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Abstrakt 

Cílem této práce je podrobně rozebrat způsob řízení jezuitské misie v Japonsku 

pod vedením Alessandra Valignana v letech 1579 až 1603. Velká část pozornosti se 

bude upínat na novátorské metody, které tento jezuita prosazoval a které misii 

přinesly úspěch, byť dočasný. Jedná se zejména o přístup k japonské kultuře a snahu 

adaptovat se nejen na ni, ale i na celkové podmínky. Jezuitský řád a zvláště pak 

někteří jeho členové, včetně Valignana, se totiž navzdory době vyznačovali 

obdivuhodnou pružností a schopností reagovat na aktuální potřeby misie. Proto 

součástí práce bude také praktická stránka misie – její ekonomické zajištění a první 

diplomatické kontakty. Práci pak uzavře vědecký a kulturní přínos Evropanů. 

Abstract 

The aim of this thesis is to discuss the way of leading and managing the Jesuit 

Mission in Japan by Alessandro Valignano from 1579 to 1603. It focuses mainly on 

pioneering methods of this Jesuit missionary. Just his methods made the Japanese 

mission so successful, however, not for the eternity. Particularly it is about his 

attitude toward the Japanese culture and about a try to adapt both on this culture and 

on the general conditions. Despite the time Society of Jesus and especially some of its 

members, including Valignano, were incredibly flexible and capable to respond to the 

actual needs of the mission. That is why practical side of the mission – financing this 

project and the very first diplomatic contacts – will be also included in this thesis. 

Scientific and cultural assets of the Europeans will end the work. 

Klíčová slova 
Alessandro Valignano, jezuitský řád, japonská misie, kulturní adaptace, 

portugalský obchod 

Keywords 
Alessandro Valignano, Society of Jesus, Japanese mission, cultural adaptation, 

Portuguese trade



 
 

Poznámka 

Ve jménech Japonců je na prvním místě uvedeno jméno rodové a na druhém 

jméno osobní. Jména Evropanů jsou uváděna s příjmením na druhém místě. 

Transkripce japonských názvů a jmen je česká. Ostatní názvy jsou ponechány 

v originální podobě. 
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1. Na úvod 

1.1. Vymezení časoprostoru 

Setkání japonské a evropské kultury bylo v 16. století bezesporu jedinečnou 

a zároveň nevyhnutelnou událostí. Tehdejší evropské velmoci, Španělsko 

a Portugalsko, již v 15. století zahájily své námořní objevitelské a dobyvatelské 

expedice. Společně s nimi se výprav nepřímo účastnily i katolické řády, zejména řád 

jezuitský 1 , které byly nositeli nejen náboženského, ale i kulturního elementu. 

Ve většině případů se jejich metody a působení daly spojit s cíli konkvistadorů. Nová 

území se totiž obsazovala a přetvářela na kolonie daleko snáze, pokud tamější 

obyvatelstvo přijalo víru dobyvatelů a prošlo jezuitskou kulturní osvětou. 

Pro tehdejší Evropany bylo samozřejmé, že jsou to oni, kdo by měl dobývat 

svět a šířit v něm svou víru a kulturu, jelikož se považovali za nejvyspělejší národy na 

světě. Toto sebevědomí si vybudovali nejspíše společně se zaoceánskými loděmi; 

a  vyspělost se jim v tomto ohledu snad ani nedá vytknout. Po lidech z „nových 

světů“ tak požadovali, aby se přizpůsobili. Pocit nadřazenosti se týkal i katolických 

řádů nejen v oblasti kultury, ale také v oblasti víry. Jiná náboženská přesvědčení 

samozřejmě neuznávaly. 

Působení v Číně a Japonsku však bylo pro misionáře odlišnou výzvou, protože 

zde narazili na sebevědomou kulturu, na kterou nebylo možné „naroubovat“ kulturu 

evropskou. Naopak to byli oni, kdo byl nakonec nucen k adaptaci, aby jim vůbec bylo 

dovoleno konat misijní činnost. Z katolických řádů toho však byl schopen pouze 

jezuitský řád. A proto se zaměřím na proces adaptace právě u jezuitů – v Japonsku. 

Ostatní řády a působení jezuitů v jiných asijských zemích zmíním jen okrajově a pro 

doplnění do souvislostí s působením v Japonsku. 

Postupné přizpůsobení jezuitské misie japonským poměrům začalo de facto již 

od svého prvopočátku, kdy křesťanství do Japonska přivezl jezuita František 

Xaverský a celou misii tak uvedl do chodu. V první kapitole se proto budu věnovat 

počátku misie pod jeho vedením. Nelze vynechat ani popis situace v Japonsku, jelikož 

ta byla pro úspěch či neúspěch misie klíčová. V mnoha bodech byla důležitá i pro 

                                                           
1 Jezuitský řád, nebo také Tovaryšstvo Ježíšovo, byl založen roku 1534 Ignácem z Loyoly (1491–1556) 

a náležel do struktury římskokatolické církve. Řád byl jako součást církve oficiálně uznán roku 1540 
papežem Pavlem III. (1468–1549). Člověk stojící v čele jezuitského řádu se vždy označoval jako generál 
a prvním generálem nebyl nikdo jiný než Ignác z Loyoly. 
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budoucí vývoj misie, již pod vedením Alessandra Valignana, jehož způsob řízení 

japonské misie tvoří hlavní náplň této práce. 

Ve druhé kapitole rozeberu všechny inspekční návštěvy Alessandra Valignana 

jakožto zástupce generálního představeného jezuitského řádu neboli vizitátora. 

Inspekční návštěvy vykonal celkem tři a každá z nich se odehrála ve specifické fázi tzv. 

křesťanského století v Japonsku (1549–1650). První návštěva (1579–1582) se 

uskutečnila v období, kdy se křesťanství šířilo otevřeně. Druhá návštěva (1590–1592) 

však už byla poznamenána nepřízní vládce Japonska, Hidejošiho. Během třetí 

inspekční návštěvy (1598–1603) sice došlo k uvolnění napětí, ale „křesťanské 

století“ se již chýlilo ke konci.2 

Zejména během své první návštěvy Japonska Valignano učinil většinu opatření, 

která měla japonskou misii pozvednout. Nejdůležitější bylo jeho rozhodnutí bojovat 

proti středověkým stereotypům a začít k misii přistupovat novátorským přístupem. 

Stejně jako Xaverský se domníval, že tou správnou cestou je určitá míra adaptace na 

prostředí, ve kterém řád působí. Valignano pro podporu této strategie dokonce 

provedl důkladné studium japonské společnosti a jejich zvyků. Výsledek svého 

pozorování poté sepsal v několika spisech, které měly pomoci misionářům 

přizpůsobit se japonskému stylu života. Problematice adaptace se pak budu podrobně 

věnovat v následující kapitole. 

Nedílnou součástí misionářské činnosti byly také vztahy s japonskými knížaty. 

Mezi knížaty, misionáři a obchodníky totiž vznikl trojúhelník zájmů, který sice 

rozeberu již v první kapitole, ale ve čtvrté se tomuto tématu budu věnovat z pohledu 

budování historicky prvních mezinárodních vztahů mezi Japonskem a Západem. 

Jedná se zejména o Valignanův úspěšný plán vyslat do katolické Evropy čtyři mladé 

japonské šlechtice. Také se zde zastavím u audiencí, které Valignano absolvoval 

u Nobunagy a Hidejošiho. 

V páté kapitole se zaměřím na finanční situaci japonské misie a na řešení, 

která Valignano předložil. Také blíže vysvětlím mechanismy obchodu s hedvábím, bez 

kterého by se misie neobešla. Zvláště v této otázce se projevuje, nakolik byli japonská 

jezuitská misie a sám Valignano na tehdejší dobu schopní přizpůsobit se podmínkám. 

Otevřené zapojení jakéhokoliv katolického řádu do sféry financí bylo tehdy 

                                                           
2 Periodizace „křesťanského století“ v Japonsku je následující: 1549–1587, období oficiálního šíření 
křesťanství; 1587–1614, skrytá misionářská aktivita; 1614–1640, období perzekuce; od 1640 
vyhledávání a likvidace zbytků japonské křesťanské komunity (Macuda 1992a: 173). 
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nemyslitelné, a přesto se Valignanovi podařilo toto tabu zlomit a zachránit tak 

japonskou misii před ekonomickým krachem. 

V šesté kapitole, která celou práci uzavírá, stručně uvedu, jaké objevy 

a vynálezy se díky Portugalcům do Japonska dostaly. Kapitola je rozdělena na 

vědecké poznatky z přírodních a humanitních věd. A rozhodně zde také musím 

alespoň krátce rozebrat studium japonštiny, které jezuité započali. Je možné se zde 

zamyslet nad tím, jakého rozvoje mohlo Japonsko dosáhnout, kdyby se před světem 

a jeho poznatky neuzavřelo. 

1.2. Vymezení práce a zdrojů 

Ráda bych zde vyzdvihla skutečnost, že organizace vycházející ze středověkých 

zvyků a principů dosáhla tak překvapivé míry adaptace. A díky tomu dosáhla 

i úspěchu v misijní činnosti. Největší část zásluh však patří jen několika výjimečným 

osobnostem, o kterých lze říct, že předběhly svojí dobu. Pochopily, že jiné podmínky 

vyžadují jiné přístupy a přizpůsobení se situaci; v tomto případě i kultuře. Jak jsem 

zmínila už výše, pružný způsob myšlení nebyl pro Evropany 15. a 16. století úplně 

běžný. Budu tedy sledovat linku vývoje Valignanových názorů a z nich plynoucí 

opatření vůči misii. Zapracovávám zde také střet revolučních myšlenek Valignana 

a jeho evropocentricky uvažujících kolegů či nadřízených. Nebude chybět ani 

odůvodnění těchto názorových rozkolů, logicky vycházející z původu aktérů obou 

stran. 

V této práci se zaměřuji spíše na Evropany a proces jejich adaptace na 

japonské prostředí, z pohledu Valignanových metod řízení misie, jak již napovídá 

samotný název práce. Nebudu však zcela opomíjet přístup Japonců ke křesťanství. 

Rozhodně zde nebudou chybět hlavní pohnutky Japonců ke konverzi k nové víře nebo 

jejich pohled na cizince. Na celou problematiku se budu snažit nahlížet objektivně 

a bez zatížení křesťanskými dogmaty. To znamená, že ke křesťanství, které misionáři 

do Japonska přiváželi, budu přistupovat jako k produktu, jehož kvalitu nebudu 

hodnotit. Relevantní je v tomto případě pouze jeho specifikace a vhodnost či 

nevhodnost pro jednotlivce nebo naopak pro celou společnost a dále strategie jeho 

„prodeje“. 

Práce je členěná tematicky. Budu se však snažit zachovat časovou posloupnost 

alespoň v rámci kapitol. Zdrojová literatura dále vypovídá o záměru uvedeném již 

v předcházejícím odstavci. To znamená, že mezi hlavní prameny patří zápisky 
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misionářů, zejména Alessandra Valignana, např. Sumario de las Cosas del Japón 

v japonském překladu Macudy Ki’ičiho Nihon džunsacuki. Odtud čerpám valnou 

většinu jeho názorů na Japonce a japonskou kulturu, stejně tak jeho návrhy na řešení 

problémů misie. Valignanovy zápisky jsou v důležitých otázkách věcné a přehledné. 

V bodech jasně shrnuje aktuální problémy, jejich důvody a navrhuje také jejich řešení. 

To samé platí pro dopisy, které odesílal nejen generálnímu představenému jezuitů do 

Říma a které jsou společně s dopisy jiných jezuitů obsaženy v několikadílné kompilaci 

zpráv a hlášení misionářů 16. – 17. seiki jezusukai nihon hókokušú (Výběr zpráv 

jezuitských misionářů z Japonska z 16. až 17. století). Japonských dobových pramenů 

je však velice málo, o čemž se více zmíním dále v textu. 

Bohatým zdrojem informací je také odborná literatura věnovaná japonské 

misii 16. století, a to jak západní, tak japonská. Významné jsou Volpiho knihy, které 

se zaměřují výhradně na osobu Alessandra Valignana a podrobně rozebírají jeho 

způsob vedení misie. Volpi sám je manažerem s pracovními zkušenostmi z různých 

zemí světa včetně Japonska a v jedné ze svých knih dokonce převádí Valignanovy 

metody do současnosti a porovnává je s metodami různých korporací, které se 

úspěšně či neúspěšně snažily o expanzi na nové trhy. Pro tuto práci však nečerpám 

z italského originálu, ale z japonského překladu Harady Kazua. 

Dalšími spolehlivými prameny jsou knihy historiků Macudy Ki’ičiho, J. F. 

Morana, George Elisona nebo C. R. Boxera. Knihy Macudy a Morana se také do 

značné míry věnují osobě Alessandra Valignana a misii za jeho vedení, avšak díla 

dalších dvou autorů jsou již všeobecně zaměřená na celou problematiku křesťanství 

v Japonsku. Zde jsem čerpala z originálních jazykových verzí. Mnoho informací jsem 

získávala i z článků, a to zejména z časopisu Monumenta Nipponica. 
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2. Dějepisná průprava 

Otázka řízení misijní činnosti v Japonsku pod dohledem italského jezuity 

Alessandra Valignana sice představuje stěžejní osu této práce, bez podrobného 

výkladu ostatních souvisejících událostí by však postrádala širší kontext, který 

usnadní orientaci v tomto specifickém úseku historie. Informace obsažené v této 

kapitole mají tedy otevřít celou problematiku a pomohou pochopit vývoj misijní 

činnosti v Japonsku. Na úvod je nutné alespoň stručně vysvětlit, jak se zde vůbec 

křesťanští misionáři octli a jak se misie rozvíjela pod vedením úplně prvního 

misionáře Františka Xaverského. 

2.1. Z Evropy až do Japonska 

Když v 15. století námořní velmoci Portugalsko a Španělsko objevovaly svět, 

jednoho dne se dostala portugalská loď i k břehům Japonska. Podle historika Dioga 

do Coutoa se prvními Evropany v Japonsku stali námořníci Antonio da Mota, 

Francisco Zeimoto a Antonio Peixoto, když roku 1543 ztroskotali u ostrova 

Tanegašima (Boxer 1974: 24). Jsou zde také domněnky, že se tak stalo až o rok 

později a prvním byl Fernão Mendes Pinto (1510–1584), (Milton 2003: 12). 

Pravděpodobnější je však první varianta, jelikož má oporu i v japonských materiálech, 

konkrétně v Zápiscích o mušketách (Teppóki), které celou událost zpřesňují na den 

23. září 1543 (Boxer 1974: 26). 

Od tohoto okamžiku Japonsko přestalo být pro Evropu pouhou legendou 

ze spisů cestovatele Marca Pola, a začaly o něm vznikat první zprávy založené na 

faktech. Některé stále ještě měly blíže k legendě a do Evropy tak pronikaly i velmi 

zkreslené zprávy. Ze všech těchto svědectví má ale největší váhu zpráva kapitána 

Jorgeho Álvarese z roku 1547, hovořící o Japoncích jako kulturních a nábožensky 

založených lidech, která se donesla k rukám jezuity Františka Xaverského 3  právě 

pobývajícího v Malace a vnukla mu myšlenku začít šířit křesťanství také v Japonsku 

(Boxer 1974: 36). 

                                                           
3  Francisco de Jaso Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier (1506–1552), známý jako František 
Xaverský, pocházel z Navarrského království, které se nacházelo u dnešních hranic Španělska a Francie. 
Byl jedním ze zakládajících členů jezuitského řádu a významným misionářem na Dálném východě. Sto 
let po své smrti byl prohlášen za svatého. 



12 
 

2.2. František Xaverský otevírá misii v Japonsku 

Xaverský se na cestu misionáře Dálného východu vydal roku 1541, kdy 

z Lisabonu odplul do Indie, kde působil celé tři roky. Tato jeho první zkušenost 

s šířením křesťanské víry měla obrovský vliv na zformování ne-li přetvoření jeho 

přístupu k lidem Asie. Asi jako každý středověký Evropan byl přesvědčen o tom, že 

křesťanský bůh je ten jediný pravý a že všichni ostatní bohové jsou falešní a jejich 

vyznavači pomýlení. 

Během misie v Indii však silně pocítil, že takováto krátkozrakost a upjatost 

nemusí vždy přinášet výsledky. Poznal, že se nevyplácí opovrhovat cizím 

náboženstvím, aniž by se s ním předtím řádně seznámil, jak tomu bylo v případě 

hinduismu (Duignan 1958: 726). Xaverský byl nicméně na rozdíl od mnoha 

misionářů celkem pokrokový, a tak se z této chyby poučil. Navíc svým dalším 

přístupen položil základy nového způsobu vedení misií, které rozvinuli jeho 

následovníci.4 

Roku 1545 Xaverský vyplul do Malaky, kde se o dva roky později setkal 

s Japoncem Jadžiróem5, který společně s výše zmíněnou Álvaresovou zprávou přispěl 

ke Xaverovu rozhodnutí podniknout výpravu do Japonska. Na cestu se vydal na 

palubě jedné čínské korzárské lodi, která z důvodu bezpečnosti plula společně 

s portugalskou lodí, jelikož na moři operovali japonští piráti wakó (Elisonas 1991: 

303). Xaverský nakonec dorazil k břehům Kagošimy dne 15. srpna 1549 v doprovodu 

dalších dvou jezuitů Cosme de Torrese a Juana Fernandéze, a samozřejmě s sebou 

měl i svého japonského průvodce Jadžiróa (Xaverský 2005: 103). 

2.2.1. Xaverův omyl – Jadžiró 

Od Jadžiróa si sliboval, že pomůže rozběhnout fungování misie v Japonsku 

a bude zprostředkovávat kontakt mezi Japonci a misionáři. Z tohoto důvodu byl ještě 

před návratem do Japonska poslán do Goy k výcviku v tamním centru jezuitského 

řádu, kde byl zároveň pokřtěn. Také se nadále zdokonaloval v portugalštině, kterou se 

začal učit již od obchodníků a námořníků, s nimiž plul z Japonska do Malaky 

(Macuda 2001: 34). 

                                                           
4 Oněmi následovníky jsou myšleni hlavně Alessandro Valignano (Japonsko) a Matteo Ricci (Čína). 
5  Jadžiró (v portugalské výslovnosti též Andžirô), pocházel z Kagošimy a do Malaky prchal jako 
podezřelý z vraždy. Po křtu přijal nové jméno Paolo de Santa Fê. 
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S čím ale Xaverský nepočítal, byl fakt, že Jadžiró nebyl vzdělán v zemi, jejíž 

kulturu a náboženství měl jezuitům osvětlit. Neznal ani čínské znaky ba co hůř, jeho 

znalosti japonského náboženského systému byly velice chabé. Mylně jezuitům tvrdil, 

že Japonci vyznávají jediného boha Dainičiho, stvořitele všech věcí, který trestá zlé 

a odměňuje dobré. Logicky si pak Xaverský domyslel, že pro zjednodušení překladů 

názvosloví lze křesťanského boha označovat jako Dainiči (Elison 1991: 33).6 

Než na tuto chybu přišel, ve všech kázáních a rozhovorech skutečně hovořil 

o Bohu jako o Dainičim, který však vždy pro Japonce byl ústředním Buddhou 

buddhistické sekty Šingon, ke které kdysi Jadžiró patřil. Šíření křesťanství 

v Japonsku tak od začátku bylo poznamenáno nezdarem. Křesťanství sice bylo 

přijímáno kladně jak ze strany obyvatel, tak ze strany buddhistickým mnichů, ale jen 

proto, že ho kvůli zmíněnému omylu považovali za další novou odnož buddhismu 

(Volpi 2008: 185). A to se jistě úspěchem nazývat nedá. Naopak, oprava této chyby 

přinesla jen další potíže. 

O nápravu pohledu Japonců na křesťanství a Boha se František Xaverský 

pokusil během své druhé návštěvy knížectví Jamaguči roku 1551. Ale ani po mnoha 

diskuzích s mnichy nedokázal v jejich myslích jasně oddělit křesťanství a buddhismus. 

Boha popisoval jako čistou a nekonečnou substanci, což mnichům evokovalo pro ně 

velmi dobře známý buddhismus. Xaverský se tedy rozhodl rázně upustit od používání 

překladu Dainiči pro křesťanského boha a začal používat latinský název Deus. A navíc 

nařídil kázat o Dainičim jako o výplodu ďábla (Elison 1991: 34). Tímto aktem 

nadobro popudil buddhistické mnichy proti misionářům. Přesto se misii v tomto 

období relativně dařilo. 

2.2.2. Rozvoj misie a jeho hlavní faktory 

Prvním místem, kde Xaverský a další jezuité začali s misionářskou činností, 

bylo knížectví Sacuma. Právě tam se nalézá město Kagošima. Jezuité se nejprve těšili 

přízni místního knížete (japonsky daimjó), kterým byl Šimazu Takahisa (1514–1571), 

a dokonce od něj získali oficiální povolení k šíření křesťanství na jeho panství. Šimazu 

však toto povolení zrušil okamžitě, jakmile se dozvěděl o rozporu mezi křesťanstvím 

a buddhismem. Xaverský v reakci na toto rozhodnutí přesvědčil portugalské 

obchodníky, aby naváděli své lodě do míst, kde je misijní činnost povolena. A tak se 
                                                           
6 Xaverský si sice brzy uvědomil, že Jadžiró není příliš vzdělaný, avšak v dané době nebyl k dispozici 
nikdo jiný, kdo by se daného úkolu mohl zhostit lépe. Také tato zkušenost Xaverského přesvědčila 

o nutnosti do budoucna vychovat kvalitní prostředníky z řad domorodců. 
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jezuité i s portugalským obchodem odebrali do Hirada, kde obě dvě skupiny přivítal 

daimjó Macuura Takanobu (1529–1599), (Miki 1964: 381). Tím došlo k vytvoření 

významného precedentu, který svázal misijní a obchodní činnost. Kde se rozvíjel 

obchod, rozvíjela se i misie a naopak. Jako první faktor počátečních úspěchů 

křesťanské misie tedy můžeme jmenovat zahraniční obchod (viz 6.2). 

Následně se Xaverský vypravil do provincie Bungo a Jamaguči. Tam se mu 

podařilo na svou stranu získat knížata obou panství, kterými byli Ótomo Jošišige7 

a později i Óuči Jošitaka (1507–1551). Jeho hlavním cílem však bylo Kjóto, kde se 

chtěl setkat s „králem Japonska“ a získat povolení k misijní činnosti platné pro celou 

zemi. Do Kjóta dorazil jako historicky první křesťanský misionář v lednu roku 1551, 

ale audience mu udělena nebyla (Macuda 2001: 34). Celá návštěva Kjóta vůbec byla 

pro jezuity zklamáním. Nejen že Japonsko nemělo žádného vladaře, ale nacházelo se 

v období válek a chaosu (viz 2.3). Tato konstelace pro misionáře představovala velké 

nebezpečí, a právě proto pro ně bylo životně důležité získat si přízeň a ochranu knížat. 

Někteří daimjóové jim tuto ochranu rádi poskytovali, protože s jezuity následně přišli 

i portugalští obchodníci a vzhledem k době žádaný obchodní artikl – střelné zbraně. 

Lačnost japonských knížat po mušketách a arkebuzách bez pochyby rovněž přispěla 

k rozvoji misie. Jak už je uvedeno výše, v Japonsku tvořil zahraniční obchod 

a křesťanská misie neoddělitelný celek. 

Pro úspěchy japonské misie bylo také velmi důležité to, že značná část 

zvoleného personálu jezuitského řádu byla obdařena kulturním nadhledem a byla 

ochotna se dále vzdělávat ve znalostech lokální kultury. Když Xaverský žádal roku 

1550 o audienci u Óučiho Jošitaky poprvé, byl odmítnut, protože přišel v nuzných 

šatech a knížeti nepřinesl žádné dary. Aby uspěl, musel opustit starý křesťanský ideál 

chudoby a prostoty. Bylo nutné přizpůsobit se japonské etiketě, která si žádá 

okázalost. Následující rok se dostavil již zdobně oblečen a Óučimu věnoval exotické 

dary. Teprve poté byl přijat a misionářům bylo dovoleno na území Óučiho panství 

křtít nové věřící (Elison 1991: 35). 

Nelze pominout ani vlastnosti Japonců samotných a vyspělost jejich kultury 

celkově, což jezuité značně oceňovali. Jedná se například o jejich zvídavost, 

přemýšlivost a schopnost se rychle učit. Sám Xaverský je na tehdejšího katolíka ocenil 

                                                           
7 Ótomo Jošišige/Sórin (1530–1587) byl pro jezuity důležitou osobou, protože byl jedním z jejich 
hlavních zastánců. Jeho obrácení na křesťanství pro jezuity znamenalo významný obrat k lepšímu 
(Volpi 2008: 187). 
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opravdu vysoko, když ve svém dopisu jinému jezuitovi Luisi Froisovi8 napsal, že 

Japonci ve svých zvycích, kultuře a tradicích v mnohém předčí samotné Španěly 

(Macuda 2001: 36). Xaverského také velice zaujalo a potěšilo, že v Japonsku nebyl 

islám, protože v jiných částech světa soupeření s muslimy přinášelo křesťanským 

misionářům nemalé problémy. Obě dvě zmíněné skutečnosti přispěly ke Xaverovu 

optimismu a přesvědčení, že se v Japonsku podaří křesťanství zakořenit (Macuda 

2001: 45). 

Za jeden z posledních důležitých faktorů můžeme považovat i kladný postoj 

jednoho z nejmocnějších knížat, Ody Nobunagy (1534–1582), ke křesťanství. 

S vývojem mocenské situace v Japonsku nabýval postoj právě nejrespektovanějšího 

muže Japonska ke křesťanské misii vitální důležitosti. To ale znamená, že stejně 

snadno se křesťané mohli ocitnout v nemilosti. V následující podkapitole tedy 

podrobněji ozřejmím, jak vypadala situace v Japonsku 16. století a jak na misijní 

činnost pohlíželi tzv. tři sjednotitelé Japonska, Oda Nobunaga, Tojotomi Hidejoši 

(1536/37–1598) a Tokugawa Iejasu (1543–1616). 

2.3. Japonské poměry a pohled Japonců na cizince 

V době příjezdu prvních Portugalců, tj. v polovině 16. století, se Japonsko 

nacházelo v jedné z nejneklidnějších částí svých dějin. Dokonce zde panovalo 

praktické bezvládí. Japonský císař, o kterém se cizinci domnívali, že by měl být 

panovníkem a vládcem země, seděl bezmocně v hlavním městě Japonska, Kjótu. 

A ani vojenská vláda rodu Ašikaga, kteří roku 1333 vystřídali rod Minamoto, si 

nedokázala udržet autoritu. 

Vše bylo ale ještě komplikovanější, protože válka Ónin9, která vypukla roku 

1467, nakonec přerostla v dlouhotrvající období válčících knížectví (tzv. sengoku 

džidai) zasahující každou provincii. Nikdo si nemohl být jistý svou mocí, protože 

hned druhý den o ni mohl přijít v boji s jiným knížetem. Tyto mocenské boje 

bezvýsledně pokračovaly celých sto let, než se objevila výrazná postava vojevůdce 

z Owari, Ody Nobunagy, který roku 1568 se svou armádou vtáhl do Kjóta a dosadil 

                                                           
8 Luis Frois (1533–1597) do Japonska přijel roku 1563 a strávil tam celkem 35 let života. Napsal mnoho 
spisů o japonské kultuře a historii (Cieslik, Óta 1999: 124). 
9 Válka Ónin (1467–1477) byla vyvolána sporem Ašikagy Jošimasy a Jošimiho o nástupnictví na post 
šóguna. Na obě strany se přidaly nejprve rody Hosokawa a Jamana. Postupně ale celý spor přerostl do 
obřích rozměrů. Celou situaci zkomplikovalo odhalení slabosti šógunátní vlády (Ackroyd 1982: 331). 
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nového šóguna Jošiakiho.10 Série válek tím však neskončila. Pouze začala nová etapa 

bojů za sjednocení Japonska. Definitivní konec válkám období sengoku nastal až 

v roce 1603, kdy se vlády nad již kompletně sjednoceným Japonskem ujal Tokugawa 

Iejasu a nechal se jmenovat šógunem. 

Pro misionáře to byla nebezpečná situace, paradoxně jim ale alespoň 

v začátcích pomohla, protože do bojů četně zasahovaly i mnišské bojové oddíly, proti 

kterým choval nejhlubší nepřátelství Oda Nobunaga. Jeho odpor vůči buddhistickým 

mnichům se na druhé straně totiž měnil ve vlídnost vůči křesťanským misionářům 

(Volpi 2008: 9). 

2.3.1. Sjednotitelé Japonska a jejich postoj ke křesťanství 

Poté, co Oda Nobunaga v Kjótu prosadil Jošiakiho jako nového šóguna, musel 

se rychle vypořádat s militantními buddhistickými sektami. Z tohoto důvodu roku 

1571 vypálil chrám sekty Tendai na hoře Hiei, Enrjakudži. Záhy nato zlikvidoval 

bojové jednotky Ikkó ikki, které náležely k chrámu Hongandži v Ósace, kde měla 

centrum Pravá sekta Čisté země.11 Stále mu však zbývalo mnoho protivníků v podobě 

knížat, kterým se podařilo v průběhu sengoku džidai zesílit – ovšem stejně tak se 

k moci dostal i Nobunaga. Své tažení za jednotným Japonskem si tedy pojistil alespoň 

svržením Jošiakiho roku 1573 a definitivně tak ukončil éru vlády rodu Ašikaga. 

Právě komplikace spojené s likvidací zmíněných bojovných buddhistických 

sekt byla příčinou Nobunagovy zášti vůči buddhistickým mnichům i institucím. O to 

vlídnější byl ke křesťanským misionářům, když si byl navíc moc dobře vědom jejich 

spojení s portugalským obchodem mj. se střelnými zbraněmi (Volpi 2008: 9). Jeho 

přízeň de facto odstartovala krátké období relativně prudkého rozmachu jezuitské 

misie v Japonsku (viz pozn. 2). Nobunaga se také s jezuity často a docela možná i rád 

setkával. V Japonsku byli jedinými lidmi, se kterými mohl mluvit uvolněně a bez obav 

z mocenských intrik, jako tomu bylo s jinými knížaty. Od misionářů navíc mohl získat 

jejich znalosti o světě (které byli ochotní sdělit). První audienci poskytl Luisi Froisovi 

v roce 1568 ve své rezidenci v Gifu (Macuda 1973: 244). Později se setkal i s dalšími 

představiteli japonské misie (viz 5.3.1). 

                                                           
10 Stejným rokem začíná období nazvané podle sídel Nobunagy a Hidejošiho, Azuči-Momojama, které 
se vyznačovalo svou okázalostí stylu a otevřeností vůči světu (Elisonas 1991: 1).  
11 Pravá sekta Čisté země (Džódo Šinšú) byla založena Šinranem (1173–1262), žákem mnicha Hónena 
(1133–1212). Později se tato sekta nazývala rovněž jako Sekta Jediného směřování – Ikkó (odtud tedy 
bojové oddíly Ikkó ikki). 
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Je však nutné podotknout, že Nobunagova přízeň vůči křesťanům a nenávist 

vůči buddhistickým mnichům nikdy nebyla nábožensky motivovaná. Nobunaga sám 

údajně nebyl nijak nábožensky založený. Nevěřil ani v existenci jakéhokoliv boha, 

Buddhy, dokonce ani v kami, božstva domácího náboženství šintó (Volpi 2008: 91). 

Jeho motivy k činům byly vždy praktické a spojené s jeho politickými cíli. Pakliže 

buddhističtí mniši mu svojí výbojností stáli v cestě, museli být odstraněni. Pokud by 

mu byli překáželi křesťané, byli by jistě odstraněni i oni. A nelze si myslet, že jim 

Nobunaga jejich čistotu úmyslů pouze šířit křesťanství bezvýhradně věřil. Podezíral je, 

že jsou stejní jako bojechtiví buddhističtí mniši (Moran 1993: 76). 

Konjuktura misijní činnosti podporovaná Nobunagovou shovívavostí však byla 

po jeho smrti zapříčiněné zradou Akečiho Micuhideho ohrožena. Roku 1582 se k moci 

dostává další schopný vojevůdce Tojotomi Hidejoši, který byl původně Nobunagovým 

vazalem. Po vykonání msty za svého pána se ujímá vlády a pokračuje v bojích za 

sjednocenou zemi. Roku 1585 se dokonce stal regentem kampaku (regent dospělého 

císaře). 

Otázkou, která nyní jezuity nejvíce trápila, bylo, jaký postoj vůči nim nový 

vládce zaujme. Zatím však měli štěstí. Ačkoliv byl Hidejoši buddhistou a křesťanství 

ho nijak nezajímalo, proti přítomnosti misionářů a jejich činnosti neměl námitek. 

Důvodem byl zcela jistě jeho zájem o udržení portugalských obchodníků v Japonsku 

a příliv zbraní. Zpočátku mu ani nevadilo, že ke křesťanství konvertovala některá 

knížata, z nichž mnozí bojovali na jeho straně, jako např. Takajama Ukon  

(1552–1615) nebo Koniši Jukinaga (1555–1600), (Boxer 1974: 139). Na adresu 

křesťanství se měl dokonce vyjádřit v tom smyslu, že „v Japonsku je mnoho různých 

sekt a další navíc ničemu nevadí“ (Macuda 2001: 163). 

Hidejoši byl ale velmi vrtkavé povahy, a čím byl starší, tím byly jeho nálady 

proměnlivější. Misionáři si nikdy u něj nemohli být ničím jisti a každé jejich setkání 

s Hidejošim vyžadovalo nejjemnější diplomatický um. Velké chyby se roku 1586 

dopustil kněz Gaspar Coelho (1530–1590), pověřený Valignanem vedením japonské 

misie, když se na audienci nechal zmást Hidejošiho dobrou náladou a prozradil více, 

než bylo nutné. Hidejoši se mu totiž svěřil se svými plány tažení na Kjúšú 

a podmanění rodů Šimazu a Rjúzódži. Coelho mu ihned nato začal slibovat 

zprostředkování vojenské pomoci křesťanských knížat. A pro plánovanou invazi do 

Koreje a Číny, rovněž zmíněnou během rozhovoru, nabízel poskytnutí portugalských 
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lodí. Coelhovým motivem mohla být pouze touha zavděčit se a tak upevnit pozici 

jezuitů, ale ve výsledků svými slovy misii jen uškodil. Hidejoši již předtím měl 

o jezuitech řadu pochybností a tímto jen získaly na síle (Boxer 1974: 141). 

Hidejoši se rozhodl své podezření na vliv jezuitů ovlivňovat běh věcí ověřit. Po 

vítězném tažení na Kjúšú v roce 1587 vyzval křesťanského daimjóa Takajamu Ukona, 

aby si vybral mezi svým lénem a křesťanskou vírou. A Takajama se raději vzdal 

panství. Po žádném jiném křesťanském knížeti údajně už Hidejoši nic podobného 

nežádal (Moran 1993:66). Během pobytu na Kjúšú se k němu navíc dostaly zprávy 

o boření buddhistických chrámů, kterého se účastnili japonští konvertité včetně 

knížat. Tehdy si Hidejoši uvědomil, jak nebezpečná může tato výhradní víra 

v jednoho boha být (Volpi 2008: 150). 

V červenci 1587 proto vydal první protikřesťanský edikt nařizující všem 

misionářům opustit Japonsko. Když Hidejoši tento edikt vydával, poznamenal, že tak 

nečiní kvůli křesťanské doktríně samotné, kterou za špatnou nepovažoval, ale proto, 

že křesťanství bylo v ostrém kontrastu s domácími náboženstvími, buddhismem 

a šintoismem. Druhým důvodem byla jeho obava z podrývání japonského uspořádání 

společnosti a autoritativních hodnot (Cooper 1974: 106). Hidejoši se však po vydání 

ediktu začal obávat odlivu zahraničních obchodníků, a proto jeho plnění zatím 

nevyžadoval. Přes to všechno byl stále ochoten nad misionářskou činností přivřít oči, 

ovšem s tou podmínkou, že se misionáři přestanou zajímat o aristokracii a budou na 

křesťanství obracet obyčejný lid (Cooper 1974: 89). Situace se ale vyhrotila roku 1597 

po tzv. incidentu španělské lodi San Felipe.12 Hidejoši začíná křesťany považovat za 

přímé nepřátele a nařizuje první hromadné popravy. 

Krátké uvolnění napětí přišlo až se smrtí Hidejošiho v roce 1598 a s nástupem 

Tokugawy Iejasua, který po bitvě u Sekigahary roku 1600 konečně ukončil boje za 

sjednocení Japonska a stal se jeho svrchovaným vládcem. Iejasu byl sice oddaným 

buddhistou, ale jeho vlastní vyznání mu nebránilo v tom, aby podporoval zahraniční 

obchod a oživil ho oficiálním zrušením Hidejošiho protikřesťanských výnosů. Misijní 

činnost dále výslovně povolil s tím, že „každý si může zvolit víru podle svého 

přesvědčení“ (Boxer 1974: 180). Křesťanství v Japonsku tak opět začalo vzkvétat. 

Rostl počet konvertitů a stavěly se nové kostely v Nagasaki, Kjótu i Ósace. Jediným 

                                                           
12 Po výrocích kapitána lodi San Felipe o dobývání světa katolickými velmocemi a o nepřímém zapojení 
katolických řádů se Hidejoši rozhodl loď i s celým nákladem zkonfiskovat (viz 5.3.2). 
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Iejasuovým ultimátem bylo, aby se misionáři už neobraceli na šlechtu a zaměřili se 

spíše na nižší vrstvy obyvatelstva, nejlépe přímo na obchodníky. 

Zajímavý byl Iejasuův tah v Nagasaki – ve městě, které od předání do správy 

jezuitům fungovalo jako centrum zahraničního obchodu (viz 6.3). Do jeho správní 

rady totiž dosadil buď praktikující japonské křesťany, nebo alespoň prokřesťansky 

smýšlející osoby. Předchozí správce města a známý nepřítel všech křesťanů Terazawa 

byl odvolán (Boxer 1974: 180–184). Dalším krokem, kterým chtěl podpořit obchod 

s cizinou, byla podpora nově příchozího františkánského řádu. Iejasu totiž o monopol 

Portugalska nestál, a pokud by dokázal navázat kontakt se Španělskem, otevřely by se 

mu nové obchodní cesty od Filipín až po Mexiko (Volpi 2008: 174). Tento přístup ale 

jezuitům přidělal více starostí, protože v jejich zájmu bylo, aby se už žádné jiné 

křesťanské řády do Japonska nedostaly (viz 3.3.1). 

Příjezd, přesněji řečeno ztroskotání, holandské lodi Liefde roku 1600 pro 

jezuity znamenal hotovou katastrofu. Po celou dobu své přítomnosti v Japonsku tajili, 

v jakém rozkolu se křesťanská církev nachází, a že mezi katolickou a protestantskou 

Evropou panuje de facto válečný stav. Právě proto se je také snažili očernit 

a přesvědčit tak Iejasua, aby je nechal ihned popravit. Ten to však odmítl se slovy, že 

„tito cizinci ještě neučinili nic, za co by měli být popraveni“ (Volpi 2008: 249). Iejasu 

naopak uvítal další možnost k obchodování. A jelikož Holanďanům i Angličanům šlo 

primárně také jen o obchod, získali si Iejasuovu přízeň, kdežto jezuité a ostatní 

katolické řády byly nakonec ze země vypuzeny. 

2.3.2. Pohnutky Japonců ke konverzi 

Nyní odhlédnu od čistě materiálních důvodů, proč ke křesťanství konvertovala 

knížata a proč tuto skutečnost do jisté míry tolerovala vládnoucí špička, a zamyslím 

se také nad jinými příčinami inklinace Japonců ke křesťanské víře. Svou roli určitě 

hrál charakter jezuitského řádu, který byl organizován podobně jako armáda a mezi 

ceněné vlastnosti patřila vojenská disciplína, etika, sebeobětování a bojovnost. 

V rámci víry jezuité uznávali rovněž určitý stupeň racionality. Tyto všechny vlastnosti 

imponovaly zejména samurajské třídě (Elisonas 1991: 45). Rozdíl byl jen v tom, že vše 

co činili jezuité, činili ve jménu Boha, zatímco samurajové ve jménu svého pána. 

Tento „drobný“ rozpor byl ale pro budoucnost křesťanství v Japonsku rozhodující  

(viz 5.5). 



20 
 

Obyčejný lid, rolníci či řemeslníci, pak v křesťanství hledali útěchu v jejich 

nelehkém životě a v době strádání během období válčících knížectví. U jezuitů 

nacházeli pomoc jak duševní, tak materiální. Misionáři se zpočátku starali o všechny 

bez výjimky a poskytovali i bezplatnou lékařskou pomoc ve svých středověkých 

nemocnicích. Byla to tedy také charitativní činnost, která přinášela nové konvertity, 

ačkoliv pomoc v nouzi jako prostředek získávání nových věřících mnozí jezuité 

neschvalovali (viz 5.4.1). Co se týče obchodníků, tak ti ke křesťanství konvertovali jen 

velice zřídka. Bránily jim v tom jejich obchodní ambice, touha po hromadění majetku 

a zábavě, což bylo v rozporu s životem podle křesťanských zásad (Okada 1970: 248). 

2.3.3. O „jižních barbarech“ 

Označení „jižní barbar“ (nanbandžin) není zrovna lichotivé, ale vzhledem 

k faktu, že tehdejší Evropané neměli v porovnání s Japonci nejlepší hygienické 

návyky, nelze se tomuto přízvisku zase příliš divit. A důvodem nazývat cizince 

barbary z jihu bylo jen přirozené, protože veškeré lodě připlouvaly do Japonska právě 

z této světové strany. I přes nedostatky, jako byla nedostatečná tělesná a ústní 

hygiena, požívání červeného masa či jedení rukama, si Japonci na „jižních 

barbarech“ mnoha věcí cenili. Byly to především jejich znalosti o světě a pokroku 

ve vědě, kterého dosáhli, a také novinky a vynálezy, které do Japonska přivezli (Volpi 

2008: 196). 

Pro některé historiky je ale zklamáním, že přes jedinečnost setkání dvou takto 

odlišných kultur, je v Japonsku velmi málo dobových záznamů. O Františku 

Xaverském není v japonských historických spisech téměř nic. Pouze z Deníku Óučiho 

Jošitaky (Óuči Jošitaka nikki) je možné vyčíst, že kdosi tohoto jména pobýval 

v Japonsku, a co za novoty cizinci přivezli. Více záznamů o misionářích se začíná 

objevovat až od doby nástupu Ody Nobunagy k moci, např. v Kronice vlády 

Nobunagy (Šinčó kóki). Nicméně se v japonských materiálech nijak zvlášť působení 

misionářů nevyčleňovalo (Macuda 2001: 43). Z toho vyplývá, jak byla otázka 

křesťanství pro Japonce málo významná, aby o ní tvořili ucelenější zprávy. Naopak 

zprávy, které o Japonsku podávali jezuité, byly velice obsáhlé. S příchodem 

Alessandra Valignana do Japonska byl dokonce zaveden propracovaný systém 

podávání pravidelných zpráv o fungování misie (viz 3.2.3). 



21 
 

3. Inspekční cesty Alessandra Valignana 

V této kapitole se již budu zabývat osobou vizitátora Alessandra Valignana 

(1539–1606). Hlavní náplní budou jeho tři návštěvy Japonska, popis jejich průběhu 

a vykonané dílo. První inspekci jezuitské misie Valignano prováděl v letech  

1579–1582, druhou 1590–1592 a třetí v letech 1598–1603. Na úvod bych se ale měla 

zaměřit na Valignanův původ, jelikož ten má značný vliv na jeho pozdější názory 

a činy, což se projeví v následujících kapitolách. To samé platí pro jeho působení 

mimo Japonsko, tedy v Indii a Číně. 

3.1. Zrod renesančního misionáře a jeho první kroky 
v Asii 

Alessandro Valignano se narodil 15. února 1539 do urozené rodiny z města 

Chieti v Neapolském království, které se tou dobou ocitalo pod nadvládou Španělska. 

Valignano tak byl od raného dětství vychováván v prostředí, které přímo vyžadovalo 

schopnost mezikulturní komunikace. Španělsko a Itálie se sice nezdají být příliš 

kulturně odlišné, ale Itálie jakožto kolébka renesance byla myšlenkově vždy o něco 

liberálnější než přísně katolické Španělsko, nebo Portugalsko. 

Valignanův urozený původ mu rovněž otevřel cestu ke vzdělání. Na Padovské 

univerzitě v roce 1557 vystudoval práva a později se věnoval i studiu ostatních 

vědních disciplín, jako je např. astronomie, fyzika a metafyzika. Na Římské koleji od 

roku 1567 pokračoval studiem teologie, latiny a filozofie. Často se podílel také na 

výuce mladších žáků v kněžském semináři, když suploval nemocné učitele, a tak se 

poprvé setkal s Matteem Riccim, budoucím význačným misionářem v Číně (Macuda 

1973: 237). 

Má však i svou stinnou stránku. Roku 1561, kdy se po čtyřech letech od 

absolvování studia práv vrátil na Padovskou univerzitu, po vyhroceném sporu pořezal 

jistou ženu, za což byl odsouzen ke čtyřletému trestu odnětí svobody a finančnímu 

vyrovnání. Po intervenci kardinála Borromea mu ale byl trest zkrácen na polovinu. 

Od té doby se Valignano vrátil k řádnému životu. Roku 1567 vstoupil do jezuitského 

řádu a nastoupil na výše zmíněnou Římskou kolej. Stejně jako na právech, i v oblasti 

teologie vykazoval vynikající výsledky a roku 1570 byl v Lateránském kostele vysvěcen 

na kněze. O dva roky později se dokonce stal rektorem školy pro misionáře ve městě 

Macerata (Macuda 1992a: 15). 
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Valignanova cesta vzhůru tímto však nekončí. Inspirován dopisy Františka 

Xaverského z Asie v únoru roku 1573 požádal o umístění na misii v Indii a navzdory 

obvykle zdlouhavému procesu výběru nových misionářů bylo o jeho umístění 

rozhodnuto ještě tohoto roku. K Valignanovu překvapení byl ale rovnou navržen do 

funkce tzv. vizitátora, zástupce generála jezuitského řádu pro účely misijní činnosti. 

Nejprve se údajně snažil této funkce zbavit, protože se původně chtěl stát jen 

řadovým misionářem, ale tehdejší generální představený řádu Everard Mercurian 

(1514–1580) vycítil jeho schopnosti a jeho přeřazení do nižší funkce odmítl (Volpi 

2008: 73). 

Valignano se tedy 16. října 1573 odebral na cestu do Španělska, kde započal 

přípravy misijní výpravy. Ze všeho nejdůležitější bylo vybrat vhodné uchazeče. 

V samotném Španělsku Valignano našel 24 misionářů. Poté se přesunul do 

Portugalska, kde si musel svůj výběr obhajovat. Portugalcům se totiž vůbec nelíbilo, 

že by mezi misionáři mělo být tolik Španělů, protože tu část země, kde se nalézá Indie, 

považovali za své „dominium“.13 Dále Portugalci odmítali celkový počet misionářů, 

protože by to misii zbytečně prodražovalo (Volpi 2008: 76). 

Dalším problémem byl rozkol ve správě a vedení portugalské pobočky 

jezuitského řádu, které se rozštěpilo na umírněné a radikální křídlo. S tím vyvstaly 

další protesty ze strany radikálního křídla na adresu chystané misijní výpravy, 

konkrétně na jejího vůdce Alessandra Valignana (Macuda 1973: 245). Podle nich byl 

ve věku 34 let příliš mladý a jeho pravomoci naopak příliš velké, protože jako vizitátor 

nemusel konzultovat své kroky s Portugalskem. Také ho osočovali z toho, že více 

straní španělské straně a v Asii bude vystupovat proti portugalským zájmům. Tyto 

výroky Valignana pobouřily a razantně Portugalcům odpověděl, že jako Ital nemá 

žádný důvod nadržovat ani jedné straně, a to i přes skutečnost, že jeho domovina byla 

pod španělskou nadvládou. Valignano však měl podporu portugalského krále 

Sebastiana, a tak námitky portugalských jezuitů zůstaly bez odezvy (Volpi 2008: 76). 

Valignano a jeho podřízení se konečně po výše zmíněných průtazích mohli 

nalodit na cestu do Asie dne 21. března 1574. Výprava čítala přesně 42 členů, z toho 19 

bylo kněží, 14 studentů teologie a 9 ministrantů. Po dlouhé cestě podél pobřeží Afriky 

                                                           
13 Tehdejší svět byl během „věku námořních objevů“ rozdělen na portugalskou a španělskou sféru vlivu. 
Tak vyplývalo z Tordesillaské smlouvy ze dne 7. června 1494, která přiřkla všechna území ležící 
přibližně 1700 km západně od Kapverd Španělsku a vše na východ Portugalsku. Smlouvu potvrdil 
papež Alexandr VI. (1431–1503). Obě země ji následně ratifikovaly (Zwettler 1995: 5–7). 
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se v září stejného roku vylodili v indickém přístavu Goa.14 Valignano se tak mohl 

fakticky ujmout funkce vizitátora, správce misií, jehož pole působnosti sahalo od 

Etiopie přes Indii a Molucké ostrovy až po Čínu a Japonsko (Macuda 1992a: 26). 

3.1.1. Počátek Valignanovy činnosti v Asii 

Goa byla jedním z důležitých opěrných bodů jezuitských misionářů 

a portugalských obchodníků. Nacházela se zde i kolej Svatého Pavla, centrální 

jezuitské vzdělávací centrum v Asii. Valignano se jako vizitátor stal také děkanem této 

instituce. Vlastní činnost vizitátora zahájil ale až v dubnu 1575 (Volpi 2008: 80). 

Vydal se na inspekční cestu po celé Indii, od Damanu přes Kočin až na ostrov Cejlon, 

aby shledal lid této země materiálně i duševně zbídačeným. Ve svém spisu z cest po 

Indii rovněž poukazoval na problémy, jaké pro křesťanskou misii znamenala 

přítomnost muslimů. Zejména se jednalo o ozbrojené šarvátky mezi nimi a Portugalci. 

V Indii ale jezuité narazili i na vyznavače židovského náboženství (Valignano 2005: 

36–38). 

Již během pobytu v Indii začal Valignano jevit zájem o výchovu kněží 

z domácích obyvatel a rovněž si uvědomil důležitost komunikace s potencionálními 

křesťany jejich vlastním jazykem (Macuda 1973: 250). V jeho hlavě se začala formovat 

myšlenka, kterou později rozvedl a rozpracoval do ucelené metodiky práce misie  

(viz 4.2). Dne 20. září 1577 ale Indii opouští a cestuje do města Malaka na Malajském 

poloostrově, a s potěšením poznává, že zdejší křesťanská komunita se od té indické 

značně odlišovala svou zapáleností. Následující rok byl Valignano již na Moluckých 

ostrovech, odkud ještě během roku 1578 odplul do Macaa. Zde strávil jeden rok, než 

se vydal na svou první cestu do Japonska (Volpi 2006: 52). 

Důležitost ovládat jazyk země, kde se mělo šířit křesťanství, si Valignano v Číně 

uvědomil silněji o tolik, na kolik si Číňané cenili své kultury a civilizace. Nebylo 

jiného zbytí, než začít se studiem čínštiny a čínské kultury, protože doposud byl 

jezuitům vstup na čínské území zakázán, s výjimkou Macaa, které bylo určeno hlavně 

pro účely obchodu. Valignano tedy celý rok pobytu v Macau strávil přípravou na 

otevření Číny misionářům. Nemohl však celou práci odvést sám, protože jako 

vizitátor pro celou oblast Asie byl velmi vytížen. Z toho důvodu si pro tento úkol 

z Říma vyžádal dva své žáky, Mattea Ricciho (1552–1610) a Michele Ruggieriho 

                                                           
14 Goa je svazovým státem dnešní Indie, který se nachází u břehu Arabského moře. Goa byla fakticky 
roku 1510 dobyta admirálem Afonsem de Albuquerquem. O rok později jeho armáda dobyla i Malaku. 
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(1543–1607), kteří následujíce Valignanových instrukcí dokončili snahy jezuitů 

o zahájení křesťanské misie v Číně, o což se snažil už Xaverský (Volpi 2008: 236). 

3.2. První návštěva Japonska 

Během pobytu v Macau Valignano nezapomněl na chystanou cestu do 

Japonska, a proto se o něm snažil nashromáždit a posoudit veškeré dostupné 

informace. Zastihla ho tam mj. zpráva od představeného japonské misie Francisca 

Cabrala (1529–1609), který žádal o posílení počtu personálu. Valignano mu tedy na 

základně svých dosavadních poznatků z Indie a Číny poslal několik misionářů již 

znalých japonštiny, aby se i ostatní misionáři mohli tomuto jazyku naučit (Volpi 

2008: 82). 

Pln očekávání, které u vizitátora vyvolaly pozitivně laděné zprávy, sám do 

Japonska odjíždí 7. července 1579. Po připlutí do přístavu Kučinocu v knížectví Arima 

dne 25. července ale začíná série zklamání ze skutečného stavu japonské misie. 

Nelíbil se mu názorový rozkol, který v misii panoval a který rozděloval misionáře na 

evropocentrické a na kulturně adaptabilní. Jako zástupce první skupiny lze jmenovat 

představeného japonské misie Francisca Cabrala, s nímž měl Valignano mnoho sporů, 

a tudíž se této otázce budu věnovat blíže v následující kapitole. Typickým zástupcem 

druhé skupiny byl např. kněz Organtino Gnecchi-Soldo (1530–1609), který byl u 

Japonců velmi oblíbený pro svou úctu vůči japonské kultuře. 

I přes tento rozkol však japonská misie do Valignanova příjezdu dokázala 

získat, a zde se v odhadech různé zdroje opravdu velmi rozchází, okolo 100 až 150 

tisíc konvertitů.15 Valignano se ale hodlal této problematice dále věnovat. Hledání 

řešení dosavadní špatné misionářské práce a porozumění jádru problému japonské 

misie mu zabralo takřka celou dobu jeho pobytu, kdy jen pozoroval a snažil se 

porozumět japonské kultuře, jazyku i Japoncům samotným (Volpi 2006: 53). 

3.2.1. Otázka směřování misie 

Pokud v době nástupu Francisca Cabrala do funkce představeného japonské 

misie v roce 1570 bylo konvertitů něco mezi 20 až 30 tisíci, byl počet i „jen“ 100 tisíc 

věřících ohromný skok, kterého bylo dosaženo během necelého desetiletí. Je ale 

otázkou, jak kvalitní tito japonští věřící byli. A právě problematika kvality potažmo 
                                                           
15 Uváděné počty konvertitů je vždy nutné brát s rezervou, protože není žádný zdroj, který by znal 
přesná čísla. Kromě Japonců, které jezuité přijali do svých škol a následně do řádu, nejsou počty 
japonských konvertitů známy. Jediná čísla, která díky záznamům lze považovat za relativně spolehlivá, 
jsou počty misionářů, kostelů a množství peněz vynaložených na misii. 
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kvantity a s tím spojené další směřování misie bylo jednou z hlavních otázek, kterými 

se Valignano ihned po příjezdu musel zabývat. 

Jednou z možností bylo zaměřit se na stávající konvertity a prohlubovat jejich 

víru. Tato cesta kvality se jevila jako nejvíce produktivní a schůdná, protože počet 

misionářů v Japonsku byl velmi limitovaný; v roce 1579 jich bylo pouze 55. Pokud se 

ale o problému má uvažovat v kontextu tehdejšího dění, kdy probíhaly nesčetné boje 

mezi knížectvími, bylo pro jezuity daleko výhodnější a bezpečnější ubírat se cestou 

kvantitativní, tj. získávat nové věřící a budovat tak svou podporovatelskou základnu. 

Shodovalo se to také s posláním misionářů, spasit co nejvíce duší. Nakonec se tedy 

Valignano rozhodl pro druhou variantu (Elison 1991: 63). 

K tomuto rozhodnutí ho tedy donutila výše zmíněná momentální situace 

navzdory skutečnosti, že se stávajícím počtem misionářů bylo šíření do dalších částí 

Japonska těžko proveditelné. A ačkoliv mu byly nové síly nabízeny, Valignano je 

odmítl. Své důvody shrnul v dopisu z roku 1580 arcibiskupovi Teotóniovi de 

Bragançovi. Jako první důvod uvedl fakt, že ne všichni daimjóové jsou křesťanství 

nakloněni. Druhým neméně důležitým argumentem byly diametrální rozdíly mezi 

kulturou Evropy a Japonska. S tím mělo mnoho misionářů problémy, protože 

nedokázali pochopit, že v Japonsku nelze působit stejným způsobem jako v Evropě. 

Mezi další uváděné důvody patřily války mezi knížectvími a také problémy 

s finančním zajištěním misie, kterému se Valignano aktivně věnoval (viz 6), (Macuda 

1992b: 269–273). 

Vizitátor tedy musel najít jinou cestu, jak záměr získávat další a další 

konvertity uskutečnit. Řešením bylo zefektivnění správy celé japonské misie. Tu 

rozdělil na tři správní celky, nebo také farnosti, a celý podnik tak získal snadnější 

organizaci. I nově zaváděný systém hlášení (viz 3.2.3) vyžadoval pravidelné zprávy 

z každé oblasti zvlášť. Počítalo se také s vybudováním příslušných seminářů a kolegií, 

které měly vychovávat domácí kněze a vyřešit tak zároveň nedostatek personálu 

daleko elegantněji. Jednalo se o kmenovou oblast Bungo, oblast Šimo (oblast Kjúšú 

kromě knížectví Bungo) a Mijako (oblast hlavního města), (Volpi 2008: 84). 

3.2.2. Jezuitské vzdělávací instituce 

O budování škol pro misionáře, případně také pro japonské křesťany, uvažovali 

samozřejmě i Valignanovi předchůdci. Dokonce i Cabral dojednával s rodem Ótomo 
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možnosti otevření jezuitské koleje v knížectví Bungo. Dílo bylo dokončeno ale až za 

přítomnosti Valignana (Cooper 1974: 46). 

První jezuitský noviciát byl v knížectví Bungo, ve městě Usuki, otevřen na 

sklonku roku 1580 a prvními žáky bylo 6 Portugalců a 6 Japonců. Výuku 

portugalských posluchačů v počátečních měsících vedl Valignano sám. Luis Frois jeho 

lekce poté překládal do japonštiny a tlumočil v hodinách pro japonské studenty. 

Noviciát se ale potýkal s nedostatkem učebních materiálů, což byl problém spojený 

s podfinancováním celé japonské misie. Ve stejném knížectví ve městě Funai byla na 

začátku roku 1581 ještě založena kolej Svatého Pavla, která měla vzdělávat budoucí 

japonské kněze. Studenti z obou institucí pak byli rozmisťováni do jezuitských 

rezidencí, aby pomáhali misionářům. Obě dvě školy ale musely být roku 1586 

přesunuty do knížectví Jamaguči, protože Bungo bylo přemoženo knížectvím Sacuma, 

jehož daimjó Šimazu byl protikřesťansky zaměřen. Za rok však přišly Hidejošiho 

edikty a školy se opět musely stěhovat, nejprve do Nagasaki a pak do Čidžiwy a Arie 

(Cooper 1974: 56, 61). 

Po návštěvě knížectví Bungo se roku 1581 Valignano vydal na cestu do 

hlavního města Kjóta, kde mu byla na hradě Azuči poskytnuta audience u Nobunagy 

(viz 5.3.1). Ten mu povolil vybudovat ve stejné lokalitě další seminář. Prvním 

ředitelem semináře v Azuči se stal Organtino. Další seminář byl vybudován také 

v knížectví Hizen, který fungoval až do roku 1614. Vrcholem sítě jezuitských škol se 

roku 1601 stal Diecézní kněžský seminář, který byl centrem vyšších teologických 

studií, ale zanikl záhy v roce 1614, kdy vládnoucí rod Tokugawa vydal definitivní 

zákaz křesťanství (Elison 1991: 70). 

Hlavním důvodem pro zakládání těchto vzdělávacích institucí byl záměr 

vychovávat domácí kazatele, faráře a kněze, a tím zajistit budoucí chod misie. Sloužily 

také zejména ke křesťanské výchově synů japonské nobility. Nelze sice upírat 

jezuitům zásluhy na šíření vzdělání i mezi obyčejným lidem, ale to byl pouze druhotný 

efekt. Jezuité, co se vzdělání týče, totiž stejně jako Japonci byli krajně elitářští (Elison 

1991: 65). 

V seminářích a noviciátech se jezuité snažili japonským křesťanům 

zprostředkovat dosavadní evropské znalosti. Kromě náboženských předmětů, jako 

křesťanská liturgie, teologie a filozofie, se zde vyučovaly cizí jazyky (portugalština 

a latina), a také odborné předměty, mezi které patřila západní astronomie, aritmetika, 
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meteorologie a logika. Stranou nezůstalo ale ani umění a do výuky bylo zařazováno 

i divadelní umění, malířství nebo hudba (Cooper 1974: 60–61). 

3.2.3. Nový systém podávání zpráv 

Alessandro Valignano po svém příjezdu do Japonska nebyl zklamán jen 

rozkolem misie, jak bylo již zmíněno, ale takřka vším, protože očekával úplně jiné 

podmínky a zázemí. Všechny zprávy o Japonsku, které se k němu dostávaly cestou do 

Asie a během vlastního pobytu, mu bohužel poskytly hodně nepřesný obrázek 

japonských poměrů. Za prvé byly příliš optimistické, co se úspěchu japonské misie 

týče. Za druhé byly nepřesné, pokud se jedná o dění v zemi, což ale často bylo 

zaviněno i časovou prodlevou mezi sepsáním zprávy a jejím doručením. Cesta 

z Japonska do Lisabonu trvala totiž dva roky a několik měsíců.16 

Z tohoto důvodu se Valignano rozhodl sjednat nápravu a vnést do podávání 

zpráv systém. Zavedl praxi odesílání výročních zpráv do Říma, za jejichž pravdivost 

ručil představený misie. Bylo dokonce stanoveno, kdo má oprávnění oficiální roční 

zprávy sepisovat. Byl to buď Valignano sám, představený misie, nebo někdo, kdo byl 

dostatečně schopný, např. Luis Frois, aby srozumitelně vyložil záležitosti ohledně 

kultury natolik vzdálené té evropské (Kawamura 1999: 120–123). 

Vzhledem k tehdejší problematické dopravě Valignano přijal i opatření proti 

ztrátám zpráv. Zprávy byly odesílány minimálně ve třech kopiích a to po různých 

trasách. Jednalo se o trasu přes město Goa do Lisabonu a přes Manilu do Sevilly. Bylo 

tedy využíváno jak portugalských, tak španělských námořních cest. Trasa vedoucí do 

Sevilly měla tu výhodu, že se zpráva do Evropy dostala již za 14 měsíců. Jistě stojí za 

zmínku i zabezpečení, byť nikterak silné, obsahu zpráv tím, že po španělské lince byly 

posílány zprávy v portugalském překladu a naopak (Macuda 1993: 42–45). Valignano 

tak patrně chtěl zabránit tomu, aby se informace obsažené v hlášeních dostaly mimo 

jezuitský řád. 

Valignano toho během své první návštěvy vykonal opravdu mnoho. 

Odhadovaný počet konvertitů se kolem roku 1582 pohyboval na hranici 150 tisíc lidí, 

bylo vybudováno 10 jezuitských rezidencí, 200 kostelů, jezuitská kolej ve Funai 

a noviciát či semináře v Usuki, Arimě nebo Azuči (Elison 1991: 81). Nelze se tomu 

                                                           
16 Cesta trvala takto dlouho proto, že termíny odjezdů lodí se tehdy odvíjely od monzunů či jiných 
vzdušných proudů. Pokud loď z Japonska plula po vhodném větru do Macaa v zimě, propásla vhodný 
vítr pro plavbu dále do Indie, který vane v listopadu atd. Značnou náplní cestování v tehdejší době tedy 
bylo pouhé čekání na vhodný vítr (Moran 1993: 42). 
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nicméně divit, jestliže japonská misie byla ve špatném stavu a volala po nápravě. 

Kromě výše zmíněných činů však měl Valignano velké zásluhy na udržování rozpočtu 

misie nebo na zorganizování výpravy japonských šlechticů do Evropy, o razantní 

změně přístupu k japonské misii nemluvě. Další Valignanovu práci ale rozeberu 

v následujících kapitolách, které jsou těmto záležitostem blíže věnovány. Nyní se 

v další podkapitole zaměřím na druhou Valignanovu návštěvu Japonska poté, co ho 

20. února 1582 opustil společně s japonskými šlechtici, aby se po osmi letech 

strávených v Goe vrátil zpět. 

3.3. Druhá návštěva Japonska 

Návrat do Japonska byl ale problematický a vyžadoval daleko pečlivější 

přípravu, protože v roce 1587 Hidejoši vydal první protikřesťanský edikt (viz 2.3.1). 

Valignano v té době byl v Goe, kde pobývala i delegace japonských mladíků, kteří se 

již vrátili z Evropy a připravovali se na odjezd domů. Na návrh Coelha a dalších 

jezuitů vyjednal Valignano s místokrálem Indie Duartem de Menesesem, že se do 

Japonska vrátí jako jeho oficiální vyslanec a vyjádří tak díky za Hidejošiho přízeň vůči 

misii. Přípravy byly rychle dokončeny a Valignano odplul v dubnu 1588 do Macaa, 

kde ho zastihla zpráva o Hidejošiho ediktu. Bylo jasné, že se početná výprava jen tak 

do Japonska vydat nemůže. Valignano však využil svého statusu ambasadora a po 

kapitánovi Pereirovi poslal Hidejošimu žádost o přijetí oficiální delegace indického 

místokrále. Předání žádosti přímo do rukou vládce zajistila knížata Kuroda Jošitaka 

a Asano Nagamasa, které o to Valignano v jiném dopise požádal. Hidejoši, jelikož 

mělo jít o oficiální záležitost, k návratu a audienci Valignana a jeho družiny svolil 

(Cooper 1974: 72). 

V červenci roku 1590 se tak konečně Valignano a jeho doprovod, který kromě 

zmiňovaných čtyř Japonců čítal i 11 nových misionářů, mohl vylodit v přístavu 

Nagasaki. Valignano byl ihned plně zaměstnán urovnáváním chyb, které udělal 

představený a místosprávce misie Gaspar Coelho v jeho nepřítomnosti. Ten totiž 

ihned po vyhlášení protikřesťanského ediktu začal burcovat křesťanská knížata, aby 

se Hidejošiho rozhodnutí postavila silou. Ta se ale ničeho takového neodvažovala. 

Coelho tedy poslal žádost do Manily o vyslání španělských vojáků a o dodání zbraní. 

Podobné dopisy poslal také do Goy a Macaa. Takto se o celé záležitosti Valignano 

dozvěděl a velice ho pobouřilo, že Coelho porušil jeho nařízení neplést se do politiky 

(Volpi 2008: 156). 
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Naštěstí požadované vojenské posily vůbec nedorazily. Dorazily ale zbraně, 

kterých se musel Valignano rychle zbavit. Tajně je tedy prodal a děla a dělové koule 

vrátil do Macaa (Macuda 1992a: 147). Takto byla v tichosti celá věc vyřešena, avšak 

Coelho za svou chybu potrestán nebyl, neboť zemřel ještě dříve, než se Valignano stihl 

do Japonska vrátit; pouze byl jmenován nový místosprávce Pedro Gómez. Poté se 

Valignano již mohl odebrat na audienci k Hidejošimu (viz 5.3.2), kde ho oproti 

očekávání čekalo vřelé přijetí. Hidejoši mu dokonce slíbil uvolnění protikřesťanských 

zákazů, pokud křesťané nebudou ničit svatostánky původních náboženství 

a misionáři budou svou činnost provozovat nenápadně (Moran 1993: 22, 59). 

Jediným důvodem, proč Hidejoši polevil ve vymáhání svého výnosu, byla ale pouze 

starost o zachování obchodu. 

Dalším krokem, který Valignano v reakci na napjatou situaci učinil, bylo 

svolání dvou konferencí, které se na rozdíl od schůzí z předešlých let neměly věnovat 

tomu, jak křesťanskou misii v Japonsku rozšířit17, ale jak ji zachránit. První z nich se 

konala celkem tři dny v srpnu roku 1590 v Kazuse na poloostrově Šimabara, tj. ještě 

před audiencí. A další schůzí byla generální jezuitská konference, která se konala od 3. 

do 14. února 1592 v Nagasaki, kde jezuité projednávali Hidejošiho protikřesťanské 

edikty a ničení křesťanských rezidencí a kostelů (Macuda 1992a: 153). 

3.3.1. Jezuité proti řeholním řádům 

Protikřesťanské edikty však nebyly jediným problémem, který Valignano 

musel po svém druhém návratu do Japonska řešit. Existenci japonské jezuitské misie 

totiž začínala nepřímo ohrožovat přítomnost tzv. žebravých řádů, které se začaly 

v této době do Japonska dostávat. Jednalo se zejména o františkány, se kterými měli 

jezuité největší spory, a dále o dominikány a augustiány. Všechny tyto řády byly pod 

záštitou Španělska.18 

Vizitátor se již dříve snažil dosáhnout zákazu misionářské činnosti v Japonsku 

jiným řádům. Argumentů, které Valignano uváděl na podporu svého záměru, bylo 

mnoho. Na prvním místě uváděl rozdíl v přístupu k misionářské práci, protože 

řeholní řády na rozdíl od jezuitského řádu nejevily nejmenší snahu o přizpůsobení se 
                                                           
17 Jednalo se o konference z roku 1580 v Usuki a roku 1581 v Azuči a Nagasaki, kde byla formulována 
politika adaptace (viz 4.2.1). 
18 Protože poledník určený Tordesillaskou smlouvou na druhé straně polokoule procházel územím 
Moluckých ostrovů, o které se obě země přely, byla dne 22. dubna 1529 podepsána následná 
Zaragozská smlouva. Ta však „asijský protipoledník“ posunula tak, že procházel Japonskem, ostrovem 
Hokkaidó. A právě z tohoto důvodu si začaly činit nárok na vlastní misie i španělské řády (Donkin 
2003: 31). 
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daným podmínkám a víru šířily, jakoby byly v Evropě. Navíc se zaměřovaly na 

nejchudší vrstvy obyvatelstva, což bylo sice ušlechtilé, ale v elitářské společnosti jako 

je Japonsko to znamenalo odsoudit celý podnik k pohrdání. Další nebezpečí 

Valignano spatřoval v tom, že s dalšími řády by se do Japonska dostalo více 

interpretací křesťanské nauky. Nejvíce se totiž obával prolomení lživého tvrzení 

jezuitů, že křesťanská víra je jednotná. A pakliže bude ostatním řádům činnost 

v Japonsku povolena, předpovídal špatný konec nejen jim, ale i celé jezuitské misii 

(Valignano 1973: 59).19 

Valignanova slova vyslyšel papež Řehoř XIII. (1502–1585) a 28. ledna 1585 

vydal dokument, který zakazoval vstup a činnost v Japonsku jiným řádům než 

jezuitům. Stalo se tak poté, co v Římě přijal delegaci japonských šlechticů. Za tuto 

papežskou vyhlášku se postavil i král Filip20 a přikázal svému zástupci v Indii, kterým 

byl Duarte de Meneses, aby dohlížel na její dodržování. Příslušníkům řeholních řádů 

bylo znemožněno nastoupit na loď do Japonska a ti, kteří se v té době již v zemi 

nacházeli, byli deportováni do Macaa. Oficiálně podporovaný monopol jezuitů však 

neměl dlouhého trvání. Po smrti Řehoře XIII. se totiž papežem stal bývalý františkán 

Sixtus V. (1521–1590). Ten v jiném papežském dopise misie františkánů povýšil 

v oblasti Filipín a dal jim povolení rozšiřovat činnost do dalších zemí, a tak předchozí 

papežské nařízení de facto zrušil (Cooper 1974: 123). 

Jak již bylo naznačeno, první františkán se do Japonska dostal ještě před 

zákazem. Stalo se tak roku 1583 a byl jím Juan Pobre. Příliv františkánů do Japonska 

ale začal rokem 1593, kdy dorazil Pedro Baptista Blázquez jako vyslanec guvernéra 

Filipín a přivezl s sebou i čtyři františkánské misionáře, kteří se v Japonsku měli 

usídlit natrvalo a odstartovat tak františkánskou misii. Blázquez byl přijat na audienci 

u Hidejošiho, kde mu bylo dovoleno zůstat v Kjótu. Hidejošiho záměr byl nicméně 

odlišný. Od přítomnosti španělských misionářů si sliboval rozvoj obchodních vztahů 

se Španělskem (Elison 1991: 81). 

Stalo se tak to, čeho se Valignano obával. Do Japonska začaly pronikat další 

řády a začala se vyplňovat všechna jeho slova. Mniši těchto řádů se podle očekávání 

chovali z pohledu japonské kultury nevhodně a začali působit problémy. Tlumočník 

                                                           
19  Důvody proti přítomnosti františkánů a dalších řádů včetně předpovědi v případě ignorování 
varování Valignano uvedl již v roce 1583 ve svém spisu Sumario de las cosas del Japón. 
20 Od roku 1580 se Filip II. Španělský mohl rovněž nazývat Filipem I. Portugalským, jelikož v tom roce 
došlo k vytvoření unie obou království. I zde Valignano předvídal problémy s vysvětlováním této 
situace japonskému vládci a možnost vzniku různých pochybností. 
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Rodrigues i další jezuité se je snažili varovat, aby se poučili od jezuitských misionářů 

a hlavně dávali pozor na to, co vše o evropských záležitostech prozradí, aby se 

nevhodné informace nedostaly hlavně k uším podezřívavého Hidejošiho (Cooper 

1974: 127). Na rady jezuitů však nedbali ani františkáni, ani ostatní Španělé, kteří 

začali přijíždět do Japonska, a roku 1597 došlo k nejhoršímu. Hidejoši nařídil vůbec 

první hromadnou popravu křesťanů, jmenovitě pouze františkánských misionářů 

(Volpi 2008: 260). 

Toto vše se ale odehrálo ve Valignanově nepřítomnosti, protože ten svou 

druhou inspekční cestu ukončil 9. října 1592, kdy odplul stále ještě se statusem 

ambasadora indického místokrále do Macaa, aby doručil Hidejošiho odpověď a dary. 

V době jeho odchodu z Japonska se obec japonských konvertitů opět rozrostla na 

počet 400 tisíc lidí, a to i přes konec konjuktury jezuitské misie po vydání Hidejošiho 

ediktů roku 1587 (Volpi 2008: 160). 

3.4. Třetí návštěva Japonska 

Svou poslední inspekční cestu do Japonska Alessandro Valignano zahájil  

5. srpna 1598, kdy se vylodil v Nagasaki. Nebyl už sice vizitátorem pro celou oblast 

Asie, protože z této funkce roku 1595 odstoupil kvůli neustálým sporům s Franciscem 

Cabralem, ale záhy byl generálním představeným jezuitského řádu jmenován 

vizitátorem pro oblast Číny a Japonska. Jeho hlavním cílem tentokrát bylo sjednotit 

a celkově zklidnit spory v jezuitském řádě, protože pokud měla mít misie v Japonsku 

alespoň nějaké šance na přežití, měla by být jednotná. Situace se totiž nadále horšila 

a prostředí pro křesťany bylo stále méně příznivé (Volpi 2008: 177). 

Po smrti Hidejošiho na podzim roku 1598 mezi misionáři zavládl optimismus, 

avšak jak Valignano, tak křesťanská knížata varovali, aby ho nedávali příliš najevo, 

protože nebylo jasné, jak se situace bude vyvíjet dál. Je ovšem pravda, že došlo 

k jejímu přechodnému zlepšení. Ve své roční zprávě do Říma Valignano za rok 1599 

píše, že misie zaznamenala za poslední rok nárůst přibližně o 40 tisíc konvertitů, 

a dokonce získala písemné vyjádření přízně od nové vlády Japonska21, (Macuda 1988: 

118). O zlepšení situace se postaral hlavně Tokugawa Iejasu (viz 2.3.1), který byl vůči 

misionářům shovívavý, protože stejně jako jeho předchůdcům mu šlo o rozvoj 

obchodu. 

                                                           
21 Jednalo se o regentskou radu, kterou ustanovil Hidejoši ještě před smrtí na podporu svého syna 
Hidejoriho. Radu tvořilo celkem pět knížat, z nichž nejmocnější byl právě budoucí šógun Iejasu 
(Reischauer 2006: 82). 
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Valignano tak získal prostor pro plnění plánů, které si pro tuto třetí cestu 

stanovil. První zmiňovaný cíl, tj. sjednocení rozpolceného jezuitského řádu a také 

smíření evropských národů operujících v Japonsku, se však splnit nepovedlo. 

Valignano se o to pokusil návrhem, aby národnostní zastoupení v řádu bylo 

rovnoměrné – to znamená, že se snažil navýšit počet Portugalců. Druhým bodem bylo 

dokončení záměru učiněného během předchozích inspekcí, a to předání misie do 

rukou japonských křesťanů. Pro tyto účely byli také vzděláváni v jezuitských 

seminářích. A první kněží z nich vzešli roku 1601. Byl to Kimura Sebastião a Niabara 

Luis. Velkým obratem ve Valignanově přístupu k misii byl ale jeho záměr vrátit se 

k šíření křesťanství z raného období, zejména sv. Tomáše (Volpi 2008: 174–176). 

Žádný z těchto záměrů však už neměl šanci být zrealizován, protože doba, 

která křesťanství ještě relativně přála, se chýlila ke konci. Ten předznamenal i příjezd 

protestantů (Holanďanů a Angličanů) v roce 1600, kteří zaujali místo Portugalců 

a Španělů v obchodních sítích. Od Williama Adamse, anglického lodivoda holandské 

lodi Liefde, se Iejasu dozvěděl vše o sporech a válkách mezi protestanty a katolíky. 

Tak se na světlo dostaly všechny lži jezuitů. Jezuitský řád tímto definitivně ztratil 

Iejasuovu přízeň, která se přesunula k protestantům, protože těm na rozdíl od 

katolíků šlo pouze o obchod a o šíření křesťanství nejevili zájem, stejně jako Iejasu. 

Portugalci a Španělé se však nechtěli jednoduše vzdát. Proto proti 

Holanďanům vyvolávali šarvátky a snažili se Iejasua přesvědčit o tom, že jsou 

pouhými piráty, a aby byli vyhnáni nebo popraveni. Nakonec to ale byli právě katolíci 

a s nimi všichni misionáři, kteří byli roku 1614 z Japonska vypovězeni (Volpi 2008: 

249–252). Valignano se snažil před odjezdem misii zajistit vytvořením biskupství 

ve Funai, které mělo odvrátit případný větší příliv jiných řádů či církví. Valignano tak 

z Japonska 15. ledna 1603 mohl odjet s pocitem, že pro misii a pro již na 750 tisíc 

konvertitů udělal vše, co bylo v jeho silách, a že církev má ještě nějakou naději na 

přežití (Volpi 2008: 181). Zpráv o velkém honu na křesťany a vymýcení křesťanství 

v Japonsku se nedožil. Zemřel 20. ledna 1606 v Macau. 



33 
 

4. Změny v řízení japonské misie 

Z předcházející kapitoly je zřejmé, že Alessandro Valignano byl v otázce vedení 

misie k zisku nových věřících velice úspěšný. V době prvního příjezdu vizitátora do 

Japonska jich bylo přibližně sto tisíc. Tento počet se mu však za celou dobu své 

působnosti v Japonsku povedlo zvýšit odhadem sedminásobně. Důležité jsou ale také 

další úspěchy misie, a to vybudování početných kostelů a vzdělávacích institucí.22 

Proto se tentokrát zaměřím na způsob, jakým Valignano misii vedl a jak ke své práci 

přistupoval. 

4.1. Názorové spory uvnitř řádu 

Začnu ale nejprve názorovým rozkolem v jezuitském řádu ohledně Japonců 

a jejich kultury, který jsem zmínila již v kapitole 3. Jedná se o pomyslný souboj 

konzervativních a novátorských misionářů. Důležité je rovněž alespoň stručné 

srovnání evropské a japonské kultury. 

4.1.1. Valignanův pohled na Japonce a jejich kulturu 

Japonci podle evropocentrických misionářů byli pouhými pokryteckými 

barbary, kteří Evropanům nejsou rovni. I Valignano na nich a jejich zvycích našel 

mnoho negativ. Zejména se mu nezamlouvala praxe potratů a zabíjení novorozenců, 

ačkoliv je pravda, že s postupem času, který v Japonsku strávil, tomuto fenoménu 

navykl a dokázal pro něj najít ospravedlnění, jakého je jen křesťan schopen. 23 

Samozřejmě se mu nezamlouvala ani praxe „vynášení“ starých lidí do hor, ani 

nepoměr trestů pro samuraje a pro obyčejný lid, a ani rozvody nebo sebevraždy 

(Volpi 2008: 51). 

Na Japoncích však spatřoval také mnoho pozitiv, která nakonec převážila 

negativa. Velice si pochvaloval, že Japonci mají většinou dobrou výchovu a jsou 

čistotní, a to i lidé z nižších společenských vrstev. Dokáží kontrolovat své emoce 

a druhým neukazují svojí zlobu. Jsou velice chytří, racionálně uvažující a celkově se 

umí rychle učit. Mají zájem o nové věci a nemají problém porozumět ani západní vědě. 

A co více, na rozdíl od ostatních Asiatů velice dobře přijímají víru a mají hluboký 

                                                           
22 Připomínám, že počet křesťanů je nutné brát pouze jako orientační, protože zde se v odhadech 
mnohé zdroje rozcházejí i o 50 tisíc. Co se týče souhrnného počtu objektů, podle Volpiho bylo 
v Japonsku přes 400 kostelů, 3 jezuitské koleje, 2 semináře a jedna škola pro novice. Pro doplnění je 
ještě možné uvést, že Valignano jen japonské misii zajistil na 140 misionářů (Volpi 2008: 305). 
23 „Chudí sice zabíjejí novorozence, ale činí tak proto, že v jejich myslích je o něco menším hříchem dítě, 
které by nemohli uživit, hned zabít, než ho týrat hladem“, (Volpi 2008: 40). 
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vztah k náboženství. Valignano dokonce ve svém spisu Sumario de las cosas del 

Japón, kde je uveden celý výčet předností Japonců, uznává, že v mnoha ohledech 

vynikají nad Evropany (Valignano 1973: 5–6). Odtud pramenil Valignanův počáteční 

optimismus a víra, že Japonci nakonec křesťanství pochopí a přijmou. 

Valignano si ovšem musel být také vědom toho, že proti jeho přání hovořily 

nesporné rozdíly mezi křesťanskou a evropskou kulturou. Pro Evropany bylo 

křesťanství náboženství, které mělo pouze jednoho jediného Boha, a veškerá 

křesťanská dogmata pro ně byla univerzální a neměnná. Oproti tomu japonská 

náboženství vždy byla polyteistická a silně synkretická. Proto také byl v Japonsku tak 

dobře přijat buddhismus, jelikož došlo k částečnému splynutí domácích božstev kami 

s rozličnými bůžky buddhistického pantheonu. 

S dalšími neslučitelnými překážkami mezi oběma kulturami se setkávali 

misionáři a japonští konvertité při praktikování křesťanské víry. Jen způsob 

provedení pohřbu byl problematický, protože křesťané své mrtvé pohřbívají do země, 

kdežto Japonci tradičně provádí pohřeb žehem během buddhistického obřadu. To 

z dávných příbuzných konvertitů činí hříšníky, kteří podle křesťanského výkladu 

náleží peklu. Další problémem bylo, že muž by měl mít pouze jednu manželku až do 

smrti. Proto byli japonští křesťané po přijetí víry nuceni k tomu, aby se vrátili ke své 

první manželce. Netřeba zdůrazňovat, že tento požadavek snižoval počet zájemců. 

Proto se také Valignano zasazoval o to, aby tato podmínka byla zrušena. Valignano se 

celkově nebránil menším změnám v praktikování víry, pokud tím nebyly 

překračovány hranice jádra křesťanské víry (Macuda 2001: 115). 

4.1.2. Valignano proti Cabralovi 

Přesně opačné názory zastával Francisko Cabral, představený japonské misie 

v letech 1570 až 1580, pro kterého Japonci nebyli nikým jiným než nevyzpytatelnými 

pokrytci. Japonské křesťany považoval za podřadné a také s nimi tak zacházel. 

Odmítal jejich vzdělávání v latině, portugalštině a v křesťanské nauce, protože nikdy 

nepočítal s tím, že by nějaký japonský konvertita mohl být vysvěcen na kněze. 

Japonce nechtěl ani do řádu přijímat (Elison 1991: 15). Podle něj to také byli právě 

Japonci, kdo by se měl přizpůsobovat zvykům Evropy, kterou Cabral považoval za 

bezvýhradně nejvyspělejší část světa. Nepovažoval za vhodné ani to, aby se misionáři 

učili japonsky, protože japonština pro něj stejně byla jazyk, který není možné se 
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naučit. Zde u něj vidíme jediný ústupek v přístupu ke vzdělávání, a to u vybraných 

Japonců pro funkci tlumočníků (Cooper 1974: 53). 

Byl dokonce toho názoru, že by bylo vhodné, aby církev využívala sil armády. 

Pomocí armády by zničil buddhismus a rozšířil křesťanství. Ve srovnání s Valignanem 

nebo Organtinem, kteří zastávali křídlo prosazující adaptaci na japonskou kulturu, to 

vyznívá opravdu radikálně. Pokud se ale vezme v úvahu původ obou dvou stran, 

nebude jejich výsledné smýšlení tak překvapivé. Cabral pocházel ze šlechtické rodiny 

a navíc sám býval vojákem, který se účastnil několika bitev, např. proti Turkům. 

K tomu se navíc přidává jeho portugalský původ. Naproti tomu stál Valignano 

a Organtino, oba pocházející z Itálie, kolébky renesance (Macuda 2001: 103, 106). 

Důležitost národnosti v rámci Evropy již zdůrazňována byla a zde si to dovolím opět 

připomenout. Názor na Japonce u Portugalců a Španělů byl nejspíše silně ovlivněn 

jejich národním cítěním, protože jako příslušníci tehdejších světových velmocí byli 

dostatečně hrdí na své domoviny, a tak se často cítili vůči ostatním národům povýšení. 

Oproti tomu Itálie byla rozdrobena na množství republik (tak jako Japonsko bylo 

rozdrobeno na četná knížectví), které mohly být dokonce pod nadvládou jiné země. 

Proto byli Italové daleko otevřenější dialogům mezi národy a kulturní výměně. Jejich 

vlastní země totiž sama byla pestrou mozaikou. 

Nejdůrazněji proti Cabralovi vystupoval Alessandro Valignano, což se dá od 

autora oficiální politiky adaptace očekávat. Obával se, že Cabralův přístup 

k Japoncům a vedení misie přinese jen škody, a tak se zasadil o Cabralovo odvolání. 

Cabral nakonec z postu představeného misie odstoupil sám 30. srpna 1580. V Asii 

však působil nadále. Roku 1592 byl jmenován do funkce provinčního správce Indie, 

jejíž rozsah zasahoval i Japonsko. Valignano se tak s ním musel stále utkávat, 

a paradoxně vůči funkci, kterou sám zastával v letech 1583 až 1587. Jejich další velká 

rozepře se odehrála v roce 1595, kdy Valignano nesouhlasil s jeho metodou využívání 

věznění k posilování autority řádu v Indii. Kvůli neustálým sporům také Valignano 

v témže roce rezignoval z funkce vizitátora pro celou oblast Asie, ale krátce nato přijal 

jmenování do funkce vizitátora pouze pro oblast Číny a Japonska (Moran 1993: 25). 

Valignano Cabralův hlavní nedostatek spatřoval v tom, že si svými metodami 

dokázal znepřátelit nejen Japonce, ale i samotné jezuity. Všechny důvody, které ho 

vedly k boji proti tomuto konzervativci, Valignano vypočítává a podrobně vysvětluje 

ve své výroční zprávě z roku 1595. Patří mezi ně přezíravé chování vůči Japoncům, 
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ponižování vůči Portugalcům i v denních úkonech, a celkově dával Japoncům najevo, 

že jejich kulturu a zvyky považuje za podřadné (Ide 1995: 94–96). Přes to všechno 

Cabral k rozvoji misie dokázal přispět něčím pozitivním. Přišel s nápadem šířit 

křesťanství od vyšších vrstev k nižším, přičemž počítal s tím, že nižší vrstvy budou 

následovat vzor svých pánů (Kawamura 2003: 98). Dá se usuzovat, že motivem 

k tomuto přístupu mu bylo spíše elitářství jezuitského řádu a jeho vlastní šlechtický 

původ, než skutečné pochopení struktury japonské společnosti a potenciálu, který 

nabízelo její pochopení.  

Valignano se na rozdíl od Cabrala snažil fungování japonské společnosti 

skutečně pochopit a získané znalosti pak využít ve prospěch misie. Je možné tak 

s klidem říci, že Valignano byl jedním z předchůdců moderních japanologů. Během 

své první návštěvy se pečlivě věnoval pozorování japonského prostředí, ze kterého 

vyvodil dnes již dobře známé rysy. Patří mezi ně i poznatek o tatešakai24, a proto se 

také rozhodl udržovat a dále rozvíjet strategii získávání věřících směrem od vyšších 

vrstev k nižším. Domníval se totiž, že pokud by křesťanství přijal politický vůdce 

Japonska, přijali by toto náboženství i všichni jeho poddaní. Velice dobře tento model 

fungoval na úrovni knížectví, kde konvertovaný daimjó často výrazně pomohl 

křesťanství rozšířit, pokud přestoupení na křesťanství rovnou všem nepřikázal (Volpi 

2008: 179). 

4.2. Politika adaptace 

Už od prvních dní své mise v Asii Valignano stál ve smířlivém proudu adaptace 

na místní kulturu, který před ním hájil jak Xaverský o 30 let dříve, tak kněz 

Organtino. Ještě než byla oficiálně přijata adaptační politika, a ještě než Valignano 

vůbec dorazil do Japonska, kněz Organtino v roce 1577 začal svůj vlastní pokus 

o adaptaci. Stejně jako později vizitátor se domníval, že efektivita misie se zvýší, 

pokud se misionáři přizpůsobí místním zvykům. A proto začal jíst japonská jídla, 

nosit japonské oblečení a učit se japonštině (Moran 1993: 49). 

Valignano byl ovšem prvním jezuitou, který měl odpovídající kompetence 

a dostatek času, aby tento přístup prosadil napříč celou (nejen) japonskou misií. 

Zastával názor, že na japonské kultuře ani morálce není nic, co by ji stavělo do 

podřízeného postavení vůči evropským hodnotám, a tak se snažil touto myšlenkou 

                                                           
24 Neznamená to však, že by Valignano tento fenomén japonské společnosti takto pojmenoval. Pouze 
odhalil jeho princip a dokázal ho využít. O fenoménu pod jménem tatešakai píše až antropoložka 
Nakane Čie v 60. letech 20. století! 
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osvítit ostatní misionáře, aby se i oni snažili japonským zvykům přizpůsobit. Úkol to 

byl ovšem složitý, protože na tehdejší dobu to byly myšlenky revoluční. Valignano tak 

často narážel na odpor jiných jezuitů, pro které bylo běžné uvažovat stejným 

způsobem jako Cabral. 

Bylo tedy nutné těmto misionářům „otevřít oči“ a pomoci jim nahlédnout do 

tajů japonské kultury a zákonitostí japonských mravů. Proto Valignano po třech 

letech v Japonsku, o kterých tvrdí, že teprve poté byl schopen opravdu porozumět 

potřebám japonské misie, sepsal knihu o důležitosti přizpůsobit se místní kultuře. 

První kniha hovořící o kulturní adaptaci se jmenuje Il Cerimoniale per i Missionari 

del Giappone a měla misionářům přiblížit japonské zvyky (Volpi 2006: 74). Jak ale 

píše v další knize Sumario de las Cosas del Japón z roku 1583, byl přesvědčen, že 

Evropané nikdy nebudou schopni se přiblížit japonské kultuře natolik, aby nebylo 

nutné v budoucnu předat japonskou církev Japoncům. Proto se také zasazoval 

o vzdělávání japonských konvertitů a jejich přípravu na vstup do řádu a případné 

vysvěcení na kněze, ačkoliv je pravda, že zpočátku sám neviděl příliš možností, jak by 

se tento záměr dal realizovat. Problémem byly malé pokroky Japonců v latině 

a dalších předmětech křesťanské nauky. Valignano očekával, že první výsledky se 

dostaví nejdříve za deset let (Valignano 1973: 55). 

4.2.1. Jezuitské konference 

Aby bylo dosaženo plošných změn v přístupu k japonské misii, svolal 

Valignano během své první návštěvy hned několik schůzí, které se zabývaly zejména 

otázkami misijního programu. První schůze se konala roku 1580 v Usuki a byla spíše 

přípravou pro konferenci v Azuči o rok později v červenci, jelikož body jednání byly 

shodné. Na konferenci v Azuči jezuité přijali Valignanův záměr učinit náboženským 

i společenským centrem Kjóto. Oblast hlavního města totiž považoval za uzel, 

ze kterého by se mohlo křesťanství rozšířit do celého Japonska, protože zdejší 

křesťané na víru přistupovali opravdu ze svého přesvědčení a ne proto, že jim 

přinášely zisky obchodní lodě katolických velmocí (Elison 1991: 78). 

Mezi další body jednání samozřejmě patřila vlastní adaptační politika. Její 

projednávání se však protáhlo do schůze konané v Nagasaki v prosinci roku 1581. 

Nagasacká konference se vzhledem k počtu zúčastněných i bodů programu dá nazývat 

generální jezuitskou konferencí. Uvedu zde alespoň nejdůležitější body jednání, a to 

otázku vytvoření japonského biskupství, příliv jiných řádu do Japonska, vzdělávání 
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japonských duchovních, finanční zajištění misie, předání přístavů Nagasaki a Mogi 

jezuitskému řádu, vyslání delegace do Říma a konečně otázka adaptace na japonské 

prostředí. Výsledkem konference bylo také povýšení japonské misie na samostatnou 

oblast v rámci celé křesťanské misie (Macuda 1992a: 127). 

Některým uvedeným bodům programu konference již byl prostor věnován na 

předcházejících stránkách, některým teprve věnován bude. A protože problematika 

založení biskupství v Japonsku zasahuje i do problematiky Valignanovy adaptační 

politiky, rozeberu ji hned zde. Pro přítomnost biskupa v Japonsku hovořil stále se 

zvyšující počet konvertitů a potřeba vést tuto komunitu, potažmo potřeba vysvěcovat 

budoucí japonské příslušníky řádu na kněze. Valignano však s tímto záměrem 

nesouhlasil a snažil se tomuto aktu zabránit. Jeho argumentem byla nejen finanční 

náročnost takového podniku, ale hlavně obava, že biskup nebude schopen či ochoten 

přizpůsobit se japonskému prostředí a bude tak znevažovat jeho politiku adaptace. 

V existenci biskupství také viděl další způsob, jakým by se ostatní řády mohly dostat 

do Japonska a rozšiřovat zde svoje pole působnosti. Jeho námitky ale vyslyšeny 

nebyly a roku 1588 dal papež Sixtus V. pokyn k založení diecéze ve Funai. První 

biskup do Japonska dorazil ale až roku 1596 a byl jím Pedro Martins (Cooper 1974: 

108). 

4.2.2. Reorganizace misie a konkrétní formy adaptace 

Výsledkem Valignanových úvah nad možnostmi adaptace byla i reorganizace 

japonské misie, kterou rozdělil do tří kategorií tak, aby se přiblížila hierarchickému 

systému Japonska. První a zároveň nejvyšší kategorii tvořili kněží, kteří se těšili 

autoritě a úctě. Nejprve sem patřili pouze Evropané. Japonci skupinu obohatili až 

poté, co byli roku 1601 vysvěceni první domorodí kněží. Do druhé skupiny se řadili 

mniši a také zde měli převahu Evropané, ačkoliv kolem roku 1592 se do této kategorie 

řadilo i 60 japonských příslušníků řádu. Poslední kategorií byli novicové, kteří se na 

vstup do řádu teprve připravovali. V této jediné skupině převažovali Japonci, a to 

zejména ze samurajských rodů (Volpi 2008: 218). 

Jako model tohoto uspořádání si Valignano zvolil buddhistickou sektu Rinzai. 

Její hierarchii a s tím spojenou mluvu i chování, ze kterého si jezuité měli brát příklad, 

rozebral ve své knize Advertimentos e avisos acerca dos costumes e catangues de 

Jappáo z roku 1581. Takovéto přiblížení se ale generálnímu představenému jezuitů 
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Claudiovi Aquavivovi (1543–1615) zdálo přehnané, a tak Valignano od tohoto 

přirovnání nakonec roku 1592 upustil (Moran 1993: 56). 

Co se týče konkrétních forem adaptace, které Valignano prosazoval, nebyly pro 

tehdejší Evropany o nic méně diskutabilní. Společně s rozdělením misie do kategorií 

bylo vyžadováno, aby stupni hierarchického žebříčku odpovídal způsob mluvy. To 

samé bylo nutné při styku s Japonci, obzvláště proto, že jezuité se často stýkali 

s knížaty. Bylo prosazováno nošení čistého a vzhledného oblečení a řádná tělesná 

hygiena. Misionářům bylo dále zakázáno požívat vepřové a hovězí maso, které bylo 

dovoleno konzumovat pouze v místech, kde se zdržovali námořníci, tj. v Nagasaki 

a Kučinocu. Celkově Valignano na misionářích vyžadoval, aby se snažili žít podle 

japonských zásad, a sám se jimi také řídil. Od přísné adaptační politiky si Valignano 

sliboval zvýšení důvěry vůči misionářům a nárůst počtu věřících (Volpi 2008: 212). 

Celý Valignanův přístup k vedení misie byl na svou dobu velice revoluční. 

Portugalští i španělští misionáři, kteří byli zvyklí jíst červené maso, vyhýbat se koupeli 

a dávat hlasitě najevo své pocity, navíc přesvědčeni o vlastní nadřazenosti, byli 

najednou nuceni zvykat si na lehkou japonskou stravu, jíst ne rukama ale hůlkami 

nebo se oblékat do kimon. Velice těžká pro ně musela být sebekontrola, kterou 

vizitátor prosazoval. Valignano s tímto sám problémy neměl, protože stejně jako 

Japonci byl zvyklý jednat klidně a trpělivě. 
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5. První diplomatické vztahy Japonska a Západu 

O příchodu evropských obchodníků a misionářů nelze uvažovat na pouhé 

lokální úrovni. Japonsko díky nim bylo vtaženo do širších mezinárodních vztahů. 

Bylo to pro něj naprosto něco nového, protože doposud mělo na poli diplomacie 

zkušenosti jen s kontaktem se svými nejbližšími asijskými sousedy. Je nutné se tedy 

na danou problematiku podívat opět z jiného úhlu pohledu. Jedno však zůstává stejné, 

i zde totiž hrál významnou roli vizitátor Alessandro Valignano, ať už jde o jeho 

audience u japonských vládců, nebo o zorganizování výpravy japonských šlechticů do 

Říma. 

5.1. Misionáři a vojenská šlechta 

Již bylo řečeno, že pro misionáře bylo kvůli bezpečnosti důležité udržovat 

dobré vztahy s pokud možno co největším počtem knížat. A ačkoli se o této síti vztahů 

dá usuzovat jako o lokální, stále je zasazena do struktury daleko významnější 

mezinárodní sítě. Obě strany se svojí činností navzájem ovlivňovaly a výsledně mohlo 

dojít a také docházelo k prolnutí s vrcholnou diplomacií. Pro jezuity byli důležití 

zejména tzv. kirišitan daimjó, křesťanská knížata. Léna křesťanských knížat začala 

vytvářet ohniska, odkud se mělo křesťanství rozšířit do celého Japonska a kde se také 

velmi dobře dařilo zahraničnímu obchodu. Provázanost křesťanské misie s obchodem 

již byla vysvětlena ve 2. kapitole, a proto se zde zaměřím na ostatní aspekty ve vztahu 

misionáři-vojenská šlechta. 

Vztahy mezi nimi se začaly utvářet samozřejmě ihned poté, co se Evropané 

objevili v Japonsku. Prozatím byl pro misionáře úspěch, pokud od knížete dostali 

povolení k šíření křesťanské víry na jeho území. Přelomem v misijní činnosti se ale 

stal křest japonského knížete a zrod prvního kirišitan daimjóa. Stalo se tak v červnu 

roku 1563, kdy se Ómura Sumitada nechal pokřtít představeným misie Cosmem de 

Torresem (1510–1570) a přijal jméno Bartolomeo. Výhody tohoto spojení plynuly pro 

obě strany. Ómura později jezuitům postoupil významný přístav Nagasaki a Mogi (viz 

6.3). Ómura zase roku 1574 získal významnou pomoc v boji proti Saigóovi Sumitakovi, 

kdy mu na pomoc připluly portugalské lodě. Od té doby začal Ómura na svém panství 

křesťanství prosazovat na úkor domácích či zdomácnělých náboženství. Poddaným 

přikázal přestoupit na křesťanskou víru a ti, co odmítli, museli knížectví opustit. Začal 

dokonce ničit buddhistické chrámy nebo je přestavoval na křesťanské kostely (Elison 

1991: 88–92). Připomněla bych zde skutečnost, že Valignano vyzýval k tomu, aby se 
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Evropané distancovali od politiky a nijak se nezapojovali do vnitřních mocenských 

bojů. Obával se totiž, že by se to jednou mohlo proti japonské misii obrátit. 

Hidejošiho protikřesťanské edikty mu roku 1587 daly zapravdu. 

Další významný křesťanský kníže Ótomo Jošišige (Sórin) byl pokřtěn 28. srpna 

1578 a tohoto úkonu se zhostil v pořadí třetí představený japonské misie Francisco 

Cabral, jehož jméno pak Ótomo přijal. Stejně jako v předchozím případě, i tento akt 

odstartoval nárůst počtu konvertitů v jeho knížectví. Ótomo byl navíc mentorem pro 

jezuity v oblasti kulturní adaptace; a nadto jedním z mála, který dokázal vycházet 

s Cabralem, ačkoliv ten zastával proud opačný. 

Ótomo často chování Cabrala a ostatních jezuitů kritizoval a upozorňoval na to, 

že by se měli přizpůsobit místní kultuře. Problém adaptace misionářů dokonce 

probíral na osobní schůzce s Valignanem a vyjádřil se v tom smyslu, že pokud bude 

otázka adaptace nadále zanedbávána, může to ohrozit činnost japonské misie. 

Z tohoto důvodu také Ótomo podporoval jezuitské školy a Valignanovi poskytoval 

cenné rady během psaní již zmíněných metodických příruček pro misionáře, které se 

staly základem politiky adaptace pro japonskou misii (Volpi 2008: 214). 

Ve výčtu křesťanských knížat nesmím zapomenout ani na Arimu Jošisadu, 

který byl pokřtěn roku 1576, a o čtyři roky později byl pokřtěn i jeho nástupce Arima 

Harunobu (Protasio), který rovněž na svém panství podpořil založení jezuitského 

semináře a naopak z něj vyháněl buddhistické mnichy (Macuda 2001: 84). Byla tu ale 

i jiná křesťanská knížata, jako např. zmiňovaný Takajama Ukon (Giusto) pokřtěný 

roku 1573, nicméně trojice knížat Ómura-Ótomo-Arima hrála klíčovou roli, a to proto, 

že se v rámci podpory misie angažovali nejvíce a také společně s Valignanem stáli za 

vůbec první diplomatickou výpravou japonských zástupců do Evropy. 

5.2. Výprava japonské delegace do Říma 

Valignano ještě společně s Organtinem začal výpravu připravovat roku 1581. 

Jedním z jeho záměrů bylo ukázat vybraným Japoncům velikost Evropy a vyspělost 

její kultury. Chtěl tím tak napravit negativní dojmy, které si Japonci začali vytvářet 

při setkávání s portugalskými námořníky. Japonci také nechápali, proč se misionáři 

vydávají na tak strastiplnou cestu kolem světa, jen aby v jejich zemi šířili křesťanství. 

Domnívali se, že Evropa musí být zpustlé místo a že z ní jen utíkají za lepším životem. 

Svědectví japonských vyslanců mělo všechny tyto domněnky vyvrátit (Brown 1994: 

873). 
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Hlavním Valignanovým záměrem však stále bylo posilování japonské misie. 

Vyslanci měli po svém návratu hrát obrovskou úlohu při christianizaci Japonska. Bylo 

jasné, že navzdory snahám přiblížit se japonské kultuře evropští misionáři nikdy 

nebudou schopni stoprocentní kulturní a jazykové asimilace. Zde měli nastoupit 

Evropy a pravého křesťanství znalí Japonci a zvěstovat víru ve své zemi. Dále zde byla 

touha odhalit Evropě, hlavně tedy papeži a králům katolickým zemí, úspěchy, jakých 

bylo v Japonsku dosaženo, a získat tak větší finanční podporu.25 Na tento projekt se 

dá ale nahlížet i jako na obrácenou adaptační politiku, tj. naučit japonské konvertity 

být trochu Evropany. To samé se dá vztáhnout ale i na jezuitské školy. 

Jak již bylo řečeno, uskutečnění výpravy podporovala tři křesťanská knížata, 

Ómura Sumitada, Ótomo Sórin a Arima Harunobu. Byli to také jejich příbuzní, kteří 

se měli jako první oficiální vyslanci do Evropy doplavit. Celkem se jednalo o čtyři 

mladíky ve věku od 13 do 16 let. Hlavním členem a mluvčím výpravy byl Itó Mancio 

(1570–1612), blízký příbuzný Sórina. Dalšími členy pak byli Ómurovi synovci 

Nakaura Julián a Hara Martin a bratranec Harunobua Čidžiwa Migel. Do Evropy je 

doprovázeli  Nuno Rodrigues a tlumočník Diogo de Mesquita a další jezuité. Původně 

je měl doprovázet Valignano, ale po společném odjezdu z Nagasaki 20. února 1582 ho 

v Goe zastihl příkaz generálního představeného řádu Claudia Aquavivy, aby setrval na 

místě jako nově jmenovaný správce indické oblasti (Volpi 2008: 119). 

Japonští delegáti se do Evropy tedy vydali bez něj a 10. srpna 1584 dorazili do 

Lisabonu. Valignano však s nimi poslal instrukce, podle kterých se měla jejich 

návštěva v Evropě řídit. V dopisu píše, že si nepřeje, aby se konaly veřejné ceremonie 

a okázalé průvody, protože tyto čtyři mladíky do Evropy neposlal jako členy 

vládnoucích struktur, ale jako živoucí výsledek misijní činnosti v Japonsku (Moran 

1993: 15). Jeho přání však nebylo úplně vyslyšeno. V Portugalsku i Španělsku se 

víceméně takto zařídili a audience u krále Filipa II. byly jen soukromé, avšak papež 

Řehoř XIII. se rozhodl, že „ukáže kacířům, kam až sahá sláva svaté římskokatolické 

církve“ a před vlastní audiencí pro japonské delegáty uspořádal pompézní průvod 

(Moran 1993: 11). 

                                                           
25 Se stejným záměrem poslal do Evropy historicky první Japonce i Xaverský již roku 1550. Tito 
Japonci jsou známí pod křesťanskými jmény jako Bernard a Matteo. Výprava však postrádala oficiální 
charakter. Navíc se ani jeden z nich návratu do Japonska nedožil. Matteo zemřel cestou do Evropy 
v Goe a Bernard skonal roku 1553 po cestě zpět (Okada 1970: 57). 
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Japoncům se v Evropě dostalo také dalšího vzdělání, ačkoliv všechno, co se 

učili, bylo předem schvalováno jezuity. Neměli totiž přijít do styku s ničím, co by 

u nich mohlo vést k pochybám o jezuitském řádu a o křesťanství vůbec. Byl proto 

pečlivě plánován každý jejich krok a směrován každý jejich pohled. Jezuitům tato hra 

vyšla perfektně, protože nikdo z japonské výpravy se nedozvěděl nic o rozkolu 

křesťanské církve a o protestantských zemích (Brown 1994: 877). 

První oficiální výprava z Japonska byla bezprecedentní i z pohledu 

mezinárodní kulturní výměny. Japonští šlechticové do Evropy přivezli ukázky 

japonského umění. Papeže obdarovali posuvnou zástěnou bjóbu s vyobrazením hradu 

Azuči, kterou předtím dostal darem Valignano od Ody Nobunagy. A Evropané se také 

mohli podivovat nad jejich hedvábnými kimony a hlavně nad samurajskými meči, 

jejichž pověst se rychle rozšířila po celé Evropě. Společně s meči evropskými 

a arabskými tak dosáhly světového věhlasu (Okada 1970: 94).26 

Japonští mladíci zase byli ohromeni evropskými městy a jejich stavbami. 

A vzhledem k tomu, že Evropa ožívala díky období renesance, mohli se setkat 

s rozličnými vynálezy, jako jsou např. dalekohledy nebo hodinky. Nové pro ně byly 

i evropské tradiční hudební nástroje, varhany, housle nebo loutna. Některé nástroje si 

s sebou odvezli zpět do Japonska, aby na ně mohli svému vládci zahrát skladby, které 

se zde naučili. Z pohledu misie byly ale důležitější svaté obrázky, které pak šířili mezi 

prostým lidem a tak pomáhali šíření víry. Dále to pak byl tiskařský stroj, který jezuité 

potřebovali k tisku věroučných materiálů a jiných knih. Proto byli s delegáty do 

Evropy vysláni ještě další dva Japonci, aby se naučili vyrábět pohyblivé typy písem do 

tiskařského stroje (Volpi 2008: 121). Tiskařský stroj byl do Japonska poslán na 

Valignanovu objednávku. Do Japonska ho už ale dopravil sám, když se společně 

s mladíky v červenci roku 1590 vrátil na svou druhou inspekční cestu japonské misie. 

5.3. Audience 

Vrcholem oficiálních i neoficiálních mezinárodních vztahů mezi Japonskem 

a evropskými velmocemi, kterého bylo v té době dosaženo, bylo setkání jejich 

zástupců s vládci Japonska. V případě Ody Nobunagy a Tojotomiho Hidejošiho jimi 

byli křesťanští misionáři. Obchodníci je často spíše jen provázeli. Obrat nastal až po 

příjezdu Holanďanů a nástupu Tokugaway Iejasua k moci, který preferoval jednání 

                                                           
26 Výraz pro japonský meč, katana, byl dokonce přejat do portugalštiny jako slovo catana ve významu 
„mačeta“ a bylo z něho vytvořeno i sloveso catanar (řezat mačetou) se všemi gramatickými 
kategoriemi, např. eu catano, tu catanas, ele catana, nós catanamos, … 
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s protestantskými obchodníky. Zaměřím se tedy jen na audience u prvních dvou 

sjednotitelů země. V obou případech byl hlavním vyjednavačem Valignano buď jako 

vizitátor, nebo dokonce jako oficiální vyslanec. 

5.3.1. U Nobunagy 

Nejprve zde zrekapituluji, že úplně prvním jezuitou, kterému Oda Nobunaga 

udělil audienci, byl Luis Frois. Bylo to v roce 1568 a uvítal ho ve své rezidenci v Gifu 

(Macuda 1973: 244). Setkal se i s Cabralem během jeho pobytu v centrální oblasti 

Kinai, a to hned dvakrát (1572 a 1574). Nejdůležitější ale byla audience udělená 

Alessandru Valignanovi 29. března 1581 v chrámu Honnódži. Jeho tlumočníkem 

a průvodcem byl Frois, kterého již Nobunaga znal, a doprovodil ho rovněž kněz 

Organtino, který dohlížel na misii v oblasti Kjóta. 

Účelem setkání s Nobunagou bylo zjistit, jaká je přesně situace v Japonsku, 

protože doposud měl Valignano informace pouze o Kjúšú. Potřeboval si také ověřit, 

jaký je Nobunagův názor na přítomnost jezuitů, a chtěl mu přiblížit svět Evropanů. 

Tomu mohly pomoci exotické dary, které s sebou přivezl, jako např. hodiny, a znalosti 

světové geografie. Ty demonstroval pomocí mapy světa, na které popsal cestu 

Kryštofa Kolumba do Ameriky nebo vlastní cestu z Evropy do Japonska. 

Na Nobunagu toto setkání zapůsobilo. K misionářům se choval přívětivě a po 

skončení oficiální audience v Honnódži je pozval na svůj hrad v Azuči, kde také dal 

svolení k vybudování semináře v této oblasti. A ještě předtím, než se v září stejného 

roku Valignano odebral zpět na Kjúšú, se spolu ještě několikrát setkali neoficiálně. 

Nobunaga svou přízeň vůči křesťanské misii vyjádřil i písemně a Valignanovi předal 

dopisy knížatům Bunga a Sacumy, ve kterých doporučoval povolit činnost misionářů 

(Volpi 2008: 87–99). 

5.3.2. U Hidejošiho 

Valignano se setkal i s Nobunagovým nástupcem, Tojotomim Hidejošim, po 

návratu z Goy roku 1590. Okolnosti jeho cesty zpět do Japonska již byly rozebrány 

(viz 3.3), a proto se budu věnovat vlastnímu průběhu audience u Hidejošiho. Jen zde 

krátce připomenu, že Valignano se vracel se statusem oficiálního vyslance indického 

místokrále a tak byl také přijat. Jednalo se tedy o historicky první diplomatický styk 

oficiálního zástupce evropského panovníka, ačkoliv pověření vydal pouze de facto 

zástupce krále pro oblast Indie, a panovníka japonského. Delegace japonských 
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šlechticů se sice setkala přímo se samotným králem Portugalska a Španělska, ale 

chybělo jí oficiální pověření vládce. 

Nicméně delegace japonských mladíků právě se navrátivších z Evropy 

Valignana doprovodila jak na cestě zpět do Japonska, tak k Hidejošiho trůnu. 

Audience se odehrála 3. března 1591 v paláci Džurakudai v Kjótu. Valignanova suita 

čítala celkem 26 lidí a byla záměrně takto zmenšena; na radu knížat Ómury a Arimy, 

protože Hidejoši byl vůči křesťanům stále více podezřívavý. Audience se kromě čtyř 

japonských delegátů účastnili čtyři kněží, tři řádový jezuité, tlumočník Rodrigues 

a zbytek byli portugalští obchodníci. Křesťanský daimjó Koniši Jukinaga však 

Valignana varoval, aby si počínal opatrně, protože Hidejoši údajně pojal podezření, že 

jeho oficiální pověření je pouze zastírací manévr pro návrat do Japonska za 

pokračováním misijní činnosti (Cooper 1974: 73). 

I přes všechny tyto obavy vlastní audience proběhla poklidně a Valignano 

i jeho doprovod byli přijati přátelsky. Hidejoši si dokonce při této příležitosti oblékl 

portugalský oděv a skupinu pozdravil v portugalštině. Se zájmem si vyslechl 

vyprávění mladíků o jejich pobytu v Evropě a představení evropské hudby, kterou mu 

zahráli na dovezené nástroje. Od jezuitů obdržel arabského hřebce s kompletní 

výstrojí, milánské brnění, meče a pušky, vojenský stan a dále několik tapisérií 

a hodiny. Dále mu byl předán oficiální dopis od místokrále Indie.27 Valignano od 

Hidejošiho obdržel 200 stříbrných cihel a 4 hedvábná roucha. Ostatní členové 

audienční výpravy byli obdarováni obdobně (Cooper 1974: 75, 79). 

Hidejoši Valignana během audience ujistil o tom, že nebude požadovat 

vykonávání svých protikřesťanských ediktů a nové nevydá. Avšak s podmínkou, že 

křesťané nebudou ničit buddhistické chrámy a šintoistické svatyně a celkově se budou 

držet spíše v ústraní. Po Rodriguesovi mu poté ale vzkázal, že se mu nelíbí zarputilost 

a jednání některých misionářů a křesťanských knížat, a že pokud nebudou dodržovat 

jeho doporučení, zasáhne. 

Přesto byl Valignano s výsledkem slyšení relativně spokojen a Hidejošiho 

podmínka ho nijak nepřekvapila. Jeho motivy chápal jako snahu konečně sjednotit 

zemi a získat nad ní vojenskou a politickou kontrolu. Náboženská otázka Hidejošiho 

příliš nezajímala, pakliže nešla proti jeho vládcovským zájmům. Pro Valignana se tak 

nic nezměnilo. I nadále vyzýval misionáře, aby se nepletli do politických záležitostí 

                                                           
27 Tento dopis je dodnes uchováván jako součást národního pokladu v chrámu Mjóhóin v Kjótu. 
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a případných mocenských sporů domácích (Volpi 2008: 160–163). Hidejošiho 

priority by se daly vykreslit tak, že se rozhodl tolerovat aktivity misionářů, aby 

v Japonsku udržel portugalské obchodní lodě. Obchod mu však nestál za to, aby 

křesťané v Japonsku rozvraceli pořádek. 

U Hidejošiho dvora se ale nijak dobře nezapsali františkáni. Po úplně prvních 

kontaktech28 udělali roku 1597 fatální chybu; vybrali si špatného vyjednavače. Byl jím 

kapitán španělské lodi San Felipe Francisco de Olandia. Ten se dopustil obrovského 

přečinu tím, že prohlašoval, že před dobyvateli do cílových zemí vždy míří misionáři, 

a jen tak se Portugalci a Španělé zmocnili velké části světa. Potvrdil tak Hidejošiho 

dlouhotrvající podezření, jehož reakce na toto prohlášení byla okamžitá. Loď s celým 

nákladem nechal zabavit a nařídil popravu všech františkánů, která se uskutečnila 

5.  února 1597. Byla to vůbec první nařízená hromadná poprava misionářů. Byli mezi 

nimi i jezuité, avšak ti byli popraveni omylem, protože Hidejoši z důvodů zachování 

obchodu proti jezuitům žádné kroky neplánoval (Boxer 1974: 166). Po tomto 

incidentu následovalo vyšetřování, které zvlášť vedli Portugalci a zvlášť Španělé; ani 

v takto kritické chvíli nebyly oba národy schopny spolupracovat. Místo toho se snažily 

jeden druhého očernit a svalovat na něj vinu. Je nutné tak dát za pravdu Valignanovi, 

který tyto střety očekával, a proto se také snažil příchodu konkurentů v podobě 

Španělů a řeholních řádů zabránit. 

5.4. Zárodky dalších zahraničních aktivit 

Nejčileji se zahraniční vztahy na oficiální úrovni rozvíjely téměř před koncem 

16. století. Valignano se úspěšně setkal se dvěma sjednotiteli Japonska ze tří. 

S Iejasuem se již nesetkal, ačkoliv v době jeho nástupu k moci v Japonsku pobýval na 

své třetí a poslední inspekční návštěvě. Iejasu si totiž díky přílivu dalších národů 

mohl vybírat. V této podkapitole se tedy budu věnovat několika dalším oblastem, 

které lze řadit do zahraničních vztahů, mj. charitativní činnosti jezuitů. Ukončení 

těchto aktivit pak uzavře i celou kapitolu. 

5.4.1. Charitativní činnost jezuitů 

Po odchodu průkopníka asijských misií jezuitského řádu, Františka 

Xaverského, z Japonska na přelomu let 1551 a 1552 se vedení japonské misie ujal 

španělský jezuita Cosme de Torres. Spolu s ním se na chodu misie podílel např. lékař 

                                                           
28 První františkán, Juan Pobre, se do Japonska dostal roku 1583. Roku 1593 dorazil Pedro Blázquez již 
jako oficiální vyslanec guvernéra Filipín (viz 3.3.1). 
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Luis de Almeida (1525–1583), který roku 1556 ve městě Funai v provincii Bungo 

s podporou daimjóa Ótomoa Sórina založil nemocnici s leprosáriem a sirotčincem. 

V této jezuitské nemocnici byla poskytována bezplatná lékařská péče všem lidem bez 

ohledu na jejich společenské postavení. Almeida dokonce začal využívat charitativní 

činnost jako prostředek získávání nových konvertitů svými tvrzeními, že nemocné 

neléčí jen léky, ale hlavně Bůh a modlitby. Toto byl také důvod častých svárů mezi 

ním a představeným misie Torresem, který doporučoval pacienty obracet na víru až 

po uzdravení. Také Valignano tuto metodu později odsoudil s tím, že „jde o pouhou 

náhodu ne-li zázrak, když některý z pacientů přijme křesťanskou víru“ během pobytu 

v nemocnici (Macuda 2001: 73). 

V nemocnici se využívaly jak čínské, tak evropské léky, které se jako všechno 

ostatní zboží dovážely z Macaa. Obor chirurgie zastával Luis Almeida a v oboru 

interní medicíny se etabloval japonský konvertita známý pod přijatým křestním 

jménem jako Paulo (Kataoka 1979: 115). Překvapujícími pomocníky v péči o nemocné 

byly manželky křesťanských knížat, které rovněž přijaly křesťanství, a tedy se již 

neštítily lidí z nižších vrstev, navíc stižených různými chorobami (Volpi 2008: 54). 

Jinak se však na celý charitativní program dívala ostatní šlechta, která si 

nepřála setkávat se s misionáři „znečištěnými“ stykem s malomocnými. Ótomo Sórin 

nakonec jezuitské misionáře musel přesvědčit, aby tuto činnost omezili. Jezuitská 

nemocnice pak sloužila už jen potřebám vyšších vrstev společnosti (Moran 1993: 104). 

Pomoc chudým pak poskytovali zejména františkáni. A s tím, jak se na přelomu 16. 

a 17. stolení blížil konec křesťanské misie, museli jezuité přestat poskytovat lékařskou 

péči i pro bohaté. Roku 1612 jim bylo praktikování medicíny zakázáno definitivně 

(Boxer 1974: 202). 

5.4.2. Iejasuova obchodní výprava 

Iejasu si ke svému dvoru zval jezuity, františkány a později i protestanty. Jeho 

zájmy ohledně styku s cizinci ale byly vždy čistě obchodní, případně vědecky 

orientované. Z tohoto důvodu také toleroval jezuitskou misii a umožnil krátký rozvoj 

františkánské misie. K audienci si povolal františkána Jeronýma se záměrem navázat 

diplomatické vztahy se Španělskem. Chtěl, aby mu poskytli své know-how ohledně 

stavby zaoceánských lodí a jejich řízení. Tak by se však Japonsko mohlo stát 

samostatnou obchodní jednotkou. A z tohoto důvodu Španělé tuto spolupráci odmítli, 

protože o další konkurenci nestáli. 
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Postoj Španělů Iejasua pobouřil, protože misionáře do Japonska posílají 

v hojném počtu, ale jinou spolupráci odmítají. To také stálo za prvním dopisem 

guvernérovi Filipín o zákazu šíření křesťanství z roku 1602. I přesto se Iejasu nadále 

snažil prostřednictvím františkánů vyjednávat o možnosti navázání vzájemného 

obchodu, nicméně neúspěšně. A tak se zaměřil už jen na kontakt s Holanďany 

a Angličany, kteří mu ochotně poskytli pomoc při stavbě zámořské lodi a učili 

Japonce námořním plavbám. 

Na audience si také začal zvát výhradně zástupce těchto protestantských zemí, 

Williama Adamse, anglického lodivoda. Stavba první japonské zaoceánské lodi byla 

právě jeho dílo. Dne 1. srpna 1610 tak konečně Iejasu mohl vypravit vlastní zahraniční 

obchodní výpravu. Směřovala do Mexika, kde byla loď prodána. Výprava byla mj. 

prvním oficiálním stykem mezi Japonskem a Mexikem. Japonská výprava se totiž 

vrátila na španělské lodi společně se španělským vyslancem Sebastianem Vizcaínem. 

Iejasu nechal postavit ještě jednu loď, ta se však ztratila v hlubinách Pacifiku 

(Macuda 2001: 197–200). 

5.5. Konec křesťanské éry 

Příjezd protestantů byl ale poslední pověstnou kapkou. Pokud se dosud 

nedokázaly domluvit katolické země, pak jakákoliv domluva s protestanty byla 

naprosto vyloučená. Španělé a Portugalci, jejichž vzájemné pošpiňování nabralo na 

síle po incidentu lodi San Felipe, dokonce podnikali útoky na holandskou obchodní 

faktorii v Hiradu, založenou roku 1609, a celkově tak jen přispívali k růstu napětí. 

K tomu je nutné přičíst podezření, které japonští vládci vůči cizincům chovali a které 

vyvolávaly otázky ohledně zpráv o dosud dobytých územích. 

Dalším problémem byla křesťanská víra a chování křesťanských knížat. Pro 

zbožného daimjóa by se svrchovaným pánem mohl stát Bůh namísto šóguna. Hrozilo 

tedy reálné nebezpečí, že by křesťanská knížata mohla šógunovi vypovědět poslušnost. 

Znamenalo to přímé ohrožení pro právě centralizovanou vládu v osobě Tokugawy 

Iejasua a pro celé nastavení japonského společenského pořádku vůbec. Zavržení 

křesťanství se zdá být jen logickým důsledkem. 

Po vydání definitivního zákazu křesťanství a vypovězení všech misionářů roku 

1614 většina z nich odplula z Nagasaki. Zůstat v Japonsku a čelit tak následnému 

honu na křesťany se rozhodlo celkem 37 misionářů. Před rozhodující volbu byli 

postaveni i japonští konvertité. Ti mohli od víry buď odpadnout, utéct do Macaa 
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společně s ostatními misionáři, nebo se stát mučedníky. Nejvíce odpadnuvších, soudě 

podle záznamů, bylo v samurajské třídě. Víry se ještě před konečným zákazem z roku 

1614 vzdali následníci Ómury Sumitady a Ótomoa Sórina, a křesťanství se vzdal také 

Arima Harunobu (Macuda 2001: 184). 

Od víry odpadl dokonce jeden z členů výpravy do Evropy, Čidžiwa Migel. Hara 

Martin utekl před perzekucí do Macca, kde roku 1629 zemřel. Itó Mancio zemřel 

v roce 1612, a tudíž byl této těžké volby ušetřen. Pouze Nakaura Julián se rozhodl 

ve své víře vytrvat; roku 1633 byl dopaden a umučen v Nagasaki. Dále, dříve bylo 

kolébkou křesťanství v Japonsku Kjúšú a nyní se jeho posledním útočištěm stala 

severní část Japonska. Na počátku 17. století křesťanství ještě přežívalo v knížectví 

Macumae a na ostrově Hokkaidó. Tam také utíkali japonští křesťané po zahájení 

perzekucí (Okada 1970: 244). 

Toto vše vedlo ke značné eliminaci diplomatických a obchodních vztahů, ne 

však k jejich úplnému přerušení. Kompletní konec veškerých vztahů se týkal jen 

katolických zemí, ze kterých přijížděli misionáři; Portugalci byli z Japonska vyhnáni 

roku 1620 a Španělé o 4 roky později. Jedinými cizinci, jejichž přítomnost byla 

tolerována, byli Holanďané a Angličané29. Jim bylo povoleno s Japonskem nadále 

obchodovat, a to i po izolaci země (sakoku) roku 1639. Nesměli se ale vzdálit 

z umělého ostrova Dedžima, který jim byl určen k pobytu (Volpi 2008: 283). 

                                                           
29  Angličané se však rozhodli zemi opustit dobrovolně roku 1623 pro nedostatek obchodních 
příležitostí. 
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6. Ekonomické zajištění misie 

Nezanedbatelným faktorem úspěchu misijních aktivit jezuitského řádu byla 

rovněž otázka financování. A protože japonská misie byla značně nákladná, museli se 

jezuité angažovat i v této oblasti, byť mělo jít v první řadě o šíření křesťanské víry 

a duchovní péči pro konvertity. Proto ani já nemohu tuto problematiku opomenout. 

V této kapitole nejprve uvedu základní fakta o portugalském obchodu v Asii a poté se 

zaměřím na obchodní aktivity jezuitů a celkové financování japonské misie. Netřeba 

snad ani podotýkat, že velkou část práce opět odvedl Valignano. 

6.1. Úvod do obchodu mezi Macaem a Japonskem 

Nejžádanějším zbožím v rámci portugalského obchodu nebyly ani evropské 

střelné zbraně, protože ty se po počátečním boomu naučili Japonci napodobovat 

a vyrábět sami, ani jiné užitné či umělecké předměty, ale čínské hedvábí. Portugalský 

obchod tedy spočíval v pouhém zprostředkování obchodu mezi Japonskem, kam se 

dováželo hedvábí, a Čínou, která pro změnu měla zájem o japonské stříbro. Hlavním 

obchodním uzlem v tomto obchodním spojení bylo Macao ovládané Portugalci. 

Důvodem, proč si zboží nesměňovali Japonci a Číňané sami, byl zákaz dynastie 

Ming z roku 1480, který přímý obchod mezi oběma zeměmi zakazoval. Čína tak 

reagovala na pirátské aktivity japonských wakó v čínských pobřežních vodách. Tuto 

mezeru však brzy vyplnili Portugalci a okolo roku 1553 vstoupili na hedvábný trh jako 

prostředníci. Tato obchodní linka mezi Macaem a Japonskem však podléhala přísné 

kontrole portugalských úředníků. Bylo povoleno vypravení pouze jedné obchodní lodi 

do Japonska ročně s nákladem maximálně 63 tun.30  Vysílání jiných soukromých 

obchodních lodí bylo zakázáno. Cílem bylo udržet silnou poptávku po čínském 

hedvábí a spolu s tím zabránit poklesu ceny zboží na japonském trhu (Cooper 1974: 

243). 

Jedinkrát v roce tedy v některém z japonských přístavů na Kjúšú zakotvila 

portugalská obchodní loď Nao. 31  Tehdy se na místě sešli obchodníci, kteří měli 

o zboží zájem. Obchodování se provádělo tak, že si japonští obchodníci vybrali svého 

zástupce, který uzavřel obchod na celý náklad s jednatelem portugalských 

                                                           
30 Vyjádřeno tradiční asijskou jednotkou váhy se jednalo o 1600 pikulů. Výraz pikul pochází z jávštiny. 
31 Japonci tyto lodě nazývali kurofune, černé lodě. Mezi přístavy, kam roční loď zajížděla, patřilo např. 
Hirado, Funai, Kučinocu nebo Jokoseura. V roce 1571 se výhradním přístavem pro obchod s Portugalci 
stalo město Nagasaki. 
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obchodníků z Macaa. Náklad byl posléze rozdělen mezi jednotlivé obchodníky. 

A právě vyjednávání smlouvy o prodeji nákladu se na žádost Portugalců často 

účastnili jezuité znalí japonštiny jako mediátoři. Stalo se zvykem, že v Nagasaki vždy 

působil jezuitský obchodní zástupce. Později byl jeden z jezuitů, João Rodrigues, 

dokonce jmenován Iejasuovým obchodním agentem a kromě asistence při 

vyjednávání mezi portugalskými a japonskými obchodníky sám prováděl investice 

a odkupy v Iejasuově zájmu (Cooper 1972:431–432). 

6.2. Zapojení jezuitů do obchodních záležitostí 

Vzhledem k významné výpomoci, které se portugalským obchodníkům 

dostávalo od jezuitů během jejich obchodů, se nelze divit, že si k zakotvení Nao 

vybírali místa, kde jezuité pobývali. Japonská knížata si následně domyslela, že pokud 

na svém lénu povolí misionářům jejich činnost, přinese to s sebou i obchodní 

kontakty. Jezuitští misionáři se tak dostali do situace, kterou sice jakožto církevní 

vyslanci nemohli vítat, avšak kterou přeci jen dokázali využívat ve prospěch misie. 

Zapojování jezuitů do obchodních aktivit dokonce někdy překročilo míru, která 

by pro církevní řád byla vhodná, alespoň z nutnosti platit účty za vlastní misijní 

činnost. Moc dobře si uvědomovali, jaký měli na udržování obchodních vztahů zájem 

všichni vládci Japonska a některá knížata, a neváhali s touto informací manipulovat. 

To se stalo např. po prvních nařízených popravách křesťanů v roce 1597, kdy se 

Valignano společně s biskupem Martinsem snažili přesvědčit krále Filipa, aby pro 

nadcházející rok zrušil vyslání obchodní lodi do Nagasaki, a přimět tak Hidejošiho 

k uznání křesťanství. Avšak vzhledem k tomu, že Hidejoši záhy zemřel, jejich plány 

uskutečněny nebyly (Boxer 1974: 168). 

Jezuitům se velice úspěšně dařilo v Japoncích udržovat iluzi o jejich propojení 

s portugalskými obchodníky. Je ale nejspíše pravdou, že portugalští obchodníci by 

s Japonskem byli obchodovali, i kdyby tam žádná misie nebyla. Japonci si také nikdy 

v té době neuvědomili, že udržení hedvábného obchodu mezi Macaem a Nagasaki 

bylo daleko důležitější pro Portugalce, ačkoliv Japonci byli přesvědčení o opaku 

(Cooper 1974: 98). Misionáři však neměli jediný důvod, proč by některou z těchto 

dvou skutečností měli Japoncům odkrývat. Náklady na jejich činnost totiž rok od 

roku rostly a bylo nutné si v zemi udržet nezanedbatelný zdroj příjmů. 
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6.2.1. Náklady japonské misie 

Na samém počátku misijní činnosti v Japonsku, kdy byl jejím představeným 

ještě Xaverský, se celkové náklady na provoz misie pohybovaly okolo 500 až 1000 

dukátů. Pro jezuity proto nebyl problém tyto náklady pokrýt financemi, které jim 

poskytovala církev a králové Portugalska a Španělska. S rostoucí agendou a novými 

projekty však nákladnost misie do roku 1583, kdy vizitátor Valignano provedl první 

podrobný audit jezuitských financí, narostla až o 2400 %. Valignano spočetl celkové 

náklady na roční provoz misie k danému roku na 12 020 dukátů (Volpi 2008: 118). 

Značnou část těchto prostředků bylo nutné vyčlenit pro personál. Na jednoho 

jezuitského misionáře bylo třeba počítat s částkou 20 dukátů ročně. Další náklady 

vytvářel ostatní personál, jako např. ministranti a japonští novicové, na každého 

stačilo 8 dukátů ročně. Souhrnné náklady se při přibližném počtu 350 lidí (100 

jezuitů a 250 ostatních) vyšplhaly na 4 až 5 tisíc dukátů za rok. Tato částka však 

nadále rostla s tím, jak přibývalo lidí zapojených do misie, ať už aktivně či pasivně. 

V roce 1592 již bylo nutné živit 136 jezuitů, 180 seminaristů a na 400 lidí 

z pomocného personálu (Macuda 1992a: 76). Bylo samozřejmě také nutné udržovat 

samotné budovy seminářů, kostelů a jezuitských rezidencí, nemluvě o jejich výstavbě. 

Později se do nákladů začala promítat i cena tisku různých věroučných, vědeckých či 

literárních knih. 

Náklady přinášela i sama snaha o přizpůsobení se místní kultuře. Jen na 

honosné dary knížatům při příležitosti návštěv, jak velí japonská tradice, byly ročně 

vydávány nemalé prostředky, avšak bez těchto darů by byly schůzky nerealizovatelné 

a získání povolení nebo podpory na panství dotyčného knížete nemyslitelné. 

A  finanční náročnost audiencí u vládců Japonska byla ještě větší. Jen první oficiální 

audience u Hidejošiho v roce 1591 jezuity přišla na 4 tisíce dukátů, tj. jednu třetinu 

ročního rozpočtu celé japonské misie. Přitom na stříbrných cihlách a dalších darech 

od Hidejošiho nezískali jezuité zpět ani polovinu těchto nákladů. Valignano však 

tento výdaj před kritiky z řad jezuitů obhájil jako nutnou investici, která měla misii 

zachránit udobřením Hidejošiho, což se také podařilo (Cooper 1974: 82). 

6.2.2. Hledání finančních zdrojů 

S tím, jak se misie rozrůstala, rostla její finanční náročnost, kterou jezuité řešili 

jen velice obtížně. Dalo by se říci, že s přibývajícím počtem věřících i mezi šlechtou 

mohla misie přejít k samofinancování. To ale nebylo možné, protože ani křesťanští 
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daimjóové neoplývali takovým bohatstvím, aby mohli misii finančně vypomáhat. 

Pouze po dohodě s misionáři ustoupili od dodržování japonského zvyku výměny darů 

při návštěvách, ačkoliv sami misionářům vždy dary nosili (Moran 1993: 137). Co se 

týče věřících z nižších společenských tříd, tak ti spíše náklady vytvářeli (vzdělávání, 

almužny či jiná podpora), než aby misii přispívali. 

Bylo tedy nutné zajistit peníze na provoz ze zahraničí, a to zejména formou 

příspěvků z Portugalska, Španělska a Říma. Tento způsob ale nebyl příliš spolehlivý. 

Nejednou totiž jezuitský řád o svůj roční příspěvek přišel buď kvůli potopení lodi, 

z důvodu napadení holandskými nepřáteli, anebo z důvodů politických, např. 

zabavení celého nákladu lodi během incidentu lodi San Felipe (viz 5.3.2). Snad 

největší ztrátu jezuité utrpěli roku 1573, kdy se potopila loď s dotací ve výši 16 tisíc 

dukátů (Cooper 1974: 240). 

Museli začít hledat další cesty, jak japonské misii zajistit dostatek finančních 

prostředků. A jednou z nich bylo aktivní zapojení do obchodu, což ale zakazovaly 

církevní zákony. Nejdříve tedy musela být tato činnost zlegalizována. Cestu 

k obchodu jezuitům otevřel Valignano tím, že od papeže získal výjimku pro jezuitský 

řád, a roku 1578 s městem Macao uzavřel smlouvu o podílu řádu na obchodních 

plavbách Nao. Podíl jezuitů činil 50 pikulů hedvábí. Avšak součástí smlouvy byla 

i dohoda o možnosti zvýšení podílu o dalších 40 pikulů z přebytků (Cooper 1972: 428). 

Při ceně 140 dukátů za 1 pikul si tak jezuité mohli teoreticky vylepšit rozpočet až 

o 12 600 dukátů. Ne vždy se ale obchod uskutečnil v maximálním rozsahu a navíc 

bylo nutné odečíst náklady a jiné poplatky. Čistý zisk se pak pohyboval okolo 2 tisíc 

dukátů ročně (Volpi 2008: 120).32 

Valignano současně s povolením k obchodování získal povolení k poskytování 

půjček. Jezuitský řád na rozdíl od japonských lichvářů poskytoval půjčky s příznivým 

úrokem 10 % a z těchto úroků pak financoval provoz nemocnic a dalších zařízení 

určených pro pomoc v nouzi (Boxer 1974: 203). Ani toto však na pokrytí všech výdajů 

nestačilo. Navíc obchod nebyl bez rizika. V případě potopení nebo napadení lodi byla 

celá roční investice ztracena. Jezuité tak byli nuceni se sami zadlužit. Půjčovali si 

u portugalských, čínských i japonských obchodníků. Francisco Vieira, po Valignanovi 

                                                           
32 Náklady na nákup hedvábí v Číně činily 90 dukátů za 1 pikul. Dále se platilo 3% clo městu Macao 

a 10 % z objemu obchodu činil poplatek za dopravu. 
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druhý jezuita s funkcí vizitátora, který pobýval v Japonsku, v roce 1618 celkový dluh 

jezuitů v regionu vyčíslil na 30 tisíc taelů33 (Cooper 1974: 242). 

6.3. Postoupení přístavu Nagasaki jezuitům 

Finanční situaci jezuitů v Japonsku mohla zlepšit i vůle Ómury Sumitady 

předat jezuitům do správy přístav města Nagasaki, které roku 1570 založil. Vedla ho 

k tomu zejména obava z jeho úhlavního nepřítele Rjúzódžiho Takanobua, který měl 

zájem získat tento přístavu, ať už po dobrém, nebo po zlém. Domníval se, že kdyby 

předal přístav rovnou jezuitům, Rjúzódžiho to odradí, a jeho moc nad městem 

zůstane zachována. Další pohnutkou byla vidina stálého obchodu s Portugalci, 

a přítomnost misionářů měla potenciál toto přání splnit. 

Bylo ale otázkou, zda jezuité Ómurovu nabídku přijmou. A jelikož byla učiněna 

na sklonku 70. let, řešení opět spočinulo na Valignanovi. Ten si ale neuzurpoval právo 

konečného slova a do diskuze o problému zapojil také ostatní jezuity působící 

v oblasti Kjúšú. Ti pro sebe také našli řadu výhod spojených s touto transakcí. 

Nagasaki by se mohlo stát útočištěm pro misionáře i japonské křesťany. Navíc by měli 

nárok na kotevní poplatek, který činil od 700 do 1000 dukátů, a kontrolu 

portugalského obchodu. Eliminace nebezpečí plynoucího od Rjúzódžiho také nebyla 

zanedbatelná a znamenala zajištění pokračování obchodní činnosti, na které byla 

japonská misie také závislá (Elison 1991: 95–102). 

Výsledkem bylo podepsání dohody o předání přístavu Nagasaki a Mogi do 

jezuitské správy dne 9. června 1580. 34  Smlouvu dodatečně potvrdil generální 

představený jezuitského řádu Claudio Aquaviva a její možnosti byly dále probrány na 

jezuitských konferencích v Bungu (říjen 1580), Azuči (červenec 1581) a Nagasaki 

(prosinec 1581). Hlavní zásluhu a podíl na jednání o darování přístavů má nejen 

Valignano, ale také další dva jezuité, Belchior de Figueiredo a Luis de Almeida, kteří 

se ujali úplně první schůzky na toto téma s Ómurou (Pacheco 1970: 320). 

                                                           
33 Tael je váhová jednotka používaná pro stříbro. Jeden tael představuje přibližně 40 gramů stříbra. 
34 Originální dokument již bohužel neexistuje. Dochoval se pouze jeho portugalský překlad (Kawamura 
2003: 104). 
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7. Vědecko-kulturní přínos Evropanů 

Nejzásadnější body ohledně japonské misie vedené Alessandrem Valignanem 

již byly probrány. Nyní zbývá ještě poslední krátké zastavení u přínosu Evropanů 

japonské kultuře a vědě. Zde uvedu také více o jednom z prvků Valignanovy 

adaptační politiky – o studiu jazyka. 

7.1. Přírodní vědy a technika 

Pro Japonce znamenalo velký skok v technice a vědě jen pouhé seznámení se 

s předměty, jež Evropané do Japonska přivezli – globusy, brýle, hodiny, počitadla 

a v neposlední řadě střelné zbraně. Je však otázkou, nakolik objev tohoto vynálezu 

v Japonsku ovlivnil běh dění. Je nesporné, že v období sengoku projevovala knížata 

zájem o střelné zbraně a začleňovala je do své vojenské výbavy. Významnější využití 

střelných zbraní v bojích ale popírá např. historik Boxer, který tvrdí, že pro jejich 

minimální použití v bojích, tj. hlavně vyvolávání zmatků v řadách nepřítele, žádnou 

větší roli nehrály (Boxer 1974: 206).35 

Další oblastí vědy, která s příchodem misionářů zaznamenala posun, byla 

medicína. Tato oblast již byla otevřena v kapitole 5, kde byl zmíněn její hlavní přínos, 

tj. otevření léčebných zařízení nejen pro bohaté a leprosárií. Novinkou byla metoda 

pro západní medicínu typická, a to „mechanická léčba“ (chirurgie). Vytvořil se tak 

protipól vůči čínské medicíně, jejíž poznatky se do Japonska dostávaly postupně přes 

Korejský poloostrov. Západní medicínské praktiky však zmizely společně 

s křesťanstvím a zanechaly po sobě jen nepatrné stopy (Ōtori 1964: 255). 

Podobný osud čekal nakonec i evropské dosavadní poznatky o astronomii, 

ačkoliv o ni jako vědu Japonci projevovali značný zájem. V té době byla astronomie 

součástí vzdělání většiny misionářů, protože ti pomocí ní dokazovali existenci Boha. 

Nemálo konvertitů misionáři získali na svých přednáškách (kázáních?) o vesmíru. 

A snad právě také proto byla po vyhnání křesťanů z Japonska opuštěna i tato věda. 

Vrátím se ale k astronomii jako takové. V renesanční Evropě ožívalo mnoho 

vědeckých teorií. A co se astronomie týče, úplnou novinkou byla teorie 

heliocentrismu, kterou zveřejnil Koperník roku 1543. Trvalo však ještě více jak půl 

                                                           
35 Dalším faktem je, že střelné zbraně byly naposledy použity v bitvě u Sekigahary a během tažení na 
Ósaku. Zpět do vojenského arzenálu se vrátily až v polovině 19. století. Doba klidu těmto zbraním ale 
přesně odpovídá době míru za vlády šógunů rodu Tokugawa a jejich návrat koresponduje s druhým 
příjezdem západních lodí. 
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století, než byla tato teorie oficiálně uznána. A proto se tedy do Japonska dostala 

teorie geocentrická.36 Z logiky věci misionáři nemohli šířit teorii, která byla v Římě 

odsuzována jako kacířská. Jediným faktem, který jezuité Japoncům zprostředkovali 

a který zároveň odpovídal skutečnosti, byla kulatost Země (Hirose 1964: 296, 298). 

Toto byl také jediný prvek z astronomie, který byl v Japonsku přijat a prakticky 

využit. Díky povědomí o kulatosti Země a umění určit zeměpisnou šířku a délku, 

kterému se od Evropanů naučili, se značně zlepšily možnosti plaveb díky námořní 

navigaci. S touto dovedností byl spojen další vědní obor, geografie. Do příjezdu 

Portugalců Japonci znali svět pouze v měřítku „Japonsko-Čína-Indie“. Poté se ale 

podle map a globusů začali seznamovat s geografií celé Země – ačkoliv tehdejší mapy 

nebyly úplně přesné. K rozšíření kartografických znalostí o japonských ostrovech 

nepřímo přispěl i Valignano, když s sebou do Japonska roku 1590 přivezl kosmografa 

Inacia Monteira, který po dvou letech průzkumu a sběru kartografických 

a kosmografických dat vytvořil mapu pobřeží ostrova Kjúšú a také blíže určil polohu 

Japonska mezi 30,5 – 39° zeměpisné šířky (Boxer 1974: 135). 

O poznatky geografie projevovali značný zájem všichni vládci Japonska, kteří 

se vystřídali u moci během období prvních styků s Evropany až do momentu izolace 

Japonska. Nobunaga a Hidejoši o zeměpisu debatovali s jezuitskými misionáři. Iejasu 

se o světové geografii dozvídal zejména od anglického lodivoda Adamse. Dokonce 

i šógun Tokugawa Iemicu, který Japonsko před světem uzavřel, se věnoval studiu 

geografie podle západních map (Ayusawa 1964: 276–278). Byla to tedy geografie 

a praktická část astronomie, která v Japonsku přetrvala a měla ze všech vědních 

disciplín největší vliv – na námořní navigaci. 

7.2. Humanitní vědy a kultura 

Technologické novinky však měly přesah i do humanitních odvětví, zejména 

literatury nebo architektury. Tiskařský stroj s pohyblivými typy, který Valignano do 

Japonska nechal dopravit z Evropy roku 1590, usnadnil tisk knih potřebných k šíření 

křesťanství, knihy věnující se studiu japonštiny nebo krásné literatury.37 Již nebylo 

nutné knihy opisovat a ty se tak mohly snáze a ve větším počtu dostávat mezi lidi 

(Elison 1991: 20). Co se architektury týče, na ni měly nejspíše vliv střelné zbraně, 

                                                           
36 Heliocentrickou teorii v Japonsku představil Motoki Rjóei až v 18. století. 
37 Do tisku se dostala jak jezuity vybraná evropská díla (Ezopovy Bajky, Ciceronovy Hovory), tak 
japonské texty (Heike monogatari). Heike monogatari však bylo vytištěno ve zjednodušené verzi 
v latince, a to zejména pro potřeby misionářů studujících japonštinu (Boxer 1974: 193). 
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kvůli kterým došlo k úpravě výstavby hradních pevností, ačkoliv toto pro nedostatek 

přímých důkazů historik Boxer odmítá (Boxer 1974: 270). V jiné historické literatuře 

je ale možné nalézt fakta o zavedení praxe budování silně opevněných hradů, které 

měly mj. odolat i střelným zbraním. Tyto takřka nedobytné pevnosti se posléze staly 

centrálním bodem, kolem kterého se začala tvořit současná japonská velkoměsta. 

Jako příklad lze uvést Ósaku a její hrad (Reischauer 2006: 77). 

V oblasti umění bylo jediným vlivem Evropanů to, že se stali námětem na 

posuvných zástěnách, kterým se také říkalo nanban bjóbu. Snad nejčastějším 

námětem byl příjezd portugalské obchodní lodi a hloučky obchodníků a misionářů 

v ulicích japonských měst. Dále se jednalo o zástěny, na kterých byly vyobrazeny 

mapy světa ve stylu Theatrum Orbis Terrarum (Boxer 1974: 201). Evropské motivy 

se objevovaly ale také na předmětech denního použití, např. na krabičkách necuke, do 

kterých se ukládal tabák, rovněž novinka dovezená ze Západu (Miki 1964: 384). 

7.2.1. Studium japonštiny 

Významné bylo také studium japonštiny jako cizího jazyka, které jezuitští 

misionáři započali proto, aby dokázali efektivně šířit křesťanství. Vůbec prvními 

jezuity, kteří se japonštině věnovali a napsali úplně první práce o japonské gramatice 

a slovní zásobě, byl Juan Fernandéz, který do Japonska doprovázel Xaverského, 

a Duarte da Sylva, který do Japonska dorazil roku 1552. Už v počátcích japonské 

misie bylo Xaverskému jasné, že bez znalosti místního jazyka bude šíření víry velmi 

těžko proveditelné, a proto ke studiu jazyka vybízel. Největší zlom však nastal 

s příchodem vizitátora Valignana, díky jehož adaptační politice (viz 4.2) odstartoval 

i ucelený program studia japonštiny (Doi 1939: 438). 

Celý projekt dosáhl na síle také díky výše zmíněnému tiskařskému stroji, na 

kterém se vytisklo mnoho prací o japonštině. Úplně prvním slovníkem japonštiny 

a evropského jazyka, konkrétně portugalštiny a latiny, je Dictionarum Latino 

Lusitanicum ac Iaponicum vytištěný roku 1595. Dalším významným slovníkem se 

stal slovník čínských znaků Rakujóšú z let 1598 až 1599, na kterém pracovalo více 

jezuitů. Význam Rakujóšú tkví v tom, že představil celkem dvě inovace, které přešly 

do japonštiny a zůstaly její součástí dodnes. Za prvé se jedná o přidání čtení ve formě 
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slabičného písma (kana) k čínským znakům. A druhou novinkou bylo přidání 

speciálního grafému marunigori k řadě HA (Boxer 1974: 195).38 

Autorem či spoluautorem mnoha významných prací o japonském jazyce je 

jezuitský tlumočník Rodrigues. Spolupracoval na jednom z významných japonsko-

portugalských slovníků, Vocabulario da Lingoa de Japam com a declaração em 

Portugues (1603). Tento slovník obsahuje na 30 tisíc slov a uvádí i speciální 

buddhistické či literární termíny a dále hovorové výrazy. Na úplnosti mu dodávají 

také uvedené dialekty centrálního Japonska (oblast Kinki) a Kjúšú. Stejné rozlišení 

ale již předtím nabídl slovník Rakujóšú. 

Co se týče jeho vlastních děl, tak Arte da Lingoa de Iapam vydané v Nagasaki 

(1604–1608) se stalo vůbec první ucelenou knihou o japonské gramatice. Sestává se 

ze tří částí: základy jazyka, syntax a poezie. Ve své další knize Arte Breve da Lingoa 

Japoa vydané již v Macau (1620) uvádí i svá doporučení pro dokonalé ovládnutí 

cizího jazyka, mezi které patří zejména učení se praxí, denní komunikací s rodilými 

mluvčími. Jako další důležitou součást výuky vyzdvihuje četbu klasických, tj. jazykově 

čistých a vybroušených, textů (Moran 1975: 286). Hlavně v prvním případě jde 

o metodu propagovanou v naší době. Pokud jsem tedy Valignana označila jako muže 

s revolučním přístupem, nezbývá mi nic jiného, než takto označit i Rodriguese. 

Svým působením v Japonsku tak jezuité obohatili nejen vědu, jako je geografie 

a astronomie a její praktické využití v námořní navigaci, ale také samotný jazyk 

Japonska, potažmo jeho zápis. Znalosti evropských objevů a vynálezů a umění mluvit 

japonsky se stalo hlavní devizou jezuitských misionářů jak z pohledu potencionálních 

japonských konvertitů, tak z pohledu portugalských obchodníků. 

                                                           
38 Metodě zápisu, kdy se vedle znaků uvádí slabiční zápis, se říká furigana. Marunigori je pak malý 
kroužek přidávaný do pravé horní části grafému z řady HA, což jasně rozlišilo znělou výslovnost „pa-
pi-pu-pe-po“ (Yamagiwa 1955: 186). 
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8. Závěrečné shrnutí 

Jezuitská misijní expedice v Asii, zejména v Číně a Japonsku, měla svá 

specifika, která byla probrána na příkladu Japonska. Tamní kultura měla a stále má 

jedinečné rysy a zároveň silné kulturní povědomí. V těchto podmínkách tedy nebylo 

možné úspěšně vykonávat misijní činnost za použití konvenčních metod 16. století. 

Přesto však japonská misie relativně úspěšná byla, a to jen díky schopnosti několika 

klíčových osobností jezuitského řádu, jako byl Xaverský, Organtino nebo Valignano, 

přizpůsobit sebe a také misii aktuálním podmínkám. 

Jak je již známo, největších pokroků misie dosáhla během působení 

posledního jmenovaného, Alessandra Valignana, který v otázce přizpůsobení se došel 

nejdále a rozvinul ucelený systémový adaptační přístup pro celou oblast misie ve své 

správě, což byla de facto celá portugalská sféra vlivu, který se projevoval v celém 

spektru misijní činnosti. Valignanova politika adaptace nastartovala proměnu 

struktury japonské jezuitské misie a následně prostoupila všemi jejími vrstvami. 

Evropští kněží měli udělat krok vstříc svým japonským Bratrům, konvertitům, ale 

i nevěřícím, a začít s nimi jednat s úctou a s ohledem na společenskou vrstvu, jak si 

japonská tradice žádá. 

Jezuité také očekávali, že alespoň japonští členové řádu přijmou některé prvky 

z křesťanské kultury a naučí se portugalštině a latině. Pro tento účel byly vybudovány 

semináře a koleje, kde se měli vzdělávat japonští adepti na členy řádu a evropští 

misionáři zde měli studovat japonštinu a japonské zvyky, což jim mělo pomoci 

v asimilaci. Valignano vzdělání japonských křesťanů rozhodně nebral na lehkou váhu, 

protože si byl vědom nutnosti vychovat japonské kněze, aby jim posléze mohl šíření 

křesťanství předat, jelikož tušil, že k úplné adaptaci ze strany misionářů zřejmě nikdy 

nedojde. 

Překážkou bylo neutuchající tmářství v myslích mnoha misionářů, kteří 

politiku adaptace odmítali a nadále zastávali staré metody šíření víry. Největším 

Valignanovým protivníkem v této otázce byl Francisco Cabral, který jakékoliv snahy 

přizpůsobit se podle něho podřadné kultuře neuznával. Na druhou stranu je nutné 

uznat, že jeho postoj byl pro tehdejší dobu standardní. Byl to právě Valignanův 

přístup, jenž se vymykal normálu. Avšak díky nadčasovým metodám dovedl misii 

k úspěchu. 
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Jak je možné, že se ve stejném řádu sešly osobnosti zastávající tak protichůdné 

názory, bylo zmíněno v kapitole 4. Zřejmou roli v tom hrál původ jednotlivých 

misionářů, tedy i Valignanův a Cabralův. Všeobecně lze říct, že daleko lepší 

předpoklady pro adaptaci na japonské prostředí měli misionáři italského původu. 

Tuto informaci vyvozuji z faktu, že počet známých misionářů smýšlejících v adaptační 

rovině byl nejvyšší mezi Italy (např. Valignano, Organtino; mimo japonskou misii 

Ricci, Ruggieri). Jak už bylo uvedeno, právě v Itálii započala renesance, která přinesla 

rozvoj exaktních věd a logického myšlení. Oproti tomu Španělsko a Portugalsko 

(Cabral) déle setrvávalo ve středověkém způsobu myšlení. Tím však nechci říct, že 

mezi Portugalci a Španěly adaptabilní misionáři nebyli; dobrým příkladem je např. 

František Xaverský nebo João Rodrigues.  

Mezi Valignanovy významné činy patřilo rovněž vyslání delegace mladých 

japonských šlechticů do Evropy. Tento akt lze nazvat „obrácenou politikou adaptace“, 

protože jedním ze záměrů Valignana bylo z těchto japonských mladíků vychovat 

částečné Evropany – vzdělání, kterému se jim v Evropě dostávalo, tomu odpovídalo. 

Zpětně se to mělo promítnout po jejich návratu do Japonska, kdy by jejich úkolem 

bylo v Japonsku šířit informace o vyspělé Evropě, kterou sami viděli, a samozřejmě 

také křesťanství. Měla tak vzniknout spojnice mezi dvěma kulturami. Vzhledem 

k situaci v Japonsku v 90. letech 16. století, kdy se delegace vrátila do země, však již 

nebylo možné tento plán uskutečnit. 

Další inovací, kterou Valignano japonské misii přinesl, bylo zapojení řádu do 

obchodu. Bylo to však řešení nezbytné, protože japonská jezuitská misie nebyla 

daleko od platební neschopnosti. Valignano nejprve pro tento účel pro jezuitský řád 

vyjednal výjimku z církevního zákona, který zakazoval zapojení do obchodu a jiných 

komerčních činností. Z toho plyne, že pro existenci misie byla důležitá nejen kulturní 

adaptace, ale také schopnost adaptace na celkovou situaci, včetně otázky financí. 

Valignano tedy jako vizitátor prokázal rozsáhlé vědomosti a schopnosti 

organizace takového podniku, jakým misie byla. Zároveň byl důsledným 

pozorovatelem a analytikem. Tak soudím z jeho děl o japonské kultuře, které sepsal 

v rámci svého studia japonských zvyků a tradic, ba Japonců samých. Než vůbec 

politiku adaptace zformuloval, věnoval značné množství času studiu japonského 

prostředí. Své pozorování sepsal v několika knihách, které měly pomoct prohlédnout 
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ostatním misionářům. Z výsledků, kterých pak misie dosahovala, je patrné, že se tato 

práce vyplatila. 

Přesto však úspěchy netrvaly věčně. Ani revoluční adaptační přístup nemohl 

zvrátit rozhodnutí nejprve Hidejošiho, posléze Iejasuovo křesťanství potírat 

a nakonec ho úplně zakázat. Je fakt, že křesťanství bylo nekompatibilní s japonským 

mocenským systémem, kdy autoritou rozhodující o životě a smrti byl šógun, a ne Bůh. 

Pokud by křesťanská knížata začala následovat Boha jako svrchovaného pána, mohlo 

by to vyústit v rozbití tohoto systému. K vyhnání se ale odsoudili Evropané také 

částečně sami svou neochotou spolupráce, a to se týká jak katolických řádu, tak 

obchodníků a námořníků. Nakonec je s podivem, že Japonci tolerovali šarvátky 

cizinců na jejich domácí půdě tak dlouhou dobu. 

Jezuitský řád se také dopustil chyby tím, že od začátku zakládal misijní 

činnosti na lži, která tvrdila, že křesťanství je jednotné. Dá se to snad vysvětlit tím, že 

byl přesvědčen o tom, že se do Japonska žádný jiný řád nedostane. Valignano se také 

tomuto snažil předem zabránit intervencí u papeže, prvotní úspěch však nevydržel 

dlouho. Do Japonska se nakonec dostaly nejen jiné katolické řády, ale dokonce 

protestantští obchodníci. Výsledek je již znám. 

Je možné si také položit otázku, proč se řeholním řádům nikdy nevedlo tak 

dobře jako jezuitům. Odpovědí je neschopnost adaptace na straně nově příchozích 

řádů. Jezuitům se na rozdíl od nich vedlo daleko lépe také proto, že jako řád byli 

poměrně pružní a nebáli se účelově ohýbat církevní zákony nebo dokonce křesťanské 

principy, ačkoliv jen minimálně (viz Valignanovy ústupky v kapitole 4). Na druhou 

stranu Valignano doporučoval, aby se misionáři stranili politiky a za žádnou cenu 

nezasahovali do místních mocenských poměrů. Sám však své doporučení 

nenásledoval, když se po vykonání první hromadné popravy roku 1597 snažil zmařit 

příjezd obchodní lodi do Japonska, a nátlakem tak donutit Hidejošiho ke zrušení 

protikřesťanských opatření. 

I přesto na Valignana lze nahlížet pozitivně jako na muže, který svou 

celoživotní prací předběhl svou dobu. Misii dovedl k úspěchu efektivním řízením, za 

které by se nemuseli stydět ani dnešní top manažeři. Valignano svůj podnik řídil 

s rozvahou a veškeré cíle si dopředu plánoval a rozmýšlel. Na jezuitských 

konferencích nejprve vytyčil body, kterých má být dosaženo, a ve spolupráci 

s ostatními jezuity navrhl způsob jejich dosažení. Za klíčový prvek úspěchu a také za 
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nejpokrokovější myšlenku je možné považovat politiku adaptace, v případě vedení 

misie (podniku) v cizí zemi a kultuře. 

Neopomenutelný je ale také vliv na rozvoj studia japonského jazyka, což bylo 

rovněž nezbytné a čemuž se jezuité věnovali s nemenší měrou. Bez znalostí místních 

poměrů a kontaktu s prostředím je nemožná adaptace. Bez znalostí místního jazyka je 

zase nemožná komunikace. Jezuité proto museli japonštinu ovládat, aby mohli kázat 

a mluvit s konvertity. A mezi jezuitskými misionáři se našli tací, kteří japonštinu 

ovládali bravurně. Jedná se zejména o tlumočníka Rodriguese, který je autorem 

několika slovníků a učebnic japonštiny, o kterých bylo pojednáváno v poslední 

kapitole, a mj. přišel s takřka moderní myšlenkou výuky cizích jazyků. Valignano tedy 

nebyl sám, kdo myslel nadčasově. 

Ve své době Valignanův potenciál nemohl být plně využit, protože narážel na 

mnoho překážek, ať už v rámci jezuitského řádu, nebo celkově v kontextu doby. 

Zanechal však vzor, který je možné využít i v naší době. Adaptační přístup je stále 

aktuální. Nicméně, i v dnešním světě se najde množství lidí, kteří ho odmítají, ačkoliv 

jeho funkčnost je již prokázaná. 
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