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Uvod:
Vznik řádu Tovaryšstvo Ježíšovo
Založení řeholního řádu Tovaryšstva Ježíšova (Societas Jesu) je spojeno
s postavou baskického šlechtice Ignáce z Loyoly (1491 - 1556). Pocházel ze staré
baskické šlechty a prostředí, ve kterém vyrůstal v něm zanechalo stopy. Toužil po
vojenské kariéře, ale zranění nohy při obraně pevnosti Pam plona1 v boji proti
Francouzům změnilo jeho životní plány. Po uzdravení se rozhoduje pro život
v odříkání. Studuje v Barceloně, Alcalá", Salamance

a dokonce i na pařížské

univerzitě. Shromažďuje kolem sebe univerzitní studenty a získává je pro svůj cíl
"pomáhat duším k větší cti a slávě Boží". Počátkem roku 1538 se Ignácovi
přívrženci shromáždili v Římě. Papež schválil Tovaryšstvo 27. září 1540 bulou
„Regimini militantis Ecclesiae“, tj. Řízení bojující církve, tím papež požehnal
bojovném u programu rekatolizace. Ignác z Loyoly je zvolen jeho prvním generálem
(praepositus generalis = nejvyšší představený). Societas lesu působil do roku 1773,
kdy byl papežem Klem entem XIV. zrušen, obnoven byl opět roku 1814.
O sobnost sv. Ignáce z Loyoly
Pocházel z urozené baskické rodiny, kterou spojovala úzká pouta s nejvyššími
dvorskými kruhy. Prostředí, ve kterém vyrůstal, v něm zanechalo své stopy. Jako
nejm ladší syn měl nastoupit vojenskou kariéru, ale těžké zranění nohy při obraně
pevnosti Pamplona v boji proti Francouzům mění jeho životní plány. D ělová koule
mu roztříštila holenní kost pravé nohy a lehce poranila i druhou nohu. Tehdy za dnů
léčení na zámku Loyola, při četbě knih „Život Kristův“ od německého kartuziána
Ludolfa Saského a díla „Legenda aurea“ od Jakuba de Vorágine, které z počátku
četl na ukrácení dlouhé chvíle, se v něm probouzí touha vykonat velké věci ve
službách Božích. M yšlenky těchto knih zanechávají v jeho duši jakýsi klid a radost.
Pod jejich vlivem činí dvě rozhodnutí: jakm ile se uzdraví, opustí rodný kraj a vydá
se na pouť do Jeruzaléma. V kostele na hoře M ontserratu4 u Barcelony skládá svůj
životní slib, obléká žebrácký oděv, u oltáře Panny M arie zavěšuje svůj meč jako

1 pevnost a město v severním Španělsku v podhůří Pyrenejí.
2 město v jižním Španělsku poblíž Sevilly.
3 město s dvěma univerzitami na východě Španělska u portugalských hranic.
4 benediktinský klášter v severovýchodním Španělsku. Od středověku zde působí škola církevní
hudby Escolania.

votivní dar a zasvěcuje se službě Kristu, svému novému a jediném u Králi. Z
M ontserratu se vydal do blízkého městečka M an resy \ Zde zakouší mystické vidění
a zázračné uzdravení. Z M anresy vedla jeho další cesta přes Řím do Benátek, kde
nastoupil na loď sm ěřující do Svaté země, aby dosáhl svého vytouženého
konečného cíle - Jeruzalém a a Božího hrobu. N ávštěva svátých míst zapůsobila na
Loyolu mohutným dojmem. Dokonce uvažoval o tom, že by zde zůstal natrvalo. O
zbožné poutníky a kajícníky ale nebyla ve Svaté zemi nouze, proto se vydává na
zpáteční cestu.
Aby mohl dosáhnout svého cíle, totiž „pom áhat duším “, m usí se na doporučení
inkvizice stát knězem. Po základním studiu v Barceloně studuje Ignác filozofii v
Alcale a Salamance. Nakonec svá filozofická studia dokončuje na pařížské
Sorbonně, kde získává titul magistra filozofie. V tomto období, které sám nazývá
dobou „pom áhání duším k větší cti a slávě Boží“, shromažďuje kolem sebe
univerzitní studenty a získává je pro svůj cíl. Dne 15. srpna 1534, v den
N anebevzetí Panny Marie, uzavírá se svými šesti druhy v malém kostelíčku na úpatí
M ontmartru posvátný slib, že po skončení studií začnou žít v chudobě a odejdou do
Jeruzaléma, kde „se budou zcela věnovat duším “, a jestli by to nebylo možné, dá se
tento malý „prapor Kristův“ k dispozici papeži, „aby jej nasadil tam, kde bude
podle jeho soudu možno vykonat více k větší slávě Boží a pro spásu duší“ .
Jejich výpravě do Svaté země zabránila válka mezi Benátkami a Tureckem. V
červnu roku 1537 přijím ají Ignác a jeho druhové v Benátkách kněžské svěcení.
Když se po uplynutí určité lhůty chtěli představit v Římě papeži a hledali vhodné
<

jm éno pro svou apoštolskou skupinu, dohodli se, že by se měli jm enovat Společnost
Ježíšova (Tovaryšstvo Ježíšovo). Na řeholní řád v pravém slova smyslu zatím ještě
nepomýšleli. Až v březnu 1539 se začínají zabývat otázkou podoby a budoucnosti
svého společenství. Během měsíce se rozhodují, že se chtějí semknout v řád a
hodlají složit slib poslušnosti řádnému představenému, kterého si zvolí.
Při poradách v květnu a červnu roku

1539, v nichž se tato malá skupina

rozhodovala přesně v duchu pravidel pro dobrou volbu, jak jsou zapsána v knížce

5 španělské město ležící severozápadně od Barcelony.

Exercicií6, vykrystalizovaly základní rysy nového řádu: kromě tří obvyklých
řeholních slibů chudoby, čistoty a poslušnosti měl pronést ten, kdo chtěl vstoupit do
Tovaryšstva, zvláštní slib poslušnosti vůči papeži. V něm se zavazuje, že půjde
kam koliv na světě, kam ho pošle Svatý Otec. Tovaryšstvo bude mít generálního
představeného zvoleného na doživotí.
V těch dnech začal Ignác sepisovat „Form ula Instituti“7 budoucího Tovaryšstva. V
pěti kapitolách shrnovaly hlavní linie nového společenství. Jsou v nich pojednány
následující body: Jméno Tovaryšstva, jeho cíl, sliby chudoby, čistoty a poslušnosti,
čtvrtý slib poslušnosti vůči papeži co do tzv. „poslání-m ise“, přijím ání noviců,
výchova a m ateriální zabezpečení studujících,

sestavení stanov,

pravomoci

generála, zřeknutí se jakéhokoliv druhu vlastnictví a stálých příjmů, soukromá
modlitba církevních hodinek; a že úkony tělesného pokání nem ají být uloženy
regulí, ale ponechány sklonům jednotlivých členů. Upozornění na to, že je to smělý
počin, do kterého se pouštějí ti, kdo chtějí „bojovat pro Boha pod praporem kříže“ .
Proto má každý dobře uvážit, dříve než na sebe vezme tak těžké břemeno, zda se
cítí dost silným jej unést. Tovaryšstvo ze své strany nemá nikoho přijmout, kdo by
se ve zkouškách, kterých bude vícero, neprokázal pro ně vhodným. Koncem června
1539 kardinál Gaspare Contarini8 předložil těchto pět kapitol papeži Pavlu III. ke
schválení, papež je nechal prozkoum at teology papežského paláce a 3. září 1539 je
ústně schválil. Po roce, 27. září 1540, bulou „Regimini militantis Ecclesiae“
slavnostně potvrdil založení Tovaryšstva Ježíšova. Scházela již jen volba generála.
Ta se uskutečnila 8. dubna 1541. Jednom yslně byl zvolen Ignác, avšak z pokory
tuto volbu nepřijal. Vyžádal si novou volbu, která připadla na 13. dubna a dopadla
stejně jako předchozí. Na doporučení zpovědníka Ignác tuto volbu přijím á a stává
se tak prvním generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova.

6 duchovní cvičení. Jde o čtyřtýdenní shromáždění pod vedením exercitátora, s jeho promluvami a
individuálním rozjímáním účastníků. Takové plné exercicie se konají zejména před významným
životním rozhodnutím. Obvyklejší jsou týdenní exercicie pro různé věkové a profesní skupiny, pro
kněze, řehol niky a řeholnice závazné jednou za rok.
7 Pravidla zřízení
8 1483 - 1542

Činnosti řádu Tovaryšstva Ježíšova
M odli se tak, ja ko by všechno záleželo na Bohu, ale přičiňuj se, ja k o by záleželo jen
na tobě, zda budeš spasen. Je třeba m ilovat Boha nejen v Bohu samém, ale i v
člověku. "9
Tovaryšstvo Ježíšovo vzniká v době, kdy v Evropě začíná období náboženských
válek. V této dějinné chvíli má Tovaryšstvo obhájit a rozšířit katolickou víru. Po
m nišských a konventuálních řádech přichází řád apoštolský. Zakladatel měl před
očim a jiný obraz a představu Krista, než jak tomu bylo u kontem plativních řádů.
D ává přednost zralosti,

osobnímu

rozhodování,

disponibilitě;

i když

vždy

zdůrazňuje na prvním místě poslušnost vůči představeným. M imo obvyklé způsoby
apoštolátu je pro Tovaryšstvo specifické dávání duchovních cvičení - exercicií.
Sám zakladatel vypracoval pro členy Tovaryšstva malou příručku, v které je návod,
jak duchovní cvičení dávat. Těžištěm činnosti jezuitů nebylo ani tak hájení vlastní
katolické věrouky jako zájmů papežské stolice. Bezvýhradné podřízení ideologii
Vatikánu, fanatická víra v oficiální dogmata, a teda i nesm iřitelnost vůči všem
věroučným odchylkám, to byl princip, předurčující signifikantní pozici jezuitů v

'• a

'

■.

zápase s reformací. Dalším podstatným rysem byla absolutní disciplinovanost, i.e.
vojensky strohý, přitom náročný pracovní, studijní i kázeňský režim, dirigovaný od
hodiny k hodině, ve dne i v noci. Na skromné vycházky směli frekventanti
jezuitských škol jen ve dvojicích, jm enovaných a obm ěňovaných představeným.
Systém tvrdé výchovy izolované od světských záležitostí, se do značné míry
7
/ — ------podobal modernímu "vymývání mozků" . Na druhé straně jezuité právě díky
extrém ní náročnosti dosáhli ve výchově dorostu, a na mládež se zaměřili především,
vynikajících výsledků. Řád měl ve své době nejlépe propracované učební osnovy,
nebál se zavádět nové výchovné a pedagogické metody, z jezuitských škol
vycházeli mimořádně vzdělaní, připravení, energičtí a aktivní lidé. D uchovní otec
řehole Ignác z Loyoly vypracoval systém cvičení "tří mohutností" - paměti, rozumu
a vůle. Z příslušníků řádu tak rostli skromní, k životu lhostejní, znalí lidé, usilující o
napodobení dokonalosti Krista.

9 FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, s. 229.

■

Ignác následovníky poručil střízlivé, disciplinované službě Kristu jako Pánu.
Svrchovaný respekt k odkazu Ježíše vedl jezuity k pokoře, sebeobětování,
poslušnosti. Kazatelství, m isionářství, výchova a vzdělávání mládeže - to byly
programové pilíře Tovaryšstva, založené na poslušnosti vůči Bohu, představeným i
vůči "vyššímu principu mravnímu". Když například vypukl mor, šli jezuité
samozřejmě, bez formálních příkazů, obsluhovat nemocné. Na prvním místě bylo
missio = poslání. K dalšímu z příkazů patřila chudoba, služba vždy zdarma, a to
včetně školství, dále zákaz vnějškové ctižádostivosti - nikdo nesměl usilovat o
významné církevní hodnosti, o kariéru mimo řád, např. o biskupství. Jezuité vždy
hledali jakousi střední cestu. Snažili se vyvarovat jak přílišné povolnosti, tak
nadměrné tvrdosti. Byli přísní k sobě, mírní k věřícím i studentům. Jezuité nežili v
přepychu, také však ne v askezi. Dobře jedli, nezříkali se ani piva a vína, slušně
také bydleli, o čemž třeba svědčí, že pražské Klementinum bylo první budovou ve
městě s vodovodem a kanalizací.
H lavní činnost Tovaryšstva lze tedy rozdělit na tři základní okruhy. Prvním je
pastorační, katechetická práce a liturgická práce, druhým konkrétní práce m isijní a
konečně třetím, ale co do důležitosti nikoli posledním, působení školské a
pedagogické. Všechny tyto oblasti působení jezuitů měly přispívat k naplnění hesla / t « X
řádu: (O m nia) Ad M aiorem Dei Gloriam , (vše) k větší slávě boží nebo I H S, Iesus
Hom inum Salvator, Ježíš Spasitel lidstva. Iesus Hostia Sanctissima, Ježíš nejsvětější
hostie, In Hoc Sanitas, v tomto znam ení je spása, In Hoc Signo vinces, v tomto
znam ení zvítězíš.
€'

Kázáními, přednáškam i a jakoukoliv jinou službou Božímu slovu, duchovními
cvičeními, vyučováním d ětí a nevzdělaných lid í v křesťanské nauce, zpovídáním a
udělováním jiných svátostí, poskytováním duchovní útěchy věřícím v Krista, a to vše
zadarm o a bez přijím ání jakékoliv odměny za práci při vzpomenutých službách. "l

10 ČORNEJOVÁ, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1995. s. 41.

Šíření Tovaryšstva Ježíšova
Řád Tovaryšstva Ježíšova rozšířil svoji působnost i mimo hranice Itálie.
Jezuitský řád se stává ochráncem a zastáncem pravdy a pravé víry v různých
zemích Evropy. Prvním, kdo si vyžádal kněze z Tovaryšstva Ježíšova pro svou
zemi, byl portugalský král Jan III. M ůžeme však rovněž vyslovit domněnku, že
m isijní činnost vznikla jako důsledek žádosti o kněžské diplom aty králem
Janem III., který byl s papežem Pavlem III. v dobrých vztazích. Podpora celého
královského dvora a velký vliv, který měl jezuita Šimon Rodriguez, byly okolnosti,
které umožnily již v roce 1542 otevřít dvě jezuitské koleje: v Lisabonu a C oim bře".
Postupně následovalo otevření noviciátu, dalších kolejí a profesních domů.
Portugalsko se stalo první jezuitskou provincií roku 1546. Z této provincie vzešla
také značná misionářská činnost. Odtud se vydali první misionáři do Indie (tam
působil především sv. František Xaverský), Brazílie, severní Afriky, Konga.
Trochu těžší začátky měli jezuité ve Španělsku. U královského dvora neměli
takovou oporu jako v Portugalsku, ale i zde si nenáročností pro své potřeby, dobrým
vztahem k chudým, živou vírou a vzdělaností získali velký počet příznivců. V roce
1547 zde byla vytvořena Španělská řádová provincie, která postupně byla rozdělena
na tři provincie (Kastilskou, Aragonskou a Andaluskou). I ve Francii, přes různé
těžkosti, se podařilo v roce 1555 utvořit řádovou provincii a otevřít kolej. Nejtěžší,
ale nejkrásnější úkol připadl jezuitům v německých krajích, kde bylo ohnisko
protestantizmu a odkud se šířil do celé Evropy. Osobní rozhovor a exercicie měly
být hlavní zbraní v tomto střetnutí dvou náboženství. Sem byli posíláni ti
nejzkušenější jezuité. Z tohoto prostředí také vyšel Petr Canisius , který později,
'

jako provinciál

13

Hornoněmecké provincie, založil první jezuitskou kolej v Praze v

roce 1556.

11 univerzitní město v Portugalsku severovýchodně od Lisabonu.
12 vl. jm. Pieter Kanijs (1521 - 1597), německý jezuita nizozemského původu. Studoval v Kolýně
nad Rýnem. Od roku 1552 žil ve Vídni, kde založil jezuitskou kolej. Účastník tridentského koncilů,
rádce papežů, autor katechismů. V roce 1925 svatořečen.
13 volený nebo jmenovaný představený řeholní provincie.
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D iplom ová práce si klade za cíl popsat kulturně historické podm ínky v Číně v /*'
17. a 18. století, ilustrovat jezuitské misie v této zemi a uvést vztahy mezi m isionáři

("

z Čech a tamějšími obyvateli za použití antropologicko-historických metod
výzkumu. Tyto pak představují podrobné studium kulturních zvláštností Číny,

!
I

zejm éna v době novověku, komparaci odlišných kulturních systémů, které zastupují
evropské a asijské myšlení, způsob života, stejně jako střetávání rozdílných
náboženství. Metody antropologie jsou pak těsně spjaty s metodou historické práce,
která představuje heuristiku, i.e. hledání a sběr pramenů a literatury, historickou
kritiku a interpretaci, konečně pak explikaci čili výklad. Nedílnou součástí této
práce byla rovněž filologická metoda zahrnující především překlad latinského textu
do češtiny, případné emendace.
M isionářské poznatky měly význam pro kulturní antropologii, působili v
misiích téměř po celém světě. Jezuité byli často přímými účastníky tamějších sporů,
bojů o moc, válek etc. Zprostředkovali Číně tehdejší evropské vědění, vědu,
techniku, kulturu a křesťanské náboženství. To jsou základní hypotézy mé
diplomové práce.

1. Příchod jezuitů do Čech
V

dubnu roku 1556 přichází z Říma do Prahy s papežským požehnáním v
■Z
černých hábitech prvních 12 jezuitů, aby se tu stali vzpruhou skomírajícího
katolického náboženství. Vedl je otec Ursm ar Goisson z Lutychu. Byli to
Vlámové, Italové, Španělé a Němci^
Bylo jich dvanáct a bylo to v polou dubna roku 1556. Připutovali z Vídně přes
Tábor a vstoupili Svinskou branou do Prahy a kráčeli po staroměstském rynku
směrem k mostu. Páter doctor theologus Ursmar de Goisson z Lutychu. Páter
doctor theologus Cornelius Brogelm ann z Flander. Páter doctor theologus Heinrich
Blyssem z Bonnu. Páter doctor theologus Jan Tillian z Geldern. M agistři filosofie
páter Petr Sylvius Flanderský, p á ter Vilém G eldem ský, páter Florianus Italus,
páter Baltazar Pfarrkirchen z Bavor a páter Kašpar Konger z Lublaně. Tři bratři
laikové, Consalvus z Kalábrie, Rogerius z Flander a Bartoloměj ze Švýcar. Ti
starší, unaveni, seděli na voze. Ostatní, oděni černou klerikou a nedlouhým pláštěm,
kráčeli p o vlašsku v pantoflích a s holemi v rukou přes nám ěstí k mostu. Přišli
skrom ně a snad i se strachem, to město, to byl vlčí les a moře hereze. Byl duben,
Ignác z Loyoly je ště žil, zem řel v červenci. Svatý otec Pavel IV. jim žehnal na cestu.
M ožná jim předtím i připomněl, že svět chce být klamán, a tedy a ť je klamán, rád
p rý tuto větu s hořkým stařeckým úsměškem říkával. Dějepisci řádu ovšem
zaznam enali jen tolik, že pravil Ejhle posílám vás jako beránky doprostřed vlků,
abyste šli a přinesli užitek a užitek váš aby zůstal. Časové jsou nebezpeční a zlí.1
Svatý Ignác jim

nařídil, aby se naučili česky. Pro apoštolskou práci

v německých zemích a později i v českých zemích měl rozhodující význam
Petr Canisius. Pocházel z nizozemské rodiny de Hondt. Studoval v Kolíně nad
Rýnem, potom odešel do M ohuče k Petru Faberovi2, blízkému druhovi Ignáce z
Loyoly, a po vykonání exercicií, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Když ukončil
noviciát v Římě, byl určen pro apoštolskou práci v německy m luvící oblasti.
Pobýval určitou dobu v bavorském Ingolstadtu, kde měla být otevřena kolej.
Protože se však tento zám ěr stále oddaloval, odešel do Vídně přednášet na

| ŠOTOLA, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha: Mladá fronta, 1969. s. 32.
1506 - 1546, první společník svátého Ignáce při zakládání jezuitského řádu, byl prvním knězem v
Tovaryšstvu. Roku 1872 byl blahořečen.
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univerzitu. Tam roku 1554 založil jezuitskou kolej. Byl ve velké vážnosti a dokonce
byl navržen n a je d e n z biskupských stolců roku 1563, ale odmítl. Roku 1554 byl
jm enován děkanem teologické fakulty. Jeho nejslavnějším dílem je proslulý
Katechizmus. Když v roce 1556 založil sv. Ignác v Německu dvě provincie (Dolnoa Horno- něm eckou) stává se Petr Canisius provinciálem H ornoněm ecké provincie.
Po pobytu v Ingolstadtu a Vídni dostává se také do Čech. Roku 1556 přichází do
Prahy, aby tam založil kolej, která byla také téhož roku otevřena. Náboženské
poměry v Čechách poznal studiem, ale také z osobních zkušeností.
Petr Canisius podává sv. Ignáci zprávu, že je možné vyslat do Čech Tovaryšstvo
roku 1555. D elší dobu se jednalo o přidělení domu. Z nabízených tří objektů
nakonec Petr Canisius vybral starobylé dominikánské středisko u sv. Klimenta.
Kolej zahájila vyučování 7. července 1556. Prvním rektorem pražské koleje byl
ustanoven P. Ursm ar Goisson. Před vstupem do Tovaryšstva byl kanovníkem
Thuinu v Belgii. Do Tovaryšstva vstoupil v Lovani roku 1548, ale již roku 1552 byl
poslán do Říma, kde zastával různé úřady. Zpráva o zahájení vyučování na koleji
došla do Řím a ještě před sm rtí sv. Ignáce - 31. července 1556. Svatoklimentská
kolej byla tedy první jezuitskou kolejí v českých zemích. Péčí katolíků brzy přibyly
další: v Olomouci, Brně, Českém Krumlově, Chomutově, Jindřichově Hradci a
Kladsku. Jezuité si postupně získávali svou apoštolskou činností dobré zázemí.
A však Tovaryšstvo neprožívalo v českých zem ích jenom klidné chvíle, kdy se
mohli věnovat bohoslužbě, hlásání Božího slova, exerciciím a školám. Někteří
z české katolické šlechty postupovali proti nekatolíkům

velmi tvrdě, a to

jezuitském u poslání (i když nekom prom isním u) velmi neprospívalo. Často mezi
nekatolíky vznikaly výpady proti jezuitům jako proti strůjcům a podněcovatelům
veškerých těchto katolických intrik. Když 9. července 1609 vydal císař R udolf II.
„M ajestát na náboženskou svobodu“ (bylo to vlastně schválení české konfese nikdo neměl být nucen ke změně vyznání), stává se tento majestát preferencí
nekatolíků.

Tím

se situace ještě

více

vyostřuje.

Za stavovského

povstání

direktorium, které se ujalo vlády, vypovědělo Tovaryšstvo Ježíšovo ze země
dekretem z 1. června 1618. A tak museli jezuité odejít nejen z Prahy, ale z celých
Čech. Útočištěm se jim stává Olomouc na Moravě, Vídeň a Štýrský Hradec.
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Po svém návratu v roce 1624, tj. v pobělohorské době, význam misionářů z
Tovaryšstva Ježíšova stoupl. Obcházeli po venkově, slídili po zakázaných knihách,
podávali zprávy o tom, jak se dodržuje povinná přítom nost na mších, především pak
obraceli venkovany k "jediné pravé víře"3. N eúnavná práce misionářů si kladla za
cíl dokázat a objasnit životaschopnost katolicismu. Jezuité, stále se bránící podpoře
světské moci, tím dávali najevo, že víra sama je dostatečně silná. Je věcí m yšlení a
svědom í a není zapotřebí přinášet ji s okovanými botami a s bodáky. Nicméně
protože se mise nedařily, začali jezuité konat své dílo za asistence vojáků. Na týdny
či měsíce se nakvartýrovali do domovů obzvláště "zatvrzelých", kteří nezvané hosty
musili živit. Tato drastická rekatolizační metoda nebyla českou specialitou. Týmž
způsobem přesvědčovali dragouni francouzské hugenoty. Odtud pochází název
"dragonády".

3 Obnovené zřízení zemské vydané roku 1627 znamenalo mimo jiné, že jediným povoleným
náboženstvím byl katolicismus.

2. Působení v cizině

2. 1. Zám ořské objevy a misie
Snad to bylo řízení samotné B oží prozřetelnosti, které přiřklo církvi právě v
tomto čase nové úkoly ve světové misii v období velkých zem ěpisných objevů.
Zhruba od poloviny 15. století vedly cesty španělských a portugalských lodí k jihu.
Portugalci se plavili podél západního pobřeží Afriky a dosáhli roku 1486 mysu
Dobré naděje. O dva roky později se Vasco da Gama vydal kolem Afriky směrem
do Indie. Roku 1500 objevil Portugalec Pedro Alvarez Cabral Brazílii. Všude
vznikaly portugalské kolonie. Portugalec ve španělských službách Fernando
M agellan v letech 1519 - 1522 uskutečnil první cestu kolem světa. Roku 1516
dosáhli portugalští kupci také Číny, kde se nejprve usadili v přístavu Kanton, roku
1543 dopluli i do Japonska.
Stejně úspěšní byli v tutéž dobu i Španělé. K ryštof Kolumbus objevil v jejich
službách ostrovy v Bahamském souostroví, Ameriku etc. Španělé neváhali a
započali

ihned

conquistu

- politiku

násilného

dobývání Ameriky,

na níž

participovali Hernando Cortez, který dobyl říši Aztéků, či Francisco Pizzaro a
Diego Almagro, kteří vyvrátili vyspělou říši Inků. Při všech těchto objevech nemělo
náboženství bezvýznamnou úlohu. Výpravy tak přivážely s sebou misionáře.
V Konstitucích Tovaryšstva se praví: "Zaměření a cíl, k něm už tato Societas
směřuje, je chodit po různých krajích světa a hlásat slovo Boží, zpovídat a duchovně
pom áhat lidem milosti B o ží a všemi dostupným i prostředky a činit vše v poslušnosti
vůči
•

nejvyššímu
»4 v

nám ěstkovi
*

Krista,

Pána

našeho,

anebo

představenému

•

Societatis.' Řádová pravidla říkají, že každý, kdo je poslán na misie, se m usí vzdát
svobodného rozhodování a podřídit se představenému, který ho pošle tam, kde je ho
nejvíce zapotřebí. "Daleký obzor - toť vábení vskutku osudotvorného významu pro
barokního člověka. V něm spatřuje barokní člověk ja kýsi předstupeň k "jinému
světu", ke kterému směřuje celou silou své pateticky vypjaté duše, ja kýsi předobraz
ráje, slibovaného mu znovu a znovu v odplatu je h o skutků, až dokončí tento život,
průchodní síň transcendentna. "5 Pokud však nebyly výsledky zám ořských misií

4 ČORNEJOVÁ, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha: Mladá fronta, 1995. s. 120.
5 KALISTA, Z.: Cesty ve znamení kříže. Praha: Katolický literární klub, 1947. s. 9.
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nakonec zcela definitivníma nezvratné,
jim i

šířených.

Do hry

ak kvůli selhání m isionářů či idejí

vstupovaly konkrétní vnitropolitické

komplikované vztahy evropských
zavazující

všechny

misionáře

poměry,

ale i

papežské kurie,
k

jednotném u,

nejvyšší

církevní

autoritou

posvěcenému postupu při šíření pravé víry. M isionáři hleděli především na to, aby
odvrátili obyvatele od prim itivního náboženství, víry v zoom orfní a antropom orfní
božstva, zpochybnili podstatu buddhismu, konfuciánství či jiných východních kultů.
Snažili se ozřejm it jen nejnutnější základy katolické víry v N ejsvětější Trojici,
Pannu Marii a svaté. Přitom se dokázali přizpůsobovat místním zvyklostem, včetně
odložení černého řádového roucha, pokud bylo jen trochu možné vtěsnat je do
široce pojímaného rámce katolického pravověří. Princip přizpůsobování je nazýván
akomodací. Z hlediska teologického jde o akomodaci form ální ve sféře morální,
která se týká způsobu, jím ž hlasatel své náhledy předkládá, přitom přihlíží k
potřebám a znalostem těch, k nimž se obrací, a vykládá jim jen to, co jsou schopni
pochopit. Tak se jezuité v Číně smířili s tím, že noví křesťané zachovávali úctu ke
Konfuciovi, protože ji pokládali za občanské, nikoli náboženské obyčeje.
V

oblasti portugalského panství působil také velký jezuitský misionář

František Xaverský v Indii a Japonsku. Jako papežský legát přišel z pověření
portugalského krále Jana III. do Goy6 , s velkým úspěchem působil rovněž jako
misionář v M alakce7. Na cestě do Číny zemřel na ostrůvku Sancian8. Od té doby
budovali jezuité systematicky své misie.
Jezuita Robert de Nobili9 zavedl akomodaci: poprvé se vážně začal přizpůsobovat
způsobu života a myšlení indického obyvatelstva. Od roku 1605 žil v M aduře10,
vedl odříkavý život indického kajícníka a odlišoval se ode všech Evropanů, i od
svých spolubratři. Poznal, jak misii vadí nevraživost vůči Portugalcům a duchovní
vazba křesťanské teologie na ducha evropského Západu. Naučil se sanskrtu,
náboženskému jazyku Indů, ve svém kázání navazoval na indické posvátné knihy a
Kristovo evangelium uvedl do náboženského myšlení Indie jako pátou védu.
Úspěch se dostavil, již roku 1609 mohl zřídit vlastní křesťanský kostel pro
6 portugalská kolonie v Přední Indii.
7 město na jihu Malajského poloostrova, v roce 1511 dobyta Portugalci.
8 čínský ostrov nedaleko Kantonu.
9 1577 - 1656. Misionář, kteří působil v Maduře mezi Hindy.
10 město na jihu Indie.
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brahmíny, které pokřtil. Robert de Nobili dovoloval nově obráceným , aby si
podrželi všechny hinduistické zvyklosti, pokud nebyly přímo pohanské. Ke všem
domácím

náboženským

otázkám projevoval svrchovanou toleranci.

Podobně

pracovali další jezuitští m isionáři v jiných, nižších vrstvách obyvatelstva. Kolem
roku 1650 bylo v M aduře již 40 000 křesťanů11. Benedikt XIV. však malabarské
rity, kdy se dětem při křtu dávala pohanská jm éna a zachovávaly se m ístní pověry
při svatbách, bulou Om nium sollicitudinum (Všech starostí) zakázal, čímž byl osud
indické misie zpečetěn. Křesťanství od té doby v Indii nenacházelo půdu.
Podobný byl osud jezuitské misie v Číně. Tam zavedl akom odační metodu
proslulý M atteo Ricci

12

o

a dosáhl mimořádných úspěchů. Od roku 1600 žil jako

astronom a m atematik na císařském dvoře v Pekingu a veřejně hlásal křesťanství
jako císařův přítel a rádce. Při jeho smrti bylo ve vedoucích čínských vrstvách přes
2000 křesťanů13. Jeho řádový druh Adam Schall von Bell dosáhl dokonce hodnosti
m andarina14. Roku 1650 zbudoval v Pekingu veřejný chrám a dosáhl náboženské
svobody pro křesťanství v celé říši. Když umíral měla Čína asi 270 000 křesťanů.65
Císařský toleranční edikt z roku 1692 byl odměnou za zásluhy jezuitů o Čínu a o
císařský rod. Byly nejlepší vyhlídky na vznik samostatné čínské církve. Ale i tady
došlo v tom to okam žiku ke katastrofě. Ke zhroucení čínské misie nevedl vnější

/J f h t

útisk, ale spor uvnitř církve o metodu akomodace. Již Ricci při hlásání víry
navazoval zcela vědomě na existující představy o Bohu. U tak vyspělého a
nábožensky založeného národa nemohl křesťanskou víru předkládat jako něco zcela
nového, aby nevyvolal dojem, že Číňané dosud vůbec nectili Boha a byli tedy
bezbožní. Ricci jim naopak potvrzoval, že vždycky byli zbožní, a ukazoval
křesťanskou víru jako dovršení jakéhokoli poznání Boha vůbec. "Pán nebes",
kterého dosud uctívali, je Kristus. Křesťanské zjevení je poučuje, aby ho lépe
chápali. Pokud bylo vyloučeno podezření z pohanského uctívání model, dovoloval
11 FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, s. 237.
121552 - 1610. Italský jezuita, misionář v jižn í Číně, působil i v Pekingu, přeložil do latiny čtyři z
klasických knih konfucianismu. Jako jeden z prvních Evropanů zprostředkovával Číně evropskou
vědu, publikoval v čínštině řadu matematických, astronomických, kartografických spisů.
13 FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, s. 237.
14 evropské označení pro vysokého hodnostáře v Číně, zejména za dynastie Čching.

10

i

Ricci úctu Konfucia a kult předků jako úkony občanské tradice. Všechny přirozené
hodnoty čínské kultury měly mít v křesťanství své oprávnění. Tak se mělo
křesťanství stát Číňanům blízké. Nicméně dom inikánští a františkánští misionáři,
kteří také pracovali v Číně, to považovali za příliš a žalovali na Ricciho a jezuity v
Římě. Inocenc X. akom odaci roku 1645 zakázal, o jedenáct let později roku 1656
papež A lexandr VII. tento zákaz zmírnil. Rok po tom, co císař Kang Hsi yydal roku
1692 tpleranční edikt, Řím akomodaci znovu ostře odsoudil. Ačkoli jezuitští
misionáři předložili doporučení a dobrozdání samotného císaře, který se o ně
osobně zasazoval, zůstal zákaz v platnosti a Klement XI. jej roku 1704 opakoval.
V yslání papežského legáta Tournona do Číny roku 1707 a jeho nešťastné
vystupování na císařském dvoře vedlo nakonec k rozchodu s císařem Kang Hsi.
Tournon zemřel roku 1710 v čínském vězení. Císař zakázal hlásání křesťanské víry,
pokud se děje jinak než podle přizpůsobení praktikovaného jezuity. Dalšímu
papežskému delegátovi M ezzabarovi císař důrazně vyčítal: " Zhubil js i své
náboženství, zdejší Evropany js i vydal nouzi, potupil js i dobré jm éno těch, kteří
zem řeli."15 (O obou poselstvech pojednám zevrubněji v samostatné kapitole).
Inocenc XIII. sice roku 1723 povolil zmírnění, ale to netrvalo dlouho, jelikož
Benedikt XIV. roku(1742 jakoukoli akomodaci bulou Ex quo singulari ( Z nichž
jednotliví) zakázal. Toto krátkozraké vítězství europeismu znamenalo konec misie
ve východní Asii. Brzy začala dlouhá pronásledování čínských křesťanů a
misionářů, které často končilo jejich smrtí. K běžným způsobům popravy patřilo
pomalé um írání - svázání nohou a zavěšení do jám y hlavou dolů.
M isionáři

podávali

o

své

činnosti

pravidelné

zprávy

nejen

svým

bezprostředním nadřízeným v nových zámořských provinciích, které se stávaly
podkladem pro sestavování každoročních předepsaných výročních elaborátů, ale
psali i svým představeným v mateřské provincii nebo svým dávným řádovým
druhům a přátelům či příbuzným, např. rodičům. Tyto listy nebyly určeny výhradně
jen adresátům, ale četly se i na společných shromážděních řádových domů, a tak
nepochybně

přispívaly

k

rozšíření

obzorů

členů

Tovaryšstva,

kteří

se

prostřednictvím dopisů seznamovali nejen s počínáním svých kolegů, ale i s poměry
v exotických zemích.
15 FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992, s. 238.

2. 2. Účast jezuitů z české provenience na zahraničních misiích
Vzhledem k tomu, že při velkém rekatolizačním díle pobělohorském bylo
misionářů třeba především doma, řeholníci z českých zem í se dostali do m isijní
práce v zám oří poměrně pozdě, v poslední třetině 17. století. Potom však dosáhla
jejich účast na apoštolském díle v Americe, ve východní Asii a v Africe rozmachu a
intenzity, jež vzbuzují oprávněný obdiv. Zejména jezuité poslali do dalekých
zám ořských krajů velmi značný počet členů své provincie, Čechů i Němců. Jezuitští
misionáři pracovali ve střední a jižn í Americe, na Filipínách, v Číně, v Přední a
Zadní Indii. Z České provincie bylo dost misionářů, kteří působili v zámořských
misiích, i když vlastně hlavní misie byly na dom ácí půdě. M ůžeme vzpom enout
alespoň několik jm en : František Antonín Boryně, Jindřich Václav Richter, Šimon
Boruhradský, Karel Přikryl, Samuel Fritz, Karel Slavíček a další. Česká provincie
dala Tovaryšstvu také generálního představeného - byl jím František Retz z Prahy.
Sama česká provincie Tovaryšstva Ježíšova vyslala do dalekých končin
zaoceánských na(í 60 svých členů. Z toho 36 odešlo do Mexika, 3 do Kalifornie, 3
do Nové Granady, dnešní Venezuely, 17 do Quita v dnešním Ekvádoru, 17 do Peru,
26 do Paraguaye, 12 do Chile a na ostrovy Chiloe, 8 do Brazílie, 15 na Filipíny, 7
na M ariany, 1 do Japonska, 9 do Číny, 7 do dnešního Anamu, 4 do Goy a 2 jinam
na pobřeží m alabarské.16
S jakou horlivostí plnili svůj úkol ukazuje mučednická smrt některých z nich,
např. A ugustin Strobach, něm ecký jezuita z Jihlavy, který zahynul roku 1684 na
misiích mezi Indiány Karaiby, a Prostějovan Jindřich Václav Richtr, česky
misionář,

který

byl

po

dvanáctileté

práci

zabit

domorodci

na

ostrovech

M ariánských. Jindřich Václav pocházel ze zámožné rodiny, jeho

otec byl

úředníkem knížete Karla Eusebia z Lichtensteinu. Studoval v Olomouci na jezuitské
akademii a ideje řádu ho tak uchvátily, že se rozhodl do Tovaryšstva vstoupit. V
Praze dokončil studia filozofie a teologie a byl vysvěcen na kněze. V roce 1683 byl
vyslán na zám ořské misie do povodí řeky Maraňón.
František Boryně pocházel ze starého vladyckého rodu Boryňů (Boreňů) ze
Lhoty, erbu dvou vidlic se zlatými rukověťmi, křížem přeložených na červeném

štítě, který se psal podle Lhoty, vsi ležící v Žatecku mezi M ěcholupy a Ličkovem 17.
Po absolvování filozofie v Olomouci učil na jezuitských školách v Kutné Hoře a
Jindřichově Hradci. Sotva skončil svá studia vypravil se roku : 1693 do Jižní
Ameriky, do Peru. Přivedl ke křesťanství přes sto indiánských kmenů l8, které
dosud unikaly evropské pozornosti, založil mezi nimi značný počet misijních stanic
a pečoval nejen o jejich kostely a duchovní správu, nýbrž i o pevnou organizaci
jejich života vnějšího, vedl své svěřence k intenzivnějšímu těžení přírodního
bohatství, zaváděl mezi necivilizovaným i dosud divochy racionelní dobytkaření,
řemeslnou výrobu textilií po evropském vzoru e tc 19.
v

Sim on Boruhradsky z Polné pocházel rovněž ze zám ožné měšťanské
rodiny. Vystudoval gymnázium, snad v sousední Jihlavě, a pak studoval filozofii,
kterou patrně nedokončil. V říjnu 1670 vstoupil v Olomouci do Tovaryšstva. Jako

ÁfrH>

osm advacetiletý se odebral do M exika, kde se zapsal počátkem devadesátých let
17. století do dějin této zem ě jako budovatel velkých říčních regulací, nových
kostelů i svou účastí na stavbě m ístokrálova paláce 20
Josef Neum ann byl rodákem z belgického Bruselu a do řádu vstoupil
v Olomouci roku 1663, dále pak pokračoval ve studiích v Brně. Zde se setkal
během své následné pedagogické kariéry v le tech 1676 - 77 i se svým budoucím
spolupracovníkem na m isiích v Tarahum aře

21

Danielem Januschkem, rodákem ze

slezské Vroclavi. Josef Neumann patřil ke skupině, která se nalodila již v březnu
1680 v C ádizu22 a tak v září 1680 přistál ve Veracruz23. Záhy po svém příchodu do
země zam ířil spolu s Chorvatem Johannem Mariou Ratkayem nejprve do hlavního
města M exika, kam se dostali v říjnu téhož roku.
Po několika týdnech, které strávili v hlavním městě, se pak vydali na pouť
do místa svého konečného určení - H orní Tarahumary. Čekala je dvoum ěsíční cesta
dlouhá přes 1200 km, na kterou vyrazili v listopadu 1680. Po opuštění lidnatějšího
M exika udržovali stále severovýchodní kurs, který se hned od počátku zařezával do
takřka neobydlených končin bez vody a bujnějších porostů. První význam nější

16 KALISTA, Z.: Cesty ve znamení kříže. Praha: Katolický literární klub, 1947. s. 279.
17 KALISTA, Z.: Cesty ve znamení kříže. Praha: Katolický literární klub, 1947. s. 280.
18 KADLEC, J.: Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 131.
19 palác markýze de la Laguny.
20 kraj na severozápadě Mexika.
21 přístav na jihu Španělska.
22 mexický přístav při M exickém zálivu na jihu země.
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zástavkou bylo hornické středisko Zacatecas24, kam dorazili po dvaceti dnech. D alší
cesta vedla do Duranga, hlavního města Nového Biskajska, kam dorazili v prosinci.
Zde oslavili Nový rok 1681 a znovu se vydali na cestu doprovázeni několika
vojáky, kteří jim poskytovali ochranu. V polovině ledna pak dorazili do Parralu, kde
se setkali s governadorem a pokračovali dále do Coyachi. V Coyachi pobyli asi
měsíc, aby se zde naučili základům jazyka tarahumara. Nyní se měli rozdělit Ratkayovi bylo určeno působit v C arichí a Neumannovi v Sisoguichi. Josef
Neumann se za svého padesátiletého působení v oblasti Tarahumary stal velice
proslulým a uznávaným, osobou, která svými rozměry dosahovala ohromného
věhlasu.
Anabáze jezuitských misionářů nás nutně musí ohromit stejně jako jejich
fyzická i psychická síla.
Jezuité nebyli ovšem jen pohotoví šiřitelé pravé víry nebo poučení lingvisté,
ale přispěli i k rozvoji geografických výzkumů. Trutnovan Sam uel Fritz se narodil
roku 1654. Na Karlo - Ferdinandově univerzitě v Praze dosáhl akademického titulu
m istra filosofie. Roku 1683 dostal z Říma dovolení odejít do zámořských misií. Byl
to právě Fritz, který rozvinul mnohostrannou činnost týkající se stavby kostelů,
malování obrazů, sochařství. Na chatrné bárce plul po celé délce Amazonky a po
mnohých dobrodružstvích se dostal až do portugalského města Para. Fritz vydal
první mapu této největší jihoam erické řeky a jejích přítoků. Zároveň se týž otec
Fritz v roce 1693 ohradil proti bezpráví páchanému na místním obyvatelstvu a svou
stížnost přednesl přímo místokráli v Limě. Samuel Fritz měl podle všeho pochopení
pro Indiány, kteří mu je opláceli vděčností. Zemřel v Peru roku 1725.
Tadeáš Enis se narodil v roce 1714. Působil jako misionář v Paraguayi.
Pocházel z Čekanic na Táborsku. O vyslání do zámořských misií žádal P. generála
Františka Retze.Vydal se na cestu společně s dalšími bratřími, především ze
Slezska, v Kádizu se k nim připojil Karel Přikryl z Prahy. Jeho deník zachycuje
povstání Indiánů kmene Guarání. Zemřel v roce
deportace.

23 mexické město ve středu země.
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Karel Přikryl - český teolog, misionář a filolog se narodil v Praze roku 1718.
V patnácti letech vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova a dvouletý noviciát strávil v
Brně. V Olomouci studoval filozofii a pak řečtinu opět v Brně, kde současně
vyučoval latině na místním jezuitském gymnáziu. Po ročním působení v Jičíně, kde
učil na gymnáziu, byl poslán na studium teologie na pražskou univerzitu. Spolu se
svým řádovým druhem Vilémem Obstcírerem ze Škvorce u Prahy usiloval o m isijní
činnost v Indii. Souhlas generála řádu v Římě dostali začátkem roku 1748; ještě v
lednu se vydali na cestu přes Itálii, z Livorna lodí do Malagy, a po souši v dubnu
dorazili do Lisabonu, ale každoroční flotilu do Indie zmeškali. Zůstali tam další rok
do odjezdu, byli ve styku s portugalskou královnou M arií Annou (sestrou Karla VI.)
a do Góy připluli v říjnu 1749. Přikryl zde působil více než 11 let, zprvu jako
docent a později profesor teologie na tam ější jezuitské koleji a přednášel též
hum anitní vědy a řečnictví. Zřejmě se systematicky věnoval studiu jazyka a zvyků
místního obyvatelstva, jako první Čech se zajímal i o drávidskou tamilštinu.
Sestavil m luvnici indických nářečí v okolí tohoto města, jež je nejen prvním
českým

pokusem

v indologii,

ale

i významným

příspěvkem

pro

sblížení

západoevropského kulturního světa s kulturním světem Přikrylova misijního
působiště. Po zákazu řádu v roce 1759 a následných represích portugalské vlády byl
internován a deportován z Indie. Přežil útrapy plavby do Lisabonu a od května 1761
byl uvězněn v podzemním žaláři pevnosti sv. Juliana jižně od města. Přestál
sedmileté žalářování ve tmě a vlhku, na zákrok rakouského dvora byl v červenci
1768 propuštěn a vrátil se do Čech. Stal se duchovním představeným a
zpovědníkem královéhradeckého jezuitského kolegia. V Hradci Králové se stal
posledním rektorem jezuitské koleje až do zrušení řádu. Zbytek života dožil v
místním arcibiskupském semináři. Rukopis gramatiky kónkanštiny v rukou Josefa
Dobrovského

odhalil

příbuznost češtiny s tímto novoindickým jazykem i
“------------- ---- ---starobylým sanskrtem. Toto poznání probudilo silný a trvalý zájem nastupující
'

generace českých obrozenců o studium sanskrtu a indickou kulturu. Zemřel v
Hradci Králové v roce 1785.
Jezuitští misionáři rovněž pronikali do společnosti v oblastech čínského
kulturního

okruhu.

N ejvýznam nějším

Bylo
oborem,

to

zejm éna

kterým

díky

prosluli
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a

znalostem
díky

vědy

kterému

a
si

umění.
vydobyli

( ( ) \L /

v Kočinčině24 a Tonkinu2^ vysoké posty u královského dvora, bylo lékařství a
lékárnictví; dále také astronom ie a matematika. Ze sedmi znám ých m isionářů staré
české provincie T ovaryšstva Ježíšova, kteří působili ve V ietnam u, jen dva pocházeli z českých rodin, jed en se narodil na Slovensku (tehdy H orní U hry), dva
byli ze Slezska a zbývající dva pocházeli z něm ecké m enšiny usazené v českých
zem ích. Z hlediska jezuitského pohledu nebyla národnost vůbec důležitá; resp.
nebyl na ni brán zvláštní zřetel. Jiná už je otázka, jak svou příslušnost vním ali
sami m isionáři. Např. Karel Slam enský, původem ze Slovenska, se vždy hlásil
k české národnosti, což mu vysloužilo přezdívku "Bohemus".
Ne všichni byli původně určeni pro službu ve Vietnamu. N ěkteří se nedostali do
Cíny a pokračovali tedy z M acaa do Indočíny“ , jin í sm ěřovali původně do
Japonska, ale cíl cesty museli zm ěnit vzhledem k vyhoštění všech Evropanů ze
zem ě. N a dálném východě byla vym ezena provincie japonská, do které patřil i
V ietnam , a víceprovincie čínská. N a severu Vietnamu působili pouze V áclav
Paleček a Jan Hoppe. Paleček byl prvním Č echem na územ í severního V ietnam u
(Tonkinu). O statních pět vykonávalo svou činnost na jihu zem ě (v K očinčině).
N ejvýznam nějším Jezuitou působícím v této oblasti byl Jan K óffler. Pražan
něm eckého původu se narodil roku 1711. Do řádu vstoupil v patnácti letech, s
nedokončeným

středoškolským

vzděláním .

V letech

1727 -

1728 prodělal

noviciát27 na brněnské koleji. N ásledující tři roky studia filozofie strávil
v O lom ouci. Poté ho čekala učitelská praxe v Č eském K rum lově, kde učil první
třídy gym názia. V roce 1734 přešel na kolej do slezské Zaháně, kde přednášel
gram atiku. Rok 1735 se pak stal začátkem jeho teologických studií v O lom ouci.
D alší ročníky dostudoval v pražském K lem entinu. V ěnoval se rovněž apoštolátu
vězňů. V říjnu roku 1731 přijal všechna tři svěcení: podjáhenství, jáh en stv í a
kněžství. Stalo se tak patrně kvůli chystaném u odjezdu do misií. V roce 1738 ho
m ůžem e zastihnout na cestě do Lisabonu. Zde se učil jazykům a m isionářským
odbornostem , také zde čekal na konvoj. V listopadu

1739 odplul do Goy,

následující rok v červenci pak do M acaa. Ještě ten samý rok se odebral do
K očinčíny. Působit jak o m isionář začíná až o dva roky později, což je zřejm ě

24 název užívaný Evropany pro územ í jižního a středního Vietnamu.
23 historické územ í v severním Vietnamu.
2l’ historické územ í v jihovýchodní Asii, část Zadní Indie.
27 zkušební doba pro novice, osoby připravující se ke složení řeholních slibů.
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způsobeno studiem vietnam štiny. V ydobyl si slávu svým léčitelským um ěním a
po sm rti Slam enského byl pozván ke dvoru, aby nastoupil na jeho m ísto dvorního
lékaře, astrologa a m atem atika. Jeho pozicí u dvora neotřásl ani královský edikt o
vypovězení všech m isionářů ze zem ě. Bylo mu jako jediném u dovoleno zůstat a
dál pracovat u dvora. A však roku 1755 byl i on na popud nepřátel křesťanství
donucen odplout zpět do M acaa. Zůstal zde plné čtyři roky, až nakonec odplul
přes Tichý oceán do Jižní A m eriky. Pracoval nějakou

dobu

v redukcích

v Paraguayi, byl však zatčen a depo rto v áiu -do Portugalska, kde byl vězněn
v pevnosti St. Juliao nedaleko Lisabonu. O tři roky později byl na zásah M arie
Terezie propuštěn. Na to pár m ěsíců přednášel na vídeňské koleji Tovaryšstva
Ježíšova. Ještě téhož roku přešel na kolej v Litom ěřicích, stává se praefectus
spiritualis et confessor prim us N ostrorum (nejvyšší duchovní představený a
zpovědník našich). N akonec však požádal o vyslání do misie. V roce 1769 odešel
jako lidový m isionář do uherské části Transylvánie - Sedm ihradska. Zde ho
zastihla zpráva o zrušení řádu; přesto dál zůstal v Sedm ihradsku až do své smrti.

Je autorem pěti dopisů, které napsal v době, kdy působil u kočinčínského dvora.
A však

dochovala

H istórica

se

C ochinchinae

nám

i

descriptio.

některá
Toto

jin á
své

jeho

díla,

nej význam nější

např.

spis

dílo,

které

pojednává o historii rozděleného Vietnam u, vytvořil v době, kdy pobýval
v portugalském vězení. Dále byl autorem spisu Elogium F rancisci de Cunha,
sinensis, Soc. Jesu Scholastici, in carceribus Lusitanicis defuncti.
Slezský něm ecký m isionář J o sef N eugebauer, narozený roku 1705 ve
F rankensteinu28, vstoupil do noviciátu za účelem studia. Koncem října roku 1729
byl vysvěcen na kněze. Od roku 1736 se připravoval na m isijní činnost v Zadní
Indii. Roku 1739 připlul do K očinčíny, kde pak působil jako astronom a lékárník,
pracoval zejm éna v severních krajích. Po vypovězení m isionářů v roce 1749
odešel spolu s ostatním i zpět do M acaa. Z písem ností se po něm zachovalo
několik dlouhých dopisů. První dopisy byly poslány z indického G oa do
Lisabonu; čtvrtý dopis byl odeslán z M acaa, stejně jako poslední tři. Pátý až
devátý z Kočinčíny.

28 dnešní název - Zabkowice, město v jižním Polsku.
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Jan Siebert pocházel z Jihlavy a narodil se roku 1708. Přím ení napovídá, že
byl něm eckého původu. Do T ovaryšstva vstoupil v Brně v roce 1723. Po
absolvování noviciátu studoval na Karlo - Ferdinandově univerzitě v Praze, kde
se věnoval filozofii. N ásledovaly pobyty v řádových ústavech v Litom ěřicích,
Chebu a V ratislavi. N akonec vystudoval ještě teologickou fakultu v Praze. V roce
1737 byl poslán do K očiněíny a velm i záhy se stal uznávanou osobností pro své
přírodovědné znalosti. D ostalo se mu dokonce pozvání ke královském u dvoru,
kde mu byl udělen titul m andarina. Stal se osobním lékařem panovníka a
královským dvorním m atem atikem . Toho všeho dokázal Siebert využít, aby
svými přím luvam i ochraňoval často ohrožovanou křesťanskou obec v K očinčíně.
Zem řel v Sin-hoa v roce 1745.
Jan G ruber pocházel ze stejné generace jako Siebert. N arodil se roku 1708
v N ym burce. V roce 1725 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova na brněnské
koleji. Od roku 1728 do roku 1730 se věnoval studiu filozofie v O lom ouci, po
jehož zakončení přešel na m agisterium do Uherského Hradiště. V roce 1734 se
opět vrátil na kolej do O lom ouce, tentokrát kvůli studiu teologie. Po dokončení
byl vysvěcen na kněze a konečně roku 1737 odjel do misií. H lavním působištěm
se mu stalo hlavní město K očinčíny Sin-hoa (pozdější Hué). O jeh o sm rti píše Jan
Siebert v listě psaném do Evropy v roce 1741. G ruber zem řel po těžké nem oci
roku 1741.
D alší

zajím avou

postavou

byl

slovenský

rodák

Karel

Slam enský

(též

Slam inský). N arodil se v roce 1708 někde v H orních Uhrách. N ebyl vychováván
v řádových ústavech. Původně působil jak o vrchní felčar dragounského pluku
v U hrách, resp. Sedm ihradsku. Za nejasných okolností se dostal přes Polsko,
G daňsk a A m sterodam do Lisabonu. Odtud odplul snad s nějakou m isijní
výpravou do Goy v Přední Indii, kde roku 1736 vstoupil do řádu. Ve své tam ější
činnosti vytrval deset let, poté odplul do Kočinčíny. Hojně využíval svého
bývalého povolání k rozšiřování křesťanských myšlenek. Od března 1747 působil
jako nástupce Jana Sieberta ve funkci dvorního lékaře v hlavním m ěstě. Svůj
úřad nevykonával dlouho, neboť zem řel již v červnu 1747.
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V áclav Paleček se narodil v roce 1704 v Praze. Původně byl určen pro
službu v Japonsku, ale nakonec pro nedostatek kněží odešel do Tonkinu, kam
dorazil

v roce

1736.

Zasloužil

se o

rozvoj

katolické

misie

a zastavení

pronásledování křesťanů v Tonkinu. Jeho další osud se naplnil jeho deportací v
roce 1760. Z achovala se o něm krátká stať v dopise Floriana Bahra, což byl
jezuita českého původu působící v Číně.
D ruhým m isionářem , který dosáhl destinace Tonkinu, byl slezský rodák ze
Svídnice Jan Hoppe. N arodil se roku 1708, do řádu vstoupil v Brně. V roce 1735

A

^

byl vysvěcen na kněze. Původně byl určen pro Japonsko, kam také odjel v roce
1737. Je pravděpodobné, že se dostal jen do M acaa. Odtud se přeplavil spolu
s Janem K ófflerem do K očinčíny. M isionářskou práci vykonával spolu s ním
v severních

provinciích.

Z tohoto

období

se

zachovaly jeho

dva

dopisy

adresované M arii A nně29, královně Portugalska. Jak se později dostal do Tonkinu
není znám o. Lze však předpokládat, že sem po vypovězení kněží z K očinčíny
odešel přes M acao. Pom ěrně zajím avá se je v í skutečnost, že zde zůstal i po
zrušení jezuitského řádu. Hoppe působil na územ í V ietnam u nejdéle. Z ůstal
v Tonkinu až do své sm rti v roce 1783.

29

1734 - 1816, manželka svého strýce a spoluvladaře Petra III., rezignovala ve prospěch svého syna
Jana VI.
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2. 3. Počátky jezuitských m isií v Číně

V

průběhu 16. a 17. století vyrůstaly na asijských pobřežích opěrné body a

kupecké faktorie evropských mocností, zakládala se nová města a přístavy. Také
příliv evropského obyvatelstva, především vojáků a dobrodruhů, ale i obchodníků a
úředníků stoupal den ode dne. Evropané se tak pevně usídlili jak na celém
M alabarském a Koromandelském pobřeží, tak v Bengálském zálivu. Poměrně
účinnou

pomoc evropským

kolonizátorům od samého

počátku

poskytovala

katolická církev, jejíž misionáři tvořili důležitý doprovod prvních objevitelů i
dobyvatelů

i neodmyslitelnou

součást

nově

zakládaných

evropských

osad.

Jezuitských kolejí a výstavných chrámů přibývalo úměrně s tím, jak se zvětšovala a
upevňovala moc a síla jejich ochránců - kolonizátorů, jejichž m ateriální pomoc řád
splácel horlivou duchovní činností. Vedle militantních jedinců ve vedoucích
pozicích řádové hierarchie, kteří udržovali úzké styky s kolonizátory a později i s
místními vládci, tu byl i bezpočet prostých misionářů. Na jejich bedrech spočívala
vlastní evangelizační práce mezi původním obyvatelstvem. Vedle fanatických a
rafinovaných šiřitelů křesťanství, tu bylo velké m nožství obyčejných kněží a bratrů
laiků. Ale vyskytli se i jednotlivci, jejichž talent oslnivě zazářil, kteří vynikli ve
znalostech tamějších jazyků, písemnictví, historie i náboženských soustav a stali se
tak průkopníky evropského poznání bohatého kulturního dědictví východních
národů.
Mezi úkoly misionářů zajisté patřilo snažit se ze všech sil zbavit omylů všechny
pobloudilé a přivést je k svátému Zákonu jakožto jediné a pravé cestě, kromě níž
žádná nevede do nebe a k věčné blaženosti. Přesvědčit je, že jsou svázáni pouty a žé
se potácejí nad propastí k věčnému zatracení. Přišli, aby jim ve světle pravd
evangelií ukázal omyly a poučili je o skutečném štěstí a věčné blaženosti.
První katoličtí kněží přišli do Číny sice už v dobách mongolské dynastie
Jiian30, leč jejich působení tehdy nezaznamenalo žádné trvalejší výsledky. Teprve
založením M akaa v roce 1557 se datují počátky organizované m isijní činnosti v
Číně. Postupem doby hlasatelů křesťanské víry přibývalo a v roce 1701 se m luví již
o 117 cizích kněží různých národností a administrujících celkem 244 kostelů a

Byl to právě František Xaverský, který se stal vzorem pro ostatn ' :—
misionáře. Působil především v Indii a Japonsku. V Indii ho v roce li
radost - byl jm enován prvním provinciálem nově založené indicl
provincie. František už měl ale tehdy na mysli nový cíl - vnést světlo f
Číny. Byl si jist, že christianizací Číny získá více vlivu na Japonsko. Tém ěř u cíle v
prosinci roku 1552 však zemřel ve věku 46 let. Jeho tělo bylo o několik měsíců
přeneseno do Goy a tam pochováno. Roku 1619 byl prohlášen za blahoslaveného a
v roce 1622 za svátého. Svatý František Xaverský referoval v dopisech do Řím a o
svých zkušenostech z misií. Od roku 1545 byly všechny jeho dopisy tištěny a
rozšiřovány po celém Západě. Těm ito dopisy vyvolal misionář, ačkoli dlel v daleké
cizině, pravé m isijní nadšení a stal se vzore pro další tisíce, které jej následovaly.
Na čínskou půdu měla však vstoupit až další generace jezuitů. K nej význam nějším
misionářům patřili Metteo Ricci, Julio A leni32, Nicolas Trigault33, Francesco
Sam biaso34 etc.

Jako první navázal s Číňany opravdový misijní dialog P. M atteo Ricci. Na něm
můžeme vidět, co znam ená apoštolský život. Nebyl to zájem o stříbro či santalové
dřevo, o koření či hedvábí, co ho přimělo vydat se do Číny. Ani to nebyla věda,

ačkoli jeho vědecký a kulturní význam pro vztah Evropy s Čínou se dá těžko popřít.
Z r o d n é h o d o m u o d e š e l k v ů li J e ž íš i, a b y s e sta l m is io n á ř e m . M a tte o R ic c i p o c h á z e l

z Maceraty v Itálii. Jeho otec byl hluboce otřesen, když jeho prvorozený syn
v s t o u p il b ě h e m s v ý c h s t u d ií v Ř ím ě d o j e z u it s k é h o řád u . R o d in n ý z n a k , m o d r ý

ježek v rudém poli, a s ním spojená privilegia neznamenaly pro mladého šlechtice
nic ve srovnání s prostou řeholní sutanou. O několik desítek let později oblékne
v

M atteo Ricci v Cíně purpurově rudé roucho akademiků s tmavě m odrým lemem u
krku a s páskem stejné barvy. Na svou cestu se vydal z Lisabonu, plavil se podél
pobřeží Guineje a celé Afriky až do Goy. Z Indie pak odejel dále do M alakky a přes
Zadní Indii do Macaa, portugalské obchodní osady na okraji „Říše středu“, jak svou
říši sami Číňané nazývali. V září 1583 dostává Matteo Ricci dovolení čínských
32 1582 - 1649. Pater Julio Aleni se narodil v Itálii a přišel do Číny na konci vlády dynastie Ming.
Působil na mnoha místech, zejména pak v Makkau. Měl enormní vliv na buddhistické mnichy v
klášteře Wuyi, kteří na základě jeho kázání konvertovali ke katolicismu. Během svého misionářství
si vysloužil přezdívku Konfucius Západu. Byl autorem četných knih, například Význam geometrie.
33 1572 - 1628. Trigault byl francouzský misionář, který působil v Indii a hlavně v Číně, nedlouho
poté, co sem dorazil, byl poslán zpět do Evropy. Když se vrátil do Číny, přivezl s sebou 7000 biblí.
4 1582 - 1649. Francesco Sambiaso byl původně rovněž Ital. V roce 1613 začal působit v Pekingu.
Po převzetí moci Čchingy, se usadil v Guangzhou, kde vybudoval křesťanský kostel.

'¿C

úřadů přicestovat do Šiuhingu. Jeho oděvem tehdy nebyla černá jezuitská sutana,
nýbrž šedé roucho buddhistického kněze. Až po letech se ukázalo, že nebylo příliš
vhodné dávat najevo své kněžství tímto způsobem. Nejen z toho důvodu, že v
tehdejší Číně nepožíval buddhismus velké úcty, ale i proto, že pater Ricci jako
křesťan nesouhlasil s mnohými buddhistickými názory. Ještě než přijel do Pekingu,
oblékl se proto jako učenci. K těm opravdu patřil, neboť měl rozsáhlé znalosti a
vydal několik vysoko ceněných publikací. Jeho katechismus Pravé učení o Pánu
nebes byl vedle dalších děl z jeho pera přijat do kánonu klasické čínské literatury.
Čínský císař W an Li, který žil v Pekingu, se přikláněl spíše k buddhismu,
oficiální státní filosofií však zůstával konfucianismus. Intelektuální elita, státní
úředníci a nej vyšší mandaríni uctívali Konfucia, který byl pro ně opravdovým
vůdcem se svými vysokými etickými nároky a svým vedením k moudrému životu.
Lidé v Číně byli velmi citliví k tomu, co se děje v kosmu. Podle nehlučného běhu
hvězd se učili řídit i společnost v klidu, míru a harmonii. Pohled na nebe poseté
souhvězdími je vedl i k poznání řádu přírody na Zemi. V Číně, obrovské
zem ědělské zemi, bylo vždy velmi důležité žít v harmonii s ročními dobami a
uznání čínského kalendáře bylo pokládáno za důkaz loajality okolních národů. Z
toho všeho lze vyvodit, s jak velkým zájmem se u lidí, jakým i byli Číňané,
setkávaly nové poznatky v matematice, zvláště geometrii a astronomii, v geografii a
praktické fyzice. A M atteo Ricci oplýval fantastickými vědomostmi ve všech těchto
oborech.
i.

Ten, kdo se tak dobře vyznal v hvězdářství, mohl snad mluvit i o „Pánu nebes“ .
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Pater Ricci chtěl vydávat svědectví o základní křesťanské pravdě víry, totiž, že „Pán ¿v ^ v 1
nebes“ se v dějinách zjevil v Ježíši Kristu. Všechny ostatní pravdy křesťanství
s-

souvisejí úzce s tímto vyznáním. Podstata křesťanství spočívá přece v živém vztahu

' .

ke Kristu. Jezuita Ricci musel však zakusit, že evangelium o U křižovaném a
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Zm rtvýchvstalém přijímal málokdo.
K hlavním rysům osobnosti M attea Ricciho patřily zejména ohled na čínskou

^

v>: J^

mentalitu, životní styl přizpůsobený místním zvykům a úcta k vysoké čínské

Vy.-Vťff '

kultuře. Chtěl být pro Číňany Číňanem. Cítil s nimi, hovořil a diskutoval. Bylo mu
jasné, že evangelium jim může být zprostředkováno jen velmi jem ně, jako završení
čínské kultury. Neodsoudil jejich kult předků a uctívání Konfucia, jak se stalo v
neblahém sporu o rity v roce 1742. Tradiční čínské obřady, jako např. kult předků
aj., které jezuité uznávali a využívali k svému misijnímu působení v Číně, byly
22
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tehdy Řím em zakázány; k rehabilitaci došlo až v roce 1940. O tom však pojednám
blíže v samostatné kapitole. Díky svému fenomenálnímu jazykovém u citu a svým
tolerantním ušlechtilým působením vytvořil M atteo Ricci v Pekingu centrum
duchovního života. Se svou vysokou, vznešenou postavou, s dlouhým vousem,
vysokým čelem, ostrým nosem, jem ně řezaným obličejem a hlubokým a modrým a
očim a patřil k nejvýraznějším čínským osobnostem. Když zemřel, sám císař
věnoval pozemek, na němž je možné dodnes najít Ricciho náhrobek. Stále
připom íná toho, který zde byl pochován, v Číně nazvaného Li Matou.

Mezi další významné misionáře patří i Johann Adam Schall von Bell35. Jeho
životní osudy jako misionáře vědce v Číně jsou výstižnou ilustrací tamních poměrů.
V roce 1649 zažil dobytí a vyplenění Pekingu tatarskými vojsky, kdy nejen hlavní
město, ale i celá říše včetně m isií zažila válečnou smršť a prošla ohněm a mečem
dobyvatelů. V Pekingu dosáhl velkého úspěchu, když si získal přízeň mladičkého
"3z:

císaře Shunzi , který ho jm enoval prezidentem astronomické kom ise a udělil mu
titul madarína. Po předčasné smrti císaře Shunziho v roce 1661 však byl Schall
během tzv. pronásledování čtyř regentů uvězněn a všichni cizí m isionáři byli
internováni v Kantonu. Schall byl nařčen z různých omylů v jeho astronom ických
výpočtech a z přípravy na spiknutí proti státu. Hrdelní soud odsoudil Schalla s
několika dalšími čínskými astronom y k pomalé smrti. Schallův přítel Verbiest byl
odsouzen k ranám holí a do vyhnanství. Příštího dne však byl Peking zasažen
zem ětřesením, což se vykládalo jako znam ení nelibosti nebes. Rozsudky byly tedy
ihned změněny, a tak Schall a další byli propuštěni na svobodu. Přesto však bylo
několik čínských astronomů popraveno. M imoto byly zavřeny všechny kostely v
říši a m isionáři se museli stáhnout do Macaa, ovšem kromě těch, kteří pracovali na
císařském dvoře v Pekingu. Když vyhnaní misionáři přišli do Kantonu, bylo jim
oznám eno, že zde mohou zůstat.
První ze všech jezuitů, který se stal mandarínem v roce 1645, byl právě P. Adam
Schall, z rozkazu císaře Shunzi, který byl otcem císaře Khang - si, a to v prvním
roce jeho vlády. Byl jm enován mandarínem sám a žádný jiný během 18 let, kdy
vládl tento císař, na tento titul nedosáhl. V Evropě se dělaly mnohé těžkosti tomuto
muži, protože se nemohlo správně pochopit, v čem spočívá hodnost mandarinátu.

35 1592 - 1666
36 též znám pod jmény Xun Chi, Šun - č', vládl 1644 - 1661.
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Důstojnost mandarína v Číně je totéž, co každé jiné čestné místo nebo doktorský
titul na nějaké univerzitě, neboť takový mandarín nemá na starosti nic jiného, než
být vedoucím astronomie, která má v Pekingu svůj řádný úřední dům, to je
matematické kolegium, v němž se nepřednáší žádné jiné záležitosti, než ty, jež patří
'in

k této vědě, že pak konečně spor byl ukončen .(mandaríni jsou státní úředníci a
jsou rozděleni do několika ranků)
Za vlády císaře Čchien - lunga se situace křesťanů a misionářů nepřestala
zhoršovat, s výjimkou císařského dvora. Tam byli jezuitští umělci a vědci stále
vítáni. Přicházeli tam s nadějí, že svými službami císaři získají přízeň císaře i pro
křesťany a misionáře v jeho říši. Leckteří z nich po dlouholetých a vyčerpávajících
službách na císařském dvoře ještě museli zažít zrušení řádu 1773. Z mnoha
jezuitských malířů na císařském dvoře v Pekingu je třeba jm enovat trojhvězdí
mistrů G iuseppe C astiglioneho38, Jean-D enis A ttireta39 a Ignáce Sicheibartha.
Císař Čchien - lung byl vášnivý obdivovatel malířství. Vydržel celé hodiny v jejich
ateliéru a přihlížel jejich práci. Nebyl to nijak pohodlný úkol, neboť oni museli být
oblečeni do dvorních úborů předepsaných k císařské audienci, a to i za velkého
horka. Kromě toho měli povinnost malovat obrovské obrazy jeho válečných
vítězství,

ale

Versailleský

také

postavit jeho

Trianon.

Na

letní

císařském

palác

dvoře

Yuanmigyuan,

působilo

jedenáct

připom ínající
evropských

jezuitských misionářů. Projevoval jim vysoké ocenění a pochvaly i císařskou
štědrost. Každý rok jim uděloval novoroční dárek, dva sobolí kožíšky a sáček s
dvěm a čínskými stříbrňáky. W alterovi, o kterém bude ještě pojednáno obšírněji, ale
také například Bahrovi se dostalo navíc další cti. Jeho Výsost jim svěřila několik
pážat, které měli učit hrát na nástroje po evropsku. Císař byl nesmírně spokojen,
učitelům nechal každému kus hedvábné látky nej vzácnějšího druhu, kterou nazývali
damašek. Čínská hudba, ačkoli má svá pravidla, je podle W alterových slov
jednoduchá. Ačkoli zde hraje mnoho různých nástrojů, všechny hrají jednohlasně a

,7 KOLÁČEK, J.: Čínské epištoly. Velehrad: Refugium Velehrad - Roma s.r.o., 1999. s. 255 - 6.
,s bratr laik Josef Castiglione - narozen 1688 v italském Miláně, přijel do Číny roku 1715 - dovedný
malíř při císařském dvoře v Pekingu, zde zemřel v roce 1766. Byl zde známý pod čínským jménem
Lang Lhining, který po studiích malby v Itálii přinesl na císařský dvůr také evropské pojetí
kontinuální perspektivy, která byla něčím zcela neznámým, ale nikdy se v Číně neuchytila.
39 narozen v roce 1702 ve Francii, umírá v Pekingu roku 1768, francouzský jezuita, malíř, misionář v
Číně. Výtvarné umění studoval v Římě, je autorem maleb v katedrále v Avignonu. Roku 1737 odjel
do Číny, zde se stává dvorním malířem císaře Čchien - lunga i celého dvora. Získal titul "malíř
císaře". Věnoval se zejména malbě přírody - stromy, ovoce, ryby a další zvířata, na sklo a hedvábí.
Byl rovněž zdatným portrétistou.

24

velmi pomalu, naproti tomu evropské hudební umění spočívá v m íšení tónů a v
pravidelném rytmu hry na hudební nástroje.
Získat náklonnost malých králů, princů, mandarínů i samého císaře, neřku-li jiných
menších pohanů i křesťanů, ba takřka koupit si ji se podle W alterových zkušeností
dělo prostřednictvím peněz nebo místo nich jiných evropských m aličkostí, které
byly v Číně vysoko ceněny - kapesní zrcátka, nožíky, rydla, skleničky a cínové
lahvičky, prstýnky, křížky posázené českými granáty etc.

Do Říše středu, do Číny, kterou vládcové z dynastie M ing40 přísnými opatřeními a
zákony izolovali od ostatního světa, se snažili proniknout i další jezuité. Roku
přistál Václav Kirwitzer s ostatními misionáři, kteří přežili plavbu třemi oceány, v
Macau. Z 22 misionářů určených pro Čínu jich pak jen 8 působilo v Číně opravdu41.
N ejproslulejším z této expedice byl již zm íněný Johann Adam Schall.
Václav Pantaleon Kirwitzer se narodil v Kadani roku 1588. Pocházel z
protestantské rodiny původem z blízkých Krbic, odtud jm éno Kirbitzer —>
Kirwitzer, avšak v mládí se rozhodl přestoupit ke katolické církvi. Díky
m ultikonfesnímu prostředí renesanční Kadaně si ovšem uchoval značnou dávku
tolerance a empatie, kterou pak uplatnil jako misionář. Na počátku 17. století začal
studovat v jezuitském konviktu v Olomouci, kde vzbudil pozornost učitelů svým
nadáním. Roku 1606 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Brně. Záhy byl
tento kadaňský rodák povolán do Říma, do učeného prostředí jezuitské Římské
koleje, kde mohl lépe uplatnit své nadání pro přírodní vědy a nakonec byl začleněn
do skupiny, která se připravovala na misii v Číně. V Římě byl roku 1611 účasten
důležité vědecké události, totiž návštěvy astronom a Galileo Galileia, jíž se kromě
pozvaných kardinálů zúčastnili i jezuitští astronomové. Tehdejší diskuse významně
oslabila stále panující ptolem aiovské chápání vesmíru ve prospěch systému
koperníkovského.

Pro

Kirwitzera

byla

tato

událost

významným

životním

mezníkem. Onen mimořádný vědecký zážitek jej nasměroval právě ke studiu
astronom ie a matematiky. Navíc se zde poprvé osobně setkal s jezuitským i
misionáři, působícími v Číně. K irwitzer je roku 1616 doložen ve Štýrském Hradci
jako učitel matematiky. Opakovaně žádal své představené, aby byl vyslán do
čínských misií.
40 1368 - 1644.
41 KOLÁČEK, J.: Čínské epištoly. Velehrad: Refugium Velehrad - Roma s.r.o., 1999. s .16.
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Konečně se roku 1617 dostal do skupiny nových misionářů, kteří se pod vedením
již misijně zkušeného spolubratra Nicolase Trigaulta vydali na nebezpečnou cestu
do Asie. Jejich loď San Carlos přistála v dubnu 1618 v západoindickém přístavu
Goa, kde pak Václav Pantaleon Kirwitzer působil až do roku 1621.

>J

Od roku 1622 působil v čínském Macau, kde začal užívat čínské jm éno ’ ’
.
. . .
. . . . .
____
.. .
__
j
* . . __.
Čchi W ej-cchaj a zde také dne 22. května 1626 zemřel a byl pochován. Během J 1 j...
svého čínského působení navštívil pravděpodobně i Tibet a japonské Kjóto a
udržoval úzké kontakty s něm eckým jezuitou Johannem Adamem Schallem von
Bell, jenž se podílel na reformě čínského kalendáře. Kromě misijní práce, kterou
právě jezuité vedli velice citlivě a se značným porozuměním pro čínskou kulturu a

^

V

mentalitu, se Kirwitzer i nadále věnoval vědecké práci, zejm éna astronomii.
N apříklad jeho asijská pozorování kom et z roku 1618, publikovaná o dvě léta
později v německém Aschaffenburgu, vzbudila obecnou celoevropskou pozornost.
Vědec a první česky m isionář v Indii a Číně Václav Pantaleon Kirwitzer, rodák z
Kadaně, patří k významným osobnostem dějin vědy i dějin náboženských a
kulturních. Na jeho počest se v Kadani konají Kirwitzerovy dny, kde pozvaní
odborníci přednášejí o astronom ii, fyzice, historii... Letos se konal již třetí ročník.
V

červnu roku 1708 odjíždí z O lom ouce do m isií v Číně tam ní profesor
( h
m orální teologie a m atem atiky František Tillisch. Jeho cesta vede přes Cheb do
/[ ? * *
O stende, odtud do Londýna, pak do Lisabonu a lodí do M acaa. V Pekingu byl
císařem jm enován dvorním m atem atikem se zam ěřením na kartografické nákresy \
a topografické náčrtky Číny. Společně s dalším i dvěm a bratry nakreslil velký -

- j . ...

Atlas Číny v době vlády císaře Khang - si. Vedle povinností jak o císařského'
kartografa bylo provázet panovníka na cestách a lovech v neznám ých krajích,
jednak proto, aby poznával a zapisoval si m ístopis země, a jednak proto aby
sbíral vhodné nám ěty k oslavě Jeho V eličenstva.
Slavných jezuitských m isionářů z české provenience bylo více. Patřil mezi
ně i Karel Slavíček. Slavíček pocházel z Jim ram ova na M oravě. Z počátku
působil jako profesor hebrejštiny na olom oucké univerzitě, později se však začal
věnovat m atem atice. Roku 1715 se vydal do Lisabonu, odtud kolem A friky až do
Číny. Zde působil na císařském dvoře jako m atem atik a hudebník. Jeho znalosti a
dovednosti oceňoval i císař Jung-čeng z m andžuské dynastie, který roku 1724
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vypověděl všechny katolické m isionáře ze svého sídelního města. Karel Slavíček
se v duchu akom odačních principů oblékal do čínského oděvu a ani se nebránil,
když ho v září roku 1716 "po čínsku ostříhali". Lingvistické nadání mu um ožnilo
to, že záhy pronikl do tajů čínštiny. Učil s e j i ostatně již během dlouhé plavby do
m ísta budoucího určení a později si poznam enal, že pro pochopení čínského
jazy k a42 je čeština m nohem vhodnější než jin é evropské jazyky, neboť Č echům
i---—
~
nečiní potíže čínská výslovnost.
Mezi neopominutelné české misionáře, kteří působili v Cíně, lze zařadit i

.

Ignáce Sichelbartha. Narodil se v městečku Nejdek na Karlovarsku roku 1708. ;
Roku 1736 vstoupil v Brně jako novic do jezuitského řádu. Od roku 1739 pak
studoval v Olomouci teologii a připravoval se na misionářskou činnost. Roku 1743
vyplouvá z Lisabonu kolem Afriky a Indie do Makaa, které bylo výchozím místem
čínské misie. Roku 1745 dosáhl své destinace - Pekingu. Sichelbarth zde působil i
jako malíř, avšak z jeho prací se dochovala jen malá část. Jsou to asi dva tucty
obrazů zvířat, převážně v krajině. Za nej význam nější dílo, které se dochovalo,
můžeme považovat obraz "Sto jelenů v krajině." Je to kresba na pásu hedvábí o
výšce 42 cm a délce 423 cm. Dopisy ani jiné písemné poznámky se od něj
nezachovaly. O práci a životních podmínkách na dvoře císaře jsm e však přesto
dobře informováni prostřednictvím zpráv jeho kolegy a spolubratra Attireta:
„

všechno, co jsm e malovali, bylo nařízeno císařem. Nejprve jsm e kreslili náčrtky,

které pak on schválil a podle libosti změnil nebo nechal předělat. A ť byly ty
korektury dobré nebo špatné, bylo nutno je provést, aniž se směl někdo opovážit
vyjádřit o nich svůj úsudek“ Sichelbarth sloužil panovníkovi, který měl rád um ění á
poezii a vážil si jich. Obrazy obohacoval vlastními verši a nápisy a k překvapení
malířů příležitostně sám bral do ruky kreslící uhel. Na Sichelbarthův život a
působení se nám dochoval jen jednou jasnější pohled a to z dopisů jeho spolubratři.
Bylo to jednoho dne v sedm desátém roce jeho života na vrcholu jeho životní pouti:
„...toho dne byl Sichelbarth vyzván, aby přišel do paláce. Tam ho potkal císař. Při
m alování monarcha předstíral, ja ko by si poprvé všiml, že se mu (Sichelbarthovi)

42 neabecední jazyk, pro něž je typická složitá výslovnost, která se blíží hudební intonaci. Každé
slabice odpovídá znak nebo ideogram. Znaky můžeme rozdělit do tří skupin: jednoduché ideogramy
vyjadřují abstraktní myšlenky (nahoře, dole, milovat). Piktogramy vyjadřují objekty, konkrétní věci.
Třetí kategorii tvoří složené znaky a znaky odvozené od znaků první a druhé skupiny. I když každý
znak odpovídá jedné slabice, počet ideogramů je ovšem větší než počet znaků. Zdejší lidé povýšili
své písmo na výtvarnou záležitost - kaligrafii.
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chvěje ruka. „ Vaše ruka se chvěje", povídá císař. „To nic, pane. Jsem je ště pořád
schopen m a l o v a t . . J a k p a k jste stá r? “ Páter odpovědět: „Sedm desát let". „Proč
jste to neřekl? Nevíte co jsem učinil pro Castigliona v sedmdesátém roce jeh o
života? To sam é učiním i pro vás". Ovšemže to císař Qian Long vědél dávno,
protože vyznamenání, o níž snila většina Číňanů, a dary byly připravené - šest
hedvábných šátků prvotřídní kvality, roucho mandarína, velký řetěz z achátů a
různé jiné věci. Avšak to skutečně významné byly čtyři znaky písm a na desce
(znamenaly: „Dlouhý život hostovi z daleké zem ě“ ), které císař na počest pátera
vlastnoručně napsal. Tyto dary pak byly umístěny do nosítek s baldachýnem a s
velkou poctou neseny celým městem. V čele průvodu bylo dvacet čtyři hudebníků a
čtyři m andaríni na koních. Když průvod došel do sídla jezuitů, byl tento všemi
misionáři slavnostně pozdraven. Nového mandarína uvedli do přijímacího sálu, kde
byl podáván čaj. Po tomto vyznam enání zbyly Sichelbarthovi ještě tři roky života.
Svou nemoc, opotřebení obou holenních kostí, snášel s velkou trpělivostí. Zemřel 8.
října 1780. Císař pro něj nechal postavit nádherný náhrobek s výčtem jeho zásluh v
čínském a latinském jazyce. Sichelbarthův hrob se zachoval dodnes na hřbitově
misionářů v Pekingu43.

P. Jan Xaver W alter S.J. "magister artium", Mag.Ph.
Tento jezuitský misionář působící v Číně se narodil 6. ledna 1708 v Bílině, v
severozápadních Čechách. Do řádu vstoupil 9. října 1729 v Jičíně s poznámkou
"pro misie". Ve Znojmě získal magisterium a hned poté působil jako učitel latinské
gramatiky v letech 1732 - 1734, následovalo studium teologie v Klementinu
1735 - 1737.
15. července 1737 složil zkoušku z celé teologie, asi o měsíc později zkoušku před
kněžským svěcením a pro jurisdikci. 20. října 1737 přijal kněžské svěcení a o tři
dny později se zajel rozloučit se svými příbuznými. 12. listopadu konečně odjel do
malabarské misie. Roku 1738 odplul z Lisabonu. Čekala ho dlouhá plavba do
vzdáleného cíle.

43 PÁNEK, Z.: Ignác Sichelbarth. Z Nejdku až na císařský dvůr. Nejdecké Radniční listy, 2005, roč.
7, č. 9. s. 6.
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Když pak nastal rok 1742, W alter byl poslán do Pekingu jako hudebník. 2. února
1744 složil v Pekingu slavnou profes. Svoji životní pouť zakončil 27. června 1759 v
Pekingu.
W alter spolu s dalšími zažil také vydání buly Ex illa die (Z onoho dne) papeže
Klimenta XI. v roce 1715, která opětovně zakazovala čínské rity. Každý čínský
misionář, než začne působit, musí přísahou slíbit, že bude těch zákazů šetřit. Byl
určen i text přísahy, jejž museli všichni misionáři, když složili přísahu ústně,
podepsat a poslat do Říma.
Roku 1717 došlo k vypovězení misionářů, zákazu šíření křesťanství a boření
chrámů. Císař to vše potvrdil, ale nechtěl se s Evropany úplně rozejít, prohlásil, že
se ten zákaz netýká těch misionářů, kteří si od něho vyžádají ke své činnosti
povolení, tzv. pchiao44. M ezzabara, papežský legát vyslaný do Číny, měl odevzdat
roku 1720 při císařské audienci papežské breve, pověřující jeho poslání. Ale když
po nějakém čase doručil císaři papežskou konstituci, vrátil mu ji císař brzy, když na
ni připsal své jednoznačně zam ítavé stanovisko. M ezzabara císaři tedy prohlásil, že
ponechá záležitost ritů v dosavadním stavu. Čínským m isionářům dal před
odchodem instrukci, v níž jim povolil zm írnění papežské buly. Na zpáteční cestu se
vydal M ezzabara v roce 1721. K provedení výnosu vyhnání dal císař půlroční lhůtu,
misionáři, jak jsem již napsal, odešli do Kantonu. V Pekingu mohli zůstat odborníci
jako např. Ondřej Pereyra, portugalský hvězdář.
P. A ndreas Pereyra byl přísedícím m atem atické rady. Když zem řel v roce 1743,
W alter se obával, že šestnáctý císařův syn Čam -hi, který se s E vropany sice
navenek stýkal s veškerou zdvořilostí, ale nebyl jim m im ořádně nakloněn, vytlačí'
Evropany zcela z m atem atické rady. C ísař vydal rozkazy, které, ja k je v Číně
zvykem , se stávají trvalým zákonem . N a pohřeb zesnulého bylo z císařovy
štědrosti vydáno pět set guldenů. A protože Pereyra byl vysoce vážen pro své
ctnosti, pro své m atem atické vědom osti, laskavé přátelství, obdivuhodnou
vým luvnost v čínské řeči, poslali m nozí m alí králové a m inistři na pohřeb
rozm anité dary. N ěkteří například poslali své dvorní služebníky či kleštěnce,
kteří m useli před zesnulým plakat a naříkat, aby tak dokázali svou lásku a
náklonnost. K řesťané zpívali žalm y za mrtvé a modlili se. U Číňanů je zvykem ,
že vystaví u těla

zesnulého rozličné potraviny. To však křesťané nepřipouští,

44 KOLÁČEK, J.: Čínské epištoly. Velehrad: Refugium Velehrad - Roma s.r.o., 1999. s. 218.

proto v den pohřbu poslali do kuchyně to, co m ohlo posloužit k obědu - nějaké to
prasátko, husu, slepice, plody etc. Pohřeb to byl vskutku velkolepý. M atem atická
rada šla v pohřebním průvodu, někteří šli pěšky, jin í na koni.
M atem atický soud nakonec po několika dnech na místo zesnulého zvolil P.
A ugustina H allersteina z rakouské provincie, protože jej navrhl prezident P.
Ignác Kogler. C ísař volbu také schválil. Ke konci roku 1744 navštívil císař
O bsarvatorium A stronom icum , tedy hvězdárnu ve m ěstě nedaleko císařského
paláce. Příjezd byl proveden s m im ořádnou nádherou. Zúčastnilo se ho mnoho
vojáků a m inistrů, kteří jeli na koních před císařem , který se nesl v nosítkách. Na
nádvoří čekali členové m atem atického soudu nastoupení ve dvou řadách a za
hlaholu hudby byl císař vnesen do velkého sálu. Císař sestoupil ze svých nosítek
a vrhl se na zem a čínským způsobem (devaterým úklonem hlavy) uctil
pozlacený štít, který nechal zhotovit císařův děd jako chválu na m atem atickou
vědu. O dtud pak byl císař vynesen do vysoké, rovněž nádherně zdobené věže,
kde císař obdivoval astronom ické přístroje ulité z bronzu.
Jan W alter ve svých

dopisech

popisuje

náplň

i ostatních

povolání.

M atem atikové sedí u početního stolu nebo pozorují na observatoři dráhy hvězd.
Skláři a hodináři tráví čas u tavících pecí a kovadlin. Stavitel pracuje s kladivem ,
úhelníkem a olovnicí. H udebníci se tisíckrát užírají nad nešikovností svých
čínských žáků. N ejtvrdší službu m ají malíři. M onarcha je totiž vášnivým
m ilovníkem m alířství, a tak um ělci m usejí stát u díla od časného rána do
pozdního večera, celý týden. Práce mohou zanechat pouze o nedělích. M alují,
obvykle na dvoře, blízko císařových pokojů, kam jinak není povolen přístup
žádném u člověku. Tam také m usí třít barvy, přinášet si k tom u vodu, čistit
štětce... M alují tém ěř vždy v přítom nosti císaře, značně nepohodlně, protože i v
létě jsou nuceni nosit trojí oblečení. Č asto ve strachu, že se císaři znelíbí jejich
obraz.

(J

30

2. 4. Jezuité versus Číňané

V

okamžiku, kdy se otci Riccimu a dalším podařilo vplížit do Země středu v

roce 1583, do Kantonu - města, jež bylo chápáno jako síto veškerého styku s
cizinci, byl nepochybně odstartován

střet dvou kultur. Zkušenosti z m isií

Tovaryšstva, problém y, na něž v té době jezuité narazili, trvaly po celou dobu
kolonizačních snah evropských velm ocí v Číně a trvají v jistém slova smyslu
dodnes.
Jedná se především o praktické potíže související se zdejším postavením cizince,
který nem ůže skrýt svou jinakost, ani když dokonale ovládá jazyk, a který tím
pádem neustále riskuje. V průběhu věků měli Číňané pouze dva způsoby, jak chápat
cizince: buď jako divoká zvířata, nebo jako nadřazené bytosti. Nikdy nebyli schopni
s nimi nakládat jako s přáteli a vidět v nich sobě podobné bytosti. Je možné říci, že
-w® '
apriorní podezření vůči všemu, co není chanského původu, je druhou přirozeností
Číňana. Styk s cizáky, za císaře tradičního nebo rudého, byl a je přísně kodifikován.
Nebyl-li úplně zakázán a trestán smrtí, zůstával v podstatě v rukách hrstky lidí,
úředníků určených k vaší „ochraně“ a všemohoucích tlumočníků, kteří jsou tu
jednak k vašim službám, jednak aby vás střežili před nebezpečnými vrtochy vás
samých. Cizinec je od přirozenosti nevypočitatelný.

Přítom nost jezuitů v Číně byla od počátku podmíněna „vzorným chováním “, to
znam ená co možná nejdiskrétnějším. Jakým způsobem však zůstat zároveň věrni
nárokům hlásání Dobré Zprávy? Prvním krokem k oné pověstné diskrétnosti byla
•

zm ěna ošacení. V sutanách a v baretech se totiž nápadně podobali buddhistickým
mnichům, což jim přinášelo nejen četná neporozum ění, ale hlavně opovrhující údiv
ze strany čínského obyvatelstva, pro něž není horšího údělu než skončit v klášteře.
S šatem zm ěnili i taktiku. Postupně se začali podobat klasickým učencům. Nechali
si též narůst plnovous, což bylo pro Číňany vždy znakem dosažení zralosti a
důležitosti. Asijcům totiž vous roste, pokud vůbec, až ve stáří. Úctu, jež jim byla
věnovaná, využívali ke zvýšení vlivu na vyšší složky společnosti, které byly
jediným klíčem k trvalejším u úspěchu. Jenže to s sebou přineslo i četné nevýhody,
především přerušení styku s obyčejnými lidmi a postupné vytrácení náboženského
charakteru jejich vystupování. Bez prostřednictví vlivných osob by se jim však
nedostalo ani povolení k pobytu a i toto povolení jim bylo často odm ítáno či bez
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důvodu odebráno. N ěkolikrát tak byli tém ěř vyhnáni, vždy se jim však podařilo
vyklouznout z hrozby úplného vyhoštění. Způsob, jakým si získávali úctu a důvěru
mocných, byl až na místní varianty obdobný. Pokud byl mandarín natolik mocný,
že se nemusel obávat závisti stejně postavených kolegů, mohl si dovolit přepych
přijmout nejdříve dary, jim iž se Ricci nechával předcházet, a jestliže vyhovovaly,
přijal i věhlasného cizince. I tento počin byl velice riskantní, ale pokud se vydařil,
přineslo to jm énu mandarínovu stejně jako celému jeho domu novou záři a lesk.
Byl-li mandarín navíc osobou vzdělanou, což většinou alespoň chtěl či měl být,
mohl využít příležitosti poslechnout si neuvěřitelné zajímavosti přicházející ze
Zámoří. Číňan je totiž přirozeně zvídavý i zvědavý. Mezi Ricciho dary byly
především různé fyzikální, astronom icko-astrologické přístroje, prismata, mapy
světa, zem ské a nebeské globy atd. Čínští jezuité byli, jak známo, v těchto
disciplínách velice vzdělaní, a tak mohli, když už rozdali všechny dary vyrobené v
Evropě, sestrojit bez problémů hodiny mechanické a sluneční, což bylo vždy
považováno za zázrak. Je jasné, že podobné hračky mohly m andarínovi přinést
mnoho zábavy i novou pecku (knoflík čili povýšení) na baretu. Bohužel, a Ricci
sám se k tomuto stýskání pravidelně navrací, zájem o zámořské nauky byl velice
povrchní a téměř nikdy nezacházel hlouběji. Spolu s dobrým jm énem jim však tento
zájem přinesl i přátelství mnohých, což v čínském světě dodnes není málo.
Skutečných obrácení bylo tedy relativně málo až do doby, kdy se jim za silné
protekce podařilo se svými dary proniknout až na císařský dvůr a získat důvěru
Syna Nebes, či spíše těch, kteří ho obklopovali. Tím rozhodujícím důvodem byla
jejich schopnost upravit nebeský kalendář, jehož záludnosti dvorní astrologové již
*

dávno přestali ovládat, což přinášelo neustálé omyly ve výpočtu všech zatm ění a
jiných nebeských událostí, tak důležitých pro pokojný chod království, mezi něž
patřily hony, setba, sklizeň, trestné výpravy, plození potomků apod. Jezuité se tedy
usídlili ve dvorním planetáriu. Po tém ěř třiceti letech námahy za sebou Ricci nechal
kvetoucí společenství pár tisíc neofytů43, mezi nimiž bylo i několik členů rodiny
císařovy. Dva roky po Ricciho smrti se Tovaryšstvu dostalo povolení sloužit mše
čínsky. Křesť anství se podařilo zapustit v této pro něj tak nehostinné půdě kořeny, i
když ne příliš hluboké. Na způsob latinskoam erických misií byla založeny první
křesťanské vesnice, reduciones. Některé existují dodnes. Přes nepopiratelné

45 nováček církve.
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úspěchy však v mysli nejezuitských misionářů, kteří do Číny začali ve stopách
Tovaryšstva rovněž připlouvat, dosáhlo zlo napáchané nedostatečným rozlišováním
mezi tradicí čínskou a katolickou nepřijatelných rozměrů, a tak došlo roku 1625 k
roztržce známé jako spor o rituály. Z této krize se bohužel již nem ěla rozkvétající
čínská misie nikdy probrat, tím spíše, že jí rozpuštěním Tovaryšstva byla odepřena
ta nej základnější podpora.

Zájem o Čínu, nejen o porcelán, hedvábí, „opravdové“ starožitnosti a jiné
tretky, kterými byl evropský trh doslova zaplaven, mezitím v Evropě neustále rostl,
mimo jiné i díky Listům poučných zajím avostí z Číny, které jezuité posílali a v
Evropě

vydávali.

O

posledních

novinkách

se nadšeně diskutovalo

v těch

nej pokrokovějších salonech a není bez zajímavosti, že prvními z nich byly ty
osvícenské. Pro ně, bohužel jen na základě naivních a idealistických popisů jezuitů,
se stal čínský systém tím nejdokonalejším, kterého kdy lidstvo dosáhlo. Nejvíce na
ně zapůsobila zdánlivě skvělá, hierarchicky založená výkonná moc, podpořená
osvíceným způsobem doplňování nových adm inistrativních sil systémem tříletých
císařských zkoušek. Tito pánové se však poněkud zmýlili v úsudku o dané situaci
čínské společnosti. M ožná by jejich závěry m ohly platit o Číně Tchangů46, ale v
okam žiku, kdy jim jezuité začali dodávat ony curiosités, se čínský systém správy
začal podobat tomu, co dnes nazývám e despotickým absolutismem. Tento zájem o
čínské misie přišel tedy z Evropy pozdě. Přineslo-li rozpuštění Tovaryšstva v
katolické Evropě počátek konce těchto m isií v Číně a neskrývané roztrpčení jezuitů,
přineslo bohužel i nevoli čínského císaře. Jak si nějaký jeho vzdálený barbarský
«

vazal (papež) může dovolit nakládat s něčím, co přímo závisí jen na vůli či nevůli
Syna nebes? Když mu pak bylo navíc vysvětleno, že jezuité jsou nuceni odpírat
svým věřícím a jeho poddaným právo na kult předků, obrátil svůj nebeský hněv na
celé křesťanské společenství. Přímým důsledkem této krize bylo úplné stažení
křesťanů z veřejného života, četná pronásledování a mučednictví. Je dosti zvláštní,
že i když vyhnal značnou část cizích kněží, rozhodl, aby při jeho dvoře zůstali ti
nejnepostradatelnější. A tak se z jezuitů stali dvorní astronomové, matematici,
architekti, hodináři a malíři. Z této doby se tradují repliky zámků ve Versailles a
Trianonu,

postavené

pod

vedením

jezuitských

46 618 - 907.
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architektů

v

císařském

odpočinkovém sídle nedaleko Pekingu v Zahradě dokonalé záře. V tomtéž areálu
byly vystavěny vodní hodiny, opravdový zázrak hydrauliky, v podobě fontány
ozdobené sochami dvanácti zvířat, která tradičně označují jednotlivé hodiny dne a

f

noci.

A-

34

3. H istorický pohled na Čínu v 17. a 18. století

3. 1. D ynastie Č ching střídá dynastii M ing

První kontakty s Čínou byly mimořádně plodné, neboť je zprostředkovali
právě jezuitští misionáři, vzdělaní mužové schopní jednat s čínskými hodnostáři na
příslušné intelektuální úrovni. V ýznam jezuitů spočívá hlavně v tom, že z rozkazu
generála řádu vyplývala povinnost každoročně informovat o svém působení
prostřednictvím korespondence. Právě tyto dopisy obsahují autentické informace
narozdíl od cestopisů, jako byly např. M ilion M arca Pola, M andevillův cestopis,
Rulíková Cesta z Moskvy do Číny, které jsou dnes jasným i plagiáty a nelze v nich
tudíž oddělit pravdu od nejrůznějších fabulací.
Když Mateo Ricci získal povolení k pobytu v Pekingu, byl mu coby Učenci ze
Západu vyplácen státní plat. Jeho následovníci získávali funkce ve dvorní
astronom ické kanceláři, která měla na starosti oficiální kancelář. Jezuitům se
podařilo získat zájem čínských vzdělanců svými znalostmi astronomie, kartografem
hodinářství, mnemotechniky (cvičení paměti) a dalších exotických vědomostí.
Číňané přijímali jezuitské kněze jako cizí vzdělance a obdivovali je pro jejich
učenost. Ti se, ve snaze získat konvertity, oblékali do čínských oděvů. Podařilo se
jim obrátit na víru některé význačné osobnosti, jako byl například Xu Guangqi,
ministr ritů. Křesťanské učení však bylo v porovnání se zájmem o astronomické,
zem ěpisné a fyzikální znalosti přijím áno mnohem zdrženlivěji. Císař Khang - si
držel ochrannou ruku nad jezuitou Ferdinandem Verbiestem, který měl na starosti
vybavení astronomické observatoře přístroji ze 17. století. Observatoř, vystavěná v
roce 1296, se nalézala v jihovýchodní části Pekingu.
V

roce 1644 dochází k dobytí Číny M andžuy47. Vojska dobyla Peking. Trvalo

však ještě celou generaci, než se jim podařilo dobýt zbytek Číny. V 17. a 18. století

47 potomci džu(přehl)rčenských kmenů, jež vládly severní Číně a přilehlým oblastem ve 12. století.
Od 15. století platili tribut dynastii Ming a měli po dlouhou dobu rozsáhlé a pravidlené styky s
čínským státem, a zejména s čínskými vojenskými důstojníky v mingských pohraničních posádkách.
Za Nurhačiho (1616 - 1626) a jeho syna Abachaje (1626 - 1643) získal rod Aisin Gioro nadvládu
nad ostatními džurčenskými kmeny na severovýchodě a rozšířil svou kontrolu i na Vnitřní
M ongolsko a Koreu. Nurhači vytvořil velké stálé civilně - vojenské jednotky zvané prapory. N ové
prapory vznikaly vzápětí po dobytí nových oblastí - a nakonec existovaly mandžuské, mongolské a
čínské prapory. Dobytí Číny tak bylo uskutečněno mnohonárodní armádou, vedenou mandžuskými
šlechtici a čínskými generály. Velkou roli hráli čínští kolaboranti. Mandžuové nabízeli odměny a
vysoké úřady těm Číňanům, kteří s sebou přinášeli nejen vojenské zkušenosti a technické znalosti,
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prováděli Čchingové výbojnou zahraniční politiku. Po mnohaletých bojích bylo v
polovině 18. století podmaněno a k říši připojeno ohromné územ í Džungárska a
Kašgárska (dnešní Sin-ťiang = Nová hranice), byly vyvolány pohraniční konflikty
na Amuru, Tibet byl donucen uznat svrchovanost čchingské říše.
Životaschopnost mandžuské dynastie 18. století se výrazně projevila v jejích
výbojích do vnitřní Asie, konkrétně do M ongolská, Tibetu a Čínského Turkestánu ten zabíral rozsáhlé územ í stepí na sever od Ťanšanu48 a suchých pouštních oblastí s
oázami na jihu. Čchingové rovněž začali na severu M andžuska bránit šíření ruských
kupců s kožešinami a různých dobrodruhů, kteří přes Sibiř pronikali do údolí
Amuru. Výsledkem srážek se stala m nohojazyčná pohraniční sm louva uzavřená v

Něrčinsku49 roku 1689. Návrh textu smlouvy a tlumočení zprostředkovali pekingští
jezuité. Rusko m uselo Číně postoupit levý břeh Amuru. Něrčinská sm louva spolu s
další rusko - čínskou smlouvou z Kjachty50 uzavřenou roku 1727 se stala základem
pro stanovení hranic m ezi Čínou a Ruskem, umožnila nepříliš rozvinutému ruskému
karavannímu obchodu vstup do hlavního města říše.

ale také doporučovali přijetí čínských institucionálních modelů. Roku 1636 pojmenoval svůj národ
jako Mandžuy a vyhlásil dynastii Čching = Čistá.
48 pohoří v Číně.
49 město ležící poblíž rusko - čínských hranic.
50 město na řece Kjachta asi 600 km od Irkutsku, bývalá čajová celnice.

36

3. 2. První m andžuští císařové

Čchingové přišli k moci díky tomu, že se jim podařilo získat si Číňany na svou
stranu. Na konci 18. století obratně uplatňovali podobnou politiku k tomu, aby si
získali náklonnost čínských vzdělanců. Čchingští císařové se učili čínsky, ke svým
poddaným se obraceli s využitím konfuciánské rétoriky, obnovili systém civilních
zkoušek a konfuciánské vzdělanosti a podporovali badatelské projekty, stejně jako
jejich předchůdci. Stejně jako Mingové přijali zvyk označování vlády císaře jedinou
érou, takže například Aisin Gioro Stian - jie je v dějinách známý jako Khang - si51.
Druhý císař mandžuské dynastie Čching Šeng-cu, vlastním jm énem Siian-jie, vládl
pod panovnickou devízou Kchang - si. O bdobí jeho vlády lze vymezit lety 1661 a
1722. V misionářské transkripci je znám jako Camhi či Kamhi a další varianty.
Zplodil se svými čtyřmi hlavními manželkami a řadou konkubín celkem 35 synů
(dcery nepočítaje)52. Čtvrtý syn Jin-čen se stal císařem - jako následník trůnu byl
znám pod jm énem

Š'-cung a období jeho vlády označujeme jako éru Jung-čeng.

Jeho kandidaturu provázely boje o nástupnictví - pět bratrů dal vsadit do vězení.

Khang - si byl vůbec jedním z nejdynamičtějších panovníků v čínských
dějinách. Za jeho vlády byla dokončena poslední fáze vojenského dobytí Číny a
byla pořádána tažení proti M ongolům k upevnění čchingské bezpečnosti na
vnitroasijských hranicích říše. Bylo však třeba provést řadu reforem, zejména
reformu daňovou. V Číně nebylo všechno pracující obyvatelstvo považováno za
poplatníky, a proto všeobecná evidence vyvolávala velké obtíže. Císař Khang - si
stanovil zvláštním výnosem určitý počet daňových poplatníků v zemi podle sčítání
obyvatel z roku 1711. Rolník, členové jeho rodiny, dům, majetek i pole podléhali
evidenci. Všechno bylo zaneseno do zvláštních seznamů a zapsáno na zvláštních
tabulkách, připevněných na dveře. Tyto seznamy se pravidelně kontrolovaly. Státní
pokladna vybírala daně od obyvatelstva ve věku od 16 do 60 let. Statkáři, pokud
nepatřili mezi privilegované, rovněž podléhali zdanění. Daň se vybírala v
naturáliích i penězích.
M andžuové si zajistili privilegované postavení. Smíšená manželství byla zakázána,
nikdo z M andžuů si nemohl vzít za manželku nebo do harému Číňanku. Oděv
51 žil v letech 1661 - 1722
52 SLAVÍČEK, K.: Listy z Číny. Praha: Vyšehrad, 1995. s. 222.
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M andžuů se od čínského poněkud odlišoval. Všichni muži, kromě mnichů, kteří si
holili hlavy dohola, byli nuceni, aby se holili od čela do poloviny hlavy a zbylé
vlasy splétali do dlouhých copů.
W alter nám také může zprostředkovat audienci u císaře, neboť uvádí, že
kdokoli přijde před císařovu tvář poprvé, vstoupí do místnosti a stojí opodál
rozestavěni v řadě s oběm a rukam a visícíma podle těla. Potom hned všichni
najednou pokleknou a v příštím okam žiku, opírajíce se rukama o podlahu podobně
najednou se dotknou hlavou podlahy. Poté vzpřímivše se všichni pozvolna,
zůstanou chvilku klečet a zase a pak do třetice se dotýkají podobně čelem země.
Pak se společně postaví na nohy, setrvají několik okamžiků v postoji a opakují trojí
úklonu jako dříve. Potom zase tak povstanou, vykonají potřetí pokleknutí a při něm
naposledy trojí úklonu v přim ěřených intervalech. To je první pozdravný obřad,
jenž už se nikdy neopakuje, leda na čínský Nový rok a o císařových narozeninách v
pekingském paláci, kde jej konají lidé různých tříd na různých místech a v různé
hodiny.

Vyjadřují tak svoje blahopřání za přítomnosti tomu

ustanovených

mandarínů. Jeden z nich přitom pokynem ruky nebo ústním povelem udává takt,
aby pohyby byly současné. Tento obřad se konává přibližně v téže době také na
výraz díků za dary a potraviny, které císař má ve zvyku každoročně rozdávat. Jindy
se koná jediná úklona, např. daruje-li císař pokrmy nebo něco jiného. To pak musí
každý, byť by to byl císařův syn nebo kníže, před převzetím daru pokleknout a
dotknout se čelem země.

Čchingové v zájmu svého prvořadého cíle - udržet moc - museli především
uchovat dřívější společenský a politický řád imperiálního konfuciánství. Roku 1670
proto císař Khang - si vydal Posvátný edikt, jenž sestával z šestnácti mravních
zásad, jim iž se má řídit každodenní život. Každá zásada, stylizovaná do hutné
sedmislabičné, resp. sedmislovné věty, vyjadřovala "holou kostru konfuciánské
ortodoxie". Postupem času se objevily vysvětlující komentáře k těmto mravním
zásadám. Vzhledem ke znalosti klasických děl konfucianismu si císař Khang - si
získal pověst "vládce mudrce".
Když se počátkem prosince roku 1722 okolo osmé hodiny večerní zase odebral na
nějaký čas na takovou kratochvíli, zvedl se 13. prosince mrazivý severní vítr, jenž
pronikal císaři do kostí a tak jej zeslabil, že byv přinesen do letohrádku, skončil 20.
prosince vládu, lovy, kratochvíle i život, aniž k sobě zavolal Evropana, který by ho
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byl křtem byl převedl z království časného do věčného. Poslední den života
umírajícím hlasem jm enoval svým nástupcem na císařském dvoře svého čtvrtého
syna a výslovně mu přikázal, aby učinil jeho osmého a třináctého syna vévody první
třídy, naproti tomu prvorozeného a druhorozeného prince, kteří oba strádali v žaláři,
měl ještě přísněji uvěznit. Císařův smutek trval 2,8 roku. Takto poeticky popisuje
W alter poslední chvíle císařova života.

Jeho nástupce císař Jung - čeng vydal roku 1724 tzv. Rozšířené poučení k
Posvátnému ediktu v rozsahu zhruba deset tisíc znaků 53.

Jung - čengM usiloval o jednoznačnost. Nicméně pro většinu jeho poddaných byl
text psaný klasickým jazykem nesrozumitelný, a proto úředníci vypracovali
parafráze ve standardním hovorovém jazyce. Císař Jung - čen byl považován za
významného reform átora v oblasti financí, administrativy a morálky. Za jeho vlády
docházelo k podpoře usazování Číňanů na jihozápadě a snažila se integrovat
nečínské obyvatelstvo do čínské kultury. Byla omezena finanční správa a korupce
úředníků. Na druhé straně byly za jeho vlády uzavřeny cizí faktorie a více než 300
křesťanských kostelů55. Četní misionáři byli vyhnáni.

Vrchol

raného

V

období

dynastie

Čching

znamenala

vláda

císaře

C£

Cchien - lunga

. Jeho vláda, stejně jako Khangsiho, patří k nejdelším v čínských

dějinách - každý z nich panoval více než 60 let. Nový císař zdědil od svého otce
zlepšený úřednický aparát a plnou státní pokladnu. Mohl proto vydávat ohromné
sumy na vojenské expedice. Úspěšný byl zejména v postupu proti turkickým
«

národům a M ongolům na severozápadě. V roce 1757 výnosem císaře byly všechny
přístavy kromě Kantonu prohlášeny za uzavřené pro zahraniční obchod. Ani v
tomto "otevřeném" městě se cizincům nedovolovalo usazovat se v městském
obvodu a učit se čínsky. Je znám případ jakéhosi Liou Ja - pana, který byl v roce
1760 sťat za to, že učil cizince čínsky.
M andžuové za svou vládu nad Čínou platili trvalou a neustálou ostražitostí.
Roku 1768 se císař Čchien - lung zapojil do boje proti čarodějnictví. Podle lidové

53 FAIRBANK, J. K.: Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. s. 186.
54 vládl vletech 1722- 1735.
55 KOL. AUT.: Dějiny Číny. Praha: Svoboda, 1978. s. 243.
56 vládl v letech 1735 - 1796.
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víry mohl čaroděj ukrást člověku duši, když se zmocnil kousku vlasů z jeho copu' .
Jedná se o druh magie, který v té době šířil strach mezi obyvatelstvem . Císař
Čchien - lung záhy nabyl podezření, zda se nejedná o vlastizrádný útok na účes,
který zavedli M andžuové a jež byl symbolem jejich moci. Za ustřižený cop se
ukládal trest smrti. Zdlouhavé m učení u soudu dokázalo ze zchudlých mnichů a
žebráků vytáhnout jakékoli přiznání, které si soudce přál. Teprve později Velká
rada po prostudování spisů došla k závěru, že důkazy získané na mučidlech jsou
vykonstruované.
Čchien - lung zakázal v roce 1756 cizí obchod v přístavech. Přístavy, kam mohly
připlouvat lodi z Evropy, byly na M acau a dvou malých ostrovech, z nichž se stala
portugalská kolonie.

Ve snaze využít obrovský potenciál čínských vzdělanců, které produkoval
zkouškový systém v počtech vysoko převyšujících počet úředních míst, se
mandžuští císaři stávali velkými mecenáši

literatury a iniciovali velkolepé

vydavatelské projekty, jim ž předcházela kompilace starých textů a jejich kritická
redakce. Pod záštitou císaře Khang - si vznikl slavný Slovník éry Khang - si. Tyto
rozsáhlé projekty m anifestují císařovu vládu nad veškerým písem nictvím a
zodpovědnost za ně. Obdobně byl císař zodpovědný za veškeré vzdělání a myšlení
vzdělaných mužů, které zároveň přísně kontroloval.
Z popudu císaře Čchien - lunga byla roku 1772 zahájena práce na kompilaci
souborného vydání zachovaných děl čínského písemnictví. Byla dokončena po
deseti

letech,

kdy

vznikla

tzv.

Souhrnná

knižnice

ve

čtyřech

oddílech.
c

Shrom ažďování knih a kom pilaci rozsáhlých děl využívali M andžuové postupně
stále intenzivněji k cenzuře, tedy ke snaze vyloučit všechna díla vyjadřující se
nepříznivě o vladařích cizího původu v Číně. Na příkaz císaře byly sestaveny
zvláštní komise, jejichž úkolem bylo přezkoum at všechny knihy. Bylo nařízeno
vyjmout z textů starých i nových prací vše, co by se mohlo jevit jako urážlivé pro
Mandžuy nebo pro dobyvatele Číny z předchozích epoch. Vyškrtávalo se i to, co se
zdálo vyjadřovat svobodomyslné názory, reformátorské požadavky nebo co
neodpovídalo konfuciánské morálce. Taková díla byla zakázána případně zničena,

-1 mužský cop byl zvyk, který stará Čína neznala, zavedli ho až v roce 1644 dobyvatelé Číny,
Mandžuové. Ti měli zvyk splétat vlasy na temeni do dlouhého copu. Když dobyli Čínu, donutili
Číňany, aby přijali tento zvyk jako znamení loajality nové dynastii.
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spálena. Soukrom ým sběratelům se za knihy vyplácely vysoké částky, a dokonce se
prováděly systematické dom ovní prohlídky. Mezi zakázanými knihami byly
příručky o vojenství či o pohraničních záležitostech, díla kritizující barbary a
především knihy vychvalující předchozí dynastii Ming. "Literární inkvizice" a teror
trvaly asi dvacet let. Žijící autoři byli krůtě trestáni, stejně jako ti, kdo zakázané
knihy uchovávali.
Dynastie Čching nicméně nakonec zm írnila celní omezení, nebránila cizincům
zakládat kupecké osady na čínské půdě... Přijíždělo mnoho lodí z Anglie,
Holandska, Francie. Stavěli domy a faktorie. Kromě kupců přijížděli do Číny i
katoličtí misionáři. M andžuové potřebovali pomoc Evropanů, protože nedůvěřovali
Číňanům. V roce 1724 pak došlo k tomu, že čchingský císař zakázal křesťanství
co

coby heterodoxní' učení.

58 odchylující se od pravé víry, jinověrectví.
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3. 3. Spor o čínské rity

Ze sporů, které příchod křesťanství do Číny vyvolal, nad jiné vynikal svou
vleklostí

a

delikátností

spor

o

takzvané

čínské

rity

či

obřady

(ritus, případně ceremoniae Sinenses), na němž se aktivně podíleli sami misionáři
působící v Číně. Již odnepam ěti byl pro Číňany příznačný kult předků a úcta ke
Konfuciovi. Šlo o národní a lidové zvyklosti uctívání zesnulých předků, jakož i o
pocty, jež čínští literáti po úspěšně složených úřednických zkouškách měli ve zvyku
prokazovat velkému filozofovi čínského dávnověku. Oba tyto úkony, spočívající v
klanění se před tabulkami se jm ény zemřelých, pálení kadidla a přinášení
symbolického jídla a papírových peněz k hrobům, připom ínající do jisté míry
konání modliteb za duše zemřelých a uctívání svátých, jak se praktikuje v římské
církvi, nalezly u prvních šiřitelů křesťanství v čele s Riccim pochopení a byly
čínským konvertitům velkoryse tolerovány. O obojím uctívání, předků i Konfucia,
Ricci ostatně soudil, že nebude mít u čínských křesťanů dlouhého trvání, protože
vym izí automaticky s tím, jak se bude jejich víra prohlubovat a upevňovat,
respektive v případě kultu předků nabude tento obyčej postupem doby charakter
křesťanských "dušiček", pam átky zesnulých.
Nesouhlas s těmito "pohanskými" praktikami i shovívavým jezuitským
postojem k nim vyslovili nejprve m ístní františkánští misionáři, k nimž se
posléze připojili i jin í misionáři z kléru řeholního a světského. Ti spatřovali zcela
jednoznačně v kultu předků pověru a v úctě ke Konfuciovi modloslužbu. Trvali
proto nesmlouvavě na tom, aby se čínští konvertité těchto úkonů a obřadů zřekli.
Právě z podnětu těchto misionářů papež Urban VIII.59 jezuitské praktiky zprvu
odsoudil, aby je poté, co byl dodatečně podrobněji informován, o tři roky později
v roce 1638 znovu potvrdil. Ale už jeho nástupce Inocenc X.60 se v roce 1645
znovu vyslovil v neprospěch čínských ritů, když dal na záporné vyjádření
dom inikána Juana Bautisty de Morales. S M oralesovými argumenty čínští
jezuité nesouhlasili a do Řím a vyslali svého zástupce, kterému se podařilo
předchozí papežský odsudek zvrátit a přim ět kurii k vydání dekretu, schváleného

59 1623 - 1644
60 1644- 1655
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papežem A lexandrem VII.61 a znovu potvrzujícího jezuitskou praxi čínských
ritů.
V Portugalci a Španěly objevených částech světa, kde šiřitelé křesťanství
naráželi převážně na nedostatečně organizované kmenové svazy a prim itivní
dom orodá náboženství, nebyl christianizaci kladen téměř žádný odpor. Tak tomu
bylo především v Africe a ve Střední a Jižní Americe, také ovšem proto, že své
tam ní koloniální panství si portugalští a španělští dobyvatelé dokázali záhy
mocensky a institucionálně zajistit. Jiná situace a kvalitativně jiné s ní spojené
problém y

vyvstaly

při

příchodu

západního

křesťanství

do

starých,

konsolidovaných kulturních zem í Východu - Indie, Číny a Japonska. V podobě,
v jaké se v těchto zemích s kulturními tradicemi výrazně se lišícími od
evropských, s vlastními náboženskými soustavam i, k tomu zpravidla staršími,
nežli bylo samo křesťanství, a s celkově odlišným stylem života, západní
křesťanství šířilo, mohlo mít jen malou naději na širší uplatnění. Prozíravější
mezi jeho šiřiteli si proto velmi záhy uvědom ili, že propagace západní víry bez
jistého přizpůsobení se, i.e. akomodace, místním podmínkám a tradicím se
nesetká s kýženým výsledkem. Ve své apoštolské horlivosti si ovšem vůbec
nepřipouštěli, že by se z jim i dobře míněné akomodace v důsledku ať už rivality
mezi příslušníky jednotlivých misijních řádů a kongregací působících přímo v
terénu, nebo vlivem nepochopení v řím ské kurii mohl stát vleklý a složitý
věroučný problém, který nakonec celé m isijní dílo v těchto zemích prakticky
zcela pohřbí, nebo alespoň na dlouhá staletí umrtví.
Takto dopadl osud čínské misie. Je však třeba říci, jak už ostatně bylo
naznačeno, křesťanství, respektive katolictví se v Číně nikdy valně nedařilo,
naopak cizí víra byla nejednou předm ětem ostrých útoků ze strany představitelů
oficiální státní ideologie, jíž bylo konfuciánství. Nebyly řídké ani případy, kdy
nežádoucí exponenti cizí víry museli být ze země vykázáni.
A kom odační metodu zavedl do Číny zakladatel tamního jezuitského misijního
díla, Ital Matteo Ricci. Ten po čtyřleté zkušenosti s praxí malabárských ritů v
Indii přenesl pole své působnosti do Číny, a sice nejdříve do M akaa a
Kuangtungu a od roku 1601 natrvalo do Pekingu. Tam se ovšem vedle vlastní
m isijní práce věnoval především rozsáhlé vědecké činnosti v oblasti matematiky,
61 1655 - 1667
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mechaniky, chem ie, lékařství, astronomie, geografie a kartografie a z těchto
oborů také hojně publikoval, většinou čínsky. Jeho způsob akomodace s čínským
prostředím a náboženstvím, stejně jako u jeho druhů a pokračovatelů, mezi nimiž
byli v dalších letech i příslušníci staré české řádové provincie, spočíval vedle
samozřejmého vnějškového přizpůsobení se čínské módě v oblékání, účesu
apod., především v dokonalém zvládnutí čínštiny, ve znalostech historie
čínského národa, jeho světských a duchovních tradic a v navazování dialogu s
místními učenci - mandaríny. Již to byl svým způsobem výrazný ústupek
křesťanské nadřazenosti a uznání čínské vzdělanosti. Tak vyspělému národu
nemohl ovšem Ricci předkládat učení o existenci Boha, jakož i obecné
křesťanské pravdy a morální zásady jako něco zcela nového, Číňanům
neznámého. V roce 1698 zveřejnil stanovisko, podle kterého bylo prý někdejší
papežské rozhodnutí z roku

1656 založeno na falešných inform acích a

"nesrovnává se se svědomím". Ricci vyslal do Říma dva svoje lidi, aby požádali
papeže Inocence XII. o nové přezkoum ání celé kauzy. Jezuitští misionáři, k
značné nelibosti příslušníků jiných řeholí působících tehdy v Číně, tvrdili, že
přirozená a dávná čínská zbožnost, představy Číňanů o Bohu atd. docházejí
vlastně v křesťanství pouze svého dovršení, že křesťanské učení, ať zjevené, či
posvěcené tradicí, vede k lepšímu chápání jejich vlastního duchovního dědictví.
Všechny přirozené hodnoty čínské kultury měly být tudíž zachovány i v přijatém
křesťanství. Mezi těmito hodnotami měl své přirozené místo i dávný kult předků
a úcta k filozofu Konfuciovi, obojí považované Riccim za úkony občanské
tradice. Tento jezuitský přístup kladně oceňovali také čínští císařové jak z
dynastie Ming, tak z následující mandžuské dynastie Čching svými tolerančními
edikty (např. z let 1657 a 1692) a celkově příznivým vztahem k cizímu učení a
jeho hlasatelům.
Ani jezuité v Pekingu však nezaháleli. V roce 1700 si na císaři Kchang-si
vymohli prohlášení o civilním a občanském (nikoli náboženském) charakteru
kultu předků a Konfucia, jež jim ovšem způsobilo v Římě více škody než užitku,
neboť byli svými protivníky nařčeni z toho, že prý věc ryze náboženskou
přednesli k rozsouzení "pohanskému" vládci.
K těmto dvěma sporům, jež byly zásadnějšího charakteru, přistoupily ještě

některé podružnější neshody v otázce, jakého čínského názvu používat k
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označení křesťanského Boha. Číňané používali už od pradávna pro pojem
"boha" ve smyslu nej vyšší bytosti, svrchovaného pána a vládce veškerenstva dva
termíny: Tchien, Nebe, N ebesa a Šang-ti, Nejvyšší císař, Svrchovaný vládce.
Protože pozdější filozofové, především Ču Si, podle Ricciho podsunuli prvnímu
z

těchto

termínů

význam

m ateriálního,

konkrétního,

fyzického

nebe,

doporučoval Ricci čínským konvertitům používat pro pojem křesťanského Boha
(Theos, Deus) vedle slova Šang-ri (Supremus Imperator) také slovo Tchien-ču,
doslova "Pán Nebes" (Coeli Dominus). Pokud jde o problém, jakého čínského
termínu užívat pro označení křesťanského Boha, vyslovil se papež pro termín
Tchien-ču, "Pán Nebes.
Byli-li jezuité v Číně i v Římě předními zastánci umírněného postupu při řešení
výše nastíněných sporných otázek, mělo to svoje snadno vysvětlitelné důvody.
Tovaryšstvo Ježíšovo mělo v Číně od samého počátku silnou hospodářskou
pozici i mocný politický vliv. Jeho členům, imponujícím jak mingským, tak i
mandžuským panovníkům svými znalostmi a praktickými dovednostmi, což byla
jedna z podmínek, aby vůbec mohli být do Číny vysláni, byly už tradičně
svěřovány důležité a odpovědné úkoly na císařském dvoře: císařové a jin í vysocí
dvorští hodnostáři k nim dávali své syny na vychování, jezuité vedli pekingskou
observatoř, řídili dvorní orchestr či tlumočili při audiencích evropských
poselstev. Zdá se tedy, že to byl především zájem na udržení těchto a jiných
podobných výhodných pozic a privilegií, jenž jim diktoval onen zdrženlivější
postup ve věci věroučného sporu s Římem.
Zastánci radikálního a v zásadě negativního řešení, stavějící se odmítavě k
jakým koli

akom odačním

snahám,

byli

opět

ponejvíce

hnáni

snadno

vysvětlitelnou řevnivostí vůči preferovaným jezuitům , kterým záviděli jejich
vysoká místa, tituly, velké majetky a vliv u dvora. Zjevně přezírajíce kulturní
tradice starobylé říše stavěli se vehem entně za papežské zákazy čínských ritů,
třebaže moudřejší z nich museli už tehdy tušit, že si svým tvrdošíjným postojem
přivodí vlastní záhubu.
Řím ská kurie vyslovila nový nesouhlas s čínskými rity, a tím i s jezuitským
postojem v roce 1704, a tento nesouhlas byl znovu potvrzen roku 1710, když se
osobním vyslancům císaře Khang-si z let 1706 a 1708 nepodařilo docílit u

45

papeže Klementa XI. “ zm ěny v jeho dosavadním odm ítavém stanovisku.
Císařovým dvěm a poselstvům do Řím a předcházela tato událost. Dne 4. prosince
1705 dorazil do Pekingu papežský legát, biskup M aillard(de Tournouňx aby
formálně tlumočil císaři papežův dík za jeho dosavadní péči o katolické
misionáře v Číně. Legátovi se dostalo u dvora zprvu okázalého přijetí a císař mu
poskytl celkem třikrát slyšení. Za rozhovorů však vyšlo záhy najevo pravé
legátovo poslání a to vzbudilo u císaře velkou nevoli. Císař, aby si opatřil vlastní
objektivní informace o pravém účelu Tournonovy mise, vyslal v roce 1706 do
Říma dva své zvláštní zm ocněnce z řad pekingských jezuitů, jim iž byli
Portugalec A. de Barros a Francouz A. de Beauvollier. A zatím, než se tito
poslové vrátí, měl M aillar de Tournon s prováděním zákazu čínských ritů
počkat. Na recepci 30. června 1706, vraceje se znovu k otázce ritů, císař mj.
prohlásil, aby Tournon vyřídil svému Veleknězi (papeži), že Číňané se dva tisíce
roků řídili Konfuciovým učením a taky že od dob Ricciho, a zejm éna za
posledních čtyřicet let císařovy vlády, nebyl západním misionářům zkřiven vlas
na hlavě. Jestliže povedou i nyní útoky proti tomuto učení, nebudou moci nadále
mezi Číňany zůstávat. A záhy nato následoval císařský výnos o tom, že
misionáři si musí pod trestem vyhoštění ze země vyžádat zvláštní císařovo
povolení, jakési placet (pchiao), opravňující je k hlásání křesťanské víry. Toto
pchiao mělo být poskytnuto pouze těm, kdo se zároveň zaváží dbát čínských ritů.
Tournoun však císařovy výzvy neuposlechl a v roce 1707 papežský dekret v
Pekingu promulgoval. Načež ho císař okam žitě vykázal do Makaa, kde ho
Portugalci, z obav o vlastní postavení v této své državě, uvrhli do vězení. Tam v
červnu roku 1710 také zemřel. Protože se císař návratu svých prvních dvou poslů
k papeži nedočkal, utonuli totiž 20. ledna 1708 v moři u portugalských břehů,
vypravil v roce 1708 do Řím a další dva vyslance s týmž posláním: docílit u
papeže odvolání zapovídajícího dekretu z roku 1704. Posly tentokrát byli opět
jezuité - Francouz A. Prováná a Španěl J. R. de Arxo. Ti však v Řím ě ve
prospěch čínských ritů nic nepořídili, a proto se do Číny již nevrátili. Papež
mezitím 25. září 1710 Tournonův postup schválil a zamítavé stanovisko k
čínským ritům znovu potvrdil.

Tím jako by celý spor na několik let utichl. Avšak jen zdánlivě, neboť v Římě se
tou dobou už nepochybně připravoval text nové papežské konstituce, která měla
obsahovat definitivní a neodvolatelný zákaz čínských ritů, závazný pro všechny
misionáře působící v Číně. Touto konstitucí byla proslulá bula papeže Klem enta
XI. Ex illa die z 19. března 1715. To ovšem nemohlo být v Pekingu tehdy ještě
známo. A tak císař i pekingští jezuité zůstávali i nadále neinform ováni o
nejnovějším stanovisku římské kurie. Proto císař, veden snahou vyjasnit si, proč
se ani jeho druhé poselstvo z Řím a nevrací, rozhodl se poslat roku 1716 v této
věci do Evropy otevřený list s dotazem, jak dopadla v Římě jeho dřívější
odvolání a sondáže v záležitosti čínských ritů z let 1706 a 1708. Aby byla
naléhavost obsahu listu Římu náležitě zdůrazněna a byly předem rozptýleny
případné pochybnosti o jeho autentičnosti, nařídil císař, aby se pod latinským
textem podepsali čelní, v Římě tak či onak dobře známí představitelé katolické
misie v Pekingu. Doručení tohoto listu měla obstarat evropská plavidla, kotvící
tehdy v Makau. Jistý počet exem plářů, zdá se, putoval do Evropy také po souši,
přes Sibiř a M oskevskou Rus. Tento císařův list je pro rumělkovou barvu tisku
jeho trojjazyčného m andžusko-čínsko-latinského textu nazývaném "červený
manifest", čínsky chung-pchiao.
V uvedené papežově bule Ex illa die, jež má pro čínské rity klíčový
význam, bylo rozhodnuto takto:
V otázce kultu předků - Křesťanům se nepovolilo konat úlitby v chrám ech či
budovách zasvěcených předkům, případně v nich vykonávat jiné rity a obřady.
Rovněž tak se jim

nepovolilo,

aby

provozovali, přisluhovali

anebo

se

zúčastňovali úliteb, ritů a obřadů tohoto druhu před tabulkami zemřelých v
soukromých domech anebo u jejich hrobů, konaných ze zvyku na jejich počest, a
to buďto společně s pohany anebo odděleně od nich.

V otázce úctv Konfucia jako světce bylo stanoveno, že se křesťanům na žádný
způsob nepovoluje, aby řídili, přisluhovali anebo se zúčastňovali slavnostních
obětí či úliteb, jež mají Číňané ve zvyku prokazovat Konfuciovi a zem řelým
předkům, protože jde o úkony nakažené pověrou. Podobně se bylo zakázáno,
aby v Konfuciových chrámech, které se čínským jm énem nazývají miao, titíž
křesťané vykonávali a provozovali obřady, rity a úlitby, konané na počest téhož
Konfucia.
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Každý čínský misionář, než tam začne působit, měl přísahou stvrdit, že bude
svrchu uvedených zákazů dbát. Byl určen i text přísahy, jejž musel každý
misionář, poté co složil přísahu ústně, podepsat a poslat do Říma. Jak se
dovídáme z dopisu misionáře K arla Slavíčka datovaného 19. března 1717 v
Pekingu

a adresovaného novicmistru

brněnské jezuitské koleje

P. Juliu

Zwickerovi, přišla tato papežská bula do Kantonu s anglickou lodí až po
půldruhém roce od jejího vydání, tj. v srpnu roku 1716, a byla před císařem
nějaký čas tajena. Její zveřejnění v hlavním městě Pekingu provedl z pověření
biskupa Della Chiesy jeho horlivý generální vikář Horatij z Castorana, za což byl
od rozezleného císaře uvržen do žaláře. Tehdejší jezuitský vizitátor Kilián
Stum pf neprodleně nařídil svým podřízeným, aby se papežské konstituci
bezvýhradně podrobili, ale aby si přitom počínali co nejobezřetněji, aby svým
postupem neohrozili jezuitské m isijní centrum v Macau, neboť bylo známo, že
—

-

j

.

portugalský král zakázal tuto konstituci zveřejňovat.
Tyto události vyvolaly mezi misionáři v Číně chmurnou náladu a obavy z
vyhnanství. Císař, který se m ezitím vrátil z M andžuska, dal okamžitě všechny
exem pláře tohoto dekretu posbírat a nařídil, aby byly vráceny do Říma. Oficiální
reakcí císařského dvora byl pak Kchang-siho výnos z 16. dubna 1717, jím ž
zakázal další šíření křesťanství ve své říši a misionářům, s výjimkou odborníků
ve vědách a těch, kteří si od něho vyžádali ke své činnosti povolení, pohrozil
vypovězením ze země.
Aby alespoň částečně zm ěkčil negativní dopad svých zákazů na čínské
konvertity a na tam působící misionáře, vypravil papež v roce 1720 do Číny
nového legáta, alexandrijského patriarchu M ezzabarbu63. Ten však ani se
zmírněnou verzí papežské konstituce, připouštějící některé drobnější ústupky
(povolovalo se např. pokleknutí před tabulkami se jm ény předků či Konfucia
apod.), u císaře nepochodil. Nový císař Jung-čeng zaujal ke křesťanství záporný
postoj a jeho šíření v zemi nebyl nijak nakloněn. Tím i spor okolo čínských ritů
spěl nezadržitelně ke svému konci. Vzhledem k tomu, že i M ezzabarbova mise,
jako kdysi Tournonova, vedla k rozštěpení mezi čínskými misionáři, někteří totiž
i nadále považovali povolené ústupky za zásadní odklon od platné buly Ex illa

63 1685-1741
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die, byla celá kauza čínských ritů, již za nových papežů Klementa XII.64 a jeho
nástupce Benedikta XVI., v Řím ě znovu projednávána a ústupky M ezzabarbou
povolené byly revokovány a papežská konstituce z roku 1715 v plném rozsahu
potvrzena. Stalo se tak smutně proslulou bulou Benedikta XVI. Ex quo singulari
z 11. 7. 1742, jíž byla kontroverze okolo čínských ritů rozhodnuta jednou
provždy v jejich neprospěch. O dva roky později bulou téhož papeže Omnium
"I

sollicitudo stihl podobný osud i malabarské rity v Indii. Benedikt XVI. tak na
dlouhá léta zasadil smrtelný úder veškeré m isijní činnosti na Dálném východě a
smutně tím ukončil odvážný akom odační experim ent Nobiliho, Ricciho a jejich
četných pokračovatelů.
Benediktův odsudek zůstal teoreticky v platnosti až do časů novodobých
papežů Pia X I.65 a Pia XII.66, kteří jej via facti formálně zrušili, poté, co označili
uctívání Konfucia a kult předků "podle prohlášení státníků i obecného názoru za
zvyklosti občanské povahy", čímž de facto pouze potvrdili starou Ricciho
akom odační praxi. Akomodace podle chápání jejích prozíravých iniciátorů a
uskutečňovatelů nepředstavovala vlastně nic jiného, než první pokus o svého
druhu novověké aggiom am ento.

* J ' -o , /

P

/ .fy

'C~

StyfCíist l
Zveřejnění papežského zákazu rozdělilo čínské misionáře do dvou táborů.
Jedni v čele s odpůrcem jezuitů M aigrotem, v soudobé jezuitské latinské
misionářské korespondenci je zesm ěšňován jako "M. Aegrotus", tj. "Pan
Churavý", většinou dominikánů a některými františkány odmítli o císařské
pchiao požádat, a byli proto ze zem ě vykázáni. Jiní v čele s pekingským
biskupem, italským františkánem Bernardinem Della Chiesa a samozřejmě se
všemi jezuity se proti legátovu postupu form álně ohradili a o císařovo pchiao
požádali.

64 1730- 1740
65 1922 - 1939
66 1939 - 1958
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3. 4. Kultura v době čchingské dynastie

Za dynastie Čching rozvíjeli čínští architekti v rozsáhlé míře to, co začalo
pronikat do staveb už v 15. a 16. století: velké rozměry a hojnost ozdob. Prohnuté
linie a všemožné spirály převládaly nad přímými liniemi a nepřerušovaným
povrchem, přičemž se však zachovávala celková geom etrická ladnost základního
nárysu stavby. Je to jakési čínské baroko. O pozoruhodném um ění uměleckých
litých výrobků svědčí bronzové sošky lvů, želv, volavek, draků a fénixů, které se
dochovaly v čínských palácích.
Většina čínských měst měla i nadále středověký vzhled. Zachovaly se městské
hradby a brány, které se na noc zavíraly. Ulice byly nadále vedeny od severu k jihu
a od západu k východu. Za dynastie Čching pokračovala výstavba císařských
paláců, sadů za městem a chrámů. Příkladem architektury tohoto období je Peking,
zvláště císařské město a předměstský letní palác I-che-jiian.

Jak vypadal Peking?
Vnější zdi před branami mají na příslušných místech malý otvor, a to směrem v
tu stranu či otevřenou krajinu, vůči které stojí, a tak aby z jedné brány bylo vidět na
druhou, vyjma v severní stěně mandžuského města, kde z východní brány není vidět
na západní. V jižn í stěně jsou dvě brány po stranách a kromě toho třetí, prostřední
brána s vnější zdí, jejíž vrata se otvírají pouze tehdy, když jim i vchází císař ke
konání obětí. Na dvou těchto k obětování určených místech se nachází velké
m nožství nádvoří, domů, zdí a uzavřených prostor. Všechny zdi obou měst - oběma
•

městy se rozum í vnitřní, m andžuské město, kde se nachází tzv. Zakázané město,
sídlo císařovo, a vnější čínské město, rozkládající se jižně od mandžuského města jsou zvenčí omývány potokem, který pod severní a císařskou zdí vtéká dovnitř,
klikatí se císařským palácem, dokud pod jižn í zdí nevyústí do kanálu směřujícího k
východu. Čtvercové věže čili bašta mezi branami. N a jih od císařského sídelního a
hlavního města Pekingu je rozsáhlá obora, obehnaná zdí. V ní stojí tři císařské
letohrádky, jeden na straně jižní, dm hý na východní, třetí na západní. Tam se císař
často bavíval lovem, štvanicí na daňky, střílením bažantů a chytáním tygrů
vypuštěných z železných klecí67.

67 SLAVÍČEK, K.: Listy z Číny. Praha: Vyšehrad, 1995. s. 151.
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V 18. století se stavby začaly zdobit složitěji. Hluboce modré, bílé a karmínové tóny
mingských architektonických komplexů vystřídala pronikavě červená barva a třpyt
žlutých taškových střech, svíjející se draci na zdech paláců, v interiéru to byly těžké
zástěny a kytice květů sestavené z drahých kamenů. Císařové Kchang.si a Čchienlung se vydávaly za klasiky čínské literatury, jejich verše zdobily zdi paláců, sadů i
městských budov a zaváděl se zvyk napodobovat jejich vzory kaligrafie a
m em orování jejich výroků.
Lesk čchingského císařského dvora se odrazil zejména v různých oborech užitého
umění. Vázy, zahradní sedačky, mísy, talíře, sošky a další porcelánové a keramické
předměty

byly

zdobeny

m nohobarevnými

rostlinnými

a zvířecími

motivy,

žánrovými výjevy i dalšími náměty. Vyráběly se ve velkém m nožství a vysoké
technické kvalitě, ale s nestejnou estetickou úrovní. Toto porcelánové zboží se
dováželo do Evropy, kde bylo velmi žádané. Podle převládajícího zabarvení se tyto
čchingské výrobky označují jako "famille verte" (zelená), "famile jaune" (žlutá),
"famille noire" (černá) etc.
Rovněž zahradnické um ění bylo v Číně vysoce ceněno. Nádherné mozaikové
chodníky oklopen umělou krajinou bizarních kamenů, jezírka, altány a další
pavilony, velké m nožství rozličných květů... To vše tvoří císařskou zahradu.
Především jsou to velkokvěté chryzantémy, které nabyly v Číně tém ěř státního
významu. Používají se nejen pro ozdobu, ale i k výrobě léků, čajů a likérů.
Jako malý dárek k šedesátým narozeninám vybudoval své matce císař Čchien - lung
palác obklopený jihočínským i zahradami a jezery. Vybral k tomu kopec na úpatí
západních hor, který nazval Hora dlouhého života, Wan - šou - šan, a jezero
4

£0

napájené z Nefritového pramene .

68 nefrit - jednoklonný vláknitý nerost ze skupiny amfibolů, jeho barva je světle nebo našedle
zelenavá, ale také až bělavá, na hranách je průsvitný, nefritový = zelenkavý.
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4. Walteruv dopis z Cíny

List otce Johanna W altera z Pekingu v Číně rodičům, napsaný roku 1743,
který obsahuje zejm éna popis předního kostela tamtéž. Jindy jsem

zmínil

pohanského krále M aratu, že provincii Salsetta vyrval Portugalcům, takže čtyři naše
provincie, totiž Goa, malabarská, japonská a čínská žily jakoby ze svých
prostředků. Rovněž jsem se zmínil, že jsem se jako voják zúčastnil obležení Goy.
Za tři roky od té doby byla G oa zbavena nepřátel, leč vpravdě zlatou svobodu
(nezískala) žádnou silou, jakože vždy nerovnou, ale pouze koupila za drahý a
poslední peníz jak městský, tak církevní. Pak zpupný M arata část let, kdy byl u
moci, trávil k neuvěřitelné škodě krajin tím, že porazil nemálo pohanských a
m ohamedánských králů, zabil dokonce samotného krále M adury a zoufale zpustošil
onen celý pás zemí, kde jinak velice vzkvétala malabarská misie, až po
coromandulské pobřeží. Ještě jsem nezjistil, zda někdo z misionářů zahynul, velmi
mnoho jich hledalo spásu v lesích.
Nechť jen to laskavý Bůh odvrátí, aby tenhle den ze dne násilnější král a
nepřítel nezaútočil znovu krůtě na Gou poté, co by se nedozvěděl o pokladech
různých69 králů. N ejjasnější král Portugalska vyslal totiž do Goy mocné loďstvo a
nového místokrále, ale tahle válečná výprava připlula o rok později kvůli příliš
silným mořským bouřím, čímž došlo k tomu, že velice mnoho vojáků a dokonce i
sám místokrál, do jehož důvtipu se vkládaly veškeré naděje, nakonec v Goe
podlehli smrti z utrpení dlouhé cesty a zvláště z nedostatku zásobování. Nyní se
však nuzná a zcela bědná malabarská provincie nezdála ještě dost zpustošena
krutým M aratou, protože Holanďané hodlali škodu ještě naplnit. Ti, jak jsem jindy
sdělil, před třemi roky s králem Travancore (já jsem tamtéž byl a dosud jsem
ustanoven na svaté výpravy) pěstovali nepřátelství, které dodnes nenalézá konce.6t~
Uvedu o tom jenom málo z mnoha:
Nejprve tedy divocí Holanďané v království Travancore, jež jako nejzazší na
m alabarském pobřeží vymezuje hranice na mysu Comorin, vypálili skoro všechny
naše kostely, zajaté a zraněné misionáře vyhnali a ubohé křesťany donutili sehnout
šíje pod strašlivé jho otroctví. Poté ani nešetřili nadávkami na Boha k nejvyššímu
pohoršení pohanů. Tuto urážku svého jm éna Bůh nikterak nenechal nepomstěnu.
69 Dost neobratně formulováno, dá se různě chápat, ale snad to má jistou vnitřní souvislost. On tam
asi byl ustanoven před těmi 3 roky a je tam doted a také ona nepřátelství trvají.
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Sotva se totiž po podnícení některých spojeneckých místních vládců v celém
království náhle silou zm ocnili různých opevnění, museli67 s nej větší hanbou pro
nezkušená srdce a veskrze prostým vojákům travancorským jednou i podruhé
přenechat vítězství a předat jejich vojenské drzosti čerstvě zbudovaná opevnění a
zároveň i posádky v nich umístěné. Dokonce, protože tam zanechali mnoho
válečných strojů, praků a různých zbraní, vyzbrojili pohanského vůdce ještě silněji
proti sobě. Byli velice důsledně vyhnáni z celého království, kterého byl zbaven
také král na Ceylonu, přítel Holanďanů. Učitel čas nás poučí, jaký zám ěr a jakou
odvetu z tohoto bezpráví, i když velmi spravedlivého, Holanďané vyvodí.
K tomu jsem psal: Tu v Pekingu velký kostel našeho kolegia, prom ěněný
zem ětřesením v r. 1730 v trosky, zůstal v rozvalinách až do r. 1740. V té době se
pak začal opět stavět, avšak dílu, dovedenému až po samu střechu, se nedostalo
posledních prací kvůli zákazu císaře. A to proto, že nějaký pohanský ničem a
předpověděl nové zem ětřesení kvůli stavbě tohoto chrámu, což otevřelo cestu
mnohým urážkám a obviněním proti nám. Ale nedlouho poté byl sám tenhle
odbojný pseudoprorok tvrdě potrestán za své výmysly. Roku 1742 tedy náš bratr
Castiglione, který byl u císaře zdaleka nej oblíbenější pro malířské um ění i pro
příkladný způsob života, dostal plné povolení chrám dokončit. Ten byl pokryt
taškami a dobře ochráněn proti náporům dešťů, v průčelí celý velkolepě vyzdoben,
avšak nedostatek peněz opět zabránil dokončení. Toto zastavení68 nevěřícím vnuklo
nejhorší domněnky o nás, takže se nás jak m ístní vládci, tak přední z mandarínů
velmi často ptali, z jakého důvodu

na stavbě nepracujeme, a byli

marně

přesvědčováni, že tomu tak je pro nedostatek prostředků. A protože to69 lid nejen
«

zde, ale všude jinde lživě rozšiřoval, bylo nám znovu zakázáno pokračovat ve
stavbě. A tak, i když bylo jisté, že se nám dostalo jakési milosti u císaře a proti
křesťanskému náboženství nebylo nikdy nic podnikáno, a i když na květinu vál jen
mírně nepříznivý vánek, přesto je neuvěřitelné, jak se pohané jako psi utržení
z řetězu snaží napadat křesťany. A proto aby onen nový, ač lživý neklid lidu
neobvyklostí, která by jinak nepřetrvala, neškodil vlastním misiím,70 zajisté Božím

70 Překládám takto dvojí zápor non nequiverunt. W alter si v těchto záporech libuje, nequeo je sice
slabší - nebýt mocen apod., ale snad to myslel takto ...
68 = práce
69 T.j. ony smyšlenky, pomluvy a domněnky a pod.
70 vlastním, jednotlivým, dalším? Není jasné, co W alter označuje termínem „privatae missiones“,
možná je to terminus technicus pro některé typy jezuitských misií? Stejně tak není moc jasné,
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vnuknutím naši představení rozhodli, za jaké náklady se do tohoto svátého díla
pustit a tak je z posledních sil dokončit. Proto se v měsíci květnu r. 1743 opět začalo
pracovat, a to tak šťastně, že 15. září právě na svátek Nejsvětějšího jm éna Panny
M arie

71

byla poprvé v tom to chrám u obětována Bohu neposkvrněná hostie.
77
Nedovedu dosti vypsat shrom áždění “ i potěchu jak misionářů, tak všech křesťanů
70
z ostatních kostelů. Proto nikdo nemohl zadržet slzy. Od samého svítání až do
pozdní noci všichni zpívali chvály jediném u Bohu zbožnými zpěvy i čínskými
nástroji.
Pokud jde o výzdobu, pak je tento kostel mnohem zdobnější než ten
předešlý a považoval bych ho za stejně zdobný jako kterýkoli v Evropě. Pro větší
potěchu se o něm zm íním obšírněji. Především je třeba vědět, že na stěnách a
dřevech není vidět nic, co by nezářilo malbou nebo zlatém. Kromě již dříve
stanoveného obecného záměru k jednotlivostem buď zcela nebo při opravě a
zdokonalení přiložil umělecký štětec náš coadjutor Castiglione, jem už se v Evropě
nevyrovná ani jeden Apelles. Začnu od hlavní svatyně, v ní je konec, obecně
perspektiva, díky níž je v zábradlích, oknech a dole dvojitých dveřích tak chytře
vymyšlen, že úplně přesvědčí o tom, že hm ota74 chrámu je daleko hlubší. Nanejvýš
skvělý oltář se třemi obrazy je jedinečně

ozdoben

zlatém. Tabernaculum

(svatostánek) je dřevěné, svrchu pokryté čínskou pryskyřicí, průsvitnou jako sklo a
ozdobené vyvstávajícími zlatými ozdobam i (přídavky) a květy, reliéfy jsou
7 c

vyzdobeny tu a tam kameny a perlami. ' M yslím, že po zásluze předčí nejbohatší

v jakém významu užívá substantivum „insolentia“, jehož sémantické spektrum sahá od „nezvyklosti,
neobyčejnosti“ až po „pýchu, zpupnost“ a pod. Zdá se, že zde jde o specifický rys autorova stylu.
71
12. září. Nezávazně připojím kousek z textu o mariánských svátcích, který jsem onehdy našel na:
„12. září. Jména P. Marie. V roce 1513 dostala diecéze Cuenca v Nové Kastilii ve Španělsku
povolení slavit svátek Jména Panny Marie. Brzy o to žádaly i další diecéze v kraji. O něco později, r.
1683, vytáhl polský král Jan Sobieski proti Turkům a při tom byl nesen jako zástava obraz
Bohorodičky. 12. září 1683 došlo k rozhodující bitvě u Vídně, kdy bylo turecké vojsko zcela
zničeno. Ještě ten samý rok přikázal papež Inocenc slavit svátek Jména Panny Marie, a to v neděli po
svátku Narození Panny Marie, v celé církvi. Až papež Pius X. přeložil tento svátek na 12. září, na
den vítězství. V římském generálním kalendáři je tento svátek od r. 1970 zrušen, protože
představoval zdvojení svátku Narození Panny Marie. V regionálních kalendářích, hlavně v německy
mluvící oblasti však zůstává zachován vzhledem k historickým souvislostem, a například v
sousedním Rakousku se dodnes dodržuje.
11 T.j. jak mnoho lidí se sešlo ...
73 nebo církví? farností?
74 = obsah, těleso
75 Jakkoli je spojení „unionum matre" velice podezřelé, přesto je možné, že se W. měl na mysli
nějaký typ výzdoby perlami. „Unio“ je běžně „jednota, spojení“ a pod., ale u pozdních autorů a
v masculinu se vyskytne i ve významu „ojedinělá, velká perla“. „Mater“ pak ve významu, který
podtrhuje tu velikost ? Stejně si ale myslím, že je tam chybné čtení. Překlad pracovně uvádí „perly“
... snad to tak je ...
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tabernacula v Evropě. Výše mezi okny z obou stran po čtyřech shlížejí z elegantních
rámů obrazy džbánů, po nichž následují podle své doby76 po osmi naši světci,
nam alovaní bratrem Castiglionem. Pod tím jsou proti sobě dva obrazy také ve
zlatých rámech, počítané mezi zázraky tohoto kostela kvůli tomu, jak svádí
v m nožství osob boj umění s přírodou. Zobrazují na jedné straně narození Krista,
na druhé jeho pozdravení (třemi) králi.77 Zábradlí pro přijímající opět hezky svítí
pryskyřicí a na mnoha místech zlatém. Podoba této svatyně symbolizuje nejen
velkolepost, ale také jakási vážnost u samotných pohanů, protože v jejím vrcholu se

r ..

na ruce sochy na velikém a celém zlatém štítě na modrém poli čtou tato písmena,
70

rovněž zlatá: skutečnému zřídlu všech věcí (všeho).

M ezi těmito písmeny

vystupuje rudá pečeť císaře. Štít pak podpírají dva obrovští draci mezi mraky
potaženými částečně zlatém, částečně stříbrem, pod nimi zdi kryjí velmi dlouhé
tabule popsané různými čínskými nápisy ku chvále Boha.
Celá tato velkolepá výzdoba byla darována již starému kostelu a pochází již
od císaře Camhi, jenž byl křesťanským věcem velice nakloněn. Neboť i čtyři ony79
horní znaky,80 označující Boha (všech) věcí,81 které však zatvrzelí Číňané nikterak
nechtějí uznat, stejně jako i ostatní nápisy napsané na tabule, zhotovil vlastní rukou.
Ty byly pak vytesány a pozlaceny a tím způsobem upevněny. V Evropě si nikdo
snadno nepředstaví, jak moc to přispěje k nejlepšímu vnímání našeho náboženství u
nevěřících.
Uprostřed kostela lze spatřit na obou stranách prostředně veliké obrazy téhož
typu, zobrazující: příchod

svátého Ducha a obraz sv. Pavla, jak káže o onom

nápisu „Neznámému Bohu“ .8? Dále pak následují základy (pilastry) celého kostela,

€'

každý z nich je uprostřed vysekán a do té prohlubně jsou železnými háky zaraženy
hodně široké dřevěné sloupy, které svou polovinou vystupují ven, dotýkají se
nej vyšší části střechy a podpírají ji místo stěn s tím cílem, aby zemětřesení, zde
nikoli řídká, nezpůsobila kostelu nenadálou škodu. Tento způsob zajištění střech je
76 Zřejmě tedy chronologicky ...
77 T.j. k lan ěn í...
78 Hodně zkratkovitě vyjádřeno, mínil zřejmě nějakou sochu nahoře, která měla na ruce zavěšen štít?
Nebo tam byla jen vysochaná ruka? Zase dost problematické místo, tohle je jeden návrh na
interpretaci, „manus statutaria“, scutum grande ...“ „litterae leguntur e scuto ...“ snad takto ...
74 Jaké „ony“? O žádných zatím nebyla řeč ... Pořád mám pocit, jako by ten text nebyl úplný, nýbrž
jen některé pasáže. Logika pak nesedí.
80 nápisy?
81 = všehomíra? Stejně mám pořád pocit, že má být „verum“ = opravdového
82 = seslání
8i „super“ překládám v souladu s tradicí církevní latiny jako „0“ (liber su p e r... = kniha o ...).

zcela obvyklý i u paláců, které m ají jinak zdi. Aby se pro svou výšku nějak
nedeformovaly, jsou v polovině svého tělesa zakryty hlavicí obvyklou pro sloupy a
nakonec jakoby z nového základu (koruny) povstává další sloup, je opásán zlatým
pásem, jak bývá u sloupů, a konečně na vrcholu je korunován hlavicí stejně zlatou,
takže jediný takový sloup je v náležitém poměru rozdělen na dva. Takto rozdělené
jsou sloupy u všech pilastrů chrámu, jichž je v hlavní svatyni šest.
Od prvního pilastru následuje také první svatyně84 (jsou tři na každé straně).
Nad každou z nich vyčnívá veliký štít, daleko nejkrásnější, v jehož m odrém poli je
čínským i písmeny vysvětleno tajem ství obrazu umístěného v svatyni. Protože však
jakékoli stěny a dřeva napodobují mramor, je třeba doplnit, jak Číňané používají
především čtyři základní barvy smíchané z různých barev; ty znovu zušlechťují a
nakonec cokoli jednotlivým i olejem připravenými barvami namalují, připodobňují
mramoru, a ono to pak září krásnou a trvalou září. Větší sloupy se podobají bílému
mramoru se střídavými fialovými a žlutavými žilkami, zdi pak ke sloupům v šířce
dvou dlaní, které je oddělují od oblouků svatyň, zelenému, oblouky uvnitř i vně
příjemném u červenému. V hořejším spojení trámů hned za průčelím hlavní svatyně
je první okno, obestavěné dvěm a menšími sloupy z modrého mramoru, za ním
následuje obraz Krista, jak káže apoštolům, vložený do nikoli nepěkné schrány,
jejíž vnější i vnitřní rámy září zlatě a zbytek překrásnou rumělkovou barvou. Potom
je vidět onen pevný bílý sloup, vystupující z pilastrů, u něj sv. Petr a pět dalších
apoštolů u následujících sloupů, proti Kristu visí obraz sv. Jana Křtitele, za nímž
následuje šest obrazů ostatních sv. apoštolů, všechny v téže rovině, buď nově
namalované br. Castiglionem, nebo jiným i barvam i zcela opravené. Nad těmito sv.
i

apoštoly i nad oněmi čtyřmi většími obrazy vystupují velmi vhodné štíty, zdobné
sochařským uměním a většinou zlatém , na nich jsou buď jm éna svátých, nebo se na
čtyřech z nich čtou křesťanská mystéria, napsaná zlatými čínskými písmeny. Ty
nejen nadmíru zdobí kostel, ale přinášejí i velký užitek, zvláště tehdy, když
chytřejší lidé, mandaríni a m ístní vládcové kostel navštěvují ze zvědavosti, tam
obdivují tyto nápisy, protože však jsou napsány vzdělanými křesťany důvtipně a
stručně a obsahují hodně významu, většinou je nechápou a nezřídka je třeba jim je
vysvětlit, což skýtá častou příležitost široce doporučovat mystéria naší víry

84 = kaple? cf. též pozn. k lat. textu.
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zvědavým a na jedno za druhým se v mnoha hovorech tázajícím pohanům. To by
jinak, kdyby se tak tito pánové neptali, nebylo možné.
Nyní k ostatním. Na tom to chrámu se nalezne tolik zlata, kolik jsem neviděl
na žádném v Evropě, pokud se pam atuji. Navíc zlato je nejen nejlepší, ale i tak
natřené pryskyřicí, o níž jsem mluvil, že nejen jasně září, ale dá se také, je-li třeba,
omývat, a tak čím je starší, je den ode dne zářivější.
Kůr pro hudebníky je široký, celý vymalovaný, třemi svými okny do kostela
rozptyluje většinu světla. Protože však vápno je zde u nás málo kvalitní, obloukX:i
jsm e nesestavili z cihel, nýbrž ze čtyřhranných dřev, která v bělostných obloucích,
postavených na sloupech, ozdobena tu různými květy, tu zlatě nam alována jsou
velmi příjem ná svou rozmanitostí.
Ale ještě si žádají popis svatyně (kaple), které bych podle lidového
(domácího) jazyka (soudu?) nazval úložištěm vkusu. Vždyť k šesti velice šikovně
zhotoveným, cele pozlaceným a obrazy oživeným oltářům, z nichž je la Zvěstování
Svaté Panny, 2a sv. Josefa, 3a sv. M ichala, 4a sv. Anděla Strážce, 5a sv. Ignáce, 6a
sv. Xaveria, tedy k těmto oltářům se vztahuje i umělecká výmalba svatyní, takže
nejen těší, ale také mile klame, protože se zdá, jako by vystupovaly sádrové reliéfy
různými barvami rozlišené, zatím co jsou ploché. Každý z nich je opatřen dvěma
okny a obloukem a celý vyzděn, aby byla váha a mocnost těchto oblouků daleko
menší.
K nejcennějším a nejpozoruhodnějším věcem tohoto kostela patří velká
mensa, um ístěná uprostřed, na niž Číňané kladou své knihy, když ostatním
předčítají či předzpěvují. Je postavena z nejcennějších dřev, totiž z cedru, cypřiše,
•
*
v
86
červeného santalu a rhodského dřeva. Podobu celého díla zhotovil náš coadjutor
(zřejmě pomocník) Ital M ozzi a sedm čínských umělců. Pracovali naplno a
nepřetržitě tři měsíce. Tato mensa je pro své umělecké ztvárnění obdivuhodná tak,
že taková není vidět ani v celé této říši, a tím méně v Evropě. A kdybychom ona
vzácná

dřeva

nedostali

darem

a

neobdrželi

almužnu

k zaplacení

umělců

(řemeslníků), stěží bychom vystačili. Na ní stojí: větší kadidelnice, dva svícny se
dvěm a džbány, které ač jsou z cínu, jsou velice ceněné pro velikost a krásu
zpracování. Ty daroval tomuto chrámu pohanský místokrál.

8:1 klenbu?
86 Ponecháno „rhodské dřevo“, možná by to mohl být rhododendron (Rhodos, dendron = strom,
dřevo), ale spíš oleandr (u Plinia rhododendron či rhododaphne).
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N yní posuďme vnější průčelí, o jehož velkoleposti jsem se již zm ínil výše.
Na vrcholu je kříž, bohatě zlacený. Odtud je celá strana až k oknům pokryta
jm énem Ježíš a jeho paprsky a oblaky. Hned přede dveřmi, jichž je patero, stojí
07

umělecké

sochy

z bílého

mram oru,

jedna

z nich

byla

kdysi

darována

veledůstojném u otci Adamu Schallovi císařem Xun Chi, otcem císaře Camhi,
druhou daroval sám císař Camhi otci Thom asi Pereyrovi, do obou jsou vytesány
dekrety císařů, které také obsahují chválu našich mravů a křesťanského náboženství
i povolení k postavení tohoto chrámu. Poté je vidět čtvercový prostor obehnaný
vysokou zdí, do něhož vedou z ulice tři brány. Nad prostřední z nich se čte
čínským i znaky napsané následující: „N ařízením císaře byl postaven palác Pánu
nebes“. Z každé strany stojí veliký lev z bílého mramoru, předchází trojí trium fální
brána, ozdobená různými přídavným i díly vytesaným i do boků. Na prostřední bráně
je opět napsáno následující: „z nařízení císaře byla darovány tomu, kdo chápe
důvěrně a cele jem ná tajemství, krásné hranice (= územ í)“. To vše zlatými čínskými
znaky. To bylo totiž z příkazu císaře Xun Chi dáno jako pocta otci Adamu
Schallovi, muži, jehož řečený císař nejvíce oceňoval, pokud jde o matematiku.
Když ten předtím na tomtéž místě postavil kostel m enší než ten dnešní, císař hned
kromě oněch mramorových sloupů rozhodl postavit také onu trojí bránu pocty na
věčnou památku otce Adama. Ten si za práci ve vzdělávání a za svůj řádný život (to
vše na sobě vytesané ony sloupy vypovídají) zasloužil, aby mu nejen bylo dáno
dovolení vystavět chrám, ale také tato samotná trium fální pocta. Tohle nám získává
u Číňanů nemalou úctu, našemu náboženství čest a bezpečí, obecně obdiv, zvláště
proto, že toto vše je díky laskavosti dnešního vládce Kien Lum jednak zcela nové,
jednak zcela opravené. Jakmile si to m ístní vládcové a mandarini ze zvědavosti
prohlížejí, učí se oceňovat naše záležitosti a zcela je chránit. Zvláště obdivují, že na
uctění Boha věnujeme tak veliké výdaje, a to s laskavým dovolením dvou císařů
Xun Chi a Camhi. To znam ená pro vlastní m isie88 bezpečnost, jež je všude před
výstřelky pohanského lidu zaručována m andariny provincií, kteří přicházejí na
návštěvu z moci svého úřadu.
Všichni umělci též nem álo žasnou nad tím, že se v tak nepatrném časovém
období mohlo dokončit tohle velkolepé dílo. My ale zm ůžeme vše v tom,89 jenž nás

87 = v nadživotní velikosti - colossus
88 viz výše
89 = v Pánu ...
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posiluje. A ačkoli pro postavení tohoto kostela se shrom áždila jm éna nikoli
prům ěrná (nevýznamná), doufám e přece velice pevně v to, že to vše my dokážeme
díky laskavosti nejbohatšího Boha, našeho pána. Také naši křesťané nestrpěli, aby
chyběla jejich pomoc v podpoře nákladů. Jeden z nich půjčil pět tisíc bez placení
ročních úroků, jin í dali alm užny také na dva závěsné evropské skleněné svícny
stejně jako na čtyři džbány, jejichž květy a jednotlivé slonovinové listy jsou tak
tenké a umělecky zespodu namalované, že u každého vzbuzují obdiv.90 Džbány
samotné byly zhotoveny z velice krásné čínské hmoty, obecně zvané porcelán. Jsou
i jiné věci, které naši nejm ilejší a většinou chudí křesťané obstarali pro výzdobu
tohoto kostela, zvláště pak knížata z rodu Su-nu, která odvozují svůj původ
z císařské krve a roku 1723 byla z nenávisti ke křesťanskému náboženství císařem
Yum Chim poslána do vyhnanství. Za tohoto císaře však byla roku 1737 povolána
zpět do Pekingu a jsou podporována z vojenských platů, k nimž péče našich
misionářů podle svých m ožností přidá něco almužen občas na tento účel z Evropy
poslaných.
Tím to co nejpokorněji prosím, abych byl já i tyhle indické misie Bohu
poručeny. Otec Joannes W alter z Tovaryšstva Ježíšova, misionář v Číně.
P. S. Zatím co se chystám toto uzavřít, s radostí se dozvídám, že Velký
M ogol91 proti výše jm enovaném u M aratovi vyslal své vojsko, protože ten se pokusil
napadnout vládce podrobené M ogolovi a jeho provincie. Gallipsové (Gallipští)
z Pondichéry (to je místo nedaleko sv. Tom áše na corom andulském pobřeží)
M ogolovi postoupili větší stroje a moždíře, jim iž jsou již zcela obležena M aratova
opevnění. To nám snad dává naději, že řečené provincie získají zpět své majetky
nebo že Goa zůstane bezpečnější a chráněnější.
Potom ještě připojuji pro potěchu jiný dopis, napsaný, jak vidno, nejjasnější
královnou portugalskou (M arií Annou), který jsem dostal již podruhé. Nakonec
jsem dostal almužnu od nejskvělejší a nejurozenější paní hraběnky Fugger de
W ellenburg a Druxes z Augsburgu. Z ní jsem kromě jiných dobrých skutků dovedl
ke křtu 25 nevinných dětí zavržených a polom rtvých na ulici. Je třeba se modlit za
takové dobrodince, neboť zde i za malinko florenů mohou být často celé křesťanské
rodiny zbaveny tvrdého jh a otroctví a také samotné zavržené děti, více mrtvé než

90 Řekl bych, že toto se týká těch svícnů ...
91 = Gran Mogol, Mogul

59

živé, se dají omýt vodou, která spasí duše, a tak i když po křtu vypustí duši, jsou
přece připočteny ke svobodě synů Božích.
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4.1. Komentář k dopisu
M aratta byl mocný pohanský malý král. W alter jej označuje regulus =
"králíček". Když vypukla válka, kterou vedl perský král Kulikan proti Velkému
M ogulovi, uzavřeli tito dva m onarchové přátelskou smlouvu. M aratta pak obrátil
veškerou svoji moc proti goánským krajům. Jako první se tomuto mořskému
pirátovi vzdal ostrov Salsetta, ležící 60 mil severně od Goy. Druhou obětí se stalo
město Bazaim v království Guzarate. L když se město statečně bránilo za pomoci
Angličanů, kteří poslali vojáky a zbraně, musel se Bazaim po dvouleté obraně
vzdát. Nicméně pohanský přem ožitel stanovil křesťanům příznivé podmínky
předání. Slíbil všem bazaimským ( a také to dodržel), že ti, co nebudou chtít žít pod
jeho panstvím, dopraví vlastními loděmi se vším majetkem do sousední anglické
pevnosti Bombaye. Rovněž pak přislíbil, že jak oni, tak Salseťané mohou používat
ke konání bohoslužby své kostely, a že jim mohou v duchovních věcech poskytovat
služby kněží Tovaryšstva Ježíšova.
Během obléhání pevnosti Bazaim bylo odveleno malé vojsko na poloostrov
Salsette, který leží velmi blízko města Goa, aby zahájilo obležení tohoto hlavního
města. W alter zmiňuje počet jedenácti tisíc vojáků. Obrany se účastnili jezuitští
Otcové, kteří všemožně usilovali o udržení tohoto důležitého místa, aby nepříteli
nebyla dána m ožnost pevně se uchytit v zemi, když ještě byla naděje na příchod
posily, s níž by mohl být nepřítel zahnán. Tak se také později stalo. Zbytek vojska
pak odtáhl k většímu vojsku, aby celou mocí pokořili M urmugao, pevnost ve
stejnojm enném přístavu na jihu. Celou záležitost mohli hladce vyřídit a M aratty
vyhnat z goánského území, Holanďané, kteří zakotvili před přístavem s flotilou
«

dvaceti lodí. Holandský admirál však vicekráli neposkytl pomoc s tím, že k tomu
nemá od vlády v Batavii žádné dovolení, nýbrž že má rozkaz napadnout jiného
mořského piráta Angriu.
Celou situaci značně komplikoval hladomor, který zavládl v celé goánské oblasti.
M ístokrál chtěl čelit této bídě, a proto poslal několik lodí do říše M angalor, odkud
by přivezli rýži.
Vedle M aratty a Angria měli goánští obyvatelé ještě jednoho nebezpečného
nepřítele, totiž Gim a - Santos, který uskutečnil vpád do severně položeného kraje
Bardez a vyvolal u Goanů m im ořádný strach, že se vším, co měli, utekli do
M urmuguao, nebo do pevnosti Aquada, jež chrání přístav Goa. Všeobecný útěk
znam enal stále rostoucí počet uprchlíků (podle W alterových slov se jich napočítalo

devět tisíc). Tímto došlo k velkému zdražení a nedostatku potravin. Navíc celá
situace uvrhla téměř úplně opuštěný ostrov a město Gou do nebezpečí, že je G im a Santos ovládne. M ístokrál proto vydal rozkaz, že se všichni uprchlíci se svým
majetkem mají vrátit za slib, že zde budou chráněni před všemi útoky. Tak válka
pokračovala.
V

této době m alabarští misionáři opouštějí pevnost M urmuguao a odjíždějí do

Calicutu, kde byla první farnost malabarské provincie a odtud pak se W alter a
ostatní vydávají na Ceylon, kde byl také kostel malabarské provincie.
P. W alter ve svém dopise z února 1740 píše o zcela neočekávaném vyslání do
Číny, kam ho přeložil generál řádu a to prý hlavně kvůli tomu, že svými hudebními
schopnostmi má více přispět ke spáse duší v Číně, protože císař je milovníkem
hudby. Veškerou císařovu náklonnost považovali misionáři především za znám ku
větší svobody, cítili se bezpečněji a při pronásledování získali lehčí přístup a
rychlejší pomoc u různých velkých osobností dvora a u mandarínů.
Zde se zmiňuje o prudké válce, která vypukla mezi pohanským králem z
Travancoru na jedné straně a mezi králem z Ceylanu a jeho spojenci Holanďany na
straně daihé.V září roku 1739 strhl travancorský král do války malé království
Ceylan, kde mají Holanďané obsazenu stejnojmennou pevnost, která kdysi patřila
Portugalcům, využili této příležitosti, aby začali boj proti králi z Travancoru pod
záminkou pomoci svému spojenci ceylanskému "králíčkovi". V pozadí sporu však
stál boj o ovládnutí obchodu s pepřem. Válku vedli na souši - ze své pevnosti
zbudované těsně u hranic s travancorskou říší, po vodě - ze svých lodí ostřelovali vě
dně v noci nepřátelské územ í z těžkých kanónů. I když tímto stálým a mocným
ostřelováním nezpůsobili na územ í velké škody, nahnali válečníkům travancorského
krále strach. Ti se pak obrátili na útěk.
Holanďané též často uskutečňovali výpady z pevnosti a zapalovali příbytky, mezi
nimi lehl popelem jezuitský kostel.

Spojenecká vojska Holanďanů a Ceylánců řádila ještě hůř uvnitř v Travancoru,
hlídkovala na lodích u jeho pobřeží, občas se i vylodila, nejen proto, aby narušovala
cizí obchod, ale aby také bránila dom ácím rybářům v jejich práci. Kdykoli byli
rybáři přistiženi při lovu, čekal je trest. Byli spoutáni a odsouzeni k nejtěžším
pracím.
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Příčinou takového vojenského úspěchu byl především panický strach, který
naháněli svým nepřátelům. Sotvaže dorazili k nějaké vesnici, zapálili několik domů
a skáceli několik palem. Vyhrožovali obyvatelům, že všechno zničí ohněm a
mečem, jestliže se obyvatelstvo ihned nevzdalo. Protože většina palem i domků
patřila královským vojákům, poddali se, aby neztratili svůj majetek, a z donucení a
ze strachu začali bojovat proti vlastnímu králi. Vše, na co se ve vesnici přišlo, bylo
ukradeno či vypleněno, a nebyla-li jin á kořist, postřílel se z pušek veškerý hovězí
dobytek, který byl často jediným bohatstvím tamějších obyvatel. Tím se často
dostávali Holanďané do sporu se svým spojencem "králíčkem", protože v této zemi
zabít krávu je takový zločin, že nem ůže být potrestán ničím jiným než rozsudkem
smrti, ačkoli třeba jiné neřesti, dokonce i vraždy mohou být odpykány peněžitou
pokutou.
Holanďané, ve snaze získat hegemonii v této oblasti, pod různými záminkami často
zabavovali anglické lodě, které pak na základě stížností Angličanů raději vrátili.
Po vyčerpávajících bojích nabídli králi z Travancoru mír. Avšak kladli si podmínku,
že budou ovládat celé pobřeží jeho říše a že jen oni budou obchodovat s pepřem. Na
to bojovný kníže prohlásil, že raději ztratí svou říši i život ve válce, než aby se
potupným mírem stal jejich otrokem. N a pomoc povolal Portugalce s tím, že jim
dovolí postavit na svém územ í libovolné množství pevností. Nicméně Portugalci
nebyli s to poskytnout účinnou pomoc, jelikož byli vázáni goánskou válkou. Svoji
pomoc nakonec přislíbili Francouzi.
Jezuitští misionáři se v této době museli chovat poněkud obezřetně, jednak proto,
aby si neznepřátelili Holanďany, jednak proto, aby jim nebyli zvláště nakloněni.
Kdyby se totiž nepřátelili s tímto národem, mohli by Holanďané do základů zničit
jejich kostely vystavěné na mořském pobřeží, a to bez velké námahy střelbou z lodí.
Kdyby s nimi udržovali důvěrnější vztahy, pak by tytéž kostely král z Travancoru
obrátil v popel. Druhá možnost se W alterovi jevila jako méně pravděpodobná,
protože prý, když nadělali pohané nějaké škody jezuitům , křesťanský Bůh je ihned
potrestal.
M isie, která se prostírala v celé m adurské a travancorské říši, nakonec padla - v
Maduře do spárů loupeživého vojska M arattů a v Travancoru nepřátelských
Holanďanů. Kostely byly zničeny, dom y rozbořeny, misionáři zajati, zbiti, zraněni
nebo vyhnáni, křesťané odvlečeni do otroctví. Tímto řáděním vojsk byli pohoršeni
pohané i mohamedáni. Ti považovali za spravedlivý osud fakt, že ve válečnictví
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nezkušeným Travancořanům se podařilo Holanďany zahnat na útěk. Ti se totiž za
pomoci spojeneckých m alabarských "králíčků" stali pány celé travancorské říše,
kde postavili ke své ochraně různé pevnosti. Avšak byli oním králem napadeni a
velmi rychle vyhnáni z říše. Přitom tam zanechali značné m nožství válečné
výzbroje. Travancořané je posléze použili k ostrému pronásledování svého nepřítele
a jeho vlastními zbraněmi i jeho vojáky, které zajali a donutili bojovat proti svému
předešlému pánovi, vyhnali. "Králíček" z Ceylonu, který poskytoval pomoc
Holanďanům, při této příležitosti ztratil své území.

Co se týká zmíněné stavby kostela, je třeba uvést, že po jeho zřícení při
zem ětřesení92 , nemohli jezuité pro nedostatek finančních prostředků provést
potřebnou rekonstrukci až do roku 1740. Když pak se díky přispění některých
dobrodinců mohlo se stavbou začít, císař zbudování kostela zakázal, protože podle
jakéhosi hvězdáře měla přijít všeobecná pohroma. Doufalo se tedy, že bude možné
pokračovat v následujícím roce 1741. Tomu však zabránila další překážka. V Číně
bylo zvykem, že se označí a rozlišuje den zm ěny měsíce a též rok určitými písmeny,
obyčejně dvěma. Když se ale stane, že písm eno probíhajícího roku je totožné s tím,
které označovalo kdysi rok narození císaře, pak se v této říši nestaví od základů
žádná větší budova, a to k poctě císaře a taky proto, aby se od země odvrátilo
nebezpečí. K tomu čínská věta říká: " Pú-túm-tú", což znam ená - nesluší se kopat,
vyhazovat půdu, aby říši nevznikla žádná škoda. Protože taková shoda písmen
nastala, byl vydán rozkaz k zastavení stavby všech budov. Jezuitští misionáři žádali
císaře o udělení výjimky, neboť se domnívali, že se jich tento zákon netýká z toho
«

důvodu, že zmíněný kostel nebyl stavěn od samých základů. Jezuitům bylo
doporučeno raději odložit stavbu na příští rok, nechtěli-li si znepřátelit čínské
obyvatelstvo.
D ovolení obnovit kostel vyprosil u císaře bratr Castiglione, jež nejednou bavil
císaře svým malováním. Ihned potom započaly stavební práce. Nejprve byl kostel
zastřešen, poté následovala fasáda, která byla údajně tak krásná, že přitahovala
pohledy všech kolemjdoucích. Tehdy opětovný nedostatek prostředků způsobil, že

9- K velkému zemětřesení došlo v Pekingu 30. září 1730 v 10:46. Zemětřesení, trvající 40 - 50
sekund, způsobilo velkou zkázu ve městě i jeho okolí a za oběť mu padlo na 100 tisíc obyvatel. K
dalšímu, menšímu zemětřesení došlo 8. června 1732 v době právě probíhajícího zatmění Měsíce.
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výzdoba interiéru m usela být odložena na pozdější dobu. Toto odložení si
mandaríni i prostý lid vysvětlovali tím, že císař vydal zákaz v dalším pokračování
stavby, což znamenalo vznik fámy, že císař přestal být nakloněn Evropanům.
Důsledky této situace vyústili v pronásledování křesťanů. Představení proto
pracovali s velkým nasazením tak, že 15. září roku 1743 byl kostel poprvé otevřen.
Všechno, co bylo lze v chrámu spatřit, bylo buď jem ně pozlaceno nebo ozdobně
oděno umělým mramorem nebo pom alováno uměleckými štětci. Samy zdi, klenba
složená z obrovských tabulí, sloupy a oblouky, mříže a hudební chór, oltáře a sedm
pěkně seřazených kaplí, to vše bylo vyzdobeno sochami a mnoha mistrovskými
díly.
V hlavní kapli stál

vysoký oltář s triptychem,

vymalovaný geometrickou

perspektivou tak, že vzbuzoval zdání neobvyklé hloubky chrámu. Svatostánek byl
pokryt zlatými ozdobami a květinami, perlami a drahokamy. Umělecky vyřezávané
a silně pozlacené rámy lemovali vpravo a vlevo dvě vzácné malby, visící pod okny
kaple: Narození Krista a Zjevení Páně. Kolem

hlavního oltáře byla k potřebě

přijímajících postavena mřížka vyzdobená m noha dřevořezbami. N ádherná stříška,
která visela od středu oblouku, jím ž se vcházelo do sakristie, měla na svém
modrém, pozlaceném poli čtyři čínská písmena: Ván, Yeú, Chin, Yúen - to je
"všech věcí pravý zdroj". Uvedenou stříšku podpírali čínští draci, kteří se vinuli
pozlacenou a postříbřenou klenbou až do středu hlavního pilíře, a nakonec
odpočívali na podlouhlých tabulích olem ovaných vyřezávanými rámy. Na nich bylo
možné číst různé čínské nápisy. Tyto nápisy, které obsahovaly výroky o
křesťanském náboženství, vlastnoručně napsal císař Camhi.
Vedle hlavní kaple byly v lodi tohoto božího domu na pravé i levé straně tři další
menší kaple a v nich šest dřevěných pozlacených oltářů s oltářními obrazy.
Představovaly Zvěstování P. Marie, sv. Josefa, sv. Michaela, Anděla strážného, sv.
Ignáce a Františka Xaverského.
Klenby a stěny těchto kaplí byly pokryty freskami, sloupy, římsy, pilíře a jiné,
leštěným mramorem červené, modré a bílé barvy. Hlavní sloupy, které napůl
vyčnívaly z pilířů, do nichž byly pevně sevřeny železnými svorníky, byly
zhotoveny z velmi tvrdého dřeva a tyčily se až k horní římse zdí, protože musely
nést nej větší tíhu krovů.
Co se týká výzdoby střední části nebo chrám ové lodi, tvořily ji obrazy s
pozlacenými rámy. Hned vedle hlavního vchodu bylo možné spatřit dva velké

obrazy: seslání Ducha svátého na apoštoly, a shrom áždění Athéňanů na areopagu,
jim ž Pavel hlásá neznámého Boha. Nad těmi kaplemi mezi okny stál na jedné straně
portrét Krista a prvních apoštolů, na straně daihé svaty předchůdce Páně. Oba byly
v životní velikosti a obsahovaly štítky se jm énem a životopisem v čínské řeči. To
pak sloužilo jako didaktická pom ůcka pro Číňany.
Na kůru byly vidět cenné varhany a různé malby, které představovaly postavy
světců. Jednou z nej pozoruhodnějších věcí byl cenný stůl uprostřed chrámu. Byl
zhotoven ze santalového a růžového dřeva. Katechisté jej používali pro své
zpěvníky a modlitební knihy, když předzpěvovali duchovní písně nebo
předmodlívaly zbožné modlitby.
Zm íním rovněž, jak kostel vypadal zvenčí. Na samém vrcholku stál mezi
jehlanovitým i sloupy pozlacený kříž. Velká střední brána měla po obou stranách
dvě mešní brány. Okna, řím sy i ostatní zdivo bylo okrášleno štukatérským uměním.
před těmito branami se tyčily dva obelisky z bílého mramoru. Jeden nechal postavit
císař Xum-hi Tomáši Pereyrovi, druhý pak císař Camhi Adamu Schallovi. Nad
prostřední branou bylo na ozdobném štítu napsáno: " Chí kién Tién Chů Tám", což
lze přeložit jako " Sál na rozkaz císaře Pánu nebes postavený". Po stranách této
brány stáli dva strážní lvi z bílého mramoru. Na střední vítězné bráně pak bylo
čínskými písmeny napsáno: " Hí Sú Túm V eí Kiá Kim", což zřejmě znamená:
Krásné hranice největšímu znalci skrytých věcí věnováno z císařského rozkazu."
Tímto měla být projevena úcta P. Adamovi, jehož si císař velmi vážil pro jeho
dokonalou znalost hvězdných drah a bezúhonný život.
Je třeba doplnit, že na stavbu kostela dali štědré almužny princové z domu Su-nu,
<

kterým císař Yum-čim v roce 1723 konfiskoval majetek kvůli křesťanskému
náboženství.
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Z ávěr:

Právě jediná možnost, jak křesťanství nějakým způsobem v Číně prosadit, bylo
do určité míry skloubit křesťanskou víru a křesťanské rituály s tradičním čínským
filozofickým a náboženským přístupem ke světu, protože ta civilizace byla velmi
vyspělá a nešlo tam prosadit jednostranně jinou kulturu. Proto je třeba vyzdvihnout
metodu akomodace, resp. akulturace, jíž jezuité při svém působení využívali. O
tom, ale i historických souvislostech, kulturním působení, osobních zkušeností a
dalších věcech pojednávají latinsky psané dopisy jednotlivých misionářů ať svým
rodičům, přátelům, znám ým či panovníkovi, tak zejména svým představeným na
základě povinnosti vypracovat vždy výroční zprávu a zaslat ji do Evropy.
Asi nejznám ějším jezuitským misionářem českého původu, který v Číně působil v
18. století, byl Karel Slavíček, který byl zároveň vědcem, významným astronomem
a matematikem. Jeho působení je u nás známé zejména díky tomu, že byla
publikována edice jeho korespondence dr. Josefem Vraštilem, a potom dr. Josefem
Kolmašem.
M nohem méně než Slavíček je u nás znám Václav Pantaleon Kirwitzer, který byl
úplně prvním českým misionářem, který v Číně působil.. Žil na přelomu 16. a 17.
století a do Číny přijel kolem roku 1618. Jeho rodina pravděpodobně pocházela z
malé vesničky Krbice u Kadaně, která už dnes neexistuje. Zajímavé na něm bylo, že
původně byl z protestantské luteránské rodiny a konvertoval ke katolicismu a
vstoupil do jezuitského řádu. Kirwitzer později odjel na studia do Řím a a odtud byl
na vlastní žádost vyslán na misii do Číny.
Jezuité už měli počátkem 17. století v Číně na co navázat. První jezuitskou misii v
Číně

totiž

zahájil

italský

jezuita

M atteo

Ricci

už

v

roce

1583.

M isionáři, kteří odjížděli do Číny, byli obvykle velmi vzdělaní a kultivovaní muži a
v Číně navázali bohaté kulturní kontakty s čínskou intelektuální elitou. Vlastně sami
zde působili jako vědci a byli velmi uznávaní. Ricci přijel do Číny jako misionář, to
znam ená šířit křesťanství, měl šířit úctu k jediném u bohu. Čína samozřejmě měla
velkou tradici nejen v konfucianism u, ale i v kultu uctívání předků. Ricci sám byl
nakonec pro své znalosti uctíván do té míry, že po své smrti vstoupil do čínského
pantheonu a stal se bohem hodin.
Jezuité se uplatnili ve svých destinacích v řadě oborů, jako bylo výtvarné
umění, hudba, kartografie, biologie, architektura a další výše zmíněné. Působili
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nejen v Číně, ale také v Indii, Vietnamu, Japonsku, v Americe - v M exiku, Peru,
Paraguai, Ekvádoru, etc.
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Přílohy: Dopis Jana W altera - latinské znění
Literae P.93 Joannis W alter e Chinis

Pekino

ad parentes suos datae

descriptionem primariae ibidem ecclesiae imprimis continentes; scriptae anno 1743.
Alias ethnici regis M arata in literis memini, uti is integram provinciam Salsetta
Lusitanis eripuerit, unde quatuor provinciae nostrae Goana nempe, M alaborica,
Japonica et Chinensis ceu e bonis suis vivebant. Innui pariter me Goanae obsidioni
militis nomine interfuisse. Tertio abhinc anno hoste soluta Goa est, sed auream vere
libertatem suam vi nulla, utpote sem per impari, solo eoque ultimo tum civico cum
religioso aere caro emit. Inde superbus ille M aratta magnam potentium annorum
suorum

partem

incredibili

regionům

damno

non

paucis

ethnicorum

et

M ahometanorum regibus victis, ipso M adurensi rege occiso totoque illo terrarum
tractu, quo M alabarica missio ut maximě caeteroquin floruerat, misere vastato ad
Coromandulanum littus usque coegit. N ondum intellexi, num quos missionariorum
cecidisse contingent, plurimi in silvis salutem suam quasiverunt.
Istud unice avertat benignus Deus, ut ne is in dies violentior rex ac hostis non
auditis variorum regum thesauris dires(?)94 Goam forte repetat. Serenissimus
quidem rex Portugalliae valida navigia novumque viceregem in comitatu exercitus
Goam versus emisit, sed apparatus iste bellicus ob nimias maris procellas anno
tardius appulit, quo factum, ut longioris itineris taedio, imprimis autem annonae
defectu miles plurimus, imo vicerex ipse, cujus magnanimae sagacitati spes omneš
innitebantur, Goae tandem letho succubuerit. Nunc autem egena et plane misera
M alabariae provincia nondum satis a duro M arata vexata videri potuit, quod Batavi
defectum implere voluerunt. lsti, quem adm odum alias pertribui, tres ante annos
cum rege Travancoridis me ibidem in expeditionibus sacris adhucdum constituto,
inimicitias plantaverunt, quae hodieque finem non inveniunt. De his pauca pro
plurimis afferam.
Primum ergo insolentes Batavi in eo Travancoridis regno, quod postrem um
Malabarici littoris in capite Com orino terminos figit, ecclesias nostras pene omnes
Vulcano

commiserunt,

m issionaries

captos

vulneratosque

exulare,

inopes

christianos dirae servitutis jugo colla subdere eo egerunt, deinde neque maledictis in
Deum summo ethnicorum offendiculo pepercerunt, quod illatum nomini suo

93 = Patris
94 „dires“ je nejspíš chybné, možné varianty: dives - nedává smysl; chybně skloňované či chybně
přepsané „dirus“, ale nejspíš tam bylo „dire“ - krůtě, ukrutně. Tak i v překladu, ač s otazníkem.
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dedecus inultum Deus nequaquam permisit; vix enim regulis quibusdam sociis
integerrimo eo regno suscitatis etiam subita vi variis propugnaculis potiti sunt, cum
ecce infamia maxima ex cordibus minime expertis et plane crassae M inervae
militibus

Travancoribus

semel

iterumque

palm am

cedere,

recens

exstructa

m unimenta una et praesidia in his collocata militari eorundem insolentiae penitus
tradere non

nequiverunt.

Insuper quoniam

copiosis belli machinis,

sclopis

diversisque armis post se relictis principem ethnicum fortius in se instruxerunt,
omni regno, quo etiam rex in Ceilan, Batavorum amicus, exutus est, constantissime
repulsi sunt, quid vero ex hac justissim a licet injuria consilli9:i ac vindictae Batavi
capturi sint, tempore magistro docebimur.
Ad haec scribebam: Hic Pekini anno 1730 magnam collegii nostri ecclesiam
terrae motu in ruinas conjectam pecuniarum defectu usque ad annum 1740 suis in
ruderibus perstitisse, quo quidem tempore rursum erigi coepta est, at opere sub ipso
jam tecto constituto imperatoris prohibitione manum ultimam non admisit idcirco,
quod homo nequam ethnicus novám ex aedis istius constructione soli m otionem
praediceret, unde multis calum nis96 et accusationibus patefactus contra nos aditus.
Verum non multo post idem ipse pseudopropheta seu seditiosus severas fabularum
suarum poenas dedit. Ergo 1742 frater noster Castilione, ob mire artificem pingendi
dexteritatem ac exem plárem vitae norm ám imperatori longe acceptissimus, plenam
conficiendi templi veniam obtinuit, quae illico lateribus tecta contra imbrium
impetus bene munita, fronte plane m agnifica instructa rursus aeris penuria perfici
destitit. Sed cessatio ista pessimas de nobis opiniones infidelibus injecit, ita quidem,
ut et reguli et mandarinorum primi saepius ex nobis quaererent, qua causa aedificio
non insisteremus, nequaquam ad credendum inducendi istud fortunarum tenuitate
fieri. Quid quod plebs non hie modo, at undique false vulgaverat, noviter nobis
aedificii continuationem fuisse prohibitam , quemadmodum autem, cum gratiam
quam piam apud im peratorem nos obtinuisse certum est, nihil unquam contra
christianam religionem toto regno praesumitur, ita vel modicum adversa flante aura
incredibile dictu est, quam ethnici ceu soluti a catena canes miseris christianis
insultare pergunt. Ne itaque novus ille tametsi mendax vulgi strepitus insolentia
alioquin non em ansura privatis m issionibus incommodaret, divina certe inspiratione

95 consilii?
96 calurnniis?
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Q7

a superioribus nostris conclusum est, quibus

impendiis sancto huic operi insistere

ac postremis etiam viribus illud ipsum consum are.98 Anno itaque 1743 mense Majo
rursum datum labori initium ea felicitate, ut 15. Septembris ipso ss.99 Nominis
M ariae festo die prim um in eodem templo im maculata Deo hostia litaretur. Non
sum is, qui satis describam turn m issionariorum cum christianorum omnium e
caeteris ecclesiis et accursum et solatium , quod neutris lacrimas continere admisit;
ab aurora ipsa in seram noctem chinensibus instrumentis devotisque cantibus Deo
uni laudes resonuerunt.
Si

de ornátu quaestio est, is priore longe pretiosior et cuilibet in Evropa

ecclesiarum decori certe parem existim em , de quo pro majori consolatione fusiora
dabo. Ante om nia ergo sciendum nihil parietum aut lignorum conspici, quod sive
auro sive pictura non excelleret, singulis coadjutor noster Castilione, quem nemo
unus in Evropa Apelles aequet, aut de integro aut ad correctionem perfectionemque,
praeter conceptam prius universorum ideam, artificem penicillum adhibuit. A
principe sacello duco initium: in hoc terminus, vulgo perspectiva, qua cancellis, qua
fenestris et duplicibus

inferne100 valvis tam affabre effictus est, ut longe

profundiorem templi machinam omnino persuadeat. Ara summe tribus imaginibus
illustris unice auro vestita est. Tabernaculum ligneum quidem sed ad omnem artem
com positum chinensi vernice vitri instar pellucida desuper inducta ac eminentibus
aureis parergis floribusque ornatum, caelatura hinc et illinc etiam lapidibus et
unionum matre distincta, ditissimis in Evropa tabernaculis merito anteferendum
censeo. Altius fenestras inter quaternae utrinque de elegantibus listis prospectant
urceorum imagines, quibus tempore suo octonae sanctorum nostrorum a fratre
Castilione pingendorum successurae sunt. Infra duplex pictura suis quoque inclusa
listis aureis inter prodigia hujus ecclesiae ob pugnantem in personarum copia cum
natura artem numeranda sibi opponitur, parte una Christum nascentem, altera a
Magis adoratum referens. Com m unicantium cancelli rursum vernice atque multis
locis auro solide splendidi. Sacelli istius facies non pompám tantum sed et grandem
apud ipsos ethnicos existim ationem praesefert, utpote in cuius summitate e grandi
manus statuarie scuto plene aureo sequentes characteres sinicis notis pariter aureis

97 opraveno z původního quibus quibus
Mělo by klasicky být consummare = dokončit, asi kontaminoval s consumere = spotřebovat,
vynaložit etc.

99

. .

= sanctissimi.
100 „inferne“ je tak jako tak problematické ...
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in campo caenileo leguntur: om nium rerum verae scaturigini. Has inter literas
imperatoris sigillum rubeum prominet. Scutum autem sustinent ingentes duo
dracones inter nubes partim auro, partim argento investitas, sub his bene longae
tabulae

muros

tegunt diversis

sim iliter Chinensium

literis

in

laudem

Dei

conscriptae.
Totus hie decor m agnifiais a defuncto caesare Camhi, christianis rebus ut
maxime prono, veteri jam ecclesiae illatus ortum trahit, nam et quatuor illos
supernos, Deum rerum indicantes, minime tarnen ab obstinatis Chinensibus agnosci
solitos, uti et caeteros tabulis inscriptos characteres sua ipse manu exarauit, qui
deinde exscissi ac inaurati eo modo affixi sunt. Quod quantum opinionis optimae
apud infideles nostrae religioni conciliet, non facile quis in Evropa sibi persuadeat.
In medio ecclesiae parte utraque rursum mediocres duae artis eiusdem
imagines s .101 Spiritus adventum et d .102 Pauli super illud: Ignoto Deo praedicantis
effigiem adumbrantes conspiciuntur. Inde totius aedificii bases (pilastri) sequuntur,
quaelibet earum in medio excavata est, cui cavitati ferreis uncis illatae media sui
parte prostant bene vastae columnae ligneae, quae quidem supremam tecti partem et
tangunt et pro mûris sustinent eo fine, ut ne terrae motibus hic non infrequentibus
tantum detrimenti ecclesiae subinde inferatur, quae tectorum stabiliendorum ratio
ipsis etiam pallatiis caetera muratis plane com m unis est. Ne vero hae altitudine sua
deform itatem quampiam adferant, medio corpore solito columnis capitello teguntur
ac tandem e nova veluti basi (coronide) pars altera consurgens circulo, qualis
colum narum est, aureo ambitur, ac dem um in summo iterum capitello pariter aureo
coronatur, ita ut única huius modi colum na in duas omnino debita proportione
distinguatur, atque ea ratione in om nibus templi pilastris quorum sex in principe
sacrario sunt, dispertitae columnae inveniuntur.
103

A pilastro primo sacello ' quoque prim um (tria autem quavis parte sunt)
consequitur. Super quolibet horum scutum majus longe pulcherrimum externa104
prostat, in cuius campo caeruleo cuiusque imaginis in sacello repositae mysterium
chinensibus literis explicatur. Q uia vero, quidquid parietis aut ligni est, omne
marmoris speciem imitatur, addendum est, quo pacto Chinenses ante caetera

101 = sancti
102 = divi
103 zde bych předpokládal „sacellum“ (= primum). Pokud v textuje opravdu „sacello“, pak bych
navrhla emendaci na „sacellum .
104 Opravdu „externa“? nevypadlo k tomu substantivum? Nebo „externe“?

75

quaterna fere, ut dicimus, colom m fundam enta e diversis coloribus com m ixta
adhibeant, ea iterumque perpoliant ac tandem singularibus oleo confectis coloribus,
quod pingant, marmori assimilent, quod sane pulchro ac constanti deinde splendore
micat. M ajores columnae candido venis violaceis ac flaventibus variato, muri vero
ad columnas duarum fere palm arum latitudine ab arcubus sacellorum easdem
dividentes viridi, arcus in et extra gratiose rubenti marmori accedunt. In superiori
contignatione mox a frontispicio principis sacelli prim a fenestra duabus minoribus
columnis

caerulei

marmoris

circum datur,

pone

sequitur

Christi

apostolis

praedicantis effigies cistae non inform i imposita, quae extremos ac internos fines
auro, caetera speciosissimo cinnabaris colore splendida est. Postea rursus candida
illa colum na solidior e pilastris em inens aspicitur, ad hanc d .10'" Petrus, uti et
quinqué alii ad sequentes columnas apostoli, contra Christum pendet imago d .106
Joannis Baptistae, quam caeterorum sex ss.107 apostolorum effigies eadem omnes
aequalitate sequuntur singulae aut novissim e a F. Castilione pictae aut aliis
coloribus plene corectae. Quibusque ss.108 apostolis ubi et majoribus illis quatuor
imaginibus supereminent scuta valde apta, statuaria arte auroque plurim um decora,
in his seu nomina sanctorum seu in quatuor illis mysteria Christiana aureis
Chinensium literis leguntur, quae nonm odo ecclesiam supra modum decorant,
verum et magnam utilitatem afferunt, turn imprimis, cum sapientiores, mandarini ac
reguli curiositatis ergo ad eam dem invisunt, illico enim characteres istos incolant,
quia vero hi ab eruditis christianis acute atque laconice scripti multum sensus in se
continent, plerum que ab illis non intelliguntur, explicatione proinde non raro
indigent, atque ita frequentissim a praebetur occasio apud curiosos et unum ex altero
multis sermonibus quarentes ethnicos fidei nostrae mysteria late commendandi,
quod alioquin extra dominorum horum quaestiones fieri haud liceret.
Nunc ad caetera. Tantum auri in templo isto invenitur, quantum in nullo
Evropaeorum me vidisse memini, insuper aurum non solum optimum est, sed adeo
vernice dicta illitum, ut non modo clarissim e nitescat, verum etiam, ubi opus sit,
lavari possit, atque in dies quo antiquius eo nitidus fiat.
Chorus m usicorum vastus est, ex integro pictus, e tribus fenestris suis
plurim am lucem in ecclesiam spargit. Quia vero calx hie apud nos exiguae virtutis
105 =
106 =
107 =
108 =

divus
divi
sanctorum
sanctissimis
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est, fornicem non a lateribus, sed quadratis lignis com posuim us, quae arcubus
candidis columnis insistentibus interstincta et qua floribus diversis, qua auro picta
varietatem afferunt am oenissimam .
Sed adhuc sacella describi postulant, quae merito vulgari effato galanteriarum
repositoria vocitaverim. Etenim ad sex altaria dexterrime laborata et plene auro
investita atque imaginibus animata, quarum la B. V. Annunciatae, 2a s. Josephi, 3a
s. M ichaelis, 4a s. Angeli Custodis, 5a s. Ignatii, 6a s. Xaverii, ad haec, inquam,
altaria earn artem sacellorum pictura refert, ut non delectet modo, at etiam gratiose
decipiat, quod elata et gypso caelata ac tandem diversis coloribus distincta
videantur, cum tamen sint planissima. Quodlibet horum fenestris duabus ac fornice
instructum et plene muratum est, quod longe minor hujusmodi fornicum sit gravitas
vastitasque.
E pretiosissimis tamen ac maxime miris hujus ecclesiae m ensa magna est, in
medio locata, cui Chinenses libros suos superponere sveverunt, cum alteris
praecinunt aut praeorant. E ditissimis lignis, cedro nempe, cupresso, rubra santalo
lignoque Rhodio constructa est. Totius operis effigiem dedit coadjutor noster M ozzi
Italus et septem chinenses artifices, tribus mensibus continuato labore in eadem
perficienda desudamnt. Admirationi ob artem suam est mensa haec, qualis ne toto
hoc imperio, minus in Evropa videatur. Et nisi pretiosa ilia ligna dono nobis
obvenissent ipsaque eleem osina in artifices solvendos oblata fuisset, sufficere vix
potuissemus. Huic insistunt: thuribulum majus, duo candelabra cum duobus urceis,
quae licet stannea sint, magni tamen ob magnitudinem et laborem pulchrum
aestimantur. Ea ethnicus vicerex huic templo donaverat.
Nunc exteriorem templi frontem, de cujus magnificentia supra jam innui,
consideremus: Summum crux, dives auro, obtinet, inde tota pars ad fenestras usque
nomine Jesu ejusque radiis ac nubibus tegitur. Mox prae foribus, quarum quinque
sunt, artifices e candido marmore colossi consistunt, unus eorum quondam ab
imperatore Xun Chi, patre imperatoris Camhi, R. P .109 Adamo Schall donatus fuit,
alter vero ab ipso imperatore Cam hi P .110 Thomae Pereyra, horum utrique
imperatorum decreta incisa sunt, quae et laudes morum nostrorum ac christianae
religionis et veniam templi istius aedificandi continent. Deinde quadratum spatium
muro alto circumdatum conspicitur, in quod e platea tres portae ducunt, super

109 = reverendissimo patri
110 = patri
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quarum m edia sequentia a caesare Cam hi chinico charactere data leguntur: Ex
mandato imperatoris constructum coeli Domino palatium. Utrinque grandis ex albo
marmore consistit leo, antecedit autem triplex porta triumhalis diversis parergis
lateribus incisis ornata, mediae portae sequentia rursus inscripta sunt: M andato
imperatoris donati intime seu totaliter intelligenti subtilia arcana pulchri limites,
om nia sinicis notis aureis. Istud nempe mandato imperatoris Xun Chi datum honori
P. Adami Schall, viri in mathem aticis dicto imperatori ante omnes aestimatissimi,
qui cum pridem eodem in spatio minorem hodierna ecclesiam erexisset, mox
im perator praeter marmóreas illas colum nas triplicem quoque illam honoris portam
in aeternam P .111 Adami m em oriam consurgere voluit, ut qui ob praestita in mathesi
officia et vitae suae probitatem (quae om nia columnae illae scalpro sibi com missa
loquuntur) meritus est, cui non modo facultas erigendae ecclesiae, verum et idem
ipse honoris triumphus tribuatur. Nec mediocrem ista nobis existimationem , sacris
nostris honorem et securitatem, universim adm irationem apud Chinenses conciliant
hinc máxime, quod universa haec hodierni monarchae Kien Lum indulgentia partim
integre nova, partim plene renovata sunt. Haec ubi reguli aut mandarini curiositatis
gratia inspectant, res nostras aestimare atque protegere omnino discunt, inprimis
admirantes tantas a nobis in honorem Dei impensas fieri et quidem liberali duorum
im peratorum Xun Chi et Camhi venia. Inde ilia privatis missionibus securitas, quae
a m andarinis provinciarum ex muñere suo visitantibus contra plebis ethnicae
insolentiam passim praestatur.
Om nium etiam artificum stupori non minimo est tam exiguo temporis spatio
m agnificum opus istud consumm ari potuisse, nempe: omnia possumus in eo, quis
nos confortat. Et quanquam non m ediocria nomina pro ecclesiae istius erectione
contracta sint, speramus tamen firm issime, nos ea omnia ditissimi Dei, domini
nostri, liberalitate expuncturos. Etiam christiani nostri operam suam in sumptibus
suppeditandis deese passi non sunt, quorum unus millia quinqué nullis censibus
annue solvendis mutua dedit, alii eleemosinas contulerunt etiam in duo vitrea
candelabra evropaea pensilia, uti et in quatuor urceos, quorum flores ac folia singula
ebúrnea tam tenuina et artificia imo picta, ut nemini non admirationem pariant,
urcei vero ipsi ex pulcherrima chinensi massa, vulgo porcellana, elaborati sunt. Alia
insuper sunt, quae dilectissimi atque ut plurimum pauperes christiani nostri pro

111 = patris
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decore hujus ecclesiae procurarunt, inprimis principes ex stirpe Su-nu, de caesareo
sanguine originem trahentes et anno 1723 odio christianae religionis ab imperatore
Yum Chim in exilium missi, sub hoc autem imperatore anno 1737 Pekinum
revocati, militari censu sustentan soliti, cui missionariorum nostrorum cura
quidpiam eleemosinarum in hunc finem subinde ex Evropa legatarum pro posse suo
adjicit.
Quibus me atque indicas missiones istas Deo commendari humillime flagito. P 112. Joannes W alter S. J .113, m issionarius in China.
P. S. Haec dum claudere paro, hilariter accipio: M agnum Mogol contra
supranominatum M arata militem suum em isisse ex eo, quod is subjectos Mogoli
reguíos suasque provincias aggredi tentasset. Gallipsi Bondichero (locus est non
procul s. Thomae in littore Corom andulano situs) majores machinas et mortaria
M ogoli concesserunt, quibus munitiones M aratae jam omnino oppugnantur. Quod
spem nobis addit forte, ut praefatae provinciae bona sua répétant aut certe Goa
securior immuniorque permaneat.
Deinde litteras alias hic pro consolatione adjicio, quas jam secundo a
serenissim a Lusitaniae (Mariae A nnae)114 regina propria manu, uti patet, exaratas
accepi. Postremo eleemosinam ab excell.115 et illustrissima d .116 com ité Fuggeriana
de W ellenburg et Druxes Augusta Vindelicorum accepi, qua praeter alia bona opera
25 innocentes abjectos in platea semianim es infantes ad baptismum promovi.
Orandum omnino est pro eius modi benefactoribus, nam hie pauculis saepe florenis
integrae familiae christianae a duro servitutis jugo liberari possunt, ipsi quoque
rejecti ac plus mortui quam vivi infantes salubérrimo animarum lavacro ablui, atque
«

ita, cum plerum que a baptism o spiritum emittant, libertati filiorum Dei adscribí.

112

.

= pater
113 = Societatis Jesu
114 Ať to beru, jak to beru, stejně bych tu raději viděl ablativy „Maria Anna“. Paleograficky lze
vysvětlit špatným čtením či záměnou za ligaturu ae.
115 = excellentissima
116 = domina
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