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V prostorách tohoto kláštera prožila sv. Anežka Přemyslovna skoro tři roky, které tvoří asi 

vůbec nejklidnější a nejkrásnější údobí jejího života. Byla dítě. Přišla sem, když jí bylo šest 

let. Pohled úcty a náš dospělý, racionální odstup nás ochuzuje o reálnou krásu Anežčina 

obrazu z doksanské doby. Její Výsost, dcera krále českého, tou dobou neměla přední zoubky, 

protože jí vypadly, a její milý úsměv to činilo roztomilým. Dítě, které se tu pohybovalo a 

sdílelo život komunity sester, bylo svaté. Nikdo netušil, že to bude jednou slavnostně 

oznámeno celému světu, ale všichni to cítili. V tom dítěti bylo cosi mocného. 

 

Co bylo u Anežky výjimečně siné, je přítomno v každém dítěti. Děti žijí ve světě reality jako 

dospělí, ale zároveň ve světě poezie, mýtu, kouzel a zázraků. Co je pro nás rozděleno, pro ně 

splývá. Jejich probouzející se, citlivá a zranitelná, protože ještě měkce jemná, mysl nečiní 

rozdíl mezi skutečností a snem, vnímá pro nás dávno ztracené kouzlo a propastnou hloubku 

každého všedního okamžiku. Je mu plně oddáno, jakoby ani nemělo minulost a nečekalo 

budoucnost. Jejich soustředěné bytí je pozdvihuje k absolutnu. 

 

Tři šťastné roky mezi sestrami v Doksanech mimořádné Anežčiny vlohy upevnily a 

rozvinuly. Všichni bychom měli za to být Premonstrátkám vděčni, protože se jim podařilo 

mistrovské pedagogické dílo: daly Anežce základní vzdělání a nepoškodily její dětský 

poeticko-mýtický smysl. Naopak, pomohly jí pevně a pro celý život spojit praktickou dimenzi 

pozemského života s dimenzí duchovní. Anežka, schopná pozvedat všední události ke 

slavnostní bohopoctě, ale zároveň i nejduchovnější ideály naplňovat pozemskou realitou život 

ne jen tak nějak žila, ona ho slavila. I jako dospělá dovedla v trpícím chudákovi vidět Krista-

Boha, jako malé dítě vidí v ulomené květině žíznivou vyhnanou dobrou princeznu, dá jí napít 

a uvede ji do království svého dětského pokoje. Anežka zažila, unesla, řešila a většinou 

vyřešila ve svém životě mnoho tvrdého. Mohli bychom říct, že v pozemské linii klopýtala 

kamenitou cestou popoháněna bičem krutých dějin. Na její tváři nevymizel jas slunce ani 

v nejhorší vánici. Dobře to postřehl a vystihl mladý umělec, který se opřel do kamene tvrdým 

útokem a skoro brutálními údery vytvořil siluetu. Teprve a jedině tvář dovedl k jemnosti. 

Obrátil ji k nebi a zastřel touhou přivolávající mír a budící radost v každém, kdo na ni hledí. 

Tak bude sestra Anežka stát ve zdejší zahradě a připomínat, že máme-li najít cestu, musíme 

hledět k nebi, a máme-li být šťastni, musíme na svět hledět ne jen účelově a prakticky, ale 

také jako dítě. 

 

Je to hřejivý pohled na takový hezký úsek dětství a přitom stojíme v chladném mlhavém 

podzimním večeru a noc je nám každou minutu blíž. Je nám zima, ale není to dáno vnější 

nepohodou. Je to dáno pomyšlením na současné děti. Skoro se bojím to vyslovit, ale dobré 

polovině, ne-li většině bylo dětství pošlapáno a ukradeno. S jakým základem vstoupí do 

života a na čem budou stavět svůj budoucí domov děti, které prošly peklem hádek, křikem, 

nadávkami a prásknutím dveří při rozvodu rodičů. Co si ponesou za výbavu krásy a poezie, 

když je krmíme šmejdy a kýči komiksů a reklamních obalů? Jak budou čelit životním 

překážkám, když jsou vylhaně donekonečna chváleny? A jak to dopadne se společností, která 

žvaní o výchově, ale ze slovníku škrtla slova nesmíš a musíš a s maskou moudrosti rozmazala 

hranici dobra a zla. 

 

Víte, přátelé, ono to není jenom tak přijmout pozvání, zúčastnit se odhalení sochy, spolknout 

pár jednohubek, vypít skleničku a frčet k dalším aktivitám. Ta socha něco říká, tou sochou nás 



zve a vyzývá sama Anežka, abychom něco udělali, začali dělat a nepolevili, dokud se dětem 

nevrátí uloupené dětství a dospělým radost dětí. 


