vzpomíná na dobu svého noviciátu, pro co 

                                                 
42 Srov. AS, str. 206-209 
43 Srov. BALTHASAR, Hans Urs von a kol. Učitelka prostoty. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1997, str. 129 
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všechno se trápila. Dnes ji její slabost neudivuje, naopak čeká každý den, že v sobě 

objeví nové nedokonalosti.  

 Terezie mluví o tom, k čemu nás vede naše přirozenost a o tom, k čemu nás zve 

Kristus. Jak těžké je pro člověka dávat, zvláště když někdo prosí nelaskavě, a jak těžší 

je nechat si vzít a nežádat to zpět.44  

 Také slibem chudoby smí prožívat radost, že nic není její, a proto si nemá právo 

stěžovat, když jí někdo něco vezme. Píše o pokoji, který pak zaplaví lidskou duši, když 

se povznese nad přirozené city. To vše vychází z evangelia: „Když tě někdo nutí, abys 

ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo se chce s Tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu 

nech i plášť…“ (Mt 5, 7) Nechat i plášť znamená podle Terezie zříci se i svých 

posledních práv, pokládat se za služku, otrokyni druhých. Ke své rozpravě o lásce 

„zvnějšku“ dále dodává neméně důležitou část, a to o lásce čistě duchovní.  

Mluví o rozdílu mezi darováním a půjčováním. Pokud dáváme a nečekáme nic 

zpět, chtěli bychom raději říct, že darujeme, než půjčujeme, protože obdarovávání 

uspokojuje sebelásku a je to velkodušnější úkon, než půjčování. Mnohem obtížnější pro 

nás může být vzdát se nebeských statků: vzlety rozumu a srdce, hluboké myšlenky, 

osvícení, to vše tvoří bohatství, na kterém člověk ulpí, jako by to byl jeho vlastní 

majetek. Tyto statky patří ale Duchu svatému. Svatý Pavel říká, že bez Ducha lásky 

nemůžeme ani nazvat „Otcem“ našeho nebeského Otce.45 

 Terezie na konkrétním vztahu k jedné spolusestře ukazuje, jaká může být láska. 

Říká, že čím víc přirozených uspokojení si duše odepře, tím se stane její láska silnější, 

protože láska se živí oběťmi. Tak velmi citlivě, ale pevně ukazuje jedné řeholnici, že ta 

miluje především samu sebe. 

 Terezii byla svěřena péče o novicky.  Spatřuje v této roli, že je nad její síly. 

Odevzdala se tedy naplno do Božího vedení. Pokud budou novicky jejím vedením 

uspokojeny, ví, že to není její zásluha a také naopak, pokud se jim bude její vedení zdát 

tvrdé, bude se snažit vést je takto i nadále v pokoji a s jistotou, že jsou vedeny Kristem. 

Terezie se zdá být k novickám přísná, neunikne jí jediná chybička. Sama říká, že je 

„ jako strážce, který pozoruje nepřítele z nejvyšší věžičky pevnosti a nic neunikne jejím 

                                                 
44 Srov. BALTHASAR, Hans Urs von a kol. Učitelka prostoty. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1997, str. 131 
45 Srov. AS, str. 224 
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zrakům.“46 Tím těžší je pro ni vytýkat chyby druhým. Mnohem raději by je přijímala 

ona sama. Její láska k novickám je tak čistá, že netouží, aby o ní věděli. Nesnaží se 

získat si lidsky jejich srdce. Jejím posláním je vést je k Bohu a dát jim pochopit, že tady 

na zemi je viditelným Kristem, kterého mají milovat a mít v úctě, matka převorka. 

Veškerou její silou při tomto povolání je modlitba a oběť.  

 Modlitba je pro ni vzlet srdce, pohled k nebi, zvolání vděčnosti a lásky ve 

zkoušce i radosti. Je to něco, co rozšiřuje duši a spojuje s Kristem. 

Zvnějšku se Terezii vše daří, pokořována je v hloubi duše. Myslí si, že Bůh „skryl“ 

všechny její chyby, protože pokud by byla posuzována jako řeholnice plná chyb, bez 

rozumu a bez úsudku, nemohla by matka představená a Bůh skrze ni používat její 

pomoc. 

V komunitě si Terezie všimla, že nejsvětější sestry jsou také nejvíc oblíbené a 

ostatní vyhledávají jejich blízkost, popř. jim dělají drobné služby, o které si samy 

neříkají, a naopak ty sestry, které jsou nedůtklivé a často nemají dostatek soudnosti, těm 

se druzí vyhýbají. Terezie o nich mluví jako o „nedokonalých“ duších ne ve smyslu 

duchovním, ale spíše mravním. Mluví o nich jako by trpěly mravní chorobou, u které 

není naděje na uzdravení. Užívá příměru matky, která by se také nepřestala starat o své 

dítě, i kdyby zůstalo nemocné po celý život. Proto si vyvozuje závěr, že pro tyto duše 

chce být právě milosrdným Samaritánem, tedy naopak být jim nablízku, prokazovat jim 

projevy lásky, vidět v nich Krista a Jeho takto těšit.  

Terezie opěvuje Boží milosrdenství. Bůh je v jejích očích tolik milosrdný. Je jí 

nemožné se ho bát, když je k ní tak dobrý. Vždycky jí dal to, po čem toužila anebo spíše 

v ní vzbudil touhu po tom, co jí chtěl dát. Již velmi dlouho v sobě Terezie objevila 

touhu mít bratra kněze. Často vzpomínala na své maličké bratry, kteří zemřeli, a 

představovala si, že kdyby se tak nestalo, mohli by se stát knězi. Bůh předčil Tereziinu 

touhu a spojil jí duchovními pouty se dvěma kněžími, kteří se mohli stát jejími 

duchovními bratry.   

Duše, které jí byly svěřeny, nazývá jedinými „poklady“, které má. Terezie neví, 

jak dlouho bude moct být ještě na zemi, ale nakonec i pro ni nastane „večer poslední“. 

Přála by si moct říct svému Bohu, že ho oslavila na zemi a dokončila dílo, které jí bylo 

                                                 
46 Srov. AS, str. 229 
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dáno. Zjevila Boží jméno lidem, které jí svěřil. Vypůjčila si Kristova slova a prosí jako 

On za ty, které mu Otec dal, aby je ochránil od zlého. A aby miloval ty, které dostala, 

jako miloval ji.47 

Poslední řádky tohoto rukopisu napsala Terezie už v karmelské místnosti pro 

nemocné. Poté dala pokyn matce Anežce od Ježíše, aby doplnila její rukopis, který 

zůstal nedokončený. Dva a půl měsíce po sepsání slov, o která byla požádána, umírá. 

K celému dílu patří přílohy, ve kterých je mimo jiné také úkon obětování 

milosrdné lásce, kde Terezie samu sebe obětuje jako celopal Bohu.  

 

2.2.  Dějiny duše po smrti sv. Terezie 

 

30. září 1897 nenacházel nikdo nic výjimečného na této karmelitce, co by se o ní 

dalo říct zvláštního. Byla tak podobná jiným ve skrytém životě venkovského kláštera. 

Ale už v roce 1899 říkala její teta Guérinová, že se budou muset „kvůli Terezce“ 

odstěhovat z Lisieux. K jejím sestrám do kláštera se nikdo nedostal, proto přicházeli za 

pozůstalou rodinou, tedy ke Guérinům. Od r. 1897 vzrušily Dějiny duše miliony lidí po 

celém světě. Proč? V tak krátké době, tak prostý a skrytý život vyvolal takový uragán 

slávy?48 

Ještě za života Terezie s ní mluvila matka Anežka (Pavlína) o možnosti 

uveřejnění rukopisů. Terezie se směje, ale když o tom uvažuje vážně, možnost 

zveřejnění připouští. Ale dává svá doporučení:  

„Má matko, řekněte, že kdybych byla spáchala všechny možné zločiny, byla bych 

měla stále stejnou důvěru. Cítím, že všechno to množství urážek je jako kapka vody 

vstříknutá do žhavého uhlí. Pak budete vyprávět příběh obrácené hříšnice, která 

zemřela láskou. Duše hned pochopí, protože to je do očí bijící příklad toho, co bych 

chtěla říct.“ 49  

S úsměvem jmenuje Terezie svou sestru historičkou. Má k ní důvěru. Má 

vyškrtnout nebo přidat, co uzná za vhodné.  
                                                 
47 Srov. AS, str. 248 
48 Srov. GAUCHER, G. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2010, str. 190 
49 Srov. GAUCHER, Guy. Životopis Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2010, str. 179 
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Terezie k tomu ještě dodává: „Má matko, tyto stránky způsobí mnoho dobrého. 

Lidé pak lépe poznají, jak je Bůh laskavý…Ach, všichni mě budou milovat, vím to… Je 

to moc důležité dílo… Ale pozor! Každý si tam přijde na své kromě těch, kdo hledají 

mimořádné cesty.“50 

Z oběžníku oznamujícího úmrtí sestry Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře se 

stal svazek o 475 stranách. Vydala ho tiskárna svatého Pavla v Bar-le-Duc pod názvem 

„Dějiny duše“. Bylo to přesně rok po smrti Terezie, 30. září 1898. Náklad: 2000 

výtisků, cena 4 franky. 

Matka Anežka velice brzy po smrti sv. Terezie texty, které byly spojeny v jeden 

celek, přepracovala. Rozdělila dopisy své sestry do kapitol, opravila to, co jí připadalo 

nesprávné v pravopise. P. František od Panny Marie se k tomu vyjádřil, že „byla 

autobiografie prakticky přepsána“.51 Tereziina otevřenost byla příliš šokující pro 

tehdejší věřící, sotva by ji mohli přijmout. Otec Godefroy Maddelaine, převor 

premonstrátů v Mondaye, tuto práci přečetl s tužkou v ruce, schválil ji a předložil ji 

k imprimatur mons. Hugoninovi. Ten imprimatur udělil slovně, bez nadšení, těsně před 

svou smrtí. Strýček Guérin tento podnik financuje a všechen další postup bere na sebe. 

Knihu dostanou všechny francouzské Karmely a také některé církevní osobnosti. 

Biskupové píší zpětně obdivné dopisy, pouze asi dva kláštery zůstávají zdrženlivé. 

V květnu 1899 je potřeba vydat tuto knihu podruhé a je rozhodnuto doplnit do ní 

obdivné dopisy. V roce 1900 bylo rozebráno 6000 výtisků. Nejdříve byla kniha 

přeložena do angličtiny (1901), pak následoval překlad do polštiny (1902), italštiny, 

holandštiny (1904), němčiny, portugalštiny, španělštiny, japonštiny, ruštiny (1905)… 

Bez pomoci moderních sdělovacích prostředků byla Terezie během pár let známa téměř 

po celém světě.52 

V roce 1915, tedy 18 let po její smrti, bylo prodáno již 211 515 výtisků její 

knihy.53 O tom, že na její poselství lásky osvobozené od strachu před Bohem velmi 

církev čekala, svědčí příliv nadšeného přijetí všemi vrstvami, od dětí až po papeže Pia 

XI. Dnes jsou „Dějiny duše“ přeloženy do více než čtyřiceti jazyků a dialektů.  

                                                 
50 Srov. Tamtéž , str. 179 
51 Srov. Tamtéž, str. 190 

   52 Tamtéž, str. 191 
53 Srov. STÖCKER, Monika Maria. Dobrodružství velké lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, str. 140 
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Pro mnohé byla četba „Dějin duše“ rozhodujícím momentem. Bohužel však 

vznikly také extrémní povrchní formy uctívání této světice, které by se daly nazvat až 

kýčovitým sentimentálním uctíváním, popř. díváním se na ni přes jakési pomyslné 

růžové brýle. Mluva sv. Terezie je v jejích spisech zabarvena pozdním romantismem, 

který se rozvinul na venkově koncem 19. stol. Na první pohled by se mohlo zdát, že 

byla sv. Terezie dětsky naivní, jednoduchá a životu vzdálená řeholnice, vyjadřující se 

květnatou mluvou. Také je známo, že mnoho teologů a mužů církve hned nepoznalo, 

v čem spočívá její svatost. Narůstala oprávněná kritika a došlo k odvratu od ní, zvláště u 

vzdělanců. 

Mezitím však byla objevena světu podruhé, tentokráte už jako pravá silná 

Terezie, již ne kýčovitě hezká světice květnaté mluvy s kyticí růží. Bylo to v souvislosti 

s úmyslem obnovit původní podobu jejích spisů. V r. 1947 církevní a řeholní 

představení Karmelu podpořili úmysl obnovit originál, bez úprav matky Anežky od 

Ježíše. Sama matka Anežka od Ježíše pomýšlela na jeho vydání. Byla již pokročilého 

věku, ponechala to tedy nakonec poslední žijící člence Martinovi rodiny, což byla sestra 

Jenovéfa od svaté Tváře (Celina). Ta dostala od sestry Anežky výslovné pověření, aby 

po její smrti rukopisy uveřejnila v jejich původním znění.54 R. 1952 bylo vydáno 

v Římě oprávnění k uveřejnění rukopisů. V r. 1956 vyšlo v Lisieux vědecké vydání, 

které obsahovalo faksimile rukopisů, tři svazky úvodu, poznámek a tabulek. 

Faksimilové vydání bylo ale málo přístupné veřejnosti, protože bylo velmi drahé. Bylo 

potřeba, aby bylo přepsáno a sloučeno do jednoho textu. R. 1957 příruční vydání 

„Autobiografických rukopisů“ odpovídalo tomuto požadavku a hojně se rozšířilo po 

Francii i v cizině. A právě toto pravé a celé její poselství patří mezi nosné prvky 

duchovního života.55 

 

2.3.  České překlady a vydání „Dějin duše“ 

V celé hagiografii neexistuje tak úplná dokumentace jako dokumentace o svaté 

Terezii z Lisieux. Je nám k dispozici nejen množství dopisů, fotografií, 

autobiografických spisů, ale také podrobná kronika jejích výroků během poslední 

                                                 
54 Srov. AS, str. 11 
55 Srov. SIX, Jean Francois. „Malá“ Terezie. Brno: Cesta, 1990, str. 60 
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nemoci. Vydání „Dějin duše“ strhlo jakýsi uragán slávy, jak už bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách. Během pár let byla sv. Terezie známa téměř po celém světě a 

její dílo přeloženo do mnoha jazyků. Právem nás tedy může napadat otázka, jak to bylo 

s překlady jejího díla v českých zemích.  

První překlad a vydání „Dějin duše“ se dostalo českému čtenáři do rukou v roce 

1918.  Přeložily a vydaly je Školské sestry O.S.F. v Praze na Královských Vinohradech. 

Toto vydání mělo 188 stran. Je nazváno „Dějiny duše sestry Terezie od Ježíška 

karmelitky, (1873- 1897), vlastní její líčení s případnými dodatky.“  Všechny tři části  

jsou zde spojeny v jediný celek. Pro přehlednost se text také rozdělil na kapitoly, což 

v originále sv. Terezie není. V předmluvě, kterou napsaly Školské sestry, přeložily 

proces vzniku a vydání tohoto díla popsaný S. M. Gonzágou, převorkou bosých 

karmelitek v Lisieux.  Píše, že sv. Terezie byla už jako dítě hojně obdařena milostmi a 

denně prospívala moudrostí. Proto jí nařídila, aby napsala, jakou cestou ji Pán vedl.  

Poznala cenu jejích spisů, a proto si nyní dovoluje svoji „pokornou spolusestru“ ukázat 

v plném bohatství milostí.56 Dodatky, přidanými k vlastnímu Tereziinu životopisu, jsou 

poznámky spolusester Terezie, napsané ještě za jejího života, doplněné o vzpomínky 

představených a příklady zázraků učiněných na její přímluvu nazvané „Několik lístků 

z růžového deště.“ 

Druhé opravené a doplněné vydání vyšlo v roce 1923 a to už mělo 278 stran. 

Jedná se opět o překlad Školských sester. Na rozdíl od prvního vydání už je první 

rukopis adresovaný matce Anežce od Ježíše, tak, jak to odpovídalo skutečnosti. Od 

prvního vydání se liší tím, že je zde přidán popis procesu blahořečení. 

Třetí vydání vyšlo v nakladatelství V. Kotrby v roce 1926 a mělo 269 stran. 

V roce 1929 bylo publikováno další vydání. Vydaly jej opět Školské sestry. Mělo 337 

stran. Oproti předchozím vydáním zde chybí předmluva, kterou napsaly Školské sestry 

a ve které přeložily proces vzniku díla popsaný matkou S. M. Gonzágou. Na konci díla 

následuje text „Rady a vzpomínky“, což je výbor svědectví o Terezii, která pochází od 

jejích řeholních sester.  

Další vydání se objevilo v r. 1941 a poté v roce 1946 v nakladatelství B. Ruppa.  

                                                 
56 Srov. Dějiny duše sestry Terezie od Ježíška, karmelitky. Praha: Cyrillo- Methodějská knihtiskárna 

V. Kotrba. Nákladem Školských sester O. S. F., str. 4 
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Všechna vydání jsou tedy přepracované verze, upravené a doplněné matkou 

Anežkou. Všechna tato vydání obsahují kromě textu sv. Terezie také text jejích 

spolusester. Svědčí to o tom, že sestry opravdu dbaly na to, jaký obraz světice chtějí 

představit světu. Na konci jsou vždy uvedena svědectví o prvních zázracích, které se 

udály na přímluvu sv. Terezie. 

Na vydání originálu sv. Terezie bylo potřeba ještě počkat. Až do roku 1991 se u 

nás nově Dějiny duše nevydávají. Kritické požadavky našich současníků už se nemohly 

spokojit s úpravami matky Anežky od Ježíše, jak už bylo popsáno výše. Nově vychází 

poprvé v češtině vlastní životopis sv. Terezie očištěný od pozdějších přídavků a oprav. 

Pod názvem „Autobiografické spisy“ vychází v roce 1991 ve Vimperku. Je doplněný o 

předmluvu br. Františka od Panny Marie, kde je popsána kromě životopisu a 

představení sv. Terezie také cesta k obnovení původního originálu. Je to dílo, které 

kromě této předmluvy obsahuje pouze text samotné Terezie. Je přehledně rozděleno na 

tři rukopisy, které Terezie napsala na žádost tří osob. 

 

 

Jednotlivá vydání „Dějin duše“ 

 

Dějiny duše sestry Terezie od Ježíška, karmelitky (1873 - 1897). Praha: Cyrillo- 

methodějská knihtiskárna V. Kotrba, nákladem Školských sester O.S.F. 1918.  

 

Dějiny duše blahoslavené Terezie od Jezulátka, karmelitky (1873 – 1897). Praha 

Královské Vinohrady: Cyrillo – Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1923.  

 

Dějiny duše sv. Terezie od Ježíška, karmelitky (1873 – 1897). Praha: V. Kotrba, 1926. 

 

Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873 – 1897). Praha: Školské sestry 

O.S.F., 1929.  

 

Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873 – 1897). Praha- Vinohrady: Školské 

sestry O.S.F., 1941.  
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Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky. Praha: Bohuslav Rupp, 1946 

 

Autobiografické spisy (Dějiny duše). Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1991 

 

 

Dílčí závěr 

Co se týče přístupnosti, bylo možné dohledat a půjčit všechna vydání „Dějin 

duše“. Vydání z roku 1918, 1923, 1926, 1929, 1941 a 1946 jsou nazvána „Dějiny duše 

sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky.“ Vždy se jedná o překlad Školských sester O.S.F.  

Všem je společné to, že nepředstavují původní text sv. Terezie, ale text upravený a 

doplněný matkou Anežkou od Ježíše. Kromě toho je v závěru díla vždy připojen text, 

který nenapsala sv. Terezie, ale její francouzské řeholní spolusestry. Jedná se o 

svědectví a soubor výroků o sv. Terezii. Vždy pak následuje popis zázraků učiněných 

na její přímluvu.  

První vydání je specifické tím, že je celé dílo sloučeno do jediného celku a 

adresováno matce Marii Gonzáze. V úvodu k překladu díla „Novissima Verba. Poslední 

slova sv. Terezie Ježíškovy“, což je jediný autorizovaný překlad francouzského 

originálu, (Novissima Verba Květen - září 1897. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. 

Praha: Školské sestry O.S.F., 1930.) nacházíme toto vysvětlení: „Bývala přítomna také 

Matka Gonzaga. Pochopíme, že výroky takové byly za jejího života opakovány 

z uctivosti tak, jako by se týkaly jen jí. Tak se dálo zvláště ve 12. kapitole „Dějin 

duše.“57 

V ostatních vydáních už jsou adresáti jednotlivých částí skuteční. Další vydání 

od roku 1923 do roku 1946 jsou si již velmi podobná. Všechna mají na konci uvedenu 

část popisující přenesení ostatků sv. Terezie a jejich uložení do kaple karmelitek. Dále 

je zde popsán také proces blahořečení a následně proces svatořečení.  Je zde přidána 

poznámka, že také v Praze byly ve dnech jejího svatořečení konány na její poctu 

pobožnosti v karmelitském kostele na Hradčanech a na hlavním oltáři byl obraz 

představující, jak sype růže na Prahu. Svědčí to o tom, že autor tohoto dodatku musí být 

                                                 
57 Novissima Verba. Květen - září 1897. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Praha: Školské sestry 

O.S.F., 1930. 
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český. Z díla není patrno, kdo jím je. Je možno předpokládat, že to byly pravděpodobně 

Školské sestry, které text přeložily a vydaly. V závěru jsou přidány „Rady a 

vzpomínky“ (výbor svědectví o Terezii, která pochází od jejích novicek a spolusester) a 

několik lístků z „Deště růží“, tedy několik příběhů o zázračných uzdraveních učiněných 

na přímluvu světice. 

V roce 1991 se poprvé dostává českému čtenáři do rukou vlastní životopis 

Terezie očištěný od všech přídavků a oprav, nejvíce blízký originálu. Překladatelkou 

tohoto textu je Terezie Brichtová OP. Předmluva je od karmelitána P. Františka od 

Panny Marie, O. C. D. V ní představuje postavu světice i její dílo. Poměrně obšírně 

popisuje cestu rukopisů vedoucí k vydání originálu. Nejprve všechny úpravy matky 

Anežky, první setkání světa s Tereziinými rukopisy, kritické požadavky, úmysl obnovit 

originál a následně jeho realizaci. 

 

Překlady ostatních děl sv. Terezie 

 

Básně svaté Malé Terezie od Jezulátka a Svaté Tváře. Praha: Vincentinum, 1925. 

(přeložil Indignus) 

Listy svaté Terezie Ježíškovy „Ex voto“. Praha: Rozmach, 1925. (přeložil S. M. Braito) 

Listy svaté Terezie Ježíškovy. Praha: Ladislav Kuncíř, 1926. (přeložil S. M. Braito) 

Novissima Verba. Květen - září 1897. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Praha: 

Školské sestry O.S.F., 1930. 

Vstupuji do života. Poslední rozhovory. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1992. 

Básně sv. Terezie z Lisieux. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. 

(vybrala, přeložila a průvodním slovem opatřila Anděla Janoušková) 
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3. Dílo českých autorů o sv. Terezii z Lisieux 

 

Kromě překladů vlastních spisů samotné Terezie začala vznikat sekundární 

literatura zabývající se a vycházející z její spirituality.  

Následující část práce se zabývá hledáním odpovědí na otázky, jak čeští autoři 

obohatili odkaz svaté Terezie, jaká díla vznikla, ve kterém období, na co kladla důraz a 

jaký obraz sv. Terezie se nám snažila předat.  

Seznam děl o sv. Terezii, které je možno dohledat v českém jazyce a jsou 

napsána českými autory není nakonec příliš obsáhlý. Vzhledem k vymezení celé práce, 

a to na 20. stol a pouze knižní publikace, byl výčet knižních titulů poměrně chudý.  

Většinu následujících titulů je možné dohledat v Předkoncilní knihovně patera 

Vernera, která byla sloučena s knihovnou KTF. Dále jsem při hledání použila 

Bibliografický katalog ČR a Souborný katalog ČR na stránkách Národní Knihovny. 

Co se týká časového zařazení v průběhu 20. stol., vznikla většina děl v období 

před druhou světovou válkou, tedy mezi lety 1917 a 1947.   

 

3.1.  Výčet díla českých autorů o sv. Terezii z Lisieux  

Uvádím nejprve výčet díla českých autorů, které se podařilo dohledat (seřazeno 

vzestupně podle roku vydání). 

 
- VOŇAVKA, Josef B. Květ ze zahrad 19. věku: sestra Terezie od Ježíška. Praha: 

Klášter karmelitánů na Žižkově, 1917 

- VOŇAVKA, Josef B. Květ ze zahrad 19. věku Sv. Terezie od Ježíška.  2. dopl. 

vyd. Praha: Školské sestry O.S.F., 1927. 

- Po vůni tvých růží: příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy. Přerov: Sestry 

Neposkvrněného Početí P. Marie, 1927, 1930. (úryvky z básní přeložil A. 

Fuchs) 

- KAŠPAR, Karel. Svatá Terezie od Ježíška. Praha: V. Kotrba, 1927. 

-  Mešní modlitby ke cti sv. Terezie z Lisieux. Praha: Školské sestry O.S.F., 1928. 
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- KAŠPAR, Karel. Svatá Terezie od Ježíška. 2. vydání rozmnožené o „Déšť růží“. 

Praha: Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba, 1929.  

- Sv. Terezie Ježíškova. Hlučín: Redemptoristi Exerciční dům, 1930. 

- SOUKUP, Emilian. Svaté dětství. Praha- Vinohrady: Školské sestry O.S.F., 

1931. 

- KOMÁREK, František. Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský. 31 májových 

promluv.  Dvůr Králové n. L.: F. Komárek, 1931. 

- KOMÁREK, František. Sv. Terezie od Ježíška u paty kříže. Dvůr Králové: vl. 

nákladem, 1937. 

- HORYNA, Vítězslav. Květinka ze zlata. Praha: Reflex, 1937. 

- POBUDA, Karel. Cesta za hvězdami. Příbram: Farní odbor katolické charity, 

1937. 

- FRYČEK, Václav. Lisieux: sonety světici. Náchod: V. Fryček, 1939. 

- HOLKOVÁ, Marie. Terezka Martinová. Červený Kostelec: A. Doležal, 1946. 

- Sestra Františka Terezie Martinová. Praha: Klášter karmelitek, 1947. 

- INDIGNUS, M. Světice růží. Životopis, myšlenky a modlitby vybrané ze spisů sv. 

Terezie Ježíškovy. Praha: Nákladem Vincentina, domu milosrdenství v Břevnově 

a ve Smečně, 1933. 

- KREJZA, Miloš. Sv. Terezie z Lisieux: Život, myšlenky, meditace. Praha: 

Bohuslav Rupp, 1947. 

- HOLKOVÁ, Marie. Terezka Martinová. Vyšehrad, 1969. 

- VODIČKA, Timotheus. Cesta svaté Terezie Ježíškovy. Praha: Vyšehrad, 1970. 

- HOLKOVÁ, Marie. Terezka Martinová. Brno: Cesta, 1993, 1994. 

- VODIČKA, Timotheus. Cesta svaté Terezie Ježíškovy. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1994. 

Dále je možno připojit díla, která byla sice napsána autory cizími, ale naši autoři se 

na nich buď taktéž podíleli, nebo je upravili, či doplnili.  

- BALTHASAR, Hans Urs von a kol. Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie 

z Lisieux.  Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. (čeští autoři: 

Bernard Brož OCarm., Vojtěch Kohut OCD)  
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- MUT, D. W. Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška. Praha: Kropáč a 

Kucharský, 1928. (přeložil, upravil a doplnil Václav Kronus) 

 

3.2.  Stručný přehled vydavatelské činnosti řeholních společenství  

Může se zdát zajímavé uvést výčet řeholních společenství a nakladatelství, která 

se na šíření odkazu sv. Terezie podílela. Byli to pražští karmelitáni, Školské sestry, 

Sestry Neposkvrněného Početí P. Marie, Redemptoristi v Obořišti a Redemptoristi 

v Hlučíně.  

Jejich činnost byla následující: (pro úplnost uvádím také díla cizích autorů o sv. 

Terezii, která vydali; celá bibliografická citace děl je uvedena na konci práce v seznamu 

literatury) 

- Školské sestry vydaly knihy o sv. Terezii roku 1927 (VOŇAVKA, J. B. Květ ze 

zahrad 19. Věku: Sv. Terezie od Ježíška), 1928 (Mešní modlitby ke cti sv. Terezie 

z Lisieux), 1931 (SOUKUP, Emilian. Svaté dětství; SIMON, G. A. Terezička 

v pensionátě sester benediktinek), 1933 (DOLAN, A., STANG, J. Čtyři sestry 

svaté Terezičky Ježíškovy, Pavlina, Marie, Celina, Leonie) 1935 ( FILIPPETTO, 

P. Malá duše na malé cestě) 

- Sestry Neposkvrněného Početí P. Marie o ní vydaly knihy roku 1927 (Po vůni 

tvých růží: příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy), 1929 (SUBERVILLE, 

J. Hvězda z Lisieux: mysterium v sedmi obrazech), 1931 (KOENDERS, A. J. 

Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově) 

- Redemptoristi v Obořišti 1929 (CARBONEL, J.Malá Terezie: životopis sv. 

Terezie Ježíškovy) 

- Redemptoristi v Hlučíně 1930 (Sv. Terezie Ježíškova)   

3.3.  Hlavní katolická nakladatelství 

Mezi hlavní katolická nakladatelství, v nichž vycházely knihy o sv. Terezii 

z Lisieux, patřila tato: Kotrba, Kropáč a Kucharský, Kuncíř, Florián ve Staré Říši a 
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Rupp. Dále připojuji, jaké knihy a ve kterém roce v těchto nakladatelstvích o sv. Terezii 

vyšly (pro úplnost včetně českých překladů cizích autorů, kterým se v práci jinak 

nevěnuji). 

Kotrba 1927 (KAŠPAR, Karel. Svatá Terezie od Ježíška) 

Kropáč a Kucharský 1928 (MUT, D. W. Světice z naší doby, sv. Terezie od Ježíška) 

Kuncíř 1928 (BERNOVILLE,G. Svatá Terezie Ježíškova) 

Florián ve Staré Říši 1937 (POUVOURVILLE, A. Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně 

národů) 

Rupp 1947 (KREJZA, Miloš. Sv. Terezie z Lisieux: Život, myšlenky, meditace) 

 

3.4.  Obsahy jednotlivých děl českých autorů a jejich reflexe 

Nakolik může být dané dílo přínosem pro čtenáře je jistě velmi subjektivní 

záležitost. Nicméně je možné najít společné prvky, kvůli kterým můžeme usuzovat, zda 

bude dílo pro moderního čtenáře podnětné pro jeho duchovní život, či zda bude dílo 

považováno za zastaralé a pro moderního člověka neaktuální. U každého díla uvádím 

bibliografickou citaci, jeho obsah a stručnou reflexi. 

1. Po vůni tvých růží, příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy 

Po vůni tvých růží: příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy. Přerov: Sestry 

Neposkvrněného Početí P. Marie, 1927, 1930. (úryvky z básní přeložil A. Fuchs) 

Společně s „Mešními modlitbami“ a knihou „Déšť růží svaté Terezie“ tvoří toto 

dílo jakousi pomyslnou trojici, které je společný především modlitební charakter. Vedle 

stručného životopisu a výzev k přímluvě ke sv. Terezii považuji za významný popis 

vzniku Sdružení sv. Terezie Ježíškovy a vůbec šíření úcty k ní v našich zemích.  
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„Také u nás jsou duše, které podle příkladu sv. Terezie chtějí milovati Boha a 

přičiňovati se, aby byl ode všech milován. Proto se spojily, aby žily v duchu své 

milované světice a podle jejího příkladu aby modlitbou, oběťmi a součinností 

podporovaly kněžský a laický apoštolát v práci a záchraně duší.“58  

Sekretariát Sdružení byl založen v Přerově. Příspěvky jeho členů se přidávaly na 

podporu apoštolátu v Čechách.  Protože se dílo těšilo veliké přízni, bylo vydáno 

podruhé. Nakolik může být dílo nosné pro moderního čtenáře je ale otázkou jinou.  Dílo 

nerozvíjí spiritualitu sv. Terezie, ani se nesnaží ji čtenáři přiblížit, pouze nabádá 

k modlitbě a přímluvě k této světici a nabízí modlitby, které se mohou zdát dnešnímu 

čtenáři neaktuální. Přispívá k tomu také mluva první poloviny 20. stol. spojená se 

silným nadšením, které se zde může zdát až přehnané.  

2. Mešní modlitby ke cti sv. Terezie Ježíškovy 

ŠKOLSKÉ SESTRY O.S.F. Mešní modlitby ke cti sv. Terezie Ježíškovy. Praha: Školské 

sestry O.S.F., 1928. 

Jedná se publikaci shrnující modlitby, mši svatou, novénu, úryvky z časopisu 

Déšť růží a seznam památných dnů ze života sv. Terezie. Nabádá čtenáře k důvěrnému 

následování myšlenek a života této světice. Pro moderního čtenáře je mluva velmi 

květnatá až patetická, přizpůsobena době, stejně jako v díle „Po vůni tvých růží.“ 

Součástí je překlad dopisu jednoho kněze z Lisieux z roku 1911, který na základě svého 

prožitku nabádá ostatní kněze, aby se mnohem více obraceli k této nové světici, která 

s velkou mocí a ochotou pomáhá zvláště kněžím ve všech potřebách. 

3. Déšť růží sv. Terezie Modlitební knížka v duchu malé svaté Terezie od 

Ježíška 

BLANICKÝ, V. T. Déšť růží sv. Terezie. Modlitební knížka v duchu malé svaté Terezie 

od Ježíška. Vimperk: nakladatelství J. Steinbrenner, 1930. 

                                                 
58 Po vůni tvých růží, příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy. Přerov: Sestry Neposkvrněného 

Početí P. Marie, 1927, str. 22 
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Tato publikace opět připomíná dílo „Mešní modlitby ke cti sv. Terezie 

Ježíškovy“. Je to soubor modliteb, pobožností a litanií, ke kterému je v první části 

přidán stručný životopis a popis malé cesty duchovního dětství sv. Terezie. Je zde 

uvedena např. modlitba, kterou si vyvolujeme sv. Terezii za patronku. Reflexe díla 

vyznívá velmi podobně jako v předchozích dvou případech. 

4. Světice růží. Životopis, myšlenky a modlitby vybrané ze spisů sv. Terezie 

Ježíškovy 

INDIGNUS, M. Světice růží. Životopis, myšlenky a modlitby vybrané ze spisů sv. 

Terezie Ježíškovy. Praha: Nákladem Vincentina, domu milosrdenství v Břevnově a ve 

Smečně, 1933. 

Jako autor je v díle označen M. Indignus. Na konci doslovu je podepsán jako 

„Mikuláš Levý, spisovatel této knihy.“ Autor vychází ze spisů sv. Terezie. Nejprve píše 

o příběhu jejího života. Publikace je doplněna mnohými obrázky a fotkami, jejichž 

autorkou je sestra Jenovéfa (Celina). Dále autor popisuje poměrně detailně proces 

blahořečení a svatořečení. Uvádí drobné zajímavosti, které se v jiných dílech, která 

popisují tyto události, nevyskytují. Jednu kapitolu věnuje popisu Lisieux, jakožto místu 

působení sv. Terezie. 

Další částí díla jsou myšlenky sv. Terezie na každý den v roce. Následují 

modlitby, které složila sv.Terezie a modlitby ke cti sv. Terezie, včetně modliteb 

mešních a devítidenní pobožnosti k Nejsvětější Trojici na vyprošení milostí skrze 

přímluvu sv. Terezie. Kromě životopisu napsaného autorem, je větší část textu dílem 

samotné Terezie. Vybrané myšlenky na každý den mohou být inspirací také 

současnému čtenáři. 

5. Svaté dětství  

SOUKUP, Emilian. Svaté dětství. Praha-Vinohrady, Školské sestry O.S.F., 1931. 

 



 

43 
 

  Autor se snaží předložit malou cestu sv. Terezie soudobému (30. léta 20. stol.) 

čtenáři. Vychází z toho, že světice promlouvá do doby, která je plná neklidu, kdy jsou 

lidé hnáni vášní a spoutáni svými zájmy, do doby vrcholícího sobectví a vzájemné 

nedůvěry. A právě do tohoto světa přichází s poselstvím svaté Terezie, která přináší 

revoluční pojetí svatosti a důvěry. 

 Jak je z názvu patrno, celé dílo se věnuje cestě duchovního dětství, což je podle 

pojetí Terezie cesta důvěry a naprosté odevzdanosti. K Bohu můžeme jít cestou svatosti. 

Buď vykročíme na cestu velikosti, tedy cestu života v klášteře a budeme se moct 

honosit velkolepými skutky, nebo se vydáme na cestu malé nekonečnosti, kdy se 

soustředíme především na duchovní bojování v každém okamžiku všedního dne. Autor 

vychází z pojetí křesťana té doby, který už se necítí být volán k první cestě velikosti 

konáním mnoha velikých gest vůči Bohu, jako se cítila být volána stará silná 

v poměrném klidu žijící pokolení. Cesta modlitby před sv. Terezií byla cestou návodů, 

předběžných úkonů paměti, rozumu a vůle. Autor vidí v Tereziině modlitbě cestu pro 

současného člověka, která už nemůže být tak složitá, naopak musí být velmi 

jednoduchá. 

Autor často vychází ze srovnání sv. Terezie s ostatními světci. Rozdíl mezi ní a 

ostatními svatými je podle něj tak markantní, že její spolusestry z kláštera by ji nikdy 

nespojovaly se svatostí, protože u ní neviděly to, co bylo tehdy zvykem v souvislosti se 

svatostí vidět.  

Autor vidí moderního člověka jako člověka s nedostatkem odvahy. Úzkostlivě se 

přihlíží k okolnostem, že nejsou vhodné podmínky a jinde, jindy a s jinými lidmi by se 

mohlo vykonat mnohem více, ale za těchto podmínek to nejde. A touto zbabělostí jsou 

nepřátelé stále silnější, když vidí takový nedostatek odhodlanosti a lásky k vlastní věci. 

Dobu, ve které autor žije, popisuje jako dobu diplomatického smlouvání a to ve 

všech oborech, která právě potřebuje Tereziinu přímost. Je to pro něj doba, kdy vrcholí 

sobectví a vzájemná nedůvěra. A do této doby promlouvá malá cesta sv. Terezie. 
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 Svým dílem se autor snaží bojovat proti úsilí současného člověka, který podle 

něj ubíjí dětství duše. Přináší nám spiritualitu sv. Terezie a dává do ní nahlédnout, na 

druhou stranu se může zdát svým kritickým postojem k době, náhledem na svět plný 

sobectví a moralistickým zaměřením díla opět modernímu čtenáři vzdálený. 

6. Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský  - 31 májových promluv (kázání) 

 KOMÁREK, F. Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský. 31 májových promluv Dvůr 

Králové n. L.: F. Komárek, 1931. 

  Autor František Komárek byl biskupský notář a profesor reálného gymnázia ve 

Dvoře Králové. Každá z jeho 31 májových promluv se věnuje jednomu ze základních 

liturgických témat. Obsahově zpracovává témata svátostí, svátostin a témata 

eschatologická. 

Vychází z úcty k Panně Marii. Sv. Terezie je podle něj jedna z nejkrásnějších 

světic mariánské školy. Maria překonala všechny překážky, které se jí kladly na její 

cestě, aby pomohla svému Synu v jeho vykupitelském díle a stejně tak sv. Terezie 

přemohla po těžkých bojích všechny překážky, které přicházely, když chtěla 

uposlechnout Ježíše, který ji volal do karmelské samoty. Vždy se uchylovala s prosbou 

k P. Marii při všem, co dělala. „D říve než jsem vzala pero do ruky, poklekla jsem před 

sochou Matky Boží, skrze niž jsme obdrželi v naší rodině tolik důkazů mateřské lásky 

nebes královny. Prosila jsem ji snažně, aby mi vedla ruku tak, abych nenapsala ani 

řádky, která by se jí nelíbila.“59 

Celé dílo vyznívá jako výzva k životu ve stále větším spojení s P.Marií. Na 

jednotlivých tématech ukazuje autor jejich vztah k Marii a příklad ze života sv. Terezie 

a to, čím ona sama problematiku tématu obohatila. Pro moderního čtenáře je dílo psáno 

opět mluvou květnatou někdy až velmi patetickou.  Zaznívá v něm opěvování P. Marie 

a sv. Terezie, které ale může být soudobému čtenáři opět vzdálené.  

 

                                                 
59 Srov. KOMÁREK, F. Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský. Dvůr Králové n. L. Nákladem 

vlastním, 1931, str. 4 
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7.  Květinka ze zlata 

 HORYNA, V. Květinka ze zlata. Praha: Reflex, 1937. 

 „...v mé duši je láska k světu, bratřím a vlasti,  ke všemu, co znám, je v srdci mém 

Tebou živená láska, a proto jsem poslechl, proto jsem nepěstěným slovem napsal o 

Tvém velikém poslání, Květinko ze zlata…“60 

  V díle zaznívá veliké až patetické nadšení ze sv. Terezie a současně je to dílo 

vyvyšující silně vlastenectví. Pro moderního čtenáře je podle mého názoru tímto svým 

patetismem až „přeháněním“, veličenou mluvou plnou „růžových“zdrobnělin a 

přívlastků dílem velmi vzdáleným, neaktuálním. Tím spíše čtenáři, který sv. Terezii a 

její spiritualitu příliš nezná. Opěvuje velikost a krásu sv. Terezie, uvádí nás stručně do 

jejího života, ale i ten je psaný mluvou ve stejném duchu, přidává dva příběhy o 

zázracích učiněných na přímluvu sv. Terezie. Jejich výběr a kontext je však modernímu 

čtenáři také vzdálený. 

 Jedná se o příběhy, které popisují, jak mocná je přímluva ke sv. Terezii. První je 

příběh ženy a její tříleté dcery, kterou opustil muž. Ona tím velmi trpí. Na radu kněze se 

začíná obracet ke sv. Terezii, nepřestává chodit do kostela a se svou dcerou klečívá 

dlouhé chvíle před oltářem P. Marie, kde se dívá přímo na obraz sv. Terezie. Ve chvíli, 

kdy přišel den výročí Tereziiny smrti si k ní někdo při mši svaté přiklekl a ona zjistila, 

že se vrátil její muž…Autor nabádá muže, kteří opouští rodiny, aby se znovu navrátili. 

Další příběh je o matce, která se modlí se svým synem Emilem za svého druhého 

syna Karla, který se odstěhoval, odklonil se od víry a šel svou vlastní cestou. Denně 

klečívá matka se synem u oltáře sv. Terezičky. Jednoho dne dostává zprávu, že je její 

syn vážně nemocen. Přijíždí za ním a on umírá. Ačkoliv umírá usmířen s Bohem, matka 

prožívá velikou tíseň a bázeň o jeho duši. Žádá si od sv. Terezie ujištění, že je její syn 

spasen. Prosí o jediný lístek růže, který by jí dal jistotu. Překvapí je nečekaná návštěva, 

kdy přichází jedna ze sester karmelitek, nechává se uvést služebnou do pokoje a 

následně beze stopy zmizí. Když matka vejde do místnosti, najde už jen na stole velkou 

                                                 
60 Srov. v předmluvě ke knize 
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kytici růží nezvyklé krásy. V knize jsou volně přítomny autorovo modlitby ke sv. 

Terezii opět v duchu opěvování a vlastenectví (např. modlitba českých dětí). V závěru 

knihy odevzdává autor český národ do ochrany sv. Terezie. 

 „V srdci země, která je nejkrásnější, v stověžaté a královské Praze, slouží za všechny a 

modlí se Karmelitky. Dnes víme, že nad všechno byl Ti drahým milostný Ježíšek z 

Prahy, Jezulátko, žehnající zemi a národu... proto jsi naše, Květinko ze zlata, a proto 

jsme tví...před Tvým oltářem se skloní celý můj národ...přijdou k tobě miliony mladých i 

starých, veselých i tesknících, ženy a matky mé vlasti, mužové tvrdého odhodlání a 

každý Ti řekne několik slov prosby či modlitby a Ty nikoho neoslyšíš, protože máš ráda 

lid, v jehož srdci kraluje Jezulátko. Květinko ze zlata, přitáhni nás všechny, všechny z 

Prahy a krásné země na srdci Evropy k němu - k Ježíškovi, klenotu Prahy pod 

petřínskou strání!“61 

8. Lisieux Sonety světici   

FRYČEK, Václav. Lisieux Sonety světici. Náchod: Vl. Nákl. ,1939. 

Dílo sestává, jak už z názvu patrno, pouze se sonetů (např. píseň pokorných, 

píseň hříšných, píseň dobyvatelů) Je psáno velmi květnatou, poetickou mluvou  první 

poloviny 20. stol. Pro moderního čtenáře ne příliš poutavé ani srozumitelné. Vyznívá 

nadšení a vzhlížení ke sv. Terezii. 

9.  Terezka Martinová 

 HOLKOVÁ, Marie. Terezka Martinová. Vyšehrad, 1969. 

Román, který se těšil v našem prostředí veliké oblibě. Byl poprvé vydaný v roce 

1946, potom v roce 1969, 1993 a 1994. Nese klasické prvky románu a zpracovává 

příběh dětství malé Terezky až do jejího zázračného uzdravení Pannou Marií z podivné 

nemoci. 

                                                 
61 Srov. HORYNA, Vítězslav. Květinka ze zlata. Praha: Znak, 1941, str. 86 
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 Vychází ze znalosti rodinného prostředí a poměrů rodiny Martinovy. Poutavou 

formou vtahuje čtenáře do nejosobnějšího vztahového prostředí jejích členů. Dává 

pochopit a představit si život sv. Terezie a také to, jaká byla a co prožívala jako malé 

dítě. Nechává čtenáře přiblížit se jí nenásilnou formou. Na druhou stranu zde vyvstává 

otázka, nakolik je dílo věrné realitě. V určitých bodech jejího dětství není pochyb, avšak 

zbylé scény a rozhovory jsou vymyšlené a mohou přinášet čtenáři autorovu představu o 

sv. Terezii. 

10. Cesta svaté Terezie Ježíškovy 

VODIČKA, Timotheus. Cesta svaté Terezie Ježíškovy. Praha: Vyšehrad, 1970. 

Nové vydání: VODIČKA, Timotheus. Cesta svaté Terezie Ježíškovy. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1994. 

  Autor je známý svými literárně – historickými a filozofickými pracemi a neméně 

významnou činností překladatelskou. V díle „Cesta svaté Terezie Ježíškovy“ se snaží 

objasnit základní rysy cesty ke křesťanské dokonalosti, jak ji hlásala slovem i skutkem 

svatá Terezie. Jako základ jsou použity texty z hovorů a dopisů světice podle knihy 

„Duch sv. Terezie Ježíškovy“ vydané poprvé v Přerově v roce 1927. Podle autora zde 

mluví Terezie volně, přímo, v „Dějinách duše“ se přizpůsobuje vkusu svého prostředí. 

Samotná invence autora vzhledem k tomu, že autor čerpá především z Tereziiných 

dopisů, není tolik patrná. Jde pouze o sesbírání a uspořádání myšlenek z Tereziiných 

dopisů.  Toto dílo přibližuje velmi dobře českému čtenáři její spiritualitu. Také svým 

obsahem je hutné, stručné, vhodné také pro moderního čtenáře, který se chce v rychlosti 

a přitom i hloubce dozvědět o základních rysech cesty sv. Terezie. 

První část naznačuje směr, kterým se má člověk vydat. Tedy že na cestu sv. 

Terezie nepotřebujeme nic zvláštního, žádné přípravy, znalosti, jen nadpřirozenou víru a 

lásku – víru ve zjevené pravdy církevní nauky a vůli podle nich jednat. Pravé bohatství 

a trvalé štěstí jsou jen v těch věcech věčných. Ježíš nechce nic z toho, co mu nedáváme 

rádi. Co není dáváno z lásky, nemá cenu na věčnosti, i když to má sebevětší cenu v 

očích světa. A naopak nejmenší skutky, vykonané z lásky, okouzlují Jeho srdce. 
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Společný cíl všech skutků lásky je zachraňovat duše, aby milovaly Boha. Láska nemůže 

být bez oběti. Jen tehdy milujeme, když dokonale obětujeme samy sebe. A k tomu 

máme jako nástroje užívat právě své slabosti. Nejprve tedy poznáváme svou slabost a 

učíme se ji přijímat pokorně a vděčně jako vůli Boží. Kde nemá člověk nic, tam dává 

Bůh všechno. Na cestě k svatosti je člověk sám sobě nejtíže překonávanou překážkou. 

Krmí sebelásku. Zůstat malý znamená nepřivlastňovat si ctnosti, které konáme jako 

bychom sami něco dovedli. Zato si ale máme tím spíš přivlastňovat svoje 

nedokonalosti, snášet je trpělivě a povzbuzovat se jimi k milování Boha. 

Další část se věnuje prostředkům. Jde o to obětovat Bohu i nedostatek radosti, 

sebeláska chce mít pořád víc a víc, bere pak i to, co náleží Bohu nebo bližnímu. Musíme 

vítat každý nedostatek radosti, protože Bůh nám chce pomoct, aby nás věci stvořené 

stále méně lákaly. Aby naše srdce se obracelo stále k Němu. A také nejenom obětovat 

nedostatek radosti, ale na druhou stranu také obětovat každou zakoušenou radost. 

Máme milovat vyprahlost jako zvláštní Boží milost a snášet radostně nejtěžší a 

nejvíce pokořující a odvahu srážející utrpení, vyprahlost, nepřítomnost té lásky, po které 

toužíme i s tou sklíčeností, těžkomyslností, nejistotou, kterou tyto stavy provází. Pravou 

cenu má jen utrpení bez útěchy, protože v něm s jistotou chybí sebeláska. Proto nalézá 

Terezie štěstí jen v utrpení bez jakékoli útěchy, i když ji to velmi vysiluje. Je tedy 

zvláštní milostí, jestliže Bůh útěchu nedává. Na cestě sv. Terezie je dále dobré dávat 

přednost obětem skrytým a nepatrným- něco, co je jednotvárné, skryté, aby člověk při 

tom nemyslel víc na lidi nebo na sebeodevzdání. 

Je také důležité těžit duchovní prospěch i z vlastních poklesků - radujeme se z 

pokoření, které nám přinesly. Nevadí, že neustále padáme. Neznamená to ale, že by tam 

nebyla lítost nad tím, co jsme udělali nebo smutek z toho.  

„P řineste Bohu tu oběť, že nikdy nesklízíte ovoce, to jest, že po celý život 

pociťujete odpor, trpíte-li a jste-li pokořována, a že musíte vidět, jak květy vaší touhy a 

dobré vůle opadávají, nepřinášejíce ovoce.“62 

                                                 
62 Srov. Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky. Praha: Bohuslav Rupp, 1946, str.279 
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11. Novéna ke sv. Terezii z Lisieux 

CVRKOVÁ, Z. Novéna ke sv. Terezii z Lisieux. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní 

Vydří, 1997. 

Jedná se o několikadenní pobožnost, při níž svěřujeme sv. Terezii svou prosbu o 

pomoc v našich hmotných i duchovních potřebách. Předkládané texty na každý den jsou 

vybrány z toho, co sv. Terezie sama napsala nebo řekla. 

12. Učitelka prostoty 

BALTHASAR, Hans Urs von a kol. Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie 

z Lisieux.  Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 

Dílo vyšlo ke stému výročí úmrtí svaté Terezie z Lisieux. Podílelo se na něm 

více autorů. Jsou to většinou autoři cizí, jako je např. Hans urs von Balthasar, Guy 

Gaucher OCD, Michael Jakel OCD, Francois Retoré ad. Mezi nimi jsou ale také dva 

čeští karmelitáni Bernard Brož a Vojtěch Kohut, kteří zde přispěli dvěma důležitými 

studiemi, které nás vedou k tomu, že postava svaté Terezie se v devadesátých letech 

staví do nového světla. První studie od Bernarda Brože se zabývá myšlenkou prohlášení 

sv. Terezie učitelkou církve a druhá studie Vojtěcha Kohuta pojednává o duchovních 

touhách sv. Terezie.  

13. Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška 

MUT, D. W. Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška. Praha: Kropáč a Kucharský, 

1928.  (přeložil, upravil a doplnil Václav Kronus) 

 

Dílo přeložil, upravil a doplnil Václav Kronus. Po životopise sv. Terezie, který 

napsal německý autor D. W. Mut, zde pan Kronus doplnil příběh náhlého uzdravení 

Františka Koutníka, syna rolníka z Přeštěnice u  Milevska v Čechách. V doslovu nabádá 

českého čtenáře k šíření úcty ke sv. Terezii a mluví o situaci v Čechách, kterou označuje 

jako velmi uspokojivou, protože je v Čechách od počátku o sv. Terezii veliký zájem a 

úcta k ní rychle vzrůstá. Je to podle něj patrno také na různých druzích vyobrazení a 
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soch, např. v chrámu Páně u Dominikánů v Praze, nebo v proboštském kostele v lázních 

Poděbrady mají sochu sv. Terezie.  

„Kn ěží naši, jsouce si vědomi toho, že krásný příklad a přímluva sv. Terezičky může 

nemálo přispěti k ozdravění poměrů v naší milé vlasti, promlouvají o ní nadšeně 

z kazatelen a zavádějí k ní různé pobožnosti. O sv. Terezičce mluví se u nás při každých 

duchovních cvičeních, ba dokonce i na schůzích spolkových, kde promítají se často i 

obrázky z jejího života. Mluví se o ní s údivem na našem venkově i ve městech, mezi 

lidem prostým i mezi vzdělanci, v soukromí i na veřejnosti. Stala se naráz kupodivu u 

nás oblíbenou, jakoby byla vyšla z našeho národa.“63  

Dále vyzdvihuje roli českých časopisů a připojuje názvy knižních publikací v Čechách, 

které byly u nás vydány. Doplňky Václava Kronuse mohou velice připomínat svým 

stylem i naladěním výše zmiňovaná díla ostatních českých autorů, jako je např. V. 

Horyna a E. Soukup. 

Ostatní tituly uvedené v seznamu děl česky píšících autorů se bohužel 

nepodařilo dohledat.  

Dílčí závěr 

  Jakou mírou tedy čeští autoři 20. stol. obohatili odkaz sv. Terezie? Nakolik je 

možné udělat obecný závěr, je zde několik společných charakteristických znaků. Díla 

z předválečné doby jsou psána velmi květnatou poetickou mluvou.  Je v nich patrné 

silné vlastenecké cítění a až euforické nadšení ze sv. Terezie. Takový styl nám může 

připadat patetický, současnému čtenáři velmi vzdálený. Terezie je zde často nazývána 

„květinkou ze zlata“, „hvězdou“, „květem čarovným“. Obraz, který nám o ní dílo 

přináší, je obraz ji silně opěvující a vyzdvihující, nazývající ji důvěrně a zdrobněle sv. 

Terezičkou, sklánějící se k ní a oslavující ji. Pro dnešního čtenáře se tento styl může 

zdát místy sentimentální, k němuž se skutečně hodí naivní obrázek dívky s růžemi. 

Výjimku tvořil román Marie Holkové, který je psaný poutavou formou také pro 

moderního čtenáře. Především však dílo Timothea Vodičky, přinášející ve stručnosti 

základní prvky spirituality sv. Terezie a vycházející ze slov samotné Terezie, se zdá být 

                                                 
63 MUT, D. – W. Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška. Praha: Nakladatelství Kropáč a 

Kucharský, 1928, str. 78 
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výjimečným. Čtenář se v něm může setkat se skutečnou Terezií, jejíž obraz není nijak 

zkreslen. V devadesátých letech 20. stol je nám sv. Terezie představována tedy 

v poněkud jiném světle, bližší skutečnosti.  

Krátký nástin časopisecké invence 

Vzhledem k rozsahu a vymezení práce na knižní publikace jsem se nemohla 

věnovat časopisecké produkci. Je nutno ale uvést, že aktivita Běly Dlouhé se svým 

časopisem „Déšť růží“ se zdá být velmi zásadní, proto ji v závěru této části práce krátce 

zmiňuji. Také časopis „Na Hlubinu“ je pro šíření odkazu sv. Terezie důležitý. Přidávám 

také výčet časopisů, ve kterých se objevuje postava sv. Terezie. Dále už je ale 

nerozpracovávám. 

Déšť růží 

Jedná se o časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a bl. Anežky české. 

Začal vycházet v roce 1929 a nadále vycházel po dobu třinácti let. Redigovala jej Běla 

Dlouhá. S církevním schválením jej vydávají čtvrtletně Školské sestry O.S.F.  

Cílem aktivity Běly Dlouhé je nechat vyniknout uctívání sv. Terezky, které už 

bylo v této době značně rozšířené, a podílet se na jeho rozkvětu a na druhé straně 

připomenout, nakolik je sv. Anežka jakožto naše domácí světice opomíjena. Byla 

založena čtenářská obec Deště růží a v ní zavedena tzv. modlitebna, ve které iniciátoři 

nabádají ke společným prosbám za duchovní plody šíření časopisu v našem národě. 

Redakce prosí kněze o fotky oltářů, soch a obrazů obou světic. 

V úvodu prvního čísla prvního ročníku časopisu je představena sv. Terezie 

jakožto hrdinná dívka přicházející do světa plného hříchu. Mluva je velmi poetická, 

květnatá, opěvující sv. Terezii velkolepými slovy, představující ji jako hrdinku Karmelu 

a zároveň „květinku ze zlata“. Časopis začíná vycházet v době, kdy neuplynulo ještě ani 

šest let od jejího blahořečení a čtyři léta od jejího svatořečení. 
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Periodikum má poměrně ustálenou strukturu. V každém čísle se nachází nějaký 

příspěvek ze života sv. Terezie, či představení její spirituality, dále část věnovaná 

dětem, nazvaná „drahým českým dětem“ a zachycení svědectví zázračného uzdravení.  

Poté, co je první ročník ukončen s velkým úspěchem a celý rozebrán, přičemž 

počet odběratelů stoupá, je rozhodnuto pokračovat v redakci a tato snaha přetrvá, jak už 

bylo v úvodu řečeno, po dobu třinácti let, což je na novodobou světici velmi 

obdivuhodné. 

Výčet časopisecké invence, ve které se objevuje postava sv. Terezie 

INDIGNUS. Mocná patronka kněží. Sv. Eucharistie 1925. roč. 30, s. 74-77. 

    BOŘITA, J. S. [S. Braito]. Sv. Terezie od Ježíška. Na hlubinu 1926, roč. 1, 

    s. 47-51. 

CELLA, J. Sv. Terezie od Ježíška. Na hlubinu 1926, roč.1, s.157-160. 

BENETKA, Bořivoj – SCHULZ, Karel. Dopisy světice. Rozmach 1926,  

roč. 4, s. 397- 407. 

SOUKUP, Emilian. Svaté dětství. Na hlubinu 1930, roč. 5, s. 5-9, 64-68, 

108-112, 157-160, 205-208, 261-264, 309-312, 363-366, 403-406, 454-457. 

BERAN, Josef. Terezie Ježíškova. Vinice Páně 1933, roč.4, s. 209-211. 

VANDEUR, Eugene. K svátku sv. Terezie od Ježíška. Pax  1934, roč. 9, s.  368-372. 

VESELÝ, Josef. Něžná květinka z Lisieux. Nový národ 1937, roč.15, s. 278. 

MAUROIS, Francois. Terezie Francouzská. Vyšehrad  1945-46, roč. 1, č. 20, s. 7. 

PIUS XII. Světice s růžemi. Katolík 1947, roč. 10,  č. 40, s.1-2. 

ZAWADA, Marian. Velké objevy Malé Terezie. Salve 1997, roč. 7, č. 3, s. 7-13. 

CETKOVSKÝ, Gorazd. Vztah sv. Terezie z Lisieux k Písmu svatému.     Karmel  

1996, č.4, s. 6-11. 

Návrat k evangeliu: okružní list generálních představených OCarm a OCD u 

příležitosti stého výročí smrti svaté Terezie z Lisieux. Karmel 1996, č.4, s.1-3, 1997, 

č.1, s. 2-5, č.2, s. 2-5, č.3, s. 2-3, č.4, s. 2-6. 

HOŘÍNEK, Zdeněk. Světec jako dramatický hrdina II. Divadelní revue 1997, roč. 8, č. 

4, s. 3-8. 



 

53 
 

LEJEUNE, René.  Terezie z Lisieux. Světlo 1997, roč.5,  č. 29/30, s. 4-5, č. 31, s. 4-5, č. 

32, s. 12. 

Bratr EFRAIM. Maličká učitelka. Světlo 1997, roč. 5,  č. 42, s. 8-9. 

KOHUT, Vojtěch. Mystická cesta svaté Terezie z Lisieux. Teologické texty 1997, roč. 8, 

s.167-169. 

SR. ZDISLAVA OD SRDCE JEŽÍŠOVA. Vnímání svátosti křtu u sv. Terezie 

z Lisieux. Karmel 1998, č.1, s. 9-13. 

SVĚRÁKOVÁ, Ivana.  Svatá Terezie z Lisieux – průvodkyně temnou nocí. Amen 

1999, roč. 3,  č. 10, s. 29-31. 

SROV. M. MILADA OD SPASITELE SVĚTA. Terezie z Lisieux a Panna Maria. 

Karmel 2000, č. 2, s. 9-13, č. 3, s. 11-14, č. 4, s. 9-15. 
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Závěr 

Sv. Terezie prohlásila před svou smrtí, že tyto stránky (spisy, o které byla požádána, 

aby napsala) způsobí mnoho dobra. Nebylo zapotřebí dlouhé doby, aby se tato mladá 

karmelitka, neznámá ve svém městě a také neznámá přímo ve svém klášteře, stala 

známá téměř po celém světě, aby se její dílo začalo překládat do různých světových 

jazyků a její naivní obrázek dívky s růžemi namalovaný její sestrou Celinou dostal do 

chýší eskymáků stejně jako do chatrčí a stanů kočovníků. Pro mnoho lidí byla četba 

tohoto díla zlomovým okamžikem. 

Hlavním cílem mé práce bylo přiblížit toto dílo současnému českému čtenáři a hledat 

odpovědi na otázky, kdy vyšlo v českých zemích, kdo jej vydal a jaké jsou rozdíly mezi 

jednotlivými vydáními. Dalším cílem bylo prozkoumat situaci v Čechách ve 20. stol, 

nakolik se čeští autoři zapojili do vlny nadšení pro tuto novodobou světici, jak obohatili 

její odkaz, jaký obraz sv. Terezie nám přinášejí a zda se dá jejich dílo nabídnout 

modernímu čtenáři pro rozvoj jeho duchovního života. 

Co se týká rozsahu, bylo původním záměrem práce zařadit do ní také české překlady 

cizích autorů, což se nakonec ukázalo vzhledem k rozsahu jako nevhodné, ačkoliv je 

mnoho titulů, které zásadní měrou obohacují odkaz sv. Terezie. 

Abych mohla odpovědět na výše formulované otázky, bylo nejdříve zapotřebí 

prohledat a snažit se najít veškerou přístupnou bibliografii, která se týkala sv. Terezie 

z Lisieux. Většina starších titulů byla v  Předkoncilní knihovně patera Vernera, která 

byla sloučena s knihovnou KTF. Jiné bylo možno zapůjčit v NK. Dále jsem při hledání 

použila Bibliografický katalog ČR a Souborný katalog ČR na stránkách Národní 

Knihovny.  

Co se týká vyhledání a dostupnosti jednotlivých vydání „Dějin duše“, bylo možno 

dohledat a půjčit všechna vydání. Vydání z roku 1918, 1923, 1926, 1929, 1941 a 1946 

jsou nazvána „Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky. Vždy se jedná o překlad 

Školských sester O.S.F. Nepředstavují původní text sv. Terezie, ale text upravený a 

doplněný matkou Anežkou od Ježíše. Je v nich také obsažen přidaný text, jehož autorem 

jsou Tereziiny řeholní spolusestry. Jedná se o svědectví a soubor výroků o sv. Terezii. 

Svědčí to o tom, že sestry dbaly na to, jaký obraz světice chtějí představit světu.  
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První vydání je specifické tím, že je celé dílo sloučeno do jediného celku a 

adresováno matce Marii Gonzáze. Také předmluva je z větší části překladem textu 

matky Gonzágy, která popisuje vznik díla. V ostatních vydáních už jsou adresáti 

jednotlivých částí skuteční. Další vydání od roku 1923 do roku 1946 jsou si již velmi 

podobná. Všechna mají na konci uvedenu část popisující přenesení ostatků sv. Terezie a 

jejich uložení do kaple karmelitek.  V závěru jsou přidány „Rady a vzpomínky“ (výbor 

svědectví o Terezii, která pochází od jejích novicek a spolusester) a „několik lístků 

z deště růží“, tedy několik svědectví zázraků učiněných na přímluvu světice. 

V roce 1991 se poprvé dostává českému čtenáři do rukou vlastní životopis 

Terezie očištěný od všech přídavků a oprav, nejvíce blízký originálu, ve kterém 

promlouvá k čtenáři tedy sama sv. Terezie. Překladatelkou tohoto textu je Terezie 

Brichtová OP. Bratr František od Panny Marie, O. C. D. napsal předmluvu, ve které 

představuje postavu této světice i její dílo. Poměrně obšírně popisuje cestu rukopisů 

vedoucí k vydání originálu. Toto vydání nám tedy jako jediné představuje skutečnou sv. 

Terezii, nepodává o ní žádný zkreslený či jinak tendenčně ovlivněný obraz. 

Při hledání děl o sv. Terezii z Lisieux v českém jazyce se ukázalo, že drtivá 

většina z nich jsou překlady, buď díla samotné Terezie, nebo sekundární literatura 

cizích autorů. Seznam díla česky píšících autorů byl nakonec poměrně chudý.  

Většina děl, které se podařilo dohledat, jsou spjata s dobovým naladěním. 

V předválečné době jsou to většinou díla velmi květnatá, poetická. Takový styl nám 

může připadat až patetický, současnému čtenáři velmi vzdálený. V dílech zaznívá 

vlastenecké naladění a nadšení ze sv. Terezie. Obraz, který nám většina z nich o sv. 

Terezii předkládá, je obraz sklánějící se nad Terezií nazývanou „květinkou ze zlata“, 

„hvězdou“, „květem čarovným“, silně ji opěvující a vyzdvihující, nazývající ji důvěrně 

a zdrobněle sv. Terezičkou. Obraz, který se může zdát dnešnímu čtenáři místy 

sentimentální, ke kterému se skutečně hodí naivní obrázek dívky s růžemi. Výjimku 

tvořil román M. Holkové, který se může být poutavý i pro moderního čtenáře. 

 Především však dílo Timothea Vodičky, přinášející ve stručnosti základní prvky 

spirituality sv. Terezie a vycházející ze slov samotné Terezie, se zdá být v této řadě 

výjimečným. Přináší čtenáři setkání s Terezií skutečnou a svědčí o tom, že obraz sv. 

Terezie se ke konci 20. stol. začíná měnit a ukazovat v poněkud jiném světle. Čeští 

autoři po r. 1989, např. Bernard Brož OCarm. a Vojtěch Kohut OCD, kteří přispěli 
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dvěma důležitými studiemi do díla „Učitelka prostoty“, jsou toho také dokladem. Mizí 

naivní obraz sv. Terezičky a promlouvá k nám sv. Terezie taková, jaká ve skutečnosti 

byla. 

Na závěr zmiňuji ještě poznámku ohledně časopisecké produkce, kterou se práce 

vzhledem k rozsahu nemohla zabývat. Vyžadovalo by to samostatné zpracování, 

nicméně po zběžném nahlédnutí do časopisecké invence ohledně šíření odkazu sv. 

Terezie v Lisieux v českých zemích se zdálo, že se nabízí celá řada článků a titulů, 

z nichž nejvýraznější byl časopis Déšť růží a časopis Na Hlubinu. 
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Seznam použitých zkratek 

 
AS: Autobiografické spisy (Dějiny Duše). Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1991  
 
NK: Národní Knihovna ČR 

 
KTF: Katolická teologická fakulta
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