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Indie, Japonsko, Čína

16.1   Jezuita Xavier v Indii
rvním cílem zakladatele řádu tovaryšstva bylo obracení „pohanů“ na katolickou víru. Při
tom však bylo nutné bojovat proti  protestantismu v  Evropě, což jezuitské učedníky za

městnávalo stále víc a víc. Tato politická činnost pod rouškou náboženství, kterou jsme od
halovali v předchozích kapitolách, se stala postupně hlavním úkolem tovaryšstva po celém 
světě. Kromě Evropy se jezuité také snažili o „evangelizaci“ dalekých, tropických a zaoceán
ských zemí. Přispěl k tomu  konkurenční důvod, že mimoevropské misijní úspěchy si bohatě 
vychutnávali zvláště dominikáni a františkáni. Jezuité se proto nemohli moc dlouho rozmýš
let.

P

Navíc jejich teokratický ideál – přivést svět pod nadvládu Svatého stolce – si vyžadoval, 
aby se rozešli do všech končin naší planety Země a aby dobývali a svazovali duše dalších lidí. 
Jejich postup se nelišil od způsobu, který používali v Evropě. Jediný rozdíl byl ten, že v neev
ropských zemích si nedávali žádnou práci balit své metody do roucha jemného dvorního vy
stupování, přetvářek, uhlazených slov, vznešených filozofických diskusí apod. V jejich „mi
sijních“ způsobech „evangelizace“ převládala neskrývaná živočišnost, dravost a bezohlednost 
– tedy vlastnosti, které museli jezuité na evropských dvorech pečlivě ukrývat. Jejich přiro
zeným sklonům proto více vyhovovaly zahraniční misie, než přetvařované politikaření na ev
ropských královských dvorech.

„Ačkoli v době smrti Františka Xaverského existovalo Tovaryšstvo Ježíšovo sotva dvanáct  
let, už tehdy se zřetelně projevovalo jako nejenergičtější a nejvyzývavější řád, jaký se kdy zro
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dil z lůna katolické církve. Jezuité se od samého počátku projevovali jako vynikající učitelé,  
kazatelé a zpovědníci, zaujímali místa v laboratořích i observatořích, v salonech a na akade
mické  půdě,  uplatňovali  svůj  vliv  v nejvyšších baštách politické  moci,  ale  Františkova fa
ntastická evangelizační kariéra se stala prvním skutečně velikým příběhem jezuitských dějin.  
Jeho posmrtná cesta historií, cesta mrzačení, svatosti i památky, je dodnes vyjímečná.“  (J.  
Wright: Jezuité, misie..., str. 12).

František Xavier (Xaverius, Xaverský, Xaver; Javier /přesněji: Francisco de Yasu y Xavier/  
* 7.4.1506 – † 2.12.1552), jeden ze společníků Ignáce, který podobně jako on byl církví kano
nizován, velmi podporoval evangelizaci  Asie, neměl však žádných zkušeností. Jak píše R.F.  
Miller, tento Ignácův žák a spoluzakladatel jezuitského řádu, který se jako první z jezuitů vy
dal do portugalské kolonie v Indii, se hned „projevil jako nejnadanější a nejúspěšnější misio
nář, jakým se kdy mohla katolická církev pochlubit; o to paradoxněji  působí okolnost,  že  
František Xaverský byl k tomuto úkolu povolán náhodou. Ignác určil k cestě do Indie původně 
Bobadillu, jenže ten na poslední chvíli onemocněl; na jeho místo musel nastoupit jiný tovaryš 
řádu, a protože František Xaverský byl právě v Římě, rozhodl se Ignác, že vyšle jeho.“ (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 244).

To bylo v roce 1540, kdy se na přání portugalského krále Jana III. a na rozkaz papeže ode
bral jako papežský vyslanec do Portugalska doprovázený dvěma jezuity,  Comersem a  Man
sillou, kde po roce čekání nakonec v Lisabonu nastoupil na plachetnici Santiago v doprovodu 
a pod ochranou guvernéra Martima Alfonsa de Sousy. Po řadě dlouhých měsíců (plavil se tři
náct měsíců) se pak v květnu roku 1542 vylodil v portugalské osadě v Přední Indii, ve městě 
Goa, které bylo hlavním městem portugalské říše v Indii, jež roku 1510 dobyl krvavým způso
bem admirál  Alfonso de Albuquerque – drastickým vyvražděním tisíce tehdejších obyvatel 
v březnu a listopadu. V tomto výchozím centru portugalských zájmů v Asii a dominantním 
opěrném obchodním a vojenském bodu v severní  části  Arabského moře (Goi se  už  tehdy 
říkalo  Nový Řím nebo také  Řím Orientu) našel  Xaverius biskupa, katedrálu a františkánský 
klášter. Není divu, protože v této oblasti sídlili jako první právě františkáni a to od již roku 
1517. Roku 1534 bylo v Goi zřízeno biskupství, roku 1557 arcidiecéze a roku 1556 tam už 
tiskl první tiskařský lis v Asii. Katolizace zde byla vskutku „úspěšná“. V průběhu jen několika 
málo prvních let kolonizace byly všechny hinduistické chrámy, muslimské mešity a veškeré 
sochy srovnány se zemí a obyvatelstvo z velké většiny překonvertováno na katolickou víru. 
„Góa byla místem, kde Evropa nezřídka drsnými prostředky učila Asiaty sloužit křesťanskému 
Bohu.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 13).

Hned po příjezdu založil Xaverius jezuitskou kolej, ve které brzy působilo přes sto jezuitů. 
Katolické zdroje uvádějí, že již v roce 1555 působilo v Goi padesát pět vyškolených jezui
tských kněží a učitelů a že zde našlo domov nespočetné množství laiků, noviců a jezuitských 
mnichů. To byl výsledek jednoho jediného „horlivého“ jezuity, který neuznával mít ani trochu 
času pro sebe. Spolu s několika dalšími portugalskými knězi se hned po příjezdu pokoušel 
rozšířit  „Kristovo“  jezuitské  náboženství.  Do  tohoto  prvního  tažení  se  pustil  s  takovou 
vervou, že od katolíků dostal přezdívku  apoštol Indie. Jeho misijní intervence byla v první 
řadě mezi Evropany a současně mezi nejprostšími obyvateli Indie. Tam, kde se nemohl přiblí
žit k dospělým Indům, použil jejich dětí. Učil je zpěvům a jednoduchým modlitbám v tamilšti
ně a současně s jejich pomocí ničil v pohanských chrámech hliněné zvířecí sošky místních bo
hů. Samy děti pak k Františkovi Xaveriovi přiváděly své rodiče, aby se i oni naučili novým 
písním, modlitbám a vyslechli zprávu o neviditelném Bohu Evropanů a naučili se zjednodu
šenému překladu  katechismu.  Nikde však  Xaverius nezůstával natrvalo.  Všude působil  jen 
kratší dobu.
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Ve skutečnosti to byl spíše průkopník s neuhasínající touhou stále něco nového začínat a 
dokončení nechávat na druhých než člověk, kterému by se povedlo něco trvalého a hodnotné
ho. Byl zapálený, nadšený, ale stále hledal nová a nová místa pro svou činnost. Ukazoval spíše 
cestu, než aby připravoval půdu pro jednání. Z města Goe se vydával na misijní cesty podél 
pobřeží nebo vyjížděl na lodích do jižní části Přední Indie nebo navštěvoval přilehlé ostrovy.

Mezi paravejskými lovci perel, v portugalských koloniích, v Zadní a Přední Indii, na ost
rově Homoro, v královstvích Cochinchina, v Travancore, v Malacca a také na ostrovech Ban
da,  Macassaru a  na  Ceylonu působil  jeho osobní  šarm i  výmluvnost hotové zázraky. Vý
sledkem pak bylo 70 000  modlářů obrácených na katolickou víru. Věřící byli zvláště mezi 
divošskou spodinou.

Vysokého počtu však dosáhl  Xavier tím, že nepohrdl nejen politickou, ale dokonce ani 
vojenskou podporou Portugalců. Tyto výsledky pak byly okázale vystavovány na odiv. Smě
řovaly nejvíce k tomu, aby v Evropě vyvolaly zájem o misie a aby s nimi mohlo zazářit celé 
tovaryšstvo. V roce 1549 píše Xaverius Ignácovi o svých akcích mimo město Goa následující 
zprávu: „V tuto chvíli žijí členové našeho Tovaryšstva v Indii všude, kde jsou křesťané. Čtyři  
jsou  na Molukách,  dva hostí  Malakka,  šest  jich je  na mysu Komorin,  dva v Kočínu,  dva 
v Baseinu a čtyři na ostrově Sokotra. Každou skupinu vede její představený.“ (René Fülöp–
Miller, tamtéž, str. 255). Výsledky ovšem ani trochu nevedly k pokoře.

Neúnavný, ale málo vytrvalý „apoštol“ brzy Indii opustil a odjel do Japonska. Tam připlul 
15. srpna roku 1549 do Kagošimi v doprovodu portugalských jezuitů. Bystří a zvídaví Japon
ci prověřovali Xaviera velmi důkladně. I zde však sklízel jeden úspěch za druhým. Odtud také 
píše Loyolovi spoustu příznivých dopisů o dalších a dalších pokřtěných zpočátku váhavých a 
nedůvěřivých  duší.  „Jakmile  se  však  nějaký  Japonec  nechal  pokřtít,  stal  se  z něho  hned 
vášnivý vyznavač nové víry. Zatímco si dříve donekonečna opakoval jméno boha Amidy, říkali  
si nyní Františkem pokřtění neofyté rovněž donekonečna Ježíš a Marie. Místo posvátné vody,  
ve které si císař koupal nohy, uctívali nyní svěcenou vodu, které František požehnal; místo  
budhistického růžence používali nyní růženec katolický. Zatímco dosud si od bonzů vypro
šovali cedulky za zbožné dary, za něž se jim mělo v jiném životě dostat dvojnásobné či trojná
sobné odměny za darovanou částku, nyní se snažili s nemenším zanícením získat římské od
pustky.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 263).

Po uplynutí několika měsíců však nastal náhle obrat a vládce zdejšího kraje na Xaviera za
nevřel, neboť z jeho přijetí v Kagošimě neplynuly žádné obchody. Ani nepřipluly žádné portu
galské lodě se zbožím. Proto  Xavierovi misijní činnost zakázal a vyhlásil, že další obracení 
Japonců na křesťanskou víru se okamžitě trestá jejich smrtí. Xavier musel proto čekat do pří
jezdu portugalských lodí a pod jejich ochranou pokračovat v misijním tažení japonským po
břežím.

Roku 1552 se pak vydal do Číny. Ale dříve než stačil vstoupit na její území, zemřel dne 2. 
prosince 1552 (jiní píší 1. prosince) osamělou smrtí na ostrůvku San–cch´–an (Shangchuan 
Dao) nedaleko  čínské  pevniny  Cantonu,  necelých  130  kilometrů  od  Maccaa.  Jeho  tělo 
(přesněji ostatky) bylo pak do Goa dovezeno zpět 16. března 1554.

Roku 1622 byl spolu s Ignácem z Loyoly svatořečen – prohlášen papežem za svatého – a 
stal  se  patronem katolické misie.  Na počest  této  kanonizace učinili  jezuité  velikou karne
valovou oslavu v belgických Atverpách v městě Anvers (Antverpy). Tovaryšstvo vědělo, že se 
může na obyvatelstvo tohoto bigotně katolického města spolehnout a že „dokonale vyzdobí  
své město květinami i gobelíny a vybudují provizorní divadelní scény, na nichž se budou před
vádět  scény  ze  života  obou  prvních  jezuitských  světců.  Mohli  počítat  s podporou  ná
boženských spolků, cechů i studentstva, kteří všichni jim pomáhali uspořádat velkolepé proce
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sí, jehož zlatým hřebem byly alegorické koráby s figurínami světců – před korábem Xaverské
ho  pak  kráčeli  katechumeni  v oděvech  rozmanitých  národů,  které  František  obracel  na 
křesťanskou víru (L. Chatellier, The Europe of the Devout. The Catolic Reformation and the  
Formation of a New Society /Cambridge, 1989/, 52 – 53).

„Jezuité se také mohli spolehnout na talent tak vynikajícího malíře a autora oltářních ob
razů antverpského chrámu, jakým byl Peter Paul Rubens – týž Rubens, jenž, jak dlužno připo
menout, náležel k laickým bratřím Tovaryšstva a který si dokázal najít čas i k vytvoření skic  
k oslavnému životopisu Loyolovu či rytin k významnému dílu o optice z pera jezuity Francoise  
d´Aguilon. Vyskytovali se tam barokní andělíčci studující oko kyklopa, andělíčci poučovaní o  
binokulárním vidění (A. Ziggelaar, Francois de Aguilon, SJ (1657-1617), Scientist and Archi
tect /Řím, 1983/). Sám d´Aguilon byl příkladem rodícího se vkladu jezuitů do pokladnice svě
tové vědy (v matematice, geometrii, astronomii a mnoha dalších oborech), zatímco Rubens zo
sobňoval rozvinuté umělecké zájmy Tovaryšstva. Caravaggio zuřil, když přišel o zakázku na
malovat oltářní obraz pro jezuitský chrám Il Gesú v Římě – týž kostel, kterému Francesco Bo
romini, mistr italského baroka, odkázal v závěti 500 scudů.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str.  
57 – 58).

16.2   Odpor k jezuitům v Indii
Indie však nepřijala jezuity s nějakou otevřenou náručí a se skutečnou láskou. Nově přícho

zí jezuité po  Xavierově smrti museli neustále zdejšímu obyvatelstvu slibovat, že přijmou-li 
římskokatolickou víru a uznají-li katolickou církev jako samospasitelnou a jako svou jedinou 
duchovní matku a opatrovnici svého svědomí a života, pak jistě učiní ve svém životě i mnoho 
šťastných obchodních transakcí s bohatým výdělkem. To byla vábnička, jíž nešlo odolat. Kaž
dá portugalská či španělská loď připlouvající do přístavu byla proto konvertity radostně vítá
na v naději na slíbené obchody a v očekávání na lepší časy z bohatých zisků.

To se pochopitelně nikomu nesplnilo a tak není divu, že místní obyvatelstvo vzalo jezui
tský řád v nenávist a rozhodlo se vzít věci do svých rukou podle svého pojetí spravedlnosti. 
K tomu se pochopitelně přidala i nenávist vůči patres z boření a ničení hinduistických svatyň a 
chrámů a nevraživost díky častému výskytu násilí jezuitských ochránců – vojáků – na míst
ních obyvatelích a averze vůči jezuitům, kteří ve skutečnosti zdější indickou kulturou i lidmi 
opovrhovali a posmívali se jí a kteří byli jednoznačně přesvědčení o morální a kulturní nad
řazenosti Evropanů nad Indy tak, jak to například hlásal jezuitský kněz Alessandro Valignano, 
který o Indech říkal, že „se zrodili spíše aby sloužili, než vládli“ a že „jsou bídní a nekonečně 
ubozí a na velmi nízkém stupni inteligence“ a který s nezakrytým rasismem hovořil o černých 
Afričanech,  které pokládal za velice nešikovné a netalentované plémě, za jakousi zrůdnou 
podrasu lidí, neschopné chápat evropské svaté náboženství nebo je dokonce praktikovat nebo 
jezuita  Le Comt, který Indy a  Tatary řadil k „podřadným národům“ (J. Wright: Jezuité, mi
sie..., str. 95) a nebo jak to o něco později také veřejně formuloval portugalský jezuitský kněz 
Antonio Vieira (* 6.2.1608 – † 18.7.1697).

Ten doma v Portugalsku patřil k mazaným a velmi lstivým politikům a ač napsal stovky 
plamenných kázání a dopisů s „humánním“ podtextem na téma jezuitští misionáři a domorodí 
divoši, přesto hájil a prosazoval svou svéráznou představu o tom, že úhelným kamenem jeho 
misionářské dráhy je Boží rozkaz a přání o ustanovení páté univerzální říše pod vládou Portu
galců, „a že tohoto cíle lze nepochybně dosáhnout brutální cestou: »Krev evropských kacířů,  
afrických muslimů a pohanů v Asii a Americe musí být prolita ku splnění velkého cíle, jímž je  
podmanění a ovládnutí všech okrsků světa jedinému svrchovanému impériu.« Vieira neměl  
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nejmenších námitek proti koloniálním záborům jako takovým. Nebyl také žádným »osvícen
cem«, jak by se snad mohlo zdát z jeho kázání. Byl upřímně přesvědčen o kulturní a morální  
nadřazenosti Evropanů: Pán si zajisté přeje osvobození indiánů, neboť »Bůh je tak nakloněn  
svobodě, že ji přeje i těm, kdo si ji nezasluhují«. Jeho soucit byl ovšem poněkud selektivní, ne
boť za nejlepší způsob, jak sejmout mrzké břímě z beder domorodých Američanů, pokládal  
zvýšení dovozu černých afrických otroků do portugalských kolonií.“ (J. Wright: Jezuité, mi
sie...,  str.  112).  Mimochodem,  neslyšíme  Vieirova slova  o  nadřazenosti  a  impériu  i  slova 
dalších jezuitů ve stejném či podobném znění o pár století později v severněji položeném Ně
mecku, v knize jezuitského kněze Stämpfla Main Kampf?

Ale vraťme se zpět do Indie. A tak již roku 1583 zaznamenáváme vražedné útoky na jezui
tské pátres jako první zřetelné vyvrcholení sílícího odporu indického obyvatelstva vůči jezui
tům. V osadě Kunkolim náležející ke goaské arcidiecéze došlo 25. července k zavraždění pěti 
jezuitů:  Rudolfa  Acquaviva (veterána  mughalské  misie),  Petra  Berna,  Františka  Aranea, 
Alfonse Pacheka (Alfons Pacheco) a  Antonína Franciska. Těchto pět jezuitů vyšlo z místní 
misijní stanice v Salsetě a mělo namířeno do Kukolim, aby tam vztyčilo kříž a vybralo místo 
pro stavbu nového jezuitského kostela. „Ale Salseta už měla po krk křesťanského obtěžování a  
tamní obyvatelé si dobře pamatovali, jak při obsazování jejich provincie postupovala portu
galská vojska bok po boku s jezuity. Za poslední dvě desetiletí zavedli Portugalci nové daně a  
jejich trestné výpravy bořili  hinduistické svatyně i  chrámy, což zvláště  tvrdě dopadalo na  
obyvatele městeček, jako byl Kukolim, kterým jejich nákladné a bohatě vyšperkované modly i  
chrámy přinášely  ekonomický  prospěch.  A přesně  tento  trend reprezentovali  salsetští  mu
čedníci. Místní lidé si také dobře pamatovali, že jeden z jezuitů, Petr Bern, už předtím Kuko
lim navštívil, zničil tam posvátné mraveniště a zabil posvátnou krávu.“ Místní domorodci se 
proto na ně vrhli šavlemi, oštěpy, meči, luky a šípy. Jejich jezuitské „mučednictví“ pak bylo 
oceněno roku 1893, kdy je blahoslavil papež Lev XIII. Po boku jezuitů zahynulo také mnoho 
místních domorodých konvertitů. (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 110).

„Spojení mezi jezuity a kolonialismem bylo očividné a posléze je navíc zdůraznil zlostně  
prohnaný způsob, jakým světská moc zatočila s vrahy členů Tovaryšstva (viz F. Goldie, The  
First Christian Mission to the Great Mogul; or, The story of Blessed Rudolf Acquaviva, and of  
his four companions in martyrdom (Dublin, 1887); T.R. de Souza, »Why Cuncolim Martyrs? 
An historical reassessment«, obsaženo v T.R. de Sousa a C.J. Borges, ed., Jesuits in India in  
Historical Perspective (Macao, 1992), str. 35 – 37). Samo sebou, že povraždění kněží byli vě
řícími zahrnuti obdivem. Tak jako v případě Františka Xaverského byla Acquavivova pravice  
jako vzácná relikvie odeslána roku 1600 do Říma a o devět let později putovala jeho levá paže  
do jezuitské koleje v Neapoli. To by však nemělo zastřít skutečnost, že Kunkolim představoval  
daleko méně nevinné spojenectví jezuitů s imperiální mocí, než druhdy jejich diplomatická a 
špionážní činnost na mughalském dvoře.

To však nebyl jejich ojedinělý incident. V pojednání o konverzi od Manuela Nobregy z roku 
1556 – první úvaze na toto téma z pera brazilského jezuity – se dočítáme, že získat duše indi
ánů pro Krista je uskutečnitelné toliko po jisté míře jejich podrobení. Tak jako v Evropě jezui
té provázeli dragouny při jejich rekatolizačních taženích, tak se jezuitští kaplani účastnili i  
trestních a pacifikačních výprav v Asii a obou Amerikách. V ojedinělých případech i někteří  
členové Tovaryšstva blouznili o vojenských taženích proti Mekce, Angole a dokonce i proti ob
rovské čínské říši. Jezuité dobře znali hodnotu síly a nikdy nebyli proti využití evropských  
technických vymožeností k vnucení svého pojetí  morálky. Úředník, který v Goa odebíral si
rotky jejich nevěřícím příbuzným a umisťoval je do rodin konvertitů, býval zpravidla jezuita.  
(C.R. Boxer,  »A Note on Portuguese Missionary Methods in the East«,  Ceylon Historical  
Journal, 10 (1965), str. 77 – 90).“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 110 – 111).
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16.3   Xavierovy zázraky
V pozoruhodném díle lorda Bertranda Russella: Věda a náboženství můžeme číst následu

jící svéráznou stať o zázračném Františkovi Xavierovi:
„On a jeho společníci napsali mnoho dlouhých dopisů, které byly zadrženy. V nich podáva

jí přehled své práce, ale žádný dopis psaný v době, kdy ještě Xavier žil, se nezmiňuje o nějaké  
zázračné moci těchto jezuitů. Josef Acosta, jezuita, kterého tolik trápila perská zvířata, vý
slovně popřel, že by těmto misionářům v jejich úsilí po obrácení pohanů pomáhaly zázraky.  
Avšak brzy po smrti Xaviera se začaly vynořovat příběhy plné zázraků. Říkalo se, že měl dar  
jazyků, ačkoliv jeho dopisy byly plné narážek na obtíže, které má při používání japonštiny  
nebo při hledání dobrých tlumočníků.

Vznikaly příběhy, ve kterých měli jeho přátelé u moře žízeň a on proměnil slanou vodu ve  
sladkou. Vhodil do moře svůj krucifix a krab mu jej přinesl nazpět. Podle pozdější verze této  
báje hodil krucifix do moře proto, aby utišil bouři. Když byl v roce 1622 prohlášen za svatého,  
bylo ke spokojenosti vatikánských úřadů dokázáno, že skutečně činil zázraky, protože bez nich  
se nikdo nemůže stát svatým. Papež se osobně zaručil za jeho dar jazyků a dojat byl zejména  
tou skutečností, že Xavierovy lampy nesvítily na olej, ale na svěcenou vodu.

Tentýž papež, Urban VIII., odmítal uvěřit tomu, co tvrdil Galileo Galilei. Legenda o Xavie
rovi byla však stále vylepšována. Jeho životopis od otce Bonhourse, vydaný v roce 1682, uvá
dí, že tento svatý vzkřísil během svého života 14 lidí z mrtvých. Katoličtí spisovatelé mu stále  
připisují zvláštní dar zázraků. V životopise z roku 1872 otec Coleridge z Tovaryšstva Ježíšova  
znovu konstatuje, že měl dar jazyků.“ (Lord Bertrand Russell: Věda a náboženství; Ed. Gal
limard, Paříž, 1957, str. 84–85).

Vezmeme-li to všechno v úvahu, pak si „svatý“ František Xavier určitě zaslouží větší sva
tozář než skuteční apoštolové z doby prvokřesťanské církve.

Není  se  co divit,  vždyť jezuité  vyráběli  na účet  Xavierových ostatků  jednu legendu za 
druhou  a  s jeho  posmrtným tělem včetně  vnitřností  (a  bylo  to  skutečně  jeho  tělo  a  jeho 
vnitřnosti?) nakládali jako s největší vesmírnou svátostí. V následujících řádcích můžeme vi
dět, čeho všeho je schopen Řím a jeho garda jezuitských patres, když zemře ten, koho se roz
hodli prohlásit za svatého – co všechno jsou schopni si vymyslet za pověsti a báchorky a jak 
jsou také schopni bez jakéhokoli  zachvění lidského citu vytřískat z jeho tělesných ostatků 
ještě víc peněz, než jen jejich samotným prodejem:

Jezuitská „legenda vypráví, že roku 1554 jedna portugalská šlechtična ukousla z mrtvoly  
Františka Xaverského malíček pravé nohy (G. Schurhammer, Varia /2 sv., Řím, 1965/, I: 346).  
Jednalo se o akt hluboké, i když poněkud šokující zbožnosti: Xaverského mnoha cestami ucho
zený prst byl vzácnou svatou relikvií. Jako základající člen a první velký misionář Tovaryšstva  
Ježíšova měl za sebou pozoruhodnou životní pouť, během níž kázal a křtil v Indii, na Molu
kách a v Japonsku,  ošetřoval  malomocné a střetával  se  s budhisty,  vysmíval  se  podivným 
zvykům a získával nové duše. Dokázal neúnavně procházet ulicemi Góa, aby získal potencio
nální katechumeny, viděl své konvertity rozbíjet modly, které dříve uctívali, získal si přízeň 
jednoho japonského daimjóa módními dárky z Evropy v podobě brýlí, zrcadel a tříhlavňové 
muškety (S. Neill, A History of Christianity in India. The Beginnings to AD 1707 /Cambridge,  
1984/, 146; G. Elison, Deus Destroyed: The Image of Christianity in Early Modern Japan  
/Cambridge, Mass., 1973/, 35. Autoritativní biografie Františka Xaverského viz G. Schurham
mer, Francis Xavier, His Life and his Times /4 sv., Řím, 1973–82/).
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...V průběhu dalších desetiletí a staletí se množství jezuitů, často v závěsu za imperialis
tickými vpády Evropanů, vydávalo na cestu z Lisabonu do Góa – cestu, jež podle líčení jezuity  
Alessandra Valignana (který ji poznal na vlastní kůži) »bezpochyby náležela k největším a nej
obtížnějším na světě« (C.R. Boxer, From Lisbon to Goa, 1500 – 1750: Studies in Portuguese 
Maritime Enterprise /1984 edition/, 111). Ti, kterým se na cestě do Indie poštěstilo bez úhony  
obeplout mys Dobré naděje nebo uniknout prokletí Mosambiku (»hrobka Portugalců«), o sobě 
věděli – a byli na to také náležité hrdí –, že kráčejí ve stopách Františka Xaverského, muže,  
jenž byl roku 1622 prohlášen za svatého, donekonečna vychvalovaného průkopníka evange
lizace.

Toto heroické postavení Xaverského bylo už všeobecně známé, když 16. března loď s jeho 
ostatky  dorazila  do  Góa.  Víme,  že  na  místokrálův  rozkaz  se  ve  městě  rozezněly  všechny  
kostelní zvony a děla městského opevnění hřměla pozdravnými salvami. A hned poté se nevy
hnutelně objevily zvěsti o zázracích. Sedmnáctého došlo k ohledání těla zesnulého a zpráva 
uvádí, že nebyly shledány nejmenší známky hniloby a v masité tkáni stále proudila krev. Lé
kaři přitom neopomněli podotknout, že nezjistili žádný důkaz o eventuálním balzamování těla  
(Monumenta Xaveriana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta /2 sv., Madrid,  
1899; 1912 – 14/, II: 911). Zvěsti o tak ohromujícím nepodléhání zkáze se rychle šířily a celý  
katolický svět se začal hlasitě dožadovat podílu na úžasných Františkových ostatcích.

Roku 1614 nařídil generál jezuitů Claudio Acquaviva odříznout spodní část Františkovy  
pravé paže a dopravit ji do Říma – mise, jež málem ztroskotala, když se holandští piráti poku
sili zmocnit korábu se vzácnou končetinou. O pět let později byl zbytek pravé paže Xaverského 
rozdělen na tři díly, které byly rozeslány do jezuitských provincií Maccaa, Kóčínu a Melaky.  
Následujícího roku byly vyňaty Františkovy vnitřnosti, aby jejich části mohly být rozeslány po  
celém světě jako relikvie. V osmnáctém století  se »voda Františka Xaverského«, do níž se  
smočily světcovy ostatky nebo medailonky, stala ve střední Evropě populárním lékem proti ho
rečce, chromým nohám a slabému zraku. Vznikl tak užitečný doplněk k Loyolově vodě, zá
zračnému to léku, jenž vznikl působením ostatků zakladatele Tovaryšstva a prvního generála  
jezuitů  Ignáce  z Loyoly,  ceněnému jako  vynikající  prostředek  proti  pohromě  housenek  (P.  
Rayanna, St. Francis Xavier and His Shrine /Goa, 1998/, 141 – 216; T. Johnson, »Blood,  
Tears and Xavier-Water: Jesuit Missionaries and Popular Religion in the Eighteenth – Centu
ry Upper Palatinate«, in R. Scribner and T. Johnson, eds., Popular Religion in Germany and  
Central Europe, 1400 – 1800 /1996/, 183 – 202).

Zázračné působení Františka Xaverského se však rozhodně neomezovalo jen na sílu jeho 
fyzických ostatků. V osmnáctém století se v Bavorsku věřilo, že světcův obraz zavěšený nad  
vraty maštale spolehlivě odežene ďábla, šířícího dobytčí mor (L. Chatellier, The Religion of  
the Poor: Rural Missions in Europe and the Foundations of Modern Catholicism, c.1500 –  
c.1800 /Cambridge, 1997/, 149 – 150). Charles Albanel, který psal roku 1669 z Ameriky, za
znamenal, že v době, kdy měl »celou hlavu oteklou a obličej plný vředů podobných neštovi
cím... rty jakoby mrtvé a oči zanícené... strašlivou bolest v uších a divoké bolení zubů«, obrá
til se o pomoc na kněze, kterého žádal o přímluvu. Dál pak uvádí: »Vykonav novénu ke svaté
mu Františku Xaverskému, v ten ráz jsem byl vyléčen.« (R.G. Thwaites, ed., The Jesuit Re
lations and Allied Documents. Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New  
France, 1610 – 1791 /73. sv., Cleveland, Ohio, 1853 – 1913/, L III: 73 – 75).

Je zcela pochopitelné, že takový horečný ruch kolem ostatků byl příliš lákavým polemickým 
soustem, než aby si je protestantští kritikové nechali jen tak ujít. Alžbětinský biskup z Durha
mu James Pilkington spočítal, že »kdyby někdo snesl na jediné místo všechny paže, hlavy,  
nohy, skalpy, vlasy, zuby atd., uctívané po celém světě, někteří světci by museli mít dvě hlavy a  

555



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 3 Kapitola 16

víc nohou a paží, než unese kůň« (J. Pilkington, Works, ed. J. Scholefield /Cambridge, 1842/,  
147).  Jan Kalvín připomněl,  že  »přehojný« svatý  Matěj  odkázal své celé tělo chrámům v  
Toulouse, Římě a Trevíru, nebo, že oddaní věřící mohou uctívat kompletní mrtvolu svatého Še
bestiána v Římě, Soissonsu, Narbonne či Poligny, nemluvě o dvou samostatných hlavách a  
čtyřech pažích roztroušených po Francii a Itálii (J. Calvin, Traité des reliques in F. Higman, 
ed., Three French Treatises /1970/, 84, 90 – 91).

Proti katolickému světu v kritickém období reformace byly ovšem Kalvínovy duchaplné po
známky (a Kalvín někdy dokázal být pěkně jedovatý) neúčinnou zbraní. Jak roku 1605 vysvět
lil jezuita Louis Richeome, charakteristickým znakem veškerého kacířství je zavrhování všeho 
posvátného namísto jeho uctívání. A právě takové věci, k jakým náležela víra v ohromující  
moc svatých, byly zkušebním kamenem, jímž bylo možno (dle Říma) oddělit  kacíře určené  
k věčnému zavržení od věrných křesťanů, které – budou-li  se i  náležitě chovat  – čeká ra
dostnější posmrtná budoucnost. »Přirozené světlo založené na božském zákoně«, pokračuje  
Richeome, vede každého katolíka k posvátnému uctívání památky a tělesných ostatků svatých.  
Samozřejmě, vyhlásil přísně Řím už roku 1563, »oslava světců a návštěvy ostatků« se nikdy  
nesmějí zvrhnout »v hýření a opilství« příliš horlivých nadšenců a církev také po staletí bráni
la krádežím posvátných suvenýrů (J. Waterworth, ed., The Canons and Decrees of the Sacred  
and Oecumenical Council  of Trent /1848/, 235 – 236). Avšak neporušenost těla Františka  
Xaverského byla odedávna pokládána za známku Boží přízně, pravý opak údělu, který Bůh  
přichystal hříšníkům a bezbožníkům: psi žrali tělo Jezábely a její mrtvola byla »jako hnůj na  
poli«. Všichni smrtelníci shnijí, ale někteří hnijí odporněji než jiní. Mrtvola Martina Luthera,  
sděluje  s potěšením Richeome,  začala  velice brzy  kolem sebe  šířit  »smrad tak  odporný a  
hnusný«, že hrozil šířením nemocí, podobně jako »puch jeho pekelného kacířství, jež otrávilo  
nebe nad částmi Evropy« (L. Richeome, Defence des Pélerinages ... avec un discours des sa
inctes reliques /Paříž, 1605/, sig. A2r, fol., 39, 44v, 45r). Zjevný rozdíl od osudu dávno mrtvé
ho Xaverského podtrhl roku 1694 Joseph Simon Bayard: »Světcův vlas je černý, mírně vlnitý  
a dosud svěží,« hlásí z Góa, »oči černé, plné života a sladkosti,« jako kdyby muž tohoto proni
kavého zraku ještě stále dýchal. Vous měl hustý a v dobrém stavu, údy stále vláčné, tváře rů
měného odstínu, jazyk červený a vlhký (Monumenta Xaveriana, II: 777). Známky, že Bůh žeh
ná snahám jezuitů, mohly jen stěží být působivější.

Čtyři roky po Bayardově návštěvě bylo tělo Františka Xaverského uloženo do barokního  
mauzolea z mramoru a bronzu, daru jednoho z největších světových ctitelů, toskánského vel
kovévody Cosima III.,  nepatřičně přepychového díla Giovanniho Battisty Fogginiho.  Roku  
1698 přepravila loď z Evropy toto pompézní úložiště, v němž dodnes světce obklopují jemné 
nástěnné  malby  a  oltáříky  zářící  načervenalým jaspisem.  Kohorta  alabastrových  cherubů 
stráží stříbrnou rakev, ukutou na počátku století v dílnách góaských řemeslníků, italizované 
sloupoví a jemný indický filigrán rámují panoráma dvaatřiceti panelů, zobrazujících Xaver
ského misii a zázraky: svatý František káže a křtí, pokorná ochota, s níž ústy vysává jed z pa
cientova vředu, a pro katolíky nejslavnější krab, jenž Františkovi úslužně navrátil krucifix,  
který světec ztratil v moři.

Vcelku to byl zářný příklad mýtotvorné směsice hluboké oddanosti a nákladné, divoce ne
spoutané propagandy. Samo sebou, že pro ty, kteří stáli vně katolické církve – i pro některé 
uvnitř ní –, muselo být těžké uvěřit tolika zázrakům a kouzlům světcových ostatků. A to bereme  
v úvahu sotva polovinu celého příběhu, neuvažujíce o Xaverského jazykových neznalostech,  
s nimiž zápolil ve vzdálených končinách, jeho zničující zálibě v dobrodružném lpění na admi
nistrativních povinnostech a hluboce zakořeněných předsudcích Evropana setkávajícího se  
s podivnostmi Asie. Byl to však způsob, jakým se jezuité rozhodli uctít svého prvního, možná  
nejslavnějšího světce, kterého si zvolili, aby symbolizoval jejich veškeré úsilí. A tak roku 1698,  
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po půldruhém století nevídaného pokroku... vzalo si Tovaryšstvo Ježíšovo k srdci cenné pona
učení, na něž nezapomínalo po celá následná desetiletí: s povděkem přijímat veškerou pomoc,  
již mu jeho svatí mohou poskytnout.

V tomto zápase o historické renomé, stal se hrdina typu Františka Xaverského, po smrti  
údajně zkrášlený a rozkladu nepodléhající, kotvou, na niž se lze spolehnout. Koneckonců zde  
byl  od  samého počátku,  už  v zárodečné  chvíli  na  Montmartru  roku  1534...  jezuité  v něm 
provždy budou vidět svůj nedostižný vzor.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 11 – 17).

Mimochodem, je zajímavé, že v případě zakladatele jezuitského řádu Ignáce z Loyoly poz
dější jezuitská představa o dokonalosti, neporušenosti a nesmradlavosti posmrtných těl budou
cích „svatých“ naprosto selhává. Tentýž současný historik a odpůrce kritiků jezuitismu  Jo
nathan Wrigt píše: „Když Ignác z Loyoly roku 1556 v Římě zemřel, následná pitva odhalila,  
že jeho tělo bylo doslova prolezlé chorobami. Renaldo Colombo, vedoucí profesor katedry 
anatomie na padovské univerzitě ve svém hlášení udává: »Vyňal jsem téměř bezpočet kamenů 
rozmanitých barev, které jsem nalezl  v ledvinách, plících, játrech, a vrátnici  (P. Caraman,  
Ignatius Loyola /1990/, 199). K neporušitelnosti těla Františka Xaverského měl tedy zesnulý  
Loyola hodně daleko. Po dlouhá léta trpěl různými nemocemi,  nezřídka zhoršovanými ne
vhodnými radami lékařů. Tak například jeden doktor přikázal, aby pacient byl za horkých let
ních dnů uzavřen v domě a k pití nedostával nic než silné neředěné víno – stěží nejvhodnější  
druh léčby pro člověka sužovaného žaludečními bolestmi a systematicky oslabovaného stro
hým sebeumrtvováním (K. Rahner, »Der Kranke Ignatius«, Stimmen der Zeit, 158 /1955 –  
1956, 81 – 90).“ A pak sám ironicky poznamenává: „Ale přinejmenším jedno zranění, které  
Loyola utrpěl  za dávných časů v květnu roku 1521,  dokázalo,  že  noha,  zasažená dělovou  
koulí, může za jistých okolností pomoci člověku na cestě ke svatosti.“ (J. Wright: Jezuité, mi
sie..., str. 25 – 26).

16.4   Jezuitská taktika v Indii
Jeho nástupce,  Robert de Nobile (jiní píší  Roberto de Nobili), synovec kardinála Roberta 

Bellarmina a  potomek staré italské šlechtické rodiny, zavedl v  Indii stejné metody, jaké s 
úspěchem používali jezuité v Evropě nebo Matteo Ricci v Číně – orientoval se na vyšší spole
čenské vrstvy a intelektuální elitu říše. „Nečistým“ podával svěcený oplatek jedině na holi a 
po skončení obřadů.

Nobile přijímal oblečení, zvyklosti a životní způsoby brahmínů stejně jako  Ricci v Číně, 
když se v oděvu konfuciánského mudrce řídil zvyklostmi intelektuální elity říše nebo „apoš
tol“ Vietnamu Alexandr Rhodes, který nosil dlouhé copy a chodil v pantoflích. Nobile mísil ri
tuály hinduistů s katolickými liturgiemi, a to vše s tichým souhlasem papeže Řehoře XV. (Není 
divu, když byl tento papež působící ve funkci od roku 1621 absolventem jezuitské koleje). 
Oficiálně však musel jejich počínání kárat z důvodu stížností jiných katolických misionářů, 
kteří v Indii také působili, zvláště kapucínů. Ti náboženství Indů odsuzovali, a byli proto všu
de neoblíbení a neměli tudíž žádné misijní výsledky. Zatímco jezuitští misionáři nejenže In
dům zpočátku nechávali jejich obřady, sochy, amulety, obrázky, talismany, zuby šelem a různé 
bohy a bohyně, ale dokonce jejich náboženské tradice roubovali na katolické náboženství. A 
dělali to tak mistrně, že Indové sice zachovávali katolické obřady, ale u svých tradic a obřadů 
necítili žádnou újmu. Jezuitům to však stačilo.

I sám jezuita Robert de Nobile a jeho kolegové chodili na bohoslužby v brahmínských ša
tech.  Asistovali  nebo dokonce přímo sloužili  i  při  brahmínských obřadech.  Velmi  rádi  se 
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účastnili i takových obřadů, při kterých například indické nevěsty chodily nahé v průvodu za 
doprovodu řvavé hudby. V průvodu podle tradice na důkaz své panenské dospělosti veřejně 
ukazovaly každému zájemci své roztažené genitálie. Kromě toho nosily na krku pornografické 
sošky bohyň plodnosti v různém sexuálním objetí svých božských milenců.

R.F. Miller o tomto prvním jezuitovi, kterému se podařilo proniknout mezi nedůvěřivé 
brahmíny a překonvertovat je na katolickou víru, píše, že se na brahmíny připravoval velice 
dlouho. Pak se roku 1606 objevil v jihoindickém městě Madurai, přijal tamilské jméno, pře
stal jít maso, ryby a vejce, přestal mluvit  portugalsky a začal sám vystupovat jako brahmín: 
„…nepodobal se ničím svým řádovým bratřím, kteří táhli zemí v rozedraných kutnách, ve špi
tálech zpovídali chudáky a otroky a s rolničkou chvátali rybářskými vesnicemi. Stejně jako 
Hinduové vyšší kasty nosil dlouhé roucho ze žlutého lnu, na hlavě turban a na nohou dřevěné  
sandály.

…Bráhmani brzy seznali, že jejich kastě zcela neodpovídá jen oděv a chování cizince, ale  
že také velmi přísně dodržuje všechny příkazy a zákazy hinduismu. Stejně jako oni nejedl  
nikdy maso, nedotkl se vína a žil jen z rýže, mléka, zeleniny a vody. Usadil se ve vznešené 
bráhmanské čtvrti a obklopil se čistě bráhmanským služebnictvem. Nikdy nemluvil s žádným 
příslušníkem nižší kasty, ba velmi přísně se vyhýbal i jakémukoli styku s bílými kněžími, kteří  
v rozedraných kutnách pečovali o spásu duše páriů.

Nejvíce se však bráhmani divili jeho mimořádným znalostem jejich vlastního posvátného 
učení. Nobili vládl plynně jejich jazykem a mluvil téměř bez cizího přízvuku, vyznal se ve čtení  
nejobtížnějších sanskrtských textů a překonával ty nejučenější kněze, když dokázal všechny 
náboženské a filosofické diskuse proplétat množstvím citátů z národní poezie.

Skutečně nábožně naslouchali misionáři, když tónem mudrce odvráceného od světa reci
toval z Véd, z Apastabama súter a Purán; kromě toho sám sepisoval učené povznášející spisy  
v sanskrtu a zapisoval je na palmové listy. Občas uváděl své posluchače v úžas přednesem in
dických písní, neboť znal ty nejstarší „Ragy“ a velmi dobře dovedl zpívat podle starých umě
leckých pravidel po celé hodiny jejich variace.

Podal  tak  nepochybné  důkazy  o  svém  mimořádném  vzdělání,  že  bráhmani  se  ani  na 
okamžik neodvažovali pochybovat o pravdivosti jeho slov, když nyní občas začal hovořit o  
shodách mezi svatými spisy Indie a křesťanským učením. V zásadě, vysvětloval, jde zde i tam 
o stejné vyznání, křesťanství jen tvoří další rozvinutí a zdokonalení bráhmanského systému ví
ry. Brzy nebylo v Maduře bráhmana, který by v Nobilim neviděl sobě rovna, a někteří si už  
říkali, že tenhle cizinec je vlastně dokonalejší než oni všichni.

Ti, kteří takto smýšleli,  byli také ochotnější následovat příklad tak zbožného a učeného  
muže a sami se stát »křesťanskými bráhmany«. Tak se Nobilimu podařilo dosáhnout toho, co  
se před ním jiným misionářům nezdařilo: dala se pokřtít řada vznešených Indů z nejvyšší kas
ty,  a  od této  chvíle  nemohl  nikdo tvrdit,  že  křesťanství  je  dobré pouze pro párie.“  (René 
Fülöp–Miller, tamtéž, str. 275–276).

Míšení katolicismu s indickým náboženstvím bylo tak intenzivní, že díky této dvojznačnosti 
obřadů „obrátil“, jak  Robert de Nobile  říkal,  250 000  hindů na katolickou, polokatolickou 
nebo katolicko – hinduistickou víru. Ale „asi o sto let později po jeho smrti, když neústupný 
papež Benedikt XIV. zakázal zachovávání těchto hinduistických rituálů, se všechno dosavadní  
úsilí jezuitů zhroutilo a 250 000 pseudokatolíků zase zmizelo.“ (Les Jesuites – v časopise: Le 
Crapouillot, čís. 24, 1954, str. 42).

V roce 1575 bylo jezuitům dovoleno postavit jedno vyučovací zařízení v Lahoře, v severo
indických územích Velikého Mogola Akbara (jiní píší mughalského císaře  Akbara) (*1556 – 
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†1605), císaře, pravnuka ukrutného Timura Lenka. Akbar byl tolerantní muž, vládce říše, jež 
se rozkládala od Bengálského zálivu až k Arabskému moři a ke Kábulu na severu. Byl natolik 
tolerantní, že se dokonce snažil zavést ve svých státech náboženský synkretismus (mechanické 
spojování různých názorů nebo směrů). Jeho oblíbenou zábavou byly totiž teologické diskuse 
zástupců nejrůznějšího vyznání. Sám hledal nejdokonalejší náboženství a nejčistší učení o Bo
hu.

Na svůj dvůr pozval z města Goa také jezuitské kněze, aby se účastnili diskusí. Jezuité vy
slali k Akbarovi nejobratnější dialektiky a teology: Rudolfa Aquavivu,  Jeronýma (Jeremiáše) 
Xaverského, synovce Františka Xaverského, Emanuela Pinheiru a Benedikta Goese. Jako dar 
sebou přivezli  čtyřsvazkovou mnohojazyčnou  Bibli a  rytiny od  Rafaela a  Dürera.  Již  při 
prvních diskusích prokázali  jezuité svou převahu nad  brahmíny,  buddhisty,  mohamedány a 
Pársy, protože měli velmi detailně prostudované Védy, Buddhovo učení, Korán i bájné výroky 
Zarathuštrových. „Vždy to uměli zařídit tak, aby, když třeba debatovali s Pársy, jim tito zprvu  
přátelsky přikyvovali; vždyť všechno, co křesťanští misionáři říkali, znělo jako potvrzení pár
ského náboženství. Když se jezuité obraceli na mohamedány, opět byly jejich vývody v napros
tém souladu s prorokovým učením a mullové se spokojeně usmívali. Dokonce i bráhmani měli  
pocit, že nikdo nedovede vysvětlit obsah jejich svatých knih pěkněji a jasněji než tito bílí kně
ží. Nakonec však jezuité uzavřeli svou řeč tvrzením, že učení katolické církve obsahuje stejné  
pravdy jako muslimské, hinduistické či párské vyznání, jen jsou tyto pravdy v křesťanství vy
jádřeny v nejčistší podobě. Přitom ovšem potřásali Pársové, bráhmani i mohamedáni hlava
mi, neboť na takový závěr nebyli připraveni.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 280).

Císař  Akbar byl  katolickému náboženství  nakonec  velmi  silně nakloněn a  dovolil  jeho 
volné šíření po celém svém císařství, povolil přestup svých poddaných na katolickou víru a 
dovolil také zřízení jezuitského kostela a jezuitské koleje v Ágře. Sám se však pro katolickou 
víru nemohl zcela rozhodnout. Bránilo mu v tom učení o pokoře hlásané Ježíšem, učení o sva
té Trojici a učení o tom, že se Stvořitel v Kristově podobě stal člověkem. Neustále s jezuity 
diskutoval a kladl jim nové a nové otázky. Nakonec zemřel nepokřtěn, avšak jako veliký přítel 
jezuitů a katolického učení. Stejnou přízeň jezuitům projevovali i  Akbarovi nástupci, zvláště 
císař Džahángíra, který vládl v letech 1605 – 1627. Celé záležitosti však učinil rázný konec 
ortodoxní muslim Aureng – Zeb (1666–1707).

Z Ágry pronikli jezuitští misionáři do Střední Asie a do Tibetu. Jezuita Goes se prostřednic
tvím karavan dostal přes Kábul, plošinu Pamír a poušť Gobi až k západní hranici Číny. Roku 
1624 se jezuitskému knězi Pedrovi de Andrademu podařilo dostat do údolí Gangy, překročil 
Himaláj v průsmysku  Mana a  nakonec přišel  až  do  Čaprang v západním  Tibetu,  kde pak 
strávil devět let.

Jiní dva jezuité se vydali později z Bengálska přes Nepál do východní části Tibetu.

16.5   Jezuitské obchody v Indii
Mnohem úspěšněji než misie vedli jezuité v  Indii obchod, kterému se věnovali více než 

vlastnímu pokatoličtění. Stačilo, když jezuité nezakazovali ani neodsuzovali indické zvyky a 
tradice. Tím získali volné pole působnosti v jakémkoliv obchodování. Zpočátku to prováděli 
tajně. Ale obchod nabíral takových obrátek, že objem zboží, které jezuité posílali svému řádu 
do Evropy, se již utajit nedal.

A tak ve zprávě generálního guvernéra francouzských osad v Indii, Martina, který ji poslal 
francouzské vládě, můžeme číst: „Kromě Holanďanů provozují nejrozsáhlejší a nejvýnosnější  
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obchod v Indii jezuité, a to mnohem větší než Britové, Dánové a jiné národy. Je ovšem prav
dou, a rád to dosvědčuji, že mezi zdejšími jezuity jsou i tací, kteří do Indie přišli skutečně za  
tím účelem, aby zde šířili evangelium, ale jejich počet je velmi malý. Ti určitě vůbec neznají  
tajemství svého řádu. Ti, kdo všechna tato tajemství znají, se v žádném případě za jezuity ne
vydávají. A přece jsou to praví jezuité, i když nenosí šaty svého řádu. Vydávají se za kupce a  
obchodníky a hledí si jen obchodů v Goe, Suratě a Agře. Ano, je dokonce i dokázáno, že exis
tují také Turci a Arméni, kteří jsou v důvěrném a tajném spojení s těmito obchodníky, členy  
jezuitského řádu.

Tito přestrojení jezuité poskytují  řádu nesmírné bohatství a neuvěřitelné zisky. Své účty  
skládají jedině samotným jezuitům – to je těm mužům, kteří chodí po světě v obleku svého řá
du. Ti od svých nejvyšších představených v Evropě, kterým bezmezně důvěřují a před kterými  
nemají žádná tajemství, dostávají zvláštní a přesné instrukce pro tajné jezuity. Takové rozkazy  
pak velmi bedlivě poslouchají, neboť kromě poslušnosti jsou svému řádu zavázáni i svou ml
čenlivostí. Pro tento řád musí působit neúnavně a musí pracovat v jeho prospěch. Tito tajní  
jezuité, kteří jsou rozptýleni po celém světě, se poznávají podle určitých, pouze jim známých  
znamení. Všichni pracují podle společného plánu.

Duch jezuitského řádu je stále stejný. Nepodřizuje se žádné změně, zvláště co se týče jejich 
obchodů.  Se zbožím,  které pod zástěrkou své misionářské činnosti  zasílají  svým světským 
jezuitům z Indie do Evropy, pak vedou bohatý obchod. Dovedou ho před světem ukrýt tak  
mistrně, že se nikdo v celé Evropě neodvážil proti takovému kšeftování veřejně ozvat. Ovšem 
toto šmelinaření je pro duchovní řád nedůstojné. Proto Francouzové, kterým jezuité svým ob
chodováním škodí nejvíc, nemají ve skutečnosti žádný usvědčující důkaz, i když se to veřejně  
ví. Zatímco jiné národy, kterým jezuitský obchod žádné ztráty nečiní, vidí naopak velmi rády,  
že se jezuitským obchodováním Francii  škodí.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježí
šova, str. 89–90).

Podobných dopisů guvernér napsal ještě několik. Nejenže to nepomohlo a  Francie s tím 
nic neudělala (pochopitelně, když zpovědníkem francouzského krále byl jezuita Teiller, které
mu se podařilo prostřednictvím krále již jednoho francouzského guvernéra z místa sesadit), 
ale dokonce obchodní východoindická společnost, ve které působili tajní jezuité, guvernérovi 
Martinovi nařídila, aby jezuitům dovolil všechno, co si budou přát. A pokud by to potřebovali, 
aby je podpořil i finančně. Pro guvernéra to bylo ze strany jezuitů „jemné“ varování.

V roce 1794 však Martin znovu neohroženě píše do Francie: „Do obchodování s východo
indickou společností je zapojeno i mnoho vysokých škol, které společnosti dluží velké peníze.  
Například samotný rektor jezuitské koleje v Pondichery, P. Tachard dluží přibližně 390 tisíc  
franků bez jakéhokoliv úpisu.

Na lodi pana du Quesne leží pro jezuity v Indii 58 obrovských balíků zboží. V nich ovšem 
nejsou, jak by se mnohý domníval, růžence, ježíšky, ostatky svatých nebo jiné náboženské ni
cotnosti podobného druhu, ale pouze kupecké zboží z Evropy. Takové zásilky se nalézají na  
všech francouzských lodích plujících z Evropy do Asie.

Mnozí jezuité jsou maskováni jako brahmíni. Mluví jejich řečí, jedí a pijí s nimi a společně  
s  nimi  také  hledají  perly  a  diamanty.  …  Pod  záminkou,  že  brahmíny  chtějí  přivést  na  
křesťanskou víru, s nimi cestují a vedou s nimi obchod. Důkazem, že tímto počínáním vůbec  
nesměřují k šíření křesťanství, je to, že doposud žádného brahmína pro Kristovu víru nezíska
li. Jeden brahmín, se kterým několik převlečených jezuitů cestovalo na třech dlouhých ob
chodních cestách, mi potvrdil, že s ním jezuité o náboženských věcech po celou tu dobu vůbec  
nehovořili.
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Do Pondichery právě doplula naše loď z Francie. Hned k ní přišli dva jezuité a z nákladní
ho prostoru si vyzvedli 30 největších balíků, které nechali okamžitě poslat do jezuitského stře
diska v Madrasu.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 90–91).

16.6   Finančnictví jezuitských obchodníků
Východoindičtí mořeplavci a běžní obchodníci mluvívali o rozsáhlém obchodu jezuitů s 

velikým údivem. Všichni se shodli, že nejvíce lodí v plavbě po moři měli právě jezuité a že 
náklad na lodích se rovnal vždy ohromnému majetku. V nejbohatších městech Evropy, např. v 
Marseille, Paříži, Janově, Římě apod. měli tajní jezuité své banky a směnárny. Jejich personál 
tvořili také jezuité, a to opět tajní. Ve všech svých domech, kolejích, školách a seminářích po 
celé Evropě měli další  tajné směnárny. Zde vedli  rozsáhlé finanční transakce a nestydatě li
chvařili. Jak vypravuje kardinál Tournon, například v Číně půjčovali na dvacet pět procentní 
úvěr, vůbec se přitom nestyděli a drze tvrdili, že takový zisk je dovolen.

Kromě tajných obchodů s legálním zbožím však jezuité obchodovali i s otroky, dále s žena
mi a dětmi a neštítili se žádné cesty, která jenom trochu nějak vedla ke získání peněz a maje
tku.  (O  obchodování  s  otroky  viz  také:  Bailey  W.  Diffie:  Latin  American  Civilisation;  
Harrisburg, Pa, 1945, str. 584 a nebo Theodor Griesinger: Jezuité I., Petrohrad, 1868, str.  
338).

Jezuitský řád proto také velice rychle bohatl, a to mnohem rychleji než Vatikán. Ani papež 
ani nikdo jiný nemohl  jezuitské transakce a  obchody plně prohlédnout. Ekonomicky se řád 
vzmohl  natolik,  že se začal papežovým příkazům stavět na odpor a tam, kde to pak bylo 
nutné, dosáhli jezuité svého cíle podplácením.

16.7   Japonsko – pomalý průnik jezuitů
V roce 1549 se Xavier ještě se dvěma společníky, portugalskými jezuity Fernandézem a de 

Torresem – osobními  Loyolovými žáky – vylodil v  Japonsku. V té době tam panovaly velké 
politické zmatky a mezi buddhistickými mnichy vládla veliká zvrhlost. To všechno napomá
halo záměrům jezuitů.  Několik buddhistických obyvatel  Japonska se nechalo pokřtít.  Tyto 
Japonce, které jezuité obrátili na Malacce, nazvali Jagiro.

Ovšem celkově nebyly začátky moc slibné. „Japonci mají svou vlastní osobnost a jsou po
někud odměření. Jejich minulost je postavila doprostřed pohanství. Dospělí se pohledem na 
tyto cizince (jezuity) bavili a děti za nimi běhávaly a tropily si z nich posměšky.“ (Les Jesuites  
– v časopise: Le Crapouillot, čís. 24, 1954, str. 43).

Domorodým  jagirům se podařilo založit  malou společnost asi sta přívrženců.  František 
Xavier,  který neuměl moc dobře japonsky, nemohl sehnat obecenstvo ani v  Mikadu.  Když 
zemi opustil, oba jezuitští otcové tam však zůstali a působili dál.

Roku 1552 popsal japonský kronikář jezuitského kněze Organtina, jehož velikost, vyhub
lost a černý oděv vzbuzoval všeobecný strach: „»Devět stop vysoký, hlava v poměru k tělu 
malá, tvář zarudlá, oči kulaté, nos dlouhý. Při pohledu ze strany měl pokleslá ramena; jeho 
ústa sahala až k uším a jeho velice bílé zuby vypadaly jako koňské. Nehty na prstech rukou 
připomínaly drápy medvěda… Když zdvihl ruce, člověk by si myslel, že má před sebou ne
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topýra s roztaženými křídly. Byl to velmi odporný pohled.«“. (René Fülöp–Miller, tamtéž, str.  
281).

Avšak pro Japonce si tyto „nevídané a v mnoha ohledech příšerné, nadpřirozené bytosti“ 
(tamtéž, str. 281) dokázali svojí přizpůsobivostí získat a naklonit téměř všechny své japonské 
posluchače. Nejpřednější japonské rodiny houfně přihlašovali své chlapce do právě založené
ho jezuitského noviciátu a jejich sestry stejně jako i jejich matky, ženy a dcery se hromadně 
připojovali ke komunitě japonských křesťanek, která pod vedením jezuitských knězů pracova
la na obrácení celé země.

Nově příchozí jezuité byli zakrátko natolik zžiti a přizpůsobeni svému okolí, natolik ovlá
dali  japonštinu, zdvořilostní formulace, japonské zvyky, mravy, chůzi, pohyby, tanec a další, 
že kromě své postavy a obličeje byli  k nerozeznání od nejvznešenějších lidí.  Pro  Japonce 
pořádali ve dnech katolických svátků sváteční okázalá procesí, dále ve dnech japonských svát
ků také pořádali mnoho okázalých ceremoniálních slavností a neodpustili si učinit podívanou 
plnou okázalých scén ani při pohřbech nebo svatbách. To vše byla pro Japonce vždy přeboha
tá pastva pro jejich smysly. Jezuité se brzy starali o kulturní dění v zemi. Zřizovali školy, na 
lisu z Evropy tiskli nové japonské knihy – gramatiku, slovníky, literární spisy, katechismus, 
teologická pojednání, kázání, Ezopovy bajky, ale i přeložené spisy z Čínštiny, hlavně Konfuci
ovy spisy.

Jediní,  kdo  se stavěli  proti  jezuitům,  byli  buddhističtí bonzové.  Jejich chrámy totiž  už 
dávno neničili jen samotní jezuité, u nichž nenáviděli také vměšování se jich do náboženství a 
politiky  země,  ale  především  překonvertovaní  japonští vládci  Daimjó a  jejich  poddaní. 
Bonzové tak  ztráceli  duchovní  vliv  a  proto  proti  patres  začali  bojovat  otevřeně.  Chystali 
dokonce válečné tažení proti všem pokřtěným  japonským šlechticům.  V zemi se začal šířit 
zmatek a strach. Avšak síla a moc střelného prachu, nabitých pušek a prvních granátů, které 
patres nabízeli darem za pokřtění Daimjó a jeho poddaných vždy přesvědčila každého váhají
cího územního knížete, aby se dal pokřtít i se svými lidmi a aby se nebál postavit v budoucnu 
proti bonzům.

Roku 1573 konečně nastoupil panovník Ota Nobunaga (jiní píší Oda a příjmení Nabuna
ga) v Miakó, který nepořádku a chaosu v zemi učinil rázný konec. Polorozbořené Miakó bylo 
znovu vybudováno do své krásy a stalo se hlavní císařovou rezidencí. Svou přízeň propůjčil 
jezuitům a katolictví upřednostňoval před zvrhlým buddhistickým kněžstvem (bonzy), které 
nenáviděl. Proto jezuité Nobunagu ve svých spisech velebili a chválili, i když byl Nobunaga 
svými zvyky a životem od křesťanství více než hodně daleko. Pod jeho záštitou se jezuitské 
křesťanství  šířilo  hlavně v  jižním Japonsku,  kde kromě jiných působil  i  španělský jezuita 
Baltazar de Torres (*1563 – † 20.6.1625 Nagasaki) a to plných 21 let a dvanáct let v letech 
1570 až 1581 mu v tom v Japonsku osobně pomáhal také portugalský superior japonské mi
sie, Francisco Cabral (*1529 – † 16.4.1609 v Goa v Indii). Ve městě Acuči povolil Nobunaga 
jezuitům stavbu kostela a sám všude pálil kláštery nenáviděných buddhistických kněží, rozbí
jel sochy jejich model a bonzy dával vsadit do vězení.

V roce 1581 mělo jižní a střední Japonsko již na 150 tisíc katolíků a 200 kostelů. Katolicis
mus přijalo i šest japonských velmožů (japonských knížat –  Daimios nebo také  Daimjós) z 
Kjúšú a sousedních ostrovů. Celou záležitost však zvažovali více než 27 let, až se konečně v 
roce 1578 rozhodli pro jezuity. Stejně tak bylo katolictví přijato i na císařových dvorech v 
Jedo a  Kjótó.  Následujícího roku se jezuité usadili  v  Nagasaki.  Předstírali,  že  již  obrátili 
100 000 Japonců.

Jezuité si  Nobunaga natolik naklonili, že jim bez obav dovolil pronikat i do vnitrozemí 
Japonska.  Tam se ke katolictví  hlásily najednou i  celé tisícové davy. Brzy bylo po celém 
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Japonsku rozeseto  mnoho  jezuitských  škol,  kolejí  a  chrámů  s  vynikajícím  vybavením  a 
dobrým finančním zázemím. Císař  Nobunaga si zvolil za své důvěrné rádce právě jezuity, 
s nimiž se radil o svých velkých plánech. Pod jejich vedením proto císařovy plány nesmě
řovaly k ničemu jinému, než k dobytí Číny, neboť patres doufali, že budou moci vtáhnout do 
Pekingu po boku vítězného japonského vojska. Nobunaga však neměl k takové akci lodě, pro
to si jejich výrobu na návrh jezuitů objednal v Portugalsku, „zvlášť když mu misionáři slíbili  
zprostředkovat zvláštní nízké ceny.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 283).

V  roce  1582  za  přispění  italského  jezuitského  kněze,  superiora  Alessandra  Valignana 
(*1539 Chiety – †1606 Maccau, Čína, roku 1574 poslán jako vizitátor do Indie, 1583 – 1588 
provinciálem, od roku 1595 do roku 1581 vizitátorem východoasijských misií zvláště v Číně a 
Japonsku) vypravili velmožové krajiny Bungo,  Omura a  Arima poselství k papeži  Řehořovi  
XIII. a k portugalskému a španělskému králi. Poselství dorazilo do Lisabonu až roku 1584 a 
roku 1585 do  Říma. Toto poselství vzbudilo veliký rozruch, údiv a překvapení, kam až se 
jezuitský řád dostal. Vyvolalo nejen veliký obdiv k jezuitskému řádu v Japonsku, ale byla tím 
vynesena i moc a důstojnost papeže po celé Evropě. Když se však poslové vrátili roku 1600 
zpět do Japonska, vládly tam už jiné poměry.

16.8   Zákaz jezuitů v Japonsku
Nobunaga byl zavražděn a to ještě roku 1582, tedy ještě dříve, než měl příležitost své ta

žení do Číny uskutečnit. Až do roku 1584 pak řádily v zemi kmenové války, které Japonsko 
úplně rozdělily. Vlády se pak zmocnil  Tojotomi Hidejoši, muž nízkého původu, který přijal 
titul Taikosama. V roce 1587 se úplně změnila i vnitřní situace v zemi, která byla kmenovými 
válkami rozdělena. Nastala anarchie a totální chaos. Ale „jezuité této anarchie i svých blízkých 
vztahů k portugalským obchodníkům rychle využili“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 162) a do 
Japonska začaly proudit davy portugalských a španělských obchodníků.

Hidejoši však politickému vlivu jezuitů nevěřil. Nedůvěřoval ani jejich spojenectví s Por
tugalci, ani jejich stykům s vlivnými a nespoutanými poddanými, se Samuraji. Brzy se stal ne
přítelem katolicismu. Zavinili si to však jezuité sami. Jakmile měli totiž při svých misiích 
dostatečný počet  katolíků na své straně,  štvali  je  proti  japonským chrámům, aby je úplně 
srovnali se zemí a aby zničili jejich sochy a obrazy. Přitom krvavě pronásledovali  japonské 
kněze a jejich pomocníky.

Hidejoši tomu zpočátku dlouho nevěřil. Stále jezuitům shovíval, neboť katolicismus získal 
v Japonsku už tak mocné postavení, že i sama japonská vláda se ho začínala obávat. Stále byl 
jezuitům přátelsky nakloněn. V zemi se také za tu dobu usadilo veliké množství Portugalců a 
Španělů (většinou tajných jezuitů nebo jejich agentů), kteří byli aktivními obchodníky. To cí
sař jenom vítal. Netušil však, že se jedná o plánovanou zradu jeho trůnu. Portugalští a španěl
ští obchodníci s  sebou ze svých obchodních cest totiž přiváděli nové a nové  Portugalce a 
Španěly. Ti se postupně smísili s japonským obyvatelstvem. Tím náhle vznikla početná japon
sko – evropská rasa, která působením jezuitů nenáviděla japonskou vládu i císaře.

Císař dal jezuitskému řádu možnost vlastní obhajoby přímo před císařským dvorem. Řád 
měl  dokázat,  že  všechna  obvinění  z  jezuitského  pronásledování  a  vraždění  Japonců jsou 
pouhým výmyslem.  Avšak bezohledné,  arogantní,  nadřazovačné  a  diktátorské  vystupování 
jezuitů nejen před císařem, ale i jinde, přimělo nakonec japonské šlechtice k tomu, že pod 
záštitou Hidejošiho tvrdě proti jezuitům zakročili.
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I sám císař se rozzuřil, když jakýsi Španěl na jeho otázku, jak to španělský král udělal, že 
vládne nad celou polovicí světa, odpověděl: „Napřed vysílá kněze jezuity, aby na svou stranu 
přivedli obyvatelstvo a potom za nimi vysílá vojáky, kteří se s novými křesťany spojí. Tím se  
mu daří si tyto země lehce podmanit.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 93). 
V té době právě španělský diktátor Filip II. vládl v Portugalsku a císař se obával, že jeho zem 
stihne podobný osud poroby jako v jiných portugalských koloniích.

Proto ještě roku 1587 vydal Hidejoši dekret, kterým jezuitské i všechny ostatní misionáře 
vypověděl ze země. Důsledkem toho byla mladá japonská katolická církev krutě a dlouhodo
bě pronásledována. Např. 5. února 1597 bylo v  Nagasaki ukřižováno 6 španělských františ
kánů, 3 portugalští jezuité a 17 katolíků. Roku 1862 pak byli všichni papežem Piem IX. pro
hlášeni  za  svaté.  Zavražděno bylo  i  mnoho  nově obrácených katolíků  z řad  Japonců.  Do 
poloviny 17. století nakonec padlo v Japonsku tolik jezuitů jak z Evropy tak i rodilých Japon
ců, že když se roku 1867 rozhodla římská církev svatořečit japonské mučedníky, musela to 
učinit najednou u 205 jmen, mezi nimiž bylo 34 jezuitů.

Jezuitská evangelizace byla zcela utopena v krvi a jezuitský řád a katolicismus jako takový 
byl postupně zakázán v celém Japonsku. Nicméně výnos o zákazu nebyl nikdy důsledně na
plněn. Jezuité ve své apoštolské „misii“ tajně a v přestrojení pokračovali dál bez ohledu na ja
kákoliv rizika.

16.9   Likvidace jezuitů v Japonsku
Roku 1598 Hidejoši zemřel a Japonskem začaly opět zmítat boje a války. Znovu se jednalo 

o nástupnictví na trůn. O ten se ucházeli jednak japonští velmožové spolu se zastánci katoli
cismu z jižního  Japonska pod vedením  Tokugawa Jyeyasu (jiní píší  Yagasu nebo  Iejašu) a 
jednak korejský zastánce Hidejošiho politiky, Koniši Jukinaga. Boj o japonský trůn vyvrcholil 
roku 1600 v krvavé bitvě u Sekigahara, při které zvítězilo vojsko japonských velmožů pod ve
dením Tokugawy.

Zpočátku své vlády byl císař Jyeyasu katolíkům a jezuitům nakloněn. Ovšem do země se 
dostali Holanďané a ti svoji obchodní portugalskou konkurenci, a tedy i jezuity, zlikvidovali 
tím, že panovníkovi odhalili pravý záměr jezuitů – vládychtivost a jejich chystanou zradu pro
ti Japonsku. Zabavené jezuitské spisy to rovněž prokazovaly a Jyeyasu ihned obnovil Taiko
samův zákaz. Proti katolíkům vystoupil ještě přísněji a nesmlouvavěji než předchozí císař. 
Navíc to byli Holanďané, kdo konečně nabídli Japonsku zcela seriózní obchodní smlouvy bez 
jakýchkoliv náboženských podmínek.

V letech 1612 a 1614 znovu vypuklo pronásledování všech katolíků, kterých bylo téměř 
milion. Prvnímu Šogunovi, Tokugawovi Jyeyasuovi se navíc přestaly líbit i jejich okultní prak
tiky. V zemi bylo křesťanství, ať mělo jakoukoliv podobu, definitivně zakázáno. Také Portu
galcům byl vstup do Japonska na čas zakázán a jejich obchodníci byli vykázáni na ostrov De
šima u Nagasaki.

Za vlády syna a pak následně ještě vnuka Jyeyasuova v letech 1617 – 1623 bylo katolictví 
znovu a znovu napadáno a pronásledováno, neboť se jezuité nevzdávali.  Tajně působili  v 
Japonsku i v letech zákazu a pronásledování. Ti, kteří se nechtěli vzdát katolické víry, byli za 
strašlivých bolestí umučeni k smrti. Zvláště bylo katolictví krvavě potlačeno v Nagasaki roku 
1622.
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A později 20. června 1625 bylo v tomto městě na „Svatém vrchu“ zaživa upáleno mnoho 
jezuitů i těch, kteří jim pomáhali. Ke známým jménům jezuitských misionářů působících ofi
ciálně a pak tajně v přestrojení v Japonsku, kteří právě v  Nagasaki nalezli na hranici svou 
smrt, patří např. portugalský jezuitský kněz a teolog, generální vikář pro Japonsko, apoštolský 
administrátor a provinciál,  Francesco Pacheco (*1566 Ponte de Lima u Brage, v Japonsku 
působí od roku 1604), jeho tajemník japonský jezuita Kašpar Sadamatsu (* asi 1567, jezuitou 
od roku 1582),  dále  spolupracovník jezuitských knězů  Jeronýma de Angelis,  Petra Pavla 
Navarry a nakonec Francesca Pacheca – japonský jezuita Pavel Kinsuke (* 1581, jezuitou se 
stal ve vězení v roce 1625) a další spolupracovník Francesca Pacheca – opět japonský jezuita 
– Petr Rinsei (*1588, jezuitou od roku ), dále španělský jezuitský kněz a teolog, Baltazar de 
Torres (* 1563, Granada, v řádu od roku 1579, v Japonsku od roku 1601) a jeho katechetní 
pomocník,  japonský jezuita  Michael Tozo,  italský jezuita  Jan Křtitel Zola (* 1575 v Brescii, 
od roku 1602 na čtyři roky v Indii, pak v Korei a nakonec v Japonsku, kde působil v Takaku a 
na přilehlých ostrovech dvacet let) a jeho katechetní pomocník, korejský jezuita ze šlechtické 
rodiny, kazatel, Vincenz Kaun (působil v Korei, Číně a pak v Japonsku, pod vlivem jezuitů již 
od mala, od třinácti let katolíkem, od sedmnácti let po čtyřletém studiu v Arimě jezuitským 
katechetou a kazatelem). V červenci 1867 je papež  Pius IX. všechny prohlásil za blahosla
vené.

Roku 1637 Holanďané varovali japonskou vládu, že jezuité stále tajně působí a navíc, že 
chystají  v zemi státní  převrat  a uchopení  moci ve spolupráci s  Portugalci a  Španěly.  Ná
sledkem této zprávy se pronásledování katolíků a jezuitů rozpoutalo s takovou zběsilou zuři
vostí a sadistickou dravostí, že i pekelná muka v Dantově Božské komedii nebyla téměř ničím 
v  porovnání  s  Japonskem.  Všichni  Japonci dostali  od  císaře  přísný zákaz  se  z  Japonska 
vzdalovat. Portugalcům byl vstup do Japonska zakázán úplně a navždy. Vzpoura dalších na
gasakijských katolíků z roku 1638 byla opět utopena v krvi.

Roku 1639 nebyl v Japonsku ani jeden Portugalec. Jejich obchody byly převedeny na Ho
lanďany, kteří se u  Japonců osvědčili jako nepřátelé katolicismu a zastánci svobodného vy
znávání původní japonské kultury.

Roku 1640 povstali poslední katolíci v provincii Simabara. Vzpoura byla za přispění Ho
lanďanů utopena v krvi a bylo zabito mnoho tisíc katolíků.

Holanďané sice získali v Japonsku obchodní monopol, ale japonská vláda je stále bedlivě 
sledovala. Naprostá nedůvěra ke všem cizincům, ať to byli kněží nebo laici, se soustřeďovala 
na jezuitské vůdce. Pro jezuity však japonské dobrodružství skončilo a to na dlouho.

16.10   Čína – ráj jezuitů „vědců“
V Číně prožívali Loyolovi synové dlouhé a příznivé období. Vyhoštěni byli mezitím jenom 

několikrát. Své postavení si vydobyli pod podmínkou, že zde budou pracovat především jako 
„vědci“ a že se budou klanět tisíciletým rituálům této starodávné civilizace.

Jejich hlavním oborem byla meteorologie. Už František Xavier zjistil, že Japonci a Číňané 
nevědí, že země je kulatá a že je velmi zajímá, co o tomto a podobných tématech jezuité učí.

„V Číně se to stalo oficiálním učením a protože Číňané nebyli fanatičtí, vše se vyvíjelo  
pokojnou  cestou.“  „Podnět  k  tomu  všemu  dal  Ital,  otec  Matteo  Ricci.  Když  dorazil  do  
Pekingu, hrál si před čínskými vědci na astronoma… Astronomie a matematika měla na čín
ských institucích důležité místo. Tyto vědy umožňovaly vládci přesně datovat různé sezónní  
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náboženské a občanské obřady… Ricci přinesl informaci, díky níž se stal nepostradatelným, a  
on této příležitosti využil k tomu, aby promluvil o křesťanství… Nechal poslat pro dva otce,  
kteří doplnili a pozměnili tradiční kalendář, zavedli soulad mezi během hvězd a zemskými  
událostmi. I Ricci přitom pomáhal s menšími úkoly. Nakreslil například nástěnnou mapu říše,  
kde s velikou pečlivostí zasadil Čínu do středu vesmíru…“  (Les Jesuites – v časopise: Le  
Crapouillot, čís. 24, 1954, str. 44).

Taková byla hlavní činnost jezuitů v Říši nebes. Pokud jde o náboženskou stránku jejich 
misie, zájem byl nepatrný. Je poněkud zvláštní, že zatímco v Pekingu měli otcové plné ruce 
práce s tím, aby napravili astronomické chyby Číňanů, v Římě Svatý stolec tvrdošíjně odsu
zoval Koperníkův systém, a to až do roku 1822!

Italský jezuitský otec  Matteo Ricci (* 1552 Macerata – † 1620 Peking, Čína), nedostu
dovaný právník, vyučený na římské škole Collegium Romanum matematice, mechanice a ast
ronomii u jezuitského učence Kryštofa Clavia, se nejprve usadil s dalšími jezuity, například s 
Michelem Ruggierim roku 1583 (jiní píší už roku 1582 či 1581) v Chao–Chingu (Shaokingu) 
v krajině  Kuanktunga. Tam působil v přestrojení za čínského vědce. „S vlasy spletenými do 
copánku a v oděvu konfuciánského učence, znalý konfuciánských spisů, využíval svých pozo
ruhodných  schopností  k získávání  přízně  čínských  intelektuálních  a  politických  elit,  které 
ohromoval evropskými znalostmi matematiky, geografie a vědeckých výdobytků.“ (J. Wright:  
Jezuité, misie...,  str.  74).  V  čínském jazyce také sepsal katechismus přizpůsobený  čínským 
mravům,  tradicím  a  pověrám  a  nakreslil  čínskou mapu  světa,  za  kterou  sklidil  úctu  i 
samotných  mandarínů. Ale brzy se jeho maskování prozradilo a vyšly najevo i jeho různé 
další podvody a jezuita musel ze svého vlastního území, které dostal darem od panovníka 
provincie utéct.

Ricci se odebral do města Chao–Cheu, kde vyučoval chemii a počtářství, pak se vydal do 
Nankingu, kde imitoval lékařské umění a jenom šťastnou náhodou se mu podařilo vyléčit syna 
jednoho mocného a velmi bohatého mandarína. S tímto uzdraveným se pak vydal do Pekingu 
(Beijingu), kam po mnoha nesnázích oba dorazili roku 1595. Zde dlouhou dobu žil a působil 
na vlastní riziko, neboť neměl od císaře žádné povolení k pobytu. Jeho misijní práce, ač spíše 
v utajení, však již brzy přinášela své ovoce a Ricciho věhlas a vliv se postupně šířil a sílil. Zde 
byl znám po jménem Li Ma–Tou nebo Li Madou.

Aby si  Ricci získal přízeň císařského dvora i císaře samotného, vydával se v  Pekingu za 
portugalského vyslance. Čínského císaře Van–Lié si naklonil zvláště sestrojením bicích hodin, 
které Čína do té doby neznala. Kromě toho dokázal znalosti v matematice, chemii, počtářství, 
kartografii a astronomii. Sestavil kalendář a mapu Číny.

Císař nakonec roku 1601 povolil Riccimu oficiálně v Pekingu zůstat a působit (tento rok se 
chybně  uvádí  jako  datum,  kdy  Ricci do  Pekingu teprve  dorazil)  a  navíc  jej  učinil  svým 
dvorním mandarínem a daroval mu veliký dům k založení jezuitské koleje. V ní se pak mladí 
Číňané vzdělávali v matematice, chemii, počtářství, astronomii, hvězdářství a v dalších obo
rech. Brzy nato dostal od císaře povolení založit koleje a školy i v jiných městech. Žáci v těch
to kolejích měli dovoleno žít podle svého dřívějšího způsobu. Měli dovoleno účastnit se všech 
čínských náboženských obřadů a rituálů a nebylo jim bráněno v žádné jejich pověrčivosti. 
Jako dospělí mohli mít manželek, kolik sami chtěli. Mohli si brát za manželky dokonce i své 
vlastní sestry. Nebo když onemocněli, jejich čínští kněží mohli nad jejich tělem konat jakáko
liv kouzla a čáry. Jezuitům stačilo, když byli tito Číňané pokřtěni.

Na oplátku zase Číňané nebránili rozlézání se jezuitů po celé Číně. Ani se nebránili, když 
jejich děti odcházeli do jezuitských kolejí. Zájem mladých Číňanů udržovali jezuité sliby, že 
je v jezuitských kolejích vyučí všem uměním a evropským vědám, takže budou nad svými 
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krajany vynikat moudrostí a učeností. Jezuité slibovali, že tím budou pak moci dosáhnout i 
vyššího postavení v životě a po smrti a že budou účastni i věčné blaženosti. Proto i navzdory 
tomu, že Číňané měli velmi malé sklony k mysticismu, byl v Pekingu už v roce 1599 otevřen 
první katolický kostel.

Popularita jezuitů však byla kamenem urážky čínským knězům, od kterých se Číňané zača
li odvracet, aby věnovali více pozornosti jezuitskému řádu. Největším nepřítelem jezuitů se 
záhy stal vrchní dvorní kněz. Kde mohl, tam jezuity pomlouval a očerňoval. A ti pochopili, že 
musí odpovědět protiútokem. Proto jeho charakteristickým rukopisem zfalšovali několik spi
sů, které podněcovaly ke vzpouře proti  císaři.  Falsifikáty pak jezuité předložili  císaři a za 
jejich autora, stejně tak jako za vůdce chystaného povstání označili Nejvyššího čínského kně
ze. Kněz byl na rozkaz císaře ubit k smrti.

Jako odveta se na jezuity sneslo podezření a obvinění, že konají tajná shromáždění a tajné 
cesty do Evropy. Záhy to bylo také dokázáno, když byl při jedné takové cestě nachytán jezui
tský otec Martinez. Ten byl okamžitě zajat a ubit k smrti. Stejnému osudu utekl otec Longo
bardi jen včasným útěkem. Do celé záležitosti se však vložil Ricci, který požíval veliké císa
řovy důvěry a vážnosti po celé zemi. U císařského dvora dosáhl toho, že byl sesazen císařův 
náměstek, který měl v pronásledování jezuitů prsty.

Když potom brzy roku 1610 Ricci zemřel a po něm i císařský příznivec jezuitů  Van–Lié, 
nastoupil bývalý císařský náměstek  Tieng–Ki. Za jeho vlády nastalo pronásledování jezuitů. 
Ve  své  provincii  pomocí  protijezuitského  spisu  rozpoutal  pravé  peklo.  Nastalo  mučení  a 
krveprolití všech jezuitů. Jejich školy, koleje, kostely a chrámy byly bourány a ti, kteří přežili, 
byli odvlečeni do portugalsko–čínského města Maccao. Pronásledování však skončilo náhlou 
smrtí císaře.

Roku  1622,  tedy  někdy  v této  smutné  době  přijíždí  do  Maccaa český  jezuita  Václav 
Pantaleon Kirwitzer (*1588 Kadaň – † 22.5.1626 Čína). Původním jménem protestantského 
rodu Krbických – Václav Pantaleon Krbický. Jeho předkové z 15. století byli v Kadani katolí
ci, v 16. století utrakvisté a pak luteráni. V již velmi raném věku však z neznámého důvodu 
konvertuje V.P. Krbický zpět na katolicismus a vstupuje do jezuitského konviktu v Olomouci a 
v roce 1706 do jezuitského noviciátu v Brně. Odtud odjel do jezuitské koleje v Římě, kde se 
zúčastnil i  diskuse jezuitských astronomů a kardinálů s Galileem Galileo, což ho podnítilo 
studovat astronomii a matematiku. Na vlastní žádost je pak roku 1617 vyslán se skupinou 
dvaceti  šesti  nových misionářů na  čínskou misii  pod vedením jezuitského kněze  Nicolase 
Trigaulta. Jejich loď „San Carlos“ přistála v dubnu 1618 v západoindickém přístavu Goa, kde 
pak  Václav Pantaleon Kirwitzer působil až do roku 1621. Od roku 1622 působil v  čínském 
Maccau, kde užíval čínské jméno Čchi Wej-Cchaj. Zde také 22. května 1626 zemřel a byl po
chován. Během svého působení v Číně navštívil  i  Tibet a japonské  Kjótó a udržoval úzké 
kontakty s německým jezuitou Johannem Adamem Schallem von Bell, jenž se podílel na refor
mě  čínského  kalendáře  a  byl  prezidentem  císařského  Astronomického  úřadu  v  Pekingu. 
Kromě misijní práce, kterou zde jezuité vedli se značným porozuměním pro čínskou kulturu a 
mentalitu, se  Kirwitzer i nadále věnoval vědecké práci, zejména astronomii. Například jeho 
asijská pozorování komet z roku 1618, publikovaná o dvě léta později v německém Aschaf
fenburgu, vzbudila všeobecnou celoevropskou pozornost.
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16.11   Taktika jezuitů – přírodní a okultní vědy
Roku 1628 nastoupil  na čínský trůn nový císař  Hoaitounga (1628–1644). Ten se musel 

hned v začátku vlády potýkat s nájezdy Tatarů. V boji proti nim pomáhali i jezuité. Ti této 
situace dokonale využili a prostřednictvím svého příznivce, mandarína Seu si vymohli na cí
saři povolení, aby se mohli do Číny znovu vrátit. Tímto způsobem se vrátili k císařskému dvo
ru do Pekingu, kde začali s císařovým dovolením znovu stavět své koleje a kostely.

Jezuitu Ricciho, který žil v klidu u čínského dvora 23 let, nahradil německý jezuitský kněz 
z Kolína nad Rýnem, Adam Shall von Bell (*1592 – †1666). Byl to astronom a fyzik, který se 
roku 1622 dostal do Pekingu. Stejně jako Ricci i on publikoval několik význačných pojednání 
v čínštině. Vetřel se přímo do přízně samotného císaře. V roce 1629 opravil a zpřesnil kalen
dář a spolu s dalšími jezuitskými astronomy předpověděli zatmění slunce, které se pak sku
tečně stalo.  V roce 1644 mu byl za publikace o matematice a za sestrojení  několika me
chanických pohyblivých strojů udělen titul  Prezident matematického tribunálu, což vyvolalo 
žárlivost čínských kněží a učenců. Císař Hoaitoung téhož roku tragicky zahynul, když uhořel 
při požáru svého paláce.

V roce 1657 nový císař Šunčín (jiní píší Shun–Thing nebo Šun–č), první z dynastie Mandžu 
č. Thing (1655 – 1667) prozíravě pochopil, jak je „mírové“ vměšování jezuitů do státních a 
politických záležitostí Číny nebezpečné. Uzákonil proto vyhoštění všech jezuitských cizinců. 
„Milí“ otcové byli posláni  Portugalcům do  Maccaa v dřevěných klecích. Zbývající jezuité, 
kteří v zemi zůstali tajně mezi svými přáteli, způsobili, že u císařského dvora náhle nastal ast
ronomický a kalendářní chaos, se kterým si nikdo nevěděl rady. A právě na astronomické a 
kalendářní údaje byli císařové nesmírně hrdí. A tak se stalo, že brzy nato byli jezuité povoláni 
nazpět. Byli to přece velmi dobří astronomové, ale měli i zkušenosti na poli okultismu!

Jezuita Shall si však u tohoto mladého císaře získal přízeň. Císař si jej doslova zamiloval 
jako svého „nejdůvěrnějšího důvěrníka“. Jezuita byl císařovým učitelem, rádcem, jeho svě
domím i jeho hlasem. Stal se nejvyšším dvorním mandarínem a  Spoluprezidentem astrono
mického tribunálu. Jako Prezident matematického a astronomického tribunálu měl veliký vliv 
nejen na císařský dvůr, ale přímo i na celou  Čínu jak ve vědě tak i v politice. Svého vlivu 
jezuita Shall bohatě využíval pro šíření katolicismu, stavění kolejí, chrámů a kostelů.

Jezuité byli sice stále považováni za vědce, ale ve skutečnosti byli velmi aktivními misio
náři. Vlastnili 41 usedlostí, 159 kostelů a farností s 257 000 pokřtěnými členy. Po smrti císaře 
Šunčína se proti nim znovu zvedl odpor a volání po jejich vyhoštění. Jezuitský otec Shall (teh
dy již ochrnutý a němý následkem nedávno prodělané mrtvice) byl odsouzen jako nepřítel říše 
k smrti a uvržen do žaláře. Bez pochyby si tento rozsudek nepřivodil svou prací v matematice! 
Byl obviněn z toho, že zavinil smrt císařovny a že vybral nevhodný den pro pohřeb jedné cí
sařské princezny. K soudu byl přinesen na nosítkách a byl odsouzen k smrti.

V posledním okamžiku mu život zachránilo nečekané zemětřesení a požár císařského palá
ce, což je chytře vykládáno jako znamení hněvu z nebe jako projev nesouhlasu Nebe s vý
rokem soudu. Shall nakonec pokojně zemřel o dva roky později, v roce 1666 (jiní udávaji rok 
úmrtí  až  rok  1669,  kdy byl  Shall pohřben slavnostně).  Jeho společníci  však  museli  Čínu 
opustit z důvodu podvracení klidu v zemi a politikaření a kromě jiného i z podezření ze žhář
ství.

„Navzdory tomu všemu však byli v Pekingu pro vědecký přínos už natolik vážení, že císař  
Šingtsu Kang–Hi se jim cítil zavázán. Proto je v roce 1669 povolal zpět a nařídil slavnostní  
pohřbení ostatků Iama Io Vama (Jana Adama Shalla). Tato neobvyklá pocta byla pouze začát
kem výjimečné přízně.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 168).
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16.12   Čínský jezuitský zbrojní průmysl
Dalším jezuitou v čele misie a také v čele císařského matematického ústavu po Shallovi byl 

Belgičan, otec Ferdinand Verbiest (jiní píší Verbis) (*1623 – †1688). I on dostal hodnost nej
vyššího mandarína. Právě on daroval pekingské hvězdárně známé přístroje, jejichž matema
tickou přesnost  skrývají  chiméry,  draci,  čínské znaky a další.  Prohlašoval,  že  „tak jako v  
dávných časech vedla hvězda mudrce z Východu, aby se přišli poklonit pravému Bohu, tak bu
dou  knížata  Dálného  východu  skrze  poznání  hvězd  přivedena  k poznání  Pána  vesmíru,  
křesťanského Boha.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 94).

Kang–Hi (jiní píší Khanghi nebo Kchang–si), „osvícený despota“, který vládl 61 let, si ne
smírně vážil služeb tohoto vědce, protože mu ve všem dobře radil. Provázel ho ve válce s Ta
tary, pomohl mu s obnovou pekingského opevnění a dokonce řídil i slévárnu děl. Vyráběl děla 
mnohem lepší, než byla děla čínská a to podle posledního německého modelu. Těmito kvalit
ními děly byly obloženy i všechny jezuitské koleje a kostely. Jak jinak, když každému dělu po 
vyjití z výroby také osobně požehnal jako svým dětem. Svoje řádové znalosti z techniky a me
chaniky dokázal Verbiest dobře využít. Například už v roce 1655 zkonstruoval tento belgický 
jezuita čtyřkolový stroj pohánění reaktivní silou páry.

Světská a válečná činnost jezuity Verbiesta směřovala Ad majorem Dei Gloriam – K větší  
slávě Boží, jak „milý“ otec císaři připomenul v diplomatické nótě, kterou mu poslal před svou 
smrtí: „Pane, umírám šťasten, protože jsem téměř všechny chvíle svého života využil ve služ
bách vašeho Veličenstva. Velmi pokorně vás však prosím, abyste po mé smrti pamatoval, že  
mým cílem ve všem, co jsem dělal, bylo sehnat ochránce nejsvětějšího náboženství ve vesmíru.  
Tímto  ochráncem jste  vy,  největší  králi  Východu.“  (Korespondence  od  Verbiesta;  Brusel,  
1931, str. 551).

V jezuitských kolejích se mladí  Číňané učili jako za doby  Ricciho a  Shalla mechanice, 
stavitelství, lékařství, hudbě, politice a státnickému umění. A právě těmto mladým státníkům, 
kteří  vyšli  s  kladným hodnocením  od  jezuitů,  pak  svěřoval  císař  nejdůležitější,  nejchou
lostivější a nejtajnější státní záležitosti země.

V 17. století a v první polovině 18. století působilo v Číně i osm českých jezuitů, z nichž 
řád nejvíce vzpomíná na jména: František Tillisch (*1670 – †1716) z Vratislavi, Karel Slaví
ček (*1678 – †1735) z Jimramova (více o něm viz dál), Jan Walter (*1708 – †1759) z Bíliny a 
Ignác Sichelbart (*1708 – †1780) z Nejdku u Karlových Varů.

„Ale čínská intelektuální misie na sebe brala i jiné podoby. Tak například roku 1689 Jean-
Francois Gerbillon sloužil císaři v roli čínského vyslance při hraničních jednáních s Rusy,  
která  vedla  k uzavření  Něrčinské  smlouvy.  Na počátku  osmnáctého století  se  jezuité  jako  
Jean-Babtiste Régis a Joachim Bouvet proslavili cestou po celé čínské říši, při níž pořídili  
přesné mapy Pekingu, Velké čínské zdi a oblasti Mandžuska na sibiřských hranicích, zatímco  
jejich krajan Jean Denis Attiret se zařadil mezi tvůrce monumentálních obrazů oslavujících  
císařova vojenská vítězství. Později v témže století, v době, kdy už pronásledování křesťanů 
nabylo epidemických rozměrů, Michel Benoit ještě stále navrhoval a stavěl dekorativní fontá
ny pro císařské zahrady. Byl to přístup, který roku 1698 přesně charakterizoval pekingský mi
sionář  Dominique  Parrein,  jenž  díky  svým  znalostem  z oboru  chemie  dokázal  jaksepatří  
udivovat čínské publikum triky s ledkem a třaskavinami. Zmateným divákům jednou přesvěd
čivě vyložil, že by byl daleko šťastnější, kdyby je mohl vyvést z náboženských omylů, neboť by  
to pro jejich štěstí mělo daleko větší význam než poučení o několika naprosto přirozených  
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jevech. (J.S. Cummins, „Two Missionary Methods in China: Mendicants and Jesuits“, obsa
ženo v V. Sánchez,  ed..,  Espaňa en Extremo Oriente (Madrid,  1979),  103-4).“  (J. Wright:  
Jezuité, misie..., str. 94 – 95).

16.13   Triky jezuitů na udržení se v Číně
Avšak ani v Číně, ani v Malabaru by toto jezuity implantované náboženství nemohlo přeží

vat, kdyby nebylo používáno nějakého triku. Trik byl v tom, že jezuité museli uzpůsobit řím
ské učení pro čínské poměry. Museli ztotožnit Boha s nebem (Tien) nebo s Chang–Tiem (cí
sařem na výšinách), smísit  katolické obřady s čínskými, přijmout konfuciánské učení, při
jmout uctívání předků apod.

Tento  katolicismus  smíšený s  nejhrubším zrnem  pohanství,  modloslužebnictví a  pověr
čivosti jezuité nejen trpěli a schvalovali, ale byli dokonce i jeho knězi. Jak paradoxní! V Ev
ropě posílali jezuité na popraviště a na hranici každého, kdo se už jen trochu vzdaloval od 
jejich přísného pojetí římskokatolického učení, tradice a bohoslužby. Každého, kdo četl Bibli 
nebo jen trochu zapochyboval o papežově neomylnosti nebo jiných katolických dogmatech vy
dávali plamenům a mučícím nástrojům. Ale zde přímo oni sami nerespektovali ani ty nejzá
kladnější body katolické víry. Všechno, za co v  Evropě jezuité upalovali, zde veřejně nejen 
porušovali, ale přímo měnili v zákon. Všechny katolické výklady a dogmata kroutili přesně 
tak, jak to sami potřebovali. Stejný přístup jezuitů ke katolictví můžeme pozorovat i v Japon
sku, Indii, Africe, Asii, Střední a Jižní Americe a na různých ostrovech.

Papežové Inocenc X., Alexandr VII., Inocenc XII. a Klement XI., kterým to ze závisti sdě
lovaly konkurenční řády, zvláště kapucínů a dominikánů, odsoudili jezuity za „povolnost po
hanům“.  Nakonec byli  jezuité,  kteří  katolickou víru libovolně měnili,  dáni  do klatby.  Ale 
jezuité na to nedbali. Dál pracovali podle svých triků. Kromě toho začali tvrdě pronásledovat 
papežovy vyslance (zvláště za papeže  Klementa XI.,  1700 – 1721), což vyvolalo silné po
horšení i u čínských katolíků. Někteří papežovi vyslanci se již nikdy do Evropy nevrátili. Je 
zaznamenáno,  že  mnoho  vyslanců jezuité  buď  otrávili  nebo na  ně  prostřednictvím císaře 
poštvali vojsko a pak byli buď ubiti k smrti nebo umořeni hladem v žalářích.

Následkem toho papež silně na jezuitský řád zanevřel. Ale tehdejší generál řádu, Tamburini 
se svými asistenty a prokurátory dne 20. prosince 1711 padl k papežovým nohám na zem a 
všichni přísahali nejhlubší oddanost. Slíbili, že odstraní všechny čínské prvky z víry čínských 
katolíků.  Roku 1715 vydal papež,  obměkčen generálem řádu, zvláštní  bulu s varováním o 
velké kletbě, pokud budou jezuité ve své nesprávné misijní činnosti v Číně pokračovat.

Ale jezuité na nic nehleděli a pokračovali dál. Bula nebyla v  Číně vyhlášená a když to 
místo jezuitů udělal jeden františkánský mnich, byl okamžitě jezuity obviněn, že bojuje proti 
lidovým čínským tradicím a tím i proti císaři. Mnich byl uvězněn a krutě utýrán. A tak dál 
papež vysílal jednoho svého vyslance za druhým. Zuřil, proklínal, vydával jednu klatbu za 
druhou. Jezuité ovšem nejen vyslancům oponovali,  že papež vůbec nechápe, že svým na
řízením likviduje katolickou víru v  Číně, ale dokonce se jim posmívali a nakonec jim i vy
hrožovali.

Papežovi po jeho vyslancích vzkazovali, že je zpupný a že chce panovat nad celým světem, 
ale že v Číně se mu to nepodaří. Dokonce ho vyzývali, aby si to sám přijel zkusit. I sám císař 
Kang–Hi  byl plně na straně jezuitů,  neboť mu jezuité vysvětlili,  že papež chce ovládnout 
celou Čínu. A když papežský legát císaři oponoval s tím, že papež je neomylný, protože je při 
něm stále duch svatý, císař se vesele bavil. S úsměvem přitom vyslanci poukázal na tu sku
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tečnost, jak neomylný papež  Alexandr VII. mohl něco dovolit a schválit, co stejně tak neo
mylný papež, jeho nástupce Klement XI., nyní zavrhuje a zatracuje.

Jezuité  také  rychle  informovali  všechny  čínské  velmože  a  obchodníky,  takže  proti 
papežovým vyslancům byla v zemi taková nedůvěra,  že  odjížděli  ze  země s nepořízenou. 
Marně papež káral, domlouval, marně dával čínské jezuity do klatby. Jezuité papeže u Číňanů 
nejen tupili a zesměšňovali, ale učili je papežem pohrdat a dívat se na něj jako na uchvatitele 
čínské říše a likvidátora čínských zvyků a řádů, jako na ničitele čínské kultury a „křesťanské“ 
katolické víry.

Vzdorování jezuitů trvalo téměř sto let. Nakonec bylo všem v Číně jasné, že se nejedná o 
ohrožení samotné Číny, ale ve skutečnosti o ohrožení monopolního postavení čínských jezui
tů. V kontrastu s tím vynikala jejich vládychtivost nad celým čínským dvorem a nad celou ze
mí. Zákonitě nastalo u čínských katolíků veliké vystřízlivění a odklon od jezuitských učitelů. 
Tomu také napomohla ta skutečnost, že se do  Číny začaly dostávat různé evropské vědecké 
objevy prostřednictvím vědců, kteří nebyli ani jezuité, ani katolíci. Důsledkem toho se misio
nářská práce jezuitů v Říši nebes úplně zhroutila.

Nástupci Kang–Hia, zvláště první z nich – císař Yong–Thing (Jong–Čing nebo také Jung–
Čeng) – pak postavili křesťanství mimo zákon. Jezuity u nejvyššího soudního čínského dvora 
obvinili, že šířením katolicismu podkopávali státní politiku a pravidla státu, že rušili pokoj a 
mír, dále, že vyčerpávali státní pokladnu na stavby svých kostelů, chrámů a kolejí a že ze svo
bodných Číňanů chtěli udělat zotročilé Evropany. Soudní dvůr rozhodl, že zde smí zůstat pou
ze ti jezuité, kteří se věnovali kalendářům, astronomii a vědě. Ostatní byli z Číny roku 1722 a 
pak znovu v roce 1724 vypovězeni.

K těm, kdo směli zůstat, byl i český jezuitský kněz, bohoslovec, filosof, matematik, astro
nom, kartograf a hudebník, Karel Slavíček (* 24.12.1678, Jimramov, Morava – † 1735; jezui
tou od roku 1714). Spolu s dalšími čtrnácti jezuity vyrazil 14. března 1716 z Lisabonu lodí 
„Svatá Anna“ do Číny, kam do Kantonu dorazil 30. srpna téhož roku. Slavíček se brzy přizpů
sobil čínským poměrům. Oblékal se do čínského oděvu a nechal se stříhat i podle čínského 
vzoru. Jazykovědné nadání mu umožnilo, aby záhy pronikl do tajů čínštiny. Později si pozna
menal,  že pro pochopení  čínského jazyka je čeština mnohem vhodnější  než jiné evropské 
jazyky, neboť Čechům nečinní potíže čínská výslovnost. Jeho matematické a hudební nadání 
mu zajistilo vysoké postavení na dvoře čínského císaře. Jeho znalosti a schopnosti oceňoval 
dokonce i císař Jung-Čeng z madžuské dynastie, který později vykázal všechny katolické mi
sionáře ze svého sídelního města. Karel Slavíček, čínským jménem Jen Ťia-le Chuej-chou, byl 
jedním z mála jezuitů,  kteří  směli  během pronásledování  čínských i  evropských katolíků a 
jezuitů zůstat na čínském dvoře a těšit se císařově přízni. Během této doby byl však několikrát 
přítomen popravám svých spoluvěřících jako varování, aby se nepletl do čínské politiky a hle
děl si pouze své matematiky, astronomickým pozorováním a měřením a také své hudbě.

Tito pozůstalí jezuité měli veliký vliv na zmírňování mnoha následujících pronásledování 
čínských katolíků z politických důvodů. Jezuitské zájmy tajně nadále hájil jezuita Ignác Kö
gler (†v Pekingu 1746), který byl od roku 1715 vrchním mandarínem a Prezidentem astrono
mického a matematického tribunálu.  Roku 1735 z velké části  odvrátil rozkaz císaře  Kaot
sungšina o vyvraždění všech katolíků.

Rozkaz císaře byl ale po smrti jezuity Köglera obnoven a realizován. Roku 1746 a 1773 se 
odehrály veliké masakry čínských katolíků, ale úplně vyvraždit se je zásluhou dvorních jezui
tů nepodařilo. Zprávu o tom podává jezuita  Hallerstein ze  Švábska, který byl roku 1780 v 
Pekingu mandarínem a  Prezidentem hvězdářského tribunálu a také i jezuitský kněz  Joseph 
Amiot, který ve svých poznámkách z roku 1781 poznamenává: „A tak se v zájmu naší víry 
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pokoušíme získat přízeň knížete a být mu co nejvíce ku prospěchu, aby nakonec hleděl příz
nivěji i na křesťany a ustal s jejich pronásledováním.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 94).

Poslední otcové, kteří zůstali v Číně, tam také zemřeli (například Louis de Poirot zemřel 
v Pekingu roku 1815) a jejich těla nebyla nikdy přemístěna.

O současném postavení římskokatolické církve v Číně se krátce zmiňnuje časopis Jezuité:
„Úspěšný rozvoj katolického díla v Číně byl ukončen neslavným, více než sto let se táhnou

cím sporem mezi Římem a Pekingem o tzv. čínské rity (viz Josef Kolmaš, "Akomodace - před
chůdce aggiornamenta. Na příkladu katolických misií v Číně",  Jezuité 8, 1999, č. 1-5). V 
Římě s  jezuitskou akomodační  praxí  v  misijní  činnosti  nesouhlasili,  a  to  vedlo na čínské 
straně k zákazu šíření křesťanství a vypovězení jeho šiřitelů ze země. Dnešní katolická církev  
v Číně nese přídomek »vlastenecká«, zdůrazňující svou nezávislost na Římu. V roce 1957 bylo  
v Pekingu založeno Vlastenecké sdružení čínských katolíků; národní čínská katolická církev 
nepřistoupila na závěry 2. vatikánského koncilu a se Sv. stolcem neudržuje styky. Číňané si  
sami volí a vysvěcují své biskupy a vychovávají vlastní kněžský dorost. Za svého předloňského  
pobytu v Pekingu jsem navštěvoval též tři katolické chrámy, jejichž počátky sahají do dob  
jezuitského působení v Číně. Jezuité měli v 17. a 18. století v Pekingu celkem tři domy, z toho 
dvě  koleje  (portugalskou  a  francouzskou)  a  jednu  rezidenci  patřící  Portugalcům.  V nich  
ovšem nepřebývali pouze jezuité, příslušníci uvedených dvou národů, nýbrž jako hosté - po
nejvíce v obou sídlech portugalských jezuitů  -  i  členové řádu z  jiných evropských zemí -  
Italové, Španělé, Němci (ke kterým byli počítáni také Rakušané a Češi), Poláci, Belgičané a 
další. Nejstarším a nejpamátnějším z těchto chrámů je katedrála Neposkvrněného početí Pan
ny Marie, nazývaná  Nan tchang (»Jižní chrám«), v okolí současné stanice metra Süan wu 
men. Ta byla postavena v roce 1652 podle plánů Johanna Schalla v jižní části Pekingu (odtud 
její název) na rozhraní tehdejšího tzv. »tartarského«, tj. mandžuského, a čínského města. V ko
leji  při  tomto  chrámu bydlel  také náš  Karel  Slavíček.  Dnes  má v Nan tchangu své sídlo  
pekingský arcibiskup Fu Tchie šan. K »Jižnímu chrámu« náležela původně i výše zmíněná  
rezidence s chrámem sv. Josefa, nacházející se východně od někdejšího »tartarského« města  
na dnešní rušné ulici Wang fu ťing. Odtud také její název Tung tchang, »Východní chrám«.  
Třetím  chrámem,  který  tradičně  patřil  francouzským  jezuitům,  je  Pej  tchang (»Severní  
chrám«), zasvěcený Božskému Spasiteli a situovaný uvnitř západní části někdejších městských 
hradeb (odtud jeho alternativní název  Si tchang, »Západní chrám«). V pozdějších dobách 
byly uvedené tři chrámy nejednou zničeny, opakovaně také vyhořely, a teprve v 19., respektive 
počátkem 20. století byly znovu vystavěny na svých původních místech a dostaly svou sou
časnou pseudogotickou podobu. Dnes patří tyto chrámy k pamětihodnostem čínského hlavní
ho města a jsou čínskými věřícími hojně navštěvovány.“  (Josef Kolmaš: Tři bývalé chrámy 
v Pekingu,  Jezuité,  Jezuité  ve  světě,  4/2004;  také  viz http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok= 
2004&cislo =4&clanek=svet).
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Kapitola 17

Amerika a jezuitský stát Paraguay

17.1   Jezuité mezi indiány
isionáři tovaryšstva zjistili, že Nový svět je pro jejich činnost mnohem vhodnější než 
Asie. Zde nemohli najít staré a vzdělané civilizace. Nebylo tady žádné pevně zakot

vené náboženství ani žádná filozofická tradice. Jenom chudé a divošské kmeny indiánů, které 
proti bílým dobyvatelům nebyly vyzbrojeny ani hmotně ani duchovně.

M
Španělští a portugalští dobyvatelé zjistili, že se právě do těchto oblastí proniká nejsnadněji a 
ve své podstatě i nejpohodlněji s nejmenšími riziky, a tak byla sféra vlivu jezuitských misio
nářů dána na mnoho desítek let  dopředu. Hlavní cíl:  Pod rouškou misijní  činnosti  poddat 
všechny divošské země pod berlu papeže a španělské koruny. S tímto mottem přivezli své ná
boženství i například až na  Filipíny, kde aktivně působili od roku 1581, na  Floridu, kde je 
neúspěšná misie připravila roku 1569 o několik životů a do mnoha dalších exotických zemí.

Dovezenému náboženství vzdorovalo pouze poměrně dlouhou dobu Mexiko a Peru, kde v 
myslích lidí stále ještě žili  bohové  Azték a  Inka. Z prvních katolických řádů se tam pevně 
uchytili  dominikáni a  františkáni.  Loyolovi synové proto svou sžíravou činnost provozovali 
jen mezi divošskými kmeny, kočovnými lovci a rybáři. Výsledky se lišily podle divokosti a od
poru různého obyvatelstva. V Peru také od roku 1571 působil po nějakou dobu již dřívě zmí
něný španělský jezuita Josef Acosta (José de Acosta) (*1539 – †15.2.1600).

Roku 1545 se jezuité usadili nejprve v portugalských koloniích v Brazílii v osadách São 
Paulo a Pernambuk, kde kromě divochů byli také lidé odsouzení inkvizicí a skuteční zločinci. 
Roku 1549 pak přešli do nově založeného města  Bahia.  Portugalci se však chovali k  indi
ánům tak krutě, že jezuité neměli mezi divochy téměř žádnou šanci. Podle nařízení portugal
ské vlády nesměli indiáni pěstovat víno a vyrábět olej, ani nesměli těžit ze země sůl, které tam 
bylo více než dost, ale všechno si museli draze kupovat od Portugalců, kteří to dováželi z Ev
ropy.

V Jižní Americe měli proto jezuité někdy štěstí, někdy smůlu. V roce 1546 je  Portugalci 
pozvali, aby pracovali v dalších neobsazených oblastech, které v Brazílii vlastnili. Do těchto 
neobsazených a zcela divošských oblastí Brazílie se však jezuité vydali až roku 1549 pod ve
dením portugalského jezuitského kněze Manuela da Nobregy (*1517 – †1570) a v doprovodu 
prvního portugalského generála řádu Tomé de Sousa. Ke skupině se v Bahii přidal i další por
tugalský jezuita,  José de Anchieta (*1534 – †1597),  který pak 25.  ledna roku 1554 s No
bregou stáli u vzniku nové osady São Paulo, dnešní hlavní dvanácti milionové metropole stá
tu  São Paulo. Všechno to začalo tím, že v  Piratininga napřed založili společně jezuitskou 
školu a klášter pro původní indiánské obyvatele z kmene Tupí a Guaraní, dnešní Colégio de 
São Paulo de Piratininga, kde Anchieta s dalšími jezuity vyučovali nejen domorodé děti, ale i 
děti portugalských kolonizátorů v gramatice. V místní řeči dokonce Anchieta sepsal i potřebné 
učebnice, slovníky a katechismus. Toto misijní středisko se seminářem a klášterem pak nazva
li po apoštolu Pavlovi São Paulo a také na památku původního místa, odkud museli jezuité jít 
dál na jih na základě přání papeže, a kde si jezuité už tehdy svou první komunitu pojmenovali 
São Paulo. Kolem školy a kláštera pak vyrostla osada a později celé město, které převzalo pů
vodní název jezuitského střediska. São Paulo pak bylo ještě dlouho vedeno jako jezuitská osa
da a to až do roku 1711, kdy bylo oficiálně prohlášeno za město.  Anchieta, od roku 1566 
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jezuitským knězem, se ještě s provinciálem de Nobregou podílel roku 1567 na založení města 
Rio de Janeiro, 10 dalších let byl představeným misie  sv. Vincenta a od roku 1578 působil 
jako brazilský provinciál.

Do roku 1604 a v průběhu 17. století tak nakonec střídavě působilo v portugalských po
břežních osadách a vnitrozemských misiích na 278 jezuitů. Mezi nimi byl i první jezuita z 
české  provincie,  který  se  dostal  do  Brazílie,  Valentin  Stansel z  Olomouce,  jenž  Ameriku 
navštívil roku 1656. Když se tam jezuité snažili obracet domorodce na svou víru, docházelo k 
mnoha konfliktům s občanskými úřady a ostatními katolickými řády, které tam byly uhnízdě
ny již dříve. Totéž se dělo v Nové Grenadě.

Jezuitům se však přece jen podařilo získat si přízeň indiánů, a to tím, že respektovali jejich 
mravy a tradice a že se na rozdíl od Portugalců naučili jejich řeč. Pak je hájili, když je chtěli 
Portugalci odvléci do otroctví na galeje. Tímto způsobem získali v letech 1565 až 1586 přes 
deset tisíc indiánských katolíků. Ale jejich život byl stále plný strachu, neboť neměli své vlast
ní území, kde by byli pod nedotknutelnou ochranou jezuitů.

Roku 1640 podstoupila  portugalská vláda jezuitům rozsáhlá  brazilská území s  velkými 
právy a svobodami. Okamžitě na nich vyrostly jezuitské osady, koleje, semináře a rezidence. 
V té době vynikal misionář, jezuitský kněz, Antonio Vieira. Pak musel odjet do Evropy a po 
svém návratu roku 1653 do  brazilské Pary intenzivně bojoval za práva  indiánů, aby nebyli 
dáváni do otroctví nebo na nucené práce. Proti tomu se Portugalci postavili. Ale Vieira odjel 
do  Portugalska, kde si u krále vymohl podporu svých plánů a roku 1655 se opět vrátil do 
Brazílie. Tam šest let pod ochranou krále šířil mezi indiány katolictví. Po smrti portugalského 
krále Jana IV. byl od portugalských osadníků zajat a roku 1661 odeslán jako zločinec do Lisa
bonu, odtud pak do Portu, pak do Coimbry, kde byl obviněn ze spiritismu a uvězněn. Roku 
1669 byl poslán do Říma a odtud již osvobozený a s plnou ochranou papeže odjel roku 1681 
přes  Lisabon zpět do  Brazílie, aby tam řídil a organizoval jezuitské koleje a misii. Zemřel 
roku 1697 v Bahii.

Český  jezuitský  kněz  Valentin  (Vincenc)  Stansel  (Stanzel,  Stänzel) (*1621  Olomouc  – 
†18.12.1705, Bahia, Brazílie) působil od roku 1663 v Brazílii jako učitel teologie a matema
tiky. Od roku 1685 byl profesorem teologie v San Salvadoru, kde byl pak i rektorem tamnější 
jezuitské koleje. Nakonec se dostal až do brazilské Bahie (dnešní Pernambuco). I zde byl rek
torem jezuitské koleje a to od roku 1690 a od roku 1694 se stal i vedoucím zdejší hvězdárny. 
Ve svých spisech se věnoval  zvlášt  astronomii  a meteorologii.  Nakreslil  první českou po
drobnou mapu Měsíce a také popsal, jak je možné pomocí stínů měsíčních hor zjistit jejich ve
likost a rozlohu.

Jeho přítomnost v Brazílii „předznamenala příchod první větší skupiny lidí přicházejících 
od konce sedmdesátých let 17. století do misií v Latinské Americe. Mezi rokem 1678 a druhou 
polovinou šedesátých let 18. století, kdy byli příslušníci Tovaryšstva Ježíšova v roce 1767 ze 
španělských kolonií napřed vypovězeni a potom postupně deportováni, přišlo do Nového světa  
asi 160 členů řádu z České provincie. Šířili zde nejen víru, ale pracovali jako stavitelé, lékaři  
a lékárníci. Bylo mezi nimi několik osobností, které mají význam v i širším kontextu, než je  
česká  iberoamerikanistika.  Josef  Neumann  působil  jako  misionář  v severní  části  Nového 
Španělska a sepsal latinský spis o tarahumarských povstáních, vydaný v roce 1730 pražskou 
univerzitou. K nejznámějším misionářům z České provincie, kteří zamířili do Jižní Ameriky,  
patřil Samuel Fritz (* 9.4.1654 Trutnov – † 20.3.1725 Amazonie), žijící od konce 80. let 17.  
století v oblasti Amazonky. Nejenže napsal zajímavou relaci o své plavbě po tomto veletoku,  
ale zakreslil i jeho mapu, považovanou dlouho za nejspolehlivější pramen informací o této  
mimořádně významné obchodní a strategické komunikaci.“ (J. Opatrný: Kdo byl kdo – tradi
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ce  české  iberoamerikanistiky,  http://www.libri.cz).  Vyhotovil  první  mapu celé  amazonské 
pánve.
„V 18.  století  pak působili  mezi  jinými v Latinské Americe například František Boryně ze  
Lhoty (v oblasti Mojos), Václav Link (prozkoumal těsně před vypovězením jezuitů z kolonií  
část  trasy,  po  níž  došel  o několik  let  později  františkánský  mnich  Junípero  Serra  do  Ka
lifornie) a Ignác Tirsch (nakreslil v dolnokalifornských misiích řadu obrázků, ceněných dnes  
jako důležitý dokumentační materiál, podobně jako řada dopisů, které psali misionáři do Ev
ropy i svým partnerům na americkém kontinentě). Jak Tirschovy náčrty, tak jezuitskou ko
respondenci  zkoumají  pak  dodnes  nejen  čeští  iberoamerikanisté.  Stejně  jako  život  a dílo  
botanika Tadeáše Haenkeho, účastníka Malaspinovy výpravy. Během pětileté expedice v le
tech 1789 – 1794 výprava zmapovala mořské proudy a větry kolem tichomořského pobřeží  
Ameriky,  navštívila  ostrovy v Tichém oceánu i Austrálii,  aby se při  návratu opět  zastavila  
v Peru. Haenke tam expedici opustil a poté, co dlouhé měsíce strávil na cestách andskou ob
lastí,  kde  popsal  celou  řadu  dosud  vědecky  nezaznamenaných  rostlin,  se  nakonec  usadil  
v Horním Peru (dnešní Bolívii), kde žil ve městě Cochabamba až do své smrti v roce 1816.  
Udržoval  odtud  styky  s předními  evropskými  botaniky,  posílal  do  muzeí  a vědeckých 
společností minerály, rostliny i studie o přírodě a životě Indiánů.“ (J. Opatrný: Kdo byl kdo 
…).

17.2   Peru, Chile, Mexiko
V Peru, které dobyli Španělé roku 1533, zakládali jezuité od roku 1567 misijní osady v ob

lasti  Hualaga,  Ucagali a  Urumamba. Ale žádných výsledků tam nedosáhli, neboť  Peruánci 
nenáviděli všechny Evropany kvůli hrozným ukrutnostem, kterých se  Španělé dopouštěli na 
Peruáncích. Nicméně i přes dlouhodobé „misijní“ neúspěchy se Peru může „pochlubit“ vůbec 
nejstarší jezuitskou školou v Latinské Americe a že se stalo dějištěm badatelského úsilí a pů
sobnosti jezuitského filosofa, historika, badatele a cestovatele Josého de Acosty (*1539/1540 
– †1600/1620), generála jezuitů z let 1588. Pokud se jezuitům vůbec podařilo zřídit v Peru 
jezuitské koleje, byly zprvu odkázané výhradně na almužny. Teprve, když se řádu podařilo 
proniknout do podnikání v zemědělské oblasti, začalo se jezuitům dařit mnohem lépe. To však 
bylo až v roce 1642, kdy se tovaryšstvu podařilo zakoupit „třtinovou plantáž Vilcalvauru a 
díky níž se počet properujících podniků rozrostl o solivar, rafinerii, čtyři lisovny třtiny, pět  
mezků, padesát krav a šest volských spřežení. Indiánští dělníci a černí otroci pro ně v celé  
provincii  pracovali  na chovu dobytka,  sklizni  obilí  i  cesmíny paraguayské – proslaveného 
jezuitského čaje maté.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 75).

V Chile se jezuité za vlády Španělů usadili roku 1594 ve městech Santiago, Valdivia a i jin
de. Postavili zde své koleje a brzy získali velikou politickou a vládní moc, takže zde vládli 
téměř neomezeně.

Ale ještě lépe se jezuitům vedlo v Mexiku, kam první jezuitští misionáři dorazili již roku 
1572, kde kromě veliké politické moci získali ohromné bohatství. Jezuité tam postupně zabra
li a spravovali veliké množství zemědělské půdy. V dopise biskupa  Palafoxe, duchovního z 
Puebla, ze dne 25. května 1647 adresovaném papeži  Inocenci X. se uvádí, že jezuité mají 
téměř všechno bohatství celé  Jižní a  Střední Ameriky ve svých rukou. Jenom každá z jejich 
kolejí má veliké množství samostatných budov, ve kterých se nalézá na sto padesát tisíc žáků. 
V Mexiku se nachází takových kolejí deset. Zatímco jiné řády mají v celé Americe pouze tři 
malé cukrovary, jezuité vlastní šest největších cukrovarů o ceně půl až dva miliony dolarů s 
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ročním ziskem přes sto tisíc dolarů. Kromě toho mají i nekonečné lány obilí, obrovské sady a 
pastviny. Všechno, co vypěstují nebo vyprodukují v rostlinné a živočišné výrobě, okamžitě 
vyvážejí. Kromě toho vlastní i doly mimořádně bohaté na stříbro, zlato, rtuť, olovo a měď. 
Řád tovaryšstva je tam tak bohatý, že každý jezuita má nejméně 2500 dolarů ročního příjmu.

Biskup jezuitům nepřál a 6. března 1647 jim zakázal vykonávat na celém území jeho me
xické diecéze vlastní bohoslužby a obřady. Jezuité na to nedbali, a tak následoval pod hrozbou 
klatby zákaz všem lidem chodit k jezuitům a poslouchat je. Jezuité se obrátili na španělského 
místokrále v Mexiku, který díky bohatým úplatkům od jezuitů dal biskupovi příkaz, že musí 
interdikt okamžitě odvolat. Biskup odmítl, a tak jezuité přešli do protiútoku tím, že proti bis
kupovi a jeho vikáři okamžitě vyhlásili za zvuku bubnů a trub klatbu. Veřejně vyhlásili, že 
všichni, kdo se budou s biskupem nebo jeho vikářem i nadále stýkat, mluvit s ním, navště
vovat ho nebo ho jakýmkoli způsobem podporovat, budou deportováni na čtyřleté nucené prá
ce na galeje nebo zaplatí pokutu dva tisíce dukátů a všichni bez rozdílu ještě navíc dostanou 
200 ran holí. Trest bude vykonán bez možnosti odvolání k soudu.

Biskup byl nucen se po čtyři měsíce ukrývat. Po celé zemi byl jezuitskými učni zesměš
ňován a jeho vikáři byli uvězněni.  Palafox ze svého tajného úkrytu psal papeži jeden list za 
druhým. Dosáhl tím to, že projezuitský mexický místokrál byl sesazen a vyměněn za jukatán
ského biskupa. Ten řádění jezuitů učinil přítrž a biskupa Palafoxe uvedl zase zpátky do jeho 
původního úřadu, ve kterém setrval až do své smrti roku 1659 ve Španělsku.

Jezuité po  Palafoxově smrti  prohlásili  jeho spisy a korespondenci za falešné podvrhy a 
svým vlivem a bohatstvím dosáhli u španělského dvora toho, že Palafoxe a jeho písemnosti 
odsoudila inkvizice k upálení. Palafoxovi přátelé však jeho písemnou pozůstalost ukryly, a tak 
byly katem spáleny aspoň  Palafoxovy dopisy. Jejich originály nebo opisy byly naštěstí  již 
předtím uschovány. Na celou záležitost se pak rychle zapomnělo. Roku 1759 Karel III., hned 
jak nastoupil na trůn, dal však výrok inkvizičního soudu odvolat a veškerou Palafoxovu ko
respondenci dal vydat tiskem k veřejnému čtení. Biskup Palafox a všichni jeho vikáři byli ke 
vzteku jezuitů plně rehabilitováni.

Kromě toho Karel III. přinutil mexické jezuity zaplatit zpětně všechny povinné desátky ze 
všeho majetku a ze všech budov a staveb, ze kterých španělské koruně nic nezaplatili. Ovšem 
i přes všechny tyto finanční nebo politické skandály prosperoval jezuitský řád v  Mexiku i v 
celé  Jižní  Americe velmi  bohatě,  a  to  i  tehdy,  když  z  amerických zemí  přicházely různé 
stížnosti, buď co se týká různých vyprovokovaných revolucí nebo ztrát španělských a portu
galských obchodníků.

Právě z mexické provincie vyjížděli koncem 17. a počátkem 18. století jezuitští misionáři 
jako např. tyrolský jezuita, profesor matematiky v Ingolstadtu Francisco Eusebio Kino (Kühn) 
(*10.8.1644  Itálie  v  Segnu  –  †15.3.1711  Mexiko,  Magdalena)  do  oblastí  dnešní  Arizony, 
Nového Mexika a  jižní Kalifornie, kde založili celkem čtyřiadvacet misijních stanic a osad, 
devatenáct rančů a několik měst.

17.3   Kanada, Severní Amerika
V prvních desetiletích 17. století, podobně jako angličtí „Otcové poutníci“, přistáli na vý

chodním pobřeží Severní Ameriky Francouzi, aby tam na půdě dnešní Kanady založili „Novou 
Francii“. S prvními úředníky francouzské obchodní společnosti vystoupilo na břeh i několik 
jezuitských knězů (např. René Ménard nebo Dominik Scot) a jednou z prvních budov nového 
sídla  přistěhovalců  Quebeku (budoucího  misijního  centra  jezuitů  v Severní  Americe)  byla 
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jezuitská kolej, odkud řídili veškerou misijní činnost a zakládání nových jezuitských stanic. 
Bancroft ve svých Dějinách Spojených států (G. Bancroft: History of Colonisation of the 
United States,  Little & Brown, Boston, 1843) píše, že „původ všech měst ve francouzské 
Americe je úzce spjat s prací vykonanou misionáři; nebylo mysu, který by neobepluli, nebylo  
řeky, kterou by neobjevili, aby jim přitom neukázal cestu zase nějaký jezuita.“ (René Fülöp–
Miller, tamtéž, str. 328).

Při svém misijním tažení za indiány objevovali jezuité nová a nová území. Na washington
ském Kapitolu můžeme vidět sochy dvou jezuitských knězů, Marquettea a Jollietta, prvních 
Evropanů, kteří objevili a sjeli na člunech Mississippi. Jezuita  Dolbeau prozkoumal hornaté 
kraje na sever od řeky  Svatého Vavřince a jezuitský kněz  Albanel dosáhl jako první běloch 
Hudsonova zálivu. „Jen stěží by se ve vzdálenosti několika set mil od Quebeku našel indián
ský kmen zcela nedotčený přítomností  Tovaryšstva. Existovaly misie u Algonkinů, zejména  
Montaňů při dolním toku řeky Svatého Vavřince, s nimiž se jezuité účastnili jejich obtížných 
zimních lovů na losy a soby karibu, přes příslušníky kmenů Irokézské ligy na jihu a východě 
jezer Ontario a Erie až k Ottawům daleko na západě.“ (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 75).

Mezi kanadskými indiány zvolili jezuité stejnou taktiku jako jejich řádoví kolegové na jihu: 
Dárky a  indiánskou mateřštinu. Vzhled  Evropanů, kteří mluví  indiánským jazykem a navíc 
přináší hojné dary krotil na čas i ty nejpodezíravější indiánské kmeny.

V  Kanadě přijali katechismus jezuitů naprosto snadno  Huroni,  kteří byli mírumilovní a 
ústupní. Byl to kmen čítající asi dvacet pět tisíc lidí natěsnaných v oblasti o rozloze třicet pět 
krát dvacet mil mezi průlivem Georgia a jezerem Simcoe. Mezi nimi působil například páter 
Brébeuf. Huroni mu dokonce postavili čestnou chatrč. Jejich veliká touha po ženách však brz
dila úplné přijetí katolického náboženství a křtu. Jezuité to vyřešili slastnou lží. „Brébeuf a 
jeho spolubratři zkoušeli přimět indiány k přijetí cizích a nezvyklých křesťanských mravních  
předpisů, aby se dali oddat podle katolického ritu s jednou ženou, tak, že jim dávali krásné  
svatební dary. Každému svatebnímu páru dali sváteční šaty, volskou kůži, která jim měla slou
žit k postavení stanu, a nezbytné maso k uspořádání velké hostiny. Oddavky se konaly s ve
likou pompou a jezuité vyzdobili při takové příležitosti své lesní kapličky lesklými kovovými  
svítilnami a mariánskými obrazy v životní velikosti. Taková u indiánů nikdy nevídaná nádhera  
skutečně způsobila, že se rudochům zdál svazek s jednou ženou daleko přijatelnější než dříve.“ 
(René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 329).

„Ve třicátých a čtyřicátých letech sedmnáctého století 115 jezuitů připlulo do Nové Francie  
a tito příslušníci Tovaryšstva pak v průběhu století zápolili s místními indiánskými jazyky, ne
konečně si stýskali na zakouřené sruby, mrznoucí řeky a obtížný žravý hmyz, ale také přispěli  
několika velebenými světci do rychle rostoucího seznamu jezuitských mučedníků.“ (J. Wright:  
Jezuité,  misie...,  str.  76).  V letech 1632 až  1639 působil  v Nové Francii misijní  superior, 
jezuitský kněz Paul Le Jeune.

V roce 1639 založili jezuité uvnitř kmenového území  Huronů misijní stanici  Sainte–Ma
rie–des–Hurons, kde poznalo katolické náboženství více než dvacet pět tisíc Huronů. Odtud 
také jezuité vybírali huronské chlapce do Québeku, aby tam studovali na jezuitské koleji. Civi
lizování indiánů však nebylo jen z čisté lásky vůči nim. Jezuité viděli v indiánech především 
obrovskou armádu pro dobývání dalšího a dalšího amerického území. Na jedné straně stála 
Francie a na druhé stáli Angličané, kteří s obavou sledovali, jak se francouzské panství stále 
více a více v Severní Americe a v Kanadě rozpíná. Rivalita mezi Anglií a Francií vedla nako
nec i v Novém světě ke krvavému konfliktu.

Do války však byli posláni hlavně indiáni. Angličtí kolonisté využili služeb Irokézů žijících 
na jejich území. Byli to odvěcí, přirození nepřátelé Huronů, bylo jich mnohem víc a byli lépe 
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vyzbrojeni.  Irokézové napadli všechny stanice, které zbudovali v okolí  Fort Sainte–Marie, a 
huronské obyvatelstvo vyvraždili. Do rukou Irokézů padli i jezuitští kněží, kteří se stali jejich 
zajatci, kteří museli jako otroci nyní vykonávat tu nejtěžší dřinu jako například jezuitský misi
onář Jogues. Jiní jezuitští kněží byli umučeni k smrti, mezi nimi Brébeuf, Lalemant, Bressani 
a Daniel. Napřed byli skalpováni, opékáni na mučednickém kůlu, staženi z kůže a tak umu
čeni k smrti.

Huroni pak byli během následujících deseti let prakticky vyhubeni a v roce 1649 museli 
jezuité odejít asi se třemi sty posledními Hurony, kteří přežili.

Jezuitský řád se však nikdy lehce nevzdává. A tak když přišel o naivní a důvěřivé Hurony, 
rozhodl  se  obrátit  na  jezuitskou  víru  samotné  Irokéze.  Čím více  jezuitů  umíralo  na  mu
čednických  kůlech,  tím  větší  aktivitu  vynakládal  generál a  papež  na  získání  a  obrácení 
jednoho z nejsilnějších indiánských kmenů. První průlom učinil jezuita Milet. Byl Irokézi za
jat a byl stanoven den jeho slavnostního skalpování a popravy. Ale díky pár kouzelnickým 
trikům se šňůrou se jezuitovi podařilo naklonit si svého irokézského strážce do té míry, že 
s ním začal mluvit a pak se pouštěl i do dlouhých rozhovorů. Strážce se nakonec rozhodl, že 
jezuitu přijme za svého syna. Své triky s provazem pak Milet předvedl před shromážděním vá
lečné rady Irokézů a na základě toho byl slavnostně přijat za člena kmene. Brzy získal takový 
vliv, že indiáni slepě poslouchali všechny jeho rady a pokyny.

Jezuitský kněz Simon le Moyne se vydal do tábora irokézských Onondagů, kde jim vnutil 
jménem francouzských úřadů mírovou nabídku. Mluvil dvě hodiny, používal přesně výrazů a 
intonace jako indiánský náčelník „a přitom přecházel jako herec na scéně sem a tam, neboť to  
je u nich obvyklé.“  (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 331). Po dlouhé poradě  indiáni přijali 
vnucený mír a jezuitu přijali do svého kmene.

U jiných Irokézů slavil další jezuita úspěch tím, že před jejich užaslými zraky maloval ob
razy pekla, ďábla, nebe a andělů a vysvětloval, co to všechno znamená. Na různých dřevory
tech jim například vysvětloval, co jsou to strašlivá muka pekelná a jelikož strach byl a je vždy 
předstihajícím poslem římskokatolické a zvláště jezuitské víry, není tedy divu, že  Irokézové 
dostali ze zobrazených démonů podrobující duše nejrůznějším způsobům mučení strach a řada 
se jich nechala raději pokřtít, než aby je ďábel pálil loučí jako zbloudilce nebo byli týráni po
mocí hadů nebo byli štípáni rozžhavenými kleštěmi, jak to dřevoryty zobrazovaly.

Indiánské kmeny irokézských  Mohawků a  Onondagů se  nakonec staly ochránci  jezuitů 
před guvernérem New Yorku, Lordem Bellomontem, který z obavy před nebezpečím vpádu in
diánských vojsk řízených jezuity ze severu žádal vydání všech jezuitských knězů do rukou 
spravedlnosti. Jak víme, tato obava se později ukázala být zcela správná a opodstatněná.

Dnes je  Kanada i přes úbytek katolíků převážně katolickou zemí: „Ottawa (KAP) Přes 
klesající počet členů zůstává katolická církev největší náboženskou skupinou Kanady. 43% 
všech Kanaďanů se podle oficiálních statistik označuje za katolíky. Špatné zprávy přišly pře
devším pro kanadské protestanty, jejich podíl poklesl během 10 minulých let z 35 na 29%. Po
čet muslimů se zvýšil na 2%, tj. zdvojnásobil se. Také u židů byl pozorován mírný vzestup. Po
čet nevěřících vzrostl z 12 na 16%, což jde především na vrub přistěhovalců.“ (www.getsema
ny.cz, číslo 6, ročník 2003, článek: Kanada: Katolická církev zůstává největší konfesí).

-------
Ani v Severní Americe to zpočátku nebylo díky rozzlobeným indiánům jiné.
V prvních desetiletích 17. století za vlády anglického krále Jakuba I. napřed vyplouvali od 

anglických břehů nábožensky pronásledovaní protestanti toužící po svobodném vyznávání re
formační víry. Cílem jejich cesty byl Nový svět, Amerika. První skupina – „Otcové poutníci“ – 
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vyrazila 6. září roku 1620 a dorazila do Ameriky 21. prosince 1620 na malé lodi Mayflower. 
Plavba byla vyčerpávající a v zimních měsících málem všichni první přistěhovalci zemřeli. 
Zbývala již jen slabá polovina, a ta se dožila jara jen díky severoamerickým indiánům, kteří se 
jich ujali a rozdělili se s nimi o své zásoby potravin. Indiáni naučili Otce poutníky, jak v divo
čině přežít. Díky jim měli angličtí přistěhovalci již na první podzim bohatou sklizeň a bohaté 
zásoby potravin, které je měly v dalším roce uchránit před hladem a nemocemi z podvýživy. 
Největší část tvořila kukuřice, kterou se osadníci naučili pěstovat a správně skladovat, pak 
ječmen, hrách, dýně a maso z domácí drůbeže, ryb, z vysoké zvěře a ve velkém množství 
z tamějších divokých krocanů. Z vděčnosti se osadníci rozhodli oslavit na konci podzimu roku 
1621 sklizeň třídenními slavnostmi (dožínkami), na které pozvali  indiánské přátele.  Indiáni 
nepřišli s prázdnou. Jako dary přinesli maso a kukuřici. Z tohoto mírumilovného setkání dvou 
kultur se vyvinul svátek díkůvzdání – Den díkůvzdání (Thanksgiving Day), který se svým da
tem slavení pak několikrát změnil. Za prvními přistěhovalci pak následovaly další skupiny. 
V Americe zakládali  protestanti první anglické kolonie (např.  Plymouth v dnešním  Massa
chusetts), jež daly počátek vzniku USA. Angličtí utečenci však nebyli prvními bělochy, kteří 
se dostali na území Ameriky a setkali se s indiány. Historické záznamy hovoří již o roku 1570, 
kdy Amerikou procházeli první bělošští misionáři.

Když se situace v 17. století v  Anglii obrátila, odplouvali odtud pro změnu zase katoličtí 
věřící. Do Ameriky se dostávali jako kolonizátoři, obchodníci a jako otrokáři. Zprvu tajně a 
později  jako pastoři  a  otcové.  První  takovou katolickou expedici  zorganizoval  sir  George 
Calvert, pozdější lord Baltimore a hned od počátku nalezl v jezuitech Parsonovi a Blountovi 
horlivé spolupracovníky. Když se malá skupina římskokatolických kolonistů vydala roku 1634 
do Ameriky, bylo už mezi nimi i několik jezuitských knězů. Přistáli severně od Virginie a svou 
novou kolonii nazvali Maryland. Z kolonizátorů se stali farmáři.

Během kolonizování založili u řeky Potomac město Sant Mary a na druhém břehu řeky při
tom narazili na domorodého, indiánského krále Chitomachona. Sídlil na jihu dnešního města 
Washingtonu a mezi indiány se těšil velikému respektu. Ctili ho jako indiánského císaře. Měl 
titul: Tayaka – Náčelník náčelníků. On a jeho kmeny však už měly s bělochy své zkušenosti. 
Nedůvěřovaly  těmto  bílým přistěhovalcům,  neboť  už  dávno  před  nimi  bílí  Evropané ne
respektovali práva  indiánů na domovské území, zabírali jejich lesy, pastviny a stepi, zmoc
ňovali se jejich úrodné půdy, zlatonosných řek a nalezišť drahokamů. V Bohu Evropanů viděli 
jen zlého démona. Proto již záhy po vniknutí prvních bílých misionářů na americké území do
cházelo k útokům na bělochy a na jejich misionáře, kteří byli mučeni a popravováni. To po
chopitelně vedlo ze strany bělochů k odvetným akcím, které se neustále stupňovaly i během 
příjezdu pozdějších přistěhovalců.

Jak R.F. Miller píše, v této době se jezuité v Marylandu nabídli, že mezi bílými a rudými 
zprostředkují mír. Několik měsíců se intenzivně učili jazyk indiánů. Pak se odebrali ke stanu 
císaře  Chitomachona, kde mu v indiánské řeči nabídli rybářské udice, jehly a cukroví. Císař 
dary po vysvětlení, k čemu slouží, přijal a s jezuity se spřátelil. Brzy nato přijal jejich víru a se 
svou ženou, dítětem, se svým rádcem a jeho synem se dal dne 3. července 1640 pokřtít, a to 
dokonce přímo v kolonii Maryland. Císař přijal nové jméno Charles a jeho žena jméno Mary. 
Ještě ten den odpoledne byl pokřtěný císař oženěn se svou ženou podle římskokatolického ob
řadu a krátce nato byl v jejich indiánském táboře vztyčen veliký  kříž, který muselo nést při 
přepravě mnoho lidí,  mezi nimi i  sám císař, guvernér a jezuitští  patres.  Přitom se zpívali 
litanie Svaté panny.

A tak díky cukroví, udicím a jehlám si jezuité podmanili ještě mnoho sousedních kmenů a 
válečná situace se na území Maryland začala uklidňovat. Koloniální úřady zde mohly nakonec 
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vyhlásit  mír a současně nařídily povinné udržování přátelských vztahů s indiány,  kteří se i 
k bělochům začali chovat mírumilovně. Indiánští náčelníci dokonce sami nyní nabízeli jezui
tům části svých pozemků jako odměnu za jejich dary.

Rozkol mezi rudými a bílými v Marylandu byl tak zažehnán, nyní se však objevil nový 
rozkol, a to přímo mezi samotnými bělochy. V Marylandu rostl počet nově příchozích kato
lických i protestantských přistěhovalců a zákonitě s tím se začalo nedostávat půdy k rozdě
lování. Na základě garance a slibů guvernérů jednotlivých kolonií o volném přidělení půdy 
každému osadníkovi žádali proto rozdělení půdy stylem „ber, kde ber“, tedy i jezuitským mi
sionářům, kteří vlastnili obrovské pozemky, jež dostali darem od indiánů. Celý problém byl 
totiž v tom, že misionáři veřejně prohlašovali, že se nezajímají o pozemky a majetek, ale o zá
chranu duší do božího království. Všeobecně se mělo proto zato, že jezuité a katolické ducho
venstvo nemají žádné pozemky. Do jisté míry to byla i pravda, protože jezuité už dřív nechali 
půdu prozíravě přepsat na jméno jednoho jezuitům věrného člověka, a tak své pozemky zajis
tili před jakýmkoliv pozdějším rozdělením přistěhovalcům.

Poznání pravé skutečnosti a vyplavání pravdy na povrch pochopitelně přineslo vlnu ne
spokojenosti  a  protestů  bez  ohledu na náboženskou příslušnost.  Nakonec došlo  k vyhnání 
jezuitů a katolického duchovenstva z kolonie. Toho se neúčastnili jen sami protestanti, ale i 
mnozí upřímní katoličtí věřící. Ti všichni riskovali své životy i životy svých nejdražších, když 
se vydali po moři do Nového světa, o němž téměř nic nevěděli, kromě toho, že tam dostanou 
k osídlení půdu, kolik jí jen budou žádat. A nyní, po dlouhé úmorné cestě, neměli dostat vůbec 
nic! Pravdou je také ta skutečnost, že se v pozdějších dobách na lodích plavili vedle sebe jak 
protestanti, tak i katolíci a že se během cesty v mnohém přátelili, neboť si všichni museli vzá
jemně pomáhat. Část vyhnaných jezuitů odešla z Marylandu nadobro a již se nikdy do této ko
lonie nevrátila.

Mnoho  jezuitů  a  katolických  duchovních  však  odešlo  do  kolonie  New  Yorku,  kterou 
vlastnil vévoda z Yorku (pozdější anglický král  Jakub II.), který s katolíky otevřeně sympa
tizoval. Zde za podpory Jakuba II. postavili jezuitskou kolej, z níž řídili své misie nejen po 
celé kolonii, ale i daleko za jejími hranicemi.

Po revolučním převratu za vlády Viléma Oranžského ztratili jezuité v kolonii své postavení 
a museli z ní odejít. Jejich cesta vedla zpět do  Marylandu, kde mezi katolickým obyvatel
stvem v katolických čtvrtích vykonávali omezeně dál své úřady.

Tito první jezuité na území dnešních  Spojených států již nevzbudili celkově žádný silný 
dojem. Kořeny začali zapouštět až teprve v průběhu 18. a 19. století, a to ve spodní části toho
to kontinentu.

Jedinou silou, s pomocí níž čelili  jezuité po celou dobu vší nepřízni proměnlivých poli
tických poměrů v Americe i v Anglii, byl velmi jednoduchý prostředek, který uznávali i jejich 
nepřátelé. „Všude, kde to bylo jen trochu možné, zakládali školy, pro bílé stejně jako pro indi
ány. Ještě ve dvacátém století jeden americký senátor prohlásil, že jezuitští misionáři vzali  
v dobách osídlování Ameriky vzdělání do svých rukou a »udělali tak kus práce, kterou ne
dokázala udělat ani vláda ani nikdo jiný«.

V Georgetownu,  nedaleko  pozdějšího  federálního  města  Washingtonu,  zřídili  seminář,  
první katolický vzdělávací ústav na území Spojených států; odtud pak šířili síť své učitelské  
činnosti do Virginie, Delaware, New Jersey a Pensylvánie.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str.  
327–328).
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Prvním apoštolským vikářem a  potom i  prvním biskupem ve  Spojených  státech  Ame
rických se stal jezuita John Carroll, který vyrostl v Marylandu a byl jedním z přátel Benjami
na Franklina. Své postavení získal na základě zvláštního Franklinova doporučení.

17.4   Paraguay – jezuitská kolonie a stát
Paraguay však byla zemí, kde jezuitská kolonizace prožila velikou „zkušenost“ a vydobyla 

si nejskvělejší postavení ze všech amerických zemí.
V té době se tato země rozprostírala od Atlantického oceánu až k Andám a zahrnovala úze

mí, které dnes patří Kolumbii, Brazílii, Uruguayi, Bolívii, Peru a Argentině. Dříve byly brazil
ské provincie, které patřily pod Paraguay, souhrnně nazývány:  Portugalská Paraguay. Jedi
nou přístupovou cestou do panenské džungle byly řeky Paraguay a Parana. Obyvatelstvo této 
země tvořili kočovní a povolní indiáni, kteří, pokud měli dostatek jídla a trochu tabáku, byli 
ochotni klanět se jakékoli vládě.

Španělští králové, Karel V. a Filip II., poslali do těchto krajin nejprve františkány. Ti obsa
dili hlavně tehdejší hlavní město Asuncione. Ale tvrdá španělská kolonizace a tyranské, mu
čednické metody vypěstovaly v místních indiánech nenávist k jakýmkoliv Evropanům a fran
tiškáni nezaznamenali žádné misijní úspěchy. Povahu  divochů a jejich nenávist k  evropské 
pleti nemohli žádným způsobem zkrotit. Až roku 1586 povolal zbylý biskup do své diecéze 
jezuitské misionáře z Brazílie a Peru.

Pro zřízení dokonalého modelu kolonie „Božího města“ podle žádosti svého vlastního srd
ce, daleko od zkaženosti bělochů a napůl obrácených lidí,  nemohli najít  jezuité lepší pod
mínky. Sedm jezuitů, kteří znali indiánskou řeč, se okamžitě odebralo do Paraguaye. Chodili 
zemí křížem krážem a brzy si u indiánů získali velikou důvěru a náklonnost.

V roce 1589 si jezuité postavili svoji první misijní stanici ve městě Villarica a roku 1593 se 
k nim připojili další jezuité. V Asuncione pak vystavěli na náklady španělské šlechty velikou 
kolej s honosným kostelem. Obě stavby byly bohatě vyzdobeny a zařízeny. Ve městě Cordua 
postavili veliký misionářský dům a v Santa – Fé pak ještě druhou kolej.

Indiáni začali být shromažďováni do větších osad a tím také začali i více odolávat kolo
nizačnímu nátlaku  Španělů. Navíc sami jezuité podporovali svobodu indiánů a zabraňovali 
jejich utlačování. Se španělskými držiteli území tím vznikla veliká hádka, která skončila vy
hnáním jezuitů z Cordua a Sant Jago.

Jezuité si však u svého příznivce, španělského krále Filipa III. stěžovali na strašný útlak a 
řádění Španělů vůči indiánům, kteří pak na základě jejich tvrdých metod odmítají katolickou 
víru.  Požadovali  na  králi,  „aby  jim  dovolil  zařídit  v  Paraguayi  říši  po  vzoru  prvních  
křesťanských obcí, v níž by poddaní žili v bratrské lásce pod jedinou správou jezuitů jako pod 
svými patriarchy.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 112).

Filip III. trpěl již dlouho chronickým nedostatkem peněz, a tak na něj materiální příslib vy
chytralých patres působil zvlášť přesvědčivě. Vydal proto patent, kterým uděloval jezuitům 
požadované plné moci a jenž na jejich přání obzvláště stanovil, že bez dovolení patres nesmí 
do indiánských vesnic zřizovaných misionáři vstupovat žádný běloch s výjimkou guvernéra. 
Filip IV., který zdědil po Filipovi III. finanční starosti, patent okamžitě potvrdil.

A tak na  začátku 17.  století,  roku 1609 dostali  jezuité  napřed  dva  indiánské kmeny – 
Guaycury a  Guarany, kde jezuité založili teokraticko – patriarchální říši pod svrchovaností 
Španělů. Postupně se jim však podařilo tuto svrchovanost téměř celou odstranit a své území 
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rozšířili na celou Paraguay. Generál jezuitského řádu učinil z Paraguaye provincii. Španělský 
dvůr dal generálovi nakonec veškeré pravomoci a jezuitský „ideální stát“ se nerušeně rozvíjel 
a vzkvétal.  Prvních 170 tisíc  indiánských katolíků  v několika desítkách pověstných jezui
tských „redukcí“ – obytná stavení s mlýny, krámy, dílnami a ovocnými sady obklopujícími – 
kostely ve španělském stylu brzy přerostlo do takového množství, že jen hrubé odhady se blíží 
ke dvěma miliónům. I tento počet byl však následně překročen.

Největším lákadlem pro indiány ve vnitrozemí byla hudba. Jezuité si postupně uvědomili, 
že hudba má na indiány přímo magický vliv a veškerý odpor indiánů vůči pozdějším jezui
tským rozkazům lámali patres hudbou. Byla to také hudba, kdo první zlomil indiánskou nedů
věřivost a bázeň z prvních jezuitských misionářů v kmeni Chiquitos a Guaraní v Paraguayi. 
„Když první jezuité začali podél řek pronikat do pralesů Paraguaye, zdálo se zprvu, že ja
kákoliv misijní činnost je vyloučena, neboť indiáni se vždy bázlivě stáhli. Patres si však brzy  
všimli, že když na svých loďkách zpívali duchovní písně, hned se tu i tam domorodci vynořili  
z houštin, naslouchali  jim a dávali  najevo, že v tomto zpěvu nacházejí  obzvláštní zalíbení.  
Díky tomuto pozorování misionáři také hned nalezli vhodné prostředky, jak indiány z jejich 
lesů vylákat; od nynějška brali misionáři na své cesty hudební nástroje, a co jen mohli, hráli  
a zpívali. »Indiáni padli do sladké pasti,« píše Châteaubriand ve svém Duchu křesťanství,  
»sestoupili ze svých hor, přicházeli na břehy řek, aby lépe slyšeli svůdné tóny, a mnozí skákali  
do vody a plavali za zázračným člunem; jejich duše začala vnímat vyšší životní formy a první  
sladkou vůni lidství.« Nyní uměli misionáři užasle naslouchajícím indiánům vysvětlit v jejich 
mateřštině, co zpívali; přitom v nich vzbudili takový zájem, že indiáni je zvali, aby je násle
dovali do jejich lesů a stepí a tam zpívali před starci a vysvětlovali jim smysl písní. Patres se  
tak dostali až do krajů, kam dosud žádný Evropan nevkročil, kde Guaraníové a Chiquitos žili  
uprostřed nedotčené přírody.“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 340–341).

Tito primitivní barbaři byli řádně vyučeni katechismu a připraveni na to, aby žili usedlým 
životem pod kázní sice jemnou, ale silnou: „Jako železná ruka pod hedvábnou rukavičkou“. 
Tyto patriarchální společnosti záměrně ignorovaly svobodu jakéhokoli druhu. „Všechno, co 
tak zvaný křesťan vlastní a používá, chatrč, ve které bydlí, pole, které obdělává, stádo, které  
mu skýtá potravu a oděv, zbraně, které nosí, nástroje, se kterými pracuje, dokonce i stolní nůž,  
který dostává každá mladá dvojice, když si zakládá svůj domov, to vše je »Tupambac« neboli  
Boží vlastnictví.  Podobně také  »křesťan« nesmí svobodně o svém čase a o své osobě roz
hodovat. Kojenci jsou pod ochranou svých matek. Jakmile však začnou chodit, dostávají se do  
moci otců nebo jejich agentů … Jak dítě roste, učí se, pokud je to děvče, příst a tkát, a pokud 
je to chlapec, číst a psát, ale jenom v jazyku Guaranů, protože španělština je přísně zakázána,  
aby se zamezilo obchodování se zkaženými kreoly (potomky evropských rodičů)… Jakmile je  
děvčeti 14 let a chlapci 16, vezmou se, protože otcové horlivě dbají na to, aby neupadli do ně
jakého tělesného hříchu… Nikdo z nich se nesmí stát knězem, mnichem a už vůbec ne jezui
tou… Není jim ponechána prakticky žádná svoboda. Materialisticky řečeno, očividně jsou  
velmi šťastní… Ráno po mši odchází každá tlupa dělníků jeden za druhým do polí, přitom zpí
vají a v čele nesou nějakou svatou sošku. Večer se stejným způsobem vracejí do vesnice, aby  
si poslechli katechismus nebo odříkali růženec. Pro »křesťany« vymysleli otcové také nějaké  
nevinné zábavy a odpočinek…

Dozírají  na  ně  jako  skuteční  otcové  a  jako  otcové  také  trestají  i  ty  nejdrobnější  
nedostatky… Mezi tresty, které používají,  patří  bičování,  půsty, vězení, pranýřování na ve
řejném prostranství, veřejné pokání před církví… Tak »rudé« děti Paraguaye neznají žádnou 
jinou autoritu než autoritu svých milých otců. Nemají ani nejmenší zdání o tom, že jejich vla
dařem je král Španělska.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 197).
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Bílek doplňuje, že veškeré státní, politické, soudní a ekonomické záležitosti spravovali vý
hradně jezuité. Dohlížení na hospodářství bylo svěřeno indiánskému soudci, od jezuitů dů
kladně vyučenému, pod něhož spadala i místní policie.

Umění  indiánů a jejich ruční dovednost byla obdivuhodná. Během doby si u nich jezuité 
všimli nebývalého nadání přesně napodobovat evropské předlohy. Uměli rychle vytvořit kopii, 
která nebyla k rozeznání od originálu. „Ženy uměly s maximální věrností napodobit nejjem
nější brabantské krajky a skupina indiánských dělníků dokonce zhotovila vynikající varhany  
podle evropského vzoru.  Vyřezávali  figury ze  surové rudy a opisovali  mešní  knihy tak,  že  
nikdo nedovedl říci, co je tištěná kniha a co je opsaný exemplář. Trubky vyrobené indiány  
zněly úplně stejně jako výrobky norimberského hudebního průmyslu a jejich hodiny nezaos
távaly za nejslavnějšími díly z Augsburku…“ (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 344–345). Vy
rábělo se všechno, co existovalo v Evropě, např. hodiny, hudební nástroje, varhany, kněžská 
roucha, malovaly se obrazy, opisovaly se knihy, soustružilo se, tepalo se stříbro, zlato a cín, 
odlévali se zvony, tesal se nábytek, tkali se látky, zhotovovali se sochy a dřevořezby, vydě
lávaly se kůže, vyráběli se hudební nástroje a to vše pokaždé s takovou mistrnou zručností, že 
bylo těžké rozeznat kopii od originálu. Kromě toho se indiáni naučili vařit cukr, zpracovávat 
tabák a čaj pro evropské dvory, pěstovat důležité zemědělské plodiny, chovat a obhospoda
řovat včely pro med a vosk a pomáhat jezuitům při zušlechťování mnoha rostlin, např. čaje, 
při vývoji různých léků apod. Na evropském kontinentu vedli jezuité s indiánskými výrobky 
tak výnosný a bohatý obchod, že jejich roční zisk činil 10 milionů dolarů z každé indiánské 
osady. „…patres dosáhli toho, že indiáni jakoby hrou překonali svůj vrozený odpor k práci;  
uprostřed paraguayských pralesů tak vyrostl skutečný průmysl. Nakonec byli všude truhláři,  
kováři, tkalci, krejčí, ševci, koželuzi, soustružníci, cínotepci, hodináři, malíři, zvonaři a výrob
ci nástrojů; dílny byly většinou u budovy misie“  (René Fülöp–Miller, tamtéž, str. 345). Na 
oplátku neměli indiáni se zaopatřováním jídla a šatstva žádné starosti – všechno jim obsta
rávali jezuité.

S indiány nakládali velmi mírně a snažili se jim být spíše otci a rádci než přísnými despoty. 
Velmi dobře věděli, jak dovede být indián za laskavost a mírnost Evropanů vděčný a přátel
ský. I když byla například práce na poli těžká, indiánům byla ulehčována veselou hudbou, kte
rá je k práci ještě povzbuzovala a pobízela. V neděli a ve dnech katolických svátků byly po 
bohoslužbách taneční a hudební zábavy. Hrálo se i divadlo, pořádaly se taneční soutěže, různé 
rytířské hry a klání – na koních i pěšky nebo na chůdách, soutěžilo se i v provazolezectví, v 
hodu oštěpem do železného kroužku. Tanec se ovšem praktikoval i při samotných bohosluž
bách buď přímo v kostelech nebo při poutích nebo při nesení oltářní svátosti. Před ní skupina 
chlapců a dívek musela tančit prý tak, jak to kdysi učinil král David před truhlou smlouvy v 
Izraeli.

Není to poněkud karikaturní obraz dokonalého obrazu ideální teokratické společnosti?

17.5   Jezuitská výchova indiánů
Zvažme ale nyní, jaký to mělo vliv na intelektuální a morální rozvoj lidí – těchto „bídných 

neviňátek“ – jak je nazval markýz de Loreto, kteří měli mít z tohoto systému prospěch:
„Tak  zvaná  misie  vyšší  kultury  není  ničím  jiným  než  umělou  rostlinou  z  vyhřívaného 

skleníku, která v sobě nese semeno smrti. Protože i přes všechno jejich  »obrácení« a  »vy
chovávání« zůstali Guarani stejně tak hluboko dole, jako byli předtím – totiž línými primitivy,  
přízemními, smyslnými, nenasytnými a špinavými. Jak sami otcové říkali, pracují jedině tehdy,  
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když za sebou cítí dozorcův bodec. Jakmile jsou ponecháni sami sobě, nářadí se zničí a stáda  
se rozutečou. Když takový Guaran pracuje na poli bez dozoru, může dokonce najednou od
vázat vola a na místě ho zabít, z pluhu udělat oheň a s ostatními sníst napůl opečené maso, až  
nic nezbyde. Ví, že za to dostane 25 ran bičem, ale zároveň ví, že ho dobří otcové nenechají  
vyhladovět k smrti.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 197).

V nedávno vydané knize se o jezuitském způsobu trestání můžeme dočíst následující: „Pa
chatel, oblečený v šatech kajícníka, byl předveden do církve, kde vyznal svou chybu. Potom 
byl na veřejném prostranství bičován podle trestního řádu… Pachatelé tyto tresty přijímali  
vždy nejen bez reptání, ale také s díkůčiněním… Poté, co byl potrestán a usmířen, políbil  
provinilec ruku toho, kdo jej trestal, a řekl: »Ať se vám Bůh odmění za to, že jste mne tímto  
lehkým trestem osvobodil od věčného trápení, které mi hrozilo.« “ (Clovis Lugon: La Repub
lique communiste chretienne des Guaranis, str. 197).

Nyní ve světle předchozích citátů můžeme lépe porozumět závěru H. Boehmera: „Mravní  
život  Guaranů se  pod disciplínou otců obohatil  skutečně velmi  málo.  Guaran se  stal  po
volným a pověrčivým katolíkem, který všude vidí zázraky a zdá se, že mu působí potěšení bi
čovat se až do chvíle, dokud se neobjeví krev. Naučil se poslouchat a přilnul k otcům, kteří se  
o něho tak dobře starali, se synovskou vděčností, která, i když nebyla moc hluboká, byla přeci  
jen trvalá. Tyto ne zrovna zářivé výsledky dokazují, že ve výchovných metodách otců byl něja
ký závažný nedostatek. Jaký? Tímto nedostatkem bylo to, že se nikdy nesnažili ve svých »ru
dých« dětech rozvíjet tvůrčí schopnosti, potřebu aktivity, pocit zodpovědnosti. Sami pro své  
»křesťany« například vymysleli hry a zábavu. Místo, aby je vedli k samostatnému uvažování,  
přemýšleli  za  ně.  Ty,  kteří  jim byli  poddáni,  pouze podrobovali  mechanickému  »lámání«,  
místo aby je vychovávali.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 204–205).

Jak by to také mohlo být jinak, když oni sami procházeli stejným, ne-li horším lámáním, 
které trvalo celých 14 let? Cožpak mohli učit Guarany a své bílé žáky samostatně přemýšlet, 
když jim samotným to nebylo umožněno a vyššími místy dokonce i absolutně zakazováno?

Nikoliv starý jezuita, ale je to současný jezuita, kdo píše: „Jezuita nesmí zapomenout, že  
charakteristickou ctností tovaryšstva je absolutní poslušnost činů, vůle a dokonce i úsudku… 
Všichni nadřízení jsou stejným způsobem poddáni zase výše postaveným tak,  jako je otec  
generál podřízen Svatému otci… Bylo to tak uspořádáno proto, aby předvedli, že lze účinně  
celosvětově podléhat autoritě Svatého stolce. Svatý Ignác měl jistotu, že učením a výchovou  
přivede rozdělenou Evropu zpět ke katolické jednotě.“

Nadějí na „reformu světa,“ píše otec Bonhours, „ je zvláště tento prostředek: Působení na 
mládež…“ (F. Charmot: La Pedagogie des Jesuites; Edit. Spes, Paříž 1943, str. 39).

Výchova  paraguayských domorodců probíhala  ve  stejných  zásadách,  jaké  byli  jezuité 
zvyklí používat, jaké používají a jaké budou používat na každého a všude. Jejich cílem, zavr
ženým podle  H. Boehmera,  ale ideálem v očích těchto fanatiků je: Zřeknutí se veškerého 
osobního úsudku, veškeré iniciativy a slepá poddanost nadřízeným. Není právě toto „výšinou 
svobody“ a „osvobozením od svého vlastního otroctví“, jak si to vychvaloval R.P. Rouquette a 
jak jsme se o tom zmínili již dříve?

17.6   Indiáni jako otroci bez vlastní vůle
Milí Guarani byli jezuitskou metodou „osvobozeni“ na více než 150 let. Během této doby 

si jezuité indiány natolik zotročili, že si mohli dovolit jim dát i zbraně a důkladně je vycvičit 
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ve vojenské technice a strategii. Tím začaly vznikat v indiánských osadách vojenské základny 
s velikou vojenskou silou. Každá osada kladla na muže požadavek, aby kromě obdělávání 
pole uměl zacházet i se zbraní a chránil svého milovaného otce.

Jezuité  podle  španělských zákonů platili  králi  z  každé indiánské hlavy roční  daň jeden 
dolar. Králi odváděli však jen symbolickou daň, desetkrát i dvacetkrát menší, než by měla ve 
skutečnosti  být. Aby se na to nepřišlo, nechtěli jezuité v osadě vidět žádného  Evropana a 
zvláště ne Portugalce nebo Španěla. Mnohokrát se do jejich osad snažili dostat španělští bis
kupové, ale jezuité to vždy udělali tak, že nakonec k ničemu nedošlo. Někteří biskupové také 
záhadně mizeli. Většinou jezuité podplatili španělského guvernéra, který drzé a nesmlouvavé 
jihoamerické biskupy zajal a v nejlepším případě (pokud ještě nic nevěděli) je poslal do Ev
ropy.

Je známo, že byl například roku 1641 posazen do vratké loďky biskup Cardennas a bez ve
sel byl poslán po dravém veletoku řeky La Plata na cestu dlouhou 80 mil. V neustálém nebez
pečí mezi životem a smrtí byl biskup hnán proudem až k městu Las Corientes, kde byl nako
nec zachráněn z proudu řeky od domorodců, kteří se nad ním slitovali. Dva roky mu trvalo, 
než se vzpamatoval ze šoku a stresu, který cestou prožíval.

Mezitím jezuité a španělský guvernér v  Cardennasově diecézi vyhlásili povinnost chodit 
výhradně na jezuitské bohoslužby a obřady a navštěvovat pouze jezuitské kostely a chrámy. 
Podplacení úředníci krajiny La Plata vyhlásili biskupský stolec v Asuncione za uprázdněný a 
biskup sám začal být navíc pronásledován. Měl však velmi mnoho přátel i v samotném městě 
Asuncione a ti se proti jeho pronásledování vzbouřili. Jezuity označili za skutečné původce 
pronásledování a 6. března byli jezuité jejich přičiněním z  Asuncione vypovězeni a za gu
vernéra si zvolili právě biskupa Cardennase.

Ale jezuité jako pomstu vyzbrojili na čtyři tisíce  indiánů,  Sebastiana de Leon zvolili za 
protiguvernéra a s  indiány přepadli město. Nad Cardennasem vyřkli klatbu, vyobcovali jej z 
církve, nový guvernér jej na 15 dnů uvěznil a pak jej s vojskem poslal po řece 200 mil daleko 
do Santa–Fé. Odtud se pak biskup odebral do Evropy, kde si u papeže osobně na jezuity stě
žoval. Španělský král vrátil biskupovi jeho diecézi, ale biskup po návratu do Ameriky zemřel.

17.7   Konec jezuitských kolonií
V Brazílii se portugalští misionáři z města São Paulo začali stále více dostávat do blízkosti 

jezuitských osad. Jezuité byli od paulistů (nebo také paulánů), jak si  Portugalci říkali, stále 
více špehováni.  Paulisté se totiž podíleli na vývozu indiánských otroků právě z těch oblastí, 
kde měli  jezuité své nedotknutelné a pralesem chráněné osady a stanice.  Střízlivé odhady 
hovoří o přibližně sto tisících Guaraníů odvlečených Portugalci do otroctví, z nichž největší 
část byla zajata v letech 1629 až 1631. Proto se jezuité rozhodli své milující otroky přestě
hovat. Napřed pod vedením jezuity Antonia Ruize de Montoyi (*1585 – †1652) byli Guaraní 
přestěhováni dlouhým pochodem po proudu řeky do oblasti mezi řekou Paraná a Paraguay. 
Později, když nájezdy otrokářů neskončily a když to vše vyvrcholilo roku 1641 ozbrojeným 
střetem mezi Guaraní pod vojenským vedením jezuitů a pěti sty paulistů u ústí řeky Mbororé, 
kde  Guaraní odrazili útoky  paulistů a rozprášili v sérii pozemních i námořních potyček na 
1 700 indiánských pomocníků paulistů, rozhodli jezuité roku 1660, že část svých osad znovu 
přemístí, tentokrát mezi řeku Paraná a Uruguay a pobřeží. Indiáni už nechtěli o stěhování ani 
slyšet a jenom s velikým úsilím se k tomu nechali přemluvit.
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Roku 1690 dosáhli jezuité pomocí Vatikánu toho, že královským mandátem bylo Španělům 
zakázáno do jezuitských osad a území vkročit bez povolení jezuitů. Roku 1726 si jezuité vy
mohli další královský dekret o úplné nezávislosti  Paraguaye a nového území Uruguaye na
zvaného podle hlavní řeky. Tuto část území, která zasahovala i do Brazílie, nakonec po něko
lika portugalských povstáních jezuité s paraguayskými indiány osídlili a do nových osad při
brali i domorodé uruguayské obyvatelstvo.

Opět se odehrávalo všechno, na co již byli  indiáni z  Paraguaye zvyklí.  Domorodé uru
guayské obyvatelstvo proto velmi rychle v jezuitských osadách zdomácnělo a začalo přispívat 
k dalšímu bohatství jezuitského řádu, a to jak v Jižní Americe, tak i v Evropě. Jezuité se dosta
li i na portugalské trhy, čímž vytěsnili portugalsko – americké obchodníky z monopolního po
stavení.

Od portugalských úřadů proto vznikaly na jezuity stížnosti, ale vliv a bohatství tovaryšstva 
byly výmluvnější než sto podpisů nejaktivnějších obchodníků. Protože se však stížností nako
nec nahromadilo na papežském i královském dvoře v Portugalsku a v Římě veliké množství, 
bylo už potřeba tomu učinit rázný konec. 25. února 1741 na žádost portugalského krále Jana 
V.  papež  Benedikt  XIV.  zakázal  pod těžkými tresty všem řádům bez rozdílu  jakékoliv  ob
chodování bez výjimek, i kdyby se to týkalo duchovních věcí nebo církevního majetku. Sou
časně vydal papež druhou bulu, ve které zakazuje kolonizaci indiánů, zakazuje držet je v ne
volnictví nebo dokonce v otroctví, zakazuje žít z jejich majetků a jakýmkoliv způsobem je 
okrádat.

Na to odpověděli jezuité tím, že začali ignorovat všechna královská a papežská nařízení. 
Současně popouzeli a připravovali k odboji proti portugalské vládě své indiány. Tím si je ještě 
více získali pro sebe, neboť indiáni v jezuitech neviděli nikoho jiného než svého jediného 
ochránce a vysvoboditele ze sociálních nejistot. Bylo jim namluveno, že Portugalci nyní chtě
jí  indiány o všechny tyto jistoty a výhody připravit. Nutno podotknout, že i v Uruguayi byli 
indiáni zbaveni všech osobních práv. Nesměli mít žádný majetek a všechno, co vyrobili, pat
řilo výhradně „otcům“, kteří nad indiány vládli duševně i tělesně. Indiáni neznali jinou vrch
nost než jezuity, a proto se nemohli ze svého otroctví nijak vymanit. S radostí prokazovali pat
res téměř božskou čest i při svém potrestání.

16. ledna 1750 byla mezi  Portugalskem a  Španělskem podepsána smlouva o vzájemném 
dělení jihoamerických kolonií, čímž vznikly nové hranice. V těchto koloniích měly být zruše
ny všechny jezuitské osady, misijní stanice a farnosti v Uruguay, v Yacuy a v Ybicuyi. Všechno 
mělo být předáno  Portugalsku. Jezuité však vzbouřili  indiány a ti nyní začali ukazovat, jak 
mistrně dovedou zacházet se svými zbraněmi. Pod vedením svých jezuitských vůdců se stáva
li nejobávanějším jihoamerickým vojskem.

Roku 1755 však  portugalský ministr  Pompal s královým povolením zřídil maraňonskou 
obchodní společnost, která zajišťovala obchod výhradně svým klientům. Tím byli jezuité dáni 
stranou. Jezuitským obchodníkům vznikla těžká rána. Navíc bylo v téže době všeobecně zru
šeno otroctví indiánů a světská nadvláda jezuitů nad nimi. Mnoho jezuitů bylo z osad portu
galskými úředníky, vojáky a duchovními vyhnáno.

A totéž  učinilo  i  Španělsko.  Španělský  král  poručil  jezuitskému  provinciálu  rozpustit 
všechny jezuitské kolonie, osady a misijní stanice. Jezuité napřed celou záležitost silně zdr
žovali. Potom, když už nebylo vyhnutí, odmítli požadavky Španělů a Portugalců splnit a na
konec se spolu s indiány pustili do čtyřletého odboje, ve kterém s převahou vítězili indiáni. To 
přinutilo  portugalské a  španělské vojsko, aby se spojilo dohromady a roku 1758 v několika 
bitvách indiány s jezuity porazilo.
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17.8   Pomsta jezuitů
Pomstou za tuto prohru měl být dne 3. září 1758 atentát na portugalského krále Josefa I. Ke 

zločinu sice došlo, ale nepodařilo se jej uskutečnit. Přesně o rok později byl pak jezuitský řád 
v Portugalsku a ve všech jeho koloniích zakázán.

Ve Španělsku byla pomsta jezuitů připravena tak, že naplánovali španělskou revoluci a svr
žení současné španělské vlády. Podle jejich plánu měla vypuknout přímo v Madridu v noci na 
23. března 1766. Revoluce se naštěstí nepodařila a zavdala příčinu k tomu, že její původci byli 
králem Karlem III. vypovězeni, ale byli vypovězeni i ze všech španělských zemí a jezuitský 
řád byl na všech územích zrušen. Majetek jezuitů byl královským konfiskačním rozkazem ze 
dne 28. února 1767 zabaven ve prospěch španělské koruny.

Španělskými dekrety byli jezuité vyhoštěni i z území v Severní Americe v Kalifornii, neboť 
i zde byly španělské kolonie. Roku 1768 zde byli všichni jezuité jednoho dne zajati a odve
zeni ze země. Jejich 40 osad čítalo tehdy přes 100 tisíc obyvatel.

Následkem všech dekretů a rozkazů byly jezuitské jihoamerické indiánské osady a misijní 
stanice nakonec definitivně zrušeny. Zbylí jezuité byli vypovězeni, zajati a odvezeni. Indiáni 
pak byli ponecháni svému osudu. A tak když jejich páni v 18. století odešli, přestali obdělávat 
zem a vrátili se zpátky do svých pralesů a ke svým dávným zvykům, rituálům a obřadům, jako 
by se vůbec nic nestalo. Jejich životní návyky nedoznaly žádnou změnu. Část území, kde 
jezuité působili, nakonec pohltila roku 1801 Brazílie.

To však nejsou poslední dějiny těchto území. O něco později se jezuité do svých bývalých 
osad a misijních stanic v Jižní Americe vrátili. Nikoli však proto, aby znovu zotročili indiány, 
ale aby postupně připravili půdu pro nové, tentokrát mnohem smutnější události, pro přijetí 
válečných zločinců z první a druhé světové války.
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Kapitola 18

Afrika

18.1   Jezuitská intervence do Habeše
ezuité se v Africe museli spokojit pouze s habešskou zemí (Etiopií), neboť míra divošství 
afrických domorodců byla pro jezuitský způsob výchovy a přivádění na katolickou víru 

téměř nepřekonatelná. Proto i jakékoliv misijní snahy neměli v  Africe žádné dlouhé trvání. 
Navíc  krvavé  divadlo,  které  předvedli  jezuité  v  Habeši,  stačilo  okolním  státům  jednou 
provždy.

J
Habešané přijali prvokřesťanskou víru z Egypta již okolo roku 330 n.l. Postupem času se 

tam mísily proudy židovské víry s islámem a v 15. století i s katolicismem portugalských ob
chodníků,  kteří  sem jezdili  obchodovat nebo odpočívat při cestě do  Indie a zpět.  Tyto ná
boženské proudy se zde mísily a vytvářely různé věroučné odchylky. Některé uznávaly za 
duchovního představitele alexandrijského patriarchu, jiné papeže v Římě, jiné odchylky habeš
ského krále a jiné odchylky různé islámské duchovní.

Ale biblické křesťanství se drželo v Habeši stranou. Udrželo se proto ve své původní čisto
tě a jednoduchosti až do příchodu prvních jezuitů. Zásluhu na čistotě původní křesťanské víry 
měly různé rukopisy a opisy originálních hebrejských svitků a řeckých textů Nového Zákona. 
Na nich byla založena víra habešských prvokřesťanů a těmito originálními spisy zdůvodňovali 
svou prvokřesťanskou víru i současní  habešští křesťané, kteří se neztotožnili s žádným ná
boženským proudem.

Od Portugalců se papež v Římě dozvěděl, že v Habeši jsou sice křesťané, ale že věří od
lišným způsobem, než je tomu u katolíků zvykem a že někteří  Habešané za svou nejvyšší 
hlavu uznávají alexandrijského patriarchu, a ne římského papeže. Dále se dozvěděl, že jiní 
Habešané prý uznávají a zachovávají rituál obřízky chlapců i děvčat a jiní Habešané, že zase 
prý neuznávají za hlavu církve žádného člověka, ani žádného zpovědníka, ani Pannu Marii, 
jedině Ježíše Krista. A to dokonce dokazují i z hebrejských a řeckých svitků a z řeckých textů 
novozákonních pisatelů.

Na druhou stranu z jiných afrických zemí přicházely hrůzné zprávy o úmrtí jezuitských mi
sionářů, jako v případě jezuitského misionáře v Mozambiku. Když roku 1560 cestoval portu
galský jezuita  Goncalo da Silveira (*1526 – † 11.3.1560) do  Mozambiku, byl muslimskými 
obchodníky a kleriky považován za vyzvědače. Podezření sílilo, až ho nakonec odsoudili jako 
špiona, ve spánku ho pak přepadli a zardousili.

Na jedné straně stál tedy lákavý Habeš s mnoha podobami křesťanství, na druhé straně byla 
Afrika velmi konfliktní a pro misonáře nebezpečná země. Proto papež s rozhodnutím otálel a 
poslat do Habeše tři jezuitské misionáře, Alvareza, Vermudeza a Paeza se rozhodl až koncem 
16. století. Měli úkol celou věc v Habeši důkladně prošetřit a zavést katolické vyznání jako 
monopolní náboženství. Tito jezuité se v Habeši snažili vydobýt pro katolickou církev a pro 
papežská dogmata neomezenou moc a postavení. Postupem času přicházeli na pomoc i další 
jezuité.

Roku 1613 dědil habešský trůn Sozinios (Susenyos). Již předtím si jezuity velice oblíbil a 
nyní se pod jejich vlivem zřekl své staré křesťanské víry, neboť ji jezuité nazývali kacířskou a 
plnou bludů. Při svém nástupu na trůn se slavnostním slibem a přísahou zavázal, že za nejvyš
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ší hlavu duchovní habešské říše bude uznávat jedině římského papeže. Panovníkův příklad ná
sledovalo hned veliké množství dvořanů a šlechty a současně i všichni úředníci.

Jezuitský řád slavil  v  Habeši veliký úspěch.  Zdálo se,  že  vítězství  tovaryšstva je jisté. 
Papež Řehoř XV. jmenoval roku 1622 jezuitu Alfonze Mendezu dokonce patriarchou v Habeši. 
K tomu dostal od papeže neomezenou moc v duchovních věcech s platností po celé zemi. A 
král  Sozinios navíc slíbil, že bude důstojnost a čest nového patriarchy hájit celou svou krá
lovskou mocí a slávou.

18.2   Násilná katolizace, vyhnání jezuitů z Habeše
Ale jezuité svého postavení začali okamžitě zneužívat a využívat výhradně pro svůj řád. 

Jakmile získali podporu habešského krále a jeho celého dvora, změnili ze dne na den své 
chování. Vystupovali příkře, jednali nadřazeně, diktátorsky a rozkazovačně. Obracení na kato
lickou víru prováděli násilím v takové míře, že záhy u mírných Habešanů vypukl tvrdý odpor 
a nenávist proti všem jezuitům. Jezuité s dravou krutostí pronásledovali všechny, kdo okamži
tě nevstoupili do jejich kostelů a nepřijali tam katolictví.

A tak v zemi, která byla ještě nedávno zcela šťastná, klidná a spokojená, bylo náhle rozší
řeno nepřátelství, nedůvěra, mučení, tyranie a nakonec i velmi tvrdý odboj proti katolicismu a 
jezuitům. Jezuitský řád na to odpověděl inkvizicí, mučením a popravováním původních habeš
ských křesťanů, kteří nejvíce odmítali uznávat duchovní moc papeže a duchovní monopol ka
tolické církve.

Na podnět jezuitů dal královský náměstek Zela pověsit na šibenici i několik kněží podléha
jících  alexandrijskému patriarchovi. Tím v zemi vypukla strašlivá vzpoura, takže král  Sozi
nios byl přinucen vzdát se své vlády ve prospěch svého syna Facilida.

Ten velmi dobře věděl, že jeho národ svou křesťanskou víru nikdy neopustí, a proto, že se 
nikdy jezuitům nepoddá a že žádný křesťan nepřijme nejen jezuity a papeže za své duchovní 
vůdce, ale že nepřijme ani jejich katolické učení. V této nebezpečné době proto vyhlásil v 
zemi mír a roku 1634 vypověděl ze svého dvora a z celého království všechny Portugalce, 
jezuitského patriarchu, římskokatolického patriarchu a všechny jezuity.

Jezuité se pochopitelně nevzdávali a zaujali obranný postoj. Ten spočíval v ignorování a 
„nechápavosti“ královského rozkazu a v tajném plánování státního převratu ve svůj prospěch. 
Když se to mladý král dozvěděl, dal okamžitě veliké množství jezuitů zatknout a na místě po
pravit. Zvláštním dekretem vyhlásil, že již nikdy žádný jezuita nesmí pod trestem smrti vkročit 
do Habešské říše.

Navíc byla zrušena jejich nedotknutelnost a každý si k nim mohl dovolit, co chtěl, včetně 
jejich zabití. To způsobilo, že se jezuité okamžitě vzpamatovali a začali rychle jednat – nastal 
jejich rychlý útěk ze země. Ignorování královského rozkazu by se jim totiž druhého dne nemu
selo už vůbec vyplatit.

Tím skončily jezuitské misijní výboje nejen v Habeši, ale i v celé Africe. Mnoho okolních 
států jezuitské „misijní“ snahy sledovalo a když se pak Etiopie topila v krvi a pronásledování, 
bylo více než jasné, že ostatní africké státy udělají všechno proto, aby se k nim jezuité nepři
blížili.
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