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1. kapitola

Draytonský chlapec

George Fox se narodil roku 1624 v malé vesničce Fenny Dray-
ton, kterou v autobiografii, ve svém Deníku, nazývá Dray-
ton-in-the-clay, na západním okraji hrabství Leicestershire 
v Anglii. V době Foxova dětství byla krajina okolo Draytonu 
úzkým pruhem ploché, jílovité, podmáčené a bažinaté země 
s kopci, které se táhly z obou stran vesnice od severu k jihu. 
Nedaleko Fenny Draytonu leží Bosworthské pole, kde Jindřich 
z Richmondu připravil o korunu Richarda III. A jen asi čtyři 
nebo pět kilometrů odtud leží starobylé město Nuneaton, kde se 
narodila George Eliot. Celé okolí Nuneatonu je plné míst, kde 
se odehrávají raná díla této známé spisovatelky tak nepodobné 
Georgi Foxovi, který se narodil v blízkém Draytonu.

Rodný dům George Foxe, už byl zbořen, ale kostel, kam 
jako malý chlapec každý týden chodil, ještě stále stojí (originál 
této knihy byl napsán někdy kolem roku 1900 pozn. překl.) 
a celkově se za ta staletí mnoho nezměnilo. Majestátní tisy na 
dvoře před kostelem vypadají velmi podobně, jako když tam 
malého George v roce 1624 donesli, aby byl pokřtěn. Starý 
zámeček pánů z Draytonu, věhlasné rodiny Purefoyů, také 
vypadá z velké části stejně jako v době, kdy tichý a zádumčivý 
chlapec pozoroval panskou rodinu s jejich dětmi, jak vcházejí 
svými soukromými dveřmi do malého kostelíka, kde sedával.

Zatímco si pokusíme představit draytonský kostel s jeho 
vchodem v normanském stylu, dvěma loděmi, oltářním pro-
storem a památkami na slavný rod Purefoyů, můžeme zároveň 
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přemýšlet o tom, jak v této dávné době vypadala kázání. V le-
tech, kdy malý George vyrůstal, stávala se Anglie každým rokem 
více a více puritánskou. Sto let před tím, v době reformace, se 
odtrhla od římskokatolické církve a ustanovila svou vlastní 
církev anglikánskou v čele s králem na místě papeže. Ale tato 
nová církev byla příliš podobná té staré, než aby s ní byli všichni 
Angličané spokojeni. Ve všech koutech země byli lidé, kteří 
si přáli mnohem více změn. Tito lidé si přáli, aby byla církev 
„očištěna“ (purifikována), aby tak byla podobnější církvi, jako 
věřili, že si Kristus přál na zemi mít. Radikální puritáni nechtěli 
jen změnit církev, ale i stát, aby v něm bylo více svobody a vol-
nosti pro každého. Zdálo se jim, že Jakub I. a hlavně Karel I., 
noví stuartovští králové, kteří pocházeli ze Skotska a nastoupili 
na trůn po královně Alžbětě, brali anglickému lidu jeho těžce 
vydobytá práva a privilegia. Když bylo Georgi Foxovi osmnáct 
let, puritánská strana přešla do otevřeného konfliktu s králem 
a na zelených polích Anglie započala velká občanská válka 
mezi puritány a royalisty.

Dva roky před tím, než občanská válka začala, roku 1640, 
nastoupil do draytonského kostela nový pastor. Jmenoval se 
Nathaniel Stephens. Bylo mu třicet čtyři let, měl dobré vzdělání 
z Oxfordu a byl silným puritánem, který přesně věděl, čemu 
věří. Jako většina puritánských pastorů té doby měl velmi 
dlouhá kázání a modlitby. Na začátku kázání vždy spustil přesý-
pací hodiny, a když se všechen písek přesypal, zase je otočil 
a pokračoval, aniž by myslel na to, jak unavené byly malé děti, 
které seděly v tvrdých lavicích. Stejně jako všichni ostatní pu-
ritánští pastoři té doby, kázal téměř každou neděli o Adamově 
„pádu“, o hříchu, vině a zkaženosti všech mužů, žen i dětí na 
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celém světě. V jeho podání se život jevil temným, smutným 
a těžkým. Stále opakoval posluchačům v draytonském kostele, 
že Bůh předurčil některé lidi k tomu, aby byli spaseni a některé 
k tomu, aby byli zatraceni; nevyjímal ani malé děti, ty, které 
nebyly předurčeny spáse, měly být zatraceny a věčně trpět 
v pekle spolu se zlými padlými anděly. „Pastor Stephens,“ 
jak ho vždycky George Fox nazýval, byl schopný mluvit celé 
hodiny o únikové cestě z „města zkázy“ do „města nebeského“, 
o němž psal Bunyan. Když pastor na začátku kázání přečetl text 
z velké Bible před sebou, všichni už tušili, o čem bude. George, 
přestože byl ještě mladý, tato kázání neměl rád. Zdálo se mu, že 
neodpovídají tomu, co říká Ježíš v evangeliích. Nevěřil tomu, 
že by Bůh někoho vyvolil k tomu, aby byl zatracen, ani nevěřil, 
že to byl Adam, kdo způsobil, že lidé jednají zle; když hřeší, je 
to jejich vlastní chyba. Neviděl, že by tato dlouhá kázání, která 
jim jejich puritánský pastor předkládal každou neděli, dělala 
z obyvatel Fenny Draytonu lepší a Kristu podobnější lidi než 
před tím, než tyto smutné, slavnostní a nudné projevy slyšeli. 
Ale přestože George nevěřil tomu, co „pastor Stephens“ říkal 
ve svých dlouhých „přesýpacích“ kázáních, a nerad poslouchal 
o Adamovi, hříchu, vyvolených a zatracených, přiměla ho tato 
kázání alespoň k přemýšlení. Udělala z něho tichého a vážného 
chlapce a přivedla jej na novou cestu, takže se po čase stal, jak 
uvidíme, zcela novým druhem hrdiny.

Georgovi rodiče byli chudí, pokorní, těžce pracující, ale 
také hodní, poctiví a stateční lidé. Jeho otec se jmenoval Chris-
topher a sousedé mu říkali „spravedlivý Kryštof“, protože byl 
ve svém jednání naprosto přímý a čestný. Byl tkalcem a pra-
coval na svém ručním stavu v malé chaloupce, kde se George 
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narodil. Jeho matka se jmenovala Mary Lago a mezi jejími 
předky byla celá řada mučedníků. Byla jiná než ostatní ženy 
v Draytonu, vzdělanější a jemnějších způsobů, a přestože její 
okolí bylo chudé a drsné a její život plný dřiny, byla krásná 
a šlechetná a svého zvláštního syna chápala, pomáhala mu 
a vedla ho. Zemřela v roce 1664, když mu bylo čtyřicet let. 
V den, kdy se o její smrti dověděl, odešel do pokoje v hostinci, 
kde bydlel, a seděl o samotě v tichosti a myslel na to, co pro 
něho znamenala. Jak tak seděl sám a byl smutný, myslel na 
to, že svou maminku už nikdy na světě neuvidí, náhle se mu 
zdálo, že ji vidí živou u Boha ve věčném světě a, jak píše, 
„už navždy se mnou“. „Velice jsem ji miloval, tak jak jen kdo 
může milovat svou maminku,“ říká o ní prostými, krásnými 
slovy, „protože byla hodná, čestná a poctivá“. Stejně jako o sto 
padesát let dříve, v případě Martina Luthera, máme i tady pří-
klad dobrého domova a rodičů, kteří vychovali člověka, který 
dokázal vést ostatní k Bohu.

George byl zvláštní chlapec. Nikdy si nehrál s ostatními 
dětmi. Byl samotář a často se toulal po okolí sám, plachý, 
vážný a stále zamyšlený. William Penn, který ho později po-
znal lépe než kdokoli jiný, o něm říká: „Už od dětství byl jiný 
než jeho bratři: zbožnější, uzavřenější, tichý a na svůj věk 
velmi všímavý.“ Kladl si spoustu otázek, často seděl o samotě 
a stále přemýšlel. Už jako malý si vroucně přál být nezkažený 
a čistý. A zdá se, že se mu to dařilo, neboť jak říká ve svém 
Deníku: „Když mi bylo jedenáct let, věděl jsem, co je čistota 
a spravedlnost.“ Ve všem, co dělal, byl nezvykle čestný, a tím 
se výrazně odlišoval od ostatních. Tuto vlastnost zřejmě zdědil 
po svých rodičích. Nikdy nedovedl nic předstírat. Nechoval 
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se, jakoby věděl, pokud opravdu nevěděl. Nikdy nedělal, že 
něco má, pokud to opravdu neměl. Už od dětství nenáviděl 
podvod víc než cokoli jiného na světě. Rozhodl se, že pokud 
má žít, pak povede čestný život. Uvidíme, že cokoli dělal, 
snažil se být poctivý.

Byl ještě dítě, když, šel do učení k ševci. Ten choval i ovce 
a krávy a George se naučil nejen stříhat kůži, šít a flokovat boty, 
ale také se o ovce staral, myl je, stříhal a pomáhal prodávat 
vlnu na trhu. Práce s ovcemi jej vedla ven do polí a luk, kde 
byl sám uprostřed přírody a tam se učil milovat všechno, co 
Bůh stvořil, a cítil se, jak píše „v jednotě se stvořením.“

Příroda se svými poli, kopci a nebem se mu zdála plná krásy 
a řádu, ale nedokázal pochopit, proč nejsou životy lidí, takové 
jakými je zamýšlel Bůh. Nad tímhle problémem uvažoval více 
než nad kterýmkoli jiným. Proč, ptal se sám sebe, jsou lidé 
tak zlí a lehkomyslní? Čím to je, že jsou tak hrubí a zlí k sobě 
a ostatním Božím tvorům? Proč si libují ve zlu a ničení života, 
který Bůh zamýšlel, aby byl krásný, šťastný a radostný?

 „Pastor Stephens“ ve svých kázáních stále opakoval, že 
to všechno je proto, že Adam zhřešil a celý svět byl zkažen 
pádem do hříchu. Ale proč tedy, když lidem říkal, jak mohou 
hříchu uniknout a být od něho zachráněni, nepřestávali hřešit 
a nestali se dobrými a čestnými? Chovali se, jako by si mysleli, 
že ta kázání stačí jen slyšet, aniž by bylo třeba dělat cokoli ji-
ného, nebo jakkoli měnit svoje životy. Náboženství pro ně tedy 
bylo, jako když má někdo peníze uložené v bance, ale nikdy je 
nepoužívá. Georgovi náboženství připadalo jako něco, co se 
poslouchá a o čem se mluví v kostele, ale ne jako věc, která by 
jakkoli proměňovala životy lidí, když se vrátí z kostela domů. 
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Měl pro tento druh nábožných lidí zvláštní termín. Říkal jim 
„vyznavači,“ tedy lidé, kteří vyznávají, že věří věcem, které se 
káží v kostele, ale žijí přesně tak, jako by jim nevěřili.

Jednoho dne se věci, které se mu už delší dobu honily 
hlavou, prohnaly jeho citlivou duší a naprosto ho zdrtily. Šel 
do blízkého městečka na trh a dva „vyznavači“, z nichž jeden 
byl jeho bratranec, ho pozvali do hospody na pivo. Ti dva 
vypili spoustu piv, a když George odmítl pít s nimi, snažili se 
ho přinutit, aby za ně zaplatil celou útratu. Citlivého mladíka 
šokovalo, když viděl dva lidi, kteří tvrdili, že jsou dobrými 
křesťany, jak se nalévají pivem a chovají se, jako by žádné 
náboženství vůbec neměli. Tak za sebe zaplatil útratu, vyšel 
z hospody a nechal oba „vyznavače“ tam.

Když se vrátil domů do Draytonu, nemohl na celou tu pří-
hodu přestat myslet. Připadala mu jako přesné znázornění toho, 
jak jednají všichni. Svět se mu zdál zkažený a překroucený. 
Lidé říkali jedno a dělali druhé. Náboženství mu připadalo jako 
pustý podvod, jako věc, která se dělá jen pro efekt, a ne pro 
každodenní život. Ubohý George, duše čistá, svědomí čisté, 
se s tímto poznatkem nedokázal smířit. Dostalo ho to na úplné 
dno. Nemohl spát ani jíst. Plakal, naříkal, toulal se o samotě 
a snažil se porozumět podivnému, divokému světu, v němž 
žil. Nakonec se rozhodl odejít z domova - zdálo se, jako by jej 
Bůh poslal – aby chodil po světě, aby hledal světlo a pomoc 
pro svou zneklidněnou duši. Vydal se do tajemného světa, aniž 
by věděl, kam jde, ale byl rozhodnutý pokusit se někde najít 
nějaké opravdové náboženství, které ukazuje lidem, jak správně 
žít a dává jim sílu k tomu, aby to tak i dělali.
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2. kapitola

Mladík, který hledá světlo

Kdyby byl George Fox stejný jako ostatní chlapci, pak by 
rychle překonal svůj zvláštní smutek z toho, jak se ostatní lidé 
přetvařují. Nepřipustil by, aby mu smutek bral chuť k jídlu 
a rušil jeho spaní. Ale on byl jiný a svého smutku a deprese 
se nedokázal zbavit. Svět mu připadal jako jeden velký otaz-
ník a dokud nemohl najít odpověď na své otázky, život ho 
nezajímal. V roce 1643, když mu bylo devatenáct, se vydal 
do světa. Prošel spoustu anglických měst a všude hledal ně-
koho, kdo by mu pomohl dostat se z temnoty. Slyšel, že na 
odlehlých místech po Anglii žijí lidé, kteří objevují nové pravdy 
o Bohu, člověku, o životě a Kristově církvi a doufal, že třeba 
potká někoho, kdo ho navede tím správným směrem. Anglie 
v té době vřela horlivostí a nadšením. Náboženství bylo tou 
nejdůležitější věcí ze všech. George Fox tedy nebyl sám, kdo 
hledal nový způsob života. Byla to doba hledání a vzduch byl 
nabitý spoustou nových myšlenek. Drayton však byla malá 
vesnička, kde nikdo s žádnými novými objevy a myšlenkami 
nepřicházel. George tedy věděl, že pokud má objevit něco tak 
skvělého a hlubokého, aby to uspokojilo jeho zmatenou duši, 
musí odejít a pátrat po tom ve světě. A taky že po tom pátral! 
Každý, kdo to tenkrát myslel vážně, četl Bibli. Teprve nedávno 
před tím, v roce 1611, byla přeložena do nádherné angličtiny 
Překladu krále Jakuba. Žádná jiná kniha nebyla taková. Byla 
to ta nejzajímavější kniha, která se kdy Georgovi dostala do 
ruky, a on ji četl znovu a znovu. Často to bylo v jeho pokoji 
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ve městě, kde právě přebýval a kde nikoho neznal. Tam ji četl 
a meditoval nad ní, dokud slunce nezapadlo. Jindy se toulal 
v polích, která vášnivě miloval, sedával v dutinách stromů, 
nebo na skrytém místě na břehu potoka a četl si v knize, která 
mu vyprávěla o Bohu a o tom, jak správně žít.

Na svých cestách za hledáním pravdy se dostal až do Lon-
dýna, ale ten mu připadal jako veliký temný Babylón. Dalo se 
tu najít cokoli, ovšem kromě toho, co hledal. To město bylo plné 
zajímavých a krásných věcí, ale nemohl tu žádného duchovního 
průvodce najít. Měl v Londýně strýce, který je jmenoval Pic-
kering a byl baptistou, ale přestože on i jeho baptističtí přátelé 
byli „citliví“ – což je slovo, které ve slovníku George Foxe 
znamenalo vážný, duchovní, upřímný, opravdový, odevzda-
ný – George cítil, že oni mu pomoci nemohou. Uvědomil si, že 
s nimi nemůže svobodně mluvit o tom, jak mu je, že nechápou, 
co ho trápí, a že se k nim nemůže připojit. V Londýně pro něho 
žádné světlo nezářilo. Byl tam John Milton a John Pim, dva 
Johnové, kteří byli „milovanými stoupenci svobody“, a velký 
Oliver Cromwel. Ale i kdyby je byl vyhledal, stejně by mu 
pomoci nedokázali.

Když zaslechl, že o něho mají rodiče a další příbuzní sta-
rosti, protože odešel z domova, vrátil se z Londýna zpět do 
Fenny Draytonu. Někteří příbuzní, kteří ho nechápali, mu na-
vrhovali, aby se oženil, stejně jako to kdysi někteří radili sva-
tému Františkovi z Assisi, George jim ale odpověděl, že hledá 
moudrost, nikoliv manželku. Jiní na něho naléhali, ať se stane 
vojákem a zapojí se do občanské války, ale on cítil, že bojovat 
mečem jeho duši od starostí nevyléčí. V Draytonu se hodně 
bavil s pastorem Stephensem, který v neděli někdy kázal o tom, 
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co přes týden slyšel od George, ale ani tento puritánský kazatel 
neměl pro „syna spravedlivého Kryštofa“ poselství, které by 
mu pomohlo. Pro George byl jenom „vyznavačem“, nikoliv 
„citlivým“ člověkem, ani opravdovým duchovním pastýřem.

Vyzkoušel řadu dalších „kněží“ v sousedních městech v do-
mnění, že v sobě snad budou mít více světla, než kolik mu 
byl schopen dát draytonský kazatel, ale ukázalo se, že nejsou 
o nic lepší. Jeden mu poradil, ať zkusí tabák, druhý, ať zpívá 
duchovní písně. Někteří se na něho rozzlobili a jiní se mu vy-
smáli. Ale v jedné věci byli všichni stejní, neměli nic, co by mu 
mohli předat, všichni mu připadali jako „špatní utěšitelé.“ Ušel 
sedm mil, aby se poradil s knězem v Tamsworth, ale zjistil, že 
je stejný jako ostatní, „dutý, prázdný sud”.

Smutek a deprese ho nakonec dovedly tak daleko, že mu 
podlomily zdraví a jeho tělesný i duševní stav se viditelně 
zhoršil. Cítil se naprosto opuštěný ve světě, kterému vůbec 
nerozuměl. Ale tak, jako někdy bývá největší tma před ro-
zedněním, stejně to bylo i s Georgem. Dva roky se toulal po 
světě, aniž by pro sebe nalezl pomoc. Kazatelé v kostelích mu 
přišli ještě prázdnější, než myslel. Nenašel nikoho, kdo by 
se jevil jako pravý prorok a mluvil živě a opravdově - slova 
Boží pravdy. Ale roku 1646 začal postupně přicházet na to, 
že k němu sám Bůh promlouvá v jeho vlastním nitru. Hlavou 
mu začaly probleskovat pravdy, jako elektrické signály, které 
mu tam někdo posílá. Došlo mu, že Bůh je stejný nyní jako 
v dávných dobách, kdy sesílal poselství prorokům, a stejně tak 
může zjevovat svoji vůli i dnes. Pochopil, že kostely a chrámy 
nejsou těmi nejsvětějšími místy; opravdovou svatyní je lidské 
nitro, protože tam se může Bůh setkat s člověkem. Poznal, že 
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každý člověk by mohl být knězem, pokud se naučí naslouchat 
Božímu hlasu ve svém nitru a následovat jej. Potom může učit 
ostatní, jak mu naslouchat a porozumět mu. K tomu člověk ne-
potřebuje strávit celá léta na univerzitě studiem teologie, nutné 
je jen aby byl citlivý a vnímavý k Božímu hlasu ve svém nitru 
a byl připravený a ochotný jednat podle toho, co mu Bůh zjeví.

Když tyto věci zasáhly Georgovo nitro, pocítil náhle radost, 
která načas vytlačila jeho deprese. Nebyl si ale jistý svým 
novým objevem natolik, aby v něj byl schopen věřit pořád. 
Přicházely chvíle radosti, ale když odešly, George byl opět 
nešťastný. Byl to život jako na houpačce, jednou nahoře na 
výšinách zjevení a potom zase dole v šedivých nížinách ži-
vota, kde není vidět modrá obloha nad hlavou. Pokračoval 
ve svém putování, jako by byl na výpravě za svatým grálem; 
dál hledal někoho, kdo by mu pomohl, a nepokojný mladík 
stále hloubal nad stránkami Bible, až ji znal téměř zpaměti. 
Nakonec jednoho krásného a slavného dne objevil něco, co už 
ho neopustilo. Poznal, že Ježíš Kristus, který žil před staletími 
v Palestině, a pomáhal lidem překonat jejich slabost, hříšnost 
smutky a trápení, je stále živý a stejný ve své lásce a dobrotě. 
Jediný rozdíl byl v tom, že tehdy měl fyzické tělo, jaké měli 
a mají všichni lidé, a mohl být v jednu chvíli jen na jednom 
konkrétním místě. George pochopil, že dnes přichází v podobě 
Ducha do nitra člověka a může být najednou všude, může po-
máhat, uzdravovat a těšit všechny kdo ho potřebují, podobně 
jako mohou všichni najednou zakoušet teplo a světlo slunce.

V tichu svého nitra slyšel George Fox Krista promlouvat 
tak jasně, že si tím byl absolutně jistý. „Slyšel jsem hlas,“ 
napsal ve svém Deníku, „který říkal: ‘Je jeden, a to sám Kris-
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tus Ježíš, který ti pomůže.’ A když jsem to uslyšel, mé srdce 
poskočilo radostí.“ Nyní cítil, že zná Ježíše Krista podobně, 
jako zná někdo svého přítele. Setkal se s ním, nalezl ho. Byla 
to osobní zkušenost, ne názor nebo domněnka. Zjistil, že svatý 
grál je v lidském nitru, ne v dalekých zemích. Jako by nyní 
měl univerzální klíč, který mu umožňuje otevřít všechny dve-
ře, do kterých by rád vstoupil. Objevil něco lepšího, než byli 
lidé okolo něj, lepšího než kněží nebo všechny knihy – našel 
živého Krista, který může mluvit, přebývat a učit ho v jeho 
vlastním srdci, stejně jako světlo, teplo a energie vzdáleného 
slunce mohou být přítomny tady na zemi, kde je jich zapotřebí.

Nelze pochopit George Foxe a číst o jeho pozoruhodném 
životě, aniž bychom nejprve porozuměli, co se stalo v jeho 
nitru. Zvykli jsme si vyprávět příběhy o tom, co se děje ve 
světě a co můžeme vidět na vlastní oči, že nám může připadat 
zvláštní zahájit vyprávění z jiného konce. Začít tím, co se stalo 
uvnitř, v nitru člověka, kde nejsou žádná okna a nikdo tam 
nemůže nahlédnout.

Většina hrdinů naší doby činí různé věci, čteme o nich 
a žasneme. Zde ale máme hrdinu, jemuž šlo spíš o to, aby byl 
než aby činil. Přišlo mu zbytečné, když člověk na své životní 
pouti jde a dělá spoustu věcí, a přitom se ve svém srdci mýlí 
a jeho život je tak pokřivený a pokroucený. To by bylo jen 
předstírání, které nesnášel ze všeho nejvíce. Přál si být tak 
čistý a průhledný, aby když se na něho podívá někdo z lidí, 
nebo i Bůh, uvidí v jeho nitru jen samé dobré věci.

George Fox zažil zkušenost, že do něho Bůh vidí. Slyšel 
Boží hlas, který mu říká: „Vždycky jsem Tě miloval a ty přebý-
váš v mé lásce.“ A jindy, když se procházel v polích, která mu 
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připadala plná Boha, slyšel hlas, který mu řekl: „Tvé jméno je 
zapsáno v Beránkově knize života.“ Nic jiného na světě nevní-
mal jako jistější než Boží lásku. Mohl přijít o zrak, jako John 
Milton, pak by neviděl kopce, stromy a oblohu, ale nemohl 
přijít o svůj opravdový vnitřní zrak, jímž viděl nekonečnou 
Boží lásku. Věděl, že ve světě je zlo, bolest, smutek a smrt, ale 
větší než toto všechno je Bůh, který nás stále miluje a na konci 
zvítězí. George Fox říká: „Viděl jsem oceán tmy a smrti, ale 
přes něj se rozléval oceán světla a lásky, v němž jsem spatřil 
nekonečnou lásku Boží.“

Člověk, který vidí věci tímto způsobem, může být statečný. 
Nic na zemi ho nemůže porazit a zlomit. Klíč ke svému osudu 
má ve svých rukou.
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3. kapitola

Shromažďování dětí Světla

Když George Fox učinil svůj velký objev o živém Kristu, ještě 
netušil, co bude následovat. Neměl pro žádný životní plán. 
Toulal se sám a doufal, že najde lidi, kteří praktikují opravdo-
vou víru, připojí se k nim a bude s nimi žít. Pokud je ovšem 
najde. Ale brzy poté, co sám a bez pomoci jakéhokoli učitele 
z masa a kostí našel, co hledal, došlo mu, že by měl jít do světa 
mezi lidi a vyprávět každému, kdo bude ochoten poslouchat, 
o Božím světle a jeho přebývání v nitru člověka.

Než se do svého úkolu pustil, ještě dvakrát zaváhal. Poprvé, 
když se procházel jedním nádherným údolím. Uprostřed té 
krásy začal pochybovat podobně jako tolik jiných lidí, jestli 
nakonec všechno na světě nevytvořila „Příroda“ a svět ne-
vznikl přirozenými přírodními procesy. Opravdu není příroda 
svou vlastní autorkou i zhotovitelkou? Neutvářejí se všechny 
věci ze základních substancí, které tu byly odjakživa a které 
v sobě obsahují schopnost měnit se v jiné věci? Nejsou hvězdy 
živými organismy, které sesílají semena života na Zemi, nebo 
nesesílají sem dokonce i naše duše, které si potom zformují 
těla, v nichž by žily? Pokud by tomu tak bylo, pak by nemusel 
být žádný Bůh. Všechno zkrátka vzniklo samo od sebe. Tato 
myšlenka se Georgovi vnucovala, jak se tak pomalu procházel 
v tom krásném údolí po klikatých cestičkách a jeho mysl byla 
plná pochybností. Jestliže Bůh neexistuje, pak on nemá ve 
světě žádný úkol. Přece nebude kázat o živlech! Veškeré jeho 
naděje i nová radost jsou marné, jestli vesmír vznikl jen sám od 
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sebe a není za ním žádný Duch. Potom George Fox udělal to, 
co dělával vždycky, když ho něco trápilo, v klidu a tichosti si 
sedl a čekal, až ho osloví Vnitřní hlas. Umlčel v sobě všechno, 
co v něm vřelo, a jen naslouchal, jako když k Eliášovi začal 
promlouvat tichý hlas. Po chvíli se v něm probudila naděje, 
když slyšel hlas, který řekl: „Živý Bůh, který stvořil všechny 
věci, opravdu je.“ A Fox k tomu dodává: „Mrak v mé duši 
pominul a můj život se povznesl nad něj; měl jsem v srdci 
radost a chválil jsem živého Boha.“

Druhý moment, kdy George váhal, nesouvisel s jeho po-
chybnostmi, ale s pocitem, že mu veškeré stvoření otevřelo 
svá tajemství a svůj smysl. Najednou mu přišlo, jako by viděl 
skrz všechny věci a chápal jejich podstatu. „Vše stvořené se 
mi otevřelo,“ říká. „Všechny věci se zdály být nové a všechno 
stvoření jako by mělo jinou vůni.“ „Viděl jsem dovnitř věcí 
a chápal jejich podstatu.“ Jako by prošel plamenným mečem 
cherubů, vstoupil do ráje a byl jako Adam před pádem, kdy 
mohl mluvit s Bohem tváří v tvář, znát podstatu všech věcí 
a dávat jim jména, kdy znal čistotu, mír a radost. V této chvíli 
vytržení si Fox říkal, jestli nemá začít působit jako léčitel, 
uzdravovat rány, bolesti a nemoci světa, protože „stvoření se 
mu otevřelo“, aby odhalil jeho léčivé schopnosti. Ale brzy 
mu došlo, že jeho posláním ve světě není léčit lidská těla, 
ale pomáhat lidem nalézt Boha, čestně žít a léčit jejich duše. 
„Pán,“ říká, „mě poslal kázat své věčné evangelium“ – „hlásat 
pravdu.“ „Přímými a mocnými slovy“ začal vyprávět malým 
skupinkám lidí, kteří prošli podobnou zkušeností, jako on, 
o živém Kristu, který zjevuje své světlo, život a lásku v srd-
cích lidí. Svou kazatelskou službu začal skromným způsobem 
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v hrabstvích střední Anglie – Leicestershire, Warwickshire, 
Nottinghamshire a Derbyshire. Jedním z jeho prvních následov-
níků a učedníků byla žena jménem Elisabeth Hooton. Bydlela 
ve Skegby u Mansfieldu, kde malá skupinka lidí přijala Foxovo 
učení. Fox sám říká, že „moc Páně silně působila a mnoho 
jich shromáždila.“ Také říká, že „moc Páně se podivuhodně 
projevila v Mansfieldu a okolí.“ Tady se lidé, kteří se oddělili 
od církví, nejprve nazývali Děti světla, ale později si začali 
říkat Přátelé.

Foxovo kázání bylo v tomto raném období prosté a úplně 
odlišné od toho, jak se kázalo v puritánských kostelech. Vyzý-
val lidi, aby se přestali hádat o Kristu a soustředili se na Kris-
tovo světlo ve svých srdcích, aby v tichosti seděli, naslouchali 
a nechali v sobě působit Boží milost a moc. Musí být opravdu 
tím, co tvrdí, že jsou, a podle pravdy, kterou poznali, musí také 
žít.. Musí přestat s pokrytectvím. Když něco řeknou, musí to 
tak opravdu i myslet.

Fox sám přestal dodržovat zvyky a konvence, o nichž byl 
přesvědčen, že ztratily význam a vyprázdnily se. Rozhodl 
se, že nebude nic dělat okázale, jen na oko. „Když mě Pán 
vyslal do světa,“ napsal ve svém Deníku, „zakázal mi, abych 
před kýmkoli smekal klobouk, ať byl jakéhokoli postavení, 
a pověřil mě, abych tykal všem ženám i mužům bez ohledu 
na to, jestli jsou bohatí nebo chudí, původu vysokého nebo 
nízkého. (Pozn. překladatele: Anglické tykání a vykání se 
rozlišovalo gramaticky podobně jako v češtině, k vykání se 
používala 2. osoba množného čísla a anglické sloveso v té 
době ještě částečně rozlišovalo osobní koncovky, ale význam 
anglického tykání a vykání byl jiný než v současné češtině, 
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kde vyjadřuje společenskou blízkost nebo odstup. I podřízený 
může nadřízenému tykat, pokud se znají, a i neznámé uklí-
zečce vykáme. V angličtině 17. bylo ale kritériem pro tykání 
a vykání společenské postavení, tedy třeba sluha pánovi vykal, 
ale pán sluhovi tykal, a to bez ohledu na věk obou nebo na to, 
jak dlouho se znají. Právě tato asymetrie byla jedním z důvo-
dů, proč mu to rozlišování vadilo.) Pokládal za důležité, aby 
se choval ke každému stejně, aby prokazoval stejný respekt 
chudému člověku, který se živí prací svých rukou, jako tomu 
nejbohatšímu člověku, který si nechává ve všem sloužit. Tvr-
dil, že v očích Božích jsme si všichni rovni a všichni máme 
velkou hodnotu. Chtěl ve světě šířit víru a způsob života, aby 
každému umožnily stát se takovým, jakým Bůh zamýšlel, aby 
byl. Doufal také, že změní všechny drsné zvyky, nespravedlivé 
zákony a zřízení, které lidi omezovaly a svazovaly, a pomůže 
zavést takové životní podmínky, které by více připomínaly 
Boží království, o kterém Kristus mluvil.

George Fox rychle pochopil, jak je těžké svět měnit, a kolik 
utrpení stojí žít a jednat jinak než většina lidí. Nikdy nepře-
stal přemýšlet nad tím, jestli by nebylo lepší být jako ostatní. 
Odmítal všechno, co mu připadalo špatné, bez ohledu na ná-
sledky. Z utrpení, které ho pak už celý život neopustilo, okusil 
poprvé v Nottinghamu jednoho nedělního rána v roce 1649. 
Šel tehdy po silnici, když uviděl z vrcholku kopce věž kostela 
St. Mary. Pohled na ni ho rozčílil. Kostelní věže mu přišly 
zbytečné a okázalé. Nesnášel církev, jak vypadala za jeho dnů, 
měl averzi vůči kázání, které museli lidé poslouchat a nejvíc 
mu vadili duchovní, kteří byli, jak soudil, uvnitř prázdní. Když 
uviděl tu věž, probudila v něm nastřádanou nechuť. Kostelní 
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věž pro něho představovala ztělesnění celého systému, který 
odmítal. Ještě se úplně nenaučil sebeovládání a nechápal, že 
i ve věcech, které nemá rád, může být něco pravdivého. Jak 
viděl tu nottinghamskou věž, začalo ho něco silně táhnout, 
aby šel a „křičel proti tomu,“ co se v tom kostele odehrávalo. 
Když vešel, usoudil, že pastor vypadá mdle a tupě „jako hrou-
da hlíny“. A tak začal k lidem v kostele sám mluvit o tom, že 
Bůh sám může promlouvat do jejich srdcí a pokud mu budou 
naslouchat a následovat jeho hlasu, v jejich duších nastane 
den a rozhostí se v nich Boží sláva. Jitřenka vyjde v jejich 
srdcích a živé Boží slovo budou chápat sami bez pomoci kněží 
a jejich dlouhých a nudných kázání. Pastorovi se samozřejmě 
nelíbilo, že Fox přerušil jeho bohoslužbu, přestože lidé, kteří 
slyšeli slova toho neznámého muže, byli ohromeni a dlouho 
„je nemohli dostat z uší.“ Ale zatímco Fox ještě mluvil, přišli 
strážci, zatkli ho a vsadili do odporně páchnoucího vězení. 
Vrchní soudce John Reckless, který měl jeho případ na sta-
rost, byl přesvědčen o pravdivosti Fox hlásal o Bohu a on 
i celá jeho rodina se obrátili a stali se „Dětmi světla“. I jiní se 
stali „mírnými“, když pocítili Boží moc, která se projevovala 
v jeho životě i slovech. Jeden muž, jehož duše byla Foxovým 
svědectvím zasažena, přišel a nabídl se, že zaujme ve vězení 
Foxovo místo a bude trpět místo něho, pokud ho soudní moc 
nechá jít. Fox byl ze svého prvního uvěznění brzy propuštěn 
i bez náhradníka a bylo mu povoleno, aby šel, kam je mu libo.

Tato nottinghamská zkušenost ho k větší opatrnosti a os-
tražitosti nepřiměla. Stejně jako dříve byl i teď připraven kři-
čet proti tomu, co považoval za za zlo nebo podvod. Poté, 
co přišel do Mansfield-Woodhouse, kde uklidnil „vyšinutou 
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ženu“, která byla „uzdravena mocí Páně,“ byl Fox „pohnut k 
tomu, aby šel do toho domu s věží,“ jak kostely nazýval, aby 
„tam hlásal pravdu.“ Lidé v tomto kostele nečekali na stráže. 
Sám Fox tuto událost popisuje takto: „Lidé na mě s velikým 
vztekem skočili, povalili mě a málem mě udusili. Dostal jsem 
strašnou nakládačku a měl jsem plno modřin od jejich rukou, 
Biblí a holí. Pak mě odvlekli, přestože jsem se sotva udržel na 
nohou, a dali mě do klády. Vzali bič na psa a na koně a hrozili, 
že mě zbičují. Nakonec, říká, „mě ti hrubí lidé kamením vyhnali 
z města za to, že jsem jim kázal slovo života,“ „ale moc Páně 
mě brzy zase uzdravila. Toho dne se někteří lidé přesvědčili 
o Boží pravdě a obrátili se k Jeho učení.“

V každém městě, kam na svých cestách zavítal, byli někteří 
lidé „přesvědčení“ a čím víc byl napadán a bit, tím spíše lidé 
věřili jeho pravdě. V Market-Bosworth ho kamením vyhnali 
z města, ale někteří lidé tam byli „laskaví“ a jiní „poznali 
pravdu“. Ve Twy-Cross došlo k příhodě, na které se zřetelně 
ukázala Foxova statečná a neohrožená povaha. Když byl na 
návštěvě u „velikého muže onoho města“, který ležel váž-
ně nemocen a potřeboval duchovní pomoc, vyběhl z vedlejší 
místnosti sluha s obnaženým kordem v ruce a divoce a šíleně 
hrozil, že ho zabodne do Foxova boku. George uvádí ve svém 
Deníku: „Upřeně jsem se na něho díval a řekl: Mor na tebe, ty 
ubohé stvoření! Co chceš dělat se svou zbraní? Není pro mě 
ničím jiným než stéblem slámy.“

Na svých cestách došel až do Derby, kde měl strávit celý 
rok ve vězení za „hlásání pravdy.“ Všechno se to stalo kvůli 
jeho živelnému „křiku proti“ všemu, co ho „bilo do očí.“ Přišel 
tehdy v Derby do „toho domu s věží“ v „den veliké přednášky,“ 
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kdy tam kázalo několik významných hostů, a když skončili, 
Fox jim předal své poselství, o němž věřil, že bylo od Boha. 
Okamžitě ho zatkli a předvedli před soud, kde mluvil s nesmír-
nou odvahou o živém Kristu a o radostném životě člověka, 
který naslouchá Kristu, který v člověku přebývá. To přišlo 
soudcům příliš. Nazvali to „rouháním,“ které postihoval zákon 
a odsoudili George Foxe do vězení v Derby na šest měsíců.

Ve vězení Foxe navštěvovalo hodně lidí, kteří ho žádali 
o pomoc nebo s ním diskutovali různé náboženské otázky. 
Napsal mnoho různých traktátů a dopisů, v nichž lidem vy-
světloval své učení, praxi i touhu po lepším světě. Žalářník, 
který byl zpočátku  proti němu velmi zaujatý, se postupně zcela 
změnil a stal se „hodným“. Jednoho večera Fox slyšel, jak 
žalářník říká své ženě: „Ženo, viděl jsem den soudu a George 
Foxe a měl jsem z něho strach, protože jsem mu tolik škodil 
a tolik o něm mluvil zle u u kněží, učenců, soudců a v hos-
podách a výčepech. Později přišel do Foxovy cely a pověděl 
mu: „Byl jsem na tebe jako lev, ale teď přicházím jako beránek 
a jako žalářník, který přišel s chvěním k Pavlovi a Silasovi.“ 
Zeptal se, jestli by se mohl přistěhovat k němu do cely, a tak se 
stalo, že tento zvláštní vězeň žil společně se svým žalářníkem!

I na soudce udělal duch jejich vězně dojem a snažili se 
vymyslet nějaký plán, aby ho mohli z vězení propustit, i když 
neměli v úmyslu se mu omluvit za to , že ho do něho vsadili. 
Řekli mu, že se může volně pohybovat v okruhu jedné míle 
okolo vězení, ale George odmítl chodit ven, dokud mu neod-
měřili přesně, kam až jedna míle sahá. Když pak chodil na ty 
své mílové výlety, chodil po ulicích a po trzích a „nabádal lidi, 
aby se káli ze svých špatností.“
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Bylo to tady v Derby, kde začaly být „Děti světla“ poprvé 
nazývány kvakery. Stalo se to jednoho dne roku 1650, když byl 
Fox u významného soudce Bennetta, ten ho vyslýchal a Fox 
prohlásil, že přišel čas, kdy se lidé mají třást (angl. to quake, 
pozn. překl.) před Bohem a soudce odpověděl těmito slovy: 
„Tak to jste „třasáci“ (angl. quakers, pozn. překl.), že?“ A toto 
pojmenování se uchytilo a vešlo v obecné užití.

Když šest měsíců Foxova trestu téměř uplynulo, navštívili 
ho nějací vojáci a snažili se Foxe přesvědčit, aby vstoupil do 
republikánské armády a slíbili mu, že z něho udělají kapitána. 
Odpověděl jim, že je proti všemu válčení a nemohl by po-
zvednout zbraň proti žádnému člověku. Řekl, že se nechává 
„v životě vést tou životadárnou silou, která odstraňuje záminky 
k jakémukoli válčení“. To je popudilo natolik, že „byli jati 
hněvem,“ a nařídili žalářníkovi, aby ho strčil „pod zem mezi 
tuláky a darebáky.“ „A tak mě odvedli,“ píše ve svém Deníku, 
„a dali na zavšivené zapáchající místo bez postele mezi třicet 
lumpů, a tam mě drželi skoro půl roku.“

Podmínky, v nichž vězňové v této podzemní kobce žili, 
ho silně zasáhly a psal dopisy soudcům, v nichž vysvětlo-
val, jak je škodlivé zavírat lidi do vězení, kde se naučí zlému 
chování a stanou se hrubějšími a horšími, než byli před tím. 
Žádal změnu zákonů, podle nichž hrozil trest smrti za drobné 
trestné činy a malicherné přestupky. Zvláště se jeho dobrého 
srdce dotkl případ jedné chudé ženy, která byla uvězněna, aby 
byla popravena za krádež. Nakonec byla od smrti na šibenici 
zachráněna a „stala se přesvědčenou o věčné Boží pravdě“ - to 
jest, stala se jedním z „Dětí světla.“
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Jednoho dne „čaroděj“, který byl také vězněm, strašil všech-
ny včetně žalářníka, že vyvolá ďábla a věznici zboří. Tehdy 
skoro každý věřil v čarodějnictví. Fox se ale nedal tak snadno 
zastrašit. Říká: „Bůh mě pohnul k tomu, abych v jeho síle šel 
a napomenul ho slovy: ‚Pojď, podíváme se, co zmůžeš. Udělej 
to nejhorší!‘ Řekl jsem mu, že Ďábel v něm je velmi silný, ale 
že ho Boží moc spoutala. A tak se ode mě odplížil.“

Georgeovi příbuzní se ho snažili dostat z vězení, ale marně, 
odmítal se totiž hnout z místa, dokud ho nepřijdou propustit 
sami soudcové, kteří ho do vězení vsadili. A tak se nakonec 
i stalo. V zimě roku 1651 poté, co strávil šest měsíců v běžném 
vězení a šest měsíců v podzemní kobce s darebáky, soudcové 
otevřeli dveře Foxova vězení a pustili ho na svobodu.
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4. kapitola

Mnoho lidu se shromáždí

Jak jsme si už ukázali, George Fox byl zvláštním člověkem. 
Byl to, jak řekl kdysi William Penn „originál“ a „ne něčí ko-
pie“. Nedalo se předvídat, co v nejbližší chvíli udělá, protože 
se nepohyboval ve vyjetých kolejích a nedodržoval společen-
ské konvence. Neváhal rozorávat staré cesty a vyznačovat 
směr nových. A přitom se nikdy nezastavil, aby si spočítal, 
co ho to bude stát a jaké problémy mu to přinese. Šel stále 
vpřed a jednal. Někdy dělal chyby, zpočátku vzal věc za špat-
ný konec a teprve následující hořká zkušenost mu ukázala, 
kudy vede správná cesta, ale vždycky se snažil následovat 
Boží světlo a každý si mohl být jistý, že je upřímný, poctivý 
a statečný.

Jeho vzhled byl pozoruhodný a úchvatný. Jak nám říká 
jeho přítel William Penn, byla v jeho přítomnosti cítit jistá 
vznešenost. Jeho pohled měl mimořádnou sílu a zdálo se jako 
by očima člověka propichoval. „Nedívej se tak na mě, tvoje oči 
mě probodávají!“ křičel jeden muž, na kterého se Fox upřeně 
díval. Kazatelé se mu často báli pohlédnout do tváře. Jednou se 
Francis Howgill chystal ke kázání ve firbankské kapli a zjistil, 
že se na něho Fox dívá, úplně zkoprněl a byl tak mimo, že jak 
později řekl, bylo by ho šlo zabít hozeným jablkem. Jeho od-
půrci znovu a znovu ochabovali, když při debatách před sebou 
viděli tohoto klidného a vyrovnaného muže. Jednou přijel do 
Cambridge se svým poselstvím a studenti tamní univerzity se 
ho snažili stáhnout z koně, ale nepodařilo se jim to. „Udržel 
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jsem se v sedle,“ říká, „a projel jsem jejich řadami v síle Páně. 
‚Ten ale září! Úplně svítí!‘ řekli.“ Poté, co promluvil v chrámě 
v Beverley, pověděla jedna vznešená dáma místnímu soudci 
Hothamovi, že „anděl nebo duch vstoupil do beverleyské-
ho kostela a k úžasu všech přítomných mluvil nádherné věci 
o Bohu a když to dokončil, pominulo to a oni nevěděli, kde 
se to vzalo a kam to odešlo. Ale udivilo to všechny, duchovní, 
věřící i přední osoby města.“

George Fox nosil krátké kožené kalhoty a koženou kazajku 
ne proto, aby vypadal divně, nebo se odlišoval, ale proto, že 
tyhle věci byly praktické a trvanlivé. Pro člověka, který neu-
stále a za každého počasí cestoval a často musel spát kde se 
dalo, v křoví nebo ve stohu, bylo třeba oblečení, které hodně 
vydrželo a zároveň bylo teplé. Jeho oděv se zapínal na „al-
chymistické knoflíky“, to jest knoflíky z kovové slitiny, a Fox 
zvláště dbal, aby měl kvalitní a čisté prádlo. Měl husté dlouhé 
vlasy, které se mu na koncích kudrnatily. Za všech okolností 
nosil klobouk. Dokázal snést únavu, námahu, cestování, bití, 
nedostatek jídla, zimu, vlhko i barbarská vězení. Jeho přátelé 
ho milovali, jak řekl William Penn „nepředstíranou a nehy-
noucí láskou.“ Jeden yorkshirský „kněz“ tvrdil, že lidé tohoto 
nového kazatele následují a jsou jím tak přitahováni protože 
prý u sebe Fox nosí kouzelné láhve a nechává z nich lidi pít, 
a to je ten důvod, proč má tolik přátel a následovníků!

Krátce potom, co byl propuštěn z věznice v Derby, rozšířil 
svoji působnost a vstoupil do rozlehlého hrabství Yorkshire, 
kde pak nalezl několik přátel, kteří mu zůstali blízcí po celý 
život, a několik svých nejschopnějších spolupracovníků. První 
hostinec, v němž se ubytoval neposkytl „člověku v kožených 
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gatích“ právě vřelé uvítání. „Zeptal jsem se paní domu,“ jak 
píše ve svém Deníku, „jestli nemá nějaké maso, aby mi nějaké 
přinesla, ale protože jsem jí tykal, dívala se na mě divně. Pak 
jsem se jí zeptal, jestli má nějaké mléko, a ona odpověděla, 
že ne. Bylo mi jasné, že lhala, a protože jsem ji chtěl zkoušet 
dál, zeptal jsem se, jestli má nějakou smetanu, a ona zase od-
pověděla, že nemá. No a v místnosti stála máselnice a malý 
chlapec, který si kolem ní hrál, do ní strčil ruce a převrátil ji, 
takže se všechna smetana před mýma očima vylila na podlahu. 
A tak se ukázalo, že ta žena lhala. Užasla a začala se osprave-
dlňovat. Vzala to dítě a pořádně mu naplácala, ale já jsem ji 
pokáral za její lež a podvod. Když takto Pán vytáhl na světlo 
její podvod a zatvrzelost, vyšel jsem z domu a šel jsem, dokud 
jsem nenašel stoh a ustlal jsem si té noci v něm v dešti a sněhu 
(a samozřejmě bez večeře), protože to bylo tři dny před časem, 
kterému říkají Vánoce.“

Druhého dne zkusil hlásat své poselství ve velké katedrále 
v Yorku, kde ho ale lidé neměli za anděla jako ta vzácná paní 
v Beverly. Jen co stručná a pádná slova opustila Foxova ústa, 
jak říká, „vyhodili mě a shodili ze schodů, ale já jsem zase 
vstal a nezraněn jsem se šel ubytovat.“

První významné úspěchy, jichž dosáhl v Yorkshire, přišly 
v kraji okolo Doncasteru, který je nedaleko Scrooby, kde žili 
„otcové poutníci“ se svým velkým kazatelem Johnem Robin-
sonem dříve, než odešli do Holandska a později do Massachu-
setts. V tomto kraji byla spousta lidí, a ti hledali nové světlo, 
které, jak říkal Robinson, mělo „vyšlehnout“, a kteří už byli na 
nového kazatele předem připraveni. Všichni byli připraveni stát 
se „Dětmi světla“ hned, jak se Fox objevil. Významnými členy 
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této skupiny byli Richard Farnsworth, který se stal mezi kva-
kery jednou z vůdčích osobností, Thomas Aldam a jeho žena 
Mary, John a Thomas Killamovi a jejich manželky Margaret 
a Joan. O něco později se k Foxovi připojili další dva muži, 
kteří se měli stát jeho nejslavnějšími spolupracovníky, a jeden 
z nich kvůli svým smutným omylům měl přinést kvakerskému 
hnutí plno problémů. Byli to William Dewsbury a James Nay-
ler, oba bývalí vojáci z občanské války. Dewsbury byl mezi 
prvními Přáteli jedním z „nejjemnějších a nejmoudřejších” 
a věděl, jak své vězeňské cely proměnit v paláce a závory 
a mříže v podzemních kobkách v klenoty. Nayler byl jedním 
z nejschopnějších a nejcharizmatičtějších kvakerských kaza-
telů. Jednou se stalo, že Naylerovo kázání vzbudilo v jednom 
z Cromwellových důstojníků větší hrůzu než bitva u Dunbaru. 
James Nayer to dotáhl velmi vysoko, pak následoval hluboký 
pád a nakonec svůj život završil nádherným pokáním.

O návštěvě Warmsworthu, kam se dostal během své první 
návštěvy hrabství Yorkshire, Fox vypráví: „lidé se na mě vrhli 
a surově mě zbili holemi, házeli po mně hroudami a kameny 
a velmi mi ublížili. I sám kněz na mě ve velkém hněvu vztáhl 
ruce. Pověděl jsem ale jim i jemu o strašném dni Hospodinově 
a nabádal jsem je, aby konali pokání a obrátili se ke Kristu. 
Naplněn osvěžující silou Páně, necítil jsem mnoho bolesti 
z ran, které mi uštědřili.” V Tickhillu se k němu chovali ještě 
hůře. Jakmile promluvil v „tom domě s věží”, lidé se na něho 
divoce vrhli. V Deníku píše: „Zatímco jsem mluvil, kostelník 
se chopil své Bible a praštil mě s ní do tváře, až mi vytryskla 
krev a mnoho jsem jí ztratil v tom domě s věží. Pak lidé začali 
křičet: ‚Vyhoďme ho z kostela!‘ A když to udělali, mnoho 
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mě bili a pak mě hodili přes živý plot. Potom mě přes dům 
protáhli až na ulici a jak mě táhli, kamenovali mě a bili, takže 
jsem byl celý od krve a bláta.” Při této potyčce přišel o svůj 
milovaný klobouk, který nosil stále na hlavě a nikdy ho před 
nikým nesmekal a ani v žádné budově ho nesundal z hlavy. 
A teď měl jít osm mil až do Balby bez klobouku!

V jednom městě blízko Pickeringu, kde se v církvi víra 
spíše kázala, než žila, se mnoho lidí sešlo, aby si poslechli toho 
kazatele v kožených gatích. Fox seděl několik hodin na stohu, 
zatímco lidé shromáždění kolem něho čekali, až začne mluvit. 
Cítil pohnutí, že je má „nechat vyhladovět po slovech.” Oni 
se ho neustále ptali, kdy už začne. On jim pokaždé odpověděl, 
ať počkají. „Nakonec,” říká, „jsem byl Pánem pohnut, abych 
promluvil. A oni byli ohromeni Boží mocí. Slovo života je 
zasáhlo a nalezlo mezi nimi úrodnou půdu.”

Potom chodil dál po městech v hrabství Yorkshire. Protože 
skoro vždycky spal venku, rozšířila se o něm pověst, že postel 
vůbec nepoužívá. Setkával se se zuřivým pronásledováním, ale 
zároveň získával zástupy stoupenců tak věrných a oddaných, 
že jeho nepřátelům připadalo, jako by je nějak očaroval. I přes 
tvrdý odpor získával stále pevnější půdu pod nohama a pravda 
se šířila. Říká, že mu Pán pověděl toto: „I kdyby i jen jeden 
člověk byl zasažen Boží mocí a začali být a žít v tomtéž du-
chu jako proroci a apoštolové, v duchu, který nám dal Písmo, 
ten člověk by svým vyznání otřásl celým krajem na deset mil 
daleko!” Čímž myslel, jak se domnívám, že ten, kdo má svou 
vlastní a osobní náboženskou zkušenost a pociťuje Boží moc, 
ten ukáže v okruhu deseti mil každému, jak je to odlišné od 
náboženství založeném na pouhém prázdném vyznávání.
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Na svých cestách, kde mu dělal společnost Richard Farn-
sworth, došel Fox až k Pendle Hill, který je hned u hranice 
Yorkshiru a Lancashiru. Nazývá ho „ohromným kopcem” - 
„velice strmým a vysokým,” se širokým výhledem až „k moři, 
které omývá břehy Lancashiru.” Pán ho pohnul k tomu, jak říká, 
aby na tento Pendle Hill vylezl. Na jeho osamělém vrcholu s 
tím velkým kusem nádherného světa pod sebou se mu dostalo 
inspirace a vidění: „Pán mi dal z vrcholu toho kopce uvidět ta 
místa, z nichž má být shromážděn velký zástup.”

Asi za čtyři roky, co putoval po hrabstvích Anglie a hlá-
sal svou zvěst, měl možnost vidět některé krásné plody své 
práce, ale celkově se dá říci, že jeho úspěchy byly skromné 
a nevalné. Prozatím nic moc nenaznačovalo, že by začínala 
nová duchovní reforma, nebo že by se z hnutí, v jehož čele 
Fox stál, mělo zrodit mocné náboženské společenství. Tehdy 
v Anglii vznikalo a po čase opět zanikalo hodně různých sekt 
a lidé si mysleli, že „Děti Světla” budou jen jednou v řadě. 
Věřili, že se stejně jako mnohé další brzy rozpadnou a zanik-
nou. Tak by se zřejmě i stalo, kdyby Fox v kraji okolo Pendle 
Hill neobjevil ten „velký zástup, který má být shromážděn.” 
Zde došlo v jeho životě k obratu a začalo důležité období jeho 
služby. Už několik dní skoro nejedl a nepil, a tak se u pramene 
na úbočí Pendle Hill občerstvil. Toho večera zašel do hostince 
a my můžeme doufat, že si po tom dlouhém půstu dal dobrou 
večeři. Ale ať už večeři měl nebo neměl, podstatné je, že v tom 
hostinci měl další vidění, nebo možná spíše pokračování vi-
dění z Pendle Hill. „Zde,” říká, „mi Bůh zjevil velký zástup 
lidí oděných v bílá roucha, jak stojí na břehu řeky, a to místo 
bylo blízko Wensleydale a Sedberghu.” Řekou, u níž se lidé 
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v bílých rouchách měli shromáždit, byla řeka Rawthey, která 
protéká údolími v okolí Sedberghu a Brigflatts. V tomto kraji 
bylo hodně lidí, kterým se říkalo „seekers” - hledači. Byli to 
lidé, kteří se oddělili od státní církve podobně jako otcové 
poutníci ve Scrooby, a zakládali nová náboženská shromáždění. 
Byli přesvědčeni, že žádná z církví ve světě není, jako byla 
církev Kristova za dnů apoštolů, taková, jak ji popisuje Nový 
zákon. A tito hledači chtěli znovu obnovit apoštolskou církev 
v její původní čistotě. Věřili ale, že k tomu nedojde, dokud 
jim Kristus nepošle nějakého nového proroka nebo apoštola 
s pověřením tuto církev založit a nastolit novou éru. Protože 
očekávali příchod tohoto Božího proroka, říkalo se jim čekající, 
nebo hledači Světla. Svá setkání často pořádali v tichu, protože 
nechtěli promluvit, dokud si nebudou jisti, že pro ně má posel-
ství sám Bůh. Ve shromážděních kazatele měli, ale nevěřili, že 
by kdokoli z nich měl tu očekávanou plnou moc a autoritu, ja-
kou měli apoštolové. Očekávali tedy příchod nového apoštola. 
Byli připraveni uvěřit v něho a přijmout ho, jakmile si budou 
jisti, že to je on. Když se pak mezi nimi objevil George Fox, 
došli k přesvědčení, že on je tím apoštolem, na něhož čekali. 
A velmi rychle „byli shromážděni”, jak dále uvidíme.
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5. kapitola

Nová skupina Přátel na severu

Jak už jsme viděli, ti „lidé v bílém rouchu“ - což byli jen jinak 
řečeno lidé povolaní „ke svatosti“ - byli skupiny hledačů, které 
v různé míře náležely k malým společenstvím na okrajích měst 
v blízkosti trojmezí hrabství Yorkshire, Lancashire a Westmo-
reland. Sedbergh byl důležitým střediskem Yorkshiru, Yealand 
a Kellet Lancashiru, Kendal, Underbarrow a Grayrigg West-
morelandu. Hledači se pravidelně scházeli jednou měsíčně na 
společném setkání ve staré kapli v Preston Patricku nedaleko 
Kendalu, kde bylo jejich centrum. Jakmile uslyšeli Foxe s 
jeho poselstvím, cítili, že „jeho slovo má moc“ a že je zcela 
odlišným kazatelem, než jaké dosud slyšeli.

Poprvé, kdy hledači slyšeli Foxe mluvit, bylo v neděli odpo-
ledne poté, co měl vidění na Pendle Hill. Měli společné měsíční 
setkání v Preston Patricku. Francis Howgill a John Audland, 
dva z předních mužů skupiny hledačů mluvili toho rána v kapli 
ve Firbank a Fox to, co Howgill říkal, sledoval otevřenými 
dveřmi, ale dovnitř nevešel. Čekal venku, a když ranní setkání 
skončilo, vyzval shromážděný zástup, aby přišli odpoledne pod 
Pendle Hill. Z masivu hory tam vystupuje napovrch taková 
skalka, která tvoří přírodní řečnický pult a prostor pod ní se 
výborně hodí ke shromáždění většího počtu posluchačů. Kolem 
této skalky, na níž seděl Fox, se toho odpoledne shromáždilo 
asi tisíc lidí. Nejprve byla chvíle hlubokého, intenzivního ticha 
a pak tento cizí, nový člověk, který vypadal jako prorok, vstal 
a mluvil tři hodiny! Údernými a pádnými slovy jim vylíčil, jak 
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se lišila církev za dnů apoštolů od církve jejich časů, a prohlásil, 
že Kristus chce svou opravdovou, živou a Duchem naplněnou 
církev obnovit. Pověděl jim tak jako pokaždé, že sám Kristus 
je živý, ač neviditelný, a že se stane učitelem těch, kdo chtějí 
slyšet jeho hlas. Živý Kristus je nasytí, povede, uvede je do 
pravdy a jejich těla učiní opravdovými chrámy Božími. Ukázal 
jim, že už nemusí dál čekat a hledat, protože teď nadešel čas, 
kdy nalezli a mají. Řekl jim, že světlo Kristovo zasahuje kaž-
dou duši a živý Kristus může navštívit každé lidské srdce. Jak 
tak zaujatě poslouchali, ucítili moc, která byla za vyřčenými 
slovy. Pravda zasáhla jejich srdce. Zdálo se jim jasné, že Fox 
je osobou naplněnou stejnou mocí, jakou měli apoštolové, 
že je tou osobou, kterou očekávali, a ta byla nyní mezi nimi 
a mluvila k nim. Stovky lidí byly zasaženy pravdou a ti, kdo 
byli „učiteli“ v hnutí hledačů, přijali Foxovo poselství a přidali 
se k němu. Hledači uspořádali ještě mnoho setkání a mnoho 
rodin navštívili, nakonec ale prakticky všichni, kdo dříve pa-
třili k hnutí hledačů, se nyní stali „dětmi Světla“ a pomáhali 
vytvořit to, čemu se začalo říkat Společnost Přátel.

Z těchto nových skupin pocházeli nejdůležitější první kva-
kerští kazatelé a vůdčí osobnosti. Už jsme se setkali s Franci-
sem Howgillem a Johnem Audlandem, kteří byli „učiteli“ ve 
shromáždění ve firbankské kapli. Howgill byl o něco starší 
a Audland o něco mladší než Fox. Brzy nalezli společnou řeč 
a stali se horlivými nositeli poselství o živém Kristu v duši 
člověka. Neméně zajímaví byli dva další šiřitelé kvakerské 
pravdy, kteří v této době Foxovi pomáhali – Edward Burrough 
a John Camm. Edwardu Burroughovi bylo teprve devatenáct 
a jeho životní dráha měla být krátká, ale celá jeho síla byla 
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„napřena napřena k Bohu“ a vězení ani smrt ho nedokázaly 
zastrašit. Stal se mocným nástrojem šíření Božího poselství. 
Cammovi bylo už padesát a byl mezi prvními kvakerskými 
zvěstovateli jedním z mála, kteří nebyli právě v rozpuku 
mládí a horlivosti. Jeho duše „hladověla a žíznila po pravdě“ 
a nyní, když si byl konečně jist tím, že pravdu nalezl, zasvětil 
svůj život i přes oběti a utrpení jejímu šíření. Kromě těchto 
čtyř výrazných kazatelů byla i řada jiných, kteří měli vzácné 
dary a spolu s Foxem pracovali na šíření kvakerského učení. 
Nejvýraznější mezi nimi byli Richard Hubberthorne, Miles 
Halhead, Miles Hubbersty, Robert Widders, Gervase Benson, 
Thomas Taylor, Ann Camm, Dorothy Waugh a Elisabeth Flet-
cher. Byli odevzdáni svému novému vůdci, Georgi Foxovi, 
a stejně jako on byli připraveni opustit všechno, domy, půdu, 
otce a matku, přátele a sousedy, aby se svým radostným posel-
stvím mohli jít do „drsného a trnitého světa“, aby tam trpěli 
nebo zemřeli pro pravdu a podobně jako „malí bratři“, které 
kolem sebe shromáždil svatý František z Assisi, cítili, že díky 
svému novému vůdci nalezli Krista a jeho radost. William 
Caton, který se k té skupině přidal ze Swarthmoreské skupiny, 
o níž brzy uslyšíme, vyjádřil radost a vzrušení, které všichni 
cítili. Říká: „Ó, jaká láska v nás tehdy přebývala, ...jaká ob-
čerstvující síla Pána Boha byla mezi námi a naše horlivost 
pro něho a jeho pravdu, útěcha a posila, jež jsme měli díky 
jeho blízkosti, ta blízkost a náklonnost, jež jsme měli mezi 
sebou!“ Ve velmi krátké době tu bylo více než šedesát lidí, 
kteří stejně jako George Fox v moci nově objeveného života 
a síly chodili po kraji a hlásali Světlo, Život a lásku Boží, 
které jim zjevil.
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 Ve Westmoreland v Lake District byla ale ještě jedna dů-
ležitější osoba, která podobně jako hledači nevědomky čekala 
na Foxovo živé poselství. Byla to Margaret Fell ze Swarthmore 
Hall, která se měla později stát Margaret Fox. Její dívčí jmé-
no bylo Askew a pocházela z bohaté rodiny v Marsh Grange 
ve Furness District. Někteří historici se domnívají, že byla 
potomkem slavné mučednice Anne Askew, ale není to moc 
pravděpodobné. Margaret si vydobyla svou vlastní slávu bez 
ohledu na slavnou mučednici, která možná byla její příbuznou. 
V roce 1632, když bylo Margaret asi osmnáct, provdala se za 
Thomase Fella, majitele Swarthmore Hall, honosného sídla 
v alžbětinském stylu blízko Ulverstonu. Byl o šestnáct let starší, 
než jeho milovaná žena a před příchodem George Foxe, se stal 
jedním z předních mužů v hrabstvích severní Anglie. Býval 
poslancem, pak se stal soudcem a zastával další významné 
funkce. Jeho práce soudce zahrnovala i časté cestování a jeho 
žena ho tehdy byla bez problému schopna zastoupit při spravo-
vání záležitostí usedlosti i rozsáhlého panství. Ve Swarthmore 
se jim za dobu trvání jejich manželství narodilo devět dětí, 
z nichž osm bylo ještě naživu a sedm z nich byly dcery.

Margaret Fell byla oddanou věřící ženou, pilnou návštěvnicí 
kostela v Ulverstonu, kde kázal „kněz Lampitt“, ale s kostelní 
podobou náboženství nebyla spokojená a toužila po intimnější 
náboženské zkušenosti. V hloubi duše uvažovala podobně jako 
„lidé odění v bílá roucha“, ale přesto se k hnutí hledačů nikdy 
nepřipojila. Swarthmore Hall bylo vždy otevřeno pro zbožné 
návštěvníky a jeho paní s pohostinností vítala všechny cestující 
kazatele, kteří šli okolo. Nebylo tedy nic neobvyklého, když 
k nim Fellovic přítel jednoho dne přivedl „muže v kožených 
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gatích“, aby u nich přespal. Soudce Fell byl na cestách a jeho 
žena také nebyla doma, když Fox přišel, ale Ulverstonský farář 
Lampitt přišel toho odpoledne do Hall a vedli spolu dlouhý roz-
hovor. Foxovi přestal být Lampitt vbrzku sympatický, začalo 
mu být jasné, že Ulverstonský kněz žije nečistým a neupřím-
ným životem, káže jiným vzletné věci, ale sám žije v hříchu. 
Když se toho večera Margaret Fell vrátila domů a uviděla svého 
nového hosta, jehož jméno zaslechla teprve nedávno, zjistila, 
že se velmi nepohodl s jejím knězem.

Další den byl „dnem velké přednášky“ v ulverstonském 
kostele a Foxe pozvali, aby si přišel poslechnout Lampittovo 
kázání, ale on se místo toho raději šel projít do polí, kde se 
vždy cítil Bohu nejblíže. Neprocházel se ale dlouho, protože „k 
němu přišlo slovo Páně,“ aby šel do kostela. Přišel zrovna ve 
chvíli, kdy se zpívalo, a když skončili, Fox si vyžádal dovolení 
promluvit. Protože Margaret Fell podala o tom, co se v kostele 
stalo, názorné svědectví necháme vyprávět přímo ji: „Když 
dozpívali, postavil se na sedadlo či lavici a projevil přání, aby 
ho nechali promluvit, a ten, který byl u pultíku, řekl, že může, 
a první jeho slova byla následující ‚Pravý žid není ten, kdo je 
jím navenek a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 
Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je 
působena Duchem, nikoli literou zákona.‘ A pak pokračoval 
a řekl, že Kristus je světlem světa, které osvěcuje každého 
člověka a může ho přivést k Bohu. A já jsem povstala v lavici 
a užasla jsem nad jeho učením, které jsem nikdy před tím 
neslyšela. Pak pokračoval, otevřel Bibli a řekl, že Písmo jsou 
slova proroků, Krista a apoštolů a že co říkali, to obdrželi od 
Pána. A řekl: ‚K čemu jinému je nám tedy Písmo, než abychom 
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skrze něj poznali Ducha, který je dal? Ty řekneš, Kristus řekl 
tohle a apoštolové řekli tamto, ale co řekneš ty? Jsi dítětem 
Světla, chodíš ve světle a pochází to, co říkáš, z tvého niterné-
ho poznání Pána? Tato slova se do mě hluboko zaryla, přímo 
mě bodla do srdce a v tu chvíli jsem pochopila, že se všichni 
mýlíme. Usedla jsem znovu do lavice a hořce jsem v duchu 
plakala ke svému Pánu: ‚Všichni jsme zloději, všichni jsme 
zloději, vzali jsme si z Písma jen slova, ale v našich nitrech 
z nich není nic.‘“

Když Fox dále popisoval, v jakém stavu se církev nachází 
a jak se liší od církve za dnů apoštolů, smírčí soudce jménem 
John Sawrey, horlivý puritán, o němž Margaret Fell říkala, 
že o víře jen mluví, Foxe přerušil a vyzval kostelníka, aby 
ho z kostela vyvedl. Kostelník se užuž chystal ujmout svého 
nepříjemného úkolu, když tu náhle Margaret Fell znovu vstala 
v lavici a rozhodným hlasem zvolala: „Nechte ho být, proč by 
nemohl promluvit jako kdokoli jiný?“ Potom ho už kostelník 
nechal na pokoji a paní Fell ho opět v klidu vzala do Swarthmo-
re Hall. Toho večera zase s pronikavou silou promlouval k její 
rodině i služebnictvu v Hall a oni došli přesvědčení, že to, co 
říkal, byla pravda. Fox navštívil mnoho míst v okolí a všude 
získával nové následovníky. Mezitím přišli do Westmorelandu 
James Nayler a Richard Farnsworth, aby se k Foxovi připo-
jili a pomohli skupinu ve Swarthmore Hall upevnit v jejich 
nové víře. Pastoři z okolních kostelů a jiní horliví puritáni 
jako soudce Sawrey, byli pobouřeni úspěchy, které George 
Fox slavil v jejich kraji, a rozhodli se, že proti němu poštvou 
mocného soudce Fella. Tři týdny po příchodu Foxe, když se 
soudce vrátil z jedné cesty, ho navštívil velký zástup samých 
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vážených mužů, a hned na něj spustili své nářky: „Jeden ta-
kový fanatický, buřičský kazatel v kožených gatích, jménem 
George Fox, přišel do Swarthmore Hall, uhranul jeho ženu 
a celý jeho dům. Tenhle pobuda jim vzal jejich víru a udělal 
z nich bláznivé kvakery. Ničí jejich farnosti a šíří své blázni-
vé myšlenky na všechny strany a on i jeho kvakeři musí být 
vyhnáni z kraje nebo okamžitě vsazeni do vězení, nebo bude 
zničeno všechno, co jim je v jejich kraji milé.“ Soudce Fell 
byl mužem mohutné postavy a silné vůle a jakmile zaslechl 
slova o uhranutí, vzkypěl v něm hněv a pobouřen spěchal do 
svého domu, který už byl jiný, než když ho opouštěl. Nikdo 
si nemohl být jistý, co bude následovat.
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6. kapitola

Počátek nové éry

Když se dozvěděl, co se stalo u něho doma, byl soudce Fell 
velmi rozzlobený, ale to nic nemění na tom, že to byl hodný 
a citlivý člověk. Svou ženu znal a důvěřoval jí. Nikdy by ji 
neodsoudil, dokud by si ji předtím nevyslechl. Byl „silně zne-
pokojený”, ale neztrácel hlavu. Jak říká Margaret Fell „cho-
val se mírně a rozumně”. Ona sama byla pod velkým tlakem, 
protože musela volit mezi tím, jestli zarmoutí svého manžela, 
nebo se zpronevěří Bohu a pravdě. Soudce vypadal přísně 
a zamlkle a každý by vyčetl z jeho strnulé tváře, že se mu 
nelíbí, co se stalo během jeho nepřítomnosti. U soudce doma 
byli nyní James Nayler a Richard Farnsworth. Paní Fell je 
požádala, aby zašli za manželem a vysvětlili důvod své pří-
tomnosti i podstatu své víry. Jako pravý muž je soudce Fell 
v klidu vyslechl a snažil se jim porozumět. Toho večera měl 
přijít také George Fox a všechno záleželo na tom, jaký dojem 
na soudce udělá. Při večeři se Margaret Fell najednou začala 
třást, jak to první kvakeři někdy dělali na svých setkáních, 
a soudce „přemohl úžas”, když ji takto uviděl a „nevěděl, co 
si má pomyslet, ale setrval v klidu a mlčení”. I chování dětí 
bylo nějaké jiné, byly najednou „nějaké hodnější a klidnější, 
ne jako obvykle”. Soudce svou rodinu téměř nepoznával, jen 
seděl a nestačil se divit.

Nedlouho poté dorazil samotný George Fox. Paní Fell tiše 
vešla do salónu, kde o samotě seděl zmatený soudce, a zeptala 
se, jestli Fox může vstoupit a pohovořit s ním. Soudce souhlasil. 
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George vešel s kloboukem na hlavě a beze všech obvyklých 
zdvořilostních frází a gest. Téměř okamžitě začal mluvit o svém 
poslání ve světě, jednoduše a stručně soudce Fella seznámil 
se svým poselstvím, které všude hlásal. Když mluvil, začala 
se v salónu scházet soudcova rodina a služebnictvo. Vstoupil 
také James Nayler a Richard Farnsworth a George kázal dál, 
„výborně jako vždycky”, jak vypráví Margaret Fell. „Mluvil 
o tom, jak jednal Kristus a apoštolové, potom došel k odpad-
nutí křesťanů, které nastalo později, a o duchovních a jejich 
podílu na něm. A i kdyby u toho byla celá Anglie, myslím, že 
by nikdo nemohl popřít pravdivost toho, co říkal.”

Ve Foxově životě to byla klíčová chvíle, kdy mnohé zá-
viselo na rozhodnutí toho váženého soudce, který byl před 
ním. Soudce byl zvyklý na řešení závažných případů a šel 
vždycky k jádru věci. Ani teď se nenechal ovlivnit tím, co 
o Foxovi dříve zaslechl. Z toho, že Fox vynechal obligátní 
zdvořilosti, si nic nedělal. V klidu zvážil slova, která od Foxe 
slyšel, a nabyl přesvědčení, že má pravdu. Řekl toho málo. Šel 
„velmi klidně” spát, ale „jasně viděl, jaká je pravda”. Druhý 
den ráno přišel „kněz Lampitt” a zahájil protiútok. Ale nemělo 
to vůbec žádný efekt, soudce už měl jasno. „Můj manžel,” říká 
Margaret, „toho viděl minulé noci tolik, že ten kněz už na něj 
neměl žádný vliv.”

O něco později soudce Fell sám nabídl Přátelům Hall jako 
místo setkávání, a přestože sám se k nim nikdy nepřipojil, re-
spektoval jejich poselství, byl k nim laskavý a vzdoroval těm, 
kdo je pronásledovali. Často sedával v tichosti ve svém pokoji, 
který sousedil s velkou místností, kde probíhala setkání. Ne-
chával dveře pootevřené a naslouchal kvakerským kázáním. Až 
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do své smrti, která přišla o několik let později, obdařoval tento 
starý soudce nové hnutí svým respektem a požehnáním. Sám 
se cítil příliš starý na to, aby změnil svůj život a náboženské 
zvyky. Ale své manželce a dcerám nechával plnou volnost, 
aby ctily Boha v souladu se svým svědomím.

Zatímco Fox získával tuto mocnou podporu a k jeho mla-
dému hnutí se přidávali další a další důležité osobnosti,jeho 
odpůrci byli stále více rozhodnuti ho potřít a zamezit jeho vlivu. 
Soudce Sawrey, „původce prvního krutého pronásledování na 
severu,” se stal vůdcem Foxových odpůrců ve Westmorelandu 
a spolu s jinými se mu dařilo obracet davy proti němu tak, že 
Fox vůbec nemohl v tomto kraji vystupovat. K prvnímu střetu 
sil došlo v Ulverstonu, kde Fox se slovem Božím „jako oheň 
a kladivo” v duši zkoušel znovu kázat v „den veliké přednáš-
ky.” Soudce Sawrey podnítil lid k zuřivosti a poštval jej proti 
kazateli. Fox říká: „Vrhli se na mě v tom domě s věží, srazili 
mě k zemi, kopali mě a šlapali po mně.” Po velkém pozdvi-
žení a potyčce mezi jeho příznivci a odpůrci ho odvlekli „na 
obecní vřesoviště” za městem a tam ho bili holemi a plaňkami 
z plotu, dokud nezůstal ležet na té vlhké zemi. „Když jsem se 
vzpamatoval,” píše ve svém Deníku, „a zjistil jsem, že ležím 
na té mokřině a lidé stojí nade mnou, ještě jsem zůstal chvíli 
ležet. Pak do mě vstoupila moc Páně a dostalo se mi od ní 
posily, takže jsem v posilující moci věčného Boha mohl vstát. 
Vztáhl jsem k nim pak ruce a hlasitě jsem zvolal: ‚Udeřte ještě 
jednou, tady jsou mé ruce, hlava a tváře.’”

Fox dále vypráví: „Byl mezi nimi jeden zedník, horlivý 
pámbíčkář, ale jinak zlý člověk. Ten mě vší silou praštil holí 
přes hřbet ruky, když jsem ji natahoval. Ten úder mi tu ruku 
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ochromil tak, že jsem ji pak ani nemohl dát zpátky. Někteří 
začali křičet: ‚Poranil mu ruku, že už ji nebude nikdy moci 
používat!‘ Ale já jsem na ně pohlédl v lásce Boží (protože tu 
jsem choval k nim všem, i když mě pronásledovali) a po chvíli 
mnou i mou rukou opět prošla Boží moc a síla se do ní vrátila 
před zraky všech přítomných.”

Potom byl tento neohrožený a neporažený muž „pohnut 
Pánem”, aby šel zpátky do Ulverstonu a prošel přes trh, kde 
bylo shromážděno mnoho lidí. Tam ho potkal voják, v uniformě 
a ozbrojen, a řekl s obdivem: „Pane, já vidím, že jsi opravdový 
muž, a mrzí mě, že ti tak ubližují. Kdybys potřeboval pomoci, 
dej mi vědět.” Fox tomu svému neznámému příznivci klidně 
odpověděl, „moc Páně přemáhá každého člověka” a že žádný 
meč nepotřebuje. Když se toho večera vrátil do Swarthmore 
Hall, hrálo jeho tělo všemi barvami, bylo žluté, černé i modré, 
plné ran a modřin,” ale v duchu měl radost.

Ještě zuřivěji byl napaden o dva týdny později na Walney, 
malém ostrově u pobřeží Furness. Na Walney se vydal spo-
lečně s Jamesem Naylerem a v městě Cockan, které leželo na 
ostrově, uspořádal setkání. Na toto setkání přišel nějaký muž 
s nabitou pistolí a ptal se po Foxovi. Lidé se rozutekli, ale Fox 
se před něho beze strachu postavil. Muž na něj zamířil a stiskl 
spoušť, ale pistole selhala. Lidé se toho muže s pistolí snažili 
chytit, aby předešli neštěstí, ale Fox byl „pohnut mocí Páně,” 
aby k němu promluvil, a to natolik naplnilo duši toho muže 
bázní, že se roztřásl, odešel a někde se ukryl.

Druhý den ráno Foxe v jiné části ostrova napadl dav čty-
řiceti mužů „s klacky, holemi a rybářskými pruty”, zbili ho 
a snažili se ho zatlačit do moře, aby se utopil, což se jim málem 
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podařilo. Zdálo se, že všichni měli za to, že Fox „očaroval” 
Jamese Lancastera, jednoho z obyvatel jejich města, který byl 
„přesvědčen” Foxovým kázáním a stal se kvakerem. Rozzuřeni 
a vedeni Lancasterovou ženou se vrhli na Foxe, srazili ho k 
zemi, omráčili a začali po něm házet kamení. Když Fox opět 
nabyl vědomí, uviděl Jamese Lancastera, jak ho chrání vlast-
ním tělem, zatímco Lancasterova žena se Foxe snaží trefovat 
kameny do obličeje. Lancasterovi se podařilo dostat zraněného 
přítele do loďky, a tak ho zachránit přes rozzuřeným davem, 
který po nich házel kamením, dokud se jim loďka nedostala 
z dosahu. Mezitím si všimli Jamese Naylera, kterého tam ne-
chali, vrhli se na něj a křičeli: „Zabijte ho! Zabijte ho!” Nayler 
také unikl jen o vlásek, byl jen hodně potlučený. Když potom 
Fox a Lancaster přistáli na pevnině, napadl je další dav lidí „s 
vidlemi, cepy a holemi.” Ti lidé křičeli: „Zabijte ho, bijte ho 
do hlavy, vezměte káru a odvezte ho na hřbitov!” Foxovi se 
naštěstí podařilo uniknout, i když byl samá modřina a byl celý 
umazaný od bláta. Zbili ho tak, že ani druhého dne nemohl 
nasednout na koně, kterého pro něho ze Swarthmore Hall po-
slala Margaret Fell.

Když Foxe nezastavily rozzuřené davy a ani pronásledování 
nezabránilo rozvoji jeho hnutí, snažili se ho teď nepřátelé dostat 
do vězení na základě obvinění, že prohlašuje, že je roven Bohu. 
Když byl soudce Fell na cestách, byl na Foxe vydán zatykač, 
ale když se soudce vrátil, báli se úředníci nechat Foxe zatknout. 
Fox tedy zatčen nebyl, ale když se před soudem projednával 
jeho případ, vydal se do města Lancasteru na svou obhajobu. 
Soudce Fell, který byl ke svému hostu loajální, jel s ním a stál 
při něm, jak se sluší na statečného muže, jímž byl. Nejenže se 
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Fox očistil z obvinění, která proti němu byla vznesena v za-
tykači, ale zároveň dostal i příležitost v soudní síni veřejně 
přednést své poselství. Udělal to takovým způsobem, že pře-
svědčil mnoho významných osob z Lancasteru. Tato zkušenost 
Foxe inspirovala k napsání jednoho z prvních kvakerských 
spisů „Saulova cesta do Damašku s listy od velekněze proti 
učedníkům Páně.” Další pokus o Foxovo odsouzení se udál 
následujícího ledna v Lancasteru. Obvinění bylo stejné, ale 
plukovník West, soudní úředník, odmítl vydat zatykač a řekl 
soudci, že je ochoten obětovat svůj majetek i svůj život pro 
Foxe, o němž věří, že je nevinen. Když se Fox dozvěděl, že ho 
asi shánějí, šel rovnou do Lancasteru, aby se setkal se svými 
protivníky a promluvil s nimi, „síla Páně je všechny přemohla.”

Během následujících týdnů, na jaře 1653, kdy George Fox 
používal jako svou základnu Swarthmore Hall, kázal ve West-
morelandu, Cumberlandu, Lancashiru, západním Yorkshiru 
a na většině míst byl zuřivě pronásledován.

Jednou v dubnu ve Swarthmore Hall byl Fox přitom, když 
soudce Fell a soudce Gervase Benson právě probírali novinky 
z parlamentu, kde byl soudce Fell pravděpodobně stále ještě 
poslancem. Najednou byl Fox „pohnut k tomu, aby jim řekl, 
že za dva týdny bude parlament rozpuštěn a jeho předseda 
přijde o křeslo.” Minuly dva týdny a soudce Benson opět 
navštívil Swarthmore. Tentokrát přinesl novinu, že Oliver 
Cromwell rozpustil zasedání parlamentu a jeho předseda při-
šel o své křeslo.” „George, jak vidím,” řekl soudce Fell, „je 
opravdový prorok.”

George Fox ale nebyl prorokem proto, že dokázal předví-
dat takovouto událost, ale proto, že mnohem lépe, než většina 
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lidí znal pravdu o lidských srdcích a poznal pravou duchovní 
podstatu náboženství, a protože i přes velké strádání a utrpení 
dával lidem prohlédnout. „Přijmout poselství a jít s ním do 
světa jako to dělali proroci a apoštolové a jako to dělám já,” 
řekl kněžím, kteří s ním přišli diskutovat do Swarthmore, to 
bylo opravdovým projevem živé víry.



45

7. kapitola

Setkání s Oliverem Cromwellem

V létě 1653 přišel George Fox do Carlisle. Nejdříve se sešel 
ve městě s baptisty a s vojáky, z nichž mnozí „byli přesvěd-
čeni.”Pak šel na hrad a promlouval k vojákům z posádky, 
která tam sídlila, o Kristu, který v nich přebývá, že se stane 
jejich učitelem a povede je, pokud budou hledat a následovat 
Boží světlo, až jim bude zjeveno. Šel také na tržiště a nabádal 
všechny, kdo tam obchodovali, aby nešidili a vyvarovali se 
veškeré nepoctivosti. Když mluvil, nějaký muž na něho začal 
křičet a Fox „na něho upřel svůj zrak a promluvil k němu 
v moci Páně.” Nato ten muž, který nemohl snést jeho proni-
kavý pohled, vykřikl: „Nedívej se tak na mě! Neprobodávej 
mě tak pohledem!”

Nakonec se Fox vydal v neděli ráno do katedrály a „když 
kněz skončil,” „začal lidem kázat pravdu a slovo života.” Deník 
říká, že se síla Páně projevovala mezi nimi tak mocně, že se 
lidé třásli a mnozí si mysleli, že se třese i sám kostel! Povstala 
proti němu skupina lidí vedená manželkami městských radních, 
ale vojáci byli na jeho straně a obestoupili ho. Uprostřed toho 
pozdvižení přišel z hradu šik vojáků s rozkazem velitele posád-
ky, aby Foxe uvěznili, ale vojáci, kteří ho už znali, se k Foxovi 
chovali přívětivě a přátelsky. Byl uvězněn jako „rouhač, kacíř 
a ten, který svádí lid.”

Protože Fox už byl za rouhání jednu vězněn v Derby, byl 
teď ve vážném nebezpečí, že pokud ho soud shledá vinným 
podruhé za totéž, pověsí ho. Ve vězení s ním zacházeli velmi 
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zle a uvěznili ho v nejhorší kobce „s loupežníky, zloději a vra-
hy.” Bylo to odporné místo plné hmyzu a nehodilo se ani pro 
dobytek. Kromě toho ho často bil zlý žalářník, který „bil Přátele 
jako by to byly pytle vlny.” Když si šel vězeň k mříži pro jídlo, 
žalářník ho udeřil „tlustou holí.” Jednou, když ho žalářník zase 
tou svou holí mlátil, začal Fox „zpívat v moci Páně.” Žalářník 
vyšel ven a přivedl odněkud houslistu a nechal ho hrát. Fox 
byl „pohnut věčnou mocí Páně, aby zpíval,” a jak dodává „můj 
hlas je přehlušil a ohromil.”

Někteří z jeho vlivných a mocných přátel, zejména Anthony 
Pearson a Gervase Benson, napsali ve Foxův prospěch důrazné 
dopisy carlisleským úřadům a také londýnský parlament se 
přimluvil v jeho prospěch, takže byl Fox po sedmitýdenním 
věznění propuštěn, aniž by byl postaven před soud.

V době, kdy byl v carlisleském vězení, urazil šestnácti-
letý mladík James Parnell sto padesát mil, aby se slavným 
kvakerem mohl hovořit. Byl „přesvědčen“ a stal se jedním 
z nejobdivuhodnějších a nejaktivnějších mladých kazatelů 
Světla. Stal se z něj světec, podobný svatému Františku ve své 
jemnosti, a když ho v Colchestru, kde mladý James působil 
jako první kvakerský apoštol, zaútočil na něj jeden surový 
muž velkou holí a řekl: „Přijmi tu ránu ve jménu Ježíše Kris-
ta,“ mladý chlapec odpověděl: „Příteli, přijímám ji ve jménu 
Ježíše Krista.“ Zde, v hrozné díře na hradě Colchester, „malý 
James“ po statečné práci pro Krista zemřel a stal se tak prvním 
kvakerským mučedníkem.

Mezitím se kvakerská věc mocně rozvíjela. Skupiny kaza-
telů neustále navštěvovaly nová a nová místa, získávaly pro 
dílo další kazatele a hnutí v této době začalo utvářet první 
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jednoduchou organizační strukturu. Ze všech snah o šíření 
kvakerského poselství v Anglii nebyla žádná pozoruhodnější 
než ta, která se odehrávala v Londýně a Bristolu. Dva kaza-
telé, kteří přijeli do Londýna, aby zde vyprávěli o Kristově 
světle v životě lidí, byli Francis Howgill a Edward Burrou-
gh, kteří, jak jsme viděli, byli kdysi „hledači“. Byli to mla-
dí muži plní života, nadšení a mocní kazatelé. Okamžitě na 
Londýňany udělali hluboký dojem. Howgill radostně napsal: 
„Rukou Páně před námi všechno padá k zemi.“ A tak se stalo. 
„Úžas se zmocnil“ lidí a celé zástupy byly přesvědčeny. Byl 
to bezpochyby nový druh kázání a zasáhl srdce mužů a žen 
jako nic jiného předtím po celé generace. Neméně mimořád-
ný účinek měla Audlandova a Cammova kázání v Bristolu. 
Objevili ve městě a jeho okolí společenství hledačů, podobná 
těm v severních hrabstvích, a i zde tito očekávající lidé při-
cházeli v zástupech, aby se připojili k těm, kteří uvěřili, že již 
šťastně nalezli. Někdy na setkání přicházelo více než 3000 
lidí a Audland a Camm s nadšením psali, že se jejich „síť pod 
množstvím ryb málem protrhla.“

Také George Fox měl na shromážděních na severu obrovské 
davy lidí. Tisíce lidí se podle jeho Deníku zúčastnily „mohut-
ného shromáždění“ v Synderhill Green u Halifaxu a „moc 
Páně a pravda působila mezi všemi.“ Během Foxovy cesty na 
jih se konala také velká shromáždění v Lincolnshire a dalších 
hrabstvích. Na svých cestách zavítal také do svého starého 
domova ve Fenny Draytonu, kde byl naposledy před třemi lety. 
Zde vedl dlouhé a živé diskuse s „pastorem Stephensem“ a s 
osmi dalšími duchovními, kteří pastorovi přišli na pomoc. „Síla 
Páně všechny přemohla“ a jeho „slova je ohromila“. Georgův 
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otec, starý dobrý „spravedlivý Kryštof“, ačkoli stále chodil 
do kostela a nebyl ještě zcela „přesvědčen“, však naslouchal 
s nadšením synovým slovům, pak udeřil holí o zem a řekl: 
„Věru, vidím, že kdo se postaví za pravdu, za toho se vítězně 
postaví i ona.“ Dokonce i „pastor Stephens“ řekl: „Kdo ví, kam 
až by to George dotáhl, kdyby se nestal kvakerem!“ Po mnoha 
zkušenostech ve své rodné vsi Fox pokračoval dál v cestě, 
až dorazil do Whetstonu, který leží ve stejném hrabství jako 
Drayton, tj. v Leicestershiru, kde plánoval uspořádat setkání s 
Přáteli z okolí. Na toto setkání přišli vojáci z pluku plukovníka 
Hackera s podezřením, že se chystá nějaké spiknutí proti Oli-
veru Cromwellovi. Vojáci setkání přerušili a odvedli George 
Foxe s jedním z jeho společníků k plukovníku Hackerovi. 
Hacker byl zřejmě přesvědčen, že Fox a jeho přátelé spřádají 
plány na svržení vlády a možná mají v úmyslu dokonce obnovit 
vládu Stuartovců! Snažil se přimět kvakerského cestovatele, 
aby slíbil, že už nebude pořádat žádná další shromáždění, ale 
zcela přirozeně se mu takového slibu nedostalo! Poté se rozhodl 
poslat Foxe do Londýna, aby se s ním vypořádal sám Oliver 
Cromwell. Než ho plukovník poslal do Londýna, naposledy 
se ho pokusil přimět k požadovanému slibu. Časně ráno ne-
chal Foxe přivést do svého pokoje a zeptal se ho, zda mu to 
slíbí. George odpověděl: „Budu chodit na setkání, kdykoli mi 
to Pán nařídí.“ „Dobrá,“ řekl plukovník Hacker, „musíš tedy 
jít k protektorovi.“ Fox poté poklekl u jeho lůžka a požádal 
Pána, aby Hackerovi odpustil. „A až na tebe přijde den tvé 
bídy a zkoušky,“ řekl mu Fox, „vzpomeň si na to, co jsem ti 
teď řekl.“ Před tím, než byl plukovník Hacker o několik let 
později popraven, opravdu „si vzpomněl“.
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Kapitán Drury, pověřený převozem Foxe k Cromwellovi, 
na něj neustále naléhal otázkou, zda není připraven „slíbit“, 
že nebude pořádat shromáždění, a získá tím tak svobodu. Ale 
ničeho nedocílil. Když cestou přespávali v hostincích, byl Fox 
„pohnut Pánem, aby varoval lid, že se den Páně blíží.“ A tak 
podivný průvod pokračoval, dokud nedorazili do Londýna 
a kapitán Drury neubytoval svého vězně v „Mermaid Inn“ 
a nešel podat hlášení protektorovi. Cromwell požadoval, aby 
Fox podepsal listinu, v níž se zavazuje, že nepozvedne zbraň 
proti vládě! Kvakerský vězeň pak napsal dopis, v němž Oliveru 
Cromwellovi sdělil, že Bůh ho (George Foxe) poslal, aby obrá-
til lidi od temnoty ke světlu, aby nenosili zbraně proti nikomu; 
aby byl svědkem proti zlu, nenávisti a násilí, aby odvedl lidi od 
mečů, zbraní a zabíjení a vedl je k takovému způsobu života, 
který by válku znemožnil. Kapitánovi postupně docházelo, že 
jeho zajatec přece jen není příliš nebezpečný, a nakonec ho 
neformálně odvedl do Whitehallu za protektorem.

Bylo časně ráno, komorník právě Cromwella oblékal, když 
byl k němu Fox uveden. Schůzka se konala ve slavném paláci 
Whitehall. „Pokoj tomuto domu,“ pozdravil George Fox, když 
vstoupil do protektorovy komnaty. Zde stáli tváří v tvář dva 
nejpozoruhodnější a nejtypičtější muži anglického sedmnáctého 
století. Byli si tak nepodobní, a přesto měli mnoho společného. 
Oba byli plodem velkých duchovních sil a náboženských hnutí 
a oba se snažili, každý po svém, osvobodit Anglii od tyranie 
minulosti. Oba se báli jen Boha a ničeho jiného na světě a oba 
byli upřímní lidé, kteří chtěli být věrní světlu, které poznali. 
Kéž by se našel slavný malíř, který by tento výjev zachytil! 
Po celou dobu rozhovoru měl George Fox na hlavě klobouk 
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a Cromwell, před nímž všichni ostatní smekali a klaněli se 
nebo klečeli, se ani v nejmenším neurazil, ale jakýmsi jemným 
instinktem pochopil, že mu jeho návštěvník nechce projevit 
neúctu. Oba stateční muži spolu dlouze hovořili o pravdě a ná-
boženství a zdá se, že si dobře rozuměli a docela se názorově 
shodovali. Fox vypráví, že Oliver „se choval velmi umírněně.“ 
Oliver řekl Georgovi, že se příliš hádá s duchovními. Byla to 
dobrá poznámka a zakládala se na pravdě. Fox tvrdil, že to byli 
duchovní, kdo s hádkami začal, že na něj věčně útočili, i když 
připouštěl, že je často obviňoval z toho, že kážou pro peníze, 
že jsou chamtiví a hrabiví a že myslí hlavně na vlastní karierní 
vzestup. Oliver několikrát prohlásil „je to tak“, „je to pravda“, 
„to je fakt“. Fox jako obvykle zdůrazňoval, že nestačí číst Pís-
mo a tvrdit, že mu věříme; že k tomu, aby byl člověk pravým 
křesťanem, musí mít ducha, život a sílu apoštolů a proroků, 
kteří Písmo sepsali, a ne pouze vlastnit jejich knihy, a Oliver 
si to zřejmě myslel také. Chytil George za ruku, oči měl plné 
slz a řekl: „Zase mě někdy navštiv, protože kdybychom spolu 
byli jen hodinu denně, byli bychom si blíž.“ Velký muž laskavě 
vzhlédl a dodal: „Nepřeji ti nic horšího, než přeji své vlastní 
duši.“ Na to George odpověděl: „Kdybys mi přál něco zlého, 
ublížil bys své vlastní duši.“

 Při odchodu Fox, jako starověký prorok, požádal lorda 
protektora, aby naslouchal Božímu hlasu, aby se držel v bázni 
Boží, aby stál, žil a jednal podle Boží rady a vedení. „Když 
to budeš dělat,“ řekl, „Bůh tě zachová citlivého a bez tvrdosti 
srdce. Nebudeš-li však naslouchat Božímu hlasu, tvé srdce se 
zatvrdí.“ „Je to tak,“ přiznal Cromwell a oba muži se rozešli.
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Protektor svým bystrým okem, které každého prohlédlo, 
okamžitě poznal, že tento muž není žádný spiklenec, žádný 
nebezpečný vzbouřenec. Než Fox opustil hostinec, poslal Cro-
mwell po kapitánu Drurym zprávu, že je Fox plně svobodný 
a může jít, kam chce. Téměř slyšíme, jak klidně říká: „Jak 
jinak.“ Cromwell pak přikázal, aby Foxe přivedli do velké-
ho sálu paláce, kde se sešlo panstvo z protektorova dvora k 
hostině. Foxovi brzy došlo, že ho místo do vězení vedou do 
paláce na hostinu, a okamžitě odmítl tuto laskavost přijmout. 
Poslal lordu protektorovi vzkaz, že nemůže jíst jeho jídlo ani 
pít jeho nápoje. Když tato zpráva dorazila ke Cromwellovi, 
poznamenal: „Nyní vidím, že povstal lid, který nemohu získat 
dary, poctami, úřady ani místy, ale všechny ostatní sekty a lidi 
ano.“ Fox se vrátil do „Mermaid“ jako svobodný muž a sám 
si zaplatil snídani.

Tato nečekaná návštěva Londýna poskytla kvakerskému 
kazateli skvělou příležitost hlásat své poselství ve velké met-
ropoli, k čemuž ihned přistoupil s mocí a úspěchem. Ve městě 
uspořádal hodně „velkých a mocných shromáždění“ a „pře-
svědčil“ obrovské množství lidí, kteří rozšířili řady rychle 
rostoucí nové Společnosti. Byl také „pohnut“, aby „zvěstoval 
den Páně“ lidem v paláci Whitehall, a „v protektorově domě 
i v jeho rodině došlo k velkému přesvědčení“, i když tentokrát 
starého válečníka, který se stal hlavou národa, nepotkal.
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8. kapitola

V nejhorším vězení Anglie

Po rozhovoru s Cromwellem a „mocných shromážděních“ 
v Londýně se Fox znovu vydal na své téměř nepřetržité cesty. 
Pravděpodobně žádný člověk v sedmnáctém století neznal 
celou Anglii tak důvěrně jako on. Navštěvoval nejen velká 
města, ale i malá města, vesnice a vesničky. Po širokých sil-
nicích i polních cestách se pohyboval pěšky nebo na koni. 
Setkával se a hovořil se všemi typy lidí a poznal tak všechny 
stránky života.

Při odjezdu z Londýna se nejprve vydal na „veliké setkání“ 
do Utonu v hrabství Bedfordshire. Hlásal „Boží věčnou pravdu“ 
a „většinu lidí přesvědčil“. Brzy se vrátil do Londýna, „kde byli 
Přátelé v pravdě dokonale utvrzeni“, a pak se vydal na cestu po 
městech a vesnicích Kentu. Na svých četných cestách zavítal 
i do Colchesteru a stihl krátce navštívit Jamese Parnella, než 
tento mladý muž zemřel mučednickou smrtí. Právě v tomto 
období, někdy na podzim roku 1655, projížděl davem cam-
bridgeských studentů, kteří se divili, jak jeho tvář září. Když 
nedlouho poté projížděl s několika svými společníky slavným 
městem Warwickem, shromáždili se „neurvalci“ s kameny 
a holemi, aby jim ztížili průjezd ulicemi. Deník tento příběh 
dobře vystihuje: „Jeden z nich popadl mého koně za uzdu 
a přetrhl ji, ale kůň, který couval, ho pod sebe shodil. Ačkoli 
to viděl strážník, ten hrubý dav nezastavil ani nepokáral, takže 
jsme byli rádi, že jsme nebyli zabiti nebo zraněni, protože když 
jsme projížděli městem, lidé po nás házeli kameny a bili nás. 
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Když jsme už vyjeli z města, řekl jsem přátelům, že cítím, že 
mi Pán říká, že se musím do města zase vrátit.“ „A tak,“ po-
kračuje vyprávění, „jsem prošel tržištěm v hrozné Boží moci, 
zvěstoval jsem jim slovo života a John Crook [jeden Foxových 
společníků] šel za mnou. Někteří na mě udeřili, ale Pánova 
moc je přemohla a dala mi vládu nad všemi.“

 V jednom z mnoha míst, které Fox navštívil, v hostinci 
v Baldocku se „dva zoufalci“ začali zuřivě prát, že se „nikdo 
neodvážil přiblížit, aby je rozdělil.“ „Ale já jsem byl v moci 
Páně pohnut,“ říká Fox, „abych k nim šel, a když jsem je odtrhl, 
vzal jsem jednoho z nich za jednu ruku a druhého za druhou, 
vysvětlil jsem jim, proč je to, co dělají, špatné, usmířil jsem je 
a oni byli tak milí a vděční, že se tomu lidé divili!“

Po krátké zastávce v Londýně, kde se setkal s Jamesem 
Naylerem a předpověděl mu, že mu hrozí nějaké neštěstí „pře-
padl mě o něho strach“, se Fox vydal na velké duchovní tažení 
po západních hrabstvích Anglie. Jeho společníky na cestách 
byli Edward Pyott, bývalý kapitán, a William Salt z Londýna. 
Ukázalo se, že pro Foxovo duchovní poselství je to tvrdá a ne-
úrodná země. Lidé byli lehkomyslní a neuctiví. Nebyli na nové 
učení připraveni dlouhým duchovním hledáním, jako tomu bylo 
u hledačů na severu. Cestovatelé našli jen málo „střízlivých“ 
nebo „citlivých“ lidí, kteří byli připraveni nechat se „přesvěd-
čit“. V hostinci v Kingsbridge našli dost lidí, kteří popíjeli, 
a Fox byl „pohnut Pánem, aby mezi ně vstoupil a nasměroval 
je ke světlu, kterým je osvítil Kristus, nebeský Člověk: v něm 
mohli vidět všechny své špatné cesty, slova a skutky a v témže 
světle mohli vidět i Ježíše, svého Spasitele. Když hostinský 
viděl, že můj projev brání hostům v pití, byl dost naštvaný, 
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a jakmile z mých úst vyšla poslední slova, vrazil mi do ruky 
svíčku a řekl: ‚Pojďte, tady máte světlo, abyste mohli jít do 
svého pokoje.‘ Druhý den ráno, když vychladl, jsem mu vylíčil, 
jak nezdvořilé bylo, co udělal, a pak jsem ho upozornil na den 
Páně, připravili jsme se na cestu a vyrazili. V Plymouthu se 
nám dařilo lépe a měli jsme ‚vzácné setkání‘. Pánova moc se 
zde projevila nad lidem. Mnozí byli ‚přesvědčeni‘, mezi nimi 
i lady Elizabeth Trelawny, dcera jednoho baroneta, a v Pánově 
moci tam proběhlo krásné setkání.“

V Cornwallu na naši malou výpravu kvakerů čekaly potíže. 
Zástupci místních úřadů byli rozhodnuti, že ve svém okrsku 
žádné kvakery nestrpí. V Marazionu, který Fox nazývá „Market
-Jew“, předvolali strážníci Foxe a Pyotta před starostu a radní 
města. Neměli žádný zatykač, a když Fox požádal o jeho před-
ložení, jeden ze strážníků vytáhl zpod pláště palcát a řekl, že to 
je jeho zatykač. Fox jako obvykle využil příležitosti k promluvě 
a předal své poselství starostovi a dalším úředníkům, na které 
to zřejmě udělalo dojem, protože byli ochotni nechat výpravu 
nerušeně pokračovat. Naneštěstí je však asi tři míle od města 
potkal úředník od starosty Ceelyho ze St. Ives. Úředník vzal 
ke starostovi jeden leták, který Fox napsal a rozšiřoval, a který 
pojednával o Vnitřním světle. Tento leták vzbudil u starosty 
Ceelyho a obyvatel města pozdvižení, a zatímco Foxova vý-
prava čekala, až jim okovají koně a Fox mezitím odešel kousek 
dál se projít, aby se podíval na moře, Pyotta a Salta odvlekli do 
starostova domu. Zde je Fox našel obklopené „hrubými lidmi“, 
„spíše indiány než křesťany“. Výslech probíhal dost neregulér-
ně a nezvykle. Jeden z přítomných kněží se Foxe zeptal, proč 
se nenechá ostříhat, a zazněly i jiné podobně malicherné věci. 
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Nakonec je nechali hlídat vojáky, „kteří byli tvrdí a divocí jako 
starosta a jeho lidé; přesto jsme lidi varovali před dnem Páně 
a zvěstovali jim pravdu. Příštího dne nás poslal, v doprovodu 
jízdní stráže s meči a pistolemi, do Redruthu.“

Další den byla neděle, den odpočinku, „první den“, jak ji 
nazývá Fox, ale vojáci byli přesto odhodláni vyrazit se zatče-
nými dál. Postupovat však nebylo snadné. Fox trval na tom, že 
bude kázat vojákům, zatímco Pyott zároveň kázal měšťanům 
v Redruthu. Pak se vystřídali, Fox šel přednést své poselství 
lidem ve městě, zatímco Pyott zase mluvil k vojákům. William 
Salt mezitím utekl a vydal se do „toho domu s věží“, aby předal 
své poselství knězi a jeho shromáždění. Lidi pojal „mocný 
hněv“ a vrhli se na nás „připraveni nás zabít“, říká Fox, „já 
jsem jim ale kázal den Páně a slovo věčného života.“ „Když 
jsme se dostali na konec města,“ pokračuje, „byl jsem Pánem 
pohnut, abych se obrátil a šel zase směrem ke druhému konci... 
Vojáci vytáhli pistole a řvali na mě, že se nemám vracet. Nedbal 
jsem jich, ale jel jsem zpátky a oni jeli za mnou.“ Takto tedy 
Fox bez nejmenšího strachu z vojáků a jejich pistolí dokončil 
své náboženské poslání v Redruthu!

K večeru této rušné neděle dorazila výprava do Falmouthu, 
tehdy zvaného Smethick, a do hostince přišel vrchní konstábl 
města a mnoho „rozumných lidí“, aby s Foxem pohovořili 
„o Božích věcech“, a srdce unaveného muže se velmi osvě-
žilo. Ale drsní a nespravedliví vojáci, kteří byli pod vedením 
naprosto bezcharakterního velitele jménem Keat, Foxe a jeho 
přátele neustále obtěžovali a uráželi. Keat přivedl do Foxova 
pokoje v hostinci „hrubého a zlého muže“ a „tento zlovolný 
muž“ chodil „funět sem a tam po pokoji“. Fox ho vyzval, aby 
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se „bál Pána“. „Načež,“ píše se v Deníku, „se na mě rozběhl, 
udeřil mě oběma rukama, nastavil mi nohu a chtěl mě shodit 
na zem, ale nemohl, protože jsem stál strnule a nehybně a ne-
chal se bít!“

Eskorta měla podle soudního příkazu odvést vězně ke gu-
vernérovi hradu Pendennis kapitánu Foxovi, pokud by byl 
doma, a pokud ne, měla je dopravit do vězení v Launcestonu. 
Protože kapitán Fox nebyl v té době doma, museli Přátelé s 
eskortou pokračovat v cestě do Launcestonu. Cestou potkali 
generála Desborougha, Cromwellova švagra, který byl pro-
tektorem pověřen správou v šesti západních hrabstvích. Jeden 
z Desboroughových důstojníků George Foxe okamžitě poznal 
a zavolal na něj: „Pane Foxi, co tady děláte?“ „Jsem vězeň,“ 
odpověděl. „To je zlé,“ řekl důstojník, „za co?“ Fox vysvětlil, 
jak byl se svou skupinou zatčen, když se věnoval náboženské 
činnosti, a voják se ihned nabídl, že si o tom promluví s Desbo-
roughem a zařídí, aby byl propuštěn. K propuštění mohlo dojít, 
nebýt diskuze o Kristově Vnitřním světle. Generál Desborough 
ve Vnitřní světlo nevěřil a učení o něm důrazně odmítal. To 
už Fox nevydržel a pokáral Desborougha, ten pak přikázal 
vojákům, aby s vězni pokračovali do Launcestonu.

Výprava s vězni prožila další vypjatou noc v hostinci 
v Bodminu, nedaleko od Launcestonu, cíle jejich cesty. Velitel 
eskorty, nehorázný kapitán Keat, rozkázal ubytovat Foxe se 
šílencem, co ohrožoval okolí svou tasenou zbraní. „Co to má 
zase znamenat, Keate,“ vykřikl Fox, „že mě chceš ubytovat 
v pokoji, kde je člověk s rapírem?“ „Hele,“ řekl, „drž prosím 
tě už jazyk za zuby, protože jestli s tím člověkem promluvíš, 
nezvládneme ho ani my všichni společně, jak je posedlý.“ Na-
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konec Fox dostal jinou místnost, dál od toho šíleného muže, ale 
„tvrdí a zatemnění“ vojáci celou noc pili a řvali, takže unavení 
vězni nemohli spát.

Druhý den ráno je konečně přivezli do strašlivého corn-
wallského vězení v Launcestonu, kde měli strávit následují-
cích osm měsíců – od poloviny zimy do začátku podzimu. 
Během prvních devíti týdnů, kdy čekali, jak dopadne soud, s 
nimi bylo zacházeno slušně. Přibližně o jarní rovnodennosti 
přijel do Launcestonu vrchní soudce Glyn, aby vězně sou-
dil. Roznesla se zvěst, že Fox bude pravděpodobně oběšen, 
a do městečka se sjely davy lidí, aby viděly, jak slavný kvaker 
prochází kolem. Když kopiníci vedli Foxe ulicemi do soudní 
síně, měli „mnoho práce“, aby se prodrali davem, který měs-
to zaplnil. Když přivedli tři kvakery s klobouky na hlavách 
do místnosti před předsedu soudu s parukou, Fox „byl dojat 
a řekl: ‚Pokoj vám!‘“ Soudce Glyn se s tázavým pohledem 
obrátil k žalářníkovi a zeptal se: „Co je to za lidi, které jste 
přivedl k soudu?“ „Vězně, můj pane,“ řekl žalářník. „Proč si 
nesundáte klobouky?“ zeptal se soudce vězňů. Žádná odpověď. 
„Odložte si klobouky.“ Stále žádná odpověď a nikdo z nich se 
ani nehnul. „Soud vám přikazuje, abyste si odložili klobouky,“ 
řekl přísně soudce. Pak Fox tiše řekl: „Kde kdy velmož, král 
nebo soudce, od Mojžíše po Daniela, přikázal někomu, aby 
si odložil klobouk, když přišel před jejich soud? A jestli něco 
takového přikazuje anglický zákon, ukažte mi ten zákon, ať 
už psaný, nebo tištěný.“ „Odveďte ho pryč,“ vykřikl předseda 
soudu, „já mu dám.“

Vězně odvedli do cely a zavřeli je ke zlodějům, kteří také 
čekali na soud. Zanedlouho nechal soudce kvakery přivést zpět 
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do soudní síně. „No tak,“ řekl soudce, „kdy měli klobouky 
od Mojžíše po Daniela? Pojďte, odpovězte mi. Teď jsem vás 
dostal.“ Fox odpověděl: „Můžeš si přečíst ve třetí kapitole 
knihy Daniel, že ti tři mladíci byli na Nebúkadnesarův rozkaz 
vhozeni do ohnivé pece s plášti, suknicemi a klobouky na 
hlavách.“ „Odveďte je!“ vykřikl soudce. Celý den probíhalo 
u soudu podivné jednání. Absurdní obvinění, kterým zřejmě 
nikdo nevěřil, vznesl proti Foxovi starosta Ceely. Znovu a zno-
vu se objevovala otázka klobouků. Jednou žalářník klobouky 
vězňům sundal a dal jim je do ruky, ale oni si je okamžitě zase 
nasadili. Nakonec byli všichni tři muži potrestáni pokutou 13 
liber 6 šilinků a 8 pencí za „pohrdání soudem“ a bylo nařízeno, 
aby je uvěznili, dokud pokutu nezaplatí – což, jak každý může 
vědět, nebude nikdy.

Až do soudního procesu platili tři kvakeři žalářníkovi za 
stravu sedm šilinků týdně a sedm šilinků za ustájení koní. Po 
skončení procesu odmítli v této platbě pokračovat. Načež se 
žalářník, sám zločinec s vypáleným cejchem, rozzuřil a uvrhl 
je do strašné kobky zvané „Doomsdale“. Foxův popis tohoto 
žaláře je příliš strašný, než abych ho pro čtenáře přepisoval. 
Člověk se diví, jak v té kobce vůbec mohl někdo přežít. Má-
lokdo se z ní dostal živý. Ve vězení se věřilo, že v této kobce 
straší duchové zemřelých vězňů, a žalářník se svými divokými 
přáteli se snažili Foxe touto duchařskou historkou vystrašit. 
Ten se však nenechal zastrašit o moc víc než Luther ďábly ve 
Wormsu. „Řekl jsem jim,“ píše Fox, „že kdyby tam byli všichni 
duchové a ďáblové z pekla, jsem nad nimi v moci Boží a ničeho 
takového se nebojím!“ Může nám připadat úsměvné, že si Fox 
u soudu odmítal sundat klobouk, což nám dnes v moderní době 
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připadá jako neškodná zdvořilost, ale měli bychom se soustředit 
na statečného a hrdinského Foxova ducha, který se na „poctu 
kloboukem“ díval jako na naprostou neslušnost vůči Bohu.

Zhruba v polovině léta bylo vydáno soudní nařízení, v němž 
se uvádělo, že dveře Doomsdale mají být otevřeny a že vězni 
mají povolení ohavnou kobku opustit a koupit si ve městě jídlo. 
Do Launcestonu přijela z Londýna dobrá žena jménem Ann 
Downer, aby uvězněným kvakerům vařila jídlo a zvenčí jim 
pomáhala, jak to jen tehdejší vězeňský systém povoloval. Foxo-
vo srdce hluboce zasáhl i jiný projev lásky. Humphrey Norton 
šel za Cromwellem a nabídl se, že si s Foxem vymění místo 
a půjde do Doomsdale a bude tam trpět místo něj, pokud mu 
to protektor dovolí. Tomu samozřejmě nemohlo být vyhověno, 
ale Nortonova žádost na Olivera Cromwella silně zapůsobila. 
Obrátil se ke svým dvořanům: „Kdo z vás by pro mě udělal 
tolik, kdybych byl ve stejné situaci?“ Hugh Peters, slavný 
kazatel a protektorův kaplan, řekl Cromwellovi, že neexistuje 
lepší způsob, jak šířit učení kvakerů, než držet George Foxe 
pod zámkem na hradě Launceston. Tohle vše vedlo k tomu, že 
z Whitehallu nakonec generálu Desboroughovi přišel rozkaz, 
že je třeba kvakery z launcestonského vězení nějak osobodit.
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9. kapitola

Další katastrofa

Trvalo nějakou dobu, než se George Fox dostal z launceston-
ského vězení, a to i poté, co generál Desborough obdržel žá-
dost z Londýna o jeho propuštění na svobodu. Desborough se 
v první řadě snažil získat Foxův slib, že se vrátí domů a nebude 
už kázat. Dokud by to Fox neslíbil, musel zůstat dál uvězněný 
v Doomsdale. Dále tu byl problém s nezaplacenými poplatky 
žalářníkovi. Plukovník a puritán jménem Bennett měl vězení 
v pronájmu a dostával podíl z poplatků, které žalářník vymačká-
val z ubohých vězněných v launcestonském hradu. Fox a jeho 
přátelé tvrdili, že jsou „nevinnými trpícími“ a proto nebudou 
platit žádné poplatky za čest trávit svůj čas v Doomsdale! I na 
této věci byl Fox připraven vytrvat, ale úřady nakonec ustoupily 
a 13. září 1656 vězně bez jakýchkoli podmínek propustily. Zá-
bavná historka z uvěznění v Doomsdale ilustruje, jaký vliv měl 
Fox na lidi okolo sebe i ve špinavém vězení, kde ho žalářník 
nazýval „psem s protaženým ksichtem“. Jistý plukovník Rouse s 
velkým doprovodem přijel do Launcestonu, aby Foxe navštívil.

„Měl plno řečí,“ píše Fox, „jaké jsem v životě neslyšel, takže 
se s ním nedalo mluvit. Nakonec jsem se ho zeptal, jestli byl ně-
kdy ve škole. ‚Ve škole?‘ ujistil se. ‚Ano, ve škole,‘ odpověděl 
jsem. ‚Ve škole!‘ podivili se vojáci, ‚ptá se našeho plukovníka, 
který je tak vzdělaný?‘“ Potom Fox pokračoval, „je-li to takový 
učenec, měl by přece vědět, jak se to má s otázkami a odpo-
věďmi, měl by být chvíli zticha a počkat si na odpověď na to, 
co se ptal.“ „Tehdy,“ dále Fox vypravuje, „jsem byl pohnut, 
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abych mu v nesmírné Boží moci pověděl slovo života, a to na 
něj dolehlo tak, že nemohl otevřít ústa: tvář mu otekla a zrudla 
jako krocan, rty se mu pohnuly a něco zamumlal, ale lidé si 
mysleli, že omdlí. Přistoupil jsem k němu a on řekl, že nikdy 
v životě nic takového nezažil: Moc Páně v něm totiž zastavila 
zlou sílu, takže se téměř udusil. Ten člověk byl od té doby k 
Přátelům velmi laskavý a nemluvil už s námi tak lehkomyslně. 
Moc Páně zavládla nad ním i nad ostatními, kteří byli s ním.“

Právě v této době, kdy byl Fox v Launcestonu, putovali po 
Anglii „muži páté monarchie“, jak se jim říkalo, a snažili se 
lidi přesvědčit, že Kristus přijde ještě toho roku a nastolí na 
zemi svou tisíciletou vládu. Prohlašovali, že existovala čtyři 
velká světová království a že nyní Kristova vláda je všechny 
ukončí a zahájí páté a poslední království. Fox jim sdělil, že 
Krista a jeho království hledají na špatném místě. „Muži páté 
monarchie“ si mysleli, že Kristus přijde a bude vládnout ve 
vnějším království, jako je to císařovo, že přijde panovník 
jako byl např. Karel Veliký, ale Fox jim řekl, že Kristus již 
přišel a pobývá zde na zemi. Přichází do srdcí lidí jako božská 
nebeská přítomnost a chce kralovat jejich životům a přebývat 
v jejich srdcích. Jeho království přichází tak rychle, jak rychle 
se lidé učí žít Jeho způsobem a plnit Jeho vůli a nechat Jeho 
ducha, aby v nich přemohl zlo a pozvedl dobro. Nikdo Ho 
nikdy nenajde, pokud Ho bude hledat na obloze nebo pokud 
bude očekávat, že Ho uvidí sedět na trůnu v nějakém hlavním 
městě, například v Londýně.

Po strašných devíti měsících utrpení se konečně otevřely 
dveře hradu Launceston a naši tři vězni, plní radosti a svo-
body, hned odjeli na koních pryč. Na Foxe však čekala ještě 
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horší pohroma než v Doomsdale. Tou byl „pád“ jeho starého 
přítele a spolubojovníka Jamese Naylera. Když naši tři muži 
pokračovali v cestě, dorazili do Exeteru a zde ho našli spolu 
s mnohými dalšími Přáteli ve vězení. Když je tam Fox navštívil, 
hned zjistil, že James sešel z cesty a žije v bludu; jak Fox říká 
„utekl do svých představ“. Vytvořil si divoké fantazie, byl po-
mýlený a snil o tom, že s ním samotným bude zacházeno jako 
s nejvznešenější osobou. Fox byl vůči těm, kdo s ním pracovali 
a trpěli, mateřsky laskavý, ale dokázal být také jako sežehující 
plamen k těm, co podkopávali jeho velké dílo, které, jak věřil, 
ho Bůh pověřil vykonat ve světě. Otevřeně ke svému starému 
příteli promluvil, že sešel z cesty a obrací se proti Boží vůli. 
Ukázal mu, jak nebezpečná je pýcha a kam vede obracení světla 
v temnotu, ale upřímné a dobře míněné varování nepadlo na 
úrodnou půdu. Nayler se snažil dávat najevo lásku a chtěl Foxe 
políbit, ale ten nechtěl přijímat předstírané polibky od někoho, 
jehož duch byl zjevně špatný. „Jamesi,“ řekl, „bude pro tebe 
těžší zbavit se té tvé neomalené společnosti [stoupenců], než 
ji pro tebe bylo založit.“

Ubohý Nayler si za divokou a nesprávnou cestu, po níž se 
vydal, nemohl tak úplně sám. Jak řekl Fox, „utekl do svých 
představ.“ Dočasně se zbláznil. Napětí, strašlivé pronásledová-
ní, děsivé zážitky z vězení, kterému byl při své práci vystaven 
a které kolem něj převládaly, nespoutané představy a očekávání, 
to vše se mu dostalo do hlavy a uvedlo jej do stavu smutku 
a zmatku. Brzy poté, co ho Fox v Exeteru opustil, byl Nayler 
propuštěn z vězení a odjel do Bristolu. Zde dovolil svým po-
mýleným stoupencům, aby utvořili „triumfální průvod“, za-
tímco on napodoboval Krista vjíždějícího do Jeruzaléma. Malá 
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osmičlenná skupinka, obklopující Naylera jedoucího na koni, 
zpívala: „Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh Izraele.“ Za deště a bláta, 
kdy ženy rozprostíraly na cestu své šaty, se podivná a šílená 
skupina plahočila do Bristolu, kde byli zatčeni a uvrženi do 
vězení. Všichni patřili do psychiatrické léčebny a potřebovali 
péči zkušeného lékaře, ale místo toho se jim dostalo jediného 
druhu léčby, kterou Anglie v sedmnáctém století takovým li-
dem uměla poskytnout. Nazývali je „rouhači“ a jednali s nimi 
jako se zločinci, které je nutno strašlivě potrestat. Po měsících 
vyšetřování a soudního procesu se James Nayler dočkal pří-
šerného rozsudku. Měl být na dvě hodiny postaven na pranýř 
na nádvoří paláce ve Westminsteru a poté ještě dvě hodiny 
bičován katem v ulicích. O tři dny později měl opět stát na 
pranýři od jedenácti do jedné, kdy mu měl být rozžhaveným 
železem provrtán jazyk a na čelo mu mělo být žhavým železem 
vyraženo písmeno B (jako rouhač – angl. blasphemer, pozn. 
překl.). Potom měl být odvezen do Bristolu, kde měl na koni 
projet městem s obličejem dozadu a na tržišti být zbičován. 
Nakonec měl být uvězněn v londýnském Bridewellu, dokud 
parlament neodhlasuje jeho propuštění, a to na samotce, při 
těžké práci, a mělo mu být odepřeno používání pera, inkoustu 
a papíru. Když Nayler poslouchal děsivý rozsudek, zatímco 
mu ho předseda Dolní sněmovny četl, řekl: „Bůh mi dal tělo: 
Doufám, že mi dá i ducha, abych to vydržel. Pán vám tyto 
věci neklade za vinu.“

Ubohá oběť bez reptání přijala svůj trest. „Trochu se scvrkl, 
když mu železo dopadlo na čelo,“ a přestože se tělo při mučení 
kroutilo, duch se starému muži vrátil a povstal, aby čelil straš-
nému utrpení. Tři roky byl Nayler držen v samovazbě a pak 
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parlament - tzv. kusý parlament, neboli Rump – odhlasoval, 
že bude propuštěn. Jakmile to bylo možné, vydal se Nayler 
po propuštění z vězení hledat George Foxe, aby ho požádal 
o odpuštění za potupu a potíže, které jeho činy a skutky přivo-
dily Společnosti přátel. Sám Fox byl v té době velmi nemocný 
a zlomený a nemohl se s ním setkat, a tak v „klidném duchu“ 
a ušlechtilém rozpoložení mysli čekal tento těžce zkoušený 
muž na svou chvíli usmíření. K tomu došlo v Londýně o něco 
později, kdy „toho dne oplýval duchem uzdravení.“ James 
Nayler se veřejně vyznal ze svých chyb a omylů. Jen málokteré 
oko zůstalo suché, když Přátelé v Londýně při setkání naslou-
chali muži, který tolik trpěl za své chyby. Byl tam i George 
Fox a zdálo se, že když „zaceloval trhlinu“ mezi sebou a svým 
přítelem, byl „oděn vzácnou moudrostí“.

Jamesi Naylerovi pak zbývalo už jen několik měsíců ži-
vota. V podzimních dnech roku 1660 se vydal pěšky z Lon-
dýna do svého domova ve Wakefieldu v Yorkshiru. Byl slabý 
a nemocný – příliš slabý a nemocný na to, aby putoval sám 
pěšky, ale vytrval silou svého nezlomného ducha. Dlouho se-
dával u cesty, ponořený do rozjímání, a přemýšlel o pravém 
domově a skutečné zemi, kterou brzy spatří, až skončí všechny 
jeho pozemské bolesti a zkoušky. Nedaleko Huntingdonu ho 
přepadli lupiči a nechali ubohého zlomeného muže svázaného. 
Našli ho laskaví přátelé, kteří se o něj něžně postarali, dokud 
jeho duch neodešel tam, „kde je za všemi těmito hlasy mír.“

Asi dvě hodiny před smrtí pronesl James Nayler své posel-
ství na rozloučenou, které je jedním z nejkrásnějších svědectví, 
jaké kdy po sobě zanechal člověk bloudící, kající a kterému 
bylo mnohokrát odpuštěno. Zní následovně:
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„Cítím, že existuje duch, který se nerad dopouští zla 
a nemstí se za nic zlého, ale rád všechno snáší v naději, že si 
nakonec užije své. Jeho nadějí je přežít všechen hněv a svár 
a unavit všechnu povýšenost a krutost nebo cokoli, co má 
povahu, jež se mu příčí. Vyhlíží konec všech pokušení. Jako 
nesnáší žádné zlo v sobě, tak žádné nehledá ani v myšlenkách 
někoho jiného. Je-li zrazen, snáší to, neboť jeho korunou je 
mírnost, jeho životem věčná nezištná láska; a své království 
přijímá se smířlivostí, nikoli se svárem, a udržuje si je pokor-
nou myslí. Jen v Bohu se může radovat, i když na něj nikdo 
jiný nebere ohled a nemůže vlastnit jeho život. Ten duch počat 
ve smutku a přiveden na svět, aniž by ho kdo litoval, ale ne-
reptá nad zármutkem a útlakem. Nikdy se neraduje jinak než 
skrze utrpení, neboť radostí světa je jeho smrt. Našel jsem ho 
osamělého, opuštěného. Mám v něm společenství s těmi, kdo 
žili v doupatech a opuštěných místech v zemi, kteří skrze smrt 
dosáhli vzkříšení a věčného svatého života.“

Tragická zkušenost s Naylerem měla velký vliv na pozdější 
život George Foxe. Přiměla ho mnohem pečlivěji vysvětlovat, 
co míní světlem a životem Kristovým v duši. Viděl, jak snad-
no mohou nevyrovnaní lidé jeho myšlenku příliš posunout 
a nárokovat si nemožné věci. Byla to tvrdá a hořká lekce, ale 
důkladně se z ní poučil a od té chvíle byl ve svých vyjádřeních 
zdrženlivý a opatrný.

Nyní se vrátíme do období po propuštění z Launcestonu. 
Fox vytrvale pokračoval ve svých cestách a pořádal shro-
máždění, z nichž mnohá navštěvovaly velké davy lidí, někdy 
i tisíce. Když v říjnu 1656 dorazil do Londýna, měl další 
pozoruhodný rozhovor s Oliverem Cromwellem. Nedaleko 
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Hyde Parku spatřil velké shromáždění lidí a při pozornějším 
pohledu zahlédl uprostřed davu protektora. Přijel přímo k 
protektorovu kočáru. Někteří z Cromwellovy tělesné stráže 
zasáhli a Foxe odváděli, ale Cromwell ho okamžitě poznal 
a přikázal strážcům, aby ho nechali být. „A tak,“ říká Fox, 
„jsem jel vedle něj (tj. po jeho boku) a vyprávěl mu, co mi Pán 
dal, abych mu pověděl o jeho situaci a o utrpení Přátel v ná-
rodě a o tom, jak je toto pronásledování v rozporu s Kristem 
a s apoštoly a křesťanstvím, a tak jsem jel vedle jeho kočáru, 
dokud jsme nedojeli k bráně James Parku, a on si přál, abych 
šel k němu domů.“

Druhý den po rozhovoru s Foxem sdělil Cromwell jedné 
služebné své ženy, kvakerce Mary Saunders, že pro ni má dobré 
zprávy. „George Fox přijel do města,“ řekl, „a jel z Hyde Par-
ku do James Parku po mém boku.“ O něco později Fox přijal 
Cromwellovo pozvání do jeho domu a vydal se s Edwardem 
Pyottem, svým vězeňským společníkem, do Whitehallu. Fox 
znovu naléhal na protektora, aby propustil vězněné Přátele, 
a ukončil náboženské pronásledování. Poté nasměroval Cro-
mwella ke Kristovu světlu v jeho vlastním srdci, ale protektor 
právě vedl rozhovor se slavným oxfordským vicekancléřem 
doktorem Owenem, mužem, který se velmi stavěl proti kva-
kerskému učení, a mluvil proti světlu a znevažoval ho. Tento 
postoj Foxe popudil, jako ostatně vždy, a diskutoval o tomto 
tématu s velkým zápalem a vážností. „Moc Páně,“ říká Fox, 
„ve mně povstala a já jsem byl pohnut, abych Cromwella po-
bídl, aby položil svou korunu k nohám Ježíše.“ Fox stál u stolu 
a Cromwell k němu přistoupil, posadil se na okraj stolu vedle 
něj a pokračovali v diskusi o Kristově světle, aniž by se však 
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ve svých náboženských názorech sblížili. Z vyprávění ale nelze 
pochybovat, že si Cromwell Foxe hluboce vážil a zdá se, že 
ho považoval za proroka. O položení „koruny“ k Ježíšovým 
nohám se dozvíme více později v jedné zlomové chvíli.

Po rozsáhlé cestě po hrabstvích až do Yorkshiru, kde se mu 
podařilo získat mnoho duší a kde se mu několikrát podařilo 
o vlásek uniknout svým protivníkům, se Fox vydal hledat no-
vou misijní půdu do Walesu a Skotska. Cestu do Walesu měl 
schopného pomocníka v Johnu ap Johnovi, horlivém a věr-
ném Velšanovi, který byl „přesvědčen“ ve Swarthmoru v roce 
1653. Díky této misijní cestě v roce 1657 se do Společnosti 
Přátel dostalo velké množství lidí z Walesu, kteří později té-
měř hromadně migrovali do Pennsylvánie, když William Penn 
zahájil v této nové kolonii svůj „svatý experiment“. Opravdu 
úžasné setkání uspořádala skupina kvakerských cestovatelů 
v Radnorshiru, kde se lidé tlačili v tak mohutných zástupech, 
že připomínali jarmark. „Ležela na mně velká zodpovědnost,“ 
říká Fox, „za spásu těch lidí. A tak jsem šel na shromáždění 
a stál jsem na vrcholu židle asi tři hodiny, občas jsem si opřel 
ruku o hlavu nějakého muže a chvíli jsem stál v tichosti, než 
jsem začal mluvit. Mnoho lidí sedělo na koních, a nakonec 
jsem cítil, že do všech vstupuje moc Páně a že nad všemi září 
Pánův věčný život a pravda a že se jim otevírají Písma.“ Zdá 
se, že to na shromážděné lidi hluboce zapůsobilo a „obrátili 
se k Pánu“, jak říká Fox.

Cesta po Skotsku nebyla tak úspěšná jako po Walesu. Sko-
tové přijali učení Jana Kalvína, jak jim ho vyložil John Knox, 
a tato víra se velmi lišila od kvakerského pojetí náboženství. 
Fox tam našel jen málo lidí, kteří by toužili po jeho učení 
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nebo na něj reagovali. Nebyli na takové myšlenky „připrave-
ni“ a nevítali ho tak, jak se to stalo jinde. A přesto Fox říká: 
„Když můj kůň poprvé vkročil na skotskou půdu, cítil jsem, 
že Boží sémě kolem mě jiskří jako nesčetné ohnivé jiskry.“ 
Dodává však: „Na povrchu je hojnost husté, hroudovité země 
pokrytectví a falše a bujné, plevelné přírody, kterou je třeba 
spálit Božím slovem a zorat Jeho duchovním pluhem, než Boží 
sémě přinese nebeské a duchovní ovoce k Jeho slávě. Ale vinař 
musí být trpělivý a čekat.“

Někteří z ušlechtilých duchů ve Společnosti přátel pocházeli 
ze Skotska a nepochybně tam „Boží sémě“ bylo, ale místní 
duchovní byli rozhodnuti Foxovi co nejvíce znepříjemnit ži-
vot, zatímco se snažil své rozptýlené „sémě“ najít. Nařídili 
mu, aby se dostavil před Radu v Edinburghu. Když vstoupil 
do místnosti, vrátný mu sundal klobouk a pověsil ho, dokud 
nevyšel ven. Chvíli stál před městskou radou, a protože nikdo 
nic neříkal, byl „pohnut Pánem“, aby řekl: „Pokoj vám; oče-
kávejte v bázni Páně, abyste mohli přijmout jeho moudrost 
shůry, skrze niž byly všechny věci učiněny a stvořeny, abyste 
skrze ni mohli být všichni vedeni a mohli vést všechny věci 
pod svýma rukama k Boží slávě.“ Rada se zeptala, jaké má ve 
Skotsku úmysly. „Přišel jsem navštívit Boží sémě,“ řekl jim. 
„Musíte skotskou zemi do týdne opustit,“ nařídila Rada. Na 
příkaz Fox nedbal, a pokračoval ve své práci návštěvy „seme-
ne“. Vrátil se do Edinburghu, projel kolem hlídek, vjel ulicí na 
tržiště a město opustil branou. „Jeli jsme jako proti ústí děla 
nebo hrotu meče,“ říká, „ale Pánova moc a jeho vlastní ruka 
nás přenesla přes hlavy všech!“
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10. kapitola

Konec éry Commonwealthu

V životě a vládě Anglie se nyní odehrávaly velké změny. Oliver 
Cromwell, lord protektor, zemřel 3. září 1658 a po jeho smrti 
nastalo období nejistoty a zmatků. Zdá se, že George Fox bystře 
a pozorně sledoval veřejné a politické události a rozuměl tomu, 
čemu anglický národ čelil. Na jaře roku 1657 se objevily zvěsti, 
že Cromwell bude korunován králem. 25. března téhož roku 
se parlament rozhodl nabídnout mu korunu a požádat ho, aby 
přijal úřad a titul. Jakmile se o tom Fox dozvěděl, okamžitě 
se vydal varovat Cromwella před přijetím královské funkce. 
„Potkal jsem ho,“ píše se v deníku, „v parku a řekl jsem mu, 
že ti, kdo ho chtějí korunovat, ho připraví o život, a on se mě 
zeptal, co jsem to řekl? A já jsem mu to zopakoval: Ti, kdo 
mu chtějí nasadit korunu, ho připraví o život, a řekl jsem mu, 
aby si hleděl koruny, která je nesmrtelná, a on mi poděkoval 
a pozval mě k sobě domů. Pak jsem byl pohnut, abych mu na-
psal a řekl mu, jak by zničil svou rodinu a potomstvo a přivedl 
by národ do temnoty, kdyby tak učinil.“ 3. dubna a nakonec 
ještě důrazněji 8. dubna 1657 se Cromwell odmítl stát králem.

Fox v této době napsal protektorovi mnoho dopisů s nej-
různějšími tématy. Jeden ze zajímavých je ten, který napsal 
lady Elizabeth Claypole, Cromwellově milované dceři, která 
byla upoutaná na lůžko nevyléčitelnou nemocí. „Přítelkyně,“ 
začíná dopis ušlechtilé lady, která sama byla „hledačkou“, 
„zklidni se ve své mysli a duchu od svých myšlenek, a pak 
pocítíš Boží blízkost a obrátíš svou mysl k Pánu, od něhož 
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pochází život, čímž můžeš přijmout jeho sílu a moc k utišení 
všech bouří a vichřic.“ A dopis končí těmito vznešenými slovy: 
„A tak poznáš Semeno Boží, které je dědicem Božího zaslíbení 
a světa, co nemá konce… Přijmete sílu života, jež nemá konce, 
sílu Boží, která je nesmrtelná; ta přivádí nesmrtelnou duši k 
nesmrtelnému Bohu, v němž se raduje. Tak tě ve jménu Pána 
Ježíše Krista, Bůh všemohoucí posiluj. G. F.“ Dozvídáme se, 
že tento dopis „zklidnil mysl“ lady Elizabeth a později ho další 
lidé četli, aby si „zklidnili mysl“ a ulevili si od utrpení.

Mezi Foxem a protektorem došlo ještě k jednomu setkání. 
Bylo to asi v polovině srpna 1657, dva týdny před Cromwello-
vou smrtí. Fox říká: „Potkal jsem ho, jak přijíždí do Hampton 
Court Parku, a než jsem k němu dojel, jel v čele svých těles-
ných stráží, a viděl jsem a cítil, jak proti němu jde závan smrti, 
takže vypadal jako mrtvý.“ Fox mu vyprávěl o utrpení Přátel, 
z nichž mnozí byli vězněni v té době v anglických věznicích. 
Cromwell se k němu jako obvykle zachoval srdečně a přátelsky 
a pozval ho do paláce. Druhý den se tam Fox vydal, ale zjistil, 
že protektor je příliš nemocný, než aby ho mohl přijmout. 
„A tak,“ píše Fox, „jsem odešel a už jsem ho nespatřil.“ Ještě 
jednou ho však nečekaně spatřil, nebo alespoň jeho ostatky, 
neboť když Karel II. bezpečně usedl na trůn, Cromwellovo 
tělo, z něhož jeho mocný duch odešel, bylo vykopáno z hrobu 
a pověšeno na šibenici v Tyburnu a Fox říká: „Viděl jsem ho 
tam viset.“

V období nepokojů, tísně a největšího zmatku, které ná-
sledovalo po odchodu tohoto velkého muže, nikdo nevěděl, 
jaká budoucnost Anglii čeká. Národ se „otřásal“, různé strany 
se navzájem, jak říká Fox, „trhaly na kusy“, staré pořádky se 
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měnily, ustupovaly novým a i ta nejstatečnější srdce byla plna 
zlých předtuch. Pro George Foxe to byla doba neobyčejných 
duchovních bolestí. Procházel vážnou nemocí a duševními 
obtížemi, jaké nepoznal od počátku svého hledání světla. Ně-
kolik týdnů ležel jen při částečném vědomí v domě jednoho 
z Přátel v Readingu. Jeho tělo prošlo hlubokou změnou, tvář 
se mu změnila a mnozí si mysleli, že se již nevrátí k životu 
a zdraví. Když ležel v tom podivném hraničním stavu, zdálo 
se mu, že vidí, co se stane, a měl pocit, že může číst, co se 
odehrává v myslích lidí kolem něj. Měl také vidění a tušení, že 
dojde k znovunastolení krále Karla. Postupně se mu opět vrátilo 
zdraví a normální stav. „Pán mě zachoval,“ říká, „svou mocí 
a duchem skrze vše a nade vším, a v jeho moci jsem se opět 
dostal do Londýna.“ V krátké době byl připraven na náročné 
cesty, těžkou práci, velká shromáždění a tvrdé pronásledování, 
které bylo téměř nepřetržitou součástí jeho života.

Dne 8. května 1660 byl Karel Stuart prohlášen králem a 29. 
téhož měsíce vstoupil do Londýna. Již 4. dubna předchozího 
roku vydal Karel svou slavnou Bredskou deklaraci na téma 
svobody svědomí, zvané podle nizozemského města Breda, 
kde byla vyhlášena. Stálo v ní: „Vyhlašujeme svobodu svě-
domí a prohlašujeme, že nikdo nesmí být znepokojován nebo 
zpochybňován pro rozdílnost názorů ve věcech náboženství, 
které nenarušují klid v království.“ George Fox a jeho přátelé si 
při čtení těchto krásných slov mysleli, že jejich potíže skončily 
a že nyní se mohou v klidu držet své vzácné víry. Čekalo je 
však smutné zklamání.

Již před Cromwellovou smrtí začal George Fox jednou 
nebo dvakrát ročně pořádat velká shromáždění, aby šířil své 
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učení a organizoval hnutí, jemuž dal život. Na tato setkání 
přicházely obrovské davy lidí. Jedno z nich se konalo na pod-
zim roku 1656 v Balby v Yorkshiru. Další podobné se konalo 
v roce 1657 ve Skiptonu, rovněž v Yorkshiru, a tato setkání 
se ve Skiptonu po nějakou dobu konala každoročně. Velké 
setkání „pro celý národ“ se konalo v květnu 1658 v Lutonu 
v hrabství Bedfordshire „v domě Johna Crooka“. Trvalo tři 
dny a zúčastnily se ho „tři nebo čtyři tisíce lidí“. Hostince byly 
přeplněné a návštěvníci se přelili do okolních měst. „Bylo to 
slavné setkání,“ říká Fox, „bylo zvěstováno věčné evangelium 
a mnozí je přijali, …kteréžto evangelium jim přineslo život 
a nesmrtelné světlo, jež nad všemi zazářilo.“

Fox předložil své poselství velkému shromáždění lidí ve 
dvou kázáních. V prvním z nich promlouval zvláště k těm, 
kteří jeho učení ještě nepřijali, a vyložil v něm své představy 
o Bohu a Kristu a o světle v duši člověka. Ve druhém kázání 
dal mnoho moudrých rad svým stoupencům a zvláště těm, 
kteří byli zvyklí kázat. Vyzýval je, aby „přebývali v živém, 
nepohnutelném Božím slově“ a mluvili o „věcech, v nichž 
žijí“, tj. o věcech, které znají z vlastní zkušenosti. Doporučil 
jim, aby nebyli mnohomluvní – „dávejte si pozor na mnoho 
slov,“ a stále opakoval, že vše musí být čerstvé a živé - musí to 
„vycházet ze života a zasahovat životy druhých.“ Pověděl jim, 
že služebník, který očekává, že osloví lidi, musí vždy „cítit, že 
stojí v přítomnosti Pána Boha“. Varoval je před „zvykovým 
kázáním“, tj. kázáním jen proto, že je zvykem mít kázání, a vedl 
je k tomu, aby se při svém kázání vždy snažili přivést lidi k 
takové zkušenosti s Bohem v duši, aby se obešli i bez kázání. 
„Vyvarujte se všeho handrkování,“ řekl jim, což znamená: 
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„Nevěnujte se hádkám a sporům, ale pracujte, přemýšlejte 
a mluvte v lásce, trpělivosti a duchovní síle.“

Na závěr tohoto velkého shromáždění přijela do Lutonu 
skupina jezdců, aby Foxe zatkla, ale z nějakého nevysvětleného 
důvodu ho neobtěžovali. Když vojáci přijeli, procházel se Fox 
po zahradě, oni ukázali na Foxe a řekli Johnu Crookovi, že on 
je ten, po kom jdou. „Ale,“ píše Fox, „moc Páně je tak zmátla, 
že do zahrady vůbec nevstoupili, ale rozzuřeně odjeli.“

Jednou z nejdůležitějších událostí v období před návratem 
království bylo rozšíření kvakerství v amerických koloniích 
a na západoindických ostrovech. Na valném shromáždění ve 
Skiptonu v roce 1658 byl vydán dokument, v němž se v krát-
kosti říká: „Slyšeli jsme o velkých věcech, které se dějí v mno-
ha národech za mořem mocnou silou Boha, který povolal řadu 
našich drahých bratří a sester, aby hlásali věčné evangelium.“

Dnes nám může připadat zvláštní, že ostrov Barbados byl 
tehdy duchovním centrem západního světa, odkud se kvakerství 
šířilo do kolonií na pobřeží Atlantiku. Jeden z kvakerských ces-
tovatelských průkopníků nazývá Barbados „školkou pravdy“ 
a později zjistíme, že George Fox navštívil Barbados dříve, 
než se dostal k americkým břehům. Prvními, kdo tam přišli, 
byly ženy. Mary Fisher a Ann Austin dorazily na Barbados 
koncem roku 1655 a po úspěšné misi na ostrově se v létě 1656 
vydaly do Bostonu. Přibližně ve stejné době se Elizabeth Harris 
vydala k břehům Chesapeake Bay. Mary Fisher a Ann Austin 
byly velmi rychle vypovězeny z puritánského Massachusetts 
a stejně tak i skupina osmi kvakerských misionářů, kteří připluli 
do bostonského přístavu z Londýna dva dny po vypovězení 
obou žen. Byly přijaty přísné zákony a všichni v Massachusetts 
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nyní doufali, že kolem kolonie postavili tak vysoké a pevné 
ploty zákona, že se přes ně už žádní kvakeři nedostanou. Tak 
tomu ale nebylo!   

 V létě roku 1657 na malé lodi Woodbouse vyplula z An-
glie do Ameriky skupina jedenácti lidí, majitelem a kapitá-
nem lodi byl pozoruhodný kvaker z Holderness jménem Ro-
bert Fowler, který zasvětil svou loď i svůj život službě Pánu. 
Ve svém zvláštním lodním deníku neboli vyprávění o cestě 
Fowler říká: „Viděli jsme, že Pán vede naši loď, jako když 
člověk vede koně za hlavu.“ Malá loď byla zázračně vedena 
a doplula až do Nového Amsterodamu, dnešního New Yorku. 
Někteří z kvakerských misionářů se vydali na Long Island, 
kde získali mnoho stoupenců, a zbytek misionářů pokračoval 
na lodi Woodhouse nebezpečným průlivem Hell-gate na Rho-
de Island. Odtud se kvakerští cestovatelé rozptýlili do míst, 
kde se doslechli o skupinách připravených přijmout jejich 
poselství. Úspěšní byli zejména v Sandwichi a v Salemu ve 
státě Massachusetts, zatímco velké skupiny kvakerů vznikaly 
v Newportu, Providence a dalších městech Rhode Islandu, 
které puritáni nazývali „ostrovem bludů“. Puritánské úřady se 
mezitím snažili ze všech svých sil nenáviděnou kvakerskou 
„invazi“ zastavit. Byly vydány zákony, které měly nové ná-
boženství potlačit a potrestat bičováním, vězením nebo smrtí 
každého kvakerského misionáře, který by se objevil. Zastrašit 
kvakery, kteří byli přesvědčeni, že je do Massachusetts poslal 
Pán, nebylo tak snadné. A tak kvakeři přicházeli dál a vydali 
se do Bostonu, aby „pohlédli krvavým zákonům do tváře“. 
Čtyři kvakeři byli oběšeni na Boston Common, tři z nich po-
cházeli z Anglie – William Robinson, Marmaduke Stephenson 
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a William Leddra – a Mary Dyer, jedna domorodá žena, která 
bydlela na Rhode Islandu. „Invazi“ se však zastavit nepodařilo. 
Brzy téměř ve všech koloniích na pobřeží vyrostla kvakerská 
shromáždění a stoupenců George Foxe bylo mnoho. V jedné 
z dalších kapitol budeme sledovat Foxovy cesty podél atlantic-
kého pobřeží, při nichž navštěvoval shromáždění a upevňoval 
dílo započaté těmito statečnými průkopníky.
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11. kapitola

Období krutého pronásledování

Oliver Cromwell skutečně ze srdce miloval svobodu a nenávi-
děl pronásledování. Chápal George Foxe a zřejmě si ho i vá-
žil. V době Cromwellovy vlády museli kvakeři snášet mnohé 
útrapy, ale ne kvůli osobním postojům Cromwella ohledně 
náboženské svobody. Cromwell musel dopustit mnoho věcí, 
které by byly jinak, kdyby se mohl řídit svými vlastními ide-
ály. George Fox však zcela nepochopil složité společenské 
a politické poměry, které kolem něj panovaly, a příliš tvrdě 
protektorovi vyčítal jeho postup. Vítal restauraci Stuartovců 
a ve světle slavné Bredské deklarace očekával, že před jeho 
milovanou Společností Přátel jsou nyní dny mírového rozma-
chu. Ve skutečnosti se stal pravý opak toho, v co doufal a co 
očekával, ale ani v tomto případě nepocházelo pronásledování 
ze zlé vůle nebo osobních postojů krále. Král Karel II. s proná-
sledováním nesouhlasil, ale za stávajících politických poměrů 
musel pronásledování nechat volný průběh.

Jak víme, Karel II. vstoupil do Londýna v květnu 1660 
a zhruba v téže době pobýval Fox ve Swarthmore Hall, které 
využíval jako základnu, odkud vyrážel navštěvovat skupiny 
Přátel ve Westmorelandu. Soudce Fell zemřel v roce 1658 
a Margaret Fell byla nyní plnoprávnou majitelkou panství. 
Celým svým srdcem se věnovala práci na vydávání toho, co 
Fox a jeho přátelé nazývali „pravda“. Byla to silná osobnost, 
schopná žena a přirozená vůdkyně, která se stala významnou 
silou v novém kvakerském hnutí. Pár dní po Foxově příjezdu 
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do jejího domu přijeli čtyři stráže se zatykačem, aby ho zatkli 
a odvezli do Lancasteru. Nejprve Foxe odvezli do Ulversto-
nu, kde ho v noci hlídali, protože se báli, aby jim nevyklouzl 
komínem a neunikl! Vychloubali se, že se jim podařilo slav-
ného vůdce dopadnout, a jeden ze stráží řekl: „Myslím, že by 
tohoto muže nedokázalo zatknout ani tisíc mužů.“ Druhý den 
ráno přišlo Foxe do vězení navštívit pár Přátel ze sousedství 
s Margarett Fell a jejími dcerami, bylo to v době, kdy se Fox 
chystal na cestu do Lancasterského vězení, důstojníci se vydě-
sili a křičeli: „Oni ho zachrání! Oni ho zachrání!“ Fox jejich 
obavy okamžitě rozptýlil a ukázal jim, co je zač. Důstojníci 
ho posadili na „malého koně“, sotva víc než poníka, kterého 
vedli za ohlávku. Koníka bili, popoháněli a nutili do klusu. 
Najednou Fox sklouzl z jeho hřbetu a protestoval proti týrání 
toho němého tvora. Zvláštní průvod urazil čtrnáct mil až do 
Lancasteru, když stráže se svým vězněm na hřbetu koníka 
vpochodovali do města, Fox pořád sedící na koníkovi byl „do-
jat, aby zpíval chválu Pánu v jeho vítězné moci nade vším“. 
Zástupy lidí v Lancasteru se tísnily na ulicích, aby viděly, jak 
vězeň projíždí, a volaly: „Podívejte se na jeho oči! Podívejte 
se na jeho oči!“

Foxe vyšetřoval soudce Porter, který se ho přísně zeptal, 
„proč přišel do tohoto kraje v této neklidné době?“ - což svědčí 
o soudcových obavách, že se Fox snaží podnítit vzpouru! Fox 
odpověděl: „Přišel jsem navštívit své bratry.“ „Ale vy máte vel-
ká shromáždění po celé zemi,“ řekl soudce. „Ano, máme velká 
shromáždění,“ na to Fox, „ale jsou pokojná a my jsme pokojný 
lid.“ Soudce odmítl Foxovi ukázat kopii zatykače a obvinil ho, 
že „pobuřuje lid“, je „nepřítelem krále“ a nebezpečným mužem, 
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který „usiluje o vyvolání nové války a opětovně ponoří národ 
do krve“. Soudce Porter nechal Foxe uvrhnout do „Temného 
domu“, bídné kobky na lancasterském hradě, kde ho přísně 
hlídali, vyhrožovali mu oběšením, bez možnosti, aby se hájil.

Margarett Fell se mezitím vypravila do Londýna, aby pro-
testovala proti bezpráví spáchaném na jejím příteli. Král nařídil, 
aby byl Fox převezen do Londýna k nejvyššímu královskému 
soudu. Soudce Porter se vydal do Londýna, aby se postavil 
proti svému vězni, ale protože toho neměl na Foxe mnoho, co 
by mohl přeložit stuartovskému králi a šlechtě kolem krále, 
brzy se vytratil a spěchal zpět domů. V průběhu soudu přišel 
ke třem soudcům, kteří proces vedli, „správce královských 
komnat, pán jménem Marsh“ [Richard Marche] a sdělil jim, že 
král si přeje, aby „byl Fox propuštěn na svobodu, protože proti 
němu nevystoupil žádný žalobce.“ Na svobodu byl propuštěn 
25. října, zatčen byl 3. června.

6. ledna 1661 vypuklo v Londýně nešťastné povstání „mužů 
páté monarchie“, které uvrhlo celé město do zmatku a stra-
chu. Fox se tehdy ocitl ve velkém nebezpečí, protože policie 
a vojáci podezřívali téměř každého a jednali ukvapeně a bez 
rozmyslu. Podruhé mu přišel na pomoc „správce královských 
komnat, vážený pan Marsh“, který ho chránil, dokud náhlá 
bouře nepominula. Po celé zemi se šířil rozruch a kvakeři 
byli na mnoha místech zaměňováni s nevyrovnanými „muži 
páté monarchie“, kteří byli všude pronásledováni. Král však 
v tomto období v mnoha případech uplatnil svou moc ve pro-
spěch Přátel. Právě v této době poslal na přímluvu Edwarda 
Burrougha svůj výnos soudcům v Massachusetts a nařídil jim, 
aby propustili všechny kvakery uvězněné v této kolonii. Král 
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poslal svůj výnos skrze Samuela Shattucka, který byl jako 
kvaker pod trestem smrti z kolonie vypovězen! Na záchranu 
Mary Dyerové, Williama Robinsona, Marmaduka Stephensona 
a Williama Leddry už však bylo pozdě. První tři byli popraveni 
v době, kdy byl Fox ve vězení v Lancasteru, a sám vypráví, že 
tehdy „dokonale cítil jejich utrpení“, jak říká, „jako bych měl 
na krku oprátku já sám.“ Tato králova přízeň vůči kvakerům 
však byla jen dočasná. Začaly se objevovat nové vážné potíže 
a každého člověka, který se přidal na Foxovu stranu, čekaly 
zkoušky pomyslným ohněm.

 V roce 1662 byl přijat Zákon o jednotnosti (Act of Uni-
formity), který nařizoval všem duchovním bezvýhradné přijetí 
a souhlas s obsahem Knihy společných modliteb anglikánské 
církve. Na základě tohoto zákona byly ze svých kostelů vy-
hoštěny asi dva tisíce puritánských duchovních, kteří odmítli 
vyjádřit své „přijetí a souhlas“. Tento hrozný zákon se sice Foxe 
a jeho stoupenců přímo nedotkl, ale velmi jasně ukázal, jak 
se bude zacházet s těmi, kteří se ve všem nepodřídí zavedené 
anglikánské církvi.

Na tento zákon navázal v roce 1664 další, nazvaný Zákon 
o tajném shromažďování (Conventicle Act). Tímto zákonem 
se stalo trestným setkání více než pěti osob na jednom místě, 
pokud se nesešly v souladu s anglikánskou církví. První pře-
stupek se trestal pokutou 5 liber nebo třemi měsíci vězení; za 
druhý přestupek byla pokuta 10 liber nebo šest měsíců vězení; 
za třetí přestupek byl trest vypovězení na nucené práce do zá-
moří nebo zaplacení pokuty 100 liber. Tento zákon už přímo 
zasáhl do života kvakerů. Pokud se k uctívání Boha sešlo více 
než pět Přátel, všichni mohli být zatčeni a pokutováni, a protože  
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Přátelé vždy odmítali takové pokuty platit, měli jistotu, že budou 
uvrženi do tehdejších strašlivých vězení.

Existoval ještě jeden zákon, který kvakerům působil téměř 
stejné potíže jako zákon o tajném shromažďování. Jednalo 
se o zákon přijatý v květnu 1662, který stanovil, že všechny 
osoby, které odmítnou složit přísahu, mají být potrestány po-
dobnou řadou pokut nebo vězení, jaké byly uloženy osobám, 
které porušily Zákon o tajném shromažďování. Přátelé měli 
hluboké výhrady svědomí ke složení jakékoliv formy přísahy. 
Věřili, že Kristus přísahu zakázal, a trvali na tom, že křesťan 
by měl vždy mluvit pravdu, aniž by přísahal. Pokaždé, když 
byl někdo z Přátel u soudu kvůli nějakému obvinění, hrozilo, 
že nebude přísahat. Žádný z kvakerů by nepřísahal, a tak podle 
tohoto zákona z roku 1662 by následovalo potrestání. Tento 
zákon z května 1662 už stanovil jako trestný čin, když se pět 
nebo více kvakerů sejde na náboženském shromáždění, které 
není povoleno zákonem.

Přátelé se všude Zákonu o tajném shromažďování vzpírali. 
Pokračovali ve svých shromážděních, jako by se nic nestalo. 
Pro úřady bylo velmi obtížné jednat s těmito zvláštními lidmi, 
kteří neprojevovali strach z vězení a kteří kladli své svědomí 
nade vše ostatní na světě. Stráže často vnikali na tichá setkání 
kvakerů, ale nemohli se rozhodnout, koho zatknout. Nebyl tu 
žádný duchovní, který by byl hlavním představitelem shro-
máždění. Všichni ve shromáždění si byli demokraticky rovni. 
Pokud stráže odvedli všechny muže, pak ženy pokračovaly ve 
shromáždění. Přinejmenším v jednom případě, na shromáždění 
v Readingu, když policisté odvedli muže i ženy, sešly se děti 
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a pokračovaly v setkání, aniž by je někdo z dospělých řídil. 
Bylo dost těžké přemoci nebo potlačit hnutí poháněné a vedené 
takovým duchem.

Tato doba byla pro kvakery těžkou zkouškou. „Naše shro-
máždění jsou denně přerušována,“ píše Fox, „muži s holemi 
a zbraněmi, ačkoli se scházíme pokojně podle praxe Boží-
ho lidu v prvních dobách, a naši přátelé jsou házeni do vody 
a pošlapáváni, až z nich stříká krev, přičemž množství těchto 
příkoří lze jen stěží vypovědět.“ Během prvních dvou let ob-
novení monarchie bylo uvězněno více než tři tisíce Přátel, 
když vstoupily v platnost přísnější zákony, počet uvězněných 
kvakerů se vyšplhal mnohem výše; mnozí z uvězněných se už 
nevrátili domů ke svým blízkým, neboť vězení byla smrtelně 
nebezpečná místa a připomínala „morové domy“. 

Právě v této době prošel George Fox svým nejdelším věz-
něním. Když ho bylo nejvíce zapotřebí, aby pomohl svým 
Přátelům snášet nápor a útrapy velkého pronásledování, byl 
od nich oddělen a ocitl se v žaláři, z něhož se alespoň po část 
doby zdálo, že už nikdy nevyjde ven. Na podzim roku 1663 byl 
Fox v severních hrabstvích, po „vzácném setkání“ v Cartmelu 
přišel přes Sands do Swarthmore Hall, kde se dozvěděl, že 
na něj plukovník Kirkby z Kirkby Hall, poslanec parlamentu 
a silný stoupenec Stuartovců, pořádá hon a je rozhodnutý ho 
nechat zatknout (plukovníka Kirkbyho nazýval Fox Kirby). 
Fox byl „pohnut Pánem“, aby se vydal přímo do Kirkby Hall 
a zeptal se plukovníka, co po něm chce! Druhý den ráno poté, 
co k němu „pohnutí“ přišlo, se Fox vydal na cestu do Kirkby 
Hall, který byl vzdálen pět mil od Swartsmore Hall. V Kirkby 
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Hall našel Fox členy rodiny Flemingů, příbuzných Kirkbyo-
vých, a mnoho dalších šlechticů z okolí, kteří se shromáždili 
v sále, aby se rozloučili s plukovníkem Kirkbym, protože 
odjížděl do Londýna na zasedání parlamentu. Fox ho jako 
obvykle oslovil přímo: „Přišel jsem tě navštívit, abych věděl, 
co mi chceš říct, a abych zjistil, zda proti mně něco nemáš.“ 
Plukovník byl zjevně poněkud v rozpacích a v přítomnosti 
všech svých hostů odpověděl: „Jelikož jsem gentleman, nic 
proti tobě nemám. Ale paní Fell nesmí ve svém domě pořádat 
velká shromáždění, protože jsou v rozporu se zákonem.“ Fox 
odpověděl: „Ten zákon se na nás nevztahuje, nýbrž je určen 
těm, kdo se scházejí, aby intrikovali, vymýšleli a vyvolávali 
povstání proti králi, kdežto my takoví lidé nejsme. Ty víš, že 
ti, kdo se scházejí v domě Margaret Fell, jsou tvoji sousedé 
a jsou to mírumilovní lidé.“ Plukovník po dalším přátelském 
rozhovoru podal Foxovi ruku a řekl: „Nic proti tobě nemám.“ 
Plukovník odjel za svými povinnostmi do Londýna a jeho host 
se vrátil do Swarthmore Hall.

Krátce nato se v Holker Hall, kde bydlel soudce Preston, 
konala soukromá schůzka soudců a jejich zástupců z okolí. Na 
této schůzce se rozhodli Foxe zatknout. Ten se o jejich rozhod-
nutí a plánech dozvěděl ze dne na den a mohl snadno utéct, ale 
to nebyl jeho způsob. Říká: „Uvažoval jsem, že vzhledem k 
tomu, že se na severu mluvilo o spiknutí, kdybych odešel, mohli 
by se vrhnout na Přátele; kdybych se však dal zatknout, mohlo 
by je to zastavit a Přátelé by mohli snáze uniknout. Tak jsem 
přestal usilovat o útěk a připravil jsem se na jejich příchod.“

 Druhý den přišel voják s mečem a pistolemi, aby ho od-
vedl. Byl velmi překvapen, když zjistil, že Fox o plánovaném 
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zatčení všechno ví, a kdyby byl chtěl, mohl být „čtyřicet mil 
daleko.“ Fox klidně řekl: „Jsem připraven odejít,“ a v dopro-
vodu Margaret Fell se vydal se zbrojnošem do Holker Hall, 
aby se setkal se svými žalobci.



84

12. kapitola

Tři roky na hradech

Jeden současný malíř velkou scénu v Holker Hall namaloval. 
Tři soudci „vyslýchali“ kvakerského vězně a marně se snažili 
objevit nějaký důvod, na jehož základě by ho mohli odsoudit. 
On však byl víc než jejich rovnocenný soupeř a kladl jim otáz-
ky, na které nedokázali odpovědět. Nepodařilo se u něho najít 
žádné stopy po spojení se spiknutím a celá jeho výpověď byla 
zcela jednoznačná: „Stojíme,“ řekl, „za každou dobrou vládou.“

 Když se soudcům nepodařilo najít žádný důvod k Foxově 
odsouzení, byli odhodláni demonstrovat svou loajalitu novému 
králi a zavřít ho do vězení na základě jakéhokoliv obvinění, 
k tomu jim měl posloužit požadavek přísahy. „Přineste knihu 
[Bibli],“ zvolal jeden z nich, „a nechte ho složit přísahu věr-
nosti a svrchovanosti.“ Ten soudce byl sám římský katolík, 
a jak vězeň lstivě naznačil, nikdy nesložil přísahu věrnosti 
protestantskému králi, kterého by v ní musel uznat za nejvyšší 
hlavu církve. „Ke které církvi patříš?“ zeptal se. Fox odpověděl 
otázkou: „Kde jsi byl ty za Oliverových časů a co jsi tehdy 
dělal pro krále Karla?“

Fox byl vyzván ke složení přísahy a hned nato prohlásil, že 
přísahat nemůže. Soudci ho propustili, dali mu pouze předvo-
lání na další soudní zasedání do Lancasteru. Zatím mu dovolili 
vrátit se do Swarthmore Hall. Když v lednu 1664 nadešel čas 
soudního jednání, Fox se podle svého slibu dostavil do Lan-
casteru, postavil se před soud s kloboukem na hlavě a řekl: 
„Pokoj vám.“ Dlouze diskutovali o jeho klobouku, ale nako-
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nec mu bylo dovoleno nechat si ho na hlavě. Soudci ho ještě 
jednou vyšetřovali kvůli možnému spiknutí, ale opět nenašli 
žádné důkazy. Pak už neměli jinou možnost, jak ho odsoudit, 
a tak po něm znovu chtěli, aby složil přísahu. Fox odpověděl: 
„Nemohu složit žádnou přísahu, protože Kristus a apoštolové to 
zakázali. Nikdy v životě jsem žádnou přísahu nesložil.“ Načež 
byl zavřen do vězení „za to, že odmítl přísahat“. Byl držen ve 
vazbě na lancasterském hradě až do soudního jednání, které 
se konalo o tři měsíce později.

Na zasedání v březnu 1664 byl znovu dotázán, jestli složí 
přísahu věrnosti, a opět přímo a důrazně uvedl své důvody 
a odmítl. Diskuse se soudci byly velmi zábavné a ukazovaly 
Foxovu obratnost při řešení jeho případu, ale kdykoli je dostal 
do úzkých, odvětili: „Složíš přísahu?“ Nato Fox, že ne. Nako-
nec byl znovu poslán zpátky do vězení až do příštího soudního 
přelíčení. Ve stejné době byla Margaret Fell ze stejného důvodu 
uvězněna ve vězení v Lancasteru. Fox byl opět předveden 
před soud v srpnu. Znovu ho vyzvali ke složení přísahy, a on 
odmítl. Porota Foxe kvůli odmítnutí přísahy shledala vinným, 
a zatímco čekal na rozsudek, požádal soudce, aby poslal ně-
koho, kdo by se podíval na ohavné vězení, v němž byl držen. 
Někteří soudci se spolu s plukovníkem Kirkbym šli podívat do 
vězeňské kobky. „Když přišli,“ říká Fox, „sotva se odvážili vejít 
dovnitř, podlaha byla ve špatném stavu a nebezpečná a místo 
bylo otevřené větru a dešti. Někteří, kteří přišli nahoru, říkali: 
‚Vypadá to tam jak na záchodě‘.“

Druhý den Fox obratně ukázal, že obžalovací spis, na je-
hož základě byl odsouzen, je plný chyb. Soud to uznal a Fox 
by trestu unikl, kdyby se ho soudce nerozhodl znovu zadržet 
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požadavkem na přísahu. Fox říká: „Podíval jsem se mu do 
tváře a svědectví Boží v něm vzplálo a přimělo ho, aby se při 
pohledu na mě začervenal, protože viděl, že ho vidím.“ Bylo 
mu nařízeno, aby se vrátil do své kobky až do příštího soudního 
přelíčení, přičemž příkaz žalářníkovi zněl, že má mít přísnou 
samovazbu.

„Pak,“ vypráví Fox, „mě zavřeli do věže, kde se vznášel 
kouř z cel ostatních vězňů tak hustý, že se usazoval na stěnách 
jako rosa, a někdy byl tak hustý, že jsem sotva viděl plamen 
své svíčky; a protože jsem byl zavřený pod třemi zámky, bylo 
těžké, když byl kouř už nesnesitelně hustý, přemluvit žalář-
níkova pomocníka, aby přišel odemknout nejvyšší část dveří, 
takže jsem se málem udusil. Kromě toho mi do postele pršelo, 
a často se stalo, že když jsem šel v chladném zimním období 
ten déšť zastavit, měl jsem košili skrz naskrz promočenou. 
A protože to místo bylo vysoko a otevřené větru, někdy se 
stalo, že jakmile jsem déšť zastavil, vítr ho zase odvál. Takto 
jsem ležel celou tu dlouhou zimu až do příštího soudu, kdy 
jsem byl tak vyhladovělý, prokřehlý a promočený, že jsem měl 
tělo velmi oteklé a údy značně ochablé.“

Při březnovém soudním přelíčení v roce 1665 prošel znovu 
stejnou absurdní procedurou. Znovu našel v obžalobě závažné 
chyby, ale byl okamžitě zadržen výzvou k přísaze, kterou ne-
mohl složit. Ve chvíli hněvu soudce nařídil, aby byl odveden 
od soudu, a poté nad ním byl v jeho nepřítomnosti vynesen 
rozsudek, který byl v rozporu se zákonem. Byl to strašlivý 
rozsudek praemunire. To byl starobylý trest, který vymysleli 
nejprve králové Plantagenetové pro osoby, které chtěli zničit. 
V období reformace byl obnoven k likvidaci osob, které zastá-
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valy náboženství, jež nebylo v souladu s vládnoucí mocí. Za 
Karla II. byl znovu zaveden k potlačení těch, kdo odmítli přísa-
hu věrnosti a svrchovanosti. Trestem praemunire se odsouzený 
stával psancem, byl mu zabaven veškerý majetek a podléhal 
vězení na doživotí nebo do doby, než mu král udělí milost. 
Praemunire bylo nyní vyneseno jak nad Georgem Foxem, tak 
nad Margaret Fell, ačkoliv první z nich kvůli nepřítomnosti 
u soudu se o hrozném rozsudku dozvěděl až později.

Od Foxova zatčení uplynulo čtrnáct měsíců. Většinu času 
strávil v úděsné kobce. Nebyl vinen žádným zločinem. Měl 
čisté srdce, byl nevinný ve všech úkladech, věrný králi a byl 
potrestán jen proto, že se mu příčilo udělat to, co mu podle jeho 
přesvědčení zapovídala samotná Bible, na kterou měl přísahat. 
Z těsného věznění a nehygienických podmínek velmi zeslábl 
a sešel, ale přesto vládl dál svým perem a ze své hradní kobky 
vyslal mnoho spisů a traktátů. Plukovník Kirkby a ostatní soud-
ci se ho chtěli zbavit a vyjmout ho ze své jurisdikce. Mluvilo se 
o tom, že ho pošlou „za moře“, ale nakonec se podařilo získat 
příkaz k jeho přemístění na vzdálený hrad v jiné části Anglie. 
Jednoho dubnového dne roku 1665 byl vyveden ze svého vě-
zení, aniž by věděl, kam ho vedou. Byl příliš slabý, než aby 
mohl sám chodit. Museli ho nést, posadili na koně a spěchali 
pryč skrze zírající davy z Lancasteru. Byla to zvláštní cesta 
napříč Anglií. Bledý, vychrtlý muž ve špinavých, zapáchajících 
šatech na koni, kterého „zlý žalářník“ občas pobídl bičem do 
klusu a cvalu, jel z lancasterského zámku do nového vězení na 
hradě u moře ve Scarborough. Vedle něj jela eskorta vojáků, 
protože panovaly „vážné obavy“, že by se vězeň mohl pokusit 
o útěk nebo že by ho mohli zachránit jeho nebezpeční přátelé! 
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Nakonec omdlelý a vyčerpaný Fox dorazil na hrad na pobřeží 
a opět se ocitl ve vězeňské cele, kam na něj pršelo a která stejně 
jako ta stará v Lancasteru „byla zakouřená a velmi odporná“. 
Kouř v malé kobce byl tak hustý, že Fox v žertu řekl siru Jor-
danu Crosslandsovi, správci hradu, který byl římský katolík, 
že svého vězně ubytoval v jakémsi pozemském očistci.

Fox utratil padesát šilinků za opravy ve své cele, aby do ní 
nepršelo a aby byla bez kouře, a podařilo se mu ji upravit tak, 
že v ní mohl důstojněji přebývat. Potom byl ale nečekaně pře-
místěn do jiné cely, která se ukázala být horší než ta původní. 
Tahle nová cela byla pro slabého, nemocného a zbídačeného 
člověka místem k nežití. Jeho vlastní popis je velmi názorný 
a čtenář si díky němu živě uvědomí, v jakých podmínkách 
tento ubohý a trpící muž na slavném hradě žil:

„Když jsem v té místnosti strávil nějakou dobu a trochu 
jsem si ji zútulnil, přestěhovali mě do horší cely, kde jsem 
neměl ani komín, ani kamna. Protože ta místnost měla okna 
směrem k moři a byla hodně otevřená, vítr do ní hnal silný 
déšť, takže se mi voda valila přes postel a tekla po pokoji, 
takže jsem měl sto chutí sbírat ji miskou. A když jsem měl 
mokré šaty, neměl jsem oheň, abych je usušil, takže mi tělo 
zchladlo a prsty mi otekly tak, že mi jeden narostl jako dva. 
Ačkoli jsem měl i v této místnosti určité možnosti, nemohl 
jsem se ubránit větru a dešti. Kromě toho mi nedovolili, aby za 
mnou chodilo mnoho Přátel, a často ke mně nepustili nikoho, 
aby mi přinesl trochu jídla. Tak jsem si musel najmout jednu 
ženu, která nebyla kvakerkou, aby mi nosila nejnutnější věci. 
Někdy jí je vojáci sebrali a ona se s nimi o ně přetahovala. 
Později jsem si najal vojáka, aby mi nosil vodu a chléb a něco 
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na rozdělání ohně, když jsem byl v místnosti, kde se dal roz-
dělat oheň. Běžně mi bochník za tři pence vydržel tři týdny, 
někdy i déle, a většinu mého pití tvořila voda s namočeným 
nebo rozdrceným pelyňkem.“ „Protože mě drželi takto přísně 
a nedovolili mi, aby za mnou chodili přátelé, promluvil jsem 
ke strážcům hradu následně: „Dokud mě neodvezli z lancas-
terského hradu a nepřivezli jako vězně na tento hrad ve Scar-
bro, nevěděl jsem že jsem byl odsouzen k praemunire, neboť 
soudce nade mnou nevynesl rozsudek při veřejném soudním 
přelíčení. Když jsem však nyní vězněm zde, pokud nemohu 
mít svobodu, nechť mají moji přátelé a známí svobodu přijít 
a navštívit mě, jako ji měli Pavlovi přátelé mezi Římany, kteří 
nebyli křesťany, ale pohany. Pavlovi přátelé totiž měli svobodu; 
každý, kdo chtěl, mohl přijít k němu a on měl svobodu kázat 
jim ve svém najatém domě; ale já nemohu mít svobodu jít do 
města ani moji přátelé nemohou přijít ke mně sem. Tak vy, 
kteří vystupujete pod jménem křesťanů, jste v tomto ohledu 
horší, než byli ti pohané.“

Přestože správci hradu nedovolovali žádnému z Přátel 
navštívit vězně a ten byl jako „člověk pohřbený zaživa“, do-
volili ostatním lidem přijít a buď se na něj podívat, nebo s 
ním diskutovat. Několik římských katolíků, kteří byli přáteli 
místodržícího, si ze zvědavosti přišlo promluvit o náboženství, 
Fox v diskusích s nimi projevil duchapřítomnost a vtip. Musela 
to být velká úleva a osvěžení, když mohl použít svou týranou 
mysl k tématům, která ho zajímala víc než cokoli jiného na 
světě. Debatoval také s presbyteriány, rytíři, urozenými dáma-
mi, kněžími i laiky a tyto návštěvy nejenže rozbíjely šedivou 
monotónnost jeho vězeňského života; umožňovaly mu cítit, 
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že podobně jako svatý Pavel v Římě šíří svou pravdu, i když 
pro ni trpí.

Jedním z nejzajímavějších návštěvníků byl doktor Cradock, 
který s sebou přivedl tři duchovní a jednu šlechtičnu. Dlouze 
debatovali o skládání přísah a jako argument probírali obvyklé 
biblické texty. Pak Fox obrátil karty proti doktoru teologie tím, 
že se ho zeptal, proč jeho církev nyní exkomunikuje Přátele, 
když v době, kdy Přátelé vznikli, neudělala nic pro duchovní 
stav Anglie. „Mohli jsme se obrátit na Turky nebo Židy,“ řekl 
mu Fox, „a dostalo by se nám stejné pomoci jako od vás. Nyní,“ 
dodal, „jste nás vyloučili ze své církve dříve, než jsme se do 
ní dostali a než jste nás naučili znát vaše zásady!“

Zpočátku sir Jordan Crosslands o svého kvakerského 
vězně nejevil přílišný zájem, ale postupem času si uvědomil, 
jakého má vlastně neobvyklého obyvatele. Mezitím na správ-
ce Crosslandse dolehly jisté potíže, které ho přiměly stát se 
vážnějším a, jak říká Fox: „přátelštějším“. Během dřívějšího 
období věznění ve Scarborough se důstojníci snažili Foxe za-
strašit různými výhrůžkami. Strašili ho, že bude pravděpodob-
ně brzy „pověšen na hradbách“. Správcův zástupce mu řekl, 
že ho král drží ve Scarborough jako rukojmí a že pokud by 
kdekoli v Anglii došlo k lidovému povstání, Fox má být „pro 
výstrahu pověšen na hradbách“. Při jedné příležitosti, kdy se 
ve Scarborough konal římskokatolický sňatek, naznačili strážní 
Foxovi, že asi nastala vhodná chvíle pro popravu. „Jsem na 
to připraven,“ zněla odvážlivcova odpověď. „Nikdy v životě 
jsem se nebál smrti ani utrpení. Jsem nevinný, mírumilovný 
člověk, prostý všech úkladů a povstání. Vždy jsem usiloval 
o dobro všech lidí. Připravte šibenici.“



91

V posledním období věznění se správce měnil ve stále hod-
nějšího a laskavějšího člověka. Objevil v sobě stejného ducha, 
o kterém Fox kázal, a chtěl Foxovi pomoci získat svobodu. 
Byl členem parlamentu a při jedné ze svých návštěv Londýna 
hovořil s „váženým panem Marshem“, o němž jsme již slyšeli, 
a vyprávěl mu, jak byl Fox po celá ta léta držen ve vězení. „Šel 
bych sto mil bosý, abych mu zajistil svobodu,“ zněla Marsho-
va nadšená odpověď. Věci se však vyvíjely pomalu. Anglie 
byla ve válce s Holandskem a osamělý muž daleko ve vězení 
se vždy snadno přehlédne a zapomene se na něj. Ale Foxovi 
přátelé v Londýně na něj nezapomněli. Dva z nich, kteří měli 
veřejný vliv, sepsali zprávu o tom, co si vytrpěl během dvou 
věznění na hradech, a donesli ji „váženému panu Marshovi“, 
který ji odnesl „správci žádostí“. Ten od krále vymohl příkaz 
k propuštění Foxe z hradního vězení. V příkazu se uvádělo, 
že král je přesvědčen, že George Fox je „muž, který je zá-
sadně proti bojům a vytváření spikleneckých skupin“ a že je 
vždy ochotnější odhalovat spiknutí, než je vytvářet, a že je 
tedy královským potěšením, aby byl propuštěn na svobodu. 
Jakmile králův rozkaz přinesl jeden z oddaných Přátel siru 
Jordanu Crosslandsovi, ten vydal následující příkaz: „Dovolte 
jeho adresátu, Georgi Foxovi, bývalému zdejšímu vězni, který 
byl nyní z rozkazu Jeho Veličenstva propuštěn, aby se podle 
svého uvážení a bez jakéhokoli obtěžování věnoval čemukoli, 
co nezakazuje zákon.“

Propuštění bylo datováno 1. září 1666 a ukončovalo vězně-
ní, které začalo 11. ledna 1664, takže trvalo bez tří měsíců tři 
roky. Chování hradního správce k jeho svěřenci bylo laskavé 
a přátelské a Fox si svého rytířského strážce začal vážit. Navrhl, 
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že siru Jordanovi něco daruje, ale ten odmítl cokoli přijmout se 
slovy: „Prokážu tobě a tvým přátelům všechno dobré, co budu 
moci, a nikdy ti neublížím.“ „Jeho sympatie trvaly i nadále,“ 
říká Fox, „až do jeho smrti.“ Také důstojníci na hradě pocítili 
sílu a ducha muže, o kterého se starali, a vytvořili si o něm 
vysoké mínění. „Byl tvrdý jak skála,“ říkali, „a čistý jak sníh; 
nikdy jsme s ním totiž nemohli pohnout.“
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13. kapitola

Sjednoceni v nesmrtelném semeni

V době, kdy George Fox vzdoroval světu na hradě ve Scar-
borough, postihla většinu obyvatel Londýna strašlivá morová 
epidemie, a den po jeho propuštění z vězení roku 1666 Londýn 
zachvátil obrovský požár, který zničil třináct tisíc domů. Fox 
věřil, že tuto pohromu předvídal. „Když jsem se procházel 
po své komnatě“ [zřejmě když byl vězněn na lancasterském 
hradě], říká, „s pohledem upřeným k Pánu, spatřil jsem anděla 
Páně s třpytivým taseným mečem, jak se rozpřáhl k jihu, jako 
by celý královský dvůr hořel.“

Jakmile se Fox dostal z vězení na svobodu, vydal se ihned 
na misijní cestu po hrabstvích a všude pořádal „velká a požeh-
naná shromáždění“. Ačkoli se zdálo, že má na člověka, který 
právě prožil tři roky života v těžkém žaláři, abnormální sílu, byl 
nyní zestárlým a poněkud zlomeným mužem. Bylo mu teprve 
42 let, a měl před sebou ještě téměř 24 let života, ale vězení 
na něm zanechalo stopy a už nikdy neměl takovou železnou 
konstituci, jakou měl předtím, než mu vězení podlomilo zdraví. 
„Moje klouby a tělo,“ píše po delší době cestování, „byly tak 
ztuhlé a ochromené, že jsem sotva mohl nasednout na koně 
nebo se ohnout; nedělalo mi ani dobře, když jsem se přiblížil 
k ohni nebo jedl teplé maso, protože jsem si od obojího za tak 
dlouhou dobu odvykl.“ Později v Enfieldu těžce a na dlou-
ho onemocněl, přátelé ani nedoufali, že se uzdraví; při cestě 
do Ameriky ho sužovala vleklá nemoc. O této nemoci říká: 
„Na moři se mi ozvaly mnohé bolesti a pohmožděniny, které 
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jsem dříve utrpěl, a neduhy, které jsem si přivodil v Anglii 
extrémním chladem a útrapami, jež jsem prodělal v mnoha 
dlouhých a těžkých vězeních.“ Po vylodění na Barbadosu se 
dlouho cítil nemocný a tělesně slabý, „s velkými bolestmi,“ 
říká, „v kostech, kloubech a v celém těle, takže jsem si sotva 
mohl odpočinout.“ Foxův nepřemožitelný duch však zvítězil 
a navzdory modřinám, slabostem a nemocím tělo dál sloužilo 
jeho silné vůli a cíli.

 V pozdějším období byl Fox odměněn: Společnost přá-
tel, kterou založil, získala několik pozoruhodných mužů a ti 
jí vtiskli nový ráz a otevřeli nové možnosti. Nejslavnějším 
z nich byl William Penn, syn admirála Penna. V amerických 
dějinách získal významné místo jako zakladatel velké kolonie 
a státu, který nese jeho jméno. Pennův život byl vrchovatě 
naplněný romantikou, odvahou i utrpením a ve své původní 
vlasti je slavný díky obhajobě osobní svobody a za svůj „svatý 
experiment“ v západní kolonii. Dalším zářným mužem mezi 
kvakery byl Robert Barclay ze Skotska. Tento světec a uče-
nec oplýval dary, které nikdo z Přátel neměl, napsal velkou 
obhajobu kvakerské víry – Apologii, kterou po dvě století četl 
každý kvaker. Isaac Penington, mystik, svatý muž, krásná duše 
a nadaný spisovatel, byl získán pro kvakerskou věc dříve, než 
Fox odešel do vězení na zmíněných hradech. Na shromáždění 
ve Swanningtonu v roce 1658 nalezl Boha a pocítil, jak mu 
do duše spadla uzdravující kapka zpod Božích křídel, a od té 
doby až do své smrti dal do služby své pero a jazyk k prosa-
zování pravdy, kterou jeho duše objevila. Další velmi nadaný 
muž – Thomas Ellwood, tajemník Johna Miltona, se v roce 
1660 za cenu velké oběti také přidal k Foxovým stoupencům. 
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Stejně jako jejich vůdce všichni tito muži trpěli pro svou víru 
a všichni dali ze sebe to nejlepší, co v nich bylo, za pravdu, 
kterou jejich duše nalezly.

Ve vězení během dlouhých tichých chvil Fox zřejmě 
hluboce přemýšlel o budoucnosti Společnosti, která se pod 
jeho působením tak rychle rozrůstala. Trpěla mnoha neduhy 
i nedostatkem organizace. Z vězení vyšel s předsevzetím při-
pravit Společnost na její velké úkoly ve světě a důkladněji ji 
zorganizovat, dokud byl ještě mezi Přáteli a měl k tomu sílu 
a svobodu. Zjistil, že Přátelům chybí důslednost a vnitřní dis-
ciplína, a cítil, že je třeba mnohem většího dohledu nad členy. 
Doporučoval, aby byla zřízena měsíční shromáždění, která by 
se starala o chudé a potřebné, pečovala o ty, kdo trpí pro svou 
víru, vedla záznamy o narozeních, úmrtích a sňatcích a pečlivě 
dohlížela na život členů. Někteří Přátelé s takovým systémem 
a metodami ostře nesouhlasili. Chtěli, aby se vše ponechalo na 
jednotlivcích, aby se rozhodovali podle svého vlastního světla. 
Tito odpůrci regulace a disciplíny působili Foxovi obrovské 
potíže a starosti. Dokázal snášet pronásledování, dokázal čelit 
rozzlobenému davu i věznění, ale mnohem těžší bylo snášet 
útoky, výtky a kritiku od vlastních stoupenců. Zbytek svého 
života strávil z větší části organizováním, urovnáváním rozdílů 
a vnášením pořádku do chaosu a anarchie Přátel. O tom se nečte 
tak dobře jako o slavných počátečních taženích po anglických 
hrabstvích, ale toto dílo vyžadovalo ještě více trpělivosti, milosti 
a moudrosti a odhalilo novým způsobem velikost George Foxe 
jako vůdce. V této době poznal, jak velký význam má vzdělání 
a výchova mysli. Radil zřizovat školy pro chlapce a dívky, 
kteří se měli učit „všemu, co je ve stvoření slušné a užitečné“!
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Po úspěšné misijní cestě do Irska, kde uspořádal „vel-
ká a vzácná shromáždění“ a kde shromáždil „dobrý, vážný 
a opravdový lid, vnímavý k moci Pána Boha a citlivý k jeho 
pravdě,“ podnikl jeden z nejzajímavějších kroků svého života. 
Uzavřel manželství se svou drahou přítelkyní a pomocnicí Mar-
garet Fell. Byla spolu s ním uvězněna v Lancasteru, po čtrnácti 
měsících byla v roce 1665 odsouzena podle zákona Praemunire 
a s drobnými přestávkami byla celé dva roky vězněna, a to až 
do června 1668. Ačkoliv byla propuštěna, její svoboda byla 
nejistá, protože stále nad ní jako hrozba visel možný budoucí 
rozsudek [zákona Praemunire] a uvěznění. Zatímco Fox působil 
v Irsku, využila své svobody k návštěvám trpících Přátel ve 
věznicích po celé Anglii. Nejmladší dceru Rachel dala do nové 
dívčí školy v Shacklewellu, aby se naučila každou „užitečnou 
věc ve stvoření“, a navštívila dceru Isabel, která se provdala 
za Williama Yeamanse z Bristolu. Zde v Bristolu ji George 
Fox vyhledal a vzal si ji za manželku. Jeho vlastní vyprávění 
o tom, jak se to stalo, je vtipné a půvabné: 

„Už před delší dobou jsem od Pána viděl, že si mám vzít 
Margaret Fell za manželku. A když jsem se jí o tom poprvé 
zmínil, pocítila to jako znamení od Boha. Ale ačkoli mi Pán 
tuto věc otevřel, nedostal jsem tehdy od něho příkaz, abych ji 
uskutečnil. Proto jsem tu věc nechal na čas uležet a pokračoval 
jsem v díle a službě Pánu jako dříve, jak mě vedl; cestoval jsem 
sem a tam u nás i po Irsku. Ale nyní, když jsem byl v Bristolu 
a našel jsem tam Margaret Fell, Pán mi zjevil, že mám tu věc 
dokončit. Poté, co jsme o tom spolu hovořili, řekl jsem jí, že 
pokud i ona souhlasí s tím, že bychom to nyní uskutečnili, měla 
by nejprve poslat pro své děti, což také učinila. Když přišly 
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ostatní její dcery, zeptal jsem se jich i jejích zeťů, zda mají 
něco proti tomu, a všichni postupně vyjádřili svůj souhlas se 
sňatkem. Pak jsem se zeptal Margaret, zda splnila a vykonala 
vůli svého manžela vůči svým dětem. Odpověděla, že „děti 
o tom vědí.“ Načež jsem se zeptal přímo jich, zda by tím, kdy-
by se jejich matka vdala, netratily. A zeptal jsem se Margaret, 
zda udělala něco, čím by to dětem nahradila? [Což jednoduše 
řečeno znamená, jestli učinila opatření, aby její děti nepřišly 
o nic ze svého právoplatného majetku, kdyby se jejich matka 
provdala za George Foxe.] Děti řekly, že udělala, a přály si, 
abych o tom už nemluvil. Řekl jsem jim, že jsem přímý člověk 
a že chci, aby se vše dělo otevřeně, neboť pro sebe nehledám 
žádné vnější výhody. A tak poté, co jsem s tím Margaretiny děti 
seznámil, předložili jsme náš úmysl uzavřít sňatek Přátelům, 
a to jak soukromě, tak veřejně, k jejich plné spokojenosti, 
z nichž mnozí o tom vydali svědectví, že je to od Boha. Poté 
bylo pro uzavření sňatku stanoveno shromáždění v domě se-
tkávání v Broad-Meadu v Bristolu, kde jsme se vzali, a Pán nás 
spojil v počestném manželství ve věčné smlouvě a nesmrtelném 
Semeni života. V tomto smyslu vydávali Přátelé živá a závažná 
svědectví pohnuti nebeskou mocí, která nás spojila. Poté byla 
veřejně přečtena svatební smlouva, kterou podepsali příbuzní 
a většina starých Přátel z tohoto města, kromě mnoha dalších 
z různých koutů země.“

Toto manželství, o němž oba věřili, že je „v nesmrtelném 
Semeni života,“ tj. podle Boží vůle a v jednotě s věčným 
duchem Ježíše Krista, se ukázalo jako velmi krásné a šťast-
né. Několik let poté, co vstoupili do manželství, se George 
Fox se svou ženou téměř neviděli, ale po celou dobu těžkého 
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odloučení byli vzájemně propojeni upřímnou láskou. Fox 
napsal své ženě mnoho dopisů. Jsou to krátké a zvláštní mi-
lostné dopisy, ale ukazují hluboký a opravdový cit. Obvykle 
začínají: „Mé drahé srdce v Pravdě a Životě, který se nemění“ 
a končívají nějak takhle: „Ne jinak, než s láskou v Semeni 
a Životě, který se nemění.“

Důvodem, proč byli tak odloučeni, bylo to, že Margaret 
Foxová byla téměř ihned po uzavření sňatku odvedena zpět 
do vězení a Fox se nedlouho poté vydal na dlouhou cestu do 
zámoří. Poté, co se spojili „v nesmrtelném semeni života“, 
strávili spolu týden v Bristolu. Poté, co spolu urazili krátkou 
vzdálenost, se rozloučili a rozešli se do svých „několika slu-
žeb“. „Margaret se vrátila domů na sever,“ říká Fox, „a já 
jsem pokračoval v díle Páně jako předtím.“ Týden byl vše, co 
mohl ušetřit ze vzácného času, který patřil Pánovu dílu. Fox 
očekával, že se ke své ženě připojí v Leicestershiru – možná 
ve svém starém domově ve Fenny Draytonu, ale místo aby za 
ním přijela na jih, jak ji o to žádal, byla „na příkaz krále a rady 
opět vykázána ze svého domu do lancasterského vězení na 
základě starého praemunire.“

Jeví se, že ten, kdo mohl stát za Margaretiným opětovným 
uvězněním, byl její syn George. Nesdílel lásku svých sester k 
Foxovi a evidentně v Londýně zosnoval spiknutí, které mělo 
manžele přivést do problémů. Fox napsal: „Jsem informován, 
že [George Fell] byl u Kirkbyho, Monka a podobných osob, 
a jak jsem pochopil, jeho záměrem je získat Swarthmore... 
...Dohoda, kterou jsi s ním uzavřela, prý nic neznamená, dokud 
jsi ve vězení.“ V každém případě, ať už to bylo způsobeno 
intrikami, nebo všeobecným odporem ke kvakerům, byla tato 
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dobrá žena, nyní pětapadesátiletá, téměř ihned po svatbě spěšně 
odvedena z domova do vězení, kde pobývala od března 1670 
do dubna 1671.

Zákon o tajném shromažďování byl v roce 1670 obnoven s 
novou silou a nebezpečí zatčení se značně zvýšilo. Toto období 
bylo pro Přátele obdobím intenzivního utrpení a nikdy si ne-
mohli být jistí, zda se v neděli ráno, nebo jak říkali „prvního dne 
ráno“, když šli na shromáždění, vrátí zpět do svých domovů, 
nebo zda budou, což bylo pravděpodobnější, zatčeni a odvle-
čeni do vězení a možná se už nikdy domů nevrátí. V neděli, 
poté co nový zákon vstoupil v platnost, Fox říká: „Šel jsem na 
[shromáždění v] Grace-Church Street, kde jsem očekával, že 
bouře s největší pravděpodobností začne.“ Při Foxově kázání 
na shromáždění k němu přišel konstábl s několika vojáky, 
strhl ho na zem, zrovna když Fox vyslovil „Blahoslavení, kteří 
působí pokoj“. Vojáci ho zajali a konstábl mu řekl: „Ty jsi ten, 
koho jsem hledal.“ Po prohlídce byli Fox a Přátelé, kteří byli 
zatčeni spolu s ním, propuštěni na svobodu. Přátelé se ho ze-
ptali, kam nyní půjde: „Kam bych chodil,“ odpověděl, „půjdu 
zpátky na shromáždění,“ a skutečně se vydal přímo na ulici 
Grace-Church! Shromáždění již sice skončilo, ale Fox tam šel, 
aby zjistil, jak probíhalo za jeho nepřítomnosti. „Byl to slavný 
čas,“ říká, „protože Pánova moc se projevila nade vším a Jeho 
věčná pravda byla oslavena.“ Vyprávění pokračuje: „Jakmile 
byli někteří z těch, kteří mluvili, odvedeni strážemi, byli k 
úžasu lidu jiní Pánem pohnuti, aby povstali a promluvili.“

V důsledku velkého pronásledování jeho stoupenců se 
Foxovi vrátily staré nervové potíže. „Na mého ducha dolehla 
velká tíha a tíseň,“ říká. „Sotva jsem byl schopen nasednout 
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na koně.“ „Byl jsem velmi vyčerpán, protože mě tak nesmírně 
tížily obtíže tohoto světa, že můj život byl jimi utlačován.“ 
„Ležel jsem nesmírně zesláblý, a nakonec jsem přišel o sluch 
i zrak.“ „Pod velkým utrpením a duševním strádáním, smut-
kem a útlakem jsem ležel několik týdnů, z toho jsem byl tak 
sklíčen a zesláblý na těle, že si málokdo myslel, že budu dále 
žít.“ Postupně se mu obnovila životní síla a zdraví. Nejdříve se 
mu „vrátil trochu mihotavý zrak“ a pak mu zrak i sluch zesílily 
a nakonec „mě Pánova moc,“ říká, „podepřela a umožnila mi 
zvěstovat jeho věčné slovo života.“

 Vyslal Marthu Fisher a ještě jednu ženu ke králi Karlu II., 
aby prosily za propuštění Margaret Fox. „Šly s vírou a v moci 
Páně,“ říká Fox, a byly úspěšné. Král ji ze své moci propustil 
a očistil ji i její majetek od praemunire.

Mezitím Fox cítil, že mu „Pán uložil, aby se vydal za moře 
a navštívil Ameriku“. Napsal své ženě, svému „drahému srdci,“ 
že je konečně svobodná a že by měla „přispěchat do Londý-
na“, aby ho vyprovodila do Ameriky, „protože loď má vhodné 
podmínky k plavbě“.

Byla to plachetnice jménem Industry. V doprovodu své 
ženy a několika přátel se 12. srpna 1671 vydal do Gravesendu 
na svou významnou cestu. Jako společníci ve službě s ním do 
Ameriky měla odjet velká skupina Přátel. Byli to William Ed-
mundson, Thomas Briggs, John Rous, John Stubbs, Solomon 
Eccles, James Lancaster, John Cartwright, Robert Widders, 
George Pattison, John Hull, Elizabeth Hooton a Elizabeth Mi-
ers. Je s podivem, proč Margaret Foxová nejela také, ale nepo-
chybně měla dobrý důvod, proč zůstala v Anglii. Pokračovala 
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s ním až do Dealu, kde se rozloučili, aby se spolu neviděli po 
mnoho měsíců a dokonce i let.

 Loď byla děravá, takže námořníci i cestující, kterých bylo 
padesát, museli dnem i nocí pumpovat vodu. Jednoho dne, 
věříme, že to byl ten nejhorší den plavby, nasála dokonce za 
dvě hodiny šestnáct palců (asi 40 cm, pozn. překl.) vody. Těsně 
unikli před „válečníkem ze Sallee“, tedy maurskou pirátskou 
lodí, a Fox se domníval, že to bylo zázračné vysvobození. On 
sám, jak už bylo řečeno, byl během plavby těžce nemocný, ale 
mořská nemoc to nebyla, tou netrpěl. Plavba trvala sedm týdnů 
a pozdě večer 3. září se výprava vylodila na ostrově Barbados, 
přičemž Fox byl stále ještě nemocný. 
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14. kapitola

Na návštěvě u „semene“ v Americe

George Fox pravděpodobně prodělal při plavbě na lodi a na 
začátku svého pobytu na Barbadosu to, co dnes nazýváme 
revmatickou horečkou. Na ostrově bylo třeba vykonat mnoho 
práce, ale on toho mohl udělat jen velmi málo. Nemohl chodit 
ani jezdit na koni. Špatnost na ostrově ho deprimovala a ležela 
na něm „jako závaží a břemeno“. Postupně se zotavoval a na-
vracela se mu energie a nadšení ducha. Navštívil guvernéra os-
trova, kterému později napsal slavný dopis, v němž vysvětloval 
svou náboženskou víru. Lidé přicházeli na velká shromáždění 
a poselství Foxe a jeho přátel zasáhlo do mnoha životů.

Po třech měsících působení na Barbadosu se Fox přepla-
vil na Jamajku, která už v té době byla připojena Oliverem 
Cromwellem ke koloniím Anglie, a slavil zde se svým posel-
stvím úspěchy. Elizabeth Hooton na Jamajce zemřela a odešla 
„v pokoji jako beránek, vydávající při svém odchodu svědectví 
pravdě“. George Fox tady pobyl sedm týdnů a pak s většinou 
svých společníků odplul do Marylandu. Ukázalo se, že to byla 
velmi obtížná, pomalá a nebezpečná cesta. Často se zdálo, že 
se loď zanedlouho potopí, a lanoví se pod náporem silné bouře 
trhalo. Plavba z Jamajky k pobřeží Marylandu trvala více než 
šest týdnů, a když konečně bezpečně a ve zdraví vpluli do řeky 
Patuxent, chválili Pána, „jehož moc vládne nade vším, a jehož 
poslouchají větry i moře“. 

John Burnyeat, pozoruhodný kvakerský apoštol, který hod-
ně cestoval mezi americkými Přáteli, předešel Foxe do Mary-
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landu a uspořádal pro všechny Přátele z této kolonie společné 
setkání. Začalo právě ve chvíli, kdy dorazila skupina z Jamajky. 
Přišly na něj velké davy lidí, „někteří z nich podle světských 
měřítek vysoce postavení lidé,“ a setkání trvalo čtyři dny. Fox 
se cítil zdravotně docela dobře, byl čilý. Cesta lodí a na koni 
byla náročná a namáhavá, ale on ji snášel dobře. „Požehnán 
buď Pán,“ říká, „byl jsem uchráněn před zdravotními obtíže-
mi.“ Kamkoli v Americe přišel, měl jako první na srdci setkání 
s indiány, aby jim mohl předat své poselství. „Bylo na mně od 
Pána,“ říká, „abych poslal pozvání indiánskému císaři a jeho 
králům, aby přišli na setkání. Císař [hlavní náčelník] přišel 
a byl u toho, ale jeho králové, kteří tábořili dále, nemohli včas 
dorazit; přesto přišli později se svými náčelníky. Večer jsem 
měl dvě dobré příležitosti k nim mluvit; ochotně vyslechli 
slovo Páně a přiznali se k němu. Chovali se velmi zdvořile 
a s láskou.“

Poté, co Fox prošel skoro celý Maryland, vydal se na sever 
na náročnou a obtížnou cestu do Nové Anglie. Cestu absolvoval 
na lodích a koních, většina cesty vedla hustými lesy. Překročení 
řeky Delaware bylo spojeno s „velkým nebezpečím“. Cestovali 
s indiánskými průvodci, kteří většinou uměli trochu anglicky 
a byli „velmi milí“. New Jersey tehdy byla divočina, kde, jak 
říká Fox, „jsme cestovali celý den, aniž bychom viděli muže 
nebo ženu, dům nebo lidské obydlí“.

V té době se v Oyster Bay na Long Islandu, kde bylo 
mnoho Přátel, mělo konat velké setkání zvané Půlroční. Fox 
se zúčastnil tohoto setkání, které také trvalo čtyři dny, stej-
ně jako to v Marylandu, a „velmi posloužilo pravdě.“ Po 
cestě přes Long Island odplul do Newportu, a navrhl, že se 
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zde zúčastní Novoanglického ročního setkání. Na toto setká-
ní přijížděli Přátelé ze všech částí Nové Anglie, i z Doveru 
v kolonii New Hampshire. Samotný Newport byl velkým 
kvakerským centrem. Nicholas Easton, významný kvaker, 
zakladatel Newportu, byl tehdy guvernérem Rhode Islandu. 
George Fox pobýval v jeho domě, i když si můžeme být téměř 
jisti, že kromě něj musel v tomto slavném kvakerském městě 
navštívit ještě hodně dalších domů. Roční setkání trvalo šest 
dní a přišlo na něj mnoho Přátel i dalších lidí. Když setkání 
skončilo, byli lidé tak dojati a pohnuti, že se nechtěli rozejít 
domů. Fox říká: „Pro Přátele bylo těžké se rozloučit, neboť 
slavná moc Páně, která byla nade všemi, a Jeho požehnaná 
pravda a život, které mezi nimi proudily, je tak spojily a sjed-
notily, že strávili dva dny tím, že se loučili jeden s druhým a s 
Přáteli na ostrově; a pak, mocně naplněni přítomností a mocí 
Páně, se s radostným srdcem rozešli do svých domovů v něko-
lika koloniích, odkud přijeli.“ Po tomto setkání navštívil Fox 
Providence, kde žil zakladatel této kolonie, Roger Williams. 
Věřil ve svobodu a snažil se o svobodu myšlení, ale s Foxem 
nesouhlasil a myšlenky kvakerské víry se mu nelíbily. Z ně-
jakého důvodu nepřišel na shromáždění v Providence, aby s 
Foxem polemizoval, jak všichni očekávali. Ale poté, co Fox 
opustil kolonii, Roger Williams vesloval na člunu třicet mil 
až do Newportu, aby s ním debatoval! Až když byl George 
Fox z dosahu, napsal proti němu text, který nazval George 
Fox Digged Out of His Burrowes (George Fox vykopán ze 
své nory), a Fox mu na něj odpověděl jiným, který se jmenu-
je The New England`s Firebrand Quenched (Novoanglický 
ohnivák uhašen).
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Těžko říci, proč George Fox nenavštívil další novoanglic-
ké kolonie. V Massachusetts a podél řeky Piscataqua v New 
Hampshire se konalo mnoho velkých setkání Přátel. John Bur-
nyeat a někteří další cestovatelé navštěvovali setkání Přátel na 
východě, ale Fox se zúčastnil pouze několika setkání na Rhode 
Islandu. Nelze předpokládat, že by byl důvodem strach z bos-
tonských soudců. To by totiž bylo poprvé, kdyby se někoho bál. 
Zdá se, že cítil, že je ho víc třeba v jižních koloniích a v těch 
dalších částech Nové Anglie mohou působit jeho společníci. 
Když navštívil Narraganset, kde na lidi jeho kázání „mocně 
zapůsobilo,“ doslechl se, že někteří soudci si mezi sebou řekli, 
že kdyby měli dost peněz, najali by si ho jako pastora. Jakmile 
George Fox tuto poznámku uslyšel, řekl: „Je načase, abych 
odešel, neboť pokud se jejich oči tolik upírají na mě nebo na 
kohokoli z nás, neobjeví svého pravého Učitele.“ Načež se 
vydal zpět směrem na jih.

Jeho cesta podél Soundu do Oyster Bay byla velmi drsná 
a bouřlivá. Odtud se vydal do Flushingu, kde pod proslulými 
duby prožil „slavné nebeské setkání“. Poté si najal člun, a když 
mu vítr přál, „vyplul do Nové země, nyní zvané Jersey“. Doplul 
do přístavu Middletown a pak jel třicet mil „lesy a hroznými 
bažinami, z nichž jedna byla horší než druhá – místo, kterému 
lidé v této zemi říkali Očistec“. Na této hrozné cestě napříč New 
Jersey se přihodila nehoda, kterou Fox popisuje ve svém Dení-
ku: „John Jay, Přítel z Barbadosu, který s námi přijel z Rhode 
Islandu a chtěl nás doprovázet přes marylandské lesy, když chtěl 
vyzkoušet koně, nasedl na něho, kůň v běhu upadl a shodil ho 
na hlavu a zlomil mu vaz, jak lidé říkali. Ti, kdo byli poblíž, ho 
zvedli, odnesli ho kus cesty a položili ho na fošnu. Dostal jsem 
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se k němu, jak nejrychleji jsem mohl, a když jsem ho ohmatal, 
usoudil jsem, že je mrtvý. Když jsem u něj stál a litoval ho i jeho 
rodinu, chytil jsem ho za vlasy a hlava se mu volně otáčela, tak 
měl ohebný krk. Načež jsem vzal jeho hlavu do obou rukou, 
opřel jsem se koleny o tu fošnu, jeho hlavu jsem zvedl a zjistil 
jsem, že nemá nic vyvráceného ani zlomeného. Pak jsem mu dal 
jednu ruku pod bradu a druhou za hlavu, dvakrát nebo třikrát 
jsem mu vší silou zvedl hlavu a přitáhl ji. Brzy jsem si všiml, 
že mu krk opět začíná tuhnout, a pak zachroptěl a brzy potom 
začal dýchat. Lidé se divili, ale já jsem jim řekl, aby byli dobré 
mysli a odnesli ho do domu. Učinili tak a položili ho k ohni. 
Požádal jsem je, aby mu přinesli něco teplého k pití, a uložil 
jsem ho do postele. Když byl chvíli v domě, začal mluvit, ale 
nevěděl, co se s ním stalo. Druhý den jsme jeli (a on s námi, 
bez větších obtíží) asi šestnáct mil na setkání v Middletownu, 
přes lesy a bažiny a přes řeku; tam jsme přeplavili koně a sami 
jsme se dostali na druhou stranu ve vydlabaném kmeni. Poté s 
námi urazil ještě mnoho set mil. Na toto setkání přišla většina 
obyvatel města. Měli jsme úžasné setkání a Pravda byla mezi 
námi všemi; požehnán buď veliký Pán Bůh na věky!“

Není třeba se domnívat, že by na tomto uzdravení bylo 
něco zázračného. Ukazuje nám však pozoruhodný rys v povaze 
George Foxe. Vždy si uměl poradit s mimořádnými situacemi. 
Byl připraven na jakoukoli krizi. Zatímco ostatní stojí kolem 
a pláčou nad umírajícím společníkem, on zasáhne a jedná. 
Udělá to nejmoudřejší a nejlepší, co za daných okolností umí. 
George Fox měl víru a sebedůvěru, a ty bývají velmi potřebné. 
Jeho drahý přítel William Penn, který s ním hodně cestoval, 
„ve dne i v noci, po moři i po souši,“ říká: „Nikdy jsem ho 
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neviděl, že by nebyl na svém místě nebo že by se nehodil k 
jakékoli službě či nechopil příležitosti.“ Na zpáteční cestě ze 
severních kolonií do jižních procestoval Fox velký kus dnešní 
Pennsylvánie. Překročil řeku Delaware nedaleko místa, kde se 
nyní nachází Burlington v New Jersey, a prošel „lesy na druhé 
straně Delawarského zálivu“.

Je více než pravděpodobné, že tato cesta měla významný 
vliv jak na pozdější osídlení New Jersey, tak na vybudování 
velké kvakerské kolonie na západním břehu Delaware. Té-
měř ihned po návratu do Anglie Fox navštívil Williama Penna 
v Rickmansworthu a mezi mnoha věcmi, o nichž spolu ho-
vořili, si můžeme být jisti, že jedním z témat byla i možnost 
přestěhovat pronásledované a trpící Přátele v Anglii a Walesu 
do bezpečného útočiště v těchto panenských lesích podél obou 
břehů řeky Delaware.

Ukázalo se, že překonat potoky a řeky, které se vlévají do 
Delaware, není snadné. Jednu z nich Fox nazývá „zoufalou 
řekou“, která byla „nebezpečná pro nás i naše koně“. Také řeku 
Christianu bylo obtížné překonat. Skupina Přátel ji přeplula na 
indiánských kánoích a koně plavila za sebou. Hlavním problé-
mem přechodu bylo šplhání po strmých a bahnitých březích, 
kde se koně bořili. Po celou dobu cesty věnoval George Fox in-
diánům velkou pozornost. Vždy „pozorně naslouchali pravdě“ 
a byli „velmi milí“. Zdá se, že cílem zpáteční cesty byl prozatím 
Tred Haven na Chesapeaku. Zde se konalo velké pětidenní 
shromáždění, na které přišli snad všichni, úředníci a jejich 
manželky, významné osoby v zemi, papeženci i protestanti. 
Na shromáždění se sjelo až tisíc lidí. „Jezdil jsem tam každý 
den na lodi,“ říká Fox, „čtyři nebo pět mil, a po řece v té době 
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proplouvalo tolik lodí, že to bylo skoro jako na Temži. Lidé 
říkali: ‚Nikdy předtím tam nebylo vidět tolik lodí pohroma-
dě;‘ a jeden z úředníků řekl: ‚Nikdy předtím jsem neviděl v té 
zemi tolik lidí pohromadě.‘“ Bylo to „nebeské shromáždění“, 
„Přátelé byli skvěle občerstveni, lidé byli spokojeni a mnozí 
byli přesvědčeni.“

Účinek Foxovy návštěvy v Marylandu byl na celkový ná-
boženský život kolonie velmi výrazný. Celou zemi kolem 
Chesapeake vyburcoval k novému životu. Poté se Fox vydal 
dále na jih, aby navštívil rozptýlené skupiny Přátel ve Virginii, 
kde nalezl „velkou otevřenost“ a kde se „šířila pravda“, a pak 
se vydal do Karolíny. Cestování bylo velmi obtížné, neexisto-
valy cesty přes lesy a bažiny. Cestovatelé byli často promočení 
a spali v lesích pod širákem. Na jedinou noc se jim poštěstilo 
útočiště u dobrých lidí v Somertonu na jihu Virginie, kde měli 
pohodlí, střechu nad hlavou a krb a kde je obsluhovala žena, 
která „měla smysl pro Boha“.

Pluli na kánoi po řece Chowan, která se tehdy jmenovala 
Macocomocock. Po „požehnaném setkání“ s lidmi v této části 
země se malá skupina cestovatelů vydala na kánoích po řece 
Roanoke do zátoky Coney-Hoe. Zde si vypůjčili člun, protože 
do jejich kánoe zatékalavoda, a vydali se navštívit guvernéra 
kolonie. Foxovo vyprávění o tom je zajímavé: „S tímto člu-
nem jsme se vydali ke guvernérovu domu, ale voda byla na 
některých místech tak mělká, že naložený člun nemohl plavat, 
takže jsme si museli raději zout boty a punčochy a brodit se 
kus cesty vodou. Guvernér se svou ženou nás přijali vlídně, 
ale tamní lékař se s námi hádal. Ale jeho odpor proti nám po-
sloužil dobré věci, neboť dal lidem příležitost otevřít mnoho 
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věcí týkajících se světla a Ducha Božího, které popíral, že jsou 
ve všech, a tvrdil, že v Indiánech nejsou. Načež jsem k nám 
zavolal jednoho Indiána a zeptal jsem se ho, jestli ‚když lhal 
nebo někomu křivdil, nebylo v něm něco, co ho za to kárá?‘ On 
odpověděl, že ‚v něm bylo něco takového, co ho za to káralo, 
a on se styděl, když udělal něco špatného nebo mluvil špatně.‘ 
Tak jsme doktora před guvernérem a ostatními lidmi zahanbili; 
a to tak, že chudák vypadal, jako by vůbec neznal Písmo. Tu 
noc jsme se zdrželi u místodržícího a příštího rána s námi sám 
velmi zdvořile prošel asi dvě míle lesem na místo, kam nám 
poslal naproti náš člun. Když jsme se s ním rozloučili, nastoupili 
jsme do člunu a toho dne jsme se vydali asi třicet mil k Jose-
phu Scottovi, jednomu z vrchních představitelů té země. Tam 
jsme měli vzácné a svěží setkání; lidé byli citliví a toužili po 
dalších setkáních. Proto jsme v jednom domě asi o čtyři míle 
dále měli další setkání, na které přišel guvernérův sekretář, který 
byl vrchním sekretářem provincie a už dříve byl přesvědčen.“

Zpáteční cesta byla ještě obtížnější než cesta na jih, protože 
tentokrát vedla proti proudu řek. Noc co noc leželi v mokrých 
šatech, dokud nedorazili do Somertonu ve Virginii, kde se ra-
dostně ohřáli u krbu v domě ženy, která měla „smysl pro Boha“. 
Po tři následující týdny Fox navštěvoval Přátele a shromáždění 
ve Virginii a zdá se, že jeho kázání provázela velká moc, to 
„nahánělo lidem hrůzu a vnášelo do jejich myslí úctu“. 

Fox navštívil marylandskou kolonii ještě potřetí a naposle-
dy. Z Nancemondu ve Virginii urazil dvě stě mil podél pobřeží 
na malé plachetnici, do které zatékala voda, a na noc přistál 
na břehu, spal v mokrých šatech u otevřeného ohně a okolo 
vyli vlci. Fox sám často seděl u kormidla jako zkušený ná-
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mořník a řídil loď. Do Patuxentu dorazil „velmi unavený“, 
ale připravený na další „vzácné setkání“. Tato poslední cesta 
po Marylandu se konala uprostřed zimy a počasí bylo „krutě 
chladné“. Při cestách lodí na setkání byl někdy promrzlý až na 
kost a téměř nemohl používat ruce, protože „byly tak zmrzlé 
a ztuhlé zimou“. Bylo to však zároveň období obnovené síly 
a života. „Mocná přítomnost Páně byla vidět a cítit nade vším.“ 
V kraji se zvedla vlna nového života a ta neopadla ani po mnoha 
generacích. Návštěva George Foxe na americkém kontinentu 
se stala jednou z největších náboženských událostí anglických 
koloníí v 17. století. Když loď „Woodhouse“ přistála na Rhode 
Islandu, jeden z kvakerských misionářů na lodi dostal „neodo-
latelné slovo Páně“ a prorokoval, že „semeno v Americe bude 
v počtu jako mořský písek“. „Semenem“ myslel skupinu lidí 
v Americe, kteří objeví Kristovo světlo a budou podle něj žít, 
a tak vytvoří duchovní církev budoucnosti. Všude, kde byl 
kdokoli připraven přijmout pravdu a šířit ji mezi ostatní, tam 
již bylo „semeno“ nové a čistší společnosti, počátek lepšího 
světa. A tak George Fox přišel navštívit toto „semeno“ do 
Ameriky a šířit ho na nová místa. Když dokončil svou práci 
kolem Chesapeake, cítil, že je „čistý“, to znamená, že udělal 
vše, co měl v Americe udělat, a se svobodným a radostným 
srdcem odplul do staré Anglie, kde ho čekala další práce, další 
utrpení a další láska. Zpáteční plavba byla divoká a bouřlivá, 
vlny rozbouřeného moře se kolem jejich malé lodi zvedaly 
jako hory, ale vítr foukal správným směrem a rychle je přenesl 
na druhou stranu oceánu do vlasti, a tak 20. června 1673 v re-
kordně krátkém čase, osvěženi na duchu a při dobrém zdraví, 
bezpečně dorazili do Bristolu.
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15. kapitola

Ve worcesterském vězení

Jakmile George Fox dorazil ze své americké cesty do Anglie 
a přátelé ho s velkou radostí přivítali, napsal své ženě vřelý 
dopis:

„Drahé srdce,

Dnes, skoro už byla noc, jsme přijeli od moře do Bristolu; 
sláva navěky Pánu Bohu, který je nade vším a který byl na-
ším průvodcem a řídil náš směr! Bůh celé země, moří a větrů, 
který z mraků udělal svůj vůz, nade všechna slova, požehnané 
budiž jeho jméno navěky! On je nade vším ve své veliké moci 
a moudrosti, amen. Robert Widders a James Lancaster jsou 
se mnou a daří se nám dobře; sláva na věky Pánu, který nás 
provedl mnohými nebezpečím, nebezpečími na vodě v bouřích, 
nebezpečím od pirátů a lupičů, nebezpečím v divočině a mezi 
falešnými vyznavači! Chvála tomu, jehož sláva je nade vším 
navěky, amen! Proto myslete na svěží život a žijte v něm všich-
ni pro Boha. Mám v úmyslu (bude-li Pán chtít) zůstat chvíli 
tady; může to být až do veletrhu. To je všechno, pozdravuji 
všechny Přátele. G. F.“

Margaret Fox rychle spěchala ze Swarthmoru do Bristolu za 
manželem. Její dvě dcery s muži a William Penn s manželkou 
také přišli radostně uvítat cestovatele, který čelil nebezpečí 
moře a divočiny. V Bristolu se konalo velké veřejné shromáž-
dění a „nekonečná moc Páně“ byla cítit „nade všemi“. Fox při 
této příležitosti pronesl nezapomenutelné kázání a celá skupina 
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byla povznesena na duchu. Po návštěvě řady obcí a mnoha 
„vzácných setkáních“ dorazila skupina do Rickmansworthu, 
kde navštívila Williama Penna a kde se, jak se zdá, hodně 
mluvilo o Americe.

Po návštěvě Londýna a kvakerských škol pro chlapce a dív-
ky pokračovali na sever a projížděli Oxfordshirem, Fox měl 
silné tušení, že na něj čeká nová vězeňská zkušenost. „Když 
jsem seděl u večeře,“ sděluje, „zdálo se mi, že jsem byl zatčen, 
ale nikomu jsem o tom tehdy nic neřekl.“ Následující den, co 
zažil varování, se Fox zúčastnil „velkého a vzácného setkání“ 
v jedné stodole v Armscottu v hrabství Worcestershire. Setkání 
proběhlo nerušeně. Když Přátelé odešli ze shromáždění domů, 
seděl Fox v salonu u jednoho kvakera a hovořil se skupinou 
Přátel, když náhle přišel smírčí soudce a „kněz“, který ho udal, 
aby ho zatkli za účast na shromáždění, ač to nebylo podle zá-
kona o tajném shromažďování trestné. (V roce 1670 vstoupil 
v platnost nový zákon o tajném shromažďování, který byl 
přísnější než ten předchozí.) Přišli pozdě a setkání zmeškali, 
protože, jak říká Fox, kněz musel svůj příchod odložit, protože 
dítě mělo zrovna křtiny a on „zůstal na pocákání“. Přestože 
neměli žádný pádný důvod k zatčení, Foxe a jeho zetě Thomase 
Lowera zajali a odvedli do worcesterského vězení. Pro Mar-
garet Foxovou, která byla od svého manžela odloučena téměř 
po celou dobu jejich manželství a která nyní doufala v klidné 
a šťastné dny ve Swarthmore Hall, to byla samozřejmě strašná 
rána. Foxovi samotnému se vyhlídka na další dlouhé věznění 
nelíbila, ale naučil se zachovat klid a čelit všemu, co ho při 
plnění povinností potkalo. Ihned napsal tento statečný dopis 
svému „drahému srdci“:
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„Drahé srdce,

Zdá se, že jsi byla trochu zarmoucená, když jsem mluvil o vě-
zení a když jsem byl potom zatčen; smiř se s vůlí Pána Boha. 
Neboť když jsem byl u Johna Rouse v Kingstonu, měl jsem 
vidění, že budu zatčen, a když jsem byl u Braye Doilyho v Ox-
fordshiru, a seděl jsem u večeře, měl jsem to vidění taky; a viděl 
jsem, že musím podstoupit utrpení. Ale moc Páně je nade vším, 
požehnané budiž jeho svaté jméno navěky!“

Thomas Lower měl u dvora přátele, jeho bratr byl králo-
vým lékařem, a mohl být osvobozen, kdyby přijal své vlastní 
propuštění a souhlasil s odloučením od George Foxe. To však 
nechtěl udělat. Raději zůstal a trpěl se svým tchánem, než 
aby byl sám osvobozen. Když se případ dostal před soudní 
zasedání a zdálo se, že proti Foxovi a jeho společníkovi nejsou 
žádné důkazy, úředníci se uchýlili ke starému schématu, jak 
kvakery uvěznit na základě požadavku přísahy. Soudce řekl: 
„Pane Foxi, jste slavný muž a podle toho, co víme, je možné, 
že jste nevinný, ale budeme spokojenější, když složíte přísahu 
věrnosti a svrchovanosti.“ Pak přísahu přečetli a zeptali se 
Foxe, zda ji složí. Řekl jsem jim: „Nikdy v životě jsem nesložil 
přísahu, ale vždy jsem byl věrný vládě; že jsem byl uvržen do 
žaláře v Derby a držen tam jako vězeň šest měsíců, protože 
jsem nechtěl vzít do ruky zbraň proti králi Karlovi v boji ve 
Worcesteru; a za to, že jsem chodil na setkání, jsem byl vy-
veden z Leicestershiru a předveden před Olivera Cromwella 
jako spiklenec, který chce přivést krále Karla. A vy sami víte,“ 
řekl jsem, „že my, lidé zvaní kvakeři, nemůžeme přísahat ani 
přísahat v žádné záležitosti, protože to Kristus zakázal. Co se 
však týče věci nebo obsahu obsaženého v přísaze, mohu říci 
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a říkám toto: že si vážím anglického krále a uznávám ho za 
zákonného nástupce a dědice anglického království, ošklivím 
si všechna spiknutí a úklady proti němu, nemám v srdci nic 
jiného než lásku a dobrou vůli k němu a ke všem lidem a přeji 
si jeho i jejich blahobyt; Pán, před nímž stojím jako nevinný 
člověk, to ví. A co se týče přísahy svrchovanosti, odmítám 
papeže, jeho moc a jeho náboženství a z celého srdce si je 
ošklivím. Zatímco jsem mluvil, volali: „Dejte mu tu knihu!“ 
Odpověděl jsem: „Ta kniha říká: ‚Nepřísahejte vůbec!‘“ A pak 
jsem pokračoval. Oni křičeli: „odveď ho, žalářníku!“ A když 
jsem stále mluvil dál, naléhali na žalářníka a volali: „odveďte 
ho, budeme tu mít jednání, proč ho neodvedete, ten člověk 
(míněn žalářník) ho rád poslouchá, jak káže.“ Tehdy mě ža-
lářník odtáhl, a když jsem se od nich odvracel, vztáhl jsem 
ruku a řekl: „Pán vám odpusť, že jste mě uvrhli do vězení za 
to, že jsem poslouchal Kristovo učení.“ Tím očividně porušili 
slib, který mi dali jako představitelé této země; slíbili totiž, že 
budu mít možnost se hájit, ale teď mi ji nechtěli dát; a slíbili, 
že se nás nebudou snažit nachytat, a přesto mě teď vyzvali k 
přísaze, právě proto, aby mě nachytali.“

Thomas Lower měl opět možnost nechat se osvobodit, ale 
nechtěl opustit svého tchána a zůstal ve vězení. Fox musel 
odjet k vyššímu soudu do Londýna, eskortováním vězně byl 
pověřen Thomas Lower jako zástupce šerifa, takže tito dva 
muži sami odjeli ke Nejvyššímu soudu do Londýna. S Foxem 
bylo v Londýně zacházeno laskavě a shovívavě a měl dovoleno 
ubytovat se během soudního procesu v domě jednoho z Přátel. 
Všichni u soudu se ho snažili přimět k přísaze, ale on byl ne-
ochvějný jako hora. Nakonec ho poslali zpět do worcesterské 
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věznice, ale mohl jít sám vlastní cestou a ve vlastním tempu, 
pouze pod podmínkou, že se tam bezpodmínečně dostaví na 
dubnové zasedání soudu. Nějaký čas strávil v Londýně a pak 
se pomalu vydal do Worcesteru. Do vězení došel pěšky bez 
jakéhokoli doprovodu a ohlásil svůj příchod. Ve vězení na něj 
měl dohlížet jedenáctiletý chlapec!

Na zasedání se opět objevila tradiční otázka přísahy, o níž 
se dlouze diskutovalo. Prohlásil, že je připraven podepsat lis-
tinu schvalující královu vládu a vyjadřující jeho loajalitu, ale 
složit přísahu nechce, ani kdyby měl zůstat až do soudného 
dne ve vězení. Foxův případ byl opět odročen do příštího za-
sedání soudu a on se vrátil do vězení. Na příštím zasedání se 
žalářníkův syn nabídl, že za Foxe složí kauci a nechá ho na 
svobodě. Soud rozhodl, že Foxe nechá na svobodě bez kauce 
až do příštího zasedání soudu, protože se důkladně přesvědčil, 
že není nebezpečnou osobou. Na základě tohoto ustanovení 
mu bylo dovoleno odjet do Londýna a zúčastnit se ročního 
setkání v květnu 1674.

Brzy po ročním setkání, které bylo „nadmíru slavné“, se 
Fox opět vrátil do Worcesteru k soudu. Znovu se objevil starý 
problém s přísahou a soud mu nyní pohrozil, že pokud bude 
i nadále odmítat přísahu, vynese nad ním trest praemunire. 
Fox s klidem čelil hrozbě strašného trestu a vrátil se do vězení. 
Brzy ve vězení ho postihl vážný záchvat a tak je pravděpo-
dobné, že si prošel podobnou mezní zkušeností, jaká byla už 
popsána výše. Vznášela se nad ním smrt, ale neviditelná síla 
ho povzbuzovala a osvěžovala. „Jednou v noci,“ říká, „když 
jsem ležel na svém lůžku a bděl v Pánově slávě, která byla 
nade vším, bylo mi řečeno: ‚Pán má pro tebe ještě mnoho 
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práce, než tě vezme k sobě.‘“ S tímto vědomím Boží lásky 
a péče mohl čelit osamělým dnům a špatné stravě, a dokonce 
i slabosti svého vězením zmoženého těla.

Mezitím se Margaret Fox vydala osobně požádat krále 
o spravedlnost pro svého manžela, který už toho tolik vytrpěl. 
Jediným východiskem mohla být králova milost, ale tu by 
Fox nepřijal. Milost by znamenala, že je vinen, a to nemohl 
připustit. „Raději bych celé dny ležel ve vězení,“ říká Fox, 
„než abych byl propuštěn na svobodu způsobem, který nere-
spektuje pravdu.“ Trval na spravedlivém procesu a možnosti 
obhajoby. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude znovu předveden 
do Londýna, aby stanul před královským Nejvyšším soudem. 
Schopný právník Thomas Corbet obhajoval Foxe před sirem 
Matthewem Halem, předsedou Nejvyššího soudu. Cobert zví-
tězil na plné čáre. Obžaloba byla zrušena a Fox byl propuštěn 
na svobodu. Někteří staří protivníci, kteří ho pronásledovali 
při každém zasedání, se snažili přimět nejvyššího soudce, aby 
od Foxe požadoval přísahu s odůvodněním, že je nebezpečný 
a neměl by být ponechán na svobodě. Soudce Hale odpově-
děl, že slyšel zvěsti o tom, že George Fox je nebezpečný, ale 
že slyšel mnohem více zpráv o tom, že je to dobrý člověk. 
A nařídil, aby byl tento nezlomný muž propuštěn na svobo-
du. Ve vězení strávil čtrnáct měsíců. Byl propuštěn včas, aby 
se mohl zúčastnit londýnského ročního shromáždění v roce 
1675, kdy se projevila „věčná moc Boží“, a ke konci června 
už mohl být zase ve Swarthmore Hall se svou ženou. Někdejší 
pronásledovatel plukovník Kirkby, nyní však už změněný a ob-
měkčený, ho přišel navštívit a přivítat domů do Swarthmore 
Hall, a jak vypráví Fox, „choval se velmi láskyplně!“ Jakkoliv 
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musela být Swarthomore Hall po všech těch amerických lesích 
a worcesterských vězněních pro Foxe příjemná, nic nemohlo 
George Foxe na dlouho zdržet od misijních cest. „Semínko“ 
ho v Anglii potřebovalo, a tak zas brzy vydal na dlouhé cesty 
po hrabstvích. Někdy ho doprovázel jeden, jindy druhý přítel, 
a všude ho v kvakeských společenstvích vítali a vážili si ho. 
Neustále zlepšoval organizaci a disciplínu, opravoval chyby 
a nesprávné postupy, povzbuzoval slabé a všechny probouzel 
a inspiroval.

V roce 1677 se mu otevřela nová možnost práce v zahra-
ničí, a tak se se staronovým nadšením začal připravovat na 
nebezpečí a problémy. „Bylo mi Pánem uloženo,“ říká, „abych 
odjel do Holandska, navštívil tam Přátele a kázal evangelium, 
a také v některých částech Německa.“ Na tuto cestu se s ním 
vydali jeho dva dobří přátelé, William Penn a Robert Barclay. 
Kromě těchto dvou pilířů mu dělali společnost také George 
Keith, John Furley, nevlastní dcera Isabel Yeamans a řada 
dalších. V Holandsku našli mnoho přátel a spoustu dalších lidí, 
kteří byli blízcí Přátelům a sympatizovali s Foxovým učením. 
Pořádali velká shromáždění a debatovali s baptisty, hledači, 
brownisty a dalšími malými skupinami křesťanů. Fox říká, že 
„mezi nimi byla hlásána věčná pravda“. Jednou ze zajímavých 
epizod bylo setkání s princeznou Alžbětou Falckou. Byla vnuč-
kou anglického krále Jakuba I. a dcerou Fridricha Falckého, 
českého krále. Alžběta byla velmi vzdělaná, přítelkyně filozofa 
Descarta, oddaná a upřímná křesťanka, která toužila víc po-
znat pravdu a objevit světlo. William Penn a Robert Barclay 
ji navštívili již dříve. Fox ji nemohl osobně navštívit, a tak 
jí alespoň napsal své názory a učení v dopise, který předala 
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nevlastní dcera Isabel. Princezna Alžběta to velmi ocenila 
a Foxovi odpověděla krásným dopisem, v němž slíbila, že se 
bude řídit jeho radami, pokud jí k tomu dá Bůh světlo.

George Fox s tlumočníkem podnikl rozsáhlou cestu po 
Německu, navštívil spoustu německých měst a vyhledal sku-
piny mystiků a duchovních lidí, kteří byli na jeho poselství 
připraveni. Mnohé z nich oslovil a přesvědčil a někteří z těch, 
kteří později našli domov v Pensylvánii, se s Přáteli poprvé 
setkali právě při této slavné návštěvě v roce 1677. V roce 1684 
se Fox znovu vydal do Holandska, ale už ne do Německa. Při 
této druhé cestě se setkal s většinou Přátel na kontinentu na 
velkém setkání v Amsterodamu, zejména s Přáteli z Holandska 
a Německa. Tehdy se setkal s pozoruhodným Holanďanem 
Galenem Abrahamsem, vůdčí osobností mezi holandskými 
hledači. William Penn a Robert Barclay s ním debatovali při 
předchozí návštěvě, ale Fox se debaty nezúčastnil, protože 
Abrahams s ním odmítl diskutovat. Když na něj tehdy Fox 
upřel své oči a začal s ním hovořit, dostal se Abrahams do 
rozpaků a vykřikl: „Nedívej se na mne tak, tvůj pohled mě 
probodává!“ Při této druhé návštěvě se však Abrahams změnil 
a byl „velmi milý a něžný a do jisté míry se přiznal k pravdě“. 
Dvě cesty na kontinent uzavírají zahraniční cesty George Foxe. 
Jeho „učedníci“ se vydali téměř do všech částí světa. Zamířili 
k sultánovi, navštívili papeže, vydali se do nejzazších koutů 
země. Fox však cítil povinnost budovat Společnost přátel, která 
kolem něj vyrostla v Anglii.

Čas od času se vracelo pronásledování. Stejně jako kdysi 
se George Fox nacházel vždy tam, kde hrozilo největší ne-
bezpečí. V roce 1683 zatýkání na základě Zákona o tajném 
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shromažďování zesílilo, bylo intenzivní a časté, Fox se vydal 
na londýnské shromáždění, ačkoliv pravděpodobnost, že ho 
tam stráže natrefí a zatknou, byla vysoká. V té době byl Fox 
křehký a starý muž a riskoval další uvěznění, avšak už ho ne-
postihlo. Období jeho věznění skončilo. V roce 1688 nechal 
král propustit mnoho lidí, kteří byli vězněni z důvodu svědomí. 
Stovky Přátel vyšly z cel, kde snášely vězení měsíce a roky, 
Fox měl obrovskou radost, že je vidí na svobodě. Od té doby 
až do smrti Fox polevil v cestování i práci. Jeho tělo již nevy-
drželo tolik, jako kdysi. Dělalo mu dobře jezdit na venkov na 
čerstvý vzduch, Londýn se svými mlhami ho jakoby tísnil. Na 
venkově pobýval s Williamem Pennem, sledoval tvoření vel-
kých plánů na novou kolonii v Americe, a když zrovna nekázal 
a necestoval, psal traktáty, listy a knihy. Mezi jeho posledním 
velkým vězněním a smrtí byla dvě období, kdy trávil hodně 
času ve Swarthmore Hall. Jeho žena k němu chovala hlubokou 
náklonnost, nevlastní dcery ho milovaly jako vlastního otce 
a on by byl nejraději, kdyby se mohl cítit svobodný a na stará 
kolena trávit čas v tomto klidném ústraní, ale byl stvořen pro 
boj a službu a musel pracovat, dokud mu zbývaly nějaké síly. 
Dokud v jeho těle vládl neúnavný duch, byl Fox v neustálém 
pohybu vpřed, činorodý v šíření pravdy a světla, ale ať na sebe 
myslel či ne, jeho tělo rychle a neodvratně sláblo a blížilo se 
ke svému konci. „Sotva jsem byl schopen,“ říká v roce 1688, 
v roce veliké anglické revoluce, „vydržet na shromáždění po 
celou dobu; po shromáždění jsem si musel lehnout na lůžko.“
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16. kapitola

Všechno, co Bůh všemohoucí vykonal

Prvního den (v neděli ráno) 10. ledna 1691 se George Fox 
vydal na setkání v Grace-Church Street v Londýně. Setkání 
bylo hojně navštívené a klidné, protože pronásledování již 
skončilo a stráže ho nenarušovaly. Při této příležitosti pronesl 
George Fox své poslední kázání. Ti, kdo ho slyšeli, cítili, že se 
otevřelo „mnoho hlubokých a závažných věcí s velkou silou 
a jasností“. Když dokončil promluvu, poklekl a pomodlil se, 
byl hluboce dojat, tvář mu zářila a jeho duch byl naplněný 
úctou a bázní. Shromáždění pod dojmem této silné modlitby 
utichlo, lidé si podali ruce a rozešli se pak do svých domovů. 
Fox navštívil Henryho Goldneyho, který bydlel nedaleko domu 
setkávání ve White Hart Court, místo setkávání se jmenovalo 
stejně. Foxe doprovázela malá skupinka oddaných Přátel, 
stále ještě pod vlivem síly právě skončeného velkého shro-
máždění. Když procházeli potichu ulicí, řekl Fox Přátelům, 
že pociťuje zimu a mrazení, jakoby mu vstupoval do srdce 
chlad. „Ale,“ dodal, „jsem rád, že jsem na tom setkání byl; 
teď už jsem čistý, úplně čistý.“ To krásné staré slovo „čistý“ 
pro něj znamenalo, že zcela splnil svou povinnost a dokončil 
úkol, který mu Bůh dal.

 Často se mu stávalo, že si po silném kázání musel na chvíli 
lehnout a odpočinout, protože byl úplně vyčerpaný, zdálo se 
mu, že vylil svého ducha. Zpočátku si myslel, že je tato slabost 
jen důsledkem tělesné slabosti po velkém úsilí při kázání. Vstal 
z lůžka a pokusil se projít, ale neměl sílu poručit svému tělu. 



121

Bylo totálně vyčerpané a už nezbývaly žádné možnosti. Vrátil 
se na lůžko, ležel klidně a spokojeně jako unavené dítě, které 
matka pohodlně uložila do postele. Jeho mysl zůstávala jasná 
a nezkalená. Už jednou v životě viděl, že existuje oceán tem-
noty a smrti, ale že nad oceánem temnoty se vznáší nekonečný 
oceán světla a lásky, a tak nyní odpočíval klidně a nerušeně 
s vědomím nekonečné Boží lásky.

Hodně mluvil o šíření pravdy a o tom, že i po jeho odcho-
du musí dílo pokračovat perem i slovem. Nebyla v něm ani 
stopa strachu, náznak smutku nebo porážky. Jednou řekl lidem 
kolem sebe: „Vše je v pořádku, Boží sémě vládne nade vším 
i nad samotnou smrtí. Jsem slabý na těle, ale Boží moc je nade 
vším.“ Poslední nemoc trvala téměř tři dny, přičemž se neu-
stále zvětšovala slabost těla a rostlo vítězství ducha. Dobové 
svědectví to výstižně popisuje: „Ležel v nebeském rozpoložení 
mysli a třetího dne v týdnu mezi devátou a desátou hodinou 
večer tiše a v pokoji opustil tento život a sladce usnul v Pánu, 
jehož požehnanou pravdu živě a mocně hlásal.“

Přátelé z blízka i z daleka se sjížděli na Foxův pohřeb 
ve White Hart Court, kde se s láskou vyprávěl jeho příběh 
o statečném životě, úsilí, nebezpečí a utrpení, líčila se krá-
sa a vznešenost jeho osobní víry v Boha, spolu s vítěznou 
pravdou, kterou hlásal. Poté Přátelé odnesli jeho tělo na místo 
posledního odpočinku mezi hroby věrných mučedníků světla 
v Bunhill Fields.

„Drahé srdce“ Margaret napsala krásné a láskou prosycené 
svědectví na jeho památku a Ranní shromáždění (Morning 
Meeting) v Londýně rozeslalo všem Přátelům po celém světě 
láskyplný dopis, v němž vyprávělo o tom, co Pán učinil skrze 
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tohoto věrného služebníka pravdy. Jedno z výrazně pozoru-
hodných a upřímných osobních uznání George Foxe však bylo 
to, které napsal jeho důvěrný přítel a spolupracovník William 
Penn. Je stylově krásné. Dýchá ušlechtilým duchem a odhaluje 
skutečný charakter muže, kterého se snaží vylíčit. Dotýká se 
osobních prostých rysů, jeho chování, zabývá se také hlubší-
mi vrstvami jeho nitra. Popisuje, že Pennův přítel se „choval 
zdvořile“, tj. kultivovaně, „mimo všechny formy chování“; 
byl „velmi střídmý, málo jedl a méně spal, ačkoli byl statný 
člověk“. Nebyl sečtělý a neznal to, co se v jeho době vydávalo 
za vědu, přesto „měl v sobě“, říká Penn, „základ všech užiteč-
ných a chvályhodných vědomostí a všude je pěstoval“ a vždy 
projevoval překvapivou obratnost, když odpovídal na obtížné 
otázky. Stručně – v jedné větě, v jedné řádce - Penn píše: „Ve 
všech věcech se choval jako člověk, ano, silný člověk, nový 
a nebesky myslící člověk; znalec pozemských i nebeských 
věcí, toho, co stvořil Bůh všemohoucí.“ Penn se laskavě poza-
stavuje nad tím, jak ostatní lidé milovali jeho drahého přítele 
„nezištnou a neutuchající láskou“; nad majestátní přítomností; 
nad obdivuhodným, živým a uctivým postojem k modlitbě; 
nad schopností rozlišovat ducha v jiných lidech a ovládat toho 
vlastního; nad jedinečnou a originální kvalitou osobnosti; nad 
schopností proniknout do srdce a morku věcí a nad schopností 
obstát ve vesmíru s jeho vichry a bouřemi. Lehce a skvostně 
naznačuje Foxovo vítězství nad smrtí: „Jak žil, tak zemřel; 
v posledních chvílích pocítil stejnou věčnou sílu, která ho 
vzkřísila a zachovala. Byl tak plný jistoty, že nad smrtí zvítě-
zil; a to dokonce v duchu až do poslední chvíle, jako by smrt 
nestála téměř za povšimnutí ani za zmínku.“
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Takový byl tedy náš nový typ hrdiny, který žil, pracoval 
a trpěl pro pravdu a pro Kristovo království. Jeho duchovní 
poselství bylo stejně jako on sám přímé, jasné a prosté. Nechtěl 
mít nic společného s přetvářkou, neupřímností nebo umělými 
schématy. Náboženství pro něj bylo způsobem života, nejen 
něčím, co je napsáno v knize. Na jeho počátku stojí prožitek 
živého Boha, který je člověku nablízku, přebývá, pohybuje 
se, působí a mluví v jeho srdci. Pokaždé, když něco v duši 
ukazuje na správné jednání a odhaluje, co je špatné, je tam 
Bůh. Kdykoli pravda vítězí nad omylem a světlo nad tem-
notou a čistota nad zlem a dobro nad špatností a láska nad 
nenávistí, tam Bůh v tu chvíli koná své dílo nového stvoření. 
Boží království přichází tak rychle, jak rychle se lidé jako my 
obracejí k pravému světlu, milují ho, následují a konají. Bůh 
není vysoko na nebi ani skrytý v minulosti, není bytostí, která 
se kdysi zjevila několika vyvoleným a pak k lidským srdcím 
přestala promlouvat. Stále k lidem promlouvá, stále vysílá své 
světlo a lásku, stále zjevuje svou vůli. Je duši tak blízko jako 
pro ptáky vzduch. To bylo ústřední učení George Foxe a něco 
podobného kázal v anglických hrabstvích, podél atlantického 
pobřeží Ameriky, v Západní Indii, ve Walesu, v Irsku, ve Skot-
sku, v Holandsku a v Německu. Tato myšlenka, tato „pravda“, 
jak ji vždy nazýval, ho přiměla věřit v nekonečnou vzácnost 
a hodnotu každého člověka na světě. Těsně za lidským obli-
čejem se nacházel svatý příbytek Boží. Zde uvnitř se nacházel 
jediný pravý chrám a zde mohla každá naslouchající duše, bez 
ohledu na to, jak byla chudá nebo pokorná, slyšet hlas toho, 
který je nekonečný. I proto věřil, že žena je v každém ohledu 
mužovou společnicí a rovnocennou partnerkou. Žádný z nich 
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není lepší ani cennější než druhý. Bůh může promlouvat a konat 
své duchovní dílo a měnit svět ke svému obrazu úplně stejně 
skrze kteréhokoli z nich. O právech žen nediskutoval. Hlásal, 
že mají stejná práva a povinnosti jako muži a vyzýval je, aby 
povstaly a konaly ve světě mocné dílo, pro které byly stvořeny.

Fox dal nový význam tichu při bohoslužbě. Pokud je Bůh 
blízko duše, jak Fox neustále opakoval, pak jedním ze způsobů, 
jak Boha objevit a slyšet jeho hlas, je uklidnit se a ztišit se. 
Když si přejeme vyslechnout důležitou zprávu po telefonu, 
připravíme se na ni tak, že ztišíme veškerý hovor a zbytečné 
zvuky v místnosti. Dáváme tak poselství šanci, aby se k nám 
dostalo, což by se nepodařilo, kdyby kolem nás panoval hluk. 
Stejně tak se musíme připravit i na největší ze všech zpráv. Než 
začneme mluvit, musíme naslouchat. Tomu George Fox věřil, 
proto zavedl na shromážděních chvíli ticha. Raději naslouchal, 
než mluvil, a mluvil až poté, co slyšel mluvit Boha.

Učil, že náboženství v žádném případě nejsou jen slova, 
slova, slova, ale skutečná zkušenost s Bohem. Vždy je lepší 
vidět západ slunce než slyšet jeho popis; mnohem větší cenu 
má vidět Sixtinskou madonu než o ní číst v knize; mnohem 
více vzrušující je vystoupit na horský vrchol než vidět obrázek 
člověka, který na něj vystupuje; a je nekonečně důležitější cítit 
něžnou přítomnost živého Boha než slyšet někoho vyprávět, 
jak ji před věky cítili Abraham a Eliáš. George Fox toto věděl 
a sám vlastní duchovní zkušenost měl a vyzýval své součas-
níky, aby stejnou zkušenost získali sami. Chtěl, aby byla živá 
víra dostupná pro každého, aby se každý stal svým vlastním 
knězem. Doufal, že náboženství bude tak svobodné a dostup-
né jako sluneční světlo a vzduch. Snažil se ve světě své doby 
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reprodukovat takovou církev, o jaké vypráví Nový zákon na 
svých nádherných stránkách. Měla to být církev, na níž by měl 
mít každý svůj podíl. Byla by to církev, jejíž skutečnou hlavou 
by byl Kristus, církev, v níž by se pohyboval a působil živý 
Duch Boží ve všech jejích členech. Byla by to církev, skrze 
kterou by se neustále nově zjevovala Boží vůle, církev živá, 
rostoucí, rozšiřující se a proměňující.

Protože těmto věcem věřil, byl mužem plným víry, naděje 
a dobré nálady. „Boží sémě vládne,“ byla jeho živá i umírající 
slova. „Oceán světla a lásky se přelévá přes oceán temnoty.“ 
Člověka, který má takovou víru, nemůžete potopit. Vězení 
ho nezastraší, pronásledování nezlomí jeho nervy. Ví, že Bůh 
skutečně všechno připravuje k lepšímu a že statečný člověk 
může trpělivě čekat. „Milujte pravdu nade vše,“ řekl kdysi, 
„a choďte v mocné Boží síle jako dobří vojáci Ježíše Krista“. 
Můžeme jistě souhlasit se svědectvím, které o něm podal jeho 
důvěrný přítel Thomas Ellwood: Byl „statečný pro Pravdu, od-
vážný v jejím prosazování, trpělivý v utrpení pro ni, neúnavný 
v práci pro ni, pevný ve svém svědectví o ní, neochvějný jako 
skála“. Člověk, který takto žil, měl právo říci, když nehnutě 
čelil smrti: „Teď už jsem čistý, úplně čistý.“
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